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  پيشگفتاری برای چاپ چھارم
  
  

 مساعدنا با شتاب فراوان و در شرايطی 1982را من در سال ] Ma fidélité[ يکرنگیٌترجمه 
ٌشتاب داشتم چون قرار بر اين بود که متن فارسی ھمزمان با متن فرانسه و حتما پيش از . به انجام رساندم

 بود چون در آن زمان وسائلی از نوع رايانه و ساعدشرايط نام.  منتشر شودآنبرگردان عربی و انگليسی 
ماشين .  در به دری وجود نداشت ھم در غربت ومتعارف امکانات چاپ ،نرم افزار در کار نبود ھيچ

ّ ترجمه را از آغاز تا پايان ديکته کنم رس ٌتحريری داشتيم و خانم ماشين نويسی که تا من صفحه به صفحه
از بخت خوش ھم ماشين تحرير برای آن زمان بھترين بود و ھم خانم ماشين نويس در . ھر دو کشيده شد

رم از اين روست که چنين اجازه ای در گذشته از او کسب اسم او را اگر نمی آو. (نظم و پشتکار نمونه
  ).نکرده ام و امروز ھم از منزل و مأوايش بی خبرم

  
 زمانی چنان کوتاه که حتی فرصت نداد اشتباھات – در زمانی کوتاه سه چاپ پياپی شد يکرنگی

، که با به راه ، طاھر جام برسنگوست عزيزدو اين فرصت پيش نيامد  تا . تايپی متن را تصحيح کنم
 را بر کتاب تمايل کرد  فصلی چند از اين ابرازانداختن تارنمای من برای خود دردسر خريده است، 

بنابراين به اصرار و تشويق او . ًطبعا اين کار تجديد نظر در ترجمه را ايجاب می کرد. بياورد» سايت«
وف چينی کامپيوتری ھم به ھمت طاھر و حر.  اين بار با دقت تمام و فراغ بال–کل متن را بازبين کردم 

 ھم از آقای يکرنگیع5وه بر اين ياری، فکر تجديد چاپ . دوست نازنين ديگری، حسن بھگر، آماده شد
ٌبھگر بود که می گفت نوشته دولتمردی که در طول حيات سياسی اش ھمواره مدافع قانون اساسی 

ديد،  به جا و حتی eزم است که به مناسبت مشروطه بود و نجات ملک را در احيای اين قانون می 
وقتی اين . کتاب مدتی بود که ناياب بود – طيت در دسترس ھموطنان قرار بگيردصدمين سالگرد مشرو

 با . گرمی از آن استقبال کردنتشارات خاوران در ميان گذاشتم بهپيشنھاد را با  بھمن امينی، مؤسس ا
   . سامان رسيدھمدلی و ھمراھی اين سه بود که کار به

  
در واقع خطاب به فرانسويان نوشته شد و ھدف از آن شناساندن ھر ] Ma fidélité[اصل کتاب 

چه بھتر خود بختيار و مشی سياسی اش به مردم کشوری بود که اين ھمه به آن دلبستگی داشت و دوران 
. بلند استبه eی سطور آن لحن گفتار شاپور بختيار از e . جوانی و ساليان آخر عمر را در آن گذراند

 به ھنگام بازخوانی متن فرانسه و مقابله اش با – به ويژه اين بار که او ديگر در ميان ما نيست –من 
ّتسلط او به اين زبان دوم که از ورای طنز برايش ھويداست، . ٌترجمه فارسی صدای او را در گوش داشتم

رگردان ھم کوشيده ام تا جای ممکن کلمات و اصط5حات از اين رو در ب. از تسلط او به فارسی کم ندارد
  . را حفظ کنم تا يادآور آھنگ ک5م او در زبان مادريش باشدویخاص 

  
ٌسخنان سنجيده او در .  رادمرد سال از کشته شدن آن 15 و می گذرد سال از نوشتن اين اثر 24
حتی با انتشار اين کتاب ھم . افت دمکراسی eئيک در کشاکش انق5ب گوش شنوايی ني ھایٌارائه ارزش

ٌکه چند سالی پس از فاجعه انق5ب واقع شد خريدارانی را که می بايست پيدا نکرد چون ھنوز لرزی از 
ٌامروز است که حرف ھای او در باره مردم ساeری و جدايی دين از دولت سکه . تب انق5بی بر جا بود

ھمانگونه که نام مصدق . و چه در درون مرزھای ايرانرايج شده است  و ورد زبان ھمگان چه در برون 
 روز به روز ، که با سربلندی و فداکاری راه وی را ادامه داد،اعتباری روز افزون دارد نام بختيار نيز

 او را آماج تھمت کردند کور دلیبسياری از آنان که در زمان نخست وزيری با . ارزشی واeتر می يابد
  .  اقرار دارند درستی راه اوامروز به

  
 بسا حرف حق.  قدر اين بزرگ مرد ھم پس از درگذشتش شناخته شد ماٌ سنت ناخجستهبنا به

 و گاه فقط مرگ افروزد می شنوندگان  دلٌاوقات به جای آنکه ارج گوينده را باe ببرد  شعله کينه را در
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 طالبان و يش و بيشتريکی از بروزات اين قدر شناسی شمار ب. است که آبی بر اين آتش می ريزد
  .ٌ نوشته اوست که من با تعدادی از آنھا از طريق تارنمايم آشنا شده امخوانندگان

  
 من قدر ناشناس تلقی خواھم شد اگر از کمک ھای مداوم و بی دريغ –صحبت از قدرشناسی شد 

  . سپاسگزاری نکنميکرنگیٌو ھمه جانبه رامين کامران در تجديد نظر و تجديد چاپ 
  

  
  شيد اميرشاھیمھ

  2006200620062006ٌ ژوئيه 5555
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 تابک ی فارسٌه ترجمٌدرباره
  
  
-ژه فرانسهيان به وي خارجیه در دست شماست به زبان فرانسه و براک یتابک

فروش آن اظھار تاب از که ناشر کد ي به آن حد رستقبال مردماس. زبانان نوشته شده بود
ا زبان به اعتراض گشودند يدنھنان از تمام نقاط يمان ھمين جريات ازبه موا. ردکت يرضا

وند دارد نخست متعلق يران پي آن شدند و چون آنچه به ایًو مصرا خواستار ترجمه فارس
ه ھر کردم ک ی Hزم به نظر آمد، بعLوه سعیتاب به فارسکان است برگرداندن يرانيبه خود ا

ھنان يمھم به دست ی متن فارسی و عربیسيچه زودتر و قبل از انتشار آن به زبان انگل
  .برسد

ن عنوان ي ایبود، ول» یوفادار «یعني Ma fidélitéتاب به زبان فرانسه کعنوان 
ار شد و يوشش بسک. تاب است باشدکننده آنچه روح و آھنگ کسک منعیتواند به فارسینم

با » یرنگکي «ٌهواژ. دين نمايه منظور مرا تأمکنند کدا ي پیثر دوستان خواستم تا لغتکاز ا
 باhخره بود و یشنھادات مقرون به درستير پيش از سايتاب، بک یر گرفتن محتوادر نظ

  .ان داديھا پاین لغت به دو دليھم
ن من ين دين اولي ایول.  استیرشاھيد اميون ھمت خانم مھشيتاب مدکترجمه 

 را از بغض فساد یرانيونھا ايلي، میجمعه جنون دستهکيدر زمان: ستيشان نينسبت به ا
ه ک» اھل قلم«ان يه در آن بحبوحه در مک – و فقط او –ابق فرا گرفته بود، او بود م سيرژ

- یار دفاع نمي از بختیسکچرا «: رد و نوشتکدانند، جرأت ین ميزبير و تکخود را روشنف
 نوشته یده بودم، حتيشناختم و ھرگز او را ندی را نمیرشاھيد اميمن خانم مھش» ند؟ک

  .س خواندميدر پار سال بعد کيور را ھم کمذ
مال تأسف که با ک يیھاینيبشيآن پ.  من بودیھاینيبشيد پيخLصه نوشته او تائ

شور و استبداد ک یھایه ما امروز دور از وطن و شاھد نابسامانکوست چنانيقت پيبه حق
  .ميم مLھا ھستيآشام رژخون

 و ھم ین منته ھم بر مکنند کن زحمت را بيه قبول اکردم کشان خواھش يمن از ا
 یشان با چه رغبت و شوقيه اکنم کدانم روشن یHزم نم. رده باشندک یبه ھموطنان خدمت

ار را ک و بدون چشمداشت یجانيا با چه شور و ھيردند و ک ترجمه را قبول ٌهنندکار خستهک
  .ان رساندنديبه پا

ردن کن  روشیران برايامان با دشمنان ایه ضمن مبارزه بک بود یتاب خدمتکن يا
ن جمله ير اکردم فقط به ذکافت يھا دره از آنک يیھاان نامهيدر م. ان نوشتميذھن خارج

  ».دميم دکقت را متراين ھمه صداقت و حقي ایتابکمتر کمن در «: نمکیتفا مکا
  

 شاپور بختيار
 پاريس

1361136113611361 آبان 25252525  
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 پيشگفتار
  
  

نامه من است اين نه زندگی. دمھا دچار ترديد بوبرای انتخاب عنوان اين کتاب مدت
ًمن فرزند قرنی ھستم که حوادثی باورنکردنی به خود ديده است و الزاما . و نه خاطراتم

ً که غالبا دردناک –بينی دوران خود را ھای غيرقابل پيشضربه تصادم اين تغيير و تبديل
اند و دگرگون  شدهام که جوامع، کشورھا، اعتقادات بر پاديده. ام متحمل شده–بوده است 

  .انداند و سپس از ميان رفتهگرديده
. بمانم" خودم"توانستم خاستم، نمیمن اگر عليه شرايط محيط به مبارزه برنمی

ھای سھل مرا چنين ھا و يا مقاومت در مقابل برگزيدن راهخويشتنداری در مقابل وسوسه
  .که ھستم ساخته است

شک ذشته است و قدرت حفظ اين يگانگی بیھر گام نوين مستلزم حفظ پيوند با گ
بينيم فقط يکرنگی است ست، زيرا اگر حوادث زندگی را به طور مجرد بنگريم می افضيلتی

  .دھد خود را در تمام دقايق باز يابيم و باز شناسيمکه به ما امکان می
من، افسوس، در خزان عمر فردی ھستم سخت درگير و دلبسته به مسائل سياسی 

ام که سياستش در انحصار کسانی بوده است که د حادثه در اجتماعی زندگی کردهو از ب
  .کرده اندًغالبا از آن چيزی درک نمی

برداشت من از انسان و سرنوشت او، به قدمت خود بشريت است، يعنی من به 
  .انسان معتقدم

 مبارزه من برای ايجاد امکان توسعه و شکوفائی انسان، از ھمين برداشت نشأت
  .دانستندمیرھبران کشور ايران اين انديشه ساده را مردود . گيردمی

تحقيقی تاريخی و اجتماعی از چھار سال گذشته کشورم نياز به فراغت و 
  .نصيبمًمخصوصا آرامش خاطری دارد که من اين روزھا از ھر دو بی

نجام آن کار ھا و عLئم اکتفا کرده ام و ااز اين رو در اينجا فقط به گذاشتن نشانه
  .امگذاشتهواتری گير را به روزھای روشنوقت

با نوشتن آن . اين کتاب بيش از دو سال ذھن مرا به خود مشغول داشته است
زبانان يا Hاقل آن دسته از فرانسويان که تعصبی خاص ندارند و کنم به فرانسهتصور می

گذرد باخبر شوند،  می زيبای ايرانسرزمينکوشند از حوادثی که امروز در فقط می
  .اطLعاتی داده باشم

نگاران و مبلغان را نديده بودم، لوحانه و در نتيجه مغلوط روزنامهاگر مقاHت ساده
ًھا خصوصا برای خارجيانی که گذری درک واقعيت. کردماز نوشتن اين اثر خود داری می

. نه در ھرج و مرج امروزاند نه در رژيم گذشته آسان بوده است و کوتاه در ايران داشته
من . بين را ھم مغشوش کرده استگرائی خمينی حتی بعض اذھان بصير و ژرفجھل

ھای بسيار تاريک و غيرقابل تميز اين تاريخچه مدعی ھستم که در اين کتاب بعضی گوشه
  .امرا مختصری روشن کرده

- در قضاوتام کهکنم که ھنگام نوشتن اين کتاب صميمانه کوشيدهفقط اضافه می
در ھر حال . دانمام، نمیچقدر در اين کوشش موفق بوده. ھايم جانب انصاف را نگھدارم

  .گذارمقضاوت نھائی را به يک يک شما وا می
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 سرآغاز
  
  
 »ام؟شما را از کی نديده«
  ».ًقاعدتا اين تاريخ بايد در خاطرتان باشد.  سال پيش اعليحضرت25از «
  ».ايدهدر اين فاصله ھيچ پير نشد«

گذارد، با اما شايد آثاری که گذر زمان بر مخالفين رژيم می. اممن به تحقيق پير شده
 ساله راه درازی 25در ھر حال تاريخ در اين . ھای ناشی از قدرت متفاوت باشدفرسودگی

من . رفت، ايران به طرف ھرج و مرج می1978در آن غروب اواخر دسامبر . پيموده است
سراشيبی که پرداخته ستاده بودم، به اين منظور که بکوشم ايران را در جلو پادشاه اي

ھا سه ماه به سه دولت. ، از لغزش کامل به عمق ھرج و مرج باز دارماشتباھات مکرر بود
آيا دولتی ھم به نام دولت ... امامی، ازھاریآموزگار، شريف. شدندماه جايگزين ھم می

اع سخت نابسامان باشد و اعليحضرت محمد رضا بختيار تشکيل خواھد شد؟ بايد اوض
  .پھلوی آگاه به ميزان نابسامانی، تا چنين فکر دور از ذھنی به خاطرش خطور کند

شاه صندلی به من تعارف کرد و ما رو در روی ھم در سکوتی که در آن ديرگاه بر 
  .کاخ نياوران گسترده شده بود، نشستيم

  »ای است؟اين پديده خمينی چه صيغه«
ھای پياپی که ما از حضور شاه تقاضا اعليحضرت، واکنشی است در مقابل دولت«

  ».کرده بوديم از آنھا حمايت نفرمايند
  »چطور؟«
  ».کردکس آنھا را تحمل نمیچون اگر پشتيبانی اعليحضرت نبود، ھيچ«

  .پيامد اين حرف سکوتی سنگين بود
ھای آلوده به دروغ eر حرفدر اين تا. اماعليحضرت، من به خزان زندگی رسيده«

اعليحضرت مايلند که من ھم به ھمان روال ادامه دھم، يا به من اجازه . زياد زده شده است
  »دھند که حقايق را بگويم؟می

 فرمانروائيش، قرعه فال به نام من زد، اختروقتی پادشاه در پرتو آخرين کورسوی 
دانم، ھمان ميل بازگو  نوشتن آنچه میبخشامروز ھم الھام. اين نخستين حرفی بود که زدم

ام و با آن ھای اخير ايران را از نزديک شاھد بودهکردن حقايق است، چون تاريخ سال
آيند ف5ن يا بھمان يا حتی خودم، اگر فقط مسئله اين بود که حوادث را محض خوش. امزيسته

  .دادمنوشتن به خود نمیکتاب ًشرح دھم، قطعا دردسر 
 که شرح چگونگی آن –گزير شدم ايران را در شرايطی آشفته ترک کنم اگر من نا

شک برای نجات جان خودم بود، اما دليل ديگری ھم داشتم که اھميتش  بی–بعد خواھد آمد 
ام ادامه ھايم را بزنم و به مبارزهھيچ کم از اولی نيست و آن اينکه فرصتی بيابم تا حرف

  .دھم
 عقايدی که درصفت قائل شوم، اين است که ھميشه اگر من بتوانم برای خود يک 

وطنان ام و اميدوارم که در وطنم، ھمپندارم، پايداری و ثبات قدم نشان دادهآنھا را درست می
من به . من به آزادی، به اين سرآمد موھبات، مؤمنم. نيز اين صفت را برای من قائل باشند

بايست اين دو اصل ن من ھر دولتی میبه گما. حرمتی که eزمه تشخص بشری است مؤمنم
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را در تمام امور رعايت کند، به ع5وه امکان رشد و شکوفائی را برای ھمه شھروندانش 
  .فراھم آورد

در يک . من معتقدم که قانون پاسدار دمکراسی و از اين رھگذر پاسدار آزادی است
ون اساسی است و حکومت سلطنتی مشروطه، نظير حکومت ما، شخص پادشاه نيز تابع قان

من ھمچنين معتقدم که رسوم و آداب يک ملت، پربھاترين . بر فراز يا ورای آن قرار ندارد
  .ميراث آن ملت است

ام، حتی جانم را برای من برای رواج و حفظ اين اعتقادات، بھايی گران پرداخته
  .ستھا برای سر من قيمتی تعيين شده ادر تمام دوره. امھا به خطر انداختهآن

قدم جنگيدم، در عقايدم ثابتاز نوجوانی، از زمانی که عليه فرانکو يا عليه ھيتلر می
دانستم در ارتش فرانسه  برای شرکت در جنگی که آن را برحق می1940در سال . امبوده
ھا بعد وارث افکار مصدق شدم و به پيروی از سرمشق او با سال. نويسی کردمنام

بارزه پرداختم و مغاير مصالح شخصيم، از ھرگونه ھمکاری با ديکتاتوری پادشاه به م
  .شکن بود، سر باز زدمقدرتی که قانون

 که در –کنم کردم و اين مسئوليت را وزيری، آنچه را گفته بودم میدر زمان نخست
من در .  نپذيرفتم،ھايم پذيرفته نشد تا شرط–زمانی بسيار دشوار بر عھده من گذاشته شد 

  .ام گذاشته است پايبند خواھم بودز به رسالتی که عقايدم بر عھدهآينده ني
من نه ھيچ نيازی دارم و نه ھيچ توقعی، مگر يک . اين نوشته، خطابهٌ دفاعيه نيست

 کشور در تب و تابم، و حتی تا ٌهه ديگران مرا برای حرف زدن دربارچيز، و آن اينک
 .تبر و موجه بشناسندای برای حرف زدن به نام ملت ايران، معاندازه
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اممن در کوھستانی سرسخت به دنيا آمده  
  
  

  وای کوھستانیستان نيز ھست، منطقهای از ايران بانام خانوادگی من نام منطقه
چنان دور . ھای زاگرس در جنوب غربی کشور گسترده شده است کوهسرسخت که بر دامنهٌ

اسکندر برای رفتن به . سترس است که حتی از ھجوم اسکندر مقدونی نيز در امان مانداز د
ھا را دور بزند ولی نيروھايش را در آن منطقه به ھندوستان ترجيح داد تمام اين رشته کوه

ش ساکنين محل را دادر آن زمان ھم منطقه به نام ايل بختياری، که افر. مخاطره نياندازد
 و ًھا از نژاد لرند و تعدادشان حدودا به يک ميليونبختياری. شدخوانده میدادند، تشکيل می

  .دھندترين قبايل ايران را تشکيل می و يکی از پيشرفتهرسدنيم می
د سال پيش سعدی، ھفتص. ھای بختياری استترين تيرهخاندان من يکی از قديمی

 /بلند اختری نام او بختيار: تبي، در باب پنجم بوستان در حکايتی که با شاعر بزرگ ايران
  .شود؛ به ايل ما اشاره دارد آغاز میدارقوی دستگه بود و سرمايه

من در آنجا ميان دو کوه ک5ر و سبزه کوه، که ھر کدام بيش از چھار ھزار متر 
- چيره است، زير برف و باران و باد به دنيا آمده میارتفاع دارد، در دامان طبيعتی که بر آد

سينه به سينهٌ آسمان است و  میدر آنجا آد.  و ھوای آنجا آب و ھوای صحرايی استآب. ام
  .کندھای خود حس میھا را بر پلک چشمھنگام شب سنگينی ستاره

نياکان من . ما از چھار قرن پيش فرمان و عنوان افتخاری حکمرانی استان را داريم
 شکست دادن ترکان در ھمدان و  يعنی پس از– مي5دی 1736ھمراه نادر شاه که در سنه 
 از نادرشاه با لحنی 1ولتر. اند بر تخت سلطنت نشست، جنگيده–بيرون راندن سلسله افغانيان 

درشت و نام5يم سخن گفته است و بايد تصديق کرد که اين پادشاه در اواخر سلطنتش با 
  .خودکامگی و خشونت حکمروايی کرد

- اجداد من با پيروزی. بخت دارد و ياری اقبالنشان از بلندی ستاره » بختيار«کلمه 
در . ھای مکرر در افغانستان و ھندوستان، با مسما بودن اين نام را به محک تجربه زدند

کنند، ھمه خويشان بسيار دور منند ای با نام بختيار زندگی میاين ھر دو کشور، ھنوز عده
 ه عنوان مثال و محض نمونه، من وب. که در ممالکی که بر آن فاتح شده بودند خانه گزيدند

  .ايموکيل مدافع زبردست علی بوتو، رئيس جمھور سابق پاکستان، ھر دو از يک ريشه
سرزمين ما تا ھمين . اصل و نسب من بدون ھيچ ترديد ايلياتی و فئودالی است

ٌاواخر از سلطه دولت مرکزی نيز به دور بود و خانواده ما تا زمان تدوين قانون اساسی 
، بدون وقفه در سطح محلی صاحب نفوذ و قدرت بود و از مشروطيت به بعد، در 1906

  .سطح مملکتی به قدرت و نفوذ رسيد
، رسوم فئودالی با قاطعيت )1925 تا 1794از (در زمان پادشاھی سلسله قاجار 

جد بزرگ من، در صدد توسعه قلمرو ايلش بر آمد که در زمان او . شدرعايت و اجرا می
يکی از طرف شمال  وی از دو سو به اين کار پرداخت؛. به گذشته محدودتر شده بودنسبت 

  .شرقی به سمت شھر اصفھان و ديگر از طريق جنوب غربی در جھت اھواز
 آينده نيز بود، به سوی راهولی او در عين توسعهٌ ميراث گذشته در فکر گشودن 

ن برقراری تماس با اروپائيانی  و آ–برای آن عصر فکری بکر به سر داشت . دنيای خارج
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از  2 کنت دو گوبينواين موضوع مصادف است با زمان سفارت. آمدندبود که به ايران می
  .طرف کشور فرانسه در تھران

، طی اين »ھای نژادھای بشریای درباره نابرابریرساله«ٌگوبينو، نويسنده مشھور 
سرزمين « بود، زيرا ايران يعنی اش پا گذاشتهمأموريت در حقيقت به قلب موضوع رساله

  ».آريائيان
کوشيدند به ھا در شمال که میروس: ايران، در آغاز قرن، تحت فشار دو نيرو بود

چنانکه (ھای گرم صورت عمل بخشند، ھای پتر کبير، به منظور رسيدن به آبتوسعه طلبی
ھا در ، و انگليسی)ردکنيد اين مسئله تازه نيست بلکه سابقهٌ طوeنی تاريخی دام5حظه می

به . ٌخواستند با تمام قوا نفوذ خود را بر شاھراه شبه قاره ھندوستان حفظ کنندجنوب که می
ھای ايران ھم افزوده شد و روز به روز يافتن به نفت و ديگر ثروتاين نيات، حرص دست

در وزيری رسيد، السطنه که دو بار به مقام نخستپدر بزرگ من، صمصام. شدت گرفت
ولی برای . ھا نقشی اساسی ايفا کرددفاع از منافع ايران در مقابل توسعه طلبی اين قدرت

من اشاره به اين نکته و خاطره عزيز است که صمصام، بار اول برای دفاع از قانون 
  .ھايش خارج شدپايهاساسی از حصار کوه

 شاه رسيد ، به امضای مظفرالدين1906اجرای مفاد قانون مشروطيت که در سال 
زمان با آزاديخواھان شمال، که ھم. ای در کشور شده بودھای قابل م5حظهموجب اغتشاش

شدند، صمصام نيز قشونی آماده کرد و برای حفظ و حراست شکل جديد حکومت مسلح می
محمدعلی شاه، پسر مظفرالدين . به طرف اصفھان به راه افتاد و اين شھر را تصرف نمود

خود نيز متن فرمان مشروطيت را امضا کرده بود، حاضر به اجرای آن نشد، شاه، با اينکه 
  .در نتيجه مبارزان شمال و جنوب به تھران ريختند و پايتخت را فتح کردند

 –شد دولت موقتی که پس ازخلع محمد علی شاه تشکيل شد، توسط دو نفر اداره می
السطنه بار اول در صمصام. يکی از آن دو، سردار اسعد بختياری، عموی مادر من بود

را ما » کاپيتوeسيون«ابطال . وزيری منصوب شد به نخست1918، و بعد در سال 1912سال 
طبق قانون کاپيتوeسيون قضاوت درباره ھر اخت5ف و دعوايی که بين يک . به او مديونيم

 اين قانون، لغو. گرفت بر عھده کنسولگری بيگانه بودايرانی و يکی از اتباع خارجی در می
گر چه پانزده سال پس از اقدام صمصام السلطنه باز ھم به . رفتعملی انق5بی به شمار می

اساسی در راه اثبات استق5ل ملی   میاين قانون استناد شد، اما در ھر حال با اين عمل او قد
  . ايران برداشته شد

ه فئودالی کشور جامع: در تمام اين دوران، ايران شاھد تغيير و تحولی عمده بود
ٌداد و خانواده من در اين تغيير و تحول سھيم ای نوين و شھرنشين میجای خود را به جامعه

  .بود
يادآوری اين خاطره ھم برای من شيرين است که وقتی پادشاه جوان، احمد شاه 

وزيری معزول کرد، با آنکه وزرای جديد نيز تعيين قاجار، صمصام را از سمت نخست
کابينهٌ او در اقليت قرار . گيری کند بزرگ من حاضر نشد از مقام خود کناره شدند، پدر

. توانست او را از کار برکنار سازدنگرفته بود و بر طبق قانون اساسی، پادشاه نمی
صمصام فقط به دليل درخواست صريح احمد شاه، آن ھم بعد از دفاع کردن از اين اصل، 

  . حاضر شد دولت را ترک گويد
ًر صورت احمد شاه پادشاھی حقيقتا دمکرات و آزاده و پايبند حفظ استق5ل در ھ
زمانی که به بريتانيا دعوت شد و از طرف دولت ژرژ پنجم تحت فشار قرار . کشورش بود
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الحمايه ای نمايد که بر طبق آن ايران تحتگرفت تا مجلس را وادار به تصويب معاھده
من ترجيح «: پاسخ زيبا را به وزير خارجه انگلستان دادشد، پادشاه ايران اين انگلستان می

آن عھدنامه  ».فروشی کنم ولی قانون اساسی را زير پا نگذارمدھم که در سوئيس سبزیمی
  .يب شد و نه ھرگز به اجرا در آمدنه ھيچگاه تصو

 سالگی عليه حکومت خودکامه محمدعلی شاه و برای 26پدرم نيز در حدود سن 
خود فرصت و . مرد رزم بود و ھم اھل تفکر پدر، ھم. وطه به پا خاستحفظ سلطنت مشر

امکان درس خواندن در اروپا را نيافته بود و کمبود تحصي5ت منظم را با خواندن بيش از 
گردد،  سال قبل باز می55ترين خاطرات کودکی من که به يکی از قديمی. کردحد جبران می

اين . ھايش برده است آن بدون وقفه سر به ميان کتابای است که پدرم درتصوير کتابخانه
ٌزبان ادبی و محاوره عرب و . ورزيد، به کتاب عشق میسنتیصاحب تيول، اين فئودال 

ھای ھمين کتابخانه را در روزھای اول کتاب. دانستًانگليسی و طبعا فارسی را خوب می
  .در استخر ريختند» انق5بيون اس5می«فتنهٌ خمينی 

ر ھفت سالگی مادرم را، که به بيماری قابل درمانی مبت5 شده بود ولی من د
از او خاطراتی بسيار روشن و زنده . دانستند، از دست دادممداوايش را در آن زمان نمی

بيش از . گيردگذارم تصويرش آشکارتر در ذھنم شکل میدارم و ھر چه بيشتر پا به سن می
  .انم، اشتياق ديدار دوباره با او را دارمھمهٌ نزديکانم، حتی بيش از فرزند

ٌدر دھکده ما مدرسه نبود، و من با کمک معلم سر خانه حروف الفبا و چھار عمل 
ٌبعد مرا به شھر عمده منطقه، يعنی شھر کرد، . اصلی و خواندن و نوشتن فارسی را آموختم

ھايی که کتاب. شھر کرد شھرکی است واقع در صد و بيست کيلومتری اصفھان. فرستادند
ام را به پدرم من قدرت حافظه. در کودکی مرا احاطه کرده بود، بر من اثری عميق داشت

 که ھر دادٌاسب سواری را دوست داشتم و پدر در صورتی به من اجازه سواری می. مديونم
آنچه من از ادب فارسی . ت مصراع، شعر از بر بخوانمصروز برايش سی بيت، يعنی ش

گردد، چون از آن پس ادامه تحصي5ت من در خارج صورت مان دوران باز میدانم به ھمی
ھنوز، يعنی در زمان نوشتن اين سطور، ھم حدود ده ھزار بيت شعر فارسی از . گرفت

  .حفظ دارم
.  که من يازده ساله بودم، برای تحصي5ت دبيرستانی به اصفھان رفتم1926در سال 

در اکتبر سال قبل از . ای در تاريخ ايران عمدهھاییدگرگونزمان اين سفر مصادف است با 
- آغاز اين مسئله به چند سال پيش از پايان واقعه باز می. آن، سلسلهٌ قاجاريه برچيده شده بود

  . گردد
لنين ھوشمندانه قروضی را که ايران به روسيه تزاری داشت بخشود و در عوض 

. نگريستنگلستان به ديده سوءظن به آن میای را پيشنھاد کرد که اامضای قرارداد دوستانه
  :ٌترين ماده اين قرارداد کم و بيش به شکل زير تنظيم يافته بودحساس

در صورت حمله يا تھديد عليه خاک يا دولت ايران و يا «) پذيرفت کهايران می(
معذالک دولت شوروی . عليه خاک يا دولت روسيه، سپاه شوروی در ايران مداخله کند

شود که به محض برطرف شدن خطر، نيروھای خود را از خاک ايران خارج میمتعھد 
  .»سازد

داد، از آنجا که قوای انگليس ايران را ای الحاقی ھم وجود داشت که توضيح مینامه
با اين حال نفس . ترک کرده است، اين ماده فقط محض خالی نبودن عريضه آمده است

. ساختا با ايران روابطی ممتاز و متمايز میامضای قرارداد، روابط روسيه شوروی ر
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 نظر او اين –استالين تنھا کسی بود که در کميتهٌ مرکزی با بستن اين قرارداد مخالفت کرد 
 که منافعی آنی دارد ولی اجرای طرح پيشروی به اتی را پذيرفتبايست تعھدبود که نمی

  .اندازدھای گرم را به تعويق میطرف آب
 را بر تخت سلطنت ايران بنشانند که مقتدر میين فکر بودند که آدھا در اانگليس

  .خود بتوانند با او کنار آيند
 با رؤسای قبائل توافقًھا پذيرفتن اين که نفوذشان مداوما در گرو برای انگليس

سرھنگی اھل بريتانيا، که در خاورميانه به مأموريت آمده بود، با فرمانده . باشد، مشکل بود
يران آشنا شد و او را به دولت متبوع خود به عنوان منجی و راه حل مسئله معرفی قزاقان ا

زمانی که به . اين شخص که نامش رضا خان بود به تدريج نردبام ترقی را پيمود. کرد
وزارت جنگ منصوب گرديد، ندای جمھوری خواھی سر داد، و وقتی زمان آن رسيد که 

استدعای «ف نشان داد که گويی فقط به ضرب تاج بر سر بگذارد، چنان تعارف و تکل
  .مقام پادشاھی را خواھد پذيرفت» عاجزانه

در آن . ار سلسله پھلوی شد و نام رضا شاه به خود گرفتذگ پايهبا�خرهدر ھر حال 
ھنگام من به سنی رسيده بودم که وقايعی از اين مقوله توجھم را جلب کند و بفھمم که 

  .کننده جديد چه فکر میاطرافيان من درباره پادشا
در عوض صاحب . دانستبود که حتی نوشتن را درست نمی میرضا شاه مردی عا

قادر بود . داری خاص داشتبردباری خاص، پايداری خاص و خويشتن: صفات ديگری بود
  .ھا از ھمگان پنھان داردھا و افکارش را سالکه طرح

رغم ھوش ذاتی و غيرقابل ی علیاول. پدرم معتقد بود که او دو عيب اساسی دارد
توانست به توانست نقشه جغرافيايی را بخواند، حتی نمیرضا شاه نمی: انکارش جھل او بود

ھايی از طور دقيق موقع جغرافيايی کشور انگلستان را مجسم کند، و طبيعی است که نادانی
د داشت، ھای متعداين قبيل برای رھبری کشوری که با آن قدرت عظيم بحری بستگی

من اين . عيب دوم او حرصش به اندوختن مال و ثروت بود. کردمشک5ت فراوان ايجاد می
  .دانمدو نکته را مکرر از پدرم شنيده بودم و قضاوتش را درست می

در نتيجه . عشق به قدرت سبب شد که رضا شاه با مجلس و با متنفذان در افتد
  . از ميان برداشتھا را ابتدا محدود کرد و بعد به کلیآزادی

در اصفھان وظيفهٌ . از مرحله دور افتادم، قصدم پرداختن به ھمهٌ اين جزئيات نبود
ھای در آن دوران، خانواده. من گذراندن دوره متوسطه بود تا برای سفر به خارج آماده شوم

. فرستادندايران فرزندان خود را برای تحصيل به سوئيس، بريتانيای کبير و يا فرانسه می
من در ابتدا به بيروت و به مدرسه فرانسوی آنجا، .  در ميان نبودآمريکاھنوز صحبت از 

ناگزير بودم که در آن واحد، ھم خود را . شد، رفتمکه تحت نظارت گروھی eئيک اداره می
  .برای گذراندن امتحانات مدرسه آماده کنم و ھم عربی بياموزم

تا حدی عربی . چنانکه بايد و شايد فرا گيرمفرصت کافی نبود که بتوانم آن زبان را 
در مدرسه به عنوان زبان دوم، آلمانی را . شناسم و نه بيشزنم و قرآن را میرا حرف می

  .انتخاب کردم که در برنامهٌ درسی به زبان فرانسه افزوده شد
کردم احساس غرور می. تحصي5ت متوسطه را با ديپلم رياضی به پايان رساندم

با . آمدی يک نفر خارجی، موفقيت در اين امتحانات نوعی پيروزی به شمار میزيرا برا
شدم و انضباطی آھنين برای کارم داشتم، اين که در بيروت بسيار کم از مدرسه خارج می

زيستی ميان  آن مملکت زيبا و آرام را که در آن ھم–ھای خوش را ھم شناختم لبنان آن سال
فشرد، ھای اخير دل مرا از غم میحوادث اين سال. ن بودھای مختلف مذاھب ممکفرقه
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- ای را مجسم میم بھشت گمشده، در ذھن3ھای خيابانیتصاوير بيروت ويران شده و جنگ
 –به خاطر دارم که در آنجا توانسته ام در يک روز واحد ھم اسکی بکنم و ھم شنا . سازد

من طول آن . ھولت ميسر بودکاری که به برکت نزديکی کوه و ساحل در آن ملک به س
آن چھار سال کار شديد و توأم با . امھا را، از مرز ترکيه تا سرحد فلسطين، پياده پيمودهکوه

  .رؤيا در خاطرات جوانی من نقش بسته است
  

به دليل عقايدش چندين بار . ترين ف5سفه عصر روشنگری استنويسنده و يکی از مھم) Voltaire )1694 -1778 ولترـ 1
ھا از مترجم پانويس  میتما(. کارھايش مورد توجه طبقه آزاديخواه و ضدمذھبيون فرانسه بوده است. ناگزير به ترک فرانسه شد

  ).مشخص شده باشد» نگارنده«ٌاست مگر با کلمه 
ھايش نويسنده و ديپلمات فرانسوی طی مأموريت) Comte de Gobineau )1816 -1882 کنت ژوزف آرتور دو گوبينوـ 2

ٌرساله نابرابری نژادھای «: ترين آنھادر ايران و برزيل و يونان کتب زيادی به رشته تحرير در آورد که يکی از معروف
اين کتاب در . ٌگوبينو در اين اثر کوشيده است به نظريه برتری نژاد نورديک و ژرمنيک پايه و اساس عينی بخشد. است» انسان

 .شده است نوشته 1855 تا 1853ھای ٌفاصله سال
  )نگارنده (.ٌ، يعنی حمله اسرائيل به لبنان1982 به حوادث ژوئن  است اشارهـ 3
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2222 
 

 دانشجوی ايرانی داوطلب جنگ در ارتش فرانسه
  
  

لبنان که سرشار از . تنھا آرزوی من ورود به يکی از مدارس عالی فرانسه بود
سوار . س را داشتفرھنگ فرانسوی بود برای من حکم اطاق انتظار يکی از اين مدار

 کشتی در بندر پھلو با�خرهای به درازا کشيد تا کشتی شدم و سفرم به مارسی يک ھفته
ولی به محض رسيدن به مقصد خبر . چه شور و شعفی در تمام اين مدت داشتم. گرفت

چندين سال پيش از اين واقعه، پدرم در رھبری شورشی شرکت . مرگ پدرم به من رسيد
يش در امور ايلی ھا  ھای دولت مرکزی و دخالتاعتراض به زياده رویکرده بود که در 
ای از ھمراھانش در ختم شد و پدرم وعدهی مشورش با اع5ن عفو عمو. شکل گرفته بود

تھران تحت نظر قرار گرفتند ولی بعد از چھار سال ناگھان رضا شاه دستور تيرباران 
  .ھمگی آنھا را صادر کرد

در . م را به بعد موکول کردم و بی درنگ به ايران بازگشتمناگزير ادامه تحصي5ت
ابتدای سفر و برای رسيدن به مرز لھستان دو روز با قطار در راه بودم و بعد برای عبور 

 سفری طوeنی و پنج روزه را طی کردم تا وارد باکو، از خاک اتحاد جماھير شوروی،
-ھايم را تخفيف می و درد و نگرانیحوادث راه غم. ھای دريای خزر، شدمواقع در کرانه

ھای راه آھن لھستان و روسيه شوروی به يک اندازه نيست، از آنجا که فاصلهٌ بين ريل. داد
-بعد نوبت به واگن. برای عوض کردن قطارمجبور بوديم eاقل يک کيلومتر پياده راه برويم

ھای پر زرق و تزئين مندرس با –يادگار دوران تزاری قطارھای شوروی رسيد   میھای قدي
- ًتقريبا در تمام طول سفر در قطار آب نبود و عبور از ميان زينت. برق و سخت ناراحت

و دسترسی به آب برای شستشوی  Rococo »روکوکو«ھای دست و پا گير سبک 
قطار دارای چندين واگن چوبی ھم بود که . صبحگاھی نياز به تردستی بندبازان داشت

ھا مخصوص اتباع روسيه ولی اين واگن. شد فرانسه ھم ديده مینظايرش در آن زمان در
ًھا ھم طبعا از وضع اين. تری از شھری به شھر ديگر در پيش داشتندبود که سفرھای کوتاه

بود،  »بورش«اش ھميشه غذای رستوران قطار که مايه اصلی. ھا بھتر نبودديگر واگن
ديدم که حسرت سرنوشت امروز دليلی نمیمن آن روز ھم چون . گذاشتاشتھايی باقی نمی

اند و ترديد دارم که اروپای را بخورم که تحت فرمان رژيم شورايی قرار گرفته  میمرد
غربی پس از گذشت بيش از شصت سال از عمر حکومت سوسياليستی شوروی ھنوز اميد 

  .ای بگيردداشته باشد که بتواند از آن رژيم بھره
.  من دو سال ادامه تحصي5ت را به تعويق اندازممسائل خانوادگی سبب شد که

ناگزير بودم بعضی مشک5ت مالی را حل کنم، بعد ھم نه ماه در انتظار صدور گذرنامه 
وقتی پس از اين مدت دوباره به پاريس برگشتم ديگر آن تمرکز فکر را نداشتم که در . ماندم

م و ک5ھم را قاضی و در نھايت با خودم خلوت کرد. پی رفتن به يکی از مدارس عالی باشم
ای ھا، چون ھندسه و رياضيات، ذھن آمادهبه اين نتيجه رسيدم که برای بعضی از رشته

 شبی تصميم گرفتم که رشته حقوق را دنبال کنم، در حقيقت بيش از ھر چيز با�خره. ندارم
را بگيرم و ) آرهلواباک(بايست ديپلم فلسفه اول می. ديگر به طرف فلسفهٌ حقوق کشش داشتم

آن ديپلم يکی از .  به انجام رساندمLouis-le-Grand اين کار را در مدرسهٌ لوئی لوگران
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يادگارھای نادری است که بر خ5ف اوراق و اموال ديگرم در طوفان انق5ب از غرق شدن 
خوبی  ًنسبتانمرات من در اين مدرک نمرات . در آب نجات يافت و ھنوز ھمراھم است

  .است
ٌدر آن واحد در دانشکده حقوق و در رشتهٌ . يافتمه تدريج اعتماد به نفس را باز میب

 در محلهٌ پاسی Assomption در کوچهٌ آسومپسيون. نويسی کردمفلسفهٌ دانشگاه سوربن نام
Passy تمام يازده سال اقامتم در پاريس در ھمان کوی و ھمان برزن گذشت. منزل داشتم .  

و منطق، و بعد تاريخ و فلسفهٌ علوم  میاسی و اخ5ق، فلسفهٌ عموشنامتحانات جامعه
سال دوم . بر مدرک چھارمم امتحان زبان آلمانی ھم اضافه شده است. را در سوربن گذراندم

ھا در اين دانشکده با مقايسه با سال گذشته درس. نويسی کردمدر رشتهٌ علوم سياسی ھم نام
تر بود، در اينجا به عادت طبقهٌ 5وه فضای آنجا سبکبه ع. آمدبه نظرم سھل و ساده می

پوشيديم، در صورتی که در سوربن قاعده بر ی می»آکسفورد«متوسط پيراھن معروف به 
  . پيراھن سفيد و کراوات قرمز بود

بايد بگويم که تمام استادان دانشگاھی من اخ5ص و شرف فکری را به نھايت 
شناس ، جامعهHalbwacks طلب تا آلبواکس سلطنتO. Martinداشتند، از اليويه مارتن 

در آن زمان ما از فضای . ھا تيرباران شد به دست آلمانبا�خرهسوسياليست اھل آلزاس که 
1  سال»تجمع مداوم«

يک استاد کمونيست .  بسيار به دور بوديمNanterre  نانترشھرک 1968
پرداخت و اليويه مارتن ثنای ینم M. Thorez 2ھرگز در ک5س درس به مدح موريس تورز

بيشتر استادان و معلمان در واقع در متن سياست . سرودنامهٌ پادشاھان فرانسه را نمیفتح
شايد برای يک . رو بودند يعنی راديکال سوسياليست و ميانه–غالب آن روز قرار داشتند 

ً برای کسی که مث5 دان ساده باشد که خود را به سياست آلوده نکند، اما مسئلهنفر رياضی
با اين حال من سر ک5س و در . کند، چندان آسان نيستتعادل نظام سلطنتی را بررسی می

ًدر راھروھای دانشکده طبعا وضع جز . امساعات درس ھرگز شاھد مجادله و مشاجره نبوده
و گاه در لباس انق5بيون » شاه«اين بود، در آنجا دانشجويان گاه در نقش سرسپردگان 

  . افتادندبه جان ھم می» طرفدار کمون«
ٌسه سال دوره تحصي5ت ! من به اصط5ح با يک دست سه ھندوانه برداشته بودم

ھای فلسفه و يعنی با ديپلم علوم سياسی و ليسانس: عاليه را با سه مدرک به اتمام رساندم
  . حقوق

  ! شدر پی داشت، اما بعد جنگ آغاز بود، و چه تابستان قشنگی د1939سال 
ھا را برای تمرين زبان در ھای تحصيل تابستانشناختم، در طی سالھيتلر را می

فولکيشر « به لطف دوستی که پدرش مدير داخلی 1938در سال . گذراندمآلمان می
شرکت  Nurenberg ود، در گردھمايی نورنبرگ ب3Völkischer Beobachter»بئوباختر

من در سی . ھا بلد بودندفوت و فنش را فقط نازی از آن نوع مجالس شکوھمندی که –جستم 
در برابر چشمان من . ًاش مطلقا گيرا نبوداز نظر من ظاھر و قيافه. متری ھيتلر بودم

با اين حال اعتقاد دارم که او . رماندای غير انسانی قرار داشت که به شدت مرا میچھره
. کرد نقش بازی نمیDuce 4دوچهگفت اعتقاد داشت و مثل برخ5ف موسولينی، به آنچه می

خون آلمانی بر زمين ريخته «: کشيدھای پرھياھويش نعره میوقتی در يکی از سخنرانی
توانم بر آن نام جنون صميمانه شد که من فقط میصورتش چنان منقلب و آشفته می» است

  .بگذارم
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. استيش برحق ھا شد فکر کرد که بعضی از حرفتا قبل از اشغال چکسلواکی می
تا . ای که تجاوز به حقوق ديگران آغاز شد ديگر چنين تصوری ممکن نبودولی از لحظه

فرانسويان را آشفته نکرد، و در مورد  Rhénanie 5آنجا که من شاھد بودم مسئلهٌ رنانی
اما .  ھم بايد اقرار کرد که جوانان اطريشی با اين فکر مخالفت نداشتندAnschluss 6آنشلوس

  .دانيم ھيتلر به اين حد اکتفا نکردمیھمانطور که 
کرد، بالکن در آن طرف آلپ، موسولينی در لباس بازيگری ماھر عرض اندام می

گرفت، از چپ به راست و از راست کار میه  ب تئاتررا به عنوان صحنهQuirinalٌ 7کيرينال
ای زيبا ا جملهشد ت میکرد و باز نمايانرفت، خودش را در سايهٌ اطاق پنھان میبه چپ می
ما به دنيا «: ای که در ذھن من مانده است تماشاچيان کند، از نوع اين جملهنثار و نمايشی

اما دنيا بداند که اين شاخه از جنگلی چيده شده که در آن . کنيميک شاخهٌ زيتون ھديه می
  »!ھشت ميليون سرنيزه روئيده است

در آن منطقه درخت .  بودمJuan-les-Pinsپن لهوقتی جنگ آغاز شد من در ژوان
توانم فکر آندره ژيد را که حدود يک سال قبل از ھذا میزيتون بيشتر است تا سرنيزه، مع

امروز، از لحظهٌ سر «: اين واقعه در دفتر خاطراتش ثبت شده است، ازآن آنروز خود بدانم
بل بر سراسر زدن آفتاب، از فکر ابر انبوه و سياھی که به طرزی دھشتناک بر اروپا، 

اين خطر به گمان من ... جھان، بال گسترده نگرانی و اضطراب بر من چيره شده است
ٌھا بود که آينده دنيا  مدت».چنان نزديک است که برای نديدن و خوشبين ماندن بايد کور بود

برای شرکت در جنگ جمھوريخواھان اسپانيا عليه . فکر مرا به خود مشغول کرده بود
که (نه آنقدر به دليل ھمدلی و ھمفکری با ديد جمھوريخواھان . لب شده بودمفرانکو داوط

بلکه به اين خاطر که در اين ماجرا به وضوح )  بودFrente Popular  »جبھهٌ خلقی«نامشان 
من «: چون فرانکو بگويد میتوانستم بپذيرم که آدگرا نمیشکنی شده بود و من قانونقانون

 و در نتيجه نه فقط رياست کند ».گذارم قوانين را زير پا میدخواھ میدلمبه اين دليل که 
  .بلکه خود را منشاء و سرچشمهٌ حق و قانون ھم بداند

- بينھایبريگاد«من ھرگز در : eزم است که يک نکته را در اينجا روشن کنم
نه، آوری اعاھای مختلف به جمعپس از کودتای فرانکو سازمان. نويسی نکردمنام» المللی

پخش اع5ميه، برپا کردن تجمعات و تظاھرات به نفع جمھوريخواھان و عليه فرانکو کمر 
شدم ھا بارھا ھم دچار گرفتاری و دردسر در اين فعاليت. بستند و من به اين جماعت پيوستم

  .ولی در اينجا فرصت پرداختن به اين جزئيات نيست
توانست چون گذشته نش، دنيا نمیبه اين ترتيب ما درگير انفجاری شديم که در پايا

ٌبه اندازه کافی با اروپا و به خصوص . من دانشجويی در ميان ديگر دانشجويان بودم. باشد
و آنچه من احساس . فرانسه آشنا و مأنوس بودم تا ھيجانات جوانان ھم سن خود را درک کنم

اين حقيقتی . اشتندکردم اينست که در آغاز بسياری از جوانان فرانسوی با ھيتلر ھمدلی د
ھا را کم و بيش جذب کرده بود فاشيسم جوان. است که بسياری مايل به بازگو کردنش نيستند

جسم کنند و در نتيجه مرا که اين مسلک فکری در پی داشت توانستند فجايعی و آنھا نمی
ا  يAction française»اکسيون فرانسز«يا  Croix de feu »ينصليب آتش«بسياری در گروه 

ھر کدام از ما نيرويی دارد . تندروی، جوھر جوانی است. ھای مشابه عضو شدندديگر دسته
ھا را عوض کرد و شکست آلمان اين جنگ ديدگاه. که بايد به طريقی به مصرف برساند

تغيير و تحول را تسريع نمود و موفقيت شوروی سبب تمايل بسياری از فرانسويان به 
  .کمونيسم شد
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فعل و انفعال .  به طرف فاشيسم رفت، پس بايد به کمونيسم رو آوردتوانچون نمی
اين گفته . گويند که جنگ، پاد زھر تروريسم استای امروز میعده. ذھن بشری چنين است

  .رسد، ولی متأسفانه خالی از حقيقت نيستبه نظر ترسناک می
شک لی بیکردند، ومن از جمله کسانی بودم که در مجموع حد تعادل را حفظ می

 و اين نظر يک خارجی –من عقيده دارم .  خود را داشتمخاصھای افراط و زياده روی
آمد، شايد ٌ که اگر برای فھم نحوه رفتار جوانان کوششی به عمل می–آشنای با فرانسه است 

ٌنمود، مث5 معاھده ورسای که بعضی مسائل از آغاز غيرمنطقی می. ای رسيدشد به نتيجهمی ً
ميليون از جمعيت مستعمراتش  8ھزار کيلومتر مربع از خاک و  88ن آلمان نه فقط طبق آ

کرد که  میواگذار را ھم به فرانسه Sarre داد، بلکه اختيار معادن ساررا از دست می
  .8ات اشغال رنانی را فراھم آوردموجب

د مردم به ع5وه نز. المللی قابل تحمل بودھيتلر از نظر جامعهٌ بين 1933 در سال
تحت راھنمائی و شبانی او اقتصاد دانانش موفق شدند . العاده داشتخودش حرمت فوق

ھايی را بسازند اش توانستند برای نخستين بار شاھراهکن کنند و مھندسينبيکاری را ريشه
  .که تازه امروز برای ھمه عادی شده است

ای را  او نقش عمدهشود، مسلک ضد يھوددر قضاوتی که پس از واقعه از ھيتلر می
ای ، نظرات ھيتلر فقط ادامهٌ پديده9»حل نھايی راه«قبل از آغاز سياست . بر عھده دارد

  .آمدسنتی به گمان می
کنم نوعی نژادپرستی خاص در يھوديان وجود دارد که مختص به آن من تصور می

ل مديترانه و در ميان مردم سواح. خيزدقوم است و از جای ديگر و گروھی ديگر بر نمی
اين . دانند، اين فکری يھودی استاند که خود را قوم برگزيده میقوم eتين فقط يھوديان

اند ولی با سودای ھا ستم ديده، قرن»جوبه خود مطمئنند و سلطه«که به قول دوگل   میمرد
پادشاھان فرانسه و انگلستان و پروس يکسان به اين قوم محتاج . اندبزرگی زندگی کرده

  .انداند ولی مردم اين ممالک نسبت به آنھا حسادت ورزيدهبوده
اند دادهای را تشکيل میھای بسيار ھمبستهدر تمام کشورھای اروپائی يھوديان اقليت

اند و از از اين رو سخت کارآمد شده. اندشتافتهًو اجبارا در سراسر دنيا به کمک يکديگر می
کنند ای که زندگی میًو معموe در ھر جامعه. گيرندکمترين کوشش بيشترين بھره را می

  .ھا راانگيزند تا نفرت آنبيشتر حسرت مردم را بر می
. انددر اواخر عمرش، زياد حرف زده H. Bergson10 ٌدرباره تغيير مذھب برگسون

باره، و به عنوان توصيه، به اطرافيانش گفته کمتر صحبت در ميان اما از آنچه او در اين
من پس از تفکر بسيار کيش کاتوليک را شکوفائی «: کنمگفتهٌ او را از حافظه نقل می. تاس

اگر در پھنهٌ افق موج ضد يھودی را که بر جھان بادبان . اممنطقی و تکامل يھوديت يافته
يکی از دeئل به وجود آمدن اين موج وجود . دادمديدم تغيير مذھب میخواھد افراشت، نمی

من مايلم که در بستر مرگ يک کشيش ... يان عاری از ھر گونه اخ5ق استبعضی از يھود
اگر اسقف اعظم پاريس اين تقاضا را نپذيرفت آن وقت به . کاتوليک برايم طلب آمرزش کند

  ».سراغ خاخام بزرگ برويد بدون آنکه نظرات مرا از او پنھان داريد
ٌلمان، که به اندازه کافی بھانه ، بريتانيای کبير و فرانسه به آ1939در سوم سپتامبر 

دانستم که  می–من تصميمم را گرفته بودم . به دست اين دو داده بود، اع5ن جنگ دادند
- می: بايست دنبال کنمتوانم خارج اين ماجرا بمانم و ھمه چيز نشانگر راھی بود که مینمی

در آنجا از . يس رفتمبرای اين کار به ن. خواستم به عنوان داوطلب وارد ارتش فرانسه شوم
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» !شما که ساکن پاريسيد در ھمانجا ھم اقدام کنيد«: گفتندمی. ھمه جواب سرباe شنيدم
! کردندآور بود، با کسی که حاضر بود جانش را برای اين ملک بدھد چنين رفتار میحيرت

وسل شدم، ولی من چون به نظم و قاعده پايبندم به پاريس برگشتم و در آنجا به تمام وسائل مت
نويسی در لژيون خارجی اسم«: جواب آمد که  می روزی از طرف دفاتر نظابا�خرهتا 

  ».کنيد
بيش از يک سال بود که ھمسر فرانسوی . اين جواب برای من قابل قبول نبود

ھای فرانسوی التحصيل دانشگاهفارغ. بردمداشتم، پنجمين سالی بود که در فرانسه به سر می
 .دادم دوشادوش فرانسويان بجنگمبه خودم حق میبنابراين . بودم

ھا ب5تکليف  ماهولی در نھايت امر مسئولين به استدeل من عنايت کردند؛ گرچه
ورزشکار ھم .  سال داشتم26در آن زمان .  برای آزمايش طبی احضار شدمبا�خره تا بودم

  .بودم، پزشک مرا برای خدمت مناسب تشخيص داد
ًحقيقتا ھم . اندخوانده» جنگ ق5بی« را در تاريخ 1940ا ماه مه فاصلهٌ اع5ن جنگ ت

تا ام توپخانه ھنگ سیپيوستن به  به اورلئان و رفتنمن ناگزير شدم برای .  بود ق5بییجنگ
خاطرم .  کنمانتخاب  را خودامرستهاز آنجا که داوطلب بودم حق داشتم . ماه مارس صبر کنم

. انهٌ نود و ھشتم و بعد به واحد توپخانهٌ نود و نھم منتقل شدمھست که در ابتدا به واحد توپخ
. ای کوچک در نزديکی آسيابی کھنه در روستايی دور افتاده رفتيمبرای تمرين به دھکده

بردند تنھا آرزومان اين بود که  بس پياده راھمان می–ھا به سبک ھمان زمان بود تمرين
  .ھنه به راه ادامه دھيمھای سنگين را در آوريم و پای برپوتين

 که او –نشينی، به دستور سروان در زمان عقب. بود» مکانيزه« ًتوپخانهٌ ما ظاھرا
يم سه اتومبيل را، که ديگر  ناگزير شد–کرد شک از دستور فرمانده ھنگ اطاعت میھم بی
ن  و مربوط به جنگ ورد1915ھای سال ھر سه مدل.  انتفاع افتاده بود، بسوزانيمزاز حي

Verdun11  ٌاداره تسليحات رسمش نبود . رفت يعنی نزديک سی سال از عمرشان می–بود
البته ھنگ ما ھنگ نخبگان به شمار . ای را، از کار افتاده اع5م کندکه ھيچ وسيلهٌ نقليه

وسائل ما را با تجھيزات آلمانی . آمد، ولی ھنگ نخبگان ھم وضعی چندان بھتر نداشتنمی
  .شد قياس نموديی نمیآمريکا افزارو يا جنگ 

.  فرستادند12»ماژينو«وقتی منظم شديم ما را به عنوان قوای پوششی به پشت خط 
ٌ تعليمات افسری را به پايان نرسانده بودم، ب5فاصله رانندگی به عھده من گذاشته ٌدورهمن 

  . در ھر حال درجه اھميتی نداشت–شد و قرار شد بعد به من درجه داده شود 
حدود يک ماه در حال توقف موقت بوديم و کمترين فعاليتی نداشتيم و در ما 

در طرف راستمان خط ماژينو قرار داشت و در . برديمسر میه ب5تکليفی ک5فه کننده ای ب
فقط صحبت حمله و نفوذی .  مستقر بودHuntziger 13سمت چپمان ارتش ژنرال ھونتزيگر

ای روزی ھم خبر شديم که در جبھه. ان بودکه بر و در صف دشمن خواھيم کرد در مي
به فرانسه ايتاليا ھم در اين زمان : درست در انتھای ديگر فرانسه وارد عمليات خواھيم شد

  .  بوددادهجنگ اع5ن 
حد و ديگر . بودھيتلر جبھه را شکافته  زرھی واحدھایبرای اين کار ھم دير بود، 

دانم به من ھنوز نمی. شخص و روشن نبود، مگريزنشينی استراتژيکی و مرز ميان عقب
ای شب در جنگل انبوه و تيره. ھا فرار کنيمای توانستيم از چنگ آلمانبرکت چه معجزه

کرديم، ولی از  تصور میبه دام افتادهتوسط يک واحد دشمن محاصره شده بوديم و خود را 
اھميت ما را بیواحد . عجايب اين که سحرگاه که برخاستيم ديگر کسی در اطراف ما نبود
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. دانمتلقی کرده بودند؟ و يا کار مھمتری از پرداختن به ما داشتند؟ دليل ھر چه بود نمی
بعد از آنکه افراد : نويسددوگل در خاطرات جنگش با اشاره به يک لشکر فرانسوی می

 ما شما ھم مثل بقيه به طرف جنوب راه بيافتيد، «:لشکر خلع س5ح شدند به آنھا گفته شد
 شايد وضع ما ھم مشابه آن لشکر بوده است، منتھی با اين ». نداريماسير گرفتنفرصت 

تر ھم بوده است چون فرصت گفت و تفاوت که حوصلهٌ قوای دشمن در مورد ما حتی تنگ
  .شنود ھم پيش نيامد
که رسيديم راه را به سمت غرب کج کرديم تا  Clermont-Ferrand فرانبه کلرمون

 Lannemezan مزان سر از شبکهٌ گار eنبا�خره رفتيم و Carcassonne کاسونحوالی کار
-Tri در تری سوربائيزشد ما را يکی از خطوط آھنی که از اين گار منشعب می. آورديمدر 

sur-Baïseدر منطقهٌ پيره نه  Pyrénée آن طرف –شد رفت از اين دورتر نمی. کرد پياده 
  .اسپانيا بود

صلح و ترسيم خط تقسيم بين فرانسهٌ آزاد و فرانسهٌ اشغالی، در آن تا عقد پيمان 
بارھا به ذھنم . دو ماه تمام، دو ماه پرم5ل، فقط به سير و سياحت پرداختيم. دھکده مانديم

ًکنم که عميقا رسيد که از مرز بگذرم و جنگ را در جای ديگری ادامه دھم، ولی فکر می
  .ٌآماده اين کار نبودم
ل يک مسئله مسلم است و آن اينکه من حتی برای يک لحظه ھم در مورد در ھر حا

 .P 14رنوپل ھمه در آن زمان با تمسخر گفتهٌ . شکست آلمان ترديد به خود راه ندادم

Raynaudديديم که .»تريمما پيروز خواھيم شد، چون قوی«: رنو گفته بود. کردند را نقل می 
اولين آشنايی من با زندان در فرانسه و . ھمه روشن شدحق با او بود و اين مطلب بعدھا بر 

با رفيقی دست به يقه شدم که روحيهٌ خود را باخته بود و . در لباس نظام صورت گرفت
اعتقاد من درست خ5ف . دانستفرانسه و انگلستان را به دست ھيتلر مسلم می  میاشغال دائ

  .ديم پانزده روز بازداشت محکوم شھر کدام ما به. وداو ب
  

 . است1968ـ اشاره به شورش داشجويان درما مه 1
ھمراه ديگر انشعابيون کمونيست از ) »تور«کنگره  (1920اين کارگر معدن از سال ). 1964-1900( موريس تورز - 2

تورز در زمان جنگ .  به دبيرکلی حزب کمونيست فرانسه رسيد1930جدا شد و در سال » الملل کارگریواحد فرانسوی بين«
وی پس از آزادی فرانسه از قيد اشغالگران بخشوده شد، به نمايندگی مجلس . دوم جھانی از جبھه گريخت و به روسيه پناه برد

 .وزير بودو معاون نخست میانتخاب شد و مدتی نيز وزير خدمات عمو
  .ٌ نام روزنامه ارگان حزب نازی آلمان-3
  .داده بودند) 1945-1883(ايتاليا به موسولينی  دوچه به معنای راھنماست و لقبی است که مردم - 4
. ای است در آلمان که در دو طرف رود رن قرار دارد و در تاريخ اين کشور دارای اھميت بسزائی است رنانی منطقه- 5

 قرارداد ٌفرانسه پس از پايان جنگ جھانی اول سعی کرد به بھانه. اين منطقه از قديم مورد نزاع بين آلمان و فرانسه بوده است
 1925ورسای و به تعويق افتادن پرداخت غرامات جنگی آلمان، اين منطقه را به خاک خود ملحق سازد، اما موفق نشد و در سال 

ٌ معاھده بين فرانسه و روسيه را دستاويز قرار داد و نيروھای 1936ھيتلر در سال . اين منطقه را طبق قرارداد لوکارنو تخليه کرد
رنانی از قرن نوزدھم به بعد . ن منطقه کرد و قراردادھای ورسای و لوکارنو را به اين ترتيب زير پا گذاشتآلمان را وارد اي

  .رودٌثروتمندترين ناحيه آلمان به شمار می
 اع5م شد اما انگلستان و فرانسه 1938 مارس 15الحاق اطريش به آلمان در .  آنشلوس به معنای اتحاد و ھمبستگی است- 6

آلمانيھا پس از قرار دادن شس اينکوآرت، در رأس دولت اطريش، . اقتصادی از وحدت اين دو کشور جلوگيری کردندبه دeيل 
موافقت خود را با % 99.73 آوريل ترتيب داده شد، مردم اطريش با اکثريت 10که در  میاطريش را اشغال کردند و در رفراندو

  .الحاق به آلمان ابراز داشتند
شد ولی از آن  اقامتگاه تابستانی پاپ محسوب می1870صری است که در قرن شانزدھم بنا شده است و تا  کيرينال نام ق- 7

  .تاريخ اقامتگاه پادشاه ايتاليا شد و اکنون کاخ رياست جمھوری است
   .»داشتٌبدون معاھده ورسای، ھيتلری وجود نمی«: »نورنبرگ«در روزنامه  G. M. Gilbert ژيلبر. ام.  ژ- 8
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شما ھيتلر را مورد نياز، مردم را چشم انتظار ھيتلر و او را غيرقابل . کنيد میھموار ھيتلر راه را برایشما «: ه ژيدآندر
  .»..سازيداجتناب می
- ھا، ھمجنسيھوديان، کولی(» نامطلوب«اشاره به راه حلی است که نازيھا برای از بين بردن افراد » راه حل نھايی «- 9

ھای ھای گاز و کورهٌفرستادند و بسياری را روانه اطاقھای کار اجباری میند، يعنی اين افراد را به اردوگاهيافته بود...) بازان
  .کردندسوزی میآدم

 وارد کلژ دو فرانس شد، در 1900ٌيکی از ف5سفه بزرگ قرن اخير است که در سال ) 1941- 1839) (ھانری( برگسون - 10
بازگشتی آگاھانه «اش او مايل بود فلسفه.  برنده جايزه نوبل گرديد1927ه در آمد و در سال فرانس می به عضويت آکاد1914سال 

  .باشد» )intuition(ھای غريزی و احساسی و نقادانه به سرچشمه
در فرانسه که طی جنگ جھانی دوم محل نبرد بسيار خونينی بين نيروھای » موز« وردن، بخشی است از استان - 11

فرماندھی نيروھای فرانسه در .  کشته به جا گذاشت و به پيروزی نيروھای فرانسه انجاميد695000ًبود و جمعا فرانسه و آلمان 
  .اين محل ابتدا با پتن و سپس با نيول بود

 در مرزھای فرانسه ساخته شد و از اسم آندره ماژينو سياستمدار 1936- 1927ھای  نام استحکاماتی است که طی سال- 12
  .ماژينو مايل بود اين استحکامات در طول مرز بلژيک نيز امتداد يابد، ولی اين طرح عملی نشد. ه شده استفرانسوی گرفت

ژنرال فرانسوی که در جنگ جھانی دوم فرماندھی ارتش دوم را بر عھده داشت و ) 1941- 1880) (شارل( ھونتزيگر - 13
  . وزير جنگ مارشال پتن بودوی تا ھنگام مرگ. قرارداد متارکه جنگ را با آلمان امضا نمود

 به نمايندگی مجلس انتخاب شد و از سال 1919سياستمدار فرانسوی برای نخستين بار در سال ) 1966- 1878) (پل(ـ رنو14
ھای دارائی، مستعمرات و دادگستری را ھای مختلف اداره وزارتخانهدر کابينه. ً مرتبا کرسی وکالت را حفظ کرد1940 تا 1928

رنو مايل بود به جنگ با آلمان ادامه دھد ولی چون اطرافيان وی از جمله . وزير شد نخست1940در سال . شتبر عھده دا
وی در دوران حکومت ويشی مدتی زندانی بود و پس .  ژوئن ھمانسال استعفا داد16ٌبا ادامه نبرد مخالف بودند، در ) معاونش(پتن

  . باز به نمايندگی مجلس برگزيده شد1962 تا 1946، پس از آزادی فرانسه از سال پل رنو. از آن تا پايان جنگ به آلمان تبعيد شد
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3333 
 

 درس مقاومت
  
  

بايست اين تصور را ايجاد کند که از ايران و مسائل مرور اين خاطرات نمی
چون داشتن چنين تصوری به اين معناست که در جغرافيای . ايماش به دور افتادهامروزی

ھای بسته معتقديم، به وجود دنياھای موازی که با يکديگر  سيستمسياسی جھان به وجود
  .ايران در انتھای جھان نيست. ای ت5قی ندارنددرھيچ نقطه

، برای ھم عصران خود از آداب و »عجايب«مارکوپولو در سفرنامه اش، کتاب 
 ایگويد که رنگی از سرزمين افسانهرسوم غريب کشوری بيگانه در آخر دنيا سخن می

سرنوشت کشوری که من . ولی در اين عصر دنيا ديگر ابتدا و انتھايی ندارد. تاتارھا دارد
ام با سرنوشت ملل غرب مرتبط است و خود من، ھم در جوانی با فرھنگ از آن برخاسته

 .امام و ھم به خاطر مملکتی که مرا در خود پذيرفت، جنگيدهفرانسه پرورده شده
اش ن بازگشتم، محمد رضا شاه مرا در کاخ اختصاصی به ايرا1946وقتی در سال 

ھنوز . ھای مديد ديگر تکرار نشدشرفيابی، چنانکه ديديم، تا مدت. به حضور پذيرفت
اش، در حالی که به ميزی بزرگ تکيه دارد، در ذھنم زنده تصوير او در ميان کتابخانه

  :است
  خوانديد؟ای می در فرانسه چه رشتهھا   شما اين سال-
  .ام و چه مدارکی با خود دارموضيح دادم که چه کردهت
  ايد؟ام که در ارتش فرانسه ھم جنگيده شنيده-
وقتی . فرانسه کشوری است که به من وسعت مشرب داده است.  بله اعليحضرت-

 –شعلهٌ جنگ در آن کشور زبانه کشيد طبيعی بود که من به خاموش کردن آتش کمک کنم 
  .کنداش میگام آتش سوزی خانهٌ ھمسايهکاری که ھر کسی به ھن

ًکام5، کام5«: شاه چند بار حرف مرا تأئيد کرد   :و بعد اضافه کرد» ً
توانيد به مملکت خدمت کنيد، ھم با شما می.  ايران مشک5ت فراوان دارد-

  .تحصي5تی که داريد و ھم چون مرد مبارزی ھستيد
  .به مبارزه برخيزمخواست که من عليه سياست او بخت بد چنين می

خاتمهٌ خدمت در ارتش، به من اين فرصت را داده بود که به پاريس باز گردم و 
يکی از . نويسی کنمٌدوباره در سوربن و دانشکده حقوق برای گذراندن دو رسالهٌ دکترا نام

به  بود، ھرگز Le potentiel de l´intellect »ٌامکانات بالقوه تفکر«اين دو رساله که درباره 
رابطهٌ ميان قدرت «تمام توجه و دقت من وقف رسالهٌ ديگر شد با عنوان . پايان نرسيد

  ».سياسی و مذھب در جوامع باستانی
رو ھای ميانهسل، از سوسياليست.  بودG. Scelleرئيس ھيأت ممتحنين من ژرژ سل 

انگليس و استادی مبرز بود و در دعوائی که کشور ما را در مقابل شرکت نفت ايران و 
-Lévyًاليويه مارتن، که قب5 ذکرش آمد، و لوی برول . قرار داد مشاور قضائی ايران شد

Bruhlشناس معروف نيز با او ھمکاری کردند، فرزند جامعه.  
من در سال . گذشت میBretagneزندگی من در آن زمان ميان پاريس و بروتانی 

اشغال فرانسه صاحب دو فرزند بوديم، در آغاز .  با زنی فرانسوی ازدواج کرده بودم1939
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ھا و ھم کمبود و جيره بندی مواد غذائی در ھا را، ھم از شر بمبارانمن کوشش داشتم آن
- واقع در کنار جادهSaint-Nicolas-du-Pélemدر شھر کوچک سن نيک5 دو پلم . امان دارم

ين شرايط موجود رود ا میRostrenen به روسترنن Saint-Brieucيو  ای که از سن بری
  .بود

 و ماحصل آنچه .» دشمن جان فرھنگ استمدرک« گفته است P. Valéry 1والری
من ھم چون بسياری ديگر و برای .  بودمدرکمن تا آن زمان انجام داده بودم فقط کسب 

رسيدن به ھدفی مشابه، برنامهٌ مشخصی را دنبال و خود را در انضباطی سخت محدود 
اين دوره به من .  شروع شد دکترای شخصی با آماده کردن رسالهٌھاآگاھی. کرده بودم

 اگر چيزی –دانم ٌفرصت داد که آزموده شوم و آنچه درباره فلسفه و شعر و حتی حقوق می
  . امھا آموخته در ھمان سال–بدانم 

رفتم تا به مطالعهٌ آثار مختلف بپردازم، و در اين رفت و آمدھا ًغالبا به پاريس می
ھای علوم سياسی و دانشکده ، يکی از رفقا و ھم دورهF. Gaillard 2که فليکس گاياربود 

فليکس گايار . خواند و من اقتصاد عمومیاو اقتصاد خصوصی می. حقوق را دوباره ديدم
در ک5س علوم سياسی او با تمايز و روانی و س5ستی . مرا سخت تحت تأثير قرار داده بود

ما در ايراد آخرين خطابهٌ سال تحصيلی . ، بر ھمه سر بودکه در بيان مقصودش داشت
اجازه داشتيم خواندن بعضی از متون را به دوستی محول کنيم و من برای اين کار گايار را 

 شايستهٌ  را با روال و لحنی که3گايار قسمتی از نوشتهٌ آناتول فرانس. انتخاب کردم
 رسيدن او به مقام نخست وزيری در سناز . بود، قرائت کرد 4»کمدی فرانسز«بازيگران 

  . سالگی بسيار منقلب شدم50 سالگی ھيچ تعجب نکردم و از مرگ پيشرسش در آغاز 37
بود و بر حسب اتفاق، سن فعال  نھضت مقاومت درٌدر زمان ديدار دوباره ما، گايار 

پيوند اين مطلب ھم . شدنيک5 دو پلم داشت به مرکز مبارزه عليه اشغالگران تبديل می
گايار از من خواست که برايش يکی دو آپارتمان خالی و . جديدی ميان ما به وجود آورد

من يک آپارتمان را که جوابگوی خواست او بود ب5فاصله . مطمئن در پاريس پيدا کنم
او را به . البته مقصود آپارتمان خودم واقع در خيابان آسومپسيون بود: پيشنھاد کردم

ی کردم و گفتم دوستی است که جائی برای زندگی ندارد و پدر و مادرش سرايدار خانه معرف
کنند و گاه چند روزی را در آپارتمان من خواھند  زندگی میاشغالی منطقهٌ خارج ازھم 

داد که تا مرز خط گايار بازرس عالی مالی شده بود و کار اداريش به او اجازه می. گذراند
  .ندتقسيم دو منطقه ھم آزادانه سفر ک
خواست بداند آيا حاضرم نقش رابط می: ھم از من داشت  میاو سئوال و تقاضای دو

من از . رسان او شدمپاريس و شبکهٌ مقاومت بروتانی را بر عھده گيرم؟ از آن روز من نامه
کردم و به ھا را دريافت میھا و بسته که مورد اعتماد او بود نامهFontaineاو يا فونتن 

ًو روزی ھم کام5 برحسب تصادف کشف کردم که بازرس عالی مالی بردم مقصد می
کردند به  ھم صدايش میDelmas که بعضی اوقات دلماس Chabanديگری به نام شبان 

  .کارھائی مشابه کار ما اشتغال دارد
ھای فلزی و کردم چشمم به ک5هھای پنجره را باز میيک روز صبح وقتی کرکره

بی آنکه . زدن آلمانی افتاد که زير نور خورشيد صبحگاھی برق میھای مسلسل سربازالوله
از . ام به اطاق برگشتم و از زنم خواستم که تمام کاغذھا را بسوزاندنشان دھم که چيزی ديده

 ساله، ھمگی را به ميدان 60 تا 15ھا بازرسی به عمل آمد و مردان از ھمهٌ خانه
ه نام نيک5ی قديس بر پا شده بود احضار ای که بشھر، جلو حوضچه و فواره میعمو
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- ھا جواب میکرديم و به بازپرسی اوراق شناسائيمان را عرضه میبايستمیھمه . کردند
  .ًحضور من طبعا باعث تعجب بود. گفتيم

  کنيد؟ شما ايرانی ھستيد؟ اينجا چه می-
در : مان بد گاشغالگراناين توضيح اين مسئله، در واقع، آسان بود، ولی نه برای 

بايست ساکن باشد، حضور يکی دو   میًيک دھکده بروتانی، قاعدتا کسی جز اھل محل ن
ممالک ھای ديگر در نھايت قابل توجيه است ولی يکی از اتباع فرانسوی از استان

  !محروسه
  . اط5ع دھيدKommandantur ناگزيريد اين مسائل را به فرماندھی -

 که مدير ھتلی بود و Bertrandام آقای برتران  در گروه ما کس ديگری ھم بود به ن
اگر او را به حرف وا . دادمگرفتم به او تحويل میھائی را که از گايار میمن گاھی نامه

. ولی نتوانستند از او حتی يک کلمه ھم بيرون بکشند. داشتند تکليف من ھم روشن بودمی
تبعيدگاه فرستاده شدند، و از آن پس  نفر ديگر، بعد به 12اش ھمراه  ساله17برتران و پسر 

 که Donaldای به نام دونالد  ساله20ئی آمريکاًظاھرا جوان . ھيچ کس آنھا را دوباره نديد
ھا گزارش ھای نھضت مقاومت را در سن نيک5 دو پلم به آلمانتبعهٌ فرانسه شده بود فعاليت

ئی آمريکااگزير شديم که يک چترباز ًھا انواع و اقسام داشت، مث5 يک بار نفعاليت. داده بود
 رفتبيم رسوايی می. را که موقع فرود آمدن به زنگ کليسا آويزان مانده بود پنھان کنيم

  !جماعت کردھمرنگ شد به راحتی نمیاو را و  بود آمريکاچون چترباز از سياه پوستان 
او اسم مرا درست است که . ھای من به دست گشتاپو افتادتماسدر اين ميان يکی از 

اگر . ای بود، کاری که اين مرد ھرگز نکردھای من کار سادهدانست ولی دادن نشانینمی
شدم، ولی شک نيست که مثل آقای برتران ًافتادم الزاما تيرباران نمیمن به دست گشتاپو می

ن با شرکت کردن در کارھای زيرزمينی با قواعد اي. کردندھا تبعيدم میبه يکی از اردوگاه
 قواعدی که بعدھا در ايران و حتی در زمان ديکتاتوری خمينی به کارم –بازی آشنا شدم 

ای در اينجا پيش آيد بايد بگويم که رفتار گشتاپو به رفتار خمينی شرف اگر مقايسه. آمد
شد ديگر eاقل برادرش مورد تعرض ًمث5 اگر يکی از اعضای مقاومت تيرباران می: داشت

  .شودانسانيت در اين حد ھم رعايت نمی  می متأسفانه در جمھوری اس5.گرفتقرار نمی
-من نمی. شرکت من در اين مبارزات، چنانکه پيداست، بسيار طبيعی پيش آمد

باشم چون مخالف آنھائی بودم که شکست در مقابل آلمان را مسجل  5توانستم طرفدار پتن
قصد او نجات . وان پتن را خائن خواندتبا اين ھمه اعتقاد راسخ دارم که نمی. دانستندمی

قضاوت شخص من . ٌ ميسر بود، قضاوت درباره او مشکل استانچيزھايی بود که نجاتش
کوشد با ًمطلقا در ارتباط با اعتقادات سياسی نيست بلکه قضاوت مردی است که می

جاوز  مت80کنم کسی که سنش از به ع5وه فکر می. سنجيدگی رفتار مرد ديگری را دريابد
ھای ی از ھمسايهيک. بايست به فکر ابداع قانون اساسی جديد برای مملکتش بيافتد  میاست ن

پتن پير نيست، «گفت مپسيون من، خانم مارتن نامی، درباره مارشال میوَسخانهٌ خيابان ا
  . سال داشت75خود خانم مارتن در آن زمان » !ای استپير سالخورده

ضت مقاومت در سن نيک5 دو پلم ابعادی غيرقابل ھای نھدر اواخر جنگ، فعاليت
روی،  کيلومتر پياده80يکی از روزھايی که از سن بری يو، پس از . تصور پيدا کرده بود

 در يکی .م به سر آمده استای برايم پيش آمد که تصور کردم عمرگشتم، حادثهبه خانه برمی
م و بعد دوباره به راه افتاده بودم اما ھای سر راه يک پياله آب سيب خورده بوداز قھوه خانه

ًھنوز مسافتی نرفته سر و کلهٌ مردی از پشت خاکريزی پيدا شد که ظاھرا قصدش کشتن من 
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به اند که در قھوه خانه با شخصی که آنھا مدعی بود مرا ديده. المجلس ھمانجا و فی–بود 
 اگر اسم او را نگويم گفتام و میکرده صحبت میخيانتکاريش شک و حتی يقين داشتند

  .خونم پای خودم است
نه با کسی حرفی زده بودم و نه حتی از گوشهٌ چشم نگاھی به طرف يکی از 

توانم خود را از اين دانستم چگونه میو ھيچ نمی. زيبارويان اھل بروتانی انداخته بودم
ين پھلوان خوشبختانه در ھمان لحظه يکی ديگر از رفقای او، که از ا. مخمصه خ5ص کنم

  :ھا بيرون آمد و دستور دادتر بود از ميان بوتهپنبه مسن
  . بيا جلو-

» بختيار«از نظر آنھا . ھا جواب دادمناگزير به ھمه سئوال. پايان بوداستنطاق بی
انداخت، ولی چون چمدانم پر از ًايتاليائی بود که ظاھرا مرا بيشتر به مخاطره می  میاس

) که قرار بود شکافته شود و به مصرف جديدی برسد( بود کودکانه میی پشھا  جوراب
» ایپدر خانواده«بدل به » خيانتکار«گناھم از نظر اين آقايان بخشودنی شد، زيرا ناگھان 

وقتی اين نتيجه حاصل شد توانستيم در محيطی ! شده بود که قصدش فقط گذران زندگی است
ام کسانی که به من که برخ5ف تصور قبلیتر با ھم حرف بزنيم و من تازه متوجه شدم آرام

بنابراين از . نيستند بلکه از افراد نھضت مقاومتند» ويشی«ھای اند از چريکحمله کرده
  .چنگ گشتاپو خ5ص نشده، چيزی نمانده بود به ضرب گلولهٌ ھمرزمان از پا در آيم

 بسيار خوب، راه بيفت برو، اگر يکی از کسان ما جلويت را گرفت بگو -
  .»43محصول «

 يعنی چه؟ -
 .اسم شب -

گاه در لحظات مشکل زندگی برايم . اين اسم شب برای ھميشه در ذھنم حک شد
  .»43محصول «: پيش آمده که برای رماندن فکرھای تيره زير لب با خود بگويم

  
» کلژ دو فرانس«نر در ٌھايی درباره ادب و ھ کنفرانس1937 از نويسنده و شاعر فرانسوی) 1945- 1871) (پل(والری ـ 1

  .کردمیايراد 
 سالگی به نمايندگی 27وی در . سياستمدار فرانسوی از اعضاء فعال نھضت مقاومت ملی) 1970- 1919) (فليکس(گايار ـ 2

 با قايقی تفريحی به 1970گايار در . وزيری رسيد سالگی به مقام نخست38مجلس در جمھوری چھارم به وزارت و در سن 
 . ديگر ھرگز از آن باز نگشتسفری رفت که

  .1921نويسنده نامدار فرانسوی، برنده جايزه نوبل در سال ) 1924- 1844) (آناتول فرانسوآ تيبو(فرانس ـ 3
 . به ھمت لوئی چھاردھم بنيانگزاری شد1680کمدی فرانسز نام تئاتر ملی فرانسه که در سال ـ 4
 دولت ويشی را تشکيل 1940لقب گرفت اما در ژوئن » وردن« فاتح که در جنگ جھانی اول) 1951-1856) (فيليپ(پتن ـ 5

پتن، پس از آزاد شدن فرانسه دستگير و محاکمه و محکوم به اعدام شد ولی با يک . داد و قرارداد تسليم به آلمان را امضا نمود
  .درجه تخفيف به حبس ابد محکوم گرديد
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4444    

 
 فنجانی قھوه با پل والری

  
  

اين ملک را با آرامشی بازيافته . ه بود که فرانسه را ترک کنمکم کم وقت آن رسيد
يعنی شعر و ادبی که مرا : بردممختصری از روح آن را با خود ھمراه می. کردمترک می

اولين محرک من در برخورد با . به چنان شوقی آورده بود که ھنوز ھم در من زنده است
جنايت «صيهٌ يکی از استادان کتاب در بيروت طبق تو. اين زبان، آناتول فرانس بود

 را خريدم، شانزده سالگی خود را در آن Le Crime de Sylvestre Bonnard» سيلوستربونار
احساس کردم که در من ھمچون او، طنز و وقار، که eزمهٌ . مرد پير سوفسطايی باز شناختم

از آن . ری ھم يافتمبعدھا ھمين ترکيب را نزد وال. اعتقادات عميق است توأمان وجود دارد
پس به خواندن آثار آناتول فرانس ادامه دادم، بيست و پنج مجلد از کارھای او در قطع 

ام به يغما ام وجود داشت که از خانه در کتابخانهCalmann-Lévyوزيری و چاپ کلمان لوی 
 .رفت

ه او در بلوار بو س. با ھم ھمسايه بوديم.  م5قات کردم1940با برگسون در سال 
روزی به او تلفن کردم و گفتم دانشجويی ايرانی ھستم که .  خانه داشتBeauséjourژور 

برای آثار او تحسين فراوان دارم و تقاضا کردم که اگر برايش ممکن است مرا ربع ساعتی 
بر صندلی راحتی نشسته بود . مرا در يک اطاق پذيرايی بزرگ پذيرفت. به حضور بپذيرد

. در آن زمان بيش از ھشتاد سال داشت. ی زانوھايش پھن بودو پتويی چھارخانه رو
 – که برايش کاری دشوار بود –پھلويش کتابخانه چرخانی بود که بی آنکه از جا بلند شود 

  . در کنار دستش نيز ميز کوچکی قرار داشت. ساختھا را ممکن میدسترسی به ھمهٌ کتاب
سری بزرگ داشت و .  بودھايش شدم که به رنگ آبی تيرهمن جذب عمق چشم

آمد که زد به نظر میوقتی با کسی حرف می. بدنش از بيماری رماتيسم نحيف شده بود
  .کندای مستقيم با ذھن مخاطب ايجاد می، رابطهحواس پبجگانهورای 

 »تحول خ5ق«کردم در دليل تقاضای من برای ديدارش تضادی بود که تصور می

L´évolution Créatriceساعت وقتی که به من داده بود ربع سپری شدنپس از  .امته او ياف ،
ٌعازم رفتن شدم ولی او مرا از رفتن باز داشت و درباره ع5ئق ديگر من، سوای فلسفه، 

  .من به حقوق و شعر اشاره کردم. سئوال کرد
  : گفت

 روزی که موفق شويد از فلسفه به شعر، از شعر به فلسفه و حتی به حقوق و به -
ھای در اين فاصله در فکر باشيد که راه. ق برسيد آن روز صاحب فرھنگ خواھيد بوداخ5

 مرا اين نصيحت. درست را انتخاب کنيد، حتی اگر گاه به نظرتان کاری بسيار مشکل بيايد
 2 به متن يکی از آثار کانتMolière 1به کار ببنديد، بعد از خواندن متن يک کمدی مولير

Kantراھی ھست، منتھی . راه را پيدا کنيد. عنويت يگانگی وجود دارددر م.  رجوع کنيد
  .3نشانی ثابتی ندارد، ھر کس بايد خودش آن را به تنھايی بيابد

وقتی در بيروت در ک5س دھم بودم، در . من شد  میوالری در ابتدا باعث سردرگ
ر يکی از بعد از ظھرھای سوزان ماه ژوئن استاد ما برای رفع م5ل شاگردان شع

 از ما شد که م5لیچنان رفع .  را برای ما خواندLe cimetière marin»گورستان دريايی«
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يا eاقل ھمه چنين تظاھر کرديم تا نشان دھيم که اين شعر استوار ! ھمه به خواب رفتيم
من در آن زمان با خود عھد کردم که ھرگز گرد آثار والری . چنگی به دل ما نزده است

  . نگردم
 Soirée avec» نشينی با آقای تستشب« با گشودن کتاب 1940ا در سال اين عھد ر

Monsieur Teste شکستم و تصميم گرفتم آن نثر را ھمانگونه بخوانم که آدم متنی را از 
اول . دقت و ظرافت اين نثر مرا متحير ساخت. کندزبانی بيگانه به زبانی آشنا ترجمه می

شدم که تضادی وجود بعد در آخر کار متوجه میکردم و تضادھای مداوم را مضمضه می
  : کنمبه عنوان مثال يکی از موارد را از حافظه نقل می. نداشته است

 بود که مربوط به آنھا دخالت در اموریسياست در گذشته ھنر بازداشتن مردم از «
 و پايه ».ندرآوه مسائلی که از آن سر در نمیو بعد ھنر مشاوره با آنھا شد دربار... شدمی

شدند در جوامع بدوی مانع از اين می. گيرد قرار میشک دمکراسی با اين حرف مورد بنياد
-رئيس قبيله، م5، يا امپراطور می. که مردم در مسائلی که مربوط به آنان است مداخله کنند

امروز ھم اگر در مورد پائين . کنممن به جای شما و در جھت منافع شما عمل می: گفت
توانند دانند و چه میارزش فرانک با مردم مشورت شود، در اين باره چه میآوردن 

م ه اين سئوال جواب دھند، ولی سيستتوانند بشماری از آنھا میبگويند؟ فقط تعداد انگشت
به گمان من دمکراسی ھنوز . بايد ھمگی رأی و نظرشان را ابراز کنندچنين است که می

  ..!تنھا رژيم قابل قبول است، ولی
را که فقط خواب و خميازه آورده بود، دوباره پيدا » گورستان دريايی«خواستم می

ھا در نزديکی  وقتی ھوا تاريک شده بود و صدای انفجار بمب1941شبی در سال . کنم
 و به انتشارات دانشگاھی فرانسه A. Comteشد، به ميدان اوگوست کنت پايتخت شنيده می

. شد خريدم و خواندمھر چه از کارھای والری پيدا می. ع استرفتم که روبروی سوربن واق
ای که برای بھره بردن از عطر و طعمش بايد مشک5ت درست مثل ميوه. رازگشايی کردم

وقتی که برای فھميدن و لذت بردن از . پوست کندن و قاچ کردن آن را به خود ھموار کرد
نی بود که صرف آموختن آلمانی يا انگليسی  زما–ً يا تقريبا بيش از –والری گذاشتم بيش از 

کانار «. لطفی ديده بودفرانسه بود، در ھمهٌ عمر بی میکه عضو آکادبا آن والری . کردم
شما را بزودی برای تدريس زبان چينی به پکن خواھند «: اش نوشته بوددرباره 4»آنشنه

رفت که ه حل سھل نمیاش خراب بود، با اين حال ھرگز به دنبال راوضع مالی» !فرستاد
  .سر و سامانی پيدا کند ًمث5 با انتشار رمان يا مجموعهٌ شعری پر فروش

کولژ دو « کرسی شعر را در  بود يا دولت بعدی که5»جبھه خلقی«دانم دولت نمی
کند، وقتی من و دوستانم شنيديم که آقای والری اين درس را افتتاح می.  ايجاد کرد6»فرانس

مخلوطی از دوشس و کنتس و اشراف و اعيان، : محفل باغ وحش کاملی بود. با سر دويديم
من برای اولين بار . تئاتر ايستاده بوديمما ھمه در باeی آمفی... کاسبکار و راننده و دانشجو

مرد . آمدتر می سال داشت ولی به نظر ما شکسته66حدود . ديدمشاعر را از نزديک می
من . ای که فرقی در وسط داشت و سبيلی سفيد و پرپشتقرهبود با موھای ن  میانداکوچک

  :اش را کم و بيش به خاطر دارماولين جمله
مدعيان ھا، آقايان اولين کوشش من در اين راه خواھد بود که تا جای ممکن خانم«

  ».از سر راھم دور کنم تا به خود شعر و شاعری برسمع5قه به شعر و شاعری را 
سررشته   میبه نظر ما رسيد که او از معل! ًا تشريفتان را ببريدلطف: به عبارت ديگر

  .ندارد
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، که خود شاعر و نقاش Charaireدر پايان درس من ھمراه دوستی به نام شارر 
اين مردی که از دور خشک و . است میبود، جلو رفتيم تا از نزديک ببينيم والری چگونه آد

. تکلفی برخورد کرد در نھايت سادگی و بیرسيد، با ماسخت و دور از دسترس به نظر می
ٌترديد حرف زدن او نه به نحوه صحبت بی. اش ھمراھی کرديمما او را در مترو تا خانه

از به کار بردن لغات و اصط5حات عاميانه . کردن شارر شبيه بود و نه به طرز گفتار من
  .ًمطلقا ابا نداشت

توانستم در آن زمان من می. من آمدپس از اين ديدار والری چندين بار به خانه 
توسط دوستی قھوه برای خود تھيه کنم که در زمان اشغال فرانسه يکی از مواد غذايی 

روزی نظرش را درباره . نوشيدآمد و قھوه را با لذتی آشکار میوالری می. کمياب بود
اند و شناختهدانستم که آنھا در سنين بيست سالگی يکديگر را  پرسيدم چون می7آندره ژيد

  . حدود پنجاه سال خاطرات مشترک با ھم دارند
  : والری به من گفت

  .ھای زننده ھم دارد من برای ژيد تحسين بسيار دارم ولی او جنبه-
  : ژيد نظرش را درباره والری با خويشتنداری کمتری بيان کرده است، گفته است

نشينيم من  ھم به گفتگو میوقتی با. شودکند، بر من چيره میھوش او مرا خرد می«
ای بال فشرد و من چون گنجشک پر شکستهديگر وجود ندارم، گويی سخنانش حلقم را می

  ».زنمبال می
. دانستند، بسيار دوست داشتممن ھمهٌ آن نويسندگان چھل سال پيش را که نوشتن می

-  از غولکه 10 از بزرگان و موراسکه 9، رژه مارتن دوگارستھا از بھترينکه 8مورياک
اما در ... 12، کامو11، بعد سارتر)باشدن موافق نظراتشحتی اگر آدم با  ( استھای ادب

خواھم خود را از شر فکر خمينی و يا ديگر وقايع لحظات سخت زندگی، در مواقعی که می
  .برمنامطبوع برھانم، به والری پناه می

من در کوله بار . نبودًروح فرانسه برای من طبعا فقط در شعرا و نويسندگانش 
من عمرم . بردم اين کشور گرفته بودم نيز ھمراه میپر مايهٌسفرم تعليماتی را که از سياست 

من ھمدلی خاصی با ... ، دوگل14، ژورس13بلوم. ٌزده سياستمفقط وقف شعر نيست، من تب
لب ژورس طا. ای گشاده دست، فرانسهٌ روشنگری استٌاو نماينده فرانسه. ژورس دارم

. بلوم تجسم انسانيتی عميق بود. پيشرفت و برقراری سوسياليسم بود بدون کينه و بدون آزار
ای بود بسيار زادهبلوم نجيب. ًبرم چون به او مطلقا ارادتی ندارمنمی  می نا15از گی موله

اين مرد . برای من او تصوير کاملی از انسان است. ممتاز، دوست ژيد، مورياک و والری
اش درست نقطهٌ مقابل ژورس مبارزه جو با روحيهٌ صلح طلبانه. اپا ظرافت بودشريف سر

اما بلوم ھرگز نتوانست .  را داشتLanguedocبود که خلق و خوی اھالی eنگ دوک 
  .  وبال گردنش بودندھاآزادنه و مستقل تصميم بگيرد، چون در تمام مدت، کمونيست

نيست  در دنيا ترھای فرانسه تنک مايه کمونيستازمن متأسفم که ناگزيرم بگويم 
  .ھای ايران کمونيستمگر

اما اگر از من بپرسند شخصيتی که در نيمهٌ دوم اين قرن بيش از ھر کسی فرانسه و 
ٌنحوه رفتار و طرز برخورد او را با . دوگل: يا دنيا را متأثر کرده است، کيست خواھم گفت

من جز . ايمميق برايش احساس نکنيم قصور کردهتوان نپسنديد، ولی اگر تحسينی عمردم می
 که اين مردرسد گاه به نظر می. ام که حکومت کردن ھم بدانداو ھيچ سرباز ديگری را نديده

به ع5وه امتياز برپا . ٌاز قوه پيشگويی ھم بھره مند است اراده و ھوشی استثنائی داشت،



 35 

افرازی اوست که به فرانسه اسباب سر. ست اوازآنکردن نھادھای جمھوری پنجم ھم 
قانونی اساسی ارزانی کرد که امکان گذر از دولت ژيسکاردستن رابه حکومت ميتران به 

اگر ژرژ مارشه رئيس جمھور اين مملکت شده بود، . ترين صورتش فراھم آوردقانونی
  .پيچيدھمان قانون چون غل و زنجير بر گردنش می

  
از آثارش . س فرانسوی فرزند فرشبافی بود که پس از تحصيل حقوق به تئاتر رو آوردنوينمايشنامه) 1673-1622(مولير ـ 1

 .را نام برد» مريض خيالی«و » تارتوف«، »زنان دانشمند«توان می
نقادی عقل «از جمله آثارش . آليسم و نقدگرا بوديکی از ف5سفه آلمان، از پيروان مکتب ايده) 1804- 1724(کانت ـ 2
 .»قل عملینقادی ع«و » محض

  که خود از ھيچ طرف حد به بيابان تو نيست/آخر ای کعبه آمال چه دور افتادی: سعدی اين گفته را چنين بيان کرده است
از . شود تا امروز در اين کشور منتشر می1915سياسی فرانسه است که از سال - کانار آنشنه يکی از نشريات فکاھیـ 3

  .ادل توفيق شمردتوان آن را معبين نشريات ايران می
اسپانيا به ائت5ف احزاب چپ فرانسه در سال » فرنته پوپوeر«اين نام به پيروی از . Front populaire) جبھه خلقی(ـ 4
به رھبری لئون » الملل کارگریبخش فرانسوی بين«اين ائت5ف ميان حزب کمونيست به رھبری موريس تورز، .  داده شد1936
به رھبری راماديه و حزب راديکال به رھبری داeديه بوجود آمد و پس از کسب » ھای جمھوريخواهاتحاد سوسياليست«بلوم، 

ھای انتخاباتی و تشکيل کابينه ائت5فی دست به يک رشته اص5حات اقتصادی زد، اما بواسطه بحران حاکم و اخت5فات موفقيت
 .بين احزاب موتلف ناموفق بود و کابينه سقوط کرد

اری ذگ توسط فرانسوای اول پايه1530ترين موسسات آموزشی فرانسه است که در سال فرانس، يکی از قديمیکولژ دو ـ 5
توان برگسون، شامپوليون و کلود ترين آنان میاز معروف. شوندشد، استادان پنجاه کرسی اين موسسه توسط دولت انتخاب می

 . برنار را نام برد
ھای مائده«:  از آثار او-  موفق به ربودن جايزه نوبل شد1947ده فرانسوی که در سال نويسن) 1951- 1869) (آندره(ژيد ـ 6
   .»بازگشت از شوروی«و » ازان قلبسسکه«، »زمينی
اين نويسنده معاصر فرانسوی از کودکی تحت تربيت و تعليمات شديد مذھبی قرار ) 1970- 1885) (فرانسوآ(مورياک ـ 7

وی از اعضاء نھضت مقاومت فرانسه بود و خاطرات اين مبارزات را با نام . ش ھويداستداشت و اين مسئله در تمام آثار
 . نيز برنده جايزه نوبل شد1952فرانسه بود و در سال  میمورياک عضو آکاد. منتشر ساخته است» ٌدفترچه سياه«

  .1937نويسنده فرانسوی و برنده جايزه نوبل در سال ) 1958- 1868) (روژه(مارتن دوگار ـ 8
بود که از سال » اکسيون فرانسز«ار جنبش ذگسنده و سياستمدار فرانسوی پايهاين نوي) 1952- 1868) (شارل(موراس ـ 9
گرائی و ناسيوناليسم و طرفدار موسولينی، فرانکو و پتن بود، به ھمين دليل پس از وی معتقد به سنت.  برپا بود1944 تا 1908

شيفتگان تمدن يونان موراس از . قبل از مرگ بخشوده شد میکوم به زندان گرديد ولی کپيروزی متفقين و آزادی فرانسه، مح
 . باستان بود
به او در سال . ار مکتب اگزيستانسياليسمذگه و فيلسوف فرانسوی است و پايهنويسند) 1979- 1905) (ژان پل(سارتر ـ 10
 . نپذيرفت، پيشنھاد جايزه نوبل شد1964

نويسنده مشھور و معاصر فرانسوی در الجزاير قدم به عرصه وجود گذاشت و در يک ) 1960- 1913) (آلبر(کامو ـ 11
ھای سياسی و اجتماعيش بارھا او را در مقابل کمونيستھا و ژان پل سارتر قرار گيریموضع. حادثه اتومبيل چشم از جھان بست

يافت جايزه ادبی  به در1957آلبر کامو در سال . ھددانسانگرائی و جستجوی عدالت تار و پود بافت آثارش را تشکيل می. داد
 .نوبل نائل آمد

اش يکی از نويسندگان و سياستمداران فرانسوی است که در ابتدا به واسطه مقاeت ادبی) 1950- 1872) (لئون(بلوم ـ 12
وی قبل . بود» رگریالملل کابخش فرانسوی بين« به عضويت حزب سوسياليست در آمد و رھبر 1902او در سال . مشھور شد

 . وزيری رسيد بار به مقام نخستاز جنگ دوم جھانی چند
-سياستمدار، فيلسوف و مورخ فرانسوی اعتقاد داشت که يک جمھوری دمکراتيک می) 1914- 1859) (ژان(ژورس ـ 13

لف بود و در سال ژورس با ديکتاتوری پرولتاريا مخا. تواند بدون اعمال خشونت به يک دموکراسی سوسياليست تبديل شود
 . شخصی به نام ويلن به قتل رسيد به دست1914

 به وکالت 1945سياستمدار فرانسوی که در نھضت مقاومت فرانسه فعاليت داشت و در سال ) 1975- 1905) (گی(موله ـ 14
ی کار آمدن وزيری رسيد و پس از رو به نخست1956وی در سال . ھای مختلف جمھوری چھارم وزير بودرسيد و در کابينه

 .ل، يکی از اعضاء کابينه او بوددوباره دوگ
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نمودنمیاز تھران، ھيتلر چندان ھم وحشتناک   
  
  

در اول . ستا مناسبی مبدأ مرحلهٌ جديدی از زندگی شروعروز اول سال، برای 
ايران را يازده .  شدم و اين سرآغاز نوينی در زندگيم بودToulon وارد تولون 1946ژانويهٌ 

گذر از مديترانه ھنوز به دليل وجود مين .  بود نديده بودم و خود سی و يک سال داشتمسال
من يکی دو . آنکه با مشکلی مواجه شود تا اسکندريه رفتخطرناک بود، ولی کشتی ما بی

زيدنت انور ھا بعد برای ديدار با پرالروز را صرف بازديد از قاھره کردم، شھری که س
از مصر تا بيروت، شھری که ھنوز پر از خاطراتی زنده بود، با . سادات به آن برگشتم

سفران را در بيروت اتوبوسی که خوشبختانه چندان ناراحت نبود من و ھم. قطار طی شد
ای ما  کرايهماشيناز آنجا .  راھی خسته کننده به طول ھفتصد کيلومتر–يکسره تا بغداد برد 
  .را به تھران رساند

ھا و بناھای يادبودی که در ٌنگريستم، منظره خيابان نو میمملکتم را با نگاھی
پس از چند روز وقتی خواستم . گذشته توجھم را جلب نکرده بود حاe برايم پر از جذبه بود

 شرح دھم، ھمه را در اين Béroardاحساسم را برای دوستی فرانسوی به نام آقای بروآر 
  : جمله خ5صه کردم

 و بعد سايد می آسمانسر بهاول شعر که : آورده شوق میدر ايران دو چيز مرا ب«
  .» استبر زمين گستردهقالی که 

تا آن . پس از به در آمدن از احواeت شيفتگی به سير در مسائل کم اھميت پرداختم
 را مال و منال تواننمی. کردم ثروتمندم، ولی به زودی فھميدم که چنين نيستزمان فکر می

د، آن ھم در ا و تاوانی پس ندکرددون پدر و بدون سرپرست رھا برای مدت ده سال ب
ھا و متشخصينی بود  رضا شاھی که ھدفش از ميان برداشتن تمام خانوادهنظامچون   مینظا

من البته به ايران . رفت میتداوم سلسلهھا برای ترين خطری از طرف آنکه احتمال کوچک
ھا ديدم که بايد بدون تأخير  از بررسی حساببرای تفريح و تفرج باز نگشته بودم ولی پس

  . در فکر پيدا کردن کاری بر آيم
 يک سالی خود او ھم. در دوران غيبت من سلطنت رضا شاه به پايان رسيده بود

 1941پسرش که در سال . پيش از بازگشت من در تبعيدگاھش ژوھانسبورگ مرده بود
رضا شاه .  از پدر به ارث برده بودجانشين پدر شده بود اوضاعی کم و بيش بغرنج را

- م و امنيت برقرار می فئودالی آن زمان نظ جامعهٌدراز يکطرف . مردی پر از تضاد بود
از . داد، از طرف ديگر تمام کسانی را که مختصر قدرتی داشتند تحت فشار قرار میساخت

 مردان سياسی جمله کسانی که فشار آن دوران را متحمل شدند، سوای روحانيون و خوانين،
  .ھا و روشنفکران تھران بودندو آزاديخواھان، شخصيت

اما طولی نکشيد، يا . طرف اع5م کردوقتی جنگ آغاز شد، رضا شاه ايران را بی
به منظور تضعيف نفوذ انگلستان در ايران يا به دليل کششی که نسبت به آلمان و شخصيت 

.  صدراعظم رايش از خود نشان داد بهکرد، تمايل بسيار آشکاری نسبتھيتلر احساس می
  .م دور باشند، به ھم ارادت دارندديکتاتورھا، به شرط آنکه از ھ
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داد، به اين  آلمان را به پيروزی شوروی ترجيح میکنم که او پيروزیمن فکر می
  .در ھمسايگی ايران قرار داشت  میدليل که دو

البته ھيچ وقت اين قبيل . دای ميان آلمان و شوروی بسته شمعاھده 1939در سال 
ھدف نھايی ھيتلر . شود حتی اگر ظاھر آن جز اين بنمايدھا با حسن نيت منعقد نمیپيمان

 ورق«در زمانی که ھيتلر . ھا بودين و از ميان بردن بلشويکغارت کردن انبارھای اوکرا
ميانه  و به اتحاد جماھير شوروی حمله برد، کشورھای خاوربه دور انداخترا » پاره

از جمله ترکيه، با اين که با انگلستان و فرانسه متحد بود، دو . سياست احتياط پيشه کردند
  .در قبال آنھا تعھدی بر ذمه بگيردآنکه eسيد بیھا ھم میکرد و با آلماندوزه بازی می

ھا وقتی به قفقاز، يعنی به دويست و ھفتاد کيلومتری و دم گوش ايران، رسيدند آلمان
در ايران .  و پول در خاک ما ريختندمھمات چتربازان برای پيروان خود اسلحه و توسط

به قول . کردندھا در حقيقت با حرارت از ھيتلر جانبداری میايرانی. طرفدار داشتند
-  ايرانيان نمی.»بخشيدوقتی ھمه چيز را دريافتيد ھمه چيز را می«: Spinoza 1 اسپينوزا

ھا را متحمل ھموطنان ما که ھم مظالم انگليس: ساده مسئله اين بودشکل . کننددانستند چه می
خواست اين ھر دو شده بودند و ھم از فجايع روسيهٌ استالينی باخبر بودند، از آلمانی که می

  . قدرت را در ھم شکند استقبال کردند
انی در متفقين به بھانهٌ اشتغال مشاورين فنی آلم. خواستندًھا طبعا جز اين میانگليس

ھا را از مملکت اخراج اeجلی دادند که يا آلمانیھای ايران، به شاه ضربآھن و کارخانهراه
از آنجايی که رضا شاه حکومتی خودکامه . ھا را برعھده گيردکند و يا مسئوليت حضور آن

داشت ھيچ کس از جزئيات مسئله باخبر نيست، بنابراين بسياری از گفتگوھا و بسياری 
: دانندولی نتيجهٌ نھايی را ھمه می. ضيه تا امروز ھم تاريک و مجھول مانده استنکات ق

يعنی، رسيدن ارتش آلمان به مرزھای ايران، تحريک مردم توسط تبليغات راديويی، به 
 برای 1941 تصميم متفقين در با�خرهوجود آمدن يک جريان ضدانگليسی و ھوادار آلمان و 

ھا از سلطنت کنار گذاشته ضا شاه به دليل طرفداری از آلمانر. ای کاریوارد کردن ضربه
  . در آن زمان صحبت از جمھوری ھم پيش آمد ولی طرفداران سلطنت پيش بردند. شد

  . آمريکا: در اين ميان رند سوم ھم وارد ميدان بازی شده بود
شمال تحت اشغال ارتش شوروی، جنوب و غرب . ايران به سه منطقه تقسيم شد

برای مردم اشغال . ھايیآمريکاشغال نيروی بريتانيا و تھران و مرکز تحت اشغال تحت ا
ھا ھم که مشغول انگليسی. ھا غيرقابل تحمل بودشوروی به دليل خشونت و زورگويی روس

آوری غله برای ارتش خاورميانه بودند مناطقی را که تحت اشغال داشتند به مرز جمع
کردند حتی دوا ا رفتارشان معقول بود، تجاوز و غارت نمیھيیآمريکافقط . قحطی رساندند

گرايش : ای به وجود آوردٌھا پديده تازهتماس با آن. گذاشتندو دارو ھم در اختيار مردم می
  . آمريکاايران به سمت 

 تشکيل شد، چرچيل و استالين ھر دو با نظر 1943در کنفرانس تھران که در اواخر 
به .  متفقين استق5ل و تماميت ارضی ايران را تضمين کنندروزولت موافقت کردند که

ھا نام بردم، خاک ايران را ع5وه مقرر شد که قوای بيگانه، يعنی سه ارتشی که از آن
  .ظرف شش ماه پس از برقراری صلح، ترک گويند

ھر دو آخرين افراد خود را . ھا اين شرط را رعايت کردنديیآمريکاھا و انگليسی
ھا به ولی خروج روس. اه مانده به انقضای مدت مقرر سوار کشتی کردند و بردندحتی دو م

آنکه در ايران بمانند در اين ملک ھا در حقيقت اين بود که بیقصد آن. اين سھولت انجام نشد
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يعنی بخشی از ايران را تجزيه کنند و بخش مورد نظر ھم استان آذربايجان . ماندگار شوند
  .بود

 سياست داخلی ايران در اين زمان چه بود؟ محمد رضا شاه در سال ببينيم اوضاع
  .بسيار جوان بود و فقط نقشی تشريفاتی داشت.  بر جای پدر نشسته بود1941

شک برای از ميان رفتن ديکتاتور، موجب شکوفايی احزاب سياسی شده بود که بی
ھايی که فقط گروھکًغالبا . گرفتاين احزاب با ھرج و مرج شکل می. ھمه تازگی داشت

به . گذاشتشد نام حزب بر خود میبه منظور حفظ منافع شخصی مؤسسين آن تشکيل می
طلوعی کوتاه و افولی سريع » عدالت«، »مردم«، »ٌاراده ملی«عنوان مثال احزابی چون 

يکی حزب ايران با اعتقادات : دو جريان سياسی از اين موج پرت5طم به ساحل رسيد. داشت
دمکراسی و ديگری حزب توده با پشتوانهٌ مالی و سياسی اتحاد ماي5ت سوسيالملی و ت

  .جماھير شوروی
السطنه ايران در آن زمان در حقيقت به دست سياستمداری کھنسال به نام احمد قوام

او در دوران قاجاريه و قبل از به سلطنت رسيدن . شدکه ھفتاد و يک سال داشت اداره می
اش به رضا خان پست و بود که در کابينهھمم ايران شده بود و رضا شاه ھم صدراعظ

بود زيرک و به اصط5ح عوام کلک، اھل بده بستان، نه  میقوام آد. وزارت جنگ را داد
من توافق فکری و ھمدلی خاصی با . چندان درستکار و بدون کمترين اعتقاد به دمکراسی

يق بود و قادر بود در وقت لزوم بگويد کنم که او مردی بسيار eاو ندارم ولی اقرار می
السطنه با ھا قرار داد، قوامدر زمان بروز اخت5فاتی که ما را در مقابل روس .»!خير«

به . مانورھای مناسب، درست عمل کرد و به اين ترتيب خدمتی شايان به مملکتش نمود
  .السطنه موفق شد سر استالين را شيره بمالدطور خ5صه قوام
ھا از طريق پيروان خود  ارتش شوروی خاک ايران را ترک گفت، روسحتی وقتی

قوام برای نشان دادن حسن نيتش . کردنداز ورود نيروھای ما به آذربايجان جلوگيری می
به . انگيز بود و ھم تھورآميزاين کار ھم مخاطره. ای را وارد کابينه کردچند وزير توده

ھا پيشنھاد استخراج و تصفيهٌ نفت ايران به روسع5وه قوام در عوض تخليهٌ کامل خاک 
  .شمال و منطقه دريای خزر را داد

حتی خود در رأس ھيئتی به مسکو رفت و يک ھفته ھم آنجا ماند و با تشريفات تمام 
  . باز گشت، و سپس دستور اشغال آذربايجان را توسط ارتش صادر کرد

قوام طرح آن را تسليم . رسدبايست به تصويب مجلس باما قرارداد نفت شمال می
متن قرارداد با صد و دو رأی مخالف : دانست نتيجه چه خواھد بودمجلس کرد و خوب می
  . رد شد) ایتودهٌدو نماينده (در مقابل دو رأی موافق 

  .اش خواسته بودای را ھم از کابينهالسلطنه عذر وزرای تودهدر اين فاصله قوام
ٌای که در آن زمان درباره پادشاه جوان به عنوان فسانهدر اينجا بد نيست راجع به ا

. ای گفته شودھای از دست رفته شايع شد، دو کلمهجلودار نيروھای ايران و منجی استان
گناه که نماد استق5ل مملکت بود وقتی پادشاه به تبريز وارد شد اھالی شھر از شھرياری بی

 توسط يک گروھان ارتش، که در واقع تبريز و ديگر شھرھای استان. استقبال کردند
- کل مسئله توسط قوام. عملياتش بيشتر جنبهٌ سمبليک داشت تا زورآزمايی جنگی، آزاد شد

ای که بعدھا ھمواره السلطنه قوام–السلطنه و از طريق سياسی و ديپلماسی حل شده بود 
 شاه حاضر نبود انصافی محمد رضا شاه واقع شد تا آنجا که حتیمھری و ھدف بیمورد بی
خواست تمام اعتبار اين السلطنه در مورد نجات آذربايجان برده شود، چون مینام قوام

  .پيروزی تاريخی منحصر به شخص او باشد
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  .در ميان اين جوش و خروش بود که من به ايران وارد شدم
در آن زمان نسبت به پادشاه کمترين احساس نامطلوبی نداشتم، حتی اميدوار بودم 

ای مستبدانه و ضد او تا آن زمان از امکاناتش استفاده. ه بتوانم با او ھمکاری کنمک
ٌخاطره . در حقيقت نه قدرتش را داشت و نه فرصتش را يافته بود. دمکراتيک نکرده بود

. تر از آن بود که او بتواند ھمان طريق را در پيش گيردحکومت خودکامهٌ پدرش ھنوز زنده
 گام برداشتن در راه ديکتاتوری را آغاز کرد و به 1950 و 1948ای ھپادشاه حوالی سال
  .ھا ھر چه از اين غذا بيشتر چشيد اشتھايش تيزتر شداصط5ح فرانسوی

ھنگام بازگشت من به ايران پادشاه، ھمان مرد جوانی بود که توصيفش در باe آمد؛ 
م در جنگ دوشادوش ارتش اش تکيه داشت و مرا از بابت شرکتبر ميز بزرگی در کتابخانه

. زدو نويسندگان رمانتيک حرف می V. Hugo 2کرد و از ويکتور ھوگوفرانسه تشويق می
 گفتم و او اذعان کرد که Mallarmé 3ام به والری و به ماeرمهمن به او از ع5قه و بستگی

کنم، فقط میاين طرح را تا ترسيم تصوير بعدی او نيمه کاره رھا . شناسدھا را نمیسمبليست
اش در عوض به معلومات عمومی. کنم که شاه عشق چندانی به ادبيات نداشتاضافه می

ع5قه بسيار  میخواند و به ويژه به مسائلی نظير پتروشي ھر روز دو ساعت می–رسيد می
ًمن شخصا بسيار متأسف بودم که شاه تقريبا با شعر فارسی بيگانه است. دادنشان می ً.  

به . شودتنگی او مین گفتند که سواد و فرھنگ ديگران موجب خلقبعدھا به م
شد اگر به زبان فرانسه با او حرف شدند توصيه میای که به اشخاصی که شرفياب میدرجه

در سنين . ھا بگنجانند تا حسادت او تحريک نشودًزنند عمدا چند غلط دستوری در حرفمی
 خواست سياستمدار باشدآورد، اين کس میمیپيری تاب ھيچگونه برتری از ھيچ کس را ن

ه کمتر نقصی رسالت خويش غره بود که بچنان به کمال و بی. خواست مھندس امور فنیمی
. کردندداد و اطرافيانش ھم از نصيحت کردن به او خودداری میمیشور و مشورتی راه 

بينانه اھای بزرگ وقتی چنين خود را تنھا و منزوی ساخت عنان را آزادانه به دست رؤي
داد از قبيل اين که ايران را ششمين يا ھفتمين قدرت دنيايی خواھد ھايی میقول. رھا کرد

  .کرد و يا رھبر بازار مشترک اقيانوس ھند خواھد شد
  

 Tractatus Theologicoدر اثر مشھورش. فيلسوفی ھلندی است که شھرت جھانی دارد) 1632- 1677(اسپينوزا ـ 1
Politicus ، مقدس و مذھبی را عرضه کرده استروال نقادی متون.  

در ابتدا به . ھای ناپلئون بودفرانسوی فرزند يکی از ژنرال و شاعر نويسنده )V. Hugo)1802-1898 ويکتور ھوگوـ 2
 .  نام بردرا» گوژپشت نتردام« و »بينوايان«توان از آثار مشھور او می. سبک ک5سيک تمايل داشت و سپس به رمانتيسم گرائيد

  . يکی از شاعران نامدار مکتب سمبوليسم فرانسوی است) 1898- 1842) (اتين معروف به استفان (Mallarméماeرمه ـ 3
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6666    

 
 مصدق يا درس دمکراسی

  
  

توانيد به حال ايران درگير مشک5ت فراوان است، شما می«: شاه به من گفته بود
از نظر سياسی راھم را . از چه طريقخواستم بدانم  من فقط می.»مملکت مفيد باشيد

تنھا . ھا و سخنان مصدق شده بودمھای تحصيلی سخت شيفته گفتهدر سال. ب5فاصله يافتم
حزب ايران بود که بعد ستون فقرات جبھه ملی . توانست مناسب مشی من باشدحزبی که می

ل از آن روز سی و پنج سا. بدون آن که ترديدی به خود راه دھم عضو اين حزب شدم. شد
 .گذشته است، ھنوز عضو آن حزبم، و روشن است که از اين پس نيز خواھم بود

از . کرددھد که منافع شخصی من جز اين حکم میدeيل و شواھد بسيار نشان می
خودم اين راه را در . آنجا که با ملکهٌ مملکت نسبت نزديک داشتم راه ترقی به رويم باز بود

ھيچگاه نکوشيدم روابط نزديک با دربار برقرار کنم با . د کردمآغاز و از آن پس مسدو
به شخص محمد رضا شاه . اينکه ھرگز نسبت به شاه و دربار کينه و بغضی به دل نداشتم

 با اعمال او مخالف بودم در عين اين که خود را موظف –کردم مھری نمیحتی احساس بی
چون از . ر پی رؤيا و در فکر ظواھر بودآشکارا د. دانستم حقوق او را محترم بشمارممی

-اھی را که میداشت تکيه گزد، در جھت نادرست گام بر میدرک جوھر مسائل تن می
اين اشتباه اساسی بعدھا بر خود پادشاه ھم روشن . جستد، در خارج میببايست در ايران بيا

به کشور ديگر پناه اند که ناگزير از کشوری شد، زمانی فھميد بيگانگان او را رھا کرده
ھا با يیآمريکافھمم چرا نمی«: اين جمله تلخ و در عين حال ساده لوحانه از خود اوست. برد

  .»من چنين کردند، من که ھميشه طبق خواست آنھا عمل کرده بودم
يا تدريس در دانشگاه و : دو امکان وجود داشت. من ھنوز در جستجوی شغل بودم

از خوش حادثه به يکی از دوستان قديم پدرم برخوردم . خارجهيا استخدام در وزارت امور 
در . وزارتخانهٌ جديدی تأسيس شده است به نام وزارت کار«: که به من اط5ع داد

. دھندھا راه نمیاند و به جوانھای سنتی و قديمی، ھمه بر مسندھاشان جا افتادهوزارتخانه
  .»ندارد و مانعی برای پيشرفت نيستچندانی وجود   میولی در وزارت کار چشم و ھمچش

ھمينطور ھم بود، پس از چھار سال و نيم خدمت، من به مقام مدير کلی رسيدم و در 
ابتدا به استان خوزستان .  مصدق پست معاونت اين وزارتخانه به من محول شدکابينهٌ دوم
چھارمين فرزند ما . ام را از پاريس به ايران فرا بخوانمتوانستم خانوادهديگر می. منتقل شدم

- دختری که اسمش را فرانس گذاشتيم تا ياد آن سرزمين و آن نويسنده–در آبادان به دنيا آمد 
  .ای که اين نام را بر خود دارد ھميشه با ما باشد

يکی شرکت نفت ايران و انگليس که : در آبادان سه تشکي5ت اساسی وجود داشت
توده که گوش خوابانده بود تا از استثمار حزب   میکرد، دوکارگران را استثمار می

کارگران به نفع خود استفاده کند، و ديگری عناصر دست راستی که با ھر گونه توسعهٌ 
ترين مشغلهٌ فکری من عمده. من حالت کدخدا را داشتم. ھای سنديکايی مخالفت داشتندآزادی

ًاين کار حدودا يک . جايگزين کردن نفوذ حزب توده بود با معيارھای سوسيال دمکراسی
ولی به محض آن که ميان کارگران محبوبيتی به دست آوردم و . سال و نيم به درازا کشيد

روی تند می: گفتندمی. اعتماد آنان را کم و بيش جلب کردم، وزارتخانه با من سرسنگين شد
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ری است ای که کاو با کسب ھمدلی کارگران با منافع شرکت نفت ايران و انگليس در افتاده
شش ماه بعد سرھنگی مؤدبانه و البته بی آنکه دستبندم بزند، مرا تا فرودگاه . خطرناک

ام آمده در فرودگاه، شش ھزار کارگر به بدرقه. ھمراھی کرد و ناگزير به ترک آبادان شدم
و قوت قلب به من داد،   میتر کرد ولی پشتگرھا رابطهٌ دولت را با من تيرهلطف آن. بودند

  .تواند ثمر بخش باشده چشم ديدم که در مسائل اجتماعی حسن نيت و اعتقاد راسخ میچون ب
وقتی به تھران رسيدم به من خبر دادند که پادشاه نسبت به من نظری بسيار نامساعد 

افسرانی که در رأس کارھا بودند مرا به ! شاھدخت اشرف که ديگر ھيچ. پيدا کرده است
در حالی که من ھرگز تماي5ت کمونيستی و . کردنداه میچشم يک عضو فعال حزب توده نگ

کارم با وزير کار به مشاجره کشيد و در حين مشاجره . امای نداشتهبه تحقيق تماي5ت توده
  : به او گفتم
 يا اين کشور با تشويق آنھايی که احساسات وطن پرستانه و دموکراتيک دارند -

  .ی چون شما به باد خواھد رفتنجات پيدا خواھد کرد و يا به دست کسان
اما اين بيکاری به . ندارد که بگويم ب5فاصله در جرگهٌ بيکاران قرار گرفتم  میلزو
  . شده بودشروعھای ضدانگليسی دوران جديدی از آزاديخواھی و واکنش. درازا نکشيد

 ھفت ماه بعد مرا دوباره به وزارتخانه باز گرداندند و اين بار پست مديرکلی به من
  .توانستند به آن دست يابنددادند، يعنی باeترين منصبی که جوانان نسل من می

کارآموزی سياسی من به اين ترتيب آغاز شد، ولی قبل از پيوستن به کابينهٌ مصدق 
ٌاداره دو مجتمع صنعتی در شرايطی نا به سامان، که : ای ديگر ھم به دست آوردمتجربه

ّمثل زمانی که در آبادان بودم ھم من . ٌر عھده من گذاشته شدھا بود، بنتيجهٌ آشوب کمونيست
يعنی کوششم . صرف اين شد که روال سوسيال دموکراتيک را جايگزين روش لنينيستی کنم

به ويژه معتقد بودم آزادی : ھای فردی و جمعی را تضمين نمايمدر اين بود که آزادی
در عين حال .  محفوظ باشدھا و سنديکاھای سياسی بايدعضويت در احزاب، گروه

ًمث5 تجمعات و تظاھرات . شدمھا و تعھدات سنديکايی و حزبی را نيز يادآور میمسئوليت
رؤسای مؤسسه را . ھا ممنوع بوددر زمان کار و حتی شعارنويسی بر ديوار کارخانه

 مسافت ميان آزادی و آن چيزی که دوگل. طرفی کامل را حفظ کنندکردم که بیتشويق می
»Chi-en-lit« 1 ای است بعيدخواند فاصلهمی.  

در بحبوحهٌ ھيجاناتی که . خواھی نخواھی اوضاع مرا به سوی سياست سوق داد
کوشيد حقوق خود را تثبيت نمايد و از قيمومت بيگانگان رھايی يابد و جايگاه ايران می

ه پس از بازگشت مدتی کوتا. واقعی خود را در جامعهٌ جھانی پيدا کند، نوبت مصدق رسيد
که ) 1947در سال (من به ايران مصدق يک بار ديگر به نمايندگی مجلس انتخاب شده بود 

ولی . بردندھای آراء سراسر کشور دست میکار سھلی نبود، چون مأمورين شاه در صندوق
- يیآمريکابه ع5وه . آمد،شد چون زياد به چشم میدر تھران تقلب انتخاباتی کمتر اعمال می

تر معرفی ھا شده بود، مايل بودند خود را آزادها ھم، که نفوذشان جايگزين نفوذ انگليسیھ
به اين ترتيب مصدق و . کنند و به پادشاه قبوeندند که eاقل انتخابات پايتخت را آزاد بگذارد

ًطبعا در اقليت .  کرسی مجلس، ھفت کرسی را اشغال نمايند136ھمفکرانش توانستند از 

  .آمدتند، ولی اقليتی که به حساب میقرار داش
. ای بخشيد به زندگی من نيروی محرکهٌ تازه1951به قدرت رسيدن مصدق در سال 

در اين . ھای سياسی او موافق بودمتر گفتم که تا چه حد در دوران تحصيل با برداشتپيش
، من مصدق را تا ام با او پيوندھای قديم داشتبا آنکه خانواده. زمان او را از نزديک ديدم
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، يعنی در زمان کودتای رضا خان و سيد ضياء، مصدق 1921در سال . آن موقع نديده بودم
  : استعفای خود را تقديم کرد و گفت. استاندار فارس بود

  .کنم من با دولت کودتاچی ھمکاری نمی-
به اين ترتيب فارس را گذاشت و به اصفھان رفت که عموی من استاندارش بود و 

قبل از ورود مصدق به اصفھان . کردرم که در آن زمان جوان بود، با او ھمکاری میپد
دوست عزيز، اگر شما به اين شھر وارد «: عموی من ھيئتی را نزد او فرستاد و پيام داد

شويد و دستور بازداشت شما برسد من در محظور قرار خواھم گرفت، چون به ھيچ قيمت 
به تھران ھم نرويد چون مثل ديگرانی که مخالفت خود . م شدحاضر به انجام اين کار نخواھ

  .»اند ب5فاصله دستگير خواھيد شدرا با اين کابينه نشان داده
در محل مأموريت خود بمانيد، شما «: از مصدق خواست» دولت کودتاچی«گرچه 

 به . مصدق چون پايبند به اصول بود اين دعوت را نپذيرفت.»از قانون کلی مستثنی ھستيد
تواند بين رفتن به خارج از کشور و يا منزل کردن در ايل بختياری يکی او خبر دادند که می

مصدق پيشنھاد دوم را پسنديد و ھر پانزده روز را نزد يکی از اقوام من . را انتخاب کند
  .گذراند و پس از سقوط دولت کودتا خود را نامزد نمايندگی تھران کرد

ال داشتم و بعدھا ھم نه من ھرگز خواسته بودم از در زمان اين حوادث ھفت س
دوستی خانوادگی سودی بجويم، نه مصدق کسی بود که اين نوع روابط را برای انتخاب 

اش، مظفر فيروز، نه فقط کاری محول نکرد حتی به خواھرزاده. ھمکارانش مد نظر بگيرد
ا به اصول و اخ5ق سياسی چون او را بی اعتن. اجازه نداد از تبعيدش به ايران باز گردد

  . دانست که کار کردن با او جز دردسر چيزی به ارمغان نخواھد آوردشناخت و میمی
در . مصدق از نظر کارآيی و صداقت بر تمام دولتمردان زمان خود سر بود

مادرش از خاندان قاجار و پدرش از مستوفيان به نام و . ای اشرافی به دنيا آمده بودخانواده
پس از ازدواج و پيدا کردن دو فرزند برای تحصي5ت عاليه . مردی استثنايی بودخودش 

آمد، ٌ کاری که اگر در دوره من کم سابقه به شمار می–رھسپار سوئيس و فرانسه شده بود 
 و دکترايش را در نوشاتل Dijonليسانس حقوقش را در ديژون . سابقه بودٌدر دوره او بی

Neuchâtelالمللی و اصول اساسی ز تنھا ايرانيانی بود که قوانين بينيکی ا.  گذراند
المعارف ة و ديگر نويسندگان دايرMontesquieu 2آثار مونتسکيو. شناختیدموکراسی را م

توانست از زمانی که به نمايندگی مجلس انتخاب شد تنھا کسی بود که می. را خوانده بود
 حکومت مردم بر مردم، از تفکيک قوا و از روی دانش و با احاطهٌ کامل از دموکراسی، از

  .نقش دقيق پادشاه در يک نظام مشروطهٌ سلطنتی صحبت کند
ای که از نخستين روز موجب مصدق با تمام نيرو طالب دموکراسی بود، مسئله

خواھيد در شما می«: گفتحرفش روشن و ساده بود، می. اخت5ف ميان او و رضا شاه شد
بايد . چنين چيزی ممکن نيست. باشيد وزير و پادشاه مملکتوا، نخستآن واحد فرمانده کل ق

وزير بشويد، يا به انتخاب يا با تصويب مجلس نخست. بين اين سه يکی را انتخاب کنيد
  .»وزير فرمانده کل قوا باشيد و يا پادشاه بمانيدنخست

مام کارھايی اش، به ايرانيان آموخت پايهٌ تھای پر آوازهآنچه مصدق، در سخنرانی
ٌنحوه کار دموکراسی را . قرار گرفت که ظرف پنجاه سال گذشته در ايران به انجام رسيد

ھر گاه در . شودای ديکتاتوری آغاز میساخت از چه لحظهکرد و خاطر نشان میتشريح می
بردند، چنانکه چند سال بعد چنين شد، در صدر فھرست نمايندگان به ھا دست نمیصندوق

  . توانست عليه او کاری کندرفت و کسی ھم نمیمجلس می
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ھا که ٌدرباره مسئلهٌ نفت، که ديرتر به آن خواھم پرداخت، و در مقابل ادعای روس
خواستند نفت شمال را به خود منحصر کنند، به بھانهٌ انحصار انگلستان بر نفت جنوب می

 که آنچه را به يکی از خ5صهٌ حرفش اين بود. اش را مطرح کرد»موازنه منفی«فرضيهٌ 
در اين حرف سياستی به . ايم بستانيم تا بتوانيم به مدعی دوم ھم چيزی ندھيممدعيان داده

ًنھايت ظريف نھفته بود، طبعا نه دست نشاندگان شوروی و نه عوامل انگليس ھيچکدام 
  .داد مخالفتی ابراز کنندتوانستند با متن قانونی که مزيتی به رقيب نمینمی

ٌ سالگی اداره مملکت را بر عھده گرفت، از نظر 73زمانی که مصدق در سن در 
. بر خ5ف آنچه شھرت دارد، مردی بود در کمال س5مت. کمترين ابت5ئی نداشت میجس

 نه به دeيل مذھبی بلکه فقط از –نوشيد کشيد و مشروب ھم نمیخورد، سيگار نمیخوب می
سخگويی به شکايت بريتانيا به شورای امنيت به که به منظور پا  میھنگا. نظر بھداشتی

ئی در عين آمريکابه تصديق پزشکان . نيويورک رفت، معاينهٌ طبی کاملی ھم به عمل آورد
ًفقط عض5ت پای او برای کشيدن بدن نسبتا سنگينش، ورزيدگی eزم . صحت و عافيت بود

دليل ضعف پايش اين . اردآمد که درد درفت به نظر میرا نداشت، و وقتی با عصا راه می
. دانستندبود که اشراف عصر او، وقار را در راه رفتن با طمأنينه و ورزش نکردن می

نشستند و ديگران در خدمتشان بودند، حتی بزرگان بيشتر ساعات روز را چھار زانو می
 .آوردندکالسکه را تا کنار پايشان جلو می

فقط . راستگی ظاھرش کم توجه بودبه آ. مصدق دستی قوی و گردنی استوار داشت
به سھولت . دو دست کت و شلوار داشت و ھرگز ياد نگرفت که گره کراواتش را ببندد

  .شدکنم که از نام5يمات زود متأثر میريخت و از اين رو تصور میاشک می
مسائل اجتماعی مورد توجھش بود اما به ادبيات عنايت چندانی . نبود» انتلکتوئل«

در تمام دوران وزارت يا . ًتوجھی به ظاھرش مطلقا از روی صرفه جويی نبودبی. نداشت
طبق دستور او مواجبش بين دانشجويان کم بضاعت . وکالت حتی ديناری از دولت نپذيرفت

اش استفاده و شخصی  میبه جای اتوموبيل دولتی از ماشين قدي. شدٌدانشکده حقوق تقسيم می
جلسهٌ ھيئت وزراء را در . پرداختدانش را از جيب میحقوق محافظين و کارمن. کردمی

رفت که ًشد، چون مداوما بيم آن میبه ندرت از منزل خارج می. دادخانهٌ خويش تشکيل می
اش خانه.  ترور شود– اين لجن جامعهٌ بشری –به دست يکی از اعضای فدائيان اس5م 

شد نه ظرف ای ديده میمجسمهھميشه به نھايت پاکيزه و پيراسته بود ولی در آن نه 
-  سربازی را که از او محافظت می24مخارج غذا و مسکن . ایکريستالی و نه گلدان نقره

ھذا زمانی که از قدرت کنار رفت مصدق ثروتمند بود، مع. کردند خود بر عھده گرفته بود
زاريان چندان زير بار قرض بود که ناگزير خانهٌ معروفش را فروخت تا قروضش را به با

  .تھران ادا کند
چند سالی . اعتنائی به پول نسبت به مسائل مالی به شدت سختگير بوددر عين بی

پيش از آنکه شاه دست به اص5حات ارضی بزند، مصدق تمام اموالش را به فرزندانش 
  :ھا را خواست و گفتدر زمان اجرای آن قانون آن. بخشيده بود

  .ه خودم برگردانيدام دوباره ب آنچه به شما داده-
  .ًبعد، از مأمور اجرای قانون اص5حات ارضی کتبا دعوت کرد که بديدن او برود

ام، ايد تمام ديونم را به شما پرداخته آقا، من طبق قوانينی که خودتان وضع کرده-
  .ھاتان رسيدگی کنيدبنشينيد و به حساب

  :کارمند به مصدق جواب داد
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  .ايداليات سه سال اخيری است که پرداختهً قطعا مقصود جنابعالی م-
وزير سابق مملکت در جلو چشمان ناباور اين شخص، از جا برخاست و ولی نخست

ھائی را که در بيست و سه سال گذشته به دولت پرداخته از صندوق اوراق رسيد کل ماليات
 را به دولت اشاز آنجا که مصدق دين: تعجب مأمور به اين جا ختم نشد. بود بيرون آورد

دھندگان ايران به ترين مالياتشک يکی از عمدهتمام و کمال تا شاھی آخر پرداخته بود و بی
شد به مراتب ھای پرداختی محاسبه میرفت، ارزش ام5کش که به تناسب مالياتشمار می

پس از آنکه دولت بھايی را که خود مقرر کرده بود در مقابل . بيش از ام5ک ديگران بود
ھا تأديه کرد، مصدق فقط به ميزان نياز از آن برداشت و مابقی را بين ھات و زميند

  .فرزندانش تقسيم کرد
جلسات شورای وزيران آن دوران در خاطرم ھست، چون در کابينهٌ دوم مصدق 

گرفت و اين کار خود مصدق ھرگز رياست جلسه را بر عھده نمی. معاون وزارتخانه بودم
در زمان رضا شاه  میکاظ. کرد کاظمی، وزير امور خارجه، محول مینسيد باقر خارا به 

عکسی از آن زمان وجود دارد که او را ميان پادشاه و آتاتورک . (ھم ھمين پست را داشت
چند . ای داشتيمای بود و ما با ھم روابط بسيار حسنهالعادهمرد فوق میکاظ.) دھدنشان می

  .درگذشتسال پيش در سن ھشتاد و شش سالگی 
ٌکرد و ھر گاه مسئلهٌ مھمی، چون مذاکرات درباره نفت جلسات را اداره می  میکاظ

نشست و می. شدشد مصدق با ردايش از دری وارد می مطرح میاص5حات ارضیو يا 
- به وقت رفتن ھميشه می. خاستشنيد و بر میگفت و بعد نظر ديگران را مینظرش را می

  :گفت
  .داوری خواھد کرد  می نيستند، بگويند آقای کاظ آقايان اگر موافق-

پذيرفت که در انتصاب ف5ن نمی. دادوقتش را فقط به کارھای مھم اختصاص می
  .اش ملی کردن نفت بودترين مشغلهٌ ذھنیعمده.  رئيس ھم دخالت کندبھماناستاندار و يا 

ش در سيزده سالی که سه سال. من مصدق را در سيزده سال آخر عمرش نديدم
- ھر سال به مناسبت نوروز، برايش تبريکی می. ِاش در ملک احمدآبادزندان گذشت و بقيه

آخرين کاغذی که از او دارم شش . گفتای بسيار مھربان جواب میفرستادم و او با نامه
پادشاه به او اجازه داده بود که برای معالجه به . روز قبل از درگذشتش نوشته شده است

  :ولی مصدق جواب داده بودخارج سفر کند 
بينم که مردی در  و ھيچ دليلی نمیخواھم مردام  خير من ھمانجائی که به دنيا آمده-

  . کنداضافهعمرش بر يکی دو سالی سن و سال من بخواھد 
ًوقتی از طريق دوستان خبر فوتش رسيد، با ماشين کوچکی که داشتم خود را فورا 

  .داديمبايد اسم می. ٌاصره مأموران ساواک بودخانه در مح. به احمدآباد رساندم
  ايد اينجا چه کنيد؟ آمده-
  .انداند که او را به اين خانه حمل کردهبه من گفته.  مصدق مرده است-

وارد شدم، کالبد را کنار . قبل از اينکه در را باز کنند مدتی با ھم مشورت کردند
فقط حدود .  بود1967روز شش مارس . ندغمزده گذاشته بودو نھر آبی در آن باغ عظيم 

دوازده نفر توانسته بودند جواز آمدن به آنجا را بگيرند و يا شھامت تقاضای اين جواز را از 
  . بيشتر اين افراد ھم زن بودند و از خويشان نزديک مصدق. خود نشان داده بودند

خرين پسر او اين آ. مصدق خواسته بود که در کنار شھدای سی تير دفن شود
طبق معمول، . وزير بود، در ميان گذاشتتقاضای پدر را با ھويدا، که در آن زمان نخست

  .ھويدا مطلب را به شرفعرض رساند و از طرف شاه مأمور شد که تقاضا را رد کند
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بنابراين، طبق تصميم افراد خانواده، مصدق در صحن اطاق ناھارخوری ملک 
م5ئی که از .  او را حدود سيصد متری بر دوش برديمما تابوت. احمدآباد به خاک سپرده شد

در ھمان لحظه درھا . طرفداران پر و پا قرص مصدق بود مراسم متعارف را به جا آورد
  .ًباز شد و تقريبا تمام اھالی ده در اطراف ما جمع شدند

بعد ما به طبقهٌ اول ساختمان رفتيم و از آنجا برای آخرين بار به اطاق آن عزيز از 
ھای معمولی که تنھا مبلش تکلف، با قالیاطاقی بسيار ساده و بی. ست رفته نگاھی کرديمد

ميز کوچکی بود که روی آن چند روزنامه، يک مجسمه نيم تنه از گاندی که کسی به او 
 کشته شده بودند  آذر16ھديه کرده بود و تصاوير سه دانشجوی جوانی که در تظاھرات 

ھای دارو، چون او حتی ھا و بستهبزرگ بود پر از شيشه ایفسهکنار ديوار ق. قرار داشت
. پس از اص5حات ارضی خود بر عھده گرفته بود که دوای مورد نياز اھل ده را تأمين کند

  .آمدھر جمعه پسرش، که پزشک است، برای مداوای روستائيان به کمک پدر می
پشت اين در، يکی از . کردممن، با کنجکاوی، دری را که در کنار بستر او بود باز 

اين . ُکه در ملک ما طرفداران زياد دارد، قرار داشت  میھای نفتی عظيآن آبگرمکن
آمد؟ پسرش برايم توضيح داد که به ٌآبگرمکن ھيوe به چه کار اين مرد سالخورده بيمار می

ھاشان را منظور رساندن آب گرم به دھاتيان کار گذاشته شده است، برای آنکه بيايند و رخت
  .پائين باغ بشويند
در حالی که در عزای ھر . ای که به خاک سپرده شد نيز مورد غضب بودتا لحظه

روز پر . شد، مصدق در تنھائی جان سپردبی سر و پائی مساجد تھران لبريز از جمعيت می
روز . ر ک5غان ده دلمرده از ھميشه بيشتر استسردی بود، از آن روزھائی که شما سوز و

فت او نيز طبق سنن مذھبی و ملی باز به آن محل رفتم و از آن پس ھم گاه به گاه به آنجا ھ
  .باز گشتم

  .وزيری رسيدم اين زيارت تجديد شدوقتی به نخست
  

 . زنندھايی که مردم در روزھای کارناوال بر چھره میاست برای صورتک  می مقصود شير تو شير است و نا- 1
را » القوانينروح«و » ايرانیھای نامه«از آثار معروفش . از نويسندگان و متفکران فرانسوی) 1755- 1689( مونتسکيو - 2

  . مبدأ قانون اساسی فرانسه شد1791در   میتوان نام برد که دومی
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7777    

 
گرداندروزی که مصدق نفت را به ايران باز   

  
  

 و 50 و1948ھای چگونه پادشاه ديکتاتور شد؟ در دگرگونی شاه جوان در سال
 سھم به سزائی – به ويژه طرفداران سياست انگليس –تمايلش به خودکامگی، اطرافيان 

ھا به اين نتيجه رسيده بودند که طرف بودن با يک نفر به مراتب انگلوساکسون. داشتند
وزيری که احتمال دارد تر از طرف شدن با يک سيستم پارلمانی است و با نخستسھل

به ھمين دليل به جای تشويق شاه به سلطنت او را ترغيب .  شاه باشدٌنظراتش مغاير با اراده
  .به حکومت کردند

 اعتقاد داشت که – اماش را توضيح دادهکه مشی سياسی –در مقابل، مصدق 
وزير و ھمکاران اوست که جملگی در مقابل مجلس مسئولند و در حکومت بر عھده نخست

ست به داوری مردم، يعنی منشأ قدرت، رجوع وزير مجاز اصورت بروز اخت5ف، نخست
ٌھای خارجی، اين شيوه اداره مملکت ملت را با در نظر گرفتن روابط پادشاه با قدرت. کند ٌ

 ماه حکومت مصدق، شاه آنچه در بيست و ھشتولی در طی . کرداز خطر استبداد حفظ می
  .دتوان داشت به کار برد تا او را از گرداندن چرخ سياست باز دار

قوام در عين . السطنه نيز درگير بودمصدق با رقيب سرسخت ديگری چون قوام
تبار او بود، نقطهٌ مقابل مصدق به شمار اينکه خويش دور و در ھر حال ھمشھری و ھم

  .آمدمی
قوام برای آنکه مانع ورود مصدق به مجلس پانزدھم شود، تمام ترفندھا را به کار 

در آنجا رفراندم و يا . ن کشور ما چندان مشکل نيستاين کار در مملکتی چو. گرفت
 %99.1ھای متداول ھميشه فايده است، چون نتيجهٌ آن با تقلببی میمراجعه به آراء عمو

مصدق نه در زمان طرح قرارداد نفتی . آراء است که ھم شاه به دست آورد و ھم خمينی
 و تجديد 48-1947 ھایدر سالًايران و شوروی، که قب5 ذکرش گذشت، در مجلس بود و نه 

  .ٌنظر درباره قرارداد نفت ايران و انگليس
 مظفرالدين شاه بھره برداری از نفت سراسر کشور را به مھندسی 1901در سال 

معامله به  . واگذار کرده بودKnox d´Arcyماجراجو و اھل استراليا به نام ناکس دارسی 
کرد در حالی که معلوم ای دريافت می5حظهرسيد چون پادشاه پول قابل منظر سودمند می

ولی نفت در نھايت از دل زمين جوشيد و بھره برداری از آن . نبود دارسی به نفتی برسد
ھا، که شرکت را از دارسی خريداری کرده بودند و بر آن نام شرکت ايران و برای انگليس

  .تر شدانگليس گذاشته بودند، سال به سال ثمربخش
، پس از مذاکرات طوeنی و مداخلهٌ 1933 منوال بود تا به سال وضع به ھمين

بخشيد جايگزين قرارداد جامعهٌ ملل، قراردادی جديد که وضعيت ايران را اندک بھبودی می
  .پيشين شد

پايان شد که در ھای بیقرارداد جديد نيز مورد اعتراض بود و موجب بحث و جدل
ای را  شرايط تازه1949 ايران در سال با�خره. تاينجا فرصت پرداختن به جزئيات آن نيس

  .پردازيمدر قراردادی مکمل قرارداد قبلی گنجاند، که اکنون به طور خ5صه به آن می
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 سال از عقد قرارداد 20 سال بسته شده بود و ھنوز 50 به مدت 1933قرارداد 
ده و وسيع است، و دوم العاده گستراول اينکه منابع نفتی، فوق: نگذشته، دو نکته روشن بود

مصالح . اينکه صنايعی که ما قصد ايجادش را داشتيم روز به روز نياز بيشتری به نفت دارد
 نمانيم و ھر چه زودتر صاحب 1983  سالکرد که ما به انتظار فرا رسيدنمملکتی حکم می

ن تصور را ای چيده شد تا اي برنامهابتدااما در عھد رضا شاه . ھای طبيعی خود گرديمثروت
وش ھا را بيرون خواھيم راند، ولی سرانجام سھم ما از فرايجاد کند که ما بزودی انگليس

  . سال بر مدت قرارداد افزوده شد30ھر بشکه نفت مختصری باe رفت و در عوض 
 به 1948ايم اواخر برای اينکه بدانيم چه حقوقی داريم و از کدام يک محروم شده

ٌز استادان دانشکده حقوق پاريس، مراجعه کرديم که در گذشته استاد  يکی اGidelآقای ژيدل 
- ژيدل از طرفداران آلمان و مخالفان انگلستان محسوب می. المللی دريايی من بودحقوق بين

گفتند از پيروان مارشال پتن است ولی اين حرف درست نيست، او ھم مثل موراس می. شد
  .آورده حساب میٌانگلستان را دشمن شماره يک فرانسه ب

کردند تا متن ای ھم با او ھمکاری میعده. آقای ژيدل حدود سه ماه در تھران ماند
خواست جزء به قرارداد به فرانسه ترجمه شده بود ولی او می. فارسی را به او گزارش کنند

 در برخی مواردتوانيم داد که ما میگزارش او نشان می. جزء ترجمه را با اصل مطابقه کند
 را که ما تصور  ديگرردا موبرخیکرد  و توصيه میمطرح نمائيمًادعاھائی کام5 قانونی 

  .کرديم ادعاھايمان برحق است مطرح نکنيممی
در پی اين گزارش مذاکرات ميان متخصصين برای تھيهٌ eيحه و تقديم آن به مجلس 

ھا، ولی ھيچگونه نگليسھا موافق بود نه با امصدق در تب و تاب بود، نه با روس. آغاز شد
شک از اولی بھتر بود، ولی دست و برای تغيير قراردادی که بی میمقام و مسئوليت رس

دولت eيحه را ده روز قبل از خاتمه دوره تقنينيه تسليم . بست، نداشتپای ما را در آينده می
  .مجلس کرد تا مخالفين نتوانند به نحوی مؤثر مخالفت خود را ابراز دارند

به چند نفری از نمايندگان مجلس . دق ناگزير بود از بيرون پارلمان عمل کندمص
اين . دeيل مخالفت با eيحه را عرضه نمود و نظر موافق آنان را برای رد eيحه جلب کرد

برای رھبری اقليت مجلس . توان رأی موافق دادنمايندگان قانع شدند که به چنين طرحی نمی
رئيس مجلس . ًپارلمان عم5 فلج شد. بود و ھم جسور  می ھم عاکسی را انتخاب کردند که

: اين دو برای مجلس چنين پاسخ آوردند. در معيت وزير مسئول، به حضور شاه رفت
ھا حاضر نيستند حتی يک واو از اين قرارداد را پس و پيش اعليحضرت فرمودند، انگليس«

  .»ود نيستٌما در موضع ضعف قرار داريم و چاره ديگری موج. کنند
معتقد بود که . جستيممصدق دست به تشکيل جلساتی زد که ھمهٌ ما در آن شرکت می

ای که اين پرستانهاحساسات وطن. دادن رأی موافق به اين eيحه در حکم خيانت است
ای بر اين بود که به نظر عده. ھای غرا در مردم بيدار کرده بود وک5 را دو دل کردخطابه

گفتند وقت کافی برای بررسی ماده به ای ديگر میا رأی داده شود و عدهکل eيحه يک ج
اين گفتگوھا آنقدر به درازا کشيد که عمر مجلس به پايان . ٌماده متن eيحه ضروری است

اند، آنچه کم ھا وقتی اراده کنند مردمانی زيرکايرانی. رسيد و قانون تصويب نشده ماند
  .دارند پايداری است
اين بار دکتر مصدق ھمراه ھفت .  مجلس شانزدھم آغاز به کار کرد1950 در فوريهٌ

به اين ترتيب فراکسيون بسيار کوچکی . يا ھشت نفر از يارانش از تھران انتخاب شدند
ًتشکيل دادند ولی برای ھمه کام5 آشکار بود قانونی که در غيبت مصدق به تصويب نرسيده 
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در تاريخ معاصر ما بارھا غليان .  نيستبا حضور او به اين راحتی تصويب شدنی
احساسات ملی افراد مردد را ناگزير کرده است که در لحظاتی حساس موضعی روشن و 

 ھمه با�خرهدست نشاندگان قدرت حاکم، در ابتدا دچار تزلزل شدند و . مشخص را برگزينند
  .يکپارچه در کنار رھبر اقليت قرار گرفتند

مده است که تمام م در ايران مجلسی روی کار نيااز روزی که من شاھد بوده ا
چندين بار پيش آمده که سرنوشت مملکت بستگی به يک نفر يا .  ملت باشندٌهوک5يش برگزيد

اولين اقدام . ٌبه گروھی کوچک پيدا کرده است، از جمله در دوره نخست وزيری خود من
اعتماد داده بود در صورتی که من تقديم eيحه انح5ل ساواک به مجلسی بود که به من رأی 

ھمهٌ اين آقايان به برکت وجود ساواک به نمايندگی رسيده بودند و دست پروردگان آن 
ايد، ناگزير بايد انح5ل آن سازمان را شما مرا پذيرفته«: خطاب به آنان گفتم. دستگاه بودند

و به اين   میفکار عمو نمايندگان، به دليل فشار ا.»کشمھم بپذيريد وگر نه خود را کنار می
ھمين نمايندگان به . کرد، به اين eيحه رأی موافق دادنددليل که منطق چنين حکم می

تقاضای من اموال بنياد پھلوی را نيز به دولت منتقل کردند و در مجموع بر تمام نکات 
  . برنامهٌ دولت من گردن نھادند

ق آن کشف معادن و مصدق طرح ملی شدن نفت را به مجلس پيشنھاد کرد که طب
وزير مصدق خطاب به اتلی، نخست. شدتصفيه و استخراج ھمه به خود ايرانيان واگذار می

وقت و عضو حزب کارگر انگلستان که صنايع سنگين را در مملکت خويش ملی کرده بود 
تان را ملی کنيد توانيد صنايعاگر شما می. بايد در ھمه کارھا تابع منطقی واحد بود«: گفت

اتلی مردی معقول، متواضع و منصف بود، » را ما در ايران نبايد چنين حقی داشته باشيم؟چ
ترين پاeيشگاه جھان در آبادان واقع بود و پنج بزرگ: اما مسئله ابعادی ترسناک داشت

  .ھزار انگليسی در کشور ما و در صنايع نفت مشغول به کار بودند
ران حزب توده مواجه شد جای اگر طرح ملی شدن صنعت نفت، با مخالفت س

-ایھای جھانی آنان توافق داشت ولی تودهًتعجب نيست، گر چه اين طرح ظاھرا با برداشت
منابع نفتی را نداريد، فقط بايد قرارداد نفت جنوب را   میشما حق ملی کردن تما: گفتندھا می

حزب توده در ولی مردم بسيار خوب مفھوم واقعی اين حرف را درک کردند و . لغو کنيد
ٌاين ماجرا ته مانده آبرويی را که پس از واقعهٌ آذربايجان برايش مانده بود از دست داد، 

  .چون حق به جانب مصدق بود
  :يکی از نمايندگان زياده درباری در مجلس از مصدق سئوال کرد

  وزير ھم بشويد اين طرح را اجرا خواھيد کرد؟ اگر شما نخست-
ًوزير معموe طی انتخاب نخست. ًوال کام5 آشکار بودحسابگرانه بودن اين سئ

اين بار پيشنھاد در جلسهٌ علنی مجلس و آن ھم . گرفتصورت می  میمذاکرات غير رس
موضوع را تعقيب نکنيد و : يعنی اينکه. شدتوسط شخصی سوای رئيس مجلس مطرح می

  .در عوض رئيس دولت آينده بشويد
  : ب دادمصدق در دام نيافتاد و چنين جوا

پذيرم که اول اين طرح در مجلس به تصويب وزيری را می فقط به شرطی نخست-
  . برسد

راھنما وزيری را قبول کند، گروه اقليت در مجلس بیدانست که اگر نخستخوب می
شد، و طرح ملی ًخواھد ماند، چون طبعا با قبول آن سمت از نمايندگی مجلس مستعفی می

  .گرفتدر معرض رد شدن قرار میشدن نفت به اين ترتيب 
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 به تصويب 1951قانون ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آراء در تاريخ ھشت مارس 
وزيری را پذيرفت و با اجرای مو به موی يک ماه پس از آن مصدق مقام نخست. رسيد

- یًکابينهٌ کام5 ب. قانون ملی شدن نفت به حريفانی که به مبارزه اش طلبيده بودند پاسخ داد
  . سوای يک يا دو مورد استثنائی–رنگ و بويی را تشکيل داد 

مصدق از مديران شرکت نفت ايران و انگليس خواست که به تھران بيايند و اگر 
توضيح داد که قانون به ھر حال اجرا خواھد شد ولی محل . پيشنھاداتی دارند عرضه کنند

ود بپذيرد که مدير عامل ًمث5 مصدق حاضر ب. برای بعضی تغييرات جزئی باقی است
شرکت، يک نفر انگليسی باشد و تمام اتباع انگليسی که او استخدام کند، به عنوان کارمند به 

  .کار ادامه دھند
ھا را از ايران اخراج کند ای که مصدق قصد داشت تمام انگليسیبنابراين شايعه

اگر شما «: گفتق میمصد. انگلستان بود که حاضر به ھيچگونه معامله نشد. نادرست است
ًپذيريم اما مطلقا صحبت پرداخت خسارت عدم خواھيد اولين مشتری نفت باشيد، ما میمی

ايم مخارجی را که شما در بر پا کردن صنايع نفتی در عوض ما آماده. النفع در ميان نيست
  .»ايد بپردازيممتحمل شده

را پيش » دار و مريزکج«دولت بريتانيا، که زياده به خود مطمئن بود، سياست 
ھا در محل اوضاع را وزير، که نگران بود مباد حضور انگليسی نخستبا�خرهگرفت 

  : ای برای مدير عامل شرکت در آبادان فرستادبغرنج کند، اخطاريه
شود که خود را کارمند شرکت ملی نفت ايران يک ھفته به شما مھلت داده می«
 جوابی از شما نرسد، ناگزير ورقهٌ اقامت شما در ايران اگر تا انقضای اين مدت. اع5م کنيد

  .»باطل خواھد شد
ھای ايران مستقر کرد و دست به تھديد برداشت، انگلستان يک ناو جنگی را در آب

  . حضرات تا آخرين نفر خاک ايران را ترک کردندبا�خرهاما 
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وزير به کار انداختھايش را عليه نخستشبی که پادشاه تانک  
  
  

بايست به فکر ھای طبيعی خود شده بود و میايران حاe صاحب اختيار ثروت
بايست دولت ولی تا ميسر شدن بھره برداری از اين منابع می. استخراج و فروش آن باشد

کردند بايد ھم حقوق کارگرانی که کار نمی. را، که درآمدش قطع شده بود، سر پا نگھداشت
در صدر ( ٌ در محاصره اقتصادی قرار داده بودند و کسی شد، ھم چون ما راپرداخت می

مصدق تمام اين . شد، درآمدی در کار نبودحاضر به خريد نفت ما نمی) ھمه کشور فرانسه
که دمکراسی را نياموخته بودند و ھوشمندی و   میمسائل را با زحمات فراوان و برای مرد

  . دادفرھنگ، به معنای امروزی اين لغات را نداشتند، شرح
-يادآوری اين نکته در اينجا eزم است که در تمام اين مدت مھندسين ما از دستگاه

که مأمور  میھای نفتی چنان مواظبت و مراقبتی کردند که پس از سقوط مصدق، کنسرسيو
مھندسی که در رأس شرکت جديد نفت ايران . ھا شد از نتيجه متحير ماندبه کار انداختن آن

ترين وجه شبھی با بنابراين اوضاع آن دوران کوچک. دی بازرگان بودقرار گرفت ھمين مھ
  .موقعيتی که خمينی برای کشور ما ايجاد کرد، نداشت

ھا به شورای انگليسی: ای روبرو شدوزير با مشک5ت تازهدر آن زمان نخست
به . امنيت سازمان ملل شکايت بردند که مصدق صلح جھانی را به خطر انداخته است

چطور وقتی . ان ملل رفتيم تا از خودمان در مقابل اين اتھام مسخره و ناوارد دفاع کنيمسازم
انگلستان صنايع خود و فرانسه معادن ذغال سنگ و بسيار چيزھای ديگر را ملی کرد، آب 

ما حاضر بوديم ھر ! از آب تکان نخورد ولی نوبت ما که رسيد صلح دنيا به مخاطره افتاد
 درصد به 15 تا 10اھند به بھای بازار جھانی و حتی با تخفيفی در حدود قدر از نفت ما بخو

  .مصدق حاضر بود در صورت لزوم از خود انعطاف نشان دھد. ھا بفروشيمآن
ٌنماينده فرانسه در شورای امنيت بحث را با پيشنھادی که مورد قبول طرفين بود 

ھه ارجاع شده است بھتر است منتظر المللی eچون اخت5ف به دادگاه بين«: کوتاه کرد، گفت
بر صلح جھانی نيز از اين .  اين خود در حکم اولين پيروزی بود.»حکم نھايی آن بمانيم

  .بابت کمترين خللی وارد نشد يا eاقل ھيچ کس در اين زمينه چيزی احساس نکرد
سياست شوروی در تمام مدت . رفتار روسيه در شورای امنيت قابل مطالعه است

. دادکرد و يا به نفع انگلستان رأی میيا از حضور در جلسه خود داری می: اخت بوديک نو
خورد دeئل شوروی از حکمتی آب می. اين مسئله تا آخر عمر درسی برای من خواھد بود

 جوان و تازه نفس و آمريکا: استدeلشان اين بود که. که منطبق بر ايدئولوژی آن دولت است
بھتر است . تی که عمر امپراطوری انگلستان به آخر رسيده استمبارزه جوست، در صور

اين حسابگری ھم خشک . ھا در آنجا جا خوش کنندئیآمريکاھا در ايران بمانند تا انگليس
  .بود ھم با منطق سازگار

. وزير در صدد پيدا کردن وکيلی برآمد که دفاع ما را در eھه بر عھده گيردنخست
او جواب داد که خود برای چنين کاری، که . اين تقاضا را کردممن از پروفسور ژرژ سل 

طلبد، پير و افتاده شده است در عوض چند نفر ديگر از جمله پروفسور نيروی فراوان می
قبل از .  استاد حقوق و رئيس سابق مجلس سنای بلژيک را به ما پيشنھاد کردRollinرولن 
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ً شايسته تحسين بود، دادگاه استثنائا به مصدق قرائت دفاعيهٌ پروفسور رولن، که از ھر جھت
متن نطق مصدق در دو يا سه صفحه و به . اجازه داد که به اختصار نظراتش را اظھار کند

المللی برای دادگاه بين: ٌفرانسه نوشته شده بود و در واقع چکيده نظراتش را در بر داشت
عوا بين دو کشور نيست بلکه ٌقضاوت درباره مسئلهٌ مورد طرح ص5حيت ندارد، زيرا د

نفس اين که .  است–  يعنی يک شرکت انگليسی–ميان يک کشور و يک فرد خصوصی 
  .دھد در مجمع ملل به ثبت رسيده است در اساس مطلب تغييری نمی1933قرارداد 

اين نکته قابل توجه است که رئيس دادگاه نيز که خود انگليسی بود به نفع ايران 
دھم ولی به من به نفع ايران رأی می«: تر توضيح دادنصافی ھر چه تمامرأی داد و با ا

 رأی به عدم ص5حيت خود رأی 4 رأی در مقابل 9 دادگاه در حقيقت با .»..دeئل ديگری
- اين درست ھمان چيزی بود که ما می. داد و دادرسی را به محاکم ايرانی ارجاع نمود

  . شود که به پيروزی بزرگی دست يافته استتوانست مدعیمصدق اين بار می. خواستيم
وزير متوجه شده بود که بعضی عناصر ارتشی خود را برای کودتائی نخست

در زمان تشکيل کابينه وزير جنگ را شخص شاه به . کننداحتمالی عليه دولت آماده می
مصدق . يکی از کارھائی که بعد موجب پشيمانی شد. پيشنھاد مصدق انتخاب کرده بود

تعفای وزير جنگ را به حضور شاه برد و خود تقاضا کرد که کفالت وزارت جنگ را بر اس
خواھم من می«: وقتی تقاضايش رد شد با گفتن اين جمله خود را خانه نشين کرد. عھده گيرد

وزير مورد اعتماد اعليحضرت باشم، اگر جز اين باشد سيستم مشروطه ما مختل نخست
  .»است

 مأمور تشکيل کابينه کرد ولی دولت قوام به درازا نکشيد چون السلطنه راشاه قوام
صدای : اکثريتی که برای دادن رأی اعتماد در مجلس گرد آمد برای ادامه کار کافی نبود

رغم تيراندازی ارتش به علی. ظرف چند ساعت قيام ھمگانی شد. اعتراض ملت برخاست
 تعداد کشته شدگان ھر لحظه افزوده ھا مملو از جمعيت بود و برطرف مردم تمام خيابان

 ژوئيه ھيجانات 22 و 21 و 20اعتصاب به سراسر کشور سرايت کرد، در روزھای . شدمی
پس از » !يمبه جان آمد!  استبسديگر ديکتاتوری «کشيدند، مردم فرياد می. به اوج رسيد

مصدق را دعوت به اين سه روز باشکوه پادشاه ناگھان قوام را از کار برکنار کرد و دوباره 
المللی نيز درست در ھمان روز به تھران خبر رأی نھايی دادگاه بين. تشکيل کابينه نمود

  .رسيد
خواست فقط از مردان مصمم و خوشنام مصدق برای تشکيل کابينه دومش می

خود وزارت جنگ را بر عھده گرفت و فرماندھی نيروھای مسلح را به افسری . استفاده کند
با اين ھمه . توانست تحت نظارتش بگيردمورد اعتماد پادشاه بود و ھم او میداد که ھم 
تصميم گرفتند برای خريد نفت با عربستان .  بازی را باخته تلقی نکردندآمريکاانگليس و 

کرد اگر مصدق قصد فروش می. سعودی وارد معامله شوند و بھای نفت را ھم تنزل دھند
شد که دشمنانش فرياد ای در قيمت بدھد و اين سبب میناگزير بود تخفيف قابل م5حظه

- ما نفت را ملی کرديم و حاe ف5ن درصد کمتر عايدمان می: بردارند و بگويند» واخيانتا«
ًھا فع5 دولت کارگر و انگليس«: ای به مصدق نوشتبه ع5وه ترومن در نامه. شود

 جمھوری خواھان روی آمريکادر شايد در انتخابات بعدی . ھا ترومن را دارندئیآمريکا
تان است که تا من کار بيايند و در بريتانيا چرچيل جانشين حزب کارگر شود، بنابراين به نفع

- ھذا چاله اين نصيحت ترومن شايد بر پايهٌ حسن نيت بود، مع.»ھستم به مذاکرات بپردازيد
  .شدای بود که از افتادن در آن بايد پرھيز می
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توجه شد که بنياد پھلوی، که در آن زمان نام ديگری داشت، مصدق بسيار زود م
مصدق به . ای رجاله گذاشته است که عليه او شعار دھندھای ک5نی در اختيار عدهپول

داشتند که اعليحضرت بين   میوقتی پدر شما ايران را ترک گفتند ثروت عظي«: پادشاه گفت
اين کار غيرقانونی است و در .  پس گرفتندای از ايرانيان تقسيم نمودند ولی بعد آن راعده

  .»اين ام5ک را به دولت مسترد بفرمائيد. شأن اعليحضرت نيست
داشت، مصدق به ھيچ عنوان سوسياليست نبود، مالکيت زمين و ملک را محترم می

ھا را سر دھد، قصد داشت با اص5حات تدريجی ام5ک آنکه شعار ملی کردن زمينولی بی
  .تری تبديل کندھای کوچکلکبزرگ را به م

پادشاه پذيرفت که اموال آن بنياد کذا را به ملت واگذار کند، گرچه پس از سقوط 
ًمصدق آنچه را که داده بود مجددا پس گرفت و فقط بيست و پنج سال بعد و به تقاضای من 

  .مستردش کرد
- ه نخست دوباره ب1951چرچيل در سال : گران سياسی اشتباه نکرده بودندتحليل

در آن زمان ھيئتی از طرف . وزيری رسيد و آيزنھاور سال پس از آن جانشين ترومن شد
از آنجا که معلوم نيست دعوای ميان ايران و : بانک جھانی با اين طرح فريبنده به تھران آمد

ھای نفت ايران را به کار شود که دستگاهانگليس کی به پايان برسد، اين بانک متقبل می
و فروش نفت استخراجی را بر عھده گيرد و تا روشن شدن سرانجام کار و بازگشتن اندازد 

بسيار «: مصدق گفت. اوضاع به وضع عادی درآمد نفت را به حسابی بانکی واريز کند
کنم به يک شرط و آن اينکه شما تمام اين کارھا را به نام شرکت ملی نفت خوب، قبول می

ًچون شما اصوe برای ايفای چنين نقشی مجوزی . ودتانايران انجام دھيد و نه به اسم خ
  »دانيد که نفت ما ملی شده است؟مگر نمی. نداريد

از . مصدق در اين مورد خود را غيرقابل انعطاف نشان داد و معامله سر نگرفت
کنم که مصدق در اين ًاما من شخصا تصور نمی. انداين بابت بسياری بر او خرده گرفته

  .شتباه شده باشدمورد مرتکب ا
ولی ھر بار که . ژاپن و ايتاليا: در اين ھنگام دو کشور حاضر به خريد نفت ما شدند

شد در ونيز يا عدن مورد بازرسی قرار کش اين دو به سمت ايران روانه میھای نفتکشتی
ما قربانی نوعی . المللی نيز مزاحم ما بودندھای بينحتی در آب. شدگرفت و توقيف میمی

  .کرددزدی دريائی شده بوديم و ھيچ کس ھم اين عمل خ5ف قانون را محکوم نمی
به شدت  ) ماه28يعنی ظرف (روابط ميان پادشاه و مصدق در زمانی بسيار کوتاه 

در يکی . حرمت گذاشتن به مقام سلطنت سخت پايبند بوداصل وزير به نخست. شکرآب شد
ما طرفدار پادشاھيم و وظيفه «: ھور است، گفت که بسيار مشاش1950ھای سال از سخنرانی

 مصدق به تشريفات ھم .»ماست که کاری کنيم تا او مورد ع5قه و احترام ملت قرار گيرد
شويد، تعظيم ھر وقت به حضور اعليحضرت شرفياب می«: گفتبارھا به ما می. پايبند بود

 متر 500 پيمودن حدود در سنين پيری. کرد که اين کار را بکنيم و مراقبت می.»کنيد
سرباeئی کاخ سلطنتی برايش مشکل بود، ولی حتی وقتی خود اعليحضرت اصرار کرد که 

اگر من چنين جسارتی بکنم، از فردا ھر «: او اين مسافت را با اتومبيل طی کند، پاسخ داد
د که  معتقد بو.»دھد با اتوموبيل در محوطهٌ کاخ قيقاج برودکس و ناکسی به خود اجازه می

  .بايست حرمت به شاه را به مردم آموختمی
و فلج   میزمانی که مصدق فھميد قصد پادشاه ايجاد آشوب و برھم زدن آرامش عمو

توان گفت که ھر پنج می. اعتمادی خانه کردکردن دولت است، در روابط سياسی آن دو بی
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 کودتا ھا گاه تا مرزیاخ5لگرزد، اين يا شش ھفته يک بار شاه دست به اين قبيل کارھا می
  .رفتجلو میھم 

چند روزی قبل از نوروز، . توان از اين مقوله شمردحادثهٌ اوائل ماه مارس را می
اعليحضرت به طور خصوصی و محرمانه به مصدق و دکتر صديقی، وزير کشور، اظھار 

ور داشت که قصد سفری به خارج از ايران دارد، ھم برای معاينهٌ پزشکی و ھم به منظ
  .زيارت کرب5

مصدق با اين سفر مخالفت کرد و تذکر داد که حضور شاه در آن لحظه در ايران 
ٌحياتی است ولی افزود البته اعليحضرت مختارند و شخص او اميدوار است که اگر اراده 

  .سفر فرمودند با شتاب ھر چه بيشتر به مملکت باز گردند
 شد که برای توديع به حضور شاه در روز موعود، به شورای وزيران اط5ع داده

در آنجا متوجه شديم اگر چه ھيئت دولت در مورد سفر پادشاه راز داری کامل به . بروند
. ًعمل آورده است ولی مزدوران و جيره خواران ام5ک پھلوی ھمه کام5 در جريان امرند

نج مصدق حدود يک ساعت در حضور اعليحضرت بود و زمانی که به ما پيوست حدود پ
  .وزير را داشتندھزار نفر کاخ را محاصره کرده بودند و قصد ترور نخست

 موفق شديم از درھای فرعی و دور از چشم محاصره کنندگان از کاخ با�خره
را در محل رھا کرديم و ھر کدام با تاکسی خود را   میدار رسھای پرچمماشين. خارج شويم

ھا به خانهٌ مصدق حمله کردند و او ناگزير »مخیب«اما اراذل و اوباش و . به مقصد رسانديم
  .به مجلس پناھنده شد

اگر نخواھيم بگوئيم که اين حوادث با موافقت صريح اعليحضرت طراحی شده بود، 
توان گفت که اين نقشه با رضايت ايشان ريخته شده بود، يکی از بدون شک و ترديد می

ابراز «رف شدند و دليل تغيير رأی را ھم دeئل ھم اينکه ايشان بدون مقدمه از سفر منص
  .اع5م کردند» الساعهٌ مردماحساسات خلق

مصدق در مراسم نوروز . از اين تاريخ اعتماد ميان آن دو به کلی از ميان رفت
شرفياب نشد و به جای خود معاونش را فرستاد، و طی شش ماه پس از اين واقعه ھم، ديگر 

  .تا زمان سقوطش يعنی –با پادشاه م5قات نکرد 
بايد در نظر داشت که وزير امور خارجه . شدفشار لحظه به لحظه شديدتر می

، تقارناين . آيزنھاور، جان فاستر دالس، مشاور حقوقی شرکت نفت ايران و انگليس نيز بود
سخت موجب خرسندی چرچيل شده بود و پادشاه ھم که ھميشه متکی بر سياست انگليس و 

  . وضع راضی بود بود از اينآمريکا
. مصدق در مقابل مشک5ت فراوانی که بر او تحميل شده بود مجلس را منحل ساخت

اما . اند که اين عمل از طرف يکی از مدافعين سيستم پارلمانی کاری نادرست بوده استگفته
- آمدھای بعدی چه صفتی میاگر اين اقدام وی را غيرقانونی بشماريم، برای توصيف پيش

  ر برد؟توان به کا
 گارد شاھنشاھی، با تانک و مسلسل به فرماندهسرھنگ نصيری .  اوت است16شب 

کند و منتظر جواب  میاب5غوزيری رود، برکناری او را از نخستجلو خانهٌ مصدق می
پيام رسيد، اط5ع حاصل «: نويسدای میمصدق بر پاکت حکم عزلش چنين جمله. ماندمی
او را . در محل کارش نيست) تکنيک فرانسهالتحصي5ن پلیغيکی از فار( رئيس ستاد .»شد

کنند و افراد گارد سلطنتی بدون نصيری را بازداشت می. فرستندکنند و به ستاد میپيدا می
  .شوندمقاومت خلع س5ح می
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ای که سرھنگ حامل آن بود به دست اگر اين کودتا نيست، کودتا چيست؟ نامه
- وزير را ھم میيم اعليحضرت اجازه و قدرت اخراج نخستگير. پادشاه امضاء شده بود

خواھند که .شود و از او میوزير تلفن میداشت، برای چنين کاری eاقل به شخص نخست
به حضور برود، نه اينکه در ساعت يک بعد از نيمه شب توپ و تفنگ و مسلسل به در 

گلستان افتاده بود چه عواقبی در فقط تصور کنيد که اگر چنين اتفاقی در ان. اش بفرستندخانه
  !داشتپی می

قصدم بازسازی تاريخ پس از بيست و پنج سال نيست، ولی به گمان من مصدق 
حق بود در ھمان شب دستور تيرباران آن . درخور ابعاد حادثه از خود واکنش نشان نداد

روشن خيانت بسيار   میکرد و بعد ھم در پياھا نصيری، را صادر میناکسان، و در رأس آن
. اع5م شده بود  میحکومت نظا. نمودداد و محکوم میاين گروه را برای مردم توضيح می

شناس اگر به جای او بودم، افراد گارد شاھنشاھی را که در اين من دمکرات و من قانون
ای دو راه زيرا برای خروج از چنين مخمصه. سپردمفتنه شريک بودند به جوخه اعدام می

اما مصدق يک بار ديگر رعايت شاه . يا تسليم شدن يا تا به نھايت رفتن: ود نداشتبيشتر وج
 – به ھر قيمت که تمام شود –توانم ادعا کنم که در بيزاری از خونريزی من نمی. را کرد

وار خطای محض در مواردی بخشندگی و بزرگواری خدای. ًدقيقا شاگرد مکتب او ھستم
  .کشاندبه تباھی میاست، زيرا سرنوشت ملتی را 

پادشاه در تھران نبود، ھمراه ھمسرش ثريا چند روزی به کنار دريای خزر رفته 
وقتی خبر به شاه رسيد که کودتا ناموفق بوده است اول . بود و آنجا در انتظار نتيجه بود

  .راھی بغداد شد و از آنجا راه رم را پيش گرفت
کودتائی طراحی شده بود که : م کندمصدق به ھمين اکتفا کرد که وزير کشور اع5

سرلشگر زاھدی، که پادشاه او را به عنوان جانشين مصدق . اندعاملينش بازداشت شده
تا اينجا فقط بخشی از . انتخاب کرده بود، برای مدتی فرمان شاھنشاھی را در جيب گذاشت

  .بود» ب «شکست خورده بود، حاe نوبت اجرای نقشه» الف«نقشه : برنامه خنثی شده بود
من يکی از . در ادارات ھمه دست به کار کندن تصاوير شاه از ديوارھا شدند

کارمندان نادری بودم که چنين نکردم، نه به دليل دل بستگی خاص بلکه برای حرمت به 
 و رضا شاهھای حزب توده تمام نيرويش را برای پائين کشيدن مجسمه. قانون اساسی

 .مھوری مساعد بود ولی مصدق اھل انق5بی آنچنانی نبودفضا برای ج. فرزندش بسيج کرد
در . ھای جنوب شھر تھران در جوش و خروش ديگری بوددر ھمان زمان محله

به . ترين طبقه عوام آن منطقه بودندحسابی بين پائينای سرگرم تقسيم پول بیآنجا عده
شد تا کناس داده میھا و پااندازان و به ھر کس و ناکسی اسفواحش شھرنو و به واسطه

  د بردار» !جاويد شاه«فرياد 
به جای آنکه به فکر . لياقتی خود را نشان داديک بار ديگر فرمانده ستاد سستی و بی

 صبح 10در ساعت .  اوت بود19. متفرق کردن تجمعات اوليه باشد، منتظر وقايع بعدی ماند
  : ًمن شخصا به رئيس ستاد تلفن کردم

خورد، در اين باره قصد داريد چه غی نامعقولی به چشم میھا شلو در خيابان-
  : بکنيد؟ جوابش اين بود که

  .  ما بر اوضاع مسلطيم-
ٌساعت يازده به من اط5ع دادند که جمعيتی عظيم خود را آماده حمله به خانهٌ 

  .کندمصدق می
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 را زاھدی ھم، که در خانهٌ يکی از دوستان در شمال تھران مخفی شده بود، خبرھا
حوالی ظھر . اش را بگيردآلود شود تا او ماھیکرد و منتظر بود که آب خوب گلدريافت می

ھای ک5ن گرفته بودند، به بخشی از بازار نيز تحت رھبری چند م5 و آخوند، که ناز شست
و تظاھرکنندگان   میمن سعی داشتم مصدق را، که ميان نيروھای نظا. تظاھرات پيوست
ھای بنابراين بيرون رفتم که سری به محله. شدم پيدا کنم و موفق نمیگرفتار شده بود،

  .ٌمختلف بزنم و متوجه شدم که اداره اوضاع به کلی از دست دولت خارج شده است
ھيئتی مرکب از پنج . کوشيد با پادشاه تماس برقرار کندوزير میدر اين مدت نخست

ده بود تا برای م5قات با او به رم ھای طراز اول مملکت را انتخاب کرنفر از شخصيت
رفت و اين ھيئت نتوانست کاری انجام بروند ولی اتفاقات با سرعتی سرسام آور پيش می

» پاسخ به تاريخ«گرچه شاه در . ھايی ھم شدمصدق به کرات دست به کار مشورت. دھد
اند فتهاينکه گ. منکر اين مجالس مشاوره شده است ولی در حقيقت مشاورات صورت گرفت

ای به در صبح آن روز عده. مصدق قصد داشت جمھوری اع5م کند دروغ محض است
م5قات من آمدند و کوشيدند مرا قانع کنند که زمان تغيير رژيم فرا رسيده است و بايد دست 

من بدون رعايت ترتيب و آداب ھمه . خواستند مرا ھم با خود ھمصدا کنندبه کار شد و می
  : ون کردم و گفتمرا از اطاقم بير

 اينجا طويله نيست، کارھا حساب و کتاب دارد و ما به قانون و آنچه قانونی است -
  .گذاريماحترام می

وقتی از گشتی که در شھر زدم باز گشتم، اين احساس را داشتم که ھمه چيز از 
ق دادم، در اطا.چند نفری ساعت دو بعد از ظھر که من به اخبار گوش می. دست رفته است

  : مرا زدند و با تعجب پرسيدند
تکه ايد؟ ھر لحظه ممکن است بريزند و شما را  چطور ھنوز در وزارتخانه مانده-

  ! کنندتکه
  .نيم ساعت بعد، چون در وزارتخانه ھم ديگر کاری نبود، به راه افتادم

ای بود که ھميشه در ٌھای آن عده کثيف و آلودهراديو در آن موقع مشغول پخش پيام
کنند و بھجت خود را از حوادث آن روز با جم5تی از اين حظات حساس رنگ عوض میل

دولت خائن و فاسد طبق اميال عميق ملتی که طالب استق5لش بود «: داشتندقبيل اظھار می
طلبان پست ھنوز ھم در قيد حياتند، فقط يکی از آنھا به دست خمينی  اين فرصت.»نابود شد

امروز دو نفر از آنھا در . م بگويم که سزاوار اين سرنوشت ھم بوداعدام شد و من ناگزير
  .برندگذرانند و بقيه ھم در خارج به سر میتھران عمر می

فکر کردم بھتر است در جائی مخفی شوم و برای مدت سه روز در خانهٌ دوستان 
  : روز سوم زاھدی يکی از خويشان سناتور مرا با اين پيام نزدم فرستاد. بودم

روز . توانيد در کابينه بعدی شرکت کنيدايد و میما ھيچ عمل خ5فی انجام ندادهش
يکشنبه به پيشواز اعليحضرت به فرودگاه بيآئيد، من شما را به عنوان وزير کار با بقيهٌ 

  . کسانی که حاضر به ھمکاری ھستند به حضور ايشان معرفی خواھم کرد
 : من جواب دادم

  .ھرگز به کابينه شما حواله نشده استروزی من نه امروز و نه 
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ھای شاهٌچشيدن مزه زندان  
  
  

 ملی با قيام سال به عنوان 25، به مدت )1953 اوت 19 (32 مرداد 28کودتای 
وزيری، ھيچ کس تا پيش از انتخاب من به نخست. ھمراھی دستهٌ ھوراکشان جشن گرفته شد

ای منتشر در آن زمان من اع5ميه.  اجازه نداده بود که به اين عمل ايرادی بگيردبه خود
با آن که پادشاه در آن زمان از در  .ام مرداد را ننگين خوانده28کردم که در آن کودتای 

ای به کار عده«: باره به من گفتدر اين. آشتی در آمده بود از اين امر چندان خشنود نشد
  .»زندًتند، من به آنھا گفتم بختيار اصوe حرفش را به اين شکل میشما اعتراض داش

اسنادی که اين . کذا از قبل طراحی شده بود» قيام ملی«دانستيم که آن ما خوب می
مصدق طی محاکماتش چکی را به مبلغ يک مليون دeر که . کرد کم نبودمسئله را ثابت می

ھای ديگری واريز کرده بود عرضه کرد، چکئی بنام بارنر در بانک ملی آمريکايک نفر 
ھای ايرانی به سھولت و پنھانی دست به دست شده بود ولی دeرھای اسکناس. 1بودھم 

 در دست داريم ھذا طبق اط5عاتی که مامع. پرداختی به ف5ن و بھمان رد به جا گذاشته بود
ھا تومانی که در محلهٌ يليونھائی که به برپا کنندگان کودتا رسيد و مبه رغم مزدھا و مقام

کودتاھای . 1رزان تمام شدھا ائیآمريکابازار و جنوب تھران پخش شد، کل قضيه برای 
ھا به مفت وارد کنسرسيوم ئیآمريکا. تر آب خورددر اينجا و آنجا بسيار بيش» سيا«بعدی 

 درصد از 40 ھا در اين ماجرا بھای سنگينی پرداختند چون ناگزير شدندشدند، ولی انگليس
  .سھام خود را به شرکا واگذار کنند

گويند اين جريان به دست ارتش انجام شد ولی اين فرض قابل قبول بعضی می
در مجموع ارتش خود را از معرکه دور نگه داشت، در آخرين ساعات نظاميان . نيست

ری که خود را  بسيا.»ما ھم بوديم«: خودی نشان دادند آن ھم فقط برای آنکه بتوانند بگويند
. سر بدھند» جاويد شاه«ٌھا ريختند تا نعره ھاشان پنھان کرده بودند دم آخر به خياباندر خانه

کودتا به وسيله افسرانی انجام شد که مصدق به دليل فساد بازنشسته کرده بود و ھمراھی 
 و آمريکاّھای پائين شھر و کمک افرادی که دولت ملی به دليل سر و سرشان با رجاله

 . از کار برکنار کرده بود– به خصوص انگليس –انگليس 
مصدق را به اتھام خيانت به دادگاه کشاندند، و با اين کار بيش از پيش بر محبوبيتش 

او طی محاکمه نه فقط از خود دفاع کرد، بلکه ادعا نامهٌ دادستان را نيز ح5جی . افزودند
  .اين يکی را پادشاه ھرگز بر او نبخشود. نمود

دادگاه، که تعادل روانی نداشت، برای مصدق تقاضای اعدام کرد،  میدادستان نظا
  .ولی قضات رأی به سه سال زندان دادند

او . شدمصدق قربانی چندين عامل شد که بعضی از آنھا به خود او مربوط می
 در مورد. ھرگز نخواست حزبی قوی بسازد که در موقع لزوم بتواند از او پشتيبانی نمايد

. تر بوداز ھر چيز ديگر برايش ارزنده  میناتوان گفت که درستکاری و نيکشخصيتش می
  .داد که شھيد و مظلوم باشدبه جای آنکه بجنگد و پيروز شود ترجيح می
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ٌشرافت و درستی او در مسائل مالی، که شھره خاص و عام است، توأم با 
به محض آنکه قانونی به . شدمام نمیھائی بود که چندان به نفعش تھا و سختگيریموشکافی

ھيچ گونه سازشی . رسيد انتظار داشت که از امروز به فردا مو به مو اجرا شودتصويب می
. ای نداشتشود ميانهخوانده می» سياست واقع بينانه«پذيرفت و با آنچه امروز به نام را نمی

وeتی را که منجر به ايجاد تح. المللی پس از جنگ را درست تعقيب نکرده بودتحوeت بين
بازار مشترک اروپا شد درک نکرد و تصور نزديکی فرانسه و آلمان حتی برايش قابل 

  .آورد میشماربه » ھاٌمھره انگليس«به نھرو ع5قمند نبود و او را . تجسم نبود
ھای بزرگی نقاط ضعف مصدق را بايد يادآور شد ولی از ياد نبريم که با چه قدرت

به عنوان مثال حتی مرگ استالين . کرده بود و شرايط ھم کارھا را بر او آسان نمیدر افتاد
جانشينش، که مالنکف باشد، شخصيتی در . نيز در اوضاع آن زمان برای ايران مصيبتی شد

گفتم مصيبت، زيرا چرچيل در آن زمان متعھد شده بود که نفوذ و . خور مقامش نداشت
خواستند با استفاده از ھا ھم میئیآمريکا.  خليج فارس احيا کندحيثيت بريتانيا را در منطقهٌ

. خ�يی که ضعف دولت شوروی به وجود آورده بود رھبری خود را بر منطقه تثبيت نمايند
پا ھر جا که کمونيسم «:  در آن بخش از دنيا گفته استآمريکاآيزنھاور در توضيح دخالت 

ينجاست که در ملک ما با کمونيسم طرف نبود، فقط  بدبختی ا.»ٌ، ميدان مبارزه ماستبگذارد
  .ای به نام دکتر محمد مصدق طرف بودبا اشراف زاده

اش به گفته» ، ميدان مبارزه ماستپيدا شودھر جا که نفت «: آيزنھاور اگر گفته بود
، ) اوت28( شھريور 6در . به ھر حال در اين مبارزه بازنده نشد. بودتر میحقيقت نزديک

 روز پس از وقايعی که شرحش گذشت، زاھدی اع5م کرد که مذاکرات درباره 9فقط يعنی 
که در فوريهٌ بعد تشکيل شد و من شرحش را وقتی   میکنسرسيوم آغاز شده است، کنسرسيو
: کردندفاتحين غنائم را ميان خود تقسيم می. بردم شنيدمدر سلول تيره و تار زندان به سر می

به ايران ھم بايد . ھا فرانسوی%6ھا و  ھلندی%14ھا، يیريکاآم %40ھا،  انگليس40%
  . سھم مانيم منافع به عنوان ماليات شد: رسيدچيزکی می

اين قرارداد از چند جھت از شرائطی که به مصدق پيشنھاد شده بود و تازه او رد 
 بريتانيا شرکای ما برای آنکه ثابت کنند قيام مصدق عليه امپراطوری. کرده بود، بدتر بود

کار غلطی بوده است و او به عبث مدعی شده است که کمر قدرتی را که حدود دو يا سه 
خواستند بيش از آنچه به عربستان قرن بر آن منطقه سروری کرده شکسته است، نمی

پرداختند سرمشق بدی سعودی و عراق پيشنھاد کرده بودند به ما بپردازند، اگر بيشتر می
 ديديم که ناصر ھنگام ملی کردن 1956کما اينکه در سال . (شد میبرای مصر يا سوريه

  ).»من اين کار را از مصدق آموختم«: ترعه سوئز گفت
ٌدو يا سه ھفته پس از کودتا، پيروان مصدق به ديدار من آمدند و نظر مرا درباره 

 ھمراه .کردم که تشکيل ھستهٌ مقاومت واجب استمن البته فکر می. مقاومت خواستار شدند
  .ّای سری تشکيل داديمچند نفر از دوستان از جمله بازرگان، کميته

دولت وقت ھنوز تشکي5تی را که بعدھا صاحب شد، و پس از آن به خمينی به ارث 
توانستيم سفر کنيم و ًمث5 می. کرديمبنابراين ما با آزادی عمل نسبی کار می. رسيد، نداشت

- سلولی برای انتشار روزنامه. يه در اختيار داشته باشيمماشين پلی کپی برای تکثير اع5م
  .به راه انداختيم» مقاومت ملی«و » راه مصدق«  میھائی با اسا

برای خاتمه دادن به مسئلهٌ نفت، دولت نياز به مجلس داشت، بنابراين بايد انتخاباتی 
 بودند نمايندگانی که به خواست مصدق تقاضای انح5ل مجلس را داده. گرفتصورت می
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ای حق نامزد شدن را نداشتند، به اين ترتيب عده) چون مجلس به اين ترتيب منحل شده بود(
  .شدنداز مخالفين احتمالی حذف می

در . من از طرف دوستانم به عنوان رئيس ستاد مبارزات انتخاباتی تعيين شده بودم
. بدھم و غيرهھا را تھيه کنم و ترتيب تجمعات کوچک را بايست فھرستاين سمت می

فھرست نمايندگان مجلس سنا را جداگانه و فھرست نمايندگان مجلس شورا را ھم جداگانه 
 سال نداشتم خود را برای نمايندگی مجلس 40چون در آن زمان ھنوز . تھيه کرده بوديم

  .شورا نامزد کردم
اصل بر اين : انتخابات در شرايطی صورت گرفت که برای ھمه قابل تجسم است

- نمی گرفته بود که حتی يک نفر ھم که محتمل باشد حقايق معاملهٌ نفت را افشا کند قرار
انتخابات در مملکت ما ھرگز به صورتی خيلی دمکراتيک انجام . يابدبه مجلس راه بايست 

  .بستنگرفته است، حتی در زمان مصدق، ولی اين يکی دست بقيه را از پشت می
پاکسازی و تصفيه اعضاء . از گود خارج کردندخود مرا چند ماه قبل از انتخابات 

در زمانی که . تر شروع شدحزب توده و مليون طرفدار مصدق با شدت و حدت ھر چه تمام
بازداشت و » اخ5لگری و توھين به مقام سلطنت«محاکمات مصدق آغاز شد من به اتھام 

: ت را ديده بودسرھنگ کم سوادی در خانهٌ من بر صفحهٌ کاغذی اين جم5. زندانی شدم
پادشاه حق سلطنت کردن و حکومت کردن را در آن واحد ندارد، اين دوگانگی مغاير با «

پادشاه حق ندارد؟ يعنی «:  اعتراض نسبت به جملهٌ اول اين نوشته بود.»قانون اساسی است
حکومت . به من حتی فرصت رفع اتھام داده نشد» !چه؟ پادشاه ھمه حقی دارد

اين ماده به ھر . شد زندانی کردً آن تقريبا ھر کسی را می5 و طبق ماده برقرار بود  مینظا
يک بار ديگر من به اتھام توطئه عليه امنيت ملی با ھمکاری . حال بسيار قابل تعبير است

داند چقدر از واقعيت به که ھر کس مرا بشناسد می  میمحکوم شدم، يعنی اتھا(!) حزب توده
  .دور است

 دنبال آن حوادث آمد من در مجموع پنج سال و ھشت ماه در در ربع قرنی که به
ًطبعا اين مسائل مشک5ت . الخروج بودمٌيک دوره ھفت ساله ھم ممنوع. زندان به سر بردم

. برای ورود به صحنه سياست بايد ثروتی قابل م5حظه داشت. کردديگری را ھم ايجاد می
  .اندمک کرده کامخانوادهدوستان و خويشان من به دفعات به 

نسبت به کسانی که . راھی جلو پای من گذاشته شد که از اين درد سرھا خ5ص شوم
ّکردند، و تعدادشان ھم زياد بود، اين مزيت را داشتم که خويش من ملکه چون من فکر می

. من چند بار دعوت به ھمکاری شدم.  داشتمملکت بود و بر پادشاه ھم نفوذی قابل م5حظه
 برای من پيغام فرستاد که به ھيئت دولت وارد شوم يا اگر قصد خارج شدن شخص پادشاه

از گرفتن گذرنامهٌ معمولی ممنوع بودم در عوض . از ايران را دارم سفارتی را انتخاب کنم
بايست ولی ميان رفاه و پايمردی يکی را می! کردندبه من پيشنھاد گذرنامه ديپلماتيک می

من با آنچه : تواند وزير يا سفير شاه باشد و بعد بگويدنمی میآد. کردمانتخاب می
به پيشواز واeحضرت   میبرای من ممکن نبود با لباس تمام رس. کند مخالفماعليحضرت می

اين کارھا از . اشرف به فرودگاه بروم و از دم ھواپيما به تعظيم و تکريمش مشغول شوم
  !خير: گويدپذيرد و يا میاستی را میيا با ھمهٌ دل و جان سي میآد. توان من بيرون بود

  
ھمه مردان «استيفن کينزر در کتاب .  مرداد ھنوز به طور دقيق مورد ارزيابی قرار نگرفته است28ـ مخارج کودتای 1

 صد ھزار تا بيست ميليون دeر نوسان بين ارزيابی ھا نويسدمی ٌ که متکی به اسناد تازه منتشر شده سازمان سيا است،»شاه
دليل اين تفاوت چشمگير در روشن نبودن فھرست مخارج است و اين که بر سر اق5می که بايد به حساب بيايد اتفاق نظر . ددار



 60 

بين لشوش روز کودتا در  که در راھايی پول اين امر است که برخی فقط  شھرت کم خرجی اين کودتا برخاسته از. موجود نيست
  .اندتقسيم شد به حساب آورده
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  دولتفراتر ازک ساوا
  
  

کشاند که با ذکر يک ھای زندان بحث را به موضوع حساسی میصحبت از سال
اين سازمان . ساواک: جھانيان آشناست میای که برای تماشود، کلمهکلمه در اذھان زنده می

تمام کشورھای جھان دستگاه پليس سياسی دارند، اگر اين . سه سال پس از کودتا تأسيس شد
وقتی از لنين پرسيدند برای روسيه چه . کنيم منکر شويم يا جاھليم يا تجاھل میواقعيت را

 و ھمه .»دولتی بدون ارتش، بدون پليس، و بدون کاغذ بازی اداری«: آرزويی دارد، گفت
روسيه شوروی البته نه ارتش دارد، نه پليس و نه ! دانيم که آن کشور چه از آب در آمدمی

  !کاغذ بازی اداری
پس از . ا گفتيم حاe بايد اضافه کنيم که ساواک پليس سياسی بسيار خاصی بوداين ر

- بايست وادار به اطاعت میملت می. شدرفتن مصدق، دولت ايران توسط نظاميان اداره می
ھا و متأسفانه به دست ئیآمريکاساواک با کمک . طلبيدشد و اين کار ھم ابزار خودش را می

 بر 1961 بختيار، سازمان يافت که خود رياست آن را تا سال يکی از خويشان من، تيمور
 سال پس از اين تاريخ به دست يکی از مزدوران ھمين ساواک به قتل 6عھده داشت و 

به ھر تقدير من اين رضايت خاطر را دارم که اين تشکي5ت منفور به دست بختيار . رسيد
امات دولت من انح5ل اين دستگاه  يکی از اولين اقد1979ديگری منحل شد، زيرا در سال 

  .بود
 و اين نياز را ی سر به راه داشته باشدت که ھر دولتی مايل است شھروندانبايد پذيرف

ولی سخت زننده است که قدرتی خود سر و خود . ھا باشدکند که بايد مراقب آناحساس می
ر از نوع رأی بر مردم حاکم شود و بتواند توسط ساواک ھر که را خواست، صرف نظ

اين درست آن چيزی بود که مصدق . تحويل دھد  میخطايش، بازداشت کند و به دادگاه نظا
را فقط برای رسيدگی به وضع کسانی که متھم به   میاو دادگاه نظا: از ميان برداشته بود

پس از او، . شناختخيانت به کشور بودند و ع5وه بر آن اخت5س نيز کرده بودند، صالح می
ای که از نظر قضائی بسيار تفسير پذير است، در ، کلمه»اخ5لگری«ه جرم ھر کسی ب

  .گرفتمظان بازداشت قرار 
ھا گذرد وحشتناک است، در زمان ساواک روشمی  میآنچه در جمھوری اس5

گذاشتند و صدا را در آن به حدی باe ھايی میمث� در گوش متھمين گوشی. تر بودظريف
اين چنين روالی با . خواھند اقرار کندشد به ھر چه میتھم حاضر می مبا�خرهبردند که می

ولی ھمهٌ . ُشک الکتريکی، سوزاندن با سيگار و غيره: ھا قابل قياس استھای نازیشکنجه
ھمهٌ اين وسايل از خارج وارد شده بود، . شدھايی بسيار پيشرفته انجام میاين کارھا با روش

ئی ھم بود ولی پس از مدتی از وجود آنھا آمريکاشاور در آغاز ساواک صاحب چندين م
توانم بگويم که شکنجه من می! تمام امکانات برای خودکفا شدن فراھم آمده بود: نياز شدبی

  .تا ھمين اواخر ھم رايج بود
اگر بنياد پھلوی به اين يا آن قطعه زمين نياز داشت، . استبداد و فساد حاکم بود

 يا اتھام –شد و کافی بود بگويند که به پادشاه توھين کرده است صاحب زمين بازداشت می
وقتی من به اتھام توھين به مقام سلطنت دستگير شدم، به سه سال زندان . ديگری از اين نوع
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بعدھا . محکومم کردند که خوشبختانه بيش از دو سال آن را در زندان به سر نبردم
  .محکوميت چنين جرمی، حبس ابد بود

ھای خاص ساواک اين بود يکی از شيوه. در دل ھمه وحشت ايجاد کرده بودساواک 
ھا را به صورت گذاشت و پس از آن سئوالھا تنھا میکه شخصی را در يک اطاق ساعت

. کردخود اين فضا ايجاد دلھره و اضطراب می. فرستادکتبی از بيرون به داخل اطاق می
 صبح دوباره به 8ًاش برود و مث5 پس فردا ساعت شد که به خانهپس از آن به او گفته می

گذاشت که در بازپرسی  ساعته چنان تأثيری بر او می48اين انتظار . ساواک مراجعه کند
با متھم درخور موقعيت و دستگاه اداری که به آن . ای نرم و رام بدل شده بودبعد به وسيله

  .شدتعلق داشت رفتار می
- شد، اعتبار وزارای مسئول پائين میوازی بيشتر میھر قدر نفوذ اين تشکي5ت م

در اين اواخر کل دستگاه اداری در مرحلهٌ نھايی به ساواک و يا به آنچه من نامش را . آمد
مقصودم از ساواک دوم کميسيون شاھنشاھی است که . ام، وابسته بودساواک دوم گذاشته

کرد د و از وزراء بازخواست مینموھا را تحت نظر داشت، و به شکايات رسيدگی میطرح
رياست اين کميسيون . دادو ھمهٌ اين کارھا را به قيمت زير پا گذاشتن قانون اساسی انجام می

وزير مملکت توضيح شد و از نخستٌبر عھده رئيس دفتر دربار سلطنتی بود، که مدعی می
ک خيمه شب  عروسنيستوزير  نخستديگروزير آيا در چنين شرايطی نخست. خواستمی

  ! استبازی
ھای داد روشھا را نامطلوب تشخيص میساواک عليه عناصری که رژيم آن

 ما در يک روز تعطيل مذھبی در منزل 1978در اواخر سال . گرفتمختلفی به کار می
از تمام طبقات . داشت ضيافتی ترتيب داده بوديمدر کاروانسرا سنگی دوستی که باغ بزرگی 

توانم ای که من میتنھا مسئله. به عمل آمده بود يت اجتماعی آنھا دعوتبدون توجه به موقع
ھم » سمپاتيزان«به يقين بگويم اين است که در ميان مدعوين يک کمونيست و يا حتی يک 

 نفر با 400ترين وضع ممکن دور ھم جمع بوديم که ناگھان سر و کلهٌ ما ھمه در قانونی. نبود
اين عده بر سر ما ريختند، بقدر . ھای عظيم پيدا شد چماقو  میھای متحدالشکل نظالباس

خواندند و آنچه توانستند » نوکر اجنبی«، »خائن«، »خودفروخته«واقع کتکمان زدند، ما را 
 زن و مرد را شامل بود که بعضی با اتوبوس و 1500جمع ما حدود . شکستند و خراب کردند

 ھمه ناگزير پای برھنه و پياده پا به فرار  به اين محل آمده بودند ولی450بعضی با بنز 
  .گذاشتند

ای خودم را به بيرون برسانم سر راھم صدھا جفت کفش وقتی من توانستم از گوشه
حال در حرکت و بیيکی از دوستان دچار خون ريزی شديد شده بود، يکی ديگر بی. يافتم

 با�خرهکمان به راه افتادم و گاه کوچ دقيقه شب از مخفی30 و 9باغ افتاده بود، من حوالی 
که   میھنگا.ام رسيدم ساعت يک بعد از نيمه شب بودوقتی با تاکسی و دستی شکسته به خانه

وزيری منصوب شدم فھميدم ژنرالی که اين عمليات را رھبری کرده است چه به نخست
عمليات آرائی مأمورين کوپتر محل را شناسائی کرده بود، و صفکسی بوده، ساواک با ھلی

  .در خور يک جنگ واقعی بود
بودند و بيشترشان در آن سازمان مزايای مالی و   میغالب سران ساواک نظا

ھای منفوری بودند جز ًاکثرا آدم. اختياراتی داشتند که حتی وزرا از آن محروم بودند
سه توانم بگويم که در آن من می. پاکروان که سه سال رياست اين سازمان را بر عھده داشت
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ھای متشکل ًمشت و کتک حتما رايج بود ولی شکنجه. سال شکنجه در ساواک معمول نبود
  .يافته و مداوم وجود نداشتو سازمان

 سال در رأس 14بر خ5ف نصيری، ھمان کسی که به خانهٌ مصدق حمله کرد و 
شعور دوست بود، ساواک باقی ماند و از نظر شعور و اخ5ق فرد پستی بود، پاکروان انسان

دانست، چون در چندين زبان می. شک از سطح متعارف بسيار باeتر بودو فرھنگش بی
- د خانوادهکرد و با افرافرانسه بزرگ شده بود فرانسه را مثل فارسی و بل بھتر صحبت می

وقتی دوگل به تھران آمده بود، پس از چند لحظه گفتگو با . زداش با اين زبان حرف می
و پاکروان جواب داده » کنيد؟شما افسر فرانسوی، در اينجا چه می«: ته بودپاکروان به او گف

  .»ژنرال من افسر فرانسوی نيستم«: بود
ھای خشن ساواک و آمد برای نرم کردن روشپاکروان ھر چه از دستش بر می
و به پادشاه وفادار ماند ولی نظرش را ھم با ادب . ايجاد نظم در کارھای آن دستگاه انجام داد

يکی از دeئل خشم گرفتن شاه به او پيشنھاد و اصرار . کردتر اظھار میتواضع ھر چه تمام
او . پاکروان به فراخواندن جوانان پيرو مصدق برای به دست گرفتن کارھای حساس بود

  .ھا بعد فھميدمحتی اسم مرا ھم برده بود و من اين موضوع را سال
نھاد کردم و eيحهٌ قانونی آن را که به وقتی من انح5ل ساواک را به شاه پيش

 سال گذشته بر اعضای 25ھائی که ظرف تصويب مجلس رسيد عرضه نمودم به شکنجه
 دستگاهمتن eيحه وجود . مجاھدين و يا عناصر حزب توده وارد آمده بود اشاره کردم

کنم، کرار میزيرا ت. کرد را برای نظارت بر فعاليت ايرانيان و بيگانگان نفی نمیاط5عاتی
داد، ًمسئله مطلقا از ميان بردن تشکي5تی نبود که به دولت امکان تسلط بر اوضاع را می

  .رفت استبداد و خفقان بودبايست از بين میآنچه می
ای که در يکی از جرايد خارجی منتشر شد نمايشگر اجحافاتی است که شرح واقعه

رود که ھای شيک تھران میی از مغازهمرد جوانی ھمراه نامزدش به يک: شدبه ما می
خواھد که رسد و میمعاون نصيری، يعنی رئيس بخش شکنجه ھم سر می. ای بخردھديه

دھد که نوبت او نيست و از او مرد جوان به او تذکر می. قبل از ديگران به کار او برسند
در مقابل ھمهٌ گر ساواک به جای دادن جوابی معقول، شکنجه. خواھد که منتظر بماندمی

پذيرد دھد که از مغازه خارج شود و وقتی که جوان نمیمشتريان به مرد جوان دستور می
  .کشدکشد و او را میتيرش را میھفت

کند و آيد و گزارشش را تھيه میآيد؟ پليس به محل واقعه میو اما بعد چه پيش می
ک کاخ دادگستری را محاصره ولی فردای آن روز، ساوا. شودکار به دادگستری حواله می

  .شودھيچ کس ھم پس از آن مزاحم قاتل نمی. سوزاندکند و پرونده را میمی
-ھيچ قيد و شرط از اعليحضرت طرفداری میوقتی از اين حوادث با کسانی که بی

خواست، خودش ھم با اين اعمال پادشاه اين چيزھا را نمی: گويندشود میکنند صحبت می
ٌبود، در حقيقت ھيچ کس درباره اين قضايا حق ر پادشاه، پادشاه مشروطه میاگ. مخالف بود

ای که او تصميم به حکومت کردن گرفت و ولی از لحظه. نداشتاعتراض به او را نمی
. شدکرد و جوابگوی اين اعمال نيز میاستبداد پيشه کرد، بايد عدالت را ھم خود اجرا می

آورد ولی بدون عدالت بر پا لکت بدون مذھب دوام میيک مم«: گويدالمثلی عرب میضرب
  1.»ماندنمی

  
  . الملک يبقی مع الکفر و e يبقی مع الظلم- 1
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  شاهیھایتردست
  
  
 یشود و عيب ونقص فراوان دارد در صورتیب اشتباه مکرر مرتکه مک یومتکح

. رده باشدکرضه ز عيد ني مفیارھاکج مثبت و ي نتایه بعضکند که يتواند خود را توجیم
ل بود به جای کارھای اساسی ي مایده بود، منتھين موضوع را خوب فھميمحمد رضا شاه ا

 به 1963ه در کھم  یديانق5ب سفحتی عنوان . ھای ظاھر فريب مردم را اغفال کندبا برنامه
د انق5بش را با يند باکرد انق5ب يم بگي تصمیاگر پادشاھ. راه انداخت، گول زننده بود

 از طرف شاه یا عمقي یر و تحول، اعم از سطحييتغ. دي از تاج و تخت آغاز نمایاستعفا
  !ريدش، خي سفبه رنگ ی انق5ب، حتیقبول، ول

چون او . ر مؤثر بوديز و غيقت ناچيه به دست شاه انجام گرفت، در حقک یراتييتغ
من . ردکیّپرداخت، طبق رسم و عادت تمام ھمش را صرف ظواھر مبه عمق مسائل نمی

ران ديدن يس جمھور از اي من به عنوان رئیوقت«: ستن گفته استياردکسيه ژکام دهيشن
ه ين قضيوپتر بوديم و اکیکردم ھرگز با اتوموبيل از جايی به جايی نرفتم، دائم سوار ھل

 ه برود و در سطح زمينک خواستم Poniatowski یکاتوفسياز پن. رت من شده بودياسباب ح
  .» آب بدھدیسر و گوش

 1974ه از سال ک بود یش از حد تصوريند، فساد بيتوانست ببی میکاتوفسيآنچه پن
دانست با ی نمیسکگر يه دک بود یحساب نفت چنان جاریپول ب. م بودکبر ھمه جا حا

کردند تا ثروتشان را به رخ ديگران بکشند، یگان ولخرجی مسهيکچون نو. ندکدeرھا چه ب
ورد کنکٌاره يوخ عرب شود، طي شیحگاه زمستانيه تفرکند کردیمد ايجام ي عظمجتمعی

 یه نامشان حتکدادند ی پول وام ميیشورھاکساختند، به یم  می اتنيروگاهدادند، یسفارش م
 Harpoonرپون ھا   ارتش موشکی ع5قمندم ناآشنا بود، برایار به جغرافيه بسک ی منیبرا

شور ک در یافکٌد سريع جمعيت آجر به انداز  دوره رشکيه در ک یدند، در حاليخریم
  .وجود نداشت تا برای اين مردم خانه ساخته شود

ران شده بود باز يه وارد اک یدند و پول از ھمان راھيخری میبازقت اسبابيدر حق
 .ماندی میارمندان و وزارء باقکب ي از آن به صورت رشوه در جیشد و مختصریخارج م

ن يج شده بود و اي رایو خودنمائ  میچشمبود بود، چشم و ھمک نوع ه دچار ھمهک یشورکدر 
 یسکگر به حرف يپادشاه د.  نداشت جز باe بردن مخارج زندگییتيآمد و رفت دeر خاص

 یول. ن آنھا شده بودنديھا جانشدار مرده بودند و تکنوکراترد، افراد استخوانکیتوجه نم
ز اداره يتوان پشت می، تکنوکرات جماعت را فقط مردکشود اداره یارمند نمکشور را با ک

  .نشاند
ه مردان ھم ک از آنجا ی مردان بدھد، ولی مساویخواست به زنان حقوقیپادشاه م

 یش از رأي زنان بیرأ.  ماندی در حد حرف و سخن باقین تساوي نبودند ایصاحب حقوق
د آراء به نفع آن %99.1شه يشد ھمی ھر گاه در صندوق باز میعنيمردان ارزش نداشت، 

 ی قضاوت، برای در مورد حق زن برایبازن شعبدهيھم. شدیافت ميد در آن يه باک یسک
وضع زنان در مواردی چون ط5ق و . خوردیز به چشم مير شدن ني وزیل شدن و برايکو
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د در يخ انق5ب سفيتار. شان خارج بودساست از دستري از ھمسر بھتر شده بود، اما سیجدائ
  .شودی5ً از آنھا پس گرفت، خ5صه مک ینيه زنان به دست آورده بودند، و خمک یوقحق

سپاه بھداشت، سپاه . بود» سپاھيان انق5ب«تر ايجاد بي از تمام مسائل غرکشیب
 يیھا و لباسی ابتدائی بودند با معلوماتیسپاھيان جوانان. مي داشتیج و آبادانيدانش، سپاه ترو

اين افراد . ز نبودنديچ چيشگر ھيرفتند اما در واقع نمای سان رژه میال که روزھکمتحدالش
 فقط در آنجا ولی آنھااموزند ي را بیشاورزکٌان نحوه يه به روستائکفرستادند یرا به دھات م

جه يدر واقع نت. زدندی دست میغات ضدسلطنتيردند و آخر سر ھم به تبلکی میگذرانوقت
ن حال شاه جلو يبا ا. ن سپاھيان داشتيجاد ايه از اه شاک بود یس منظورکدرست ع
» شاه و ملتانق5ب «ه سه اصل از نوزده اصل کع يٌنگاران در باره اين راه حل بدروزنامه

  .زدشده بود، eف می اشه اين اواخر خصيصهٌ اصلیک یداد، با تبختریل ميکرا تش
ٌبنده◌ تقسيظاھر فر  ی طوeنی مدتیآن را براج فاجعه بار ي نتوانست نتایم اراضيٌ

زان محصول يت مي سال و فقط با توجه به تثب20ً احيانا ظرف ین طرحي چنیاجرا. بپوشاند
ه بعد کن ھدف ين شتاب و آن ھم تنھا با اي نه به ایسر بود ولي میت عدالت اجتماعيو رعا

ر ک فم، نه دري سھل بودیارھاک انجام یما در پ. »روز شديانق5ب پ«: اد بر آورنديفر
  .ختي چشم بر ھم زدن در ھم رکيز در يجه ھمه چيه، در نتي و پایساختن پ

خود در . ردندکیًان بزرگ منفور بودند اما اصوe به وظائف خود عمل مکم5
-یماريه آفات و بي و مبارزه علیاريمشکل آب.  نظارت داشتندکارھان بودند و بر کدھات سا

منافع خود . شدیروستا به دست آنان حل و فصل مگر در سطح يار مسائل ديو بس  می دایھا
  .شدندیمند مگران ھم از آن بھرهيرد، در نھايت دکیجاب مين ايآنھا چن

ھا را به چنان قطعات نينداران، زميبه منظور افاده فروختن و افزودن به تعداد زم
ان پس يتائروس.  به صاحبش برساندیتوانست نفعی میامتر قطعهکه کردند کم ي تقسیکوچک

  . آوردندیردند و به شھرھا روکر زراعت را رھا يا دو سال شوق و شعف ناگزي کياز 
 نفر کيان ي مید از ياد برد، اخت5ف سطح زندگي را ھم نبای زندگی شھریھاجاذبه

 یئآمريکا گندم ینيزان معي میاگر برا. شدیارتر مکروز آشه  روز بی و شھریروستائ
- ی دeر به دست م700 در مقابل ھمان مقدار فقط یرانيد، زارع اشی دeر پرداخت م2000
. ردکی میگارفروشيآمد و سیافتاد، به شھر می نمیشاورزک به صرافت یسکگر يد. آورد
شه گرد يرید و بيارگران جدکن يشتر از ھمي به دنبال خود به راه انداخت بینيخمکه  یاگله

  .آمده بود
ارد يلي م8ران بالغ بر ي ایينهٌ واردات مواد غذائن سال سلطنت شاه، ھزيدر آخر

 مختلف یشورھاکه در زمان مصدق ما گندم و جو و پنبه و برنج به کيدeر بود، در حال
ت باe يالبته تعداد جمع. ميردکیستان و به عراق، صادر مکج فارس، از جمله به پايمنطقهٌ خل

ما سد . ندکت را جبران ياد جمعيدن ازيتوانست ای می صنعتیھاشرفتيرفته بود اما پ
ن يدام از اکچ ي ھیم ولي آوردی مکانيزه رویشاورزکم، به يردک بنا یاريم، شبکهٌ آبيساخت

ردم، با کًه قب5 اشاره کم و درآمد نفت ما، ھمانطور ياز انجام نداديارھا را متناسب با نک
  .ش به ھدر رفتيز عکردن مراکورد و بر پا کنکد يخر

بدزبانان . ته شدکي دآمريکا متحده ک توسط ممالی اص5حات ارضدر آغاز طرح
-  گندمیران بود، تا ما را براي در ایشاورزکن آوردن توليد يشور پائکه ھدف آن کند يگویم

- ی دست به ما مکيه با ک را ی بتوانند پولی صنعتیشورھاکند، تا کگران يازمند به ديمان ن
  .رنديگر پس بگيدھند با دست د
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 سلسلهٌ. ھا بودردنک یبندھا و چشمدني در چشم پاشک ساله اوج خا2500 یھاجشن
ه پس کن يتوانست داشته باشد جز ایان مي با ھخامنشی چه وجه شبه و ارتباطی پھلونوپای

ان در يه ھخامنشکرد کیومت مک حیًن سلسله حدودا بر ھمان قلمروئي سال ا2500از گذشت 
 ی قصرھایھاافت؟ خرابهين مسئله يتوان در ایم  یمرده بودند؟ چه تداوکآن سلطنت 

، سرزمين عشق و یشھر گل، زادگاه سعد: راز استيارشاه در شرق شيوش و خشايدار
ه بر کران باستان را، يننده و درخشان چون تمدن اکره ي خیتوان تمدنی چگونه میول. شعر

به حساب خود گذاشت ش رفت، يافت و تا ھند پير ومصر تسلط ي صغیايلده و آشور و آسک
ران ين ايا«: گفتندین استفاده نمود؟ ميران نويه اي توجی برای باستانیھایروزيو از پ

م يه در دو ھزاره و نکم چنانيروز، امروز ھم برجاست و ما در قلهٌ تمدنيروز و عظمت ديد
  !ی چه دل خوشکنک باطل.»ميش بوديپ

طنت شاه مورد لطف و توجه  آخر سلیھاد در سالي باعظمت تخت جمشیھاخرابه
 پنج یھا5ن برنامهي به بیدگي محل رسی و حتیآنجا را صحنهٌ تظاھرات فرھنگ. ار بوديبس

- یا ميا نه و ير مساعد بود کردن فک باز ی و رقص برایقيه موسکدانم یمن نم. ردندکساله 
صحنهٌ « آن ه درکن است ير، اما قدر مسلم ايا خيد يق رسي دقیھاشد در آن فضا به حساب

شرفته قرار ي پیشورھاکران در صف يه اکرد کشد سر را باe گرفت و باور یم» آراسته
ن قدرت جھانی يا ھفتمين ي ششمی ھمان اظھارات شاه که مدعی بود ما بزودیعني: دارد
  .م شديخواھ

من .  را فراھم آوردک اندی بھانهٌ غرور فراوان از دستاوردھا1971 سال یھاجشن
نم و نه کن گستاخانه را تحمل ي چنیھائتوانستم eفیت نداشتم، نه مکھا شرشنن جيدر ا

. ران وارد شدي نقاط عالم به ایزھا از اقصين چينادرتر. اش بودفارهکه ک را یه شدنکمضح
س، ي پاریھان رستورانيتر از گرانیکي توسط آشپزان eحق و سابق انصبحانهٌ تاجدار

 یه در جاک ی فاخری چادرھایبرا. ديرسیما مير صبح با ھواپشد و ھیه مي، تھ»ميسکما«
ه کن بود يقصد ا.  گزاف پرداخته شده بوديیآمد، بھای به شمار می صنعتيیارھاکخود شاھ

ش يه خروارھا رک، یسازان فرانسوسي5ه گکاطان و به خصوص ي خکمکگذشته را با 
ش و پشم عاريه بر يربازان را با رن سيا. ندي نمایردند، بازسازکران صادر ي به ایمصنوع

ان را آنچنان تحت تأثير قرار يونانيه زمانی ک 1»بربرھا«ش يردند تا از رکھا سوار ارابه
  .ن بيافرينندي نویاشنامهيداده بود نما

 آن به یختن بنايان رفتن سلطنت و فرو ريو در ھمان زمان به روشنی زمزمهٌ از م
ش از يه بک یشورکشور، کبهٌ رو به افول، جوانان کبکه و در برابر اين دبدب. ديرسیگوش م

ن يزده از ا جنونیدادند و م5ئی از خود نشان میتابی سال داشت، ب20ر يتش زيم جمعين
دند، سوء استفاده يرقصیه به ساز شاه نمک یسانکن و يج فقرا و محروميي تھیه براکمضح

  .ردکیم
  

ز از آن مشتق يش ني ریفرانسه به معنا» بارب«گرفته شده است و لغت » اروسبارب «یونانيٌشه ياز ر» بربر«ٌلمه ک1
ان بعدھا به ي رومیول. ردندکیان اط5ق ميونانيريٌلمه را به طور اعم به ھمه غکن ير ھومر و ھرودوت اي نظیانيوناني. است

  .خواندندیطور اخص اقوام ژرمن را بربر م
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ٌجاذبه حزب واحد  
  
  
وارھا يه در زمان رضا شاه بر دکن شعار ي ا.»نند و دم نزنندکار کد يران بايمردم ا«

ر شدم، آغاز کًه قب5 متذکھمانطور . ًن او ھم عم5 بر جا ماندي شده بود در زمان جانشنقش
 فعال در یه احزاب آزاد خواھند بود و نقشکداد ید مين نويسلطنت محمدرضا شاه چن

زاب موجود نه پايهٌ فکری محکم و مسلک روشنی  احیول. ردکفا خواھند ي ایاست مليس
گرفت صاحب یگانگان دستور ميه از بکفقط حزب توده . داشتند نه کادرھای حزبی مناسب

ه در کن نشده بود ين حزب مانع از اي ایستيسکد ماريدر ضمن عقا. 5ت بوديک و تشکمسل
  .ندک بیطلباش ادعای سلطنتاساسنامه
ه کنيد، با ايه به جان شاه شد منحل گردک یوء قصد، پس از س1949ن حزب در يا

ست يمونکًقتا ي حق–شته شد که خود در محل ک –ننده که سوء قصد کھرگز درست معلوم نشد 
  .رد ھرگز لغو نشدک اع5م یرقانونيه حزب توده را غک یاحهيe. ريا خيبوده است 

.  نداشتندیفوذ چندانادشان، نيل تعداد زيدام از احزاب، به دلکچ ي ھ1950تا سال 
مال کران خارج شد تا به دعوت ي از ا1934ن بار در سال ي اولیه رضا شاه براک یزمان

شف ک را ھم یحزبکٌده تيده، پديب ناشناخته و ناديان عجايه برود، در ميک به ترکآتاتور
محمدرضا شاه در : اشته شد و در نسل بعد به بار نشستکر در آن زمان کن فيبذر ا. ردک

 یه دو حزب در چارچوب پارلمانک حزب بلکيجاد نه ير اک ابتدا به ف1956-1955 یھاسال
 یاه عضو حزب اول شوند و به عدهکندگان مجلس دستور داد ي عده از نماکيبه . افتاد

وe و کاکوک یل شوخين دو حزب را بر سبيمردم ا. ه وارد حزب دوم گردندکگر گفت يد
  .ن ھميھا عن ھم و مزهين ھم، محتوا عيھا عشهيش: خواندندیوe مکیپپس

. شدند» مردم« نفر عضو حزب 50و » ونيمل« نفر عضو حزب 150نده، ي نما200از 
ر بود، عضو يوزه سه سال نخستکمنوچھر اقبال، . ون در رأس قدرت قرار داشتيحزب مل

 در: است بودي مناصب ری تخصصش در گردآوری بود ولکاقبال پزش. ن حزب بوديا
ن منوال گذراند و تا آخر ھم ي سال آخر عمر را به ا40 سازمان قرار داشت و 70رأس حدود 

 –شد یز مير او ني دامنگکشیجش بيه نتاک –سال قبل از انق5ب کيارش بود، چون يبخت 
دا ي دولت حفظ آرامش شاه باشد، اقبال ھم چون ھویاگر ھدف نھائ.  گفتکا را تريدن دار

  .آل بوددهينخست وزير ا
ن حزب و آن حوزه يه متعلق به ايٌن حوزه انتخابيا«: شدیدر زمان انتخابات گفته م

رفتار  1»ھفت خانوار «ی مثل بازیندگان و قواعد انتخاباتي با نما.»متعلق به آن حزب است
  .شدیم

 پادشاه با�خره. ردکشد از آن صرفنظر ی میه به راحتک بود یفاتين ھم تشريتازه ا
ن يند، بنابراکی را حل نمیاسي5ت سکخورد و مشی نمین روال به درديه اکد متوجه ش

ه شخص کد، يشکرون يرا ب» نينورانيا«ھا را در ھم بر زد و از آن حزب  ورقیروز
ن حزب را ھم ي ایلکر ياش دبیريوزدا در اواخر نخستيھو. ارانش بودذگهي از پایکيدا يھو

  . خود ماندی جا حزب مردم ھم به–بر عھده داشت 
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ن حزب يم، ايبھتر بگو. ردکومت کران حي سال بر ا12ن مدت يران نويحزب ا
 یمسمایه به خود نام بکن حزب يل اکران يدب. ی اعمال قدرت شخصی شد برایاوسيله

ن گروه يا. کنندیس سپری مي را در شھر نیريداده بودند، امروز دوران پ» دئولوگيا«
د، ي از راه رسیني خمیه وقتکر و به قدری مسخره بودند که با تف چنان بيگانیاسيرھبران س
  .ندک ھيچ درد سری در مقابل آنھا گل یتوانست ب

 انتشار خبری مھم و تازه دعوت ی را برای پادشاه خبرنگاران خارج1974در سال 
ران را در دل يه قرار بود تمام مردم اکز يد به نام رستاخي حزب واحد جدکيجاد يا: ردک

: ن حزب نداشتند، گفتيت در ايه تمايل به عضوک یسانکپادشاه خطاب به .  دھدید جاخو
ه من ھم از آن ک معدودی، یھمه به استثنا .»شور برويدکھايتان را بگيريد و از گذرنامه«

 استخدام در یارت براکن يداشتن ا. ت افتادندي گرفتن ورقهٌ عضویاپوکجمله بودم، به ت
شان به ز شدند، اگر قلبيی اعضای حزب توده ھم عضو حزب رستاخبرخ. ادارات eزم بود

رد انتقال از دفتر که ک یارکدا تنھا يھو. ردکیم مکح میداد منافعشان به دوی می گواھیاول
ن ي من در ا– بود یکي محلشان ھم ید حتيه شاکحزب ايران نوين به دفتر حزب جديد بود 

پس از او آموزگار در ھر دو پست . ز شديحزب رستاخل کر ي دبیعني. 3امردهک نیقيباره تحق
ه در سال ک  میف امايد و تا زمان شرين او گرديجانش)  حزبیلکري و دبیريوزنخست(

- در اين دوره وظائف نخست. ن منوال بوديری رسيد، وضع به ھميوز به نخست1978
  . شدکيک تفیاست حزبي از ریريوز

 ینيوتاه امکن چه بود؟ در زمان دولت يفحقوق مخال  می5ت رسيکن تشيدر مقابل ا
 یول. ل حزب آزاد بوديکًل شده بود، اسما تشيکھا تشیئآمريکاهٌ يه به توصک) 1961-1962(

حتی يک . ابديتوانست سازمان یًدا تحت نظر باشد، نميه شدک بدون آنیچ حزبيقت ھيدر حق
اش رساندن اساسنامهز پس از به ثبت ي نیٌطلب و سرسپرده مشروطهٌ سلطنتحزب سلطنت

- ین سازمان نمي بدون جواز ایچ مجمعيھ.  بسپاردک ساوایھایر بود تن به بازپرسيناگز
  .ديايتوانست به وجود ب

ه من عضوش کران يداد، از جمله حزب ایل ميک را تشیه جبھهٌ ملک يیھاشاخه
است يمان رًم و گاه، مث5 در زيگاه در زندان بود. داشتیبودم، لنگ لنگان قدم بر م

 تظاھرات و اظھار وجود یم و از آن برايردکیدا مي پی آزادی، مختصریندک یجمھور
ًات تماما توسط ينشر. مي نداشتیاچ روزنامهيه در ھيحق دادن اع5م. ميبردیاستفاده م

نام و نشان ی بیھاهيتنھا راھی که برای ما مانده بود پخش اع5م. شدی سانسور مکساوا
. آمدندیشد ب5فاصله به سراغمان میھا گذاشته مهين اع5مي از ما بر ایکي یضااگر ام. بود
 جاودانه یھایٌ سرگشاده درباره گرفتاریا و فروھر نامهی من به اتفاق سنجاب1977در 

در .  خطاب به پادشاه نوشتمیت قانون اساسي و رعایاسي سیھای، فساد، آزادکساوا: یعني
 مخصوص کوچکز نوشتن نامه چمدانم را ھم بستم، چمدان ھمان روز ب5فاصله پس ا

ن يبه ا.  به سراغم آمدند آماده باشمیگرفت، تا وقتیه جا ميه در آن لوازم اولکزندانم را 
از سال  میني.  شده بودمیمن شش بار بازداشت و شش بار زندان. ميا عادت داشتيقضا
هٌ يبق. ھا بسر بردملهي را در پشت م1963 و نيمهٌ اول 1962 و 1961ھای سال می، تما1960

  .ام تحت نظر بودممدت ھم در خانه
چرا .  داشتقدرت eزم را در اختيارند، کرباران يتوانست ھمهٌ ما را تیپادشاه م

نش افکار که از واکھا یئآمريکابه گمان من . یل بزرگوارينم فقط به دلکیرد؟ تصور نمکن
 یھادر آن سال. ردندکمنصرف   مین اقداي را از چن غرب واھمه داشتند اویايدن میعمو
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ه ک یپرستانشتن وطنک یه بود وليھا قابل توجستيھا و ترورستيمونکجنگ سرد اعدام 
  .افتادید پادشاھان بود مفھوم نمي عقای سوایديتنھا گناھشان داشتن عقا

فقط جهٌ آن ينت. جاد حزب واحد نه خدمتی به محمدرضا شاه کرد و نه به ملتيا
 افراطی بود، افتادن آن به دامن مذھبيون و یھامنحرف شدن مخالفت سياسی به سمت شاخه

ن يجه اي به عمل آمد و در نتیريرو جلوگانهياز اظھار نظر گروه متعادل م... حزب توده
ه چنان ک تعجب، ین چه جايبنابرا. ندک یگروه نتوانست نقش خود را در ماجرا باز

  .انجامدي بی مرجن ھرج وي به چنیاوضاع
ه در فصول گذشته به کحضرت را، يٌه خطوط چھره اعلکده است يوقت آن رس

 ینيب خود بزرگیماريد به بيتردیمحمدرضا شاه ب. نمکم، حاe برجسته ياشاره از آن گذشت
 داشت؟ اسباب یاريا دوست و يآ. کرد اعتماد نمییسک بود و به کوکمبت5 بود، به ھمه مش

-ی مکه در مقابلش به خاک گرفته بودند یسانکدورش را . نمکی تصور نمیتأسف است، ول
  . دوستش نبودندیدادند ولیل ميک دربارش را تش،ردندکیاناتش استفاده مکافتادند، از ام

ا به غلط او را ھمانگونه ينندگانش، به درست کنيمصدق صاحب دوست بود و تحس
توانست دوست داشته باشد یانور سادات م. دب، دوست داشتنيه بود با تمام محاسن و معاک

زد، ی را پس میشاه، دوست.  داشتی استثنائیخت و شجاعتيانگیه اعتماد بر مک آن یبرا
ا يتر تر، جذابتر، قویتر، آراسته از او باھوشیگريس دکه کرد يتوانست بپذینم

ه يماک تنیھاجه فقط آدميخواست از ھر بابت برتر از ھمه باشد و در نتیم. ثروتمندتر باشد
ن يند به ھمکھرگز نتوانست جوانان را جذب . و فاسد را در اطراف خود گرد آورده بود

  . پناه بردندیني از آنھا در زمان وقوع حادثه به آغوش خمیاريل بسيدل
 یارھا حتکدر ھمهٌ .  بودی جھانی راھنماکير يه از خود داشت تصوک یريتصو

ت ک شرکيا برنامهٌ توسعهٌ يد و فروش سھام و يا خري بخش یتر5نکس يدر حد انتخاب رئ
ال يخ.  صاحب نظر استی و انرژیه در مسائل نفتکمدعی بود . ردکی ھم مداخله میتجار

ش نه فقط در خور ادعاھا يارھاکجهٌ ياما نت. خ استيا و به تاريرد اعمال او جواب به دنکیم
  .د شیه باعث سرافکندگی و سرخوردگکنبود، بل

اری کبه چنين  2ريبک کيفردر.  نوشتیتابک را ھم نشان داد و یذوقجکن ي ایحت
 یافکٌعنوان کتاب شاه خود به اندازه . لقب داده بودند» تاکي«دست زده بود، اما او را 

 یشد تمدنیچگونه م. جاد تمدن بزرگيت؟ ايدام مأمورک. » وطنمیت برايمأمور«: استيگو
خواندن و » سپاه دانش«رغم يان عليراني درصد ا55ه ک یالبزرگ به وجود آورد، در ح

 تخيلی یتابک در قالب يیھاین بلندپروازيه چنکبود ن میيتر ادانستند؟ عاق5نهینوشتن نم
- ھا را برای تحصيل به ممالک متحده میکردند و جوانپول خرج می. شدیريخته نم

کاش به جای اين .  را بھتر درک کنندٌفرستادند تا پس از بازگشت مزه محروميت از آزادی
  . کردندًھا را واقعا صرف مبارزه با بيسوادی میکار پول

 که نامش ین تندباديربنا نداشت و به اولي و زیت پکبنده، ممليبه رغم ظواھر فر
ش بود ھرگز از يھاھا و کوته بينییه غرق خودخواھکپادشاه . ختي بود در ھم رینيخم

ار کبان تاج و تخت او باشند دعوت به يت و ھم پشتکممل  میند ھم حاه قادر بودک یمردان
در تمام «: گفتیمصدق م. آيدرد خود به تنھايی از پس ھمهٌ کارھا بر میکیتصور م. ردکن
- خواھد نخستیه مکران پادشاه است يخواھند پادشاه شوند، در اران میيوزشورھا نخستک

  .»ندک یريوز
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بار اول در زمان . افتيت عام يدو بار محبوبسلطنتش  سال 37 طیمحمدرضا شاه 
جان، و بار دوم در زمان مصدق و پس از يل نجات آذربايالسطنه و به دل قوامیريوزنخست

اش دھنده سازمانکرد که ساواک ک را دری واقعیروزيلذت دو پ.  شدن صنعت نفتیمل
  .ن دو مورد ختم شدي کار به ھمینبود ول

ه بر کن را ندارم يمن تحمل ا«: ران به من گفتيمتش از ايز عزشاه چند روز قبل ا
  .» بر ضد من نوشته شودکيکوارھا شعارھای ريد

ن وضع يا شش روز فرصت بدھند ايحضرت به من پنج ياعل«: من جواب دادم
  .»عوض خواھد شد

 دوران یمدت چھل سال است، به استثنا«: ون گفتميزيھمان شب به خبرنگاران تلو
ه شھامت قبول تمام کامده يار نک بر سر یريوزران نخستيه در اکارت مصدق، وتاه صدک

ھا را گردن تيه من تمام مسئولکم يد به شما بگويامروز با. ش را داشته باشديھاتيمسئول
سنگر   میچ مقايمن در پشت ھ. دينکد به من حمله ي باپسنديدچيزی را نمیاگر . رميگیم
  .»ت مسئول استدولت در مقابل مل. رميگینم

سند، اما خدمت ينویوارھا نمي بر دیزيگر چيهٌ من ديعل«: پنج روز بعد پادشاه گفت
نم در کی من تصور نم.»ن استيقاعده ھم بر ا«: من جواب دادم» !رسندیشما خوب م

  .ھا به او زده باشدن حرفيااز  یسکگذشته، 
  

 نفر از 6ه ک صورت است 42 شامل ین بازيٌته ورق مخصوص ادس.  است با ورقیاانهکودک ینام باز» ھفت خانوار« ـ1
گران بر حسب يگر بازي خانواده را از دکيه افراد کن است يگر در اي ھر بازیسع. ندکی خانواده را مشخص م7اعضاء 

  .ندک عنوان دست برنده رو ل دھد و مجموعه را بهيکامل را تشکٌ هند تا خانوادک یداري خریمقررات باز
ات ي به ادبیدر جوان.  تا زمان مرگ پادشاه پروس بود1740تا از کير و يبکمشھور به  )1786-1712( دوم کيفردر ـ2

  .دانستیر ولتر، مي، نظیٌرو ف5سفه عصر روشنگريداد و خود را پیع5قه نشان م
  .ـ در واقع ساختمان تازه ساز حزب ايران نوين به حزب جديد التأسيس رستاخيز ارث رسيد3
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5555    

 
گو» قربانبله«ر يوزخستن  

  
  

ران، امروز با آن يه اکه شھبانو عامل اصلی مصائبی است ک بر اين باورند یاريبس
ً شخصا آن را یام ولدهين حرف را از زبان اين و آن شنيرر اکمن م. بان استيدست به گر
  .باور ندارم

ا فرو يه رؤ بدار شدنا را با تاجيه بسياری از زنان جوان دنک ین بانوئيسرنوشت ا
   هٌ حسرت بود؟يران شدن مايًا واقعا ھمسر پادشاه ايآ.  بودیبيبرد، سرنوشت غر

رفت ، مییرستان رازي، و بعد به دبکه به مدرسهٌ ژاندارک یبا در زمانيفرح د
ان از يويه دختر من وک است یرين تصويار و سرزنده و فعال بود، eاقل اک ورزشیدختر

و متوسط   میي قدیابا در خانوادهيفرح د. تر بود از او جوانیه ولمدرسه با او ھمکاو داشت 
ن يام ادهيطبق آنچه شن. ار جوان در گذشتيه افسر ارتش بود بسکپدرش . ا آمده بوديبه دن

 از طرف یاضهين خواندن عريح  می سفر رسکي در یپدر را شاه روزیدختر جوان ب
 آمد، به زنی گرفتش تا از اين ازدواج سوم ًد، احتماe از او خوششي دیرانيان ايدانشجو

  . شودیعھديصاحب ول
شه چند قدم يه ھمکا يبر خ5ف ثر.  بر شاه نداشتین نفوذيمترکبا يدر آغاز فرح د

ا آمدن يپس از به دن. ديشکیافتاد، فرح در مقابل پادشاه خود را عقب میاز شاه جلو م
 یبرال حتي لیديه عقاکد بتوان گفت شاي. ه سرگرم شديري خیارھاکوليعھد، شھبانو به 

  .شرو داشتيست و در ھر حال پيالي به سوسکينزد
ند، لحن ک برطرفرر نتوانست در خود ک میھاني با تمریبا حتيه فرح دک ینقص

 به فرھنگ یول. زندی حرف می فارسیًردنش است، خصوصا وقتکمحزون صحبت 
چنين صفاتی . دھد نشان مییود ذوق شعر فرانسه از خیع5قمند است و در ادب و شعر حت

 من ی را براEluard 1اشعار الواريک بار کتابی از . ار نادر استي بسیدر خاندان پھلو
  . داردیارهيران ذخيه از فرھنگ اک است یٌتنھا فرد خانواده سلطنت. ستادفر

ساده ًبا به آن وارد شده بود، قطعا يه فرح دک یاط تازهيھا در محن قدميبرداشتن اول
 وارد یادي بر خود فشار زکشی بخويش مھار کردن احساسات یبرا. و آسان نبوده است

من در . ن حال بر خ5ف رفتار رايج درباريان، به مستمندان توجه داشتيرده است، با اک
  .طينتی از بدیادم و نه نشانهي دی فخر فروشیانزد او نه ذره

ظف بود روزانه شش بار از خاندان ون مويزيو و تلويه بر طبق آن رادک یاستيس
ًحقا . ردکل بتوان وی را سرزنش کن بابت مشياز ا. ردک نام ببرد، شھبانو را آلوده یسلطنت

توان ن رابطه او را میيدر ا.  در نظر گرفتی فرھنگیھانهيبايست نقش او را در زممی
ھای شرق و ھنگاو پادشاه را تشويق کرد که بين فر. ران دانستيّمروج اروپايی شدن ا

اخ ک از ھنرمندان و شعرا و ف5سفه را به یا عدهیغرب ارتباطی بر قرار سازد و پا
من . ندک یش توانست از مداخله در امور دولت خودداريم و بکبه ع5وه  .ردک باز یسلطنت

ه کبه من به طور خصوصی گفت . دمي او را دیريوزسه ماه قبل از انتصابم به پست نخست
 مزاحم من بوده او را ھم آرام نگذاشته ک است و اگر ساواکيه افکار من نزددش بيعقا

  !ھا شدت و ضعف داردن مزاحمتيھا اتياست، البته نسبت به موقع



 72 

د به يبا. زدی میارک دست به ی منافع شخصیدر ھر حال شھبانو به ندرت برا
 یدن پايش از رسي پیلي، خیعدالتیه بکدانند گفت یه او را موجب سقوط شاه مک یآنھائ

ش رواج يافته بود و شھبانو، گر چه با يھا پبا به دربار آغاز شده بود و فساد از مدتيفرح د
ھا مرھم بگذارد و پادشاه را به  زخمیه بر بعضکد يوشکیاثر، میً و غالبا بی ابتدائیوسائل

 و فرح یرف پھلومردم پادشاه، اش. ل سازديتر متماخواھانهکيتر و نسمت رفتاری پدرانه
ه کن بود يلش ايا دليآ. ردندک یبيه را متھم به عوامفرک چوب راندند و ملکيبا ھمه را به يد

خته بود؟ احتمال دارد، اما ي زنان بر انگی آزادیش برايھاوششکان را در ينهٌ م5يکه کمل
 یھایتت بدبخيحق است مسئول. ھا نياز نداشت برای دست به کار شدن به اين بھانهینيخم

  .م نموديردند، به عدالت تقسکی میمروائکه بر آن حکان کسانی يران را ميا
د يتردی بیان امور نفوذيه بر جرک نفر باشد کي یٌان افراد خانواده سلطنتياگر در م

 ی عنصر نامطلوبیاسياو از نظر س. داشته است، خواھر توأم شاه واeحضرت اشرف است
 به دربار با شتابسه روز پس از انتصابش . ده بوديفھمن موضوع را خوب يمصدق ا. است

نم واeحضرت کیاستدعا م.  تقاضا دارمکيحضرت فقط يمن از حضور اعل«: رفت و گفت
 را ین حقيرا من چنينند، زکت خارج کحضرت از مملياشرف را ھر چه زودتر خود اعل

ب اشرف از ين ترتي ا و به.»ف نخواھند بردي خودشان تشریشان ھم با پايندارم و خود ا
ش در ي پیمن او را چند. د به دل داردي شدیانهيکن حادثه ھنوز يران اخراج شد و از ايا

  :سخنانی که بين ما رد و بدل شد از اين قرار بود. دميس ديپار
  .ديزنیار حرف ميف و تمجيد بسي شما از مصدق با تعر-
خ يران، تاريد خدمتگزار ا بویتوان حرف زد، مردین نمي از مصدق جز با تحس-

  .رده استکٌن قضاوت را درباره او يا
  رد؟کد با من چه يدانی م-
  ...دي نداشتیانهٌ خوبيه شما با او مکدانم ی م-

  :زد گفتیش از خشم برق ميھاه چشمک یدر حال
  !ردکرون يتم بکرد، مرا از مملکر يوزه برادرم او را نخستک سه روز بعد از آن -
د ي بای از حقوق افراد است، ولیکيردن کمال ي بلد، پایه نفکد ي دارد بگوحق میآد

مه و کشاندن و محاک او با پادشاه، به دادگاه یوند خانوادگيل پيه به دلکدر نظر گرفت 
  .دي گوکت را ترکه مملکن بھتر آن بود يبنابرا. ل بودکردنش مشکوم کمح

 یچ نفوذيشاھزاده اشرف ھ:  بودند تفاھم با ھم ساخته نشدهیشاھدخت و شھبانو برا
 سال قبل از کي. نمودی میمرانکقت او حيدر حق. ردکیرا جز نفوذ خود بر دولت تحمل نم

شاھزاده . ندکه اشرف را روانهٌ خارج کسقوط شاه، شھبانو ھمسر خود را متقاعد ساخت 
  . ت خود اخراج شدک بار دوم از مملیبرا

 ناموجه یه سفراکر امور خارجه خواستم يوزدم از ي رسیريوز من به نخستیوقت
ه سزاوار مقامشان ھستند بر جا بمانند و ک یمقرر شد آنھائ. نار بگذاردکشان يھارا از پست

ست از سمت خود يبایه مکر ي سف12 از یر امور خارجه فھرستيوز. نار بروندکگران يد
ن ي به ایپس از بررس.. .رهيس، لندن و غي واشنگتن، پاریسفرا: شدند به من دادیخلع م

نشاندگان  نفرشان از دست6 نفر 12ن يه بھتر است ھمهٌ آنھا عزل شوند، از اکم يديجه رسينت
  .واeحضرت بودند

بازی کرده است،  میه در طول سلطنت شاه نقش مھکران، ي ایاسي از مردان سیکي
ر ي آورده، ام را به دستیريوزن نخستيتریورد طوeنکرا ريمھم ز  میکeاقل از نظر 
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 سال، در اين سمت باقی 13ب ي قریعني، 1977 تا اوت 1965هٌ ياو از ژانو. دا ستيعباس ھو
  .بود

تر بود و شاگرد ھمان از من جوان. روت بودم، شناختميه ساکن بک یمن او را زمان
نسول که پدرش کن در ذھنم مانده است يچن. خواندمیه من در آن درس مک یکيرستان eئيدب

 یگري5س دکه در کن يبا ا. ارک بود چاق و چله، جسور و با ابتیپسر. ان در دمشق بوداير
. دادی میشنھادھائي پیجمعطنت دستهيا شيرون رفتن ي بیآمد و برای5س ما مکًبود غالبا به 

 و بعد به کيروت به بلژيه از بکدانم یرد، آنقدر مک را دنبال یاخبر ندارم بعد چه رشته
 سال یمن او را س. ت و بعد از آن ھم به استخدام وزارت امور خارجه در آمدفرانسه رف

ل شده بود، يکا تشيآس-قايجاد انجمن آفري ایه براک یروت، در تجمعيپس از ديدارھای درب
ھا به او داده بودند ینسولگرکھا و ه در سفارتخانهک يیھاتيل مأموريبه دل. دميدوباره د

 ی و عربیک، تریسي فرانسه، انگلیھازبان: تلف را يافته بودفرصت آموختن چند زبان مخ
 نفت را بر عھده یت ملکر عامل شريٌدر زمان م5قات دوباره ما معاونت مد. دانستیرا م

  .داشت
ات ي خصوصیت نفت و دفتر او رفتم، مختصرکدارش به شري دی برایوقت

لغزد و به عمق مطالب ی مه او فقط بر سطح مسائلکچنين حس کردم . ش را شناختمياخ5ق
ه از ک است یافکش يست و براي بر اصول نیکرد متيگیه مک  میيتصم.  نداردیارکھم 
س کچ يه من اط5ع دارم به ھکدا تا آنجا يھو. ندکار نبود، استفاده که قابل انکاش، بهجذ

 ھم در حق ی خاصیکيرده، نک» دوستان«ه به ک ی خدماتی سوای نرسانده است ولیآزار
  .رده استک نیسک

 منصور، به وزارت اقتصاد ی حسنعلیعني، »دوستان«ن ي از ھمیکينهٌ يابکدر 
 یريوزدا را به نخستي سال بعد، پس از ترور منصور، پادشاه ھوکيمتر از ک. ديرس

 یھا در سالیوب جبھهٌ ملکشاه پس از سر: ه استيًام5 قابل توجکن انتخاب يا. ردکانتخاب 
 یاسي سیاسابقهبدون د يخواست با استفاده از مردانی جدیرر ما، مک م و بازداشت1962-63

ًبر سه نفر شخصا انگشت . د بسازدياستمدار جدي طبقه دولتمرد و سکي بارز، یتي شخصيا
س دفتر ي مصدق رئیريوزه در زمان نخستک  می نایدا و خسروانيمنصور، ھو: گذاشت
  .من بود

س از دفتر او کچ يھ. ر از منصور بودتدا خوش برخوردتر، بازتر و گرميھو
 یتيمسئولی بی او از نوعی و خندانیروئه خوشکنم کیر مکمن ف. رفتیرون نمي بیناراض
 یه قانون اساسکرفت يع، بدون خم به ابرو آوردن پذي بود مطیريوزنخست. خوردیآب م

، به اجرا در آوردرا دش يال فارغ تمام مراحل انق5ب سفياغذ باشد تا پادشاه با خکفقط نقش 
 یوقت. ه بر عھده داشت متوجه او نبودک یتي مسئولیگوئ. آمدندینار مکار خوب يبا ھم بس

ارھا انجام ک«: گفتیداد و میندگان مجلس نشان مي به نمافش راکي ردکیبودجه را عرضه م
حه يه eک نداشت جز آنیارکگر ي مجلس ھم د.»رسمین خدمت ميگر با ھميشد، باز سال د

دا ھم در زمان گرفتن دستور از پادشاه فقط يه شخص ھوکب برساند، ھمانطور يرا به تصو
 یجاک در .» دستور داده استیفرماندھ«: دين اواخر عادت داشت بگويا. رده بودکسر خم 

 .داندیسی نمکده بود، يرا د» یفرماندھ«لمهٌ ک یقانون اساس
 روابط حسنه یسکبا چه .  داشتار خوبيه روابط بسک و ھم با ملیريھم با نص

.  نداشتیمبودکچ کسر و يدفترش ھ. وشا بودکت يان و دوستان به نھايانداشت؟ در حفظ آشن
سنده را ين نوي از ای خط دستمند است،ع5ق 2اني شاتوبریارھاک به یسکرد کیر مکاگر ف
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ند و ھم کجا  یتوانست خود را در دل سلطان عربستان سعودیھم م. ردکیمش ميه و تقديتھ
ز يوقت پشت مچيًبا ھيتقر. ارآمد بودکنقص و یاش بیروابط عموم. در قلب پادشاه انگلستان

 ی جاکي شل و ول نزدیھالف، چھارزانو، با جورابکتیار بيارش نبود، در اتاقش بسک
د و يبوسیرد و مکیشد با ذوق و شوق او را بغل می وارد میسک ینشست و وقتیپش ميپ
  .»ديالبته ھر چه شما بخواھ«: گفتیم

: ديار مؤدبانه پرسيه به م5قاتش بروم و بسکر اقتصاد بود از من خواست ي وزیوقت
 یخواھم از من با پادشاه صحبتچ عنوان نمیيه به ھکمن جواب دادم » د؟ياز داريبه چه ن«
  . باشمیسکن ير دي دارم و مايل نيستم زیافکند، درآمدی کب

ن و آن، از جمله ين ايه از چپ و راست بکار داشت يدر اخت میيبودجهٌ سری عظ
 از محفل ی بود وليی بھاکشیپدرش ب.  استيیشھرت داشت بھا. ردکیان پخش ميم5
-  از روزنامهیکي.  نبودیخود او به ھر حال پايبند مذھب خاص. ان اخراج شده بودييبھا

دا از يرود و ھویدا ميات ھو به م5قیه روزکرد ک من نقل ی براینگاران مشھور فرانسو
نه، «: ديگویدا ميخورد، ھویه مکي خبرنگار یو وقت» د؟ياج داريبه پول احت«: پرسدیاو م

  .»مينکم با آن چه يدانیم و نميارد دeر داريلي م9ه ما کن است يد مسئله اينه، ناراحت نشو
 ید براي جدینسله شاه به منظور به وجود آوردن ک بود یسانکه از جمله کن مرد، يا

 است یعيٌننده وقاکنيي و تعی از عوامل اساسیکيرده بود، کن انتخاب يرانی نويردن اکبر پا 
: گفتیتا قبل از بازداشتش ھم شاه به او م. سال پس از سقوط خود او بر ما گذشتکيه ک
تو  یه من چقدر براک یدانیم. ده استيران به خود ديه اک ی ھستیس دولتين رئيتو بھتر«

دتر يه لحظه به لحظه شدک يیل فشارھاي به دلوقتی .»احترام قائلم و چقدر به تو ع5قمندم
دم ين مطلب را از شخص شاه شني من ا–رد کشنھاد ي از او جدا شود به او پشدر يشد ناگزیم
شنھاد سفارت در فرانسه، ياگر پ. ردکدا قبول ني ھوی برود ولکير به بلژي به عنوان سف–

 سال 13توانست پس از ی چطور میرفت وليپذید ميه به او شده بود شايا روسي و آمريکا
ف اول جھان به شمار ي ردیشورھاکه از کرد ي بپذ رایتکاست دولت سفارت در مملير

  آمد؟نمی
س از يت تنکوتاه و راکران ماند، بعد از ظھرھا با شلوار يدا در ايب ھوين ترتيبه ا

 ی ورزشیھاني از زمیکي به ی بازیآمد و برایرون ميباش واقع در شمال تھران خانه
  .ردکیگان گرم و نرم س5م و تعارف ميرفت و با مردم و ھمسای مکينزد

، چندين ساله ی خطاھاازه ک خواباندن صدای اعتراضی ی برا1978پادشاه در سال 
است يرگر يه دک ھم یريسپھبد نص. کردگر را بازداشت ي او و چند نفر دگرفتنشأت می

 یستان شده بود به تھران احضار شد چون سرنوشتکران در پاير اي را نداشت و سفکساوا
ا به يه به غلط ک بودند ین عده، از جمله چند نفريا. دا در انتظارش بوديمشابه سرنوشت ھو

-ردهک ینکشا قانونياند و ردهکف خود عمل نيا به وظايه کدرست از نظر مردم متھم بودند 
 یھاتيگر شخصيدا و دي ھم از آن جمله بود و با ھویپکي نیدار تھران آقاشھر. اند
نند کدا ي را پیسکه کر بودند کن فيدر آن روزھا فقط در ا.  به زندان افتادیرک و لشیشورک

وزه بر کاسه و که ک يیشتر آنھايه بکد گفت ي بایول. نندک را بر سرش بشوزهکاسه و کتا 
  .بودندست ، سزاوارش ھم کسرشان ش

 کي به 79ه يل شد و در آغاز ژانويک تش1978 نوامبر 6 یدولت ارتشبد ازھار
ردم از جمله ھوشنگ ک را بازداشت یمن ھم چند نفر. ردکگر اقدام ي دیھارشته بازداشت
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 رنگ و ین و چند بار در زندگينون چندکه تا که را کس دفتر ملير سابق و رئي وزینھاوند
  .رده استکافه عوض يق

 به  تا آن روز رنگ زندانک يچي داشت، چون ھین افراد مسئله تازگي ھمهٌ ایبرا
م يخواھم بگویًمن مطلقا نم. گران بودي شاه مال دیھا سال زندان25به مدت .  نديده بودخود

 یفريکتوان تا ابد از ھر نمیه کن است يه زندان رفتن ھم بايد نوبتی باشد، مقصودم فقط اک
  . در امان بود
  :حه گنجانده شده بودين eيرنامهٌ من ادر ب

 یھاق دادگاهيا از طريع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت يمهٌ سرکمحا«
 ی ملیھاجاد دادگاهين جھت اياز به مجلسين مورد نين و ارائهٌ قوانيق تدويا از طريموجود و 

  .»ارات خاصيبا اخت
- ی سال گذشته م15حه شامل يمتن e. ديب رسيم مجلس شد و به تصويحه تسلين eيا

 ی و سرنوشت ملت دخالتیه در طول آن مدت در زندگک يین در مورد تمام آنھايبنابرا. شد
محتمل . بودداشتند قابل اجرا میی میتيه بعد مسئولک یسانکًند و طبعا در مورد تمام داشت
  .نمکه يھا توجن دادگاهي دولتم را در مقابل ایارھاکه کر شوم ي ناگزیه خود من روزکبود 

 15ه ک نفر باشد 40ل از کئت منصفه متشيل دھند و ھيکقرار بود دادگاه را مردم تش
ن يقوانشد ھم می. ته بودکن ني در ھمینوآور. ندکن يي تعیھا را وزارت دادگسترنفر از آن

 ی اجرای ول. با اولی سخت مخالفت کردم. راین مدني و ھم قوانرا پايهٌ کار قرار داد  مینظا
 کٌپرورده ساواًثرا دستکه قضاتش اکشور بود ک یوانعاليت دير ھمه در ص5حين اخيقوان

  .بودند
ھا را باور س وعدهکچ يگر ھي حاe دیمنتھ. ديرسیاين کار ضروری به نظر م

توانستند بفھمند حاe یه نمک محروم شده بودند ی آزاددراز چنان ی زمانیمردم برا. نداشت
مردم » !دينکد و صداتان را بلند يحرف بزن! ديآدم! ديشما وجود دار«: نديگویدارند به آنھا م

 دادگاه تازه از زمان جلو بود و مردم یبا من مخالف نبودند، به گذشتهٌ من اعتماد داشتند ول
  . نداشتندیاديرده بودند اعتماد زکه تجربه نک یزيبه چ

من دادستان تھران . بردمیدر بازداشت به سر   می نظایھا از زندانیکيدا در يھو
. با خبر شوم» استمدارانيس«ط زندان اين يخواستم از شرایم. دارش فرستادميرا به د

آوردند و با افراد خانواده و یشان ميشان را از خانه برايغذا. ط زندان معقول بوديشرا
-نخست.  جدا نگه داشته بودندیاسيرسيان غيآنھا را از زندان. دوستانشان در تماس بودند

  .گذراندیش را به خواندن و نوشتن مير اسبق روزھايوز
 و یري چند نفر، از جمله نصیه بازجوئکس دولت از بازپرس خواستم يبه عنوان رئ

ه به تصويب مجلس ک یقرار بود طبق قانون. اتھامات به آنھا تفھيم شد. ندکدا را آغاز يھو
 یھانهٌ من، فرضيابکسقوط . مه شوندکحا eزم را ھم داشت، میھانيده بود و تمام تضميرس

. پاسداران انق5ب به محل بازداشت حمله بردند. ر داديي تغک دردنایمسئله را به صورت
  .رباران شدنديشترشان تير افتادند و بيه گيبق. نندکارشان بود و توانستند فرار ي بخت یبعض

در واقع به قتل صحبت کرد، او را » اعدام«دا به سختی بتوان از يدر مورد ھو
دا ياعمال ھو. ، مايهٌ انزجار استی اس5میات جمھوريگر جنايت، مثل دين جنايرساندند و ا

 با ی حت.»ه خراب بودکستم بود ي نداشتم، سیريمن تقص«: خود او گفته است. قابل دفاع نبود
ه ک یشماي. د آقايستم خود شما بوديس«: گفتی مین حرفين قضات در مقابل چنيترتينحسن
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 بوديد و پس از آن وزارت دربار را یر دارائيری را قبول کرديد ، قبل از آن وزيوزنخست
  .»ديشما جز بله قربان گويی کاری بلد نبود. ديگرفت

. سدي بنویتابکند و کم ياش را تنظهيرده بود تا دفاعک ماه فرصت کي یدا تقاضايھو
 یدون به جايتاب را برادرش فرک. ردکیت ميفاک صفحه ھم 30نداشت،  میتاب لزوکنوشتن 

خوار زهياخ5ق و رین شخص بي دارند، ایپرستهٌ شاهيه داعک یبه نقل از گروھ. او نوشت
 منتشر خواھد یتابکرد که اگر صد ھزار دeر به او ندھد کد يخوان اشرف، شاھدخت را تھد

تر عذر سھل. ه استردکانت يگناه است و شاه به او خیه برادرش بکرد و نشان خواھد داد ک
  !از گناه

چند ماه پس از سقوط . افتدیارگر نمک یچ نوع استدeلي ھینيدربارگاه عدل خم
خواھند یم«: ن شھامت را داشت و نوشتي ایرانينگاران ا از روزنامهیکيدولت من، 

نند کار را اعدام يخواھند بختیرد و مک را اجرا نینند چون قانون اساسکدا را اعدام يھو
  »! استیات مسخرهکممل. ندکخواست آن را اجرا یون مچ

ه کن مرد يا.  گفتکران را تريآموزگار توسط شاه بازداشت نشد، چون به موقع ا
دا ينهٌ ھويابکًقب5 ده سال در ) 1978 تا اوت 1977از اوت (رد ک یريوز سال نخستکيمدت 

ز داشت، يانگرتي حیا درست و ھوشمند بود و حافظهید آموزگار مرديجمش. ر بوديوز
 فلز دولتمردان را نداشت و به نظر یول. امل به شمار آوردکرات کنوک تکيتوان او را یم
  . نداردیاسيه شامهٌ سکآمد یم

 رفت و در آمريکا در دانشگاه تھران به یان رساندن رشتهٌ مھندسياو پس از به پا
مرد «توان او را یچ وجه نمي به ھیول.  برقرار نمودی با جمعیاآنجا روابط دوستانه

 ناچار بود ی معاش و گذران زندگیشه برايه ھمکن بس يشرافتش ھم. دينام» ھایئآمريکا
  .ندکار ک

دان ين ميآموزگار مرد ا. دام در پناه بردکدانست به یه شاه نمکم يرسی میبه زمان
نماھا و يس: شدیتر ممي اوضاع روز به روز وخی بدھد ولیه وضع را سامانکد يوشک. نبود

ه کدند يجه رسين نتيھا به ایغرب. م بودک در ھمه جا حایزدند و ناامنیھا را آتش مکبان
  .ستيگر کار آمد نياست شاه ديس

ند ک رجوع یعتش بود به شخصيبر خ5ف عرف و طب. ردک مییھذا شاه سرسختمع
 معمول را یھاورقشه يھم» ھفت خانوار «یتا آن زمان در باز. رد منزه دایاه گذشتهک

 یعني –آورد که از انجام ھر اقدام مثبتی ناتوان بودند فقط رو به کسانی می. ردکیانتخاب م
 سال 17ه کرد کرا رو  میف اماياين بار ورق شر. ديگزی بازنده را بر میھاًمداوما ورق
ه ک کوک بود اھل بده بستان و مشی مرد،یر شده بود و بعد سناتور انتصابيوزقبل نخست

و حق بود بود  اعتبار نزد مردم بی داشت، ی مھم دستی مالیھاھا و طرحدر تمام جنجال
ًخواست عالما و عامدا تی اگر شاه میعني. ديايه به ذھن شاه بک باشد یسکن يآخر شه به يً

  .ندک را انتخاب یسک میف امايتوانست بھتر از شریشهٌ خود بزند نمير
شاه به . اد بودين سه ماه ھم زياورد و ھمي ماه دوام نش از سهيب  میف امايدولت شر

ه تا آن زمان کگر را انتخاب کرد ي دیکيان يھا را بر زد و از آن مدست و پا افتاد، باز ورق
، ژنرال چھار ستاره، یارتشبد غ5مرضا ازھار: ار نگرفته بودکن منظور به يو eاقل به ا

 کيبودند، افسران در تمام شھرھا شر میظانهٌ او نيابکر يھفت وز. کس ستاد مشتريرئ
 خطاب به ملت ی سخنرانکيحضرت در ياعل. قدرت شدند، اوضاع در مرز انفجار بود

 آغاز خواھد یرات اساسييه تغکده است و وعده داد يمردمش را شنانق5ب  یه صداکگفت 
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 دراز در ین زمای برایه ازھارکد کرد يک ژنرال چھار ستاره؟ پادشاه تأکيچگونه؟ با . شد
. ار خواھد بودکبر سر   میرنظاي غکيافتن ي تا است، فقط یموقت. ن مقام نخواھد مانديا

ه چرا تمام صحنه را کتوان به ارتش خرده گرفت ین نميمردم در حال شورش بودند، بنابرا
مارستان ين زمان را ھم در بيم ايومت کرد و نکازھاری فقط دو ماه ح. رده استکاشغال 
 یآن سخنران. بردیبه سر م می نداشت و در غم و بی تصميیقت دولتيپادشاه در حق. گذراند

معنا ی آن متن بیسکچه «: تابش نوشته استک در ینھاوند. ه را ببازديه قافکذا موجب شد ک
  د؟يًبايد پرسيد حقيقتا جنابعالی خبر ندار»  شاه نوشت؟یمغز را برایو ب

ن يتر از پرآشوبیکيران در يا«:  تھران شد وارد1977 دسامبر 31ارتر در ک  میيج
 دولگر ي از سران دکيچ ي ھیمن برا... ٌره ثبات و آرامش را دارديم جزکمناطق جھان ح

  3.»نمکیران دارم، احساس نميه نسبت به شاه اک یاالعاده فوقیق و دوستياحساس امتنان عم
 8در . داير عباس ھوير اسبق اميوز، بازداشت نخست1977 نوامبر 7دام ثبات؟ در ک
 31 تا 1977 اوت 16در . اهيان جمعهٌ سي در تھران در جرشتهکھفتصد نفر ، 1978سپتامبر 
  .یست ارتشبد ازھارک شبا�خره مختلف و یھاولت آمد و شد د1978دسامبر 

  .ار بودکھا، افسوس، تازه آغاز نيو ھمهٌ ا
  

.  استی سرشار از عشق به صلح و زندگین شاعر فرانسويشعار اا )1952- 1895) (ندل معروف به پلياوژن گر(الوآر ـ 1
خ ين تاري در ایت داشت وليست فرانسه فعاليمونک در حزب 1933 تا 1926رد و از سال کت کاو در نھضت مقاومت فرانسه شر

  .ردک یارکست فرانسه دوباره الوار را دعوت به ھميمونکان جنگ، حزب يپس از پا. ن حزب اخراج شدياز ا
 .فرانسه میادک آی و از اعضایٌسنده فرانسوينو) 1848-1768) (فرانسوآ رنه(ان يشاتوبر ـ2
  ران در دربار داده شديه به افتخار ورودش به اک یافتيارتر در شب ضک از نطق یقسمت ـ3
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6666 
 

ھانهيابکآمد و شد   
  
  

. ردمکو  را بازگیني پر جنجال قبل از فتنهٌ خمیھاع سالي از وقایانجا خ5صهيتا ا
ه ھمه به کنم ک ی را بررسیھائافم و جنبشکتر مسائل را بشقي عمیخواھم مختصریحاe م

 به یم جملگينيبیم مينک به سرچشمه و مبدأشان دقت ی وقتیوسته بودند وليرپيظاھر غ
  .آور مرتبطند ساده و اندوهیتيواقع

 یول. ن بوديق او نسبت به مخالفياست شاه انزجار عمي از عوامل ثابت سیکي
 یه براک یھا گرفته بود و انزوائتيه با واقعک یاه پادشاه به رغم فاصلهکد ي فرا رسیروز

 خود یھادا به وعدهيدولت ھو. ه اوضاع نابسامان استکرده بود، متوجه شد کجاد يخود ا
 نين مثال را از ايا. مبود برق بودک در وسط تابستان مواجه با یتھران حت. وفا نکرده بود

ه توليد برق ساeنه به ميزان کچون مژده داده بودند . استيار گويه بسکنم کیر مکبابت ذ
 ھم در ھمان حد قابل یانهيافته است، البته ھزيش يافزا% 37ای، يعنی قابل م5حظه
اغذ طراحان فراتر کھا از حد اما پروژه. ن طرح در نظر گرفته شده بودي ایم5حظه برا

  .اد مردم ازفساد دستگاه بلند بوديراز ھر طرف ف. نرفت
eن بابت بر او يه از اک(ارتر ک:  ھم داشتیگريل ديبه ھوش آمدن اعليحضرت د

. ش بر حذر داشته بوديھاردنکنجه ک و شک ساوایرقانونيشاه را از رفتار غ) رادی نيستيا
ن ينش را چي از دوستان، نگرانیش، در حضور چند نفري در زمان مبارزات انتخاباتوی

ن و ي، آرژانتیٌره جنوبکشور ک، به خصوص با سه ک ممالیما با بعض«: رده بودکابراز 
  .»ان آسان نخواھد بودين آقايجاد تفاھم با ايا. مي داری5تکران، مشيا

 یسک یم بود، ولي شاه وخیماريب. ر واداشته بودک پادشاه را به فکشی ھم بیماريب
 او اشرف ی خواھر دوقلویحت.  سه نفر از محرماناياز آن اط5ع نداشت، جز ھمسر و دو 

ای ن باره اشارهياردستن ھم در اکسيه پادشاه به ژکًرا با خبر شدم ياخ. از ماجرا آگاه نبود
 فرانسه ک را در خاینيار به خواھش شاه خمکسيد به دليل ھمين آگاھی ژيرده بود و شاک

ند، غافل ک تازه یهٌ شر بتواند نفسيمان يت دور کردن اکه به برکدوار بود يشاه ام. پذيرفت
تر کيار نزديه به تھران بسيا سوريا نوفل لوشاتو، از عراق يس ين نظر پاريه از اکن ياز ا

  .است
دولت .  در اوضاع بدھدیراتييه مختصر تغکر افتاد کل شاه به فين دeيبه تمام ا

ت و ک مملی و خارجیاخلش فراھم بود، از جمله آرامش ديه براک ی5تيدا با تمام تسھيھو
م گرفت ين شاه تصميبنابرا. 5ت را برطرف سازدک فراوان، نتوانسته بود مشیانات مالکام

تر  معقولینهٌ قبليابکنهٌ آموزگار از يابک. ندي برگزیريوزدا را به نخستير اقتصاد ھويوز
بخشد  را بھبود یاسيند و وضع سکجاد يدر اوضاع ا  مید مختصر نظيوشکآموزگار . بود
زده يا سي سال گذشته eاقل دوازده یدر س. ھای رژيم بودن ھمه او ھم يکی از مھرهي با ایول

 او یپرستمن نه در وطن. ھا شرکت داشتنهيابکًبا در تمام يده بود و تقريبار به وزارت رس
 دان نبود وين مي ای برایھذا مرد تازه نفس و شرافتش، معیارک دارم و نه در درستیديترد

د يبا. ردکی نمینيجاد خوشبي ایسکان بود در يه صحبتش در مک یر و تحولييدر رابطه با تغ
ًه بتواند کام5 بر دولت مسلط باشد وزرا را به جان ک آن یًه پادشاه معموe براکافزود 
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 یٌداد و درباره اخت5فات آنھا به داورین، گاه به آن ميانداخت، گاه حق را به ایگر ميدکي
ه يآموزگار را عل. ئت وزرا چند دستگی ايجاد کنديه در ھکشد یشه موفق ميست و ھمنشیم

 » د برسد، مگر نه؟ي نوبت به شما ھم بابا�خره«: گفتیرد و به او مکی مکيدا تحريھو
در . روان مصدقيد جز با پينار بياک یسکن روزھا پادشاه حاضر بود با ھر يتا آخر

ه کگفته بود  1یئآمريکانگار وزنامه رکي قبل از انق5ب، به ی چند ماھیعني، 1978سپتامبر 
 است ھمه عوامل دول غرب ھستند و یه نامشان جبھهٌ ملکن يافراد آن گروه از مخالف

 !ل دھنديھا تحوستيمونکشور را به که کمصممند 
ھا ن منطقيترن و سادهيتری رد ابتدائینه و نفرت حتيکه کدھد ن سخنان نشان میيا

ت را که مملکم يم چطور دستور داشتياگر ما عوامل غرب بود: چيندیھم از استدeل بر مرا 
ه فقط از کار وجود داشت کٌم؟ در نحوه استدeل پادشاه تضادی آشيھا بسپارستيمونکبه 

ب يفر ربع قرن او را عوامکي یگرفت، طیشه ميرش نسبت به مصدق ريناپذانيبغض پا
تا لحظهٌ مرگ با . ن را به او زدکھای ممر شد، و تمام تھمتکش را منيپرستد، وطنينام

  .ت ناپسند داشتي به نھایمصدق رفتار
 یافکٌ به اندازه یلماتک یبرای ناسزا گويی به مصدق گوئ» خيپاسخ به تار«در 

ت، يفاکیب... ان گويپرداز، ھذ قابل ترحم، افسانهیموجود«:  او را–ند کیدا نميناھنجار پ
ه ک را ی وقاریحت. خواندی م.»..گريّبانه، حراف، بازيفرز از eف و گزاف عوامي، لبریمنف

ن نام يه اکدھد به محض آن یبه وقت توصيف پر طمطراق دوران سلطنتش از خود بروز م
ه ما ھرگز در بزرگداشتش غفلت ک مینا. ندکیشود فراموش میمنفور به قلمش جاری م

  .مياردهکن
ل مستمر دور نگه داشتن يم، چون دليام گفتهکم يغض بگوئن بيٌھر چه درباره ا

شه ي ریرانير اکان طبقهٌ متوسط و روشنفيه در مکشور شد ک یاسيدان سي از میانيجر
ل خود را به مصدق وابسته ين دلي بود و به ھمیق قانون اساسي دقیداشت و ھدفش اجرا

 ماه 18ه ما با احترام تمام ک یا نامه.رديده بگيان را ناديتوانست آن جریپادشاه نم. دانستیم
ًم، و من قب5 به آن اشاره يرد، خطاب به شاه نوشتي قدرت را به دست گینيه خمکقبل از آن 

ردم، پس از انتشار به ده زبان ترجمه شد و صدھا ھزار نسخهٌ آن در سراسر جھان پخش ک
 یان امر بود منتھيدر جرمحمد رضا شاه . ا آن را منتشر ساختنديتمام مطبوعات دن. ديگرد

  .ان باشدي در میل نبود از ما سخنيما
 به اتفاق آنھا کيت نزديثرکبا ا. دياينار بکتوانست یدر عوض با م5ھا راحت م

ر، به يوزا توسط نخستي کلهٌ ساوايا به وسي در پنھان، یمبالغ گزاف.  داشتکي نزدیروابط
ن يه در چارچوب قوانک بود ی مرتبیھا پولین مزدھا، سوايشد و ایز مينام آنان وار

  .ديگردیموجود به آخوندھا پرداخت م
 فعال ملت یروھاي از نیقسمت. ردک ھموار یني خمیشاه به طرق مختلف راه را برا

ه تجمع مخالفان ممنوع کاز آنجا .  پناه بردیافت به طبقهٌ مذھبي خود بسته یه راه را بروک
ز معنايی نداشت، جوانان خود را به دامن ياحد ن حزب ویھا در سلولیبود و گردھمائ

ند ين مفر، بدآيا. ٌ دروازه مذھب باز بودیون مسدود شده بود وليّراه مل: ون انداختنديمذھب
ه ک آنیخطر است و جوانان بیه مذھب بکردند کیھا ھم نبود چون آنھا تصور میئآمريکا

  !نندکدان مصرف ير آن م خود را دیاھويطنت و ھيتوانند شی برسانند میآزار
 مخصوص به خود با یھاھا با روشستيمونک و خام بود چون ین برداشت، ابتدائيا

ن خوانده يه مجاھدک ین نفوذ، در آن جمعيجهٌ اينت. ھمه و به خصوص با م5ھا ساخته بودند
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 بر چھره دارند و ی مذھبکه صورتک ھستند یھائستيمونکنان يا. شد، متبلور شده استیم
  .انددهيسم گرويسکن ماريه به آئک یونيا مذھبي

 در یني سال جز مواردی نادر، از جمله مورد شخص خم25ه در مدت کان يم5
ع بر شمار مخاطبانشان يار سري نشان نداده بودند، بسی، خود1963 و 1962 یھاسال

دشاه ه ھم از پول دولت و پاکل گرفت کد، در مساجد شين قدرت جدي ایھاسلول. افزودند
افت ي دری مسلمان خارجک ممالیه وی از بعضک یني خمیھاشد و ھم از اعانهیه ميتغذ

  .ش را داشته باشنديرد تا ھواکیان پخش مين م5ي از آن را بیکرد و جزئیم
. ردکان را قطع ي از درآمد م5یدا شد، قسمتين ھويه جانشکآموزگار پس از آن

ار قابل يمانده ھم بسیتازه مبلغ باق. ل داديم آن تقلينمتر از ک آنھا را به یًاحتماe مقرر
شد به دست یه به آخوندھا پرداخت مک یھائ فھرست پول1979 در سال یوقت. م5حظه بود

نند کیافت مي در سال مزد درکون فرانيلي مکيش از ي از م5ھا بیه بعضکدم يد ديمن رس
ن مبالغ وجوھات ياگر به ا. ر استون دeيلي مکيگر متجاوز از ي دی بعضیافتيو وجه در

 ی از نظر مالینيه انق5ب خمکم يرسیجه مين نتيم به ايافزائي را ھم بی مذھبیھایبازار
  !قه نبوديًمطلقا در مض
- جمعی برایني خمی، ولمي خود گرد ھم آئیھاه در خانهک مينداشت  اجازهیما حت

شعار، از نظر مردم مشخص . ار داشتي صدھا مسجد در اختیروانش در ھر شھري پیآور
اد ي حق نداشت فریسکه کل ين دليدرست به ا» !زنده باد اس5م«: اد برداشتنديشد، ھمه فر

» انق5ب«ق نقشهٌ ين طريبه ا.  ھم ظاھر شدینيبه دنبال اس5م خم» !زنده باد مصدق«بزند 
  .ديت به ثمر رسکر و زبر شدن ممليا زيو 

eش با يل بدرفتاريرد و ھم به دلکسب نک یتيد موفقر شکه ذک یليآموزگار، ھم به د
 یسانکان او ي اطرافینه و حتيابکه در کرسد ی آنھا، به ع5وه به نظر میان و قطع روزيم5

  .ان آخوندھا و دولت را شکراب کننديه تمايل داشتند روابط مکبودند 
 یھاه در شأن سازمانکافت يھا نشر  روزنامهی در بعضیدر آن زمان مقاeت

 را ی خارجیھا قدرتین مقاeت بود؟ بعضيبخش ا الھامیسکچه .  موجه نبودیمطبوعات
ن يه در اکن است يآنچه مسلم است ا. ده استين فرض به اثبات نرسي ایسازند ولیمتھم م

از او . شدی ھتاکی مینيون و به خصوص به خمي به ھمهٌ روحانیارانهيل حقکمقاeت به ش
 سبک را به یخواند، سرودن اشعاریجنس بازش مساخت، ھمیوھن مت مي به نھایريتصو

  ...داشتش پرده برمیي دوران جوانیھااز داستان. دادیاو نسبت م
ن ھم به يه چنکٌاگر اين روش محض مبارزه منظم تبليغاتی در پيش گرفته شده بود، 

 یخت و در ثاني متعصب را بر انگیًچون اوe خشم م5ھا: ديرسد، به ھدفش رسینظر م
  .ه با او آشنايی نداشتند معرفی کردک یسانک را به ینيخم

ه دولت فلجش کل آن ي نداشت به دلیتي فعالین جوش و خروش، جبھهٌ مليدر مقابل ا
ه ک یرد، در حالي زمان آموزگار ھم نتوانست بھره eزم را بگیاز مختصر آزاد. رده بودک

ھا و در تمام نھضت.  گسترش يافتیآوران به طرز سرسامي آن سال نفوذ م5یدر ط
ن مقام، ياز بخت بد، ما در آن زمان و در ا. العاده مھم است5ت، نقش رھبر فوقيکتش

چ وجه در آن يه به ھکر ي خوش حضور و دلپذیالنفس، مردد ولفيم ضعي را داشتیمرد
 به ًداشت، مث5ی حرمت اصول را ھم نگه نمی حتیسنجاب. ت مناسب پستش نبوديموقع
شد یًاصوe نمبه ھر حال . کرد در حاليکه چندان پايبند مذھب نبود بودن تظاھر مییمذھب

  . متعصبی بود و ھم مذھبیھم عضو جبھه مل
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 از ی داشت ولی روابطیه با جبھه ملک5ت بازرگان ھم موجود بود يکنار ما تشکدر 
 و یده فنکس سابق دانشيرئ، »ول سانترالکا «شاگرد سابقآن . آمدیاجزاء آن به شمار نم

 ینيد خميتوانست طرز دی بود و نمیگريران از جنم دي نفت ایت ملکر عامل اسبق شريمد
د ياو ھم بلد نبود بگو:  درد بزرگ در رنجکي از یست بود وليوناليناس. را داشته باشد

 یھاتي از شخصیاريام و بعد ھم در صحبت از بسدا دادهين نسبت را به ھويمن ا» !ريخ«
ه کشود ھا از سياستمدارانی ناشی مییتمام بدبخت. امردهکرار کن حرف را تين ايران نويا

توانند بر زبان یوتاه را نمکلمهٌ ک کين ي به وقت لزوم ای اداره مملکت را دارند ولیادعا
ن حال در ي مشغول بود، با اینيً و ذھنش مداوما به مسائل دیًقا مذھبيبازرگان عم. آورند
ن دو موضوع با ھم يه اک یرفت، در حاليران پذياست مجمع حقوق بشر را در اي ریاهدور

در ھر حال . ل کرد و ھم مدافع حقوق بشر بوديشود ھم چادر را به زنان تحمینم. متنافرند
 یه شما ھک ین حقوق بشريا«: ردک نیوتاھکن مطلب به بازرگان ي ایادآوري در ینيخم

  .» استیافکت؟ ھمان اس5م خودمان برای ھمه چيز سيگر چيد ديزنیحرفش را م
: ل مطرح بودکن شيمسئله به ا.  اخت5ف افتادی بر سر استراتژیدر داخل جبھه مل

ان را در آورد و يد ادای م5يا بايد ي جنگکيرات eئک دموی دولت ملکيجاد ي اید برايا بايآ
 1940ت فرانسه در سال يوقعتوان با می می را تا حدیت آن روز جبھه مليوضع. معمم شد

 ی ولP. Reynaud رنوپل عقب ماندند مثل ھا از حوادث تي از شخصیاريبس. ردکاس يق
. رند، چون دوگليم بگين قدرت را داشتند تا مطابق اعتقاداتشان تصميه اک ھم بودند یسانک

ھا ھمه یره مشاغل آزاد داشتند و بازاک یسانکھا، طبقهٌ متوسط، استادان دانشگاه، رکروشنف
 یا شده بودند و عدهیني خمیگردانهي مجذوب تعزیاعده. ده بودندمان ین دو راھيبر سر ا

ر يه سيل سرازکحاe «: ردکن خ5صه يتوان چنیت مردم را ميثرکاحساس ا. مرعوب آن
» م؟ير مقاومت نشان دھيناپذ اجتنابیادهيچرا در مقابل پد. شده است ما نيز ھمراھش برويم

 صحبت از یار جدي بسیات با لحنيدند و نشرير امام را در ماه ديجه آنھا ھم تصويدر نت
  .ان آوردنديمعجزه به م

ن يدر ا. ردک نیباني پشتیني از جنبش خمیجبھهٌ مل) 42خرداد  (1963در سال 
ٌخواستم خود را با شيوه تفکری مرتبط سازم یمت نميچ قيبه ھ.  من نقش داشتمیريگميتصم

شاورزان، ک یشتر براين بيزم: م عناد داشتيردکینش ميه ما تحسک یفت و تحولشريه با پک
چ ي به ھینيه از خمکم يم گرفتي تصمی در مقابل سه رأیبا چھار رأ.  زنانیشتر برايحقوق ب

  .مينکعنوان پشتيبانی ن
ه او به ھر حال کم يد بگوئيم باينکٌه صحبت در باره آموزگار را ختم ک آن یبرا
 یريگرفت جلوگی بزرگ صورت میه در اطراف شھرھاک یھايیخوارني زمتوانست از

-ل دستاوردھا، تحتين قبيمتأسفانه ا. ن آمديپائ% 50ن ي زمیبه ھمت او بھا. به عمل آورد
ن ييھا تعابانيت در آن لحظات در خکسرنوشت ممل. قرار گرفت  میجانات عمويالشعاع ھ

نما يدر اواسط اوت حادثهٌ س. شان بودک، نوبت آدمردند، نوبتکیھا را غارت مکشد، بانیم
. دي آتش انجامیھاان شعلهيگناه در می نفر زن و مرد و کودک ب380س آبادان به مرگ کر

دا يشگاه به موقع در محل حضور پي پاeینشانه آتشکن شد ي بودن حادثه مانع از ایناگھان
  . بودی ملیا فاجعهیسوزن آتشي ا.رده بودندکه درھا را از خارج قفل کند يگویم. ندک

 صورت کت به دست ساواين جنايه اکاد بلند شد يھا و م5ھا فرستيمونکاز طرف 
ھا دروغ است و از بوتهٌ ن گونه تھمتي ایم وليدانیه مک بود ی ھمانکساوا. گرفته است
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 به وجود  ازیجاد آرامش است چه نفعي ایه در پک یدولت. ديآیرون نميد بيش ھم روسفيآزما
  تواند ببرد؟ی مین فضائيآوردن چن

ن مطلب يا. ان بودنديجاد شده بود، عام5ن آن ھم م5يً عامدا اک بدون شیسوزآتش
ر شد و به جنايت اعتراف نمود، بعد يه پس از ماجرا دستگک یمرد. نمکید ميکًا تأيرا من قو

-ی نمیسک بازش گرداندند و رانيچه بر سرش آمد؟ در آغاز به عراق پناھنده شد و بعد به ا
 eردکس را اعدام ي او دو پلی، به جابه رسم ديوان بلخ، ینيبارگاه عدل خم. جاستکداند حا .  

فات به طور ين تشريا...گزارانفن و دفن و بعد شب ھفت و بعد چلهکاول مراسم 
ن يتمام ا. د بودي رشته تظاھرات جدکي ی برایادام بھانهکشد و ھر یرار مکمسلسل ت

 اس5م، اسباب و ابزار بر ھم زدن تعادل یمذھبان بر پا شد، آداب يھا به دست م5آشوب
  .م را فراھم ساختيرژ

  
  News Weekٌه ي خبرنگار نشرـ1
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7777    

 
انگيز يکی از درباريان حيرتدگرديسی  

  
  

eزم است قبل از به . سر آمدھم با باe رفتن تعداد سوءقصدھا، عمر دولت آموزگار 
وزير، از يکی ديگر از کارھايش نيز به نيکی ياد ٌردن صحبت در باره اين نخستپايان ب

 سال رياست ساواک را بر عھده داشت و 13او بود که نصيری، يعنی کسی را که : کنيم
  . برای ھميشه به زشتی در خاطرھا خواھد ماند، از کار برکنار کرد نامش

ًشد، طبعا فشار و خفقان انجام میشدت اعمال تروريستی، که به راھنمايی آخوندھا 
مأموران مقابله با اين اعمال نيز بضاعت اجرای وظايف خود را . بخشيدرا شدت می

از شھبانو . کردالبته بايد پذيرفت که کسی ھم در اين زمينه به آنھا کمکی نمی. نداشتند
سائلی وجود رسد، چرا ودر اين مملکت که ميلياردھا دeر به مصارف مختلف می«: پرسيدم

ندارد تا به پليس امکان بدھد بدون کشتن کسی مردم را خلع س5ح و متفرق سازد؟ در تمام 
شود و ھای خيابانی از اين نوع وسائل استفاده میکشورھای متمدن در مقابل درگيری

ھا ما تا کنون از اين پول. دارداش بيش ازيک ميليون دeر خرج بر نمیًاحتماe تھيه
 »!ايم دادهبسيارھدر

اما وقتی خواستم موضوع را تعقيب کنم به . اندبه من گفته شد که در اين فکر بوده
در رژيم اختناق سياق کارھا از اين . من جواب دادند که طرح به مناقصه گذاشته شده است

ای پرت در کرانهٌ خليج فارس به مصرف برای بازسازی جزيره میقرار بود که ارقام نجو
ز آن شھری به سبک يکی از شھرھای ھزار و يک شب بيارايند، در آن گياھانی برسانند، ا

ترين وسائل تھويهٌ ھوا مجھزش بسازند، آب نادر از چھار گوشهٌ جھان بکارند، به مدرن
دانم حتی برای فراھم کردن وسايل   میآشاميدنی را با ھواپيما به آنجا حمل کنند، و بعيد ن

ان فرنگی به مذاکره بنشينند، ولی وقتی صحبت از خريد با پاانداز عيش و عشرت شيوخ
آمد، طرح را به مناقصه وسائل مناسب برای تأمين نظم و حفظ جان صدھا نفر پيش می

  !بگذارند
شريف امامی، صدر نشين جديد ھيئت دولت، از آغاز کار به جبھهٌ م5يان تمايل 

آيم، اما روحانيون  خائن کنار نمیھایمن ھرگز با مصدقی«: از ابتدا اع5م کرد. نشان داد
ھای شريف امامی، طی حکومت  از درفشانی.»انداند، آسمانی نورانی–از قماشی ديگرند 

از جمله خطاب به . توان رشتهٌ درازی از کلمات قصار عرضه کردبسيار کوتاھش، می
در .  نيستمديروز  میمن آن شريف اما«: آور را ادا نمودنمايندگان مجلس اين سخنان حيرت
شود از امروز به فردا مگر می! ای عجب حرف ياوه.»مقابل شما مرد جديدی ايستاده است

 رئيس دولت بود و پس از آن رياست بسياری از 1960دگرگون شد؟ کسی که در سال 
توانست مدعی شود ھای رسمی، از جمله بنياد پھلوی، را بر عھده داشت چطور میسازمان

  .حولی خواھد بودکه بانی تغيير و ت
روزی که من خواستم خود را به نمايندگان مجلس معرفی کنم، بر سبيل طنز و با 

ًن من ھمان آدم سی سال پيشم و دقيقا ھم ھمان آقايا«: آور سلفم، گفتم به سخنان شگفتکنايه
اش شرم دارد و چه کسی ندارد  گاه روشن کردن اينکه چه کسی از گذشته.»آدم خواھم ماند
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به گذشتهٌ ما محفوظ است و قدم به قدم «: کنممن ھم مثل برگسون فکر می.  استمفيد
  1.»دآي میدنبالمان

زبانی به در پی آن است که بخشی از آخوندھا را با چاپلوسی و چرب  میشريف اما
شود و  کم کم از خواب بيدار میبا�خرهفرستد، شاه ھيئتی را به عراق می. سکوت وا دارد
نيست » مرگ بر شريف امامی«ر شعار فقط حاe ديگ. گرددبرايش آشکار میبعضی حقايق 

شود و نام پادشاه ھم گاه با  توھين میھمه چيز و ھمه کسبه . است» زنده باد انق5ب«بلکه 
. کنندھا سيصد الی چھارصد ھزار نفر شرکت میپيمايیدر راه. ھا آميخته استاين توھين

-  اين تعداد تظاھر کننده در مشرق زمين از ديگر ممالک آسانبايد يادآور شد که گرد آوری
به ع5وه در آن اواخر اين . تر است، چون آنجا کار جدی کمتر و تعداد بيکاران بيشتر است

  .شده بود میکارھا نوعی سرگرمی، نوعی نھاد اس5
-شورش، آتش: رودتر پيش میحوادث سريع  میپس از تشکيل دولت شريف اما

در اصفھان، در : شوداين اتفاقات در شھرھای مختلف تکرار می... ھا به بانکسوزی، حمله
اع5م . پادشاه مردی را انتخاب کرده است که کاری از دستش ساخته نيست... تبريز

خطرناک است، زيرا اگر  میھا اقداو گسيل کردن ارتش به خيابان  میحکومت نظا  میرس
گردد و بازان و تظاھرکنندگان تفاھم ايجاد میرو در رويی به درازا بيانجامد، بين سر

افسران برای واداشتن سربازان به اطاعت دچار مشکل . پاشدشيرازه نظم به کلی از ھم می
مسئله چنان حاد خواھد شد که شعارھای انق5بی در صفوف سربازھا دھن به . خواھند شد

 .دھن خواھد گشت
سير حوادث را  میری حکومت نظاولی قبل از اين که کار به اينجا بکشد برقرا

 يعنی شب قبل از موعدی که جمعيتی قابل م5حظه خود – سپتامبر 7پنجشنبه . دھدتغيير می
کند و تجمعات   میاع5م  میحکومت نظا می دولت به طور رس–اند ٌرا آماده تظاھرات کرده

  . سازد  میبيش از پنج نفر را ممنوع 
کنندگان در آن صبح  نداشت تا تظاھر اين کار خطايی عظيم بود، چون امکان

در نتيجه حوادثی پيش آمد که آن روز به . شامگون به موقع از اين ممنوعيت با خبر شوند
  .شھرت يافت"  سياهجمعهٌ"

 –گرفت " قصاب تھران"پايتخت، ھم لقب  میدر اين ماجرا اويسی، فرماندار نظا
من کمترين وجه اشتراکی . ه بودچون او فرمان گشودن آتش را به روی جمعيت صادر کرد

نه طرز فکر، نه گذشته و نه عقايدم، ھيچکدام، مرا به او نزديک . با ارتشبد اويسی ندارم
اما به گمان من او فقط مجری دستور دولت بود که بايد خود تمام مسئوليت . کندنمی

ای حکومت بايست اع5م و اجرًانصافا اين دولت بود که می. دار شودخونريزی را عھده
  .انداخت و نيانداخترا به تعويق می  مینظا

برد، نمونهٌ سرباز فرمانبرداری است که اويسی، که اکنون در فرانسه به سر می
از فرھنگی متوسط برخوردار است، . کندبدون چون و چرا از اوامر مافوق اطاعت می
اش را مديون  ترقیما در ايران ندارد و میٌتحصي5تی جز طی مراحل دانشکده افسری قدي

ام ولی انصاف من ھرگز با او روابط حسنه سياسی نداشته. پشتيبانی شخص شاه بوده است
را به گردن او نياندازم، چون او در آن ميان " جمعه سياه"کند که مسئوليت حادثه حکم می

  .فقط ابزار کار و آلت دست بوده است
. آميز استاند که بسيار مبالغهدهتعداد کشته شدگان آن روز را ھزاران نفر ذکر کر

ام دادم و مطلعم که از اين عده ھا به راننده مجروح را به بيمارستان18خود من دستور حمل 
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ًچون در آن زمان من دقيقا به ھمين .  نفرشان پس از معالجه بيمارستان را ترک گفتند17

توانم به يقين  رسيد و میھای مختلفی در اين باره به دستمکردم، گزارشوقايع رسيدگی می
ھمين تعداد ھم مصيبتی است و .  نفر بوده است800 تا 700ھا بين بگويم که تعداد کشته

  .ندارد که با باe بردن رقم قربانيان بر ابعاد اين حادثه دردناک بيافزائيم  میلزو
 ھمه نعره. برداری را کردندم5ھا و دار و دستهٌ خمينی از اين ماجرا کمال بھره

داشتند و تنبيه گناھکاران را از دست به آسمان بر می!" ھاجانی! ھاکشآدم"کشيدند می
  ھمان–گفتند  مذھبی میاحکامشدند و سخن از خداوند بخشنده و مھربان خواستار می

  .که وقتی خود صاحب تفنگ و توپ شدند اعتنايی به آنھا نکردند میاحکا
زيری منصوب شد، با اصط5حات وقتی به نخست وارتشبد ازھاری ھم، 

رفت که eاقل زبان سربازی به کار از او انتظار می. باب روز وارد ميدان گرديد  میاس5
-از زبانش نمی" هللا الرحمن الرحيمبسم: "دادھايش بوی آخوندی میحرف  میبرد ولی تما

ًتماe به دeيل نصيبش شد و اح" هللا ازھاریآيت"طولی نکشيد که به اين دليل لقب . افتاد
  . ديگر سکتهٌ قلبی کرد

تا به حال بيشتر دولتمردانی را که فرمانبردار . افتدپادشاه دوباره به تکاپو می
- در جھت اويسی و عبدهللا انتظام بر می میحاe چند قد. سياست او بودند به کار گرفته است

شيدن مختصر بھبودی رود، چون متوجه شده است که حتی برای بخدارد ولی زياد جلو نمی
ًتوان مداوما ناeيقی را به جای ناeيق ديگری نشاند و به اين ترتيب وقت به اوضاع نمی

  .گران بھا را تلف کرد
شود، به ناگزير چشم اميدش را به در اينجاست که ناگھان رفتار شاه عوض می

ی در نھايت سه ول. ًدرک اين نياز قطعا بر پادشاه گران آمده است. دوزدصف مخالفين می
  . سنجابی، بازرگان و من: کندنام را انتخاب می

به اين ترتيب بود که روزی از طرف سپھبد مقدم، رئيس جديد ساواک به من تلفن 
  : شد

  توانم به ديدن شما بيايم؟ می-
  . در خانه من باز است، تشريف بياوريد-

  :به او گفتم. با اتومبيل شخصی خودش و بدون اسکورت و در روز روشن آمد
ٌام با ھر کسی که باشد درباره آينده مملکتم به ام که ھميشه آماده من به شما گفته-

شما بھتر از ھر کسی بايد بدانيد . کنمولی به اصولی پايبندم که رھايشان نمی. گفتگو بنشينم
ا تغيير من موضعم ر. ايم که قانون اساسی بايد اجرا شودايم و بارھا تکرار کردهکه ما گفته

 . دھمنمی
  :و افزودم

گذرد؟ اeن ھم دير خواھيد متوجه شويد که وقت به سرعت می کی میبا�خره -
  .با اين ھمه کار امروز را به فردا مگذاريد. است

  :زده نگاه کرد و گفتاو مرا شگفت
  ... بله اما اگر شما ھمکاری نکنيد-
تمداران است حاضرم، ولی  با چه کسی ھمکاری کنم؟ اگر مقصود با ديگر سياس-

اعليحضرت بايد بپذيرد که بر طبق قانون اساسی، تمام قدرت به دولت تفويض شده است و 
ھمين و . خود ايشان فقط نماد وحدت مملکت ھستند که از طرف تمام ملت پذيرفته شده است



 86 

ر را ولی اگر ايشان قصد دارند که در اين يا آن مسئله مداخله کنند، اين يا آن وزي. بس
  .انتخاب نمايند، امکان ھمکاری من نيست و ما در ھمان وضع گذشته خواھيم ماند

من اط5ع داشتم که مقدم با بازرگان و سنجابی ھم م5قات کرده است و آنھا ھم کم و 
  .توانستند چيز ديگری گفته باشند نمی–اند بيش ھمين جواب را به او داده

  : خود مقدم به زبان آمد و به من گفتره با ھم م5قات کرديموقتی ما دوبا
 شخص اعليحضرت به من دستور دادند که درباره مسائل ايران با شما و بازرگان -

 .و سنجابی صحبت کنم
  

  Notre passé se conserve, il nous suit pas à pas: ٌجمله برگسون اين استـ 1
  .مان جدايی ناپذير ا ستذشتهٌآينده ما از گ: گويد می- ٌپل والری نيز گفته مشابھی دارد 

(Notre avenir est solidaire de notre passé.)  
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Hسداپوزيسون با عمامه می  
  
  

ای بسيار مسخره بود که مبدأ شکافی که در آن زمان در جبھهٌ ملی ايجاد شد، حادثه
  . داد خمينی ھنوز ھيچ نشده بر اذھان مسلط شده استخود نشان می

 در شھر وانکوور 1978ھا در سال المللی سوسياليستبينقرار بود مجمع 
Vancouverاز ما خواسته بودند ناظری را به اين مجمع بفرستيم تا .  کانادا تشکيل شود

ھای مکرر سنجابی را پس از رايزنی. وضع ايران را برای نمايندگان حاضر شرح دھد
  . کردو را مشخص میصورت جلسات، ھدف مأموريت ا .برای اين کار انتخاب کرديم

  :به طور خ5صه به او گفته بوديم
توانيد سر راه رفتن به کانادا با خمينی، که در پاريس است، م5قاتی کنيد و  شما می-

ايم برايش متنی را که برايتان حاضر کرده. گويد ولی ھيچ گونه تعھدی نسپريدببينيد چه می
- ای میالعادهما نه ھيچ چيز فوق. ضيح دھيدٌبخوانيد و نظرات ما را درباره حقوق مردم تو

ما فقط مايليم کشور را قدم به قدم به سمت . خواھيم و نه در صدد انجام عملی انق5بی ھستيم
گذرد و  سال از تدوينش می70خواھيم که قانون اساسی خودمان، که ما می. دمکراسی برانيم

دھند، تصور ما بر خ5ف نويدھايی که می.  اجرا شودبا�خرهتا امروز اجرا نشده است، 
ً احتماe رسيدن به آن مرحله به –کنيم که ايران ظرف پنج يا شش سال آينده سوئد شود نمی

 ولی eاقل متوقعيم که کشورمان به طرزی شايسته توسعه يابد و –زمانی طوeنی نياز دارد 
  .امکان بھروزی تمام شھروندانش را فراھم سازد

اين شخص شخيص، با اطوار و لبخند پر کرشمهٌ معمول و رفتار پر ناز و نياز 
از آنجا که من، مثل . متعارفش با متنی که بيشترش را خود من نوشته بودم، راھی سفر شد

اعتمادم در تھيهٌ آن متن ھر کلمه را سبک و سنگين ھا، نسبت به م5 جماعت بیتمام eئيک
 چون آگاھم که طی ھزار و چھارصد سال گذشته در تاريخ –کرده بودم و سنجيده بودم 

ايم م5يی از قبيل اين آخوند در حدوث آن مصيبت ای رو برو شدهايران ھر بار که با فاجعه
 .دست داشته است

ھای امام، يعنی افرادی نظير حضرت سنجابی، وقتی به پاريس رسيد با پادو
ما در .  دوره شد–ی که در کارتيه eتن پ5سند  يکی از اين دانشجويان ابد مدت–س5متيان 

ٌای داشتيم که مشغوليتی جز کافه نشينی و بحث در باره آزادی  ساله50 و 40آنجا دانشجويان 
البته وقتی اين آقايان ھمراه مرشدشان به ايران باز گشتند، ديديم آزاديشان از چه . نداشتند

آيد درست و يی از قبيل آنچه در زير میھااين آقايان سنجابی را با صحبت. قماش بود
  :حسابی پختند

-چرا بی. کار شاه تمام است.  عزيز من، جان من، حاe فقط خمينی مطرح است-
خواھيد سر قانون اساسی با او چانه بزنيد؟ با کسی که ديگر محلی از اعراب ندارد جھت می

  !بايست وارد مذاکره شدکه نمی
ليمات، با خواری و خفت نزد خمينی رفت و نسبت به سنجابی، پس از گرفتن اين تع

 با با�خرهھا با گردن کج انتظار کشيد تا در نوفل لوشاتو مدت. او سوگند وفاداری ياد کرد
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امام او را وادار به نوشتن و امضای کاغذی کرد که . تحقير بسيار به حضور پذيرفته شد
  :خواست، ورقه را از دستش قاپيد و بعد ھم گفتمی

  !مرخصيد!  به س5مت-
. آيدٌاين نحوه رفتار يکی از خصوصيات نادر خمينی است که من از آن بدم نمی

به اين ترتيب "! بودور که واردور"گويد کند، میوقت را به حرف و صحبت تلف نمی
سنجابی . يا بايد خمينی را حواله درک کند يا تسليمش شود: تکليف مخاطب ھم روشن است

  .تسليم شد
  :در آن آمده است که. متن اظھارات سنجابی را ديدممن 

 چون پادشاه قانون اساسی را نقض کرده است سلطنت ديگر پايگاه قانونی و 
قبل از ملی ذکر شده   میکلمه اس5(و ملی است " اس5می"حاضر ندارد، جنبش " شرعی"

 و سرنوشت ،)است و در ھر حال ارتباط اين دو کلمه با ھم در حد آسمان و ريسمان است
  .ٌآينده ايران با رفراندم تعيين خواھد شد

ھا دورش را گرفتند و به گوشش پس از بيرون آمدن از کمينگاه خمينی، باز پادو
  : موعظه خواندند

هللا را که ديديد؟ پس بايد متوجه شده باشيد که سوسياليسم و سوسيال دمکراسی  آيت-
ًکانادا را مطلقا از سر به در کنيد وگرنه بيچاره بنابراين فکر رفتن به . ديگر معنايی ندارد

ٌايد و نفستان به نفس نماينده اسرائيل يا اگر امام بفھمد که به آنجا قدم گذاشته. خواھيد شد
  . ديگر نمايندگان کفار خورده است، به خاک سياھتان خواھد نشاند

.  مطلق شودتسليم شد بايد تسليم میوقتی آد. در نتيجه سنجابی به کانادا نرفت
حضرت آقا ھواپيمای بعدی را سوار شدند و بسيار مفتخر از شاھکارشان به ايران باز 

  !گشتند
  . کرديم کمتر از او احساس سرافرازی می– يا eاقل بنده –البته ما 

  :من ب5فاصله او را مورد عتاب و خطاب قرار دادم
   شما به چه مجوزی اين بيانيه را امضاء کرديد؟-
  .کردم که از طرف شورا مأمورمال می من خي-
به شما گفته شده بود به کانادا برويد، قرار نبود در پاريس لنگر .  به ھيچ وجه آقا-

توانستيد چند چون فرزندانتان آنجا ھستند می. پاريس توقفگاه سر راه بود نه مقصد. بيندازيد
در رابطه با خمينی ھم قرار . ًروزی آنجا بمانيد يا احيانا ھنگام بازگشت ھمانجا ساکن شويد

شما که اين .  ھمين و بس–بود فقط با او م5قاتی ترتيب بدھيد و ببينيد چه در سر دارد 
توانستيم تصميم ھای او ما میٌبعد از شناختن نحوه استدeل و ھدف. ًابليس را قب5 نديده بوديد

  .مناسب را اتخاذ کنيم
.  و ھمهٌ ما را در موقعيتی دشوار قرار داده بوداين اقدام ابلھانه مرا نگران کرده بود

  :دنبالهٌ حرف را گرفتم
. شوممن به ھيچ وجه تسليم اين تصميم نمی. ً شما ابدا اجازه چنين کاری را نداشتيد-

 حتی از –به نظر من خطر شخص خمينی از ھر م5ی ديگری به مراتب بيشتر است 
ھای ملی ما را به سرمايه. فرستدب گذاشتن میھايی که برای آتش زدن و بمآخوندھا و گروه

و نادان کنيد و کشور را گرفتار   میشما حق نداريد ما را تسليم يک مشت عا. باد خواھند داد
  .جھلی سازيد که به دوران ظلمت باز گردد

ھمانجا اع5م کردم که ديگر در جلسات ھيئت اجراييهٌ جبھهٌ ملی شرکت نخواھم 
  . کرد
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سنجابی با دو رأی موافق صاحب اکثريت شد و عاقبت اين دو . يمما پنج نفر بود
  . امروز خزيدن به کنج زندان است و ھر لحظه انتظار اعدام را کشيدن

  :من از جبھهٌ ملی با اين توضيح بريدم
در قوانين اساسی . خواستيم قانون اساسی اجرا شود ما پيرو مصدق بوديم و می-

ای ای يا مادهشود، کلمهيز بعضی اوقات تغييراتی داده می و ديگر کشورھای غربی نآمريکا
اين کار در مملکت ما ھم . نشيندٌگردد و کلمه يا ماده ديگری به جايش میاز آن حذف می

ميسر است، ولی ما حق نداريم طوری رفتار کنيم که گويی متن قانون از بيخ و بن وجود 
  .ندارد

: ار ديگر ضعف اخ5قی خود را نشان دادمدت کوتاھی پس از اين ماجرا سنجابی ب
  . در حضور من، از طريق رئيس ساواک، تقاضای شرفيابی به حضور شاه را کرد

  :دھدپادشاه در خاطرات خود اين م5قات را چنين شرح می
دست مرا بوسيد و با شدت و حدت وفاداری خود را به شخص من ابراز داشت و "

  ..".افزود آماده است دولتی تشکيل دھد
  . از اينجا رانده و از آنجا مانده: سنجابی به اين ترتيب يک دور کامل شمسی زد

شاه، که انگار تازه مخالفين متعارف را کشف کرده است، ھنوز چشم اميد با آنان 
با غ5محسين صديقی، يکی از . خواست امکانات اين گروه را بررسی کندمی. دوخته بود

  . فکران مملکت، به مشاوره نشستصاحبوزرای کابينهٌ مصدق و يکی از 
ًاوe صديقی به تعداد کافی ھمکار : مذاکرات با صديقی به دو دليل به نتيجه نرسيد

خواست که پادشاه در يکی از شھرھای ساحل دريای خزر و يا مناسب نداشت، در ثانی می
ول اين شرط  برای او قب– يعنی در ھر حال از پايتخت دور باشد –خليج فارس مستقر شود 

  .اساسی بود
 که –اين فرصت ھم به دليل سرسختی اعليحضرت در نپذيرفتن شروط صديقی 

 فوت گرديد –تر پذيرفته شد وزيری من ناگزير به صورتی سنگين در زمان نخستبا�خره
گويند وقتی خدايان بخواھند کسی را می. ثمر از دست رفتو در نتيجه چندين ھفتهٌ ديگر بی

قاعده را شخص از آن پس کارھای بی. ٌد، کافی است قوه تشخيص را از او بگيرندگمراه کنن
  .دھد و نيازی نيست کسی چيزی در گوشش بخواندخود به خود انجام می

- داد که نارنجکشد و به م5ھا فرصت میحاصل تلف میوقت با اين گفتگوھای بی
ھای مستعار و داد که با ناممیھا امکان ھای بيشتری در مساجد گرد آورند؛ به فلسطينی

داد که در شد مجال میمخفيانه وارد کشور شوند؛ به عواملی که از طرف شوروی گسيل می
خ5صه اينکه پای اراذل و اوباش تمام عالم به ايران باز . زده نفوذ کنندتمام مراکز طغيان

  .شد
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!ن دولت تشکيل دھيدبرای م! عجله کنيد  

  
ھای رسانه. بر سر کار بود انق5ب ھمه گير شد  میطی آن دو ماھی که دولت نظا

توانست از آشوب در حين تدارک پرده بردارد زير فشار دولت و تحت خبری که می
  .ای در تھران منتشر نشددر اين شرايط دو ماه ھيچ روزنامه. سانسور شديد قرار داشت
. فرجام ماندن مأموريت صديقی، برای اولين بار با من تماس گرفتپادشاه، پس از نا

گرديم که اين کتاب با ای باز میدر اينجا بار ديگر به صحنه. غروبی بود در کاخ نياوران
  :اولين جم5ت شاه چنين بود. آن آغاز شد

  ؟اماز کی نديدهشما را  -
  :جواب دادم

 .ريخ بايد در خاطرتان باشد اين تاًقاعدتا.  سال پيش اعليحضرت25از  -
  :بله بدون شک در خاطرش بود

تر بگويم دو ماه مانده به يک ربع تاريخ سقوط مصدق، يک ربع قرن پيش يا درست
  . آيدولی در زمانی چنين طوeنی دو ماه چندان به حساب نمی. قرن

  : پادشاه به من گفت
  .ايدايد، در ھر حال پير نشده شما جوان مانده-

سم ادب را به جا آوردم و در کنار يک ميز مستطيل بر دو صندلی روبروی من مرا
  :گفتگو را شاه آغاز کرد. ھم نشستيم
  ای است؟ٌ◌ خمينی چه صيغه اين پديده-

منطقی بود که بخواھد بداند برداشت من از ظھور اين عامل جديد در صحنهٌ سياسی 
  .ايران چيست

ھای  يا eاقل يکی از واکنش–م است واکنش مرد.  بسيار ساده است اعليحضرت-
ھايی که ما بارھا از حضور اعليحضرت تقاضا کرده بوديم  در مقابل دولت–متعدد آنھاست 

  .از آنھا پشتيبانی نفرمايند
   يعنی چه؟-
قدرت معنوی . کردھا را تحمل نمی بدون حمايت شما، ھيچ کس اين دولت-

بوده است، شما خود مسائل سياسی را حل و اعليحضرت در اين مورد بسيار قابل م5حظه 
  .شدھا میکرديد و ھمين پشتوانهٌ دولتفصل می

  :پيامد اين حرف سکوتی سنگين بود که من با اين جمله شکستم
دھند مطلبی را عرض کنم؟ من اگر به زمستان  اعليحضرت به من اجازه می-

ن تاeری که من در آن شرفياب اي. امپائيز عمر را آغاز کرده شکزندگی نرسيده باشم بی
اعليحضرت مايلند که من ھم به روال . ھای سراسر دروغ بسيار شنيده استام حرفشده

 دھند که حقايق را، ولو تلخ، بيان کنم؟ اگر اعليحضرتگذشته رفتار کنم يا به من اجازه می
بفرمائيد ھر وقت احضارم . شومھای صادقانه ندارند من مرخص میتمايل به شنيدن حرف

ٌدر خدمت خواھم بود ولی ھميشه به اين منظور که افکارم را درباره آينده ايران صميمانه 
  .بيان کنم

  :پادشاه دستش را بلند کرد
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  ! خير، حقايق را بگوئيد-
شاه از من . ھای فراوان از صراحت داشتگفتگوی ما ھم مؤدبانه بود و ھم نشان

  :سئوال کرد
  کنيد؟ی راجع به صديقی چه فکر م-
من در دولت . پرست، صاحب فکر و بسيار شريف صديقی مردی است وطن-

صديقی استاد دانشگاه بوده است و به .  البته نه در ھمان رده–مصدق با او ھمکاری داشتم 
اگر بتواند دولتی تشکيل دھد من حاضرم . تقاضای خود حاe بازنشسته و در نتيجه آزاد است

  .م به او بکنمتوانھر گونه کمکی که می
  :آمد که اعليحضرت پيشنھاد مرا با حسن قبول شنيد، سپس از من پرسيدبه نظر می

  ھا به راه افتاد، شرکت نکرديد؟  شما در تظاھراتی که اين روزھای اخير در خيابان-
اش با آرمان و مشی توانم با جمعی که آرمان و مشی سياسی اعليحضرت من نمی-

  .ام پايبندممن به اصولی که برگزيده.  بياميزم و با آنھا ھمصدا شومسياسی من منطبق نيست،
   پس چرا سنجابی رفته بود؟-
-من از طرف او نمی.  بھتر است اعليحضرت از خود او اين سئوال را بفرمايند-

  .توانم بگويم خودم چرا در اين تظاھرات شرکت نکردمتوانم جوابی بدھم فقط می
رغم ه اين نکته توجه داشت که من موضع خود را، علیکنم که پادشاه بتصور می

- رغم حضور بسياری از مردان سياسی در آن راهشد و علیفشارھايی که بر من وارد می
  .پيمايی، حفظ کرده بودم

  . من ترجيح دادم در خانه بمانم-
  کنيد؟ کجا زندگی می-
  .حدود يک کيلومتری کاخ.  زياد از اينجا دور نيستم-
  .ه وجودتان نياز بود، به شما اط5ع خواھم داد وقتی ب-
  

به تمام   مینظشد گفت که دولت ازھاری تسلطی بر اوضاع دارد؟ بیآيا ھنوز می
ارتشبد بستری بود و پادشاه در مقابل فشار مردم کوچه و بازار . ھا سرايت کرده بودخيابان

ار چه بود؟ به ظن قوی برايش در انتظ. کردالوقت میبا اين ھمه دفع. ديدخود را تنھا می
ھا ما را ناeيق و مزاحم خوانده بود، حاe دست نياز به سمت مشکل بود پس از آن که سال
  .»شما محتاجمياری من به «ما دراز کند و آشکارا بگويد 

  
تر از قبلی اين م5قات کوتاه. ده روز بعد اعليحضرت مرا دوباره به حضور طلبيد

  :پادشاه به من گفت. به طول انجاميد دقيقه 20بود و حدود 
  به من بگوئيد آيا حاضريد دولتی تشکيل بدھيد؟.  وقت تنگ است-

توانستم فقط به منظور رفع اين ولی آيا می. ديدمًاين بار حقيقتا او را نگران می
اوضاع سياسی . نگرانی ناگھانی، پاسخ مثبت بدھم؟ من ھم در آن زمان نياز به تعمق داشتم

من حمايت کلی جبھه ملی را . شده بود  میماه پيش به اين طرف دستخوش تحوeت مھاز دو 
حوادثی بسيار . از حد و مرز قابل تحمل گذشته بود میفشار عمو. از دست داده بودم

را ناتوان سازد و زير بار خود خرد کند و دچار دوار سر  میتواند آدھا میتر از اينکوچک
5ف جھت، بايد بسيار بر خود مسلط بود و تمام شھامت ممکن برای شنا کردن بر خ. نمايد

  !چه خروشی! چه سي5بی!  آن ھم چه جريانی–را گرد آورد 



 93 

.  من در خدمت اعليحضرتم، ولی eزم است که مسئله را با دقت بيشتر بررسی کنم-
از طرفی شرايطی که فضای موجود تحميل کرده مطرح است و از طرف ديگر اعتقادات 

ٌمن درباره شيوه حکومتشخصی  ای حاصل شود اين اگر قرار است از کار من نتيجه. ٌ
در . به ع5وه بايد در فکر پيدا کردن ھمکارانی باشم. پذير باشندھا بايد با ھم آشتیواقعيت

محتمل است . اين دوران تعداد افراد شريفی که مورد احترام و اعتماد مردم باشند زياد نيست
انی که چندان شھرتی ندارند ولی eاقل آلوده به مسائل مشکوک نيستند، ناگزير شوم از کس

  .دعوت به ھمکاری کنم
  :پادشاه تصديق کرد بعد حرف مرا قطع نمود و گفت

  . بله متوجھم، ولی وقت تنگ است-
  . از اعليحضرت تقاضای ده روز فرصت دارم-
  . زياد است-
  .کنم ھر حال نھايت کوششم را می در–تر ممکن باشد کنم از اين سريع تصور نمی-

وقتی کاخ را ترک گفتم، احساس کردم که مسئوليتی بسيار سنگين را بر عھده 
گرديد کجا ھا میآه، اگر اوضاع آرام بود و چرخ«: خاطرم ھست که به خود گفتم. امگرفته

فه وظي  میھای روای که در جنگ چون برده.»خواست که کابينه تشکيل دھیکسی از تو می
»  بيش نيستیفراموش مکن که تو بشری«: ُداشت مداوما به فرمانده فاتح خود يادآوری کند

پادشاه به تو رجوع کرده است، چون کس ديگری را «: کردصدائی در گوش من زمزمه می
  .»ندارد

  :شد گفتدر اين صورت می
 .خواھد بيابدوزير ديگری از ھر جا که میاگر چنين است، برود و نخست «-

ای را به محک تجربه زده است، ولی از آن قبيل ھنوز ھم ٌدرست است که عده قابل م5حظه
  .»توان يکی پس از ديگری در بوتهٌ آزمايش قرارشان دادکسانی ھستند که می

ولی حقيقت اين است که مسئله ديگر مسئلهٌ شخص شاه نبود، حتی مسئلهٌ قانون 
  ! موجوديت ايران، برتر و واeتر از ھمه چيز–د اساسی ھم نبود، مسئله مسئلهٌ ايران بو

شدم، تا کسی نتواند روزی در تاريخ بايد دست به کار می: پس قضيه روشن بود
 سال سنگ حقوق و اصول را بر سينه زدن، در لحظهٌ حساس جواب 25بنويسد که پس از 

رود و  میطبيبی که بر بالين محتضری» !ديگر کار از کار گذشته است«من اين بود که 
ٌکوشد، آخرين شراره اميد کشد، باز در نجات او میھای واپسين را میداند که بيمار نفسمی

  .دمدرا در او می
قبل از آن که . در ھر حال جواب من برای محمد رضا شاه جای ترديد باقی نگذاشت

  :به من اجازه مرخصی دھد گفت
  . گذرنامه بدھيد حال ازھاری خوب نيست، اگر قصد سفر دارد به او-
  ! من که در اين زمينه اختياری ندارم-
کنيد که دستورات قبول می. اندديگران ھم ھمه نظامی. وزيری وجود ندارد نخست-

ھای فوری در دھم که پروندهرا تلفنی صادر کنيد؟ من ھم از اين طرف دستور eزم را می
  . گيرداختيار شما گذاشته شود و مطالب با شما مورد شور قرار

- ھنوز ھم می. داداين شتابزدگی به يک معنا مرا در مقابل عمل انجام شده قرار می
  .توانستم بپذيرم يا رد کنم

  :جوابی ميان اين دو را انتخاب کردم
  .ای حاد، مورد مشاوره قرار بگيرم، البته نظرم را خواھم داد اگر در مورد مسئله-
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بود به خانه باز گشته بودم، که شاه حدود يک ساعت يا حداکثر يک ساعت و نيم 
  :تلفن کرد
توانيد معرفی کنيد تا من آن روز را در تقويم کاريم در تان را چه روزی می کابينه-

  .نظر بگيرم
رسيد و نه تقويم پادشاه در آن فصل بسيار خالی بود، نه سفيری به حضور می

  .م5قاتی وجود داشت
  .ًعم5 غيرممکن است. انم تاريخی معين کنمتو اعليحضرت من قبل از ده روز نمی-
  .آئيد که شرايطتان را برای تشکيل دولت توضيح دھيدکی می.  بسيار خوب-
  . فردا-

تر ده نفری را دعوت کردم و از آنھا خواستم که تمام پيشنھادات با شتاب ھر چه تمام
قرار گرفته است ھا مورد بحث ھائی که ظرف سال گذشته در تجمعات و ميتينگو قطعنامه

پس از بررسی آنھا به اين نتيجه رسيدم که از زمان نخست وزيری . برايم گرد آوردند
 مورد با ھم 7طلبان، ھمه در ھای تندرو گرفته تا سلطنتآموزگار تا آن روز از گروه چپی

  .توافق دارند
دولتم  مورد را به عنوان برنامهٌ کوتاه مدت 7آن : ای را در پيش گرفتمروال ساده

ٌخواستم با وفاداری و امانت، اراده مردم را به اجرا در به اين ترتيب می. انتخاب کردم
يافت و دو نکته ديگر را که با طرز کار دولت  تقليل می5 مورد به 7در واقع اين . آورم

  .کرد، خود به آنھا افزودمارتباط پيدا می
عات که با اعتقادات شخصی و اول آزادی مطبو: ھا بودخواستند اينآنچه مردم می

. سوم آزاد کردن زندانيان سياسی. دوم انح5ل ساواک. عميق خود من ھم بسيار منطبق بود
پنجم حذف کميسيون شاھنشاھی که چون دولتی در دولت . چھارم انتقال بنياد پھلوی به دولت

  .کرددر تمام امور مداخله می
از . تمام وزرا منحصر به من باشدانتخاب : دو شرط شخصی خودم از اين قرار بود

  .اعليحضرت بخواھم که اگر امکانش وجود داشته باشد بپذيرند و سفری به خارج بکنند
حدود دو ماه، حتی يک ماه و نيم قبل از : ٌدرباره اين نکتهٌ آخر بايد توضيحی بدھم

 و فضا چنان اما تب چنان باe رفته بود. کردماين تاريخ، من چنين تقاضائی از پادشاه نمی
از طرف ديگر اصرار داشتم که برای . ديدمپريشان بود که من دور شدن شاه را eزم می

حضور . ام، دست باز داشته باشمٌاداره مملکت، طبق اصولی که ھميشه به آنھا پايبند بوده
نسبی در مملکت   میشدم نظاگر موفق می. شدبدون شک مانع از اجرای اين اصول می شاه

زد، با اين يا آن وزير ھای متعارف آن را بر ھم میکنم پادشاه ب5فاصله با دسيسهبرقرار 
- تفرقه می«باز . برقرار سازدساخت تا نظارت خود را بر مجريان امور دوباره کابينه می

 گرفتاری ايران اين بود و گرفتاری شخص اعليحضرت ھم ھمين .»انداخت تا حکومت کند
 .بود

کنم که من اين تقاضا را از روی  حقيقت نگويم، اقرار میاز آنجا که مصممم جز
وفاداری من نسبت به پادشاه به کمال بود، نه به دليل . ميل و رضای باطن از شاه نکردم

ع5يق شخصی، بلکه به دليل اينکه با اصولی که به آنھا معتقدم و با يکرنگی ذاتی من 
دانستم که در ھر حال از  داشتم و میھا ھراسولی بيش از ھر چيز از دسيسه. منطبق بود

  . سقوطش با آنھا دست بگريبان بودتر نيستم و او تا لحظهمصدق قوی
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اعليحضرت آشکارا سر سازش .  کاخ نياوران رفتمپيشنھادات ھفتگانه بهمن با 
در .  پيشنھاد اول بدون بحث و حتی بدون اظھار نظر، مورد قبول قرار گرفت5. داشت

  :را پادشاه گفتمورد انتخاب وز
  .وزرا را بدھيد تا نظرم را بدھم  می شما فھرست اسا-

خواست آدم فھرست را نشان دادم، ولی اگر اعليحضرت می. من سر خم کردم
  .پذيرفتمناموجھی را در کابينه به من تحميل کند، نمی

  . مسئلهٌ عزيمت او مطرح شدبا�خره
  :پادشاه به من گفت

. توانم از جزئيات آن حرفی بزنمًولی فع5 نمی. بکنم من در نظر دارم که سفری -
 .اين کار را ظرف دو يا سه روز آينده خواھم کرد

سرعت پذيرفتن پيشنھاد خروج از کشور از طرف شاه مرا به اين فکر انداخت که 
زمانی را که برای دادن جواب نھايی معين  .اندھا نيز به او ھمين توصيه را کردهئیآمريکا

 »پاسخ به تاريخ«خود پادشاه در . ًتماe در رابطه با گفتگوھايی بود که با آنھا داشتکرد، اح
ھا ھم مايل به دور شدن او از کشور بودند، و در آخر ھمين کتاب ئیآمريکانويسد که می

   .»ھا ھيچ چيز دريغ نکردمئیآمريکامن از «: کندتأکيد می
ای ديگر در سر داشتند، ولی آنھا نقشهًدeيل آنان حتما با دeيل من متفاوت بود، 

  .کرد و من ايرادی به اين اتفاق نظر نداشتمنظرھامان در اين مورد با ھم ت5قی مینقطه
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2222 
 

 دولت به عنوان آخرين تير ترکش
  
  

رسد که وقتی از سنجابی و چند دوست و حاe، بعد از گذشت زمان، به نظرم می
ٌای مذاکره درباره اين مسئله جمع شويم، بيش از حد دشمن قديم دعوت به عمل آوردم که بر

لوحی رعايت از خود وسواس اخ5قی نشان دادم و اگر بتوان گفت شرافت را تا حد ساده
  :به سنجابی گفتم. کردم

تريد و من ھنوز فرصت دارم حاضرم که جای خود  چون شما ده سال از من مسن-
 .را به شما واگذار کنم

نع از اين شده است که صديقی با پادشاه به توافق برسد و به ھيچ دانستم که او مامی
ھذا مثل ھميشه با زبانی مع. خواھد که کس ديگری در تشکيل کابينه موفق شودقيمت نمی

  :چرب و نرم به من جواب داد
ولی اگر شما بتوانيد او را قانع کنيد که برود من با اينکه شما .  شاه نخواھد رفت-

  . دھيد موافقت دارمدولت را تشکيل
ولی . ھای برنده را نزد خود نگه داردگر کوشش داشت تمام ورقاين موجود حيله

  .ھا روی دستش باد کردخالمتأسفانه وقتی بازی به آخر رسيد، تک
.  ھمکار موجه بودم12آوری در آن ھنگام من در حال شور و مشورت برای جمع

شد و برای اين کار دو دليل  ختم می12ت من به  نفر بود، ولی فھرس18در حقيقت نياز به 
خواستم وزارت کشور را خود بر عھده گيرم، و از طرف ديگر چون ھنوز ًاوe می. داشتم

از کنار آمدن با بازرگان و گروھش نوميد نبودم، ص5ح در اين ديدم که چند کرسی وزارت 
 برای آنھا نگه –ی داشت ھائی که نياز به کار فنی و مھندس به خصوص وزارتخانه–را 

آبادانی و مسکن، صنايع و معادن، پست و : ھا عبارت بودند ازاين وزارتخانه. دارم
ھای جديدی را وارد دولت به اين ترتيب مجال بود پس از اقدامات اوليه شخصيت. تلگراف

  .کنم
ام به حضور شاه مھلتی که مقرر شده بود، به پايان رسيد و من با فھرست آماده

  . که نظر او را گرفت اسم وزير دفاع ارتشبد جم بود  میاولين اس. فتمر
 بود، مردی صاحب فرھنگ، آشنا به چندين Saint-Cyr 1سيرسنالتحصيل جم فارغ

او درست منطبق بر تصويری بود که من برای وزرايم در نظر گرفته . زبان و اھل کتاب
م داشت که در زمان فرماندھی ستاد به ھيچ فسادی آلوده نبود و اين شجاعت را ھ. بودم

 در گذشته با بعضی .»ن طور نيستخير اي«: مشترک، چند بار به اعليحضرت بگويد
من . ھا به قيمت برکناريش از کار تمام شده بوداقدامات مخالفت کرده بود و اين مخالفت

ئن بودم که او مطم: ام، دeيل ديگری ھم داشتمسوای تمام اين دeيل برای دعوت او به کابينه
ی جنوبی کودتاچی نيست، از طرف تمام ارتش و آمريکابرخ5ف سرھنگان يونانی و يا 

تواند با کفايت و لياقتی که دارد شود، به ع5وه میحتی سران آن با آغوش باز پذيرفته می
با خواھر بزرگ . ای ھمسر خواھر شاه بودجم در دوره. کمکی ذيقيمت برای من باشد

ی واeحضرت شمس ازدواج کرده بود و پدرش در دوران سلطنت رضا شاه پادشاه يعن
  .وزير مملکت بودنخست
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  :اعتمادی نگاه کرد و گفتپادشاه مرا با مختصری بی
  شناسيد؟ جم را شما از کجا می-
ام و از آن پس يک بار ديگر در سنوات  اعليحضرت من او را چھل سال پيش ديده-

حتی ھنوز با او . امبا او ھيچ تماس ديگری نداشته. ھمين. وردماخير در ضيافتی به او برخ
  .پذيرد يا خيرام که بدانم آيا اين وزارت را میتماس نگرفته

  . اسباب دردسرتان را فراھم خواھد کرد-
اگر بپذيرد وزيری خواھد بود . کندپذيرد يا رد می چه دردسری؟ يا اين مقام را می-

مده در ھيئت دولت گرفته خواھد شد و اگر من با يکی از آنھا تصميمات ع. چون ديگر وزرا
کنم، کسی که از من نقطه نظرم را روشن می. مخالف باشم به مورد اجرايش نخواھم گذاشت

  .کندآن ناراضی است کابينه را ترک می
ولی اھميت و حساسيت اين . ًنام فرمانده ستاد مشترک، طبعا در فھرست من نبود

قدر . د که پادشاه مايل بود بداند من آن را به چه کسی تفويض خواھم کردمقام به حدی بو
وزيريش فرمانده ازھاری در طول نخست: کردممسلم اين بود که اين مقام را خود اشغال نمی

  .ستاد ھم بود و اسباب ريشخند ھمه را فراھم آورد
   پس جم فرمانده ستاد را معين خواھد کرد؟-

ن از اعليحضرت خواستم که حل اين مسئله را به خود من ترين لحمن با مؤدبانه
: خواستم شاه تصور کندھای موجود، نمیولی در عين حال، و به دليل حساسيت. واگذار کنند

  :به ھمين دليل اضافه کردم» !خواھند عليه من اقدام کنندeبد می«
ن يکی را با  جم، دو يا سه افسر ارشد را پيشنھاد خواھد کرد و از ميان آنھا م-

  .کنمتوافق خود اعليحضرت انتخاب می
 –که محمد رضا شاه را به تفکر واداشت، نام وزير امور خارجه بود   مینام دو

ترين ديپلمات ايرانی که من ظرف اين سی سال يعنی ميرفندرسکی، بھترين و درخشان
  .امشناخته

شت، چھار زبان ميرفندرسکی ع5وه بر آشنائی و تسلطی که بر سياست خارجی دا
ھای گذشته معاونت وزارت امور خارجه را بر عھده داشت و در يکی از کابينه. دانستمی

  .آخرين پستش سفارت در مسکو بود و شش سال ھم در اين سمت ماند
اعليحضرت ممکن بود فکر کند که من . ھايی پيدا کرده بوداو ھم با پادشاه درگيری

از افرادی تشکيل دھم که تنھا وجه امتيازشان اين است ًقصد دارم ھيئت دولت را منحصرا 
تعداد کسانی که اين مشخصه را داشتند در ھر . اندکه روزی در مقابل او ايستادگی کرده

توانست محک بسيار خوبی برای انتخاب حال زياد نبود و در آن روزھا اين وجه امتياز می
نظر من . ط به اين معيار اکتفا کنمھمکاران باشد ولی از ذھن من بسيار دور بود که فق

متوجه صاحبان استعداد بود به اين شرط که ھر کدام دارای استق5ل فکری و شجاعت 
  .شخصی ھم باشند

شوروی از شاه . گشت شش روزه باز میھای ميرفندرسکی به جنگسابقهٌ گرفتاری
صر از بخشی از اجازه خواسته بود که ھواپيماھايش در راه رساندن تجھيزات جنگی به م

سی ھواپيما از اين مسير گذشته بود که . حريم ھوايی ايران بگذرد و پادشاه ھم پذيرفته بود
  :شاه از تصميمش عدول کرد

  !ھا مشغول جاسوسی ھستنداين.  ھمينقدر کافی است-
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بينيم که محمدرضا شاه بار ديگر بر سر دو اگر بخواھيم به عمق قضايا نگاه کنيم می
ھا خواست با لطف به روسخواست به مصر کمک کند و ھم نمیداشت، ھم میراھی قرار 

  .ھا را برنجانديیآمريکا
ولی . اندھا قصد جاسوسی داشتند تا به حال به ھدف رسيده اعليحضرت، اگر اين-

اگر حاe اين پل ھوايی بريده . ای که به درد جاسوسان بخورد نيستدر اين منطقه مسئله
خشم روسيه برانگيخته خواھد شد و از طرف ديگر مصر از دريافت شود از يک طرف 

مواد مورد نياز محروم خواھد ماند در حالی که سياست اعليحضرت تا کنون اين بوده است 
  .که به مصر کمک شود

بحثی طوeنی در حضور وزير امور خارجه وقت که پادشاه احضارش کرده بود 
رفت ولی تر از آن بود که تصور می کوتاهKippourطول جنگ کيپور . بين آن دو در گرفت

  .ميرفندرسکی پس از اين واقعه معزول شد
  

ميلی قبول کرد ولی از وزارت امور خارجه و ارتش پادشاه ميرفندرسکی را با بی
کابينه . ھا به سھولت انجام شدرفت، تصويب باقی نامگذشته، که نقاط حساس به شمار می

  .توانستيم کار را شروع کنيمتشکيل شده بود، حاe می
خواستم مأموريت ديگری را که اولويت داشت به انجام برسانم، اما قبل از آن می

. مأموريتی که خود برای خود تعيين کرده بودم و بيش از ھر چيز به انجامش ع5قمند بودم
در دو ماه بود که نشريات .  روزنامه دعوت کردم که به منزلم بيآيند60از سردبيران 

توانم پرسيدند که من چه پيشنھادی میًبرد و قطعا اين آقايان از خود میاعتصاب به سر می
  :به آنھا گفتم. به آنھا بکنم

وزيری نخواھم  آقايان اگر شما از فردا کارتان را از سر نگيريد من به نخست-
ر آغاز مشکل ًقطعا د. من مايلم که شما در کار خود از آزادی کامل برخوردار باشيد. رفت

کسی شما را . خواھد بود برای اين که عادت نداريد ولی شروع کنيد و از ھيچ چيز نھراسيد
 –مورد تعقيب قرار نخواھد داد مگر آن که عملی غيرقانونی انجام دھيد و يا اين که کسی 

در اين صورت ھم .  به شما به اتھام ھتک حرمت حمله کند–که آن کس من نخواھم بود 
  .ھای عادی مطرح خواھد شدرويد، مراتب در دادگاهنمی  میه دادگاه نظاًطبعا ب

خواستند باور کنند که در نمی. شدتحير و ناباوری در صورت حاضرين ديده می
از من   میو حکومت نظا میايران يک حکومت واقعی وجود دارد و درباره فرماندھان نظا

  :گفتم. کردندسئوال می
ًبسيار زود است ولی حتما اين کار را استان   میت نظا ھنوز برای برچيدن حکوم-

ًمستقيما تحت   میدر ھر حال از اين لحظه به بعد فرماندھان نظا. به استان خواھم کرد
اگر . خواھيد بنويسيدگويم که ھر چه میمن به شما می. نظارت نخست وزير خواھند بود

من به آنھا دستور . ونشان کنيدھای ساواک برای سرکشی به کارھای شما آمدند، بيرنظامی
توانيد کارتان ازين پس می،  را به کار بگيريدھاتانقلم. اکيد خواھم داد که مزاحم شما نشوند

  .تر انجام دھيدرا با آزادی ھر چه تمام
ھا منتشر شد و ھای مرا باور کردند و روز بعد روزنامه اين آقايان حرفبا�خره

مھم5ت فراوان ھم نوشته شد ولی به زودی وضع .  پيش نيامدای ھم از اين بابتلرزهزمين
ھا، مقاeت معقول يا روزنامه. ترين اشتباھات استشھيد سازی يکی از بزرگ. ثباتی يافت

. شدند متوجه میبا�خرهکردند و مردم سرايی میيافتند و يا ياوهکردند و خواننده میچاپ می
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ممنوع شود، ) L´Humanité 2اومانيتهًمث5 (ای زنامهدر نظر بگيريم که در فرانسه چاپ رو
خواھد بگويد، خود است ولی اگر بگذارند اين نشريه ھر مزخرفی که می  میآبرويی عظيبی

  .برداعتبار خويش را از بين می
  

به م5قات پادشاه رفتم و . وقت آن رسيده بود که کابينه به حضور شاه معرفی شود
  :گفتم

ما ھمه با لباسی مناسب شرفياب . کوچک ديگری ھم eزم است اعليحضرت تغيير -
ھمه کت سياه، شلوار مشکی، پيراھن سفيد و کراوات . خواھيم شد ولی فراک نخواھيم پوشيد

  .تيره خواھيم داشت
. کرد، به توافق رسيديمٌبعد درباره نطق کوتاھی که پادشاه در اين موارد ايراد می

به .  ژانويه به من رأی تمايل داده بود3سنا در تاريخ در اين فاصله دو مجلس شورا و 
  :نگاران گفتمروزنامه

ام و مشک5ت کم و بيش eينحلی که من از مسئوليت خطيری که بر عھده گرفته« 
گويند، برای پذيرفتن آنچه بعضی از شھامت سخن می. ًبا آنھا روبرو خواھم شد، کام5 آگاھم

  .»باکی داشت کافی نيست بلکه بايد جسارت و بیام فقط شھامتمن به گردن گرفته
ھای eزم را به خرج دھم و توانستم بکنم جز آن که تمام احتياطکاری نمی

  .کم و زياد بازی کنداعليحضرت را تشويق کنم که نقش خود را بی
ھای غرای بدون آن تعظيم.  ژانويه، ما به کاخ رفتيم6روز اول ھفته، يعنی 

عايت کامل احترامات، چنانکه در فرانسه رسم است و يا حتی مختصری متعارف، ولی با ر
ھايی شاه حرف.  اعضای دولت را معرفی کردم– چنانکه در انگلستان مرسوم است –بيشتر 

اش ايراد کرد و تائيد نمود که بر طبق قانون را که با ھم در نظر گرفته بوديم در خطابه
گيرد و در آينده نيز از اين اصل عدول يم میاساسی دولت مسئول است و اوست که تصم

ھرگز از زمان رسيدنش به تاج و تخت اين جم5ت را به اين نحو ادا نکرده . نخواھد شد
  .شک نيست که در موقعيتی خطير قرار داشتيم. بود

ھا و ھا، ھمهٌ مبارزات، ھمهٌ شورش ھمهٌ حرف1979 ژانويه 6 تا 1906 اوت 8از 
  !خته شده بود برای آن بود که اين نتيجه عايدمان شودھايی که ريھمه خون
  

 طبق 1808 به ھمت مادام دومنتون بنيانگزاری شد و در سال 1686آموزشگاھی که در سال  Saint-Cyrسير سنـ 1
ن  ويران ولی بعد بازسازی شد و اکنو1944بنای اين مدرسه در سال . تبديل گشت میدستور ناپلئون به آموزشگاه مخصوص نظا

  . نيز ھست میشامل يک دبيرستان نظا
واحد « ژان ژورس ريخت، بنابراين در ابتدا ارگان 1904 آوريل 18ٌشالوده اين نشريه را در  L´Humanitéاومانيته ـ 2

  . ، به ارگان حزب کمونيست فرانسه بدل شد1920در سال » تور«بود ولی پس از کنگره » الملل کارگریفرانسوی بين
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3333 
 

  ضامن سعادت يک ملت نيستًزاماانقLب ال
  
  

 زندگی خود را از ھر مردی بايد بتواند يک بار در«: يک ژنرال ژاپونی گفته است
س و نوميدی نشدم أ من ھرگز در اين حد دچار ي.»ميسو به پائين پرتاب کندباeی معبد کيو

اول . داددو نيرو مرا در کارم ياری می. ًولی اين گفته دقيقا بر موقعيت من منطبق بود
  .، دوم تصميم راسخ بر اينکه عليه خمينی مبارزه کنمحرفم حق استاطمينان به اينکه 

 باشم، فقط يک حرف درست زده زندگیاين دو به ھم وابسته بود، زيرا اگر من در 
کنم که حوادث بعدی نشان داد   میتصور . پيش بينی خطر مرگبار خمينی برای ايران است

  .که حق به جانب من بود
تصور يی داشت به اين دليل است که ھا  اگر قضاوتم در مورد جزئيات نقص

تصور اين ھمه درنده خويی، آن ھم از . باشد قساوت و سبعيت او به اين درجه کردم  مین
ًمزه خون قاعدتا بايد به مذاق پاپ . برايم غير ممکن بود روحانيت کسوتفردی در طرف  ٌ

  .يايدناخوش تر از مذاق يک ژنرال اس اس ب
، با قرار داشت سی و ھفت روز عمر دولتم، اعصاب من تحت فشار فوق العاده طی

عجز و ضعف و حتی با لبخند تحمل اظھار مشک5ت را بدون  کردم که میاين ھمه سعی 
. به اجرا در آوردن پنج تعھدی که در مقابل ملت داشتم، مھمترين مشغلهٌ ذھنی من بود. کنم

مجلس فرصت نفس تازه .  کمتر از يک ماه به تصويب رسيدeيحهٌ ھر پنج آنھا، ظرف
تحت فشار بودند که رسيد و نمايندگان   می يکی بعد ديگری ھا  چون پرونده کردن نداشت

  .پس از آزادی مطبوعات نوبت آزادی زندانيان سياسی بود. ی بگذارندلوايح را به رأ
 را گشودم ھا ر زندانمن د.  داشتھا   زندانی سياسی در زندان900ساواک در حدود 

اگر بتوان به من امتيازی داد، در اين مورد . 1يشان بازگشتندھا  و رجوی و ديگران به خانه
يش ھا  است که دولت من به جای تسويه حساب با رقيبان سياسی، ابتدا به وفا کردن به وعده

 برجسته موقعيتی که ما در آن قرار گرفته بوديم، اھميت اجرای اين تصميمات را. پرداخت
ا دادن آزادی کار ي، آداخلی رسيده جنگ به لبهٌ پرتگاه کشور وقتی. دھد  میتر نشان 

ٌينده در باره اين مسائل گويند آ  می ًرست عمل کردم؟ معموeيا من دخطرناکی نيست؟ آ
بختکی بر ما قضاوت خواھد کرد ولی در اينجا آينده از ما دريغ شد، گويی ناگھان از آسمان 

  .ان را از حرکت بازداشتزمافتاد و 
جنگ عاقبت مع ھذا . ز اين قبيل باشمدانستم که بايد در انتظار حادثه ای ا  میالبته 

  :استراتژی من بر دو اصل استوار بود. غاز شکست نبوداز آ
با .  بر ارتش تکيه کنمتا حد امکان بازی بدھم و ديگر اينکهيکی بکوشم و م5ھا را 
گذارم، تحوeتی که به تمام   می که من نامشان را ليبرال ھمکاری ارتش توفيق تحوeتی

  .داد، امکان پذير بود  میی احزاب سياسی جواب ھا  خواسته
، خمينی پشت دولت ايستاده بودمن اطمينان دارم که اگر ارتش دو يا سه ھفته بيشتر 

ه دوستان من تصميم گرفتند ک: شد و برای اين حرف مدرکی ھم دارم  میحاضر به مصالحه 
 بهبار اول پنج ھزار نفر جمع شدند، ھفتهٌ بعد از آن . دست به يک رشته تظاھرات بزنند

 آدمکشانی که با وجودی وارداتی و ھا   و ليبيايیھا  رغم حضور لشوش خمينی و فلسطينی



 101 

قرق کرده بودند بيست ھزار نفر گرد آمدند و در تظاھرات سوم پنجاه ھزار  را ھا  خيابان
  .2يی است قابل وارسی و قابل اثباتھا   واقعيتھا  اين.  شرکت داشتندنفر در راه پيمايی
انگيخت زيرا   میدولت من اعتماد بر. بقهٌ سرعت شرکت کرده بوديماما در مس
من در ھفته چند بار از طريق تلويزيون با مردم صحبت . بد سابقه نبود آن ھيچيک از اعضا

در آن روزھا از . تيک آنھا را برانگيزمکردم تا حرمت به قانون و احساسات ملی دمکرا  می
ٌطرف طبقات مختلف مردم از جمله از طرف عده بسياری از نظاميان جوان به من 

  .ی تبريک وتشويق شدھا  تلفن
پس از مراسم معارفهٌ اعضای کابينه، پادشاه از من خواسته بود که چند لحظه ای 

شاه در اين مورد به قولش وفا کرد به . ٌبيشتر بمانم تا در باره بنياد پھلوی با من صحبت کند
 .ع5وه اع5م نمود که قصد دارد تمام دارايی خانواده اش را در ايران به دولت واگذار کند

را  ویفقط پيشنھاد . بود، من ب5فاصله آن را پذيرفتمپادشاه  اين پيشنھاد از طرف خود چون
ی فراوان ديگر ھا  ن گرفتاریًبرای آنکه شخصا به اين پرونده رسيدگی کنم رد کردم چو

ی آشوب و رسيدگی به اينکه به کجا و کی بايد قوای تقويتی ارسال ھا  داشتم و وجود کانون
  .داشت کافی بود که تمام وقت مرا بگيرد
 يک يک ھا   به پروندهبايد. ی صالح تری ھستندھا  اعليحضرت، برای اين کار آدم

ی را بيرون کشيد، ھر قدر ھم به سرعت عمل تی مالياھا  د قيمت کرد، پروندهرسيد، بر آور
  .کنيم انجام اين کار چندين ماه به درازا خواھد کشيد

ًمن به ايشان توصيه کردم که شخصيت مستقلی از دولت، مث5 يکی از قضات را 
رئيس سابق ديوان عالی کشور به نظر مناسب اين کار . برای اين کار در نظر بگيرند

توانستم نظارت کار را عھده دار شوم، ولی ديگر بيش از   مین ھم اگر نيازی بود م. آمد  می
  .اين برايم ميسر نبود

خواھيد مأمور   میھر کس را که . بسيار خوب ولی بدانيد که اصل پذيرفته شده است
  .اين کار کنيد
 .اين کار را ظرف پنج يا شش روز آينده خواھم کرد من

 را در خانهٌ خودم تشکيل دھم، خواستم چون مصدق جلسات ھيئت دولت  میمن ھم 
پسنديدم و ھم برای بريدن از محلی که شاھد ماجراھايی   میھم برای اينکه سادگی را بيشتر 

وقتی با اعليحضرت موضوع را عنوان . بود که من مصمم بودم از ھمهٌ آنھا فاصله بگيرم
  .کردم ايشان مرا متوجه کمبود امکانات خانه ام کرد

  تلفنی داريد؟ در خانه تان چند خط
 .دو خط جديد ھم برای کارھای جاری به من داده اند. فقط يکی 

به ع5وه اين ھمه آدم را کجا جا . eاقل به پانزده خط تلفنی نياز خواھيد داشت
 دھيد؟ مگر چند اطاق داريد؟  می

ٌناگزير اعتراف کردم که من بيشتر به فکر نحوه اداره مملکت بودم تا ترتيب دادن  ٌ
نفرانس و ناچار رضا دادم که جلسات ھيئت وزرا در نخست وزيری تشکيل شود و تاeر ک

  .تا زمانی که شاه در ايران بود با ھلی کوپتر به کاخ نياوران بروم
دادم بسياری از آنھا دچار ترديد بودند از جمله   میوقتی گروه ھمکارانم را تشکيل 

دانستند   می. کنند  می با من ھمکاری سه نفر از مردان قابل و پاکی که امروز ھم در تبعيد
توان از ھمهٌ مردم و در تمام مواقع   میطبيعی است که ن. حق با من است ولی ھراس داشتند

در ھر حال ھمهٌ آنھايی که موافقت خود را با ھمکاری . انتظار ثبات وپايداری يکسان داشت
آن يک نفر آقای .  کردندر از من حمايت کابينه ابراز داشتند، جز يک نفر، تا لحظهٌ آخرد
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 وزير دادگستری بود که من ناگزير شانه خالی کردن او را از زير بار صادق وزيری
صادق وزيری کرد بود و يکی از قضات ديوان عالی کشور، مردی بود . مسئوليت پذيرفتم

اين برادر .  مرتبط با حزب تودهنھا عيبش اين بود که برادری داشتشريف و بسيار آرام و ت
م و او بود که صادق وزيری را شناخت می بود خوب  در زندانمنبند  مدتی ھما چونر

کوشيد جايی   میبه ع5وه خمينی ھم در آن زمان به تمام وسائل . وادار به ترک کابينه کرد
من جمله به خود من پيشنھادات   و به ھمهخواست اشغال کند خلوت نمايد  مید را که خو

نمود و   میز در نوفل لو شاتو بود از من تعريف و تمجيد فراوان وقتی ھنو. کرد  میفريبنده 
ی ھا  ھوشمند، کاردان، پاک دامن، دارای ريشه:  از قبيل-د محاسن بسيار برای من قائل بو

عميق در کشور و غيره و به ھمهٌ آنھايی که اين امکان را داشتند که پيام را برسانند 
 فقط وقتی فھميد من قصد ندارم جا را به .»رممن با شخص بختيار مخالفتی ندا«: گفت  می

  .نفع او خالی کنم زبان و لحنش به کلی تغيير کرد
صادق وزيری به مدت چھار يا پنج ماه مخفی بود و بعد ھم خود را به دادگاه انق5ب 

 به سر زنداننويسم در   می معرفی کرد و ھنوز، يعنی در لحظاتی که من اين سطور را
من در اين . ماند  میًظاھرا شجاعت بی اجر ن. ای کابينهٌ من ھمه آزادندبقيهٌ اعض. برد  می

ه را در  شخصی که eاقل قسمتی از راقصد ندارم ازکنم که به ھيچ وجه   میجا تصريح 
  .خرده بگيرمسان نبود، ھمراه من آمد زمانی که قبول مسئوليت آ

  :ين گفتمدر شورای وزيرانی که به دور ميزی بزرگ و بيضی تشکيل شد، چن
ھر کدام که بخواھيد برويد يا . قايان مسئوليتی که ما بر عھده گرفته ايم خطير استآ

کنم و بدانيد که ھمکاری نکردن شما،   میاستعفا بدھيد مختاريد، من موقعيت را درک 
مانم و به وظيفه ام عمل   میمن خودم ولو تنھا، .  خدشه دار نخواھد کردما رادوستی 

 را ھا  اسی به من اين اختيار را داده است که با مديران کل وزارتخانهقانون اس. کنم  می
  .ًدست من برای تشکيل و تغيير کابينه کام5 باز است. کنم اداره

تمام . شد میاز ضعف داخلی کابينه جلوگيری بايست   میبود   میبه ھر قيمت 
  .مودندافرادی که دور آن ميز نشسته بودند پشتيبانی خود را از دولت تأئيد ن

 . نفر آمدند180 نماينده 220از . تقاضای تشکيل جلسهٌ مجلس را کردمفردای آن روز 
  :گفتم لحنی محکم ومصمم  با آنانخطاب به

ه بمن .  کشور در معرض تھديد قرار گرفته استاساس و بنياددانيد که  میھمه 
.  تضمين نمايماينجا آمده ام که تحت ھر شرايطی که باشد قانون اساسی و قدرت دولت را

ولی اگر اين . مرا در اقليت قرار دھيد: مانع من شويد فقط يک وسيله داريد شما برای آنکه
 مناسب انتخابات را برگزار موعدمجلس را منحل و در ب5فاصله د، بدانيد که کار را بکني
  .خواھم کرد

تم که دانس  می. دم نزدمنتظر بودم کسی اعتراضی کند يا حرفی بزند، ولی ھيچ کس 
  .دست باe را دارم

بی روشن شود eزم است ٌبرای آنکه نحوه رفتار سياسی من برای خوانندگان غر
برد   می را به کار »ليبرال«قای ژيسکار دستن کلمهٌ به آن معنايی که آ من توضيح بدھم
ٌتوان به خود اجازه ليبرال  میدر کشوری چون فرانسه : دليلش ھم ساده است. ليبرال نيستم

اکثريت مردم در .  را نداردچنين کاری، در صورتی که در ايران کسی حتی حق دن دادبو
برند بنابراين کسی که بخواھد تغيير و تحولی ايجاد کند بايد   میآنجا در بدبختی به سر 

  .بی آنکه به دام اوھام و اباطيل کمونيستی بيفتدالبته متمايل به چپ باشد 
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در . اين معنا نيست که من به نظم پايبند نيستمولی اين تعريف به ھيچ عنوان به 
 بود زندگی روزمره ھمه گير شدهاعتصاب تحويل من داد کشوری که ارتشبد ازھاری 

طبيعی است که با شعار و راه .  به تظاھرات و دادن شعار و عربده جويی شده بودمنحصر
ی که عليه او سلف من به آنھايتازه .  مملکتی را حل نمودمشک5تتوان   میپيمايی ن

و با . من از ھمان ابتدا جلو اين کار را گرفتم. داد  میدستمزد ھم کردند   میتظاھرات 
  .گويم که فقط يک يا دو ماه فرصت eزم بود تا وضع به حال عادی بازگردد  میاطمينان 

 پانزده روز قبل از رفتنم بخشنامه . اصلی سوسياليستی است»بر کارامزد در بر«
ھر کس بيش از ربع ساعت «: رستادم که اين اصل در آن گنجانده شده بودای به ادارات ف

در ھفته تأخير داشته باشد، فقط به تناسب ساعات حضورش در محل کار حقوق دريافت 
 جز با ی مملکتھا  چرخ . شوخی ندارمبا کسیدانستند که من  می و ھمه .»خواھد کرد

  .دافتا  میروشی محکم و آمرانه دوباره به گردش ن
  :وقتی بعدھا يکی از خبرنگاران تلويزيون از من سؤال کرد

  داديد که اولين نخست وزير خمينی باشيد يا آخرين نخست وزير شاه؟  میترجيح 
  جواب دادم

  .خواستم اولين نخست وزير خمينی باشم  می نًامطمئن
  

  . زندانی سياسی داشتيم6وقتی چھل روز بعد پستم را ترک کردم فقط ـ 1
نوشت که به موجب گزارش ) ن زمانٌا ھمه احساسات ضد دولتی نشريات آب (1357 بھمن 5 کيھان مورخ روزنامهـ 2

  . ھزار نفر شرکت داشتند150 تا 100 در تظاھراتی که به طرفداری از قانون اساسی بر پا شد بين خبرنگاران اين نشريه
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4444    

 
!ماند  میای کاش خمينی در ماه   

  
  

بارزات طوeنی به قدرت  که پس از مشد  می ختم يونیاگر غائله به پيروزی اپوزيس
.  اپوزيسيونی به اين معنا وجود نداشت در آن زمانولی. بود  می، قضيه سھل رسيده بود

ميخواست خود را ھر ، و حريص بی نظم ، ھر گروه. بودتکه تکه و ناموزوناپوزيسيون 
  .بچسباندبه قدرت جديد چه زودتر 

اين نظام حکومتی نبود که مورد ، گويی ارگرفته بودممن به جای شاه ھدف حمله قر
  بازرگان ودار و دستهٌ .ايراد بود بلکه ھر کس در رأس کار قرار ميگرفت بايد کوبيده ميشد

من ھنوز نميدانم که از کدام . برداشتند» !وا خيانتا«ھوچيھای سنجابی فرياد به خصوص 
خواھيم و وقتی آن و اين ا اين و آن را ميم: گفته بوديم سال 25 به مدت. زدندخيانت حرف مي

 جبھه ملی . ھم سر ميداديم»!وا خيانتا«ندای  ناراضی بوديم بلکه ھنوزرا به ما دادند نه فقط 
آن .  ژانويه را روز عزای ملی اع5م کرد8، روز دولت منبه عنوان اعتراض به تشکيل 

  .روز به قيمت جان چند نفر به شب رسيد
 قانون اساسی من از پادشاه تقاضا کردم که 2ٌه شد، طبق ماديسازماندھی دنبال م

 7اين شورا درمجموع  .چون قصد ترک مملکت را دارد شورای سلطنت را تشکيل دھد
من به  نخست وزير و رئيس مجلس سنا و فرمانده ستاد مشترک  از جمله–عضو داشت 

رشورا دعوت کند وتنھا تھرانی را ھم برای عضويت دسيد ج5ل پادشاه پيشنھاد کردم که 
 زمان بازداشت خمينی، در.يحضرت ھم پذيرفتلدليلم ھم روابط قديم او باخمينی بود و اع

من دeيل تمايلم .  شده بودمتشبث، تھرانی برای آزادی او به وسايل مختلف 1963 يعنی سال
خمينی  پس از رفتن شاهeزم بود ببينيم . بيان کردمشرکت او در شورا بسيار صريح را به 
  منتھیخواھد برجای پادشاه بنشيندمي:  روشن بودًمن جواب تقريباالبته از نظر . خواھدچه مي

  .، عمامه بر سرش باشدبه جای تاج
، به پاريس و به نوفل  ساله84 يا 83  اين پيرمرد،تھرانی کهبه تقاضای من بود 

تخت و تاج خالی و بی ط برساند و نشان دھد که نه فق تا اين حرف را به گوش لوشاتو آمد
 يک نفر از طرفداران خمينی ھم در شورايی عضويت دارد که حتی، بلکه صاحب نيست

  . پادشاه استٌنماينده
 يعنی چون پروانگان به امام نزديک –بر سر ايشان ھم ھمان آمد که بر سرديگران 

  طرف.ی نبودخمينٌه تھرانی که به استحکام ارادٌه اراد. شدند و پر در اين آتش سوزاندند
  : برای او پيغام دادحواريونشتوسط 

خواھيد به اين بارگاه وارد شويد، اول از عضويت شورای سلطنت استعفا   میاگر  -
  .دھيد

توان به حضوراو بار   میفقط سينه کش . کسی را نداردهٌ خمينی پاس خدمات گذشت
ه سنجابی قبل از او و انکا از او خواستند امضاء کرد، چن تھرانی استعفا داد و آنچه ر.يافت

 .بسياری نيز بعد از او کردند
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هٌ درخاتم.  ژانويه در حضور شاه تشکيل شد13در  شورای سلطنتهٌ اولين جلس
  :جلسه من به پادشاه گفتم

از حضور اعليحضرت استدعايی دارم و آن اينکه از فرماندھان نيروھای مسلح  -
 قرار دولت تحت نظارت  آنھا کنند کهتاکيدبه بخواھند که شرفياب شوند ودر حضورمن 

ی اعتماد داده است نصوب کرده اند و مجلس ھم به من رأاعليحضرت مرا مچون و دارند 
مجلس فعلی ارزش چندانی ندارد، ولی چون فقط سه ماه گرچه . بايد اجرا شودمن دستورات 

اريم تا قانون دوره اش مانده بھتر است به ھمين صورت تا انقضای دوره نگھش دهٌ به خاتم
د و غاز خواھيم کراوضاع آرام شد انتخابات جديد را آوقتی . سست نکرده باشيم اساسی را

ييدم دھم و يا تأ  مینجام وظايفم ادامه کنند ومن به ا  میييد نمايندگان جديد مجلس يا مرا تأ
  . روم می کنار کنند و  مین

 بدون مشورت بامن هپادشا به انجام اين کار ع5قمند بودم، چون ًمن مخصوصا
 22( فوريه 12در  ھم با�خره ارتشبد قره باغی را به فرماندھی ستاد انتخاب کرده بود و

 ديديم که اين شخص تاچه حد شاه ،روزی که ارتش ميدان رابرای آيت هللا خالی کرد، )بھمن
 ! ست و تاچه اندازه قانون شناس استدو

 :پادشاه پرسيد
 ؟يب دھيمی مايليد اين جلسه را ترتک 
 فردا يا پس فردا  -

پادشاه فرمانده کل ستاد، فرماندھان نيروھای . ازظھری تشکيل شد اين جلسه در بعد
را که ژنرالی چھارستاره بود،  میزمينی و ھوايی و دريايی و ھمچنين مدير صنايع نظا

 : به آنھا چنين گفت  و کرده بوداحضار
 کابينه ای تشکيل ،دانند مشکل است  میبختيار پذيرفته است در شرايطی که ھمه  -

چون تصميم گرفته ام سفری به خارج بکنم بايد بدانيد که ھمه شما تحت نظارت او . دھد
تواند با اعضای   می ای پيش بيايد که حلش فقط درص5حيت من باشد او مسألهاگر . ھستيد

ا به شما شورای سلطنت به شور بنشيند و با من موضوع را درميان بگذارد و نتيجه ر
 .گيرد  میولی در مورد تمام مسايل دولتی شخص بختيار است که تصميم . اط5ع دھد

ه پنھان شا. اعليحضرت از من خواست که پس از رفتن نظاميان چند لحظه ای بمانم
  : بيرون آورد و خورد و به من گفتقرص دوايی چند ا زچشم ھمه از قوطی کوچک

يم يکی دو روزی برويم و در اطراف تھران توان میحاe آقای نخست وزير، ما  -
  . خيالم آسوده است چون شما اينجاييد و تسليم ھم نخواھيد شد.استراحت کنيم

  :من به اعليحضرت جواب دادم
  .پذيرفتم  می بودم چنين مقام و مسئوليتی را از ابتدا ن اگر من مرد تسليم-
 ھميشه امکان تماس اگر موضوعی فوری مطرح بود که بايد به اط5ع من برسد، -

  .گرفتن با مرا داريد و وسايل ارتباطی برای آنکه ما بتوانيم با ھم تماس بگيريم وجود دارد
شاه و شھبانو تھران را ترک گفتند و وقتی من دوباره پادشاه را ديدم جوان شده بود 

 :خود اعليحضرت به من گفت. و اعصابش آرام بود
 .ه بودمدوسال بود که چنين استراحتی نکرد -
  

 ،آمد میاين سفر به نظر eزم . رسيد  میبزودی زمان غيبتی طوeنی تر فرا 
پادشاه آن راتوجيه نمود که خود در اوايل ژانويه به طور   میبيماری جسهٌ شد به بھان  می
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مشک5تی که اکنون ايران با آن روبرو است بی شک :  گفته بودبود وکلی به آن اشاره کرده 
 اگر اين استراحت درخارج مملکت .ه است و نياز به استراحت دارممرا سخت خسته کرد

  ...ميسر باشد
 قانون اساسی را پادشاهتوانستم کمترين اطمينان را داشته باشم که   میاگر من 

اگر احساس من نسبت به . کردم  میخروج او از کشورمخالفت  محترم خواھد داشت با
خواستم که به نفع فرزندش از سلطنت   میو وخامت وضع مزاجش بدل به يقين شده بود از ا

گرفت   می نھادھای مملکتی ثبات و قوام .داشتم  میاستعفا دھد و ديگر از اين بابت مشکلی ن
توانستم کنار بروم وايران با يک رژيم سلطنت   می سه يا چھار سال ،و من ھم پس از دو

اما . و يکپارچه ميماندشمرد برقرار   می با پادشاھی که قانون اساسی را محترم ،مشروطه
 .توانم به او اعتماد کنم می نو تن نخواھد دادمحمد رضا شاه ھرگزبه اين کار ميدانستم که 

  .توانستم  می کاش! افسوس
خواست که ماه ژانويه من در انتظار عزيمتی و در   میبازی سرنوشت چنين 

ی که در ھر حال نگرانی ورودی سپری شود، عزيمتی که از بن گوش پذيرفته بودم و ورود
اين گرگی که ازجنگل خارج شده بود زنده و مرده اش خطرناک بود و . از آن بيمناک بودم

ترسيدم شورشی در فرودگاه برپا شود و جان او را به خطر اندازد، اين از آن نوع   میمن 
  .خواستم برگردن گيرم  میيی بود که من به ھيچ وجه نھا  مسئوليت

 اساطيری 1 ژوپيترود،چونموجودی مافوق طبيعی ب. دخمينی را درماه ديده بودن
 و رفتارش ھمه ھا   نوشته،دانستم چه موجود نحس و چرکينی است  میمن . شده بودافسانه 

در ايران عده ای به مھدی ! شد  میآمد فاجعه   میرذي5نه بود ولی اگر ب5يی برسرش 
. کشند  مینتظارش را شود، ھزارسال است که ا میگويند که روزی ظاھر  میمعتقدند و 

 و »مامام قائ«را  گويد و او  میاز او سخن » ماموريت برای وطنم« پادشاه درکتاب حتی
  .کندظھور توصيف ميٌه آماد

پيغمبر نبودم اما ورود اين م5ی وحشتناک ٌه  اين نواد، عصرمن نگران ورود مھدی
نظم و دوستی را اگر اين کسی که قرار بود عدل و . کرد  میدر آن زمان سخت نگرانم 

مرد ھمه فرياد بر   میمستقر سازد در موقع رسيدن به خاک ايران به مرگی غيرطبيعی 
ر صدر فھرست اشقيا دمن   نامو »!ما را کشتنازنين اين بختيار لعنتی امام « :داشتند  می

  . يعنی آن موجودی که مانع ظھور ناجی زمين و زمان شده است–ثبت ميشد 
بنابراين من . دثهٌ ناخوش آيندی پيش آيد ھر چه ديرتر بھتراگر قرار بود چنين حا

. نوشتم و از او خواستم که سفرش را به ايران به تعويق اندازد» امام«نامه ای محترمانه به
  :بعد سفير فرانسه را به نخست وزيری دعوت کردم وبه او گفتم

ًاقای سفيرلطفا◌ پس از ترک اين جلسه از طريق وزارت امورخارجه  - و وزيرتان ً
از آقای ژيسکاردستن ) کذايی بودFrançois-Poncet  که در آن زمان فرانسوآ پونسه(

 از آنجا . از يي5ق پاريس مستفيض گرددبيشتر خمينی ھر چه درخواست کنيد کاری کند تا
  .شناسيد و با نظراتم ھم آشناييد اجازه بدھيدکه بيش از اين توضيحی ندھم  میشما مرا که 

موريتش را انجام داد و چند ساعت بعد جواب کاخ اليزه ه ب5فاصله مأسفير فرانس
 خمينی با به تاخير انداختن سفر مخالفت .ژيسکاردستن پيام ما را رسانده بود: برای ما رسيد

  .کرده بود
  

  : بودپرسيدهپادشاه در زمان انتصاب از من 
  با اين خمينی چه خواھيد کرد؟ 
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کنم   میمن سعی . زخواھد گشت اعليحضرت به ايران باًخمينی احتما� -
ندارم، اگر حرف  ی من با شخص او مخالفت.درچارچوب قانون اساسی با او کنار بيايم

 به کند و دردسر ايجاد ببافداگر مھمل اما . حساب بفھمد قضايا به خوبی برگزار خواھد شد
 شويد تا بتوانيم  سياستگودعمامه را برداريد فکل وکروات برنيد و وارد : او خواھم گفت

 از مصونيت ھمشود که شما   میاين ن .درشرايطی عادeنه و مساوی با ھم مبارزه کنيم
، يعنی تشويق شکثيف ترين نوعاز  آن ھم – کنيدبازی آخوندی بھره مند باشيد وھم سياست 

 .مردم به آدمکشی و شورش
ين کنفرانس در ا.  ازمن کردند خبرنگاران ھم درکنفرانس مطبوعاتیال رااين سؤ

  : اگرکردند میتکرار   روزنامه نويس خارجی حضور داشتند که بدون وقفه150
  ...اگر... اگر... اگر قدرتی درون قدرت تشکيل دھد... اگر بيايد 

ی ھا  واين جمله در روزنامه(يکی از آنھا آنقدر به پرو پای من پيچيد که به او گفتم 
 ):يدبه چاپ ھم رس» پاری مارچ« جمله ازمختلف 

 : ببينيد اگر تمام اقدامات و مداوھای ما نتواند او را ع5ج کند به او خواھم گفت
Merde!. 

  
، منتھا به اين )Chi-en-lit (که دوگل به کار برد  استیمقصود از اين کلمه ھمان

  .ر داردشکل صراحت بيشت
  

آمد  میروميان به شمار » پانتئون«خدای  ژو پيتر مھمترين .يونانی است»  زئوس«و مشابه  می ژوپيتر رب النوع روـ1
   .ا انوار صاعقه را در اختيار داشتيخورشيد ٌه ونور، اعم از اشع
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5555    

 
 وداع پادشاه

  
  

در .  بين مجلس و فرودگاه با ھلی کوپتر بيش ازچند دقيقه طول نکشيدطی مسافت
 ع به من رأیبار ديگر با اکثريت قاط که يک ، مجلس رااين فاصله در ذھنم دوباره جلسهٌ

ھمگی يکشبه دموکرات و  که عادت کنم توانستم به ابتذال اين جمع نمي. مرور کردم،داده بود
  :گفتند  میبه من بودند ساواک  ناسيوناليست شده بودند و با اينکه کرسی وکالتشان را مديون

  ! وحشتناک است. اگر بدانيد ساواک چه ب5ھايی بر سرمملکت آورده است-
موران وفادارش بودند و نانشان را داده ن به انح5ل ساواک که خود مأبرای رأی داد

 بعض از آنھا که بعد به پاريس و نيس پناھنده شدند خود را به .شکستند  میبود سرودست 
 با خمينی يا با ؟ اپوزيسيون با کی؟کدام اپوزيسيون. عنوان رھبران اپوزيسيون ھم جا زدند

. وھيچ کدامشان با ھيچ کس مبارزه نکرده اند »! ھردوبا« چند نفرشان مدعی بودند ؟شاه
شود ولی بايد اقرار   میوقاحت در تمام ملل ديده . خورند  میھمه شان نان را به نرخ روز 

به ع5وه ذره ای . کنم که بعض ايرانيان از اين نظر گوی سبقت را ای ديگران ربوده اند
ن بيش از ھر چيز ديگر رنج  من از اين خصوصيت ھموطنا.انصاف در وجودشان نيست

  .برده ام
شاه . ھلی کوپتر روی باند فرودگاه نزديک محلی که پادشاه ايستاده بود فرود آمد

  .گرفته بودند  میو غير نظا  مینظا سرمه ای بر تن داشت و دورش را عده ای پالتويی
دانستيم  میجدايی که در آن زمان ھيچ کدام نهٌ لحظ. شھبانو ھم در کنارش بود

  . فرا رسيده بود،خواھد شد  میيدا
  : پادشاه به من گفت،نکه من ادای احترام کردمپس از آ

  . دقيقه است منتظر شما ھستم20 من -
ی اعتماد گرفتن رأ رند، در مجلس و در انتظا اميدوارم اعليحضرت مرا ببخش-

  .بودم
اره  که خود او به مجلس فرستاده بود جز اين چموجوداتی با .مقصودم را دريافت

 نھايی آنجا را ی در مجلس بمانم و قبل از اع5م نتيجهٌگرفتن آخرين رأمصر بودم تا . نبود
 خاک ايران را ترک ،جلسه مجلسهٌ  به ع5وه اصرار داشتم که شاه قبل از خاتم.ترک نکنم

مجلس را حاضر و آماده در جيب داشتم و اگر در  فرمان انح5لبايد اعتراف کنم که . نکند
آن اقايان را ناگزير بودم محکم به دست هٌ  دھن.کردم  میگرفتم از آن استفاده  میرار اقليت ق
  .بگيرم

 خوب کرديد ، بسيار خوب است، آورده ايد رأیبا اکثريت سه چھارم نمايندگان -
 برای خلبانم ھم .من ساعت مشخصی برای پرواز در نظر نگرفته ام. متظر نتيجه مانديد

  .ن مطرح نيستچند دقيقه دير و زود شد
بعد پادشاه مرا به اتاق کوچکی در پاويون سلطنتی برد و چند لحظه ای در حضور 

  . اعليحضرت آرام و با وقار بود.شھبانو آنجا بوديم
   چه در نظرداريد بکنيد؟ھا  استان میحکومت نظاٌه  در بار-
  .تھران آخرين آنھا خواھد بود. د شد يکی بعد از ديگری لغو خواھ-
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  ؟اران را از بين افسران انتخاب خواھيد کرد يا غير نظاميان استاند-
 ولی افسران بازنشسته خوشنام را ،دھم اعليحضرت  می غير نظاميان را ترجيح -
  .شود به ھمکاری دعوت کرد  میً ھم کام5

  :ملکه در اينجا وراد مذاکرات شد و گفت
  .اد کامل کرد بختيار از خود گذشتگی به خرج داده است و بايد به او اعتم-

بعض مسايل ديگر صحبت کرديم و بعد ملکه برای ٌه ما دربار .شھبانو غمگين بود
آنھا را يادداشت کردم و به   می من اسا،چند نفری که سوء سوابقی نداشتند گذرنامه خواست

بعد ملکه با مختصری ناراحتی . بانو اطمينان دادم که به آنھا گذرنامه داده خواھد شدشھ
مث5  –ان به مسايل مشکوک کشيده شده بود نفر ديگر راھم کرد که پايش چند وساطت

 ھرگونه . با احترام ھرچه تمامتر خواھش ايشان را رد کردم.مصدق  میدادستان نظا
  .بی آبرويی بودهٌ مساعدت به اين قبيل افراد ماي

وقتی از کوشک سلطنتی خارج شديم پادشاه به طرف کسانی رفت که برای توديع 
نھا فظان شخصی و نزديکانی که بعض از آ محا، اميران ارتش،افسران:  آمده بودندبا او

پادشاه . ر آنھا به پايش افتادند ودستش را بوسيدندتش بي.خدمتش بودند حدود سی سال بود در
 را نسبت به او به آخرين احترامات ما آخرين کسانی که .ريخت میمنقلب شده بود و اشک 

 مخزن :ايران«برخ5ف آنچه ادوارد سابليه درکتابش . ر بوديم نف60جا آورديم حدود 
در آن روز به عمل نيامد، ھمه ماجرا به  می ھيچگونه تشريفات رس،کند  می نقل »باروت

  .ساده ترين شکل برگزار شد
اعليحضرت با .  شھبانو قب5 درھواپيما نشسته بود.من با پادشاه تا پای ھواپيما رفتم

 من ناگزير عده ای .بعد مرا دوباره به حضور خواست چند لحظه. دمن دست داد و سوار ش
 شاه پشت فرمان نشسته بود و قصد .را که بر پلکان بودند دور کردم و وارد ھواپيما شدم

 که بعدھا اسمش را باز ،درکنار او خلبانی ايستاده بود. داشت خود ھواپيما را ھدايت کند
  .شنيديم

  : من در کنار شاه نشستم و گفتم. تنھا بگذاردپادشاه از او خواست که ما را
دانم که به کجا  می من از اعليحضرت نپرسيده ام که مقصدشان کجاست و ن-

ممکن است اعليحضرت اولين محلی را که فرود خواھند آمد بگويند که من بتوانم  .روند  می
  در صورت لزوم با ايشان تماس بگيرم؟

 در قاھره .کنم  میزی در آنجا استراحت  من چند رو.رويم  می ما پيش سادات -
  . شايد به اسوان بروم.مانم  میحتما ن

خواھد مطمئن باشد که ھمه  میبعد شاه چون زايری که راھی سفر شده است و 
  : ازمن سوال تازه ای کرد، را قبل از رفتن کرده استھا  سفارش

وافق نيستيد که دانم که شما م  مینيروی دريايی چه فکری داريد؟ من هٌ  برای بودج-
  .ی جنگی ما بايد دست نخورده بماندھا  ايران ژاندارم خليج فارس باشد، ولی کشتی

 نه فقط مسأله آنھا را به وسايل جديد مجھز خواھيم کرد، من با اين ًما مداوما -
اما . مخالفتی ندارم بلکه معتقدم که ارتش و نيروی دريايی بايد ھميشه برای دفاع آماده باشد

نفعی برای ھيچ  شود و  میی گزافی که به نام يک سياست توسعه طلبانه ھا   ھزينهبا صرف
  .کس جز دeeن و مقاطعه کاران ندارد مخالفم

  با قاچاق را درخليج فارس تقويت کنيد؟ٌه ھذا به اين فکر ھستيد که مبارز  مع-
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 ،ديمآور می در آمدی که ما از طريق نفت به دست .با اين مطلب بسيار موافق بودم
ما برای مبارزه عليه قاچاق بيش از خود . شد میھنوز نرسيده ازمملکت خارج 

 . داشتيمHovercraftورکرافت ھا ھا  يیآمريکا
 وقتی طياره از پيست خارج شد من .مرخصی گرفتم و از ھواپيما پياده شدمٌه اجاز

، حاe دستم آسوده شده بود  میخيالم ک. ھم سوار ھلی کوپتر شدم که به نخست وزيری بروم
 تب سوزانی که سراسر ايران را شاهمملکت باز بود و احتمال داشت که عزيمت ٌه برای ادار

  .کردم  میاز اين لحظه به بعد بايد بر وطن پرستی ھموطنان تکيه . فراگرفته بود پايين آورد
نداشت   می خروج پادشاه از مملکت لزوحتی ،چند ماه قبل. ولی بسيار دير شده بود

 شھبانو ھم در اين زمنيه . آن ھم من اين امکان را داشتم که اوضاع را سامان بدھمو بدون
 ،وقتی دراواخر اقامت ملکه در مصر به ديدار سادات به قاھره رفتم. با من ھم عقيده بود
  :شھبانو به من گفت

  .ما اeن درتھران بوديمهٌ اگر شما سه ماه زودتر نخست وزير شده بوديد، ھم
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6666    

 
ردی با حسن نيت ولی بی ارادهکارتر ف  

  
  

قبل از  –ًخاص حقيقتا ب5يی آسمانی بود هٌ  و اين فتن–وقتی فتنه ای در راه است 
من فکر کردم که اگر ھيچ .  را برای دفع فتنه آزمودھا  شکايت از بخت بد بايد تمام راه

کرد  چرا کوشش ن: ممکن است تاريخ مرا محکوم کند که،به سوی خمينی برندارم  میقد
   او را ببينيد؟ چرا دو به دو با او به صحبت ننشست؟ًشخصا

  : جوابش اين بود.دراين باره با بازرگان مشورت کردم
 خمينی خيال ً چون قطعا؟ فکر بسيار خوبی است و ولی ترتيبش را چطور بدھيم-

  .گسترده ايم  میکند که ما با اين کار برايش دا  می
  .يم کافی است مقدمات را درست بچين-
اول امضاء کنيد «: گويد  میيعنی .  ھمان کاری را خواھد کرد که با سنجابی کرد-
  . را باز کند استعفای شما را خواھد خواست و قبل از اينکه eی در»بعد بياييد
تن نخواھم شرايطی  من به چنينی از آنجا که .کنيم  میما متن پيام را تھيه   خود-

  .بگيريم ه او شرايطش را به ما تحميل کند از اوداد، بھتر است از ابتدا امکان اينک
 بازرگان چندين نوشتم که سطری 12 حدود .روز جمعه ای به اين کار مشغول شديم

 .».. شاپور بختيار،اينجانب« با کلمات .اين متن ھنوز موجود است.  کردشبار باe و پايين
  وميپرداختت وزيری  تا زمان نخسفعاليتھايمشرح خ5صه ای از به شد وبعد   میشروع 

ٌ  که به پاريس بروم تا در باره مسايل بسيار حياتی آينده اين با کمال احترام پيشنھاددر پايان
مقصود از دو به دو اين بود که . دو به دو به گفتگو بنشينيمبا او  ، دنيای اس5محتیکشور و 

بر مذھبی با من نه من به عنوان رئيس دولت با او حرف خواھم زد ونه او به عنوان رھ
 ، ساعت پس از دريافت جواب48توانم ظرف   میطرف خواھد شد و افزوده بودم که من 

  .ميل پيشنھادھای او را درجھت منافع ملت ايران بشنوم نزد او بروم و با
مطمئنم که اين پير مکار . شود به اين اضافه کرد  میبسيار خوب ديگر چيزی ن -

  .ندتواند قبول نک مین. کند  میقبول 
 تاريخ اگر با غرض ورزی .او قبول کرداين متن را تلفنی به خمينی رساندند و 

 ماجرای بازيگران ھا  نوشته نشود بايد اين واقعيت را ثبت کند، زيرا اين موضوع مسئوليت
از اطرافيان بعضی .  موافقت او را به من اع5م کردًدفتر خمينی رسما. کند  میتعيين  را

 بازرگان از گروه اول بود و اميد داشت که يک .بودند و بعضی مخالفبااين م5قات موافق 
دانست که پنج  می اوضاع را آرام کند و از طرف ديگر ت صريح وروشنرشته توضيحا

بھشتی ھم موافق بود، . پست در داخل کابينه برای طرفداران او درنظر گرفته شده است
بنی صدر از روی . ارا مخالف بودندسه نفر آشک  از طرف ديگر.يزدی ھم به احتمال قوی

سنجابی و فروھر از روی  ،) بعد توضيح خواھم دادمسألهنقش او را در اين (حسابگری 
 اگر از اين ،ما بختيار و دولت او را از دست داده ايم« :کردند  میخود فکر   اينھا با.حسادت

 و بسيار بيش از اينھا  ھم باختندبا�خره »ماند؟ میطرف ھم بازنده شويم ديگر برای ما چه 
تيره ای پنھان شده اند؟ ھيچ کدام هٌ امروز اين آقايان کجا ھستند؟ درکدام دخم. ھم باختند

  .جرات آفتابی شدن ندارند چون ھر لحظه بيم آن دارند که کسی به قتلشان برساند
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انی که نيازی نبود و  کسی که خود، در زم:بوداز ھمه مسخره تر  مورد سنجابی
 وقتی احتمال داشت م5قات من با ، به خاکبوس آن م5 رفت،موريتی نداده بوداو مأکسی به 

  . نبود اين م5قات صورت گيردمايل ،ايجاد کند در وضع ايرانيان بھبودیھمان موجود 
کرد،  میدو ھفته بود که ھواپيمايی پرواز ن. اعتصاب سراسر کشور راگرفته بود

 من يکی را آماده نگه داشتم و شبانه .يار داشتفقط نخست وزيری چندين طياره در اخت
رسد، من   می گرچه شگفت آور به نظر ،زيرا. دستور دادم که گذرنامه ای برايم صادر کنند

 پادشاه گذرنامه مرا توقيف ، وقتی شھروندی معمولی بودم.نخست وزير گذرنامه نداشتم
خارجه فرستاديم تا گذرنامه عده ای را در دل شب بيدارکرديم و به وزارت امور. کرده بود

 یھا  سختی .امروز ھم ھمين پاسپورت را دارم. ای سياسی به اسم نخست وزير صادر کنند
   !شود  می جبران ھا  کار با اين قبيل دل خوشکنک

  .سفر وجزئيات آن بودٌه بازرگان گذرنامه داشت ولی نگران نحو
خواھی   میيم و اگر تو ندھ  می ترتيب کارھا را درھمانجا . اين جزييات مھم نيست-

تو از آنجا با يکی از پروازھای . شويم  میبا من به ديدار اين موجود بيايی درنيس پياده 
 من بعد ،خواھی با او صحبت کن  می ھر قدر که .مانم  میداخلی به پاريس برو و من 

  .رسم  می
  

لی  وقت کافی برای رسيدن به جزييات عمحتیماجرا را از وسط آغاز کرده بوديم و
 ھزار فرانک در اختيار من 50کار را نداشتيم و صبح بعد از بانک مرکزی خواستم که 

ی پاريس بدون پول سرگردان نماند وبعد ھم ھا  بگذارد تا نخست وزير ايران در خيابان
  . را بستيم و آماده شديمھا  چمدان

سر راه ی کشورھای ھا  پرواز ھواپيما بر فراز آسمانٌه تمام آن روز در گرفتن اجاز
از حرفی که زده عدول کرده است و ديگر  خمينی: گذشت و بعد تلفنی از نوفل لوشاتو شد

  .حاضر نيست مرا ببيند مگر بعد از استعفا
برھم زده بود؟ اين امتياز را بايد به بنی صدر داد که خود با   راکارچه کسی 

 را متقاعد ساخت که بود که خمينی  او!صراحت اقرار کرد که در اين کار دست داشته است
  :نظرش را عوض کند و استدeلش ھم چنين بود

يا خمينی . يت هللا حرف بزند، به ھرحال برنده اوستار بيايد وتنھا با آاگر بختي-
پذيرد ولی اين تصور   میدھيم يا ن  میپذيرد و ما ھمه چيز را از دست  میپيشنھادات او را 

 شده است با نخست وزير منتخب شاه کنار کند که مرد ضعيفی است و حاضر میرا ايجاد 
  . بنابراين بايد جلوی اين گفتگو گرفته شود.آيد

 به با�خرهمنطق بنی صدر برای حفظ منافع شخصی خودش درست بود، چون 
  .مستعجل بودکه آرزويش را داشت رسيد و فقط بدبختانه دولتش   میمقا

ايی اتخاذ يست تصميماتی استثنبا  می درمواقع استثنايی .من در اين ميان ھيچ نباختم
  . پيشدستی کردم،اخذه تاريخ قرار نگيرمؤبرای آنکه مورد م. کرد

نعره برداشته .. .هس5متيان و غيرافرادی نظير  ھوچيان بنی صدر ودر آن زمان 
خورد   می ھا  شعاری که به درد منحرف کردن ذھن توده . ھستمآمريکامور بودند که من مأ

 با يک نفر از حتی من ،ز دوسال پيش از رسيدن به نخست وزيریا .ولی دروغ محض بود
 با آنھا ھا   نه در ضيافت. ديداری نداشتم، از سفير گرفته تا پايين،آمريکاافراد سفارت 

 قدم آمريکاھرگز به سفارت . خودم آنھا را پذيرفته بودمهٌ برخوردی داشتم و نه درخان
 ترکيه و عراق دعوت شده بودم ، شوروی،فرانسهی ھا   يکی دوبار به سفارتخانه.نگذاشته ام
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ی سفارت شوروی ھميشه از ھا  گويم که پذيرايی  میمعترضه هٌ و در اينجا به عنوان جمل
دانم چگونه بنا شده   می نحتی را تا امروز آمريکااما سفارت .  بھتر بودھا  بقيه سفارتخانه

  .است
 کشيدند و آرشيوھای آن  که وقتی اين سفارتخانه را به غارتخوشوقتی استجای 

اما بود در آن پيدا کردند بسياری ورسوايی   می اسنادی که موجب بدنا،وردندرا بيرون آ
ی پيدا ھا   اگر کمترين رابطه ای بين من ويکی از اين سازمان.چيزی دامن مرا نگرفت

 نعمت غير منتظره ای برای خمينی محسوب ،کرد  میشد که اين اتھامات را تقويت   می
  .شدديده نمیولی اسم من به دeيلی که در باe ذکر شد درھيچ جا ! شد  می

زمان برای اولين ين ساليوان را من وقتی رئيس دولت شدم ديدم واو ھم در ا جناب
ی تشريفاتی سفير فرانسه و ھا  اين م5قات ھشت روزی پس از م5قات. بار با من آشنا شد

ی ھا  کفش،ن بسيار بد لباس پوشيده بود در آن روز ساليوا.سفير بريتانيا صورت گرفت
 صورتا ھم به او خيلی .انداخت  میسنگين غريبی به پا داشت که مرا به ياد چارلی چاپلين 

  . با اين تفاوت که چشمھايش آبی بود و موھايی چون برف سفيد و ژوليده داشت،شبيه بود
ی ھا  رايشچنانکه شنيده ام در کتابش نوشته است که من به نظر او مردی با گ

 از نظر او خوش لباس . فرانسوی آمده ام»آقايی«فرانسوی با فرھنگی فرانسوی و خ5صه 
 من کت و شلواری دوخته و حاضری و بسيار معمولی ،ھم بوده ام با آنکه در روز م5قات

 تلگراف تبريک پرزيدنت کارتر را برای من آورده بود که در آن رئيس .بر تن داشتم
 با عقايدی ،از اينکه ايران صاحب دولتی غير نظامی  میرسلحنی بسيار  با آمريکاجمھور 

من به وزارت  اين تلگراف را. دموکراتيک و ملی شده است اظھار خوشوقتی کرده بود
  .جه فرستادم تا جوابش را تھيه کنند و با امضای من ارسال دارندرامورخا

 و مدت دوسال نداختبه روز امروزش ا مردی که eئوس رايعنی – ساليوانبه من 
 حتی شد و  میکه روز به روز وخيم تر  در ايران با ناتوانی و ضعف ناظر موقعيتی بود

 تماسی ،چون بازرگان می آدحتی ،پوزيسيونيکی از افراد ا که با به خود نداده بود دردسر
آمده بود و رفته بود وبه کاری به قول معروف . کردم  میبه چشم بی مھری نگاه  –بگيرد 

هٌ  رئيس جمھورش را از اوضاع آگاه کرده بود کارتر با ھمً اگر او حقيقتا.م کاری نداشتھ
با  C.Vance  ساليوان و سايروس وانس.توانست کاری کند  میيش باز ھا  ھا وتزلزلترديد

 نگران کننده ھایگزارشاز » سيا«مخالف بودند و درحالی که  Brzezinskiبرژينسکی 
ه ضاع به وخامت کشيد او.فرستاد  میاخبار آرام بخش برای ونس ، ساليوان کردمخابره می

 به موقع برای واشنگتن به صدا  اين ھنر رانداشت که زنگ خطر راحتی  و اين سفيربود
 .ورددر آ

من شبيه ھمان سوالی را که از سفرای . ساليوان چند روز بعد باز به ديدار من آمد
  :ردم از او ھم ک،فرانسه و انگلستان کرده بودم

 چه تصميم گرفته ھا  در ايران مانده اند؟ و درمورد آنآمريکا چند نفر از اتباع -
  ايد؟

  . ھزارنفر بايد باشند7 حدود -
توانند   می برنگردانيد ولی ديگران آمريکايی را که کارشان مفيد است به ھا   آن-
  .بازگردند

 .راعنوان کردولی ھدف او از اين م5قات چيز ديگری بود، زود ھم مقصود خود 
مدن با بھشتی و ديگرانی چون بازرگان و ميناچی را نافع خواست بداند که من کنار آ  می
  .دانم ياخير  می
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  شناسيد؟  می شما اين آقايان را -
 در زندان با ھم بوده ايم و ھمين بين ما حتی ما ؟شناسم  می بازرگان را؟ چطور ن-

  .پيوند ايجاد کرده است
يت هللا بھشتی را ھر گز نديده آ. کنم  میخطابش » تو«که ت يکی از افراد نادری اس

 خبرنداشت که 1 از وجود اين راسپوتينشد  میچطور . ام ولی تلفنی با او صحبت کرده ام
 .دانست  میزبان خارجی  اش اين بود که صاحب فرھنگ بود ودو میتنھا تفاوتش با سلف نا

گرفته بود و آن نوارھای کذايی را مساجد تبليغات خمينی را به دست  بھشتی بود که در
  .کرد  میتکثير 

 حرف دوگل به ياد چه کاره بود؟ آمده بود؟ از کجا اما ميناچی چه صيغه ای بود؟
 به فرانسه توھين »کی«نرال جنگ ويتنام برايش خبر آوردند ژ ميانهٌ وقتی در که افتادم

 کاری ھم با ،شناختم  مین من ميناچی 2»ه؟ کيهکی ديگ« :ل دوگل گفته بود ژنرا،کرده است
ارزشی  که آدم بی) شد نشان دادافشا 1979اسنادی ھم که در اواخر (او نداشتم و بعد فھميدم 

  . دارد و رابط بين بازرگان و آن سفارتخانه شده استآمريکا  راھکی به سفارتواست 
  !  ساليوان برای من رو کردی برنده ایھا  عجب تک خال

  : اين بودماولين جواب
 با .شود م5قات کرد  می – اگر راه و روش درستی داشته باشند – قايان آ اينبا

وان يکی از روحانيون ھم به عنرا  بھشتی حرمت .بازرگان ھميشه حاضر به گفتگو ھستم
   .نگه ميدارم

دبانه گذارد بسيار مؤ  میان ديپلماتيک در اختيار آدم بعد ھم با تمام امکاناتی که زب
مسايلی بپردازد که مربوط به اوست و من بيش از آن گرفتاری و دردسر به او گفتم فقط به 

  .يی از قبيل ميناچی کنمھا  دارم که وقتم راصرف آدم
اين مرد شش ماه قبل از بحرانی .  را نديدمآمريکاپس از آن ھم ديگر ھرگز سفير 

، ندکتعقيب   جريان حوادث رابايست ساعت به ساعت  می يعنی دوره ای که ،ترين لحظات
به . تواند دوا کند  میچه دردی را که برگشته  حاe معلوم نبوددرمرخصی به سر برده بود و 

ٌه  نمايندلیو چاره ياب قرار ميداشت روشن بين و ، قوی، شخصی فعالبايست  میجای او 
  .کارتر ھيچ کدام از اين صفات را دارا نبود

 و ه بودزيسيون نگرفتجدی سراغی از اپو گز به طور ھرآمريکا مدت بيست سال به
شاه .  استھا   اين يکی از گناھان سنگين آن–جود دارد ه بود که اپوزيسيونی و نپذيرفتحتی

 او موی دماغ دولتمردانی که احتمال داشت بنابراين کرد،  می را برطرف ھا ی اننيازھا
ا  را اجرھا  ه شاه نظرات آنتا زمانی ک.  بودندمعاشرت غير قابل آمريکاشوند از نظر 

کرد به تريج قباشان بر  میھمه چيز بر وفق مراد بود، وقتی به حرفشان توجھی نکرد   می
 ناميد، »خيره سر« يک بار در يک کنفرانس مطبوعاتی شاه را حتیيزنھاور آ –ميخورد 

  . نھايت بی ظرافتی است،دوست و متحدی را چنين ناميدن  میدرمجمعی عمو
 محاسن او را نبايد منکر شد، ، و انسانبود عميقا درست میکارتر به نظر من آد

عمل دچار تزلزل هٌ  در لحظ.قادر به تصميم گيری نبود. ولی به نھايت درجه بی اراده بود
 چون ، سنگينتیيوقتی کسی مسئول. کرد  میتظره عقب گرد نبه طرزی غير م شد و  می

 در کليتش  سرنوشت دنيامتوجهناگزير بايد   را برعھده دارد وآمريکارياست جمھوری 
  . کند، حق ندارد روزی ده بار نظراتش را عوض باشد
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دانند کارتر رياست جمھوريش را با اع5م حرمت به حقوق  میھمانطور که ھمه 
ی بيشتر ھا  کرد که شاه را متعھد به دادن آزادی  میبشر آغاز کرد، منطق اين کار حکم 

؟ يکشبه ترک عادت کردتوان   می آيا: شد  میال جاودانه مطرح ولی در اينجا ھم آن سؤ. کند
  :در رابطه با ھمين اصل کارتر به اطرافيانش گفته بود

  . حفظ روابط با ايران کار سھلی نخواھد بود-
ورد که آ  میاز يک طرف به پادشاه فشار . را داشتخطر اين سخن حکم زنگ 

 از طرف ديگر و کارھا در تضاد بود، چونهٌ آزادی بيشتر به مردم بدھد ولی اين اقدام با بقي
 ،داده بودندکه در دل ساواک جا » سيا«ی ھا از طريق رابط ھا  يیآمريکا ،درھمان زمان

  .کردند  میی فعاeنه با رژيم شاه ھمکار
بايست با تماس با میتا  که قاعد،آزادی برای دادن آمريکا در خواست حتی

 ھمراھانشاناعضای سنا و چند نفر از  :ديباز به اين کار نيانجاماپوزيسيون ھمراه ميشد، 
نبودم که  میآددر ھر حال من . فقط چند روز قبل از رسيدن من به قدرت به م5قاتم آمدند

  .  بفرستمھا  دنبال آن
 ،م5ھا:  به اشکال و دeيل مختلف از اوضاع ايران ناراضی بودندسه گروه مختلف

 واجبات بود اع جزوو تحليل روشن از اوض ه يک تجزي.ونی چون منّ، و مليھا  کمونيست
کار دولت کارتر چنان بود که اط5عات آشفته و با ھرج و مرج تمام به رياست ٌه ولی نحو

 اين وزير امور خارجه –داد، ونس   میجدا  برژينسکی گزارشش را :رسيد میجمھوری 
 طبيعی ً،ايضا  وًھم عينا» سيا« و سازمان ،رولد براون در پنتاگونھا   جدا،–قابل ترحم 

  .شد  می رئيس جمھور مردد آنآشفتگی فقط موجب دوار سر ھمه که اين است 
ميشل پونياتوفسکی نقل . ن حد و حصر بوددرھما  میھم بی نظ از اين طرف

يکی از : شد  می شاهبه  آمريکااز  تلفن 5کند که در آخرين روزھای سلطنت شاه روزانه   می
 يکی از پنتاگون و ،ورخارجه يکی ازوزارت ام،ملی يکی از شورای امنيت ،رئيس جمھور

داد و   میاوضاع به او ٌه و ھرکدام نظری مغاير ديگری در بار» سيا« يکی از با�خره
  .کرد میيی بود که روزالين کارتر، ھر روز به شھبانو ھا  سوای تلفنھا  اين

 با�خره شاه ،بين سقوط ھويدا وکابينه ازھاریهٌ پس جای تعجب نيست که در فاصل
  .3ه باشدفترگ تماس  دموکرات وی متعدد با رھبری ملیھا  میپس از سردرگ

  
ماجراجو و دھاتی بی سوادی بود اھل روسيه که لباس کشيشی ) 1916- 1872() گئورگی ايه فيمويچ نوويخ(راسپوتين ـ 1

 بيماری وسپس چون ادعای اين موجود مزور با.  شفا بخشدھا تواند بيماران را با لمس کردن آن میبرتن نمود وم دعی شد که 
درمان وليعھد مصادف بود، اين شخص بر ملکه روسيه يعنی ھسمر تزار نفوذی راوان يافت و واين نفوذ رابه نفع آلمان و 

  . به سدت چند نفر از اشراف روسيه کشته شد1916راسپوتين در سال . پيروان ان کشور در روسيه به کار گرفت
 ?Qui est Kyـ 2
کارتر رئيس جمھورسابق  می برای چاپ آماده بود، جي»يکرنگی« يعنی زمانی که ترجمه کتاب ،1982  در اوايل نوامبرـ3
ساليوان و ٌه ی کارتر در بارھا گفته. منتشر ساخت» با حفظ ايمان« حوادث دوران رياست جمھور خود را تحت عنوان آمريکا

يی در واشنگتن ايجاد آمريکا سياستمداران گردي و آمريکايی که گزارشات ضد و نقيض سفير ھا میاشارتش درمورد سردرگ
  : ساليون به روايت کارتر چنين موجودی است.ی شاپور بختيار استھا  موکد نظرات و تجزيه و تحليلً دقيقا،کرده بود

تواند از يک سو  میشاه تنھا عنصری است که « : ساليوان تلگرافی به واشنگتن فرستاد به اين مضمون1978 اکتبر 28در 
 با مذاکره ایمن با ھرگونه ...  باشد و از سوی ديگر تغيير و تحولی قابل کنترل را رھبری کندتحت نظارت داشتهن را ارتشيا

  )439. ص» با حفظ ايمان«از کتاب ( .»..خمينی مخالفم
ه شاه تمايل  بيش از آنچ»پوزيسيونا«ه بايد به رھبران کدا کرده بود  اعتقاد راسخ پي، ساليوان،در اوايل نوامبر سفير ما

  )440. ھمان کتاب ص(. دارد، اختيارات و امکانات دخالت در مسايل مملکتی داده شود
غرب بود انتخاب کرد و او نخست وزيری را ٌه بختيار را که سياستمداری ميانه رو و تحصيل کرد ر شاپو،اواخر سال شاه

 به نظر ممکن 1979ه در روزھای اول ماه ژانوي... دن داتحير نشاٌه  اين رھبر جديد از خود قدرت واستق5لی ماي.پذيرفت
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بتواند طبق قانون اساسی موجود ايران کابينه ای تشکيل ) با آنکه ھر گز از حمايت خمينی برخوردار نبود(رسيد که بختيار  می
او را از ايران ٌه اصلی شاه مخالفت کنيم و عزيمت ب5فھا کرد که ما با تمام انتخاب میپيشنھاد   ساليوان ماولی سفير... دھد

  )443- 442 ھمان کتاب صفحات(.. .خواستار شويم و بکوشيم نوعی دوستی و اتحاد با خمينی برقرار سازيم
نرال ھويزر دستور دادم که اين ژمن به .. .چون ساليوان به ھيچ وجه قادر نبود اط5عات دقيقی از ارتش به ما بدھد

دال بر اين بودکه تا آنجا که امکان دارد  دستوراتم.. . من به گوادولوپ رفتم1979ژانويه  4در ... ماموريت را در ايران انجام دھد
 اين شده بود که شاه بايد ساليوان که فکر و ذکرش فقط فقط رفتار سفيرماٌه ن روزھا نحو اما در آ،موقعيت شاه را تقويت کنيم

من ھنوز ... وان احواeت جنون زده و عصبی پيدا کرده بود سالي.خير برود، موجب نگرانی و آشفتگی ذھن من شده بودأبدون ت
گرفتم ولی بعدھا برايم روشن شد که اين گزارشات نه دقيق بوده و نه با تعادل فکری  می او تصميم ھا بر طبق بعض گزارش

معموe با گزارشات ی ساليوان در مورد ارتش ھا گزارش.. .ساليوان مصر بود که ما فقط از خمينی حمايت کنيم. تھيه شده است
 .کرد اعتماد شود میی ھويزر ھا به مرور زمان من به اين نتيجه رسيدم که فقط به قضاوت.. .ھويزر مغايرت و تضاد داشت

  )444- 443 ھمان کتاب صفحات(
 خمينی و ريختن طرح و نقشه ای با او با مستقيم ديدارنگتن ساليوان کماکان به اصرارش برای اشپس از بازگشت به و

ه برای ونس تلگرافی فرستاد  ژانوي10ودر تاريخ . ظاھرا ساليوان ضابطه برخود و تعادلش را از دست داده بود... داد میادامه 
در ... اوضاع بغرنج ايران کام5 عاجز بودٌه جزيه و تحليلی معقول و منطقی در بارتٌه  عرضاز... که در مرز گستاخی بود

اعتماد .. .)از پشتيبانی بدون قيد و شرط از شاه تا حمايت صد در صد ازخمينی(يش ھا  دادنی اخير به دليل تغيير جھتھا ھفته
  )446ھمان کتاب ص (.. .از وزير خارجه خواستم که از تھران احضار ش کند، ولی. من نسبت به او سست شده بود

او به من گفت که تفاوت . ھد بازگردد و گزارشی حضوری به من بدآمريکادر اين زمان من از ھويزر خواستم که به 
ساليوان تنھا کسی نبود که موجب دردسر مرا فراھم .. . وجود داشته استآمريکافاحشی ميان تعبير او و ساليوان از سياست 

  )449 .ھمان کتاب ص(... گرد آمده بود) از طرف منابع مختلف( وار در واشنگتن افسانهيک سلسله اخبار .آورده بود
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7777 
 

داد  میترجيح شوروی شاه را   
  
  

 در Huyserيی به نام ھويزر آمريکاه ژانويه خبر شدم که يک ژنرال دراوايل ما
دانستم   می او را نه م5قات کردم ونه در ھيچ لحظه ای با اوتماسی داشتم، فقط .تھران است

 است که در آن A.Haig ھوايی و معاون ژنرال الکساندر ھيگکه ھويزر افسر نيروی 
  .ل نيروھای پيمان آت5نتيک بودزمان فرمانده ک

 تازگی مسألهاين قضيه بيش از حد متعارف ذھن مرا به خود مشغول نکرد، چون 
 آمريکا .دادند  میيی را دايم به خورد ما آمريکای خارجی وبه خصوص ھا نداشت، ژنرال

يی از خزانه ما آمريکا  می چند ھزار مشاور نظا.دستگاه عريض و طويلی در ايران داشت
 پادشاه از اين .رفت  میی به شمار ا  هرقم مالی قابل م5حظ کردند که می دريافت مزد

 :گويد  می وقتی پادشاه با تعجب . شنوايی داشتً عموماھا يیآمريکا و از ًمشاورين خصوصا
ند ا  هند درحالی که من ھرچه آنھا گفتا  هيی عليه من قد علم کردآمريکافھمم چرا   میمن ن«

  .قيقت حرفش منطقی است در ح.»ما  هقبول کرد
يی را به من آمريکا ھيچ کدام حضور اين ژنرال ،نه فرمانده ستاد مشترک  وشاهنه 

 افزوده شده بود و تنھا فرقش ھا  در ظاھر ژنرالی بود که به ديگر ژنرال: اط5ع نداده بودند
کار  آشمسألهبا بقيه اين بود که درنيروی ھوايی بود و در پرتو حوادث بعدی اھميت اين 

زمانی که نظاميان شانه از زير بار وظايف خود خالی کردند، نيروی ھوايی قبل از : شد
  .ديگر نيروھا دولت مرا رھا کرد

 دراين مطلب ھم .قره باغی فقط به من گفت که با ھويزر مذاکراتی داشته است
به امد،   می اولين بار نبود که معاون ھيگ به ايران ،ی غير عادی وجود نداشتا  همسأل

. شد  میع5وه معموe برای خريد اين يا آن نوع ھواپيما و يا مسايل فنی ديگر با او مشورت 
 سفر فرمانده کل نيروھای پيمان ورشو به ايران نبود که مرا به فکر ،سفر او به ايران

  .آيمدر پی يافتن دeيل اين بازديد بربياندازد و 
ی متعدد ک5ف ھا   يکی از گره ولی،آرامش خاطر نبودهٌ البته حضور ھويزر ماي

ن واحد آنھا در آهٌ شد، امکان باز کردن ھم  میسر درگم کارھايی بود که بايد يک يک باز 
  .وجود نداشت

  :پرسيدم
  ھويزر در اين مذاکرات به شما چه گفته است؟ -
   اط5ع داشتيد که اعليحضرت قبل از عزيمت او را به حضور پذيرفته بود؟-
 ولی من ،ه پادشاه ژنرالی عالی رتبه را به حضور بپذيرد غير معمول نيست ک-

زند که درجھت سياست من است گوش   میی معقولی ھا  اگر حرف .قصد ديدار او را ندارم
يش را ھا  کند، حرف  میکنيد ولی اگر در باره مسايلی که در ص5حيتش نيست اظھارنظر 

 را با من در مسأله بود ّ مصریکاراگر در . شما تحت فرمان او که نيستيد. نشنيده بگيريد
  .ميان بگذاريد

فرمانده نيروی زمينی و  ، فرمانده نيروی دريايی،ھويزر با فرمانده ستاد مشترک
و مشغله  من چنان کار. روی ھوايی در تماس بود ولی سروصدای چندانی نداشتفرمانده ني
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اگر اط5ع . آمد  میی کم اھميتم به شمار ھا  داشتم که رفت و آمدھای او از جمله نگرانی
مده است ناگزير بودم يکی از اين آموريتی مخفی أشتم که او به ايران برای اجرای مدا  می

 يا ب5فاصله از کشور اخراجش کنم يا احضارش نمايم و بيينم که چه :دو رفتار را پيش گيرم
  .گويد  می

وک رئيس ستاد مشترک را مامور کرده بودم که اگر از طرف ھويزر رفتاری مشک
  .ديد مرا مطلع سازد
 اط5عاتی که توسط .کنم که درواشنگتن سياستی روشن وجود نداشت  میمن تصور 

و ديگران و در آن اواخر ژنرال ھويزر جمع » سيا« سازمان ، ويليام سوليوان،آمريکاسفير 
ترديدھا و  کرد و  می رسيد ھرکدام ديگری را خنثی  میر شد به روی ميز کارت  میآوری 
ا ايرانيانی ي چندين بار از طريق افسران ھا  يیآمريکا .شد  می ازھمين وضع ناشی ھا  تزلزل

خوندھا روابطی ی ديگر سعی کردند که با آھا  کردند و يا از راه  میکه در سفارت کار 
گاه پيشنھاد  شد، به ارتش  میتحريکات وسيع هٌ  يعنی در زمانی که دامنقب�. برقرار سازند

. مقاومت در مقابل م5ھا باشدٌه گفتند آماد میمل نمايد و گاه عاطانه حتکردند که م  می
 بر ارتش وجود داشت ولی پيشنھادات تا لحظه آخر ضد ونقيض آمريکابنابراين نفوذ مستقيم 

  .و مبھم بود
د که مانع اول اين بوهٌ موريت ژنرال ھويزر درمرحلتصورمن اين است که مأ

از افسران خواسته شود که دست به کودتا نزنند؟ يا eزم بود که آ.  شودھا  کودتای ژنرال
يی که از مملکت بھره بسيار برده بودند و ھا   اين ژنرال.کند  میتمام قراين بر اين حکم 

اين ناتوانی در .  وقتی کشور نياز به خدمت آنھا داشت در انجامش عاجز ماندند،بردند  می
دولت ھر که :  بود به آنھا بگويدھويزر آمده.  آشکارا نشان داده شد) بھمن22 ( فوريه12
کنم قصد   می تصور ن! کودتا درکارنيست، سنجابی يا بازرگان،خواھد باشد، مال بختيار  می

 بوده باشد و درنتيجه ايجاد اين خطر ھا  نرال به ژ»اع5م بی طرفی«او از اين سفر پيشنھاد 
مخبط ممکن است  میآدفقط . اشغال کنندا  رآمريکاکه م5ھا چند روز بعد ب5مانع سفارت 

  .مرتکب چنين عملی شود
 به سمت خمينی محتمل است که او ھا  در ھر حال با در نظر گرفتن شدت گرايش

اگر به نظرتان :  مث5 پيشنھاد کرده باشد. حق انتخاب و اختياری گذاشته باشدھا ژنرالبرای 
 چنانچه مايل ، کنيد حمايت،توانيد از دولت بختيار يا از دولت بعد از آن  میرسد که ن  می

  .1نگه داريدخدمت ٌه  آماديکپارچگی خود را حفظ کنيد و ارتش رابوديد کنار برويد ولی 
 که به فکر منافع کشور خويش ،اين راه حل نھايی از طرف يک ژنرال خارجی

نکردند و پريشانی   میی ما در ھمين حد ھم اقداھا  نرالتواند پذيرفته باشد ولی ژ میاست، 
 را در معرض غارت اراذل و ھا   پادگان،سيختگی کامل ارتش رابرگزيدندو از ھم گ

ی سبک ھا  اوباشی قرار دادند که از اطراف و اکناف سرازير شده بودند تا خود رابه س5ح
  .مسلح سازند و کشور را به خاک و خون بکشند

به قدرت رسيدن م5يان نظر مساعد داشت وھويزر با  ساليوان ،درھر صورت
اسنادی که تا به حال منتشر شده است ھمه در . د جلوی کودتای ارتش را بگيردکوشي  می

 در ھر حال ،دانم که بازرگان با ھويزر م5قات کرده بود ياخير  مین. تاييد اين تعبير است
بوده است چون بازرگان زبان   می صورت گرفته باشد در حضور شخص سویاگر م5قات
توانست زبان مشترکشان شود، حرف   می که ،سهداند و ھويزر به فران  میانگليسی ن

هٌ  در اواخرآن ھفت: يک چيز مسلم است. نقش مقدم ھم در اين ميان بسيار مھم است.زند  مین



 119 

 که به او قول داده بود درسمت رياست ، مقدم آشکارا به سمت بازرگان،سرنوشت ساز
 اينکه وقتم را صرف در آن روزھا من فراغت. ساواک ابقايش خواھد کرد، متمايل شده بود

 نداشتم ومنابع مطمئنی که از طريق ،اين کنم که بدانم چه کسی به چه کسی چه گفته است
هٌ نتيج.  چه آشی درحال پختن است در اختيارم نبودتا بدانمآنھا بتوانم اط5عاتی کسب کنم 

  .ش را پرداختا  ه جريمآمريکا در ھر حال مثبت نبود و ،ماموريت ھويزر
 برانگيختن ،سياست خارجیهٌ  به قدرت رسيدن من در زمينپيامدھایز يکی ديگر ا

ی دوران پس از سقوط مصدق ھميشه روابط شاه با شوروی به استثنا.  بودھا  خشم شوروی
. ی جدی پيدا نکردھا  روزه دنباله6جنگ ٌه ی کوچک آنھا در بارھا  اخت5ف. دبانه ماندمؤ

 و ھا  به ايران کردند و در تمام سخن  میس کاسيگين و پادگورنی ھمه سفرھای ر،برژنف
وصف » دوستانه«و روابط ما با صفت » مطمئن« مرزھای مشترک ما با صفت ،گفتگوھا

  .شد  می
 از نشان دادن ھر ھا   روس، دست زدندشاهکه م5ھا به حم5ت شديد عليه  میھنگا

ويی که پھل  کمترين حرف دوPravda 2در سراسر پراودا. نوع واکنشی خودداری کردند
ولی وقتی  .شود  میش تعبير و تفسير بنويسند، پيدا نا  همتخصصين کرملين بتوانند در بار

ار سوسيال دموکرات واگذ میو خصوصا آدخبر پخش شد که قدرت به يکی از رھبران ملی 
در ه ب رهوکتشکيل کابينه من آنھا را از . شود، رفتارشان از امروز به فردا تغيير کرد  می

 ،کنيم  میببينند که ما چه  ه اين ظرافت را به خرج دھند که eاقل صبر کنند وبرد، بی آنک
بدگويی را آغاز کردند و وقتی در نظر بگيريم که تحوeتی که من کمر به انجامش بسته 

 ھميشه سنگش را به ھا یا  هيی بود که تودھا   منطبق با حرفھا   eاقل از بعض قسمت،بودم
  .شود  می5ت نمايان تر زدند، وقاحت اين حم میسينه 

از اين رو به آن رو شدن سياست شوروی مرا به ياد روزی درجوانی ام انداخت که 
به مسکو رفته است تا پيمان عدم  Ribbentrop 3راديويی شنيدم که ريبن تروپٌه از فرستند

 ،آلمان ھيتلری و روسيه استالينی ، بين1939اين اتحاد موحش سپتامبر .  را امضا کندتعرض
 ھا  ولی چھل سال بعد تحيرم از رفتار شوروی. در آن زمان سخت مرا به خشم آورده بود

کمتر بود، چون ديگر دستگيرم شده بود که سياست شوروی معجونی از تضاد و بی 
  .است  میشر

 .گيرم که تجزيه و تحليل آنان قبل از ھر چيز از ديد عملی است  میاين را ناديده ن
صور کردند ممکن است دولت من در برقراری نظم و آرامش خشم آنھا در زمانی که ت

نفوذ کشورھای غربی هٌ  ايران در منطق،4ی يالتاھا  طبق موافقت. موفق شود، باe گرفت
خمينی  و ورود –قه از دنيا را به خطر اندازد قرار دارد و ھر عامل جديدی که ثبات آن منط

 را به کشاندن ايران به ھا  روس – مندی يکی از ھمين عوامل بودشوبرای ھر ناظر ھ
  . سازد  میطرف بلوک شرق اميدوار 

 راه توسعه نفوذ ،تجزيه ايران« :درست گفته است که E.Muskieادوارد ماسکی 
 از اين ديد ديپلماسی شوروی مرا از .»کند  میشوروی را در منطقه خليج فارس ھموار 

  . جدی تر گرفته بودآمريکاوزارت امورخارجه 
  

که   گذارد  انگشت می از نگارش يکرنگی منتشر شد بر اين نکته پسدر کتاب خاطرات خويش که چند سال  ـ ھويزر1
 و از اين که به دليل پيروی از دستورات نظامی ھيچگاه نتوانسته با او تماس مستقيم است بختيار مرد ميدان مصاف با خمينی 

  .کند می داشته باشد ابراز تأسف
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 بنيانگزاری 1912 مه 5ی که به دست کارگران سنت پترزبورگ در ا هحقيقت است و نام نشري »پراودا«معنای لغوی ـ 2
  .  روزنامه ارگان حزب کمونيست شوروی گرديداين 1917اولين سردبير آن استالين بود و دراکتبر . شد

ود و پس از آن مدتی  آلمانی که درجنگ جھانی اول افسر ارتش بارسياستمد) 1946- 1893() يواخيم فون( ربين تروپ ـ3
 1938مد، مدتی سفير آلمان در انگلستان بود و در سال آ به عضويت حزب نازی در 1932سپس در سال . به تجارت پرداخت

دگاه نورنبرگ محکموم به  تروپ در دا ريبن. را با استالين امضا کردتعرض قرارداد عدم 1939وزير امورخارجه شد و در سال 
  . مرگ شد
 محل 1945 فوريه 11 تا 4اين شھر از تاريخ .  شھری از استان اوکراين است که درساحل دريای سياه قرار دارد يالتا نامـ4

ممالک مختلف . در کنفرانس يالتا اتخاذ کردندھا طبق تصميماتی که سران دولت.  بوداستالينروزولت و ،کنفرانسی بين چرچيل
به ع5وه طی ھمين کنفرانس بود که فتوحات روسيه تلويحا از طرف . جھان را به دو منطقه نفوذ غرب و شرق تقسيم کردند

  . ی بزرگ به رسميت شناخته شدھا  قدرت
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م خمينی به ايران بازگرددچرا گذاشت  
  
  

سبعيت او را دستکم گرفته هٌ  فقط درج،گفتم که ذات خمينی را خوب شناخته بودم
  .بودم

 ،بر شھر جنون مستولی بود. رسيد فرا ، يعنی اول فوريه،ورود او به تھران روز
. رسيد  میعبوس از راه  و عمامه بر سر» مھدی«کرد،   میدحام عظيم جمعيت بيداد از

  . که آفتی بر مملکت افتاده استکردم  میاحساس 
 به ،1ولی ھيچ يک از اظھارات او به اندازه جوابی که به وسيله ديلماجش قطب زاده

  :ال خبرنگار که پرسيد در جواب سؤ.شرديک خبرنگار ايتاليايی داد دل مرا نف
  ؟يدار در بازگشت به وطن چه احساسی د،دوریپس از پانزده سال  -

 :گفت
  ! ھيچ-

 سپس به دليل ميانجيگری ، محکوم به اعدام شده بود1963مردی که در سال 
تبعيد بسر   در ترکيه و بعد درعراق در، از مرگ نجات يافته بود، از جمله پاکروان،یا  هعد

هٌ گذشت، در لحظ  می سال از عمرش 80برده بود، چند ماھی را در فرانسه گذرانده بود و 
  . ثری نداشت ھيچ رقت و تأ،پا گذاشتن بر خاک ايران ھيچ احساسی

 شايد تصور شود که قصدش !یا  ه عجب عنصر بی عاطف!چه دل سنگی »!ھيچ«
 خواسته است حتیست يا ا ھيجان بازگشت موجب دادن اين جواب شده ا بوده است يتحريک

 در .ز حرف مناسب بھتر است حرف نزنيما. حرف مناسبی بزند که به درد نشريات بخورد
ولی آنچه وحشتناک تر است اينست . ی طنز به وديعه گذاشته نشده استا  هوجود خمينی ذر

او : از اين بابت شکی باقی نمانده است. که در او نشانی از عواطف و احساسات ھم نيست
  . را به ثبوت رسانده استمسألهد بارھا اين خو

 نسبت به او بخشش و ترحم نشان داد و 1963 در سال ،ش بود دشمن خوني کهشاه
 درھمان روز ورودش ما برای حفظ جان او تمام نيروی امنيتی که در اختيار داشتيم به حتی

 نيت ايجاد  به،در امن وامانکه اين موجود غير انسان و خبيث برای  .خطر انداختيم
  .آمد  میپريشانی به ملک ما 

 ؟توانستم نگذارم  میآيا . ند که چرا گذاشتم او به ايران بازگرددا هبه من ايراد گرفت
eمن نبود، يکی از در هٌ  که بازگرداندن او گرچه جزو برنام بايد تصريح کنمًاو

 به ع5وه من .دھند میش را پس ا  هی خوش باورانی بود که امروز ناگزير کفارھا  خواست
به . دولت حق ورود به ايران را دارندٌه ازقديم ونديم گفته بودم که تمام ايرانيان بدون اجاز

گويم جزو حقوق طبيعی ھر   میاين نظر اعتقاد داشتم و امروز ھم به آن معتقدم و 
توانم بپذيرم که مخالفين رژيم در شوروی از حق  می به عنوان مثال من ن.شھروندی است

ی جدا ا  ه پروند ديگری است ونياز بهمسألهتنبيه کردن آنھا . ت کشورشان محروم شوندتابعي
 يک نفر خارجی نامطلوب را از ،شود و بايد می. نھا حق مسلم آنھاستدارد ولی تابعيت آ

هٌ  ھر قدر ھم خ5ف کار باشد، مملکتش خان،ولی شھروند ھر ملکی. کشوری اخراج کرد
  .اوست
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 اين حرف نادرست .يرانی نيست و مليتش مورد ترديد استشايع بود که خمينی ا
اجدادش اھل .  ايرانی و مادرش ھم از روستاييان مملکت ما بود، پدر اين موجود.است

هٌ آيد و امثال او درھم  میمھاجر به شمار ٌه خانوادٌه ند، بنابراين خود او نوادا  هکشمير بود
  .ممالک بسيارند
خواستند او را فرزند يکی از   می. ين موجود بافته شداٌه ی مختلفی در بارھا  افسانه

 در اين شايعه ھم نشانی از . اعدام شده استرضا شاهمخالفين رژيم جلوه دھند که به دستور 
 اعدام . مرده استرضا شاه سالی قبل از به تخت نشستن 20پدر خمينی : حقيقت وجود ندارد

 . به قتل رسيده است،ش دلبستگی داشتھم نشده بلکه به ضرب سه گلوله ولگردی که به زن
 قبل از ً ظاھرا. بودند اتفاق افتاده استشی که در آن زمان ساکنا  هاين حوادث در دھکد

 .ندا هکرد  میی مديد، سوار بر خر از محلی به محل ديگر کوچ ھا  ن محل مدتسکونت در آ
 دستگير و ،اندهرس  میقاتل پدر خمينی که مردی رذل بوده است و به مردم بی دفاع آزار 

 آيا –بلکه طبق قوانين مدنی   مینه طبق قوانين اس5 – شود  میمحاکمه و محکوم به اعدام 
  توان انتظار چنين عدالتی را داشت؟  میدر زمان حکومت خمينی 

 اين م5 که در ايرانی بودنش شکی نيست، :ديدم  میمن قضيه را به اين شکل 
 با ًی صالح وطبعاھا  فی از او سربزند، توسط دادگاهميتواند به ايران بازگردد، ولی اگر خ5

يی که قانون پيش بينی کرده است، به محاکمه کشانده خواھد و مثل ديگر ھا  تمام تضمين
  .شھروندان حکم دادگاه درموردش اجرا خواھد شد

 ، درصورتی که جنون،ردمک   میاستدeل منطق از روی من در اين بود که اشتباه
  .گذاشت جايی برای منطق نمیترين حقوق   ض ابتدايیپريشانی فکر و نق

ترم شد که من يکی از اصولی را که مح  می ،ی اين چنينیا  هل مھلکابدر مق
eزم بود اول از او عمل ولی . بگيرم  اين موجود پليد راداشتم زير پا بگذارم وجلو  می

به مه کشاند، به دليل مقاصدی که داشت به محاکًصرفا شد او را   می ن.خ5فی سر بزند
  .کرد، برقراری آزادی و خوشبختی برای مردم بود  می مقاصدی که ابراز ع5وه

 مردم باور کرده بودند، اين موجودی ؟توانستم ارائه دھم  می محکمه پسندی چه دليل
 سال ديکتاتوری را به پايان خواھد رساند به ع5وه دعای خير و 25که از راه رسيده است 
ب او شدند و کسانی که درد اس5م داشتند جذميمه دارد، درنتيجه سجاده و تسبيح ھم ض

که به ھم زمانی . ی شرقی به او ابعادی فوق طبيعی دادندھا  ازھمه مھمتر، با برداشت
 موجی با . مشغول شد من ديگر ھيچ امکانی برای بازداشت او نداشتمھا  برانگيختن رجاله

  .آنچه نبايد بشود، شده بود. کرد  میقدرت و شدت او را بر فراز خود حمل 
 و نشريات برحذر ھا  من ھموطنانم را از آنچه در شرف اتفاق بود، از طريق رسانه

 eاقل اين خرده را .خواھد بودامل فاجعه که اين مرد جانور مھيبی است و ع گفتم. مکرد
  .توان بر من گرفت که تمام اخطارھای ممکن را در اين باره ندادم  مین

 با سرويس جاسوسی انگلستان در ارتباط بود؟ فقط ،ندا  هان که گفت چن،آيا خمينی
 يعنی نفرت انگيزترين ،کافی است يادآور شوم که او از اعضای اخوان المسلمين است

 پيوندھای قديم ھا  اخوان المسلمين با انگليس. ارض به خود ديده استٌه گروھی که کر
 صد و پنجاه سال پيش انگلستان ھميشه با  از.ستدعاماسناد موجود شاھد اين . يق دارندوعم

 . روابط نزديک داشته است، و با اعضای اخوان المسلمين به طور اخصاعمم5ھا به طور 
ند، باکمک و ھمدستی ا  ه يا کودتايی بر پا کرد،ندا  هی سياسی چيدا  هھر بار که آنھا دسيس

 عليه شاه ،اصر در مصر عليه نھا   اخوان المسلمين دست در دست انگليس.م5ھا بوده است
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 .درھمه جا اين پديده تکرار شده است.  عليه ملک حسين وعليه سادات توطئه کردند،ايران
 ، با سرويس جاسوسی انگليسی eاقل از طريق غير مستقيم اخوان المسلمين،بنابراين خمينی

  .در رابطه بوده است
آن قسمت . کرددر ھر حال سرويس جاسوسی انگلستان در جھت منافع خمينی کار 

شود، کمکی است که  میکوچکی از اين توده يخ مواج که از آب بيرون است و به چشم ديده 
ثری در تبليغاتی بسيار مؤهٌ راديويی وسيلٌه اين فرستند.  به او نمود. سی. بی.راديوی بی
يکی از دeيل اين که برخ5ف راديوی فرانسه که ھر گز صدايش بگوش . ايران است

  :زمانی که سفير فرانسه به م5قاتم آمد به او گفتم. شود  میخوب شنيده  ،رسد  مین
 ؟ نيم ساعت برنامه راديويی ھم ازمملکت شما نداريمحتی چرا ما در اينجا -

! کنند  می ميليون نفر زندگی  درحاليکه در اين دو مملکت بيش از پنجاه.افغانستان ھم ندارد
ی ھا و آسيايی توجه دارد ودرتمام دنيا مدافع ھدفه به بسياری از کشورھای آفريقايی فرانس

  کنيد؟  می چرا مختصری بيشتر به ايران توجه ن.واeست
ً اوe. ی برخوردار استا  ه به چند دليل درايران از اعتبار فوق العاد. سی. بی. بی

پس از به ع5وه .کرد  می درست و واقعی را پخش ًدرطول جنگ دوم جھانی اخبار نسبتا
ويکتوريا هٌ  انگلستان دوران ملک، ھنوز انگلستانتصور ميکنندسياری از ايرانيان بچند نسل 

: گويند  می. شود به آن اعتماد کرد  میو اولين نيروی دريايی دنياست و قدرتی با ثبات که 
 .» پرت و بی اساس نيستگويند  میوقتی چيزی  عقولی ھستندی مھا   آدمھا انگليس«

شود ولی وقتی منبع   میط تلقی رسد با قيد احتيا  میسکو يی که از واشنگتن يا مھا  حرف
  .ستھا   انگليسی باشد تضمينی برای صحت گفتهخبر

 زمانی .کافی از اين ماجراھا آگاه شدمٌه  به انداز،يی که در اپوزيسيون بودمھا  سال
 متوجه شدم که تا چه حد انگلستان بر بازار حاکم ،که عضو ھيات اجراييه جبھه ملی بودم

 دست اين فرستنده  به سادگی آلت، ھمان بازار کذايی که از بسياری جھات منفور است.است
مور بودم که تصميمات جبھه را به بازاريانی که به تشکي5ت ما وابسته وقتی مأ. شود  می

  : بارھا از زبان آنھا شنيدم،بودند اط5ع دھم
  .تعطيل خواھد بود پس فردا بازار ً ظاھرا.کردم  می را گوش . سی. بی. اeن بی-

  :ومن ناگزير بودم جواب بدھم
در اين باره   می چون کميته ھنوز تصمي، شما اط5عاتتان از من بيشتر است-

  . من بايد به شما اب5غ کنمًنگرفته است و تاريخ تظاھرات را قاعدتا
امکان داشت اعتصابی بر پا شود که ھيچ يک از احزاب دستورش را نداده باشند و 

راديويی ٌه توسط يکی از گويندگان صاحب تخيل اين فرستند تصميمش درلندن ودرحقيقت 
  .وحی منزل بودچون صدای لندن : گرفته شده باشد

 بسيار قبل از آن که ، سياست آن برای خدمت به مملکتش و اشاعهٌ.سی.  بی.بی
ھرچه  ھا  انگليس. کرد می به فرانسه بيايد از او حمايت حتیخمينی وارد ايران شود يا 

انگلستان ھم مثل فرانسه و ديگر »  کام5 مستقل از دولت است. سی.بی.بی« :بگويند
مين  از طرف دولت تأًوسايل ارتباطات جمعی آن اصوeهٌ کشورھايی است که بودج

توان گفت که   می . سی.بی. برای ھمين است که فقط با دقيق شدن در لحن بی. شود  می
  .ه خمينی نظر مساعد داشتسياست انگلستان بی ترديد نسبت ب

ه زندان افکنم توانستم اين موجود راخارج مرزھا نگه دارم ونه او را ب  میچون نه 
اش شوم، سعی کردم راه حلی پيدا کنم و دوستانی را که به درجات   که مانع آفت رسانی

  .مختلف و با شدت وضعف به اھداف خمينی جذب شده بودند، ببينم
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نبود و ھم متدين   میسنجابی دمدٌه افع آمد، چون ھم به اندازديدار بازرگان به نظرم ن
 مبارزات گذشته و طیبه ع5وه سوابق و آشنايی ھر دوی ما . توانست کمکم کند  میبود و 

ی پادشاه چشيده بوديم عامل ديگری بود که به اين ديدار ھا  در زندانًخفقانی که مشترکا
  .کرد  میحکم 

 ،از دکتر سياسی. شد  میصداترين نحو برگزار بايست به بی سرو  میم5قات ما 
ش بپذيرد و چون امروز او در ا  ه خواستم که ما را در خان،رئيس اسبق دانشگاه تھران

بر سر او   میژوپيتر اس5هٌ توانم بدون وحشت از اينکه صاعق  میبرد  میفرانسه به سر 
ما . ز او استفاده کنمنازل شود، نامش را ببرم و درضمن از اين فرصت برای اظھار تشکر ا

 بازرگان به تمام نظرات من بدون تغيير با اين کلمات .حدود يکساعت و نيم به بحث نشستيم
  :داد میجواب 

  . حرفت درست است-
 در اصول گفتگوھا ؟پس چرا ھمانجا توافق نکنيم که روشی واحد پيش بگيريم
داد که درعمل   مین اخت5ف و برخوردی وجود نداشت ولی اط5عاتی که من داشتم نشا

  .توافق نيست
توانی با او   میتو مطمئنی که . م که قصد دارد ترا نخست وزيرش کندا  ه شنيد-

  ؟کارکنی
  .کند  میاو که مثل من و تو استدeل ن. سان نخواھد بودآ-
بسياری نکات را ٌه کنيم، اماھنوز امکان توافق در بار  می ما ھم شبيه ھم استدeل ن-

  .داريم
  . در اين فضای ھيجان زدهً اما کار مشکل خواھد بود، مخصوصادرست است-

 ازاين حرف بايد به اين نتيجه رسيد که ھمکاری بين آن دو، راه حل دلخواه نبود، مع
  .ھذا بازرگان کار کردن با خمينی را به ھمکاری با من ترجيح داد

يايی در سر  متوجه شدم که بازرگان چنين رؤبا�خرهتبادل نظرھا هٌ چرا؟ در ادام
 ولی ظرف چند روز آينده به قم خواھد رفت و جا را ،خمينی در تھران است«: پرورد  می

 حکومت – بازرگان –درحاليکه من . ش خواھد رسيدا  ه به نماز و روزخالی خواھد کرد و
اeن وقت آن نيست که سوار قطار بختيار شوم که تازه در بھترين شرايط حکم . خواھم کرد
  .»ش را خواھم داشتا هکمک رانند

ولی بازرگان از آينده بی . کرد  میبازرگان بيچاره تنھا کسی نبود که چنين حسابی 
دوباره به تھران بازگشت واگر  نشين نشد، به قم رفت ولی خلوت زاھد ،خمينی: خبر بود

  . به داد ما نرسد تا لحظه مرگ ھم ھمانجاخواھد ماندخدا
  يکی ازما دوًطبعا.  کردمنصوب یخست وزيرنبه دو روز بعد خمينی بازرگان را 

 يک دولت ساختگی به موازات .به من دادند، در مجلس سنا بودم وقتی خبر را. زيادی بود
بايد اقرار کنم که من از اين خبر ھمان استقبالی را کردم که . دولت قانونی به وجود آمده بود

  .توان کرد  میاز عزايی پس از عروسی 
  :اربابش به من گفته بودٌه بازرگان در بار

  !ی استا  ه اين مرد عجب حيوان درند-
 من اع5م کرده بودم که ،سه روز قبل. ھذا پذيرفت که نخست وزيرش شود  مع

موجب شنيد  میمونتسکيو اگر  حرفی که بی شک ،درمملکت فقط يک دولت وجود دارد
 بديھیکرد که حقايق   میبرديم ناگزيرمان   میشد، ولی آشوبی که در آن به سر   می شتعجب

  .را يادآور شويم
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د نشناس  میکاذب را که هٌ  تمام وزرای کابينًمن به ارتشيان دستور دادم که فورا
 اگر eزم باشد مجلس . تسليم نيستماھلبرای بازرگان پيام دادم که من . بازداشت کنند

اوردم بدون کنم تا انتخاباتی آزاد صورت گيرد، و اگر اکثريت را به دست ني  میرامنحل 
  . سپارم  به دست ديگری می قدرت را ،جنجال

کند، برتری   میممتاز و مشخص  صفتی که ازنظر من يک رئيس دولت را
 و به خصوص در شرايط ، بلکه اين است که بتواند در ھر شرايطی،برديگران نيست

تم  تصميم داش، من بوددرھم قابليت يک ھمين اگر تنھا .  آرامش ذھنش را حفظ کند،سخت
  .ش گيرمکاره بتمتم و کمال 

  
سرنوشت .  در زمان ترجمه اين اثر، صادق قطب زاده،ھمراه و ھمقدم و ھمزبان روح هللا خمينی، در تھران اعدام شدـ1

  .سرنوشتی تلخ و نافرجام بود  میاين پسر معنوی امام نيز چون ديگر معماران جمھوری اس5
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 شيادی آيت هللا
  
  

 ،آيد میبر زبان  خمينی مورد وقتی در ،»انق5ب«هٌ ھوم کلممفٌه به جاست در بار
اين شخص ھرگز قصد نداشت به معنايی که اين لغت در غرب به کار . توضيحی داده شود

 درانگلستان قرن Cromwellوقتی اين کلمه در رابطه با کرامول  .رود، انق5ب کند  می
 درفرانسه و يا ارتباط با 1789 حوادثٌه شود يا دربار  میھفدھم مي5دی به کار گرفته 

 به غلط ،ی از نظام حاکما  هعد :کنيم  میدانيم از چه صحبت   میً  دقيقا، روسيه1917اتفاقات 
 ش با ضوابطی کم وبي،ديگر  می و نظاندا  هآن را بر ھم زدند و ا  ه ناراضی بود،يا به درست

بين . ندا  ه نام آزادی کرد؛ ولی در ھر حال ھميشه اين کار را بهندا  هنشاند برجای آن ،مبھم
  . انق5ب اکتبر است، آن که از ھمه راديکال تر و موفق تر بوده استھا  انق5ب

او ھميشه دردنيای بسته و . دانست انق5ب چيست  می به شکلی مبھم ھم نحتیخمينی 
 اس5م دوران محمد و ،بوده است اس5م صدرمحدود افکارخودش زندانی و ھدفش احيای 

  .غايت آرزوی او اين است و جز اين نيست .نراشديخلفای 
ی به دستم رسيد، با عنوان ا  هقبل از آمدنم به فرانسه در اين زمينه مقال  میک

اگر  ،نه سری ی وجود دارد وش در اين ماجرا نه جوش.»جوشش اسرار آميز اس5م«
وم که در حال جنون و ھيجان مدااست   افسار گسيختهرھا  ی افرادا ه عدخروشی ھست از

درھنر و موسيقی . شود، در اس5م خير  میدر مسيحيت سر و راز ديده . برند میبه سر 
 اس5م فقط اوامر و دستورات صادر ً. در هللا و رسول ابدا،احتماe رمز ورازی ھست

  . يا بايد اطاعت کرد و يا رد،کند  می
ٌ هپديدکه آيا  ال کردی از من سؤيک خانم خبرنگار راديويی دراين مورد روز

:  اس5م تلقی نمود؟ جواب من روشن بودتوان به معنای جھش و فوران عمقی  میخمينی را 
در  ،قھقراجاھل دخيلند که آرزويشان بازگشت به  ھوش ودراين حادثه فقط اشخاص کم 

به اين خانم گفتم در اين ماجرا به دنبال شعر  . استپيشحقيقت بازگشت به چھارده قرن 
 خمينی مرد ،جوھر اس5م فقط مغفرت و آمرزش نيست. ود نداردوفلسفه نگرديد، چون وج

  .کند  میرا در اين محدوده حفظ   میی اس5ھا  خونخوار خونريزی است وسنت
ثيری را که او از ھمان يورش اول بر مردم ايران گذاشت، توضيح  تأ، مھميک نکتهٌ

به رژيم شاه .  نکردرا عنوان  میاس5جامعهٌ  الگویخمينی در تبليغات خود ھرگز : دھد  می
گاه به .. . ساواک، بی عدالتی، قانون شکنی، فساد،ديکتاتوری: ی ديگر حمله نمودھا بر پايه

گفت که اس5م در خطر است و يا قوانينی که به تصويب رسيده است ضد   میگاه ھم 
هٌ ولی خوشمزه اينجاست که بقي). داد  می  رأیازجمله قانونی که به زنان حق(است   میاس5

  !  ملی بودی اعضای جبھهٌھا  يش کم و بيش گفتهھا  حرف
هٌ گفتيم که اگر قانون اساسی رعايت شود رژيم سلطنتی نه بد است و نه ماي  میما 

دھد،   می که بافت اجتماعيش را اقوام مختلف تشکيل  پادشاه در مملکت ما.سرشکستگی
 پس ذھن داشت که  ولی خمينی افکار ديگری در.ل بسيارخوبی برای وحدت ملی استسمب

  . تمدن و پيشرفت ساخته شده بودٌبر اساس جھل مطلق او در باره
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کردند که وقتی خمينی به قدرت برسد،   میبسياری اين آگاھی را نداشتند و تصور 
بساط بی عدالتی و فساد را برخواھد چيد و قانون اساسی مشروطيت را، که برايش پستان 

 اکثريت .خواھد انداخت ید و جامعه را به راه ترقخواھد کرچسباند، اجرا   میبه تنور 
  .از مردم که درد مذھب نداشتند نيز چنين اعتقادی پيدا کرده بودند  میعظي

 حتی eييک ھستم از موجودی که ، ھم برحسب طبيعت و ھم طبق تربيت،من که
 ، بعضی ديگر.آمد و حداکثر آخوندی متعصب بود، فاصله گرفتم  میعالم مذھبی به حساب ن

 برای پادشاه و آغاز خطرروشنفکر در وجود خمينی نوعی زنگ هٌ  درميان طبقًخصوصا
 در اين ميان.  سال بود در آرزويش بودند25ی ديدند که سگشايش و تحوeتی در فضای سيا

داد و از اين رھگذر   میمحمد رضا شاه به خفه کردن اپوزيسيون ملی گرا و ليبرال ادامه 
  .ساخت  میار راه را برای خمينی ھمو

 اوضاع درجه به درجه روبه وخامت .خمينی از سه عامل اصلی بھره گرفت
تواند يادآور انق5ب فرانسه   میاين مرحله . ھت درست نبود واکنش پادشاه در ج.رفت  می

 زودتر Necker 2کر ن اگر،ده بودندگوش کر Turgot 1ی تورگوھا  حرفبه اگر : باشد
  ... بود، اگرمنسوب شده

  . بيايدتوانست   می چه ھا  »اگر«م که در ايران در پشت ا  هاe گفتمن در ب
ايران به نوعی تجدد قشری هٌ  بود که جامعنعامل ديگری که به کمک خمينی آمد اي

و ظاھری تن داده بود که با س5مت و اخ5ق و آداب و رسوم سياسی ما منطبق نبود، 
  . بنابراين شکننده و آسيب پذير بود

نی، اين روستايی پيرمکار، برای پيشبرد نياتش از ساده لوحی  خميبا�خرهو 
مد، چون دنيای غرب ضد کمونيست، او را عبا و عمامه ھم به کمکش آ. ده کرد استفاھا  توده

 نفوذ ت سدی در مقابلنستوا  می زھد ،از نظر دنيای غرب. مرد خدا ديد به او اعتماد کرد
رچندان دور نبود، بی ميل نبود که چنين  پادشاه ھم از اين طرز فکخود. شوروی باشد

بعد در فرصت و با فراغت خود خمينی را جارو  شريعت و مسلکی درمملکت رايج شود و
  .کند و ببرد

 را در سر ھا  اين خيالتوان در اين حد دچار اشتباه شد؟ آنھايی که   میچطور 
کند و يا   میا موعظه رواقعی   می اس5،ال کردند که آيا اين م5ھرگز از خود سؤ، پختند  می

دھد؟ برای شخص من اين قضيه اھميتی ثانوی دارد   میخود را از آن اشاعه تعبير شخص 
 را از مسألهولی آنھايی که در استراتژی خود به مذھب جای داده بودند، حق بود اين 

  .نزديک بررسی کنند
 که خود را قديسی عرضه کرد.  نکردروخمينی در آغاز از نظر سياسی دستش را 

 از او بخواھند، نقش مشاور و ًفقط قصد دارد به نماز و دعا و وعظ بپردازد و اگر مصرا
  .ی ديگرش را بروز ندادھا   ولی ھيچ يک از جاه طلبی.وراھنما راھم برعھده خواھد گرفت

 را تلخ اين امتيازمن .  کسانی که نيات واقعی او رادرک کردند انگشت شمارندتعداد
 حتیدرميان نخبگان و مصادرامور .  آنھا را دريابم،شکار شدن نياتشداشتم که قبل از آ

اين . زد  میغير قابل انکار اين م5 ھم به آن دامن  ٌ»بهجذ«شد و   میھيجان وشعف ديده 
 را و واقعيت اين است ھا  ثير قرار داده بود وھم تودهھم روشنفکران را تحت تأ» کاريزم«

 ،اين موھبت به ھمه ارزانی نشده است. نصيب بودبی » کاريزم«از   اوبر خ5فکه شاه 
ً مث5. ی مثبت ديگر جبران کندھا  تواند کمبود آن را باجنبه  میولی يک دولتمرد کارآمد 

يا با آن ھماھنگ شوند و يا به  -در پيش گيرد که مردم بتوانند بر آن تکيه کنند سياستی ثابت 



 128 

گرفت   میت امروز تصميم به خشونت اعليحضر: وضع ما چنين نبود.  برخيزنداش  مبارزه
  . اين بدترين نوع حکمرانی است.و فردا به نرمش

از يک طرف قدرت : توان گفت که دو قدرت باھم درافتادند  میبه طور خ5صه ن
  .بود، و از طرف ديگر ضعف

خود   را باشيی به وجود آمده بود و خمينی تمام اسباب پر کردندرمملکت خ�
خمينی . عامه پسند ٌ»بهجذ« نورانی و یا هلھا  ، حداقل کلماتدرده سا  میپيا: ھمراه داشت

توانست از آن   میبنابراين ن .خواست بر پا کند نداشت  میکه   میطرحی مشخص برای رژي
با چند نفر از ياران و محارم .  پيامش از ساده ھم ساده تر بود روايناز . حرفی بزند و نزد

 يا اروپا فقط صرف تبليغات آمريکا وقتشان در که ھيچکدام شخصيتی نبودند و درگذشته
  .ضد دولتی شده بود، وارد ميدان شد

برپا کند واين حرف را بسيار قبل از رفراندوم   میگفت که قصد دارد جمھوری اس5
 او قی که افتاد اين بود که تأييد شخصرفراندوم اسم بی مسمايی بود چون در حقيقت اتفا. زد

جمھوری «دادند و بعضی   می را ترجيح »لی اس5میجمھوری م«بعضی . مطرح شد
 اس5م برای ،گفت  میکه   خمينی مدتی بود،پيشنھادھا ھمه رد شد.  را»دمکراتيک اس5می

را شامل  تای تمت تا بای بسم هللا برای ھمه مسايل راه حل دارد، از ،ھمه چيز کافی است
 دارد ويا اگر ندارد، بايد  پس چرا مفاھيم جديدی بارش کنيم که يا خود دربر،شود  می

  .دورشان ريخت
  

عھد روشنگری ٌه ثر از ف5سفأسياستمدار و اقتصاد دان فرانسوی مت) 1781- 1727() آن روبر ژاک بارون دولون(تورگو ـ 1
د زاد کرآو دراين سمت تجارت و حمل غله را  بازرس عالی دارايی شد 1774تورگو در سال . لمعارف بودا هلفين دايرؤو جزو م

 حق انتخاب شغل را برای ھمه آزاد ساخت و به دليل ھمين اقدامت برای خود دشمنان بسيار ،و با لغو شوراھای مختلف صنفی
  . اورا از کار برکنار ساختند1776تراشيد درنتيجه درسال 

کسب نام و  ھمسرش در پی د و تحت نفوذ به پاريس آم1747 بود ولی در سال متولد سوئيس) 1804-1732 )ژاک(کر ن ـ2
 کتابی نوشت و سياست اقتصادی ليبرال تورگو رابه شدت مورد حمله 1775او در سال . د واز دولتمردان فرانسه شدآمشھرت بر

 ناگزير ،اوضاع اقتصادی فرانسهٌه  پس از نشر گزارشی در بار1781 خود به جای تورگو نشست، در 1777قرار داد و در سال 
 از کار کناره 1790 در سال با�خره و بعد از انق5ب فرانسه دوبار به خدمت فراخوانده شد ولی  در جريان،کرن. به استعفا شد

  .گرفت
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تلفنٌه با اين شمار  
!توانيد با ارتش تماس بگيريد میديگر ن  

  
  

ی در ا  هکرد، تا انداز  میبايست از دولت اطاعت   میاگر ارتش که طبق قانون 
 با خمينی ،ش بودما  ه که خود ضامن ونمايند،5ح قانونتوانستم با س  مین بود، اختيار م

طرف بودم که از  دو چندان حياتی بود، چون با آشوبگرانیمن به ارتش  نياز .طرف شوم
  .بابت ابزار جنگی ھم در مضيقه نبودند

 از ارتش اسراييل برتر بود، چون . قوی ترين ارتش منطقه بود،ارتش ايران
 اين ارتش .توانست می کند، درصورتی که ارتش ايران صفه  لشکرب50اسراييل قادر نبود 

  .ھزار سرباز احتياط 300 ھزارنفر بود به ع5وه 400در شرايط عادی شامل 
 ،بايست کل ارتش را که ازنھادھای بزرگ ملی است  میخيانت سران ارتش ن

ت وزيری  نخس:ثر به ياد آورمتوانم بدون تأ  میطره را من ھرگز ناين خا. اعتبار سازد  یب
 .کرد  می ده خط تلفن در اختيار داشت که يکی از آنھا مستقيم بود وبقيه از طريق دفتر کار

د و به ديوار سخت نبا بی تفاوتی اداری روبرو نشومراجعين تلفنی من ترتيبی داده بودم که 
و دوری  سردی شھروندان و انزوای که ھميشه باعث دلا  همسأل(. دنتشريفات برخورد نکن

مردم پس از  یھا  از واکنش،از اين راه) شود  می دولت از واقعيات زنده مملکت سایرؤ
با من توافق  گروھی که بيش از ھمه. شدم  میی تلويزيونی و راديويی، آگاه ھا  مصاحبه

خواستند که به   میی من از من ھا  پس از شنيدن حرف. ذھنی داشتند افسران جوان بودند
از طرف . سفانه فرصت اين کار پيش نيامدمتأ. بت کنم بروم و با سربازان صحھا  پادگان

 ھا  دانست که اگر اين تماس  میاو . بودم  میديگر متوجه مخالفت قره باغی با چنين اقدا
وقتی اين .  به سمت من خواھند آمدھا   و سرگردھا و سرھنگھا حاصل شود، سروان

فسران کجا ھستند؟ امروز اين ا.ريختند  میکردند اشک   میسربازان به سخنان من گوش 
فکر   ولی،ند؟ گرچه گناه اين حادثه بر گردن من نيستا  هند؟ اعدام شدا  هبرکنار شد

 من ھا سرنوشت اين جوانان و اميدھای برباد رفته شان وتلخی شکستی که با کمک آن
  .کند  می چون سنگی بر دلم سنگينی ،توانستم مانعش شوم  می

ايم راداشتم ولی اين آزادی درمورد انتخاب من گفتم که اختيار انتخاب آزادانه وزر
جديد، مسئول اين مقام توسط خود هٌ قبل از معرفی کابين.  نشدهرئيس ستاد مشترک به من داد

ارتشبد قره باغی در آغاز کار به من اين احساس را نداد که قصد دارد با . شاه تعيين شد
 برای تاeر بزم .شجاعچندان ھوشمند است ونه چندان فقط به نظرم آمد نه . دشمن بسازد

توانستم ب5فاصله او را کنار   می ولی ھرچه بود ن.رزمهٌ رسد تا جبھ  میمناسب تر به نظر 
  .بگذارم

 نخست وزير. لی فقط برای حفظ ظاھر وت کشوراز قديم وجود داشتشورای امني
توانست سوای اعضای متعارف آن ھرکس   میرياست اين شورا را برعھده داشت و 

 وزير ،آناعضای ثابت . ی که مورد نظرش بود به جلسات شورا دعوت کندديگر
سای  رؤ، رئيس ساواک، فرماندھان نيروھای سه گانه، رئيس ستاد مشترک،امورخارجه

  .شھربانی و ژاندارمری بودند
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در يکی از اين جلسات . شد  میی دو يا سه بار تشکيل ا  هاين شورا در زمان من ھفت
  :ال کردم سؤً ھوايی مستقيمامن از فرمانده نيروی

ند که در نيروی ھوايی شما يک عده کارمند فنی با قراردادھايی سه تا ا  هبه من گفت -
  .سری دارند و ند که با آخوندھا سرا  هھفت ساله استخدام شد

کارمندان فنی   اين:است  میاستخدا داد که مشکل اين افراد از نوع توضيحربيعی 
سانی که دربخش خواھند ومدعی ھستند که مزايای آنھا از ک  میمھندسی هٌ حقوق و مرتب

  . کمتر استکنند  میخصوصی کار 
  . وضع بخش خصوصی از ادارات دولتی بھتراستًغالبا -

من اصرار کردم که اين قراردادھا ديگر تمديد نشود و اگر اين جوانان ترجيح 
 ، پس از اين جلسهر روزھاید. ی خصوصی استخدام شوندھا  ند و در شرکتودھند، بر  می

 من .سرويس اط5عاتی باز مرا مطلع ساخت که تماس با م5ھا و پيروان خمينی ادامه دارد
  :به سپھبد ربيعی تلفن کردم

 عمل يتتدار و قاطع رژيم فعلی قانونی است و ما ديکتاتور نيستيم ولی بايد با اق-
  !اريدگذ به مورد اجرا بًم قوانين و مقررات را دقيقاتقاضا دار. کنيم

محله شرق .  وضع در روزھای پس از آن خرابتر ھم شد، حل نشدمسألهبا اين حال 
تظاھرات مداوم مجاھدين شده بود و از اين هٌ  صحن،تھران، يعنی محل سکونت ھمافرھا

از مسلسل سبک و : ندا  هانبار کرد ھم س5ح حتیبدتر، به من خبر دادند که اين عده 
  .رفته تا مسلسل سنگين در اختيار دارندی مختلف گھا  نارنجک و تفنگ

کل دادم و اين اط5عات را عنوان کردم و شورای امنيت را تشيهٌ من بار ديگر جلس
به اين دستوررا با اين توضيح صريح و . دستور دادم انبارھای اسلحه را بمباران کنند

  : صادرکردمصورت کتبی
 اع5ميه پخش کنيد و از جمعيت ن منطقهھواپيما و يا وسايل ديگر در آهٌ  به وسيل-

 8 در راس ساعت ،پس از اخطارھای متعارف .بخواھيد که ظرف يک ساعت متفرق شوند
  .بمباران را آغاز کنيد

  . شدعرضهاين دستور کتبی بعدھا توسط فرمانده نيروی ھوايی در دادگاه م5ھا 
 21(ريه  فو10 دستور داشت که نتايج عمليات را درھمان شب ،رئيس ستاد مشترک

زور آزمايی آغاز شده بود و من مصمم بودم به ھر .  به من اط5ع دھد،يا فردای آن) بھمن
 شنبه به پايان رسيد و به من کمترين خبری .قيمتی که برايم تمام شود، تا آخر ماجرا بروم

تا . ؛ در طول شب ھم ھيچ تلفنی از طرف ستاد مشترک مرا از خواب بيدار نکردده نشددا
توانست مانع از اجرای نقشه شده   می موجب حيرت نبود، ھزار ويک دليل مسألهھم اينجا 
  .باشد

 و ھا   با ھمه گرفتاری. من به نخست وزيری رفتم8 در ساعت ،صبح يکشنبه
بيست دقيقه  در ساعت نه و.  تمام مدت با تعجب در فکر سکوت قره باغی بودم،ھا  مشغله

 ولی ب5فاصله ،ی بسيار مھم استا  هع دادند که در جلسبه من اط5. گفتم که به او تلفن کنند
 ی متری نخست وزير250دانشکده افسری واقع در (رسد،   میبعد از ختم آن با ھلی کوپتر 

  .)و مجھز به پيست فرود ھلی کوپتر بود
شد که اين جلسه بايد   می روشن من برایگذشت و ھر لحظه بيشتر   میدقايق 

توانست باشد؟ برای نظاميان و افسران فقط   می چه ٌدر باره. ه باشد فوق العاده مھم بودًحقيقتا
 چه !کسی درجنگ نيستيم که با شورای عالی دفاع از چنين اھميتی برخوردار است ولی ما
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توانست بر فرماندھان ارتش عارض شده باشد بی آنکه من از آن آگاه   میگرفتاری استثنايی 
 تماس تلفنی با�خره 11در ساعت . در راه استکردم که حوادث خطيری   میباشم؟ احساس 

 که ارتش بی طرفی خود را اع5م کرده گفتقره باغی به من . با قره باغی بر قرار شد
  .است

  :من به او گفتم
  !  تائيديه آن را به من داديدبا�خره که دستتان درد کندً حقيتقا! حدس زده بودم -

به ريش من اين قره باغی که شاه . دمتزلزل شده بود، ارتش خيانت کرده بو ارتش
 ، مختصر ھمدستی ساواکو ، يکی از نزديکان اعليحضرت،حسين فردوست با کمک بست
محض  که موجوديت قانونی نداشت و فقط »شورای عالی نيروھای مسلح« ژنرال را در 25

  :کرد زير را صادرهٌ  قطعنام شده بود، گرد ھم آورد واختراع کارھانوع اين 
دفاع از استق5ل و تماميت کشور عزيز ايران را داشته و هٌ يران وظيفارتش ا«

ی قانونی اين وظيفه ھا  ی داخلی سعی نموده است با پشتيبانی از دولتھا تاکنون در آشوب
   .را به نحو احسن انجام دھد

 22 روز 30/10 شورای عالی ارتش در ساعت ،با توجه به تحوeت اخير کشور
 تصميم گرفته شد که برای جلوگيری از ھرج و مرج  آرااتفاقه  تشکيل و ب1357بھمن 

ی ھا   بی طرفی خود رادر مناقشات سياسی فعلی اع5م و به يکان،وخونريزی بيشتر
  .ی خود مراجعه نمايندھا  دستور داده شد که به پادگان  مینظا

ارتش ايران ھميشه پشتيبان ملت شريف و نجيب و ميھن پرست ايران بوده و خواھد 
  .»نمايد  میی ملت شريف ايران باتمام قدرت پشتيبانی ھا  بود و از خواسته

ی گذشته ھا  نظاميان پس از آنکه برای پشتيبانی،در اين اظھارات دور از حقيقت
 به خود تھنيت گفته بودند، دولت قانونی حاضر را يکی از »قانونی«ی ھا  شان از دولت

ً  که دقيقا،شدت نبخشيدن به ھرج و مرجهٌ بھانوردند و بعد ھم به آ  می به شمار »ھا  گروه«
بی منطقی و کذب از ھر سطر اين  .گشتند  میموظف به دفع آن بودند، به پادگان باز

قطعنامه ھويدا بود، ارتش تصميم گرفته بود با دست روی دست گذاشتن از ملت نجيب 
ا تظاھر به بی طرفی  بھا  ژنرال. شود  میخيانت به وظيفه از اين آشکاراترن .ايران دفاع کند

ييش خالی  کذا  میبرای خمينی وانق5ب اس5  ميدان را،ستمعناکه درمورد ارتش ملی بی 
  .گذاشتند

. ذھن اين حضرات نبودهٌ  فکر ساخته و پرداختاينچگونه به اين نتيجه رسيدند؟ 
. ودند انتخاب کرده ب، قبل از ترک ايران،ی پيشنھادی ھويزر راھا  اينان فقط يکی از راه حل

ژنرال ھويزر به ايران آمده بود چه  : در اينجاست،کليد آنچه از نظر بسياری معما آمده است
پاسخ  پادشاه در .دانيم  مینتيجه را حاe ھمه . ذاردان بگ راه حلی پيش پای نظامي:جواب کند؟

پس «: دھد که يکی از جم5ت آن بسيار گوياست  می ؛ توضيحی آشفته دراين باره به تاريخ
eفقط به ،ارتش کودتا نکرد.  تير به ھدف اصابت کرد.» شودزم بود که ارتش ايران خنثی 

فرماندھان ارتش . بسپارد به غارت راانبارھای اسلحه فرار کند و از جبھه اين اکتفا کرد که 
چه نصيبشان شد؟ به در عوض  پنھان کردند، و »بی طرفی« را در لباس »ھمدستی«

  . به دست خمينی اعدام شدندھمگی ،ناستثنای دو يا سه نفرشا
دانستم ھمه چيز از دست   می آرام ماندم ولی ،نکه گوشی تلفن را گذاشتمپس از آ

ام نيش تلخ تم. روشن شد چرا دستور شب قبل به مورد اجرا گذاشته نشده است. رفته است
 چشمم  روز گذشته از جلو37از حوادث آن يی ھا  تکردم و قسم  میاين مسايل را حس 
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 رئيس ستاد مشترک واعضای شورای ملی امنيت خود ازمن خواسته بودند که :گذشت  می
به روی ھيچ کس «:  من دستوراتی کتبی از اين قبيل صادر کرده بودم.بر مردم سخت بگيرم

  تيراندازی نکنيد مگر در دو مورد
 ) پادگان وغيره، ژاندارمری،یک5نتر(اگر به سوی شما يا مواضع حساس . 1 

  .دازی شودتيران
  .جز پرچم ايران درمحلی به اھتزاز در آيد  میاگر پرچ. 2 

يی باع5مت داس و چکش از گوشه و کنار بيرون ھا زيرا ھيچ بعيد نبود که پرچم
 به من اطمينان کامل داده شد که ،با اين اقدام. کردم  می تحمل نًآيد، چيزی که من مطلقا

  .واھد کردارتش از اين پس به روی ھيچکس تيراندازی نخ
 ،گوشی تلفن را برداشتم که از فرستنده راديويی بخواھم. من درمحلی که بودم ماندم

 eاقل تا يکساعت ديگر ،متن اع5م بی طرفی ارتش را که قره باغی به من اط5ع داده است
  . که روی ميزم بود تمام کردم پخش نکنند و بعد کاری را

دور   صدای محافظينی که آنھا را بلند بود،ھا صدای رجاله و درخيابان سر
 بر ھا  دای اصابت فشنگ مسلسلشنيدم، ص  میکردند تا به نخست وزيری حمله نکنند   می

  .رسيد  مین نشسته بودم به گوش روبنای اتاقی که من در آ
 يک افسر :نکه من جوابی داده باشم دونفر وارد شدندکسی در دفتر مرا زد و بی آ

  پليس و يک افسر ساواک 
  ...ای نخست وزير اوضاع آشفته است آق-
  .روم  می ھر وقت موقع رفتن بود ،دانم  می -

 را ترک ھا  وزارتخانه  تمام وزراًشد، تقريبا میدستگاه دولت با سرعت مت5شی 
با تشنجات مشمئز  آيت هللا ، شد  می تعيين ھا   در خيابانسرنوشت مملکتکرده بودند، 

خواستم که ھلی کوپتری برای بردن من به . يش بوددر حال زايمان جمھوری اس5می ا  هکنند
  .دانشکده افسری بيايد، چون ھيچ راه ديگری برای خروج نداشتم

وقتی از  .حوالی ساعت دو پانزده دقيقه بعد از ظھر از نخست وزيری بيرون آمدم
  : پرسيد،منشی من که تا آخرين لحظه در محل خدمتش مانده بودرفتم  می پايين ھا پله

  گرديد؟  میبرکی  -
  :گفتم

  .گردم  می ولی بر ،دانم  مین -
 چند نفر از محافظين و ، افسریٌ کوتاه بين نخست وزيری و دانشکدهدر فاصلهٌ

را ديدم که ادای احترام کردند، من ھم از ماشين پياده شدم و با يک يک آنھا   میافسران انتظا
 ھم افسران با کمال احترام با من افسریٌه در دانشکد. دست دادم و بعد دوباره به راه افتادم

  .برخورد کردند
م بی مانع انجام ا هنقش. ھلی کوپتر مرا به طرف مقصدی که معين کرده بودم برد

مطمئنم که  . نخست وزيری را اشغال کردندھا  يک ساعت پس از رفتن من، رجاله. شد
 بود به سزای فل لوشاتو قسم خوردهنوهٌ غارتگران چون دستشان به رئيس دولت که ديوان

 به غنيمت ،لش برساند نرسيد، ھرچه شيئی قيمتی که ديدند، از قالی و کريستال و نقرهااعم
  .بردند

کنم   مین ولی خيال ، ثبت بوده استمحفوظ اين حوادث بر لوح  خمينی ھمهٌتصوربه 
  .ٌاز عھده خواندن اين لوح برآيد



 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش چھارم
 

 پيوند باسرنوشت ايران



 134 

1111 
 

  بليتی به مقصد پاريسًالطف
  
  

تنھا رابط من .  زندگی مخفی من آغاز شد،چند دقيقه پس ازخروج از نخست وزيری
  .، يک راديوی ترانزيستوری بودانق5بدستخوش با دنيای خارج 

ند، کتب فارسی ا  هم را ويران کردا  ه کتابخان،ندا  هم را غارت کردا  هخبرشدم که خان
هٌ  جريم،1با والری و برگسون وکامو و سن ژان پرس ھمراه ،و عربی و نسخ خطی من

بعد گوينده آخرين خبر را .  پرداختند،گسترد  مینفرت جھل و ظلمتی را که بر ھمه جا بال 
  :داد

  .  شاپور بختيار به قتل رسيده است-
 بلکه خودکشی کرده ،من به قتل نرسيده بودمًظاھرا : اندکی بعد اين خبر تکذيب شد

 جھاد به گوش ندای و فرياد شعارeی آنھا ه ب شد وe  میی اع5ميه صادر اع5ميه پ. بودم
و صدايی که درکنارم بود، در آن اتاق  اين قوطی کوچک پر سر از ورایمن . رسيد  می

شد،   می درسئانسی خصوصی که برای شرکت در آن بليتی فروخته ن،کوچک نيمه تاريک
 نه زير ضربات کميته چيان و :ما  ه که نمردفردای آن روز مطلع شدم. تماشاگر انق5ب بودم

 زندانی ،ی که خمينی ھم آنجاستا  هم و باھويدا در خانا  ه بلکه دستگير شد،نه به دست خودم
من سناريوی اول را  - به مراتب بدتر آمد  اين سرنوشت به نظرم از سرنوشت قبلی .ھستم
  .دادم  میترجيح   می به دوًقاطعا

دانستم چه مدت در  میر آن روز نی رفتم که دا ه خانمحل اقامتم راعوض کردم وبه
انزوای من نزديک شش ماه به درازا کشيد ودر اين مدت : دانم  میامروز . نجا خواھم ماندآ

 ، اگر به خانه دوستان بروم:کردم  می اين طور استدeل .به بيرون نگذاشتم می قدحتیمن 
و خود نيز  خطر خواھم انداخت  رفقا را به،بزودی شک و ترديد برانگيخته خواھد شد

 بنابراين .خواھد بود وضع از اين ھم خطرناک تر ،منزل خويشاندر . داشتامنيت نخواھم 
  برای آنکه جلو،بسيار مھربان  اين افراد شريف و،ميزبانان من .آشنايان پناه بردمهٌ به خان

 ھمسر، ،انه صاحب خ.ھر نوع امکان افشای گرفته شود، مستخدمين خود رامرخص کردند
  .خود برعھده گرفتند دخترش ھر چھارنفر درتمام مدت اقامت من کارھای خانه را داماد و

ل اين وضع برايم چندان  بنابراين تحم،منزوی ھستم میم آدمن برحسب طبيعت
 اھل تجمعات شلوغ نيستم و از گفت و .رفتم  می در جوانی کم بيرون حتی. دشوار نبود

يی است که فقط ده ھا  رياضتيکی از شدن  جمعيت غرق .برم  میشنودھای بيھوده لذتی ن
  .گزينم  می خلوت ،آورم و به محض آنکه بتوانم میدقيقه تابش را 

 ، در اتاق صومعه اش، راھب.برازد میايمان  خلوت و انزوا فقط به اشخاص با
اھب  برای ر.فقط ايمان نجات بخش است. شد می از دست ،اگر اتکا و اعتقاد به خدا نداشت
 انسانی يا ، برای بعضی ديگر منطبق برھدفی سياسی،ذات اين ايمان مذھبی است

  .است  میعل
ممکن . دانم میم که آن را از ھمه معتبرتر ا  ه سال برای نيل به ھدفی جنگيد25من 

اعتقاد . کردم  می اگر يافته بودم خود را وقف آن ،ما  ه ولی از آن بھترنيافت،است اشتباه کنم
تحقق بخشيدن به  به برکت آن نيروی حفظ خود و میآد. کند  میرا سھل راسخ کارھا 
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برحق است و م  اعتقاد راسخ داشتم که عقايد،تيره و بسته در آن اتاق. يابد  میافکارش را 
ن تمام روز وشب در آ. ه انق5بی بوداتاق من ديوار به ديوار يک دادگا. ايمانم را حفظ کردم

وره اين د. ور بازداشتم صادر شد و اتھاماتم متعدد بود دست:خود بودمهٌ محاکممستمع 
  .متزلزل نساخت شک سخت ترين دوران زندگی من بوده است ولی ايمان مرا  یب

 ی وسيع و من ھميشه بهھا  ند نه تودها  همعدودی به جلو راندٌه دنيا را ھميشه عد
  .دانم  میند ا  هه يافتنھا را ھدايت مردم به سوی ھدفی ک آوظيفهٌ م وا  هنخبگان اعتقاد داشت

م و آنچه را ا  ه وجدانم رفتار کردبه حکمدانم که   می، ولی کوشش من بی ثمر ماند
 و از اصولی که گزيده تخطی نکنداصل اين است که آدم . ما هدانسته ام انجام داد  میبرحق 

ولی »  را خواھم داد ممکنیھا  تمام آزادیشما به « :گفتم که  میاگرمن . يک رنگ باشد
 به قم ،من م5 ھستم «:گفت می خمينی .بودم  میيکرنگ ن می، آدکردم  میتبداد پيشه اس
 و نشان ش عمل کردا  ه عکس گفتً ولی دقيقا،» به کارھای دولتی ھم کاری ندارم،روم  می

  .داد که چه رياکاری است
 سياسی پشت سر دارد، بايد بداند که افکار و ٌمبارزههٌ  ساله سابق30 يا 20 میوقتی آد

اين اسناد چه . اين دوران نوشته شده استٌه ی بسيار در بارھا  کتاب. ش کدامندا  هاھداف عمد
 آن : و آن اينکه بی سابقه در تاريخ ايران رخ داد ھمه متفق القولند که يک حادثهٌ؟گويند  می

 چيز ً حقيقتا؟من چه باختم.  اولين وتنھا دولت ملی بعد از مصدق بود، دولت من،دولت
پشت پا زدن به اصول و بدون زير پا توان بدون   می اينکه ؟چه ثابت کردم. اختمزيادی نب

 فرصت ی من برای اثبات اين مطلب چھل روز. قدرت را به دست گرفت،گذاشتن تعھدات
  . کافی بودً و اين مدت برای اين منظور کام5،داشتم

ی ا ه عدداد علم به اين بود که  می زجر ،ٌخطر روزمره مرگ بيش از ،آنچه مرا
بکند،  برای اينکه زمين کار خود را« : گفته است1ھنوز دچار اوھام خويشند چنانکه گاليله

کسانی که مرا » !آمد  که به بار نخواھدھا  ت ولی در اين فاصله چه خسارتوقت eزم اس
کردند، من اھريمنی ھستم و اين امام است که از ايران   میدر تنگنا گذاشته بودند تصور 

 موجودی جاه طلب وخبيث و آدمکشی ، بعد فھميدند که اين شخص.اھد ساختبھشتی خو
کوشيدم به سمت روشنايی  میمن ! يافتند  می اين واقعيت را زودتر در کاش . استیا  هحرف
خواستم درجھت نظم و قانون قدم   میرفت ؛   می درحاليکه ايران به قعر ظلمت فرو ،بروم

 :کردم  میمن خ5ف جريان شنا . شد  میمسلط  در حاليکه ھرج و مرج بر ملک ،بردارم
  .موقعيتی مشکل وکاری سخت خسته کننده

چشمان ھموطنانم را بگشايم، آنھا را : دراين حوادث برای من فقط يک راه مانده بود
قدرتی فاسد حکومتی خودکامه ولی فرسوده بر شما مسلط بود، به «: در آورمبه از اشتباه 

اگر اين راه را انتخاب کنيد،  !فس و خطرناک را ننشانيدجای آن يک ديکتاتوری تازه ن
ايران به آتش وخون کشيده خواھد شد، مملکت تجزيه خواھد شد، اقتصاد ورشکسته 

  .»..خواھدشد
. پيشگويی پيامبرانه داشت  نشانی از، که من از تکرارش غافل نماندم،اين اخطارھا

نزد خود . انکه امروز ھم وجود داردشد، چون ھنوز اميد و جود داشت، چن  میبايد تجديد 
  :کردم  می ادا کرده بود، مرور 1940 ژوئن 18جمله دوگل راکه در 

 امکان ی شويم که به دشمنانا  هروزی که ما صاحب ھمان نيروھای مکانيز... «
  .»توانيم انتقام خودرا بگيريم  می خرد کردن ما را داد
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يی ھا  کاستی انق5بش را با ارسال  خمين:ھمان ابزار؟ پس با ساده ترينش آغاز کنيم
سه روز قبل ازتاريخ . کرد  می مردم را به قيام دعوت ھا  ناز فرانسه آغاز کرد که در آ

 که از پناھگاھم مخفيانه به ،ی ضبط کردما  ه دقيق12 من يک نوار ،اع5م جمھوری اس5می
 در سراسر دنيا پيام به اين ترتيب آن .رويترخبرگزاری فرانسه و : س خبری رسيددو آژان

  .پخش شد
 آنچه ايرانی است برای بقای ايران وبه ع5وه پيش بينی کرده بودم که ما در جنگی 

 برحسب جوھرش بازتاب واقعيات ملی و ، جمھوری ايرانپادشاھی يا .يما هشرکت کرد
؟ يعنی چه  میولی جمھوری اس5. روح و مشخصات کشوری است که در آن شکفته است

توانست متعلق به ھر جای ديگری ھم باشد و قصد   میين جمھوری برحسب تعريف چن
نشاند که مرز و   میاس5م برجای چارچوب ملی، چارچوب ديگری را . خمينی ھم ھمين بود

آمد،   می مزاحم ملی که به چشم خمينی خصايص. است چون فراتر از آن سدشنا  میسرحد ن
  .يتش بود ايران در حال از دست دادن ھو.رفت  میبايد ازميان 

  به اين جمھوریًمن شخصا«: در پايان نوار با لحنی آشکارا تمسخر آميز گفته بودم
 دچار اشکال خواھم ٌحوزه رأی گيریدانستند من برای رفتن به   می ھمه .» نخواھم دادرأی
 دادن به خمينی شما  رأی بدانيد که! بمانيدھا  درخانه !ی ندھيدرأ«:  روشن بود مقصودمشد،

  .»ست کجاعاقبتشدانيد   می نحتیاندازد که   میشيبی تيره وتار را در سرا
گفتم   میآنچه .  استفاده کنم، يعنی اعتبارم،ی که دارما  همن قصد داشتم از ورق برند

حقيقی خمينی پرده برداشتم که ھنوز ٌه من در زمانی از چھر. ام بود   موضع قبلیمنطبق با
 برای برقراری آزادی روی او ،انی که مليونش وجود داشت يعنی زما  هامکان ترديد در بار

من برای آنکه دست به افشاگری زنم منتظر نماندم که اوضاع خراب و . کردند  میحساب 
  .آشفته شود

کد پيش  يک نوار ديگر پخش کردم که مؤ،چند روز قبل از سفرم از ايران
بنابراين  . يک يک درست از آب درآمده بود،ھا  آن پيش گويی. ی قبلی ام بودھا  گويی

 از آن ھنگام مدتی .توانستم به خود اجازه دھم وخطرات حوادث آينده را ترسيم کنم  می
 رضايتی –شود حدس زد   می چنانکه –  بی انکه اين بارھم،ی منھا  پيش بينی،گذشته است

  .بخشد، تحقق يافته استببه من 
ولی در  ددھن  میی عادی واکنش سريع نشان من ازجمله کسانی ھستم که در زندگ

ش ا  هدورانی که در بار  میاين صفت درتما. کند  میآرامش خود را حفظ شرايط استثنايی 
  :زد را  شبی داماد ميزبان ما در اتاقم. به اثبات رسيد،زنم  میحرف 

لطفا چراغ . ندا  ه وارد خانه شدھا   کميته چی.آقا لباس بپوشيد، اوضاع خراب است -
  !تان را روشن نکنيد

 بهپوشم و درتاريکی درگنجه   میم ا ه شلوار و پيراھنی به جای پيژام،شوم  میبلند 
گردد و دوباره   میجوان باز . دھم  می ادامه اين کاردقايقی طوeنی به . پردازم  میجستجو 

 مثل خود من، چنين رسيده است که اگر قرار است ، به نظر اوھم.گويد که عجله کنم  می
گر مقرر باشد که بميرم بايد کت و شلوار ا باشم و بازداشت شوم بايد ظاھری معقول داشته

  .تنم باشد
: گردد  میی من در تيرگی کشوھا را ھا  شوم که چرا دست  میدر آن لحظه متوجه 

 با با�خرهم که دان میگردم و   میم و دنبال کراواتی متناسب آن ا  هکت و شلواری آبی پوشيد
 پيدايش متوان  می ، آنبافت وتشخيص يم دارم، از راه تماس دستھا  آشنايی که با کراوات

  .کنم
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 ، از ھمان راھی که آمده بودند، بعد به من خبردادند که کميته چيانچند لحظه
 در تعقيب يک .ندا  هند، عذرخواھی ھم کردا  هکه مزاحم ميزبانان من شداينند واز ا هبازگشت

 در آن لحظات دست و پا اگر. ندا  هکه آنھا به اين خانه وارد شد عده دزد به نظرشان آمده بود
 درچه دنبال يک مشت آفتابه دزد کرده بودندرا گم کرده بودم، در مقابل کميته چيانی که 

   !گرفتم  میی قرار ا  هوضع مسخر
ی از افراد ا  ه عد.ساده ترين راه را که به تھيه و تدارک دقيق نياز نداشت پيش گرفتم

  يک ريش و با نام مستعاررنامه خارجینياز به يک گذ.  درانجام کارھا کمکم کردند،شجاع
يم ھا  بايست شيئی ايرانی وجود داشته باشد و نه بر لباس  می نه در چمدانم .بزی داشتم

  .مارک خياطان کشور
م به برکت ريش و عينک سياه ا  ه قياف.يک روز صبح با اتومبيل به فرودگاه رفتم

رجه يک و چمدان من وارد کسی که ھمراه من بود با يک بليت د. مختصری عوض شده بود
من دراتومبيل منتظر ماندم تا پرواز ھواپيما برای . محوطه فرودگاه شد و چمدان را رد کرد

 انداختم و مثل ھا   کت را به روی شانهًفوراآن موقع . يک ربع ساعت بعد اع5م شد
 صف مسافران ايرانی طوeنی بود، ولی در صف . شدمواردده بازرگانی شتاب ز

فقط با يک افسر پليس روبرو شدم که .  نفر ايستاده بودند8 يا 7ی خارجی فقط مسافرھا
  در اتاق ترانزيت زياد معطل نشدم و.ما  هم کرد و نه به گذرناما هکمترين توجھی نه به قياف

  .رفت  میسوار اولين اتوبوسی شدم که به طرف ھواپيما 
 بنابراين توانستم ،فرن 200 و درجه دو بيش از داشت مسافر 28 ، يکقسمت درجهٌ

ھدفم اين بود که .  بودبه قسمت بار رفته چمدانم ھم قبل از من ،به سرعت سوار ھواپيما شوم
 در قسمت درجه يک از نظر آماری اين خطر کمتر .شناخته شدن را به حداقل برسانمطر خ

  .بود
ی روزنامه لوموند را رو. ام بود  ه نشستم، عينک سياه ھنوز بر بينیکنار پنجر

ن  ازآان مسافربه دری نشسته بودم که پشت .م را رويش گذاشتما  هزانوھا باز کردم و گذرنام
کردم که آمد و شد   میکردم وتظاھر   میبا خونسردی بيرون رانگاه . شدند  می وارد

  . تمام توجه مرا جلب کرده است،کارمندان شرکت ھواپيمايی در آن قسمت از فرودگاه
فکر . اندار بست به گوش من موسيقی دل انگيزی آمدصدای بی طنين دری که مھم

م با موفقيت روبرو شده است که يک جوان ايرانی حدود ا  هنقش% 95کردم که تا اينجا   می
چندين روزنامه و مجله   می ساله آمد و روی صندلی کنار من نشست و از يک کيف چر35

  .به جا کرد خود را جا بيرون آورد و
 ھواپيما درجھت شمال . به ابرھا خيره شدمبروز بدھم اين بار بی آنکه احساسی

 :جوان شروع به حرف زدن کرد غربی درحال بلند شدن از زمين بود که مرد
   فرانسوی ھستيد؟؟اھل کجاييد -
  .بله -
 . دارمبورستحصي5تم در شھر ليون هٌ از طرف دولت فرانسه برای ادام من -

  .مھندسم
  :ممن زير لبی و با بی اعتنايی گفت

  .بسيارخوب است -
 ، من زنگ زدم و شامپانی خواستم.گفتگوی ما در آن موقع به ھمين جا ختم شد

. کردم  می ساعتم را ھم گاه به گاه نگاھی .من در آرامش تمام آن را نوشيدم مھماندار آورد و
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 حاe بر .يما  هاز ايران خارج شد«: وقتی يکساعت از پروازمان گذشت با مسرت فکر کردم
  .» مسئوeن ايرانی ديگر امکان برگرداندن ھواپيما را ندارند،کنيم می ترکيه پرواز فراز

 eمج5ت ،صندلیهٌ  از کنار دست. کنار بگذارمیتوانستم احتياط را مختصر میحا 
 چشمم به عکس خودم ھا  دريکی از آن. زد نگاه کردم میفارسی را که ھمسفر من ورق 

  .درکنار عکس بازرگان افتاد
  :ان پرسيدماز جو

  اين آقايان کی ھستند؟ -
  .اين يکی نخست وزير قبلی است و آن يکی نخست وزير فعلی -
  يی ھستند؟ھا  چطور آدم -
 آدم خوبی .فعلی آدم مھربانی است. بود وبسيار شجاع  میقبلی آدم بسيار محک -

  .شود قضاوت کرد  می ولی خيلی وقت نيست که سرکار است بنابراين ھنوز ن.است
تحصيليش با هٌ  موضوع صحبت را عوض کرد واز رشت،مکان قضاوت نبودچون ا
  .من حرف زد

 وقتی به پاريس .ھيچ کس از روز و ساعت ورود من به پاريس اط5ع نداشت
  .رسيدم فرزندانم را خبر کردم که به دنبالم بيايند

  
 و شاعران فرانسوی است که ھا  اتکه نام واقعيش آلکسيس سن لژه است، يکی از ديپلم) 1975-1887( سن ژان پرس ـ1

وی نيز چون بيشتر روشنفکران فرانسوی درنھضت مقاومت فرانسه شرکت . ٌ موفق به اخذ جايزه ادبی نوبل شد1960در سال 
   .فعاeنه داشت

ا رياضيدان، فيزيک دان و ستاره شناس ايتاليايی  ونخستين دانشمندی که ب) 1642- 1564() گاليلئو گاليلئی( گاليله ـ2
ی مذھبی به ھا ٌثابت کرد خورشيد در مرکز وکانون منظومه شمسی قرار دارد و به ھمين دليل توسط دادگاه میی علھا فرضيه

   .شيده شد و به زندان محکوم گرديدمحاکمه ک
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 گناه نابخشودنی بنی صدر
  
  

) 1358 فروردين 13 (1979 مارس 31 و 30ايران که در تاريخ   میجمھوری اس5
ٌينی تحميل و با شعبده رفراندوم تصويب شد، چارچوبی را تشکيل داد که خمينی توسط خم

به امثال سنجابی و بازرگان که به او . ی خود جامه عمل بپوشاندھا  توانست در آن به طرح
 را بدون ھا  کمک کردند و شياديش را بر کرسی نشاندند، زمان درازی نياز نداشت و آن

مثلثی منحوس که بين مردم به  –  شدندھا  ونش جايگزين آنحواري. رودربايستی کنارگذاشت
  .بنی صدر و يزدی و قطب زاده: معروف شد» مثلث بيق«

تب مردم در نتيجهٌ عواقب قابل پيش بينی تغييرات سياسی، داشت به عرق 
در زمينهٌ امنيت ھم ايرانيان . در زمينهٌ اقتصادی اين عواقب بی تأخير آشکار شد. نشست  می

  . که ديگر ھيچ نوع تضمين مالی وجانی ندارندفھميدند
. بگيرد  میی از ھرج و مرج روبروست تا اوضاع نظا  هھر انق5بی در آغاز با دور

که دو   میدرآن نه يک پليس رس. ولی در سيستم خمينی ھرج ومرج جزء eينفک رژيم است
. نکرده استسه پليس موازی وجود دارد که قانون حدود اختيارات ھيچکدام را معين  يا

يعنی يک رشته مقرراتی که مردم (به معنی متعارف اين کلمه قانون ًاص5 کدام قانون؟ 
  .وجود خارجی ندارد) ند مراعات کنندا  هموافقت کرد

اين وحی چيست؟ .  وحی معتبر استمتکی بهفقط قوانين : گويند  میم5يان 
ين الھی بايد جانشين قوانين خ5صه قوان. ی قرآن، که جبرييل حامل آنھا بوده استھا  سوره

  .بشری شود
حاe که مردم قادر نيستند سرنوشت خود را تعيين کنند وبايد تابع نزول تعاليم و 

ًشود که پس چرا اصوe قانون اساسی و رئيس   میفرامين آسمانی باشند، اين سؤال مطرح 
ی که ا  هنمايشنام بر جا مانده و ھا به ھر حال ھمهٌ اين. جمھور و انتخاباتی در کار است

ی خيمه شب بازيش نوشته است با انتخاب رئيس جمھوری آغاز ھا  خمينی برای عروسک
کنم   میًرسما اع5م  من. شناخت  میبنی صدر، که تا ديروز در ايران کسی او را ن: شود  می

ٌکه بنی صدر مخلوق خمينی است و مردم به شخص او رأی ندادند بلکه فقط برگزيده خمينی 
  . کردندرا تأييد

ًقاعدتا بايد انتخاب کنندگان اکثريت را در مجلس به . انتخابات دو ماه بعد انجام شد
 ميتران اکثريت 1981در فرانسه در سال . ندا  هًرئيس جمھوری بدھند که قب5 خود برگزيد

ی قبل نيز ھا  وک5ی مجلس را به تناسب آرايی که خود آورده بود، به دست آورد و دردھه
يی کم وبيش ھا  پديده بوديم، دوگل، پمپيدو، ژيسکاردستن ھم در پارلمان اکثريتشاھد ھمين 
  .وسيع داشتند

بنی صدر در مقابل . خمينی درست عکس اين قضيه پيش آمد میدرجمھوری اس5
.  نماينده در مجلس داشت40 يا 30ی مختلف سياسی، فقط حدود ھا   نماينده از گروه180

شد و ھمهٌ اين موجودات، يعنی رئيس جمھور  میانتخاب بايد توسط مجلس  نخست وزير ھم
  ! با يکديگر ھمکاری کنند و نخست وزير و نمايندگان قرار بود
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رئيس . کند میروشن است که اين ترتيب بی سر و ته، بر سر قدرت جنگ ايجاد 
پرتضادترين رشته قوانينی   به قانون اساسی اس5می، که مسخره ترين وارجاعجمھور با 

شود که مجلس به حقوق او تجاوز   میٌکه کره ارض به خود ديده است، معترض است 
 مردی که فقط بی شعوری و –مجلس از طريق نخست وزير، محمدعلی رجايی . کند  می

دھد که فقط شخص او مسئول   می جواب –گذشتهٌ مشکوکش به او قدر وقيمت داده است 
  . استاست و به ھرحال صاحب اختيار نھايی و غايی خمينی
درحالی که طبق ھمان قانون . کند  میدرحقيقت خمينی است که تصميمات را اتخاذ 

ًاساسی که خود او به تصويب رسانده است، خمينی دقيقا ھيچکاره است و قانونا حق ندارد  ً
  .در امور دخالت کند

کند، ولی حاe   میدر گذشته، شکايت ما از اين بود که شاه از قدرت سوء استفاده 
شما قانون اساسی «: شد گفت  میبه شاه درگذشته .  شاھی دارد به مراتب خطرناک ترايران

من ھيچ «:  اگر امروز چنين اعتراضی به خمينی شود او خواھد گفت.»يدا  هرا زير پا گذاشت
 ھرکس که جرأت مخالفت با او .»ام  گذارم، من به الھامات غيبی متکی  میچيز را زير پا ن

گويد که خون مرتد مباح است و ھر   میشود و قانون الھی   میتلقی را به خود بدھد، مرتد 
تواند اين خون را بريزد، بی آنکه   میکس، درھر جا و در ھر زمان و تحت ھر شرايطی، 

  .طبق قرآن، مجازات اھانت به پيامبر مرگ است. ی در کار باشدا  هحتی شبه محاکم
شد،   میی شدن شخص تمام در رژيم گذشته توھين به مقام سلطنت به قيمت زندان

درانگلستان توھين کنند به . ی دارما  هدر اين باره مختصر اط5ع و تجربًشخصا من 
توھين به خمينی معادل اقرار به . شود میی مالی و چند روز بازداشت محکوم ا  هجريم

  .آورد  میرا بر سر شخص بی احتياط فرود  ارتداد است و صاعقه خشم خدا
انتخاب شد که خود در پرداختش نقش   مینون اساسی اس5بنی صدر تحت لوای قا

  .ولی بعد مدعی شد که حکومت کردن با اين قانون اساسی غيرممکن است. داشت
گشت، تعدد عقايد ازميان   می به تدريج حذف ھا ديکتاتوری آغاز شد، آزادی

دستان اين ھم. رئيس جمھور برای حفظ مقام خود، به دنبال ھمدستان جديدی بود. رفت  می
کنند در   میکدامند؟ اول گروه تيره روزانی چون بازرگان و سنجابی و ديگرانی که احساس 

  .ندا هند و درحقيقت ھم شدا هاين ماجرا اغفال شد
در ظاھر . شود که از عجايب ميدان سياستند  میاز طرف ديگر با مجاھدين متحد 

ه eاقل آشکارا به مارکسيست فداييان خلق ک. مسلمان متعصبند و در باطن مارکسيست معتقد
مجاھدين در واقع بيشتر مخالف . بودن خاص و خلصشان اقرار دارند، بر آنھا شرف دارند

روزی که نور آزادی بر ايران بتابد، روابط نيروھا به . خمينی ھستند تا موافق بنی صدر
 داد مردم خود را کم وبيش چنانکه ھستند نشان خواھند. شکل ديگری نمايان خواھد شد

  .واستحکام اين قبيل اتحادھا روشن خواھد شد
آيا ارتش حاضر بود ازبنی صدر پشتيبانی کند؟ روابط او با ارتش از آغاز آميخته 

با اينکه در اين باره نيازی به  خمينی بنی صدر را فرمانده کل قوا اع5م کرد: با تضاد بود
  . اين مقام را به او داده بودبه ھر حال  میدعای خير امام نبود چون قانون اساسی اس5

  .کند  میاقداماتی از اين قبيل، کنه بی منطقی قضايا را روشن 
در زمان بروز اخت5ف ميان بنی صدر و خمينی، من چندين پيام برای ارتش 
فرستادم وتوصيه کردم که خود را از ماجرا دور نگه دارد، يعنی در حقيقت تصميم خود 

دارم که ارتش قصد کمک به بنی صدر را درسر پرورده ارتش را تأييد کردم، چون شک 
به عنوان رئيس شورای انق5ب، بنی صدر بود که دستور اعدام تعداد زيادی از . باشد
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يی که منجر به سقوط بنی صدر ھا درگيری به ھر حال نتيجه را در. افسران را صادر کرد
  .نظاميان از جا نجنبيدند: شد، ديديم

با آنکه . مردم ھم بيش از ھمراھی ارتشيان برخوردار نشدبنی صدر از پشتيبانی 
بافد وتا   میًاصوe اين موجود، برای خود خياeت باطل . کرد  میخود جز اين فکر 

  .را بر او عريان نشان ندھد، با ھمانھا دلخوش است ی که حقايق تلخ خودا  هلحظ
 که اين دانشجوی  از دوران گذشتهٌ بنی صدر، از زمانیھا  يیآمريکا و ھا  انگليسی

کرد، اين تصور را پيدا کرده بودند   میمادام العمر با ول گشتن در کارتيه eتن کفش پاره 
. ی بردا  هتوان از او استفاد  میکه چون او از ديگر مخلوقات خمينی سست عنصرتر است 

  . چشم اميد به او دوختندآمريکابه ھمين دليل در ماجرای گروگان گيری سفارت 
. کنم که بنی صدر از بقيهٌ اين گروه خطرناک تر بود  می تصور من برخ5ف

ھرچه امام بگويد من «: گفت  می. وفاداريش به خمينی تا آخرين لحظه دوام داشت
لرزاند اين   میيکی ديگر از اظھارات او، که پشت ھر وطن پرستی را » پذيرم  می
  .»برای من ايرانی بودن بدون اس5م، بی معناست«:بود

تواند   میپذيرد ن  میدارد جز آنکه ھرکسی که اس5م را ن  می چه مفھواين قضيه
تواند مسايل مملکتی را   میکند،  میچگونه مغزی که چنين استدeل ! داعيه ايرانی بودن کند

حل نمايد؟ آيا ممکن است فکر و ذکری که بتوان ردی از واقع بينی در آن جست از چنين 
  ذھنی تراوش کند؟

. طرف کردن نيازھای اوليه زندگی روزمره عاجز بوداين شخص حتی از بر
بايست بھره و   میگفت ربح با اس5م مغاير است و برای اثبات پايبندی به حرفھايش   می

برای فرار از اين دور تسلسل، ناگزير به يک رشته بند بازی ذھنی . چيد  میبانک را بر
  .آورد محيرالعقول رو

 سمت ديکتاتوری و ويرانی فعلی برد، عاملیبنی صدر، در جريانی که ايران را به 
در طول دوسالی که به ويرانگری مشغول بود، ھمه اين فرصت را . تعيين کننده ومؤثر بود
به عنوان رئيس شورای انق5ب مسئول انتخاب خلخالی شکنجه گر . يافتند که او را بشناسند

» صادق گربه کش«است، اين آيشمن ايران، کسی که قبل از گرفتن جواز آدمکشی به 
ٌعده بی شماری را ... زنا، ھمجنس بازی، اعتياد: ھا  او به سخيف ترين بھانه. معروف بود

شود مدعی شد که بنی صدر از اين قضايا بی اط5ع بود؟ چطور   میآيا . اعدام کرد
است که پس از اين اتفاقات بنی صدر  میتوان چنين ادعايی را پذيرفت؟ کمال بی شر  می

ٌدر باره خمينی، در ابتدا . بايد حقيقت را پذيرفت. زند  میحرف » رمت انسانیح«ھنوز از 
شد دچار اشتباه شد، ولی درمورد بنی صدر محلی برای   میشناخت،   میکه کسی او را ن
  !اشتباه نمانده است

 اين جادوگر ناشی از چنگ با�خرهتا  دانيم میشاھکارھای او به نتايجی انجاميد که 
در اين باره خبرنگاران راديويی و . ، گريخت شيشه برون آورده بوداز که خود غولی

. تلويزيونی با من مصاحبه کردند و از من پرسيدند که آيا حاضرم با بنی صدر ھمکاری کنم
  :جواب من اين بود
اين پيرمرد، پتن، «: گفت  میشد و   می به الجزيره پناھنده e 1وال1943اگر در 

دوگل بدون ترديد او را »  شما ھمکاری کنمام با   آمدهديگر من  شورش را درآورده،
کنيد که   میچطور حتی برای يک لحظه تصور . سپرد  میکرد و به جوخهٌ آتش   میمحاکمه 

  و معمار آن رژيم ھمکاری کنم؟خمينی من بتوانم با ھمدست 
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خوانند، حالت تھوع  میی او را ليبرال، دموکرات، ناسيوناليست، پيشرو ا  هوقتی عد
 آن آتش بياراو پليدترين فرزند انق5ب خمينی است؛ انق5بی که خود . دھد  می انسان دست به

  .نيز بوده است
  

 به دفعات به نمايندگی مجلس و سنای 1936 تا سال 1914 فرانسوی که از سال رسياستمدا) 1945-1883) (پی ير(eوال ـ 1
eوال پس از شکست فرانسه در سال . به مقام نخست وزيری رسيدفرانسه انتخاب شد، چند بار به وزارت و در دو نوبت نيز 

 ھا  داشت و براثر فشار واعمال نفوذ آنان ھم مدتھا گرايشی آشکار به نازی. معاونت مارشال پتن را برعھده گرفت 1940
 در فرانسه محکوم به  و در اتريش دستگير شد1945وی در سال . م5قات پتن و ھيتلر را eوال ترتيب داد. برسر کار باقی ماند

  . اعدام گشت
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3333    

 
 پشت سر مجاھدين

 ھميشه شوروی ايستاده است
  
  

ايران نياز به يک سياست صحيح داشت تا وضع اسفناک اقتصادی را که نتيجه 
  .انق5ب سفيد بود، سامانی بدھد

بر سر کار آمدن م5ھا وضع را بسيار .  که بايدبودآن آنچه پيش آمد درست عکس 
در آمدی که از طريق فروش نفت داشتيم ب5فاصله با خريد محصوeت غذايی . کردوخيم تر 

کند که تمام طول روز دست به تظاھرات و  گشت تا شکم گرسنگانی را پر  میبه خارج باز 
  .زدند  میراه پيمايی 

محصوeت هٌ  گفتم وضع معقول ما را در زمينً چنانکه قب5، شاهھای  خيالپردازی
 که در ايران بقوeتو  گندم و جو و برنجاز بابت درگذشته ما . بوده غذايی برھم زد

پس از اص5حات ارضی ناگزير به وارد کردن اين . کفا بوديممصرف بسيار دارد، خود 
  .محصوeت شديم وخود را از اين بابت وابسته به خارجيان کرديم

خريداری ج گندم ما از خارج حتا از ماي% 20 ، مننخست وزيریده سال قبل از 
  .شد  می

مواد  بيشتر به مصرف خريد بشود خريد ماشين آeت صرفبه جای آنکه پول نفت 
ليل رفت و فقط به محصوeتی ی سال به سال تحزمحصوeت کشاور. درسي  می غذايی

؛ زيرا توزيع زمين روستاييان را آمد  میی کشت و صنعت عمل ھا   که در مجتمعمحدود شد
  . سمت شھرھا رانده بود وبه تعداد نانخواران شھری افزوده بوددلسرد کرده بود وھمه را به

کذا   می ما به ھمه چيز نياز داشتيم جز جمھوری اس5،برای درمان اين اقتصاد بيمار
حکومت م5يان بسياری از . رت و پورت بگذراندھا که تمام وقتش را بهدولتی  و

افراد شاغل  شمار، بنابراين اند به اعتصاب کشو بسياری ديگر را را به تعطيلکارخانجات 
  .بسيار پائين آمد

 بيکاری ،کنيم  میی از دنيا که ما در آن زندگی ا  هدھم که در آن منطقببايد توضيح 
  .گويند  میبه چه 

در کشورھايی چون ترکيه و .  بيکاری در ممالک مختلف صور مختلف داردمسئلهٌ
به ذھن . واده از غرب وسيع تر است مفھوم خان،هايران و به طور کلی در ممالک خاورميان

دھد   میار وادارد؛ ترجيح  خويشان دورش را به کحتیرسد که عمه پير يا   میيک ايرانی ن
از . کند  می اگر چيز زيادی نداشته باشد آن را تقسيم حتی. نھا غذا و پوشاک برساندخود به آ

م در ھمين نکته نظر سخاوت و گشاده دستی ما از کشورھای غربی برتريم و عظمت ما ھ
علی رغم . کرد  میکرد، ولی زندگی   میملت کار ن فعالنيروی هٌ سه سال پيش، ھم. است

  .ی به اسم بيکاری نداشتيما  همسألگسيل شدن دھاتيان به سمت شھرھا 
 خمينی نشان داد که استاد ايجاد .ديگر  میدارد و قحطی مفھو  میولی بيکاری مفھو

 وزير کار ، مث5 فروھر.يما  هاز اين بدترھا ھم ديد  یمدر زمان جمھوری اس5. قحطی است
 درزمان نامزد کردن خود برای رياست جمھور، به ذھنش رسيد که حقوق ،بازرگان

اين تصميم عوامفريبانه . کارگران مشغول به کار را از امروز به فردا، صد درصد باe ببرد
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 کمتر از يک دھم آرا – خورددر انتخابات شکست ب مانع از اين نشد که به شکلی شرم آور
 ميليون بشکه 6 و 5 صادرات نفت از ی داد که در زماناين وعده را. وردآ  رأیبنی صدر

  . تقليل يافته بود، يعنی به نسبت شش بر يک،در روز به يک ميليون بشکه
 1/255  تورم به،اع5م کرد که از آغاز سال» ميزان «روزنامهٌ 1981درماه مارس 

موازنهٌ بازرگانی با کشورھای بلوک شرق به حدی نا متعادل شده بود که  .رسيد ه است% 
  فوريه25از . کردند  میاين کشورھا در مقابل دارو و مواد خوراکی فقط پول نقد قبول 

 ھا   درخيابان»!نان، مسکن، آزادی«: با شعار مردم کرمانشاھان. شدگوشت جيره بندی 
  دست به تظاھرات زدند 

 بحران را  عامل9 ، شبستری نماينده تھران،ی موافق رژيمھا  يکی از شخصيت
 ،مره روزی زندگی و قحطی مواد مصرفباe رفتن مخارج ،بيکاری: برشمرده استچنين 

 مھاجرت دسته جمعی روستاييان به ، مسکنکمبود ، امنيتفقدان ،قدرت ضد انق5بيون
  . سيستم فرھنگیفضع ،فاضل آبشبکهٌ  نداشتن ، کمبود وسايط نقليه عمومی،شھرھا

 آيت هللا افزود که نه فقط اقدام مثبتی یھا  بدھیبسياری از اين کمبودھا را بايد به 
 ، بندرھا،ھا بر راه.  به تباھی کشانده شودتا رھا کرد بودوجود منکرد، بلکه آنچه را ھم 

 از آسيب در امان اگر سدھا. ھمه و ھمه صدمات فراوان وارد آمد می مراکز ات،خطوط آھن
  . کند  میآنھا ديگر کار نهٌ ماند، درعوض دستگاه تصفيه و تخلي

. سياست خارجی جبران مافات کرده استهٌ  که آيت هللا در زمينادعا کردتوان   مین
سياست بين الملی دارد، ٌه  در بار، بسيار گنگ و مبھمحتی ،اگربه او نسبت دھيم که فکری
 ھر ، استيش خواوھامجود، که اسير برای اين مو. يما  هبه شعور انسانی توھين کرد

او  .ھم نه ھر مسلمانی آيد مگر آنکه مسلمان باشد، تازه آن  می دشمن به حساب ،یا  هبيگان
 ھم وجود دارد، چه برسد به ی حاضر نيست بپذيرد اھل تسننحتیی است که ياھ  هشيعاز آن 
  .بھايی

 ديد بسيار محدودی .کند  میخمينی فقط از کشورھايی که پيرو او ھستند، پشتيبانی 
در  اس5م بايد بر سراسر کره ارض در اھتزاز پرچم«از نظر او .  از اس5م گرايی داردحتی

 اول اين  در مرحلهٌ،ازنظر او. دارد ی خاص خمينی راھا   اين پرچم رنگمنتھی ،»آيد
م  ميليون نفر گسترده شود و در مرحله دو800 يا 700پرچم بايد به اس5م موجود، يعنی بر 

 من آن را احمقانه ،يا کودکانه استگويند اين رؤ میبرخی . بقيه جھان را در برگيرد
  .دانم  می

ابه سياست  سياستش را مش،سنجابی در زمان تصدی وزارت امورخارجه
در .  بودردوبه ولی سياست او بسيار از اين تعريف . کرد میکشورھای غير متعھد وصف 

تنھا چيزی که در آن به . شد  می ديده ن، واقعی اين کلمه به مفھوم،آن ھيچ اثری از استق5ل
: خورد نوعی ھمدلی با مللی بود که در فکر نجات خود از تسلط بيگانگان بودند  میچشم 
و نوعی نظر لطف نسبت به کشورھای مسلمان و يا ... دور و گواتماeا سالوسانمثل 

: لکی که در اقليت قرار دارند درمماًند، خصوصاا  همسلمانانی که در سراسر جھان پراکند
  . فيليپين، شوروی،چون ھندوستان

 ايجاد شد، به خصوص به منظور ھا  که بين خمينی و فلسطينی میپيوندھای مستقي
ی ذيقيمتی ھا   کمک،اين پيوندهٌ نتيج.  بودمحمد رضا شاهنشان دادن واکنش عليه سياست 

  .دند به ھنگام تصرف مملکت به خمينی کرھا  بود که فلسطينی
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ی ھا   در لبنان و در سوريه تعليم جنگ، ليبی، در اردنھا  به ايرانیفلسطينی فدائيان 
 به ،ما درخاک خود شاھدش بوديم ھا بود که  روال کارھای تروريستی آن. دادند میچريکی 

مردم ما ھميشه . سوق دادبه دامن امام را  که کشور بود آنھا شورش استراتژی کار گيری
 مردم سزاوار چنين رفتاری از طرف آن اس مھر ودوستی داشتند و فلسطين احسبرای

  .نبودند
 در فکر به وجود ھا  شکرآب شده است، چون فلسطينیھا  حاe ميان خمينی و آن

  .آوردن دولتی eئيک ھستند وبرای آيت هللا دولت eئيک سخت کراھت دارد
وقتی من . کرد  میت  در تھران مخالفھا  شاه ھميشه با ايجاد دفتر سازمان فلسطينی

 ازنوعی که ، با اصل باز شدن يک دفتر نمايندگی از طرف اين سازمان،نخست وزير شدم
ولی مسايل امروز پيچيده ترشده . در فرانسه و ديگر ممالک وجود دارد، موافقت کردم

اولين دولت معقولی که ايران در آينده و پس از اين دوران آشوب به خود ببيند، : است
  . ناديده بگيرد،که ھمکاری سازمان ياسر عرفات با خمينی داشته است د نتايجی راتوان  مین

 با اصرار تمام کسانی راکه درايران در زندانند و يا اعدام ،المللی  مطبوعات بين
اين درست نيست و بسياری از کسانی که به وحشيانه ترين . کند  میند، مجاھد معرفی ا  هشد

 کمترين ارتباطی با وندش  میھم ھر روز و دسته دسته کشته ند وھنوز ا  هوضع به قتل رسيد
  .ندا  ه نداشتدسته و گروهاين 

 در ھا  آن از گناھان  مجاھدين کمر بسته است و بی شک به تصفيهٌ،خمينی
او آدم  درگذشته اين افراد، درنجف به خدمتش رفتند، به خاطر با وجودی که گذرد  مین

اين عقب . سيار اعمال ديگر تروريستی دست زدند راغارت کردند وبه بھا  کشتند، بانک
 تعصب مذھبی خمينی به کمونيسم راه : استبسيار ساده ؟خورد  میاز کجا آب گرد ناگھانی 

جنبش مذھبی است که امروز ھمه ٌه  که نمايند،هللا قرار دارد يک طرف آيت. دھد  مین
است که تجسم فضايی انگلستان است و طرف ديگر رجوی ايستاده ٌه دانند دست پرورد  می

 1رئانسانی کمونيسم برلينگوٌه  کمترين شباھتی به چھرومسلک اشتراکی است خشونت 
Berlinguer ندارد.   
 نوعی ع5مت داس ،نقرآٌه  يک سور؟چيستزنند  میھا زيرش سينه   که اين میعل

 ربھا  رھبر آن.  بازيگرندھا  اين صحنههٌ  اين افراد در ھر س.ک5شنيکوفو چکش و يک 
دن به ھدف، يبرای او ھيچ چيز جز رس. زده است میلعاب اس5  وارش»پلپوت«احساسات 

کامبوج هٌ  نمون. بر ھمه جا و ھمه چيزنيستیگسترش : دنياستهٌ معنا ندارد وھدف او خاتم
 زمانی که ،قبل از سقوط رژيم گذشته. مثال بارز به کار گرفتن اين نوع سياست است

اين .  با فداييان ھم تماس نزديک داشتند، بودندگاهمخفيدر  و يا رجوی و دوستانش در زندان
 چه ھستند؟ اين موضوع را رجوی چگونه توانست با روابطی ،فداييان اگر eمذھب نيستند

شود از   می آيا ھنوز ،که از طرف ديگر با م5يان داشت آشتی دھد؟ درميان اين ھمه تضاد
  مسلک و شريعت حرف زد؟

 ھا حزب توده کمترين اقبال جذب توده. ميد اصلی مسکو ھستند امروز ا،مجاھدين
 بسيار یا  هخاطر و وقايع آذربايجان و از زمان نخست وزيری مصدق 1946را ندارد؛ از 
ی ديگر فعاليت دارند ازجمله ھا   درجبھهھا  روس. خود به جا گذاشته است زشت وتلخ از

  .رجویهٌ درجبھ
 ، توسط پادگورنیی ايران درمسکو بود، روز سفيرً که قب5،منهٌ امورخارجوزير 

ماجرا چنان نامرسوم . شود  میت رئيسه شورايعالی بود، احضار که در آن زمان صدر ھيأ
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ی بسيار مھم ا  همسأل ًکه قطعا کند  میسازد و تصور   میبوده است که سفير ما را متعجب 
 تھران برود و از  بهًخواھد که فورا  میصدر ھيات رئيسه شوروی از او . پيش آمده است

 که ، ھمراه شش نفر ديگر از ياران مجاھدش،رجوی. پادشاه تقاضای عفو رجوی را بنمايد
 ب بماتھامبه  می توسط دادگاه نظا، معروف بودند»مارکسيست اس5می«در آن زمان به 

  . به اعدام محکوم شده بود مسلحانهعملياتو گذاری 
 ھمان اندازه از تقاضايی که پادگورنی او ھم به پذيرد و  می ًشاه سفيرش را فورا

 که تقاضا را رد کند و بودواکنش اول پادشاه اين . شود  می از او کرده است متعجب ًشخصا
زند و   می ولی پس از آنکه مدتی در اتاق قدم .»ھا مربوط نيست  اين قضايا به آن«: بگويد
   »!کنم  می قبول ،بگوييد بسيارخوب«: دھد  می جواب ،کند  میفکر 

 درحاليکه ، اعدام رجوی به حبس ابد به اين شکل پيش آمدحکمماجرای تخفيف 
نکه من به نخست وزيری رسيدم در اجرای طرح عفو پس از آ. اران ديگر او اعدام شدندي

 حتی ،ھيچ کس در ايراناز ديد  .ھم مثل ديگر زندانيان سياسی آزاد کردم  او را،عمومی
، بدون آنکه لياقتش را  مطبوعات غربی او را.دھيچ سازمانی نبو او رئيس ،شاهشخص 

اش مراعات   ی در زندگی شخصحتی ، اين موجود نشان داد.ند بزرگ کردداشته باشد،
خود از چنگ خمينی فرار کرد ولی زن و فرزندش را در ايران : کند  میاصول اخ5قی ران

  .گذاشت
با قدرت  می5از ابتدای روی کار آمدن جمھوری اسمجاھدين با کردھايی ھم که 

 به طور ھا ولی اين دسته از اکراد در ايل. متحد شدندمرکزی تھران سرمخالفت داشتند 
 کم وبيش آشکارا تمايل خود را به کمونيسم نشان ،ھا  آنی از ا  هعد. عموم نفوذی ندارند

 درداخل يک حکومت فدرال و ،ما کردستانی خود مختار«: گويد  میگروه قاسملو . دھند  می
  .»خواھيم  میمھوری مستقل ايرانی يا يک ج

کردستانی خارج ايجاد اين مبارزه برای خودمختاری اين خطر را در بردارد که به 
مرزھای عراق و ترکيه و ايران بيانجامد، و بعد به سمت شوروی بلغزد و يا بگذارد 

 ھم متحد شده ھا   با بلوچ،رجوی.  جذبش کند،شوروی که با اين سازمان در ارتباط است
داشته باشد، چون مجاھدين درمملکت  میکنم که اين اتحاد استحکا  میاست ولی تصور ن

  .ی ندارندا  هريش
  

 تا 1972 از رھبر حزب کمونيست ايتاليا) 1984ـ1922(، سياستمدار ايتاليايی  Enrico Berlinguer برلينگوئر  انريکوـ1
  .وی از پيشگامان اروکمونيسم بود. 1984
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داخلیجنگی برای مصرف   
  
  

دھل به ايران بازگشت و چون ساز و  با ،چون خمينی در تبعيد به سر برده بود
اگر کسی متوجه . ، به جنگ عليه آن کشور قد علم کرده بودتبعيدش را درعراق گذراند

 در. کند  مین جوانب مطلب را درکنقشی که احساسات شخصی در کارھا دارد نباشد، تمام 
  .چربد  می  احساسات بر عقل وزنهٌ، مثل م5ی ما، خبيث و انتقامجوم5يی ذھن

 ھزار 125که واقع در جنوب بغداد  ،شھر نجف ن کشور، در سال در آ14خمينی 
اين شھر در ضمن يکی از شھرھای مذھبی است که ط5ب اھل . به سر بردنه دارد، نفر سک

لبته توجه مسئولين آقای خمينی در آنجا يکی از مدرسين بود وا. بينند  میتشيع در آن تعليم 
دeيل . به خود جلب کرده بود ،ھا نداشت   که ھميشه روابط حسنه و راحت با آن،دولتی را

با تفرعنی که در خمينی سراغ . توان به سادگی حدس زد می اين روابط غير دوستانه را
. توان از يکديگر تفکيک کرد می گفته است که سياست و مذھب را نً ھميشه مصرا،داريم

ترسيم  به نفع معنويات  بايدً طبعا، بين معنويات و ماديات،ر اين خط تقسيم برحق يا ناحقبناب
دانم که   میچيست و فقط در اين حد » مسبعثي«م که معنی واقعی ا  همن ھرگز نفھميد. شود

ی سوسياليستی و از طريق ھا  نوعی ناسيوناليسم عرب متمايل به چپ است با گرايش
عقايد سوسيال  در نتيجه مسلکی است که با. کند  میبيان  راحکومتی يک حزبی اھدافش 

  .آيد  جور در نمیدموکراسی من 
  . شود که من آزادی مردم عراق را در انتخاب حکومت نفی کنم  می ن اين دليلًطبعا

 بايد ازميان ، سياسی که مورد قبول اونيستنظام  آن:کرد  میخمينی جز اين فکر 
ل داخلی مملکت دخالت نکند ئبعث از او خواست که در مسا دولت چندين بار. برداشته شود

  .وچون او لجاجت وسرسختی کرد به او گفتند که خاک عراق را ترک نمايد
من . ورود به اين مملکت داده نشدٌه کويت رفت ولی به او اجاز خمينی به مرز

ل او از به اين دلي. کردند  میمطمئنم که بيشتر کشورھای مسلمان ديگر ھم ھمين کار را 
  .فرانسه تقاضای پناھندگی کرد

 شش . رانده بود، برانگيختششديد او را عليه عراقی که بيرونهٌ  کين،سرخوردگی
برای اين . به انتقامجويی زدتا آتش کينه ھنوز تند بود دست ماه پس از بازگشتتش به ايران 

  .ی ممکن را پيدا کردھا  کار ھم تمام دeيل و بھانه
 % 45 درصد شيعه در مقابل 55 به ع5وه ،ل او شيعه ھستندفقرای عراق ھم مث

 بنابر اين سزاوار ھيچ نوع ارفاقی .دولت بعث eئيک است . يعنی اکثريت ھم دارند،سنی
 .نيست

 حکم ،اين کشور عليه ھا  ترين س5ح دن با عراق و به کار گرفتن کشندهدر افتا
 .تن بزند در آن رکتاز شتواند   می نبرتری طلبجھادی را دارد که اس5م 
 احمقانه و خطرناک را ،ند که عراق بود که اين جنگ ظالمانها  هھمه به حق گفت

ولی چه کسی جز اين م5 با ارسال . عراق طبق قوانين موجود مھاجم است. آغاز کرد
 عراق را به جنگ ، آدمکشان و پول به منظور متزلزل کردن ھمسايه غربی ما،مزدوران
 ، کار ناگزيرش کرد؟ حضور دو گروه مذھبی برای کشور عراق به اينحتیکشاند، 
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موران خمينی با تحريک اکثريت شيعه عليه دولت، ثبات مأ. ی مداوم بوده استا  همسأل
  .نداخته بودندا  همملکت را به مخاطر

توانست بپذيرد که دولتی بيگانه بخواھد درمملکت او   میبه ع5وه صدام حسين ن
ھر ملتی در اين مسايل ديد خاص خود، .  و پاخت ايجاد کندميان مذھب و سياست ساخت

در قرن بيستم کمتر مملکتی به فکر . فرھنگ خاص خود، دين يا اديان خاص خود را دارد
دولت آن است هٌ افتد و اگر نيرويی از خارج مدعی چنين کاری شود، وظيف  میتغيير مذھب 

به تبليغات يا جذب و جلب زدن يا دست کوشش برای پيدا کردن نفوذ و . که از خود دفاع کند
 منحرف ساختن کشوری کوشش برای ، اما زير پا گذاشتن حقوق دول،مردم ھمه موجه است

  .يی است غير قابل تحملھا  خود، داعيهو رسم از راه 
سف شديد از جراحتی مضاعف که به دليل اين أبه اين دليل است که من در عين ت

  .کنم  می واکنش صدام حسين را درک ،رد آمده است واکشورمجنگ ابلھانه بر پيکر 
 با بسته شدن 1975 در سال ،دانيم  می ھمانطور که ،اخت5فات ميان ايران وعراق

که   مربوط به خطوط مرزی بود،اين اخت5فاتهٌ ھست.  ازميان برداشته شد،قرارداد الجزاير
 امورخارجه بوددوستی که در آن زمان وزير .  درست مشخص نشده بودرضا شاهتوسط 

رضا  و بعد ھم به پيروان مصدق پيوست روزی ماجرای گفتگوی ميان )مرحوم کاظمی(
 ممکن را هٌ نوری سعيد تمام مکر و حيل. را برايم تعريف کردفروغی  و نوری سعيد وشاه

 که به ھيچ عنوان موجه نبود، ،العرب را  تا از پادشاه اختيار مطلق بر شطبه کار گرفته بود
 در سھل کردن ، ھم در آن زمان در عراقھا  حضور انگليس.  مملکت خويش بگيردبه نفع

  .ثير نبود نفع نوری سعيد بی تأمذاکرات به
 بود که آنچه طبق مقررات  اينھا  رضا شاه در مقابل ھمسايه سياست محمد

  درکه بنابراين قرارداد الجزاير،. المللی به ايران تعلق دارد، بايد به ايران بازگردد  نبي
. نفت بسته شد، فقط بازگرداندن اوضاع به وضع طبيعی و قانونی آن بود زمان کنفرانس

  . تقسيم شد Thalwegتالوگ  طبق خط ميانی ،رودخانهٌ مرزیی ھا آب
 فقط به اين بھانه ، جز خمينی که اين قرارداد را،نتيجه شاکی نبودھيچ کس از اين 

و چندان غير منطقی به اين رفتار د. شمرد  میباطل  ،که تحت نظارت شاه بسته شده است
ر ئتوانست ساليانه ده ھزار زا میرسد چون طبق يکی از مواد ھمين قرارداد ايران   مینظر 

به تمام مام توانست جوجه آخوندھايش را  به برکت ھمين ماده بود که اروانهٌ کرب5 کند و
 ،اين بی منطقی ظاھریولی . مراکزی بفرستد که قصد داشت مردمش را به قيام وادارد

خواست   می قراردادبا محکوم کردن : پوشاند  میا از چشم ی را  هحسابگری بی شرمان
 برای ع5ج يعنی.  توجه مردم را از مشک5ت داخلی منحرف سازدتاجنگی را آغاز کند 

يش در تاريخ ھا  دامان اين درمان ازلی و ابدی شد که نمونهه  دست ببيماری بی لياقتی
  .ش داد سخن بدھيما  هنيست بيش از اين در بار میدد است و لزومعاصر متع

  راديوی خمينی ھم در،به موازات تحريکات روانی عمال خمينی درخاک عراق
 ،»کافر« ،»گنده گو« صدام حسين را ،امام. تمام روز مشغول توھين به دولت بعث بود

صدام بايد برود، بايد «: کرد میخواند و اظھاراتی از اين قبيل   می »مور امپرياليسممأ«
ھر مسلمانی است که هٌ وظيف... تعيين کنند  رايش خود سرنوشت خوھا بگذارد که عراقی

 نجات ھا  عليه رژيم بغداد بجنگد و به مردم عراق کمک کند تا خود را از قيد استثمار بعثی
  .»دھند

م حسين به ع5وه به طريق آشکار و زننده، کسی را طبق ميل خود به جانشينی صدا
سرنوشت ملت : کرده بود خمينی فکر ھمه چيز را .هللا سيد محمد حکيم  آيت: انتخاب کرد
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خواست سامان دھد، به ع5وه از نظر او   میعراق را ھم چون سرنوشت ايران به تنھايی 
ً  ھم طبعاھا   واحد را داشت و عراقی حکم،قلمرو اس5میهٌ درپھن ،عراق ايران و

چند ماھی اين وضع را تحمل کردند . تظاھرات را جدی تلقی نکنندتوانستند اين نوع   مین
  :بدبختانه عراق به چند دليل ناگزير از حمله به ايران شد. وبعد دست به حمله زدند

  . دنيای عرب حفظ کنددر ناگزير بود حيثيت خود را 
  .سازد کرد از خود دور  می که ثباتش را تھديد عواملیناگزير بود 

  .يی پنھانی در کار بود که دو رقيب را به ميدان جنگ بکشاندھا  درخارج ھم دست
فکر .  ماندن را نداشتندطرف امکان بی ،خليج فارسهٌ کشورھای کوچک کران

پس دو . دھا به خطر خواھد افتا   موقعيت آن،کردند که اگر خمينی بر عراق مسلط شود  می
  . کنار بيايندهللا  آيتيا به عراق کمک کنند، يا با: راه بيشتر نداشتند

 مانع از حتی اميدوار بودند که بتوانند با تھران بسازند وآمريکاو اما دنيای غرب و 
ی مالی يا غير مالی به کسانی ھا   کمک، خليج فارساين شدند که کشورھای کوچک منطقهٌ

ل ئبه اين مسا«: گفتند  میھا    به آن.يما هد که با خمينی در حال مبارزنچون من برسان
  .»کنيم  میاين قضايا را بعد حل . سر درست خواھيد کرد  برای خودتان درد،يدنپرداز

در باe احساس شخصيم را توضيح دادم و گفتم که جنگی که توسط عراق آغاز شد، 
 تاگويم که چگونه من در حد امکاناتم کوشيدم   میمستقيم تحريکات امام بود، حاe هٌ نتيج

آن دولت مذاکرات و ٌه  من با دولت عراق و نمايندقبل از آغاز جنگ. مانع بروز آن شوم
 جنگ با  از راھا  آنًمن مداوما. ھا با من تماس برقرار کردند   خود آن.گفتگوھايی داشتم

 پيشنھاد کردم که خمينی را ھا   باز به آنتنگ شد آنان عرصه بروقتی . ايران برحذر داشتم
  .اھم آورنداش را فر کنند و از اين راه وسايل سرنگونیمنزوی 

 حتی . باشد،توانست جز آنکه شد  میشد؟ نتيجه ن میاز جنگ چه منافعی حاصل 
مخالفين رژيم ديکتاتوری خمينی به زير پرچمش گردآمدند تا اشغالگر خارجی را به عقب 

. کند و برای ھمه بی فايده است  می رژيم را تقويت ،نفس جنگ برای دفاع از وطن. برانند
ی من ھا  يم متذکر شدم وباز يک بار ديگر پيش بينیھا  در تمام اع5ميهنظر راهٌ من اين نقط

  .به تحقق پيوست
نکه به دشمنی  بی آ، روابط من با رھبران عراق قطع شده استًاز زمان جنگ طبعا

. حد ناراحت کرده است  نسوی نوشتند که اين حوادث مرا بی مطبوعات فرا.گراييده باشد
 در ھا   دوگل ھم شبی که ناوگان فرانسوی به دست انگليسلژنراکنم   می فکر ن.درست است
 تحت ،وقتی کسی به ھدفی پايبند است.  شامپانی سرکشيده باشد،الکبيرنابود شد  بندر مرس

  .  مشک5ت را بپذيردشکوه   کند وبیی صبر پيشه شرايط بايد بتواند درعين بی تحملیبعض
 تمام شده ھا  جرای گروگان ما،خواست به دست آورد  میوقتی خمينی آنچه را که 

از  ،ش وجود نداشتا  هيی برای تحريک عمله واکرآمريکا» شيطان بزرگ«بود وديگر 
بنابراين به ھر قيمت بود . شد  میچيزی عايد نبود، » کیشيطان« که از نظراو ،فرانسه ھم

 شدت عمل ، ھرج و مرج عمومی،قحطیٌه ی بجويد که اگر کسی در بارا هخواست بھان  می
 اين !ما درحال جنگيم ،چه بايد کرد«: پاسخ دھد بتواند ،بر او ايراد گرفت می اس5عدالت

  .»جنگ اس5م عليه کفار است ونياز به از خود گذشتگی دارد
برای متنفر بودن   که تمام دeيل eزم را، در صفوف نيروھای مسلحديگراز طرف 

توھين ديده بودند،  سته بود،کمرشان شک. از خمينی داشتند، زمزمه اعتراض بلند شده بود
.  نياز داشتھا   که خمينی به آنبود به اين دليل  اگر نابود نشده بودند وھيچ تأمينی نداشتند
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عليه خمينی  ،درموقع لزوم و به فرض يک قيام عظيم مردمیامکان را داشتند که   اينھا  آن
  .برای خود بخرند ی آبرويتاموضع بگيرند 

ه جبھه رود تا نتواند به بايست ب میر ممکن بود، پس چون انھدام کامل ارتش غي
  ! کندت اع5م بی طرفی نستوا  می ارتش ديگر ن اين بارل ديگر باشد،ئفکر مسا

 ، ابلھانه استھا  مثل ھمه جنگ. اين جنگی که فقط برای مصرف داخلی به راه افتاد
 امروز شده است چنانکه  میبه خصوص عليه عراق که ھرگز برای ما خطری محسوب ن

نفت خيزيم ومنافع اقتصادی مان به ھم پيوسته هٌ منطقما ھر دو متعلق به يک . شود  میھم ن
رژيم سياسی عراق درست است که برای خمينی غير قابل تحمل است ولی بايد اين .است

 مادر و درغالب موارد  وتواند عوض کند جز پدر میبداند که آدم ھمه چيز را  نکته را
کند،   میيی که خمينی طبق آنان عمل ھا   در سورهبديھی اين واقعيت ًاھرا ظ.ش راا هھمساي

  .درج نيست
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 تشيعی که مطرح است
  
  

عين  که در،ھذا حدود eاقل دوقرن است   مع.ايران جزيی از جھان اس5م است
 بر حسب شخصيت پادشاه وقت شدت ،نفوذ م5ھا. شود میجدايی مذھب از حکومت اداره 

 يا استاندار داده نشده ، وزير،رکسرلش ولی ھرگز به آخوندی مقام ،ستيا ضعف داشته ا
 به فکرش رسيده است که ھا  آخوند اين است که يکی از در میآوری جمھوری اس5 نو.است

  . را خود در دست بگيردھا اين مقامهٌ مجموع
توانم از   می چون ،خورم  می من در اين باره قسم ن؟يا خمينی مسلمان خوبی استآ

ی ھا  از گفتهکه او  که با تعبيری –کنم   می و گاه ھم اين کار را – يی نقل کنم ھا  ن سورهآقر
  . در تضاد باشد،پيغمبر دارد

تغيير و تبديلی که در کشور ما به وجود آمد، يک خاصيت داشت و آن اينکه عده 
 ،زند  میهللا ما از اس5م جھانی حرف   وقتی آيت.  کردآگاهبسيار زيادی را از وجود تشيع 

  :گويد  میوقتی 
 من از سرحد ھم که بيرون ،جز اس5م ھيچ چيز وجود ندارد. ايران وجود ندارد«

: دھند  می  به او جوابھا  ھذا عراقی  مع. کند  می زياد اشتباه ن،.»روم باز اس5م است  می
ً اتوانيم عين  می مطلبی که ما ھم .» به خانه خودتان برگرديد. شما ايرانی ھستيد،ما عربيم«

  . بگوييم و به ھمان اندازه ھم ذيحق باشيمھا  به آن
ھم   بسيار،قبل از آنکه پيامبر موعظه جھاد سرکند، امپراتوری ايران وجود داشت

 ، بولدوزر به آن جا فرستاد،که امام برای ويران کردن تخت جمشيد میھنگا. کھنسال بود
اين ماجرا . ظيم برپا گرديد شد و تظاھراتی عھا  جمعيت ھجوم آورد و مانع از خرابکاری

تواند  میکنند که   میريشه دار وعميق شان عمل ٌه نشانگر اين است که مردم طبق غريز
  . باشدفرھنگ کھنشان مدافع 

که قبل از آن وجود داشت تحميل کرد  می اس5م خود را بر ايمان و رسو،در ايران
کند، اس5م ھم   را محویمذاھب چند خدايوھمان طور که مسيحيت نتوانست به کلی آثار 

  :کنم  میدر اين باره دونمونه ذکر . عادات و اعتقادات ايرانيان را به کلی بروبدقادر نشد 
 دارد، به جمعيتم و در زمان حاضر يک ميليون ونيم ا  هايلی که من از آن برخاست

از طرف ديگر چون . دليل مشک5ت برقراری ارتباط، تماسش با دنيای عرب درحداقل است
ند و ا  هکند، افرادش اعتقادات زرتشتی خود را حفظ کرد  میدور از شھرھای بزرگ زندگی 

 جزآن دسته که با عادات ،يم قوانين اس5میدر قد. ندا  هرا با مقررات مذھب جديد آميختھا  آن
 میفرھنگ قدي اخت5ف ميان اس5م و. شد  میو سنن و رسوم مردم قبيله منطبق بود، اجرا ن

  .ود داردملی کماکان وج
از ند ا  ه زدھايی که اين ف5سفه و متفکران حرفاeصلند،  رم5ھای ايرانینمونه ديگ

  . نداردديگری يک مسلمان واقعی جز کفر و زندقه تعبير ديد
  ما زقران مغز را برداشتيم 

  پوست را بھر خسان بگذاشتيم
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 فقط آنچه را ند، يعنیا  هاند وتفاله را دور ريخت   شھد را بيرون کشيده،اين بزرگان
 متفکران ايرانی را به سمت عرفان رھبر شده ،اين انتخاب. ندا  هند حفظ کردا  هپسنديد  میکه 

  .است
ليلی از نخبگان را که از قٌه گيرد، يعنی عد  می فقط اقليتی را دربر مسألهالبته اين 

 که ناميد، مذھبی میتوان مذھب رس  میرا که  آنچه .ثرندأمت  میثر عظيم ج5ل الدين روا
از مساجد صدسال گذشته مسجد بناکرد، وارباب جديد ايران هٌ ھويدا برايش بيش از مجموع

هٌ  شکلی به خود گرفته است که آن را از بقي،اين بابت ھيچ امتنانی نسبت به وی بروز نداد
اند،   نندر حالی که اکثريت قاطع اعراب و ديگر مسلمانان پيرو تس .سازد میاس5م متمايز 

جانشين محمد، داماد و پسر عمويش علی را .  به تشيع معتقدند، از قرن شانزدھمايرانيان
گويند محمد، علی را به   می ھا  ند که با استناد به آنا  هدر احاديث نيز متونی يافت. دانند  می

م و در ا  هی مسلمان شيعه به دنيا آمدا ه با آنکه من خود در خانواد.جانشينی برگزيده است
توانم بگويم که اين قضيه از نظر تاريخی مسلم   میر اط5عاتی دارم، اين زمينه مختص

 و به ما فرصت داده که سر بزنگاه پيدايش شده استولی از نظر ايرانيان علی . نيست
  .حساب خود را از اعراب جدا کنيم و در مقابل اشغال بيگانه مقاومت به خرج دھيم

اقدام مدعی ھستيم که طرف ضعفا را ما با اين . ی ملی داردھا   تشيع ريشه،درنتيجه
به ع5وه : شويم  میل ئ دليل برای خود حقانيت بيشتری قابه اين م ويا  هدرمقابل اقويا گرفت

محمد فرزند ذکور نداشت و علی بر ابوبکر، که پدر زن پيامبر بود، اين مزيت را داشت که 
  . اس5م بودپايه گزارھم خون 

 تحت نظر حکومت خلفا بود وخود سلطنتی ًميا ايران مستق،در دو قرن اول اس5م
مين أعراب بود، کارگزاران خليفه را ت چون صاحب تمدنی بسيار واeتر از ا.مستقل نداشت

زبان  حتیکردند و   میدولتی را ايرانيان اداره  یھا   و دستگاهھا  کرد، تمام سازمان  می
  .اعراب به مشرب ايرانيان در آمدند. بودفارسی ديوانی خلفا 

ھا در بغداد، بساط خ5فت   بنی اميه در آغاز در دمشق و بنی عباس پس از آن
نداشتند، حکومت بر ايران برايشان کار  میيی ازنوع نھادھای روھا سازمان چون. گستردند

  . کرد  میايران ھم از اين موقعيت برای تثبيت استق5لش استفاده  سھلی نبود و
 مخالفت با خمينی را در زمان رياست خالی از طنز نيست که صدر تشيع و آغاز

دند، در آن زمان دست به تظاھرات زکسانی که  .جمھوری بنی صدر با ھم مقايسه کنيم
 چون ،»بختيارباد زنده «يا » زنده باد شاه «حتیو يا » مرگ برخمينی«: کردند میفرياد ن

 :زدند  میبه ناچار داد ند ھيچ کدام امروز زنده نبودند، بنابراين و ددا  میاگر اين شعارھا را 
اد بگيرد که چرا از  ايرھا  توانست به آن  میکسی ھم ن و» زنده باد رئيس جمھور«

ما در قرن شانزدھم مي5دی ھمين رويه راپيش گرفتيم و . کنند  میهللا دفاع   پسرمعنوی آيت
 را قدر خلفای راشدينتوانست از اينکه ما   میو چه کسی » علی زنده باد«فرياد زديم 

 به ،تشيع.  برآشفته شود؟ به اين روال عليه امپراتوری عرب به اعتراض برخاستيم،نھيم  می
 ، امروز ما اين است که نگذاريم تشيعمسألهٌ ،بقای ناسيوناليسم ايرانی کمک کرده است

  .انتقامش را به صورت پان اس5ميسم خمينی از ما بگيرد
 ،ترين   دنی،ورده استآن  کذا به عنوان مذھب به ارمغاهللا  و اما آنچه آيت

داريم کتاب خود او ترين س5حی که عليه   برنده.  آن استهٌنبترين ج  ترين و ناسالم  قھقرايی
و درخود ايران صدھا ھزار شده  که در تمام دنيا توزيع ،»توضيح المسايل« ست،او

کی اين عمل اشتباھی تاکتي.  شاه پخش اين کتاب را ممنوع کرده بود.ش موجود استا  هنسخ
 حق بود ،به خ5ف. کند میش تصوير بسيار گويايی ترسيم ا  ه اين کتاب از نويسند.بود
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من ھميشه اعتقادم بر اين . بخوانند  شود تا آن راپخشگذاشت اين اثر در سطحی وسيع   می
خواھد بگويد و بنويسد، درنھايت امر   میی که ا  هبوده است که بايد اجازه داد ھرکس ھر ياو

  .يابند  میيقت را در حقمردم ھميشه 
زند و   می داد ،درھر صفحه اين کتاب جھل و ابتذال و مھجور بودن نيات خمينی

 را Empedocle 1 آمپه دکل،هللا   آيت:جھلهٌ نمون. آدمیبه شعور و شرم است توھينی مداوم 
: ، در حالی که بين زندگی اين دو، eاقل پنج قرن فاصله استشمرد  می داود نبی ھم عصر

تراشد و   می از مي5د، رژيم پادشاھی پيشبرای يونان پنج قرن  ! پنج قرنبه قطر یجھل
کوشد   میو کسی که کند   معرفی می »شھيد راه حق« و »عالم علوم دينی«فيلسوف را 

 به اين  جوeن داد تاريخیھا  در داeن پس از آنکه .م را به ستايش خدای يگانه واداردمرد
 اين طور ما را ھا  يم غربیا ه سر ما مسلمانان که گذاشتخاک بر«: رسد  میبليغ هٌ نتيج

 ھزار سال ديگرھم به آن دست نخواھند ھا مرعوب کنند وعلوم خود را، که اين فرنگی
  »!گيريم  می جدی ن،يافت

ی عوام ھا   توجه تودهً احتماeھن ناھنجار و آميخته به خودپسندیاين اغتشاش ذ
 دل آشوبهکتاب را که به شکلی  يی از اينھا  بخشتواند  میکند، ولی چه کسی   میراجلب ن
 ً:مث5. پردازد بخواند و دچار ترديد و تزلزل نشود می» زنا«يا » غايط«و » بول«آور به 

را به جای خون قاتل بريد؛ بايد ؛ دست دزد را با قصاص جواب گفتبايد ھر خطايی را 
   .حد زدبايد  ؛ زن يا مرد زناکار راش بايد ريختزندانی کردن

سادگی وسھولت ريخته شده است، تمام اخت5فات قضايی هٌ بر پاي میعدالت اس5 :يا
فقط يک قاضی  کند، کافی است که  میترين شکل حل   ترين و سريع  ا مدنی را به راحتي

 تمام خطاکاران ٌدر باره شرع ھمراه دو يا سه ج5د و يک قلم و دوات به شھری برود و
  .اردفاصله به مورد اجرا بگذ را ب5و احکامحکم صادر کند 

فھمد که با چه موجودی   می ھم پس از خواندن اين سطور ھا  ترين آدم  ساده لوح
را دارا زير  شرط ھر قاضی شرعی که ھفت: خواند  می مطلب وقتی درادامهٌ. سروکار دارد

شد، نی را بداند، عادل باشد، به نسيان مبت5 نبابالغ باشد، مؤمن باشد، قوانين قرآ: باشد
شود که   می متوجه ، اجرا کندمتھم ٌتواند حکم را در باره  میحرامزاده نباشد، زن نباشد، 

ی که مدعی است به اين ترتيب ا  هديوان. کردند  میحق بود اين مجنون را سر مرز بازداشت 
 حکم مختلف صادر و اجرا کرد، درصورتی که عدالت غربی 20دريک روز  توان  می«

ترين دشمن غرب را    خونی،»کند  می مشابه چندين سال وقت تلف برای رسيدگی به جرايم
کند که ص5حش در اين است که برود درلندن يا پاريس محاکمه شود تا سرش   میھم متوجه 

  !  بدھدبه بادرا در اين شرايط 
 ما به ضرس قاطع: آيد  میيی از اين قبيل به نظرش کودکانه نھا  چه کسی گفته

شود، خسارات مادی   میی که مانع از چادر سرکردن ا  همانگوييم که رفتار بی شر  می
گوييم که ک5ه مسخره غربی سرگذاشتن   می ًکداما مو. زند  میمعنوی بر تمام کشور و

 خداوند ٌاندازد و برخ5ف اراده  میخجالت است و استق5ل ما را به خطر هٌ مسلمانان ماي
   !است

 eجرعه –الف : ا رعايت کردوقت آشاميدن آب بايد شش اصل ر: در جای ديگر و
از وبعد   نام خداوند را قبل– ج ، ايستاده بايد نوشيد– ب ،آن را سرکشيد نه جرعه جرعه

 – با رضايت بايد نوشيد، و –ه  در سه نوبت بايد نوشيد، – آشاميدن بايد بر زبان آورد، د
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اتلينش لعنت ل او صلوات و برقوآبايد پس از نوشيدن بر شھيد مظلوم حضرت اباعبدهللا 
  .فرستاد

 پسران يا دختران جوانی که در اوج جوش و خروش نکاحاز : ھذيان گويی ديگر
کار برخ5ف   اين.آورند میجنسی ھستند قبل از آنکه به سن بلوغ برسند ممانعت به عمل 

 اينکه بالغ نيستهٌ  به بھان،چرا از ازدواج پسر يا دختر تکليف شده. قوانين الھی است
  کنند؟   یمجلوگيری 

 درصد جمعيت آن 51درکشوری چون کشور ما که ميزان توالد وتناسل باeست و 
 اين .دارد، اصرار به پايين آوردن ميانگين سن خطای بزرگی است سال 20 از کمتر
   را فردا چه کسی نان خواھد داد؟هللا  ان آيتدفرزن

د، اگر  به موقع توزيع شده بو،»لئتوضيح المسا«اگر صدھا ھزار نسخه از 
 ممانعت از ايرانيان از کسی که مدعی بود باشد،   میيی از آن از راديو پخش ھا قسمت

 ومنع طبل نواختن در ھا  هتراشيدن ريش و جلوگيری از نگاه کردن شھوت آلود به مجسم
  .کردند  می حذر ، برای آنان خوشبختی و آزادی به ارمغان خواھد آورد،ی ورزشیھا  زمين

 ادبيات ما سرشار .ن ملت استآاحساسات عميق ٌه نعکس کنندادبيات ھر مملکتی م
 که ما اين ھم به دليل – از احساسات ضد آخوندی و اشعار ما پر از نکاتی عليه م5ھاست

 اين نکته قابل توجه است که .مان تاريخیهٌ بيشتر ايرانی ھستيم تا مسلمان وھم به دليل حافظ
ٌه  مذھب جديد، علت ھر دورلشکريان به دست از زمان از ميان رفتن امپراتوری ساسانی

هٌ  در زمان درگيری قاجاريه با روسيًمث5. تنزل ملت ما، اعمال نفوذ م5يان بوده است
گرفتند وشبانه با کنسول   میم5يان تبريز از تزار رشوه .  پای م5ھا درميان بود،تزاری

ستان ايران بود که يکی از  ازدست رفتن دو ا،آن خيانتهٌ نتيج. کردند میروس نقشه طرح 
  .  امروز آذربايجان شوروی را تشکيل داده استھا  آن

م5ھا که از صحنه خارج شده بودند، دوباره  ،شاه ب5فاصله پس از رفتن رضا
 روزی که برقرار ساختند و اين روابط را تاتفاھم   ورابطهقدرت حاکم  با  وند شدآفتابی

پس از آن ھم تازه . ان مخالفت کرد، حفظ کردند زن رأینی با اص5حات ارضی و حقيخم
  .کردند  می ميان آنھا پخش ، دولتی ک5نی از خزانهٌھا  شاه و ھويدا پول محمد رضا

ناخته شده روحانيون اھل تشيع برای ھمه ش ماجرايی که از ارتباطات ميان شاه و
ھران ميان  صدر است که چند ماھی قبل از بازگشت خمينی به تنيست داستان امام موسی

 در صورتی که زنند  میحرف » آيت هللا لبنانی«از برخی .  مفقوداeثر شد،راه ليبی و رم
موريتی مخصوص به لبنان فرستادند و أ او را برای انجام م. بنده ايرانی استٌصدر به اندازه

ھمه .  به فعاليت بپردازدبا دست و بال بازتر پذيرفت تا بتواند کشور را آن تابعيتصدر 
  .)بعد از ايران وعراق(دانيم که لبنان از نظر تعداد شيعيان مقام سوم را در دنيا دارد  یم

پروراند   میيا را درسر ش اين رؤا  هگ بينانه وتوسعه طلبانی بزرھا   در طرحشاه
اين ماجرا به قبل (که اين سه کشور را به صورت فدراسيونی بزرگ به زير بال خود گيرد 

صدر قرار بود که به شيعيان لبنان امکان دھد ) .گردد  برمیلجزاير از تاريخ عقد قرارداد ا
 چنانکه ،موريتجزييات اين مأ. شوند  می پشتيبانی ،که بگويند از طرف قدرتی ھمکيش

.  صاحب نفوذ گرديدلبنان در داخل ،ويژهمور اين مأ.  توسط ساواک طرح ريزی شد،بايد
 500 به دليل يک چک اوضاعد بود تا  ھمه چيز بر وفق مراکرد و میبسيار خوب زندگی 

 صدر روابط  موسی. مختل شد،کنم قرار بود پادشاه به او بدھد  می که تصور ،ھزار دeری
  . زداو بريد و آشکارا دست به انتقاد از شاهرا با 
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 با ،گويند که خمينی  می بعضی .تحقيقات ازمعمای مفقود شدن او پرده برنداشت
، اين رقيب )صدر را به ھمسری گرفته استٌه  خواھرزادشپسر( آنکه با او منسوب بود

عقيده ديگران بر اين است که اھل تسنن که محبوبيت او . احتمالی را از ميان برد
درھر حال خمينی از .  صدر را زير آب کردند توسط قذافی سر موسی،خوشايندشان نبود

افی به ايران برود، به  و با آنکه قرار شده بود قذگرفترئيس جمھور ليبی سراغ صدر را 
  .د ورود به مملکت را نداٌاجازهاو 

که در جنوب لبنان به » امل« میيک چيز مسلم است و آن اينکه گروه شبه نظا
 صدر  امام موسیباکند،   میريافت از خمينی کمک مالی و اعانه د وجود آمده است و

   .استمرتبط 
دادند که از   میتشکيل افراد گروه امل را شيعيان و مجاھدين و داوطلبانی 

 ھا  نجنگيدند و از آ  می ھا  راه فلسطينیاين افراد ھم. ديکتاتوری شاه به ستوه آمده بودند
ی در چين به گرفتن تعليمات ا  ه عدحتیگرفتند وبسياری از اين گروه درليبی و   میتعليمات 

و آنچه را ی شدند به ايران آمدند ا  هی حرفھا  پس از آنکه تروريست. چريکی ادامه دادند
  .عمل در آوردندهٌ آموخته بودند به مرحل

مشکل بتوان .  بودھا   و فلسطينیھا   سنی و از شيعيان لبنانغريبیگروه امل ترکيب 
درعوض پس از رفتن .  اين گروه در ايران قبل از خمينی حرف زداز حضور قابل م5حظهٌ

دون محاکمه ايرانيان نقشی ی بھا   و اعدامھا   اين افراد در بازداشتھا   طی ماه،دولت من
 با افسران و با ارتش به طور عموم ،اين افراد با بقايای ساواک. مھم برعھده داشتند

شد از اين   میھا را   آن. را بازی کردند میدرافتادند و برای مدتی نقش چماق حکومت اس5
  . داشتندنامأنوسی ا هزدند و يا لھج  میطريق شناخت که يا فارسی حرف ن

  
آثار او از بابت . ھای يونان بود فيلسوف و يکی از رھبران دمکرات)  قبل ازمي5د490 تا 435) (انباذقلس(دوکلس امپـ 1

  .ادبی نيز مقام و ارزش واe دارد
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6666    

 
 لبخند سادات

  
  

خوانم واز صميم دل در   میوقتی پرانتز خمينی باز شد، پرانتزی که من سياه 
 اين ٌ اجزای بالقوه.ود، اپوزيسيونی وجود نداشتی ھستم که بسته شزآرزوی رو و انتظار

  توانست باشد؟  میيی ھا  اپوزيسيون چه گروه
ه آن رژيم باقی ی که با رژيم گذشته ساخته بودند و منافعشان در اين بود کا  هآن عد

 که منافع ک5ن از  رادرباريان وتمام کسانی ،موران ساواکأ ازمی بعض،بماند يا بازگردد
.  از اين گروه شمردتوان  می ،ی برده بودند و حکم اعاظم فساد را داشتندوضع سياست داخل

.  به دeيل آشکار و متعدد از او وحشت داشتند،نکردندهللا را   ت مخالفت با آيتاين افراد جرأ
  .ی خزيدندا  هطانه صدا را بريدند و به گوشاحتبنابراين م

ياست کاری نداشتند و فقط با گناه که با س  بی می، مردمتوسطهٌ گروه دوم افراد طبق
چون معام5ت بزرگ در انحصار سوگليان دربار ( کارھای تجاری کوچک دلخوش بودند

اين قضايا که به ما «: گفت  میبرد و به خود   میاين جمع در حال انتظار به سر . )بود
  »؟خودمان را درگير کنيمپس چرا بی جھت . ارتباطی ندارد

ی ھا  ی وابسته و چپیھا  چپی: رسيم  میروشنفکران هٌ پس از اين دو گروه به دست
 منجی اين اشخاص در ابتدا خمينی را .روھا  ی از مليون و ميانها  ه وعدھا   ليبرال،مستقل

آنکه درست بدانند    بی– عربده کشيده بودند، از رژيم جديدھا  پنداشته بودند، درخيابان
 به ھر حال ! روشن نبودچندانم البته ماھيت رژيم ھ.  پشتيبانی کرده کرده بودند–چيست 

 که به نحوی ديگر ساده لوحی نشان دادند، پس از آنکه از خواب خرگوشی ،اين عده ھم
ييد کرده بودند بی اعتبار کنند واقرار به  کردند که آنچه را در حد ستايش تأ شرم،بيدار شدند

  . اشتباه نمايند
 چنان آھسته وخفه حرف ،بودند ديگری آگاه به فاجعه کسان اگر ھا  غير از اين

 برای محکوم زمانی که من صدا را. شنيد  می را نشان که کسی صدای اعتراضشندزد  می
 فرياد دم، درصحرای برھوتی بلند کر، با صراحت و تأکيد خمينیکردن تحمي5ت مخرب

  . انعکاس نداشتحتیزدم که صدا در آن   می
ع وخيم شد، زمانی که  وقتی اوضا.انشعابگرینه اپوزيسيونی وجود داشت ونه 

 اپوزيسيونی به وجود زايران در ظلمت وھرج و مرج فرو رفت مخالفينی پيدا شدند، ولی با
  .نيامد

 و بنی صدرھا يعنی کسانی که به درجات ھا   مدنی ودر آن زمان ديديم که مجاھدھا
 ھمکاری کرده بودند و بعض از آنھا صاحب ھا   سالحتیو  ھا مختلف با خمينی طی ماه

 د مصدر کار بودنتا که ھا اين. ھم شده بودند، از رژيم فاصله گرفتند میقام و مشاغل مھم
 آن ھم بعد از ،نيرو و شھامتی ازخود نداشتند، ناگھان دم از ليبراليسم وناسيوناليسم زدند

  .آنکه آن مرد عمامه به سر طرد و بيرونشان کرد
 که کم وبيش با رژيم کنار آمدندم  بورژوای پايين و متوسط ھز افراد طبقهٌ اهآن عد

به . ولی با شخص خمينی ھمکاری نکردند، ترجيح دادند که منتظر فرصت مناسب بنشينند
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 ولی از اعتراض نسبت به سال در امن وامان کامل به سر برد علی امينی که طی دو سبک
  .خودداری کرد ھا  قانون شکنی

روپا پناھنده شدند، اين حرف  يا اآمريکا ھم که به ھا  بعضی از ژنرالٌه در بار
نداشتند، ولی در فکر و نگران  میآنھا فاسد نبودند وھمه مقدم امام را گراهٌ ھم. صادق است

کردند، امروز بعضی فقط   میبيشتر به حقوق بازنشستگی فکر . آينده کشور ھم نبودند
گاه به گاه . دکنن  میگذرانی دارند و بعض ديگر درجنوب فرانسه يا کاليفرنيا شاھانه زندگی 

ی ا  هدرلحظ  اما.ريزند  میگيرد و بر سرنوشت ايران اشک   میشان را  غم غربت گريبان
  .مد ھيچ نکردندآ  میکه گريستن يا مشت گره کردن به کار 

اين م، ولی اگر بخواھيم ه بخواھيم ھمه را با يک چوب برانيبی انصافی است ک
 بيشتر اين آقايان در آغاز از روی بينيم که درمجموع  می ، کنيمتحليل را ھا  مخالفت

به مخالفت و محض به دست آوردن امتيازات شخصی  فردیی ھا  خودخواھی و نگرانی
، گويی دام مجزا و يک يک خودی نشان دادمخالفين ھرک. و رقابت آغاز شد. پرداختند
  . ملک را بازی کندمنجیخواست به تنھايی نقش   میھرکدام 

ی بزرگ به ايجاد اين ھا   قدرت: بسيار مھم توجه داشتیا  هدراين مورد بايد به نکت
فقط از اتحاد  .حد باشيد باھم مت،آقايان«: گفتند  می البته در ظاھر مکرر .وضع دامن زدند

ن درخفا تماس  اما درھمان زمان با اين يا آ.»شد ی مثبت حاصل خواھدا  هشما نتيج
 اعتبار سياسی خودتان را با شما« :گفتند  می ،دادند  میگرفتند و نوايی ديگر سر   می

از . شان اط5عات درستی نداريد به خطر نياندازيد  يی که در بارهھا  ھمبستگی به گروه
 ،ستھا  به آنًمن دقيقاٌه  و نه شوروی، که اشارآمريکا در حقيقت نه .»دديگران کناره بگيري

وی ريا کاری نند جز از رز میيی ھم که ھا  بقيه حرف. دتمايل به وحدت اپوزيسيون ندار
  .نيست

به  می سياسی و يا نظا، رژيم اين است که از نظرمالیانبزرگ ترين بدبختی مخالف
 آمريکا  شوروی و،انگلستان.کشيد دوگل ھم درد اين محروميت را. دن کافی قوی نباشٌاندازه

ھا را تامين کند ونه آنکه   دست اتحاد دھند که منافع فردای آن کوشيدند با کسی  میھر سه 
  .ود قدرتی شود ورقيبشان گرددخ

 توانم به ايرانيان بکنم اين  می من تنھا نصيحتی که .يما  هما ھم گرفتار ھمين پديد
ست که خود آن نيرو را گرد آورند تا وطن شان رادوباره صاحب شوند و در انتظار چراغ ا

ست اين موضوع برای من روشن بوده ا. و يا کمک مالی آن قدرت نمانند سبز اين قدرت
  .ما  هترديد نشد ش دچار وھم وا  هوھرگز ھم در بار

دليل آن ھم . ی دارندا ه بردنيای سوم نفوذ روانی فوق العاد،ی بزرگھا  قدرت
تصويری بی پايه است که در ذھن مردم دنيای سوم حک شده است و آن اينکه بدون توافق 

تنام و جنگ  حوادثی چون جنگ ويحتی. ندارد دوقدرت بزرگ امکان ھيچ کاری وجود
ه است ذھنيات مردم  نتوانست، که دeيل بارز بی اعتباری اين طرز تفکر است،الجزاير ھم

  .را تغيير دھد
ند، ا  ه تقسيم کردميان خود  دنيا را،ی بزرگھا   قدرتاز آنجا کهکنند   میفکر 

 با غم و حسرت به جملهٌ. رسد  میی يک گروه و يا حزب سياسی به جايی نھا  کوشش
 برای .» اين استمسأله ،بود يا نبود يالتا«: ندا  هرا ھم افزود» يالتا« کلمه 1تمعروف ھمل

اين . بعضی خروج از يالتا و برای بعضی ديگر تن دادن به آن شرط eزم و کافی است
 ، افکارمردم را از اينکه خود به مبارزه برخيزند وبه ھدف رسند،حکمت جبری نوين
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 و سرگردانی ن و بايد از اي استورد فراوان دراين مھا  نمونه. منحرف کرده است
  . به ھر قيمت خارج شد،نيروی خ5ق قرار دارد  شھامت ودر نقطهٌ مقابلسرگشتگی که 

ی بزرگ سخت تنگ چشم ھا   که در پروردن شخصيت،وقتی من در دنيای کنونی
يای آيم که استق5ل ذھنی و شھامت eزم را به مردم دن  می در جستجوی کسی بر ،بوده است

 ،پس از آمدن به فرانسه به ديدار او رفتم .يابم  میسوم ارائه کرده باشد، انورالسادات را 
بود؛ صميميتی  می صمينھايت  بی اين مرد . يافتمجذابش را بسيار ا  هلبخند و صراحت لھج
  :گفت يش رابه طرفم دراز کرد وھا  دست. کرد  میکه آدم را خلع س5ح 

  . از ديدارت خوشحالمًحقيقتا -
در طول عمرم . زند  میگويد و اين حرف را صميمانه   میديدم که راست 

. من ھم به او واقعيتی را گفتم که خشنودش کرد. ين استقبال نکرده بودنسياستمداری ازمن چ
 تمام ايرانيان را به خود جلب ًسای نادر دول دنياييد که تقريباشما يکی از رؤ« :گفتم
يا . توان به دو گروه بخش کرد  میار کلی مردم ايران را دريک تقسيم بندی بسي. يدا  هکرد

  سلطنت طلبان برای تحسين شما دeيل متعدد دارند و.و يا مخالف سلطنت سلطنت طلبند
که به جان  دانند، و ديگران شجاعت و يکرنگی و مخاطراتی را  می مديون شما خود را

 ،رويد و يا پادشاه ايران را  میوقتی شما با شھامت به اسراييل . کنند  میخريد تحسين   می
 به قول مارشال پتن از وجود خودتان مايه ،پذيريد  می ،که از ھمه جا رانده شده است

  .»کنند  می مخالفين شاه عظمت اين کار شما را درک حتی. گذاريد  می
 که من باز ،سادات. نبودحيات در قيد شاه ديگر  درزمان اين م5قات محمد رضا

 دو بار و در شرايطی مختلف مطلبی را محرمانه به من گفت که در ،افتماقبال ديدارش را ي
  :کنم  میاينجا برای اولين بار فاش 

ی مختلف ھا   دستور بدھيد نيروی ھوايی شما به پايگاه:روزی من به محمد گفتم -
توانيد، اين   میاگر . من تمام امکانات را در اختيارتان خواھم گذاشت .2بيايد مصر  مینظا

اگر بخواھيد برای بازگشت . کنيد احضار حداکثر وسايل يدک قابل حمل به اينجا را بانيرو 
دانيد که نيروی ھوايی شما و اسراييل   می .ست ابکنيد، تنھا راھش اين  میبه ايران اقدا

  .»درمنطقه ازھمه قوی تر است
  : سادات ادامه داد

بی نداد، من دوباره  چون پس از چند دقيقه جوا.شاه به فکر فرو رفت محمد رضا -
خواھد اين نقل وانتقال را که بھترين   میموضوع را مطرح کردم وپرسيدم چرا ن

   عملی کند؟ ،شد  میش ا  هپشتوان
  : سکوت را شکست و گفتبا�خرهپادشاه 

  !گيرد؟  میکنيد که نيروی ھوايی از من دستور   میفکر  -
. يران را تصاحب کندکند که چرا خمينی توانست ا  میاين اقرار وحشتناک توجيه 

کرد؟ چون از من نخست وزير ھم که دستور   میکه اطاعت  پس اين نيروی ھوايی از
اگر فرماندھان نيروی ھوايی با دقت . خمينی را دادم فرمان نبردهٌ بمباران انبارھای اسلح

  .شد  می فاجعه گرفته  جلو،داشتند  میانتخاب شده بودند و وجدان ومسئوليت 
روشن بينی و واقع گرايی ذاتيش، با يک سؤال ساده، يکی از نکات انورالسادات با 

  .اساسی بحران را روشن کرده بود
  

م بخش ويليام شکسپير کرده است و داستان زندگيش الھا میی ھلندی که ظاھرا در قرن دوم زندگی ا ه ھملت، شاھزادـ1
  . ن نام استيی به ھما ه نمايشنامنوشتنٌوازه انگليسی ٌنويسنده پرآ
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  .کرد  میخطاب » برادرم محمد«يا » محمد«سادات از روی صميميت ھميشه پادشاه ايران را ـ 2
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7777 
 

 صدای فرو ريختن
رسد می به گوش سست بنياداين بنای   

  
  

کشد   می به تخت رسيد، نردبام را وقتی پای ديکتاتور«: گويند  میدر ايران مردم 
 يک بار ديگر درستی اين .»اندازد  می ه زيرند با  هوھرگاه اراده کند کسانی را که با او ماند

نخست وزيران نشانگر اين  سای جمھور وآمد وشدھای مداوم رؤ.  ما ثابت شدحرف بر
ايران فقط   بر. يک رژيم ديکتاتوری ناقصیمنتھ – که ھمگی آلت دست ديکتاتورنداست 

  .ستحکمفرماھرج و مرج 
د تصميم گيری وجود شود که مرکز واح  میصحبت از ھرج و مرج وقتی مطرح 

 بلکه ،هللا نيست   وجود ھرج و مرج نداشتن قدرت آيت دليل. چنين استًدر ايران دقيقا. ندارد
نتوانسته است به اکثريت ھموطنان ما ھيچ .  مستقيم شکست دھشتناک اقتصادی اوستنتيجهٌ

ونی ل قانئبنی صدر ارتباطی به مسا جنگ بين او و. چيز مثبت يا قابل قبولی عرضه کند
ينی از يک طرف و يعنی درگيری ميان عقايد قھقرايی خم:  جنگ بر سر قدرت بود،نداشت

  . کند، از طرف ديگرشا  هعرضبا لعاب و روغنی که قابل ھمين عقايد 
آن .  و تجدد طلبان برای من به کلی بی معناستگرايانبنابراين جدال ميان قھقرا 

 ی است که رياست شورای انق5ب راموجودی که مدعی ليبراليسم شده است، ھمان کس
توان برايش  میحال چطور . ی بی شمار را صادر کردھا  برعھده داشت و دستور اعدام

نزد   اگر نوعی ھمدلی ميان جمعی از روشنفکران وحتی ،اعتباری قايل شد؟ اين موجودات
تماد بر  ايران نيستند، چون اعمسألهبعض روزنامه نگاران غربی ايجاد کنند، قادر به حل 

  .بايد در پی راه حل ديگری بود. انگيزند  مین
. به پايان رساندن کار استٌه اخت5ف درنحو. به پايان برسد�خره ابماجرا بايد 

ی که درزمان سقوط بنی صدر از مقامش اخراج ا  ه ھمان وزير امورخارج،زاده نامی  قطب
اگر ... واند دوام بياوردت  میدولت بعدی جز با ارعاب و ايجاد خفقان ن« :شد، روزی گفت

زنند به اين دليل است که به امام اعتماد دارند، ولی وقتی او   میمردم دست به شورش ن
  .»بميرد، که ناگزير خواھد مرد، مردم زورگويان را تکه تکه خواھند کرد

 از زبان يکی از فاسدترين زورگويان رژيم  شنيدنشکه به ھر حال(من با اين تحليل 
   !توانيم در انتظار آن روز بمانيم  می خير ما ن:گويم  می موافق نيستم و )ستتعجب اهٌ ماي

جرای عدالت و فقر روز اٌه  اعمال زور و نحو،چند دستگی حکامبعضی معتقدند که 
ی ھا  دهمائ«ممکن است ھمان طور که در . شدخواھد  می منجر به يک قيام مرد،افزون
ی فوق العاده درخود حس ي توان و نيرو،ه بودم نمرد،به ھوش آمدم«: ستا همدآژيد  »زمينی

 درست است که ما درحال نزعيم ولی محتمل است به .»و به دامن زندگی آويختمکردم   می
  .خود آييم وبه دامن زندگی بياويزيم

 را ھا   ميليون نفر تعلق دارد و مشکل م5يی بتواند برای ابد ملک آن36ايران به 
ببنديم و منتظر  را ھا  توانيم چشم  میياز به محرک دارد، ما نھذا اين قيام ن  مع. تصاحب کند

  .ی بمانيما  همعجز
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 ، مھندسين، شايد سی ھزار نفر که پزشکان،ايران به برکت وجود چند ھزار
. ی آغاز کندا هتواند جوانی دوبار  می ،ندا هن جمل از آھا  داران و تکنوکرات  کارخانه

 ھزار 300 تا 200حدود . راد تحصيل کرده داردکشورما بيش از ديگر ممالک خاورميانه اف
ليسانس يا دکترا ھستند؛ ما فقط دانشجويان ابدی ياوه گو تربيت هٌ نفر ايرانی دارای درج

توانند با   می افراد تحصيل کرده نه . در اين زمان شدت يافته است، فرار مغزھا.يما  هنکرد
 ،آنکه ايران نخبگانش را بازيابد برای .متعصبين مذھبی بنی صدرھا ھمکاری کنند ونه با

  .برانگيخت بايد اعتماد اين گروه را
 درصد مردم بی سوادند، بنابراين ناگزيريم بر نخبگان و کادرھا به 55درکشور ما 

کنيد   میتصور  :ست که اکنند اين  می از من ًالی که غالباؤ س. تکيه کنيم،معنای وسيع کلمه
ال اين است که نه فقط اين معمول من به اين سؤدوباره قدرت را به دست گيريد؟ جواب 

 به کلی بی اھميت ،لئدار است بلکه درمقايسه با کل مسامطلب از اھميت ثانوی برخور
و شورش و  نخست وزيری که استعفا نداده است.  من شکی نيستحقانيت ولی در .است

بدون   باشند و وقتی در غيبت او قانون اساسی را نقض کردهحتی، استآشوب او را رانده 
مجوز قانونی کس ديگری را به اين مقام گماشته باشند و ماھيت دولت را به شکلی مستبدانه 

  .تغيير داده باشند، ھنوز نخست وزير است
از .  مھم اين است که ببينيم مردم چه انتظاری دارند،قانونی که بگذريمهٌ از اين جنب

مينی بر پا کرده است، به گوش  که خسست بنيادیھر طرف صدای درھم شکستن بنای 
 ندا  هيی که درجريان است بعضی با دست نوشتھا  م که روی اسکناسا  همن شنيد. رسد  می
شود و    خلوت میھا  شود، خيابان  میی راديويی من پخش ھا و ساعاتی که پيام» بختيار«

نم ک میمن فکر . کردند  میشان باز ھا  مردم برای گوش کردن به راديوھای مخفی به خانه
کند، به اين دليل است که من اول کسی بودم که   میھمدلی و اعتمادی که اسم من ايجاد 

  .حوادث را پيش بينی کردم
عاق5نه نيست که تصور کنيم خمينی و ديگرانی که مرتکب اين ھمه جنايت ! افسوس

ند بی خونريزی دست از قدرت ا  هند، اين ھمه صدمه و آسيب بر مملکت وارد کردا  هشد
الملل، که در   عفو بين سازمان،1981 اکتبر 12در . طلبند  می خون ً اين افراد مداوما.ندبشوي
  :ان داد، اين اع5ميه را صادر کردفجايع ايران بسيار دير واکنش نشٌه بار

اين رقم . ميا  هپنجاه نفر آگاه شد  ما از اعدام سه ھزار وسيصد و1979 از فوريهٌ«
به دست ما رسيده  خارج جمع آوری شده و ادی است که دراسنهٌ ايتقريبی و حداقل و بر پ

  .» از اين باeتر استھا  رقم واقعی اعدام. است
و از آن زمان تا کنون خون چند صد نفر ديگر ريخته شده است؟ من مايلم از 

کنم که   میی جديد تا حد امکان جلوگيری به عمل آورم، اما تصور ھا  خونريزی
 کارھا با کمک ًاحتماe. خشونت غير قابل اجتناب باشدحدی  درسناريوی بعدی ھم تا

 اين موجوداتی که بر ايران .نظاميان يا شبه نظاميان صورت عمل به خود خواھد گرفت
ند با پای خود مسند قدرت راترک نخواھند کرد چون طعم قدرت و پول را ا  هچنگ انداخت

  .کشند  میند وبه سادگی از مستی و لذت آن دست نا  هچشيد
هٌ اين جنايتکاران با ھم. م با خونريزی ندارم ھيچ گونه رغبتی به سرکوبی توأمن

يم گذشته  رژ چنانچه درمورد خطاکاران، داده خواھند شدھا  ی eزم تحويل دادگاهھا  تضمين
تا يک بار برای ھميشه اين گذشته سياه از تاريخ ما زدوده . ھم من ھمين تقاضا را داشتم

 بايد حکومتی به وجود آيد که نه رژيم ،من به کنار.  مملکت استاھم مطالب بازسازی .شود
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بايست که بايد تعريف   می میراه سو. خمينی باشد ونه رژيم سلطنتی مستبد چنانکه بود
  .وايجاد شود

 نخبگان به ،ھا   تشکيل دولتی موقت است که به مردم يعنی نمايندگان آن،ھدف
تواند   میرژيم . ساسی مشروطه ابراز دارندقانون اٌه فرصت دھد که نظر خود را در بار

ل  مشروطه با پادشاھی که حکم سمبی سلطنتيعنیمورد اول  در وسلطنتی يا جمھوری باشد 
  .وحدت ملی را دارد

 پس از آنکه ھمه عمر راصرف دفاع از ،ممکن است عجيب به نظر آيد که من
يط سبب شود که اين م درست در زمانی که ممکن است شراا  هقانون اساسی مشروطه کرد

ولی نبايد فراموش کرد که ايران . قانون محترم شمرده شود، بخواھم در آن تغييری ايجاد کنم
بايست شرايط موجود  میسسان آينده  مجلس مؤ.حوادث بسيار سھمگينی بوده استهٌ صحن
  . درنظر بگيرد، تعادل نيروھا وعامل جوانان پرھياھويی که تعدادشان ھم زياد است،کشور

 درطول اين مدت مملکت فرانسه .گذرد  می سال 76از عمر قانون اساسی ما 
 یھا   و بعد جمھوری، رژيم ويشی،جمھوری سوم: قوانينش را چھار بار عوض کرده است

 ھم به سھم خود لوايح اص5حی مختلف و متعدد به رشته آمريکا کشور .چھارم و پنجم
  .قوانين خود افزوده است

 قابل قبول نبوده ھم تغييراتی به خود ديده است ولی مفاد آنھاقانون اساسی ايران 
محمد رضا . اعتنايی به آن قناعت کرد  رمتن قانون دست نبرد و فقط به بیشاه د رضا. است

 را به شکلی تغيير داد که از نظر من اساسی قانون اصول از یشاه در دو يا سه مورد بعض
 انح5ل مجلس و ترتيب شورای نيابت سلطنت را اختيار: به عنوان مثال. قابل پذيرش نبود

  :در قانون اساسی ايران دو بخش مجزا وجود دارد. به حقوق پادشاه افزود
  .حقوق سلطنت

 .حقوق مردم
البته  . باeرفتً به قيمت کم شدن حقوق ملت مرتبا،طی سی سال اخير حقوق پادشاه

ن قانون  اين جمله در مت.»قوای مملکت ناشی از ملت است«شد که   میکسی منکر اين ن
 اين اصل با ًدرعمل مداوماکارھا ولی . شد  میاساسی وجود داشت به آن استناد ھم 

 ھمين موضوع که درمملکت ما پادشاه فرمانده کل قوا مدعاشاھد اين . درتناقض و تضاد بود
  .ما  همن به اين نکته درصفحات پيش اشاره کرد بود و

 ،ينش حکم الگوی قانون اساسی ما را داشته است که رشته قوان،يکنه درکشور بلژ
  . پادشاه چنين اختياری ندارد،نه در انگلستان و نه در سوئد

ی الھی است که از ا هسلطنت وديع«:گويد  میاصول قانون اساسی  يکی از حتی
 ملت ھم ميان ،يک طرف خدا و طرف ديگر پادشاه. »شود  میطرف ملت به پادشاه تفويض 

ولی .  با زمان منطبق شود،عبارات وقت آن رسيده است که اين ًاحتماe. دبو هاين دو واسط
مشروطيت اگر نه با لفظ با ھمين قانون اساسی  گويم که ما بايد کار را با  می ًمن مصرا

  .آن آغاز کنيممعنای 
. قانونی دولت موقت را تشکيل خواھد دادهٌ به ھرحال ناگزير ھمين قانون اساسی پاي

 اين کار .شايد يک يا دوسال: ممکن را بر سرکار خواھد ماند ل وقتدولتی که حداق
 از خود بلوغ 1945- 1944ی ھا  توانيم بيش از کشور فرانسه در سال  میضروری است ما ن

  .سياسی نشان دھيم
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 ، کارگران، بايد مجلسی مشورتی با شرکت کشاورزان،درکنار دولت موقت
از جمله وظايف دولت ايجاد . تشکيل شود استادان دانشگاه ، تجار،روشنفکران، قضات

  .تر صورت گيرد  شرايط مناسب برای انتخاباتی خواھد بود که در آرامش ھر چه تمام
قايان رسد که آ  میبه نظر . رح نکرده استھيچ کس تاکنون اين مسايل رامط

دھند از دموکراسی فقط حرف بزنند، بدون آنکه بگويند مفھوم   می ترجيح ،مخالفين خمينی
  !تواند شامل پل پوت ھم باشد  می  اگر درحد لغت باقی بمانيم دموکراسی.ين کلمه چيستا
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  ھمراه با ضميری آگاه،کار برای ھمه
  
  

توان به   میال حايز اھميت بسيار است و نؤ اين س؟فردای ايران چه بايد باشدهٌ جامع
ھايی    آنحتی –ی وارداتی ھا   و مسلکھا  ی ساخته و پرداخته با مشربھا کمک فورمول

يک هٌ  محتوای جامع. به آن جواب گفت–که درجاھای ديگر نتايج ثمر بخش داشته است 
 در ھر حال ديگران –  دوگل شايد سلطنت طلب بود.تر است کشور بسيار از قالب آن مھم

آيا درسياست . ی جمھوری را مستحکم کردھا   ولی پايه– ندا  هش چنين ادعايی کردا  هدر بار
خود برتخت سلطنت  حتیيا  پرداخت  میی که به بازسازی رژيم سلطنتی او درصورت

  . خيرًشد؟ مسلما  مینشست تغييری حاصل   می
ی عدالتی  از بھا من طرفدار سوسيال دموکراسی ھستم چون در ايران که نارضايی

. توانيم فقط به داشتن يک حکومت ميانه رو قناعت کنيم  می ما نگيرد  میاجتماعی سرچشمه 
کنم که   میولی تکرار .  متمايل به چپ خواھيم بود، ضرورت اوضاع و احوالما به

ا يوع سوسيال دموکراسی آلمان فدرال  از نًتواند عينا  می ن،سوسيال دموکراسی مناسب ما
 عدالت ،شاپيشروست که در پرتو می سيست،جوھر سوسيال دموکراسی. کشور سوئد باشد

دون انق5ب و بدون درگيری و بدون خشک  ب،ی صنعتیھا  اجتماعی ھمراه با پيشرفت
 که اين مشرب در آن ريشه يابدانديشی و متناسب با رسوم وآداب و فرھنگ کشوری توسعه 

ی است که واقعيت را به ا  هی از پيش ساختھامقابل الگوهٌ  درست نقط اين مشرب.گيرد  می
  .ندا  هکارھا قرار دادهٌ ند و اساس ھما  هجبر وزور در آن وارد کرد

 . اين کار دراز مدتی است. سوسيال دموکراسی را آموخت،ايد به ايرانيانب
 ، افق ذھنی است بودنش بازا  ه که eزم،اخ5ق سياسی توان بدون پذيرفتن رفتار و  مین

  .سوسيال دموکرات شد
آيد عمل درهٌ اين طرز فکر استوار است که بايد به تدريج به مرحلهٌ من بر پايهٌ برنام

 باز ،ھا   با قيد تمام اين احتياطحتیاما . آغاز نياز به نرمش فراوان داردو به خصوص در 
  . دھند  میکنم که بعضی از اغنيا در مقابل آن مقاومت نشان  میحس 

 1956ی ھا  تجربيات منفی سال.  به معنای تغيير وتحول است،پيشرفت بدون انق5ب
 1ھا  گزيرم به روال ژاکوبن نا، نشان داده است که گرد چه کارھايی نبايد گشت1978تا 

Jacobinاھميت اين مطلب از اينجاست .  بگويم که رفاه کشاورزان برای من بسيارمھم است
ممالک خارجی کاھش به رسد و وابستگی ما را   میملت هٌ که منافع کشاورزی به ھم

اری سرمايه گذ تر کنيم و  ه برداری درستمان بھر  دھد که از ثروت  میدھد وامکان   می
  .يمنماي

 ھا   اين جنگل. گويايی است نمونهٌھا  ملی کردن جنگل،درميان اشتباھات گذشته
 ،ی آن در صنعت کاغذ سازی به يغما رفتھا چوب. بيشتر در شمال کشور واقعند

گانی فروخته شد که در آن وي5  به نوکيسھا  سپس زمين يش ريشه کن شد وھا درخت
 درست عکس آن چيزی از آب در آمد که ھا   ملی کردن جنگلبنابراين نتيجهٌ. ساختند

در حاليکه تبديل و تحول اين ميراث ملی با توسعه معقول کارخانجات . رفت میانتظارش 
  . ميسر بودًکام5
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 باe بردن : ساده است،س برنامه نوسازی قرار خواھد گرفتأطرحی که در ر
 يکی از مالکين  ھر دھکده به دست.تدريجی تعداد کشاورزان درچارچوبی سازمان يافته

دولت در .  را زير کشت بگيرند، سپرده خواھد شدھا   زارع که زمين9و  میبزرگ قدي
 ملخ ات طبيعی از قبيل حملهٌاختيار اين زارعين بذر و کود خواھد گذاشت و مبارزه عليه آف

ما به استثنای  .مين خواھد کرددار خواھد شد و آب کشت وزرع را تأ را عھده و غيره
 9 درعوض قسمتی از درآمد اين .کنيم  می درمملکتی کم باران زندگی ،لیقسمت شما

کشاورز، ھرقدر ھم مختصر باشد، تحويل شورايی که از نمايندگان روستا تشکيل شده است 
  .روستا خواھد رسيدهٌ ج مجموعاحتداده خواھد شد و اين پول به مصرف خريد ماي

کاھش  میاھد رفت و عوايد م5ک قديبه اين طريق درآمد دھقانان کم درآمد، باe خو
سيلو ٌه خواھد يافت، در آغاز کار و تا زمانی که کشور به خودکفايی مواد غذايی برسد، ادار

 ،از آن پس دولت محصوeت را در بازار داخلی. فتر را برعھده خواھد گھا  قيمتهٌ موازن
  . به بھايی عادeنه خواھد خريد،محصوeت خارجی نيستهٌ که در قبض

 کمک ھا  دھد وبه آن  می دولت به کشاورزان زمين :صورت معادله چنين است
کند که سطح زندگی معقولی پيدا کنند، در مقابل از آنھا گندم مورد نياز را تحويل   می
يم که ا  ه ھم درتاريخ مان نشان دادًچرا اين گندم را ازخارجيان گدايی کنيم؟ ما قب5. گيرد  می
 چون فنون ، امروز رسيدن به اين ھدف دو چندان آسان تر است.توانيم خود کفا باشيم  می

ای در زمينهٌ کشت مواد غذايی صورت   ھای عمده  نوآوریکشاورزی متحول شده است و
  .گرفته است

کرديم بلکه آدم ھم وارد   مینه فقط گندم ومواد اوليه را وارد   ما،درزمان شاه
ولی  ود اين نيروی انسانی را داشتيمدر مملکت خ.. . داروساز، مھندس، پزشک:کرديم  می

حضور متخصصين . ھيچ يک از اين افراد حاضر نبود در دھات و روستاھا کار کند
کشوری . يی مساوی با آنان طلب کنندھا کرد که حقوق  میخارجی اين اشخاص را تحريک 

 جلوگيری به عمل ھا   زياده رویاين قبيلدر فکر ترقی است بايد از  که در حال رشد و
  .آورد

آفت .  مسکن استمسألهٌ ،لی که بايد با فوريت به آن پرداختئيکی ديگر از مسا
ما در .  زمين لرزه استمسأله، داشتطبيعی ديگری که در اين زمينه بايد مد نظر 

 برخاک ما حادث ًيی که معموeھا   درحاليکه زلزله،داريم میروستاھامان بناھای قدي
 حل نشده است کشور مسألهتا وقتی اين . يشتر داردردرجهٌ  7 تا 5شود شدتی بين   می

به . در اين دوران، تحقيقاتی که در اين زمينه شده است کم نيست.  تجدد کندتواند داعيهٌ  مین
 را از ريزش در زمان وقوع  طبقه بناھای چندينحتی ژاپن موفق شده است که ،عنوان مثال

ياز به تعداد زيادی کارگر و نيروی  نًطرح نوسازی مساکن طبعا. زمين لرزه مصون دارد
  .ی از نيروی فعال را به خود جذب کندا  هتواند بخش عمد  میانسانی خواھد داشت و 

 فقط در صورتی ميسراست که ھمه کارھا بر طبق طرحی ھا  موفقيت اين طرح
  .واحد و جامع صورت گيرد

  حال حاضر مملکت که دربار خزانهٌ به دليل وضع اسفھا  اين طرحهٌ مين ھزينأت 
ھذا اجرای  مع. آيد  می به نظر مشکل ،رسد  می ميليارد دeر 7 يا 6 به زحمت به شا  هنقدين

ی بزرگ در دوران آرامش مشکلی واقعی ھا  زی و صنعتی و اداری طرحور کشابرنامهٌ
ی کنونی ھا  مد نفتی خود را، با درنظر گرفتن قيمتتوانيم در آ میما . اد نخواھد کردايج

ت اين از در آمدھايی است که به زحم.  ميليارد دeر در سال برسانيم30دود بازار، به ح
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 طبيعی س از آن گازپ.  نفتی داريمٌحدود سی سال ديگر ذخيرهتا ما . فراوان ھم نياز ندارد
  .تواند جای نفت را در اقتصاد ما بگيرد  می ، سالe 90اقل حدود ،برای زمانی

ی ھا   به کار انداختن چرخ. روبرو ھستيمکشور از آنجا که با افزايش تعداد جوانان
در . بايد اين دختران و پسران را وارد اجتماع کرد. کند  میمملکت فوريتی مضاعف پيدا 

بايد در اين باره . آينده دولت به طرح تنظيم خانواده توجھات eزم را مبذول خواھد نمود
ايران سازمانی برای تنظيم خانواده در. نکنيمالگوی ھندوستان تقليد  کنيم واز آگاھانه رفتار

 با اين حال.  ممکن نيستدر اين زمينهبرای بسياری از مسلمانان خويشتنداری . وجود ندارد
 8 يا 7 از زندگی با بھتر ،ند که زندگانی با دو يا سه فرزندا  هبسياری اين نکته رادريافت

 نفوذ خواھم  نمیمن . د کارھا را سامان خواھد داتعليمات فرھنگی ھم بقيهٌ. کودک است
تواند جايگزين قدرت   میگويم که قدرت مذھبی ھرگز ن  میولی  ،کم بگيرم م5ھا را دست

  . مذھبيون قدرت رابه دست گرفتند چه پيش آمدتا ديديم که –  شودمدنی
ھمگی ھم خيلی  که ،ی از روحانيونا  هی پادشاه کمک کرد که طبقھا  بخشش بذل و

 نه به ،گذرانند  میم5ھا زندگی را درتن پروری و تنبلی . يد، به وجود آروحانی نبودند
دولت از اين  کنند و  می فقط موعظه ،پردازند و نه به صنايع وکارھای دستی  میزراعت 

 ،»بھترين عبادت استکار «:گويد  میمن ضرب المثلی را که  .دھد می مزد ھا بابت به آن
 به کاری ثمر بخش مشغول نند بايدخواھند زندگی ک  میاگر م5ھا . محترم خواھم شمرد

 و کافی بولدوزر نداريم حاضريم بيل ٌکنند و چون ما به اندازه  کارھا  ی جادهرو: شوند
  .کلنگ در اختيارشان بگذاريم که راه و پل بسازند

  ما از ھمگنانمھندسين  کارگران فنی و. ما نياز به خارجيان نداريم،در صنعت نفت
کلی به  البته در ھمه جا ،ديگر صنايع چنين نيستهٌ در زمين. ندخود چيزی کم نداراروپايی 

 سال پيش در اصفھان وديگر 25 ما از .ومحروم نيستيم از مردان و زنان کار آمد بی نصيب
 حتی؛ ندا ه تحصيل کرد فرانسه و آلمانيم که درا  ه داشتيیھا  تکنيسين ھا شھرستان

  .ی ھم برای تھيه ماشين آeت داريما  هکارخان
 در ايران کشف شده ًکارگران فنی eزم رابرای معادن مسی که اخيرا اما مھندسين و

تواند ما را   میمعادن مس ما بسيارغنی است و . بايست استخراج شود، نداريم  میاست و 
آن قدر خريدار مواد اوليه ھم در دنيا ھست که . چھارمين يا پنجمين توليد کننده جھانی سازد

  .ه مشکلی برنخوريمبرای يافتن مشتری ب
 از سفير فرانسه پرسيدم چند نفر از اتباع کشور ،وقتی در زمان نخست وزيريم

  : گفتم، ھزارنفر7فرانسه در کشورما به کار مشغولند و او جواب داد 
  .تقريبا به پنج ھزارنفر ديگر نياز ھست -

خواست بداند من چگونه به اين رقم   می .ذکر اين رقم او را متعجب ساخت
، ھا  ، دبيرستانھا  ما نياز به معلم برای دبستان:  محاسبه برای من روشن بود.ما  هسيدر

 داشتيم به شرط آنکه اين مربيان در سراسر مملکت کار ھا   دانشگاهبا�خرهمدارس فنی و 
ل فنی به ئھم به ما برای حل مسا: مضاعف بودنقشی که مربيان بر عھده داشتند، . کنند

  .دادند  میکردند وھم کارگران فنی آينده خود ما را تعليم   میخصوص درصنعت کمک 
دشوار ديگری ھم وجود دارد و آن هٌ  جنب، استمسألهاين فقط يک جنبه از کل 

 بھروزی آنان در گروبايد به ايرانيان فھماند که . روشن کردن ذھن ھمه شھروندان است
به متکی شرفت مملکت  پينيز فھماند که گردانندگان مملکت  به و استمملکتپيشرفت 

  .کنند می که در آن زندگی است میمرد
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 سوئيس و انگلستان ،ش در فرانسه، آلمانا همن به نسلی تعلق دارم که بخش عمد
دوگل از وطنش تصويری و هٌ ل است، به گفتئل کرده است و رسالتی برای خود قاتحصي

ان رفته است، شايد به ی بعدی از ميھا  سفانه درنسلأ مت، اين رسالت.برداشتی خاص دارد
جامعه به امر ديگری توجه امور مادی يی که جز به آمريکادليل تعليمات سھل انگارانه 

درما کمبودی روحی وجود دارد که شايد بايد در فرھنگ خاص خود، درنوعی . کنند  مین
  . کنيمجبرانش منطق باعرفان و يا بسيار ساده فقط 

ازھمه بدتر اينکه به . ه به وجود آمده استوضع کنونی در اثر اشتباھات رژيم گذشت
 فکر کنند وکمر به خدمتش کشورشان وبه پيشرفت کشورشانشھروندان نياموختند که به 

 ما فضيلت مسئوليت مدنی خود را از دست .در اين باره گناه ھويدا سنگين است. بندند
  .يما  هداد

آماده کرد، ولی  سال تعليم داد و5توان ظرف   میکارگران فنی بسيار خوب را 
  . سال وقت نياز ھست40 يا 30 شھروندان eاقل به بينشبرای عوض کردن 

  
  .شد میی سياسی تندرو در زمان انق5ب کبير فرانسه اط5ق ھا  ژاکوبن، به عضو يکی از انجمنـ1
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 ايران درميان ملل ديگر
  
  

ندازه کافی  به امسألهی منزوی از بقيه جھان نيست و من به اين ا  هايران جزير
من گذاشته شود، درھيچ پيمانی ٌه  سياست آن برعھدٌبه فرض اداره  اما اگر،ما  هپرداخت

برای ما  می شرکت در قراردادھای نظا،ھای موجود  قدرتهٌ درموازن. شرکت نخواھم کرد
قبل از آنکه خمينی عقلش به اين کار قد دھد، دوستان  بسيار. کمترين سودی نخواھد داشت

پاکستان را شامل  ترکيه و عراق و  ايران و1955 پيمان بغداد را که درسال ، منجبھه ملی و
 ايران خود را از قيد قراردادھای .بدل شد، محکوم کرديم» پيمان سنتو«شد و بعدھا به   می
  .دھد، آزاد خواھد کرد میکه اين پيمان را تشکيل  مینظا

ف  ھر حربيش از رافيا جغنقشهٌهٌ  مطالع،ی بزرگھا  روابط با قدرتٌه در بار
مرزھای مشترک  چين ھندوستان با. کند  میی وضع ما را روشن ا  هبحث و مذاکر وسخن و

 . ايجاد تعادل استمسأله. دارد، به ھمين دليل با شوروی روابط دوستانه برقرار کرده است
 کردن اعمال تجاوزگرانه یی داشته باشد که مجال خنثا  هبايد متحدين بالقو  میھرکشوری 

 فقط در صورتی ميسر است که ،ھمزيستی مسالمت آميز. کشورھای ھمسايه را به او بدھد
  .کندخود دفاع تمام مرزھای ھر کشوری بتواند از 

را   ما،مان    در نھايت امر مذھبحتی فرھنگی که داريم و ،يما  همدارسی که ديد
 ذھنی ايی و موضع با درنظر گرفتن موقع جغرافي.آزاد کرده است میمتمايل به داشتن رژي

ست در ايران مشکل است، زيرا خطر اينکه ما را به مدار نيما، تصور داشتن دولتی کمو
  .و يا اينکه شوروی را به اين کار وسوسه کند، بسيار زياد خواھد بود شوروی در اندازد

 حسن کند که با شوروی روابطی دوستانه و  میايجاب  موقعيت جغرافيايی
کند که ما   می سنن وحفظ استق5ل ملی حکم ، در حاليکه منافع،ھمجواری داشته باشيم

  . اين نظری بود که مصدق نيز داشت.  را با دنيای غرب حفظ نماييمھا  بستگی
کافی است ما به .  ندارد»وابستگی«به ھيچ وجه دراينجا مفھوم » بستگی«کلمه 

  . با ھم دوست باشيم،اين لغت در زبان ديپلماتيک میمعنای قرن نوزدھ
از طرف ديگر شرکت ما در ھر پيمان ضد شوروی واقدام به اعمالی که به تحريک 

 بلکه ،خليج فارس باشيم بايست سرپل غرب در میما ن. آن کشور بيانجامد، نادرست است
از . بايست به ھرقيمت است مانع اجرای اميال امپرياليستی شوروی در اين منطقه گرديم  می

اش نيز در اين    چشم طمع دوخته است و توسعه طلبیی گرماھ  زمان تزار اين کشور به آب
 مستشرق معروف L.Massignon ی به قلم لويی ماسينيونا هاخيرا مقال. جھت است

ماسينيون .  چاپ شده بودLes Cahiers du Sud» دفترھای جنوب«فرانسوی، خواندم که در 
 افغانستان را اشغال ،ی به دeيل سوق الجيشی و سياسھا  روس«: نويسد  میدر اين مطلب 

هٌ  بر تنگسيادت  در حکماستي5ی بر ايران. خواھند کرد تا ايران را در محاصره گيرند
تا آنجا که به افغانستان مربوط است .  نوشته شده است1947 اين مقاله در سال .»ھرمز است

  . حکم پيش بينی پيامبرانه داردھا  حرف
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باشيم نه » ايران «،خود را حفظ کنيمھويت  خواھيم  میما : گويند  میايرانيان 
ی سوسياليستی شوروی، تمايل ما به غرب ھا  ، يعنی يکی ديگر ازجمھوری»ايرانستان«

  . گيرد می از نيازھای تدافعی ما ريشه ،سوای ديگر دeيل
 از اين جھت با ما متفاوت ھا  البته موقعيت آن. ی مشابه ما دارندا  همسأل ھم ھا  ترک

 کيلومتر سرحد مشترک با شوروی ندارند، در حاليکه سرحدات 350است که بيش از 
تا وقتی . مشترک ما با اين کشور، پس از سرحدات چين و شوروی، از ھمه وسيع تر است

. باشيم دارد، ما ناگزيريم مواظب خود طمع وجود که دنيا ھمين است که ھست وحرص و
ی بزرگ ھا   به قدرتسبتندارد که   میما را واو دغدغهٌ صيانت نفس منافع اساسی 

 ندارم، ، پيدا کرده استًبه معنايی که اين کلمه اخيرا می من افکار دنيای سو.اعتماد باشيم  بی
ھذا بايد بگويم که سوای موقعيت جغرافيايی منابع طبيعی ما نيز حسرت و طمع ديگران   مع

 از خارجيان  و تنفر]خاکپرستی [»شوونيسم«آنکه گرفتار مبالغه در   بی. کند  میرا تيز 
 بايد در حفظ و حراست اين منابع با تمام قوا )بيزارماحساسی که من از ته دل از آن ( شويم

توانند   می يا فرانسه آمريکا ،ی بزرگ اعم از شوروی، بريتانيای کبيرھا قدرت. کوشا باشيم
  .بر دوستی ما تکيه کنند ولی حق ندارند از ما توقع نوکرمآبی داشته باشند

اين . نخواھد کرد میآيد که شوروی در لھستان مداخله نظا  می چنين بر از ظواھر
شوروی . رسد  میولی با بودن ريگان بعيد به نظر . فرض در زمان کارتر محتمل بود

روابط .  ميليون تن کمبود گندم دارد25 :ی خاص خود را ھم دارد، فقط يک رقمھا  گرفتاری
لوھای گندم يمستقيم اين است که سهٌ  نتيج، گذشته تا امروزموجود بين ما از چند دھهٌ

شوروی در ارتباط با حوادث لھستان . تر از انبارھای موشک آن کشور است  شوروی خالی
  .کنون با پختگی و شعور رفتار کرده است eاقل تا

مورد   درمورد ايران و در،کنم که دولت ريگان درمورد افغانستان  میمن تصور 
 سازش در نخواھد  دره به دور ميزی به بحث گذاشته نشود، ازاين مجموعهٌ لھستان تا ھم

قراردادی در  ل راه حلی پيدا نشود ھرگزئ مسا تا برای کل اينآمريکامد و رئيس جمھور آ
  .کرد  امضا نخواھدPershingی پرشينگ ھا  خلع س5ح و يا موضوع استقرارموشکٌه بار

.  از مدار او خارج شودتواند اجازه دھد که لھستان  میشوروی به ھيچ وجه ن
eٌه شوروی با حفظ حوز.  لھستان وضعی مشابه وضع رومانی پيدا خواھد کردً،احتما

  . نوعی استق5ل به آن کشور خواھد داد،شا  يتیامن
يع تر  مورد بحث بسيار وسمسأله . فقط لھستان مورد بحث نيست،ولی در اين ماجرا

انجام شود   می در آلمان رفراندویوزاگر ر. شود  میاست و آلمان شرقی را ھم شامل 
  . خواھند داد رأیدو آلمانٌه اکثريت مردم به وحدت دوبار

ييد کردم که أ خودمان، در زمان نخست وزيريم تکشور جنوبی مرزھایٌه در بار
امروز ھم ھمان حرف را دوباره  ھرگز نقش ژاندارم خليج فارس را بازی نخواھم کرد و

 ھا  آبهٌ  به کرانه نشينان آن متعلق است و بقي،ف ممالکی اطراھا  آب. کنم  می تکرار
تر    خليج فارس گستردهساحل ايران از ديگر کشورھای منطقه. ل استلدرخدمت عموم م

 در صورت وقوع برخورد .دھد  میاست و ھمين ما را در آن منطقه در موضع قدرت قرار 
در مقابل . ه را مسدود کنيم قادريم که راه تنگحتیو اخت5فی با ديگر کرانه نشينان ما 

  . شود می قضيه به شکل ديگری مطرح ً طبعاھا  يیآمريکا يا ھا  روس
کند اخت5فاتی است که يھوديان   درگيری ديگری که از نزديک به ما ارتباط پيدا می

 ھر . را از آغاز به وجود آمدن کشور اسراييل درمقابل ھم قرار داده استھا  و عرب
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. يی ببردھا جديد به نفع خود استفاده ه است که از وجود اين کشورکشوری در زمانی کوشيد
بايد اين نکته حيرت انگيز را يادآوری کرد که شوروی اولين کشوری بود که دولت اسراييل 

هٌ  در ادامھا روس.  مدتی بعد از شوروی اين کار را کردآمريکارا به رسميت شناخت، 
آسياست و برای آنان خطری ٌه  در قارآمريکارای توجه به اينکه اسراييل سرپلی ب ماجرا و
ی ھا  کشوری که بی شک تا سال. رود، روابط خود را با آن کشور قطع کردند  میبه شمار 

  . بيش از ديگر ممالک به اسراييل کمک کرده است فرانسه است1967-1968
 توانست به وجود آمدن کشوری فدرال باشد که اردن را ھم در  میل آ  هراه حل ايد

ولی . ھم زندگی کنند کنار برگيرد تا در آن يھوديان، اعراب مسلمان واعراب مسيحی در
  .کند که تفرقه بياندازند تا بھتر حکومت کنند  میی بزرگ حکم ھا  منافع قدرت

بود که به اسرائيل  می اشتباه عظي،جنگ سوئز در زمان جمھوری چھارم فرانسه
فقط . آنان را نسبت به غربيان برانگيختهٌ وکين جاسر را داد، اعراب را تحقير کردت تجرأ

ی برقرار ا هه توانست تعادل و موازن دوگل از آيندی روشن بينانهٌھا  استعدادھا و برداشت
 سرآغاز تحوeت بزرگی ،اين جنگ. ش گسستا  ه شيراز1967سازد که آن ھم در سال 

روابط ممتازی که . ز زد اسراييل که تا آن زمان متجاوز نبود از آن پس دست به تجاو،است
رھم در تمام  سبب شد که آن کشو،داد  میان پيوند  را با کشور کوچک يھوديآمريکا

  . نقشی بازی کندھا درگيری
ھذا   درھر دو طرف اشخاص معقولی وجود دارند که مايل به صلح و سازشند، مع

هٌ جبھ. نند ضربتی بز،خواھند در مقابل ھر ضربت  می ابدرسد که دو رقيب تا  میبه نظر 
گيرد،   می زير آتش Kibboutz ھا  ی يھودی را در کيبوتسھا   خانواده، فلسطينآزاديبخش

 اعزام به اين عمل با اسرائيل دولت .انگيزد  میکشد و وحشت بر میکودکان را  زنان و
گويد و ارتش بگين   میی فلسطينی واقع در لبنان جواب ھا  ھواپيماھای جنگی به اردوگاه

نقشی  کند که در اين ماجرا ھيچ گناه و  میی را به آن کشور کوچک آغاز ا  هبھمه جانهٌ حمل
 ، بر اوتحميل شده است، در قسمت جنوبی آنً مخصوصا،ھا   حضور فلسطينیحتیندارد و 

ممالک عرب در مقابل لبنان . شود  میخاصم متحمل تولی ناگزير ضربات را از دوطرف م
 اردوگاه فلسطينی وجود ندارد، اردن اين ، مصردر خاک. ندا  هرفتاری شرافتمندانه نداشت

آنچه در سوريه باقی است به خدمت دولت دمشق در   را از ميان برده است وھا  اردوگاه
اييل بلکه ضد فلسطين  نه فقط ضد اسرھا  لبنانی. اين ماجرا عين بی عدالتی است. آمده است

انستيم در تو می ما ،ا نبودند در مملکت مھا  اگر اين«: گويند  میون به خود ند چا  هھم شد
   .»صلح وآرامش زندگی کنيم

لب رسيده اين افراد جان به : رود  می فلسطين از مرز جنگ فعلی فراتر مسأله ولی 
درميان اين بی ريشگان سه . دھند که در تمام دنيا پخشند  میکل ی تروريستی را شھا گروه

  :گروه متمايز وجود دارد
 در واند   تحصيل کردهآمريکای که در اروپا و دانان حقوق،پزشکان ،مھندسين

  .گذرانند  میکنند و زندگی خودرا   میکشورھای عرب کار 
 .ساکنين حلبی آبادھايی که نامش ارودگاه پناھندگان است

 در ھا خواھند بدانند چرا آن  می سال دارند و 25 و 22 که بين ھا  تروريست
 .ندا  هکرد  میدشان درشھر حيفا زندگی ند درصورتی که اجداا ه به دنيا آمدھا  گاهاردو

ھم  ھم پافشاری اسراييل دراين که دولتی فلسطينی به وجود نيايد غيرعاق5نه است و
موضع من در اين باره به موضع . ھا  به رسميت نشناختن دولت اسراييل از طرف فلسطينی
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ھم وجود   وھم وجود دولت اسراييل واقعيتی است غير قابل انکار. فرانسويان نزديک است
درضمن بايد اضافه . ند وحق خودمختاری دارندا هکه از سرزمين خود محروم ماند میمرد

کنم که موضع ديروز دوگل و والری ژيسکاردستن با موضع امروز فرانسوا ميتران در 
 .ھم ندارد ندانی باو فلسطين فرق چ  اسراييلمسألهٌه بار

تر شھامت و سعه صدر نشان داد آن کسی که ازنظر من در اين ماجرا ازھمه بيش
ی فراوان ھا  راھی را که درپيش گرفت نياز به کف نفس و ازخودگذشتگی. سادات بود

 غير مستقيم حتی اگر دول عرب ،تراشيدند  میاگر اين ھمه مانع بر سر راھش ن. داشت
 را حل مسألهکنم که   میتوانست راه را تا آخر طی کند، تصور   میکردند، اگر   میحمايتش 

 تا کرد   میراضی ،پذيرتر از دولت بگينکرد واسرائيل را به فرض داشتن دولتی آشتی   می
  .ديگر بردارد میقد
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10101010    

 
 بازگشت به اصالت

  
  
◌ٍExiste! Sois enfin toi–même! Dit l’ Aurore 

Déjà, contre la nuit, l’âpre trompette! 
Une lèvre vivante attaque l’air glacé. 

 
   ماند از اصل خويش ھرکسی کو دور

  باز جويد روزگار وصل خويش
  ذره ذره کاندرين ارض و سماست

  1جنس خود را ھمچو کاه و کھرباست
  

س و ی زاگرھا  شنوم که بر فراز کوه  میآيد صدای شيپور والری را   میبه نظرم 
 طنين ،عمامه به سر آلوده شده استهٌ ی شوم آن ديوانھا برتمام ف5ت ايران که به لودگی

 وطن نزديک است و برای رسيدن به سرمنزل مقصود فقط بايد بر ٌفتح دوباره. فکن استا
  .نيروھای خود تکيه نمود

امام که به س5ح معنوی قانع . کند  می را بيشتر مسألهگذرد فوريت   میھر روی که 
خواھد ارتش  می:  مقاومت ملی را درھم شکندٌی برندهھا  کوشد که يکی از تيغ  می ،نيست
برای رسيدن به اين .  آدمکشان اس5ميش را بنشاندبود کند و به جای آن صفوف آشفتهٌرا نا

 به ھمين منوال پيش رود ظرف جريان حوادثاگر . کند  میار نکوششی فروگذھدف از ھيچ 
  .  ارتش ديگر ارتش ايران نخواھد بود، بلکه ارتش م5يان خواھد شد، ماه تا دو سال آينده18

ارتش .  نخواھد شددلگز با خمينی ھممروز باقی است ھرش به صورتی که اارت
يابد، نه   می و ملی و در پادشاه باز یناسيوناليست است ھويت خود را در حکومت مرکز

م5يان . سرحد مذھب است در قدرتی مذھبی با جوھری جھان وطنی که برايش مرز و
  .اند   اين ارتشٌهقسم خورددشمنان 

 کمکم آمريکا نه انگلستان و نه ، نه فرانسه،ما هه گرفتدانم که در آنچه برعھد  میمن 
آقای کارتر ديروز و آقای ميتران امروز ھر دو از حقوق بشر حرف . نخواھند کرد

مگر آنچه بر ايران مستولی . گويند تروريسم را بايد ريشه کن کرد  میزنند، ھر دو   می
 که ھيچ اقدام مثبتی برای است تروريسم نيست؟ شرمساری غرب در آينده ازاين خواھد بود

زمانی که آقای ژيسکاردستن رئيس .  درملک ما نکرده استھا  خاتمه دادن به آدمکشی
رفتار ناپسند مردم با حيوانات در ٌه ی در بارا  ه صفح300جمھور فرانسه بود، گزارشی 

مان مختصری    ن سزاوار آن نيستيم که به سرنوشتآيا ما آدميا. فرانسه به او عرضه شد
  يش از تھيه يک گزارش توجه شود؟ب

پيمانی که نامش منشور ملل متحد . من از دول غرب تنھا انتظار کمک معنوی دارم
  . کاغذنقشی است بر فقط ًاست بايد مشوق اين کار باشد، ولی اين منشور غالبا
دخالت غرب هٌ  ندارم که بعدھا بھانھا  من انتظار ھيچ نوع کمک مادی از آن

توانند ما را ياری دھند، ھمسايگان ما در   میکشورھايی که . ملکت شوددرسياست داخلی م
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ھم به اين خاطر که امنيت  خليج فارسند؛ ھم به اين دليل که امکانات مالی وسيع دارند و
  . به امنيت ما وابسته است،آنان

پليد هٌ حکومت خودکام.  شخص خمينی است،مور من در ايران بھترين مأبا�خرهو 
زنند و   میکنند، زانو ن  میقتی او، آزار مداوم کسانی که در مقابلش پشت خم ن بی ليا،او

ش عاقبت ا  هی بی وقفھا شوند و ھذيان گويی  میبوسند و پامال نعلينش ن  میدامن عبايش ران
ند به طغيان ا  هآمد کسانی را که به تنگهٌ کند و ھم  میی خشم را فروزان ھا  شعله

کند، به م5قات   میی ايران کار ھا  يکی ار آزمايشگاه درچندی پيش بانويی که . دارد  میوا
  : من آمد و حامل پيام زير برايم بود

م، ولی امروز از طرف کارگرانی که در ا  ه من ھميشه خودم به شما اعتقاد داشت-
 دست به تظاھرات ھا  کنند و روزی عليه شما و له خمينی درخيابان  میآزمايشگاه من کار 

 حاe :ند که به شما بگويما  هازمن خواست.  شما بخواھم آنان را ببخشيدمورم که ازأزدند، م
منگنه روز به روز . آيد  میکنيم ولی ديگر کاری از دست مان برن میواقعيت را درک 

  .فھميم که اغفال شده بوديم  میشود و ما روز به روز بيشتر   میتر   تنگ
 اعتقاد مرا نسبت به آينده ورسد و اعتماد   می به من ً مرتباھا  از اين قبيل پيام

کرد که بيشتر برای روشن   میمن نوارھايی پخش هٌ تا دو سال پيش شبک. کند  میتر  راسخ
ھا زنھارھا و اخطارھايی راکه در گذشته داده بودم،   مکرر در آن. نگه داشتن شعله اميد بود

ق با من بوده ند حا  ه اعتبار من ازآنجا حاصل شده است که ھمه به چشم ديد.شدم  میمتذکر 
توانم به خود اجازه دھم که به ھموطنان توصيه کنم و راه را نشان   می بنابراين حاe ،است
  :دھم

ايرانيان از طريق صدای ما واقعيات را درک کردند، ازاين پس درانتظار نتايج 
ھيچ اتفاقی بدون . بھتر سعی خواھيم کرد تا حدامکان درجريان حوادث ھم دخيل باشيم

  .بيش از کمکی مختصر باشيم توانيم  می و ما ، مختصر ازخارج نخواھد افتاديیھا  کمک
يکی از وطن پرستانی که اخيرا به ديدار . تا آنروز بايد مشعل را روشن نگه داشت

ی ھا   دقيقه حرف12ی که ھر پانزده روز حدود ا  هی مرا از فرستندھا من آمده بود و گفته
 به اين صورت ، داشتھا که از شنيدن اين حرف را احساسی ،کند، شنيده بود میمرا پخش 

  :برايم شرح داد
بينيم که ريسمانی پايين   می ناگھان .يما  هھستيم که به قعر چاه افتاد میما مثل مرد -

 کوشش داريم خودمان ،کنيم  میدست مان را دراز . آيد، ولی ما قادر نيستيم بگيريمش  می
  .شود  میست در دسترس ما واقع نرا به آن بياويزيم، ولی طناب ھيچ وقت در

  
 آيا بايد اين ريسمان را ھم قطع کرد؟

 رھا کردن اين افراد در معنایبه  بريدن اين طناب، به مفھوم قطع تاريخ خواھد بود،
 که طنين شيپور تند و رسا ی زنده نگه داريم تا روزھا   اميد را در دل آنما بايد. قعر ظلمت

  .برخيزد
  

ی معادل آن را در زبان ھا  اصوe برای ترجمه شعری سمبليک بايد سمبل–ده من بنده خارج بود  ترجمه والری از عھـ1
  . به جای ترجمه آمد، که جوھر حرف والری در آن ھست، بنابراين شعر موeنا.دوم يافت که کاری است مشکل


