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نگاهی به شاه ؛ برائت نامه امریکا
کامران پور صفر
تاریخ عل م همواره از سه دشمن در رنج بوده است  .ناآگاهی از علم و ضدیت
با علم و شباهت به علم  .هریک از این دشمنان کارکردهای مخصوص خودرا
دارند اما شباهت به علم یا شبه ع لم به سبب عمر بسیارطوالنی تری که
می تواند داشته باشد  ،اصالتا از جانب خود و نیابتا از جانب ضد علم ،
گهگاه می تواند عرصه را چنان بر علم تنگ کند که حتی برای مدتی جای
آن را بگیرد  .این جانشینی بویژه هنگامی خودنمائی می کند که جامعه و
ارکان عمده آن در نبرد با انحطاط هنوز چیرگی نیافته و کامیابی های
انحطاط همچنان ادامه دارد  .شبه علم در شرایط طبیعی و عادی مبارزات
اجتماعی اغلب تحت الشعاع جریان اصلی و در سایه علم و کامیابی های آن
منزوی می شود اما هنگامی که سرعت پیشرفت طبیعی تاریخ به سبب
کامیابی های نیروی مخالف ب ه کندی و آهستگی می گراید و حتی میدان را
برای یک لمحه به مخالفان وا می گذارد  ،شبه علم نیز در سطح جامعه
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من ت شر می شود و انحطاط را گسترش می دهد  .این دوران البته محدود و
موقت است و از آنجا که جامع ه همچون هر وضع طبیعی دیگری به ثبات
علم و توسعه دستاورد های علم نیاز مند است  ،شبه علم و انحطاط نیز در
چنین شرایطی میدان را ترک می گوید و دوباره منزوی می شود تا باز در
شرایط مطلوب خود  ،دوباره باز گردد .
تاریخ پژوهی نیز همانند علوم دیگر چنین جریانی را درکنارخویش دارد و
آن را تحمل می کند و حتی در شرایطی خاص میدان را به ا و می دهد .
در چنین روزگاری  ،بخشی از فرصت مطالعات تاریخی به شبه تاریخ نویسی
معطوف می شود و برای مدتی آثاری با همین خوا ص و خاصیت ها به گردش
در می آیند  .این پدیده در عین حال بازتاب حدودی از بحران معرفتی و اندازه
هائی از توقف فرهنگی نیز هست  .در چنین موقعیت ها ئی برخی کتاب ها به
سبب تناسبی که با یک دسته ناکامی ها و بویژه نافرهنگی ها دارند ،
اعتباری موقت می یابند ودر گردش اطالعات جایگاهی کسب می کنند و به
مطالباتی دامن می زنند که خود بخشی از انحطاط هستند .چنین تطوری
همواره بر قرار است ؛ گاه در اوج و گاه در حضیض و آنگاه که در حضی ض
است  ،باکی نیست زیرا که قطعات ناچیزی از فرهنگ و جامعه معطوف به
او هستند اما هنگامی که در اوج قرار دارد  ،مقابله با آن ضرورتی حاد می
یابد زیرا که اگربا دقت و آگاهی با آن مقابله نشود حتی پس از دفع آن ،
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ظرفیت ها  ،مزاحم استقرا ر آراء و

می تواند همچون رسوبات کاهند ه
اندیشه های سالم گردد .

تحوالت و حوادث بزرگ تاریخ ایران  ،بویژه انقالب ها و نهضت های عمومی
 ،همواره کانون اجتماع توده های انبوه مردم بوده است و به همین سبب
سخت مقبول مورخان و پژوهندگان علوم اجتماعی قرار دارند  .شاید هیچ
حادثه ای – حتی جنگ های بزرگ عالم – به اندازه چنین رویدادهائی به
ارزیابی و بررسی کشیده نشده باشند و این تنها بدان خاطر است که همه
مردم به طور مستقیم هم بر آن تاثیر گذاشته اند و هم از آن تاثیر گرفته اند
وآفرین بر آن مورخی که چنین رابطه متقابلی را تشخیص داده باشد  .به
ا نقالب مشروطیت ایران نگاه کنیم و ببینیم که مثال احمد کسروی چه
جایگاه واالئی در تاریخ نویسی مشروطه دارد و مقایسه کنیم آن را با مثال
مجداالسالم کرمانی و جایگاه نازلی که در این باره یافته است  .اگر
دوستداران مردم و حامیان انقالب مشروطیت  ،طرز تاریخ نویسی کسروی را
پشتوانه تعلقات خو د می بینند  ،م نتقدان از مردم

و انقالب مشروطیت

نیزطرز تاریخ نویسی امثال مجداالسالم کرمان ی را تکیه گاه خود می یابند .
از همین روست که جایگاه گروه اول همچنان در حال اعتالست و جایگاه
گروه دوم تنها هنگامی برجسته می شود که انتقاد از مردم و مقابله با
مطالبات حقه آن ان و ستایش از مخالفانشان و دفاع از بدیل سازان آبروباخته
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رونقی می یابد  .همچنین نگاه کنیم به تاریخ نویسی های آقای عباس
میالنی که برای رونق آبرو باختگان  ،به زعم خود معما می گشاید و دیدگاه
می سازد  .ایشان چندین کتاب د ر باره ایران نوشته اند که مشهور ترین آنها
ت ا امروز معمای هویدا و نگاهی به شاه ا ست  .پرداختن به کتاب معمای
هویدا دیگر ضرورت چندانی ندارد اما ارزیابی انتقادی ازکتاب ایشان در باره
شاه – با وجودی که بی اعتباری و سقوط رژیم اورا گواهی می کند –
و افشای ریاکاری ها و دروغ هائی که برای مقاصد آشکارو نهان طبقات
و دو لت های مخدوم خود بکار برده ا ست – با وجود اینکه اشاره کوتاهی به
دخالت همان مخدومان علیه ملت ایران دارد – ضرورتی حاد و جدی دارد .
کتاب نگاهی به شاه زندگینامه محم درضا شاه پهلوی از تولد تا مرگ و
بیشتر معطوف به وجه سیاسی آن ا ست  .این کتاب در اصل به زبان
انگلیس ی نوشته شده و سپس توسط خود ایشان به زبان فارسی ترجمه و
منتشر گردیده است  .این کتاب هنوز به طور رسمی در ایران منتشر نشده
اما نسخه های چاپ غیر رسمی آن درکنار خیابان ها به فروش می رسد  .این
نسخه بی هیچ تردیدی دست پخت خود ایشان است و کمترین دخل و
تصرفی ازجانب دی گران در آن صورت نگرفته است  .از این رو هر ایرادی که
در زبان و بیان و کالم و ساخت و بافت و داده ها و ارزیابی های آن دیده
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شود  ،ناشی از اندازه معرفت وسطح دانش خود ایشان است و بس  .ارزیابی
این کتاب را می توان به ترتیب زیر انجام داد
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الف –شخصیت سازی های کاذب و تاریخ پردازی های دروغین همراه با عقده
گشائی های سیاسی.
 – 1آقای میالنی با عنایت خود به نایب حسین کاشی  ،او را به س یادت
رسانیده و سید حسین کاشی خوانده و دامنه نفوذ و ترکتازی های اورا تا یزد

امتداد می دهند و نوشته اند که  :شهر هائی چون یزد و کاشا ن تیول
قلدرانی چون سید حسین کاشی بود ( ص  . ) 15نایب حسین کاشی
اصال سید نبوده و نیاکانش  ،از مهاجران ایل بیرانوند لرستان بود ند  .او
برای چندسال به صورت متناوب بر کاشان و برخی مناطق اطراف آن تسلط
داشت

اما یزد هیچگاه به وضعی که آقای میالنی می گویند دچار نشد

و ح ک ومت دوسه ماهه ماشاءاهلل خان پسر نایب حسین بر یزد در نیمه اول سال
 1331هق را نمی توان تسل ط دامنه دار و طوالنی نایبیان بر یزد دانست .
حکومتی چنین کوتاه بر منطقه ای چنان بزرگ

شباهتی به تیول سازی

ندارد .
 - 2میالنی در باره میرزا احمد خان قوام السلطنه  ،آگاهی ه ا ئ ی بدست می
دهد که جز خود و یا برخی همفکرانش کس دیگری از آ نها خبر ندارد  .به

نوشته او  :قوام منتسب به خانواده قاجاری بود و خودرا به مراتب
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بیشتر از نوکیسه هائی چون پهلوی ها مستحق سلطنت می دانست (
ص  ) 24و بدون هرگونه سند و مدرک معتبری – و ظاهرا به استناد مطالب
بی پایه ای که حمید شوکت از معتصم السلطنه فرخ و اعظام الوزاره قدسی
نقل کرده – اعالم می کند که وی در آن روزگار که والی خراسان بود ،
سودای استقالل داشت و بر آن بود که خراسان را مستقل اعالم کند (
ص  ) 17و پس از آنکه از حکومت خراسان معزول شد  ،در راه انتقال به

تهران بود که سید ضیاء از کار برکنار گردید و قوام غیابا به عنوان
نخست وزیر برگزیده شد (  . ) 24تمامی این تفاصیل پاک بی ربط و
صحنه سازی است زیرا که قوام السلطنه فرزند میرزا ابراهیم خان
معتمدالسلطنه و نواده میرزا محمد خان قوام الدوله و نتیجه میرزا محمد
تقی خان ق وام الدوله و نبیره میرزا هاشم خان و او ف رزند میرزا محسن خان
آشتیانی جد اعالی برخی خاندان های بزرگ دیوانی دوره قاجار است
و همانگونه که دیده می شود هیچ نسبتی میان او با قاجاریه به چشم نمی
خورد  .او در هیچ سطحی از اقتدار سیاسی و نظامی شخصی قرار نداشت ه تا
بتواند تصوری از پادشاهی خود و استقالل خراسان در مخیله ا ش به
پروراند.آخر او با کدام گروهبندی نظامی ملی و یا کشوری در پیوند بود که
بتواند نیروهای الزم را برای چنین تصوراتی فراهم نماید ؟ و کدامیک از ایالت
9
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و

طوایف

افشار و تکه

و تیموری

و

جالیر و چاپشلو و خزاعی

و خزیمه

و زعفرانلو و زنگوئی و سالور و شادلو و شیبانی و قرائی و قراچورلو و کیوانلو و نخعی
و هزاره با او نسبت داشت ند تا برای خیاالت قوام السلطنه و منافعی که می
توانستند از طریق او کسب کنند  ،ب ه جنبش برخیزند وسلطنتی جدید بر پا
کنند ؟ آخر کدامیک ا زدهها رجل طایفه ای خراسان نظیر عزیزاهلل خان
سردار معزز شاد لوو امیرحسن خان شجاع الدوله زعفرانلو و محمدعلی خان
منصورالملک چاپشلو و فتحعلی خان فتح الملک جالیرو محمدابراهیم خان
سردار نصرت تیموری و محمدرضاخان شجا ع الملک هزاره و محمدخان قرائی
و م حمدابراهیم خان شوکت الملک علم وابراهیم خان سردار مکرم زنگوئی
شیبانی که هریک شاهان ک وچک مناطق مختلف خراسان بودند  ،با چنین
کوششی از جانب یک والی تهرانی موافقت می کردند ؟ خراسانیان هنوز
خاطرات شورش حسن خان ساالربار – فرزند اللهیارخان آصف الدوله –
حاکم معروف خراسان را علیه محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار و تقسیم
خوانین خراسان به موافقان و مخال فان این شورش و نتایجش را به یاد
داشتند و بی تردید از چنان سرگذشتی اجتناب می کردند  .گزاره های آقای
میالنی جز خیال پردازی برای صحنه سازی ه ای نمایشی هیچ مفهوم
دیگری ندارد .همچن ین باید یادآورشد که برخالف تصور ایشان  ،قوام السلطنه
در یکی از روزهای اردیبهشت ماه  1300به تهران رسید و چندروزی را در
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زندان گذرانید و شهاب الدوله شمس ملک آرا رئیس تشریفات دربار
احمدشاه  ،فرمان صدارت قوام را درزندان به او ابالغ کرد .
 – 3آقای میالنی همانند سایر شبه تاریخ نویسان دیگر که رضاشاه را
موسس ت جدد در ایران می دانند  ،درکنار سایر خدما تی که به او بسته اند ،
صدور شناسنامه و تعیین شهرت خانوادگی برای ایرانیان را نیز به دولت او
در مجلس پنجم نسبت می دهند ( ص  ) 26حال آنکه موسس این ترتیبات ،
دولت میرزا حسن خان وثوق الدوله – عاقد قرا داد معروف  – 1919و زمان
اجرای آن نیز سال  1297ش بوده است و هم انگونه که عین السلطنه سالور
می نویسد  ،هزاران نفر از مردم تهران تا کودتای  1299صاحب شناسنامه
شده بودند .
 - 4ایشان در اعطای مقام و منصب

به هرکس ی دست و دلباز هستند و

دوست و دشمن را از این نعمت بر خو رد ار می کنند و به همین سبب نیز
عبدالصمد کامبخش را در سال  1324به مقام دبیر کلی حزب توده ایران می
رسانند ( ص  ) 132و اورا به باکو می فرست ن د و دستورالعمل تجزیه ایران را
در دستانش می نه ن د تا ثابت ک ن ن د که این مقام و بطریق اولی صاحب این
مقام مجری فرامین دولت شوروی در ایران بوده است  .ما البته می دانیم
که عبدالصمد کامبخ ش  -عضو کمیته مرکزی حزب توده – هیچگاه آن
مقامی را که میالنی برای او تراشیده  ،در اختیار نداشته است
11
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دانیم که آیا او در این سال به باکو رفته و آیا چنین دستور العملی را
دریافت کرده است یا خیر زیرا از اخبار پنهانی  ،تا زمانی که وجود آنها
رسما تائید نش ده باشد  ،یا از ما بهتران خبر دارند و یا پرونده سازان .
طرفه اینکه حتی مرجع آقای میالنی در باره سفر پنهانی کامبخش به باکو

– یعنی اسناد ارائه شده در کتاب آذربایجان ایران آغاز جنگ سرد
نوشته جمیل حسنلی – حاوی چنان تناقضاتی در نظرگاههای مقامات اصلی
دولت آذربایجا ن شوروی نسبت به ا و ست که دوام مناسباتش ان وتکرار
مراجعات آنان به کامبخش – در صورت صحت عقایدی که از زبان آنها در
این کتاب علیه کامبخش گفته شده است – جز حماقت و بی خردی معنای
دیگری ندارد  .آخر آدمی که ازهمان لحظه حضوردر جلسه گفتگو با پیشه وری
و باقراوف در ژوئیه سا ل 1945

 ،ناخشنودی خودوحزب خودرا

از دستور کارآن جلسه آشکار کرده و حتی بنا بر نوشته های هما ن کتاب که
علی القاعده باید مبتنی بر اسنادی باشد  ،اورا از کارهای مربوط به
تبریزدور کرده و به تهران فرستادند  ،چرا باید تا پایان ماجرای فرقه
دموکرات همواره یک پای دائمی منا سبات حزب توده و فرقه دموکرات
و جمهوری آذربایجان و شخصیت الزم برای شرکت در انتخابات دوره
پانزدهم مجلس شورای ملی و شایست ه حمایت های وسیع باشد ؟ .
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 - 5آقای میالنی  ،اکرام و بخشش به دیگران را از حد مقام و منصب
گذرانیده و به اعطای شخصیت و حرمت های اجتماعی کشانید ه اند و از
همین طریق برخی از کسان را که امروز ه تقریبا هیچ کس آنان را نمی

شناسد با عناوین برجسته ای همچون روشنفکران بنام ایران و مخالفان
سرشناس شاه و صفاتی از همین قبیل می ستایند  .ایشان از مهندس
همایون صنعتی زاده یکی از متخصصان قدیمی چاپ و نشر کشور با صفت
روشنفکر بنام ایران یاد می کند ( ص  ) 482و این در حالی است که جز
برخی ناشران قدیمی و همچنین ساکنان روستای الله زار سیرجان کرمان
که امالک و مدفن صنعتی زاده در آنجا قرار د ا رد  ،کسی ن یست که این
روشنفکر بنام را که به اعتراف میالنی گویا ا ز معتمدان امریکا در ایر ان نیز
بوده ( ص  ) 372بشناسد و حتی پخش دوسه باره فیلم م ستند صنعتی زاده
گل پرور و گالبگیراز بخش فارسی بنگاه خبرپراکنی بریتانیا

( ) BBC

نیز نتوانسته آن چهره ای را از مهندس همایون صنعتی زاده بسازد که آقای
میالنی جعل کرده است .

 - 6ایشان درباره حسن ارسنجانی نوشت ه اند که او مصداق بارز شخصیت
های مخالف و معاند شاه بود ه است ( ص  ) 186و ظاهرا تنها دلیل چنین
ا نتسابی  ،بازداشت او به اتهام همکاری با کودتای سرلشکر قرنی ؟؟ و تصدی
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وزارت کشاورزی در دولت علی امینی است و اصال به این نمی پردازند که
عضویت دردولت مستعجل قوام به تا ریخ  25تیرماه  1331و مخالفت با
دولت دکتر مصدق و حمایت از کودتای  28مرداد و دولت سپهبد زاهدی
وسپس حمایت از امتیازات کنسرسیوم نفت بسال  1333و از همه
مهمتر انتخاب او به سفارت ایران در ایتالیا ب سال  1342که جز با مواف قت
محمدرضاشاه میسر نمی بود و زندگی مرفه و مجلل و تمول دائم التزاید او
در زمان محمدرضاشاه همه نشانه های دوستی دربار پهلوی با حسن
ارسنجانی بود و چنین وضعی نه تنها برای هیچ مخالف سرشناس شاه فراهم
نیامد بلکه حتی به قتل و نابودی برخی از آنان که مخالفت های خودرا با
شاه جدی گرفته بودند – نظ یر احمد آرامش و ناصرعا مری  -منتهی شد .
 - 7ایشان در باره سرلشکر حسن پاکروان رئیس معروف ساواک در سال های
 1343 – 1339سر به صحرا نهاده اند و صفات و ستایش هائی را در باره او
بکار برده اند که مطلقا الیق هیچیک از روسای سازمان های اطالعاتی و
امنیتی دولت های ارتجاعی و استبدادی نیست و برای تائید صفاتی که
تراشیده اند

حتی از دروغگوئی آشکارنیزپروا ندارند  .ایشان در باره

پاکروان چنین آغاز می کنند که  :پاکروان انسانی سخت فرهیخته  ،از
خود گذشته و درستکار بود  .برخی از روشنفکران خوشنام آن زمان
از جمله صادق چوبک و علی ز هری جزو دوستان هم محفل او
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بودند ...م ظفر بقائی از جمله دوستان او بود ...یکی از اولین
دستوراتش منع شکنجه بود  ...پاکروان در سال  ) 1338 ( 1959معاون
ساواک بود و نمی توانست نقش تعیین ک ننده در سیاست گذاری آن
بازی کند ...حال که به ریاست این سازمان رسیده بود  ....تحوالت
ایران شتابی استثنائی پیدا کرد و یکی از پیامد های این شتاب ،
مستعجل شدن دوران ریاست پاکروان در ساواک بود ( ص ... ) 334

پاکروان در دوران نسبتا کوتاه ریاستش بر ساواک اقداماتی اساسی
در تغییر نحوه کار و تصویر ساواک در اذهان عمومی انجام د اد  .نه
تنها شکنجه را ممنوع کرده بود بلکه می خو است با مخالفان شاه
حتی پس از  15خرداد مذاکره کند (ص  ... ) 389با بیژن جزنی هم باب
گفتگو را در زمانی که جزنی زندانی ساواک بود  ،گشود  .به گفته
فرخ نگهدار که در آن روزها هم سلول و هم رزم جزنی بود  ،یک
بارپس از ای ن که جزنی مدتی با پاکروان بحث و گفتگو کرده بود  ،به
سلول بازگشت و گفت  ،این یکی به نظر ازبقیه متفاوت است  .انگاربه
راستی قصد مذاکره دارد ( ص . ) 390
توصیف نخستین ایشان در باره پاکروان آنچنان ویژه است که آدمی می
پندارد نکند آقای میالنی در باره خانم امینه پاکروان مادر سرلشکر سخن
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می گوید  .آ خرچنین صفاتی به ط ور نظری تنها میتواند متوجه نویسنده
ومورخ و پژوهشگر ی همچون او باشد  .میالنی در ادامه چنین صفت سازی
هائی  ،برخی از روشنفکران میان مایه نظیر صادق چوبک را که از کمتری ن
اعتنا ء به منابع اساسی رنج انسان ها گریزان بودند – والبته احترامی
نیز داشتند – و بدتراز آن  ،خیانتک اران بدنامی همچون علی زهری را در
ردیف روشنفکران خوشنام زمان قرار می دهند تا مدعای خودرا ا ز طریق
مدعای بی اعتبار دیگری ث ا ب ت کنند  .اگر صادق چوبک – به فرض اینکه
دوست پاکروان نیز بوده است – می تواند در زمره روشنفکران قرار داشته
باشد  ،مطمئن باشید که علی زهری  ،این کارمند سابق سفارت فرانسه در
ایران و مسئول انتشارات و چاپ انجمن فرهنگی ایران و فرانسه  ،عضو
جبهه ملی و یکی از نمایندگان منتخب این جبهه از تهران در مجلس
هفدهم  ،مخالف بعدی دکتر مصدق و همدست دکتر مظفر بقائی و یکی از
موسسان حزب چاقو کشان – ببخشید – حزب ز حمتکشان ملت ایران و
مدیر روزنامه شاهد ،

متهم کننده دولت مصدق وشخص دکترصدیقی

وزیر کشور وقت به شکنجه قاتالن سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی ایران
و درخواست کننده طر ح استیضاح دولت در ارتباط با همین اتهامات
 ،کمترین صالحیتی برای احراز چنین القاب و صفاتی ن دارد و خود
نیز از وجود چنین خصوصیاتی در وجود خود بی خبر بوده است اما آقای
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میالن ی او را این چنین متورم می کند تا ورم دیگری را  ،بزرگی و عظمت
بنمایاند .
آقای میالنی همچنین دوستی پاکروان با کسی همچون مظفر بقائی کرمانی
را یکی ازمعیارها ی فرهیختگی سرلشکر می دانند اما امروزه دی گر کسی
تردید ندارد که معاشرت با آن خیانتکار جانی تنها بدنامی به دنبال دارد و
به همین سبب بقائی و امثال او چنان از صحنه تاریخ و حیات ملت ایران به
بیرون پرتاب شده اند که گوئی به سیاهچاله های بی بازگشت سقوط کرده
اند .حتی اگر در انتهای این سیاهچاله امپریالیسم امریکا در انتظار نشسته
باشد .
ادعای میالنی در باره ممنوعیت شکنجه در ساواک بدستور پاکروان چنان
مضحک است که حتی خاطره پاکروا ن نیزاز آن به خنده می افتد.آخر
افسری که پیش از کودتای  28مرداد و پس از آن رئیس رکن  2و رئیس
اطالعات و ضد اطالعات ارتش و یکی از سازمان دهن دگان فرمانداری نظامی
تهران و عملیات آن بوده است  ،چرا باید مخالف شکنجه و خشونت های آ ن
چنا ن ی باشد ؟ چرا ب اید پذیرفت که اولین معاون تیمور بختیار در ساواک ،
جایگاهی خارج ازمصلحت اندیشی ها و چارچوب های اطالعاتی و امنیتی های
مطلوب ساواک ومشاوران امریکائی آن قرار داشت ه است  .بویژه اینکه
مشاوران

یادشده

همگی

در اطاعت
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دراکوالهائی همچون آلن دالس و جان فوستر دالس و گروهی از درنده خوترین
مروجان انواع بدترین خشونت ها در تمام جهان بودند  .سازمان ی که از تفاله
ها ئ ی همچون دکتر ابرهارت توبرت – مستشار آلمانی ساو اک در سال های
 ، 1342 - 1337فاشیستی تمام عیارو دشمن شناخته شده سوسیالیسم و
یهودیان و دموکراسی که میالنی با ناجوانمردی و علیرغم وضوح نقش دکتر
خانلری در تاسیس سپاه دانش  ،به استنادگفته تیمسار علوی کیا  ،اورا طراح
احتمالی سپاه دانش م ـــ ی داند ( ص  – ) 286و ختائی وزی بائی
وسیاحتگر و زمانی و نیک طبع و ساقی وحسینی وجهانگیرزاده و شاهنده پی
و اختراعی و صدها جانور دیگرانباشته شده بود،چرا باید درخود نهادی خارج
از مصالح بالفعل و بالقوه خویش و بدور از سپهرآرزو های دست یافتنی خویش
داشته باشد و کیست که چنین ادعاهای احمقانه ای را باور کند  .ب له چنین
باوری ممکن است اما تنها برای فریب دیگران .
نخستین روسا و معاون ان یک سازمان اطالعاتی و امنیتی در آغاز کار آن
سازمان بی هیچ تردیدی خود از تعیین کنندگان وظایف و تکالیف سازمان
و ناظر بر اجرای آن هاهستند و از تمام اعمالی که در سازمان تابعه شان
انجام می شود آگاهند و به همین دلیل سرلشکر پاکروان شر یک همه
تبهکاری های تیمور بختیارودربارویکی از فرماندهان اصلی عملیات ضد
بشری ساواک بوده است  .بسیاری از شکنجه شدگان دوران ریاست پاکروان
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بر ساواک هنوز زنده اند و چه بی شرمی است که با حضور چنین کسانی  ،از
دستور پاکروان بر ای ممنوعیت شکنجه علیه مخالفان رژیم سخن گفت .
در دوران پاکروان بسیاری از جوانان سابق عضو جبهه ملی دوم که گذارشان
به زندان قزل قلعه افتاده بود و بازداشت شدگا ن حوادث  15خرداد – مرحوم
حاج عزت اهلل خلیلی از جمله این بازداشت شدگان در سالهای هم بند ی مان
چندباری ازشکنج ه های متداول دوران پاکروان سخن گفته بود – و متهمان
ترورحسنعلی منصورو اعضای تشکیالت تهران حزب توده و فعاالن بازگشته
ازبلوک شرق نظیر علی خاوری و پرویزحکمت جو و برخی گروههای تجدید
سازمان یافته فعاالن سیاسی سابق چپ و ملی و بسیاری دیگر از کسانی که
به هردلیلی به دست ساواک افتاده بودند  ،تحت شکنجه قرار گفتند و آسیب
ها دیدند و چرا چنین نباشد وقتی که ن ظام سیاسی کشوربردوری هرچه
بیشتراز مردم و از قانون اساسی مشروطیت وبر اطاعت وسیع از امپریالیسم
بین المللی اصرار می کند  .بله  ،در دورانی از ریاست پاکروان بر ساواک ،
سختگیری ه ا و شدت عمل های قدیمی تا حد ی کاهش یافته بود و دامنه
آ ن به تشخیص صفوف بازها و کبوتر ها و خصوصیاتشان در ساواک نیز کشیده
ش د  .زندانیان سیاسی قدیمی خوب به خاطر دار ند که بازجوی معروفی به
نام دکتر جوان ( پرویز فر نژاد ) و گروه اورا از کبوتران می گفتند اما اعمالی که
همین کبوتر و همکاران او با بیژن جزنی و گروه او انجام داد ند هیچ تفاوتی
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با اعمال جنایتکارانی همچون عضدی وحسین زاده وخدایاری درسال های
 1350نداشت  .تحول ی را که آقای میالنی به سرلشکر پاکروان منتسب می
کنندنه از بابت ریاست او بر ساواک بلکه ناشی ازصدرات دکترعلی امینی
و همچنین وزار ت دادگستری نورالدین الموتی بود .ساخت پنجره های روبه
حیاط برای ساختمان اصلی زندان قزل قلعه و تبدیل کاهدانی های محل
خواب زندانیان قزل قلعه به رختخواب های پنبه ای از ابتکارات دکتر امینی
و الموتی بود  .باید از آقای میالنی پرسید که آن انسان فرهیخته م و رد
نظر شما در سا لهائی که معاونت ساواک را داشت  ،آیا نمی توانست دستکم
آن سلول های متعفن بیماری زا را اصالح کند ؟ در این اندازه که اختیار
داشت  .خیر  ،پاکروان درآن قواره هائی نبود که میالنی برای او تراشیده
است .
آقای میالنی دوران ریاست پاکروان بر ساواک را مستعجل و نسبتا کوت اه
نوشته است و روشن نمی کند که دوره استعجال  ،چند سال ه است  .به طور
معمول  ،این مفهوم بر قطع دوره ریاست داللت می کند واگر مدیر ی د راوایل
انتصاب خود و یا د ستکم زودتر از نصف دوران قانونی ریاست ومدیریت خود
از مقامی که دارد  ،برکنار شود  ،دوران ریاست اومستعجل می ن ماید  .اما
آیا چنین ترتیبی در حیات اداری سرلشکر وجود داشته است ؟ خیر  ،پاکروان
پس از  4سال معاونت ریاست ساواک  4 ،سال نیز ریا ست ساواک را در دست
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داشت و چنین دورانی را نمی توان دوره استعجال نامید مگر اینکه مورخ ما
مثال دوران ریاست کسی همچون جان ادگار هوو ر بر اداره ت حقیقات فدرال
امریکا "  " F.B.Iرا دوران طبیعی ریاست کسی بر یک سازمان اطالعاتی و
امنیتی بداند  .دوران ریاست پاکروان بر ساواک دقیقا ب رابر دوران ریاست
تیموربختیاربر ساواک بوده است واگرمدیریت پاکروان  ،مستعجل بوده  ،پس
ریاست بختیار نیز چنین وضعی داشته است اما آقای میالنی حتی
یکبار نیز صفت مستعجل را برای دوران ریاست بختیار به کار نبرده اند .
آقای میالنی در یک ادعای بی سابقه دیگر اظهار داشته اند که سرلشکر
پاکروان در راستای گرایش های مخصوص خودمالقات و یا مالقات هائی با
بیژن جزنی داشته و او نیز پاکروان را از بابت برخی تمایزا ت خود  ،متفاوت
از سایر روسای رژیم پهلوی خوانده بود  .حال ببینیم که وقوع چنین
مالقاتی تا چه اندازه مقدور بوده است  .بیژن جزنی تا سال  1346که به
زندانی درازمدت محکوم شد بارها به زندان افتاده بود که یکی از آ نها به
مدت چند ماه د ر سال  1344بود و در این سال پاکروا ن د یگر هی چ مقامی
در ساواک نداشت  .بیژن و اعضای گروهش – از جمله فرخ نگهدار – درسال
 1346دستگیر و زندانی شدند و در این س ال سرلشکر پاکروان سفیر ایران
د ر پاکستان بود و مالقات میان او با بیژن جزنی به هیچ ترتیبی مقدور نبود
مگر اینکه فرض شود گروه جزنی چنان هراسی بر وجود رژ یم انداخته بود
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که برای کاستن ازخطر  ،رئیس خوشخوی سابق ساو اک وسفیر کنونی ایران
در یک کشور دوست را به تهران فراخوانده تا با مداخله اوخطرمبارزه
مسلحانه بر طرف گردد و می دانیم که رژیم گذشته اساسا دربند چنین
تفاسیری از موقعیت های سیاسی و اجتماعی ایران نبود  .پس امکان چنین
مالقاتی بکلی منتفی است و آقای میالنی چنین مالقاتی را احتماال در خواب
دیده است و اتفاقا پاسخ آقای نگهدار نیز به استعالم غیر مستقیمی که

در این باره از ایشان شده است همین را می گوید  :میالنی در  2002آمد
به خانه ما و گفت مشغول نوشتن کتابی درمورد حمید اشرف است و
سئواالتی از من دارد  .پاسخ مثبت دادم  .چند ساعتی حرف زدیم و
او هم یادداشت می کرد و هم ضبط می کرد  .اما اینکه من در باره
مالقات بیژن و پاکروان چیزی گفته باشم یا دانسته باشم  ،اشتباه و
محال است  .دو نکته ؛ تا آ نجا که من به یاد دارم بیژن در مور د
پاکروان نظر متفاوت داشته و بین او و نصیری فرق می گذاشت .
روزی در اوایل تابستان  47بیژن را بردند به اداره مرکزی ساواک و
آنجا با مقدم دیدار داشت  .بحث سیاسی بود اما جزئیات را به خاطر
ندارم .
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 - 8آقای میالنی در متن انگلیسی کتاب خود – احتماال با استناد به ب رخی
بازماندگان رضاخان – ادعا کرده اند که گویا رضاخان درسال  1917یا
 1918تماس هائی با سفارت آلمان داشته و از آنان برای تصرف حکومت و
اصالح امور ایران و تاسیس ارتشی جدید کمک خواسته بود  .البته ایشان
در این باره هیچ سندی بدست نداده بودند و با تذکر دوستی از پژو هشگران
تاریخ آلمان امپراتوری ناگزیر در ترجمه فارسی کتاب خود این احتمال را
ب ه استناد پژوهش های همان دوست تقریبا منتفی دانسته و همین را در
پانویس مط لب اعالم می دارد ( ص  ) 16 – 15اما با کمال تعجب  ،همان
مطلب مجعول و غیر تاریخی را همچنان به عنو ان یک احتمال ح فظ کرده
است و به ترتیبی  ،پرونده جعل در تاریخ را همچنان باز باقی می گذار ن د .
حال ببینیم منشأ ا ین آرزو پردازی های عقده گشایانه خانواده پهلوی
کجاست .
تنها کسی که به چنین داستانی اشاره دارد  ،میرزا ابوالقاسم کحال زاده
منشی سفارت آلمان در اواخر جنگ جهانی اول ا ست  .او درخاطراتی که
برای نخستین بار در مجله گوهر نشریه بنیاد نیکوکاری نوریانی منتشر شد ،
به این داستان اشاره کرده بود اما به سبب تناقضات اساسی آن  ،توجه
کسی را جلب نکرد و چند سال بعد نیز که نوشته های او به صورت کتاب ی

با نام  :دیده ها و شنیده ها ؛ خاطرات میر زا ابوالقاسم کحال زاده
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منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران منتشر شد این بی اعتنائی
همچنان ادامه یافت و کسی برای آن به قول معروف تره هم خورد نکرد .
مطالب این داستان خیالی بالغ بر  10صفحه از خاطرات کحال زاده را به
خود اختصاص داده است و چنان بی ربط است که در طو ل چهل سالی که
از نخستین انتشار آن مطالب می گذرد هیچکس به جز عباس میالنی متذکر
آ ن نشده است  .طبق این داستان  ،در یکی از روزهای پائیز سال  1296ش/
 1917م رضاخان میرپنج – به عنوان نظامی رضاخان توجه کنید  -به
وسیله دوتن از پسران کامران میرزا نایب السلطنه با میرز ا ابوالقاسم خان
منشی سفارت آلمان مالقات کرده ودوراز چشم آن دو واسطه  ،برای مالقاتی
خاص با او در روز دیگر قرار می گذارد  .کحالزاده نیز رودلف زمر نماینده
آلمان در سفارت را آگاه کرده و او انجام این مالقات را تائید می کند .
کحال زاده در مالقات بعدی از رضاخان مطال بی در باره اصالح امور ایران
و نجات ایران از تعدیات انگلیسی ها

و ضرورت حمایت

دولت آلمان از

برنامه های او می شنود که بیشتر مطابق مزاج دموکرات های ایران بود و
هیچ نسبتی با آموخته های یک قزاق بی سواد نادان مطیع پالکونیک های
روسی و مجری توطئه های همانان علیه یک دیگر نداشت  .او در پایان
گفتگوها از منشی سفارت می خواهد که خواسته های او را به اطالع سفیر و
دولت آلمان برساند و با حمایت از او به اصالحات اساسی در ایران یاری
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رسانند  .رودلف زمر نیز خود س ه چهار روز بعد با رضاخان مالقات می کند
و خواسته ها ی او را در نامه ای نو شته و آن را در عصای یک شخصیت
شناخته شده آلمانو فیل به نام عبدالرحمان سیف آزاد می نهد و اورا به
آلمان اعزام می نماید  .سیف آزاد با حوادث و مشکالتی نخست خودرا به
کرماشاه می رساند و با تمهیدات سفارت آلمان در کرمانشاه –

همان

هیئت سیاسی و نظامی آلمانی مقیم کر مانشاه مقر دولت موقت ملی ایران
– به آلمان عزیمت می کند و پس از دو سه ماه از آلمان به ایران بازگشته
و موافقت امپراتور آلمان را با خواسته های میرپنج رضاخان و تامین
اعتبارات و اسلحه و اشخاص الزم برای عملیات مورد نظر میرپنج اعالم می
دارد  .تمام این داستان در م هر  -آبان سال  1296ش  /محرم –
صفر  1336هق  /اکتبر  -نوامبر  1917م آغاز شده و در بهمن  1296ش /
جمادی االول  1336هق  /ژانویه  1918به پایان می رسد  .حال ببینیم که
آیا اجزای این داستان  ،تطابقی با زمان دارند یا خیر  .اول اینکه درسال
مورد نظر کحال زاده  ،چیزی بنام سفارت آ لمان درکرمانشاه وجود نداشت
زیرا که دولت موقت ملی ایران پس از پیروزی های ارتش انگلیس درجنگ
با عثمانی دراسفند  1295ش  /جمادی اآلخر  1335هق  /مارس  1917م
به همراه آلمانی ها از ایران خارج شده و به قلمرو عثمانی عزیمت کرده بود
بنا براین

فرستاده زمروکحال زاده نم ی توانسته درپائیز سال / 1296
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 1917 / 1336با چنین کسانی درکرمانشاه مالقات کرده باشد  .دوم اینکه
رضاخان در سال  1296ش به پاس همکاری باسرهنگ استاروسلسکی
در کودتاعلیه سرهنگ کلرژه فرمانده منصوب دولت موقت روسیه بر قزاقخانه
ایران به سرهنگی رسیده بود و تا دوسال بعد ا ورا با همین درجه می
شناختند  .در پائیز سال  1299و به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس
قزاقخانه ایران  ،سرهنگ استاروسلسکی فرمانده قزاقخانه  ،منصب سرداری
گرفت و رضاخان سرهنگ نیز میر پنج قزاقخانه شد و شهرت رضاخان
میرپنج را پس از این کسب کرد  .چنین تناقضاتی به طور طب یعی موجب
بی اعتنائی مورخان عالقمند به مباحث تاریخ معاصر ایران به این مطالب
می شود ا ما آقای میالنی بی آنکه استقصائی کرده باشند  ،با موافقت قلبی
به آن نگریسته اند و با وجود تاکیدات برخی دوستان خود همچنان این
مبحث جعلی را در ترجمه فارسی کتاب خود داخل نموده ان د  .کسی چه
میداند  ،شاید روزی به اثبات برسد .
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ب – ستیزه سیاسی علیه تحوالت تاریخی و تهاجم به سوسیالیسم بر پایه
تفسیرهای محدود و نادرست .

آقای میالنی با هرچه که رنگ و روی چپ و سوسیالیستی داشته باشد -
ازهر نوعی  -بیگانه و دشمن است و از کاربرد حربه ه ای گوناگون علیه چپ
و چهره های چپ در ایران و جهان خودداری ندارد تا آنجا که کارش حتی
به بیماری می کشد  .البته پاسخگوئی به ایشان وظیفه احزاب و فعاالنی است
که آماج نظرات و اتهامات ایشان هستند و این مقاله در چنین مقامی قرار
ندارد و تنها به آن جنبه از گفتار های ا یشان می پردازد که جهات
و مضامینی خالف واقع و پرداختی خالف رویدادهای تاریخ ی دارند  .مجموعه
اطالعاتی که ایشان در باره چپ در ایران و یا دولت شوروی بدست داده اند
شاید به پنج صفحه از کل کتابشان نرسد اما تمام آ نچه را که در این چند
صفحه بیان داشته جز تکرار عقاید رن گ آمیزی شده مخالفان و

د شمنان

سرشناس سوسیالیسم چیز دیگری نیست  .کینه توزی هائی که ای شا ن از
خود نشان می دهند حتی سط و ح شناخته شده مبارزه آکادمیک علیه
ایدئولوژی های مخالف را پشت سر نهاده و به چنان ضاللتی رسیده است که
پیش ازهر کس دیگری نخست نویسنده کتاب را به پریشانی روان تهدید می
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کند  .واکنش های ایشان درباره مباحثی نظیر روابط شوروی و ایران و روابط
چپ ها ی ایران و دولت شوروی با چنا ن تصوراتی همراه است که بی اختیار
داستان خودکشی خانم آیریس چانگ مورخ چینی تبار امریکائی بیاد آدم
می آید  .آخر آن مورخ ترس خورده نیز ا ز بی م انتقامجوئی میلیتاریست های
ژاپنی که ممکن بود اورا از بابت افشای جنایات ارتش ژاپن در نانکن بسال
 1938 - 1937به مرگ تهدید کنند  ،خودرا کشت تا بدست آنان کشته
نشود .
 - 1به نوشته ایشان  ،پیش از کودتای سید ضیاء و رضاخان میرپنج در سال

 ، 1921دولت مرکزی ایران عمال در آستانه فروپاشی بود و
 ....بلشویک های تازه به قدرت رسیده شوروی ظاهرا برای دیگر
ای االت ایران که هم مرز شوروی بود  ،دندان طمع دوخته بودند ( و ص
 . ) 17این ارزیابی وارونه از دوره ای صورت گرفته است که دولت شور وی
عالوه برانگیزه های اعالم شده خود  ،دستکم برای ک اهش بحران های داخلی
و افزایش ثبات در مناسبات خویش با همسایگان و از جمله با ایران ،
هر کوششی را بکار می گرفت تا از تنگناهائی که دولت های آنتانت و جنگ
داخلی برای او ساخته بود  ،خارج شود و با وجودی که اولین فرستاده اش
نیکال براوین را که حامل پیشنهاد لغو کلیه امتی ازات ومطالبات دولت و
اتباع روسیه تزاری در ایران و انتقال سرمایه ها و تاسیسات روسی در این
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کشور به دولت و ملت ایران بود ( سال  ) 1918به فرمان سفارت انگلیس
نپذیرفتند ( نک  :سیروس غنی  ،برآمدن رضاخان  ،...ص  ) 109و دومین
فرستاده اش ایوان کاالمیتسوف را که حامل همان پیشنهاد ها بود  ،با
همکاری نظامیان انگلیسی و بدست افسران روسی قزافخانه ایران به قتل
رسانیدند ( همان سال ) و حتی با سرکرده مخالفان بین المللی اش یعنی
دولت انگلیس پیمان قیمومیت منعقد کردند ( سال  ) 1919همچنان مقاصد
قبلی خود را در برنامه سیاسی و دیپلماتیک خود محفوظ داشت و در اواخر
سال  1920که بسیاری از مالحظات دوره جنگ داخلی از میان برخاسته و
این جنگ عمال به پایان خود رسیده بود و با وجودی که استیال برشمال
ایران و بسیاری نقاط همجوارد ر کشور های دیگر سهولت بیشتری پیدا کرده
بود  ،درخواست دولت می رزاحسن خان مشیرالدوله ر ا به افتتاح مراودات
جدید پذیرفت وبا علیقلی خان مشاورالممالک انصاری سفیر جدید ایران
در شوروی به مذاکره در باره همان پیشنهاد های سابق پرداخت و قرار داد
دوستی  1921را به سرانجام رسانید و بویژه از باب ت قطع حمایت از جنبش
جنگل که خواسته دولت ایران بود  ،بدترین شماتت ها و سرزنش ها و
تندترین انتقاد ها و بدترین نسبت ها را از جانب منتقدان چپ و ملی و
مذهبی به جان خرید .
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 - 2آقای میالنی در باره قرار داد دوستی ایران و شوروی چنان عامیانه
سخن می گوید که گوئی آگاهی هایش از حد برخی شنیده های افواهی
فراتر نمی رود زیرا از مواد اساس ی آن قرار داد ف قط به ماده  5اشاره دارد و
بجای اینکه در باره همین ماده سخن بگوید  ،بخشی از ظرفیت های بالقوه
حقوقی و تامینی ماده  6را آنهم مطابق سلیقه سازمان های نظامی
و اطالعاتی بیان می کند و می نویسد که :

ماده  5این قراردادبرای چند دهه مورد سوء استفاده شور وی ها
قرار گرفت  .بر اساس این ماده وجود نیروهای ضد شوروی در ایران ،
به آن کشور اجازه خواهد داد که برای رفع این خطر در امور داخلی
ایران دخالت کنند ( ص  21و  . ) 282حال ببینیم که ماده  5قرار دا د چه می
گوید :

طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند که  - 1 :از ترکیب یا
توقف تشکیالت و دستجات ( گروپ ها ) به هر اسم که نامیده شوند و
یا اشخاص منفرد که مقص و د تشکیالت و اشخاص مزبوره مبارزه با
ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک
خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشو نی و یا تجهیزات
نفرات برای سوق ق شون و یا قوای مسلحه تشکیالت مزبو ره در خاک
خود ممانعت نمایند  - 2 .به کلیه ممالک ویا تشکیالت قطع نظر
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از اسم آ ن تشکیالت که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد ،
نباید اجازه داد ه شود که به خاک هریک از طرفین

معظمتین

متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعا هد دیگر استعمال
شو د وارد نموده و یا عبور دهند  - 3 .با تمام وسائلی که به آن
دسترس باشد از توقف قشون و یا قوای مسلحه مملکت ثالث دیگری
که احتمال برود توقف قوای مزبور باعث تهدید سرحدات و یا منافع و
یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود  ،باید در خاک خود و متحدین
خو د ممانعت نمایند .
همانگونه که مشاهده می شود  ،این ماده از تهدیداتی که آقای میالنی به
آنها اشاره می کند  ،خالی است اما در ماده  6که از دیدرس آقای میالنی
دورمانده است  ،عباراتی وجود دارد که بعضا با تفاسیر مطلوب و دلخواه
آقای میالنی نزدیکی دارد  .طبق این ما ده :

طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هرگاه ممالک
ثالثی بخواه ن د به وسیله دخالت مسلحه  ،سیاست غاصبانه را در
خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حمالت نظامی بر ضد
روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحاد
شوروی روسیه و یا م تحدین آن را تهدید نماید و اگر حکومت ایران
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پس از اخطاردولت شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع
نماید  ،دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خودرا به خاک ایران
وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات الزمه نظامی را به
عمل آورد  .دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر ،
بالدرنگ قشون خودرا از حدود ایران خارج نماید .
مالحظه اص و ل مذکور  ،این سئوال را پیش می کشد که آیا واقعا احتیاط
هائی به این اندازه آشکار و ظرفیت های اجرائی تا این حد نازل  ،می تواند
موجد خطراتی شود ک ه میالنی و امثال او تا امروز در بوق و کرنا کرده اند ؟
در تمام  70سال ی که از ع مراین قرارداد گذشت هیچ تهدید آشکارو عمل
نظامی از جانب دولت شوروی با استناد به همین قرارداد متوجه ایران ن شده
بود – بجزحوادث شهریور  1320و ضرورت های جنگ با فاشیسم –– و حتی
هنگامی که دولت ایران به طورغیر مستقیم و از طریق سنتو به زائده پیمان
ناتو و ضمائم آ ن تبدیل شد  ،تهدیداتی در آ ن اندازه که میالنی مورخ می
گوید  ،درکار نبوده است  .بسیاری از شهرنشینان ایران و به تق ریب همه مردم
نیمه شمالی ایران از انعقاد قرارداد دوستی ایران و شوروی رضایت داشتند
چرا که آن را با قرار داد  1919مقایسه می کردند و می دیدند که قرارداد
 1919ایران را به قیمومت انگلیس دچار می کند اما قرارداد دوستی ایران و
شوروی  ،تمام معاهدات و مقاوالت و قراردادهای استعماری روسیه تزاری با

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا

ایران را باطل نموده ( فصل  ) 1و کلیه معاهدات و قراردادهای روسیه تزاری
با دولت های دیگر عل یه کشور ایران ر ا لغوکرده ( فص ل  ) 2و جزیره عاشوراد ه
وسایرجزایر ایرانی دریای خزرو همچنین روستای فیروزه را در شمال خراسان
به دولت ایران واگذار نمود ه ( فصل  ) 3و تمامی قروض و بدهی های ایران به
روسی ــ ه را بخش ــ ید ه و تمام ــ ی وثایق و رهاین آن استق ــ راض ها را به
دول ــ ت ای ــ ران مسترد داشت ه ( فصل  ) 8و نقدینگی ها ی بانک استقراضی
و مطالبات آن از مشتریان بانک

واشیاء قیمتی واوراق بهادار ودارائی های

منقول وغیر منقول آن را به ایران منتقل کرد ه ( فصل  ) 9و جاده های انزلی
به قزوین و قزوین به همدان و خطوط راه آهن روسی تبریز به جلفا و صوفیان
به دریاچه ارومیه و بنادر وتاسیسات بندری و کشتی های بخاری روسیه
در دریاچه ارومیه و تم امی خطوط تلگراف و تلفن روسیه در ای ران و بندر بزرگ
انزلی و تمام تاسیسات و کارخانه برق آن را به دولت ایران و اگذار نمود ه (
فصل  ) 10وحقوق دولت ایران در ن گهداری نیروی دریائی و خطوط کشتیرانی
دردریای خزر را که ط بق قرارداد ترکمان چای ازایران سلب شده بود  ،به
این کشور بازگردانید ه ( فصل  ) 11و سایر امتیازات عملی شده و یا عملی
نشده (نظ ی ر امتیاز کشف و استخراج نفت در عمق  10فرسنگی دو طرف جاده
تبریز – تهران به تاریخ  1319هق  1901 /م و امتیاز نفت شمال ایران برای
آکاکی خوشتاریا د ر سال  1334هق  1916 /م ) و تاسیسات دی گری عالوه
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برآنهائی که نامشان در فصول  9و  10آمده به ایران بازگردانیده و هزاران
کیلومتر مربع

ارا ضی و امالکی را که دولت روسیه تز ا ر ی و اتباع آن برای

اجرای امتیازات نفتی و معدنی خود از دولت های ایران تحصیل کرده بودند
 ،به دولت ا یران مسترد داشته ( فصل  ) 12و درمقابل همه آنچه که به
ملت ایران بازگردانیده بود  ،دولت ایران را به عنوان نماینده ملت ایران در

فصل  13همین قرارداد تنها متعهد نمود که  :دولت ایران از طرف خود
وعده می دهد که امتیازات و مایملکی را که مطابق این عهدنامه به
ایران م سترد شده است  ،به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت
ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای
رفاه ملت ایران منظور بدارد .
آنچه که بر اساس این قرار داد به ایران برگردانیده شد  -به استثنای شرکت
ماهیگیری لیانازف که بالغ بر  10ملیون روبل ی ا  5ملیون تومان

ارز ش

داشت ودر دولت دکتر مصدق به ایران تحویل گردید  -قریب  160ملیون
روبل ( بیش از  17ملیون ملیون لیره استرلینگ و قریب  80ملیون تومان )
ارزش داشت ( نک  :ویلهلم لیتن  ،ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت
الحمایگی  ،ص  ) 125 – 93و این مبلغ  ،ازسرمایه گذ اری همه دولت ها
و شرک ــ ت ها و اف ــ راد خارج ــ ی دیگ ــ ر در ایران بیشتر بود ( نک  :همان
کتاب ) و برای آنکه دریافت روشن تری از اهمیت اقتصادی و اجتماعی این
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ثروت بدست آید  ،یاد آ ور می شود که بودجه دو لت ایران برای تمام کشور
درسال  1301برابر با  19 / 479 / 855ملیون تومان بود ( ن ک  :مجموعه مصوبات
دوره چهارم قانونگزاری  ،ص  ) 295و بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه
طبق این قرارداد دوستی نصیب ایران شد بیشتر از  4برابر بودج ه دولت
ایران در سال  1301شمسی ارزش داشته است  .بنا به همین دالیل بود که
بسیاری از مردمی که کمترین تعلق ایدئولوژیک و سیاس ی به دولت شوروی
و بلشویک ها نداشتند – نظیر آیت اهلل سید مرتضی پسندیده –

در خاطرات خود می نویس ن د که مردم از قرارداد  1919متنفرواز قرارداد
د وستی ایران و شوروی خشنود بودند ( ص  ) 149و سال ها بعد دکتر
محمد مصدق در جلسه مجلس شورای ملی

مورخ هفتم آبان ماه 1323

فصول این قرارداد را قرائت کرده و اظهار می دارد که  :در هیچ قاموسی
کلماتی بهتر از کلمات این فصول دیده نمی شود  .اگر اثر از الفاظ
رفته برای پیمان های بعد از جنگ باید فکر الفاظ کرد و اال برای
آسایش نوع بشر  ،از فصولی که خوانده شد  ،چیزی بهتر دیده نمی
شود ( گذشته چراغ راه آینده  ،ص  . ) 301طرفه اینکه حتی سید
ضیاءالدین طباطبائی نیز در دو مقطع متفاوت  ،تلقی یکسانی از این قرارداد
بدست داده و هر دوباربا تحسین فراوان ازآن یاد کرده بود  .او یکبار در
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فلسطین و بسال  1321در باره آ ن قرارداد گفته بود  :لنین و روسای
انقالب شوروی  .. .آنچه به ایران دادند و آنچه برای ایران کردند ،
در تاریخ  ،هیچ شاه ایران  ،هیچ پ یشوای ایران  ،هیچ وزیر ایران  ،هیچ
نماینده مجلس و هیچ نویسنده ایران  ،برای ایران نکرد ( گذشته
چراغ راه آینده  ،ص  ) 173وباردیگردرتهران و بسال  1343تاکید کرده بود

که  :الغای قرارداد ت قسیم ایران بین روس و انگلیس و چشمپوش ی از
همه مزایا و مطالبات مالی دولت تزاری در ایران و الغای
کاپیتوالسیون  .. ..در حکم بازشدن دریچه ای بسوی آزادی و نجات
ملت ایران بود (الهی  ،ص  . ) 35جالب توجه اینکه امروزه بسیاری از همین
میالنی ها  ،دولت کنونی روسیه را از بابت این که مدلول قرارداد دوستی
ایران و شوروی سابق درباره سهم کشور ما از دریای خزرزیر پا نهاده شده
است  ،محکوم می کنند و آن دولت را مقصر می دانند .
 - 3میالنی درباره فراکسیون حزب توده در مجلس چهاردم با اطمیان کامل

می نویسد که  :نمایندگان حزب توده در مجلس همه در مناط ق تحت
اشغال شوروی انتخاب شده بودند ( ص  ) 133و همین عبارت قا طع
حکایت ازآ ن دارد که مورخ ما تا چه اندازه از دقایق مطالعات تاریخی بی
بهره است زیرا یکی ازاعضای معروف این فراکسیون  ،تقی فداکار نماینده
اول اصفهان بود و همه می د انند که اصفهان ،صدها کیلومتراز شعاع اشغ ال
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و عملکرد ارتش سرخ فاصله داشت  .در عین حال برای اطالع ایشان و
همفکرانشان – اگر حسن نیتی داشته باشند – باید یاد آور شد که اگر ولی
اهلل شهاب فردوس ازتون و طبس و محمد پروین گنابادی ازسبزوار به وکالت
مجلس چهاردم برگزیده شدند بیشتر به اعتبار حرمتی بود که در میان مردم
منطقه داشتند زیرا اولی یک قا ضی شریف و سزاوار و دومی یک فرهنگی
برجسته ونامدار و یک روزنامه نگارشرافتمند وسرشناس بود .همچنین
تردیدی در اصالت نمایندگی سایر اعضای آن فراکسیون نبوده است زیرا که
همگی یا به واسطه

نفوذ سازمان سیاسی پشتیبانش ان در حو زه های

انتخابی ه ویا براساس اعتباری که میان موکالن خود داشتند ،ب ه وکالت
برگزیده شده بودند .اگر حضور ارتش س رخ موجب انتخاب اعضای این
فراکسون به نمایندگی مجلس شد پس چرا همه  23نامزد آن حزب
نتوانستند به مجلس راه یابند و چرا هیچ یک از نامزد های آن حزب در
تبریزو سایر حوزه های انتخا بیه آذربایجان به مجلس راه نیافتند ؟ نتیجه
انتخابات در تبریز آشکارتراز ادعاهای میالنی است

زیرا همه می دانند که

انتخاب پیشه وری و اصغر پناهی – بورژوا مالک بزرگ آذربایجانی – بر پایه
اعتبار ی بودکه خود درمیان مردم این شهر داشتند وائتالف آنان با حز ب
توده درتبریز بیشتر ب رای کاستن از خطرات رقابت ب ر ا ی آنان بوده است و
باز همه می دانند که اعتبارنامه پیشه وری چگونه با فتنه گری های سید
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ضیاء الدین طباطبائی مردود ش د و اصغر پناهی نخستین نماینده مجلس بود
که پس از است یالی فرقه دموکرات بر تبریز  ،مخالفت با فرقه وحکومت فرقه
را اعالم داشت و خواستار مقابله با آن شد  .به نوشت ه لوئیس فاوست درکتاب
ایران و جنگ سرد ( ص  44و  ) 45خودداری ارتش سرخ از مداخله در
انتخابات مناطق تحت اشغال خود حتی برای کسانی همچون سر ریدربوالرد
سفیرکارکشته و متعصب انگلیس در ایران یک واقعیت جدی وانکارناپذیر بود

 .ا و درگزارشی به وزارت خارجه کشور متبوع خود نوشت ه بود که  :ثابت
شد که لولوی مداخله روسها در انتخابات شمال  ،لولوی قابل توجهی
نبوده است  .آق ای میالنی ظاهرا از یک تحول دیگر در فراکسیون مز بورنا آگاه
است و آن داستان اخراج رحمانقلی خلعتبری  -فرزند علیقلی خان
امیراسعدخلعتبری تنکابنی و نواده محمدولی خان سپهساالر اعظم  -نمایند ه
بابل

ازاین

فراکسیون

است

 .رحمانقلی

خان

پس

از انتشارخبر مرگ

رضاشاه ،مجلس ختمی در خانه خود بر گزار کرد و فراکسیون نیز اورا به همین
سبب اخراج نمود  .البته تردیدی در این ن ی ست که حضورارتش سرخ درشمال
ایران  ،برخی تاثیرات در انتخاب ن امزد های حزب توده داشته ا ست اما این
تاثیرات بیشترناشی از مراقبت های ارتش سرخ بر جریان انتخابات و
جلوگیری از مداخالت ارتش و نظام اداری ایران در گزینش نماینده دلخواه
خود و تغییر آراء مردم و یا برخی م خالفت ها با نامزدی چند نفر از رجال
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م جهول الهویه و یا بدنام بوده ا ست  .به تعبیردیگر تاثیر ارتش سرخ
بر انتخابات بیشتر متوجه حفاظت از آراء کسانی بوده که بیشتراز سایر نامزد ها
 ،مورد حمایت و توجه مردم قرار داشته اند  .در این میان انتخاب ایر ج
اسکندری داستان پر شاخ و برگی دارد که بطورکل ی اهمیت دخالت احتمالی
ارتش سرخ را

در انتخ اب او به وکا ل ـ ت مجلس می کاهد زیرا انتخاب اورا

درساری به حمایت های منوچهر کلبادی – نواده لطفعلی خان سردار جلیل (
ساالرمکرم ) کلبادی – فئودال بزرگ مازندرانی که دوست اسکندری و
حامی او در این انتخابات بود و از آ ن جالب تر به توصیه های قوام السلطنه
نسبت می دهند  .ببین تفا وت ره از کجاست تا بکجا  .آنچه را که میالنی
در باره آن فراکسیون گفته ویا در ذهن خود داشته  ،جز تکرارالطائالت سید
ضیاءالدین طباطبائی چیزدیگری نیست  .میالنی  ،روح سید ضیاء را با خود
حمل می کند .
 - 4نکته جالب توجه در این میان  ،واکنش های سفارت انگلستان در ایران
و همچنین واکنش های وزارت امور خارجه انگلستان در باره مضار ادامه
حکومت طبقات فاسد قدیمی بر ایران و محاسن ناشی از فعالیت های
اجتماعی حزب توده است  .فخرالدین عظیمی ( بحران دموکراسی در ایران
ص  111و  ) 112به نقل از وزارت امور خار جه انگلیس و برخی مدیران
ارشد آن و زارت خانه و همچنین سفارت این کشوردر ایران نوشته است که :
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میان پیشنهادات اصالحی بوالرد و آنچه که حزب توده می گفت
اختالف اندکی وجودداشت و حتی به نظر بوالرد اصالحات پیشنهادی
آن حزب در مقایسه با شرایط زندگی طبقات مستمند  ،معتدل بشمار
می رفت  .س فارت انگلیس طرفدا ری از انتخاب نامزد های حزب توده
را در مجلس بعدی ( مجلس  ) 14یا دستکم جلوگیری نکردن از
انتخاب آنها را در راستای منافع انگلیس می دانست  .عظیمی همچنی ن

از قول وزارت خارجه انگلیس می نویسد که  :ماشک داریم که در صورت
انتخاب نمایندگان از حزب توده  ،منافع کوتاه مدت و بلند مدت ما
مورد مخاطره قرار گیرد  .در واقع از نظر مصالح بلند مدت آیا بر
سرکار ماندن دسته کنونی مالکین فاسد و خودخواه برای مدتی
بیشتر خطر یک تغییر خشونت آمیز را بیشتر نخواهد کرد ؟  .....بنا
بر این ما چرا باید مالکین راکه اکثریت مجلس را تشکیل داده و هیچ
ا میدی به آنها نیست در مقابل تنها حزبی که موفق شده است تا
حدی آنان را به هراس اندازد  ،تقویت کنیم .... .سفارت انگلیس
سرانجام بر آن شد که انتخاب نامزد های حزب توده و سایر اصالح
طلبان را حمایت و تشویق کند و یا دستکم با آن مخالفت نکند  .آقای
میالنی گویا از این ا سناد و تلقیات

وزارت امور خارجه انگلیس در باره
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شرکت حزب توده درانتخابات مجلس چهاردهم

ونامزد های آن حزب

خبرنداشته است چه اگراز این حسن تلقی با خبر بود و از موافقت سفارت
انگلیس با حضور این حزب درانتخابات مجلس چهاردهم آگاه ی داشت ،
حتما این حزب و نامزد های نما یندگی آن را در مجلس چهاردهم درمقام
همدست ی با دولت انگلستان می نشانید.
 – 5میالنی در همین راستا چنان به کاهدان می زند که جز ناآگاهی از تاریخ
و فقدان شامه علت دیگری نمی تواند داشته باشد  .اودر باره الیحه
پیشنهادی دکتر مصدق به مجلس در روز یازدهم آذرسال  1323دائربر
ممنوعیت مذاکره دولت ها و دولتمردان مسئول ایرانی با خارجیان در باره
هر گونه امتیاز نفتی و تصویب آن در همان جلسه  ،اطالعاتی بدست می
دهد که بطور کلی نادرست و بی بنیاد است  .نخست اینکه او الیحه مورد
نظر را ممنوعیت مذاکرات نفتی در زمان جنگ نامیده است ( ص 133
) حال آن که

الیحه مزبور همانگونه که در ماده اول آن قید شده  ،ممنوعیت

هرگونه مذ اکره اثرگذارو عقد هرگونه قرار داد با هر دولتی و یا کمپانی و
شرکتی در باره امتیاز نفت و اجازه دولت ها ی ایران

به مذاکره با

خارجیان برای فروش نفت بر اساس طرز دلخواه دولت ایران دراستخراج

و اداره معادن نفت خود بوده است  .الی ح ه دکتر مصدق می گوید  - 1 :هیچ
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نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آ نها و یا معاونت می
کنند  ،راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر
رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت ها ی نفت و
هیچکس غیر از این ها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد ،
بکنند و یا این که قراردادی امضاء نمایند  – 2 .نخست وزیر یا
وزیران می توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن
نفت خودرا استخراج و اداره می کند  ،مذاکره نمایند و از جریان
مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند  - 3 .متخلفین
از ماده اول به حبس مجرد از  3تا  8سال و انفصام دائم از خدمات
دولتی محکوم خواهند شد.
دوم اینکه به گمان او ،الیحه تقدیمی دکتر مصدق در باره ممنوعیت
مذاکرات نفتی  ،واکنشی بود در برابر تحوالتی نظیر تشکیل حکومت فرقه
دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد که دولت و حزب کمونیست شوروی و

بویژه شخص استالین در آن دخیل بودند  .بنوشته او  :در یادداشتی مورخ
ششم ژوئیه  15 / 1945تیر  1324که بظاهر به امضاء دفتر سیاسی
حزب کمونیست شوروی نوشته شده بود  ،ولی به گمان مورخان به قلم
شخص استالین بود  ،ح زب کمونیست آذربایجان شوروی موظف شد
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همه اقدامات الزم برای ایجاد جنبش جدائی طلبی در آذربایجان
ایران و دیگر استان های شمال ایران اتخاذ کند...در همین زمان
دبیرکل حزب توده عبدالصمد کامبخش به باکو فراخ وانده شدودر آنجا
دستورگرفت تشکیالت حزب توده در آذربایجان را یکجا منحل و همه
افراد را در تشکیالت جدیدی که قرار شد فرقه دموکرات آذربایجان
ن ام داشته باشد  ،مستحیل کند ....کمتر از دوماه بعداز صدور این
فرمان در اوت  / 1945مرداد  ، 1324طرفداران فرقه دموکرات ،
ادارات دولتی را د ر شهر تبریز به تسخیر درآوردند و مانیفست خودرا
منتشر ک ردند  .همسو با این حرکت و در واقع برای تضمین موقعیت
وامنیت ط رفداران فرقه  ،استالین هم اعالم کرد که شوروی نیروهای
خودرا از ایران خارج نخواهد کرد .....در واکنش به این تحوالت بود
که دکتر مصدق در دسامبر  / 1944آذر  1323الیحه ای تقدیم مجلس
کرد که هرگونه مذاکره در مورد نفت و اعطای هرگونه امتیاز در دوران
جنگ را از طرف دولت ایران ممنوع می کرد ( ص ) 133 – 132
خوانندگان عز یز توجه بفرمایند  ،آقای میالنی الیحه ای را که روز  11آذر
سال  1 / 1323دسامبر  1944م صادر و تصویب شده است  ،واکنش به تحوالتی
می داند که  8ماه بعد حادث شده است و این از معجزات منطق مخص وص
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ایشان است که در آن  ،نتیجه بر صغری و کبری قضیه تقد م دارد و این
همان منطقی است که مردم وتاریخ را قربانی امپریالیسم می خواهد  .ایشان
می توانستند این الیحه را واکنش به درخواست دولت شوروی از ایران برای
واگذاری امتیاز نفت شمال در سال  1323ب خوانند که بطور منطق ی
و ازمنظر تاریخ نویسی مبحث ی قابل تامل و شایسته گفتگو می بوده است اما
افزودن محرک های دیگری که بعد از تقدیم و تصویب الیحه پیدا شده
بودند  ،تعبیر این بیت زیباست که می گوید :

تا نشان پای اسبت گم شود

ترکمانا نعل را وارونه زن

سو م اینکه به نوشته ایشان  :مصدق نگران بود که هنگام طرح الیحه
اش در مجلس  ،نمایندگان حزب توده – که ازقضا همه در مناطق ت حت
اشغال شوروی انتخاب شده بودند – به محض خبردارشدن از موض وع
وموضع آن به لطایف الحیل از بحث و تصویب آن جلوگیری به عمل
آورند  .در نتیجه متن الی حه و نیت خود در طرح آن را از ن مایندگان
حزب توده پنهان نگهداشت .به همین خاطروقتی که الیحه در جلسه
علنی مجلس شورای ملی طرح شد  ،نمایندگان حزب توده یکسره
غافلگیر شدند ( ص  . ) 133نادرستی بخشی از این گزارش در جای دیگری
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از این مقاله بازگفته شده است اما آنچه که بیشتر از سایر مباحث این
گفتار تعجب آور می نماید  ،اعتماد به نفس عظیم مورخ ناشی ما نسبت به
معلومات خود و تکرار اکاذیب و دروغ های رسوا ئی ست که اغلب برای
استتار مطامع امپریالیسم در ایران و ستیزه با مخالفان جعل شده بود  .ایشان
با همین گزارش نشان داده اند که هیچ نگاهی به م راجع اصلی مطالعه
تاریخ آن دوره نظیر روزنامه ها و مجالت و همچنین کتاب های خاطرات
کسانی نظیر ایرج اسکندری و آرداشس آوانسیان نداشته اند ومگر می توان
درباره فراکسیون حزب توده درمجلس چهاردم نوشت و از خاطرات این
دونماینده برجسته آن فراکسیون یادی نکرد ؟ آری میال نی به همه رموز و
دقایق تاریخ ایران آگاه است زیرا دشمن اصلی ایرانیان راکه همان شو روی
باشد  ،خوب شناخته است بنابر این نیازی نمی بیند که به ضمائم آن دشمن
اقتفاء کند  .اما بر خالف آقای میالنی مط العه تاریخ معاصر ایران بویژه
در مقطع مورد نظر  ،بشدت نیازمند مراجعه به اسکند ری و آ وانسیان است
واین مقاله نیز برای اثبات سوء نیت میالنی و امثال او  ،اشاره ای اجمال ی به
سابقه این داستان خواهد داشت .
مصطفی فاتح در کتاب پنجاه سال نفت ایران ( ص  ) 361 – 352می نویسد
که استالین در یکی از جلسات کنفرانس تهران ( نوامبر – دسامبر / 1943
آذر  ) 1322پیشنهاد کرده بود که قضیه استخ راج و توزیع نفت خاورمیانه
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پس از خاتمه جنگ مورد بحث وگفتگو قرار گیرد اما روزولت و چرچیل که
درکنارسایر تکالیف سیاسی واجتماعی و اداری خود نمایندگان کمپانی هائی
بودند که  % 80نفت عالم را تولید و توزیع می کردند  ،ط رح این موضوع را
مق تضی ندانستند و بحث دراین باره را به زمانی دیگرموکول کردند و
استالین نیز ازادامه گفتگو در این باره خودداری نمود  .اندکی پس از پایان
کنفرانس تهران  ،نمایندگان کمپانی نفتی شل و پس از آنان نمایندگان
کمپانی ها ی نفتی سینکلر و استاندارد واکوم بدون هرگونه اعالم و اظها ری
درباره مقاصد خود و در حقیقت به صورت مخفیانه به ایران آ مده و پیشنهاد
هائی برای دریافت امتیازکشف واستخراج نفت در جنوب شرقی ایران به
دولت ارائه کردند  .دو لت ایران نیز در خفا و بدون آنکه مر ا جع ذیصالح را
آگاه نماید ،

کمیسیونی مرکب از آرتور میلسپو رئیس کل خزانه داری

ایران  ،ویویان کارمند امریکائی وزارت جد ید التاسیس خواروبار و چند
دیپلمات و بوروکرات ایرانی تشکیل داده ودو متخصص برجسته زمین
شناس امریکائی را به نام های کورتیس و هربرت هوور – پسر هربرت کالرک
هوور رئیس جمهور اسبق امریکا و معاون بعد ی وزارت خارجه این کشور که
پس ازکودتای  28مرداد نقش بسیار موثری درتنظیم و اجرای قرارداد
ظالمانه کنسرسیوم نفت ایران ایفاء کرد – برای ارزیابی و بررسی
پیشنهادات کمپانی های یادشده وپاسخ به آنهااستخدام کرد  .اینان چند
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ماهی درتهران اقامت داشتند و پیشنهادهائی نیز تهیه نمود ند اما تقریبا
هیچکس درایران از استخدام و اعمال آنان و یا پیشنهاد های کمپانی های
امریکائی خبردار نشد  .دولت شوروی به هر ترتیبی از این عملیات خب ر
یافت و از آ نجا که چنین رفتارهائی را مغایر توافقات کنفرانس تهران می
دانست  ،برای رقابت با کمپانی های انگلیسی و امریکائی خواستار ورود به
صنعت نفت ایران شد و پ یش از  15شهریور  1323خواسته خودرا مبنی بر
درخواست امتیاز نفت شمال به سفارت ایران درمسکو اطالع داد و مجید آ هی
سف یر ایران نیز در  15شهریور دولت ایرا ن را ازسفر کافتارادزه و در خواست
دولت شوروی آگاه نمود  .ساعد مراغه ای نیزبا ابراز خشنودی از این سفر ،
آمادگی خودرا برای این مذاکرات اعالم داشت  .انتشار این خبر بی آنکه
درسطح آشکار شود  ،توفانی در محافل مالی و کمپانی های بزرگ نفتی بر پا
کرد و زد و بندها آغازشد و سرانجام محمدساعد نخست وزیر دولت ایران در
روز  16مهرماه  – 1323یعنی بیست روز پس از ورود هیئت شوروی به ایران
– در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی اعالم داشت که دولت ایران بر
طبق مصوبه هیئت دولت در  11شهریور  1323تصمیم گرفته است که اعطای
هرگونه امتیاز نفتی به خارجیان تا خاتمه جنگ مسکوت بماند  .این تصمیم
با اعتراض شوروی مواجه شد زیرا که دولت ایران تا آن روز هیچ اش ار ه ای
به چنین مصوبه ای نکرده و مذاکرات با فرستاده شوروی را ادامه داده بود
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و حتی نخست وزیر ،موافقت ا ولیه خودرا با خواسته شوروی اع الم داشته
واز سفر هیئت شوروی

به استان های شمالی و ارزیابی امکانات منطقه

و ادامه مذاکر ات پس ازبازگشت این هیئت از سفر شمال استقبال کرده بو د .
دولت در همین گزارش برای اولین باربه مذاکرات ده ماهه خود با کمپانی
های نفتی انگلیسی و امریکائی اشاره نموده و سیاست پنهانکاری را به
کناری نهاد  .افشای این سیاست موجب اعتراضات دم ا ف زون مطبوعات
و احزاب سیاسی اصالح طلب به دولت و سیاست اس تتارو پنهانکاری دولت
در مذ اکرات نفت شد و سرانجام به تصویب قانون ممنوعیت مذاکرات نفتی با
خارجیان برای واگذاری هرگونه امتیاز نفتی منتهی گردید  .نکته اساسی در
این میان اشار ه ساعد به مصوبه هیئت دولت در  11شهریور  1323بوده است
که وجود خارجی نداشته و دروغی آشک ار بود و اتفاقا احمد دهقان مدیرمجل ه
تهران مصور نی ز درمصاحبه مطبوعاتی نخست وزیربه تاریخ  1323 / 8 / 18با
اشاره به همین تناقض  ،ازنخست وزیر پرسید ه بود که اگر چنین مصوبه ای
وجود داشته است پس چرا دولت ایران د ر همان روزی که از برنامه
سفرهیئ ت شوروی آگاه شد  ،آن دولت را و همچنین مجلس و مردم ایران را
از تصمیم خود آگاه نکرد وبا وجود چنین مصوبه ای ازسفر هیئت شوروی و
درخواست آ ن استقبال کرده و قریب  20روز نیز مشغول مذاکره با آ ن
هیئت بوده است ؟  .پاسخ ساعد مراغه ای جز سکوت نب ود زیرا که چنین
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مصوبه ای در کار نبوده است  .بهر جهت  ،واکنش شتابزده دولت ایران به
درخوا ست دولت شوروی پس از قریب یک ماه مذاکره و گفتگو  ،بسیاری از
مطبوعات مستقل و حتی برخی نمایندگان ضد شوروی مجلس را به اعتراض
واداشت و کسانی همچو ن عمیدی نوری مدیر روزنامه داد وعباس مسعودی
وکیل مجلس و مدیر روزنامه اطالعات و همچنین سردبیر نشریه ایران ما ،
رفتار دولت ر ا خارج از نزاکت سیاسی و بدورازمصالح ملی دانستند
و خواستار ادامه مذاکرات و بدست آوردن امتیازات و شرایط مفیدتری نسبت به
گذشته شدند وبرخی نیزاین رفتار را واکنش ی شتابزده در راه حفظ منافع
کمپانی های نفتی انگلیسی و امریکائی وبرگرفته از رهنمود های ضد ملی
سید ضیاءالدین طبا طبائی دانستند ( نک فاتح  ،پنجاه سال نفت  ،ص
 ، 361 – 352گذشته چراغ راه آینده ،ص  ، 207 – 191عظیمی،بحران
دموکراسی درایران

،ص . ) 143

دولت

ساعد که

قدرت

ایستادگی

در برابرهجوم مخالفان و همچنین مخالفت ها ی دولت شوروی را نداشت  ،نا
گزیر استعفا کرد و دولت مرت ضی قل ی خان سهام السلطان بیات برسرکار آمد
و اتفاقا در همین م وقعیت است که همکاری بی سرو صدا و سریع ایرج
اسکندری و دکتر محمد مصدق برای پیشبرد الیحه دکتر مصدق در ممنوعیت
مذاکرات برای اعطای امتیازات نفتی به خارجیان شکل می گیرد  .به نوشته
اسکندری ( خاطرات  ،ص ) 417 – 414
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مصدق به مالقات او آمد و پس از گفتگو ئی مختصر و انتقاد از دولت شوروی
بابت درخواست امتیازنفت از ایران – به سبب خاطرات تلخی که مردم
از واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان دارند – پیشنهاد کرد که به جای
واگذاری امتیاز به دولت شوروی  ،قرارداد فروش نفت ب ا آن دولت منعقد
شود  .به این ترتیب که دولت ایران با سلف فروشی نفت به دولت شوروی و
دریافت سرمایه از آن دولت  ،خود به کشف و استخراج نفت پرداخته و فروش
انحصاری تولیدات این سرمایه گذ اری را به دولت شوروی واگذار می کند .
ای رج اسکندری با اصرار فراوان دکتر مصدق  ،به س فارت شوروی رفت و این
پیشنهادها را به ماکسیموف سفیر شوروی اعالم داشت وسفیر نیز بالفاصله
با دولت متبوع خود تماس گرفته و موافقت آن دولت را با پیشنهاد مصدق
اعالم نمود و ایرج اسکندری این موافقت را همان روز به اطالع مصدق
رسانیده واو نیز در جلسه روز بعد – یعنی همان جلسه  11آذر  – 1323الیحه
خودرا پس از سخنانی حاوی همان مطالب ی که به سفارت شوروی اعالم
داشته بود  ،به مجلس تقدیم داشت  .البته فراکسیون حزب توده در مجلس
از این داستان آگاه نبود اما اسکندری آنگونه که خود می گوید فراکسیون
برای پرهیزاز مخالفت اکثریت مجلس و بویژه جریان سی د ضیاء با الیحه
دکتر مصدق  ،از اعالم موافقت با الیحه مر ب وطه خودداری نموده و بدان رای
ممتنع داد  .این داستان حتی ب ه ترتیبی توسط خود دکتر مصدق نیزتائید

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا

شده است  .پس از آنکه مصوب ه مجلس منتشر شد و دولت شوروی از آن
آگاهی یافت  ،بر خی نشریات شوروی به سبب تفاوت متن مصو به با پیشنهاد
قبلی دکتر مصدق  ،اعتراضاتی به میان آوردند و دکتر مصدق نیز در نامه ای
خطاب به ماکسیموف سفیر شوروی در تهران به تاریخ  22اسفند همان سال
اعالم داش ت که او پیش از طرح این الیحه در مجلس  ،مفاد آ ن را از طریق
دوستی از اعضای فراکسیون حزب توده در مجلس  -که اگر الزم باشد نامش
را خواهد گفت  -به سفارت و دولت شوروی اعالم داشته و موا فقت قبلی آن
دولت را اخذ کرده بو د ( برای اطالع بیشتر در این باره و نامه دکتر مصدق
به ماکسیموف  ،نک  :گذشته چراغ راه آینده  ،ص . ) 212 – 206
الیحه دکتر مصدق پیش از هرچیزی محروم کردن دولت ها و کمپان ی های
نفتی غربی از تسلط بیشتر بر ث روت های ملی ایران بود و پیش از ه مه
پنهانکاری دولت های ایران در روابط با شرکت های بین المللی نفتی و
مذاکرات مخفیانه دولتمردان ایران با آن کمپانی ها را هدف قرار داده بود
زیرا همین مناسبات پنهانی از جمله مجاری استیال ی امپریالیسم بر اقتصاد
ایران بودند  .این الیحه در نظر داشت که روند افزایش دخالت غرب در ایران
را متوقف کند و با تهدید عناصر فاسد و بی وطن دولتی و طبقاتی که از
آنان ح مایت می کردند و یا تحت حمایت شا ن بودند  ،برقدرت دخالت ملی
درمعاشی سیاسی و اقتصادی بیفزاید .این الیحه حتی با مفاد تغییریافته
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خود در صدد آن بود که وضعی تازه و نوین درصنعت نفت ایران مستقرکند
و منابع درآمد ملی و توسعه صنایع خود را افزایش دهد  .این الیحه به کلی
خالف مصالح غرب و امپریالیسم بود و بیشتر علیه کمپانی های نفتی بکار
می آ مد که در تطمیع دولتمردان ک شورهای مختلف و بویژه کشور های عقب
مانده سابقه طوالنی داشتند و برای پوشانیدن همین وجه از مضامین
اجتماعی و سیاسی الیحه مورد نظر بود که آقای میال نی آن را واکنش
دربرابر تحوالت و یا خطراتی نامید که از جانب دولت شوروی متوجه ایران
شده بود و همینجاست که تعبیر " نعل وار ونه زدن " خودرا نمایان می کند
چرا که آماج

آن کنش سیاسی صحیح ملی را تغییر داده و بازداشته

شدگان و محرومان اصلی

الیحه را ازمدارعمل کرد الیحه خارج می کند

و کسان دیگری را به جای آنها می نشاند  .این الیحه بیش از هر فراکسیون
دیگری  ،اکثریت مجلس را تکان داد و بر خالف آنچه که آقای میالنی می
گوید و به شهادت سرریدربوالرد سفیرانگلیس در ایران  ،این سید ضیاءالدین
طباطبائی و امثال او بودند که از طرح این الیحه و تصویب آن غافلگیر می
شوند ( نک  :عظیمی  ،بحران دموکراسی در ایران  ،ص .) 152
 - 6میالنی در باره خودداری حزب توده از مقاومت در برابر کودت ا ی 28
مرداد

فرضیه ای به میان می آورد که تا امروز کسی – دستکم با این

کیفیت – متذکر آ ن نشده است  .به نوشته او .... :بی عملی شگفت انگیز
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حزب توده در  28مرداد به راستی نتیجه این واقعیت بود که رهبران
تازه شوروی که با مرگ استالین به قدرت رس یده بودند  ،نیک می
دانستند که در مسابقه تسلیحاتی و علمی و اقتصادی به جد از غرب
عقب افتاده اند و امکان چالش جدی امریکا آ نهم در جائی چون ایران
وهمی بیش نیست  .آیا بی عملی شان صرفا نتیجه این واقعیت بود که
مصدق حاضر به توزیع اسلحه در میان آنها نشد ؟ با در نظر گرفتن
میزان وابستگی حزب توده به شوروی مشکل می توان باور کرد که
عملکرد آ نها در آن روز تاریخی نتیجه دستور مصدق بود ( ص
 . ) 229بخشی از گزاره او البته تکرار خود بزر گ بینی های امپریالیسم و انکار
قابلیت های عمومی مخالفان آن است چرا که ه مه می دانند قدرت نظامی
شوروی در ا ین سالها به کجا رسیده بود و نخستین انفجار های اتمی شوروی
که در همان سال ها صورت گرفت و سپس پرتاب اسپوتنیک به فضا در سال
های بعد  ،چه ترسی در دل سرکردگان محافل مالی و صنعتی و سیاسی و
نظامی غرب انداخته بود  .همچنین بخشی از ای ن گزاره که از برتری نسبی
اقتصادی غرب بربلوک شرق می گوید  ،بی تردید صحیح است اما ن تیجه
ای که می گیرد تنها بخشی ازکارزار ساخته و پرداخته سرمایه داری
وامپریالیسم و بویژه امریکا علیه مخال فان است و اتفاقا آقای میالنی در این
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کارزار تخصص واالئی دارند  .کسی که خود به تمهیدات کود تاچیان برای
تشکیل ایرا ن آزاد در صورت شکست کودتا اذعان دارد ( ص  ) 228به چه
انگیزه ای  ،خودداری از مقابله انفرادی با کودتا را بی عملی می خواند ؟ و
چرا باید چنین بی اخالقی ها را تکثر آرا و تموج اندیشه بخوانیم ؟ .
 - 7آقای میالنی درادامه مبارزه بظاهر ایدئولوژیک خود علیه تاریخ چپ در
ای ران  ،اعمال برخی از اعضاو هواداران سابق حزب توده را که مر ا م خودرا
رها کرده وبه خدمت رژیم در آ مده بودند ودرتشکیل حزب رستاخیز
نیز دخالت داشتند  ،معیاری برای انتقاد ازحزب و استالین قرار می دهد
و از همکاری آنان با احمد فردید که یکی ازنظریه سازان حزب رستاخیز شده

بود  ،چنین می نویسد  :تصور تالش مشترک مرام نامه نویسی این
هایدگری افواهی واستالینیست های سابق و گروه دیگری که به
سودای مقام به صف نظریه پردازا ن حزب پیوسته بودند  ،صحنه ای
درآن واحد کمدی وتراژدی در ذهن متبادر می کند ( ص  . ) 477نقد و
بررسی این گونه صحنه سازی ها و آرایش گری های تاریخ نمایانه  ،ارزشی
ندارد و برای چنین واکنش های کینه توزانه و منفعت طلبانه شخصی ،
کافی است که به آقای میالنی تذ کر داد که فالنی  ،یادت نرود  ،تو نیز
زمانی از استالینیست ها بودی  .اگر استالینیست های سابق و هایدگری ها
می توانند صحنه های کمدی – تراژیک بسازند پس استالینیست های سابق
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و امپریالیست های الحق می توانند صحنه های به مراتب کریه تر از آن
خلق کنند .
مورخان بطور معمول تغییر مرام و جایگاه مردم را می پذیرند و در تعیین
ارزش جایگاه جدید آنان  ،از الصاق آن به گذشته های ایدئولوژیک شان
پرهیز می کنند تا به خصومت و نقض عدالت و پرونده سازی متهم نشوند
اما آقای میالنی که گویا همتشان بیشتر مصروف تعارض با چپ و تاریخ آ ن
در ایران و جهان و بازاریابی و پاگشائی برای امپریالیسم است  ،اعتنائی به
این ترتیبات قابل قبول علمی ندارد و برای نشان دادن سرزندگی کالبد بی
جانی که نظریه

مندرس اورا حمل می کند  ،در هر فرصتی آن را می

جنباند تا بگوید که این نظریه را حیاتی و بقائی است .
 - 8میالنی درباره استالین دیگر به سیم آخر زده است و هر آ نچه را که سطحی
ترین

محافظه کاران بین المللی و بی مایه ترین مورخان احزاب دست

راستی وفاشیستی درباره او بر زبان و قلم آورده اند  ،با افتخار و به طرزی
بدترازآنان تکرارمیکند  .او در این باره نخست از زبان خود می نویسد که :

استالین از اوائل قرن بیستم یعنی زمانی که در جوانی در شهر باکو
نخست به گانگستری و سپس به فعالیت های انقالبی مشغول بود  ،می
دانست که آن خ طه دریای خزر نفت خیز است و پر ثروت  .در آن
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روزها باکو را بزرگتری ن شهر نفتی دنیا می خواندند  .و سپس از سیمون
سباک مونت فیوره  ،دلقک تاریخ تراش عضو حزب محافظه کار انگلیس ودوست

دیوید کامرون نقل می کند که استالین در همین روزگار  :پدر خوانده
گروهی کوچک اما کارآمد بود که شباهت تامی به یک باند مافیائی
داشت و گاه در جعل اسکناس و زم انی به باجگیری مشغول بودند و
درآ مد خوبی هم داشتند ( ص  . ) 132 – 131تعابیری که میالنی
و همفکر انگلیس ی اش بکار برده اند  ،بیشتر مغازله با خودشان است و مطلقا
فاقد هرگونه ارزش خبری و هرگونه اعتبار تاریخ ی است  .پاسخ به این
سئواالت که

استالین که بود و چه کرد ،بر عهده تاریخ قرار دارد و این

اطمینان برقراراست که خادمان و خائنان در هر مرتبه ای که باشند
ودرهر زمانی که مقدور باشد  -به هنگام و یا دیرهنگام  -پاداش و سزای خود
را خواهند یافت ؛ حتی اگر دیگران جایگاهشان را ت بدیل کرده باشند .
سخن دراین جا دفاع از استالین و شوروی در برابر کوتوله های همچون
میالنی و مونتفیوره نیست زیرا اینان دربرابر عظمتی که در آینده نهفته است
 ،ناچیزتر از آنندکه به تصو ردر آید.بدگوئی هاوبد خواهی هائی از این دست ،
ب ارهاو بارها از ناحیه امپریالیسم و مزدورانش عل یه همه مبارزان آزادیخ واه
وعدالت طلب بکارآمده است ومگر همین امروز  ،رژیم تروریست اسرائیل ،
همه مبارزان فلسطینی را همچنان تروریست و آدمکش و غاصب و راهزن
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نمی خواند ؟ و مگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری بی مرام ترکیه پیش
از حوادث  13نوامبر  2015پاریس  ،اعضاء و پیرو ان فرقه آدمخوار داعش –
این پلید ترین و بی پرواترین جریان ضد بشری در تاریخ

 500ساله

اخیر جهان را – مبارزان راه آزادی ن خوانده و جنگجویان کوبانی را ترور یست
ن گفت ه بود ؟ مگر این دولت های امریکا و انگلیس و رژیم آپارتاید آفریقای
جنوبی نبودند که مشترکا مبارزان و طرفد ارا ن کنگره ملی آفریقا را
تروریست وآدمکش و راهزن می خواندند؟ ومگر همین الفاظ بارها در باره
جنبش های

شیخ شامل داغستانی و شیخ عبدالقادر الجزایری و شیخ

محمدبن عبدالکریم ریفی و شیخ عمرمختارلیبیائی و انقالبیون هندوچینی
و آزادیخواهان الجزایر ی و استقالل طلبان موزامبیک ی و آنگوال ئی و پارتیزان
های کوبا ئی و چریک های نیکاراگو ائی به کار ن رفته بود ؟ تکلیف استالین
قطعا روشن خواهد شد و این البته تاریخ و مردم شوروی و روسیه و تاریخ
و مردم چین وهند و تاریخ و مردم اسپانیا ی جنگ داخلی و تاریخ و مردم
اروپای جنگزده و ترس خورده از هیتلر است

که در باره استالین و نظام او

قضاوت خواهند کرد و نه مغازله کاران با خویش تن .
 – 9آقای میال نی با مخالفان امپریالیسم  ،مخالف است و این مخالفت را
محدود به کشور خاصی ن کرده است  .از همین رو محبت خودرا نثار سلطان
حسن دوم پادشاه بدنام مراکش نیز می کند و همکاری نظام ی شاه با اورا
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در مبارزه با استقالل طلبان مملکت صحرای غربی و جبهه پولیساریو ،
مشارکت در نبرد علیه جنبش های جدائی طلب آن کشور تعریف کرده است (
ص  . ) 5این گزارش  ،اشاره مستقیم به مبارزات جبهه پولیساریو عل یه
اشغالگری رژیم بدنام مراکش در مملکت صحرای باختری و مقابله دولت
مراکش با آن جنبش و کمک کشور هائی همچون ایران و امریکا به مراکش
است  .آقای میالنی بدون کمترین دغدغه علمی  ،مدعیات دولت مراکش را
در باره صحرای باختری  ،عین حقیقت پنداشته و جنگ ویرانگر و خونین آن
را با جبهه پولیساریو  ،نبرد با جنبش های جدائی طلب خوانده است .
صحرای باختری که در قرون وسطی قسمتی از بالد شنقیط و یا همجوار آن
بود  ،ناگزیر با موریتانی و مغرب و الجزایر امروزی پیوند هائی داشت اما
هیچگاه ضمیمه قلمرو این ممالک نبود و هیچ رابطه مبتنی بر حاکمیت و
حکومت قانونی از جانب مغرب و یا موریتانی بر صحرا وجودنداشته است .
مغرب در حقیق ت از دوران پادشاهی شریفان سعدی (  1069 – 951هق /

 ) 1658 - 1544وسپس شریفان

فاللی (  1075هق  1664 /م ) صاحب

دولتی مخصوص خود شد و همانگونه که استانلی لین پول تاکید کرده است
قلمرو حکومت شریفان سعدی و شریفان فاللی مراکش همواره در همین
اندازه کنو نی بوده است  .صحرای غربی یا وادی الذهب که اسپانیائی ها
آن را ریودواورو می خواندند از حدود سال  1580میالدی به تصرف اسپانیا
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در آ مد و درسال  1884رسما مستعمره اسپانیا اعالم شد  .پس از مرگ فرانکو
و استقرار دوباره سلطنت مشروطه در اسپانیا  ،جریان استقالل صحرای
غ ربی سرعت گرفت و در اواخر سال  1975این استقالل به رسمیت شناخته
شد و در نخستین روزهای سال  ، 1976اسپانیا از صحرای باختری خارج
شد و جبهه پولیساریو که حدود  10سال پیش از آن تشکیل شده بود ،
تاسیس جمهوری دموکراتیک صحرا را اعالم نمود اما دولت مراکش که
معادن غنی و سرشار فسفات صحرای غربی و گنجینه بی پایان ماهی های
ساحلی آن مملکت  ،سرمستش کرده بود با بسیج  250هزار نفر از اتباع
خود و راهپیائی آنان به سوی صحرای غربی و انتقال نیروهای نظامی به این
صحرا  ،مانع از تشکیل کشور و دولت مستقل صحرا شد و بخش اعظم آ ن ر ا
تصرف کرد و از همان زمان تا  10سال بعد صدها جنگ و نبرد و در گیری
میان ا رتش متجاوز مراکش و مبارزان پولیساریو پیش آمد وهزاران نفر
ازجمعیت بسیارقلیل صحرا وهمچنین گروه بزرگی از نظامیان مراکشی به
قتل رسیدند و دهه ا هزارنفر ازصحراویان به مرزهای الجزایروموریتانی
گریختند و این وضع ضد انسانی با وجود انواع کوشش های بین المللی بو یژه
از جا نب سازمان ملل متحد  ،همچنان ادام ه دارد و دولت متجاوز و بدنام
مراکش هنوزازپذیرش حقوق مردم بی گناه و آ واره صحرا خودداری می کند .
بزرگترین حامی مراکش در این تجاوزات  ،دولت های امریکا و فرانسه و
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همچنین دولت م حمدرضاشاه پهلوی بود ند و این حمایت ها و مدا خال ت
بویژه ازجانب امریکا در دوران ریگان چنان موثر بود که ار تش مراکش که در
آستانه شکست قرار داش ت با استفاده ازصد ها ملیون دالراسلحه وتجهیزاتی
که دولت ریگان در اختیار او نهاد ه بود  ،جریان جنگ را تغییر داد و
پیشروی ها و پیروزی های پولیساریو را متوقف کرد و همین عملیات ضد
انسانی و ضد حقوق بین المللی است که در قاموس آقای میالنی به یاری
رساندن به دولت مراکش در نبرد با جنبش های جدائی طلب آن کشور
تبدیل شده است .

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا

ج – انتساب برخی روند های ضد قانونی دوران شاه به عوامل دیگر و تخفیف
جرائم و گناهان رژیم پهلوی و کاستن از تعداد اعمال جنایتکارانه آن .

آقای میالنی در تو ضیح برخی ستمگری های دوران اخیر شاه به توجیهاتی
متوسل می شود که بیشتر دلخواه طراحان و مجریان آن اعمال است .

ایشان نوشته اند که  :شهرت سوء ساواک در دوران ریاس ت نصیری و
رواج انواع و اقسام شکنجه ها در زندان در این دوران  ،دستکم تا
حدی نتیجه این واقعیت بود که در روزگار ریاست نصیری پدیده
مبارزه مسلحانه رواج پیدا کرده و در مقابله با این موج شکنجه در
ساواک نه تنها رایج تر  ،بلکه خشن تر و سبعانه تر شد ( . ) 390
اعتبار و صحت این نظر هنگامی ثابت خواهد شد که جریان مبارزه مسلحانه
از هن گام ریاست ن صیری بر ساواک یعنی از سال  1344آغاز شده باشد  .در
این صورت تناسب میان این دو پدیده قابل تامل می نماید اما حقیقت این
است که جریان مبارزه مسلحانه  6سال پس از ریاست نصیری آغاز شد و
هم ان شیوه های بازجوئی و شکنجه که پیش از این تداول داشت در دوران
مبارزه مسلحانه انتشار بیشتری گرفت .
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 - 1در این توجیه  ،گرایش وسیع و بی پایان محمدرضاشاه و دربار ودولت
او به استبداد سیاسی و انسداد مجاری فرهنگی و علمی و فساد و غارتگری
بی پایا ن مالی و اقتصادی و شکنجه و آزار همه مخالفان اعم از ملی و
مذهبی و چپ و لیبرال و تاثیرات بنیادین این روند های اساسی بر تاسیس
نظریه مبارزه مسلحانه و پیدایش گروهها و سازمانهای مسلح سیاسی شهری
در ایران مکتوم مانده است  .در تمامی مدارکی که از طراحان نظریه مشی
مسلحانه در ایران باقی مانده بطور اکید بر این تحلیل اصرار شده است که
استبداد سیاسی ر ژ ِم چنان فشرده و سنگین و طاقت فرسا ست که جز از
طریق مبارزه مسلحانه – هم استراتژی و هم تاکتیک – شکسته نخواهد شد
و همین نظریه بود که هزاران جوان ایرانی را به مشارکت در این شیوه
مبارزه و شکستن استب داد بی پایان حاکم بر کشور بر انگیخت .
 - 2آقای میالنی حتما نمی دانند – شاید هم بدانند -

که شکنجه هائی

که در دهه  40علیه مخالفان بکار رفت تقریبا برابرهمان اعمالی بود که در
سال های دهه  30و دهه  50صورت می گرفت  .ایشان حتما با حز ب ملل
اسالمی و کشف آن در دی ما ه سال  1344آشنایند واگر از چگونگی شکنجه
دادن اعضای این گروه  ،خبر ی ند ارند  ،به خاطرات کاظم موسوی بجنوردی
موسس حزب و ابوالقاسم سرحدی زاده عضو سرشناس آن نگاهی داشته
با شند تا بدانند که با اعضای این گروه درآ ن سالها چه کردند  .ایشان در
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کتاب خود نشان داده اند که با داستان کشف و بازداشت گروه جزنی
آشنای ند بنا بر این باید بدانند که شکنجه هائی که بر اعضای این گروه
رفت  ،هیچ تفاوتی با انواع شکنجه ها ی معمول در دهه  50نداشته است .
ایشان حتما با داستان کشف و دستگیری گروه موسوم به فلسطین در سال
 1348آشنا هستند و می دانند ک ه رفتار ساواک با این گروه که هیچ
گرایشی به مبارزه مسلحانه نداشت تا چه اندازه وحشیانه بوده است و
اگر نمی دانند – که قابل باور نیست – به دفاعیات سران آن گروه نگاهی
بیندازند تا از میزان و انواع

شکنجه هائی که علیه آنان بکار رفته بود ،

آگاه شوند  .البته باید در جائ ی به آقای میالنی حق داد و نباید برخی تفاوت
ها در بعضی شیوه های بازجوئی و کاربرد انواع شکنجه را انکار کرد اما آنچه
که از نظر آقای میالنی دورمانده و بدان توجهی نکرده اند  ،افزایش تعداد
شکنجه شدگان و اجرای دمامدم شکنجه علیه زندانیان است  .ایشان کمیت را
به جای کی فیت گرفته اند و به این نتیجه می رسند که مبارزه مسلحانه
محرک افزایش شکنجه شده است در حالی که آنچه حقیقت دارد  ،کاربرد
همان شکنجه ها علیه گروههای بیشتری از مبارزان و فعاالن سیاسی اس ت

 .شکنجه های دهه های  30و  40مشتمل بر شالق وکابل و دست بند
قپانی و آویزان ک ردن و ضربه زدن به بیضه ها و فشردن آنها و بی
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خوابی و اعدام مصنوعی و شوک الکتریکی با کاله برقی و باطوم
برقی وصندلی داغ و سوزاندن گوشت بدن و ناخن کشی و استعمال
باتوم و چوب و بطری نوشابه

در اسافل اعضای زندانیان و تجاوز

جنسی به زنان و مردان بود وهمین شکنجه ه ا در سال های – 1350
 1356نیز تداول داشت  .ددمنشی و توحشی را که بازجویان ساواک در
سالهای  50علیه زندانیان بکار می بردند مشابه همان اعمالی بود که پس از
کودتای  28مرداد در تمام ایران شیوع داشت و بیشترین تفاوت ی که در این
میان دیده می شد  ،افزایش تعداد زندانی انی بوده که در سال ها ی دهه
 50گرفتار ساواک و شکنجه های آن شده بودند  .البته همانگونه که در
سطور پیشین اشاره شد تفاوت های محسوسی در کاربرد و روش های
شکنجه صورت گرفت اما این کیفیت نوین همچنان تحت الشعاع کمیت ها و
تعداد شکنجه شدگان قرارداشته است  .بطورطبیعی

ت عداد

زندانیان

وشکنجه دیدگان دوره سکوت  ،بسیارکمتر از تعداد همان کسان در دوره
اعتراض است اما آقای میالنی تنها از همین کمیت های طبیعی نتیجه می
گیرند که سهم مبارزه مسلحانه در افزایش درنده خوئی و توحش ساواک
کمتر از انگیزه های خود رژیم نبوده است .

 - 3آقای میال نی با حدودی از اطمینان اعالم داشته اند که  :باید گفت که
ظاهر ا قتل بیژن جزنی و هشت نفر از زندانیان سیاسی در سال 1975
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(  ) 1354به این ادعا که آنها قصد فرار داشتند  ،تنها مورد قتل
وراقانونی زندانیان سیاسی در دوران شاه بود ( ص . ) 391این ادعا
اگر از منظر تار یخ سازی خارج بود  ،طبعا پاسخی هم نداشت اما ازآنجا که
تاریخی برای یکی ازبدترین ادوار حیات مردم ایران نوشته شده است  ،باید
بخشی از حوادث تاریخ ایران را که بطور مطلق مخالف تصورات ایشان
درباره عملیات وراقانونی رژیم شاه بوده در برابر چشمانشان قرار داد تا مگر
بیا موزند  .ایشان مثال در باره حوادث خونین آذربایجان و شهر تبریز در
آذرماه سال  1325چنان سکوت کرده اند که گوئی که هرگز چنین حوادثی
اتفاق نیفتاده است  .در همان روزها که آدمکشان ارتشی و اوباش شهری و
افراد سلطان محمود خان ذوالفقاری خودرا به تبریز رسانیده و به جا ن
مردم افتادند  ،قریب  5 – 4هزار نفرازمردم شهرتبریزرا کشتند و اجسادشان
را همچنان درخیابان ها باقی گذاشتند تا درس عبرتی برای دیگران شود و
فردوست هنگامی که به نمایندگی ازشاه به تبریزآمد  ،هنوزدوسه هزارجسد
در خیابانها و کوچه ها باقی مانده بود  .البته آقای میالن ی تکلیف خودرا با
فردوست روشن کرده و اورا جاسوس شوروی ها نوشته اند ( ص  ) 447و می
توانند گزارش های اورا متاثراز خدمات او به شوروی ها بدانند اما اعدام
صدها دهقان آذربایجانی درهمان زمستان سال  1325که اخبار آنها را
کسانی غیرازفردوست گزارش کرده اند  ،باطل السحر چن ین اراجیفی خواهد
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بود  .تنها یک مورد ازچنین کشتارهای وراقانونی  ،اعدام  17نفر ا ز رعایای
روستای ثمرین اردبیل در همان روزهاست  .باب ا صفری که این حادثه خونین
را در کتاب اردبیل درگذرگاه تاریخ ضبط کرده است  ،در باره طرز اعدام
این م ردم بی گناه نوشته است که یکی ازاو باش بی کس وکار اردبیل به نام
باش کسن رزاق درپایان مراسم اعدام  ،هرکس ازآنان را که هنوززنده بود
 ،باکاردی که همراه داشت ،سرمی برید  .این گونه اعمال جنایتکارانه که
بدست ارتش و یا زیر نظارت ارتش و بدست فئودال های بازگشته از تبعید
صورت می گرفت چنان خطرناک وزنند ه شده بود که قوام السلطنه نخست
وزیر وقت با صدور فرمانی هرگونه مجازات دهقانان و دریافت اجباری بهره
مالکانه سال قبل را ممنوع و مستوجب مجازات اعالم کرد.
 - 4گر وه ناشناخته ای ازانسان های شریف

درطول سلطنت محمدرضا

پهلوی یا درزیر شکنجه به قتل رسیدند و یا بر اث ر محکومیت هائی سنگین
تر از جرایم منتسبه  ،اعدام شدند و همگی آنان ازمصادیق بارزقتل های
وراقانونی در روزگار محمدرضاشاه بشمارمی آیند  .به این موارد توجه کنید
:
امیر مختار کریم پور شیرازی مدیر نشریه شورش چند هفته پس از
کودتای  28مرداد دستگیر شد و
نظامی تهران

به زندان افت اد  .ماموران فرمانداری

به مدت  5ماه هرروز شکنجه اش دادند و سرانجام در
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سحرگاه  17اسفند  1332اورا در سلولش به آتش کشیدند و کشتند .
کودتاچیان پس از چند روز ،مرگ اورا انتحار با آتش در جریان فراراز
زندان اعالم کردند .
ستوان دکتر محمدرضا منزوی دام پزشک ارتش و پسر حاج آقا بزرگ
تهرانی دانشمند سرشناس و مولف کتابشناسی بزرگ الذریعه الی تصانیف
الشیعه که یکسال پس از کودتای  28مرداد و پس از  11ماه زندان به
لبنان گریخته بود  ،بدرخواست دولت ایران و بدستور کامیل شمعون رئیس
جمهور بدنام لبنان بازداشت شد و به ایر ان منت قل گردید و در زندان قزل
قلعه درزیر شکنجه به قتل رسید .
ابراهیم کیانی و حسین رورو ازگروه آستارائی های متهم به جاسوسی
برای شوروی که درآستانه سفر شاه به شوروی درتیرماه  1335دستگیرشده
بودند  ،پس از تحمل شکنجه های حیوانی برخی از افسران جنایتکار رکن
 2ارتش به قتل رسیدند  .برخی از این دستگیر شدگان عالوه بر شکنجه
هائی که در سطور باال گفته شد  ،متحمل شکنجه ای شدند که درقرون

وسطی متداول بود وابوالحسن علی بن حسین مسعودی در مروج الذهب و
معادن الجوهر نمونه ای از آن را که علیه مخالفان خلفای عباسی به کار
می رفت ،

شرح داده است  .در این شکنجه  ،مرد زندانی را به خوردن
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مقدار زیادی آب و نمک

وادارمی کردند و سپس مجاری ادرار اورا می

بستند و از این طریق دردهای طاقت فرسا را به جان او می انداختند و
همین شکنجه با خورانیدن مقدار زیادی هندوانه به برخی از زندانیان
آستارائی صورت گ رفت  .این بی گناهان که در اصل قربانی یک پرونده
سازی کثیف شده بودند پس ازسه سال از اتهامات وارده تبرئه شدند و از
زندان بیرون آمدند و برای اینکه واقعیت عریان و بی پرده این اعمال

جنای تکارانه دریافته شود  ،مراجعه ای ساده به کتاب پادشاه زندان ها
خاطرات کاوه دا داش زاده از همین سال های تلخ و آزار دهنده  ،کفایت می
کند .
سرگرد حسن رزمی و مهندس حسین معصوم زاده  ،درست  50سال
پیش با همکاری ساواک و عباس اسالمی ( شهریاری ) دستگیرشدند وهنوز
هیچ خبری از آنان بدست نیامده است ومگرمی توان جز اعدام وراقانونی
پنهانی و یا قتل در زیر شکنجه سرگذشت دیگری برای آنان تصورکرد ؟

آیت اهلل سعیدی در سال  1349و مراد نانکلی و پرویز حکمت جو
در سال  1353در ضمن شکنجه و یا بر اثر شکنجه و یا در جریان بازجوئی به

قتل رسیدند و اگراخبار مربوط به چگونگی مرگ کسانی همچون حسن نیک
داودی و هوشنگ تیزابی و ابراهیم خلیق و منصور فرشیدی و

هوشمند خامنه و فاطمه امینی و بهمن روحی آهنگر ان و شاهرخ
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هدایتی و علی رحیمی و خلیل رفیعی طباطبائی و  ....را به این
کشتگان مظلوم بیفزائیم  ،فهرست ی تشکیل می شود که هر مورخ
شرافتمندی را از اینکه

قتل آن  9نفرزندانی معروف را تنها مورد قتل

فر اقانونی دوره محمدرضاشاه بداند  ،شرمنده می کند  .باید ازآقای میالنی
پرسید که حتی اگر بفرض محال  ،قوانین دوره شاه را داور عادل رفتارهای
سیاسی اجتماعی ایرانیان بدانیم  ،چند نفر از اعضای گروه اباذر نهاوند که
همگی – بالغ بر  6نفر – در بهمن ماه  1352اعدام شدند  ،مستحق چنین
مجازاتی بودند؟ سنگینی مضاعف و خفقان آور لحظاتی را که بهمن منشط
وسایر یاران او با سربلندی و شجاعت درزندان شماره  3قصربه اطاق های
سایرزندانیان رفتند تا برای همیشه  ،آنان و جهان زندگان را وداع گویند ،
همچنان در خاطر همه کسانی که آن روز را شاهد بود ند  ،باقی است .جناب

میالنی اکثر آن جوانان مظلوم – عباد خدارحمی  ،روح اهلل سیف ،
ماشاءاهلل سیف  ،ولی اهلل سیف  ،حجت عبدلی  ،بهمن منشط – حتی بر
طبق قوانین رژیم گذشته  ،ازکشته شدگان قتل های وراقانونی زمان شاه
بودند .
 - 5در دوران مح مدرضاشاه  ،دهها زندانی سیاسی و یا فعاالن سیاسی و
اجتماعی براثر حمالت سازمان یافته و طراحی شده رژیم در زندان ها و یا در
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خارج از زندان ها به قتل رسیدند و این هردو گروه بی تردید از جمله
گشتگان قتل های و راقانونی هستند .
آقای میالنی حتما نمی دانند و یا به سائقه سیاسی خود باور ندارند که
کماندو ها تیپ گیالن در شب  23اردیبهشت سال  1333در زندان رشت به

زندانیان سیاسی حمله کردند وپنج نفراز آنان را به نام های اقدام دوست
و بلندی و نیکخواه و نیکزاد و سبزعلی به طرزی فجیع به قتل رسانیدند
وبسیاری را نیزمجروح کردند.
آقای میالنی گویا نامی از احمد آرامش و چگون گی ترور او بدست ماموران
ساواک نشنیده اند و اگر شنیده اند  ،شاید صالح را در آن دیده اند که
خودرا به فراموشی بزنند  .احمد آرامش وزیر کار دولت قوام السلطنه (
 ) 1326 – 1325و بعد ها وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در
دولت شریف امامی (  ، ) 1340 – 1339در سال  1344به سبب مخالفت
ها با شاه و تسلط بی چون و چرای امریکا بر ایران  ،بازداشت شد و به 10
سال حبس محکوم گردید و پس از  7سال تحمل زندان دربهارسال 1351
آزاد شد و در  28مهر  1352درپارک فرح – پارک الله امروزی – به دست
ماموران ساواک به قتل رسید وترورآن پیرمر د  65ساله را – بدون هراس و
نگرانی از غرابتی که در خود داشت –
درگیری با ماموران دولتی اعالم کردند .

قتل یک خرابکار متواری در ضمن

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا

آقای میالنی بطور قطع و یقین  ،ناصر عامری دبیر کل حزب مردم پیش
ازانحالل همه احزاب فرمایشی و تشکیل حزب رستاخیزرا نمی شناسند و به
هم ین سبب نیز تاملی در مرگ او نداشته اند  .ناصر عامری در روز ششم
دی ماه سال  1353از دبیر کلی حزب مردم برکنار شد و در روز دهم بهمن
ماه همان سال یعنی  35روز بعد از استعفا در جریان تصادف یک لندرور
دولتی حامل عامری و چند نفر دیگر با یک گاو سرگردان در جاده انزلی ب ه
قتل رسید و او در این تصاف تنها کسی بود که کشته شد و  4 – 3نفر
دیگری که همراه ش بودند  ،با کمترین جراحات به خانه های خود
بازگشتند  .آنگونه که شایع شده بود  ،گاو سرگردان مصدوم نیز با پای
خود به طویله اش بازگشت  .بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی و رجال
دولت ی و حتی گروههائی از عامه مردم  ،در باره قتل عامری همانگونه می
اندیشیدند که در باره قتل احمد آرامش .
آقای میالنی خوب به خاطر دارند – شاید از خاطرشان رفته باشد – که
ماموران ساواک در اولین ساعات روز  30آذرماه سال  1355درمیدان وثوق
تهران به خانه محل اجتماع کاد رهای غیرمسلح سازمان آزادیبخش خلق
های ایران – همان طرفداران سیروس نهاوندی که خودرا به ساواک فروخته
بود – حمله بردند و  8نفر بنام های محمدعلی پاریابی و رحیم تشکری و
جالل دهقان و مینا رفیعی و حسن زکی زاده و مسعود صارمی و
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ماهرخ فیال و پرویز واعظ زاده را همانج ا کشتند و  2نفر دیگر را بنام

های جمال الدین سعیدی و بهرام نوروزی

که به سیروس نهاوندی

بدگمان شده و این ر ا به دوستانشان اعالم کرده بودند  ،برای اطالع از
چگونگی وقوفش ان به خیانت سیروس نهاوندی و همکاری او با ساواک  ،با
خود به کمیته مشترک بردند و پس از شکنجه های س نگین و کسب
اطالعات الزم  ،به قتل رسانیدند و گرسیوز برومند و خسرو صفائی را که
در همین ارتباط متواری شده بودند  ،به دام انداختند وپس ازشکنجه های
سنگین به قتل رسانیدند و پس ازآن نیز در روزهای اول دی ماه ، 1355
مهوش جاسمی و معصومه طوافچیان را که از این معرک ه گریخته بودند
 ،دستگیر کردند وپس از شکنجه و دریافت اطالعات  ،هر دو را کشتند  .تمام
این آدمکشی ها فقط برای آن بود که خیانت و جاسوسی سیروس نهاوندی
افشاء نشود .
ماموران ساواک در سال  ، 1356سعید کرد قراچورلو و محمود وحیدی و

محمدرضا کالنتری

را درارتباط با پروند ه دیگری بازداشت کردند وپس

ازچند روزهرسه نفررا بدستورمقامات عالی ساواک و شخص شاه با خورانیدن
قرص سیانوربه قتل رسانیدند و علت آن نیز تنها این بود که نباید هیچ
سند و مدرکی از رفتار های غیرقانونی ساواک و هیچ محمل و دستاویزی
برای توجه بیشترمنتقدان داخلی و خارجی به روابط میان حکومت
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ومخالفان بدست داد  .آقای میالنی به هر دلیلی فراموش کرده اند که
بهمن نادری پور معروف به تهرانی در جریان محاکمه خود در خرداد ماه
 ، 1358ازبابت نقشی که در همین قتل ها داشته است از مردم ایران
عذر خواهی کرده بود و با این حال آقای میالنی اعدام غیرقانو ن ی  9نفر از
زندانیا ن سیاسی معروف ایران را در روز  30فروردین  1354احتماال تنها
مورد قتل های فراقانونی درزمان شاه می داند .آقای میالنی  ،وجدان بشری
یکایک این مردم بی گناه

را کشتگان قتل های و راقانونی می شناسد .

اگرشما نمی شناسید  ،خود دانید با وجدانتان .
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د – برجسته نمائی یک دسته تغییرات و نهادسازی های دوران پهلوی و انتساب
برخی مدنیات ایرانی به رژیم شاه .
 - 1آقای میالنی در کنار کاستن از جرائم رژیم شاه  ،برخدمت های او می
افزاید و اموری را به او نسبت می دهد که ا تفاقا وجود همان امور د ر
روزگار پیش از سلطنت پهلو ی  ،از دیدگاه برخی پیروان آن خاندان ،

محرک عملیات دولت پهلوی بوده است  .ایشان تصریح کرده اند که  :شاه
به ایجاد طبقه متوسط شهرنشین کمک کرد ( ص  ) 472و این دیدگاه

حتی با نظرات خودایشان در همین کتاب مغایرت دارد  ... :شاه از حمایت
ارت ش  ،بخش مهمی از طبقه متوسط و بازاریانی که از نفوذ کمونیست
ها هراسناک شده بودند و باالخره از حمایت بخش اعظم روحانیت
تشیع برخوردار بود ( ص  . ) 490دیدگاه اول ایشان از همه جهت با
تاریخ پیدایش بورژوازی و خرده بورژوازی در طول سده  13هق مغایرت
دارد و همین نیروها هستند که قانون خواهی و انقالب مشروطیت را بسیج
می کنند و آن را به پیروزی می رسانند  .بنا بر این طبقه متوسط پیش از
خاندان پهلوی پیدا شده و به یک نیروی بزرگ و موثر اجتماعی تبدیل شده
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بود  .آنچه که در دوران پهلوی جریان داشته افزایش نسبی و عددی الیه
هائی از ا ین طبقات بود .
 - 2ایشان از خدمات رژیم شاه به زنان از طریق تصویب و اجرای قانون حمایت
از خانواده می گوید – که اگر خدمتی هم بوده

باید آن را اجرای ناقص

وظیفه دانست و اجرای وظیفه  ،ت جلیل ندارد – اما ایشان که تدوین چنین

قانونی را بی سابقه در کشور های اسالمی و یکی از مترقی ترین
قوانین خانواده در جهان اسالم شمرده اند (  ) 466آیا هیچ نگاهی به
تا ریخچه چنین مصوباتی در برخی کشورهای مسلمان نظیر تونس و پاکستان
داشته اند وآیا مقایسه ای میان ایران واین کشورها داشته اند که این چنین
بی پروا یکی از قوانین دوره محمدرضاشاه را بی نظ یرو مترق ی ترین در جهان
اسالم نوشته اند ؟ آیا ایشان آگاهند که همین رژیم در کنارقانون حمایت
از خ انواده  ،با یک مصوبه فرمایشی در مجلس  ،نیمی از جام عه را که مصون
از شمول توسعه یابنده حکم اعدام بود  ،در شمول این مجازات قرار داد و
این مجازات را بر ا ی زنان نیز بر قرار کرد ؟  .آری بر طبق ماده  46قانون
مجازات عمومی ایران مصوب سال  ، 1304زنان جز در مورد ارتکاب قتل
عمد  ،محکومیت اعدام و یا اعم ال شاقه نداشتند اما با یک تغییر ساده
در همین قانون بسال  ، 1352این احتیاط ها لغو شد و همه زنان و بویژه
زنان فعال سیاسی  ،مستعد و مستحق مجازا ت اعدام شدند و تا سقوط آن
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رژیم برای اولین بار در تاریخ مشروطیت ایران چندین نفر از زنان و دختران
مبارز ایرانی به حکم دادگاههای نظامی اعدام شدند .
 - 3آقای میالنی ادعا کرده اند که در دورانی از حکومت شاه ( – 1344

 ) 1354ایران از جهاتی از آزادی های فرهنگی و مذه بی بی سابقه ای
بر خوردار بود و از جهاتی دیگر سانسور سیاسی و خفقان هنری در
اوج خود بود  .بدون اغراق می توان گفت که از منظر آزادی های
مذهبی  ،ایران در آن سال ها یکی از آزادترین کشور های جهان
اسالم بود ( ص  . ) 421ایشان در ادامه  ،مرادشان از آزادی های فرهنگ ی
را نیز بیان کرده و اجرای جشن هنر شیراز را یکی از موارد آزادی فرهنگی
در آن دوره از حکومت شاه دانسته اند  .قضاوت ملی درباره جنبه های
هنری و اجتماعی و سیاسی و ملی و بین المللی جشن هنر شیراز و رابطه آن
با آزادی فرهنگ ی در ایران در همان روزگاری که ا ین جشن بی مایه و غیر
ملی بر گزار می شد  ،صورت گرفته است و تضاد های آشکار آن با استعداد و
بنیه

هنری و فرهنگی ایرانیان و بی اعتنائی وسیع به

این استعدادها

و نقش مراسمی همچون جشن هنر شیراز در ممانعت از بروز آنها و اختصاص
امکانات ملی به اجرای مراسم دلخواه دربار پهلوی و محدودیت های
شناخته شده نویسندگان و هنرمندان در انتخاب موضوع تحقیق و نمایش و
داستان و تاتر و سینما و موسیقی و اجرای آنها بخشی غیر قابل تفکیک از
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تاریخ هنر و ادبیات ایران در دوران محمدرضاپهلوی است  .از آن گذشته
این تبیین و استدالل آنچنان بی مایه است که تنها می توان آن را گرته
برداری از استدالل های شاه در باره آزادی در ایران دانست  .آخر شاه هم
چند بار گفته بود که ایران یکی از آزاد ترین کشور های جهان است چرا که
سرچشمه

آزادی سیاسی و دموکراسی  ،آزادی اقتصادی است و ایران از

این جهت یکی از آزاد ترین کشور های جهان است و به همین دلیل نیز از
لحاظ س ی اسی یکی از آزاد ترین کشور ها ی جهان بشمارمی آید  .آیا واقعا
میان این دو تبیین تفاوتی هست ؟ ایشان از آزادی مذهبی در ایران زمان
شاه چنان سخن می گویند که گوئی ایران پس از انقالب مشروطیت  ،چیزی
همانند یمن یا مسقط و عمان و یا افغانستان ب وده است  .در کشوری که
مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی و حتی فرقه های نا پذیرفته و
غیررسمی بدور از فرامین اداری و حکومتی برای حمایت از یکدیگر جان
می دادند و در کشوری که ماده هشتم متمم قانون اساسی آن بر تساوی
حقوق اهالی مملکت در مقابل قانون دولتی تاکید دارد و در کشوری که
میان مذهب رسمی و حکومت برسر حقوق اجتماعی برخی فرقه های غیر
رسمی تا زمانیکه تجاهری صورت نگرفته باشد  ،اختالفی نیست  ،هر رژیمی
که خالف این اصول رفتار کند  ،بیگانگی خودرا از دوران آشکار کرده است
و معموال رژ ی م های فاسد و ضد ملی می کوشند تا بیگانگی های خودرا در
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پوشش های فریبنده پنهان دارند  .تمکین رژیم محمدرضاشاه از چنین
وضعی  ،به معنای قابلیت های ملی آن نیست بلکه بازتاب تشخیص آن از
منافعی است که می توانند با مراعات بخش ناچیزی از حقوق بشر کسب
می کنند و این در همه جهان – به استثنای برخی دولت ها – جری ان دارد .

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا
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ه– اظهار فضل هائی مبتنی بر شبیه سازی های نامربوط .

آقای میال نی در برخی ارزیابی های خود از انقالب ایران  ،تشبیهاتی را به
کار می گیرند که تنها اظهار فضل وتظاهربه دانائی از برخی وجوه متشابه
میان حوادث امروزی ایران و حیات برخی چهره ای شناخته شده اروپائی
است  .ایشان دریکی از ای ن موارد از مصلحی مسیحی نام ساوانا روال نام می
برند ( ص  ) 507و در پانویس کتاب توضیحی بدست می د هند که حاکی از
عمق بی خبری ا و از آن شخصی ت درخشان تاریخ کلیسای کاتولیک است .
آقای میالنی در زمانی این نام را بر زبان آیت اهلل شریعتمداری جاری می
کند که نه تنها او بلکه اغلب روشنفکران ایران نیز ازچنین ش خصیت ی بی
خبر بودند و اگر چیزی در این باره می دانستند محدود به دائرةالمعارف
مصاحب و یا ترجمه تاریخ تمدن بود  .گذرانیدن این نام بر زبان
شریعتمداری تنها برای این است که مسیر انقال ب ایران را بدانگونه ترسیم
کنند که خود و کسانی همچون آیت اهلل شریعتمداری می بینن د .اما

جیروالمو

ساووناروال

(

– 1452

1498

م)

بر

خالف

تص ورآقای

میالنی ،کشیش پاک اندیش اما سختگیری بود که آرزوی اصالح مسیحیت را
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دا شت و حکومت پاپ الکساندر ششم را که عین فساد و تباهی وخ فقان
و استبداد بوده است  ،مخالف مسیحیت می دانست و برای مقابله با او حتی
از برخی

موافقت

ها

با

شارل

سیزدهم

پادشاه

فرانسه

و

دشمن

الکساندر خودداری نکرد  .او که پیش از ای ن و در حکومت لورنتسیو دو
مدیچی ف رمانروای فلورانس از حمایت او بر خوردار بود  ،پس از مرگ
لورنتس ی و (  1492م) قدرت بیشتری گرفت و بدنبال ش ورش مردم فلورانس
علیه پیرو دو مد یچی پسروجانشین لورنتسیو،عمال فرمانروای شهر شد
و سختگیر ی نسبت به خارج شدگان از آموزه های کلیسا را شدت بخشید
وچون مواعظ او علیه کلیسای عیاش و بی تقوی وستمگربود  ،خصومت پاپ
الکساندر ششم را برانگیخت و سرانجام با توطئه پاپ و متحدانش در فلورانس به
زندان افتاد و پس از شکنجه های سخت و دردناک به تهمت ادعای نبوت
اعدام

شد  .گرایش

آقای

میالنی

به

الکساندر

ششم

–

این

پاپ

فاسدو تبهکارکلیسا ودر همین حال حامی رنس انس – ازعباراتی که در باره
این مصلح کلیسا بکاربرده آشکار است  .میالنی نشان داده است که با فساد
و تباهی و جنایت عمومی – اگر افرادی خاص درضمن آن آسودگی داشته
باشند – به آسانی کنار می آید تا مثال با نظامی که سختگیرانه و با شدت
عمل درصدد دفع فساد وتباهی و جنایت عمومی است  .درست همانگونه که
دربارفاسد وبی فرهنگ پهل وی را ازبابت ا جرای جشن هنرشیراز  ،مروج یکی
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از بی سابقه ترین آزادی های فرهنگی در ایران می شناسد  ،پاپ فاسد و بی
مرام وعیاش وستمگر را بر مصلح خیر اندیش سختگیر ی که قطعا تحت تاثیر
روزگار اصالح خواهد شد  ،ترجیح می دهد  .میالنی در جامعه ای از
ساووناروال تبری می جوید که  70سال پیش ازاو سر ریدر بوالرد
سفیر کبیر انگلیس در ایران برای همین جامعه – و در حقیقت برا ی تادیب و
تنبیه طبقه حاکمه کشور  -آرزومند حضور چن ین کسی بود تا نادرستی ها ی
دوره رضاشاهی را بر طرف کند ( نک  :بوالرد  ،خاطرات  ،ص  . ) 342او

در گزارشی به وزارت امور خارج ه مورخ  1322 / 12 / 16نوشت  :شاه سابق
سرمشقی از نادرستی و بی توجهی به اصول دادکه افسران وماموران
او با ولع از آ ن پیروی کردند  .هرچند اینجا و آنجا ایرانیان باشرفی
پیدا می شوند که از این قضیه متاسفند و خودشان سرمشق خوبی
شده اند  .در اینجا نشانه ای از ساووناروال و یا وزلی وجود ندا رد که
مردم را به توبه کردن فراخواند و یا یک جنبش عمومی به خاطر
تقوی مدنی به راه بیندازد که می تواند تنها نیروی جانشین برای
دیکتاتوری باشد .
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و – اعتماد به گزارش های تحریف شده و مجعول شاه و پرویز ثابتی در باره
دکتر مصدق

آقای میالنی در گزارش ی  ،به دعوت شاه از مصدق برای تشکیل دولت و
شروط مصدق برای تصدی صدارت اشاره دارد و بطور خالصه چنین می

نویسد که  :در زمانی که مصدق در فکر تدوین و تصویب الیحه منع
مذاکرات نفتی در زمان جنگ بود  ، ،شاه اورا به دربار دعوت کرد و به
مصدق پیشنهاد تصدی صدارت داد  .مصدق از این پی شنهاد غافلگیر
شد و پذیرفتن پیشنهاد شاه را مشروط به تائید انگلیسی ها کرد  .در
سال های بعد شاه از هر فرصتی استفاده می کرد تا این شرط مصدق
را به ابزاری علیه مصدق بدل کند و اورا به بزدلی و ریاکاری متهم
کند  .گاه حتی به تلویح ادعا می کرد که شاید مصدق به رغم ظاه ر با
انگلیسی ها همکاری داشت  .روایت مصدق از این جلسه و چرائی
نپ ذ یرفتن پیشنهاد شاه یکسره با انچه شاه ادعا می کند تفاوت
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دارد......در هرحال ر وایات مصدق و شاه در چند نکته اتفاق نظر
دارند ؛ شاه چنین پیشنهادی مطرح کرد و مصدق پذیرفتنش را منوط
به توافق انگلیسی ها کرد ( ص  ) 134 – 133میالنی با وجود اینکه به
اعتبارو حقانیت شرط مصدق اذعان دارد با این همه از شرط مصدق برای
صدارت بگونه ای یاد می کند که از جهت مفهوم و محتوی بیشتر معطوف به
گزارش های مغلوط و خودساخته شاه است و هدف ی جزهتک حرمت از مرحوم
مصدق ندارد  .مصدق در کتاب خاطرات و تالمات تاکید کرده است که من

به شاه  :عرض کردم تصدی من در کار در این موقع که قشون بیگانه
مملکت را اشغال کرده  ،بسته به این است که سفارت انگلیس با
تصدی من مخالفت نکند ودر نطق معروف خود درجلسه علنی مجلس
شور ای ملی به تاریخ  23فروردین  1330وافشای ریاکاری تقی زاده درباره
بی اطالعی ازتمایل و اشتیاق کمپانی به تمدید مدت امتیاز نفت – با استناد
به نامه تقی زاده سفیر ایران در انگلیس به تیمورتاش وزیر دربار پهلوی
در  19آذر سال  1308واشاره صریح او به مذاکرات دوطرف برای تم دید مدت

امتیازنفت و صورت پروژه قرارداد تمدید – اظهار م ی دارد  :اینکه بعضی ها
می گویند اینجانب تشکیل دولت بدهم  ،آیا دخالت پنجاه ساله
شرکت نفت در این مملکت اجازه خواهد داد که من و امثال م دولتی
تشکیل دهند و موفقیتی در کار پیدا کنند ؟ اگر این کار شدنی بود ،
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در این چند سال اخیر می شد  .پس این بیانات فقط برای این ا ست که
من و مردم رااغفال کنند ( نطق های دکتر مص دق در دوره شانزدهم
مجلس شورای ملی  ،ج  ، 1دفتر  ، 2ص  . ) 129بین این دوتلقی از رفتار
دولت انگلیس راجع به یک مسئله در دو زمان بالنسبه دورهیچ اختالفی
نیست و دک تر مصدق دقیقا با همان تحلیلی از مخا لفت دولت انگلیس با
صدارت خود در سال  1330سخن می گوید که درسال  . 1323بنا براین
یادآوری م شترکات میان گزارش شاه و مصدق از یک پیشنهاد  ،بیشتر کمک
به اثبا ت انگیزه های شاه است حتی اگر از مخالفت های دولت و سفارت
انگلیس با این پیشنهاد یاد کند  .نکته جالب اینکه پرویز ثابتی سرآمد
شکنجه گران ساواک نیز که امروزه در امریکا و تحت حمایت های این

دولت روزگار می گذراند به همین گزار ش ها استناد کرده ( دردامگه
حادثه  ،ص  ) 33و از همین طریق دکتر مصدق را سرسپرده انگلیسی ها
خوانده است .وظیفه میالنی – اگر حسن نیتی در کار باشد – نقد گزارش
شاه و بیان

نیات پنهانی آن بود ه است  .همان نیاتی که مصدق خود

درکتاب خاطرات و تالمات از تمایل اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان

مجلس چهاردهم به صدارت او تشخیص داده بود  :از دادن این رای دو
نظر داشتند ؛ یکی اینکه از من قدردانی کرده باشند و دیگر اینکه
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بعد از م دتی قلیل دولت را در ا قلیت بگذارند و من را از مجلس خارج
نمایند .
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ز – ارزیابی های ضد تاریخی ازبرخی حوادث و روند های دوران صدارت دکتر
مصدق .

مرحوم مصدق در تمام دوران صدارت خود همواره بر آن بود که از
ترسیمات قانون اساسی و حدود قابل تفسیر آن خارج نشود و به همین
سبب نیز از ب رخی اقدامات ضروری برای توسعه دموکراتیک بنیاد های
حکومت ملی اجتناب می کرد وبرای جبران بخشی از کمبود ها و عقب
ماندگی ها تنها به کسب اختیارات فوق العاده بسنده کرد و قسمتی از
مطالبات اجتماعی ملت ایران را از همان طریق به عمل در آورد  .او
هیچگاه به اعمالی که

دم وکراسی های نوپا بدان اشتیاق دارند –

نظیر توسعه جبهه متحدان و بسیج دهقانان و کارگران و روشنفکران و احزاب
سیاسی اصالح طلب و ترقیخواه وپیشبرد

اصالحات عمیق اجتماعی –

متوسل نشد و همین امر یکی از بزرگتری ن عوامل پیروزی مخالفان او بود .
با این وجود آقای میالنی گزا رش هائی بدست داده اند که با تمام این
حقایق بدیهی مغایرت دارد.
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 - 1ایشان در نهایت وقاحت و دروغگوئی می نویس ن د که  :با پیوستن
کسانی چون کاشانی و بقائی به صف مخالفان فعال مصدق  ،نیاز اوبه
جلب حمایت حزب توده و تکیه بر عناصر رادیکال تر جبهه ملی
فزونی می گرفت  ( .ص  . ) 208هنوز بسیاری از زنان و مردان ایرانی که
در نهضت ملی کردن نفت شرکت داشتند و از دولت مصدق حمایت می
کردند

وهنوز بسیاری

ازکسانی

که

برای

پیروزی

ملت

ایران

در برابر امپریالیسم جه انی  ،بخشی از زندگی خودرا یا درخیابان ها و یا
در زندان ها گذرانیده بودند  ،زنده اند وحاضر  .هیچیک از اینان چنین
خاطره ای در ذهن ندارند و برخی از آنان که قلم بدست گرفته و آن
روزگار خوشایند و نتایج بدآیند آن را ثبت کرده اند  ،به هیچ اندازه از چنین
اعمالی که میالنی مدعی وقوع آن است  ،حتی به اندازه سر سوزنی هم اشاره
نکرده اند  .آری حزب توده کوشش ب سیار داشت که دکتر مصدق را
از همکاری و همراهی های خود مطمئن کند و امکانات پنهان و آشکار خود را
بارها درحمایت ازدولت دکتر مصدق بکار گرفت وآن اشتباهات اولیه را که
سبب دوری جنبش ملی و فاصله با آن شده بود  ،ترک کرده و به حامیان
دولت مصدق پیوسته بود اما با همه این احوال  ،دکتر مصدق بنا به
مالحظات دیگری – جدا از آنچه که مخ الفان حزب توده می گویند –
از هرگونه رویکردی به این حزب خودداری نمودو تا پایان  ،همان رفتاری را
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داشت که درآغاز اعالم کرده بود  .میالنی در همین ارتباط به

تکیه بیشت ر

دکتر مصدق به جریان رادیکال تر جبهه ملی اشاره کرد ه و بی آ نکه نشانه ای
از چنین اتکائی بدست دهد  ،از آن می گذرد  .این رفتار ریاکارانه دلیل
واضحی دار د  :چنین نی روئی در جبهه ملی وجود نداشت ه و تنها نیروی
رادیکال در این جبهه  ،خود مصدق ودکتر حسین فاطمی وزیر خارجه وفادارو
ثابت قدمش و برخی افسران میهن دوست و منفرد ا رتش بوده است  .براستی
میالنی چرا به چنین دروغ بزرگ و آشکاری متوسل می شود ؟ او خود بی
آنکه خواسته باشد  ،محرک چنین دروغ بزرگی را نشان داده است  .آنجا

که می گوید  :هرچه نیازوتکیه مصدق به عناصر رادیکال بیشتر می
شد کارشاه در جلب حمایت امریکا و انگلیس را آسان ترمی کرد .
کارانگلستان هم درجلب حمایت امریکا برای شرکت درعملیاتی
مشترک علیه مصدق سهولت حتی بیشتری می یافت (ص  . ) 208بله
به این ترتیب مورخ ما تما م توجیهاتی را که دولت های امریکا و انگلستان
در توسل به کودتا علیه دکترمصدق نشخوار کرده بودند و آن را اقدامی علیه
پیشرفت کمونیسم در ایران و استیالی کمونیستها برکشور اعالم کرده بودند ،
با دوجمله ساده تائید م ی کند و مسئولیت جنایت پلیدی را که علیه ملت
ایران مرتکب شده بودند  ،از آنان دور می سازد .
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 - 2میالنی همین گرایش را در تحلیل کودتای  28مرداد و تاثیر عملیات

آژاکس و چکمه نی ز بکار برده و گمان دارد که  :روشن نیست که آیا آنچه
سرنوشت مصدق را در روز  28مرداد رقم زد  ،تنها و یا حتی عمدتا
این طرح وتالش بود یا اینکه عوامل متعدد داخلی و خارجی دیگری
دست بدست هم داد و شکست دکتر مصدق را در ان روز تحقق
بخشید  .برای مثال سیا در گزارشی که د ر شب  28مرداد برای رئیس
جمهور امریکا آیزنهاور نوشت  ،ادعا کرد که موجی غیر منتظره از
واکنش نسبت به دولت مصدق در میان مردم و ارتش سبب شد که بنا
بر آ خرین گزارش ها از تهران شهر به تصرف نیروهائی در بیاید که
خودرا وفادار به شاه می دانند و از نخست وزیر منصوبش زاهد ی
دفاع می کنند ( ص  . ) 213او در دنباله سخن خود طرفداران دکتر مصدق
را به ارزیابی نادرست از علل سقو ط دکتر مصدق متهم می کند و آنان را

مخاطب قرار می دهد که  :نمی پذیرند که مصدق اشتباهاتی در
استراتژی و تاکتیک

مرتکب شد و همین اشتباهات

زمینه ساز

سقوطش شد ( همان ) ودر ادامه اعالم می دارد که  :روایات موجود در
مورد آن روز اغلب بین دوقطب نوسان می کند ؛ شاه و طرفدارانش
که تحوالت آن روز را قیام ملی می دانستند و مصدق و طرفدارانش
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که می گفتند برافتادن مصدق در نتیجه یک کودتای امریکائی –
انگلیسی رخ داد ( همان )  .او سپس به گفتاری شبه فلسفی روی می
کند که بی مایه و فاقد تناسب با تاریخ نویسی و همراه با آشفتگی و پریشان

گوئی است  .... :شاید باید پذیرفت که هردو قطب این دو روایت مطلق
اندیش  ،گره بر باد می زنند  .هزارتوی تاریخ را به احکامی ساده و
گاه حتی ساده انگارانه تقلیل می دهند  .شاید سودای این قضاوت
های مطلق ریشه در فرهنگ مانوی دارد که جهان را عرصه نبرد نیک
و بد  ،خیر و شر  ،تاریکی و روشنائی می داند و عرصه خاکستری
هستی را بر نمی تابد که در آن نیک و بد مطلقی در کار نیست و
الجرم کار قضاوت دشوار است  .تنها با انصاف و انعطاف و آمادگ ی
برای پذیرش اسناد و اطالعات تازه می توان به شناختی مشروط و
عارضی از این عرصه خاکستری دست یافت  .در عین حال این قول
هم اغراق آمیز به نظر نمی آید اگر بگوئیم در تاریخ سلطنت سی و
هفت ساله شاه  .......رخداد های مرداد  ( 1332اوت  ) 1953مهمتر و
تاثیرگذار تر از هر اتفاق پیش از انقالب بود ( ص . ) 214 – 213
 - 3تاریخ شناسی آن گ ونه از علوم انسانی است که بیشتر بر پایه ثبوت
وضع  ،کاویده می شود  .در این وضع  ،شاید ثبوت در خود تغییر کند اما از
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خود فراتر نمی رود و تنها هنگامی چنین وضعی حادث می شود که ارکان
ثبوت ساقط شده و شیی از حالت اصلی خود خارج گردید ه و به شیی
دیگری تبدیل شده باشد  .روش علمی در این گونه مطالعات تمایز و تفاوتی
با علوم دیگر ندارد و همانند همه مطالعات  ،معطوف است به استخراج
واقعیت از میان شواهد اندک وانبوه  .در تقسیم بندی علوم  ،بر این
حقیقت تاکید می شود که قوانین علمی تنها هنگامی شایسته چنین عنوانی
هستند که قابلیت پیش بینی شان  ،نقض ناپذیر باشد اما در امور اجتماعی
و اقتصادی  ،قابلیت پیش بینی سستی می گیرد و تنزل می یابد

و به

همین دلیل نیز قطعیت در علوم انسانی – به معنی قابلیت مطلق پیش
بینی – تا اندازه زیادی محدود و در مواردی تقریبا مفقود است اما چنین
کیفیتی  ،نافی بقای قطعیت های میانی و کارکرد های آنان نیست و یکی از
این قطعیت ها همانا این قاعده است که می گوید  ،واکنش های مردم در
برابر امور مشابه  ،الزاما و همواره یکسان نخواهد بود  .در قطعیت این
قاعده تردیدی نیست و به همین ترتیب قطعیت بدیهیات نیز انکار ناپذیر
است  .اما جناب میالنی می خواهند خوانندگان کتاب خود و اصوال مردم
ایران را – و اگر بشود مردم جهان را – قانع کنند که آن بدیهیاتی که تا
امروز در پیوند با حادثه  28مرداد  1332بر قرار بوده اند ،

در حقیقت

بدیهی نبوده و قابلیت های تاثیرگذاری نداشته اند  .ایشان می خواهند
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بگویند که لحظ ه وقوع یک حادثه  ،اعتباری برابر با عواملی دارند که
احتمال وقوع آن حادثه را فرا ه م آورده اند و می خواهند بگویند که آن
ضربه یا تکان اساسی که در لحظه وقوع یک حادثه دگرگون ساز بر شیی ،
وارد م ی شود برابر است با آ ن نیرو هائی که در پیدایش این ضربه موثر بوده
اند  .میالنی می خواهد مارا قانع کند که درارزیابی های علمی و منطقی و
استخراج قوانین حاکم بر اشیاء  ،اعتبار قابلیت تالشی و انحالل هر چیزی
برابر است با اعتبار قدرت آن چیز دیگری که با ضربه خود شیی مفروض را
منحل ومتالشی می کند  .و می خواهد مارا به این باور برساند که تمام
دولت های ترقی خواهی که بر اثر اقدامات ضدبشری دولت امریکا ساقط شده
بودند  ،بیشتربر اثر تاثیرات متقابل و برابر نیروهائی از درون و بیرون به
این سرنوشت مبتال گردیدند و تاثیر دولت های کودتاچی در این میان
بیشتر از تاثیر مخالفان داخلی حکومت مفروض نیست و هما نگونه که در جائی

از کتاب خود اظهار داشته بودند که  :تکیه گاه اصلی انگلستان برای
طرح های خود  ،ایرانیانی بودند که منافع شخصی خویش را بر منافع
ملی رجحان می گذاشتند (  ) 17در این جا نیز می خواهد بگوی د که  :آنچه
سرنوشت مصدق را ر ق م زد تنها عملیات آژاکس وچکمه و یا عمدتا این تالش
ها ن بوده است بلکه عوامل متعدد داخلی و خارجی بطور برابر دست بدست
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هم داده وشکست دکتر مصدق را در آن روز تحقق بخشیدند و برای تضمین
این ارزیابی  ،سندی را گرو می گذارد که از پایه بی اعتبار است و هیچ
ارزشی ندارد و تنها می تواند مصداقی برای آن ضرب المثل شیرین فارسی
باشد که از شهادت دم بلند روباه به نفع او یاد می کند

و آ ن سند ،

گزارش سیا – طراح ومدیر کودتا – درشب  28مرداد از تهران برای

آیزنهاورکودتاچی در باره این است که  :موجی غیر منتظره ازواکنش
نس بت به دولت مصدق در میان مردم و ارتش سبب شد که شهر تهران
به تصرف نیروهائی در بیاید که خودرا وفادار به شاه می دانند و از
نخست وزیر منصوبش زاهدی دفاع می کنند ( ص  .) 213میالنی برای
مطالب این گزارش دروغین که تنها پوششی برای استتار عملیات سرویس
های اطالعاتی و امن یتی خارجی و رکن  2ارتش و نتیج ه بسیج لمپن ها و
اراذل و اوباش میادین میوه و تره بارو دالل های بازار و تفاله های طبقات
شهری و روستائی بود به اندازه ای اعتبار قائل است که علیرغم اینکه خود
مطالب گزارش مزبور را با کلمه " ادعا " محدود کرده است  ،آن را سند
ارزیابی های خود قرار می دهد و حادثه ا ی تکاندهنده و اساسی را بر
بنیادی مشکوک و لرزان بنا می کند .
 - 4میالن ی  60سال پس ازآن حادثه رسوا و منحط  ،شکل دیگری از مدعیات
برخوردارشدگان و برکشیدگان کودتا را تکرار می ک ند  .اگر آنان تمامی آ ن
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حا دثه را قیام ملی می نامیدند  ،ایش ان بخشی از بنیاد های کودتارا برآیند
اعتراضات ملی توصیف می کنند  .اگر آنان  ،کودتای امریکائی – ان گلیسی
را خیزش متحد جهان آزاد دربرابر استبداد ک مونیستی می نامیدند  ،این یک
نیز ک ودتارا واکنش طبیعی جهان آزاد در برابر تمایل دکترمصدق به چپ و
رادیکالیسم نوشته است  .گ فتار درباره نیروهائی که در روز  28مرداد به
خیابان های تهران آمده بودند  ،ورود به عرصه ایست که امثال میالنی
بیشتر برای گسترانیدن ذهنیت های آشفته تعیین می کنند و اال کیست که
سرکردگان آن تفاله های اجتماع را نشناسد  :مهدی میر اشرافی  .شعبان
جعفری یا همان شعبان بی مخ  .حسین رمضان یخی  .تقی رمضان یخی .
محمودمسگر .پری آژدان قزی ( رقیه آزاد پور)  .ملکه اعتضادی  .رضا
شهرنوئی  .اسداهلل کچل ( گویا همان اسداهلل خدایکی از اوباش جوادیه که
در خاطراتش از فعالیت های سروان غفاری رئیس پلیس راه آهن در شامگاه
 27مرداد برای بسیج اوباش و اراذل جنوب شهرو عملیاتشان در روز بعد
سخن گفته است )  .اصغرشاطر( همان اصغر بنائی که به گزارش روزنامه
کیهان از شامگاه  27مرداد در می د ان شاه عملیات علیه دولت و طرفدارانش
را آغاز کرد و از صبح  28مرداد با نوچه های خود عازم مناطق مرکزی
شهر شد )  .امیر موبور  .حبیب سیاه  .خلیل ترکه  .قاسم سرپلی  .بیوک
صابر  .اسماعیل شله  .محمد دخو  .علی بلنده  .علی رضائی معروف به قدم .
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ناصر حسنخانی معروف به ناصر جگرکی  .اصغر علینقی یا استادعلینقی معروف
به اصغرسکسی  .مصطفی کلیائی معروف به زاغی  .برادران ابرام خان .
برادران هفت کچال ن  .برادران الله و در راس همه اینان  ،برادران رشیدیان
که روسای این سرکردگان بودند  .روزنامه کیهان س ه روز پس از کودتا  ،در

شماره  / 3070شنبه  31مرداد  1332گزارش کرده است که  :روز
چهارشنبه از میدان انبارگندم و میدان شوش و گارد ماشین و خیابان
سیروس و باغ فردو س و صابون پز خانه و خانی آباد و میدان پاقاپوق
دسته هائی از طرف آقایان طیب حاجی رضائی و حاجی خان خداد اد و
اکبر جاسب و حسین سلماسی و حاج عبدالحسین و عده ای دیگر از
معتمدین معروف محل بسمت خیابان های مرکزی شهر رهسپار شدند
و در حالی که فریاد های زنده باد شاه م ی کشیدند بدسته های دیگر
ملحق گردیدند و با معاضدت سایر دسته ها  ،بر ادارات و رادیو
تهران مسلط شدند .در همین روزنامه  ،آگهی شاد باش ی منتشر شده که
درآن ضمن ابراز خاکساری نسبت به شاه و اعالم اطاعت از سرلشکر زاهدی

آمده بود ... :با رشادت عموم افسران با شهامت و درجه داران و افراد
نظامی ارتش نیرومند شاهنشاهی ایران و به کمک عموم میهن
پرستان واقعی بخصوص اهالی شاهدوست جنوب تهران ...همگی با
یک قیام مردانه و با نثار نمودن خون پاک خود و نوشیدن شربت
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شهادت بهترین فرزندان این آب و خاک  ،بحم د اهلل تعالی توانستند
کشتی متالطم و طوفانی این کشور را که در اثر نغمه های شوم
خطرناک عده معدودی عناصر عوام فریب جاه طلب خائن ریاکارکه
لحظه ای بیشتر به اضمحالل آن باقی نمانده بود  ،بساحل
مقصودنجات بخشیده اند .این اعالمیه شادباش را کسانی صادر کرده
بودند که خودرا نمایندگان اهالی شاهدوست جنوب ت هران و بارفروشان
میدان امین السلطان می دانستند و ببینید که این شاهدوستان بارفروش
میدان امین السلطان چه کسانی بودند  :حاجی خان خداداد  ،حسن بختیار
 ،طیب حاجی رضائی ( همان طیب معروف ) حسین اسماعیلی (همان
حسین رمضان یخی )  ،طاهر حاجی رضائی ( برادر طیب ) حسین خداداد ،
اسداهلل جالئی فر  ،مهدی کریمی  ،حسین کریمی  ،حسن بهبودگر ( حسن
سعله ای ) حسین صمیمی  ،عباس مولوی  ،ماشاءاهلل طاهری ( ارشد
برادران ابرام خان )  ،احمد رئوفی  ،عباس رئوفی  ،اصغر علینقی یا استاد
علینقی ( همان اصغر سکسی ) اصغرحالج پور ،یداهلل عالم  ،مصطفی خداداد ،
رضاقائمی  ،اسداهلل طائب پور  ،جواد خداداد

و بیفزائید بر اینان  ،یک دسته

ازمتخصصان به اصطالح روشنفکرخدمتگزارشرکت نفت سابق نظیر برادران
بزرگمهر وبرخی مدیران و مخبران ایرانی جراید داخلی و خارجی همچون
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علی جاللی وعلی زهری

و فرخ کیوانی وابوالقاسم پاینده وشم س قنات

آبادی و برخی رجال سیاسی سابق ا ملی نظیرمظفربقائی وحسین مکی
و ابوالحسن حائری زاده و اغلب فراماسیونر های بی وطن و تمامی نظامیان
فاسد وخودفروخته و زمینداران بزرگ و سران ایالت و طوایف و گروههائی
از بازرگانان و کارخانه داران و عمال آنان را که آفریننده چنین ر وزی
بودند

واگراراده ای درکاربود  ،همانگونه که درروز  9اسفند سال 1331

پیش آمد  ،پیشگیری و یا دفع آن کار چندان سختی نبود .

 - 5میالنی از اشتباهات استراتژیکی و تاکتیکی مصدق یاد می کند اما از
هیچیک به وضوح نامی نمی برد  .شاید گمان دارد که این اشتباهات از
هم ان نوعی است که خود او مثال در باره کوشش مصدق در جلب حمایت
های حزب توده و تکیه بر رادیکال تر های جبهه ملی کشف کرده است و
شاید اشاره او به موضوع اختیارات فوق العاده برای اصالح امور اجتماعی و
اقتصادی ایران است که با همه کاستی های وسیعش یکی از ارزند ه تری ن
دست اوردهای دکتر مصدق بودو یا سلب فرما ندهی نیروهای نظامی و انتظامی
از شاه است که دوام مشروطیت و نظارت مردم برنیروهای نظامی تنها
از همان طری ق میسر بود و یا انحالل مجلس هفدهم و اجرای رفراندوم را می
گوید که اتفاقا با تاخیرو تاز ه بر اساس اصالحات ضد قانونی و ضد ملی قانون
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اساسی بسال  1328صورت گرفت ه بود  .شاید مراد میالنی از اشتباهات
استراتژیک و تاکتیکی  ،استقامت مصدق – اینان می گویند لجاجت –
دربرابر امپریالیسم و زیاده خواهی های شرکت نفت سابق وتاکید برحقوق
دولت مستقل ایران در برابر دولت های بزرگ ومقاومت دربرابر مداخالت
زیانبار کاش انی در امور دولت و یا کوشش برای بازداشت امثال مظفر بقائی و
تعقیب قاتالن سرتیپ افشار طوس باشد  .میالنی نمی تواند ازدیاد فاصله
میان دولت مصدق و بلوک سوسیالیستی و بویژه دولت شوروی را از این
گونه اشتباهات بداند و اگر در این باره نظری داشته باشد  ،بیشتر متوجه
این است که چرا بر افزایش این فاصله نکوشیده ا ست  .پس این اشتباهات را
باید در جای دیگری جستجو کرد و به نظر می رسد که مراد او از چنین
اشتباهاتی همان کشفیات مضحک او در باره جلب حمایت ها ی حزب توده و
اتکاء به رادیکالتر های جبهه ملی و همچنین ایستادگی در برابرامپریالیسم
وکاستن ازقدرت و نفوذ شاه است و اگر چنین باشد  ،باید میالنی را یکی
از بدخواه ترین نوتاریخ نگاران ایرانی در  30سال اخیر دانست .
 - 6براستی اشتباهات دکتر مصدق در چه بود ؟ برای پی بردن به این
اشتباهات  ،باید نگاه ی به کارکرد دولت او داشت و اعمالی را که در  2سال
ا نجام داده بر شمرد .
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مصدق با استفاده ازاختیارات فوق العاده  122 ،قانون معتدل سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و قضائی را تصویب کرد که مضمون همگی
آنها جبران عقب ماندگی های جامعه ایران و تنظیم جریان ترقی عمومی و
مشارکت آگاهانه مردم در معاشی متعلق به خود و انتقال به جامعه ای
نوین و دوری از بلوک بندی های امپریالیستی و استقالل از نیروهای بین
المللی بود .این قوانین  ،برنامه ها و اهداف زیر را در نظر داشت :
 – 1اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها .
 2اصالح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و بر قراری
مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیات های غیر مستقیم .
 – 3اصالح امور اقتصادی بوسیله افزایش تولید و ایجاد کارو اصالح قوانین
پولی و مالی .
 - 4بهره برداری ازمعادن نفت کشور با رعایت قوانین  9ماده ای اجرای
قانون ملی شدن صنعت نفت .
 - 5اصالح سازما ن های اداری وقوانین استخدام کشوری و قضائی و لشکری .
 – 6ایجاد شوراهای محلی دردهات به منظور اصالحات اجتماعی به وسیله
وضع عوارض .
 - 7اصالح قوانین دادگستری .
 – 8اصالح قانون مطبوعات .

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا

 - 9اصالح امور فرهنگی و بهداشتی و وسایل ارتباط جمعی .
 - 10تعدیل روابط ارباب و ر عیتی و لغو بیگاری و دریافت  % 20از بهره های
مالکانه اربابان و بازگردانیدن نیمی از آن به کشاورزان و اختصاص
باقیمانده به خدمات روستائی .
دولت برای تضمین آزادی های فردی و جمعی  ،حکومت نظامی تهران را
لغو کرد اما شر ارت هائی را که مزدوران انگلیس وامریکا در خیابان ها پدید
آوردند – و درسالهای اخیر با پژوهش هائی که در باره فتنه انگیزی
پروکاتورهای گروه امریکائی بدامن صورت گرفته  ،آشکار شده است که این
مزدوران چه کسانی بودند – دکترمصدق را به استقراردوباره حکومت نظامی
سوق داد .
طبق قانون اختیارات فوق العاده  ،احتکارقند وشکرممنوع گردید و % 10
ازمال االجاره بخشی ازمستغالت خصوصی دراختیاربانک ساختمان قرارگرفت
تا درساخت مساکن ارزان قیمت برای مردم فقیربه کارآید  .قانون جدیدی
برای بیمه های اجتماعی کارگران تدوین شد که درزمان خود یک تحول
اساسی درراه تامین بخشی ازحقوق کارگران بود .برنامه پنج ساله راه سازی
و نگهداری جاده های موجود تصویب شد و قانون تشکیل شرکت ملی نفت
ایران وقانون تشکیل هیئت های صنعتی تدوین گردید و صادرکنندگان کاال
از پرداخت مالیات وعوارض معاف شدند  .قوانین جدید وموثری برای
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آموزش و پرورش و آموزش عالی وبهداشت عمومی وموسسات طبی
کشو رنظیر بنگاه رازی و بنگاه کل داروئی کشورنوشته شد وبا تغییردرقانون
استخدام قضات ولغو اختیارات وزارت دادگستری درانتقال قضات به نقاط
دیگر ،براستقالل قوه قضائیه افزوده شد  .محاکم اختصاصی منحل گردید و
تشکیالت قضائی تجدید سازمان یافت و دیوان کیفرودادسرای آن منحل شد
وتکالیف آن به دادسراها و دادگاههای عمومی منتقل گردید و درهمان حال
گروههائی ازقضات فاسد و روسای بدنام دادگستری اخراج گردیدند واداره
نظارت دادگستری منحل و دادسرای انتظامی قضات جای آن را گرفت .
برطبق یکی ازمصوبات دوره فوق العاده  ،زنان ایران درتشکیل یکی
ازن هادهای دموکراتیک – یعنی تشکیل شوراهای شهروروستا و عضویت درآن
ها ،صاحب رای شدند و به این ترتیب یکی ازنخستین مراحل اساسی آزادی
زنان در تاریخ معاصر ایران  ،صورت قانونی و حقوقی به خود گرفت و
ازحما یت های عمومی دولتی برخوردار شد .براساس یکی از مصوبات دوره
اختیار ات فوق العاده  ،عوارض مالکانه کاهش یافت و بیگاری دهقانان لغو
شد  .بدستور دولت  ،مالکان موظف شدند که  % 20عوارض مالکانه را به
دولت واگذار نمایند که نیمی از آن به دهقانان مسترد می گردید و نیمی
دیگر صرف عمران و آبادی روستا مشتمل برتهیه آب آشامیدنی ودفع آفات
نب اتی و کمک به روست ائیان ازکار افتاده واحدا ث وتعمیرمساجد وحمام های
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عمومی و خانه های ارزان قیمت و مدارس وکارخانه های برق می شد  .دول ت
مصدق برای اولین باردرتاریخ ایران  ،فر ماندهی پادشاه برنیروهای نظامی
و انتظامی را برانداخت و این نهادهای قدرتمند ر ا تحت نظارت دولت
وم جلس و به طورغیرمستقیم تحت نظر مردم قرارداد وبا استفاده ازاین
قدرت قانونی گروه بزرگی ازافسران و امرای فاسد وبدنام ارتش وشهربانی و
ژ اندارمری را برکنارکرد اما شاه و ز اهدی  ،پس ازاستقراردولت کودتا  ،همگی
اخراج شدگان فاسد نظامی وانتظامی واداری وقضائی را به مقاماتشا ن
بازگردانیدند و مجلس فرمایشی هیجدهم نیزبه فرمان شاه و زاهدی ،
تمامی مصوبات قانونی دوره اختیارات فوق العاده را به بهانه مغایرت آنها با
اصول قانون اساسی  ،باطل گردانید .
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ح – کوشش آگاهانه برای دور دانستن دولت امریکا از جریان عمومی سلطنت و
دولت محمدرضاپهلوی و تبرئه آن دولت از همدستی با رژیم شاه .

میالنی در هر جا از کتاب خود که مقدور بوده از گرایش دولت امریکا ب ه
انتقاد از خطاها و اشتباهات رژیم شاه و حتی تنبیه شاه یاد کرده است و
مواردی را بازگفته که ب طور عمده حکایت از تضاد میان طرز حکومت شاه با
مصالح درازم دت امریکا درمنطقه وایران دارد .البته بخشی از این ت ضادها ،
واقعیت داشته وحتی منجر به برخی تحوالت و ت غییرات قابل توجه در عرصه
های سیاسی و اقتصاد ی و اجتماعی ایران شده است اما برخالف شیوه
و طریقه استداللی آقای میالنی آنچه که اهمیت دارد  ،سرانجام این
تعارضات و شیوه حل و فصل آنها و سیاست نهائی دولت امریکا در ایران و
در باره رژیم شاه است و این سیاست همواره مشتمل بر حمایت های وسیع و
همه جانبه و دفاع ازاقتدارو اعتبار داخلی و خارجی آن و اظهار همبستگی
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های سیاسی و اقتصادی

درازمدت و بطور خالصه سیاست همکاری های

دائم امریکا با آ ن رژیم و حمایت های پیوسته از آن بوده است .
 – 1میالنی بر خالف سنت تاریخ نویسی نیم قرن اخیر که تقریبا بالاستثنا
درتوصیف کودتای  28مرداد  ، 1332آن را کودتای امریکائی  -انگلیسی
نوشته اند  ،ابتکار به خرج داده و آشکار ا خالف بدیهیات شناخته شده
تاریخی وسنت های شنا خته شده تاریخ نویس ی  ،این کودتا را برای اولین
بار ،کودتای انگلیسی  -آمریکائی می نویسند .
 - 2میالنی با طرح انتقادات امریکا از شاه و نمایش نمونه های متعددی از
چنین انتقاداتی  ،می کوشد که امریکا را از تمامی جنای ا تی که در دوران
اتحاد آن دولت با رژیم شاه علیه مرد م ایران صورت گرفته دور کند و اعمال
تبهکارانه ای را که رژیم شاه با استظهار به مناسبات خود با امریکا و با
استحضار آن دولت انجام داده بود ا ز دا یره مناسبات دولت امریکا با کشور و
ملت ایران خارج نماید  .او در یکی از همین موارد به حکم یکی از دادگاههای
امریکا برای توقیف دا رائی های نقدی شاه در امریکا برای بررسی اختالس
های احتمالی او در وام های امریکا به ایران اشاره دارد و البته این را نیز
می نویسد که مدیران بانک هائی که نقدینه های خانواده شاه در آن
نگهداری می شد  ،پیش از ابالغ حکم دادگاه به بانک ها ؟ مهدی سمیعی
نماینده شاه ر ا از آن آگاه کردند واونیز بسرعت این خطر را به شاه اطالع داد
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و خانواده پهلوی نیز در اسرع وقت تمام پول هایشان را به بانک دیگ ری در
اروپا منتقل کردند ( ص  . ) 321 – 320این جریان البته اندیشیده و برنا مه
ریزی شده بوده است چرا که اگر دولت امریکا به واقع

موافق چنین

مجازا تی بود  ،ازلحظه صدورحکم دادگاه همه مسیرهای عملیات نقل
وانتقال پولی را مسدود می کرد و شاه و خانواده پهلوی نمی توانست ند
در ساعات پس از آن  ،چنان عملیات پولی سنگینی را انجام دهند .
 - 3میالنی به موارد دیگری از احتیاط های و تامالت دولت امریکا درباره
مفاسد مالی شاه و خانواده او پرداخته و از اعتراضات امریکائی ها به شاه
در باره رشوه خواری ها و حق و حساب گیری های مهبد واسطه شاه در
معامالت تجاری و تصرفات بنگاه تجارتی ماه – متعلق به شاه – در معامالت
تجاری دولت می گوید ( ص  ) 296 – 294و به هشدار های سفیر امریکا
در ایران د ر باره رشد نارضائی میان مردم اشاره می کند ( ص  ) 466و از
نگرانی های دولت امریکا نسبت به افزایش فاصله میان شاه و روحانیت می
گوید ( ص  . ) 467هشدارهای هلمز و آنتونی پارسونز را در باره تضاد میان
رشد اقتصادی و دوام استبداد تذکرمیدهد ( ص  467و  469و  ) 470و
هشد ار های سیا در باره خطرات استبداد رو به افزایش شاه را باز می گوید (
ص  ) 470و خالصه اینکه هرجا نشانی از انحطاط و تباهی رژیم هست ،
نشانی از واکنش هشدار دهنده دولت امریکا نیز دیده می شود و آیا نمی
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توان تمام این فرایند را تنها به معنای دور کردن امریکا از تباهی هائی
دانست که خود یکی از موثر ترین سازندگان آن بوده است ؟ .
انتقادات امریکا از شاه بخشی از روال طبیعی مناسبات میان بزرگتران و
کوچکتران خانواده – اگر نگوئیم میان ارباب و نوکر – بوده است و اگر
گهگاه شکل جدی تری به خود می گیرد  ،نیاز به تنبیهی است که می
توان د دوست خطاکار ویا شاگرد و مرید گناهکار را به راه بی ا ورد  .بنا براین
 ،انتقاداتی را که آقای میالنی آنها را جانپناه خیانت های دولت امریکا
نسبت به ملت ایران قرار داده است  ،بیشتر معطوف به سالم سازی
مناسبات خود با دشمن مردم ایران بوده وهیچ عنایتی به سرگذشت غم
انگیز مردم ایران نداشته است .
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ط – نگاهی به ترجمه فارسی کتاب .

متاسفانه ترجمه فارسی کتاب نگاهی به شاه  ،حاوی معایب ادبی بسیاری
است و حکایت از آن دارد که این کتاب – اگر استحقاق الزم را برای ترجمه
داشته باشد – توسط کسی به فارسی ترجمه ش د ه که وقوف ال زم را به زبان
و ادب فارس ی و احکام دستور زبان فارسی و تاریخ سیاسی معاصر ایران
ن داشته است .ترجمه آقای میالنی از کتاب خود  ،لنگش هائی دارد که بیش
از هر چیز دیگری صالحیت مترجم در فارسی سازی کتاب خود شان را اندک
می نمایاند  .به مواردی از این لنگش ها توجه کنید :
 - 1ایشان بارها عالمت مفعول بی واسطه را در جائی دیگر و نا متناسب با

مدلول آن بکار برده اند  .نظیر این که در باره پرون نوشته اند  ... :کار
نظارت بر باغ های هتلی که متعلق به رضاشاه بود را به او سپردند (
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ص  ) 67و این بی دقتی و رفتار محاوره ای در کالم رسمی بار ها در مواضع
گوناگون کتاب و از جمله در همین صفحه تکرار شده است .
 - 2آقای میالنی بارها کلمه مستحضر را به جای کلمه مستظهر به کار برده

اند  .مثال در صفحه  16کتاب نوشته اند که مجله کاوه  ... :چند سالی به
کمک آلمان مستحضر بود و در صفحه  504در باره بختیار نوشته اند که
 .... :به حمایت ارتش مستحضر نبود  .و همین اشتباه را در صفحات
دیگر نظیر  113و  119و  411و  470تکرار کرده اند .
 - 3ایشان در باره یکی از مباحث بسیار دلخواه خود که همانا خیاالت طمع
کارانه بلشویک ها در باره تصاحب مناطق هم جوار با شوروی است  ،چنان

تعجیل ی در اثبات این خیاالت نشان دادند که دو عبارت دندان طمع تیز
کردن و چشم طمع دوختن را با هم ترکیب نمودند و این عبارت درخشان

را از میان آنها بیرون کشیدند که  :بلشویک های تازه به قدرت رسیده
شوروی ظاهرا برای دیگر ایاالت ایران که هم مرز شوروی بود نیز
دندان طمع دوخته بودند ( ص ) 17
 - 4آقای میالنی در یکی از واژه سازی های خود که خوشبختانه پیگیری
نشده است

 ،کلمه جعلی و عوامانه تقاطی

را به معنی مخلوط شده و

درهم فرورفته به کار برده اند و بنیاد آن نیز در ظاهر چنین است که گویا
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آقای میالنی واژه ترکی قات را که در فارس ی به صورت قاتی ( قاطی ) در
آمده است  ،کلمه ای عربی فرض کرده اند و آنرا به باب تفاعل برده و مصدر
تقاطی را از آن ساخته اند و در سخن از ادعاهای اردشیر زاهدی راجع به
توازی فعالیت های مخالفان مصدق با عملیات کودتائی امریکا و انگلستان

علیه دکتر مصدق  ،اظهار داشته اند که .... :گاه تالش های این دو
جریان در روایت او تقاطی و همسوئی پیدا می کردند ( ص . ) 213
خوانندگان محترم کتاب البته این دقت را معمول می دارند که شاید مراد
آقای میالنی  ،کلمه تقاطع بوده است که احتم ا ال در حروف چینی و چاپ به
صورت تقاطی در آمده است اما سیاق عبارتشان

آشکارا از همسوئی و

اختالط دو جریان سخن می گوید و نمی تواند واژه تقاطع را در نظر داشته
باشند زیرا که کلمه تقاطع فقط به معنای برخوردکردن  ،یکدیگر را قطع
کردن  ،از هم گسستن  ،از یکدیگر جدا شدن و قطع کردن دوخط یکدیگر
را در یک نقطه است و چنین مفهوم ی با مقصود آقای میالنی فاصله عمیقی

دارد زیرا ایشان بالصراحه از توازی فعالیت های سرلشکر زاهدی و
طرفداران شاه و منتقدان مصدق با طرح کودتای انگلیسی – امریکائی
سخن گفته اند ( همان ) و همه می دانند که خطوط متوازی هیچگاه
یکدیگر را قطع نمی کنند  .پس مراد آقای میال نی همان تقاطی است
واگرغیر از این باشد آنگاه داستان عذربدتراز گناه به میان می آید  .چرا که
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باید توضیح دهند که خطوط متوازی یا موازی چگونه می توانند یکدیگر ر ا
قطع کنند .
 - 5ایشان در راستای

واژه سا زی های خود  ،ساخت ظاهری برخی

از کلمات را که معنایشان پیوسته به همان ساخت سابق است چنان تغییر
داده اند که حاوی معنای دیگری شده است اما با وجود چنین عملی ،
ایشان هنوز همان معنای سابق را از آن مستفاد می کنند  .برای نمونه نگاه
کنید به صفحه  490که واژه هراسناک را به جای کلمه هراسان به کار برده

اند  .... :در آستانه  28م رداد  ،شاه از حمایت ارتش  ،بخش مهمی از
طبقه متوسط و بازاریانی که از نفوذ کمونیست ها هراسناک شده
بودند برخوردار بود  .همه می دانند که واژه هراسناک به معنی ترس آور
وهراس انگیز به کار می رود حال آ نکه مراد ایشان از این واژه  ،ترسیده و
بیمناک است .
 - 6آقای میال نی در استفاده از برخی کلمات  ،جهات معنائی آنها را تغییر
داده و بدور از فصاحت الزم یک نوشتار پژوهشی  ،آنها را به دلخواه خود به
کار برده اند .ایشان در یکی از این موارد کلمه رجحان را اینگونه بکار برده

اند  :در واقع در بیش و کم همه موارد تکیه گاه اصلی انگلستا ن برای
طرح های خود  ،ایرانیان بودند که منافع شخصی خویش را بر منافع
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ملی رجحان می گذاشتند ( ص  ) 17و کیست نداند که واژه رجحان بطور
عمده با مصادری همچون بخشیدن و دادن و نهادن همراه است .

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا

ی – سرانجام

کتاب نگاهی به شاه نمونه واض حی از انحطاط در تاریخ نویسی است و به
اغلب آ ن مسائل و مباحثی که در هر تاریخ نویسی علمی و اجتم اعی مورد
توجه مورخان است  ،اعتنائی ندارد  .این کتاب یک شرح حال نویسی
ماجرائی و شبه سینمائی و بدور از تاثیرات عینی طبقات اجتماعی و گروه
های سیاسی و نیروهای متعلق به گذشته در اوض اع و احوال جدید و فاقد
هرگونه ارزیابی انتقادی از تاثیرات استعمار و ارتجاع و امپریالیسم در
اوضاع و احوال ایران است و بسیاری از مشکالت ایران را به نیرو های ضد
امپریالیست جهان منتسب می کند  .این کتاب تنها راه توسعه و ترقی
ایران را در همراهی با غرب و به زبان د یگر در پیروی از غرب امپریالیست
می داند و با وجود دخالت های آشکار آن در توطئه های فراوان علیه ایران
مستقل  ،غرب امپریالیست را متحد و دوست ایران و حامی استقالل کشور
می شناسد و در ارزیابی از انقالب ایران همان مباحث و مطالب دولت های
امریکا و انگلیس را تعقیب می کند و مطالباتی همانند آنان دارد  .او با
تقبیح اصالح طلب شرافتمندی همچون جیروالمو ساووناروال و تطبیق او
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با مسائل انقالب ایران  ،در حقیقت انقالب ایران را تقبیح می کند  .کتاب
میالنی در عین حال  ،انتقاد از شاه واستقبال ازسرگذشت او نیز هست اما
چرا ؟ او چرا باید درسرزمینی که مسکن صد ها هزارنفر از سلطنت طلب ان
فراری است  ،بر این مرده

پر سرو صدا چنین بی پروا لگد زند وبسیاری

از اتهاماتی را که متوجه او بوده است  ،تائید کند ؟ شاید پاسخ این سئوال
در سرانجام سلط نت فرو ریخته پهلوی باشد که دیگر تحت هیچ شرایطی
جنبشی ندارد  .او جانو ر مرده را به قربانگاه برده است تا امریکا را از کانون
اعتراضات و انتقادات ایرانیان وطنخواه و آزاده و عدالت طلب خارج کن د  .او
ایران را به سفره ا ی

دعوت می کند که قریب  40سال پیش از کنار آ ن

برخاسته ا ست  .سفره ای که تنها الیق آرایشگران امپریالیسم و استبداد
سرمایه است  .ایران می تواند بدون دوری گزینی

از بقیه جهان و بدون

تبدیل گذشته به موانع آینده وبا پرهیزاز هرگونه ستیزه جوئی های بی دلیل
و یا اظهار خصومت های مدام نسبت به دشمنان آشکارو نهان،براستقالل
خود ازامپریالیسم و مطامع آن پایداربماند و بر روی داعیان و دوستداران نظم
دلخواه امریکا

این ابیات آموزنده و درخشان از منظو م ه عقاب  ،سروده

پرویز ناتل خانلری را بخواند که :
سال ها باش و بدین عی ــ ش بناز
تــوومــردارتو و عمــر دراز

نگاهی به شاه  ،برائت نامه امریکا

من نیم درخور این مهمــ ــــ ــانی
گند و مردار ترا ارزانــ ـ ــی
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