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  بختيار و شناخت از خمينیبختيار و شناخت از خمينی    --١١
  

  :مقدمه اجمالی

اين سلسله مقاله ھا که خود رساله ای : بدواً نکته ای را خاطرنشان اھل خرد کنم
اما به زعم . به ترتيب منتشرخواھد شد واست در ھشت قسمت تنظيم شده 

معھذا ممکن است که مقاله ھا خوشآيند   است نقد راه و نظرنگارنده مقاله ھا 
نماند، آنچه که گفته و ته ناگف. کسانی که از واقعيت و حقيقت می گريزند نباشد

دکتر بختيار و روشنائی انداختن به  گفته ھا و عملکردبر گرفته از  نوشته شده
، قضاوت نسبت به گفته ھا و اعمالی است در جاھائی که قضاوتی شده. است آنھا

 .دگان است و نه منھم با خوانننھائی قضاوت . که انجام گرفته و نه شخص

  .والعلم عند هللا. خداوند است قاضی اصلی ھم
  

نظر به اينکه موافقين و مخالفين دکتر بختيار نظرات بسيار متفاوتی را در مورد 
داد را پيرو صديق دکتر محمد مصدق قلمايشان گفته و می گويند و موافقينش او 

می کنند، بر آن شدم تا با تحقيق از تاريخ و گفته ھا و نوشته ھای بختيار، اين 
برای ديگران روشن شود که آيا دکتر بختيار در منش و  مسئله برای خودم و

روش و بينش راھنما از مصدق پيروی می کرده و پيرو سياست آن مرد بزرگ 
درعمل و نظر بوده و يا با استفاده ابزاری از مصدق، سياست رسيدن به قدرت 

اين  ؟ در پاسخ به نتيجه کلی.کرده است و پست نخست وزيری را تعقيب می
در ذيل   مدارک انکار ناپذير است را با ھمه ھمه متکی بر اسناد وتحقيق ک

    .لعه می کنيممطا

  :بسيار ديده می شود که کسانی می گويند

دکتر بختيار آقای خمينی و روحانيت را خوب می شناخته و به ھمين دليل   -١
می  ايستادگی کرد، و پاره ای حتی پا را فراتر نھاده و آقای بختيار را تنھا کسی
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در  . دانند که در آن شرايط نابسامان می خواسته مشروطيت اصيل را احيا کند
اينجا از مسائلی که خود شخصاً در رابطه با دکتر بختيار و آقای خمينی در 

فقط به يک . جريان آن قرار گرفته و مطالبی که ديگران بيان کرده اند می گذرم
ت وی از خمينی و طرح گزارش در باره وی که نشان دھنده ميزان شناخ

رئيس دولت ايران تأکيد کرد که به امام « : حکومتی وی است اشاره می کنم
خمينی احترام می گذارد و حضور معظم له در يک دولت دموکراتيک آرزوی 
ھمگان است و ھمانگونه که در قانون اساسی ايران پيش بينی شده ھيچ قانونی 

ه باشد ارزشی نخواھد داشت و معتبر اسbمی مغايرت داشت) فقه(که با شريعت 
  ) ١(» .نخواھد بود

  

 در پايان سخن و با توجه به اينکه آقای بختيار در نگاه برخی از مليون به عنوان

شوای به حق ملت ايران قلمداد دوست و پيرو خط و بينش دکتر محمد مصدق پي
مشخصه  است، اجازه دھيد به منظور رسيدن به حقيقت فھرستی مختصر از شده

  تا شايد مقايسه اين دو تسھيل گردد؛  روش و منش مصدق ارائه شود

مصدق خود را خدمتگزار مردم می دانست و از طريق مردم عمل می کرد  -٢
در حالی که بختيار . و ھيچ حرکتی را بدون موافقت اکثريت مردم انجام نمی داد

ريت جامعه می قائل به وeيت نخبه ھا بود و حاکميت نخبه ھا را روش مدي
من . اند نه توده ھای وسيع دنيا را ھميشه عده معدودی به جلو رانده" :.دانست
به نخبگان اعتقاد داشته ام و وظيفه آنھا را ھدايت مردم به سوی ھدفی که  ھميشه

  )٢." (يافته اند می دانم

مصدق با جمع حرکت می کرد و از فرصتھا به نفع کشور بھترين بھره  - ٣ 
در حالی که بختيار بر خbف جمع عمل می کرد و . می کرد برداری را

: به دو نمونه از اين فرصتھا اشاره می کنم. فرصتھای بدست آمده را می سوزاند

که با سخنرانی خود در ميتينگ  بود  ١٣۴٠يکم فرصت بدست آمده در سال 
دوم پذيرش نخست ) ٣.(اد دادميدان جbليه، بر خbف نظر جمع، آن را بر ب

که دکتر سنجابی و دکتر غbمحسين صديقی  ھنگامی ۵٧سالشاه در  زيریو
 ). ۴(ه را نپذيرفتند، او پذيرفت و بbفاصله از جبھه ملی اخراج گرديدشرايط شا

او در رابطه با اختbفات ميان . مصدق برای خرد جمعی ارزش قائل بود
چند روز قبل  نظريات خود را که: "... الح نوشتاعضای جبھه ملی به الھيار ص

عرض شد باز تکرار می کنم و اين است اگر به اتفاق نتوانيد به وطن عزيز 
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خدمتی بکنيد با اختbف حتی تصور آن ھم مقدور نيست اميدوارم موقع را از 
دست ندھيد و با کمال صميميت ھمکاری فرمائيد و نتايج خوبی برای خير 

  )۵..." (خواھان مملکت بدست آوريد

 بختيار بعد از شکست و رفتن به خارج، . انجام مقايسه ای صوری بختيار و  -۴

برای کاستن از فشارھای عصبی و پاسخ به تاريخ  و انجام مقايسه ای صوریبا 
شرايِط زمان نخست وزيری  و نيز خود شاِه زمان مصدق و زمان و طرفدارانش

ه خواھيد درصورتی که به شرحی ک. است مصدق را يکی فرض کردهو خود 
  .   ستندياين دو وجود دارد و يکی ن خواند، تفاوت اساسی بين

مصدق ھميشه و در تمام طول عمر مستقل و با تکيه بر مردم خويش عمل  - ۵ 
کوشش  تھای خارجی و ضد ايرانیدر حالی که بختيار با تکيه بر قدر. کرد

ھم در انقbب و ھم بعد از . بيھوده ای کرد که حکومت خود را نگھدارد
bبه و  ی به منظور بدست آوردن حکومت بودمصدق ضد ھر کودتائ. )۶(بانق

عکس بختيار با کمک خارجی و کشتار قبل از انقbب کوشش کرد بر سر قدرت 
بماند و بعد از پيروزی انقbب از طريق صدام ضد ايرانی و با پول اجنبی دست 

  )٧.(جوی رفته را به جوی باز گرداندبه کودتا زد تا آب از 

. ھر فرصتی که بدست می آمد به نفع ملت ايران آن را بکار گرفتمصدق از -۶

ش، از طريق امضای يادداشت  خوي بختيار در زمان نخست وزيریمتأسفانه 
قراردادھای نظامی که پول آن پرداخت شده بود را لغو کرد و در حقيقت  تفاھم

  ) ٨.(به آمريکائی ھا بخشيد

  

. قدرتماندن در مک و پول خارجی برای کودتا با ک مصدق و بختيار و - ٧ 

و بدست آوردن حکومت را با کمک اجنبی  !اجنبی اجنبی بود ،برای مصدق
اما بختيار با پول . مھلکترين سم برای آزادی و استقbل کشور می دانست

خارجی و نيروی نظامی صدام حسين کوشش کرد حکومت موقت در خوزستان 
اه، ھرگز حاضر نبود با مصدق برای شکست رقيب خود، ش). ٩.(تشکيل دھد

ھمکاريش با  ولی بختيار وقتی. آورد بدستحفظ يا کمک اجنبی حکومت را 
من برای : "اعbن کرد که ،صدام نتيجه منفی داد برای پاک کردن لکه ننگ

اما حاضر به . شکست رقيب، خمينی، حاضرم با حکومت عراق ھمکاری کنم
  )١٠."( قبول اشغال کشورم توسط ھيچ کشوری نيستم
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اد، تجربه و توانائی خود مصدق استعد. بختيار و استفاده ابزاری از مصدق - ٨ 
را در خدمت کشورش قرار می داد و از ديگران برای پيشبرد مقاصد خود 

اسناد سفارت آمريکا و اين تحقيق  اما به شرحی که در. استفاده ابزاری نمی کرد
فعbً از ميزان . خواھيد خواند، بختيار از مصدق و استفاده ابزاری می کرد

ن بوده ام صحبت به ميان نمی د ناظر بخشی از آخمينی که خو شناخت بختيار از
و اکنون تفصيل   )١١(و عbقه مندان را به کتاب پاريس ارجاع می دھم  آورم

  :نکات ذکر شده

  

  

  :بختيار و شناخت از خمينی - ١

قبل از ھر چيز بايد روشن شود که شناخت بختيار از خمينی چگونه بوده است؟  
بسيار ديده می شود که کسانی می گويند دکتر بختيار آقای خمينی و روحانيت را 
خوب می شناخته و به ھمين دليل ايستادگی کرد، و پاره ای حتی پا را فراتر 

ر آن شرايط نابسامان می خواسته نھاده و آقای بختيار را تنھا کسی می دانند که د
رئيس دولت ايران تأکيد : "اگر چه گزارش زير. مشروطيت اصيل را احيا کند

کرد که به امام خمينی احترام می گذارد و حضور معظم له در يک دولت 
دموکراتيک آرزوی ھمگان است و ھمانگونه که در قانون اساسی ايران پيش 

اسbمی مغايرت داشته باشد ارزشی ) فقه( بينی شده ھيچ قانونی که با شريعت
  )١٢."(نخواھد داشت و معتبر نخواھد بود

پذيرش قانون  خود به تنھائی، نشان دھنده ميزان شناخت بختيار از خمينی و 
اسbمی مغايرت داشته ) فقه(شريعت و معتبر نبودن ھيچ قانونی که با شريعت 

زم می دانم که مشروحتر به اما e. باشد ارزشی نخواھد داشت، کفايت می کند
  . اين مسئله پرداخته شود، تا اگر کسانی شک و شبھه ای داشته باشند زدوده گردد

بعضی از افراد ناآگاه به تاريخ و رويدادھای تاريخی و يا به خاطر عداوت 
يا بيگانه پرستان و سلطنت طلبانی که نسبت به جنايات جمھوری اسbمی، و 

ق، عامل  مرداد عليه حکومت ملی دکتر محمد مصد ٢٨ با جنايت و کودتای خود
شدند، گاه و بيگاه می گويند که بختيار خمينی را  اصلی بوجود آمدن انقbب

بسنده  و به نقل قولی. قائل نبودارزش، خوب می شناخت و لذا برايش پشيزی 
سال بعد از وقوع، دکتر بختيار در مورد خمينی، آن ھم وقتی می  ۴می کنند، که 

صدقی، می  خواھد خود ر ا باe ببرد و سنجابی را بکوبد، در مصاحبه با  ضياء
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نه خودش جرأت اين کار را داشت که بيايد و مشت بزند روی ميز و « : گويد
بگويد خمينی غلط می کند به ايران بيايد، چنانکه يک لری بنام بختيار اينکار را 

می کند که او از پيش  چنان وانمود "يکرنگی"حتی در کتاب ). ١٣(».کرد
شما اين ابليس را قبbً نديده بوديد، با « : خمينی را به درستی می شناخته است
ما می توانستيم تصميم مناسب را اتخاذ  ،دانستن نحوۀ استدeل و ھدف ھای او

به چند مصاحبه بختيار در مورد  برای تجربه گرفتن از تاريخ،) ١۴(» .کنيم
لب را کم و کيف مط ه سه نامه وی به آقای خمينیسپس بخمينی و روحانيت و 

  :روشن خواھد کرد، توجه کنيد

   

  :مصاحبه ھا -الف 

  :بختيار در مصاحبه مطبوعاتی خود در مورد آقای خمينی چنين گفت - ١

من برای ھمۀ آيات عظام حضرت آيت هللا خمينی و شريعتمداری احترام فوق « 
العاده قائلم و اين از ايمان قلبی من نسبت به دين مترقی اسbم سرچشمه می گيرد 

  ) ١۵(» و گمان نمی کنم ھيچکس بتواند در اين ايمان اندکی ترديد کند

انيون عاليقدری که من در صدد مذاکره و جلب حمايت آيات عظام و روح«  -٢
م خواسته من کوشش می کن«يا » .رھبری انقbب ملت را عھده دار بودند، ھستم

را عمل کنم و اصول مترقی اسbم را با کمک آنھا .] ن روحانيون[ھای حقه آنھا 
روحانيت مترقی ما که در نھضت مشروطيت پيشگام بود و . برقرار سازم

آمده ام تا اين انقbب را با کمک ملت  امروز در صدر انقbب جای دارد و منکه
  )١۶(» .ايران به ثمر برسانم بديھی است چشم اميدم به روحانيت خواھد بود

آقای بختيار شب پنجشنبه و به ھنگام ورود آقای خمينی به کشور، پيامی به  - ٣ 
در اين ساعات که ... «: ملت ايران فرستاد که قسمتی از آن به شرح زير است

 العظمی امام خمينی پس از ساليان دراز وارد خاک کشور می حضرت آيت هللا
شود دولت ضمن تبريک و تھنيت به کليه مسلمانان ايران eزم می داند نکات 

دولت کليه نظرات و راھنمائی ھای معظم له و : زير را به اطbع عموم برساند
تعاليم عاليه آيات عظام را مغتنم خواھد شمرد و ھمانطوريکه بارھا ياد آور شدم 

  )١٧(» ... اسbم را ھمواره در مد نظر دارد

روحانيت  آقای بختيار عbوه بر اينکه در مصاحبه ھائی که از آقای خمينی و -۴
به روشنی حکايت از پذيرش رھبری آقای خمينی و  نام برده که مbحظه شد،
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ی سه نامه ديگر و. و پيروی از ھمخوانی شريعت اسbمی داردبا روحانيون 
  .مطلب را روشنتر خواھد کرد

  

  :بختيار به خمينی سه نامه  -ب

اولی نامه ايست به : نامه برای آقای خمينی نوشته استآقای دکتر بختيار، سه  
در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خمينی آمده  ،١٣۵۶تاريخ ھفتم شھريور 

ات وايجاد خواستم استدعا نمايم كه به منظور وسعت بخشيدن به مبارز« : است
ھماھنگي بيشتر بين افراد ملت مسلمان در صورتي كه مقتضي بدانيد به ھر نحو 

  )  ١٨(» . كه صbح باشد ما را در اين راه  خير، ھدايت و حمايت فرمايند

نامه ايست که توسط مھندس مرزبان به آقای خمينی رسانده است موقعی  ،دومی
. که سيد جbل تھرانی از طرف شورای سلطنت به پاريس رفت و آنجا استعفا داد

  :آقای دکتر بختيار خود، خبر از نوشتن اين نامه داده است

مرحوم مھندس مرزبان آمد پاريس و با پسر آقای خمينی تماس گرفت و اين « 
  )١٩(» مه را داد و دو سه روزی ھم معطل شد و نتيجه ای گرفته نشدنا

ھدف از اين نامه، درخواست به تأخير انداختن عزيمت آقای خمينی به ايران   
تھای مھمی از آن  اين نامه که با جستجوی زياد آنرا در کيھان يافتم، قسم. است

  :ر خواھد آمدی را می شناخته در زيخمين که نشان می دھد بختيار چگونه

پس از عرض سbم و تقديم احترام به حضور مقدس آن پيشوای بزرگ « 
روحانی که به الطاف الھی به فضيلت مجاھدت در راه حق آراسته است اجازه 

ليقدر اسbمی را به امی خواھد به اختصار چند نکته قابل توجه آن رھبر ع
. توفيق الھی استاين کار البته در گرو ... استحضار خاطر شريف برساند

اميدوارم در اين راه از برکت انفاس قدسيه آن حضرت و دعای خير ھمۀ نيک 
لذا تمنا دارد استدعای ارادتمند را در ...خواھان اين مرز و بوم برخوردار شدم

  ...لقی فرمايندتأخير عزيمت به ايران بسمع قبول ت

در تصرف  ور دھکه دِل  --خbف دشمن و دوست خدا دان حضرت آيت هللا، از
  ...اوست

من بحکم ھمين ايمان عميق، آرزومندم که آن پيشوای بزرگ در اين لحظه 
خطير نيز با الھامات ربّانی ملھم شوند تا عليرغم احوال فعلی، صميميت و 

  ) ٢٠( » اخbص من در راه حق و آزادی برای آن وجود مقدس آشکار گردد 
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آقای خمينی نوشته که پس از کسب  سوم، نامه ای ايست که آقای بختيار برای
روز پس از  ٣٧خود در کتاب . اجازه به پاريس و به ديدار آقای خمينی برود

چند روز قبل خدمت « : سال بدون اينکه متن کامل آن را بياورد، می گويد ٣٧
حضرت آيت هللا خمينی که ايشان را يکی از عوامل به حرکت درآوردن انقbب 

در اين نامه جزء و کل وضع موجود  .نم، نامه ای نوشتمملتمان می دا شکوه با
  )٢١(» کشور را بيان کردم

آقای دکتر فکر نمی کنيد که ھمين رفتن « :بختيار در مورد اين سئوال صدقی
شما پيش آقای خمينی بعنوان نخست وزير ايران خودش يک وزنه ای به آقای 

ی قابل مbحظه ای در خمينی می داد و نشان می داد که آقای خمينی يک نيرو
  صحنۀ سياسی ايران است؟ 

در توی . ا کنيدمتن را می توانيد پيد. بنده به اين عنوان نيامدم .مطلقاً قربان -ج
  .است راديو خوانده شده

  .نفس رفتن شما را می گويم -س

من به . امام ھم توی آن ندارد. من نوشته بودم آيت هللا عظما خمينی. نه -ج
چھل ...« ...خوب، اين نخست وزيری نيست. بختيار يک ايرانیعنوان شاپور 

را خر کرده بود که ھنوز يک عده ای از آنھا خر ھستند چه می  ميليون آدم
. بيند بايد قبول بکند توانستم بکنم اين را نکرده بودم ولی واقعيت را وقتی آدم می

شايد واقعاً دويست سيصد . سنجابی خر کرده بود تا جاروکش محلهاز  ،اين آدم
  )٢٢(» . نفر آدم بودند که می فھميدند و آن ھا ھم جرأت حرف زدن نداشتند

« :آقای بختيار در مورد نامه ای که نوشته که به ديدار خمينی برود، می نويسد

ای از شروع می شد و بعد شرح خbصه ..." من شاپور بختيار" با کلمات 
ام پيشنھاد ام آمده بود و سپس با کمال احتر کارھای من تا زمان نخست وزيری

کرده بودم که به پاريس بروم تا با او در بارۀ مسائل بسيار حياتی آينده کشور و 
مقصود از دو به دو اين بود که نه . حتی دنيای اسbم، دو به دو به گفتگو بنشينيم

رف خواھم زد و نه او به عنوان رھبر مذھبی من به عنوان رئيس دولت با او ح
  ) ٢٣(» .با من طرف خواھد شد

آقای بختيار گمان می کند که نخست وزيری و رھبر : نمی دانم چه می شود گفت
مذھبی اتيکت است که گاھی می شود آن را به يقه کت چسباند و گاھی ھم آن را 

چه با جمعی و چه با  کند؟ آقای بختيار وقتی نخست وزير است چه با يک فرد و
ھمچنين . خبرنگاری صحبت بکند، اين نخست وزير است که صحبت می کند



١١ -            ،  ����� � روش و 	��بختـيار���ق و   -     

  

  

تقليد و  ايطی مرجعو رھبر مذھبی در ھر حال و ھر شر آقای خمينی مرجع تقليد
بختيار  وقتی. با کسی صحبت بکند م و چه بی اماماماچه با . رھبر مذھبی است

ن بدھد، از ا می خواھد به خورد ديگراوارونه اش ر اين مسئله به اين سادگی،
آيا تا به حال در جھان ديده ايد که . ش چه خواھد شدپيش معلوم است که بعد

رئيس جمھوری، نخست وزيری، با جمعی و يا دو به دو با کسی گفتگو کرده 
که رئيس : می گويند ه دو فرد عادی با ھم صحبت کردند؟باشد و بگويند ک

. ا فbنی دو بدو صحبت کردند و حق ھم ھمين استجمھور و يا نخست وزير ب

آن را شرح داده  ھم آنطور که بختيار، بعد از وقوععbوه بر اين متن نامه 
نبايد از آقای بختيار پرسيد وقتی می خواھيد به پاريس برويد، به بانک . نيست

ھزار فرانک در اختيار بگذارد، نخست وزير ھستيد  ۵٠مرکزی می گوئيد که 
ک از بان« قتی با خمينی می خواھيد صحبت کنيد، بختياِر بدون اتيکت؟ ولی و

ھزار فرانک در اختيار من بگذارد تا نخست وزير ايران  ۵٠مرکزی خواستم که
  ) ٢۴(» .در خيابان ھای پاريس بدون پول سرگردان نماند

 اطbعات و کيھان نيز ينی که در راديو خوانده شده و درنامه بختيار به آقای خم

  :منتشر گرديده، چنين شروع می شود

من به عنوان يک ايرانی وطن دوست که خود را جزء کوچکی از اين نھضت « 
صادقانه دارم که رھبری و زعامت  يام ملی اسbمی می دانم و اعتقادو ق

حضرت آيت هللا العظمی امام خمينی و رأی ايشان می تواند راھگشای مشکbت 
 ۴٨نيت کشور گردد، تصميم گرفتم که ظرف امروز ما و ضامن ثبات و ام

ت کرده و به زيارت معظم له نائل آيم و با ريس مسافرساعت آينده شخصاً به پا
من درک فيض در باره آينده کشور گزارشی از اوضاع کشور و اقدامات خود ض

و به علت چند سال بعد از وقوع،  -تازه به فرض محال ) ٢۵(» ب نظر نمايمسک
حق را به بختيار بدھيم که او در مورد  -بختيار عوض شدهکه فکر و نظر 

رھبری و زعامت حضرت « را به کار نبرده است، ھمان » امام«خمينی لفظـ 
، کفايت می کند و با نگفتن امام چيزی عوض نمی شود و از »آيت هللا العظمی 

  .  مقام و موقعيت و رھبری آقای خمينی نمی کاھد

امه ھايش، فاش مي گويد كه بختيار در آن برھه، مصاحبه ھای بختيار و ن   
خمينی را رھبر حركت بر ضد استبداد شاه می دانسته است، وگرنه نامه نوشتن، 

ديگر اينكه آقای . و او را اينگونه مورد خطاب قرار دادن کامb بي وجه بود
می کند و به  »ھدايت راھنمائی و حمايت«يار از آقای خمينی تقاضای بخت
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« زعامت وی معترف است و رأی و نظر آقای خمينی را  نقbب ورھبری ا

  .می داند» راھگشای مشکbت امروز ما و ضامن ثبات و امنيت کشور 

به اعتراف صريح خود به شاه و قولھايش اعتماد و اطمينان  بختيار ھمچنانکه
 خمينی و انقbب ھمنداشته، و ھر دو با ھم بازی می کرده اند، فکر کرده که با 

تمام کوشش خود را به کار برد تا به قول خودش . ساز خواھد بودھمين رويه کار
سليوان می  .به ايران از طرفداران او بکاھد با به تعويق انداختِن آمدِن خمينی

  :نويسد

از دست آيت هللا بود با ھيجان در مورد نقشه اش که دزديدن انقbب « بختيار 
با خروج شاه می تواند رھبری ايرانيان را  او بر اين نظر بود که .سخن می گفت

من به سخنان او در نھايت ناباوری گوش دادم، به ...در تسخير خود در آورد
گفتگويم، مشاھدات و نظر خود را  ارت برگشته و بعد از گزارش عصارهسف

راجع به بختيار گزارش کرده و گفتم که بختيار دارای شخصيتی دون کيشوت  
می آيد که اصb نمی فھمد که با ورود آيت هللا و  گونه است و به نظر

  )٢۶(» .ھمراھانش، دولت ايشان با موج انقbب از جا کنده خواھد شد

اما برای روشن شدن بيشتر شما اين « : در مصاحبه با صدقی، می گويدبختيار 
را اضافه می کنم که مسئله خمينی در اينجا را پس از رفتن شاه من می خواستم 

تا مردم ھمين  کردم اين را مشغول بکنم ضی ھمان سياستی که عرخودم رو
طور که شروع شده بود آرام آرام البته می آمدند به طرف من و اگر اين سم 

کنيد کار من پاشی اين پست فطرتان فروھر و سنجابی و اين کثافت ھا نبود باور 
  ) ٢٧(»  .خيلی آسان تر می شد

ر رابطه با آقای خمينی مصاحبه می کند و در حقيقت وقتی بختيار بدانگونه د
نامه می نويسد، بدانھا اعتقاد نداشته و برای اغفال آقای خمينی و مردم بوده تا 

انقbب را مصادره به مطلوب خود کند  گونه که خود نزد سليوان فاش کردهھمان
می خواستم خودم روی ھمان سياستی که عرض « و ھمانطوريکه بعدھا گفت، 

ودر نتيجه مانع تا آرام آرام مردم را پراکنده » را مشغول بکنم کردم اين 
  . انقbب بشود یپيروز

ھمچنانکه کمی قبل آمد سفير آمريکا اين نقشه و فکر بختيار را بيھوده و باطل  
اصb نمی فھمد که با ورود آيت هللا و ھمراھانش، دولت « :ميداند و می گويد

بختيار  گراھام در پايان اين ديدارش، با و »ايشان با موج انقbب از جا کنده 
او مردی تاثير گذار، شجاع، باھوش و دوست داشتنی است، اگرچه من « :گفت
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از اين می ترسم که او بيشتر فرانسوی است و کمتر ايرانی و قابليت انعطاف 
کرده  اگر بختيار درست فکر. کمی برای يافتن راھی برای خروج از تنگنا دارد

مردم کم کم از دست خمينی خسته خواھند شد، ممکن است نجات پيدا باشد که 
  )٢٨( ».کند، ولی من می ترسم که نظر بختيار در اين مورد درست نباشد

  :  وقتی صدقی از او می پرسد 

آقای دکتر دستور بستن فرودگاه مھرآباد را چه کسی داد و دستور باز کردن « 
  آن را چه کسی؟

  )٢٩. (ا خود منھر دو ر: جواب می دھد 

و در جا به ناتوانی خود از بستن فرودگاه و بی رويه عمل کردن خود اعتراف 
  : می کند و می گويد

يک جوری بود که دل شير می خواست که آدم بتواند تحمل بکند و اعصابش « 
مردی که چھل ميليون آدم بد بخت ... را از دست ندھد و کارھای بی رويه نکند 

چکار می شود . ز سياست و بدون تجربه را خر کرده بودو بيچاره و دور ا
  )   ٣٠(» کرد؟

معترف است، تمامی ملت به حرکت در آمده، حال به زعم  چنانکه بختيار خود
و eبد شما می  پاخاسته بودند،ب »ھل ميليون آدم بد بخت و بيچاره چ« ايشان 

دست زده شد ولی بيش البته به کشتارھم . خواستيد با کشتار جلو آنھا را سد کنيد
او را در  ود بختيار فرماندھان نظامی فرماناز اين امکان پيدا نشد و به قول خ

  .بمباران کردن اجرا نکردند

ه ايران جلوگيری بختيار خودش توان نداشت که از آمدن خمينی ب: طرفه اينکه
رئيس جمھور کشوری که نسبتاً ھمه چيز آن  -ستن کند، دست به دامن ژيسکارد

شده است که آمدن خمينی را به ايران سد کند،  -ر اساس قانون و آزادی است ب
يک روز . من سعی کردم آمدنشان را به تعويق بيندازم« : به صدقی می گويد

ستن با آن بکلی جريانی که شاه و ژيسکاردسفير فرانسه را ھم خواستم غافل از 
ا به پرزيدنت مر Massageھم داشتند به او گفتم شما می توانيد اين 

يک . گمان می کنم روز يکشنبه ھم بود. ھمين امروز برسانيد ستنژيسکارد
گفتم eزم نيست که من به شما يک نامه . روزی بود که خيلی مشکل بود اين کار

بنويسم و يا تلکس بزنم ولی به ھر وضعيتی است شما شخصاً بايد با کاخ اليزه 
ر طرفدار تماس بگيريد و متأسفانه فرانسه يک وزير خارجه ای داشت که بسيا

خمينی بود و از اين جھت گفتم بله، آقای فرانسوا پونسه، و مستقيماً شما به او 
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بگوئيد که بختيار از شما خواھش می کند که به ھر تقدير و وسيله ای که می 
ديگر چگونگيش را من . توانيد آمدن آقای خمينی را به ايران به تعويق بيندازيد

نم شما در يک مملکتی ھستيد که قانونی نمی از اينجا نمی توانم بگويم، می دا
توانيد او را حبس بکنيد، و چه بکنيد، ولی اگر بتوانيد من خيلی خوشحال می 

من من می دانم که اين سفير اين اقدام را کرد و فردای آن روز آمد و به . شوم
   )٣١(» .گفت که ما اقدام کرديم

گريز است، از يکطرف نمی  بختيار که دچار دوگانگی شده و با خود در جنگ و
تواند از مقام نخست وزيری صرفنظر کند و از طرف ديگر مشاھده می کند که 
نمی تواند جلو پيشرفت انقbب را سد کند، اعتراف می کند، قبل از اينکه نخست 

طی دو ماھی که نظاميان قدرت را به دست « : بود ه، انقbب جا افتادوزيرشود
فرجام ماندن پادشاه اولين تماس را با من پس از نا.. .داشتند انقbب جا افتاد

و به بی ياوری خود که در اثر تک روی و ) ٣٢(» .مأموريت صديقی گرفت
و آن را اينگونه بيان  گريز از جوانان و مردم، حاصل شده بود نيز واقف است

 :می کند

اوضاع سياسی از دو ماه پيش به اين طرف دستخوش تحوeت مھمی شده «  
من حمايت کلی جبھۀ ملی را از دست داده بودم، فشار عمومی از حد و . دبو

 روانه  را کردن خود از عمل تکو برای مبّ ) ٣٣(» .مرز قابل تحمل گذشته بود

ولی اپوزيسيونی «، زير اصل وجود اپوزيسيون زده، که به آن دست زده بود ای
مود کند که جبھه ای و خواسته وان» معنی ديگر در آن زمان وجود نداشتبه اين 

چونکه وجود نداشته در نتيجه رسيدن اپوزيسيون به قدرت مطرح نيست 
اگر غائله به پيروزی اپوزيسيونی که پس از  «: اپوزيسيونی در کار نيست

ولی . مبارزات طوeنی به قدرت رسيده بود ختم می شد، قضيه سھل بود
اپوزيسيون به دسته . نداشتجود اپوزيسيونی به اين معنی ديگر در آن زمان و

يی ناموزون تقسيم شده بود که ھر گروه، بی نظم و حريص، فقط به دنبال ھا
ا در اينج) ٣۴(» .يافتن راھی بود که خود را به قدرت جديد نزديک کند

جوی يافتن راھی برای قدرت است، ظاھر می مکنونات قلبی خود را که در جست
  .سازد

ابينه يار و ھمکار ندارد و با وجود اينکه مخالف بختيار حتی به تعداد وزراء ک
خواھند تصميمات جبھه عمل کرده است، فکر می کرده که بعداً با او ھمکاری 

: پيروزی انقbب را ندارند، می گويد جلو گيری وسيله کرد، غافل از اينکه اينھا
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سعی کردم که اقbً دو سوم وزراء را تعيين و انتخاب بعضی از وزراء را « 
ولی اوeً بايد عرض کنم که . و ھمين کار را کردم. بگذارم برای بعد سر فرصت

ھمۀ دوستان من، ھمۀ آشنايان من و ھمۀ افرادی که به آنھا اميد بسته بودم 
دوست من بودند ولی شھامت اين کار را  . حاضر به شرکت در کابينه نبودند

  )٣۵(» نداشتند

اپوزيسيونی در کار نيست و زمينه  که ر حقيت اين تصور غلط که ھم اکنوند
خود  پس حاe که به خيال ت و ھر کسی در پی قدرت خويش است،خالی اس

چرا به قدرت نچسبد، غافل از اينکه نه  ،فرصت در اختيارش قرار گرفته
رھبری انقbب در دست اوست و نه مردم به او اعتماد داشته و به حرفش اعتناء 

در مورد، . خود نيز بدانھا معترف است. اردمی کنند و نه دوست و ياوری د
مقداری تمجمج کرد  دکتر صديقی ھم يک« : ھم می گويد نداشتن يار و ياور باز

بودند ولی جرأت  یآدمھای خوب ھم بيچاره گرفتار بود، می دانيد و يک مقدار
جلو آمدن نداشتند خيلی از آنھا و اين يکی آز آن پُرابلم ھای ما بود که خود من 

  :مختصر اينکه ) ٣۶(» دچار اين پرابلم بودم ھم

بختيار می گويد، لری بنام بختيارگفت خمينی غلط می کند به ايران "  
و يا امثالھم، اينھا ھمه ) ٣٨(» اين ابليس را قبbً نديده بوديد« يا ) ٣٧.("بيايد

حرفھای چند سال بعد از وقوع است و به لحاظ آن دوره تاريخی نمی تواند 
نظير تمام  ن نظر جديدی که تازه به آن رسيدهالبته به عنوا. داشته باشدارزشی 

  .کسان ديگر قابل قبول است

بختيار ھم در جريان رفتن به پاريس و تماس با شورای انقbب و بازرگان و نيز 
وی حاضر به ھمکاری با طرفداران آيت هللا « : مصاحبه با راديو لندن می گويد

وزرای طرفدار خمينی را در يک دولت ملی خواھد  وی نه تنھا. خمينی است
اعی و پذيرفت، بلکه نقش آيت هللا خمينی را در رابطه با حل و فصل مسائل اجتم

به منظور احتراز از تکرار مکررات، در مورد . )٣٩(» .مذھبی نيز می پذيرد
جريان رفتن بختيار به پاريس و تماس با شورای انقbب و مھندس بازرگان و 

، فصل »س و تحول انقbب از آزادی به استبداديکتاب پار«و قرارھا، در قول 
  .، مشروح آن آمده است، به آنجا مراجعه کنيد ٣۴٠-٣۵٣ھفتم، صص

  

  

  :و خمينی ۴٢خرداد  ١۵مصدق، نھضت 
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شرايط و  ، با۴٢خرداد سال  ١۵چه وضعيت و شرايط زمان نھضت اگر
نيست ولی نظر مصدق در  وضعيت زمان انقbب به رھبری آقای خمينی يکی

ق شناخت مصد آن زمان نسبت به آن رويداد و رھبری آن، نشانگرعمق بينش و
  .از روحانيت می تواند باشد

 انيجر ١٣۴٢خرداد  ١۵بعد از واقعه  یوقت« بنا به نقل قول آقای بنی صدر  

را  ینيخم یآقا ینوار سخنران یواقعه را به مصدق گزارش کرده بودند و و
 نيما ا یتجربه طوeن"شجاعت او را ستوده بود و گفته بود  ،ه بودگوش کرد

سر خراب در آخر نديايو اگر ھم ب نديآ یتا به آخر نم ونيروحان انياست که آقا
خرداد به  ١۵بعد از  انيشعاع یمصطف یکه آقا یا در نامه ايو  )۴٠(» .کنند یم

و  ونياز روحان یکرده بود که رھبر مشترک شنھاديپ یمصدق نوشته و به و
 انيدارد و پا یمطلب آغاز روشن نيکه ا" دھد یپاسخ م د،يبوجود آ شانيا

  )۴١(.»" یکيتار

آقای سيد جbل الدين مدنی که از سياق دو جلد تاريخ معاصرش، استنباط می 
شود که از طرفداران بقائی بوده است، در کتاب خود در انتقاد به مصدق آورده  

نه محبوس بود و نه در نھضت شرکت داشت و اساساً  خيدر آن تار« مصدق  که 
 یموافق آن باشد و حت توانست ینم کرد یم دايپ یکه نھضت اسbم یبا شکل

. خرداد سکوت کرده است١۵ یايکه چرا در قضا شد یم وھم به ا یاعتراضات

ھواخواھان مصدق، استفاده کرده و  یطلب سکوت و رفتار فرصت نياز ا يیبقا
منظور ( شانيا... «نوشت  رانيحزب زحمتکشان ملت ا یھا هياعbماز  یکيدر 

و شما  کنند یصادر م هياعbم یريمرحوم شمش ميمجلس ترح یکه برا) مصدق
و  ديکن یآن را گراور م نيع) در بازار مصدقو ياران صديق  ھانھواخوا(

 يیخسرو قشقا یکه به افتخار جناب آقا شانيا د،ينمائ یھزاران نسخه منتشر م

ً يکه ع کند یدستخط صادر م  یارگان جبھه ملّ (در روزنامه باختر امروز  نا
دستخط صادر  رهيو غ انيدانشجو یکه برا شانيا شود، یگراور م) اروپا

ً يو ع نديفرما یم کشته شدن صدھا نفر ابداً  یچطور است که برا شود یم نتشرم نا
 یباق تفاوت یب یتاعتراضا نيمصدق با وجود چن» .آورند یمبارک نم یبه رو

  )۴٢( ». ماند

القاء کند، که  انندگان خود و نسلھای آينده چناناگرچه آقای مدنی خواسته به خو
خرداد بوقوع پيوست دکتر محمد مصدق با وجودی  ١۵که نھضت  ۴٢در  سال 

ه که آزاد بوده و در زندان به سر نمی برده است، نه تنھا در آن شرکت نداشت
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که در مورد شق اول آن گويا از ديد آقای مدنی   ھم نبوده استبلکه با آن موافق 
و در خانه خود در ده   کسی که رابطه اش جز با خانواده درجه يک قطع است

شق دوم آن بنا به نقل  اما. ست، زندانی محسوب نمی شودتحت نظر ا احمد آباد
 ، به رھبری آقای۴٢خرداد  ١۵قولھای باe درست است و مصدق با نھضت 

خمينی موافق نبوده و دليل مخالفت خود را بدون اينکه بخواھد به کسی امريه 
است که  نيما ا یتجربه طوeن« صادر کند و يا فرمان بدھد، گفته است که 

 .»کنند یدر آخر سر خراب م نديايو اگر ھم ب نديآ یتا به آخر نم ونيروحان انيآقا

و بعيد نيست که کينه ای  .ستو زمان ھم نشان داد که نظر مصدق صائب بوده ا
و   -که آقای خمينی از مصدق و مليون به دل داشت و بعد از پيروزی انقbب 

تا توانست عليه او عمل کرد، ناشی از اين است که  -روحانيت حاکم خط وی 
خرداد نه تنھا  ١۵نھضت  و ری او را به چيزی نگرفته و از اومصدق رھب

از تجربه و  و اين ھم. از او نام نبرده استه ھيچ نوعی حمايت نکرده بلکه ب
 فلسفی، بھبھانی و ساير روحانيان دروغگوشناخت مصدق از آيت هللا کاشانی، 

  .بر می آمده استو زورمدار 

  

    

  ::مصدق خدمتگزار مردممصدق خدمتگزار مردم    --٢٢
مصدق خود را خدمتگزار مردم می دانست و از طريق مردم عمل می کرد و 

در حالی که بختيار . ھيچ حرکتی را بدون موافقت اکثريت مردم انجام نمی داد
قائل به وeيت نخبه ھا بود و حاکميت نخبه ھا را روش مديريت جامعه می 

قدرت برسانند، دانست و نقشی برای مردم جز اينکه با رأی خود، اين ھا را به 
قائل نيست، و حتی باeتر از اين معتقد بود که مردم حق ندارند  به دولت بگويند 

  :برود و يا نرودرا کدام راه 

ھمچنين اين نقش يک دولت جبھه ملی خواھد بود که مردم را ھدايت کند نه « 
حصيل مردم ما تماماً به اندازۀ کافی پيشرفته يا ت. اينکه بوسيلۀ مردم ھدايت شود

حتی بختيار با توجه ) ۴٣(» .برودرا ه به دولت بگويند کدام راه کرده نيستند ک
/ آبان/١٣ھرز، کنسول امور سياسی سفارت آمريکا در . به آنچه که مارتين اف

می  را» آزادی سياسی درجاتی از « ، گفته حکايت از اين دارد که ١٣۴٣
  .ودخواھد و آن را ھم از آمريکائی ھا خواستارش می ش
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بختيار سپس شروع به تحليل منافع آمريکا در ايران نمود، و گفت که او ... «
دولت  فکر می کند منافع دراز مدت اياeت متحده در اينجا بوسيله ايجاد يک

درجاتی از آزادی سياسی را مجاز خواھد نمود،  جوابگو به آرزوھای مردم که
  )۴۴(» . به بھترين نحو فراھم خواھد شد

، آشکارا بيان »يکرنگی«در انطباق با ھمان اعتقادی است که در  فوق گفته ھای
  :داشته است

من ھميشه  . دنيا را ھميشه عده معدودی به جلو رانده اند نه توده ھای وسيع«  
به نخبگان اعتقاد داشته ام و وظيفه آنھا را ھدايت مردم به سوی ھدفی که يافته 

  )    ۴۵(» . اند می دانم

 اه به مردم اعتقاد نداشت و ھمچنانکه در فوق آمد به دنبال اليت وبختيار ھيچگ

بی اعتقاد به نيروی راسخ مردم بود، نمی دانم پاسخ اين  نخبگان بود و چون
اگر مردم کاره ای نيستند، پس دموکراسی که بر حق : سئوال را چگونه می دھد

چه معنی می تواند داشته باشد؟ وی  تخاب يک فرد، يک رأی استوار است،ان
مردم را گله گوسفندی می شمرد که نخبه ھا بايد او را بچرخانند و فقط وظيفه 

مردمی را که برای احقاق حقوق خويش . اشان رأی دادن به نخبگان است و بس
و » سال اخير  ١۵تبھکاران و دزدان در « قيام کرده  و دست به انقbب زده اند 

مردم در سراسر » اربعين« مداد کرده و چون راه پيمائی عظيملبدتر از آن ق
احساس کرده که پايان  بر پيکر رژيم سلطنتی زد و بختيارکشور، ضربه کاری 

/ بھمن /١الحنی که يکشنبه شب، منجر به شکست است، در پيام شديد کارش

سنگر نخست وزيری را خالی نمی ، وعات فرستاد، گفت، عليه مردم و مطب۵٧
   :کنم

سال مزدور  ٢۵وجود سوء استفاده مسلم از آزادی، بعضی از روزنامه ھا که « 
دولت ھای فاسد بودند، با انتشار اکاذيب و تحريک احساسات و به منظور ازدياد 

آنچه را نسبت به شخص . تيراژ شروع به مسموم نمودن اذھان عموم می کنند
. فاوتی من باقی خواھد ماندمن بگويند و يا بنويسند، در زير سطح نفرت و بی ت

ولی ادامۀ اھانت و اتھام به ارتش يا افراد ديگر کشور بدون پاسخ نخواھد ماند و 
من برای آخرين بار تقاضا می کنم که پيش از درج مطلب با عقل سليم به صحت 

تمام اراجيف و شايعات استعفای من و خالی کردن سنگر . و سقم آنھا توجه شود
خسارت و . و حرکت به سوی مجھول مطلق بی اساس است مقدس قانون اساسی

زيان ھائی که طی شش ماه اخير در اثر اعتصابات و کم کاری ھا به اقتصاد 
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سال اخير بر پيکر اين  ١۵کشور وارد شده است، از آنچه تبھکاران و دزدان در 
» .تشاشات برای برانداختن کشور استاين اغ. کشور وارد آوردند بيشتر است

)۴۶(  

نظر به اينکه داغ شکست سختی را که به منظور دستيابی به نخست وزيری 
و از فرِط عصبانيت از  مردم را خر و بيچاره محسوب کرده نتوانسته ھضم کند،

چھل ] يعنی خمينی ن[مردی که « : خمينی به مردم توھين کرده و می گويد
ميليون آدم بدخت و بيچاره و دور از سياست را خر کرده بود، چکار می شود 

خوب اگر تمامی ملت خر شده بود، شما ھم يا  و متوجه نيست که،) ۴٧(» کرد؟
خران بشويد و يا اينکه شما می  وزير خرسوار بوديد و يا می خواستيد نخست

  خواستيد خودکشی کنيد که کرديد؟ 

را خر کرده بود  چھل ميليون آدم...«: د، می گويدتوھين به ملت را حد نمی شناس
که ھنوز يک عده ای از آنھا خر ھستند چه می توانستم بکنم اين را نکرده بودم 

اين آدم از سنجابی خر کرده . ولی واقعيت را وقتی آدم می بيند بايد قبول بکند
شايد واقعاً دويست سيصد نفر آدم بودند که می فھميدند و . بود تا جاروکش محله

  )۴٨(» . آن ھا ھم جرأت حرف زدن نداشتند

آقای دکتر دستور بستن « : و باز در گفتگو با صدقی که از بختيار می پرسد
  را چه کسی؟ فرودگاه مھرآباد را چه کسی داد و دستور باز کردن آن

  .ھر دو را خود من -ج

  چرا؟ -س

شما آنوقت در ايران بوديد يا نبوديد؟ نخير من . اعتصابی بود در ھواپيمائی -ج
  .حاe بعضی از سئواeت اصbً مطرح نمی شد. خب من متأسفم.. نبودم

بکند و اعصابش را  يک جوری بود که دل شير می خواست که آدم بتواند تحمل
مردی که چھل ميليون آدم بد بخت و ... کارھای بی رويه نکند  از دست ندھد و

» چکار می شود کرد؟. بيچاره و دور از سياست و بدون تجربه را خر کرده بود

)۴٩ (  

فراز فوق ھم به ناتوانی خود و ھم اينکه دست به اعمال بی رويه زده، در 
توانسته  و تمامی ملت ايران را ھم خر و بدبختی که نمی اعتراف کرده است

و در ضمن انقbب را ھم به  .ھا را بگيرد، به حساب آورده استاست جلو آن
بطوريکه وقتی مرا خواستند سرطان خمينی سرتاسر « :سرطان تشبيه کرده

  )۵٠. (»پيکر ملت ايران را گرفته بود
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غافل از اين نکته عبرت آموز که علت اينکه شاه او را برای نخست وزيری 
شاه و روی برگردانيدن ديگران از ھمکاری با شاه که در  برگزيده، استيصال

، حاصل شده است، به بختيار "سرطان خمينی"اثر ھمين انقbب يا به تعبير او
وقتی که بختيار کاخ . روی آورده، چيزی غير از ھمين عامل انقbب نبوده است

ھا می آه، اگر اوضاع آرام بود و چرخ« : شاه را ترک می کند، به خود می گويد
و باز به صراحت ) ۵١(» .گرديد کسی از من نمی خواست که کابينه تشکيل دھم

عنوان می کند که شاه تا روزھای آخر حاضر نبود که با پيروان دکتر مصدق 
تا آخرين روزھا پادشاه آماده بود که با ھر کسی کنار آيد جز با « : کنار آيد

قبل از انقbب، به يک ، يعنی چند ماھی ١٣۵٧در شھريور . پيروان مصدق
روزنامه نگار آمريکائی گفته بود که افراد آن گروه از مخالفين که نامشان جبھه 
ملی است ھمه عوامل دول غرب ھستند و مصممند که کشور را به کمونيستھا 

آيا اين وضعيت جديد که شاه به پيروان مصدق به زعم ) ۵٢(» !تحويل دھند
اگر اين انقbب نبود، شاه ين انقbب نيست؟ و بختيار روی آورده است، دراثر ھم

ھيچگاه به پيروان مصدق روی می آورد؟ طبيعی است که به گفته خود بختيار 
حال که چنين است، چرا بايد اين ھمه توھين به . قبل از انقbب امکان پذير نبود

طعم تلخ شکست چنان عصبانيتی  البته به زعم من،. قbب روا داشتمردم و ان
نسان مستولی می گرداند، که گاه، کاِر انسان را به ھذيان گفتن می کشاند، بر ا

و عنان کنترل گفتار را از او گرفته  رد بختيار روی داده استھمچنانکه در مو
يلی قرار گرفتيم که در ما در جريان سِ  ۵٧در « است و ھمچنان می گويد، 

  )۵٣( ».مقابلش ھيچ چيز نبود

نخست وزير  قbب، شاه او را برای نجات خودش،نبختيار که به يمن ھمين ا
  کرده است، و او خود را ناتوان از ساکت کردن مردم می بيند، گاه آنھا را 

و يا » را خر کرده  چھل ميليون آدم« يا» ت و بيچاره چھل ميليون آدم بدخ« 
خمينی گله ای را که « ينی آنھا را به دنبال خود کشيده،که خم» گله و بی ريشه«

و ) ۵۴(»به دنبال خود به راه انداخت بيشتر از ھمين خوش نشينان بی ريشه بود
اگر شاه « : ، مورد تفقد قرار داده است»بی حيا وھرزه«  با زمانی ھم آنھا را

سه ماه پيش يک آدمی را آورده بود، يک آدم که غير از آن کارت ھای دائمی 
د و مردم بی حيا و شخودش بود، من گمان می کنم که وضعش اين طور نمی 

  )  ۵۵(» .ھرزه نمی شدند مثل روزھای آخر حکومتش
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حتی برای دھن کجی به ملت ايران و اين که من تافته جدا بافته با ديگران ھستم 
و جرأت و شھامت دارم به ميگساری و مشروب خواری خود افتخار می کند، 

و ديگر دست پيما نشسته بودم و به پاريس می رفتم می گويد، وقتی در ھوا
مھماندار آورد و من . زنگ زدم و شامپانی خواستم« ايرانيان به من نمی رسيد، 

و باز برای اينکه به مردم ايران که گوش به ) ۵۶(» .در آرامش تمام نوشيدم
را نشان دھد، در مصاحبه با صدقی وقتی  نبودند، بيشتر دھن کجی اش نشامفر

شدن کندی و رئيس جمھور  ملی دومجبھه در مورد تشکيل جبھه می خواھد از 
... «: به رخ مردم می کشد و می گويدرا گساريش در آمريکا صحبت کند، مي

مسلم است که آمدن کندی در آمريکا بعنوان رئيس جمھور در کار ايران تأثير 
تی و بس نه اينکه با ما بند. داشت، من ھيچ ترديدی راجع به آن موضوع ندارم

با آن روح آزاد منشی و با آن وضعيتی که در  خودی خودولی به  -ابداً  -داشت
خود من برای آمدن . را ما جشن گرفتيم دیبود آمدن کن ١٩۶٠آمريکا در سال 

او ميگساری ھا کردم و اين را مخصوصاً حاe می گويم که آقای خمينی ھم اگر 
و بعضی ھا  فراموش نشود). e. «)۵٧زم است بداند چون آدم بايد شجاع باشد

خوردن و نخوردن مشروب مطرح نيست، بلکه بحث  خرده گيری نکنند، بحث
 eفکر می کنيد . »ھر کسی بر طينت خود می طند«دھن کجی به مردم است و ا

که اين نکات از ديد تيز بين غربی ھا پنھان است؟ مقامات سفارت آمريکا در 
  :بختيار را اين طور توصيف می کنند، ۴٠سال 

او خوب لباس می ...سط القامه با اندامی متناسب می باشدمتو بختيار مردی« 
ظاھر بختيار با اخbقش . پوشد و تمايل دارد که اروپائی بنظر برسد تا ايرانی

او بطور مکرر لغات يا . اخbق و رفتار او اغلب اروپائی ھستند. تکميل می شود
و ) ۵٨(» ش بکار می برد ا عبارات فرانسوی يا انگليسی در مکالمات فارسی

  : نيز ۵٧در آبان سال 

بختيار به علت تحصيbتی که داشته در انتخاب لباس و نحوۀ رفتار خود بيشتر « 
از آنکه ايرانی باشد اروپائی است و در مکالمه فارسی خود الفاظ فرانسوی يا 

  )۵٩(».انگليسی بکار می برد

را  بختيار، اوخداحافظی اش با  و جان گراھان سفير انگليس در پايان ديدارسر 
ار، شجاع، باھوش و دوست داشتنی ذاو مردی تاثير گ« :اين گونه تحليل کرد

» است، اگرچه من از اين می ترسم که او بيشتر فرانسوی است و کمتر ايرانی

  .کرده اند اً چندين نوبت ھمين نظر را ابرازآمريکائی ھا ھم تقريب )۶٠(
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به منظور نشان دادن استعداد و خود، » يکرنگی«بختيار در موقع نوشتن کتاب 
ھنوز، يعنی در زمان نوشتن اين سطور ھم حدود ده « :حافظه اش، می نويسد

و  ٣٠٠ اما شما در سراسر اين کتاب) ۶١(».ھزار شعر فارسی را حفظ دارم
چند صفحه ای جز يک بيت شعر که سعدی در مطلع حکايتی که ظاھراً در 

   ،وصف يکی از افراد خاندان وی است

  لند اختری نام او بختيار        قوی دستگه بود و سرمايه دارب

، حتی يک شعر فارسی و يا ضرب المثل، آداب و رسوم، )۶٢(نقل کرده   
، شعر، آداب و لی تا بخواھيد، ضرب المثل، حکايتحکايت فارسی نمی بينيد و

اين مطلب از دو حال خارج . رسوم فراسوی و يا انگليسی مشاھده می کنيد
يا گفتن اينکه در زمان نوشتن کتاب ده ھزار شعر از حفظ دارد، برای : ستني

خود نشان دادن است و نمی تواند اين ھمه شعر در آن زمان از حفظ داشته باشد، 
چون معموeً کسانی که به ادب و آداب و شعر ايرانی آشنائی دارند در ھر 

در نوشته ھای خود، مطابق ذوق و قريحه ايرانی،   ،موقعيت و مقامی که باشند
برای بھتر جا انداختن موضوع و مطلب خود، شعر فارسی را به ياری می 

و يا آن را ھم از روی عصبانيت از ايرانيان، از آوردن شعر و ادب . طلبند
 هدر ھرحال اين می تواند نشان دھند. ايرانی در کتابش خودداری کرده است

اين بخش را خbصه . بی ھا در مورد خصوصيات بختيار باشدصائب بودن غر
  :کنم

خود عنوان کرده  ريکهبا توجه به نکات ذکر شده، جای شک نيست ھمانطو 
قائل به وeيت نخبه ھا بود و حاکميت نخبه ھا را روش مديريت جامعه : است

آن را  اين و يامی داند و نقش مردم را فقط در اين می داند که به صحنه آمده و 
حتی تصريح می کند، که کتاب يکرنگی خود را نه برای  .به قدرت برسانند

اين کتاب بيش از دو «: نوشته است ای فرانسوياناطbع ملت ايران که اطbع بر
اقل ر می کنم به فرانسه زبانان يا eبا نوشتن آن تصو. سال مرا آزار داده است

اص ندارند و فقط می کوشند از آن دسته از فرانسويان که تعصبی خ ،آن دسته
حوادثی که امروز در مملکت زيبای ايران می گذرد با خبر شوند، اطbعاتی 

  ) ۶٣(» .داده باشم

به فارسی  کتابد امير شاھی، برای ايرانيان آن خانم مھشي به ھمتاگر حال 
  .ديگر است یبرگردانده شده است امر
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چنين افرادی و چنين طرز تفکری، طبيعی است که تحمل انقbب و حرکت   
خودجوش مردم را برای به دست آوردن آزادی و حقوق ذاتی خدادادی خود، 

بر عکس مصدق، در عمل و نوشته ھا و گفته ھا و  .اشندنمی توانند داشته ب
ت و بعداً  اطbع رسانی خود، اول و قبل ازھمه، ملت خود ايران را در نظر داش

  .اگر جائی که  eزم می ديديد خارجی ھا را در جريان می گذاشت

  

  

  ::مصدق و حرکت با جمعمصدق و حرکت با جمع      --٣٣
مصدق با جمع حرکت می کرد و از فرصتھا به نفع کشور بھترين بھره برداری 

در حالی که بختيار بر خbف جمع عمل می کرد و فرصتھای بدست . را می کرد
  :نمونه از اين فرصتھا اشاره می کنمبه دو . آمده را می سوزاند

که با سخنرانی خود در ميتينگ   ١٣۴٠فرصت بدست آمده در سال  -يکم  
قبل از : توضيح اينکه. ميدان جbليه، بر خbف نظر جمع، آن را بر باد داد

برگزاری ميتينگ در شورای جبھه قرار گذاشته می شود تا سه نفر سخنرانان 
متن سخنرانی خود را به جمع ارائه دھند تا شورا نظر ميتينگ قبل از برگزاری، 

من می خواھم : دو نفر ديگر قبول می کنند ولی دکتر بختيار می گويد. بدھد
می گويند حال که چنين است پس شما در . بدون نوشته و فی البداھه صحبت کنم

اما در ھنگام سخنرانی . ايشان ھم می پذيرد. مورد آمريکا و نفت صحبت نکنيد
در ميتينگ درست در ھمين مورد سخن می گويد و بدينطريق قرار و مدارھا بر 

اما قبل از ذکر مسئله زير قول و قرار زدن eزم است که . باد می رود
  :تينگ توضيح داده شودين ميدر مورد ا یمختصر

   

  :ميتينگ جبھه ملی

 در ميدان جbليه ١٣۴٠ ارديبھشت ٢٨ميتينگ جبھه ملی در روز پنجشنبه 

   .برگزار شد

برای مطالبه حقوق خود  ١٣۴٠اردبيھشت  ١٢در روز سه شنبه معلمين 
 نيروی انتظامی برای متفرق کردن معلمين با.  درميدان بھارستان اجتماع کردند

دکتر ابوالحسن خانعلی، با گلوله ای که  در اين درگيری. جمعيت درگير شد
د، نقش بر زمين و ، شليک کر٢سرگرد ناصر شھرستانی، رئيس کbنتری 

، ١٣۴٠ارديبھشت  ١٣روز چھارشنبه . اندکی بعد در بيمارستان درگذشت
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دکتر خانعلی را تشييع می  جنازه خيابان اسکندری در حالی که ھزاران معلم در
روز  . قاتل دکتر خانعلی شدند ار استعفای شريف امامی و محاکمهکردند، خواست

س از برخوردی که امامی در مجلس و پبھشت، مھندس شريف يارد ١۴پنجشنبه 
شاه ھمان روز استعفايش را به وسيله وزير دربار به  ظھر زبا وی شد، بعد ا

  ) ۶۴. (تقديم داشت

در . که فردا به حضور شاه برسد امينی اطbع داده شدپنجشنبه شب به دکتر 
با و مذاکراتی که انجام شد، امينی ) ۴٠ارديبھشت  ١۵( شرفيابی که روز جمعه 

  )۶۵. (موافقت انحbل مجلسين مأمور تشکيل کابينه شد

و  لی ازمردم دعوت کرد که برای اطbع از حقايق و نظرات جبھه ملیجبھه م
 استماع سخنان دکتر غbمحسين صديقی، دکتر کريم سنجابی و دکتر شاپور

) ۶۶.(در ميدان جbليه حضور بھمرسانند ۴٠ارديبھشت ٢٨بختيار روز پنجشنبه

آن شرکت کرده بودند، از پيش  ميتينگ که گروه کثيری از مردم درن در اي
سخنرانان در مورد مسئله نفت،  مرکزی جبھه ملی مشخص کرده بود کهشورای 

آقايان صديقی و . پيمان ھای دفاعی و دکتر مصدق بايد سکوت اختيار کنند
جمع خbف تصميم ن شده صحبت کردند، اما بختيار بر يسنجابی طبق قرار تعي
از «مرداد و نفت و اينکه جبھه ملی  ٢٨در مورد کودتای  شورای مرکزی جبھه

  ) ۶٧. (، سخن گفت»شرکت در بلوکھای نظامی بيزار است

ورای جبھه قرار گذاشته ھمانطور که گفته شد، قبل از برگزاری ميتينگ در ش
کتر مصدق سخنرانان در مورد مسئله نفت، پيمان ھای دفاعی و د می شود که

سخنرانی  و سخنرانان قبل از برگزاری ميتينگ متن .ايد سکوت اختيار کنندب
دکتر سنجابی . تا شورا نظر بدھد. ھيئت اجرائيه بدھند خود را برای بررسی به

و دکتر صديقی متن سخنرانی شان را به ھيئت اجرائيه دادند و کميسيون سياسی 
خواھم بدون نوشته و فی من می : اما دکتر بختيار می گويد. آن را بررسی کرد
می گويند حال که چنين است پس شما در مورد آمريکا و . البداھه صحبت کنم

اما در ھنگام . ايشان ھم می پذيرد. نفت و پيمانھای خارجی صحبت نکنيد
زير قول و قرار با جمع زده و درست در ھمين موارد  سخنرانی در ميتينگ

از بين افراد متعددی از جبھه  .دويد و مخالف نظر جمع عمل می کنسخن می گ
به روشنی بيان کرده اند، چند  ی که خود شاھد چگونگی مسئله بوده و آن رامل

  :    نظر آورده می شود

  :مورد سخنرانان می تينگ می گويد مھندس بازرگان در
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روز ميتينگ، طبق برنامه دو نفر سخنرانان اولی، آقايان سنجابی و صديقی، به 
شده بود پيرامون مسائل داخلی، لزوم تأمين آزادی و رعايت  ترتيبی که مقرر

ولی دکتر بختيار برخbف قرار . قانون اساسی و آزادی انتخابات صحبت کردند
و توافق شورای مرکزی، بحث در بارۀ سياست خارجی دولت امينی و روابط آن 

ز سياست سياست جبھه ملی، پيروی ا« : با دول غربی را مطرح کرد و گفت
ايران قراردادھای  ملت"و افزود " بی طرفی منفی"صدق است، يعنی سياست م

  ) ۶٨(» ..." تحميلی را قبول ندارد

آقای حسين شاه حسينی، از بنيانگذاران نھضت مقاوت ملی، نيز در بارۀ سخنان 
  :ر در ميدان جbليه  گزارش می کندبختيا

ملی در مورد سياست  در ميتينگ ميدان جbليه قرار بود که سخنرانان جبھه« 
اما متأسفانه دکتر بختيار در مورد سياست خارجی سخن . خارجی سخن نگويند

ما نمی خواستيم در آن ميتينگ در مورد پيمانھای ايران با کشورھای ...گفت
آقايان دکتر سنجابی و دکتر . خارجی به خصوص پيمان سنتو حرفی زده شود

ئيه دادند و کميسيون سياسی آن را صديقی متن سخنرانی شان را به ھيئت اجرا
ولی دکتر بختيار تا زمانی که از پله ھا برای سخنرانی باe می . بررسی کرد

مرحوم الھيار صالح ھمان روز گفت ....رفت متن سخنرانی اش را به کسی نداد
و خيلی از اين ". بختيار بر خbف تعھدی که به ما سپرده بود عمل کرد" که 

  ) ۶٩( ».موضوع ناراحت شد

 :       سفارت آمريکا نيز در اين مورد چنين گزارش می کند

بنظر می ) ٧٠(از چھار رھبری که در باe به آنھا اشاره شد... ٢٠/٩/١٣۴٠«  
او از ھمکارانش متمايل بنظر می رسد . رسد که شاپور بختيار فعال گروه است

 ٢٨برای مثال در تظاھرات . که از موضوعات ضد غربی مايه بگيرد

ارديبھشت جبھه ملی شور و حرارت بيشتری از سنجابی يا صديقی بوسيله 
تقاضای تحريک آميزش که سياست خارجی ايران در تھران شکل داده شود تا 

او احساسی برای حرکات پر زرق و ....در واشنگتن، لندن يا مسکو، بوجود آمد
اين است که  برق دارد و زمانی گفت که اگر نخست وزير شود اولين اقدام او

» ....او يک فرصت طلب سياسی است. سفری به خانه مصدق خواھد نمود

)٧١(  

در اينکه جبھه ملی دوم با دکتر علی امينی نخست وزير صحبت کرده و با ھم 
قرار و مداری گذاشته بودند، جای شک نيست و خود دکتر بختيار ھم حد اقل به 
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رتبه رفتيم نزد ايشان که ھر دو ما دو م« . مbقات و گفتگو با وی معترف است
مرتبه بنده خودم بودم و اتفاقاً آقای دکتر آذر بود، آقای مھندس خليلی بود و يکی 

صحبت کرديم و گفتيم آقا . ولی صالح و صديقی ھيچوقت نبودند .ديگر از آقايان
اين مجلس خب معلوم بود که از  ،کرديد نون را اجرا بکن، بسيار کار خوبیقا

امش در اe ما بتو قول می دھيم که در آراز مردم در آن ھستند حچه قماشی 
صلح و صفا انتخابات را ھم نمی خواھيم ببريم، ما نمی خواھيم بگوئيم که از 

ما فقط در حدود شھرھای بزرگ  تای آن را می خواھيم، نه ١٣٢کيل و ١٣۵
  )٧٢(» . يم کافی بود که ما تھران را ببر. البته اين کافی بود. فعاليت می کنيم

 بر سردر اينجا بحث از محتوای سخنان دکتر بختيار و ارزيابی آن نيست، بحث 

و اe از نظر من  روشن . ستخbف قول و قرار جمع عمل کردن و تک روی ا
از مصدق و کودتا حرف می زدند و چه نمی زدند، شاه جبھه که چه آنھا  است

ابداً با آنھا کنار نمی آمد و جبھه ملی را دشمن شماره يک خود تلقی می کرد و 
اگر روی خط مصدق می ايستاد و به جای کوشش به کنار آمدن با شاه، به مردم 

نھضت «روی می آورد و به سازماندھی مردم می پرداخت و ھمان خط 
را در جبھه ملی دوم  »نھضت مقاومت ملی«دامه می داد، ورا ا» مقاومت ملی

از بی عملی سياسيون به تنگ آمده و دست به مضمحل نمی کرد، و جوانانی که 
روی آورده ... مبارزه مسلحانه زده و به سازمانھای فدائيان و مجاھدين خلق و

بودند، روی نمی آوردند و آن ھا را در خود جذب و فعال می نمودند، قطعاً به 
يحتمل، حتی مصدق را ھم از زندان احمد آباد نجات  نتيجه بھتری می رسيدند و

  .ادندمی د

  

  :دوم پذيرش نخست وزيری شاه

در موقعی که شاه از ھر و در اوج گيری انقbب و نزديک به پيروزی آن، 
جھت مستأصل و بی ياروياور شده و کسی برايش باقی نمانده بود، به بختيار آن 

و آنھا  ل شدهسزرگان، صديقی و سنجابی متوھم در زمانی که پيش از او به با
پذيرفت و بb فاصله از جبھه  شد و او متوسلتند، به بختيار فشرايط شاه را نپذير

  ) ٧٣. (ملی اخراج گرديد

بختيار با پذيرش نخست وزيری شاه بدون موافقت و حتی اطbع دوستان حزبی  
و غير حزبی جبھه ملی، در آن بحران که با اتفاق می توانستند نقشی ايفاء کنند، 

اما در مقابل مصدق که برای خرد جمعی . موجب اختbف و جدائی گرديد
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ز کرد وی در رابطه ارزش قائل بود، زمانی که در جبھه ملی دوم اختbفات برو
نظريات خود را ... «:صالح نوشتبا اختbفات ميان اعضای جبھه ملی به الھيار 

چند روز قبل عرض شد باز تکرار می کنم و اين است اگر به اتفاق نتوانيد به  که
وطن عزيز خدمتی بکنيد با اختbف حتی تصور آن ھم مقدور نيست اميدوارم 

ال صميميت ھمکاری فرمائيد و نتايج خوبی برای موقع را از دست ندھيد و با کم
اگر بختيار به ھمين يک مورد از  )٧۴(»... خير خواھان مملکت بدست آوريد

ھائی که تجربه و آموزه مصدق عمل کرده بود، نه سرانجام کار خودش به جا
دچار تشتت و اختbف نمی شد ومی توانست نقش  رسيد، می رسيد و جبھه ھم

  .  ان بازی کندديگری در آن بحر

شاه استيصالی را که به دست خود و عملکردش دچارش شده بود و زمانی که 
شاِه . ھمۀ درھا به رويش بسته گرديد، در حال نوميدی به بختيار مراجعه کرد

به ويليام سوليوان سفير ) دی ١٢(واقف از اين مسئله، در ديدار دوم ژانويه 
بت به موفقيت دولت بختيار، مجبور به در عين بدبينی نس«آمريکا آشکارا گفت، 

  ) ٧۵(» .انتخاب اوست، چرا که برگ برنده ديگری در آستين خود ندارد

بعداً نيز خواھيد خواند، می دانست که  البته بختيار ھم به طوری که قبbً آمد و 
اگر شاه در وضعيتی به غير از اين قرار داشت به او روی نمی آورد، زيرا 

ی به ديدار نخست وزير سفير بريتانيا ھم که برای خداحافظ بختيار ھمچنانکه
ون ذکر نام به بختيار بد«در اين ديدار،  جديد ايران رفت، عنوان می کند که

که شاه پيشنھاد نخست وزيری را دست کم به پنج نفر  پارسونز گوشزد کرد
ھا از پذيرش اين سمت خودداری کرده گر پيشنھاد کرده بود، ولی ھمه آندي
ودند، ولی او فکر کرده که در اين شرايط بغرنج وظيفه دارد که با وجود ب

  ) ٧۶(» .مشکbت اين مسئوليت را بپذيرد

   

اين بختيار که خود واقف بود که اگر شاه در آن وضعيت استيصال قرار بنابر
آن پنج نفر نخست وزيری شاه را پذيرفته بودند، ھر گز شاه به يکی از نداشت و 

روی ھمين آگاھی وقتی که بختيار مأمور تشکيل  .مراجعه نمی کرده استبختيار 
آه، اگر « : شود و به ھنگام خروج از کاخ شاه با خود زمزمه می کند کابينه می

اوضاع آرام بود و چرخھا می گرديد کسی از من نمی خواست که کابينه تشکيل 
  ) ٧٧(» .دھم
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که چه بختيار آن را قبول داشت و  -حال چرا بختيار بدون موافقت رھبر انقbب  
و حتی بدون موافقت و  –خمينی رھبر بbمنازع انقbب شده بود  چه نداشت،

دست به چنين عملی زد و موجب اختbف  ،»وظيفه« طbع جبھه ملی در لباس ا
  .و تفرقه گرديد، کمی دير تر مطالعه خواھيد کرد

پاريس امضاء کرده و مورد با وجود اعbميه سه ماده ای که دکتر سنجابی در 
ساير اعbميه ھای مختلف جبھه و  اير اعضای جبھه قرار گرفته بودقبول س

، شاپور بختيار کامbً آگاه بود که جبھه ملی با وجود بقای نظام سلطنتی غير ملی
  .قانونی با ھيچ ترکيب حکومتی موافقت نخواھد کرد

  :چنين آمده است ملیجبھه  ١٣۵٧/ آذر/ ٣٠پنجشنبه  دربخشی از اعbميه

، جبھۀ ملی ايران با وجود بقای نظام سلطنتی ه بارھا اعbم گرديدهھمچنانک«
ر پلنوم دو ) ٧٨(» ...غيرقانونی با ھيچ ترکيب حکومتی موافقت نخواھد کرد

/ ٧در جلسه پنجشنبه ) يعنی حزبی که شاپور بختيار عضو آن بود(حزب ايران 

ه شد که ن انتخاب گرديد، تصميم گرفتکه وی به دبير کلی آ ١٣۵٧/ ديماه
مشی سياسی حزب ايران در جبھه ملی، اصول سه گانه اعbميه چھاردھم ...«

» آبان پاريس می باشد، کادر حزب ھمواره بايد در چھارچوب آن عمل نمايد 

و بنابراين طبق اعbميه سه ماده ای، ھيچکس کس حق ندارد، به عنوان ) ٧٩(
اما او که . ن نخست وزيری از شاه دريافت کندعضوی از جبھه ملی فرما

  خصوصيت تکروی داشت به ھمين علت تمامی کوشش خود را به کار برد تا 

  . قبل از گرفتن پست نخست وزيری از ماجرا با خبر نشوند» جبھۀ ملی«ياران 

  

  :از شاه چگونگی گرفتن فرمان نخست وزيری

است، شکی باقی نمی ماند که با توجه به اسناد و شواھد صريحی که در دست 
بختيار در ھمان لحظاتی که در منزلش، با ھمفکران حزب ايران، در عصر 

داشتند، و او را به دبير کلی حزب انتخاب » پلنوم«روز پنجشنبه ھفتم ديماه 
. در واقع جسم بختيار، در جلسه ولی روحش در کاخ نياوران بود )٨٠(کردند 

، »يکرنگی«در خاطراتش به نام  تيار، که بعدھاکره بين شاه و بخآن شب در مذا
منتشر شد، تلويحی عنوان کرد که او رسماً نخست وزيری شاه را پذيرفت ولی 
به ياران خود حتی بعد از ديدار شاه سخنی نگفت، تا اينکه خبر رسمی آن از 

جبھه ملی به عنوان اعتراض به « و به ھمين علت . پخش شد اخبرگزاری ھ
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آن روز به . دی را عزای عمومی اعbم کرد ١٨روز « بختيار  تشکيل کابينه
  )   ٨١(»قيمت جان چند نفر به شب رسيد

البته بختيار در ديگر نوشته ھا و گفته ھايش، مطلبی گفته و نوشته دال بر اينکه 
اما ھم علی اردeن . جريان قبول نخست وزيری را به اطbع آن ھا رسانده است

ملی و حزب ايران، متفق القولند که او به آنان دروغ  و ھم ديگر اعضای جبھۀ
طبق قرار  ۵٧در ھفتم ديماه » پلنوم«دکتر بختيار، پس از پايان جلسه . گفته است

  )٨٢.(قبلی اش نزد شاه رفت و ھمان شب سمت نخست وزيری را پذيرفت

 اخبرگزاری ھخبر پذيرفتن نخست وزيری بختيار توسط  ۵٧در ھشتم ديماه 
شورای مرکزی جبھه ملی طی بيانيه نھم ديماه و ھيأت «و بbفاصله  اعbن شد

اجرائيه حزب ايران طی بيانيه دھم ديماه به ترتيب از عضويت جبھه ملی و 
  ) ٨٣(» حزب ايران برکنار  شد

وی  نخست وزيری شاه، در مورد شپذيراز اطbع جبھه ملی  زسر انجام بعد ا  
در شورای جبھه ملی رأی گيری به عمل آمد و در موقع رأی گيری در شورای 
جبھه ملی، در  مورد دکتر بختيار، باتفاق آراء، رأی به اخراج او داده شد و فقط 

ممتنع  رأی ود که رأی مخالف و تيمسار مدنیدو نفر يکی ابوالفضل قاسمی ب
اين موضوع را  ١٨/١٠/۵٧يخ کاتم، ايران شناس و استاد ھاروارد در تار .داد

از بختيار به عنوان يک شخصيت ...مخالفين ميانه رو: " چنين گزارش می کند
متزلزل که نتوانسته در برابر پيشنھادات شاه برای نخست وزيری مقاومت کند، 

  ) ٨۴. (حال مھم نيست که به چه قيمتی برای ايران تمام شود، ياد می کنند

بعد از شکست اذعان می کند که بعد از قبول روی است که به علت ھمين تک
  :حمايت جبھه ملی را از دست داده است ینخست وزير

. اوضاع سياسی از دو ماه پيش به اين طرف دستخوش تحوeت مھمی شده بود« 

من حمايت کلی جبھۀ ملی را از دست داده بودم، فشار عمومی از حد و مرز 
  ) ٨۵(».قابل تحمل گذشته بود

  

  

   

    :نخست وزير کدام زمان بختيار

بود، و راه باز گشتی وجود نداشت، به  بختيار در زمانی که کشور به پا خاسته 
اندازه و به ھدف نخست وزير  بی» خود بزرگ بينی«و  »تک روی«علت 
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اسدهللا علم دوست صميمی و مشاور اصلی  شدن، به دنبال مشروطه سلطنتی که
اگر شاھنشاه بتوانند اصول «، ه بودشدسال قبل از انقbب ياد آور  ٨ شاه،

برقرار سازند، به آينده و به سلطنت وليعھد  ١٩٨٠ - ١٩٧٠دموكراسى را 
امروز حکومت فردی نه قابل دوام  یدر دنيا... توان اميدوار بود مى انشاءهللا

فعال مايشائی  معترف است که شاهو عbوه بر آن ) ٨٦(» است و نه قابل قبول
، آخرين ميخ  )٨٧"(فوق قانون استامر ما و شھبانو ما"و گفت رساند را بجائی 

عصری ھم به مجلس سنا، بمناسبت شروع شصت "  .را به تابوت مشروطه زد
  ). ٨٨!" (اگر غلط نکنم مجلس فاتحه. و چھارمين سال مشروطيت رفتم

شاه به  سنامه حزب واحد انتقادی شده بود،وقتی در روزنامه، به اسا ٥٤در سال 
به آنھا تفھيم کن که تکليف تعيين دولت و عزل و نصب وزراء « : می گويدعلم 

با شخص پادشاه است و شاه رياست فائقه قوه مجريه را دارد، ديگر اينھا 
  )٨٩(» فضولی است

در مbقاتی که با عبد المجيد مجيدی رئيس سازمان برنامه  ، علم٥٤در پايان سال
نفتی سخن می گويد و علم به قدری از  و بودجه داشته، از ھدر دادن درآمدھای

: شنيدن اين گزارش ناراحت می شود که در يادداشتھای روزانه خود می نويسد

  ) ٩٠(» .وضع طوری است که قاعدتاً بايد به انقbب بيانجامد«  

بختيار با وجودی که خود اقرار می کند که وقتی پای انقbب به ميان می آيد 
بختيار ھم که به اين امر  ه معنا نخواھد داشت وم رژيم گذشتماندن در سيست

  : واقف است، آنرا اين طور بيان می کند

توسط او آغاز شد، حتی عنوانش نيز گول  ١٣٤٢انقbب سفيدی که در سال « 
اگر پادشاھی تصميم بگيرد انقbب کند بايد انقbبش را با استعفای از . زننده بود

ول، اعم از سطحی يا عمقی از طرف شاه تاج و تخت آغاز نمايد، تغيير و تح
  ) ٩١(» !قبول، ولی انقbب، حتی از نوع سفيدش، خير

اينچنين »  ده است صدای انقbب مردمش را شني« بختيار باز حرف شاه را که  
  :به سخره گرفته

انی بسيار حساب شده، می گويد که صدای انقbب اعليحضرت در يک سخنر« 
. ه می دھد که تغييرات اساسی ايجاد خواھد شدمردمش را شنيده است و وعد

اين خوب می دانسته است که بنابر) ٩٢(» چگونه؟ با يک تيمسار چھار ستاره
سالبه به انتفای موضوع در حال انقbب بازگشت به سيستم گذشته غير ممکن و 

چرا که اگر آن سيستم جواب داده بود ديگر چه نيازی به انقbب بود؟ با است، 
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توجه به نکاتی که در فوق گفته شد و واقف بودن بختيار از شرايط انقbبی که 
در آن زمان پذيرش نخست وزيری شاه حکم خود کشی را داشت، سئوال اساسی 

سئوال، از eبbی  اين است که چرا بختيار دست به چنين عملی زد؟ پاسخ به اين
  : گفته ھای خود دکتر بختيار و سه نکته

    ،در جستجوی نخست وزيری به ھر قيمت -الف

  ،تر و از ديگران برای نخست وزير تواناتر و محق -ب 

  بھره گيری از فرصت به دست آمده  بختيار و انجام مقايسه ای صوری و -ج 

  . قابل درک و استنباط است

  

  :ت وزيری به ھر قيمتدر جستجوی نخس -الف 

و  ١٣٣٢مرداد ٢٨ھای بعد از کودتای از اسناد قبل از انقbب يعنی از ھمان سال
ھم  نوشته و گفته ھای بعد از انقbب دکتر بختيار به روشنی بر می آيد که ھدفش 

ابتداء به چند نمونه  قبل از انقbب . را رسيدن به نخست وزيری قرار داده است
  :  نقbب پرداخته می شودو سپس به بعد از ا

  

  :اسناد قبل از انقdب - ١

ا عنوان شده است، ھ، از قول مقامات سياسی سفارت باردر اسناد سفارت آمريکا
  :که بختيار گفته

« ، »شود اگر وی به نخست وزيری منصوب « ، »اگر من نخست وزير باشم« 

سمبل ملی بختيار گفت که او با دکتر مصدق « ، »اگر وی نخست وزير شود
تمام اينھا نشان از اين دارد که بختيار از ھمان » کرد گرائی مخالفت نخواھد

  :را نخست وزير شدن قرار داده است سالھای بعد از کودتا ھدفش

بختيار گفت : "، سفارت آمريکا گزارش می کند١١/٣/١٣۴٠در تاريخ  -١/١
ل روح ملی زمان محمد مصدق به عنوان يک رھبر گذشته است ولی ھميشه سمب

او گفت اگر وی به نخست وزيری منصوب شود اولين . گرائی کشور خواھد بود
اقدام او اين خواھد بود که احترامات شخصيش را به مصدق در دھکده اش ابbغ 

مصدق متعلق به دورۀ ديگری بود و ھيچ نقش فعالی در ادارۀ مجدد کشور . کند
  )  ٩٣." (نخواھد داشت

  ١٣۴٠/ تير/  ١٢زيری، تاريخ گزارش نخست و بختيار و -١/٢
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اگر من نخست وزير باشم، در عرض يکروز، يک ھفته، يک ماه، يا ... « 
  )٩۴(» .يکسال بر طبق شرايط از سنتو خارج خواھم شد

   ٩/١٣۴٠/ ٢٠تاريخ  -١/٣ 

او احساسی برای حرکات پر زرق و برق دارد و زمانی گفت که اگر وی « 
م او اين است که سفری به خانه مصدق خواھد نخست وزير شود، اولين اقدا

او يک فرصت طلب سياسی است که از ھيچ کوششی برای بوجود آوردن . نمود
» .در ميان طبقه کارگر مضايقه نکرده است] به عنوان رھبر[تصوير خودش 

)٩۵ (  

بختيار گفت که او با دکتر مصدق سمبل ملی گرائی " ٢/١٣۴٣/٢۶ -۴/١ 
لی تbش خواھد کرد که از او و برنامه ھايش به نفع خود مخالفت نخواھد کرد و

بختيار مصدق را يک خود پرست بزرگ توصيف نمود که نمی . استفاده نمايد
. تواند موافقت نمايد جبھه ملی در دست ھر مرد ديگری بجز خودش سپرده شود

بختيار گفت که به جز برکناری رھبری محافظه کار جبھۀ ملی، ھيچ اقدامی در 
  ) ٩۶. " (رد پيشنھادات اخير مصدق تحقق نيافته استمو

يک فرصت طلب « ز انقbب، بختيار قبل ا ،از نظر کارشناسان سفارت آمريکا
درحين اوج گيری انقbب و بعد )  ٩٧. (است» جاه طلب سياسی « و» سياسی 

يکا و انگليس به وی داده از پيروزی ھم چنين نسبتھائی از طرف سفارت آمر
     .شده است

مصاحبه با « و» سال ٣٧روز بعد از  ٣٧« ، »يکرنگی« از خbل کتاب  -٢
کامbً آشکار است که دکتر بختيارھدف وعزم خود را بدون اينکه » ضياء صدقی

بر نخست وزير شدن قرار داده با دوستان جبھه ای خود آن را در ميان بگذارد، 
  :دکتر بختيار نقل می کند .است

رفتم، لبخند و صراحت .] ن.انورسادات[يدار او نسه به دپس از آمدن به فرا« 
اين مرد تا سرحد امکان، صميمی بود؛ صميميتی . لھجه اش را بسيار نافذ يافتم
  : دست ھايش را به طرفم دراز کرد و گفت. که آدم را خلع سbح می کرد

و ديدم که راست می گويد و اين حرف را . حقيقتاً از ديدارت خوشحالم"
در طول عمرم ھرگز سياستمداری از من چنين استقبال نکرده . صميمانه می زند

شما يکی از : " گفتم. من ھم به او واقعيتی را گفتم که خشنودش کرد. بود
» .رؤسای نادر دول دنيائيد که تقريباً تمام ايرانيان را به خود جلب کرده ايد

مشتاق استقبال از خود بوده و نشان می دھد که تا چه اندازه  تنھا اين بيان) ٩٨(
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بعمل آورده است،  وقتی انور سادات از او استقبالی را که در انتظارش بوده،
بختيار ھم در مقابل او را يکی از رؤسای نادر دول دنيا که تقريباً تمام ايرانيان 

دقيقاً اينگونه تعارفات، تعارفاتی است که . است می نامد ود جلب کردهرا به خ
  .دولتی در موقع ديدار رسمی به يکديگر خطاب می کنندرؤسای دو 

بختيار بدون اينکه توجه داشته باشد که خود به روشنی بيان کرده است که از 
ند، و در خانه نشسته و به دنبال کارو بار زندگی بوده ا ۵۶تا نيمه سال  ۴٢سال 

 داشتهدر اين دوران جوانان و ديگرانی در دست  زندان و شکنجه و مبارزه را

جبھه ملی ) ٩٩(» صبر و انتظار« سياست  که سنخيتی با طرز تفکر بختيار و
وقتی که بنده از آن جلسه بيرون ...«دوم را نداشتند، به پيش می بردند 

در عرض دو ماه و .] است ۴٢منظور آخرين جلسه جبھه ملی دوم در سال [آمدم
تا اينکه در سال . ه شدنيم الی سه ماه بکلی ديگر آن جلسات تعطيل شد که شد ک

آقای بختيار که نمی ) ١٠٠(» .ما باز جمع و جورش کرديم١٣۵۶-١٣۵٧
در مقابل اين جوش « : خواسته حقايق را ببيند، به قول خودش که تصريح دارد

از . تی نداشت به دليل آنکه دولت فلجش کرده بوديو خروش، جبھه ملی فعال
ره eزم را ببرد، در حالی که طی مختصر آزادی زمان آموزگار ھم نتوانست بھ

خود  وحتی) ١٠١(» .ن به طرز سرسام آوری وسعت گرفتآن نفوذ مbيا
در تظاھرات مردم شرکتی نداشته است وقتی اعليحضرت از  معترف است که

نھا به راه افتاده، شما در تظاھراتی که اين روزھای اخير در خيابا«: من پرسيد
توانم با جمعی که ايده آل و مشی سياستش  اعليحضرت من نمی -شرکت نکرديد؟

من . با ايد ه آل و مشی سياسی من منطبق نيست، بياميزم و با آنھا فرياد بردارم
  .به اصول خود وفادارم

 پس چرا سنجابی رفته بود؟ -

 ) ١٠٢(»بھتر است اعليحضرت از خود او اين سئوال را بفرمايند -

ن عِده و ُعده و مردم، می خواھد سوار حتی بدون داشته و نرسيد هحال از گرد را
اما بدون توجه به شرايط . بر انقbب و آن را به سمت دلخواه خود برگرداند

جديدی که در اثر انقbب بوجود آمده است و باز بدون توجه به اينکه خود در 
گر پادشاھی تصميم بگيرد انقbب کند بايد انقbبش ا«: خطاب به شاه، می نويسد

مردم انقbب کرده  ، حال که)١٠٣(» عفای از تاج و تخت آغاز نمايدرا با است
برای خود  »امکان نخست وزيری  «اند، گفته خود را فراموش کرده، و آن را 
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با تکيه بر پست نخست وزيری، می خواھد مشروطه سلطنتی را می داند و 
   :دون توجه به گفته خود، می گويداما وی ب. استمرار بخشد

که ھمه می دانند، من در حال مبارزۀ مستمر برای استقرار يک ھمانطوری «
حکومت مشروطه بر طبق قانون اساسی بودم و وقتی که وضعی پيش آمد که 
امکان نخست وزيری برای من ميسر شد، ديدم که اگر در آن شرايط مخصوصاً 

  )١٠۴(» .شانه خالی بکنم، اين بيشتر شبيه به يک خيانت است

من دقيقاً می خواستم اين سئوال را از شما بکنم « : می شود وقتی از او سئوال
که در آن شرايط ايران آيا فکر می کرديد که سوسيال دموکراسی بازاری خواھد 

  داشت؟ شما روی چه نيروئی حساب می کرديد وقتی نخست وزير شديد؟

يک . بپرسم چرا قبول نکنم نخست وزير بشوم بنده بايد از شما« .پاسخ می دھد 
مردی که بيست و پنج سال يا سی سال مبارزه کرده است و می خواھد نخست 
وزير بشود و می گويد که من راه مصدق را خواھم رفت و من قانون اساسی را 

من اصbً اين آخوند بازی را قبول ندارم يک آدمی است که به نظر . قبول دارم
را نخست وزير  ، در حقيقت ھدف خود)١٠۵( ».تر و تميز تر استبھمن خيلی 

  .شدن قرار داده بوده است

من عرض نکردم که چرا شما قبول « : دقيق می پرسد باز وقتی سئوال کننده،
عرض کردم که شما روی چه نيروئی حساب می . کرديد که نخست وزير بشويد

  کرديد؟ فکر می کرديد چه نيروئی در مملکت از شما پشتيبانی خواھند کرد؟

اگر شاه سه ماه پيش يک . که باز در کتابم مفصل گفته امبنده معتقد ھستم  -ج
آدمی را آورده بود، يک آدم که غير از آن کارت ھای دائمی خودش بود، من 

گمان می کنم که وضعش اين طور نمی شد و مردم بی حيا و ھرزه نمی شدند  
اوeً به . حاe روی چه نيروئی حساب می کردم...مثل روزھای آخر حکومتش

يعنی بود [To be or not to beمن ديدم ... من حساب می کردم ،ايمان نيروی
اين مبارزه را بکنيم و اگر موفق شديم بھتر و اگر نشديم  بايد. است.] ن. و نبود

  ) ١٠۶( ».من پيش بينی می کنم ای مردم ايران شما پدرتان در خواھد آمد

حال که به  اين سخنان فاش می گويند که چون ھدف نخست وزير شدن است،
ومردم و  بايد محکم آن را بچسبد، و انقbبخيال خود فرصت دست داده است، 

چون نيک . ديگران و حتی دوستان خود را در مقابل عمل انجام شده قرار دھد
در يافته است که اگر از اين آخرين فرصت استفاده نکند، ديگر ھرگز نوبت به 

  .دست نخواھد يافت او نخواھد رسيد و به اين آزوی ديرينه خود
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نی پارسون، سفير انگليس مدتی قبل از اين ھدف بختيار آگاه می شود و آن وآنت
من برای ) آذر ٢٧(دسامبر ١٨روز ... «: را بدين صورت گزارش می کند

اولين بار متوجه شدم که شاپور بختيار يکی از رھبران جبھه ملی که تحصيل 
آن . کردۀ فرانسه و از مخالفان قديمی شاه بوده در انديشه نخست وزيری است

روز من و بختيار در خانه دوست مشترکی با ھم ناھار می خورديم و در بارۀ 
وضاع بدبين بود، ولی بختيار نسبت به ا. اوضاع نابسامان ايران بحث می کرديم

او معتقد بود که خمينی را می توان . مشکbت را غير قابل حل نمی دانست
ولی شاه بايد . تضعيف کرد و نيروھای طرفدار او را بتدريج از اطرافش پاکند

در بارۀ رفتار و کردار آيندۀ خود تضمين محکمی بدھد تا يک سياستمدار جدی و 
بختيار بصراحت اين ... ت را بر عھده بگيردمصمم بتواند مسئوليت تشکيل دول

موضوع را عنوان نکرد که اگر پست نخست وزيری به او پيشنھاد شود خواھد 
  )  ١٠٧( » . پذيرفت، ولی من احساس کردم که چنين فکری در سر دارد

  

   :تر تواناتر و محق یاز ديگران برای نخست وزير -ب

اين ...اين آقايان«: کرده و می گويدای جبھه جدا بختيار خودش را از مابقی اعض
بنظر بنده لياقت جانشينی مصدق را .] ن.منظور سران جبھه ملی است[آقايان

نداشتند و مصدق ھم در نامه ھائی که برای آن ھا نوشت برای آنھا کامbً روشن 
  ) ١٠٨(» .کرد

ه ملی قرار داده و مثل اينک را تافته جدا بافته از سران جبھهدر اينجا خودش 
شدن را داشته و نامه ھم به او راجع نمی شده » لياقت جانشينی مصدق  «خودش 

  را می کرده است  الھيار صالح »ھيجده سال تحمل بيعرضگی « و . است

) ١٠٩(  

او ھم «: بازرگان را ھم کسی معرفی می کند که از يک درد بزرگ رنج می برد
بازرگان را  توانائی ھای يار که نمی توانسته،بخت )١١٠(»، نهبلد نبود بگويد

مقابل تعريفی ناديده بگيرد، عbوه بر اينکه می گويد، وی نه گفتن بلد نيست، در 
ديده، رئيس " اکول سانترال"آن مرد « :تھمتی ھم نثار او کرده است نبازرگااز 

دانشکده فنی و مدير عامل اسبق شرکت ملی نفت ايران از جنم ديگری بود و 
ناسيوناليست بود ولی از يک درد . خمينی را داشته باشد نمی توانست طرز ديد

عميقاً مذھبی بود و ذھنش !" ...خير"او ھم بلد نبود بگويد : بزرگ رنج می برد
مداوماً به مسائل دينی مشغول بود، با اين حال در دوره ای رياست مجمع حقوق 
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آدم نمی . دبشر را در ايران پذيرفت، در حالی که اين دو موضوع با ھم متنافرن
  )   ١١١(» .تواند ھم چادر به زنان تحميل کند و ھم از حقوق بشر دفاع نمايد

وقتی خانم آن . تا جائی که من اطbع دارم، خانم بازرگان چادر به سر نداشت
مرحوم و نزديکانش چادر به سر نداشتند، نبايد پرسيد، مرحوم بازرگان کی و 

  کجا چادر به زنان  ديگرتحميل کرد؟ 

مردی است «  داند که نبايد وارد سياست شودکتر صديقی را ھم کسی می د
بکنم ولی يک آدمی است که  بنده مبالغه نمی خواھم. وطن دوستدانشمند و 

اصوeً مرد سياستمداری که بلد نيست نه بگويد نبايد . گاھی می تواند بگويد نه
  )١١٢(» .وارد سياست بشود

 پست« گو و نپرس که در نظر بختيار از دکتر سنجابی و فروھر ھم که ن

دکتر ھستند و افزون بر اين، »  فطرتان فروھر و سنجابی و اين کثافت ھا
ديگر، شخصی است که می شود دائماً او را  سنجابی ھم عbوه بر ضعفھای

   )  ١١۴. (و فروھر ھم  پست فطرت و سمپاش است )١١٣(».کوک کرد

» ..، اينھا ارزش نداشتندديگران که سنجابی می جست و« حسين شاه حسينی و  

)١١۵ (  

نتوانسته بود بيش از اين، رو در روی انقbب بايستد   چونeبد و کارتر را ھم،  
، معرفی »با حسن نيت بدون اراده «  آدمی و او را بر اريکه قدرت نگاه دارد،

نصيب نگذاشته است که در جای  م بیمصدق را ھالبته بختيار) ١١۶.(می کند
  .قbً خواھد آمدتمس خود

  

  

  ::و جبر تاريخو جبر تاريخ  بختيار وانجام مقايسه ای صوریبختيار وانجام مقايسه ای صوری    --۴۴
  .بھره گيری از فرصت به دست آمده و بختيار وانجام مقايسه ای صوری -ج

يا  وده که نخست وزيری شاه را بپذيردبختيار که با خود در جنگ و گريز ب
  :نپذيرد، بعد از شکست، نخست وزير شدن خود را جبر تاريخ معرفی می کند

سال  ٢۵در مدت . نخست وزيری من مولود جبر تاريخ بود، نه چيز ديگر «
، ھمانطوری که ھمه می دانند، من در ١٣٣٢مرداد  ٢٨يعنی بعد از کودتای 

حال مبارزۀ مستمر برای استقرار يک حکومت مشروطه بر طبق قانون اساسی 
د، بودم و وقتی که وضعی پيش آمد که امکان نخست وزيری برای من ميسر ش



٣٧ -            ،  ����� � روش و 	��بختـيار���ق و   -     

  

  

ديدم که اگر در آن شرايط مخصوصاً شانه خالی بکنم، اين بيشتر شبيه به يک 
  .باز به اين مسئله باز خواھم گشت) ١١٧(» .خيانت است

صدق و زمان نخست وزيری بختيار با انجام يک مقايسه صوری، شاِه زمان م
شرايِط زمان خود يکی فرض کرده و بعد  خود و نيز شرايِط زمان مصدق را با

از شکست و رفتن به خارج، وھمدستی با بيگانگان و پول آنھا و ھمدستی با 
صدام حسين در جنگ با ايران و موفق نشدن، برای کاستن از فشارھای عصبی 

وقتی من « : ش چند سال بعد از وقوع، می گويدو پاسخ به تاريخ و طرفداران
وقتی دکتر . رای بکرسی نشاندن حکومت قانون بودمسئوليت کردم ب قبول

مصدق قبول کرد که نخست وزير ھمان پادشاه بشود، برای يک دگرگونی عظيم 
در مملکت بود، برای انتخابات آزاد بود، برای ملی کردن صنعت نفت بود و 

  )١١٨(» .برای رفرمھای اساسی ديگر بود

ل درک است، که نه شاِه دوران برای ھر انسان ساده و غير سياسی به سادگی قاب
، و نه مجلس آن دوران، مجلس اين دوران و نه آن ان بختيارشاِه دور مصدق،

  :  زمان، زمان دوران مصدق بود، زيرا

اقل عده ای نماينده اقليت که جلس دوران مصدق، مجلسی بود که حداوe م -١
س به مصدق و ھمان مجل. نمايندگان واقعی مردم بودند، در آن شرکت داشتند

رأی به نخست وزيری داد و شاه اين رأی را عليرغم خواست خودش که سيد 
و بعد . با ناراحتی توشيح کردبار منتظر بود که نخست وزير شود، رضياء در د

خود بختيار کامbً واقف بود که وکbی اين دوران اصbً . قرارمان اين نبود: گفت
  :آنھا را بر کرسی مجلس نشانده استوکbی مرد م نبودند و شاه و ساواک ھمه 

در ذھنم دوباره جلسه مجلس را، که يک بار ديگر با اکثريت قاطع به من «   
نمی توانستم به ابتذال اين جمع، که ھمگی به برکت . رأی داده بود، مرور کردم

اسيوناليست شده بودند، ساواک در آن محل بودند و ھمه ناگھان دموکرات و ن
معرفی می کند که شاه، » ابليس ھائی« و يا مجلسيان را ) ١١٩(» .عادت کنم

اينھا . اين معنا متأسفانه واقعيت است« يا )  ١٢٠. (خود به مجلس فرستاده است
  )١٢١(» .وکيل مردم نبودند و اين را بنده فعbً عرض کردم

 برای روشنائی انداختن بيشتر به اين نکته که نه شرايط و نه مجلس، و نه شاه،

ن مصدق، با مجلس، شاه و زمان بختيار يکسان نبود و بختيار با يک مقايسه زما
ھر دو مورد را  صوری جھت رسيدن به ھدفش که نخست وزير شدن بود،

 ٨شنبه « : يکسان فرض کرده است، وضعيت را از زبان مصدق نقل می کنم
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. که روز جلسه مجلس نبود بمجلس شورای ملی احضار شدم ١٣٣٠ارديبھشت 

خصوصی بشور و  در جلسه ريت نمايندگان ھم آمده بودند و می خواستنداکث
مشورت بپردازند و تمايل خود را برای تعيين نخست وزير بعرض شاھنشاه 

از اينکه گفته می شد آقای حسين اعbء استعفا داده است تعجب کردم . برسانند
د در يک چونکه روز ششم ارديبھشت که به منزل من آمده بودند و می خواستن

موضوعی با من مشورت کنند ھيچ از اين بابت صحبتی نکردند و چون قبل از 
ماده ای  ٩اين مbقات من در کميسيون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح 

جمعی از نمايندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظيم شده بود از تصويب 
ضا نمودم که روز کميسيون گذشت نخست وزير را از جريان مطلع کردم و تقا

يکشنبه نھم ارديبھشت در جلسۀ رسمی مجلس حضور يابند و موافقت دولت را 
در خصوص طرح مزبور اظھار نمايند و بعد ھم در ھمان جلسه راجع 

رد موافقت بموضوعی که می خواستند مشورت کنند وارد مذاکره شويم که مو
  .من رفتند قرار گرفت  و از خانه

زير را که از بعضی از نمايندگان سئوال کردم يکی از علت استعفای نخست و  
دوستان گفت حضرات که مقصود انگليسيھا بود چنين تصور کرده اند از اين 
نخست وزير و امثال او کاری ساخته نيست و می خواھند آقای سيد ضياء الدين 
طباطبائی را که ھم اکنون بحضور شاھنشاه آمده و بانتظار رأی تمايل در آنجا 

جلسه تشکيل شد، بمشورت پرداختند و چون اکثريت . شسته است وارد کار کنندن
نمايندگان اينطور تصور می نمودند تصدی آقای سيد ضياء سبب خواھد شد که 

تجديد شود نه جرأت می کردند از شخص  ١٢٩٩ھمان بگير و ببند کودتای 
داد  ديگری برای تصدی اين مقام اسم ببرند نه مقتضيات روز اجازه می

بکانديدای سياست بيگانه رأی بدھند که چون صحبت درگرفت و مذاکرات بطول 
انجاميد برای تسريع در کار و خاتمه دادن بمذاکرات يکی از نمايندگان که چند 

من آمده بود و مرا از طرف  ته شدن رزم آرا نخست وزير بخانهروز قبل از کش
ھيچ تصور نمی کرد برای شاھنشاه برای تصدی اين مقام دعوت کرده بود و 

قبول کار حاضر شوم اسمی از من برد که بb تأمل موافقت کردم و اين پيش آمد 
سبب شد که نمايندگان از محظور درآيند و ھمه باeتفاق کف زدند و بمن تبريک 

  .گفتند 

موافقت من ھم روی اين نظر بود که طرح نمايندگان راجع به ملی شدن صنعت 
چنانچه آقای سيد ضياء الدين  . در مجلس تصويب شود نفت از بين نرود و
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مرا . نخست وزير می شد ديگر نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقيب کنم
چنانچه شخص ديگری ھم متصدی ... ھم با يک عده توقيف و يا تبعيد می کرد

  )١٢٢(» .اين مقام می شد باز من نمی توانستم صنعت نفت را ملی کنم

به مقتضيات آن زمان و زيرکی ويژۀ خود، وقتی جمال امامی  مصدق با توجه
ل برای اينکه کار را تمام کند و بگويد که کسی بغير از سيد ضياء حاضر به قبو

نمايندگان و ديگران بگيرد و چون قبbً  نخست وزيری نيست و بھانه را از
ه مصدق گفته است که حاضر به قبول اين مقام نيست وھيچ تصور نمی کرد ک

به مصدق گفت حال که خود طرح صنعت نفت را به  مصدق حاضر بکار شود،
را تصويب کميسيون نفت رسانده ايد، نخست وزيری را ھم بپذيريد و خود آن 

و فوت وقت موافقت کرد و نمايندگان را در  اجراء کنيد که مصدق بدون تأمل
ر و ھردو زمان باز در زير مقايسه صوری دکتر بختيا. عمل انجام شده قرار داد

  .  و مقتضيات روز يکی تصور کردن، روشنتر خواھد شد

شاھی که حکم نخست وزيری مصدق را صادر کرد، ھمان شاھی نبود که به  -٢
  : بختيار حکم نخست وزيری داد زيرا

ء مجلس به مصدق امشروطه ومجلس، ابتد در زمان مصدق طبق سنت -الف
بر عکس زمان . لس را توشيح کردرأی تمايل داد و در حقيقت شاه، رأی مج

و بعد مجلسی که از ھمه کرد بختيار که شاه اول او را به نخست وزير منصوب 
  .داد به او بھتر، خود بختيار آن را توصيف کرده است، رأی تمايل

 ھنوز نسبتاً، شاه مشروطه بود ووشاه تا آن روز ھنوزمطلق العنان نشده  -ب 

به ديکتاتور مطلق  ز قانون و مجلس می زد واھنوز به ظاھر ھم که شده، حرف 
   ".امر ما و شھبانو ما فوق قانون است"العنان تبديل نشده  که  بگويد 

ه زير کشيدن حکومت ب برای مياری و ھمکاری شاه،با ھ آمريکا و انگليس -ج 
و شاه ھنوز حقوق  .و مطلق العنانی شاه کودتا نکرده بودند ملی دکتر مصدق

، شاه ١٣٣٢مرداد  ٢٨توضيح اينکه بعد از کودتای . شده بودبگير آمريکا ن
حقوق بگير آمريکا بوده و ساeنه مبلغ يک ميليون دeر از صندوق محرمانه 

  )١٢٣.(يافت می کرده استدر »سيا«

، حکومت را به دست نگرفته بود که ھم ٣٢مرداد ٢٨شاه با کودتای  -د  
  .تابوت مشروطيت بکوبدو آخرين ميخ را به  سلطنت و ھم حکومت کند
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و  شاه ھنوز دست به کشتار مليون و ياران مصدق و مردم طرفدار مصدق -ه  
نفر زندانی محکوم شده در  ٩شيرازی و کشتار به آتش کشيدن کريم پور
     .نشده بود... دادگاھھای در بسته خود و

  خوددست  با و آمريکائی ھا مصونيت سياسی نداده شاه ھنوز به -و  

و دست آمريکائيھا را در تمام امور  تحميل نکردهرا بر کشور  کاپيتوeسيون
   . کشور باز نگذاشته بود

تبديل نشده  ، برای حفظ منافع آمريکا و غربندارم منطقهاشاه ھنوز به ژ - ز   
  .بود

و پيمان دو جانبه دفاعی با آمريکا و در ) سنتو(ھنوز وارد پيمان مرکزی  -ح  
  ...و ا بر ارتش ايران و ساير مقدرات کشور مسلط نکرده بودنتيجه آمريکا ر

نبود، که با يک کودتای آبکی  ۵٧زمان مصدق، زمان دوران بختيار و سال  
ملتی به پا  قط کردند، در دوران انقbب تمامیصدق را سامحکومت ملی دکتر 

  .خاسته و در جوش و خروش بود

فرمان نخست وزيری گرفت،  مشاھده می کنيد، شاھی که بختيار از دست او
مشروعيتھای نظام سلطنتی را،  ھمان شاه زمان مصدق نبود، و ھنوز تمامی

  .خود شاه از بين نبرده بود

بختيار به اندازه ای عصبی است که دeيل شکست خود را به گردن ديگران و 
  . می اندازد ظالفافروھر و سنجابی با رکيک ترين بويژه 

اين را اضافه می کنم که مسئله خمينی در « : گويدمصاحبه با صدقی، می  در
استم خودم روی ھمان سياستی که عرض اينجا را پس از رفتن شاه من می خو

تا مردم ھمين طور که شروع شده بود آرام آرام البته  کردم اين را مشغول بکنم
می آمدند به طرف من و اگر اين سم پاشی اين پست فطرتان فروھر و سنجابی و 

بختيار بعد ) ١٢۴(» . نيد کار من خيلی آسان تر می شدکثافت ھا نبود باور کاين 
حمايت کلی جبھۀ ملی را « از آن که ھمه چيز را از دست رفته می بيند، و حتی 

می کند و آن را به گردن  بود، خود را از عمِل خطا مبرا) ١٢۵(» از دست داده 
  . جبر تاريخ می اندازد
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  :از عملمبرا کردن خود 
ختن آمدن ابختيار بعد از قبول پست نخست وزيری و کوشش برای به عقب اند

خمينی به ايران بوسيله نامه ای که توسط مھندس مرزبان برای آقای خمينی 
که بايستی  شان دھد که کارش جبر تاريخی بودهفرستاد، برای اينکه به ايشان ن

  : می نويسدچنين عمل می کرده است، در فرازی از نامه چنين 

خدا دان خbف دشمن و دوست، که دِل ھردو در تصرف  حضرت آيت هللا، از« 
شما « سئوال قرار گرفت که  وی مورد چند سال بعد باز وقتی) ١٢۶(» .اوست

پاسخ می » در آن وضع آشفته و بحرانی چرا نخست وزيری را قبول کرديد؟
می توانم بعد از گذشت سه سال عرض کنم نخست وزيری من مولود « : دھد

  )١٢٧(». جبر تاريخ بود، نه چيز ديگر

،ًeز کسی ا م تعطيل شد و ھمه در خانه نشستندکه جبھه ملی دو ۴٢از سال  او
-١٣۵۶تا  ۴٢احدی و از جمله بختيار عملی نديد، و طبق گفته خودش از سال 

يعنی تا انتشار نامه سه امضائی کسی از او مبارزه ای نديده و ھمه در  ١٣۵٧
  .خانه ھا نشسته بودند

يخی و جبر تاريخ معتقد به دترمينيسم تار شده وثانياً، از کی آقای بختيار چپ 
ای مبرا کردن خود از ھر عمل نادرستی می گفتند که توده ای ھا بر گشته است؟

کی با آنھا موافق جبر و شما نيز مخالف آن ھا بوديد، از . اين جبر تاريخ است
و طبيعی است که اعتقاد به جبر تاريخ يعنی اينکه انسان خودش به  تاريخ شديد

يق چه کسانی شما را تشو ،عنوان مھره عمل می کند، در اين صورت بايد پرسيد
از نخست  ت وزير شويد، و در صورت پذيرفتن،و حمايت کردند که نخس

؟ حقيقت اين است که سياسيون ما به .وزيری شما پشتيبانی وحمايت خواھند کرد
   :ضهرعادو  ،علت

  تلقی می کنند و رفتار غلط خود را شکستی برای خودانتقاد از  کردار و  -الف

   ،نداردنداشته و نی بازنشستگی سياست در ايران ھيچگاه و در ھيچ س  -ب

کسانی که در ايران وارد سياست می شوند، ھيچگاه و در ھيچ  .دچارش ھستند  
بنابراين، انتقاد به کردار و رفتار . سنی به فکر بازنشستگی سياسی خود نيستند

از ترس اينکه مردم آن را نکات ضعفی برايشان بشمارند و از  -غلط خود 
  .را شکستی برای خود محسوب می دارند -  گردشان پراکنده شوند

با توجه به دو نکته ذکر شده، بختيار ھم کسی نبود که تفاوت بين دوران خود و  
ضه ای که او ھم رميده و نمی دانسته است، بلکه به علت دو عاھمصدق را نف
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خbل گفته ھايش که بختيار  از اين نکته. ارش بوده، چنان وانمود کرده استدچ
می  معلومو آشکار می شود کامbً و مجلس ھمه با ھم بازی می کرده اند،  و شاه

که بختيار خوب وضعيت و موقعيت مختلف دو زمان و مکان و دو شاه را  کند
  .می شناخته است

  

    :و مجلس ھمه با ھم بازی می کرده اند بختيار و شاه
بختيار به قول و بر اساس مطالب منتشره، نه شاه به بختيار اعتماد داشته و نه 

ست وزيری گرفت، و حتی بختيار مجلسی را که از آن رأی اعتماد نخ. قرار شاه
بختيار در روزی که برای گرفتن نخست وزيری در حضور  .قانونی نمی داند

آيا دولتی ھم به نام بختيار تشکيل « :شاه بود، با خود زمزمه می کرده است
د و اعليحضرت محمد رضا پھلوی خواھد شد؟ بايد اوضاع سخت نابسامان باش

» .آگاه به ميزان نابسامانی، تا چنين فکر دور از ذھنی از خاطرش خطور کند

)١٢٨(  

آه، اگر « : و باز، وقتی بختيار کاخ شاه را ترک می کند، به خود می گويد
اوضاع آرام بود و چرخھا می گرديد کسی از من نمی خواست که کابينه تشکيل 

  ) ١٢٩(» .دھم

به قول خودش، دليل اينکه می خواھد به شاه بگويد از مملکت خارج شود را بنا 
از طرف ديگر اصرار داشتم که برای ادارۀ مملکت « : اين طور بيان می کند

حضور . طبق اصولی که ھميشه به آنھا پايبند بوده ام، دست باز داشته باشم
ق می شدم اگر موف. اعليحضرت بدون شک مانع از اجرای اين اصول می شد

نظمی نسبی در مملکت برقرار کنم پادشاه با دسيسه ھای متعارف آن را 
بbفاصله برھم می زد، با اين و آن وزير کابينه می ساخت تا نظارت خود را بر 

بختيار با اينکه وفاداری خودش را ) ١٣٠(» .مجريان امور دوباره به دست آورد
وفا داری من « ه شاه اعتماد ندارد به شاه در حد کمال می داند، اما در مقابل ب

نسبت به پادشاه به کمال بود، نه به دeيل عbيق شخصی، بلکه به دليل آن که اين 
. وفا داری با اصولی که به آنھا معتقد بودم و با يکرنگی ذاتی من منطبق بود

ولی من بيش از ھر چيز از دسيسه ھا ھراس داشتم و می دانستم من در ھر حال 
» .قوی تر نيستم و او تا لحظۀ سقوطش با آنھا دست بگريبان بوداز مصدق 

  :باز تأکيد می کند) ١٣١(
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اگر من می توانستم کمترين اطمينان را داشته باشم که اعليحضرت قانون « 
اساسی را محترم خواھد داشت به ھر قيمت که بود با خروج او از کشور 

چقدر ! ه او اعتماد کنم افسوسمن می دانستم که نمی توانم ب...مخالفت می کردم
  ) ١٣٢(» دلم می خواست که می توانستم

و در موقع  که وقتی نخست وزيری را پذيرفته، باز خود اعتراف می کند
پيمای شاه که به بدرقه اش رفته بود پياده شده، کار از کار ھواعزيمت شاه از 
کوپترم شدم که به وقتی طياره پرواز کرد من ھم سوار ھلی « :گذشته بوده است

خيالم کمی آسوده شده بود، حاe دستم برای ادارۀ مملکت . نخست وزيری بروم
باز بود و احتمال داشت که عزيمت اعليحضرت تب سوزانی که سراسر ايران 

از اين لحظه به بعد بايد بر وطن پرستی ھموطنان . را فراگرفته بود پائين آورد
باوجودی که  بنا به  اظھارات  ) ١٣٣(» .بودولی بسيار دير شده . تکيه می کردم

شاه دولتی در کار نيست و ھمه چيز پاشيده شده است، در يک چنين حالتی برای 
روز اول ھفته  « : می گويد می زند و خود بزرگ کردن، چند طعنه به مصدق

اعليحضرت . اعضای دولت را معرفی کردم. ...دی ماه ما به کاخ رفتيم١۶يعنی 
که با ھم در نظر گرفته بوديم در خطابه اش ايراد کرد و تأييد نمود  حرفھائی را

که بر طبق قانون اساسی دولت مسئول است و دولت است که تصميم می گيرد و 
او اظھاراتی ھرگز مصدق نتوانست از . در آينده نيز از اين عدول نخواھد شد

ت را به bگز از زمان رسيدنش به تاج و تخت اين جمچنين روشن بشنود، ھر
و بختيار فراموش می کند که شاه زمانی که ) ١٣۴( ».اين نحو ادا نکرده بود
و اميدی برای شاه باقی نمانده، چنين سخنانی را بر زبان  ھمه چيز از ھم پاشيده

حتی در آن . می آورد و با وجود چنين سخنانی بختيار به آن سخنان اعتماد ندارد
ديد، بعضی امور را بدون مشورت بختيار  لحظات ھم شاه به طوری که خواھيد

  :   انجام می دھد

بدون مشورت با من ارتشبد قره باغی را به رياست ستاد انتخاب  تاعليحضر« 
بھمن روزی که ارتش ميدان را برای آيت هللا خالی کرد   ٢٢کرده بود و در 

» !و تا چه اندازه پايبند قانون است يم که اين شخص تا چه حد شاه دوستديد

نه تنھا شاه رئيس ستاد مشترک و فرماندھان نيروھای نظامی را خودش ) ١٣۵(
. انتخاب کرده بود، بلکه فرماندھی کل قوا را ھم حاضر نشد به احدی واگذار کند

با او به   می خواھد که فرماندھان نظامی را و بختيار مطلع از اين امر از شاه
ند که از نخست وزير حمايت و حضور بطلبد و در حضور او به آنھا سفارش ک
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شاه ھم به اين خواست بختيار پاسخ مثبت گفته و در حضور بختيار . اطاعت کنند
چون تصميم گرفته ام سفری به خارج بکنم ... «: به فرماندھان نيروھا می گويد

اگر مسئله ای پيش بيايد که حلش . بايد بدانيد که ھمه شما تحت نظارت او ھستيد
من باشد او می تواند با اعضای شورای سلطنت به شور فقط در صbحيت 

ولی . بنشيند و با من موضوع را در ميان بگذارد و نتيجه را به شما اطbع دھد
  )١٣۶(» .در مورد تمام مسائل دولتی شخص بختيار است که تصميم می گيرد

با کامbً گويا است که شاه  ،در متنی که بختيار از زبان شاه، خود مرقوم داشته
زيرکی خاصی، مسائل دولتی را از مسائل نيروھای مسلح کامbً جدا می دانسته 

رئيس ستاد مشترک و فرماندھان  ه  حتی در واپسين روزھا، نه تنھاو شا. است
نيروھای نظامی را بدون مشورت با نخست وزير انتخاب کرده بود، بلکه 

و بختيار ھم که مسئله . فرماندھی کل قوا را ھم حاضر نشد به احدی واگذار کند
را درک کرده، اما برای اينکه سوء ظن شاه را نسبت به خود ايجاد نکند، 

  .سکوت اختيار می کند

شاه شخصاً ھمان روزھای اول نخست وزيری من، برای قره باغی فرمان « 
صادر کرد، و اگر من ھمان وقت می گفتم که اين آقا به اين دليل چنين است يا 

ن شروع می شد وھمان بازی که در زمان دولت دکتر چنان است، سوء ظ
دکتر بختيار مثل اينکه ) ١٣٧(».مصدق پيشآمد در مورد من ھم پيش می آمد

اصbً متوجه نيست که در کشور انقbب شده و شاه مستأصلی که ھمه پلھای 
پشت سرش را خراب کرده، و ھيچ اميدی به بازگشت خود ندارد، چه سوء ظنی 

سر  گويا  کشور در يک وضعيت عادی و آرام و ھمه چيز شروع می شد؟ و
با وجودی که بختيار می داند در بعضی  من فکر می کنم. جای خودش است

مقام نخست وزيری،  نامور آزادی ندارد، تنھا می تواند از ترس از دست داد
حرفی نزده باشد، غافل از اينکه کس ديگری برای شاه باقی نمانده بود و قبل از 

  . و آنھا از قبول آن سرباز زده بودند بود نفر ديگر مراجعه شده ۵يار ھم به بخت

ادی در مورد ولی اين آز انتخاب آزادانه وزرايم را داشتم من گفتم که اختيار« 
قبل از معرفی کابينۀ من، مسئول اين . رئيس ستاد بزرگ به من داده نشد انتخاب

  )١٣٨(» مقام توسط خود شاه تعيين شد

خbل گفته ھای مختلف بختيار جای شک باقی نمی ماند که، بختيار به شاه از 
در مورد مجلس ھم مسئله ھمينطور . اعتماد نداشته است و متقابbً شاه به او

  .است
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  :بختيار و مجلس
بختيار پس از بدرقه شاه وقتی با ھلی کوپتر برمی گردد، مسائل را در ذھنش 

و فرودگاه با ھلی کوپتر بيش از چند دقيقه  سفر من بين مجلس« : مرور می کند
در اين فاصله در ذھنم دوباره جلسه مجلس را، که يک بار ديگر با . طول نکشيد

نمی توانستم به ابتذال اين جمع، . اکثريت قاطع به من رأی داده بود، مرور کردم
که ھمگی به برکت ساواک در آن محل بودند و ھمه ناگھان دموکرات و 

اگر بدانيد : ھمين نمايندگان به من می گفتند. ست شده بودند، عادت کنمناسيونالي
  ) ١٣٩(» !وحشتناک است. ساواک چه بbھائی بر سر مملکت آورده است

شاه . ديرتر به فرودگاه می رسد قيقه از وقت مقرر برای بدرقه شاهد ٢٠بختيار 
پاسخ می بختيار » .دقيقه است منتظر شما ھستم ٢٠من « : از او می پرسد

اميدوارم اعليحضرت مرا ببخشند، در مجلس و در انتظار گرفتن رأی « :دھد
دريافت با ابليس ھائی که خود او به مجلس ] شاه[مقصودم را . اعتماد بودم

بايد اعتراف کنم که eيحۀ انحbل مجلس را ... فرستاده بود جز اين چاره نبود
رار می گرفتم از آن استفاده می حاضر و آماده در جيب داشتم و اگر در اقليت ق

  )١۴٠(» دھنۀ آن آقايان را ناگزير بودم محکم به دست بگيرم. کردم

بسياری از نمايندگانی که چگونگی وابستگيشان «بختيار در مورد اين سئوال که 
: وی پاسخ می دھد که» ستعفاء دادندبه رژيم شاه معلوم است، به دستور خمينی ا

اينھا وکيل مردم نبودند و اين را بنده فعbً . قعيت استاين معنا متأسفانه وا« 
  )١۴١(» .عرض کردم

 اگر اينھا به زعم شما وکيل مردم نبودند، چطور شما برای قانونيت پيدا! خوب

به تأييد و تصويب چنين وکbئی رسانديد،  کردن حکم نخست وزيری خود، آن را
  و باز آن را قانونی می دايند؟

  :ست وزيری شريف امامی و خود او می گويدبختيار در مورد نخ

. من قصد انتقاد ندارم. سه ماه قبل از من شريف امامی نخست وزير بود« 

ھمه می . بخصوص از مردی که اينجا نيست و از خودش نمی تواند دفاع بکند
سال گل سر سبد آن دستگاھی بود که آن دستگاه را  ٢۵دانيم که شريف امامی 

سال  ٢۵نخست وزيری که خودش . سد می دانستم ومی دانممن غير قانونی و فا
  ) ١۴٢(» در تمام شئون مملکت دخالت داشته است
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اگر به زعم شما آن مجلسين وآن دستگاه غير قانونی و فاسد بوده و شما آن 
دستگاه را غير قانونی می دانيد؟ چطور وقتی شما از ھمان دستگاه حکم نخست 

چنين متضمن انونی و صالح می شود؟ اين حرف وزيری می گيريد، آن دستگاه ق
که وقتی شريف امامی بوسيلۀ آن دستگاه نخست وزير می شود،  :ئی استمعنا

آن دستگاه غير قانونی و فاسد است ولی وقتی ھمان دستگاه رأی اعتماد به 
  . بختيار می دھد، صالح و قانونی می شود

به شاه بيان شد، وقتی ھمه افزون بر آنچه در مورد بی اعتمادی بختيار نسبت 
چيز از ھم پاشيده شده بود و بختيار ھنوز حکم نخست وزيری اش را نگرفته 

قبل از آنکه به « : است و خود ھم بدان معترف است، شاه به او دستور می دھد
صد سفر دارد حال ازھاری خوب نيست، اگر ق: " من اجازۀ مرخصی دھد گفت

: شاه گفت! من که در اين زمينه اختياری ندارم: من گفتم. به او گذرنامه بدھيد

قبول می کنيد که اين . ديگران ھم نظامی اند. نخست وزيری وجود ندارد
دستورات را تلفنی صادر کنيد؟ من ھم از اين طرف دستور eزم را می دھم که 
پروندۀ مسائلی که فوريت دارد در اختيار شما گذاشته شود و مطالب با شما 

مقابل عمل انجام شده اين شتابزدگی به يک معنی مرا در . ر گيردمورد شور قرا
  ) ١۴٣(» .من ھنوز می توانستم بپذيرم يا رد کنم. قرار می داد

ھنوز فرمان نخست وزيری بختيار رسماً صادر نشده، به طوری که بعداً آشکار 
ھاری را بدھد زر می دھد، که اجازه خروج سپھبد اشد، شاه به بختيار دستو

. ارت اردشير زاھدی را ھم برای انجام کارھای شاه برای آمريکا صادر کندوسف

دستور eزم را می « تازه شاه به او می گويد، که من ھم . و او ھم چنين می کند
آن مسائلی » دھم که پروندۀ مسائلی که فوريت دارد در اختيار شما گذاشته شود

و بختيار پذيرفته  -ھاریزجز مورد زاھدی و ا -فوريت داشته که از نظر شاه 
  .که آن را انجام دھد، کدام ھا بوده است؟ ھنوز بر احدی معلوم نگشته است

با وجودی که بختيار بارھا، در گذشته گفته بود که سپھبد زاھدی و پسرش 
ق کودتا کردند، اما حاe که نخست ھدی با پشتيبانی آمريکا عليه مصداردشير زا

گروه کثيری «: مطبوعاتی می گويددر مصاحبه وزير شده، در ھمان روزی که 
، در ھمان روز دستور کتبی ميدھد که »وج شدندرمقامات عاليه ممنوع الخ زا

گويا اين دو نفر جزء . اردشير زاھدی و ارتشبد ازھاری از ايران خارج شوند
  :مقامات عاليه کشور نبوده اند؟ توجه کنيد
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منوع الخروج شدن سه ھزار تن در مورد سئوال خبرنگار اطbعات در مورد م
شايد نتوان تعداد را به اين دقت ...«:از مقامات عاليه کشور چنين پاسخ می دھد

مشخص کرد، ولی گروه کثيری از مقامات گذشته که در رده ھای عاليه کشور 
چون فسادی . قرار دارند، ممنوع الخروج شده اند و بايد در بارۀ آنھا تحقيق شود

مرداد عليه حکومت ملی دکتر  ٢٨ته و به دنبال کودتای سال گذش ٢۵که در 
من نمی . مصدق، در سراسر شئونات ما به چشم می خورد، بايد ريشه کن گردد

  ) ١۴۴(» گذارم عامbن اين فساد از کشور بگريزند

در ھمان زمانی که چنين سخنانی را برای مردم به خبرنگار می گويد، در  وی 
اردشير زاھدی و تيمسار  مانه دستور خروجطی نامه ای محر ھمان زمان

بعد از اينکه اين مسئله فاش می شود ) ١۴۵. (ھاری را صادر می کندزارتشبد ا
مرداد را  ٢٨يکی از عوامل کودتای  روج اردشير زاھدیکه بختيار دستور خ

نتوانستند با اين ...  «: صادر کرده است، برای فرار از عواقب آن، می گويد
ام عرض و طول، يک مدرک راجع به من پيدا کنند و يقين بدانيد با تم دستگاه

فقط يک مدرک پيدا کردند که من به عنوان نخست . خيلی ھم کوشش کرده اند
وزير به وزير خارجه دستور داده ام که گذرنامه اردشير زاھدی را باو بدھند که 

اردشير . که آن ھم باز حرمتی به قانون بود. شرش را بکند و از اينجا برود
» .حق دارد به ايران بيايد و برود زاھدی ھر که ھست يک ايرانی است و

)١۴۶(  

ھاری را زازه خروج زاھدی و او نمی داند که اگر به خاطر حرمت به قانون، اج
بنابر » .ايرانی است و حق دارد به ايران بيايد و برود« صادر کرده است چون 

 »ممنوع الخروج«که به دستور او  »گروه کثيری از مقامات عاليه «اين آن 

نيستند و يا برای خاموش کردن صدای مردم، در  نبوده و شدند، يا ايرانی
مصاحبه اش چنين گفته ولی عمbً دستوری صادر نکرده است؟ مضافاً بر اينکه 

عنوان بلکه به  از کشور خارج شده، اردشير زاھدی نه تنھا با مجوز بختيار
اردشير زاھدی سفير « : ه استاز ايران خارج شد آمريکاسفير کبير ايران در 

ايران در ممالک متحده آمريکا پس از چند ھفته اقامت در تھران ديروز عازم 
گفته می شود زاھدی ھنگام اقامت در تھران از مقام سفارت استعفا . آمريکا شد

سال و زاھدی حدود يک. داده است ولی فعbً با استعفای ايشان موافقت نشده است
بطور  پايان يافته بود ولی يکی دو بار چند ماه قبل دوره سفارتش در آمريکا

  )١۴٧(» .موقت تجديد شد
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... سکی،وکارتر، سليوان، برژين کرده که خاطرات بختيار در آن زمان فکر نمی

نمی کرده که روزی اسناد سفارت آمريکا و انگليس  نوشته می شود و تصور ھم
منتشر می شود و در مورد او ھم اسناد و مطالب زيادی  در رابطه با آن دوران

  . آفتابی می شود

  

  

  ::مصدق، بختيار و قدرتھای خارجیمصدق، بختيار و قدرتھای خارجی    --۵۵
. مصدق ھميشه و در تمام طول عمر مستقل و با تکيه بر مردم خويش عمل کرد

کوشش بيھوده ای  يه بر قدرتھای خارجی و ضد ايرانیدر حالی که بختيار با تک
بنا به گفته . ھم در انقbب و ھم بعد از انقbب. کرد که حکومت خود را نگھدارد

استه بختيار عمل وبختيار ارتش از دولت پشتيبانی و حمايت کرده و برابر با خ
: در پاسخ به اين سئوال که ١٣۵٧دی ماه  ٢٨بختيار در تاريخ . می کرده است

اندھان نظامی و در شھرھای مختلف با صbحديد تا چه اندازه تصميمات فرم« 
 احدی در ارتش از فرماندھان«: چنين پاسخ می دھد» ه شده است؟شما گرفت

ممکن است در يک . داخلی و خارجی بدون نظر من حق تصميم گيری ندارد
انجام بدھد ولی وقتی  اً نقطه دور افتاده ای يک عمل بر خbف قانون و يا سھو

می دھم راجع به تمام اقدامات در تمام نقاط کشور به عنوان  من دستور به ارتش
يک نخست وزير مسئول انجام وظيفه می کنم نه به عنوان آن افرادی که اسم 

  ) ١۴٨(» .نخست وزيری داشتند

باز در مورد فرمانبری و حمايت ارتش از دولت بختيار، در رابطه با اين سئوال 
ز شايعات اين است که ارتش در اختيار اين روزھا شايعات داغ است و يکی ا« 

دولت نيست و شما آن قدرتی را که بايد و شايد روی ارتش نداريد، در اين زمينه 
شايد از وقتی که من نخست وزير ...« : بختيار پاسخ می دھد» نظرتان چيست؟

شدم تا حال بيش از ده مرتبه اين را تکرار کردم، انضباط ارتش و نيروھای 
عوامل بسيار مؤثر وحدت، يگانگی و استقbل کشور است، اين ارتش يکی از 

موضوع را من می توانم اطمينان بدھم که کمتر دولتی اين قدر ارتش را در 
اختيار نداشت و من ھيچ چيز و ھيچ تصميمی را بی مشاورت سران ارتش نمی 

  )١۴٩(» گيرم

ه ، نخست وزير در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه در بار۵٧بھمن  ١۴در  
اينچنين از يک  سال پيش سابقه نداشته است که ۵٠ارتش از ... «: ارتش گفت
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مھم است بدانيد که باز نخست وزير در ). ١۵٠(» ...نخست وزيری  پيروی کند 
صاحبه با راديو روز مانده به پيروزی کامل انقbب، در م ٣، يعنی ۵٧بھمن  ١٨

گز تا اين حد سال گذشته ھر ۵٠ارتش از ...«: د لندن در مورد ارتش تأکيد کر
از يک نخست وزيراطاعت نداشته است ولی با اين وجود نمی خواھد از ارتش 

  ) ١۵١(» . عليه مردم استفاده کند

در اختيارش بوده است،  با توجه به اعترافات صريح خود که ارتش به فرمان و 
  :ی از آمار کشته شدگان در زير خواھد آمدبخش

  ۵٧بھمن  ٨

نفر در  ٣١...ذشته به راه پيمائی پرداختندساعت گ ۴٨ميليونھا نفر در «  
» نفر در واقعه اطراف دانشگاه تھران شھيد شدند  ٩تظاھرات شھرستانھا و 

کشتار مردم را بشدت محکوم «  ۵٧بھمن  ٩تاريخ  و جبھه ملی در)  ١۵٢(
  ) ١۵٣(» .يل دولت برای کشتار مردم بی  اساس استدe. کرد

   ۵٧بھمن  ٩

رگبار مسلسلھا گروھی را بر زمين . اسفند ٢۴اينجا ميدان  -بعد از کشتار«  
آنھا که . زخمی ھا خود را بر زمين می کشند. شھدا بر جا مانده اند. ريخته است

شھدا بخاطرش جان زنده اند خميده و سينه خيز از مھلکه می گريزند تا آنچه را 
دeيل بختيار در مورد کشتار به اندازه ای آبکی ) ١۵۴(» .سپردند حفظ کنند

« : ا داشت؟، وی در حاليکه می گويداست که شايد خودش را ھم به خنده و

از حوادث ديروز ھمانطوری «  :می افزايد» .تيار کامل دولت استارتش در اخ
حتی . نارنجک حمل می کردند که گفتم مدارکی در دست است که افراد حتی

نفر کشته  ٩متأسفانه ما ديروز ...مضروب شديکی از قوای انتظامی با گلوله 
  ) ١۵۵(» .نفر زخمی در بيمارستان داشتيم ٢٣يا  ٢٢داشتيم و در حدود 

شنيدم در راديوھا « : اف می کندبختيار در مورد بخشی از کشتارھا اعتر  
من امروز می توانم . ه در تھران شده بودھا کشتصحبت از صدھا و گاھی ھزار

نفر  ۴۵نفر کشته نشد و بيش از  ٢٧با قاطعيت به شما عرض کنم که بيش از 
ديگر می افزايد که وقتی افزون بر اين بختيار در جای ). ١۵۶(» .زخمی نداشتيم

جبھه ملی به عنوان اعتراض به تشکيل کابينه بختيار عزای عمومی  دی ١٨در 
  )    ١۵٧(» آن روز به قيمت جان چند نفر به شب رسيد« . اعbم کرد

رقم دقيق آن را احصاء  لی بيش از اينھا باشد اما چون منرقم کشته ھا بايد خي
البته آقای عمادالدين باقی رقم شھدا  - نکرده ام، ذکری از آن به ميان نمی آورم 
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ذکر کرده  نفر ٢٧٨١تا پيروز انقbب را در تمام کشور، يعنی ۵٧- ۵۶در سال 
اما در فکر و ذھن بختيار، . وبه ھمين گفته بختيار بسنده می کنم -) ١۵٨.(است
نفر انسان چندان ارزشی ندارد، و زمانی ارزش پيدا می کند که رقم به  ٢٧جان 

البته اگر بنا به قول خودش فرمان بمبارانی که داده بود . صدھا و ھزارھا برسد
  .ای باe می رسيداجرا شده بود، کشته ھا به رقم ھ

  

   :دستور بمباران
بختيار حتی فرمان بمباران محله شرق تھران و منطقه نيروی ھوائی را به قول 
خودش صادر می کند، ولی فرماندھان ارتش از اطاعت و اجرای فرمان او سر 

  :باز می زنند

قانون می بايست از دولت اطاعت می کرد، تا اندازه ای  که طبق اگر ارتش،«
در اختيار من بود، می توانستم با سbح قانونی، که خود ضامن و نماينده اش 

  )١۵٩(» ...بودم، با خمينی طرف شوم

فران از اطاعت نيروی ھوائی به در آمده و به انقbب پيوسته بودند، وقتی ھما
دولت فعلی قانونی « : ربيعی تلفن کردم و گفتمبختيار می نويسد که من به سپھبد 

محله شرق تھران، ... ما ديکتاتور نيستيم ولی بايد اقتدار و قاطع عمل کنيم. است
يعنی محل سکونت ھمافران، صحنۀ تظاھرات مداوم مجاھدين شده بود و از اين 

رده بدتر به من خبر دادند که اين عده حتی به انبارھای اسلحه ھم دسترسی پيدا ک
اند که در آنھا از مسلسل سبک و نارنجک و تفنگ ھای مختلف گرفته تا مسلسل 

  .سنگين وجود دارد

من بار ديگر شورای امنيت تشکيل دادم و اين اطbعات را عنوان کردم و 
اين دستور را صريح و کتباً صادر . دستور دادم انبارھای اسلحه را بمباران کنند

يا وسائل ديگر در آن منطقه اعbميه پخش کنيد و از به وسيلۀ ھواپيما و  –. کردم
پس از اخطارھای متعارف، . جمعيت بخواھيد که ظرف يکساعت متفرق شوند

و ) ١۶٠(.ھا آن را اجراء نکردندکه آن» را آغاز کنيد نابمبار ٨در رأس ساعت 
آخری که من دادم  دستور« باز در جای ديگر حرف خود را تکرار می کند، 

در اين منطقه . ن منطقه تسليحات در مسلسل سازی بوداو دستور بمبارکتبی بود 
ھمافران و يک عده ای آخوند و يک عده ای رّجاله جمع شده بودند و روز به 

من می گفتم اينجا بايد ... روز و ساعت به ساعت تعداد اينھا اضافه می شد
به زعم ). ١۶١(» جھنم که ما ده ميليون دeر از دست می داديم. بمباران بشود
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عده ای رّجاله جمع « بختيار مردمان شرق تھران و نيروی ھوائی چون در آنجا 
، ناراحت »ده ميليون دeر « ، کشتنشان بbمانع است، او فقط برای »شده اند

  .است

حقيقت اين است که ارتشی ھا از سياستمدارانی نظير بختيار بھتر فھميده بودند 
ر اين ملت عقب نخواھد نشست و بمباران فقط به ديگ ،که در آن شرايط و زمان

گز از دامن ارتش و دولت و اين لکه ننگ ھر. ردم می انجامدکشتار وسيع م
حتی شاه ھم بنا به قول بختيار حاضر به کشتار تا حدی . بختيار پاک نخواھد شد

، نبوده بود که بختيار دستور بمباران منطقه شرق تھران و نيروی ھوائی را داده
اين . خود گفته بود من حاضر نيستم سی ھزار نفر ايرانی را بکشم« شاه . تاس

حاضر " او گفته بود، . را من می توانم تأييد بکنم برای ضبط در تاريخ معاصر
گفت نمی کنم و اين ." نيستم سی ھزار ايرانی را بکشم برای اينکه پادشاه بمانم

اگر چه اين ) ١۶٢(» يد بگويم را من از قول گزارشی که به گوادلپ رفته بود با
نقل قول او را راست و درست  ختيار جای سئوال جدی است؟ ولی ماگفته ب

فرض می کنيم در اين صورت، پس شاه بھتر از بختيارحقيقت را فھميده است 
که منظور از رفتن شاه يعنی از بين رفتن سيستم پادشاھی؟ و حاضر نمی شود 

ست به اين کشتار بزند، گرچه او منتظر بود که که برای ماندنش به قول بختيار د
ان برايش صادر شود ولی به ھر حال به قول دستور کشتار بوسيلۀ آمريکائي

ن منطقه شرق اشاه حاضر به کشتار نشده است ولی بختيار فرمان بمبار بختيار
تھران و نيروی ھوائی را صادر می کند، و حاضر می شود که با کشتار وسيع، 

که اگر ارتش دست به يک چنين عملی زده بود، . ا بر سر پا نگھداردرژيم شاه ر
در آن حالت و وضعيت، جنگ خانگی در می گرفت که حد اقل ھزاران نفر 

  . کشته می شدند

ه خاطرات خود، مشروح ب ٣١٢ -٣۴۴البته ژنرال قره باغی، درصص 
بمباران تمام گفته ھای بختيار را در مورد بھمن می پردازد و  ٢٢و٢١وضعيت 

 ٢٢(صبح  ۶ساعت در حدود «دروغ محض می شمارد و توضيح می دھد که 

  :بود که سپھبد ربيعی تلفن کرده، اظھار داشت) ۵٧بھمن 

مرکز آموزش ھوائی دوشان تپه و «: ت وزير تلفن می زند و می گويدنخس
با اين : من در جواب گفتم» ی اداره تسليحات را بمباران کنيدمسلسل ساز
سنل نيروی ھوائی و به خصوص ھمافران که به عنوان اعتراض وضعيت پر

عليه افراد گارد که تماماً مسلح شده و در پشت بام ھای مرکز آموزش ھوائی و 
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ساختمان پست فرماندھی موضع گرفته اند، نيروی ھوائی قادر به ھيچگونه 
خود : " آقای بختيار چه جواب داد؟ اظھار داشت: سئوال کردم" عملی نيست

مقدور نمی  هبھيچوجقای بختيار می دانست که بمباران شھر در اين وضعيت به آ
  )١۶٣(» باشد 

و حق در اينجا با ربيعی و قره باغی است، زيرا حتی برابر گزارش جرايد 
بھمن بسياری از کbنتری ھا بوسيله نيروھای مردمی خلع  ٢٢و٢١کشور، روز 

بودند و عمbً امکان عمل از سbح شده و بخشی ديگر خود به مردم پيوسته 
  ) ١۶۴.(بھمن گرفته شده بود ٢٢و ٢١ارتش در روز 

تا ظھر « ه اول خود، چنين گزارش کرده است،حبھمن در صف ٢١اطbعات در 
کشته به دو بيمارستان جرجانی و بوعلی انتقال داده شد عده کشته ھا  ۶٣: امروز

ين در وقايع خون« ، ».کردو زخمی ھا از نظر کثرت ھنوز نمی توان تعيين 
منطقه فرح آباد تا تھران نو به اشغال «  ؛»نفر کشته شدند ٢٨شھرستانھا 

سيل « ، »گروھی از افراد گارد خلع سbح شدند«، »ھمافران مسلح در آمد
» جمعيت از نقاط مختلف تھران برای مدافعان پايگاه ھوائی سرازير شده است

ژنرال قره باغی می گويد  .ش خاتمه می دھمکته به اين بخبا ذکر اين ن). ١۶۵(
من به ارتشيان « : می نويسد» يکرنگی«کتاب  ٢١٨که آقای بختيار در صفحه 

را که می شناسيد بازداشت " کابينه کاذب" دستور دادم که فوراً تمام وزاری 
بھمن ماه که آقای  ٢٢تا بعد از ظھر روز » کابينه کاذب«اوe وزرای  »کنيد

... يد گرديد تعيين نشده بودند، تا ايشان بتواند چنين دستوری را بدھد،بختيار ناپد

آقای بازرگان می » تعيين نشده« نکته جالب اينکه آقای بختيار در باره وزرای 
ولی نمی ! گويد، دستور داده ام ارتشيان وزرای کابينه کاذب را بازداشت کنند

را » تعيين شده« زير گويد چرا دستور بازداشت خود آقای بازرگان نخست و
. نکته دقيقی است که قره باغی مطرح کرده است) ١۶۶(» صادر نکرده است؟ 

با توجه به تمام اطbعاتم و مطالعه گفته ھا و نوشته ھای بختيار، به اين استنباط 
رسيده ام که بختيار ھمان زمانی که برای مشايعت شاه به فرودگاه رفته بود، و 

از دست  زوزيری گرفت، می دانست که ھمه چي حتی زمانی که حکم نخست
شدن قرار داده بود و ھيچ چون او عزم خود را بر نخست وزير رفته است، اما

ه شايد اميدی بعد از اين برايش متصور نبود، نخست وزيری را به اين اميد ک
او با ھيجان در « عوض کند و بنا به قول سليوان  بتواند به دست خود رژيم

او بر اين  .از دست آيت هللا بود سخن می گفتش که دزديدن انقbب مورد نقشه ا
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نظر بود که با خروج شاه می تواند رھبری ايرانيان را در تسخير خود در 
و حتی آماده بود که رژيم را تغيير دھد وخود رئيس جمھور و يا ) ١۶٧(» آورد

  . نخست وزير دولت انقbب شود

آقای دکتر بختيار آقای : آقای بنی صدر در مصاحبه ای با اينجانب نقل کرد 
بعد . عباسقلی بختيار که منسوب او و وزير صنايع او بود را نزد من فرستاده بود

به او گفتم پيشنھادی به نظر من می رسد و آن اين که به آقای ... از انتقاد و
ست وزيری شاه استعفاء کند و آقای خمينی پيشنھاد کنيم آقای دکتر بختيار از نخ

او پرسيد شدنی است؟ گفتم نمی . خمينی او را به نخست وزيری انقbب برگزيند
قرار شد روز بعد بيايد و جواب خمينی را . دانم اما سخت بعيد است بپذيرد

. او پيشنھاد را پذيرفت. نزد آقای خمينی رفتم و ماجرا را به او گفتم. دريافت کند

بسيار تعجب . پاسخ آقای خمينی مثبت است: ی آمد و گفتمای عباسقلروزبعد آق
: گفتم. را نظامی ھا کودتا می کنندزي. ولی ايشان می گويد نمی شود: کرد و گفت

  .ارتشی ھا خود با آقای خمينی در ارتباط ھستند کودتا نمی کنند

نده و او روی ولی بعداً معلوم شد که کارتر به او گفته بود که بايست و استعفا    
البته امروز که بعد از وقوع است، من ) ١۶٨. (حرف کارتر حساب کرده بود

يقين دارم که اگر بختيار ھم قول آقای خمينی را قبول کرده و استعفا داده بود، 
ی آقای خمينی کسی نبود که بر قول و قرارش وفادار بماند، ھمچنانکه به ارتشيان

فوری نقض عھد  ،بعد از پيروزی ه بود،داد بوسيله شھيد فروھر امان نامه که
ولی در ھرحال اگر بختيار استعفا داده بود قطعاً برای خود بختيار، مردم و . کرد

اسلحه ھای ارتش ھم به . گرفته شده بود ملی بھتر بود وھم جلو کشتارمردم جبھه
نگ می ديدند، و مشی فايی که قدرت را در لوله تھدست مردم و بويژه گروھ

انه را رسيدن به قدرت می شناختند، در تھران و بعضی از شھرستانھا مسلح
بدست آنھا نمی افتاد و معضل بعدی را نمی آفريد و افزون بر اينھا از اعدام عده 

بطوری که از آقای بنی صدر نقل شده . ای از ژنرالھا جلوگيری بعمل می آورد
نفر از  ١٠٠بود که گويا مرحوم بازرگان با آقای خمينی قرار گذاشته : است

افسران ارشد را بعد از پيروزی بازنشسته کنند و نه اينکه متعرض آنھا شوند ويا 
  .آنھا را به جوخه اعدام بسپارند
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  ::مصدق و بختيار و فرصت بدست آمدهمصدق و بختيار و فرصت بدست آمده    --۶۶
. مصدق از ھر فرصتی که بدست می آمد به نفع ملت ايران آن را بکار گرفت

خويش، از طريق امضای  وزيری ظاھریِ متأسفانه بختيار در زمان نخست 
قراردادھای نظامی که پول آن پرداخت شده بود را لغو کرد و در  يادداشت تفاھم

قبل از پرداختن به لغو قراردادھا از ) ١۶٩.(حقيقت به آمريکائی ھا بخشيد
يزر که بختيار اجا eزم است که به مسئله ژنرال ھدر اين طريق يادداشت تفاھم،

او را نديده و نمی شناسد ومأموريتش ھم چيز ساده ای بوده است  مدعی است که
  .و سپس به مسئله اصلی باز گردم. بپردازم

  

  :يزر و بختياراھ
م که دار شددر اوايل ماه ژانويه خبر« : گويدبختيار در مورد ژنرال ھايزر می  

او را نه مbقات . در تھران است  Huyserيزر ايک ژنرال آمريکائی به نام ھ
يزر افسر اتماسی داشتم، فقط می دانستم که ھکردم و نه در ھيچ لحظه ای با او 

نيروی ھوائی و معاون ژنرال الساندر ھيگ است که در آن زمان فرمانده کل 
نه اعليحضرت و نه رئيس ستاد بزرگ، ھيچکدام . نيروھای پيمان اتbنتيک بود

ه باغی فقط به من قر...مريکائی را به من اطbع نداده بودندحضور اين ژنرال آ
در اين مطلب ھم مسئله ای غير عادی . يزر مذاکراتی داشته استاگفت که با ھ
  )١٧٠(» . وجود نداشت

فقط به من گزارش « : ، باز در اين مورد می گويدوی در مصاحبه با صدقی
وزخند گفتم مگر اينھا کم دادند که يک ھمچين ژنرالی آمده است و من ھم با پ

گفتم آقای . بودند که اين ھم آمده است؟ اين برای چه آمده است؟ به قره باغی گفتم
می شنويد و اگر می  می رويد و حرفھای حسابی آنھا را قره باغی جنابعالی

ھيچوقت من با او صحبت . خواھد دخالتی بکند بايد بگوئيد که دولت سابق نيست
رده اخيراً، شنيدم که در آمريکا کنفرانسی داده و يک مصاحبه ای ک. نکردم

  )١٧١(» .يزراھ

شاه و نه رئيس ستاد  نهديده ونه با او صحبت کرده  کسی که می گويد، نه او را
در مورد حضور اين ژنرال را به او اطbع نداده اند، چطور  بزرگ، ھيچکدام

  :بيانيه بی طرفی ارتش که به وسيلۀ فرماندھان ارتش صادر شد، می گويد

در بشود، ولی من اطمينان دارم که اين مدرک، چھار روز قبb از اينکه صا...« 
  ».ه بوديزر نوشته بود و گذاشته بود و از ايران رفتاپيش نويس آن را ژنرال ھ
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)١٧٢(  

نه او را مbقات کردم و نه در ھيچ لحظه ای با او تماسی « شما که به قول خود 
روز قبل  ۴ را ، پس از کجا به ضرس قاطع می گوئيد که اين مدرک»داشتم 

  .کم و کيف اين مسئله کمی ديرتر روشن خواھد شد ؟يزر نوشته بوداژنرال ھ

   

  :يزر در تھرانھامأموريت     
مطبوعات آن دوران، در مورد در خbل مراجعه به گزارشھای مختلفی که در  
در تھران و ھم ادعای بختيار که نه  ھايزرمنتشر شده است ھم مأموريت  يزراھ

ه می داند برای او را مbقات کرده و نه در ھيچ لحظه ای با او تماسی داشته و ن
 bمی شودچه به تھران آمده آشکار و برم:  

  

  ۵٧/ ديماه/ ١٧روزنامه اطdعات   

منابع رسمی امروز اعbم داشتند، معاون فرماندھی نيروھای مسلح آمريکا در « 
اروپا، برای مذاکره با رھبران نظامی ايران و بحث در باره گرايش آنان به يک 

، ھايزربرت واين منابع گفتند ژنرال ر. دولت غير نظامی وارد تھران می شود
ھوائی که ديروز وارد تھران شده ممکن است در باره امنيت ژنرال نيروی 

سbح ھای پيشرفته آمريکائی که دولتھای قبلی شاه خريداری کرده اند مذاکره 
حمل ١۴ -س است که با ھواپيمای دینمايد، از جمله اين سbحھا موشک فونيک

ال اما اين منابع گفتند مھمترين ھدف ژنر. کيلو متر برد دارد٢٠٠می شود و 
مذاکره با نظاميان ايران و ارزيابی نحوه گرايش و تمايل آنان به دولت  ھايزر

  ) ١٧٣(».شاپور بختيار است

  

  

   :١٣۵٧ديماه  ١٧روزنامه اطdعات 

مقامھای آمريکائی عقيده دارند که شاه ايران در زير فشار  -، رويترواشنگتن« 
نظامی فرصت مخالفان برای ترک ايران و برای آن که حکومت غير 

  ) ١٧۴(» .بازگرداندن نظم را بيابد، به زودی از ايران خارج خواھد شد

  

  ۵٧دی  ١٩روزنامه اطdعات 
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سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا  –خبرگزاری فرانسه  –واشنگتن « 
يکا در اروپا، معاون فرماندھی نيروھای آمر ھايزربرت وامروز گفت ژنرال ر

تمديد کرده است که ارتش ايران را به پشتيبانی از  مدت اقامت خود را در تھران
، ۵٧دی  ١۴يعنی [ ژنرال آمريکائی پنجشنبه گذشته. شاپور بختيار ترغيب کند

در چھار چوب تbشھای آمريکا برای پشتيبانی از دولت جديد بختيار و .] ن
کا سخنگوی وزارت امور خارجه آمري. ھمکاری با وی وارد تھران شده است

» اياeت متحده را از کابينه جديد ايران تأکيد کرد ر ديگر پشتيبانی کاملامروز با

)١٧۵(  

  

  ۵٧دی  ٢٠روزنامه اطdعات 

مشکbتی که نخست وزير ايران برای  –خبرگزاری فرانسه  –واشنگتن « 
پيداکردن يک وزير دفاع با آن روبرو شده، واشنگتن را سخت مضطرب می 

برت وپنھان نمی کند که مأموريت ژنرال ر کاو وزارت امور خارجه آمريکند 
ژنرال آمريکائی به . در ايران برای پيدا کردن راه حلی، تمديد شده است ھايزر

تھران فرستاده شده است تا برخی جنبه ھای نظامی بحران و سرنوشت برخی 
قراردادھای فروش سbحھای آمريکائی به ايران و ارزيابی مجدد نقش ايران را 

ندارم خليج فارس که از جانب خود بختيار نيز محکوم شده است مورد ابعنوان ژ
می کند تا  فرا صرژنرال آمريکائی اکنون بيشتر وقت خود . بررسی قرار دھد

ھمتايان ايرانی خود را به پشتيبانی از بختيار و يا شرکت در دولت غير نظامی 
  ) ١٧۶(» .وی قانع کند

  

   ١٣۵٧ديماه  ٢٠روزنامه اطdعات 

يک منبع آگاه دولتی در واشنگتن اظھار  –خبرگزاری فرانسه  –واشنگتن « 
داشت که آمريکا به شاه توصيه کرده است که ايران را ترک کند چرا که حضور 

اين تصميم به منظور تbش برای . او مانع از برقراری آرامش در کشور است
ان گرفته شده تقويت دولت غير نظامی شاپور بختيار و قبوeندن آن به پارلم

  )١٧٧(».است

  

  

  ۵٧دی  ٢١روزنامه اطdعات 
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در پی موافقت ضمنی دولت آمريکا با ... -خبرگزاری فرانسه –واشنگتن « 
ح است که رنا آرام ايران اينک در آمريکا اين پرسش مط خروج شاه از کشور

 –حتی برای چند ھفته مرخصی و استراحت  –در صورت خروج شاه از ايران 

می  ھايزربرت وژنرال آمريکائی ر... ن چه واکنشی نشان خواھد دادارتش ايرا
کوشد احساسات نظاميان ايران را کنترل کند و ژنرالھا را به حمايت از بختيار و 

 ۴٠يا دست کم به عدم مخالفت با او ترغيب نمايد و اين در حالی است که از 

  )١٧٨(» .ھزار نفرشان در ايران باقی مانده اند ١٢ھزار آمريکائی ھنوز 

  

   ۵٧دی  ٢٣روزنامه اطdعات  

گزاری آسوشيتدپرس، رويتر و فرانسه سايروس وانس وزير خبر –واشنگتن « 
امور خارجه آمريکا، حمايت خود را از مساعی شاپور بختيار در مورد تشکيل 
يک کابينه غير نظامی اعbم کرد و از ارتش و گروه ھای ديگر خواست که 

اس سخنگوی در ھمين احوال، توماس ر... راھی برای ھمکاری با يکديگر بيابند
ھنوز ھيچ پيام رسمی در باره لغو موافقت نامه ھای : "ت دفاع آمريکا گفتوزار

ايران . خريد تسليحات آمريکائی، از مقام ھای ايرانی دريافت نکرده ايم
ميليارد  ٢٠ايران تا کنون حدود . بزرگترين مشتری تسليحات آمريکائی است

از اين تسليحات که  ميليارد ١٢تا  ١٠اما بين . دeر اسلحه از آمريکا خريده است
  )١٧٩(».از مدرن ترين سbحھا ھستند ھنوز تحويل ايران نشده است

  

   ۵٧دی  ٢٣روزنامه اطdعات 

شاه ايران که زمانی به خاطر کوشش ھايش برای حفظ وضع خود از حمايت « 
بی دريغ کارتر برخوردار بود، اعbم کرده است که در نظر دارد برای گذراندن 

  ) ١٨٠(» .ت و مرخصی از کشور خارج شوديک دوران استراح

  

  ۵٧بھمن    ١٨روزنامه اطdعات  

روز دوشنبه کارتر به اتفاق سايروس   -خبرگزاری  فرانسه  –واشنگتن « 
 ھايزربرت ور ھارولد براون وزير دفاع با ژنرالوانس وزير امور خارجه و 

که پس از يک ماه اقامت در تھران به واشنگتن باز گشت گفتگو و تبادل نظر 
ژنرال آمريکائی در اين مدت با شاپور بختيار و فرماندھان نظامی ايران . کردند

  . ديدار و گفتگو کرده است
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سخنگوی وزارت خارج آمريکا پس از اين ديدار به خبرنگاران اظھار داشت 
در تھران کامbً رضايت بخش  ھايزرموريت ژنرال احمقانه است اگر بگويم مأ

  )١٨١(».بوده است

  :در تھران عبارتند از ھايزربا توجه به گزارشھای فوق، مأموريت 

  تأمين امنيت سbحھای پيشرفته آمريکائی در ايران -١

  ترغيب ارتش به پشتيبانی از شاپور بختيار -٢

  نظامی آمريکاتعيين سرنوشت و لغو برخی از قرادادھای فروش  -٣

  فشار بر خروج شاه به منظور تقويت دولت بختيار -۴

  کنترل احساسات نظاميان ايران و حمايت ژنرالھا از بختيار  -۵

  گفتگو با ژنرالھای ايران و جلب حمايت آنان از دولت غير نظامی بختيار -۶

در گزارشھا  در تھران بوده، ھايزرال امی نکات فوق که جزء ماموريت ژنرتم
با توجه به گزارشھای منتشره، بسی جای شگفتی و . وزانه منتشر شده استر

و  ريزاوعات کشور بارھا از ورود ژنرال ھتعجب است که وقتی مطب
و پشتيبانی از دولت بختيار و  مايتيش به تفصيل که يکی از آن ھا حمآموريتھا

ند، اما وادارکردن ارتش به حمايت از دولت بختيار است، اطbع رسانی کرده ا
اين اطbعات فاش می گويند که اين گفته  بختيار از آن اطbع نداشته باشد؟خود 

سال بعد از وقوع فقط برای فرار از عواقب اعمالی است که مرتکب  ۴بختيار 
با « : ی است که می گويدغدر اينجا به طور قطع حق با ژنرال قره با. شده است

مانند  ھايزره آقای بختيار در مورد توجه به مدارک مذکور مسلم می شود، گفت
  ) ١٨٢(» بقيه اظھارات وی دروغ محض بوده

بھمن که  ١۵از ھمه مھتر اينکه دقيقاً گزارشی که در واشنگتن منتشر شده، در 
تصميم گرفته است که قراردادھای خريد جنگ افزار از آمريکا را «دولت ايران 

يخی است که بختيار از ن تاردرست ھما» .ميليارد دeر لغو کند ١٠به ميزان 
 ابتدا. نظامی را لغو کرده است یياداشت تفاھم نامه ای قرار دادھا طريق امضاء

  .خبر آسوشيتدپرس و سپس لغو قراردادھای نظامی خواھد آمد

  

  

  

  ۵٧بھمن   ١۵روزنامه اطdعات  
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بنا به گزارشی که در واشنگتن انتشار يافته است  –آسوشيتدپرس  –واشنگتن «  
فروش نفت آسيب ديده  ايران که از نظر مالی به دليل از دست دادن درآمددولت 

 ١٠تصميم گرفته است که قراردادھای خريد جنگ افزار از آمريکا را به ميزان 

) امروز(يکشنبه  شماره روزنامه واشنگتن پست در. دميليارد دeر لغو کن

آمريکائی از  گزارش داده است که توافق در باره فسخ سفارشھای خريد اسلحه
طرف ايران روز شنبه بين ارش فن مابرود فرستاده نظامی آمريکا و فرماندھان 
نظامی ايران حاصل شده است و ارزش قراردادھائی که کان لم يکن شناخته 

  .ر استميلياد دe ١٠تا  ٩خواھند شد بين 

تامس راس سخنگوی پنتاگون اخيراً گفته بود مذاکرات فن مابرود در ايران 
 ًeحظه ای در سفارشھای ايران  احتماbسبب خواھد شد که کاھش ھای قابل م

برای خريد ھواپيما ھا و کشتی ھا و ساير اقbم جنگ افزارھای آمريکائی حادث 
و قبل از آن که وقوع  رانائی بودند که بوسيله شاه اياينھا سفارشھ. شود

کشور منجر به تعطيل توليد نفت و اعتصابات و آشوب ھای داخلی در اين 
سخنگوی . شاه از کشورش شود به آمريکا داده شده بود بيرون رفتن شخص

وزارت دفاع آمريکا قبbً اظھار داشته بود که ارزش کل سفارشھای ايران برای 
کاھشھائی که . ميليارد دeر بوده است ١٢يد جنگ افزار آمريکائی بالغ برخر

اکنون در اين سفارشھا پيشنھاد شده با دشواری ھای جاری وضع مالی ايران 
طبق گزارش واشنگتن پست سفارشھای عمده ای که اکنون ... ارتباط دارد

فروند  ١۶٠تصميم به فسخ آن ھا گرفته شده است شامل موارد مربوط به خريد 
فروند  ٧ميليارد دeر،  ۵/٢اميکز به ارزش ساخت جنرال دين ١۶جت اف 

د رميليا ٢/١ھواپيمای پيچيده اخطار ھوابرد از محصوeت بوئينگ به ارزش 
فروند ھواپيمای  ٢٠د دeر، حدود رميليا ۴/١فروند ناو شکن به ارزش ٢دeر، 

 ۴٠٠مليون دeرو  ۵٠٠جنگنده و شناسائی مک دونل داگbس به ارزش تقريباً 

  )١٨٣(» . ميليارد دeر است ١ای فونيکس به ارزش تقريباً موشکھ فروند

قبل از اينکه به لغو قراردادھای نظامی بوسيلۀ امضاء يادداشت تفاھم نامه 
  :بپردازم دو نکته ديگر در اين قسمت برای روشن شدن وجود دارد

که اين اوست که به شاه : بر عکس آنچه که دکتر بختيار عنوان کرده است -يکم 
مbً نادرست است زيرا کا» مدتی کشور خارج شوند يداعليحضرت با« گفته، 

تصميم گرفت که با توصيه آمريکائی ھا دکتر بختيار را به نخست  وقتی شاه
سی که وزير منصوب کند، تصميم به خروج از کشور گرفته بود و علت اسا
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دکتر صديقی از پذيرش نخست وزيری شاه سر باز زد اين بود که شرط صديقی 
شاه خود . در کشور بود، و شاه آن را نپذيرفت شاه برای نخست وزيری، ماندنِ 

استمدار مخالفی بود که مصراً ياما بايد بگويم که دکتر صديقی تنھا س« : می گويد
اه خود بوضوح گفته ش). ١٨۴(» از من خواست ايران را ترک نکنم

تنھا . را به اتفاق سفير آمريکا، آقای ساليوان مbقات کردم ھايزرژنرال «تاس
چيزی که مورد عbقه ھر دوی آنھا بود، دانستن روز و ساعت حرکت من از 

  )  ١٨۵(» .ايران بود

 ھايزرو دستورجرج لرد براون و  ای ديگر عنوان کرده که، به توصيهو در ج

کامbً و به طور واضح  ھمھا و در خبر. از کشور گرفته استروج تصميم به خ
آماده کردن شاه برای خروج از کشور  ھايزرآمده بود که يکی از مأموريتھای 

  .است

شاه را مثل يک موش به خارج از کشور  ھايزر« اين جمله سپھبد ربيعی که
تش در دادگاه مشھور است و شاه خود نيز آن را ا، در دفاعي)١٨۶(» پرتاب کرد

تنھا چيزی « چه بود؟  ھايزردر کتاب پاسخ به تاريخ  می گويد اينکه مأموريت 
" محاکمه" که می توانم بگويم اينست که ربيعی فرمانده نيروی ھوائی ايران طی 

شاه را مثل يک موش به خارج از کشور  ھايزرژنرال : " گفت" قضات"اش به 
  ) ١٨٧(» ب کرد پرتا

: سئوال می شود کهاز دکتر بختيار  ١٣۵٧دی ماه  ٢٨در تاريخ  وقتی  -دوم 

با صbحديد  تا چه اندازه تصميمات فرماندھان نظامی و در شھرھای مختلف«
احدی در ارتش از فرماندھان  «: وی چنين پاسخ می دھد» شما گرفته شده است؟

احدی در « ) ١٨٨(» .گيری نداردداخلی و خارجی بدون نظر من حق تصميم 
. ».ارتش از فرماندھان داخلی و خارجی بدون نظر من حق تصميم گيری ندارد

مستقل می دانست  را اگر دکتر بختيار ارتش ايران. اين جمله کامbً معنادار است
از «رجی نبودند، چه نيازی به گفتِن در ارتش ايران فرماندھان خاو اگر

داشت؟ اين جمله دقيقاً ناظر بر وجود فرماندھان  »جیفرماندھان داخلی و خار
ی شده، و اطمينان راست که از دھان دکتر بختيار جا ھايزرآمريکائی و ژنرال 

از جمله جلب حمايت ارتشيان و  ھايزربه ارتشيان و ديگران که بدانند وظيفه 
  .  حمايت آنھا از نخست وزيری بختيار، است

او .. «. خود را به تجاھل زده و می گويد ھايزرگرچه دکتر بختيار در مورد    
را نه مbقات کردم و نه در ھيچ لحظه ای با او تماسی داشتم، فقط می دانستم که 
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ھيگ است که در آن زمان روی ھوائی و معاون ژنرال الساندرافسر ني ھايزر
ليحضرت و نه رئيس ستاد نه اع. فرمانده کل نيروھای پيمان اتbنتيک بود

» .دبزرگ، ھيچکدام حضور اين ژنرال آمريکائی را به من اطbع نداده بودن

فقط به من گزارش دادند که يک ھمچين ژنرالی آمده است و من ھم «  يا )١٨٩(
با پوزخند گفتم مگر اينھا کم بودند که اين ھم آمده است؟ اين برای چه آمده است؟ 

می رويد و حرفھای حسابی آنھا  آقای قره باغی جنابعالی گفتم. به قره باغی گفتم
. می شنويد و اگر می خواھد دخالتی بکند بايد بگوئيد که دولت سابق نيست را

  )  ١٩٠(» . ھيچوقت من با او صحبت نکردم

کوچکی ، شخصيت ژنرال ھويز...« :می گويد عکس بختيار،بر شاه
به ايران جنبه تشريفاتی نداشت و او برای  ريزامسافرتھای ژنرال ھ...نبود،

ديدار با فرماندھان قوای مسلح ايران که يکی از کشورھای عضو پيمان مرکزی 
  .بود، به ايران می آمد

ولی اين . ی شدھمواره از چند ھفته قبل برنامه ريزی م ھايزررفت و آمد ژنرال 
ه مستشاری، در ارتش ايران ادار .)١٩١(» بار جنبه ای اسرارآميز داشت

ھزار  ١٢به ايران آمد،  ھايزرمستشاران نظامی وجود داشت که در تاريخی که 
و در ھر يک از نيروھای سه گانه زمينی، ھوائی، و دريائی ايران . نفر بودند

يک ژنرال که سمت مستشاری و در حقيقت سمت فرماندھی داشتند، وجود 
و اe اگر به غير از اين بود،  ان ايرانی از آنھا شنوائی داشتندداشت و فرماندھ

ً  ھايزرچرا بايد، ژنرال  و بدون اطbع قبلی و فرمانده کل قوا، با  مستقما
دھی نژنرالھای ايران کميته تشکيل دھد و بدون خبر دادن به شاه که سمت فرما

  .     کل قوا را داشت با آن ھا به رتق و فتق مسائل بپردازد

بود، يک )١٩٢) (سنتو( و پيمان مرکزی عbوه بر اينکه دولت ايران عض« 
داد دو جانبۀ جداگانه نيز با دولت آمريکا داشت، که به موجب آن دولت رقرا

آمريکا متعھد شده بود، در مقابل ھر نوع خطر و تھديد کمونيسم در منطقه به 
کشور ايران کمک، و از استقbل و تماميت ايران دفاع نمايد؛ اعم از اينکه خطر 

ايران از يکطرف از طريق سنتو به پيمان ) ١٩٣(» .د يا داخلیخارجی باش
آتbنتيک شمالی وصل می شد و از طرف ديگر با آمريکا قرارداد دفاعی دو 

ر و نظاميان آمريکائی در ايران از مصونيت قضائی برخوردا. جانبه داشت
موش به خارج  شاه را مثل يک ھايزر« گفت،  و بی جھت نبود که ربيعی. بودند

خود را به تجاھل  ھايزرو اينکه بختيار در مورد ژنرال  .»از کشور پرتاب کرد
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آمريکا با تغيير بزرگی در « شايد می خواھد اين مسئله را بپوشاند، که  زده
ھرچه  ارا اعbم کرد که شاه ايران بايدسياست خود نسبت به شاه ايران، آشک

غير نظاميان شانس پايان بحران داده  زودتر کشور را ترک کند تا به حکومت
آمريکا ھمچنين از نيروھای مسلح ايران خواست از حکومت غير نظامی . شود

وانمود کند که شاه به صرِف شخصيتِ  و نيز بتواند) ١٩۴(» .ايران حمايت کنند
  .  خوِد وی، او را نخست وزير کرده است و نه توصيه آمريکائی ھا

   

  :لغو قرارداد اسلحه
رِی خويش، از طريق امضای أسفانه بختيار در زمان نخست وزيری ظاھمت 

قراردادھای نظامی که پول آن پرداخت شده بود را لغو کرد و در  يادداشت تفاھم
يکرنگی، « وی در ھيچ جا و حتی در سه  مطلبِ . حقيقت به آمريکائی ھا بخشيد
اين  که، به خيال اين»سال ٣٧وز پس از ر ٣٧مصاحبه با ضياء صدقی و 

  تنھا در . قراردادھا و لغو آن آفتابی نخواھد شد، چيزی از آن بروز نداده است

، وقتی از او سئوال می شود که آيا در مدت نخست »سال ٣٧روز پس از  ٣٧« 
مستقيم به لغو  ؟ به سختی و غيرا سفير آمريکا مbقاتی داشته استوزيری ب

وقتی من با صراحت و ... «: اشاره می کند و می گويد قراردادھای اسلحه
قاطعيت اين صحبت را کردم، سفير آمريکا گفت مسئله اين است که اگر شما 

.   خودتان بتوانيد راھی با آنھا برای حل مشکbت پيدا بکنيد البته مفيد خواھد بود

ھا که بعد صحبت از اين جريان منحرف شد و مسائل عادی مثل تعداد آمريکائی 
در ايران بوده اند، چند نفر رفته اند، چند نفر مانده اند و مسائلی مربوط به اسلحه 

به نظر من ديگر برای ما قابل پرداخت  ما سفارش داده ايم که شايد ھائی که
از اين قبيل مسائل . نباشد و بعضی قرادادھائی که قطعی نشده شايد من تأييد نکنم

  )١٩۵(» .با ھم صحبت کرديم

در مورد کم و کيف قراردادھای فسخ شده اسلحه ھای  اناد سفارت آمريکاس
  :آمريکا چنين گزارش می کند

ميليارد دeری برای خريد سbح توسط دولت بختيار  ٧تقريباٌ قراردادھای « -١
،  F/16جنگنده ھای  دقراردادادھای مھمی که منحل شدند شامل رقرا...فسخ شد

ايران اساساً بايستی بجرم فسخ و انحbل  . .ھواپيماھای پيشرفته آواکس و
  ) ١٩۶(» ...قراردادھايش مقاديری پول را متناوباً بپردازد
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ميليارد  ٣ميليارد تا  ٢/۵ھای پايگاه ھای ھسته ای برق به ارزش قرارداد« -٢
  ) ١٩٧(» .دeر اخيراً توسط دولت بختيار فسخ شد

آقای دکتر يزدی وزير امور خارجه دولت موقت، به ھنگام بحث در مورد حل 
، برای اولين بار از فسخ ۵٩در مجلس در سال  آمريکائیمسئله گروگانھای 

  :و اعbن کرد پرده برداشت اقراردادھ

روزيکه آقای خمينی، مرحوم مھندس بازرگان را به  آمريکايی ھا در ھمان «   
داشت تفاھم نامه ای، د، با آقای بختيار طی امضاء يادرنخست وزيری منصوب ک

ويند که در آن حساب بعضی از قراردادھای نظامی را لغو می کنند و می گ 
گويد معلوم نيست  ميليارد دeر بوده است و آقای دکتر يزدی می  ٩ تنخواه گردان

.ل کرده اندمبَ ميليارد دeر مابقی را چگونه سَ  ٩
 

  ھدوی توضيح می د) ١٩٨(

ميليارد دeر که خودشان گفته اند در آن حساب است مشخص  ٩تازه تکليف آن   
.نشده است

 
)١٩٩   (  

شکن به ايران فروخته اند به مبلغ آمريکايی ھا چھار ناو ،به گزارش دکتر يزدی
ناوشکنھا به ايران تحويل  ميليارد و خورده ای که پولش پرداخت شده، اما  ٣

و ھواپيمای ردياب آواکس  ١۶ - ناوشکنھا، ھواپيماھای افعbوه بر . نشده است
 .را ھم تحويل ندادند ايران خريداری کرده بود که آن 

 
)٢٠٠  (  

کرده اند و در حقيقت  از طريق امضاء يادداشت تفاھم قراردادھا را لغو
نمايندگی قانونا  ون دولتی و يا مجلسی که قراردادھا يک طرفه لغو شده است چ

بھمن وجود نداشته است و تمام جھان بر   ١۵ و ١٤شته باشد در روز ملت را دا
يادداشت تفاھم فاقد مشروعيت حقوقی و  اين امر واقف و به لحاظ حقوقی چنين 

چنانچه قراردادھای بين «: وين ١٩٦٩است و حتی طبق عھدنامه  بين المللی
به امضاء  تا چه رسد» .منعقد شوند، بي اعتبار می باشند المللی تحت فشار 

يادداشت تفاھمی که در حالت خلع و نبود ھيچ دولتی امضاء می شود با وجود 
پولھائي که بابت قراردادھايی که  ،اينھا بنا به گفته آقای دکتر يزدی ھمه 

لکه بابت ب آمريکايی ھا يکجانبه لغو کرده اند، داده شده است نه تنھا بر نگردانده 
ميليارد و خورده ای پولش  ٣شده که مبلغ شکن ذکر چھار ناو -لغو قرارداد 
.کرده اند مليون دeر ايران را جريمه  ۵٠٠ مبلغ  -پرداخت شده

 
 )٢٠١(  

دادھای فروش نظامی را طی امضاء ربرخی از قرابا وجودی که بختيار 
ی که قسمتی از مأموريتش لغو برخی از ھايزر با ھمان ژنرال يادداشت تفاھمی

سال بعد از  ۴مضاء کرده، به شجاعت و جسارت، قرادادھای نظامی است، ا
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نه مbقات کرده و نه در ھيچ لحظه ای با او تماسی داشته، و نه  :وقوع می گويد
اعليحضرت و نه رئيس ستاد بزرگ، ھيچکدام حضور اين ژنرال آمريکائی را 

که ايرانی، ... «: البته بختيار، خود می گويد) ٢٠٢(.به وی اطbع نداده بودند
خاصيتی دارد که خيلی بی انصاف است و يک خاصيت ديگر ھم دارد که يک 

  )٢٠٣(» . خيلی پررو است

فکر نمی کنيد که جمله فوق  د و نقيض گوئی و خbف حقيقت گفتنبا اين ھمه ض
؟ وقتی بختيار برای عوام فريبی و اغوای ازنده شخص بختيار می تواند باشدبر

دکتر محمد مصدق است، آيا در جائی  ديگران وانمود می کند که پيرو سياست
يا دروغی به سراغ می توان گرفت که مصدق چنين گفتار و اعمالی داشته و 

  ؟ملت ايران گفته باشد

  

  

  مصدق و بختيار و  کودتامصدق و بختيار و  کودتا      --٧٧
چھارچوب منافع «ر شان را، عمل دازجمله بختيار سياست سران جبھه ملی و

، ۴٢خرداد  ١۵و بعد از نھضت  ۴٢قرار داده بودند، در سال » ايران و آمريکا
به اين نتيجه رسيدند که چون آمريکا جانب شاه را گرفته ديگر در وضعيت فعلی 

ين بيان چن ۴٢صالح اين سياست را در آبان سال الھيار کار انجام شدنی نيست و 
ر رب قراوضع دستگاه که مورد تأييد شرق و غ ،و از طرفی وضع... «: کرد

لذا به عقيده ...کامbً خود را موفق می داند گرفته است قوی تر شده بطوری که
من جبھه بايستی با واقع بينی و با توجه به سوابقی که اختصاراً گفتم اين دوره را 

سياست صبر و «و اين سياست که به ). ٢٠۴(» با صبر و متانت بگذرانند
درونی جبھه، باعث انحbل جبھه و مشھور شد، اين نکته و اختbف » انتظار

بختيار ھم که طرز فکر و . خارج شدن از گود سياست و بريدن از جامعه گرديد
بود، فکر می کرد که » چھارچوب منافع ايران و آمريکا«ر سياستش عمل د

وی اين . انجام داد و کمک آمريکا ھيچ کاری نمی شود، بدون موافقت وحمايت
  :ی دھدسياست را اين طور توضيح م

من فقط در مورد منافع ايران در اينجا صحبت نمی کنم، بلکه ھمچنين در « 
مورد بھترين منافع ايران و اياeت متحده و نيز بھترين منافع بشريت سخن می 

حمايت از ايbت متحده نمايانگر تنھا اميد ايران برای « يا ) ٢٠۵(» رانم 
که او فکر می کند منافع دراز  بختيار گفت« و يا  )٢٠۶(» .استقbل نسبی است
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مدت اياeت متحده در اينجا بوسيله ايجاد يک دولت جوابگو به آرزوھای مردم 
حو فراھم که به درجاتی از آزادی سياسی را مجاز خواھد نمود، به بھترين ن

  )٢٠٧(» . خواھد شد

که بر اساس اين بينش راھنما بود . گز او را رھا نکردچنين بينش راھنمائی ھر  
نخست وزيری انقbب را  از رھبر انقbب، استعفا بدھد و: وقتی به او پيشنھاد شد

او روی  )٢٠٨(چون کارتر به او گفته بود که بايستد و استعفا ندھد بگيرد، ولی
حتی اين مسئله از زبان . حرف کارتر حساب کرده بود و حاضر به استعفا نشد

مقاومت کنم  -١: راھی استبختيار گفت بر سر دو « بختيار، بدين شکل 
به روزنامه ھا نيز ) ٢٠٩(» استعفا کنم کودتا می شود - ٢.خونريزی می شود

و آقای خمينی زير قول و قرار خود می زد،  -که اگر استعفا داده بود  .کشيده شد
ھمچنانکه قبbً گفته شد، برای مردم و حفظ وحدت جبھه ملی و  -که می زد 

وھم جلو کشتارمردم گرفته شده بود و بعضی از نيروھای مصدقی، بھتر بود 
معضل بعدی را که در باe به آنھا اشاره شد، به وجود نمی آمد و يقيناً برای حفظ 
شخصيت بختيار و نقش خود را در آينده بازی کردن به عنوان يک مصدقی تمام 

اما آن بينش راھنما که بدون خارجی ھا نمی شود عملی . به صbح بود عيار
 ، بر عکس مصدق که ضد ھر کودتائینبعد از فرار و به خارج آمد. ام دادانج

با کمک خارجی ھا و از طريق صدام  به منظور بدست آوردن حکومت بود،
  :ضد ايرانی و با پول اجنبی به دو عمل ضد روش و منش مصد ق

  :کوتای نوژه -الف

ل خود، آب به خيا دست زد تا به جنگ عليه ايران ھمدستی و تشويق صدام -ب
  . از جوی رفته را به جوی باز گرداند

   

  :کوتای نوژه - الف
در اينجا ھدفم آوردن تمامی اسناد و مدارک داخلی و خارجی که در مورد 
کودتای نافرجام نوژه وجود دارد نيست و نمی خواھم حرفھای زده شده را 

محمود در اين رابطه خوانندگان عbقه مند را به مقاله دکتر  -تکرار کنم 
واقعيت و سوزاندن فرصتی  اسطوره و: بختيار «دلخواسته تحت عنوان 

بلکه  -) ٢١٠(، ارجاع می دھم »زندگی پس از انقbب«، به قسمت »تاريخی
بيشتر به اثراتی که اين کودتای نا فرجام برای ارتش ايران ببار آورد و يکی از 

به  که به زمينه ای دا،ابت اما. عراق به ايران شد می پردازمزمينه ھای حمله 
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مخالف جمھوری ارتش : دست مخالفين افتاد، و چنين فکری به آنھا دست داد که
ت را ساقط و خود ماين با يک کودتای ساده می شود، حکواسbمی است و بنابر

  .، روشنائی خواھم انداختبر مسند حکومت نشست

  

  

  :زمينه ھای کودتای نوژه
مجاھدين  مختلف از جمله فدائيان خلق و بويژهبعد از پيروزی انقbب گروه ھای 

ش و در بدين منظور که مليشيای خود را جانشين ارت خلق بحث انحbل ارتش را
از طرف ديگر دولت موقت بدون . مطرح کردند نتيجه قدرت را قبضه کنند،

آگاھی eزم از ساز و کار قدرت دست به تشکيل سپاه پاسداران انقbب اسbمی 
ری ير انتظام سخنگوی دولت موقت ھدف از تشکيل سپاه را جلوگيآقای ام. زد

  .داد کردمرداد ديگری قلم ٢٨از کودتای 

خواھند داشت زيرا ما نمی  وظيفه بسيار مھمی بر عھده ...سپاه پاسداران «
   .مرداد ديگری تکرار شود ٢٨خواھيم  

و شوراھا از اين پس تمام قسمتھای فرماندھی ارتش بعھده شوراھا خواھد بود 
را اجراء خواھند  دھی و شھربانی نقش فرمان ھستند که درارتش، ژاندارمری 

اين امکان  اين ھيچکس در سمت فرماندھی قرار نخواھد گرفت و بنابر. کرد
دست به کار خbفی بزند و يا تصميم  برای ھميشه از بين خواھد رفت که يکنفر 

ماند که اگر روزی آن چند نفر  انقbب بدين جھت باقی خواھد سپاه . گيری کند
» بکنند سپاه مانع آن خواھد شد خواستند کاری خbف  فرمانده عضو شورا ھم 

)٢١١(.
. دکتر يزدی نيز بارھا اعbن کرده است که من سپاه را تشکيل دادم 

روحانيت که ھنوز نه علم و اطbع چنين چيزھائی را داشت و نه زمينه ) ٢١٢(
ديد، بعد از تشکيل سپاه و بعد از زمزمه انحbل ارتش را برای خود مساعد می 

و تشکيل سپاه، چون در صدد قبضه کردن تمام عيار قدرت بود، از اين فرصت 
پيش آمده استفاده کرد و ابتدا سپاه را از دست دولت موقت قاپيد و سپس طرح 

روحانيت . انحbل ارتش را به طوريکه کمی ديرتر خواھيد خواند، مطرح کرد
کم و بويژه حزب جمھوری اسbمی برای قبضه کردن قدرت از ھر فرصتی حا

، به ھر وسيله ممکن در صدد سود می جست و چون از ارتش نگران بود
بھانه  و برای اينکه سپاه را جانشين ارتش کنند، از ھر برآمدند تضعيف ارتش

 کودتای نوژه بھانۀ خوبی برای برآورده کردن بخشی از. ای سود می جستند
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خواسته ھای روحانيت حاکم و حزب جمھوری و سازمان مجاھدين انقbب 
اگر کودتا موفق می شد که بختيار به آروزی  .سbمی در اختيار آن ھا قرار دادا

پول و امکانات در اختيارش  ه بود و حاميانش و بويژه صدام کهديرينه اش رسيد
که  ١٨/۴/۵٩در تاريخ  ..گذاشته بود، حد اقل قسمتھائی از ايران نصيبش می شد

مسئولين خنثی سازی عمليات  قرار بود، کودتای نوژه عمليات خود را آغاز کند،
، که عراق به ۵٩شھريور ٣١اريخ و روز کودتا، آنرا خنثی ساختند، تا ت در شب

bوه بر کودتاچيان اصلی که ع روز، ٧۵در اين فاصله درست . کرد ايران حمله
طلب که از ارتش  شده بودند، روحانيت قدرت و روز کودتا، دستگير در شب

در دست داشتن بھانه و دستگاه ھای بگير و ببند و دادگاه ھای  نگران بودند، با
ھر ارتشی را که . انقbب، تحت عنوان ارتشيان کودتاچی به جان ارتش افتادند

عده ای را در . خواستند و به نحوی از آن ھا نگرانی داشتند، دستگير کردند
اھھای فرمايشی برق آسا اعدام  کردند و عده  ديگری را به زندان فرستادند، دادگ

نفر از  ٧٠-۶٠حدود  بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا،که با دخالت مستقيم 
خلبانانی که در اھواز زندانی آيت هللا جنتی حاکم شرع اھواز و در انتظار اعدام 

آزاد شده در جبھه جنگ با فداکاری بودند، از زندان آزاد ساخت که اين خلبانان 
  . و رشادت و شھادت عده ای از آنھا، حماسه ای کم نظير ساختند

صاحب اين قلم در زندان با تعدادی از افراد درجه سه و چھاری که بعدھا در 
بعضی آنھا از . رابطه با کودتای نوژه گرفتار و زندانی شده بودند، ھم بند شدم

پيکر و و در  کردند که ھم خنده دار و ھم از بیمی قصه ھائی که برايم تعريف 
که اين : بی حساب و کتاب بودنش حکايت می کرد و من به اين نتيجه رسيدم

کودتای به اين آبکی، فقط به منظور تخريب ارتش و برای حمله عراق به ايران 
خbصه، اين کودتا بھترين زمينه را برای حمله صدام به . تدارک ديده شده بود

چنانکه بعد از اين کودتا بختيار و صدام به اين خيال که ايران . ران فراھم آورداي
توانند در عرض چند داری ارتش eيقی که بتواند عمل کند نيست و برق آسا می 

حکومت را ساقط و خود تشکيل  اقل در بخشھای مھمی از کشورروز، حد
دام، عاجز از برآورد اما نه بختيار و نه ص. حکومت دھند، به ايران حمله کرد

متbشی شده بود، بودند که وقتی  نيروی نھفته در ھمان ارتشی که به حساب آنھا
و کار . از خود معجزه خواھند ساخت زادی و استقbل عمل را در خود يافتد،آ

بس بزرگ و شگرفی که بنی صدر با ارتشيھا کرد، ھمان بيدار کردن نيروی 
. عمل برای حفظ و حراست از ميھن خود بودنھفته آزادی و غرور استقbل در 
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روز پس  ٩درست ١٣۵٩مھرماه  ٨به ھمين علت اينجانب در تاريخ سه شنبه  
از حمله ھمه جانبه ھوائی، دريائی و زمينی عراق به ايران که ارتش جلوی 

اگر ارتش  «پيشروی عراق را گرفت و آن را متوقف ساخت، در سرمقاله 
  :سربسته يادآور شدمبعضی نکات را » ...نبود

   

ماھی که از پيروزی  ١٨ايران و در طول  بعد از پيروزی انقbب اسbمی« 
ارتش را خواستار ھا و سازمانھا انحbل ھانقbب می گذرد، بعضی از گرو

ھای سازمان يافته، تا توانستند بر عليه ارتش جمھوری اسbمی اين گروھ. بودند
در خط انحbل ارتش کوشيدند که طبعاً ھدفشان سپردن  ايران عمل کردند و
ھا که در عمل بخاطر بدست اين گروھ.... ست از مرزھا وکشور و حفظ و حرا

  .»ناتوانی و بيگانه بودنشان با ملت، افتادن در دام بيگانگان را در پی داشت

ھا و کسان ديگری نيز به تضعيف روحيه و ھرج و مرج در ارتش گروھ
ايران نيز اين راه و روش حر را انتخاب  ارتش جمھوری اسbمی.. .پرداختند،

کرد و در آزمايش تاريخی خويش چه سربلند و پيروز در پيشگاه ملت مسلمان 
  ) ٢١٣(»  . ايران و چه آزاد و رستگار در نزد خداوند

 که حزب جمھوری اسbمی با پشتوانه پشت پرده و ۶٠فرودرن  ١۶باز در 

  آمده بود، در سر مقاله ينی به جد در صدد انحصار قدرت برضمنی آقای خم

به نکاتی که برای دست اندرکاران و حتی مردم حاضر » روش حل اختbف« 
 :در صحنه، روشن بود، اشاره کردم و از جمله نوشتم

است کسانی مواضع سياسی اتخاذ کنند که با عقيده آنھا در  چگونه ممکن« 
آنھائی که می گويند و يا می گفتند ارتش بايد منحل شود و : اينستکه. رابطه نباشد

آنھائی که می گفتند بايد تقويت شود و محتوايش تغيير کند، آنھائی که می گفتند 
حل مسائل مورد اختbف با چماق غير ممکن است و آنھائی که می خواھند از 

تبداد عادل را قبول دارند و آنھائی آنھائی که اس...طريق چماق حل اختbف کنند
آنھائی که مارکسيسم را علم می  .که زور را از ترس مورد انکار قرار می دھند

پندارند و آنھائی که توحيد را عامل حيات و حرکت می دانند و آنھائی که تضاد 
را سبب تکامل می شمرند و آنھائی که انحصار طلبی می کنند و آنھائی که 

بگردانند  ھمه را فعال و خbق در سرنوشتشانکوشش می کنند 
باeخره ھمه مواضعی که اتخاذ می شود بر اساس ھمان تفکری است ...و..و..و

که انسان درست و يا غلط بدان رسيده است و بحث آزاد بھترين وسيله برای 
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بنابراين بحث در اساس و پايه ھائی که منجر به اتخاذ . تصحيح نادرستی ھاست
پس بر . ل دارد، ارجحيت داردی شود و راه حلھای سياسی را بدنباآن اعمال م

ھا و دسته ھا، احزاب و صاحبان نظر است که در اين بحثھا شرکت کنند و گروھ
حل اختbف در روش . آمادگی خويش را اعbم دارند تا ترتيب کار داده شود

ست دو نکته در اينجا eزم ا)  ٢١۴(» . قرآنی بيان اقوال و انتخاب آزاد آنست
 :توضيح داده شود

و طرفداران  استبداد صالح يا استبداد ملی از گفته ھای آقای دکتر بھشتی - ١ 
ی ھستند که االبته اينھا عده : " گفت در اين رابطه آقای حسين خمينی. ايشان بود

اشان اين است که تحليلی که از اسbم می کنند، تحليلی است که طبق آن عقيده 
يعنی ھمانکه . رش باشدھم در کنا" استبداد" مکتب بصورتی بايد حاکم بشود که 

ديکتاتوری ھيچوقت در حاليکه نمی دانند که " ديکتاتوری صالحه"می گويند 
فسق و " و يا " دزدی صالح: " درست مثل اينکه بگويند. باشد نمی تواند صالح

 و آقای بنی صدر. معنايش ھمين است پس ديکتاتوری صالح ھم". فجور صالح

" قوeً و عمbً ثابت کرده است که تحليل از اسbم بدين نحو را قبول ندارد و با 

  ) ٢١۵." (مخالف است" ديکتاتوری صالحه 

ولين بارتوسط مجاھدين بحث انحbل ارتش، بعد از پيروزی انقbب برای ا -٢
جاھدين، به طور جد به ميان آورده و به آن ھای چپ و بويژه مخلق و گروھ
که اين ارتش طاغوتی است و در خدمت امپرياليسم و عامل آن : دامن می زدند

ھدف . بايد منحل شود... زده و ٣٢مرداد  ٢٨شاه قرار داشته و دست به کودتای 
اين بود که پس از انحbل ارتش ميليشيای خود را جانشين ارتش سازند و 

به رياست  بعد از انتخاب آقای بنی صدر. را قبضه کنند بدينطرق قدرت
در انتخابات  و شکست سخت حزب جمھوری اسbمی ۵٨بھمن  ۵جمھوری در 

و بعد از آنکه فرماندھی کل قوای مسلح به ايشان  رياست جمھوری از بنی صدر
ردن انگيزه و روحيه دادن به فرماندھان ارتش واگذار گرديد و توانست با بيدار ک

آگاه کردنشان به استعداد خود و دادن مسئوليت به خودشان، ارتش را  و
محبوبيت وی در بين نيروھای مسلح روزافزون شد،  بازسازی و فعال کند، و

اسbمی، پيشنھاد انحbل  حزب جمھوری اسbمی و سازمان مجاھدين انقbب
در غياب آقای بنی صدر طرح را برای بحث و تصويب  .مطرح کردند ارتش را

به آنان   به شورای انقbب برده که در شورای انقbب مرحوم مھندس بازرگان
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گفته بود که با اين طرح شما داريد کودتا می کنيد و اگر می خواھيد سر رئيس 
 .اقbً بگذاريد خودش ھم باشد ،ريدبُ جمھور را بِ 

به  ٣٢مرداد  ٢٨به بھانه جلوگيری از تکرار کودتای  آقای بھشتیطرح را  
کميته " شورای انقbب برده بود که بموجب آن طرح ھيئتی مرکب از نمايندگان

و دادگاھھای انقbب تشکيل می شد و اين ھيئت  ھای انقbب، سپاه پاسداران
  مسئوليت تصفيه کامل ارتش تا مرحله انحbل و ادغام آن در سپاه پاسداران

آقای بنی . داشت در اختيار سپاه در آيد را بعھده بطوريکه ارتش بطور کامل
ع از رئيس جمھور و فرمانده کل قوا پس از بازگشت به تھران و اطb صدر

را  ھمراه با اصل طرح آقای خمينی ١٣۵٩خرداد  ٢۵طرح، در نامه ای بتاريخ 
يک سر اين حادثه سازيھا، در گردانندگان سپاه انقbب : " در جريان می گذارد

اينھا چگونه خود فريب خورده اند و افراد سپاه را فريب داده اند؟ يک . است
در غياب ( که برای تصويب در شورای انقbب  که در پيشنھادی نظر وھم آميز

  ) ٢١۶..." (تھيه شده بود، آمده است و آنرا بحضور فرستادم  )اينجانب

، مانع از طرح انحbل ارتش و ادغام آن ۵٩در ھر حال بنی صدر، در خرداد 
کودتای نوژه فرصت خوبی برای . در سپاه گرديد، اما ھمچنانکه گفته شد

  . ر حزب جمھوری و روحانيت حاکم گذاشتتضعيف ارتش در اختيا

چنان سرمست انحصار  روحانيت بی ديِن بی وفا به عھد و پيمان و قدرت طلب،
وسيله مشروع و نامشروعی  قدرت شده بود که برای قبضه کردن قدرت، از ھر

. و بويژه دروغ گفتن و ساختن بنام دين کوچکترين نگرانی به خود راه نمی داد

ای بنی ھمين يک فقره کودتای نوژه چندين و چند دروغ بربه ھمين علت در 
بخشی از تيم خنثی سازی کودتای . ساختند ۶٠صدر، بعد از کودتای خرداد

نوژه، از يگان حفاظت رياست جمھوری که مسئوليت آن بعھده سرھنگ دلشاد 
  .تھرانی بود، را به عھده داشت

ريان کودتا، سرھنگ رياست جمھوری و فرمانده کل قوا از ج بعد از اطbع
دلشاد تھرانی، از طريق نفوذی فرستادن در داخل تيم کودتاچيان، و با خبر شدن 
از کم و کيف کار و روز عمليات، طرح خنثی سازی آن به عمل آمد و کودتا را 

  .  در نطفه خفه کردند

اين روحانيت بی دين و تشنه قدرت طلب، ازسرھنگ دلشاد تھرانی دو شخصيت 
اولی زمانی است که ھنوز سرھنگ دلشاد تھرانی در . ست داده اندمتضاد به د

 اختيار آنان قرار نگرفته و eزم می بينند که چون سرگرد دلشاد تھرانى
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به عھده داشته وی را بکوبند، تا در نتيجه  فرماندھى يگان حفاظت بنی صدر را
او نسبت می در اينجا انواع و اقسام اوصاف رذيله را به . بنی صدر کوبيده شود

  :دھند و چنين شروع می کنند

پس از سرھنگ فرسنداج به فرماندھى گارد  -سرگرد دلشاد تھرانى  -ج «  
اين آقا دلچسب تر از سرھنگ بود، چون ظاھرى آراسته و متدين و . گماشته شد

  )٢١٧(» ...باطنى بس آلوده و ناھنجار داشت

زمانی است که ظاھراً او شخصيت دومی که از دلشاد تھرانی به دست می دھند 
 ٢در خدمت آنھا قرار گرفته است و بعد از قتل شھيد دكتر كاظم سامى در 

كردند از آقاى تھرانى خواسته شده است،  ، بطوريكه نقل مى١٣٧۶آذرماه سال 
ھمانطوريكه كودتاى نوژه را كشف كرده است، قاتل دكتر سامى را نيز پيدا بكند 

قتل دست نداشته است و وعده خلعتى نيز به او و نشان دھد كه دولت در اين 
با پيدا : گويد شود، اما محتواى پيام را كه مى آقاى تھرانى دست بكار مى. دھند مى

كردن قاتل دكتر سامى نشان دھد كه دولت در قتل دست نداشته است را بدرستى 
دو  گيرد و سرانجام كند و با پيگيرى و جديت كاِر تحقيق را پى مى دريافت نمى

كند در پشت  از قتل دكتر سامى، ھنگاميكه سرنخ اصلى را كشف مى ھفته بعد
رسانند و ھمانروزھا شايع كردند  ميز كارش به ضرب گلوله وى را به قتل مى

كه وى در اطاق كارش با اسلحه كمرى خود، خودكشى كرده است و براى ختم 
، روز جمعه را ٧۶ر آذ ١٧و در . غائله بدينگونه از زحمات وى قدردانى كردند

از  در اعbن ختمی که از طرف اطbعات، بعد) ٢١٨.(ختم وی اعbن کردند
خودكشى و يا خودكشى كردنش، به مطبوعات داده شده بود، وى را شخصى 

... عاشق و دلسوخته امام و نمونه بارز يك نظامى انقbبى و برحذر از ماديات و 

  :كنند معرفى مى

سرھنگ تھرانى . گذشت، افشاء كننده كودتاى نوژه درانىسرھنگ دلشاد تھر«   
يكى از ھمكاران او . د و از جان گذشته ژاندارمرى بودھعاز افسران دلسوز مت

در گفتگويى با خبرگزارى جمھورى اسbمى در مورد تعھد كارى و خصائل 
پايبندى و ارادت او به اسbم و انقbب زبانزد ھمه بود : وى اظھار داشت اخbقى

وى تأكيد كرد سرھنگ . داشت و در اجراى وظايف كمترين اغماضى روا نمى
تھرانى در ھمين حال با اخbق حسنه خود محيط كارى را آكنده از صفا و 

كشف و افشاى كودتاى نوژه از بارزترين فعاليتھاى مرحوم . صميميت كرده بود
گ تھرانى طى دوران خدمتش بوده است وى در جبھه ھاى جنگ تحميلى سرھن
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سرھنگ دلشاد تھرانى . حضور فعال داشت و در چند نوبت نيز مجروح شد
عاشق دلسوخته حضرت امام و نمونه بارز يك نظامى انقbبى و وطن دوست 

  )  ٢١٩(» . .. بود

.  دماز می گرکمی از اصل موضوع که کودتای نوژه است دور شدم و به آن ب

ميدند، می نا» نقاب«يا » نجات قيام بزرگ ايران« افسران اغفال شده که خود را
در ارتباط  قصد داشتند که افسران تيم عملياتی با عوامل درونی و بيرونی خود

يگاه آوردن پاتسخير و پس از به تصرف در) ٢٢٠(» نوژه«بودند، ابتدا، پايگاه 
با  پس از بمباران اھداف تعين شده حمله کرده وان و ھواپيماھای نظامی، به تھر

نيروھای نظامی ديگر خود افراد مورد نظر را به قتل رسانده و مکانھای مورد 
، ون و راديو شورای نظامیياز تلويز نظر را تصرف و پس از فتح تھران،

حکومت نظامی اعbن کرده و پس از برقراری آرامش، حکومت قانونی 
اگر . کشور را اداره کند ،ختيار به عنوان نخست وزيرbن و بمشروطه را اع

يک چنين کودتائی به وقوع می پيوست، چقدر انسان کشته می شد، برای بختيار 
  ! مھم نبود؟... صدام،  ست اندرکارانش نظير ژنرال اويسی،و ساير د

 در اينجا به چند نمونه از ،)٢٢١(پس از اين مختصر در مورد کودتای نوژه 

  :  زه آزاد شده وزارت خارجه بريتانيا توجه کنيداسناد تا

 ٢٣لرد پيتر کرينگتون وزير خارجه بريتانيا در يک گزارش سری به تاريخ 

با نام بردن از داوود آليانس بازرگان يھودی ايرانی تبارکه ) اول شھريور(اوت 
از " ياِر سياسی نزديک بختيار"تجاری در منچستر دارد، به عنوان  تشرک

 ت آليانس از مقامات بريتانيا در جھت واسطه شدن برای جلب ھمکاریدرخواس

  ) ٢٢٢. (حکومت صدام حسين در عراق با بختيار ياد شده است

جوليان ايمری معاون سابق وزارت خارجه و نماينده بانفوذ و پرسابقه آن کشور 
که يکی از عbقمندان و حاميان بختيار در بين سياست ورزان بريتانيايی است، 

  .  در پاريس با بختيار ديدار کرد) اواخر مرداد(در نيمه آگوست 

ند ماه ديگر رژيم خمينی بيشتر از چ«  در اين ديدار بختيار مدعی شد که
تواند دوام يابد و چند گروه کمونيست و جدايی طلب آماده در دست گرفتن  نمی

  ». قدرت ھستند

درادامه اين گفتگو، بختيار از احتمال انجام يک کودتا از جنوب کشور و  
اندن رضا پھلوی وليعھد بازگرداندن سلطنت به ايران به وسيله به تخت نش

   )٢٢٣( .صحبت کرد
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ديدار بختيار بار ديگر از ايمری نيز خواست تا ميانجی جلب حمايت در ھمين 
حکومت صدام حسين در عراق از تbش وی برای سرنگونی جمھوری اسbمی 

  .در ايران شود

ھای بختيار و  در مbقات لرد جرج براون با صدام با اشاره به امکان ھمکاری
مت اسbمی ايران حکومت عراق، خواھان ھمکاری بغداد و بختيار عليه حکو

 )  ٢٢۴(د ش

اند و صدام  ھا به بختيار و اويسی پيشنھاد کمک داده به گفته ايمری، عراقی
برزان [ برادر صدام. حسين شخصا به اين موضوع اظھار عbقه کرده است

و . دستور کمک داده است] عراق[يس سازمان امنيت ئر] ابراھيم حسن التکريتی
ده و اويسی بر اين گمان است ری در بغداد داده شبه بختيار پيشنھاد گشايش دفت

  )٢٢۵ .(ھای کماندويی به داخل ايران بفرستد تواند گروه اکنون می که

 ، داوود آليانس، در نيويورک با پارسونز)چھارم فروردين(مارس  ٢۴در روز   

ھای  که به تازگی نماينده دايم بريتانيا در سازمان ملل شده بود، مدعی تماس
  .  گسترده بختيار در ايران و آماده شدن مقدمات بازگشت او به ايران شد

بختيار به اين نتيجه : نتيجه گيری پارسونز درباره ديدارش با آليانس اين بود که
حال گسترش است و لحظه  رسيده که احساسات ضد خمينی در سراسر ايران در

ظاھرا بختيار پول زيادی برای : پارسونز تاکيد کرد .سرنوشت چندان دور نيست
عراقی شده و آليانس از  باره فوران نعمت ھايی در صحبت. اين عمليات دارد

 )٢٢۶.(ھا به بختيار ھم صحبت کرده است يلیئکمک اسرا

. يافت يتانيايی ھمچنان ادامه میديدارھای آليانس به نيابت از بختيار با مقامات بر

يس بخش خاورميانه وزارت خارجه ئخرداد، ديويد ميرز ر ٢٩/ ژوئن ١٩روز 
اين ديدار به دنبال ديدار بختيار . به درخواست اضطراری آليانس با او ديدار کرد

 .با آليانس انجام شد

ای اقدام زند و آماده بر بختيار ھم اکنون در پول غلت می" آليانس تاکيد کرد که
او يک سازمان در ايران و سه ايستگاه راديويی دارد، يکی به صورت . است

 . سيار مستقر و فعال در اطراف تھران، يکی در عراق و يکی در جايی ديگر

جوليان ايمری و پيتر تمپل ) اوايل تير(ادامه اين ديدارھا به سفر آخر ژوئن 
در پارلمان بريتانيا به  موريس، ديگر عضو ارشد آن زمان حزب محافظه کار

ايمری و . پاريس و ديدار طوeنی و جداگانه آن دو با اويسی و بختيار منجر شد
تمپل موريس گزارشھايی از اين دو ديدار تھيه و به مقامات بريتانيا ارسال 
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ای کمتر از دو ھفته قبل از شکست کودتای نوژه  اين ديدارھا در فاصله. کردند
  .بوددر ايران صورت گرفته 

بختيار : "ايمری درباره بختيار و ديدارھايش با صدام حسين چنين نوشته است
ھا برقرار کرده و يک يا چند مbقات دوستانه ھم با  ھم تماس نزديکی با عراقی

قدردانی بختيار از نيات صدام حسين، واقعا ھمانند . صدام حسين داشته است
  )٢٢٧. (اويسی است

] نجات قيام ايران بزرگ" [نقاب"ن از گروھی به نامدر ادامه اين گزارش ھمچني

ياد شده که دارای يک شورای پانزده نفره در داخل ايران بوده و در زمان 
ارسال اين گزارش مدعی شده بود که در حال تدارک بازگرداندن بختيار به 

 )٢٢٨(.ايران طی سه ماه آينده است

چرا که ھمين گروه مسئوليت  توان به ماجرای نوژه نسبت داد، اين تbش را می
جوeی و در فاصله  ٩/ تير ١٨کودتای نوژه را نيز برعھده گرفت که در 
يه، خنثی و با شکست مواجه شده  گفتگوی ويتلی با خادم و ديدار ويتلی با گری

  )٢٢٩( .بود

 ابطه با کودتای نوژه که بختياراينھا بخشی از اسناد وزارت خارجه انگليس در ر

کمک مالی  آنھا  ژنرال اويسی و با مشورت و راھنمائی خارجی ھا و باھمکاری
شاھد از غيب . بود هکشورھای خليج، به آن دست زد و بويژه صدام حسين و

ر ير بھداری و دوست صميمی بختيار دآقای دکتر منوچھر رزم آرا وز رسيد و
ھای ئوال مجری تلويزيون از پولمصاحبه با تلويزيون جھانی پارس در مورد س

وی فھرست کمک و پولھائی که بختيار از منابع مختلف  .بود يافتی بختياردر
  :دريافت کرده را به شرح زير اعbم کرد

 رشيديانادروان نصرهللا اولين کسی که به بختيار کمک کرد ش«

ھزار دeر يا  ۵٠٠حضرت اشرف eاو .دeرھزار۵٠٠.بود
ميليون  ۴يا  ٣سعودی عربستان .ھزار دeر ٧٠٠خيامی .دeرھزار٧٠٠

eر ۶٠عراق در حدود .ردeدر » کويت يا قطر، يکی از اين ھا؟ . ميليون د
  )٢٣٠( .مورد کويت و يا قطر رقم مشخصی را معين نکرد

تفاق برادرش از عاملين کودتای اشرف پھلوی و نصرهللا رشيديان با: توضيح
اعضای [ بختيار و ماايد که مرداد بودند، وی در دنباله ھمين مصاحبه می افز٢٨

در ديدار با . ربستان به آن کشور رفتيمع ار پادشاهدبه دي] ھيئت دولت بختيار
پادشاه و وليعھد عربستان به ھر يک از ما بنا به موقعيت و شخصيت خود فرد، 
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ا باز کرديم ھمگی به ھر يک از ما يک کيف سامسونت ھديه دادند که وقتی آن ر
ما . آن را در فيلمھا مشاھده می کنيمبعضی وقتھا  نظير آنچه .پر از دeر بود

  .  اروپا واريز کرديم ھمگی آن دeرھا را به حسابی در

در  ری از آمريکائی ھا و مصاحبه ھای بختيارالبته اسناد و مدارک زياد ديگ   
  . دست است که در بخش بعدی به بعضی از آنھا فھرست وار پرداخته خواھد شد

       

  :تشويق  صدام  به جنگ عليه ايرانھمدستی و  -ب
از آنجا که کودتای نوژه يکی از زمينه سازھای حمله نظامی عراق و با ھمدستی 

فقط به بخشی از فھرست اسناد و اطbعات  بختيار به ايران به وقوع پيوست،
. خارجی ھا پرداخته خواھد شد و در پايان ھم، گفته ھای بختيار خواھد آمد

  :مندان می توانند از جمله به اسناد زير مراجعه کنند پژوھشگران و عbقه

دالی، جنگ ديرپای خليج فارس، نشريه ماھانه نيروی دريائی .ام.توماس -١  
  .  ١٩٨۵آمريکا، 

  .١٩٨۵لوموند ديپلماتيک ژوئيه  -٢

طبق نوشته روزنامه لوموند، « : ١٩٨١آوريل  AFPآژانس فرانس پرس  - ٣ 
سرويسھای اطbعاتی امريکا تاکيد کردند که حکومت بغداد به گروھھای نظامی 

اکثر . اجازه داده که در خاک عراق برای سرنگونی رژيم ايران تشکيل شوند
  » .اين گروھھا وابسته به شاپور بختيار ھستند

و کماندوھای ايرانی طرفدار  «: ١٩٨٠ژوئن  ١٩ PAFسآژانس فرانس پر - ۴ 
بختيار که از عربھا و کردھا در عراق تشکيل شده اند، عمليات خرابکاری در 

اين کماندوھا به موازات نيروھای ژنرال اويسی عمل . ايران را انجام می دھند
اما به قول يکی از نزديکان شاپور بختيار، بين دو گروه عمb ھمکاری . می کنند

يکسال اخير چندين بار به عراق مسافرت کرده  در بختيار  شاپور. وجود ندارد
  ».و يک ايستگاه راديويی در آنجا تشکيل داده است

شاپور بختيار در مصاحبه «:  ١٩٨٠جوeی   ٨  AFP آژانس فرانس پرس -۵
نجا که منافع مشترک داريم به من آکرد که عراقی ھا از  با راديو فرانسه اعbم

ختيار از عراقی ھا که بر خbف شيخ نشينھا عليه رژيم شاپور ب. کمک می کنند
  .١٩٨٣اکتبر  ٢١و مجله پاری ماچ، » . ايران موضع گرفته اند تجليل کرد

ستاد مشترک ارتش عراق قرار بود در «:  ١٩٨١ژوئن  ٢١روزنامه لوموند  -۶
را اشغال کند و  -به قول عراقيھا عربستان –عرض کمتر از يک ھفته خوزستان
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ر اکتبر در اھواز شاھپو ۵دنشين را در دست بگيرند و روز مناطق کر کردھا
اطbعات و . ١٩٨٠نوامبر  ٢٣و لوموند » .بختيار حکومت آزاد تشکيل دھد

ر به مقاله توضيح بيشتر در مورد برخی از اسناد ذکر شده در باe و اسناد ديگ
رصتی اسطوره و واقعيت و سوزاندن ف: بختيار «:دکتر محمود دلخواسته

  .نگاه کنيد http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/081955.php ،»تاريخی

  

  :گفته ھای خوِد بختيار
بختيار به خيال واھی که اعمال و کردارش و اسناد و مدارک گفتگوھايش با 
خارجی ھا و ھمکاری ھايش با آنھا و کمکھای مالی که به وی شده است، افشا 
نخواھد شد، و از ديد جھان و تاريخ و ملت ايران پنھان خواھد ماند، از يکطرف 

ام حسين در حمله به ی با صدو برای فرار از عذاب وجدانی که در اثر ھمکار
ختن کودتای نافرجام نوژه به او او قبل از آن در راه اند و تجزيه کشور ايران

دست داده است، از طرف ديگر، به دون ارائه سند و مدرکی اين و آن را متھم 
وی در مورد قرارداد الجزاير از جمله می . می کند، و به دروغ توسل می جويد

ز اين بابت راضی و خشنود نباشد، جز خمينی ھيچ کس نمی توانست ا«: گويد
که اين قرارداد را، فقط به اين بھانه که تحت نظارت شاه بسته شده است، حاضر 

  ) ٢٣١(» .نبود بپذيرد

قرارداد الجزاير را در مقابل   ،صورتی که صدام، قبل از شروع حملهدر 
ر فراز بعدی باز د. ديدگان گزارشگران داخلی و خارجی، پاره کرد تلويزيون و

و به قصد پوشاندن اعمالش، در عين اعتراف به مذاکرات خود و نمايندگانش با 
دولت عراق، با ھم در جستجوی وسائل سرنگونی جمھوری اسbمی را فراھم 
آورند، اما در اينجا دروغی را عنوان می کند که مرغ پخته را به خنده وا می 

  :دارد

بود که دو رقيب را به ميدان جنگ  در خارج ھم دستھای پنھانی در کار« 
خود . مذاکرات و گفتگوئی داشتمقبل از آغاز جنگ من با دولت عراق ...بکشاند

ھا را از جنگ عليه ايران، من مداوماً آن. ماس برقرار کردندھا با نماينده من تآن
ھا پيشنھاد ن ديگر قابل تنفس نبود باز به آنوقتی فضا برای آنا. برحذر داشتم

ه خمينی را منزوی کنند و از اين راه وسائل سرنگونی اش را فراھم کردم ک
در خارج ھم دستھای « بختيار با وجودی که اذعان دارد که ) ٢٣٢(»آورند

آشکار نمی کند که  ،»و رقيب را به ميدان جنگ بکشاندپنھانی در کار بود که د
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ه کسانی اين دستھای پنھانی که در خارج صدام را ترغيب به جنگ می کرد، چ
آيا به غير از دستھای خود و دوستان غربی و عربی اش، چه دست . بوده اند

ه عراق آغاز کننده ديگری بوده است؟ با وجودی که تمامی دنيا اذعان دارند ک
، وی ايران را آغاز کننده جنگ و حمله به عراق معرفی می حمله بوده است

eئل eزم را برای متنفر از طرف ديگر در نيروھای مسلح، که تمام د« : کند
کمرشان شکسته بود، . بودن از خمينی داشتند، زمزمه اعتراض بلند شده بود

وز وجود داشتند که توھين ديده بودند، متbشی شده بودند و فقط به اين دليل ھن
چون انھدام کامل ارتش غير ممکن بود، پس می ... داشت خمينی به آنھا نياز

اند به فکر مسائل ديگر باشد، ارتش، در اين مرحله بايست به جبھه رود تا نتو
  !ديگر نمی توانست به اعbم بی طرفی بينديشد

به راه افتاد، مثل ھمه جنگ ھا ابلھانه  مصرف داخلیبخاطراين جنگی که فقط 
است، به خصوص عليه عراق که ھرگز برای ما خطری محسوب نمی شده 

  )٢٣٣(» است چنانکه امروز ھم نمی شود

  :وجود دارد اين فراز چند دروغدر 

  .ايران آغاز کننده حمله به عراق بوده است -١

  .حمله ايران برای مصرف داخلی بوده است -٢

  .صدام وعراق برای ايران خطری محسوب نمی شده است  -٣

، »ھمه جنگ ھا ابلھانه است « البته يک نکته درست در اين گفته بختيار که 
بود که قبل از کودتای نافرجام نوژه و ھمدستی با  وجود دارد ولی بختيار بھتر

  .چنين چيزی به فکرش می رسيد و خطور می کرد ،صدام در حمله به ايران

اگر به زعم بختيار در آن زمان، ارتشی ھا از خمينی متنفر بودند، آيا در زمان 
حمله عراق به ايران، ارتش بھترين موقعيت را برای پيوستن ارتش به صدام و 

  يار در اختيار نداشت؟  بخت

: را به کرسی حقانيت بنشاند، می نويسد خودو باز برای اينکه بختيار گفته ھای 

 ، می خواند و"مأمور امپرياليسم" ، "کافر"، "گنده گو" صدام حسين را  ،امام« 

صدام بايد برود، بايد عراقی ھا خود سرنوشت "  :اظھاراتی از اين قبيل می کرد
وظيفۀ ھر مسلمانی است که عليه رژيم بغداد بجنگد و به ... کنندخود را تعيين 

) ٢٣۴. (»"مردم عراق کمک کند تا خود را از قيد استثمار بعثی ھا نجات دھند

بلی آقای خمينی ھمۀ اين ھا را گفته است، اما نه قبل از آغاز حمله ھمه جانبه 
عراق و در طول ، بلکه بعد از حمله ۵٩شھريور  ٣١تاريخ عراق به ايران در 
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ھمين امروز چنين گفته ھائی را  اگر آقای بختيار و يا دوستانش. جنگ بوده است
ز آقای خمينی قبل از حمله اش و شروع جنگ با ايران، در مورد صدام ا

خود  حق به جانب آنھاست و اگر نه از دروغسازی و دروغ پراکنی آوردند،
تغيير  بود که تاريخ را به نفع خوداھند گز قادر نخودست بردارند و بدانند که ھر

دھند، ھمچنانکه تا به امروز متوليان رژيم ستم شاھی و وeيت فقيه و قلم به 
بزرگ ايران دکتر  دراد مراناتشان، نتوانسته اند، چھره مزدانشان با تمام امک

، "گنده گو" صدام را  به فرض ھم که آقای خمينی. ر کنندمصدق را لکه دا
مگر با گفتن اين حرفھا می شود به خوانده  ...، و"مأمور امپرياليسم" ، "کافر"

کشوری حمله نظامی کرد؟ ما در دنيائی زندگی می کنيم که چه در گذشته و چه 
امروز، بعضی از کشورھا عليه بعضی ديگر مدام تبليغ می کنند و از ھمين 

 .ن اتفاق نمی افتدگی ھم  مابينشاحرفھا و بدتر از آن را به يکديگر می زنند و جن

چقدر انسان بايد از خود بيگانه باشد، که اين ھمه دروغ را بر زبان جاری سازد 
خيلی بی انصاف و خيلی پررو  «اين گفته بختيار که ايرانی . و خجالت نکشد

البته بختيار با قرار و مداری . به راستی برازنده خود وی است) ٢٣۵(»است 
، حکومت بختيار تسخير بخشھايی از ايرانه به محض که با صدام داشته، ک

  .تشکيل خواھد شد، برای بختيار خطری محسوب نمی شده است

برای مصدق اجنبی  - در پايان اين بخش اين نکته را متوجه اھل خرد می کنم که 
اجنبی بود و بدست آوردن حکومت را با کمک اجنبی مھلکترين سم برای آزادی 

بختيار با پول خارجی و نيروی نظامی صدام  اما. و استقbل کشور می دانست
  )٢٣۶( .کومت موقت در خوزستان تشکيل دھدحسين کوشش کرد ح

  

  

  ::بختيار و استفاده ابزاری از مصدقبختيار و استفاده ابزاری از مصدق    --٨٨
و يا چون در پی  از مصدق استفاده ابزاری می کرده بختيار در غالب موارد،

عاجز دق کسب قدرت نخست وزيری بوده، از شناخت عميق بينش راھنمای مص
  :اين مسئله نبرای روشن شد. مانده است

  اسناد سفارت -الف 

و مصاحبه با ضياء »  ...روز ٣٧«، »يکرنگی«دکتر بختيار از نگاه  کتاب  -ب
  :   صدقی می پردازم
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  :اسناد سفارت - الف
به چند سند از سفارت آمريکا می پردازم و سپس به نتايج  در اين قسمت، ابتدا

  . مختصر اشاره می شود حاصله از اسناد بطور

بختيار گفت زمان : "، سفارت آمريکا گزارش می کند١١/٣/١٣۴٠در تاريخ  -١
محمد مصدق به عنوان يک رھبر گذشته است ولی ھميشه سمبل روح ملی 

او گفت اگر وی به نخست وزيری منصوب شود اولين . گرائی کشور خواھد بود
را به مصدق در دھکده اش ابbغ اقدام او اين خواھد بود که احترامات شخصيش 

مصدق متعلق به دورۀ ديگری بود و ھيچ نقش فعالی در ادارۀ مجدد کشور . کند
  ) ٢٣٧." (نخواھد داشت

، در مورد اينکه رھبر جبھه ملی چه کسی است؟ بختيار می ٣/١٣۴٠/ ١١ -٢
عمbً، ھيچکس، ھيچ کس در ميان ما شرايط eزم برای نوع رھبری " :گويد

د، ندارد، يکی از ما ممکن است شرايط عالی داشته باشد، ولی در اشمصدق ب
يک جنبۀ حياتی ضعيف باشد، خود مصدق يک رھبر مؤثر نيست و ديگر نمی 

البته او به . حداکثر او می تواند مثل يک شخصيت روحانی عمل کند. تواند باشد
او تمام ولی در زمينۀ سياسی واقعی . مقدار زيادی از طرف مردم محبوب است

  ) ٢٣٨." (شده است

او احساسی برای حرکات پر زرق و برق دارد و زمانی «  ٢٠/٩/١٣۴٠ - ٣ 
گفت که اگر وی نخست وزير شود، اولين اقدام او اين است که سفری به خانه 

او يک فرصت طلب سياسی است که از ھيچ کوششی برای . مصدق خواھد نمود
در ميان طبقه کارگر مضايقه ] به عنوان رھبر[بوجود آوردن تصوير خودش 

  ) ٢٣٩(» .نکرده است

بختيار گفت که او با دکتر مصدق سمبل ملی گرائی مخالفت "  ٢/١٣۴٣/٢۶ - ۴ 
ده نخواھد کرد ولی تbش خواھد کرد که از او و برنامه ھايش به نفع خود استفا

پرست بزرگ توصيف نمود که نمی تواند بختيار مصدق را يک خود. نمايد
. نمايد جبھه ملی در دست ھر مرد ديگری بجز خودش سپرده شودموافقت 

بختيار گفت که به جز برکناری رھبری محافظه کار جبھۀ ملی، ھيچ اقدامی در 
  ) ٢۴٠. "(مورد پيشنھادات اخير مصدق تحقق نيافته است

، در مصاحبه با سفارت ١٢/۴/١٣۴٠بختيار، در مورد سياست آمريکا در 
من فقط در مورد منافع ايران در اينجا صحبت نمی «  :يدآمريکا از جمله می گو

کنم، بلکه ھمچنين در مورد بھترين منافع ايران و اياeت متحده و نيز بھترين 
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ما احساس کرده ايم که نيمه آزادی که به جبھۀ ملی . مافع بشريت سخن می رانم
م ما با نظر اين مرديد آمريکا بی ارتباط نيست، بنابرداده شده است به سياست جد

دولت ما به خودی خود نمی تواند کاری . مساعدی به اياeت متحده می نگرند
پس اگر احساس ما صحيح است پس نابخردانه . انجام دھد، فقط با کمک شما

» . خواھد بود که اياeت متحده به بازگرداندن ديکتاتوری نظامی کمک کند

)٢۴١(  

مرداد، سفارت آمريکا  ٢٨ودتای سه ماه و اندی، بعد از ک ،٩/٣٢/ ١١در -۵
ليتھای ضد آمريکائی، دکتر بختيار اظھار داشت که اعدم فع"    :گزارش می کند

او و ديگر شخصيتھای حزب ايران اکنون به اين نتيجه رسيده اند که حتی ملی 
گراترين دولتھا در ايران بدون دوستی فعال يکی از سه قدرت بزرگ نمی تواند 

ثابت شد ھمکاری با انگليسيھا فاجعه آميز است، و ھمکاری با . دوام داشته باشد
حمايت از ايbت متحده . اتحاد شوروی به معنای نابود شدن کشور خواھد بود

دکتر بختيار فقط ضمنی از . نمايانگر تنھا اميد ايران برای استقbل نسبی است
  ) ٢۴٢."(سياست جاری آمريکا در ايران انتقاد نمود

ھرز، کنسول امور . ، شاپور بختيار در مذاکره با ماتين اف١٣۴٣/ آبان/ ١٣در 
  :سياسی، در محل اقامت آقای ھرز، چنين می گويد

بختيار سپس شروع به تحليل منافع آمريکا در ايران نمود، و گفت که او ... «
فکر می کند منافع دراز مدت اياeت متحده در اينجا بوسيله ايجاد يک دولت 

آرزوھای مردم که به درجاتی از آزادی سياسی را مجاز خواھد جوابگو به 
او خودش را يک طرفدار سلطنت . نمود، به بھترين نحو فراھم خواھد شد

توصيف کرد ولی سلطنتی که می خواھد ببيند که شاه سلطنت می کند و نه 
  )٢۴٣(»حکومت 

، کنسول امور ھرز. باز در ھمان تاريخ،  شاپور بختيار در مذاکره با ماتين اف  
بختيار سپس شروع به ... « :سياسی، در محل اقامت آقای ھرز، چنين می گويد

تحليل منافع آمريکا در ايران نمود، و گفت که او فکر می کند منافع دراز مدت 
اياeت متحده در اينجا بوسيله ايجاد يک دولت جوابگو به آرزوھای مردم که به 

واھد نمود، به بھترين نحو فراھم خواھد درجاتی از آزادی سياسی را مجاز خ
او خودش را يک طرفدار سلطنت توصيف کرد ولی سلطنتی که می خواھد . شد

  )٢۴۴(»ببيند که شاه سلطنت می کند و نه حکومت 
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  :توجه 

 ١٠۵،  از صفحۀ )١(سی در ايران، احزاب سيا٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره 

مختلف سفارت آمريکا و نيز وضعيت  گفتگوھای بختيار با مقامات، از ١٩٨تا 
. اين گزارشھا در دو قسمت تنظيم شده است. مختلف وی را گزارش می کند

شروع  ١٩/٨/١٣٣١را اشغال کرده از  ١٧٩تا ١٠۵قسمت اول که از صفحۀ 
قسمت دوم که از صفحۀ . خاتمه پيدا می کند ١٣۴۶آذر  ٢٠می شود و تا تاريخ

شروع می شود و تاريخ  ۴/٧/١٣۵٧ز تاريخ را در بر می گيرد، ا ١٩٨تا  ١٨٠
در ضمن متن انگليسی آنھا نيز در ھمين کتاب ھمراه . ، خاتمه می يابد۵٧/١١/۵

  .و قابل دسترسی است

ه بر اينکه مشخص می شود که بختيار استفاده ابزاری واين اسناد عb ازخbل
  :ازمصدق کرده، چند نکته ملموِس ديگر قابل درک و استنتاج است

، به بعد ٣٢اد مرد ٢٨ معلوم می شود، از ھمان دوران بعد از کودتای - ١ 
  .رسيدن به مقام نخست وزيری و دستيابی به آن بوده است دکتربختيار به فکر

  .دستيابی به دولت و نخست وزيری بدون کمک و حمايت آمريکا ميسر نيست -٢

موازنۀ مثبت که  تز موازنۀ منفی دکتر مصدق، قابليت عملی ندارد و بايد با -٣
  .عمل کرد موازنۀ قدرت است

برای رسيدن به قدرت، به جای مراجعه به مردِم خود، مرتب با سفارت در  -۴
ارتباط بوده و اطbعات و راھنمائی ھائی برای حفظ منافع ايران و آمريکا به  

  .آمريکائی ھا می داده است

صد ق را سرنگون که حکومت ملی دکتر م مرداد، سازمان سيا ٢٨کودتای  -۵
  .و انگار آمريکا در آن نقشی نداشته است. کرد، ناديده گرفته شده است

با توجه به نکات فوق که کامbً در خbل اسناد مشھود است، نشان دھنده اين 
نکته نيز ھست، که بختيار از شناخت عميق بينش راھنمای مصدق عاجز مانده 

نخست وزيری و دستيابی به دولت  و يا اينکه آن را برای رسيدن به پست. است
  .امکان پذير نمی ديده است

با توجه به اسنادی از سفارت آمريکا که در فوق آمد، بايد آفرين گفت، به ھوش، 
زيرا او در تبعيدگاھش در احمد آباد، در سالھای بعد . درايت و زيرکی مصدق

يافته بود که با شناخت عميقی که داشت، در ۴٢تا  ٣٩از کودتا و بويژه سالھای 
چوب منافع ايران و آمريکا  است، بھه ملی ھدفشان عمل کردن در چھارسران ج

و مصدق و پيشنھادھايش مانع چنين سياستی است، بدين علت وقتی نوشت که 
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اساسنامه و آئين نامه جبھه ملی طوری تنظيم نشده که ملت ايران بتواند از آن «
زير نظر عموم احزاب و دستجات استفاده نمايد و کاری که صورت می گيرد 

پيشنھاد تغيير اساسنامه جبھه را ارائه داد تا جبھه از حالت چند  و)  ٢۴۵(» باشد
شخصيت سياسی خارج شود و مرکزی برای ھمه احزاب و دسته جات و گروه 

جبھه ملی مرکز احزاب و اجتماعات و « : ھا باشد و در تعريف جبھه نوشت
شکيbتی دارند و مرامی جز آزادی و استقbل دستجاتی است که برای خود ت

که در صورت پذيرش چنين پيشنھادی، مديريت و ) ٢۴۶(» ايران ندارند
و در دست نمايندگان  از دست عده ای شخصيت سياسی خارج رھبری جبھه
ھا و دستجات و انجمنھا قرار می گرفت، مورد مخالفت قرار ھاحزاب، گرو

ای جدی عليه حکومت کودتا نبودند و مشاھده و چون اينان اھل مبارزه . گرفت
کردند، که مردم و بويژه دانشجويان داخل و خارج رھبری مصدق را رھا 

که را مصدق علت بی عملی جبھه . نخواھند کرد، جبھه را بکلی تعطيل کردند
انتخاب اعضای « : نتوانست قدمی برای مملکت بردارد، صريح و آشکار نوشت

 .اکثريتشان در ھيچ اجتماعی نبودندماعات بودند و شورا که بعضی عضو اجت

تی داشتند که پشتيبانشان نه مسئول بودند و نه جمعي اخbصه اينکه اعضای شور
عضی از اشخاص منفرد که وارد شورا شده بودند مقصودشان اين بود بباشد و 

وقت خود را در يک اجتماع بگذرانند و برخی ديگر مأموريت داشتند که در کار 
جبھه نظارت کنند و گزارش خود را به جاھای eزم برسانند و به ھمين جھات 

» .بود که جبھه ملی نتوانست کوچکترين قدمی در راه مصالح مملکت بردارد

)٢۴٧ (  

ر شما راجع به مخالفت دکتر مصدق ظن« وقتی از بختيار پرسيده می شود که  
پس  ...« تی می گويد، بعد از توضيح نکا» با ساخت و بافت جبھه ملی چيست؟

مقصودم اين است که مرحوم مصدق راجع به جبھه ملی بعلت ھمين موضوع 
يک مقداری بعلت اينکه خيال می کرده بود که سر پيری می خواھند او را کنار 

و واقعيت آن دوران اين مسئله  با توجه به اسناد ذکر شده) ٢۴٨(» .بگذارند
اشتن نه به معنای احترام نگذاشتن به کنار گذ. خيال نبود و يک واقعيت بود

که ھمکاری در مصدق، بلکه از او می خواستند که مانع سياست مورد نظر آنھا 
نشود و از سياست کنار بکشد و از او می چارچوب منافع ايران و آمريکا است، 

در سئوال بعدی صدقی از بختيار، اين نکته . خواستند که به نقش خود خاتمه دھد
  :وشن می کندرا کامb ر
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ولی من تا آنجائی که نامه ھای دکتر مصدق را ديده ام، چون می دانيد اين  -س« 
نامه ھا منتشر شده است، دکتر مصدق اصوeً به ساخت و تشکيbت جبھه ملی 
ا ايراد داشت و او معتقد بود که جبھه ملی می بايست که محل احزاب و سازمانھ

اين ھا باشد نه تجمع دوستانی که خودشان از  نمايندگان و سنديکاھا يعنی در واقع
: بختيار چنين پاسخ می دھد »آمده اند؟ ھمديگر دعوت کرده اند و به شورای ملی

ببينيد چگونه؟ به بنده بفرمائيد که چگونه؟ بنده خودم می روم، حاe فکر کنيد « 
ی بنده م. که شاپور بختيار ھم اسمش نيست و توی ھيچ حزبی ھم ھيچوقت نبودم

نفر جمع می کنم و يک مرامنامه ای مثل ھمۀ مرامنامه ھای دنيا را به  ٢٠روم
آخر اين ترکيب . شما می دھم که بنده نيرو دارم و می خواھم به شما ملحق شوم

آدم بايد آخر " می دانيد بقول ناپلئون بناپارت که می گويد .... ھم که نمی شود
خود ھمين کار را دوگل کرد و " بيرون برود هعمر بتواند با زيبائی از صحن

لش را بازی کرد بگويد که آقا را در يک جريانی رُ  آدم بايد وقتی. بناپارت نکرد
حاe مصدق که محبوب اکثريت ملت ايران ھميشه بوده و . من کارم تمام شد

ھست بنظرم نمی بايست خودش توی اين جريانات به ما دستور بدھد که بيائيد 
تازه اين ھم يک چيزی بود که فروھر . آن کار را نکنيداين کار را بکنيد و 

  ) ٢۴٩(» .نوشته بود و داده بود به متين دفتری و او ھم به مصدق داده بود

    

و مصاحبه » ...روز ٣٧«، »يکرنگی«دکتر بختيار از نگاه  کتاب  -ب
   :با ضياء صدقی

اسناد سفارت  ھا ھماناگر استفاده ابزاری که دکتر بختيار از مصدق می کرد، تن
قرار  نادممکن بود حد اقل، عbمت سئوال بزرگی در مقابل آن اس آمريکا بود،

ق پيدا می کند، فھميده می شود اما وقتی آن اسناد با گفته مستقيم خودش تطاب. داد
ق ھمان ھا بوده است که از سفارت آمريکا که نظر واقعی بختيار نسبت به مصد

  .گزارش شده است

ی انتقاد از خود، علل شکست خود را به گردن اين و آن می اندازد بختيار به جا 
و حتی در انتقاد از مصدق نيز عباراتی چون ناآگاه از مسائل دنيا، بی توجه به 

دکتر مصدق ھيچگاه نخواست و « :مسائل حزبی و جامعه شناسی، ادعا کرده که
ت يک آدم شايد نمی توانست يک مربی سياسی برای ملت ايران باشد به صور

  )٢۵٠(» .تشکيbتی و حزبی باشد



٨٤ -            ،  ����� � روش و 	��بختـيار���ق و   -     

  

  

" عبد الناصر" مثل " نھرو"افرادی مثل  –نه شخص من  –با احترامی که ... «

ھا خيال ، يک مردی نبود که آن طور که شماداشتند] دکتر مصدق[نسبت به او 
مصدق پس از اينکه در دوره چھارم . می کنيد وارد به مسائل دنيای امروز باشد

تا رفتن رضا شاه خانه  ١٣٠۶و  ١٣٠۵بود، يعنی در حدود سال وکيل مجلس 
مثل اينکه به کلی از اين تحول دنيا و مسائل دنيا، مابين دو جنگ بکلی . نشين شد

=  Sociologic( ار بود و به مسائل کارگری يا حتی با مسائل سوسيولوژیبرکن

ه نخواست و دکتر مصدق ھيچگا. و حزبی و اينھا توجه نداشت) جامعه شناسی ن
شايد نمی توانست يک مربی سياسی برای ملت ايران باشد به صورت يک آدم 

با توجه به زندگی سراسر پر تbطم مصدق ) ٢۵١(» . تشکيbتی و حزبی باشد
ر اين مورد وجود دارد، بر عکس قضاوت سناد و مدارک انکار ناپذيری که دو ا

د و ھم يک مربی باتجربه و دکتر شاپور بختيار، دکتر مصدق ھم مرد سياسی بو
  .با حسن نيت و ھم يک رھبر سياسی برای مردم

طول عمر  مبا وجود اين حرفھا، اما بختيار که نمی تواند، اقدامات او را در تما
بعد از فوت مصدق ما واقعاً مردی که شبيه « : از ھر جھت نفی کند، می گويد

البته من نمی خواھم . تيمبه او باشد، يک مردی که دارای آن اراده باشد نداش
گاھی . راجع به مردی مثل مصدق مبالغه بکنم، نه، کج سليقگی ھايی ھم داشت

افراط می کرد در بعضی چيزھايی که يک مرد بزرگ سياسی در حد او نبايد 
ولی . اين را ھم می گويم برای اينکه ھيچوقت نگويند من مداح کسی ھستم. بکند

  )٢۵٢(» .اين مرد يک مرد استثنائی بود

  :و يا وقتی که از وفاداری شاه نگران می شود، می گويد

وفا داری من نسبت به پادشاه به کمال بود، نه به دeيل عbيق شخصی، بلکه « 
به دليل آن که اين وفا داری با اصولی که به آنھا معتقد بودم و با يکرنگی ذاتی 

داشتم و می دانستم  ولی من بيش از ھر چيز از دسيسه ھا ھراس. من منطبق بود
من در ھر حال از مصدق قوی تر نيستم و او تا لحظۀ سقوطش با آنھا دست 

  ) ٢۵٣(» .بگريبان بود

  

  :نتيجه گيری
از ديد برخی، گويی می توان راه حلی ميانه برای نشان دادن بزرگی انديشه و 
منش آقای بختيار جستجو کرد و آن اينکه مسئله بختيار را بايد تا مقطع انقbب 

اما اين حرف مثل اين است که بگوئيم شاه را تا قبل . بررسی کرد و نه بعد از آن
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بعد آن نداشته باشيم ويا عابد و ما مرداد بررسی کنيم و کاری به ٢٨از کودتای 
زاھدی که به عبادت خداوند مشغول بوده و بعد جنايت کار شده است را به ھمان 

اگر چنين است آقای خمينی را ھم بايد . زمان عابد و زاھد بودن وی قناعت کنيم
ديکتاتوری مطلقه فقيھی که بعد از تا مقطع پاريس نگاه کرد و به استقرار 

مگر می شود که بخشی از . ه گزاری کرد کاری نداشته باشيمپاي ١٣۶٠سال
دوران و شخصيت کسی را مورد مطالعه قرار داد و به بخش ديگر آن کاری 

مگر می شود شخصيت بختيار را به دو . نداشت؟ چنين چيزی غير ممکن است
آيا اين . نيم تقسيم کرد و به نيمی از آن کار داشت و نيم ديگر را ناديده گرفت

 نين روشی خود توھين به شخصيت وی نيست چرا که او را شخصيتیچ

يکپارچه به حساب نمی آورد؟ آری در مورد دکتر بختيار من ھم با بسياری ھم 
عقيده ھستم که اگر ايشان بعد از پيروزی انقbب دست به بعضی از اعمالی که 

الی را ھم که به آنھا اشاره رفت نزده بود، حتی من از آن باe تر می گويم، اعم
روزه نخست وزيری خود انجام داده را به نحوی می شد از آن  ٣٧در دوران 

چشم پوشی کرد و تمام اعمال گذشته ايشان با کم و زيادھايش قابل چشم پوشی 
از قبيل تکروی، غرور بيش از اندازه به : زيرا يکسری از اعمال بختيار. بود

خود دادن، ديگران و ھمفکران خود خود، به دنبال قدرت بودن، ھمه حق را به 
از ديگران و حتی از رفقا و  هجدا بافترا ھم به حساب نياوردن، خود را تافته 

چشم ھمفکران خود دانستن، نخبه گرا و اليت گرا بودن را ممکن است از آن 
شخصيتھا را ھم می شود جزو اعمالی به حساب  استفاده ابزاری از. پوشی کرد

بسياری از سياسيون ما نيز دچار چنين اعمالی با درجاتی آورد که متأسفانه، 
کمتر و يا بيشترھستند وگرچه اثر وضعی نامطلوِب چنين اعمالی ھم دامن 

از آنجا که اما . خودشان را می گيرد و ھم  جامعه خسارت آن را بايد بپردازد
ً اينھا  ل بيماری عمومی اغلب سياسيون ما است، ھمچنانکه از ديگران قابنوعا

  .بخشش است، دکتر بختيار را ھم می شود با ھمان چشم نگاه کرد

حتی انتقاد نکردن از اعمال نادرست، اشتباه و ندانم کاريھای خود را چون انتقاد  
! از خود در بين جامعه ما نھادينه نشده و ما وحشت داريم که بگوئيم ای مردم

من از بابت آن از شما  چنين و چنان عملی را که من انجام دادم اشتباه بوده و
انتقاد از اعمال و . مردم عذر خواھی می کنم و در تصحيح خود نيز می کوشم

با کمال تأسف بايد بگويم کسر  ست بويژه در نزد عموم سياسيون ماکردار نادر
شأن تلقی می شود، بعضی از سياسيون ھم که از خود انتقادی می کنند، آن انتقاد 
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جامعه می دھند، که آن نقطه قوتی برايشان تلقی  از خود را به نحوی تحويل
با ھمه اين وجود اين نيز چون مسری ھمگان است، باز قابل چشم پوشی . گردد
  .است

اما با پول و امکانات خارجی ھا دست به کودتای نوژه زدن، و موجب کشته 
 بسياری از افسران کشور را فراھم آوردن، و برای بازگرداندِن آب رفته  نشد

، با صدام حسين ھمدست شدن و مشوق صدام در جنگ با جمھوری جوی به
اسbمی، چيزی است که نه با روش و منش مصدق ھمخوانی دارد و نه ھمدست 
شدن با کسی که فرزندان اين کشور را به خاک و خون کشيده و در صدد تجزيه 

  اگر بختيار دست به اين از ديد جامعه فراموش شدنی است کهايران بوده، 

اعمال دومی نزده بود، ھمۀ اعمال ديگر او، حتی تکرويش و بدون اطbع 
دوستاِن جبھه ای خود نخست وزيری شاه را پذيرفتن و موجب تشتت و تفرقه در 
جبھه ملی شدن، از ديد من قابل گذشت بود و وی به عنوان يک شخصيت ملی و 

ن اعمال گذشته ند و آمصدقی در حافظه تاريخی کشور برای ھميشه باقی می ما
رنگ می باخت و يا شايد محو می شد، حتی می توانست بعد از  پوشيده و يا

اينکه به خارج آمد و جمھوری اسbمی به ديکتاتوری تمام عيار تبديل شد، نقش 
مھمی در جامعه ايفا کند ولی به خارجی متوسل شدن و تا مرز تجزيه ايران 

اه از حافظه تاريخی ملت ايران بوسيلۀ صدام پيش رفتن، چيزی است که ھيچگ
زمان است،  و مدارک محو نخواھد شد و تا زمانزيرا اسناد . محو نخواھد شد

  .   و ای کاش چنين نمی شد. ھمچنان باقی خواھد ماند

، آيا چنين شخصيتی ده استبا لختی توجه از راه عبرت به آنچه در اين تحقيق آم
  .و خدا داناتر است نيست؟خواندن ظلم به مصدق و خود  را پيرو مصدق

  محمد جعفری

mbarzavand@yahoo.com  

  

   

  ::ههييو نماو نما  ادداشتادداشتيي
  

  من استعفای: بختيار" ستون سوم ٨، ص ١۵٧۵۶، شماره ١٣۵٧دی ماه  ٢٠اطbعات، چھارشنبه  - ١

  "را نخواسته ام شاه

  :ياد داشت مترجم.  ٢٣٧مھشيد امير شاھی، چاپ سوم، ی ، صيکرنگی، شاپور بختيار، ترجمۀ  - ٢

  .است ١٣۶١آبان   ٢۵ پاريس 
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  . ھمين نوشته،  قسمت سوم. ک.ر - ٣

  در موقع رأی گيری در شورای جبھه ملی، در  مورد دکتر بختيار، باتفاق آراء، رأی به اخراج او - ۴

.  مخالف و تيمسار مدنی رأی ممتنع دادو فقط دو نفر يکی ابوالفضل قاسمی بود که رأی  داده شد

: " اين موضوع را چنين گزارش می کند ١٨/١٠/۵٧کاتم، ايران شناس و استاد ھاروارد در تاريخ 

از بختيار به عنوان يک شخصيت متزلزل که نتوانسته در برابر پيشنھادات شاه ...مخالفين ميانه رو
اسناد سفارت ."( د يا  نباشد، ياد می کنندبرای نخست وزيری مقاومت کند، حال بسود ايران باش

  .)۶، ص١٠شماره 

  ، ايرج افشار، کتاب يا انتشارات؟ روشن وابسته به نشر)در باره الھيار صالح( پرونده صالح  - ۵

، اين نامه را به الھيار صالح نوشته ١٣۴١آذر  ١۶مصدق در .  ٣٢٩،تھران؟  ص ١٣٨۴ روشن
  .است

  ھمين نوشته،   . ک.ر - ۶

  ھمين نوشته، . ک.ر - ٧

  بھمن ١۵و اطbعات، يکشنبه . ٢٩٠- ٢٩١گروگان گيری و جانشينان انقbب، محمد جعفری،ص - ٨

  .  ٢ص ،١٣۵٧ 

  ستاد مشترک ارتش عراق قرار بود در: "١٩٨١ژوئن  ٢١از جمله نگاه کنيد به روزنامه لوموند  - ٩

کند و کردھا مناطق را اشغال  - به قول عراقيھا عربستان –کمتر از يک ھفته خوزستان عرض
. اکتبر در اھواز شاھپور بختيار حکومت آزاد تشکيل دھد  ۵کردنشين را در دست بگيرند و روز 

نگاه کنيد به کتاب ژان ايو اپرون و ژان نوئل تورنيه،  نو ھمچني ١٩٨٠نوامبر  ٢٣و لوموند " 
  .   ١٩٩٢پاريس 

Enquete sur l’assassinat de Chapour Bakhtiar, Jean-Yves Chaperon and Jean-

Noel Tournier, Edition n° 1 Paris 1992  

١٠ -               Qutidien de Pari 22 Octobre 1980  

  . ٣۴٠- ٣۵٣، فصل ھفتم، صص»پارس و تحول انقbب از آزادی به استبداد« .  ک.ر - ١١

  من : بختيار" ستون سوم ٨، ص ١۵٧۵۶، شماره ١٣۵٧دی ماه  ٢٠اطbعات، چھارشنبه  - ١٢

  " را نخواسته ام استعفای شاه

  . ١۶، ص  ٣مصاحبه با ھاروارد، از نوار - ١٣

  . ١۵١مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١۴

  .  ۶، ص١۵٧۵٣، شماره ۵٧ديماه  ١۶اطbعات سه شنبه   - ١۵

  .۶، ص١۵٧۵٣، شماره ۵٧ديماه  ١۶اطbعات سه شنبه  - ١۶

  پيام نخست در آستانه ورود امام   ٨، ص ١۵٧٧۴، شماره ١٣۵٧بھمن  ١٢اطbعات پنجشنبه،   - ١٧

  .  خمينی

  حضرت آيت هللا خميني دامت بركاته؛  - ۵۶ھفتم شھريور ماه « :متن کامل نامه به اين شرح  است - ١٨

كه با امضاي اينجانب و آقايان دكتر  ۵۶خرداد  ٢٢مبارك شايد از انتشار اعbميه مورخ  خاطر
ما در مقابل . كريم سنجابي و داريوش فروھر در تھران انتشار يافته است اطbع حاصل فرموده ايد

خلق و خدا بيان اين حقايق را اداي وظيفه ملي وديني خود دانسته ايم و اوضاع كشور را 
در اين ايام كه براي چند روز . كه ھست بگوش ھموطنان خود ودنياي خارج رسانديم ھمانطوري

اقامت در فرانسه بودم با دوستان وھمفكران خود تبادل نظر كردم واكنون به وسيله دوست مبارز 
عطف نظر به . خود آقاي ابوالحسن بني صدر اين عريضه را به حضور آن حضرت تقديم مي دارد
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مذكور خواستم استدعا نمايم كه به منظور وسعت بخشيدن به  گان نامهمضا كنندگذشته و سوابق ا
مبارزات وايجاد ھماھنگي بيشتر بين افراد ملت مسلمان در صورتي كه مقتضي بدانيد به ھر نحو 

، ارادتمند  ]تحيت[باسbم و تھيت . كه صbح باشد ما را در اين راه  خير، ھدايت و حمايت فرمائيد
  » .ارشاپور بختي

  . ۶۵سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١٩

  و من آن را  زبان برای آقای خمينی ارسال کردهبوسيلۀ مھندس مر دکتر بختيار که متن نامه ای - ٢٠

دکتر شاپور بختيار، نخست « :آغاز کرده استچنين متن نامه را با تيتر خود کيھان . يافتم در کيھان
  :  وزير طی نامه ای که به حضور آيت هللا العظمی خمينی ارسال داشته است، چنين می نويسد

پس از عرض سbم و تقديم احترام به حضور مقدس آن پيشوای بزرگ روحانی که به الطاف « 
چند نکته قابل الھی به فضيلت مجاھدت در راه حق آراسته است اجازه می خواھد به اختصار 

اميد وارم به ياری . توجه آن رھبر عالی قدر اسbمی را به استحضار خاطر شريف برساند
خداوند بزرگ بتوانم آنچه را که بعنوان يک ايرانی مسلمان مبارز بعھده دارم به روشنی بيان 

مسار مبادا که بسبب ترديد در بيان حقيقت  نزد  بندگان حق پرست و حقيقت جوی خدا شر. کنم
  .شوم

آن حضرت واقفند که برنامه اين دولت از صفر تا ذيل کامbً و جزاً ھمان مطالبی است که  - ١
طی ساليان دراز دوران اخافه و ارعاب و اختناق مورد نظر آن وجود مقدس و ساير مبارزان و 

ی شھيدان راه حق و آزادی بوده است و به محض تصدی نخست وزيری بbفاصله با توکل به خدا
جای ھيچگونه ترديد نيست که اگر  ق و اخbص شروع به اجرای آن کردممتعال با کمال اشتيا

مھلت معقولی داده شود به خاطر صيانت حقوق حقه ملت مسلمان و مبارز ايران به حرمت روان 
سال سابقه مبارزات سياسی  و برای حفظ استقbل و  ٢۵پاک شھيدان راه آزادی و به حکم 

يھنم به خواست خدای متعال، تمام جرئيات اين برنامه را مردانه و مخلصانه به تماميت خاک م
  .موقع اجرا خواھم گذاشت

اميدوارم در اين راه از برکت انفاس قدسيه آن حضرت و . اين کار البته در گرو توفيق الھی است
  .دعای خير ھمۀ نيک خواھان اين مرز و بوم برخوردار شوم

ای بزرگ روحانی سعادتی است که من نيز مانند بسياری از فرزندان ھرچند زيارت آن پيشو - ٢
ايران که ھواخواه آزادی و استقbل آزادی ايران و مؤّدب به آداب اسbم در تجليل مقام آيات 

می خواھم بعرضتان برسانم که به عقيده  ولی اجازه. bم اند در آرزوی آنمعظام و علمای اع
تحريکات گوناگون و حالت عصيانی که در گروھھای موافق و  اينجانب در شرايط کنونی بسبب

مغتنم موجب تشنجات و اختebتی خواھد شد که دولت را  مخالف وجود دارد، بازگشت آن وجود
لذا . يه ھمه آزاديخواھان خداپرست ايران است باز خواھد داشتھاز ادامه برنامه ای که متفق ال

  .أخير عزيمت به ايران بسمع قبول تلقی فرمايندتمنا دارد استدعای ارادتمند را در ت

اگر پس از تشريف فرمائی مبادرت به اعbم يک سازمان سياسی بفرمايند که با قانون اساسی  - ٣
کنونی سازگار نباشد، يقيناً دولت را در وضع بسيار دشوار و خطرناکی قرار خواھند داد که 

  .اينجانب نمی خواھد مسئوليت عواقب آن را بپذيرد

اميد وارم با توجه به موقعيت اينجانب بحکم درايت حکيمانه و نيت مخلصانه و خيرخواھانه  - ۴
ای که برای سعادت مردم ايران داشته و داريد اجازه بفرمائيد که ھر تغييری در نظام مملکت از 

  .راه صحيح و سلم و آرامش بر طبق سنن دموکراتيک مقبول در تمام جھان انجام گيرد
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خودکامگی و درنده خوئی مطلق و فساد عام و  از يک ربع قرن سيطرهمبادا خدای ناخواسته پس 
شامل، دوباره گرفتار مصيبتی عميق تر و بbئی بزرگتر گرديم که در آن صورت بايد بگويم، 

  .مسکين من و رنجھای بی حاصل من

  .رف اوستحضرت آيت هللا، از  خدا دان خbف دشمن و دوست، که دل ھردو در تص

من بحکم ھمين ايمان عميق، آرزومندم که آن پيشوای بزرگ در اين لحظه خطير نيز با الھامات 
ربّانی ملھم شوند تا عليرغم احوال فعلی، صميميت و اخbص من در راه حق و آزادی برای آن 

از  وجود مقدس آشکار گردد و به علم اليقين موفق گردند که اين استدعا صرفاً بخاطر اجتناب
پيش آمدھائی است که در صورت بروز برای من نيز جز نھايت تأسف نتيجه ای نخواھد داشت و 

ھمه مبارزان راه حق و آزادی را ساليان . کوه اندوھی که از آن حوادث بر دل ما فرود خواھد آمد
  .دراز سوگوار خواھد کرد و روح پاک شھدای راه آزادی را تا ابد متألم خواھد ساخت

  »  اردتمند شاپور بختيار، علی من التبع الھدا  والسbم

  )؛ نامه بختيار به امام خمينی٢، ص١٠۶٢٣، شماره ۵٧بھمن  ٨کيھان، يکشنبه (  

  . ١۴٧سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص   - ٢١

  . ۵و۴در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص   - ٢٢

  .١٩٢و١٩١مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٢٣

  . ١٩۴و١٩٣، ص ھمان سند  - ٢۴

  از امام خمينی کسب نظر : ، بختيار٢، ص ١۵٧٧٠، شماره ١٣۵٧بھمن  ٨اطbعات يکشنبه،  - ٢۵

  می کنم؛

  .به پاريس می رود...، بختيار۵، ص ١٠۶٢٣، شماره ١٣۵٧بھمن  ٨کيھان، 

 :William Sullivan, Mission to Iran (New York and Londonاز به نقل  - ٢۶

W.W.Norton, 1981).p. 240 )محمود دلخواسته(  

   .١٣در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار دوم، ص  - ٢٧

     FCO 8/3351 :اسناد وزارت خارج انگليس، فايل - ٢٨

   .  ٩و٨در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص  - ٢٩

  . ھمان سند - ٣٠

  .   ١۴و١٣ص ھمان سند،  - ٣١

  . ١۵۴مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٣٢

  . ١۵٧، ص ھمان سند - ٣٣

   . ١٧٩، ص ھمان سند - ٣۴

  .١٢٨سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ٣۵

  .   ١٨در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار  سوم، ص  - ٣۶

  . ١۶ص  ھمان سند، - ٣٧

  . ١۵١مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٣٨

  ؛ به نقل از کيھان ھوائی ھفتگی، ٣٠٣اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، ص  - ٣٩

  .١٣۵٧بھمن  ١٨، چھارشنبه ٣٠۵ شماره

  خيانت به اميد، ابوالحسن : ؛ به نقل از١۵٧- ١۵٨، ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد - ۴٠

 .٣٧٠ص  صدر، بنی

  ؛ من خودم نامه مصطفی شعاعيان به مصدق و پاسخ دکترمصدق را بوی ١۵٨ھمان سند، ص - ۴١
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ن را اما آقای ھوشنگ کشاورز صدر برای نگارنده تعريف کرد که ھم نامه و ھم پاسخ آ ام نديده
 .خود مbحظه کرده است

  تاريخ سياسی معاصر، : ؛ به نقل از١۶٢، ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  - ۴٢

  . ۶١، ص ١٣۶٢الدين مدنی،ج دوم آبان  سيدجbل

  ؛  تاريخ گزارش  ١٢۴، ص )١(، احزاب سياسی در ايران٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره  - ۴٣

  .، است١٣۴٠/ تير/  ١٢بختيار با سفارت آمريکا،  گفتگوی

  .١٧١، ص ھمان سند  - ۴۴

  .  ٢٣٧مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ۴۵

وزيری را  ؛ سنگر نخست۶،ص١۵٧۶۶، شماره ۵٧/ بھمن/ ٢روزنامه اطbعات، دو شنبه  - ۴۶
  خالی 

  . نمی کنم

  .   ٩در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص  - ۴٧

  .   ۵و۴، ص ھمان سند - ۴٨

  . ٩و٨، ص ھمان سند - ۴٩

  .١۴سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ۵٠

   . ١۵٨مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ۵١

  .؛ خبرنگار نشريه نيوز ويک١٣۴، ص  ھمان سند - ۵٢

  .۴١، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال - ۵٣

  .١٠٧مھشيد امير شاھی،  : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ۵۴

  .  ٧در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص  - ۵۵

  .٢۴٣مھشيد امير شاھی، ص: يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ۵۶

مناسب است که در اينجا جريان دستگيری بختيار که در جائی نيامده،  برای اولين بار  :توضيح
دستگير « بھمن مطلع شدم که  ٢٣می گويد که   ،٢٣۶يکرنگی ، صبختيار در کتاب  :کنمفاش 

جريان دستگير بختيار از » .شده ام و با ھويدا در خانه ای که خمينی ھم آنجاست زندانی ھستم
بچه . بھمن روزنامه ھا اطbع دادند که بختيار دستگير و زندانی شده است ٢٣روز  :اينقرار است

دائی خانم مھندس گل احمر صاحب خانه ما که از اھالی گلپايگان وکامbً شبيه بختيار  ،ھای کميته
و بb فاصله خبر به  دستگير و به کميته می برندبه اين خيال که وی بختيار است، را است  بوده

اما بعد از اينکه ثابت می شود وی بختيار نيست، اين . جرايد داده می شود که بختيار دستگير شد
وعات داده بودند، تکذيب خبر را بشخص آزاد می شود، از يکطرف کسانی که خبر را به مط

انعکاس  .ه استکسر شأن خود تلقی کرده و به مطبوعات اطbع نمی دھند که بختيار دستگير نشد
از طرف ديگر چون ھنوز . بختيار در مطبوعات نيز دروغ بود و تکذيب نشد خبر خود کشی

بختيار به خارج نرفته و در پاريس  آفتابی نشده بود، فکر می کردند که ممکن است به او 
و  در پاريس وی تازه بعد از مأيوس شدن از دستگيری بختيار و آفتابی شدن.  دسترسی پيدا بکنند

. »بختيار از مرز بازرگان فرار کرده است« در آن موقع گفته شد که  مطبوعاتيش،مصاحبه 

  . کنايه از اينکه مرحوم مھندس بازرگان او را فراری داده است

  .١٨در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار اول ص  - ۵٧

  مريکا در سفارت آ؛ ١١٩، ص )١(حزاب سياسی در ايران، ا٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره  - ۵٨

  . ،  گزارش می کند١٣۴٠/ ١٢/۴خصوصيات بختيار در مورد  و
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  .است ١٣۵٧/ آبان/٢۶تاريخ گزارش  ؛ ١٩٧ھمان سند، ص  - ۵٩

      FCO 8/3349 :اسناد وزارت خارج انگليس، فايل - ٦٠

  . ١٦مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٦١

  سعدی شاعر بزرگ ايران در باب پنجم بوستان در نقل حکايتی اين  بيت  ؛١١ ، ص ھمان سند - ۶٢

   .سروده است شعر را

  .۶، پيشگفتار، ص ھمان سند - ۶٣

  ، ص ١٣٨٨ايرج امينی، نشر ماھی تھران : بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، نوشتهبر - ۶۴

٢۵٢- ٧۵۴  

   ١٩، فرمان نخست وزيری امينی را صادر و وی در تاريخ ١٣۴٠ارديبھشت  ١۶شاه در تاريخ  - ۶۵

ارديبھشت ھيئت وزيران خود را به شاه معرفی کرد و بعد از ظھر ھمان روز فرمان انحbل 
بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، . ( مجلسين شورای ملی و سنا از راديو ايران پخش شد

  ).٢۵۴- ٢٩٨، ص ١٣٨٨ايرج امينی، نشر ماھی تھران  : نوشته

  ايرج امينی، :  و بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، نوشته ١٣۴٠ارديبھشت  ٢۶کيھان،  - ۶۶

  .٢٩٩، ص  ١٣٨٨ماھی تھران  نشر

  ، ص ١٣٨٨ايرج امينی، نشر ماھی تھران :علی امينی، نوشته بال بحران، زندگی سياسیبر - ۶٧

٣٢- ٣٢٨۶  

  .٣۵۶شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مھندس مھدی بازرگان، جلد اول،ص  - ۶٨

  ، ص ١٣٨٨ايرج امينی، نشر ماھی تھران :  بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، نوشته  - ۶٩

نقل از گفتگوی آقای لطف هللا ميثمی با آقای حسين شاه حسينی، چشم انداز ايران، ؛ به ٣٢٩
  .١٣٨٢د ، بھمن و اسفن٢۴شماره 

  منظور از چھار نفر باe که بدان اشاره شد، الھيار صالح،غbمحسين صديقی،کريم سنجابی و   - ٧٠

  .بختيار استشاپور

  و متن انگليسی  ١۴۴، ترجمه ص )١(، احزاب سياسی در ايران٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره  - ٧١

  .در ھمين کتاب ۶٢ص

  .۵در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار  دوم، ص  - ٧٢

  در موقع رأی گيری در شورای جبھه ملی، در  مورد دکتر بختيار، باتفاق آراء، رأی به اخراج  - ٧٣

و فقط دو نفر يکی ابوالفضل قاسمی بود که رأی مخالف و تيمسار مدنی که رأی ممتنع  اوداده شد
اين موضوع را چنين گزارش  ١٨/١٠/۵٧در تاريخ کاتم، ايران شناس و استاد ھاروارد .  داد

از بختيار به عنوان يک شخصيت متزلزل که نتوانسته در برابر ...مخالفين ميانه رو: " می کند
."( پيشنھادات شاه برای نخست وزيری مقاومت کند، حال بسود ايران باشد يا نباشد، ياد می کنند

  .)۶،ص١٠اسناد سفارت شماره 

  ، ايرج افشار، کتاب يا انتشارات؟ روشن وابسته به نشر )در باره الھيار صالح( پرونده صالح  - ٧۴

، اين نامه را به الھيار صالح ١٣۴١آذر  ١۶مصدق در .  ٣٢٩،تھران؟  ص ١٣٨۴ روشن
  .نوشته است

٧۵-   William Sullivan, Mission to Iran (New York and London: W. W. Norton, 1981    

       /FCO 8 :خارج انگليس، فايلوزارت   - ٧۶

  . ١۵٨مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٧٧

  .١۴٧،  ۴، جلد ١٣٨٠قلم و سياست، محمد علی سفری، چاپ اول  - ٧٨
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  .٢٣٠ ص،ھمان سند - ٧٩

  . ھمان سند - ٨٠

  ؛ برای اطbع بيشتر به چگونگی ١٧٩مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٨١

نخست وزيری بختيار بدون اطbع دوستان حزبی و جبھه ای اش به کتاب قلم و سياست،  پذيرفتن
  .   مراجعه کنيد ١۶٣تا  ١۴٧، ۴از محمد علی سفری،جلد 

  مشرح مطلب آمده  ١۵۵ - ١۵٨، ص  ۴، جلد ١٣٨٠ول قلم و سياست، محمد علی سفری، چاپ ا - ٨٢

  . است 

  ، حزب ايران ١٣۵٧؛ متن بيانيه نھم دی ماه جبھه ملی و بيانيه دھم دی ماه ١۶٢ص  ھمان سند،  - ٨٣

  .  استھمين سند آمده  ٢٣٢و٢٣١ترتيب در ص  را به

  .ش کاتم، نکته چھارم از گزار١٩٧٩ژانويه ٨، سند ١٠اسناد eنۀ جاسوسی، شماره  - ٨۴

Bahtiar was regarded as a weak personality, unable to resist the shah,s offer of 

the prime ministership no matter what the cost to Iran.  

  . ١۵٧مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٨۵

  .١١/١٠/٤٨، پنجشنبه ٣٣٧يادداشتھای علم، جلد اول، ص  - ٨۶

  .   ١٠٢، ص ١٣٨٣پاريس و تحول انقbب از آزادی به استبداد، محمد جعفری، چاپ اول  - ٨٧

  .  ٢٢٩ياد داشتھای علم، جلد اول، ص  - ٨٨

  .٢٥/١/٥٤، يادداشت ٤٣يادداشتھای علم، جلد پنجم، ص  - ٨٩

  .١١/٥٤/ ٣، يادداشت  ٤٠٤، ص ھمان سند - ٩٠

  . ١٠٤امير شاھی، ص مھشيد : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٩١

  .١٣٠، ص ھمان سند - ٩٢

  متن  ٤٧و ص  ١١٦- ١١٧، ص )١(، احزاب سياسی در ايران٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره  - ٩٣

  .  آن  در ھمين کتاب انگليسی

   .١٢١، ص ھمان سند -  ٩٤

  .١٤، ص ھمان سند - ٩٥

  .متن انگليسی آن در ھمين کتاب ٧٥وص   ١٦٨- ١٦٩ھمان سند ، ص    - ٩٦

  . ١٠٧ص   و١٤٤ھمان سند، ص  - ٩٧

  .٢٧٩مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٩٨

  مشھور  ،»صبر و انتظار« منظور سياستی است که جبھه ملی دوم در پيش گرفت و به سياست  - ٩٩

با باe گرفتن اختbفات درون جبھه  و رو در رو قرار گرفتن سران جبھه با دکتر  و گرديد
مصدق، سر انجام الھيار صالح به دکتر مصدق نوشت، که از ادامه کار معذور است و جبھه ملی 

قلم و « کسانی که مايل به اطbعات دقيقتر ھستند می تواند به کتاب . دوم عمbً منحل گرديد
و يا مکاتبات مصدق، انتشارات  ۵۴٩- ۶١٠، صص ۴د علی سفری، جلد محم: از» سياست

  . مراجع کنند، مشرح مطلب آمده است  ١٠مصدق شماره 

    .۶و۵در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار سوم، ص   - ١٠٠

  .١٣٧مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١٠١

  .   ١۵۶ص ،ھمان سند - ١٠٢

  .١٠۴، ص ھمان سند - ١٠٣

  . ٧سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١٠۴
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  . ٧در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص  - ١٠۵

  . ٨و٧، ص ھمان سند - ١٠۶

  . ١۵١، ص ۴، جلد ١٣٨٠قلم و سياست، محمد علی سفری، چاپ اول  - ١٠٧

  .   ۶و۵در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار سوم، ص   - ١٠٨

  .  ١٨، نوار دوم، ص ھمان سند - ١٠٩

  .١٣٨مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١١٠

  .ھمان سند - ١١١

  .  ٣۵سی وھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص - ١١٢

  .  ٣۵و٣۴، ص ھمان سند  - ١١٣

  .  ١٣در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار دوم، ص  - ١١۴

  . ٨، نوار سوم، ص ھمان سند - ١١۵

   . ۶، ص ھمان سند - ١١۶

  .٧سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١١٧

  .٨ص  ھمان سند، - ١١٨

  . ١٨۶مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١١٩

  . ١٨٧، ص ھمان سند - ١٢٠

  سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١٢١

  . ١٢٣و ١٢٢

  .١٧٨و١٧٧خاطرات و تألمات مصدق، بقلم دکتر محمد مصدق،ص  - ١٢٢

  مرداد،  ٢٨، به نقل از جنبش ملی شده صنعتت نفت و کودتای ١٧۵در کنار پدرم مصدق،ص  - ١٢٣

  .ھمان کتاب ۶١۵در صفحه  ١١و سند شماره  ۴٨۴- ۴٨۵ صفحات

  .١٣در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار دوم، ص  - ١٢۴

  . ١۵٧مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١٢۵

  . ؛ نامه بختيار به امام خمينی٢ص ،١٠۶٢٣، شماره ۵٧بھمن  ٨کيھان، يکشنبه  - ١٢۶

  . ٧سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١٢٧

  .٧مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١٢٨

  . ١۵٨، ص ھمان سند - ١٢٩

  . ١۶٠، ص ھمان سند - ١٣٠

  . ١۶١، ص ھمان سند - ١٣١

  . ١٨٣و١٨٢، ص ھمان سند  - ١٣٢

  . ١٩٠و١٨٩، ص ھمان سند  - ١٣٣

  . ١۶٩، ص ھمان سند  - ١٣۴

  . ١٨١، ص ھمان سند  - ١٣۵

  .ھمان سند  - ١٣۶

  .۵۵سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپوربختيار،انتشارت راديو ايران، ص   - ١٣٧

  . ٢٢٧مھشيد امير شاھی، ص : مهيکرنگی، شاپور بختيار، ترج - ١٣٨

  . ١٨۶، ص ھمان سند  - ١٣٩

  . ١٨٧، ص ھمان سند  - ١۴٠
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سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١۴١
  .١٢٣و ١٢٢

  . ١۵، ص  ھمان سند  - ١۴٢

  .١۵٩مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١۴٣

   .٢، ص ١۵٧۵۶، شماره ١٣۵٧ديماه  ٢٠روزنامه اطbعات چھارشنبه،  - ١۴۴

  ؛متن دستور چنين ١۶٨و١۶٧، ص  ۴، جلد ١٣٨٠قلم و سياست، محمد علی سفری، چاپ اول  - ١۴۵

دق اجناب آقای يحيی ص - ١٩/١٠/١٣۵٧ –م . ۴٠/٢۴٢شماره  –خيلی محرمانه «  :است
دستور فرمائيد خروج تيمسار ارتشبد غbمرضا  خواھشمند است - يری وزير دادگستریوز

دکتر  - نخست وزير. ازھاری و جناب آقای اردشير زاھدی به مراجع مربوطه بbمانع اعbم گردد
در دفتر  ٣۵۶۴/به شماره م ١٩/١٠/۵٧اين نامه محرمانه به تاريخ ھمان روز . »شاپور بختيار 

آن را بدون ھيچ اظھار نظر و دستور به وزارت دادگستری ثبت و به ھمان تاريخ صادق وزيری 
احاله می کند و بدين ترتيب اردشير زاھدی وازھاری از مملکت » آقای مدرس دادستان تھران«

  .  خارج می شوند

  . ١٣٣سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١۴۶

  .٢، ص ١۵٧۵٨،شماره  ١٣۵٧ديماه  ٢٣اطbعات شنبه،  روزنامه - ١۴٧

  .٨،ص١۵٧۶٣دی، شماره  ٢٨روزنامه اطbعات،  - ١۴٨

  .١۵٧٧٠، شماره ١٣۵٧بھمن،  ٨روزنامه اطbعات، يکشنبه  - ١۴٩

  .١۵٧٧٠، شماره ١٣۵٧بھمن،  ٨اطbعات، يکشنبه  - ١۵٠

   ؛ به نقل از کيھان ھوائی ھفتگی،٢٧۶اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، ص - ١۵١

  .١٣۵٧بھمن  ١٨، چھارشنبه ٣٠۵ شماره

  . ، ص اول ١۵٧٧٠، شماره ١٣۵٧بھمن  ٨روزنامه اطbعات،  - ١۵٢

  . ، ص اول١٠۶٢۴، شماره ١٣۵٧بھمن  ٩کيھان  - ١۵٣

  .، ص اول١٠۶٢۴، شماره ١٣۵٧بھمن  ٩کيھان   - ١۵۴

  .٧،ص ١۵٧٧٠، شماره  ١٣۵٧بھمن  ٨روزنامه اطbعات،  - ١۵۵

  .۶٨از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  سی و ھفت روز پس - ١۵۶

  ؛ روزنامه  اطbعات کشتار آن ١٧٩مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١۵٧

اطbعات سه شنبه .( نفر که با نام  مشخص شده اند گزارش کرده است ۵فقط در تھران   روز را
  .)  ٢، ص ١۵٧۵۵، شماره ۵٧ديماه  ١٩

  .۴٣٠بررسی انقbب اسbمی، عمادالدين باقی، ص  - ١۵٨

  . ٢٢۶مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١۵٩

  . ٢٢٩و٢٢٨، ص ھمان سند - ١۶٠

  .۵۵سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١۶١

  . ١۴در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص  - ١۶٢

  .٣۴٢اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، ص  - ١۶٣

  .۵٧بھمن  ٢٢و  ٢١نگاه کنيد به روزنامه اطbعات و کيھان  - ١۶۴

  بھمن که امکان عمليات از ارتش گرفته  ٢٢و٢١به منظور آگاھی از وضعيت دقيق روزھا ی،  - ١۶۵

  .، به اطbعات و کيھان آن روزھا  مراجعه کنيدبود شده

  ،ص اول؛ برای اطbع از تيترھای ١۵٧٨١، شماره ١٣۵٧بھمن ٢١روزنامه اطbعات،  - ١۶۶
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  .مراجعه کنيد ٣و٢صفحه اول به 

  .٣٠٣اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، ص  - ١۶٧

١۶٨ - William Sullivan, Mission to Iran (New York and London: W. W.   

Norton, 1981).p. 235-6)محمد دلخواسته(  

  بھمن ١۵و اطbعات، يکشنبه  ٢٩٠- ٢٩١گروگان گيری و جانشينان انقbب، محمد جعفری،ص - ١۶٩

  .٢، ص١٣۵٧        

  . ٢٠۵و٢٠۴مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١٧٠

  .  ١١در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص  - ١٧١

  .۵٨سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ١٧٢

  مذاکرات سران نظامی ايران و آمريکا در  ٨، ص١۵٧۵٣،شماره ١٣۵٧ديماه  ١٧اطbعات،  - ١٧٣

  .شروع شد تھران

  مذاکرات سران نظامی ايران و آمريکا در  ٨، ص١۵٧۵٣،شماره ١٣۵٧ديماه  ١٧اطbعات،  - ١٧۴

  تھران شروع شد

  ، ژنرال آمريکائی برای جلب حمايت٨، ص اول و١۵٧۵۵، شماره ١٣۵٧ديماه  ١٩اطbعات،  - ١٧۵

  .فرماندھان نظامی از بختيار تbش می کند        

  مشکل تعيين وزير دفاع ايران، آمريکا ،٨، ص ١۵٧۵۶اره ، شم١٣۵٧ديماه  ٢٠اطbعات،  - ١٧۶

  .مضطرب کرده است را

  .، موافقت آمريکا با خروج شاه٢، ص ١۵٧۵۶، شماره ١٣۵٧ديماه  ٢٠اطbعات،  -  ١٧٧

  . ٢، ص ١۵٧۵٧، شماره ١٣۵٧ديماه  ٢١اطbعات،  - ١٧٨

  آمريکا از ارتش خواست از بختيار .  ٨، ص ١۵٧۵٨، شماره ١٣۵٧ديماه  ٢٣اطbعات،  - ١٧٩

  .حمايت کند

  آمريکا از ارتش خواست از بختيار .  ٨، ص ١۵٧۵٨، شماره ١٣۵٧ديماه  ٢٣اطbعات،  - ١٨٠

  .حمايت کند

  .سدآمريکا بختيار را دولت می شنا. ٨، ص ١۵٧٧٩، شماره ١٣۵٧بھمن  ١٨اطbعات،  - ١٨١

  .١٣۵اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد قره باغی، ص  - ١٨٢

  لغو قراردادھای خريد اسلحه از . ٢، ص ١۵٧٧۶، شماره ١٣۵٧بھمن  ١۵اطbعات، يکشنبه  - ١٨٣

  . ايران

  .٢۶٧پاسخ به تارخ، محمد رضا پھلوی، ص  - ١٨۴

  . ٢٧٣ص   ھمان سند،  - ١٨۵

  .۵٨فروردين  ٢٣، b١۵٨٢٨عات، شماره روزنامه اط - ١٨۶

  . ٢٧۴پاسخ به تارخ، محمد رضا پھلوی، ص  - ١٨٧

  .  ٨،ص١۵٧۶٣دی، شماره  ٢٨اطbعات،  - ١٨٨

  . ٢٠۵و٢٠۴مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ١٨٩

  .   ١١در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص   - ١٩٠

  .٢٧٢پاسخ به تارخ، محمد رضا پھلوی، ص  - ١٩١

  .قرار داد نظامی بين ايران، پاکستان، ترکيه، انگلستان با شرکت آمريکا است: يمان سنتوپ - ١٩٢

  .١٣٨اعترافات ژنرال قره باغی، خاطرات ارتشبد عباس قره باقی، ص  - ١٩٣

  .١٣٩ص  ھمان سند،  - ١٩۴
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  .۴٧سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص   - ١٩۵

   ١٩٧٩فوريه  ١۶، تاريخ ٩، سند شمارۀ  ۴۶٢، ص  ۶تا١اسناد eنۀ جاسوسی آمريکا شمارۀ  - ١٩۶

توجه با متن انگليسی . ۵۵١، متن انگليسی ھمين سند، در ھمين کتاب، ص  ٢٧/١١/۵٧برابر 
  .در کتاب مقابله شود

  .  ۵۴٧و۵۴٨، متن انگليسی ھمين سند، در ھمين کتاب، ص۴۶۵ھمان سند، ص  - ١٩٧

  کيھان، سه   ؛ به نقل از٢٢٩٠و٢٨٩محمد جعفری، ص : گروگانگيری و جانشينان انقbب، از - ١٩٨

   . گزارش مجلس ٣، ص١١١٣٣، شماره ۵٩ آبان  ١٣ شنبه 

   ھمان سند - ١٩٩

   ھمان سند - ٢٠٠

      ھمان سند - ٢٠١ 

  . ٢٠۵و٢٠۴مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٢٠٢

  . ١٨حبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص در مصا - ٢٠٣

  .۵۵٧ص  ،١٣٧٣چاپ اول  ،٢ج قلم و سياست، محمد علی سفری، جلد   - ٢٠۴

    ١٢/۴/١٣۴٠؛ تاريخ  ١٣٢، ص )١(، احزاب سياسی در ايران٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره  - ٢٠۵

  .٩/٣٢/ ١١؛ تاريخ ١١١و ١١٠ھمان سند، ص  - ٢٠۶

  ،  ١٣۴٣/ آبان/ ١٣؛ تاريخ  ١٧١ھمان سند، ص   -  ٢٠٧

  مصاحبه با بنی صدر - ٢٠٨

  ، ص اول و ھفتم، بختيار بر سر دو ١۵٧۶۴، شماره ١٣۵٧ديماه  ٣٠روزنامه اطbعات، شنبه  - ٢٠٩

  .راھی قرار دارم

  :برای مطالعه مقاله آقای دکتر محمود دلخواسته به آدرس زير مراجعه کنيد - ٢١٠

 http://open.gooya.com/politics/archives/2009/01/082404print.php   

   ١٢؛ اطbعات، يکشنبه ۴٠و ٣٩گروگان گيری و جانشينان انقbب، محمد جعفری، ص  - ٢١١

اسفند  ٢تشکيل سپاه را سخنگوی دولت موقت، در .  ٢، ص ١۵٨١٩، شماره  ۵٨ فروردين ماه
  . اعbم کرد ۵٧

  ؛ برای اطbع بيشتر از ھدف و ۴٣گيری و جانشينان انقbب، محمد جعفری، ص گروگان - ٢١٢

  .مراجعه کنيد ٣٨- ۴۴گی تشکيل سپاه به ھمين کتاب، ص چگون

   ؛ به نقل از سرمقاله سه شنبه٢۶۶جعفری، ص روزنامه انقbب اسbمی در مسير تاريخ، محمد  - ٢١٣

  .٣۶۴، شماره  ١٣۵٩مھرماه  ٨ 

  . ۵٠۵فروردين ماه، شماره  ١۶؛ سر مقاله يکشنبه ٣۵۵، ص ھمان سند   - ٢١۴

  برای اطbع بيشتر نگاه کنيد  . ٢، ص ۴٩٩، شماره ١٣۵٩اسفند  ٢۵، اسbمیانقbب روزنامه  - ٢١۵

، به نقد نقد، از ھمين کتاب، از محمد جعفری" و " گروگان گيری و جانشينان انقbب" کتاب  به
  .٢٠و ص ٣۶ترتيب ص

   ۵۶،۵٧،ص به اھتمام فيروزه بنی صدر، ...نامه ھا از آقای بنی صدربه آقای خمينی و ديگران - ٢١۶

  .۴٨٩و

   ١٤غائله  ؛ به نقل از١١٣و١١٢اوين جامعه شناسی زندانی و زندانبان، محمد جعفری، ص  - ٢١٧

، ص ١٣۶۴،  دادگسترى جمھورى اسbمى ايران، شوراى عالى قضايى، چاپ اول ١٣۵٩اسنفد
۴١٠ -۴٠٩ .  

  .١١٢زندانبان، محمد جعفری، ص اوين جامعه شناسی زندانی و  - ٢١٨
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   ١، صص ١٨۶٣٢، شماره ١٣۶٧آذر  ١٧؛ به نقل از روزنامه اطbعات، پنجشنبه ھمان سند  - ٢١٩

  .٢و 

  پايگاه«ھوانی،  پايگاه نيروی ھوائی نوژه در نزديکی ھمدان، قبل از انقbب پايگاه سوم نيروی - ٢٢٠

نوژه « دت يکی از خلبانان اين پايگاه کهه علت شھابعد از انقbب ب. ناميده می شد» شاھرخی          
ز و چون اين کودتا قرار بود ا. ناميده شد» شھيد نوژه«نام داشت، پايگاه به افتخار او پايگاه » 

  . مشھور گشت» کودتای نوژه «آنجا شروع شود، به 

  به کتاب  توانندتری در اين مورد ھستند، می وھشگران و محققينی که مايل به اطbعات بيشپژ - ٢٢١

تشار پيدا ان ۶٧، که توسط، مؤسسه مطالعات و پژوھش ھای سياسی، در سال »نوژه کودتای«         
ين که، نويسنده به تمامی اسناد و کته قابل ذکر در مورد اين کتاب ان .کرده است مراجعه کنند

و زياد کردن اسناد و با کم  سترسی داشته و گزينشی اين کودتا دبازجوئی ھای دستگير شدگان 
با اين . عمل کرده است و آنچه را ھم که ھدف خاص نويسنده بوده به عنوان سند آورده است

ه مطالعه اين موقعی که من ب .تحقيق در اين نوشته وجود دارد وجود، مطالب مناسبی برای
چه شخصی آن در پرده ابھام بود و آن زمان ھنوز معلوم نبود که  کتاب پرداختم، ھنوز نويسنده

در آن زمان دروغھای بيّنی را در آن کتب يافتم که يکی از آن  .آن را نوشته و تنظيم کرده است
ايران در بر اثر اشتباه بنی صدر سپرده ھای : دروغھايی که در کتاب آمده بود، اين بود که

ه وارون«، تحت عنوان »گروگان گيری و جانشينان انقbب«در کتاب  آمريکا توقيف شده است
اما بعداً . ، دروغ بودن مطلب را با سند و مدرک نشان داده ام١٢٠- ١٢۵ص » سازی يا انتقاد؟

 در دعوايش با حسنينان در شيراز، خدمات خود را به جمھوری که آقای عبد� شھبازی

، را به عنوان يکی »کودتای نوژه«سايت خود فھرست کرده بود و از جمله کتاب اسbمی در 
چرا وی بايد از تأليفات خود نام برده بود، نويسنده و تنظيم کننده کتاب را شناختم و فھميدم که 

ی آميزد، تا فردی که از اعضای حزب توده بوده و زندانی گشته و يا دروغ و راست را درھم ب
ای شده و بعد از انقbب ھم آموزش جوانان حزب توده را به عھده داشته و به  در زندان توده

زندان افتاده و در زندان توبه کرده و به خدمت جمھوری اسbمی درآمده است، بايد از يک 
طرف حرفھايش را مطابق ذائقه زعمای جمھوری اسbمی بيان کند تا آنھا قبول کنند که توبه 

عbوه بر اينکه  يد دائماً در کارھا و نوشته ھايشطرف ديگر با اش حقيقی بوده است و از
طوط خود را خسbمی را برآورده می سازد، خط و موجبات رضايت خاطر زعمای جمھوری ا

من به سراسر زندگي خود افتخار «  :يتش  ديدم که نوشته بوداينجانب وقتی در سا. پيش ببرد
در شيراز امروز . ام ام، آموزانده ام، آموخته کوشيده بيش از ھمه. ھيچ نقطه ضعفي ندارم. کنم مي

نه کسي ھست که به اندازه من با قلم خود به . نه کسي پيشينه مبارزاتي مرا دارد، نه دانش مرا
ترين  انقbب و نظام جمھوري اسbمي خدمت کرده باشد، نه کسي ھست که در حد من در عالي

ته باشد، و نه کسي ھست که مانند من در سطح مناصب فرھنگي نظام جمھوري اسbمي جا گرف
من و : بخش سّوم( ».شده باشد  ايران و جھان به عنوان شخصيت علمي و سياسي شناخته

 )http://www.shahbazi.org/Oligarchy/26.htm   :خوار شيراز مافياي زمين

ند، ممکن است دست به آدمی که چنين کوس لمن الملکی و فريد و يگانه بودن می ز فھميدم که          
البته از حق نبايد گذشت که آقای عبدهللا . ھمه کاری بزند، و بنابراين بر او حرجی نيست

شھبازی يکی از افراد پرکار و توانائی است که زحمات زيادی متقبل شده است، اما خط و 
مشی خود را نيز دنبال می کرده است، که يکی از آنھا زدن مليون و مصدقی ھا و 
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ديخواھان در محدوده ھائی که امکان پذير است می باشد و در اين نکته ھنوز با حزب توده آزا
  .مشترک است

ای شدن وی را چنين شرح داده  توده ی که با آقای شھبازی ھم بند بوده،آقای فرج سرکوھ          
  :است

يه اصbحات ارضِی شاه ھای قشقائی عليب هللا خان شھبازی که در غائله خانپسر آقای حب«           
جوئی در دانشگاه شيراز در ارتباط با محفلی چپ آقای شھبازی به دوراِن دانش .اعدام شده بود
دو سالی در زندِن عادل آباد شيراز با ما ھم بند بود و ھمان جا به ارشاِد محمد . به زندان افتاد

عضِو باeی  مگمانپس از انقbب . علی عموئی از افسراِن حزبی به حزِب توده دل بسته شد
در زندان جمھوری اسbمی با اشقياء ساخت و . بيلبود يا چيزی از اين ق سازماِن جواناِن حزب

ود و کتابی دارد تحقيقی در اھل پژوھش ھای تاريخی ھم ب. کار ھم به کار علنی با آنان کشيد
از مؤثراِن . طbعات در کتاب سازی آشکار بوداھمکاری او با . ايbت و عشاير فارس باره

زب توده از ح"ھمان ناشری که کتابھای . ودنشِر ديدگاه بود که وزارت اطbعات راه انداخته ب
يکی ھم عبدهللا  از مؤلفان کتاب اول .را چاپ کرد" خاطراِت کيانوری" و" تشکيل تا فروپاشی

بعد ...شھبازی بود و در تھيه خاطرات کيانوری از مصاحبه کنندگان و يا به واقع از بازجويان
د و از گرداننگان برنامه ھای سياسی تر مسئول بخِش اسناد تاريخ معاصر بنياد مستضعفان ش

  )    ١۵٠ص، ٢٠٠٢نشر باران سوئد،چاپ  اول داس و ياس، فرج سرکوھی، ( » .تلويزيون

      FCO 8/ 3646 :اسناد وزارت خارج انگليس، فايل - ٢٢٢

  .ھمان سند - ٢٢٣

  .ھمان سند -٢٢۴

  .ھمان سند - ٢٢٥

      FCO 8/3573 :، فايل ھمان سند - ٢٢٦

   FCO 8/3573 :،  فايلسندھمان  - ٢٢٧

  .ھمان سند - ٢٢٨

  .ھمان سند - ٢٢٩

٢٣٠ -      http://www.youtube.com/watch?v=96oZtBltFcg    

  . ٢۶٢مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٢٣١

  . ٢۶۴و٢۶٣، ص ھمان سند  - ٢٣٢

  . ٢۶۵، ص ھمان سند  - ٢٣٣

  .٢۶٢، ص ھمان سند  - ٢٣۴

  . ١٨در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار چھارم، ص  - ٢٣۵

  ستاد مشترک ارتش عراق قرار بود : "١٩٨١ژوئن  ٢١از جمله نگاه کنيد به روزنامه لوموند  - ٢٣۶

کردھا  را اشغال کند و - به قول عراقيھا عربستان –عرض کمتر از يک ھفته خوزستان در         
اکتبر در اھواز شاھپور بختيار حکومت آزاد  ۵ردنشين را در دست بگيرند و روز مناطق ک

و کتاب ژان ايو اپرون و ژان نوئل تورنيه، پاريس   ١٩٨٠نوامبر  ٢٣و لوموند . " تشکيل دھد
١٩٩٢   .  

 -Enquete sur l’assassinat de Chapour Bakhtiar, Jean-Yves Chaperon and Jean-

Noel Tournier, Edition n° 1 Paris 1992  

  متن  ۴٧و ص  ١١۶- ١١٧، ص )١(، احزاب سياسی در ايران٢٠سناد eنه جاسوسی، شماره ا - ٢٣٧
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  . آن در ھمين کتاب انگليسی

  .متن انگليسی آن در ھمين کتاب ۵٢وص  ١٢٨- ١٢٩، ص ھمان سند- ٢٣٨

  .   ھمان سند - ٢٣٩

  . متن انگليسی آن در ھمين کتاب ٧۵وص   ١۶٨- ١۶٩ ھمان سند، ص - ٢۴٠

   . ١٣٢، ص ھمان سند  - ٢۴١

   . ١١١و ١١٠، ص ھمان سند  - ٢۴٢

   . ١٧١، ص ھمان سند  - ٢۴٣

   . ١٧١، ص ھمان سند  - ٢۴۴

  .۵٩۵، ص ٢، جلد ١٣٧٣قلم و سياست، محمد علی سفری، چاپ اول  - ٢۴۵

  .١٨ ، ص١٠مکاتبات مصدق، انتشارات مصدق شماره  - ٢۴۶

  .  ١٣۴٣مھر ماه  ۴؛ از نامه به دکتر شايگان ٧٨، ص ھمان سند - ٢۴٧

  .١٨و١٧در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار دوم، ص   - ٢۴٨

  .   ١٩و١٨، ص  ھمان سند - ٢۴٩

  ، ۴، جلد ١٣٨٠قلم و سياست، محمد علی سفری، چاپ اول ؛ ١٠، نوار اول، ص ھمان سند  - ٢۵٠

  .   ١٧۴ص 

  قلم و سياست، محمد علی سفری، چاپ  ؛١٠و٩در مصاحبه با ضياء صدقی، نوار اول، ص  - ٢۵١

  . ١٧۴و١٧٣، ص ۴، جلد ١٣٨٠اول

  .٢٩سی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال، دکتر شاپور بختيار،انتشارت راديو ايران، ص  - ٢۵٢

  . ١۶١مھشيد امير شاھی، ص : يکرنگی، شاپور بختيار، ترجمه - ٢۵٣

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاسخپاسخ  --نامه نامه 
ا مطالعه و به نکته ای درخاتمه نظر شما را به نامه دوست عزيزی که در ايران رساله ر

طی نامه ای برايم ارسال کرده  ر دقيقتر کردن مطلب، نکته خود راو به منظو توجه کرده
نامه اين خواننده محترم و پاسخ اينجانب را در زير مdحظه خواھيد . است، جلب می کنم

  .کرد
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 شادکامی آرزوی و سbم با

 با صفحه ٧٠ کرديد، ای قوی کار واقعا نباشيد، خسته که بگويم بايد ھمه از اول

 و ھا روزنامه از عکسی چھار سه اقb و اگر .است عالی رفرنس ٢٠٠  بيش از
 و اما در. ھم بود eزم واقعا ی مطالب می آورديد بھتر می بود وeبb در اسناد

 برای خارجی پول و کمک با کودتا و بختيار و مصدق«  :که مطلب آمده است

 کمک با را حکومت آوردن بدست و بود؟ اجنبی اجنبی مصدق برای. قدرت

 پول با بختيار اما. دانست می کشور استقbل و آزادی برای سم مھلکترين اجنبی

 خوزستان در موقت حکومت کرد کوشش حسين صدام نظامی نيروی و خارجی

     :در رفرانس ارجاعی شما به نکته فوق چنين آمده است. »دھد تشکيل

ستاد مشترک : "١٩٨١ژوئن  ٢١مله نگاه کنيد به روزنامه لومونداز ج -٩«  
به قول عراقيھا  –عرض کمتر از يک ھفته خوزستان ارتش عراق قرار بود در

  ۵را اشغال کند و کردھا مناطق کردنشين را در دست بگيرند و روز  -عربستان

 ٢٣و لوموند . " اکتبر در اھواز شاھپور بختيار حکومت آزاد تشکيل دھد

 »١٩٨٠نوامبر 

صحيح  ١٩٨٠ نوامبر ٢٣ رفرانسی که شما به آن ارجاع داده ايد يعنی لوموند  
است و در ترجمه شما ھم ايراد و  درست ١٩٨١ ژوئن ٢١ و لوموند نيست

اينجانب با زحمت دوستی در پاريس توانستم به اصل . اشکال وارد است
فرانسه موجود  ملی کتابخانه روزنامه دسترسی پيدا کنم و روزنامه ھم اکنون در

ا ترجمه فارسی آن برايم است و دوستی که با زحمت زياد آن را يافته و ھمراه ب
 مbحظه که ھمانطور ارسال کرده است را برای اطbع شما ارسال کردم و

و به نظر می رسد که اين رفرانس  .ندارد فوق بند با زيادی ربط کرد خواھيد
چنين  ١٩٨١ژوئن  ٢١ترجمه روزنامه لوموند  .شما درست و دقيق نمی باشد

  :است

 عراق در مستقر نيروھای که کند نمی مخفی ايران اپوزيسيون ،تابستان طی«

 يعنی سپتامبر ٢٨ روز است شده مشخص ھم تاريخ يک حتی. کرد خواھند حمله

 يک و شود آزاد ايران خاک از قسمتی که است اين پروژه ھدف. شاه تولد روز

 اين برعکس. نگرفت صورت اينھا از ھيچکدام اما. گردد مستقر موقت حکومت

 ٢٢ و کردند اعbم منتفی را الجزاير قرارداد سپتامبر ١٨ در که بودند ھا عراقی

 در غرب سفيران شھادت طبق. شدند ايران مرزھای وارد نقطه چند از سپتامبر

 امروز. شود بينی پيش حمله اين قبلش ھفته سه از داد نمی اجازه چيز ھيچ عراق



١٠١ -            ،  ����� � روش و 	��بختـيار���ق و  -     

  

  

. اند افتاده بکار زبانھا شود می بدتر بروز روز بغداد و ايرانی مخالفان روابط که

 به»: بودم بسته حسين صدام با بندی سه قراردادی من: گويد می بختيار آقای

 يکبار کرد مسئله حل و ھمجواری حسن روابط یربرقرا خمينی، زيرکشيدن

 بود مھم ھا عراقی ديد از آخر نکته که کند می تصريح بختيار» .ھميشه برای

  . نيست اينطور ايران کردستان که حالی در است ثروتمند عراق کردستان زيرا

 می اضافه است ملی متومقا نھضت مسئول اکنون که شاه وزير نخست آخرين

 اين غير در کرد خواھند حمله ايران به که نگفتند من به ھرگز ھا عراقی: کند

 ھا ايرانی دوستی وطن با که دادم می ھشدار آنھا به دارم که شناختی با صورت

 و گفتم آنھا به ھم من جنگ شروع از پس روز دو را اين. کرد خواھند برخورد
 من برای. کردند اعتراف من گفته درستی به بعد، ھفته دو ديگری جلسه در آنھا

 اينچ يک واگذاری موافق ھرگز ھا ايرانی. است معتبر ھمچنان الجزاير قرارداد

 ».نيستند ديگر جای در يا و خوزستان در ملی قلمرو از

 .....ايام بکام    

  :با سdم و تشکر

از مطلب به عمل آورده قبbً از حسن ظن شما نسبت به اينجانب و موشکافی که 
زحمتی که برای به دست آوردن سند لوموند متقبل شده ايد،  ايد و نيز

 : در ھمين مورد توجه به چند نکته زير خالی از فايده نيست.  سپاسگزارم

ژان نوئل تورنيه، پاريس  به کتاب ژان ايو اپرون و من عbوه بر آن، -١
١٩٩٢.- Enquete sur l’assassinat de Chapour Bakhtiar, Jean-Yves Chaperon and Jean-Noel Tournier, Edition n° 1 Paris 

  .ارجاع داده ام 1992

توجه شود، می شود  مان متنی که به نظر شما صحيح استبار ديگر به ھيک اگر 
 .  د که آنچه در متن آورده شده ھم خالی از اشکال استفھمي

 در مستقر نيروھای که کند نمی مخفی ايران اپوزيسيون تابستان طی« -الف

 ٢٨ روز است شده مشخص ھم تاريخ يک حتی. کرد خواھند حمله عراق

 ايران خاک از قسمتی که است اين پروژه ھدف. شاه تولد روز يعنی سپتامبر

 صورت اينھا از ھيچکدام اما. گردد مستقر موقت حکومت يک و شود آزاد

 »نگرفت

 زير به :بودم بسته حسين صدام با بندی سه قراردادی من: گويد می بختيار«  -ب

 برای يکبار کرد مسئله حل و ھمجواری حسن روابط یربرقرا خمينی، کشيدن

آيا از خودتان نپرسيده ايد که برای چه با صدام قرارداد سه ماده ای  ».ھميشه



١٠٢ -            ،  ����� � روش و 	��بختـيار���ق و  -     

  

  

شکست خورده و  ی بر می گردد که صدام در جنگبسته است؟ اين دقيقاً به زمان
خبرنگارانی را که دعوت کرده بود تا پيروزيش را در خوزستان جشن بگيرد، 

حفظ وجھه خود  يار بعد از اين شکست است که برایو بخت. به خارج برگرداند
 .اين حرفھا را زده است

 ھفته سه از داد نمی اجازه چيز ھيچ عراق در غرب سفيران شھادت طبق« -ج

 روز بغداد و ايرانی مخالفان روابط که امروز. شود بينی پيش حمله اين قبلش

 »اند افتاده بکار زبانھا شود می بدتر بروز

اطbعات . تواند داشته باشدشھادت سفيران در اين قضيه نظامی چه ارزشی می 
. ار محدود می دانندئوeن نظامی آن ھم در رده ھای بسينظامی و جنگ را مس

افزون بر اين اگر به اخبار حتی روزنامه چند ھفته قبل از شروع ھمه جانبه 
. کامbً مشھود است که صدام در صدد تدارک جنگ استجنگ توجه کنيد، 

گزارش داده بودند که صدام در  چندين بار ظامی ما در ھمان زمانفرماندھان ن
او می گفتند، جواب می داد چه به و اين آقای خمينی بود که ھر. استصدد حمله 

روحانيت را از  دست ھد کرد و اين ارتشی ھا می خواھندام حمله نخواکه صد
گانه که در سايت  اينجانب ھمه اينھا را در مقاله ھای دوازده .ارتش کوتاه کنند

 .است با سند ومدرک آورده ام منتشر شدهگويا 

 می بدتر بروز روز بغداد و ايرانی مخالفان روابط که امروز«و ھمين مطلب  

فاش به شما می گويد که اين حرفھا، بعد از اين است » اند افتاده بکار زبانھا شود
 .وز بدتر شده استروابط ايرانی ھا و بغداد روز به رکه شکست حاصل شده و 

  ٩١دی  ٢٧ جعفریمحمد  

  

  

  

  

  سه مصاحبه و نقش بختيار در حمله عراق به ايرانسه مصاحبه و نقش بختيار در حمله عراق به ايران
  

کتاب آماده چاپ بود که اطbع حاصل کردم که سه مصاحبه از 
وزير (، شاپور بختيار و حامد الجبوری )وزير علوم شاه(ھوشنگ نھاوندی :

ھمراه با صدا و  -درباره جنگ ايران و عراق را سايت انقbب اسbمی ) صدام
سه  ھر.  سيمای ھر سه نفر، از تلويزيون فرانسه و الجزيره   منتشر کرده است
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مصاحبه شاھد انکار ناپذيِر ديگری است از نقش آقای بختيار در رابطه با 
سه مصاحبه نيز .   ھمراھی با صدام حسين و تحريک وی در جنگ عليه ايران

با آنچه از اسناد در اين رابطه در آرشيو ملی انگلستان خود مشاھده کرده ام و 
سه مصاحبه  برگرفته از . چند نمونه از آن ھم در اين تحقيق آمد ھمآھنگ است

سايت انقbب اسbمی و گويا است و احتياجی به ھيچ توضيح و تفسير بيشتری 
  :ندارد،  در زير خواھد آمد

  

، شاپور بختيار و حامد )وزير علوم شاه(سه مصاحبه مھم ھوشنگ نھاوندی    
 درباره جنگ ايران و عراق ) وزير صدام(الجبوری 

در سی و سومين سالگرد حمله عراق : سايت انقbب اسbمی -١٣٩٢/٠٧/٠٣  
، شاپور بختيار و )وزير علوم شاه(مصاحبه مھم ھوشنگ نھاوندی ٣به ايران، 

 : درباره جنگ ايران و عراقرا منتشر می کنيم) وزير صدام(حامد الجبوری

  

گرفته روز پس از آغاز جنگ با ھوشنگ نھاوندی انجام  ٣ اولين مصاحبه -
در اين روزھا، برخی از روزنامه ھای فرانسوی از حضور شاپور . است

بختيار در عراق اطbع دادند که پس از بازگشت به فرانسه، از تشکيل 
بدين خاطر خبرنگار تلويزيون فرانسه . حکومتی در تبعيد صحبت کرده بود

اين  .را در اين باره می پرسد) وزير علوم شاه(نظر آقای ھوشنگ نھاوندی
مصاحبه مشخص می کند که ھمه نيروھای طرفدار رژيم سابق، نظير 

ايشان در اين مصاحبه . ھوشنگ نھاوندی، موافق ھمکاری با صدام نبودند
ملت ايران، يک حکومتی که در چمدان يک ارتش خارجی در «: می گويد

  » .ايران مستقر شود، را ھرگز برسميت نخواھد شناخت

 

روز پس از آغاز جنگ با شاپور بختيار انجام گرفته  ۴ دومين مصاحبه -
در اين مصاحبه، خبرنگار درباره حضور شاپور بختيار در عراق و . است

تشکيل حکومتی در تبعيد می پرسد ولی بختيار حاضر نمی شود از محل 
در روزھای «: حضورش در آغاز جنگ پرده بردارد و پاسخ می دھد

اين را می . بله، جای ديگر بودم. ديگر بودمجای . اخير، من بغداد نبودم
 » .واقعآ عراق نبودم. توانم مانند رازی نگاه دارم
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، گفتگوی تلويزيون الجزيره با آقای حامد الجبوری، سومين مصاحبه -
وزير امور رياست جمھوری و امور خارجه و فرھنگ عراق در زمان (

است ) ١٣٨٧ تير ماه( ٢٠٠٨جوeی  ٢۵در ) حسن البکر و صدام حسين
که آقای الجبوری نقش شاپور بختيار در تشويق صدام به آغاز جنگ با 

 . ايران را فاش می سازد

 

تلويزيون فرانسه با ھوشنگ نھاوندی، وزير علوم و رئيس  ٢مصاحبه کانال  -١
سپتامبر  ٢۵ - ١٣۵٩مھر  ٣دانشگاه تھران در دوره محمد رضا پھلوی، در 

 . نگسه روز پس از آغاز ج -١٩٨٠

عربستان رسمآ از عراق حمايت کرد، : تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 
عراقی که ظاھرآ از حمايتھای ديگر برخوردار است، حتی شايد از افسران 

آنھا از اينکه رژيم آيت هللا خمينی سقوط کند، عصبانی نخواھند . مھاجر ايرانی
دگان اپوزيسيون در پاريس اين سئوال را از آقای نھاوندی که يکی از نماين. شد

 . است، پرسيديم

شخصا آرزو دارم که ارتش ايران که توسط رژيم کنونی : ھوشنگ نھاوندی
تضعيف شده، با اينحال در مقابل دشمن خارجی که به خاک وطنمان تجاوز 

ھمينطور که مشاھده می کنيد، با اينکه ما يک . کرده، به مسئوليتش عمل کند
ی در مقايسه با قبل از انقbب داريم، اما خوب دفاع ارتش خيلی تضعيف شده ا

اما ھمچنان اميدوار ھستم که ارتش . می کند و وظيفه اش را خوب انجام می دھد
در مقابل ملت ھم وظيفه اش را انجام دھد و يک رژيم قانونی و ملی را در 

 سرزمين ايران دوباره برقرار کند 

شما اين اطbع را تائيد می کنيد که  يعنی: تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 
 افسران يک کودتايی را دارند آماده می کنند؟

ببينيد اگر کودتايی در حال تدارک باشد به ھمه اطbع رسانی : ھوشنگ نھاوندی
اما اميدوار ھستم که ملت و ارتش . من از ھيچ برنامه ای اطbع ندارم. نمی کنند

م که دارد ايران را نابود می کند، را ايران، روزی، ا¡ن يا بعدآ، اين رژي
ھيچ ايرانی نمی تواند در مقابل تجاوز عراق به ايران بی تفاوت . سرنگون کنند

 . باشد

گفته می شود که عراق در صدد برسميت : تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 
 شناختن يک حکومت ايرانی در تبعيد است؟
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اما ملت ايران، يک . وال را پرسيداز عراقيھا بايد اين سئ: ھوشنگ نھاوندی
حکومتی که در چمدان يک ارتش خارجی در ايران مستقر شود را ھرگز 

 . برسميت نخواھد شناخت

امروز آدمھائی خيلی متفاوتی مثل شاپور : تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 
بختيار که او ھم قصد ندارد حکومتی در تبعيد تشکيل بدھد و حتی پسر شاه که 

د از مدت زيادی به صحبت آمده و گفته است حاضر است از وطنش دفاع کند بع
سال دارد و گفته  ٢٠رضا پھلوی . و خون خود را ھديه دھد، دوباره ظاھر شدند

خدا ايران را نگاه دارد و آنھائی که جنگ و فقر را بوجود آوردند، «: است
  » .ببخشد

 

 ٢۶ -  ١٣۵٩مھر  ۴تلويزيون فرانسه، در  ٢مصاحبه شاپور بختيار با کانال  -٢

دنيا می بايد : ٢بختيار به کانال : چھار روز پس از آغاز جنگ  -١٣٨٠سپتامبر 
 ! از يک حکومت در تبعيد حمايت کند

ی و با کنجکاوی بسيار منتظر با بی صبر: تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 
که دو سال است که در فرانسه در تبعيد است اما از قديم  يک ايرانی واکنش

روابط خوبی با رژيم عراق دارد،ھستيم، اين مرد آقای شاپور بختيار است که 
سکوت خود را برای تلويزيون کانال دو بطور اختصاصی می شکند و به آقايان 

   : برنرد بن يمين و پل نائون اھداف واقعی حکومت عراق را شرح می نمايد

بعد . فکر می کنم که مسئله اصلی، ريشه کن کردن خمينی است: شاپور بختيار
برای من، خيلی واضح است، قرارداد . امکان رسيدن به يک توافق وجود دارد

 ھمچنان برقرار است و يک متر مربع ای از ايران ھم به کسی نمی دھيم  ١٩٧۵

اضريد امروز يک آقای بختيار، شما ح: تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 
حکومت ايرانی در تبعيد را تشکيل بدھيد که توسط عراقيھا برسميت شناخته 

 شود؟

 . اگر تنھا توسط عراقيھا باشد، نه آقا: شاپور بختيار

 پس توسط کی؟: تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 

حداقل يک اجماع بين المللی باشد، نمی گويم ھمه کشورھا ولی : شاپور بختيار
. تعداد زيادی از کشورھا، بخصوص کشورھای ھمسايه و کشورھای اروپايی

اگر آنھا به eس زدن با آقای خمينی که در طول يک سال اخير انجام داده اند، 
 خاتمه دھند
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 در ھر صورت، قصد شما است؟:تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 

 . اھم کردقصد من است اما اين کار را در فرانسه نخو: شاپور بختيار

 شما جديدآ عراق بوديد؟:تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 

 .بار عراق بودم ۵من در اين يک سال اخير، : شاپور بختيار

 اما در اين چند روز اخير؟: تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 

بله، جای . جای ديگر بودم. در روزھای اخير، نه من بغداد نبودم: شاپور بختيار
 .واقعآ عراق نبودم. اين را می توانم مانند رازی نگاه دارم. دمديگر بو

کاردار ايران ميگويد که شما ارتشی داريد : تلويزيون فرانسه ٢خبرنگار کانال 
 که عليه ايرانيھا در کنار عراقی ھا عمل خواھد کرد؟

ببينيد، روزی که به ايران بروم ارتش ايرانی ای که با من : شاپور بختيار
برای اينکه من کاری عليه ارتش ايران . بکند، وجود نخواھد داشتمخالفت 
دقيقا اين خمينی است که با تمام خرابکاريھايش طی يکسال اخير، . نکرده ام

بينيد که آدمھا، ژنرالھا و  ھر روز می. ارتش را ريشه کن و متbشی کرده است
 . تکنيسينھای ارتش را بدون کوچکترين محاکمه ای ميکشد

 اما شما نظامی داريد که در کنار شما باشند؟:تلويزيون فرانسه ٢ر کانال خبرنگا

از ده تا آنھا در کنار من می  ٩فکر می کنم که اگر آزاد بودند، : شاپور بختيار
خمينی است که آنھا را می کشد، از ايران . بودند، نه فقط بخاطر ھمدلی با من

ه، دeيل محکمی دارم که بگويم در نتيج. بيرون می کند يا در زندان می اندازد
 . اين افراد نظر خيلی خوبی نسبت به آقای  خمينی ندارند

تلويزيون فرانسه آقای بختيار بنظر شما آيا زمان بازگشت شما  ٢خبرنگار کانال 
 به ايران نزديک است؟

  .در ھر صورت بنظرم پايان خمينی نزديک است: شاپور بختيار

   

مصاحبه حامد الجبوری، وزير امور رياست جمھوری و امور خارجه و  -٣
 ٢۵در  -فرھنگ عراق در زمان حسن البکر و صدام حسين با تلوزيون الجزيره 

 )  ١٣٨٧تير ماه ( ٢٠٠٨جوeی 

جورج براون، وزير امور خارجه انگلستان در زمان حزب کارگر، شاپور  
ن پيام را به صدام دادند که بھترين بختيار و يک ژنرال ايرانی در جلسه ای اي

در اين جلسات، ھمه کسانی که با صدام  مbقات . وقت برای حمله به ايران است
می کردند، تاکيد داشتند که ايران در آستانه فروپاشی است و ارتش اين کشور 
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متbشی شده و نيروی ھوايی اين کشور به علت اعدام افسرانش زمين گير شده 
به گونه ای صحبت می کردند که گويا عمليات نظامی در ايران  ھمه آنھا. است

صرفا تفريح است و ھمين مسئله صدام را به آغاز جنگ با ايران تشويق می 
 . کرد

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/4274-3.html?Itemid=0 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zعوامل مؤثر در استقرار وZرانرانييدر ادر ا  ههييفقفق  تتييعوامل مؤثر در استقرار و : :  
  تيمشروط راثياز تجربه و م یتازه ا یبازخوان

  

  :مقدمه

 به سخنرانی اينجانب ارائه شدهمقاله ای که در زير مbحظه خواھيد کرد، متن 

است که در  »ارزيابی نتايج سياسی، اجتماعی و تاريخی دولت بختيار«فرانس نک
ماه  ١٣-١۴(= ١٣٨٧اسفند  ٢۴شيکاگو در  –دانشگاه نورث ايسترن ايلينوی 

نظر به اينکه طبق خواست برگزارکننده . برگزار گرديد ) ٢٠٠٩س رما
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امل ھمه مقاله کتاب کنفرانس که ش س آقای دکتر حميد اکبری قرار بودکنفران
نتشر و يا سالی بعد م ماه ٨-٧کنفرانس خواھد بود، حدود ھای ارائه شده به 

برای برگزار کننده  زحک و اصbحپس ا بدين منظورمتن سخنرانی. شود
که  اما از آنجا که تا به امروز. ارسال گرديد ١٣٨٨فروردين  ٢۶کنفرانس در 

خبری  و ھنوز از انتشار کتابپنج سال و اندی از آن تاريخ می گذرد  بيش از
برای اطbع عموم در اينجا منتشر می شود و اگر احياناً  دريافت نکرده ام، مقاله

آن کتاب ھم منتشر شده و من از آن خبری ندارم، جای ايراد نيست که مقاله ای 
نظر به اينکه در اين : eزم به ياد آوری است. در دو جا مستقbً  منتشر شود

ده بود و در مختصری از مقايسه روش و منش مصدق و بختيار آممقاله فھرست 
 گان در کنفرانس توضيح داده شد که در فرصت مناسبیآنجا برای شرکت کنند

تحقيق  فھرست وار ذکر گرديد، به تفصيل و که وقت يار باشد، آنچه در اينجا
ندگان واناز نظر خکه اينک رساله ای  و. بيشتری در آينده انتشار پيدا خواھد کرد

نکاتی بود که فھرست وار به آن کنفرانس ارائه  محترم گذشت، تفصيل و تحقيق
 .شد

  ١٣٩٢مرداد   ٣١محمد جعفری لندن،  

mbarzavand@yahoo.com  

     

عدالت و رشد، بلکه ھمه حقوق فردی و جمعی چون  آزادی، برابری، استقbل،
با فطرت خويش و بدون تعليمات خاص نظری آن  انسانھاست، تودۀ مردمذاتی 

به ھمين علت وقتی حرکتی با مشارکت جمھور . را می فھمند و درک می کنند
مردم راه می افتد، اگر از مردمی که در آن شرکت دارند بپرسی چرا به نھضت 

يی عدالت و روی آورده ای، غالبا پاسخ خواھند داد برای رفع ظلم و جور، برپا
اما اينکه پس از نھضت يا انقbب، . رسيدن به آزادی و اينکه حق به حقدار برسد

 :ردروند تحوeت تا چه حد به آن اھداف فطری مرتبط است به دو چيز بستگی دا

وقتی . و کيفيت سازماندھی نيروھای مردمی به نظام رھبری حرکت و به نوع
رفت و به نقطه اشتعال رسيد، از آن به انقbب با رھبری فردی و يا جمعی اوج گ

، کسی قادر نخواھد بود که در مقابل آن بزرگ معاصر ھایبعد به تجربه انقbب
از آن . باز گرداند "یاصيل قبل" ايستادگی کند و يا آن را به سيستم به اصطbح

يا به سمت ديکتاتوری حرکت : لحظه به بعد انقbب دو مسير را طی خواھد کرد
 و با قدرت تودۀ بپا خواسته حکومتد و بنام انقbب و مردم خواھد کر



١٠٩ -            ،  ����� � روش و 	��بختـيار���ق و  -     

  

  

بر مردم تحميل خواھد کرد و يا به سمت دموکراسی و  انقbبی ديکتاتوری
  .حکومت مردم بر مردم به پيش خواھد رفت

 شرايط و عواملدر وضعيت خاص ايران نيز، مثل ھمه انقbبھای بزرگ دنيا، 

به مرحله انقbب  گوناگون درون مرزی و جھانی دست به دست ھم دادند تا
از جمله مھمترين اين شرايط و عوامل می توان به موارد زير . پيروزی برسد

  :اشاره کرد

 

اجتماعى، حقوقى، اقتصادی، مشروعيتھاى مختلف عرفى،  زوال •
   ،مذھبى، سياسى يك رژيم در بين افكار عمومى جامعه

ھر ه گيرى درست و به موقع رژيم حاكم ب ادن قدرت تصميماز دست د •
 ،دليلى

ه بيک نيروی بديل يا به اصطbح آلترناتيو شفاف و يکپارچه که  ظھور •
حركت و بيان كننده تمايbت توده مردم، در نزد افكار  یعنوان رھبر

 ،اعتبار روزافزون می يابد عمومى داخلى و خارجى

در كشور و طرد " نشان دادن خود"و " اظھار وجود"بستن ھمه درھاى  •
 ،ھمه عbقمندان به ميھن و بازى كردن با احساسات ملى و مذھبى مردم

 .....و

ی از اراده ھا را طوفانمجموعه شرايط باe وقتی در يک زمان با ھم جمع شوند 
كه در اين مرحله ديگر ھيچ نيرويى تاب ايستادگى در برابر  به وجود می آورند

د، وھر دليلى كه در كشورى جمع شه شرايط فوق ب. واھد داشتانقbب را نخ
اما شوربختانه بايد اذعان کنيم  .است قابل پيش بينیوقوع انقbب در آن كشور 

کbسيک دوران  ھایايران که از مھمترين انقbب ۵٧انقbب اسbمیھرچند 
ران و تنھا انقbبی است که ھمۀ اقشار مختلف ملت ايبه شمار می رود معاصر 

به پيروزی رسيد ولی طولی نکشيد در آن شرکت داشتند، بدون تمايزات طبقاتی 
تغيير که بدترين نوع استبداد است شبه فراگير دينی  يک استبدادبه سمت که 

  .جھت داد

  : پيش از ورود به بحث و به عنوان مقدمه ذکر دو نکته روش شناختی eزم است

ی است اين موضوع را مطرح می کنند پاره ای در داخل و خارج ايران مدت. ١
يک عمل لغو بوده است و اگر رھبران ملی و انقbبی در  ۵٧که گويی انقbب 

تجربه برگشت به اين درک را داشتند برای ايرانيان بھترين کار  ۵٧سال 
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کسانی که اين موضوع را طرح می کنند، کمتر به اما . سلطنتی بودمشروطه 
به انقbب توجه توده ھای مردم  رائی روی آوریماھيت و چگونگی انقbب و چ

نطفه انقbب در درون رژيم حاکم و بدست خود آن رژيم  در حالی که. دارند
امروزه غالب پژوھشگران انقbب به اين نتيجه رسيده اند که بايد . بسته می شود

پردازند، و برای ھمين بدر درون خود رژيم به جستجوی علل و عوامل انقbب 
 رژيم منقرض شده و ھستانبه دنبال يافتن ريشه ھای اصلی انقbب به کو منظور

به درون غارھای آن می روند تا علل و عوامل اصلی وقوع انقbب را مورد 
  .کنکاش قرار دھند

برخی ديگر انقbب و نيروی جانشين انقbب و يا حکومتی که بعد از . ٢
اين يکسان پنداری . ورندپيروزی قدرت را بدست می گيرد يکی به حساب می آ

ه تحليل ھای سياسی روز ساده می سازد ولی به دليل رائھرچند کار را برای ا
شايد به . فروکاھشی که در شناخت واقعيت مرتکب می شود روشن بخش نيست

ھمين دليل است که اين نظريات در توضيح تحوeت در ھم تنيده پس از انقbب 
ئوريھای توطئه کارشان به انکار درک و فھم يا ساکتند يا با توسل به انواع ت

مردم در زمان انقbب می رسد، در حالی که انقbب يک چيز است و نيروی 
  . جانشين آن چيز ديگر

eيلی که منجر به استقرار ديکتاتوری وeيت فقيه و از جمله به بوته فراموشی د
. است رنوشتاموضوع بحث اين  شد، مشروطيت اصلی افتادن تجربه و ميراث

مذھبی است و بر آن است تا در تحليل  -نگاه نويسنده با انقbب يک نگاه ملی
به . رويدادھا و داوری ھايش تا حداکثر امکان بر اصل موازنه منفی عمل کند

مذھبی -طور مشخص، اين نوشتار در پی اين است که بفھمد چرا نيروھای ملی
را جدی نگرفتند؟  در فردای پيروزی انقbب تجربه و ميراث مشروطيت

ظھور خمينی و وeيت فقيه، ريشه  آيا: پرسشھای زير به بحث گذاشته می شود
نقش  در بارهسانسور اطbعات دارد؟ نزد اين نيروھا،  در استبداد سلطنتی

چقدر در تحوeت  مصدقی در کودتا منزله رھبری نيروھای ضده کاشانی ب
بی توجھی شد؟  اسbمی طرح حکومت بعدی موثر بوده است؟ چرا نسبت به

دان چرا به رھبر انقbب که حکومت ايده آلش وeيت فقيه بود توجه eزم را ب
ھمه جانبه به حساب نياوردند؟ چرا قدرت  مبذول نکردند و يا آن را مھم

معرفی می  طبقه محروم جامعهکه خود را نماينده توده و ياور  نيروھای چپ
کم گرفته شد؟ شکست نيروھای ملی  دست، کردند در انحراف اھداف انقbب
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بر می گردد؟  بازنگری و انتقاد به اعمال خود فقدان سنتمذھبی تا چه ميزان به 
ی مسنجم و معنادار چقدر اھنمايک انديشه ر ھمراه با فقدان سازمان يا تشکيbت

    در اين شکست موثر بوده است؟

چھل ساله  ای  تجربهبازخوانی بحث من يک بحث عمومی و نکته ديگر آنکه 
اما نظر به متن اين ھمايش،  .است و به اين و آن شخص خاص راجع نمی شود

گاه گاه در مورد اين پرسش که آقای بختيار چگونه پيرو مصدق بوده است و چه 
  .شناختی از آقای خمينی داشته اشاراتی خواھم داشت

  

  :ميراث  فراموش شده مشروطيت .١  

در دوران معاصر و در ميان انبوھی از سياستمداران ايرانی اين فقط مدرس و 
. اعbم کرده اندموازنه منفی  انديشه سياسی خود رااساس اند که آشکارا مصدق 

ھر دوی اين سياستمداران به آموزه  است که اين نوع انديشه از ديدنکته مھم اين 
يح دارد و مصدق ھم اگر در مدرس که تصر. رجاع داده شده استاسbم اھای 

سيره عملی او دقت شود در موقعيتھای مختلف از اعbم اين نکته پرھيز نداشته 
حق بنيان گذاران تز موازنۀ ه بھر دو اين مبارزان آزادی و استقbل ايران . است

اما  عملدر . در عصر حاضرند منفی در اداره امور داخلی و خارجی کشور
کرد،  تز که آزادی و استقbل کشور را تأمين می اساس اينسياست ورزی بر 

دومی را ساقط  دولتاولی را شھيد و با کودتا . سخت آمدبيگانگان و مستبدان بر 
  .به حبس دائم کشاندندرا در آحمد آباد  اوو 

، - يا قطع دست دخالت بيگانگان -عbوه بر پايداری بر اصل استقbل و آزادی
 دستاوردھایپاسداری و حفاظت از ود ضمن ھر يک به نوبه خمدرس و مصدق 

جدائی بنياد دينی و مذھبی از  ، به ويژهکشوربه يادگار مانده دوره مشروطيت 
اين عنوان بينش راھنمای سياست عملی خود، ه با تبيين موازنه عدمی ب دولت،

انديشه قديمی ايرانی را که در eبbی ھنر و ادبيات و فلسفه ايرانيان نمود داشته 
مدرس درمجلس، تجربه مشروطيت را بکار بست . تعميق و غنا بخشيدند داردو 

و مصدق ھم در مجلس و ھم در دولت و اداره کشور آن را راھنمای عمل خود 
  . قرار داد

به عنوان که بود که مجتھد جامع الشرايطی  مدرس با وجودیجالب اين است که 
مجلس شورای وقتی در ، شدشناخته می و عامل به دين  ی عالی مقامدين شناس

به اصل جدايی نھادھای دينی ، می خواست عمل کندملی بر اساس موازنۀ عدمی 
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روزی يکی از نمايندگان . از نھادھای حکومتی به طور تمام عيار پايبند بود
روحانی مجلس ضمن بحث خود در پشت تريبون مجلس به مسائل مذھبی می 

، سپھساeر دو !مؤمن" :و به او می گويدپردازد که مدرس کbم او را قطع کرده 
کرده است يکی مدرسه و مسجد سپھساeر و ديگری ھمين  ساختمان ايجاد

اگر می خواھی در بارۀ . ساختمان مجلس است و وصل به يکديگر می باشد
   )١"(مسائل دينی صحبت کنی برو به آن ساختمان

بی ھيچ  و تين بودداری راسدينبه گواه سيره عملی اش مصدق که ھمين گونه  
. دفاع می کرددخالت دو بنياد دين و دولت در امور يکديگر  سستی از اصل عدم

چه تمام ھم در دوران نمايندگی مجلس و ھم در دوران حکومت با دقت ھر او
خود سعی می کرد که ھر دو بنياد دين و دولت را در جايگاه ويژه خودش قرار 

گر بی مورد دخالت کنند و ير امور يکددھد و اجازه ندھد که اين دو بنياد د
از نظر ما : "بر ھمين اساس بود که می گفت. موجب فساد دين و دولت شوند

شمال و جنوب فرق نمی کند و موازنه بين آنھا يگانه راه . اجنبی، اجنبی است
نجات ماست و در سايه اين سياست ما می توانيم تمام نعمتھای معنوی و مادی را 

لت مستقل حق داريم تحصيل نمائيم و فقط با اين سياست ما می که مانند يک م
ون بھره مند شويم و بر مال و نفس ئتوانيم از آزاديھا به معنای حقيقی در تمام ش

آن درجه از استقbل ه خود مسلط باشيم، واضح تر بگويم ما بايد خود را ب
ما نباشد  برسانيم که ھيچ چيز جز مصلحت ايران و دين و تمدن خودمان محرک

خطر اندازد تا جان در بدن دارم بر ه ھر چه که ايرانيت و اسbميت را ب.... 
اگر به آسيب شناسی دقيق رابطه مصدق و کاشانی . )٢(عليه اش مبارزه می کنم 

که کاشانی را به ريشه ای اختbفی  از جمله دeيل بپردازيم متوجه می شويم
مصدق حاضر نشد دست از بود که  ھسته مرکزی مخالفان مصدق در آورد، اين

مخصوص به خود اجازه نمی  ھایو تدبير گری ھابا درايتاين باور خود بکشد و 
که مربوط به دولت  داد که آيت هللا کاشانی بنام دين و رھبر مسلمين در امور

در حالی که کاشانی، برخbف مدرس، در . دخالت کندحقوق عمومی است 
به . زيست و دولت و دين را با ھم می خواست پارادايم قدرت رايج دينی می

  . زبان ديگر، موازنه او در اينجا کامb مثبت بود

ھمين جا eزم به ذکر است که در ميان مراجع دينی آن زمان آيت هللا بروجردی 
مصدقی -از جمله معدود کسانی بود که تا حدود زيادی به اين سرمشق مدرسی

از . عمل می کرد و به تمايز حوزه ھای دينی از نھادھای سياسی باور داشت
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شدند و ايشان  دور کاشانی جمعه که مخالفان مصدق کم کم ب ١٣٣١مھر ماه 
نھايت سعی و کوشش خود را وی عھده داشت، ه نقش رھبريت مخالفين را ب

بکار برد تا ھر طور که شده از آقای بروجردی رھبر شيعيان جھان چيزی کتبی 
عليه حکومت مصدق بگيرد، اما با ھوشياری و درايت ... و يا شفاھی و يا

به و درايت خاص و  بروجردی که ھمقطاران خود را خوب می شناخت وتوجه
دينی و در رھبر نسبت به مقام آيت هللا بروجردی به عنوان يک موقع مصدق 
، کاشانی از ناحيه بروجردی او واسته ھای درست و مشروعنظر گرفتن خ

 ،مرداد ٢٨تا بعد از کودتای حتی بروجردی گفتنی است آيت هللا  .طرفی نبست
ز مخالفين مصدق از جمله کاشانی از ت جانبداری علنی و يا غير علنیھيچگونه 
جاده صاف برای دين مضر است و وی را مصدق که تبليغ می کردند و بھبھانی 

کوچکترين اشاره  ھرچند آيت هللا بروجردی. نکرد اعbم می کردند،کن کمونيزم 
به ھيچگاه شدت تقويت کند، ه او می توانست مخالفين سياسی مصدق را ب

به نوع مخصوص به خودش، جا به جا و عکس ه مخالفين مصدق نپيوست و ب
که بمنزله تو دھنی به مخالفين مصدق بود، رضايت خودش را از مصدق و 

بروجردی در آنچه که مربوط به مذھب و آيت هللا  .حکومتش اعbن می کرد
دانست به ھيئت  خودش می در حوزه صbحيتشئونات مذھبی بود و آن را 

فشار می آورد که گر eزم بود ھشدار می داد و حتی ايا و حاکمه دستور می داد 
در برابر،  .غير مذھبی اصbً دخالت نمی کرد آن را انجام دھند اما در مسائل

نيز در رابطه با حوزه دينی بر تز موازنه منفی خود استوار بود و مصدق 
کرده و ضمن آنکه  کوشش می کرد که رابطه دولت را با مقام مرجعيت مشخص

 می شد تbش داشت تا از ولت در سازمان حوزه و امور شرعیدمانع تعرض 

حقوق معنوی آيت ھنگامی که  دليل،به ھمين  .حوزه نيز پيشگيری کندتعرض 
بروجردی از جانب بعضی مطبوعات و يا اشخاص و دسته ھا، مورد اسائه هللا 

به عنوان  ای قرار گرفت، نخست وزير از اختيارات خود استفاده کرده و ماده
ھرگاه در روزنامه يا "موجب اين متمم، ه ب. متمم بر eيحه مطبوعات افزود

مجله و يا ھرگونه نشريات ديگر، مقاeت و يا مطالب توھين آميز و يا افترا و يا 
بر خbف واقع، خواه به نحو انشاء يا بطور نقل نسبت به شخص اول روحانيت 

ير روزنامه و نويسنده، ھر دو مسئول که مرجع تقليد عمومی است درج شود، مد
رسيدگی به اين . و ھر يک به سه ماه تا يکسال حبس تأديبی محکوم خواھند شد

  )٣." (اتھام تابع شکايات مدعی خصوصی نيست
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مصدق با پاسخ سريع به اسائه ادب نسبت به ساحت آيت هللا بروجردی، حساب 
از . و بھبھانی جدا کرد مقام مرجعيت را از حساب علمای سياسی نظير کاشانی

ديدگاه موازنه عدمی مصدق، کاشانی سياستمداری بود که در صحنه سياسی با 
او به رقابت برخاسته بود و بدرستی آقای علی رھنما می نويسد که اين عمل 

. پيامی روشن و واضح به مخالفين مذھبی خود بروجردی فرستاد"مصدق 

. از حساب مقام مرجعيت جدا کردرا )  ۴( »نھم اسفندی« مصدق حساب علمای

در شرايطی که آيت هللا کاشانی از بی احترامی که نسبت به ايشان در مطبوعات 
می شد، گله داشت و مصدق قدمی برای جلوگيری از آن برنمی داشت، 
کوچکترين اشاره ای که ممکن بود حمل بر اسائه ادب نسبت به بروجردی شود 

چنين به نظر . بل آن عکس العمل نشان می دادرا بر نمی تافت و شديداً در مقا
می رسد که از ديدگاه مصدق ورود به حوزه سياست در جامعه ای دموکراتيک، 
تابع يک سلسله قوانين و ضوابطی بود که انتقاد تند و بی پرده، بخشی قابل قبول 

اما، بروجردی مرجع تقليد مطلق مردم و زعيمی . از آن به حساب می آمد
عنوی بود که مظھر باور دينی مردم به حساب می آمد و می بايست روحانی و م

بی . از نامbيمات سياسی مصون مانده و از تنشھای مرسوم در آن حفاظت شود
مرجع تقليد « و »شخص اول روحانيت«شک قانون جديد مصدق که به 

منزلتی اجتماعی، فراخور مقام و موقعيت مذھبی او می داد و وی را  »عمومی
ی معمول حوزه سياسی می ر از انتقاد ھا و نيش و کنايه ھاامی فراتدر مق

." گذاشت، برای کاشانی که ھمواره ادعای رھبری مذھبی داشت گران می آمد

)۵(  

آيت هللا بروجردی ھم متقابbً اينگونه اعمال دکتر مصدق را نسبت به خود ارج 
از جانب مصدق که موضوع رفراندوم  ١٣٣٢حتی در اواسط تير ماه . می نھاد

مطرح گرديد و بھبھانی و کاشانی در مخالفت با رفراندوم اعbميه تحريم صادر 
کردند، تنھا فتوای بروجردی می توانست بر تصميم گيری بسياری اثر گذار 

اما او سکوت اختيار کرد و ھر چه به او فشار آوردند که به اعbميه تحريم . باشد
ستادگی حاضر نشد چنين فتوائی بدھد و در رد کاشانی و بھبھانی بپيوندد، با اي

. من وارد در امور سياسی نبوده ام"پيشنھاد اعbميه عليه رفراندوم گفته بود، 

اگر در اين زمينه از من . شرعی است کار من بحث و اظھار نظر در مسائل
  )  ۶ ." (سئوالی شود، حاضرم در حدود وظايف شرعی به آن جواب بگويم
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با ھم در  بلکه بدتر،د دين و دولت، در امور يكديگر تداخل كرده و ھر گاه دو بنيا
با ھم  و انباشت ھر چه بيشتر است،تمركز قدرت که  بر اساس قاعده می آميزند،

فراگيری را می سازند که بس ويرانگر است و ھمانگونه که متحداً بيان قدرت 
در صورتي كه ھر كدام به . می شوندھر دو منجر فساد تاريخ نشان داده است به 

راه و رسالت واقعي خويش پيش بروند، مي توانند در تصحيح يكديگر در 
صورت انحراف بكوشند و يا در تندرويھا يكديگر را متعادل سازند و جامعه را 

در تاريخ . در خط متعادل و پرھيز از ھر افراط و تفريطي به پيش برانند
نھايت نمونه خوبی است زيرا اين دو بروجردی  مصدق ومعاصر، نمونه رابطه 

کوشش خود را بکار بردند که  از تداخل امور دو بنياد دين و دولت در يکديگر، 
به اين جدائی پايبند و بدان عمل می ی آيت هللا بروجرد .جلوگيری بعمل آورند

جد حکومت و دخالت در بنياد سياست را از وظايف بنياد روحانيت ه کرد و ب
آن را در غيبت  ،دانست و نظير شيخ اعظم شيعه، شيخ مرتضی انصارینمی 

  )٧ ( .امام زمان باطل می شمرد

  

  :ظھور خمينی و وZيت فقيه در استبداد سلطنتیھای ريشه  .٢

شاھد دو تحول اساسی سياسی و  ۴٠و  ٣٩عرصه سياسی در ايران در سالھای 
با گذشت . خ داد مھم استر ۵٧دينی بود که برای درک آنچه در فردای انقbب 

ما شاھد  ٣٩در سال چند سال از کودتا و سپری شدن پژمردگی ھای سياسی، 
فقدان سازمان و يا سياسی ھستيم که البته به علت فضای نسبی باز شدن نوعی 

تشکيbت سياسی که پاسخگوی نيازمردم و نيروھای مبارز و مخالف بمنظور 
راه را برای ورود نيروھای با  ان باشند،انسآزادی و حقوق  ،رسيدن به استقbل

تحول ديگر درگذشت آيت هللا بروجردی در سال . انديشه ھای استبدادی گشود
عنوان يک مرجع ه آقای خمينی ب است که موجب می شود راه برای ورود ۴٠

دستآورد در اين زمينه سياسی و دينی است که . باز شوددينی در ميدان سياست 
يعنی تbش برای ايجاد موازنه منفی در رابطه ميان (ز گذشته به يادگار مانده ا

در اين ميان . دوش می بوته فراموشی سپردهراحتی به به ) بنياد دينی و دولتی
مسئوليت کسانی که با انديشه ھای آقای خمينی آشنايی داشتند، به ويژه نيروھای 

به بخشی  خود را فقطملی مذھبی، باeتر از ھمه است زيرا اکثر اين افراد توجه 
که با ميراث به يادگار  معطوف ساختنداز گفته ھا و نوشته ھای آقای خمينی 

آن را که نيم ديگر  ولیھمآھنگی و ھمخوانی داشت  ،طور صوریه مانده، ب
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و بدين سان نسل ما به ند ناديده انگاشتريشه در تفکر بھبھانی و کاشانی داشت 
  .مدگرفتار آخسرانباری چنين فراموشی 

اما ريشه دورتر اين بی توجھی خسرانبار نسبت به تفکر آقای خمينی را بايد در 
دورنمای سلطنت پھلوی و سياستھای سرکوبگرانه آن به ويژه در باره دين و 

رضاخان با حمايت و پشتيبانى ھمه جانبه  ١٢٩٩كودتاى . بيانھای دينی دانست
 در برابررضاشاه پسرش محمد  ١٣٣٢مرداد  ٢٨انگليس و سپس كودتاى 

 اى سخت بر پيكر ھمه مليون و حكومت قانونى دكتر محمد مصدق، ضربه

اين كودتاى . وارد آوردخواھی مبتنی بر انديشه موازنه منفی مشروطه  انديشه
انگليسى، مليون، احزاب سياسى، روشنفكران، بخشى از مذھبيون و  -آمريكايى 

، طنتی پھلوی به جای مدارا با مليوننظام سل. بازار را رو در روى شاه قرار داد
روش خشونت و خفقان را در پيش گرفت و اجازه نداد كه اشخاص و شخصيتھا 

در واقع . نشان دھند و ابراز وجود كنند خودی جامعهو مستقل در ى با روحيه مل
و وطن پرست، شخصيت  ی ملی مستقلسعى بر اين بود كه از شخصيتھاگويی 

تا آخرين لحظه بی شرمانه و و تبعيد و نگھدارى ن ساختزندانى . زدايى شود
انديشه که پای بند به يان حيات دكتر محمد مصدق رھبر نھضت ملى ايران

واeيى در بين اقشار مختلف  شخصيتی ملى از محبوبيت بود و به مثابهمشروطه 
برخوردار بود، بر جدايى و تنفر مليون نسبت به شاه و دارودسته ايرانی جامعه 

كرد يھن پرستان را با شاه چنان عميق اچى افزود و فاصله بين مليون و مكودت
  .جای گفتگو و اصbح طلبی را پر کردكه كينه و تنفر 

اگر انسان از خود بيگانه نشده باشد، ھر کس، با سلب استقbل  بر اين باورم که
و آزادی وی، ھر بھشتى كه برايش بسازد و يا مدعی ساختنش باشد، از ديد او 

حذف آزادى قلم و بيان و ايجاد جو سانسور  .جھنمى بيش برايش متصور نيست
سبت به و خفقان باعث شده بود كه قريب به تمامى روشنفكران و صاحبان قلم ن

ايجاد جو سانسور در تمام . اى اتخاذ كنند شاه و رژيم او موضع خصمانه
آزادى قلم و بيان فقط در زمينه ھايى . را از رژيم منزجر كرد بسياریھا،  زمينه

در اين شرايط سياسی بود که . ختم شودآزاد بود كه به مداحى و چاپلوسى رژيم 
توسط ... ی و سازمان مجاھدين خلق وكتابھاى زيادى از جمله کتابھای آقای خمين

كه  انجام می شدچنان با بى تجربگى  لی اين کارشدند و سانسور مىرژيم 
چه گرفت  شد و در دسترس ھمگان قرار مى مىھم كتابھايى كه حتى اگر منتشر 

زير تيغ سانسور  بسا به برقراری آرامش و گفتگوی سياسی کمک می کرد،
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بى اطbعى از ساز و كار ذھن و فكر و بر اثر ، با خامی تمامرژيم  .حذف شدند
 .  می خواست انسان ايرانی را طراز پھلوی کندو مغز انسان، 

كشف اسرار و  ، ھمين سانسور كتابمدر ذھن خود مجسم كني مھم اكنون قادري 
اگر . انجام گرفتچقدر احمقانه و از روى بى سياستى  آقای خمينی وeيت فقيه
گرفت و مردم  ود و به حد وفور در دسترس ھمگان قرار مىب آزاد مىاين کتاب 

پرداختند، قطعاً به  از روى فرصت و با فراغ بال و خيالى آرام به مطالعه آنھا مى
شد كه مردم پى به  بردند و انتشار خود اين كتابھا باعث مى كنه افكار او پى مى

مين مليون و وسيله خود ھبه ماھيت و افكار او ببرند و پنبه اين كتابھا 
تنھا اثرى كه جو . ساختند او را از صحنه خارج مى شد و روشنفكران زده مى

شد و دست به دست  سانسور داشت اين بود، كه اين كتابھا مخفيانه چاپ مى
مشروعيت آنھا ، بر گشت و فقط به خاطر مخالفت با شاه و مخفى بودن مى

انديشه ھای قدرت  انه اش،رژيم در واقع با اين روش سرکوبگرو افزوده می شد 
درست حقانيت  برای آنھاو  مدارانه امثال آقای خمينی را به محبوبيت رساند

 .کرد

اش اين است  ايجاد جو سانسور و گسترش جو مداحى و چاپلوسى، اولين ثمره 
دور نگه ه كه شخص مدح شونده را از حقيقت وقايع و اوضاع و احوال ب

جو سانسورى كه به علت شود كه  باز مى دارد و زمانى چشمش به حقايق مى
خود ايجاد كرده بود، خودش را به قتلگاه كشانده و برگشت در آن زمان ديگر 

وجود چنين حالتی در کشور و فقدان سازمان و يا تشکيbتی که . بسيار دير است
قادر باشد که نيروھای مبارز و مخالف را در جھت صحيح خودش ھمسو و 

بحق و مشروع آنھا جامۀ عمل ھای خواسته  اين طريق به و از ھمآھنگ گرداند
ھر کسی که در مقابل چنين جّو و ديکتاتوری قد به اينجا منتھی شد که بپوشاند، 

کرد و به زبان گويای آن ھا تبديل شد، بدون توجه به ساير جھات، از می علم 
که از غيب برای نجاتشان آمده است تلقی  عنوان منجی و دستیه يک طرف ب

، می بود پيروزی در مقابل ديکتاتورچون ھدف فعلی و از طرف ديگر  ،شده
و يا آنکه توجه  هدستآورد به يادگار مانده از گذشته به بوته فراموشی سپرده شد

ويرانگری نسل ما به چنين فراموشی بدين گونه بود که و . شدeزم بدان مبذول ن
  .آمدگرفتار 

ھنگامی که  بيان را سرکوب نمی کرد ھمان آزادیاگر نظام سلطنتی به نظر من 
ما ھر "که  گفتمی در سخنرانی خود  ١٣۴٢آقای خمينی در روز عاشورای 
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که من بگويم  ھستیتو مگر بھائی " و" چه گرفتاری داريم از اين سه تا ھست
يگر سخنرانی از در آن روز ھيچکس به قسمتھای د ،"کافر است بيرونت کنند

" آنوقت که دستور دادم گوشھايش را ببرند، آن وقت اسمش را می برم: " جمله

وهللا من شنيده ام که سازمان امنيت در نظر دارد شاه را از نظر مردم "و يا 
می شد " تساوی حقوق زن و مرد" و يا مخالفت با " بيندازد تا بيرونش کنند

ولی آن روز که روزش بود برای . دفھميد که وی در چه عالم فکری می زي
گفتمان او خيلی روشن . چيست؟آقای خمينی پيش نيامد که مسئله کسی اين شک 

بود و اگر توجھی بود او کجا و راھبری مردم ايران به استقbل و آزادی توسط 
او خودش را اين گونه آفتابی کرد ولی فضايی برای بازتاب واقعيت او . او کجا

گفته اند شما سه چيز را کار نداشته باشيد، ديگر ھر  زمان امنيتدر سا"... :نبود
چيزی می خواھيد بگوئيد، يکی شاه را کار نداشته باشيد، اسرائيل را کار نداشته 
باشيد، يکی ھم نگوئيد دين در خطر است، اين سه تا امر را کار نداشته باشيد، 

ا کنار بگذاريم، ديگر خوب اگر اين سه تا امر را م. خواھيد بگوئيد ھر چه می
آقا اينھا خودشان می . چه بگوئيم؟ ما ھر چه گرفتاری داريم از اين سه تا ھست

به ھر که مراجعه می کنی می گويد شاه گفته، شاه گفته . گويند من نمی گويم
آن مرد که آمد در . مدرسه فيضيه را خراب کنيد، شاه گفته اين ھا را بکشيد

از ايشان می پرسی، آقا چرا اين کار )...نمی برم، حاe اسمش را( مدرسه فيضيه
! اينھا دشمن اعليحضرت ھستند؟! را کرديد؟ می گويد اعليحضرت فرموده

اسرائيل دوست اعليحضرت است؟ اينھا دشمن اعليحضرت ھستند؟ اسرائيل 
يک حقايقی در کار ... ،اسرائيل سلطنت را می برد ،د می بردمملکت را ببا

ر تقويم دو سال پيش از اين يا سه سال پيش از اين بھائی ھا است، شما آقايان د
تساوی حقوق زن و مرد رأی عبد البھاء، : مراجعه کنيد، در آنجا می نويسد

آقايان ھم از او تبعيت می کنند، آقای شاه نفھميده می رود باeی آنجا می گويد 
ھائی ھستی  تزريق کردند، تو مگر ب توه تساوی حقوق زن و مرد، آقا اين را ب

وهللا من ....نکن اينطور، نکن اينطور. که من بگويم کافر است بيرونت کنند
شنيده ام که سازمان امنيت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بيندازد تا بيرونش 

  ) ٨ ...."  (کنند و لھذا مطالب را معلوم نيست به او برسانند

 ی کهرھبری و يا جمعليل خالی بودن کشور از ده بدر فضای سانسور و 

رھبری سياسی و دينی  را در دست داشته باشند مشروعو رھبری سياسی فعال 
در وجود آقای خمينی يک کاسه گرديد و اگر ھم کم و زيادی داشت در طول 
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و سياسی بر سلسله  عنوان رھبری مذھبیه زمان ترميم شد و آقای خمينی ب
ويژه ھنگامی ه مرداد و ب ٢٨تای کود شاه در اثر. تحميل گرديد مراتب روحانيت

امر ما و شھبانو ما فوق قانون "که فعال مايشائی را بجائی رساند که گفت 
عصری ھم به " در اين رابطه می نويسد به خوبی که اسد هللا علم  ،)٩("است

اگر غلط . مجلس سنا، بمناسبت شروع شصت و چھارمين سال مشروطيت رفتم
و باز به . را به تابوت مشروطه زد ين ميخ، آخر)١٠!" (نکنم مجلس فاتحه

مھمترين و تنھا ميراث بيادگار مانده از انقbب مشروطيت نيز  توسط خود شاه،
که جدائی نسبی بنياد مذھبی از بنياد سياسی بود و مصدق در دوران حکومتش 

و  بروز شرايط سانسور به علتبطور نسبی آن را تحقق عينی بخشيده بود، 
به بوته فراموشی به علت ھمين تاريکی ھا، آقای خمينی جعيت برجسته شدن مر

حکومت اسbمی و اينکه متوليان  در اين فضای تاريک فکری نظريه. سپرده شد
حکومت اسbمی در صورت تحقق يافتن، چه کسانی خواھند بود، برای 

  .نبود یملموس و قابل درکمقوله روشنفکران دينی و ملی  ،سياسيون

از تاريخ و تجربه تاريخی درس بگيريم، ريشه اصلی استبداد  اگر بخواھيمپس 
مرداد و ديکتاتوری عنان گسيخته رژيم  ٢٨وeيت فقيه را بايد در کودتای 

در دوران حکومت مصدق و قبل از کودتا ھمانطور که . شاھنشاھی جستجو کنيم
ود و پيشتر آمد تا حدودی تشکيbت و ساختار بنياد دينی از بنياد سياسی جدا ب

تشکيbت مذھبی و دينی به امور مذھبی و ارشادی مردم مشغول بود و تدبير 
ويژه آنکه ه ادارۀ امور زندگی مردم و سياست نيز در اختيار دولت قرار داشت ب

بروجردی تمام ھم و کوشش خود را بکار برد تا در امور سياسی که مربوط به 
به زعم  ائی که eزم می ديدالبته در جاھ .شئونات مذھبی نمی شد دخالت نکند

  .  خود از اندرز و راھنمائی به دولت کوتاھی نمی کرد

  

   

   :روابط واقعی ميان مصدق و کاشانیسانسور  .٣

حال بابت سانسور اطbعات و آگاه نبودن ه بھای سنگينی تا ب ترديدی نيست ما
 يکی از اين موارد تاريخی. يمپرداخت کرده اخويش گذشته ھای از تجربه 

عامل مھم ديگری که در طرح حکومت اسbمی و استقرار شدگی که سانسور
روابط کاشانی و مصدق و بويژه  عدم روشنی در بارهوeيت فقيه مؤثر بود، 

وھی از کتابھا و بنسل امروز با ان. مرداد است ٢٨نقش کاشانی در کودتای 
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وزی انقbب تا پير ١٣٣٠اطbعات در اين زمينه مواجه است اما نسلھای دوران 
  . بع آن دوران کوتاه بوداو حتی ساليان بعد از پيروزی دستشان از وجود من

 ؛ بخشی از اين اطbعاتگذشته دو قسمت داردھای البته اطbعات و تجربه 

که در اختيار آمريکا و  آن قسمتنزد خارجی ھاست که مربوط به اسناد کودتا 
سال گذشته به اينطرف از قيد سانسور آزاد  ١۵انگليس بوده است به مرور از 

مربوط به عوامل داخلی کودتا و  و بلکه اساسی تر، اما قسمت ديگر .استگشته 
دستيار خارجيان يا و نقش مستقيم داشته افرادی است که خود در تدارک کودتا 

از بيان حقايق طفره  يا گروه دوم تا ھمين امروز ينا .عليه کشورشان بوده اند
را تحريف شده به حقايق  تاکرده اند اشان را سعی بر عکس، تمام رفته و يا 

با آزاد شدن اسناد خارجی ھا در رابطه با کودتا، نقش داخلی ھا . مردم برسانند
ن حباھم روشنتر گرديده است و معلوم شده که داخلی ھا در انجام کودتا، از صا

توان بر کسی خرده  اين در اين قسمت نمیبنا بر. عمله خارجی ھا داغتر بوده اند
 .گرفت چرا که اسنادی در اختيار نبوده است

در دوران  ٣٢و  ٣١و ٣٠بخش مھمی از اسناد و مدارک که مربوط به سالھای 
برخوردھا، تقابلھا، چوب eی چرخ  رحکايت گحکومت مصدق است که 

bحکومت ملی  انمخالف در راھبریکاشانی  نقش محوریصه گذاشتنھا و خ
ده است مستور و ھمه آنھا در جرايد مختلف آن دوران منتشر گردي  استمصدق 

موجب شد حافظه تاريخی کشور  بنابراين، ناروشن بودن .و مکتوم مانده است
به ويژه در باره آقای خمينی و انديشه ھای  و تجربه ھا به فراموشی سپرده شود

 .  واپس گرايانه اش در مورد حکومت اسbمی با سھل انگاری برخورد شد

ممکن است بعضی گمان کنند که آنچه در فوق آمد، مسئله ای ذھنی و ھمين جا 
بتواند به روشن شايد بيان مختصری از تجربه شخصی اينجانب . تخيلی است

به بعد در دبيرستان کوشش می  ١٣٣٨اينجانب از سال  .کردن مسئله کمک کند
يکی دو  ۴٣ تا سال. سر در بياورمسياست روز کردم که از اوضاع و احوال 

بوسيله يکی از ھمکbسی ھايم از . سه بار اسم جبھه ملی بگوشم خورده بود
بعد از آن تا آمدن به  .مطلع شدم ۴٠ جبھه ملی در ميدان جbليه در سالميتينگ 

تنھا در سال  .، از فعاليت مليون چيزی به گوشم نخورده بود۴٨مان در سال آل
در . رفتمهللا در بازار تھران ميتينگ مانندی در مسجد سيد عزيز بود که به ۴٣

آنجا روحانی جوانی قطعنامه ای را برای حضار قرائت کرد که گفته شد اين 
اليت روحانيون و اما از فع .قطعنامه را جبھه ملی تھيه کرده بوده است
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طرفدارانشان تا بخواھی مطلب شنيده و خود در بسياری از آن ھا شرکت داشته 
  .ام که اگر به رشته تحرير در آيد خود کتاب قطوری می شود

از اينکه کاشانی در نھايت پشت به مصدق و نھضت کرده  بعد از آمدن به آلمان
له خيانت به جنبش سقوط کنار دربار و کودتاچيان قرار گرفته و تا مرح و در

پنھان ھمچنان اما کم و کيف آن از نظرھا . کرده است سخن به ميان آمده بود
ميان نيروھای سياسی مخالف اين درک ايجاد شده بود که  نگھداشته می شد زيرا

بوده است و لذا غالباً تbش تقابل مصدق و کاشانی  علت پيروزی کودتاگران
وی که در اثر نھضت روحانيت به رھبری جّ و . شودناين تقابل تکرار  داشتند

 ًbچنين فکری را به خود راه  آقای خمينی ايجاد شده بود مانع از آن بود که اص
قرار گرفتن رھبری مبارزات در دست آقای خمينی به معنای رھبری  .دھند

ميراث شد و بدين روش  سياسی و مذھبی و يکی شدن ھر دو بنياد دين و دولت
از دخالت درامور دق کوشش کرد که دو بنياد دين و دولت را گذشته که مص

دارد تا ھر کدام به مسئوليت خود عمل کنند، از بين رفت و به يکديگر بدور نگھ
  .فراموشی افتاد

انقbب،  در موقع شدت گرفتن بحران و اوج گيری البته از حق نبايد گذشت که
که بتواند رھبريت سياسی سازمان و يا جمعی  غير از شبکه گسترده روحانيان،

را بدست گيرد و حرکت مردم را تا حصول نتيجه به پيش براند و از نظر توده 
آنھائی ھم که بودند ھر کدام به راه خود . مردم مقبوليت داشته باشد وجود نداشت

و اين عامل ديگری از سلسله عواملی است که استقرار وeيت فقيه را  می رفتند
  .  ممکن ساخت

        

  

  

 

   :طرح حکومت اسdمی لوازمبه  یبی توجھ .۴  

با طرح ھمنوايی مسلمان توجه نداشتند که  و ملی سياسيون و روشنفکران ملی
رژيم  یجانشين برایعنوان خواسته ملت ايران ه بو بيان آن حکومت اسbمی، 

پھلوی، شيرازه کار از دست آنان خارج و بدست روحانيت خواھد افتاد و کسانی 
حکومت تحت نام اسbم می پرداختند، اصbً به اين  یتئورگرم کردن ه که ب

مسئله فکر نکرده بودند که با جا افتادن حکومت اسbمی به عنوان يک خواست 
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مشروع ملی و نوع حکومتی که جانشين نظام سلطنتی است، با دست خود وeيت 
يل بافت دله چنين حکومتی را بدست روحانيت سپرده اند زيرا در نھايت ب

فرھنگی، تاريخی و دينی، متولی و رھبر حکومت دينی روحانيت است ونه 
در جھت استقرار وeيت فقيه به  یعامل ديگر اين سياسيون روشنفکر مسلمان و

  . حساب می آيد

  

  :بر نيروھای مسلمان مترقیفشار ھمه جانبه نيروھای چپ . ۵

آن دوران بسيار اثر عامل ديگری که در طرح حکومت اسbمی به نظر من در 
گذار بود، فشاری بود که از جانب گروه ھای مختلف چپ که خود را صاحبان 

وقتی . به مسلمانان وارد می آمد شمردند یحکومت طبقه محروم جامعه م
طبيعی بود که ھم برای  "دين افيون ملتھاست"جه بودند با مسلمانان مبارز، موا

عنوان عامل نيرومندی که در خدمت  هرھائی از اين فشارھا و ھم عرضه دين ب
فکر راه حلھائی باشند ه آزادی و نجات بشريت از يوغ استعمار و استبداد است، ب

از اين وضعيت ست و طرح تئوری حکومت اسbمی در دوران ما نمی توان
  .    متأثر نباشد

تحقير نيروھای ملی مذھبی از سوی احزاب و افرادی که ايدئولوژی خود را   
ترين مکتب روز می دانستند راه را بر نوعی اعتماد بی دليل نسبت به ايده علمی 

با به  از اين رو نيروھای مسلمان مترقی اميد داشتند. ھای آقای خمينی باز کرد
اين فکر  خشکاند وميدان آمدن رھبريت دينی می شود ريشه استبداد سلطنتی را 

خمينی، در گذشته و در خطور نکرد که جستجو کند که آقای ھم به ذھن کسی 
آنھا نه تنھا به تحقيق نپرداختند  .حوزه چه نوع رفتار سياسی و فکری داشته است

تدريس  ۴٨وeيت فقيه يا حکومت اسbمی را در سال آقای خمينی بلکه وقتی 
انتشار پيدا کرد، از آن استقبال ھم  صورت کتابه ب ١٣۵١کرد و در سال 

  .کردند

خيلی از مسائلی که در رابطه آقای ھرچند شرط انصاف اين است که اقرار کرد 
ن دوران امکان آ خمينی امروز در دسترس قرار گرفته است، اطbع از آنھا در

اما به نظر من اگر کسانی قصد و ھدفشان شناسائی نسبی چھره ايشان  ،پذير نبود
چنين شناسائی ر خود حوزه با اندکی تحقيق دلحاظ سياسی و نوع تفکر بود، ه ب

غالب مراجع نسبت به او خوش بين نبودند و در . بود سھل الوصولاز ايشان 
دايره بروجردی ھم مطرود شده بود و ھمه مخالفين ھم برای مخالفت خود 
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امکان پذير بودن و نبودن تحقيق در مورد آقای خمينی  ،مسئلهپس . دeيلی داشتند
فکر کسی ه اصbً چنين نيازی احساس نمی شد و يا بنبود بلکه مسئله اين بود که 

   . خطور نمی کرد

  

    :سنت بازنگری و انتقاد از اعمال خود ضعف .۶

غالباً ھر نسلی در کشور ما، نسل قبل از خود را متھم به ندانم در ايران معاصر  
، ولی وقتی نوبت به خودش می رسد، کاری و اتخاذ روش نادرست می کند

بدون پيگيری تجربه گذشته، ھمين دور  اين نسل باز. شأن می داند نقادی را کسر
سرش به سنگ می خورد و متوقف می  زمانی کهشروع می کند تا  را از صفر

يکی از علل شکست سه انقbب ملت ايران در کمتر از يک قرن، ھمين . شود
در . استو سنت تفکر انتقادی نسبت به خويش زندگی در خbء تجربه گذشته 

ستجوی علل چنين دور و تسلسلی، من به اين نتيجه رسيده ام که ھنوز که ھنوز ج
است، مردم ما و بويژه کسانی که در برھه ای از زمان مسئوليت اداره امور 

انتقاد از اعمال "مردم را بر عھده دارند، از نقد اعمال خود ويا بقول معروف 
شايد بی دليل نيست که در . دeزم نمی داننبه نوعی وحشت دارند و آن را "  خود

  . سخن گفته می شود" نقد سازنده" ا ايرانيان اين قدر ازميان م

تجربه گذشته را زمانی می شود برای ساختن و رشد آينده بکار برد که نقاط 
  قوت و ضعف و يا مثبت ومنفی در اختيار نسل حاضر و نسلھای بعدی باشد، تا

 کسانی که تاريخ ساز و. امکان پذير گردد تقويت نقاط قوت و حذف نقاط ضعف

مسئوليت اموری را بعھده داشته اند، اگر اين  و يا در پيشبرد نھضتی مؤثر بوده
جريان پيروز شده، تک تک افراد، آن پيروزی را تنھا مرھون استعداد، توانائی، 

د و اگر آن جريان و يا نھضت و يا نبرنامه ريزی و فعاليت خويش تلقی می کن
د و تمامی علت نbب به شکست انجاميد، خود را در آن شکست سھيم نمی دانانق

بھمين علت وقتی . دنشکست را بگردن طرف مقابل و يا ديگران می انداز
جريانی را که خود در آن شرکت داشته اند به رشته تحرير در می آورند و يا 

آن را به برای محققين به نوعی باز گو می کنند، ھر جا نکات مثبتی است، 
حساب خود ثبت می کنند و از ندانم کاريھا، کاستيھا، کژيھا، قدرت طلبيھا، تک 

که با دست خودشان انجام پذيرفته است ابداً سخنی به ميان نمی آورند  ...رويھا، و
موجب شکست ھر آنچه و برعکس چنان وانمود می کنند که ھرچه عيب بوده و 

   . ستا "ديگران"مخرب شده است، نتيجه عمل 
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اگر  آينده،درس گرفتن از چنين تجربه گذشته ای، کار را برای نسل حاضر و 
نگويم غير ممکن بلکه بسيار مشکل می کند زيرا به رويدادھا که می نگرد 

آنچه را ھم که در دسترس دارد  فضاھای خالی بسياری را مشاھده می کند و
انسان بيشتر به سمتی که در چنين حالتی . می يابدمخلوطی از راست و ناراست 

تش را بتواند ارضاء کند، در می غلطد و اموافق با احساساتش باشد و يا احساس
  . درست راعقbنی و نه مآeً سمت و سوی 

انبوھی از کتابھای تاريخی و پژوھشی که با وجود که بگويند  کسانی باشند شايد
مدعی شد تجربه  نمی تواندر باره ھر برھه ای از تاريخ در دسترس ھستند، 

درست است که اينھا تجربه ھائی را در  .ھای گذشته مسکوت گذاشته شده است
گيرند اما اينگونه تجربه ھا بيشتر تجربه ای است که محقق و يا  بر می

پژوھشگر در جريان کار پژوھشی خود بدانھا اشعار پيدا می کند و در حقيقت 
نه تجربه  رسی پيدا کرده است ونتايجی است که او در اثر مطالعه بدانھا دست

فعال  طوره کسانی که خود سازنده تاريخ بوده و يا در آن رويداد تاريخی ب
اين دو نوع . يت بخشی از آن رويداد را بعھده داشته اندشرکت کرده و يا مسئول

اگر چه ممکن است با ھم نکات مشترک زيادی داشته باشند با ھم متفاوتند تجربه 
  .ولی يکی نيستند

ت و انقbب اسbمی را مورد سه انقbب مشروطيت، نف مابا اين نگاه اگر 
بعد از پيروزی، از اھداف خود  ھاآن چرا ھر سه و بپرسيم مقرار دھي بررسی

رسيد  ممنحرف شده و به شکست انجاميده است، به زعم من به اين نتيجه خواھي
ست و کسانی که بخواھند گذشته از نوع دوم اھای تجربه انتقال که جامعه ما فاقد 

از تجربه برای ساختن آينده درس بگيرند، در مقابل خود با فضاھای خالی 
ھرچه عينی تر ساختن  برای روشن شدن آنچه گفته شد، و. مواجه می شوند

می گذرم و مختصری به توضيح  در از دو انقbب مشروطه و نفت بحث،
ربوط به نسل ماست می انقbب اسbمی که خود در آن شرکت داشته ام و م

       . پردازم

نھضت آزادی اولين گروھی بودند که در  درمھندس بازرگان و دوستانش 
موقعی که انقbب اوج گرفته بود، در وحدت و يا ائتbف نانوشته ای با 

شورای انقbب را تشکيل گروه مھندس بازرگان  .روحانيون وارد فعاليت شدند
از ديد ) ١١(.ن دولت جمھوری اسbمی شدندداده و سپس مأمور تشکيل اولي

. شناسايی کرد" در دو حرکت"را بايد مرحوم مھندس بازرگان انقbب ايران 
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. است ۵٧بھمن  ٢٢مرداد تا پيروزی انقbب در  ٢٨حرکت اول از کودتای 

چندانی از  اشتباه کاری و کمبود نظری و عملیايشان در اين دوره، نارسائی، 
ايران " بگذرم از اينکه معتقد ھستند که. ضت آزادی نمی بينندناحيه خود و يا نھ

تجربه انقbب را نداشت و اصbً انقbب يک ارمغان غرب و يک فرھنگ يا 
و انحصار گری را در حرکت   )١٢ "(سنت بيگانه برای ايران و مسلمانان است

اصوeً انحصار گرِی " :مشاھده می کنند ١٣۵٩دوم انقbب و آن ھم از اواخر 
آشکار گرديده و در جھت عکس  ١٣۵٩در حرکت دوم انقbب که از اواخر 

وحدت و ھمکاری ملی با دلسرد کردن و سلب حيثيت از غير مکتبيھا و حزبيھا 
و غير صنف حاکم و يا طرد اکثريت فرزندان کشور، قھراً جامعه و دولت را نه 

ممنوع می سازد بلکه از عbقمندی و تنھا از انتقاد اصbح کننده و سازنده 
  )١٣ ..."( ھمفکری و ھمکاری با سرمايه گذاريھای ملت نيز محروم نموده  

از اواخر تنھا و قدرت طلبی ھا ھا جای تعجب است که چگونه انحصار گری  
برای مرحوم بازرگان آشکار گرديده است؟ آيا در ھمان اوايل و در  ١٣۵٩سال 

کميته ھای انقbب، دادگاه ھای انقbب، سپاه  کهنبود  دوران دولت موقت
قبل از يا ؟ و آمدپاسداران و جھاد سازندگی به تصرف انحصاری روحانيت در 

روحانيت در دست مگر يا وزنه سنگين شورای انقbب را  آن انحصار و
سياسی در ارتش، شبکه قدرت خود  -نداشت؟ و آيا از طريق سازمان ايدئولوژی

رئيس ديوان  شورای عالی قضائی ۵٨ديماه  ٢۶د؟ آيا در تاريخ دادنرا گسترش ن
عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون مالی و اداری دادگستری و رئيس دادگاه 

 ۵٨اسفند  ۴و در تاريخ ) ١۴ (انتظامی قضات را از دادگستری اخراج نکردند 

از طريق احکام آقای خمينی، کل قوه قضائيه به انحصار حزب جمھوری 
   ؟ ...و آيا) ١۵ (اسbمی در نيامد؟ 

نکاتی را " حرکت انقbب ايران در دو"گان در کتاب اگر چه مرحوم بازر
در  قدرتشدن حرکت اول حکايت از انحصاری ھمان گوشزد می کنند که در 

نمی کند و عميقی به اين تحوeت توجه خود او ولی  دارد) ١۶ (دست روحانيت 
بدون اينکه بخواھم ذره ای از خدمات برجسته مرحوم  .از آن ھا می گذرد

مذھبی در دوران  -مھندس بازرگان که پرچمدار نھضت روشنفکری ملی
شصت "عمرشان با  ،معاصر ھستند و به تعبير خودشان که تعبير به حقی است

ھمراه است، بکاھم و يا کم بھا دھم وگرچه کتاب ايشان " سال خدمت و مقاومت 
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ارزنده ای اشاره می کند، اما فاقد آن تجربه ملموسی است که  به نکات بسيار
  .پيشتر توضيح داده شد

سنت بازنگری و انتقاد به اعمال خود شديد  به نظر می رسد به دليل ھمين ضعف
من به نسل : "گويدمی  که آقای دکتر يزدی ستدر حافظه تاريخی کشور ما

ينھا بروند ھمه نگوئيد اگر ا. يدجوان ايران می گويم که اشتباه ما را تکرار نکن
  آقای دکتر يزدی در )١٧". (اين طور نخواھد بود ،چيز خوب خواھد شد

ميانه در واشنگتن در مورد انقbب می در انستيتوی خاور ١٣٨٧فروردين 
ھيچکس به دنبال انقbب ديگری . شانس انقbب در ايران وجود ندارد:"گويد

نگوئيد . گويم که اشتباه ما را تکرار نکنيد من به نسل جوان ايران می... نيست
  )                ١٨.(". (اين طور نخواھد بود. اگر اينھا بروند، ھمه چيز خوب خواھد شد

آيا وقتی آقای يزدی اعتراف می کند و معتقد است که اشتباه کرده است، اما 
ات از اشتباھ آن به نسل حاضر و نسلھای آينده واضح بگويدشرط اخbق نيست 

 وی آيا چه قرار بوده است تا نسل امروز بار ديگر راه به خطا رفته را نيازمايد؟

تbف نا ئاصل شرکت در انقbب را باطل و اشتباه تلقی می کنند؟ يا شرکت و ا
بدون اطbع غالب مبارزين که حتی نوشته خود در تشکيل شورای انقbب را 

وسيله مھندس ه يل دولت موقت بيا تشک ؟ وانجام گرفت مورد قبول آن دوران
ستون پايه ھای استبداد نظير سپاه  طراحی و پشتيبانی از يا بازرگان را؟ و

دولت ھمگی در دوران که را جھاد سازندگی  و پاسداران، دادگاھھای انقbب
دانند؟ آيا بيان چنين مطلبی و توصيه به جوانان  اشتباه می ندموقت تشکيل شده ا

ع خود و آينده خود نباشند و بدانند که اگر اين رژيم ھم که بدنبال تغيير وض
برود، چيزی تغيير نخواھد کرد، اوeً آب به آسياب استبداد وeيت مطلقه ريختن 

که  يستاين مطلب ن گويایبه زبان بی زبانی آيا چنين ايده ھايی نيست؟ ثانياً 
ه مصحه بر اينھثالثاً  و انديشه وی دارای مشترکات اصولی با وeيت فقيه است؟

کشتار و جنايت که بدست زعمای جمھوری اسbمی و کارگزاران شان واقع شده 
د که يبه ملت ايران نمی گوآيا وی با اين روشش است نمی گذارد؟ و رابعاً 

دنبال ه بسازيد و صدايتان بلند نشود و ب ويرانگربميريد و بسوزيد و با اين رژيم 
حق آزادی و استقbل وحق اختيار و بدست ی و از جمله اداستيفای حقوق خداد

  گرفتن سرنوشت خود بدست خود نباشيد؟

آيا جامعه و نسل جوان حق ندارد بداند که چه عوامل و اشتباھاتی و بدست چه 
کسانی، دست بدست ھم داد تا انقbب از اھداف اصلی خود، آزادی و استقbل و 
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فقھای قدرتمدار منتھی  خانمانسوزجمھوری مردمی منحرف شده و به استبداد 
؟ اين آن تجربه ای است که در صورتی که در حافظه تاريخی کشور وجود شود

عنوان تجربه ملموس ه ب تواند از آن داشته باشد، نسل حاضر و نسلھای آينده می
درس بگيرند و اين آن تجربه ايست که می گويم ملت ما بدرستی فاقد آنست چون 

مال عملی و نظری خود، در کشور ما وجود ندارد سنت بازنگری و انتقاد از اع
نظر به . و در نظر شخصيتھا و متفکرين، عمل مذمومی تلقی شده و می شود

ھر چند در اينکه کشور ما ھميشه در ديکتاتوری و استبداد زندگی کرده است، 
شود  انتقاد از خود براي شخص، ضعف محسوب مىبادی امر به نظر می رسد 

شد ما از اين دوران تاريک عبور کنيم چاره ای نيست جز اينکه اگر قرار باولی 
ھمه افرادی که در پيدايش اين شرايط نقش باز کرده اند به نقد بی رحمانه خود و 

قطعاً کشور در آينده بھره چنين کسانی را به آنھا  .ھم صنفی ھاشان بپردازند
و طوeنی شدن  در استقرار مھمیفقدان چنين تجربه ای عامل . خواھد پرداخت

 . است استبداد

آقای دکتر  تر به مطلب فوق، نکاتی از مصاحبهبرای روشنائی انداختن بيش
مين سالگرد انقbب اسbمی، با نوشابه اميری انجام ا يزدی که به مناسبت سی

نيز منتشر شده است، در زير آورده می شود و " روز آنbين" داده و در سايت 
اشاره می کنم وی در مورد ارتباط ارتش و آمريکا می قبل از آن به اين نکته 

اين مذاکرات . يافت انقbب ادامه  از آن پس ارتباط ميان ارتش و رھبران: "گويد
مذاکرات سران نھضت با سفارت . آغاز شده است ۵٧در واقع از ارديبھشت 

ادامه مذاکرات در چارچوب  عيف حمايت از رژيم شاه،ضت آمريکا به منظور 
زمينه برگزاري  ارتش  سران ت دفاع از آزادي و حقوق بشر با سفارت وجمعي

  )١٩ " ( .ساخت راھپيمائي تاسوعا را در روز جھاني حقوق بشر فراھم

اسناد منتشر شده،  بر اساس. منظور از سران نھضت، سران نھضت آزادی است
 ۵٧مذاکرات سران نھضت آزادی با سفارت آمريکا در تھران از ارديبھشت 

اينکه آقای دکتر يزدی برای اولين بار تأييد کرده است که . روع شده استش
 با سفارت آمريکا مذاکراتی داشته اند،  ۵٧بھشت يسران نھضت آزادی از ارد

خوشبختی است گرچه اگر ھم تأييد نمی کرد چيزی را تغيير نمی داد، زيرا  جای
  . اين اسناد فاش شده و در دسترس است

آمريکا با سران نھضت آزادی تنھا در مورد تضعيف  در مذاکرات سفارت
حمايت از رژيم شاه صحبت نشده بلکه از جمله در مورد ھمکاری با جبھه ملی 
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در نتيجه، آنھا از ": رھبريت نھضت اسbمی نيز صحبت شده استو رابطه با 
پرده  خرداد طرح كردند مبنى بر صحبت بى ٩پيشنھاد خود كه در مbقات 

احتماeً دليل اصلى اين كار اعتقاد آنھا به اين بوده . ملى روگردانند درباره جبھه
اعضاى نھضت " :و) ٢٠ . " (است كه خبر مbقات به بيرون درز كرده است

آزادى گفتند كه جبھه ملى يك گروه ساختگى است كه بر محور افراد دور 
ً آنھا گفتند كه نھضت آزادى ديگر واقع. زند مى . كند رى نمىبا جبھه ملى ھمكا ا

اى ديگر به ما  نظريه، اين با چيزى كه دو عضو ديگر جبھه ملى از دسته(
  )٢١ .) " (گفتند، مطابقت دارد مى

رھبران نھضت آزادى  :اظھار نظر " و در رابطه با رھبريت نھضت اسbمی 
آشكارا اعتقاد دارند كه در ھرگونه ائتbف با رھبران مذھبى تسلط خود را حفظ 

رسد عقيده  اين استحكام عقيده شان قابل ذكر است ولى بنظر مى.. خواھند كرد
به من اطمينان .) ن.منظور توسلی است( آنگاه توكلى) ٢٢.(شان كمى اشتباه باشد

ران پشت سر نھضت آزادى ھستند زيرا سياست آن بر ھاى مردم اي داد كه توده
دقيقه  جاست، بدنبال آن پن" واقع بينانه"ه و فعاليتش اساس عمل قاطع بر ضد شا

جنبش "از ايدئولوژى آن صحبت شد كه نھضت آزادى را رھبريت روشنفكرانه 
  )٢٣." (ايران معرفى كرد" آزاديخواھى

متذکر می شود، شبی که در  آن eينبا روز  آقای دکتر يزدی در ھمين مصاحبه 
پاريس عازم ايران بوديم، با آقای خمينی خصوصی صحبت و خداحافظی کردم 

سپس . "و گفتم در ايران می خواھم بروم ايران گردی و جامعه را بررسی کنم
قراني که ھمراه داشتم  بود در پشت  ايشان با تشکر از کارھائي که انجام شده

ورود به ايران، حاج احمد آقا به ديدنم  چند روز بعد از. دمتني به يادگار نوشتن
: گفت. مگر کار تمام شده است که فbني نمي آيد پيغام دادند که پدرم : آمد و گفت

در . کردم و با ھم رفتيم قبول . خواھد شما را ببيند پدرم با شما کار دارد و مي
واستند به عنوان خميني بعد از حال و احوال از من خ ديدار خصوصي، آقاي

من اما امتناع کردم و نگراني خود را از    انقbب بروم؛ شوراي نماينده ايشان به 
شما به خودم واقف  گفتم من از عbقه . کردم توضيح دادم آنچه پيش بيني مي

کبير ھستم و نه شما نه من امير. اما نگران ھستم. ھستم و تشکر مي کنم
رغم ه ب و نيز به او کبيربرغم خدمات امير شاه  ناصرالدين. ناصرالدين شاه

نمي  من . در نھايت دستور قتل اميرکبير را داد کبير داشت،عbقه اي که به امير
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ايشان لحظه اي بفکر فرو . شما کشته شوم خواھم روزي برسد که به دستور
  ) ٢۴ ." (گذارم آسيبي به شما برسد  رفت و سپس گفت تا زنده ھستم نمي

رد اچند نکته است که با گفته ھای قبل آقای دکتر يزدی ھمآھنگی نددر اين فراز 
  :و گاه با آن ھا در تضاد است

آقای دکتر يزدی مدعی است که در پاريس برنامه سياسی آقای خمينی را  -١
اين برنامه در ھفته ھای اول " :نوشته و کارگردانی آن را بعھده داشته است

ه بود و به شخصيتھائی که نامزد عضويت در وشاتو تھيه شدل ورود امام به نوفل
  )٢۵ ." (طور خصوصی ارائه داده می شده شورای انقbب بودند، ب

از مجموع کسانی که " :مدعی است باز در مورد تشکيل شورای انقbب و -٢
نفر عضويت در شورای  ٨پيش بينی شده بود تا زمانی که به ايران برگشتيم، 

آقای خمينی به من ھم گفتند که عضو شورای انقbب ...انقbب را پذيرفته بودند
  ) ٢۶ ." (باشم

گردانی برنامه سياسی آقای خمينی را رپرسيدنی نيست که وقتی کسی کاحال آيا 
بعھده داشته و در پاريس به عضويت شورای انقbب در آمده است، چگونه در 

شان پيغام می دھند گوشه گيری اختيار کرده تا اينکه آقای خمينی به اي فوراً ايران 
 پدرم با شما کار دارد و مي: گفت. مگر کار تمام شده است که فbني نمي آيد که"

 و بعد مدعی می شود که )٢٧." ( کردم و با ھم رفتيم قبول . خواھد شما را ببيند

خميني بعد از حال و احوال از من خواستند به  در ديدار خصوصي، آقاي"
ايشان يک بار به فرمان ) ٢٨" (انقbب بروم شوراي عنوان نماينده ايشان به 

آقای خمينی در پاريس به عضويت شورای انقbب در می آيد و سپس در ايران 
  ؟و چند روز بعد به عنوان نماينده آقای خمينی به شورای انقbب می روند

آقای خمينی  یحقيقت آن است که آقای دکتر يزدی که به زعم خود برنامه سياس
روند، يعد  ته و کارگردانی آن را به عھده داشته است وقتی به ايران میرا نوش

قول آقای خلخالی و تأييد آن ه از يکی دو روز آن ھا را بر باد رفته می بيند و ب
می  بوسيله آقای دکتر يزدی با يک کودتا، امام را از چنگ نھضت آزادی در

رابطه آقای دکتر يزدی  در اين )٢٩. (می دھند آورند و در اختيار مردم قرار
اين نفوذ را داشت، اما اينھا  ابتدادولت موقت در " :می کند) ٣٠(چنين گزارش

به اين . خلخالی می گويد شب اول کودتا شد. آرام آرام پاھای ما را قطع کردند
معنا که در برنامه کميته استقبال پيش بينی شده بود که آقای خمينی در مدرسه 

ديريت کارھای اداری و دفتری اش را کميته استقبال اداره رفاه مستقر بشود و م
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اما ھمان شب اول برنامه را بھم زدند و آن روزی که آقای خمينی به ايران . کند
و روحانيون کنترل آنجا را در دست . وارد شد، ايشان را به مدرسه علوی بردند

ای پيش من  چند روز بعد آقای خامنه. شيرازی و ديگران ربّانیگرفتند؛ آقای 
آمد و گفت که آقای منتظری رفته پيش آقای خمينی و گفته است که اين چه وضع 

آنھا ھم جمع . مديريت است؟ آقای خمينی ھم گفته خودتان جمع شويد و اداره کنيد
شيرازی، خامنه ای،  ربّانیشدند يک ھيئت يازده نفری از روحانيون؛ آقايان 

ه بودند نشستند و کارھا را تقسيم کرده که در ھمان مدرس... ھاشمی، بھشتی و
من مسئول روابط خارجی شده ام، شما : " سپس آقای خامنه ای به من گفت. اند

در اين ھيئت يازده نفره شما يک نفر غير : " من گفتم." بيا با من کار کن
روحانی نبايد باشد؟ آقای خمينی گفت بنشينيد و برنامه ريزی کنيد ولی آيا آقای 

: به ايشان گفتم! " ت ھيچ غير روحانی را به اين ھيئت راه ندھيد؟خمينی گف

من بخواھد می آيم ولی اگر شما بخواھيد بايد مرا قانع کنيد  زاگر آقای خمينی ا"
بعد مديريت دفتر آقای خمينی را بطور " که چرا اين کارھا را انجام می دھيد؟

  )٣١(؟ .کامل در دست گرفتند

آرام آرام دفتر آقای خمينی را ھم : "رابطه می افزايدآقای دکتر يزدی در ھمين 
که شخص من در را ارتباطات ويژه ای . بطور کامل در اختيار گرفته بودند
  )٣٢." (پاريس و بعد از آن داشتم قطع کردند

   

  :ی منسجم و حق مدارفکر راھنمايک و کافی فقدان سازمان يا تشکيdت  .٧ 

اگر از اغراق و خود گنده کردن ھا بگذريم و بخواھيم با خود راست و يگانه 
مشروطيت،  نھضتباشيم، گمان نمی کنم کس و يا کسانی معتقد باشند در سه 

ھای ملی آزاديخواه و استقbل طلب مبارز نفت و انقbب اسbمی، نيروملی شدن 
که در خور به ثمر  حاضر در صحنه از سازمان و يا تشکيbت و فکر راھنمائی

از جمله . دار بوده اندپاسداری از اھداف آن باشد، برخور رسيدن انقbب و
مھمترين کمبودھا که منجر به برگشت انقbبھا به استبداد شده است، فقدان 

متناسب با نياز ھر دوره ای از مبارزه  مان يا تشکيbت و انديشه راھنمایساز
  .است

که در را ه چطور من اين ھمه احزاب و دسته ھا باز حربه تکفير بلند نشود ک
از دوران مشروطه . ناديده می انگارم عرصه وجود گذاشته انده کشور ما پا ب

حزب و يا سازمان، کمتر و يا بيشتر، کوچک و  ٢٠٠گمان من حدود ه بدينسو ب
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بزرگ تشکيل شده است که تعدادی از آن ھا منشاء خدماتی مھم در کشور شده 
سيس شده و با رسيدن به مشروطه خود، ای ھدف معينی تأاری ھم براند و بسي

حزب و دسته يا منحل شده و فيتيله اش پائين کشيده شده و يا خود به خود از بين 
رفته و به جز اسم بی مسمائی که چند نفری آن را يدک می کشند، چيزی از آن 

  .باقی نمانده است

کشور را در ھر برھه از زمان به ھر حزب و دسته ای که نتواند نيروی جوان 
بپردازد و در بين تودۀ مردم جا و  ی جوانخود جذب کند و به پرورش استعدادھا

پاسخگوی نيازھای اساسی فکری و عملی، جامعه  مکان خود را پيدا بکند و
خودش باشد، دير يا زود خواھد مرد و غالب احزاب و سازمانھای ما چنين 

  .سرنوشتی داشته اند

بايد در نوع نگرش و بينش خود نسبت به اين مسئله که ھر ظلم و ستم، قدرت ما 
طلبی و انحصارگری، سلب آزاديھا و اختيار بدست نگرفتن سرنوشت خود 
بدست خود و استقرار استبداد و طاغوت از ھر نوع آن را، از چشم مستبدان و 

ما خود در . يمد نظر کلی بکنيبينيم، تجد ديکتاتوران حاکم و يا بيگانگان می
ساخت ديکتاتور و استقرار استبداد شرکت می کنيم و اين مصيبتی بزرگتر از 

  .مصيبت ديکتاتوران و مستبدان حاکم است

به اضمحbل کشيده  آن کودتای رضاخان، مشروطيت و ميراثبر اثر در اينکه 
سخن اينجاست که اگر . ، جای بحث نيستيدو استبداد بر کشور حاکم گرد شد

برای  سازمان درخور را ،يخواھان و استقbل طلبان به نيروھای خودآزاد
حفاظت از دستآورد انقbب مشروطه داده بودند، آيا به سادگی ممکن بود که با 

از دست برود و يا مسئوليت امور بعد از پيروزی،  چيزکودتای رضاخان ھمه 
زده شد، بيفتد؟ و بدست عين الدوله ھا که جرقه انقbب به خاطر ظلم و ستم آنان 

، در اينجا از رھبری بدون سازمان در خور ٣٢مرداد ٢٨ھمچنين است کودتای 
سفير فرانسه ) Fracois Coulet( فرانسوا کوله. چه انتظاری می توان داشت

مصدق مخلوطی از گاندی و " :در ايران به سفير انگلستان در پاريس می گويد
به نظر سفير  )"٣٣(مشکل است روسو است و از ھمين رو کنار آمدن با او

ناپذير بود و اين مھمترين  مصدق، با معيارھای ايرانی فساد" فرانسه در ايران
حقيقتاً کاری که مصدق در آن دوران  )٣۴."(منبع قدرت او به حساب می آمد

  آيا ما ھم به ھمان روش عمل کرده و می کنيم؟. انجام داد در حد معجزه است
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انقbب به ھر دليلی تثبيت " هستار" يا" مرکز ثقل" ، "رھبر"وقتی در انقbبی  
ازمان يافتند، از آن لحظه به آمدند و سگشت و بفرمان او توده ھا به حرکت در

ايستادگی کند و يا آن را به  او کسی قادر نخواھد بود که در مقابل بعد ديگر
مشروطه  به بحث برگشت بنابر اين .گرداندباز "یاصيل قبل" سيستم به اصطbح

شان طرح چنين افکاری نسالبه به انتفاع موضوع است و  بوسيله ھر کسی اصيل
ماھيت و چگونگی انقbب و  ی از ساز و کار انقbب،کسان چنين که دارداز اين 

در زمانی که انقbب در . دارندن اطbع درستی چرائی روی آوری به انقbب
می شود کرد، تعديل قدرت شرف اوج گيری و پيروزی است تنھا کاری که 

bبيون از اسم رھبر بوسيله کسانی است که در جامعه و در بين تودۀ مردم و انق
خوردار ھستند که بنا به اطbعات ميدانی آن دوران که تا و رسم و امکاناتی بر

به امروز بدقت حاضر و ناظر بوده ام و تحقيقات بعدی، اگر جبھه ملی و 
ن، بنی صدر، دکتر يزدی، قطب يان مھندس بازرگانھضت آزادی و به ويژه آقا

با ھم در ابتدای کار، يکدل و يک رأی بودند و با ھم وحدتی داشتند غير  زاده
خدا البته و  دممکن بود که آقای خمينی و روحانيت بتوانند فعال مايشاء بشون

    .داناتر است

  

  سخن آخر. ٨

ار آقای خمينی و روحانيت را بسيار ديده می شود که کسانی می گويند دکتر بختي
خوب می شناخته و به ھمين دليل ايستادگی کرد، و پاره ای حتی پا را فراتر 
نھاده و آقای بختيار را تنھا کسی می دانند که در آن شرايط نابسامان می خواسته 

در  اينجا از مسائلی که خود شخصاً در رابطه با . مشروطيت اصيل را احيا کند
مطالبی که ديگران بيان  خمينی در جريان آن قرار گرفته و آقایدکتر بختيار و 

باره وی که نشان دھنده ميزان شناخت فقط به يک گزارش در. اند می گذرمکرده 
رئيس دولت ايران : "وی از خمينی و طرح حکومتی وی است اشاره می کنم

ولت تأکيد کرد که به امام خمينی احترام می گذارد و حضور معظم له در يک د
دموکراتيک آرزوی ھمگان است و ھمانگونه که در قانون اساسی ايران پيش 

اسbمی مغايرت داشته باشد ارزشی ) فقه(بينی شده ھيچ قانونی که با شريعت 
  ) ٣۵."(نخواھد داشت و معتبر نخواھد بود

 در پايان سخن و با توجه به اينکه آقای بختيار در نگاه برخی از مليون به عنوان

شوای به حق ملت ايران قلمداد و پيرو خط و بينش دکتر محمد مصدق پيدوست 
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مشخصه  است، اجازه دھيد به منظور رسيدن به حقيقت فھرستی مختصر از شده
  تا شايد مقايسه اين دو تسھيل گردد؛  روش و منش مصدق ارائه شود

مصدق خود را خدمتگزار مردم می دانست و از طريق مردم عمل می کرد  -١
در حالی که بختيار . چ حرکتی را بدون موافقت اکثريت مردم انجام نمی دادو ھي

قائل به وeيت نخبه ھا بود و حاکميت نخبه ھا را روش مديريت جامعه می 
من . نه توده ھای وسيعدنيا را ھميشه عده معدودی به جلو رانده اند . "دانست

يت مردم به سوی ھدفی که نخبگان اعتقاد داشته ام و وظيفه آنھا را ھدا ھميشه به
  )٣۶." ( يافته اند می دانم

مصدق با جمع حرکت می کرد و از فرصتھا به نفع کشور بھترين بھره  -٢
در حالی که بختيار بر خbف جمع عمل می کرد و . برداری را می کرد

: به دو نمونه از اين فرصتھا اشاره می کنم. فرصتھای بدست آمده را می سوزاند

ميدان  که با سخنرانی خود در ميتينگ ١٣۴٠ست آمده در سال يکم فرصت بد
دوم پذيرش نخست وزيری  ) ٣٧.(جbليه، بر خbف نظر جمع، آن را بر باد داد

شاه در موقعی که دکتر سنجابی و دکتر غbمحسين صديقی شرايط شاه را 
ق ولی مصد). ٣٨(نپذيرفتند، او پذيرفت و بb فاصله از جبھه ملی اخراج گرديد 

او در رابطه با اختbفات ميان اعضای جبھه . برای خرد جمعی ارزش قائل بود
نظريات خود را که  چند روز قبل عرض شد : "... ملی به الھيار صالح نوشت

باز تکرار می کنم و اين است اگر به اتفاق نتوانيد به وطن عزيز خدمتی بکنيد با 
وقع را از دست ندھيد و با اختbف حتی تصور آن ھم مقدور نيست اميدوارم م

کمال صميميت ھمکاری فرمائيد و نتايج خوبی برای خير خواھان مملکت بدست 
  )٣٩...." ( آوريد

مصدق ھميشه و در تمام طول عمر مستقل و با تکيه بر مردم خويش عمل  -٣
کوشش  يه بر قدرتھای خارجی و ضد ايرانیدر حالی که بختيار با تک. کرد

  .ھم در انقbب و ھم بعد از انقbب. حکومت خود را نگھداردبيھوده ای کرد که 

)۴٠(  

به عکس . مصدق ضد ھر کودتائی به منظور بدست آوردن حکومت بود -۴
بختيار با کمک خارجی و کشتار قبل از انقbب کوشش کرد بر سر قدرت بماند 
و بعد از پيروزی انقbب از طريق صدام ضد ايرانی و با پول اجنبی دست به 

  )۴١. (کودتا زد تا آب از جوی رفته را به جوی باز گرداند
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برای مصدق اجنبی اجنبی است و بدست آوردن حکومت را با کمک اجنبی  -۵
اما بختيار با پول خارجی و . مھلکترين سم برای آزادی و استقbل کشور می داند

نيروی نظامی صدام حسين کوشش کرد حکومت موقت در خوزستان تشکيل 
  )۴٢.(دھد

مصدق از ھر فرصتی که بدست می آمد به نفع ملت ايران آن را بکار  -۶
رِی خويش، از طريق متأسفانه بختيار در زمان نخست وزيری ظاھ. گرفت

قراردادھای نظامی که پول آن پرداخت شده بود را لغو  امضای يادداشت تفاھم
  ) ۴٣.(کرد و در حقيقت به آمريکائی ھا بخشيد

ا کمک اجنبی  رقيب خود، شاه، ھرگز حاضر نبود ب مصدق برای شکست -٧
ھمکاريش با صدام نتيجه منفی داد  ولی بختيار وقتی. حکومت را بدست آورد

من برای شکست رقيب، خمينی، : "برای پاک کردن لکه ننگ اعbن کرد که
اما حاضر به قبول اشغال کشورم توسط . حاضرم با حکومت عراق ھمکاری کنم

  )۴۴."(ھيچ کشوری نيستم

ھنوز اين فھرست ناقص است و از اسناد سفارت آمريکا و استفاده ابزاری  -٨
بختيار از مصدق و از ميزان شناختش از خمينی و انقbب که خود ناظر بخشی 

  :از آن بوده ام صحبت به ميان نمی آورم و فقط به يک مورد اشاره می کنم

رت آمريکا گزارش سفا ٢۶/٢/١٣۴٣و  ١١/٨/١٣۴٠ و ١١/٣/١٣۴٠در تاريخ 
بختيار گفت زمان محمد مصدق به عنوان يک رھبر گذشته است ولی : "می کند

او گفت اگر وی به نخست . ھميشه سمبل روحيۀ ملی گرائی کشور خواھد بود
ش را ا وزيری منصوب شود اولين اقدام او اين خواھد بود که احترامات شخصی

به دورۀ ديگری بود و ھيچ  مصدق متعلق. به مصدق در دھکده اش ابbغ کند
  ) ۴۵." (نقش فعالی در ادارۀ مجدد کشور نخواھد داشت

  و در مورد اينکه رھبر جبھه ملی چه کسی است؟ 

عمbً ھيچکس، ھيچ کس در ميان ما شرايط eزم برای نوع رھبری مصدق "
خود مصدق يک رھبر مؤثر نيست و ديگر نمی تواند باشد، حد .... بود، ندارد

البته به مقدار زيادی از . می تواند مثل يک شخصيت روحانی عمل کنداکثر او 
..." ولی در زمينۀ سياسی واقعی او تمام شده است. طرف مردم محبوب است

)۴۶(  

بختيار گفت که او با دکتر مصدق سمبل ملی گرائی مخالفت نخواھد کرد "   ...
بختيار . ستفاده نمايدولی تbش خواھد کرد که از او و برنامه ھايش به نفع خود ا
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مصدق را يک خود پرست بزرگ توصيف نمود که نمی تواند موافقت نمايد 
بختيار گفت که به . جبھه ملی در دست ھر مرد ديگری بجز خودش سپرده شود

جز برکناری رھبری محافظه کار جبھۀ ملی، ھيچ اقدامی در مورد پيشنھادات 
  )۴٧. "  (اخير مصدق تحقق نيافته است

د برخی، گويی می توان راه حلی ميانه برای نشان دادن بزرگی انديشه و از دي
منش آقای بختيار جستجو کرد و آن اينکه مسئله بختيار را بايد تا مقطع انقbب 

اما اين حرف مثل اين است که بگوئيم شاه را تا قبل . بررسی کرد و نه بعد از آن
عد آن نداشته باشيم ويا عابد و مرداد بررسی کنيم و کاری به ما ب ٢٨از کودتای 

زاھدی که به عبادت خداوند مشغول بوده و بعد جنايت کار شده است را به ھمان 
اگر چنين است آقای خمينی را ھم بايد . زمان عابد و زاھد بودن وی قناعت کنيم

تا مقطع پاريس نگاه کرد و به استقرار ديکتاتوری مطلقه فقيھی که بعد از  سال 
مگر می شود که بخشی از دوران . گزاری کرد کاری نداشته باشيمپايه  ١٣۶٠

و شخصيت کسی را مورد مطالعه قرار داد و به بخش ديگر آن کار نداشت؟ 
مگر می شود شخصيت بختيار را به دو نيم تقسيم . چنين چيزی غير ممکن است

روشی  آيا اين چنين. کرد و به نيمی از آن کار داشت و نيم ديگر را ناديده گرفت
خود توھين به شخصيت وی نيست چرا که او را شخصيتی يکپارچه به حساب 
نمی آورد؟ آری در مورد دکتر بختيار من ھم با بسياری ھم عقيده ھستم که اگر 
ايشان بعد از پيروزی انقbب دست به بعضی از اعمالی که به آنھا اشاره رفت 

ايش قابل چشم پوشی بود و وی نزده بود، تمام اعمال گذشته ايشان با کم و زيادھ
به عنوان يک شخصيت ملی و مصدقی در حافظه تاريخی کشور باقی می ماند 

  .      ولی ای کاش چنين بود

با لختی توجه از راه عبرت به اين فھرست ناقص، آيا چنين شخصيتی را پيرو 
  .مصدق خواندن ظلم به مصدق و خود نيست؟  بگذرم

  خواھد زد چه کسی حرف ترا    رفت چه کسی راه ترا  خواھد 

  خواھد آشفت موج خواھد زد و    ر رگھايشچه کسی خون تو د

  مردی از خويش برون خواھد شد؟    يکبار دگر  ھيچ  مانند تو

  خواھد شد؟ پاک از سرخی خون      وطنمدامن خاک عزيز 

  چه کسی حرف ترا خواھد گفت    خواھد رفتچه کسی راه ترا 

  )۴٨(چه کسی؟         چه کسی؟

  



١٣٦ -            ،  ����� � روش و 	��بختـيار���ق و  -     

  

  

  

  ھا و مدارکھا و مدارک  ادداشتادداشتيي
  
  .٢٠٩- ٢١٢،ص ١وجلد ٨۴١ص ،٢از حسين مکی، جلد  مدرس قھرمان آزادی، -  ١

   . ٧۴- ٧۵سياست موازنه منفی، از کی استوان، جلد دوم، صص  - ٢

       .    ٩٩٧ ، ص١٣٨۴نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملی، از علی رھنما،چاپ اول  - ٣

  .ياران روحانی آن ھا ھستندمنظور کاشانی و بھبھانی و  - ۴

   . ٩٩٨، ص  ١٣٨۴نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملی، از علی رھنما،چاپ اول  - ۵

  . ١٠٠۵، ص  ھمان سند - ۶

   .٨٠، ص ١٣٨٠خاطرات مھدی حائری يزدی، چاپ دانشکاه ھاروارد  - ٧

  .۵۶- ۵٧، ص١٣۶١، جلد اول وزارت ارشاد، بھمن صحيفۀ نور - ٨

  .   ١٠٢، ص ١٣٨٣پاريس و تحول انقbب از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، چاپ اول  - ٩

  .ھمان سند - ١٠

  گروگان گيری و جانشينان انقbب، از محمد جعفری،" برای اطbع بيشتر نگاه کنيد به کتاب  - ١١

  .۴- ٨فصل  اول،صص

   . ٨۴، ص١٣۶٣انقbب ايران در دو حرکت، از مھندس مھدی بازرگان،چاپ سوم  - ١٢

   . ١٣٧ھمان سند، ص  - ١٣

  . ٢٠- ٢١، از محمد جعفری،صص١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  - ١۴

   . ۴١- ۴٢ھمان سند،  - ١۵

  و  ٨٩و  ٨۵، صص ١٣۶٣انقbب ايران در دو حرکت، از مھندس مھدی بازرگان،چاپ سوم  - ١۶

   ....و ١٨٣

   . ، چاپ لندن به نقل راديو صدای آمريکا٨٧فروردين  ٢١ھفته نامه نوبھار، چھار شنبه  - ١٧

       . ھمان سند - ١٨

 ] ٢٠٠٩٫٠٢٫٠۵[ ١٣٨٧بھمن  ١٧پنجشنبه   -، مصاحبه با نوشابه اميری، تاريخدکتر يزدی - ١٩

nooshabehamiri@yahoo.com         ين : منبعbروز آن  

  .٢٢٠، ص ١٣٨٣پاريس و تحول انقbب از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، چاپ اول  - ٢٠

  .٢٢٢ھمان سند، ص   - ٢١

  مأمور سفارت چون با طرفھاى ديگر، يعنى روحانيون و دارودسته خمينى رابطه داشته، بخوبى - ٢٢

نيز " اظھار نظر" و  .خيلى فراتر از مطابقت قانون كشور با قانون مذھبى است كه مسئله دريافته
  .ت آمريکا استراز سفا

  .٢٢١، ص  ١٣٨٣پاريس و تحول انقbب از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، چاپ اول  - ٢٣

  ] ٢٠٠٩٫٠٢٫٠۵[ ١٣٨٧بھمن  ١٧پنجشنبه   -، مصاحبه با نوشابه اميری، تاريخدکتر يزدی - ٢۴

       nooshabehamiri@yahoo.com   ين : منبعbروز آن  

  .١١۴،ص١٣۶٣آخرين تbشھا در آخرين روزھا، دکتر ابراھيم يزدی،پائيز  - ٢۵

  ، گفتگو با  دکتر١٢، ص ١٣٧٧، بھمن و اسفند ۵١مجله ايران فردا، بخش ويژه انقbب، شماره  - ٢۶

  .يزدی      

   ] ٢٠٠٩٫٠٢٫٠۵[ ١٣٨٧بھمن  ١٧پنجشنبه   -، مصاحبه با نوشابه اميری، تاريخدکتر يزدی - ٢٧
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  .ھمان سند - ٢٨

  .٢٧٧، ص ١٣٧٩خاطرات آيت هللا خلخالی، چاپ  - ٢٩

  ما در آن دوران از کودتائی که آقای خلخالی عليه نھضت آزادی عنوان می کند اطbعی نداشتيم  - ٣٠

  .و آقای خلخالی برای اولين بار از اين کودتا پرده برداشته است 

، ص ١٢٨۴، تير و مرداد ٣٢دو ماھنامه چشم انداز ايران، زير نظر لطف هللا ميثمی، شماره  - ٣١
  .م يزدبا دکتر ابراھي گفتگو ۵٢

  .ھمان سند - ٣٢

  .  ٧٨٩، ص ١٣٨۴نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملی، از علی رھنما،چاپ اول  - ٣٣ 

  ،١٠۴۵۶١/٣٧١او،  - ھر دو سند به نقل از اسناد وزارت امور خارجه انگلستان، اف. ھمان سند - ٣۴

  .١٩۵٣ژانويه  ١۴از طرف ھاروی، 

  من: بختيار" ستون سوم ٨، ص ١۵٧۵۶اره ، شم١٣۵٧دی ماه  ٢٠اطbعات، چھارشنبه  - ٣۵

  "استعفای شاه را نخواسته ام 

  .٢٣٧شاپور بختيار، يکرنگی، ص - ٣۶

  ود تا سه نفر سخنرانان ميتينگ قبله ميرقبل از برگزاری ميتينگ در شورای جبھه قرار گذاشت - ٣٧

نفر ديگر قبول می دو . برگزاری متن سخنرانی خود را به جمع ارائه دھند تا شورا نظر بدھد از 
می گويند . من می خواھم بدون نوشته و فی البداھه صحبت کنم: کنند ولی دکتر بختيار می گويد

اما در . ايشان ھم می پذيرد. حال که چنين است پس شما در مورد آمريکا و نفت صحبت نکنيد
مدارھا بر ھنگام سخنرانی در ميتينگ درست در ھمين مورد سخن می گويد و بدينطريق قرار و 

از چھار ... ٢٠/٩/١٣۴٠" : اين مورد چنين گزارش می کند سفارت آمريکا در. باد می رود
او از . نھا اشاره شد بنظر می رسد که شاپور بختيار فعال گروه استرھبری که در باe به آ

برای مثال در . ھمکارانش متمايل بنظر می رسد که از موضوعات ضد غربی مايه بگيرد
ارديبھشت جبھه ملی شور و حرارت بيشتری از سنجابی يا صديقی بوسيله  ٢٨تظاھرات 

تقاضای تحريک آميزش که سياست خارجی ايران در تھران شکل داده شود تا در واشنگتن، لندن 
او احساسی برای حرکات پر زرق و برق دارد و زمانی گفت که اگر ....يا مسکو، بوجود آمد

او يک فرصت . اين است که سفری به خانه مصدق خواھد نمودنخست وزير شود اولين اقدام او 
، ص )١(ياسی در ايران، احزاب س٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره ...." طلب سياسی است

  .متن انگليسی در ھمين کتاب ۶٢ وص ١۴۴ترجمه

  مورد دکتر بختيار، باتفاق آراء، رأی به اخراج  رأی گيری در شورای جبھه ملی، در در موقع - ٣٨

و فقط دو نفر يکی ابوالفضل قاسمی بود که رأی مخالف و تيمسار مدنی که رأی ممتنع  اوداده شد 
اين موضوع را چنين گزارش  ١٨/١٠/۵٧کاتم، ايران شناس و استاد ھاروارد در تاريخ .  داد

از بختيار به عنوان يک شخصيت متزلزل که نتوانسته در برابر ...مخالفين ميانه رو: " می کند
."( نھادات شاه برای نخست وزيری مقاومت کند، حال بسود ايران باشد يا نباشد، ياد می کنندپيش

  .)۶،ص١٠اسناد سفارت شماره 

  ،١٣٨۴، ايرج افشار، روشن وابسته به نشر روشن )در باره الھيار صالح( پرونده صالح   - ٣٩

  .است، نامه را به الھيار صالح نوشته ١٣۴١آذر  ١۶مصدق در  .  ٣٢٩ص  

  احدی در ارتش از فرماندھان  داخلی و خارجی بدون نظر من حق تصميم گيری: "بختيار گفت  - ۴٠
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ممکن است در يک نقطه دور افتاده ای يک عمل بر خbف قانون و يا سھو انجام بدھد  .ندارد 
دی،  ٢٨اطbعات، ."( ولی وقتی من دستور به ارتش می دھم راجع به تمام نقاط کشور است

نفر در ٣١...ساعت گذشته به راه پيمائی پرداختند ۴٨ميليونھا نفر در .). " ٨،ص١۵٧۶٣ه شمار
بھمن  ٨اطbعات، " ( شگاه تھران شھيد شدنددان نفر در واقعه اطراف ٩تظاھرات شھرستانھا و 

دeيل دولت . ه ملی کشتار مردم بشدت محکوم کردجبھ.). " ، ص اول١۵٧٧٠، شماره ١٣۵٧
بعد ). " ، ص اول١٠۶٢۴، شماره ١٣۵٧بھمن  ٩کيھان ." ( بر اساس است برای کشتار مردم

شھدا بر جا . رگبار مسلسلھا گروھی را بر زمين ريخته است. اسفند ٢۴اينجا ميدان  - از کشتار
آنھا که زنده اند خميده و سينه خيز از مھلکه می . زخمی ھا خود را بر زمين می کشند. مانده اند
، شماره ١٣۵٧بھمن  ٩کيھان ." ( ھدا بخاطرش جان سپردند حفظ کنندتا آنچه را ش گريزند

دeيل بختيار در مورد کشتار به اندازه ای آبکی است که شايد خودش را ھم ). ، ص اول١٠۶٢۴
از : " می افزايد." ارتش در اختيار کامل دولت است: " وادارد، وی در حاليکه می گويد هبه خند

تم مدارکی در دست است که افراد حتی نارنجک حمل می حوادث ديروز ھمانطوری که گف
نفر کشته داشتيم  ٩متأسفانه ما ديروز ...مضروب شدحتی يکی از قوای انتظامی با گلوله . کردند

، ۵٧بھمن  ٨اطbعات،( " .نفر زخمی در بيمارستان داشتيم ٢٣يا  ٢٢و در حدود 
  ).٧،ص ١۵٧٧٠شماره

  نظير ستوان ناصر: وشته ھای بازجوئی از بعضی از کوتاچيانفعbً از آنچه که خود، از دستن - ۴١

مھندس رضا مرزبان، ابولقاسم خادم، سرتيپ سرھنگ زاد ديده ام و سپس در زندان  رکنی، 
جمھوری اسbمی از بعضی از شرکت کنندگان در کودتای نوژه شنيده ام در می گذرم و آن را 

دالی، جنگ ديرپای .ام.توماس - ١:زير نگاه کنيداز جمله به اسناد . بوقت ديگری موکول می کنم
. ١٩٨۵لوموند ديپلماتيک ژوئيه  - ٢. ١٩٨۵خليج فارس، نشريه ماھانه نيروی دريائی آمريکا، 

طبق نوشته روزنامه لوموند، سرويسھای :"١٩٨٠آوريل   AFPانس پرس آژانس فر - ٣
اجازه داده که در خاک  اطbعاتی امريکا تاکيد کردند که حکومت بغداد به گروھھای نظامی

اکثر اين گروھھا وابسته به شاپور بختيار . عراق برای سرنگونی رژيم ايران تشکيل شوند
و کماندوھای ايرانی طرفدار بختيار  :"١٩٨٠ژوئن   ١٩ AFPآژانس فرانس پرس  - ۴" .ھستند

. ام می دھندکه از عربھا و کردھا در عراق تشکيل شده اند، عمليات خرابکاری در ايران را انج

اما به قول يکی از نزديکان . اين کماندوھا به موازات نيروھای ژنرال اويسی عمل می کنند
شاپور بختيار يکسال اخير چندين بار به . شاپور بختيار، بين دو گروه عمb ھمکاری وجود ندارد

نس پرس آژانس فرا - ۵".عراق مسافرت کرده  و يک ايستگاه راديويی در آنجا تشکيل داده است
FPَA  ی   ٨eم کرد که عراقی ھا شاپور بختيار در مصاحبه با راديو ف:" ١٩٨٠جوbرانسه اع
عراقی ھا که بر خbف  شاپور بختيار از. نجا که منافع مشترک داريم به من کمک می کنندآاز 

اکتبر  ٢١و مجله پاری ماچ، "  .شيخ نشينھا عليه رژيم ايران موضع گرفته اند تجليل کرد
١٩٨٣.  

  ستاد مشترک ارتش عراق قرار بود در : "١٩٨١ژوئن  ٢١از جمله نگاه کنيد به روزنامه لوموند  - ۴٢

را اشغال کند و کردھا مناطق  - قول عراقيھا عربستانه ب –کمتر از يک ھفته خوزستانعرض 
اکتبر در اھواز شاھپور بختيار حکومت آزاد تشکيل   ۵کردنشين را در دست بگيرند و روز 

  .١٩٩٢و کتاب ژان ايو اپرون و ژان نوئل تورنيه، پاريس  ١٩٨٠نوامبر  ٢٣و لوموند "  .ددھ

Enquete sur l’assassinat de Chapour Bakhtiar, Jean-Yves Chaperon and Jean-

Noel Tournier, Edition n° 1 Paris 1992 
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بھمن  ١۵اطbعات، يکشنبه و . ٢٩٠- ٢٩١گروگان گيری و جانشينان انقbب، محمد جعفری،ص - ۴٣ 
  .٢،  ص١٣۵٧

۴۴ -             Qutidien de Pari 22 Octobre 1980  

  متن ۴٧و ص١١۶- ١١٧، ص)١(، احزاب سياسی در ايران٢٠اسناد eنه جاسوسی، شماره  - ۴۵

  .  انگليسی آن در ھمين کتاب 

  ..متن انگليسی آن در ھمين کتاب ۵٢وص  ١٢٨- ١٢٩ھمان سند ، ص  - ۴۶

  . متن انگليسی آن در ھمين کتاب ٧۵وص   ١۶٨- ١۶٩، ص   ھمان سند  - ۴٧

  .شعر از خانم منيره طه است - ۴٨
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  :منتشر شده است  از آقای محمد جعفری کتابھائی که تا کنون  
  

  . گاھنامه پنج سال و اندی جلد يک، اوين -١

 . جامعه شناسی زندانی و زندانبان ،٢جلد  اوين -٢

 . ١- پاريس و تحول انقdب ايران از آزادی به استبداد -٣

 .٢ - گروگانگيری و جانشينان انقdب،  تحول انقdب از آزادی به استبداد -۴

 .  ٣-تحول انقdب از آزادی به استبداد  ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد   -۵

  نماز  تمرينی برای زندگی در موازنه عدمی -۶

وضعيت مبارزين مسلمان خارج از کشور به ھنگام ( ان ده سال با اتحاديه در آلم  -٧

  )ورود آقای خمينی به پاريس

  روزنامه انقdب اسdمی در مسير تاريخ -٧

  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨وريشھر۶ ازی، منتظر ینعليهللا حس تيبا  آ  یمکاتبات محمد جعفر -٨

   وZيت فقيه، بدعت و فرعونيت در لباس دين -٩

  ) جاذبيت قدرت و شيفتگی به آن(ميدانيد چرا چنين رژيمی بر پا ست؟  - ١٠

  

يا منتشر  به طبع رسيده واز اين نويسنده  تا کنونکه  ، مقاله ھا و نوشته ھای ديگریکتابھا
، استموجود   www.mohammadjafari.com:  سايت ايشان به آدرسشده است در 

  .عdقه مندان می توانند به آنجا مراجعه کنند

  انتشارات برزاوند
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