
آغاِز@همراه@با@پايان

ميرود/ آن استقبال به آ@گاهانه فرد كه باشد محتوم نتيجهاي براي مثالي ميتواند بختيار شاپور روزة سيواندي دولت
در را خود ميديد *زم انگار بختيار رفت, در ميشود نزديك خطر كرد احساس وقتي بار دو كه شاه محمدرضا برخ8ف
در نگرفتند/@ جدياش زياد شد شناخته هم وقتي نميشد; شناخته نميگذاشت پيش قدم تا كند/@ فدا تاريخي فرصت اين

بود/ انتخابش نتيجة محتوْم سرنوشتي هم و او, انتخاب تنها هم انگار فداشدن تراژيك, وجهي
تيمورتاش عبدالحسين نميشوند/@ نابهنگامشان فناي متوجه حتي انگار نميگيرند; جدي زياد را افرادي چنين ايران در
مناسبتر ارباب نقش براي آشكارا كه متشخص, مرد اين بود نگران ايراني, حا@كمان همة مانند رضاشاه, بود/@ آنها از يكي
مبادا كرد زجرُكش فجيع وضعي با را معتبرش حامِي رسيد, بام پشت به وقتي باشد/@ داشته سر در خيا*تي نوكر, تا بود
بريتانيا عامل را او هم مطلعتر آدمهاي برخي اما كردند ترور اس8م فدائيان را رزمآرا علي بيايد/@ با* نردبان آن از @كسي

ماند/ مرثيه و كينه گرفتار و افتاد بنزين و نفت حماسة راه به او قتل با مملكت كه نيستند ناراضي و ميدانند
اهليشدن مسير در مجمعالقبايل آن حركت كردند ُمثله خيابان وسط طالباني وحوش را Xنجيبا وقتي افغانستان, در

گيرد/ دست به را سرزمينش مديريت بتواند او مانند شخصيتي تا بگذرد سالها شايد شد/@ @كندتر
كه سرگشته مردمي ـــ باشند داشته جاذبه صحاري اين سا@كنان براي كه آنند از واقعبينتر و واقعيتر آدمهايي چنين
نداشته قعود كه قيامي بگردند: بعدي خلسهآور تخّي8ت دنبال و بنالند خماري از سپس بروند, رؤيا دنبال شدهاند معتاد

يابد/ سامان هميشه براي بار يك كارها و دهد پايان ظلمها تمام به كه رستاخيزي و باشد
حمايتي هيچ اما شد حمايت واقع در نشد/@ حمايت بختيار از كه ميكنند انتقاد كساني نداشت/@ بقا بخت هم بختيار
دست از صدارتگرفتن eحكم پيروزياش و پايان, با همراه شروع بخشد/@ استقرار را مستعجلش دولت و او نميتوانست
اسب چانهزني/@ و تعويق و مذا@كره غيرقابل بود خواستي سلطنْت فوري پايان شاه, رفتن با بود/@ شكست معني به iشاه
تصحيحشدة شرايط ادامة در داشتند بختي ا@گر هم آزادياش نهضت و بازرگان نميشود/@ برنده هورا@كشيدن با صرفا بازنده

بود/ قبلي
قطبزاده صادق لباسهاي گرچه ميكردند/@ اشاره بختيار خوشدوخت كتوشلوارهاي به خارجي گزارشگران برخي
قابلقبول انگليسي و روان فرانسة شخصيتش, ميبخشيد جلوه بختيار كسوت و هيئت به آنچه نبود, او مال از @كم
نبردي در تكافتادگياش و جوشوخروش, پر روحيهاي بر خويشتنداري از ظريف *يهاي استد*ل, طرز صحبتكردنش,
افسارگسيخته آدمهايي هياهوي در گمشده بود اروپايي دليرمردي غربيان, چشم به شود/@ برنده آن در مينمود بعيد كه بود

نفت/ چاههاي اطراف در بدوي و
عصباني بختيار مزاحمت از اساسي تغييرهاي مشتاق جوانان بسياري ميشد سبب شاه رژيم سقوط براي بيصبري
بر قرار ا@گر كه ميشدند نكته اين ملتفت معدودي است/@ شده معركه وارد بيجهت كه كنند تلقي خرمگسي را او و شوند
چنين پيمودن براي گزينه بهترين بختيار باشد, كشور سياسي روند در دخالت جهت در مردم فكر رشد و جامعه ترقي

است/ مسيري
روز هر حرفزدن راحت و ميكشيدند محكمتر را تسمه بازارـ@حوزه فشاِر گروههاي سازماندهندگان ,٥٧ ماه دي
به و دانشگاه به شهر حاشية از اعزامي و پشتكوه از وارداتي پيادهنظام روزافزون هجمة در بود/@ پيش از مخاطرهآميزتر
اجراي او خواست حدا@كثر باشد/@ داشته اعتقاد بيان آزادي به ميتوانست نه و ميخواست نه بازرگان نشريات, دفتر
بازِي قواعد رعايت بود/@ امروزي بورژواي بختيار اما ميشناخت/@ جرم را فكرها پارهاي ابراز كه بود موجود قوانين

كند/ فراهم دموكراسي فكر قوامگرفتن براي فرصتي ميتوانست مدرن جوامع
يعني الف به گذاشتن پا اما كند, عبور الف از بايد ب نقطة به رسيدن براي داشت: قرار ناممكن موقعيتي در بختيار
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صغرا بهعنوان مانعةالجمع فرض دو استعارة به تبديل رمان اين عنوان ,#١٩٦٠( آمريكا در هلر جوزف نوشتة @Catch-22 انتشار از پس ١

شد/ واحد گزارهاي كبراي و

بود گرفته عهده بر كه كاري در موفقيت براي بپرد/@١ ب به نميتواند الف از گذر بدون و برسد, ب به توانست نخواهد
از را زندهماندن, حتي موفقيتي, هر بخت بختيار و ميشد مت8شي دستگاه كل ميرفت شاه وقتي اما ميرفت, شاه بايد

خرما/ هم و خدا هم ميداد/@ دست
يا نميآورند ياد به ظاهرا نشد حمايت بختيار از نوشتهاند و گفتهاند كه كساني مينمود/@ تقديرگونه بنبستي موقعيتش
براي پرخواننده, نشريات ٥٧ آبان ١٥ از باشد/@ ميسر ميتوانست راهي چه از نظرشان مورد حمايت ابراز ندارند توجه
درازا به روز ٦٢ دي, ١٧ تا كه, زدند نامحدود اعتصابي به دست دستگاه, به وابسته يا متمايل مطبوعات از برائت اع8م
علني مخالفت ياراي كسي اما بزرگ, است خطايي كار اين نبود متوجه مستقل مطبوعاتيان همان از كسي كمتر @كشيد/

ميكنيد؟ حال ايرونيبازي آچمز از ٢

به دستازكاركشيده قلمزناِن ٢
بودند/ مخالف اعتصاب با علنا كه بود كساني با مخالفت براي اعتصاب زيرا نداشت

نوع از سكوتي به ناچار علنا اما يافت, راهي زودتر هرچه بايد اعتصاب بنبست از خروج براي ميگفتند همديگر
تقريبا ايران ,٥٧ سرنوشتساز آذر سراسر در بودند/@ باشكوه اقدامي بهعنوان احمقانه كار همان تأييد حتي يا رضامندي

نداشت/ مطبوعات
ناپايدار, گرچه ليبرال, دولت نوعي ايجاد به ميتواند بختيار دولت دوام بودند متوجه چپ جوانترهاي از كساني حتي
ضربة با بعدا اوضاع, بر تسلط فرض به دولتي, چنان بود پيشبيني قابل آنهاست/@ سود به فرصتي چنين و كند @كمك
انتخاب كنند/@ عمل بومي كام~ بلكه اروپايي, و بورژوا@ليبرال نه كه بدهد كساني به را خود جاي و شود كنار بر نظاميان
بولنت بختياْر كه است تركيه الگوي ميان انتخابي نهايت, در ندارد/@ فن8ند با دانمارك قياس به ربطي ايران در واقعي

گانگسترش/ ژنرالهاي و انتحارچي تروريستهاي با پا@كستان رّجالهآباد و باشد, آن ِاِجويت

صفحات عنوان دو و اول صفحه عنوان يك مطبوعات اعتصاب پايان از پس @آيندگان جديد دورة شمارة نخستين در
بود/ بختيار به مربوط داخلي

دولت دربارة نظرخواهي دوم بخش و هست̀`@; نظاميان كودتاي '@احتمال ' او: گفتة يك اول, صفحه عنوان سه دي ١٩
مخالف/ است>, امپرياليسم دستنشاندة دولْت <اين موافق; داد>, تشكيل كابينه ميهن به عشق بهخاطر <بختيار بختيار:

قلم با تيتري ,@`̀ ميشود تجديدنظر نظامي قراردادهاي همة 'در ' او: گفتة آنها از يكي اول, صفحة عنوان پنج دي ٢٠
با اول صفحة در نوشتهاي كودتا!>, كودتا, <@كودتا, شد̀`@; خواهد انجام ماه ٦ مدت در @انتخابات ' ' آن: با*ي @كوچكتر
/iميرود كار به نشريه يك تحريرية اعضاي از غير قلمزناني براي معمو� كه eعنواني مطبوعاتي> همكار <يك امضاي

راه بدترين نظامي @كودتاي ' ' سوتيتر: سه و `̀ گرفتهام اطمينان ارتش '@از ' اصلي عنوان با اول صفحة اصلي خبر دي ٢١
سرنوشت موضوع نيست, خميني Xآيتا [@يا]@ شاه, سر بر 'بحث ' است̀`@, انجامشده تقريبا عملي شاه 'رفتن ' است̀`@, حل
افعانهايي تمام گفت و داد تهران در مسلح افغان ٢٠٠ دستگيري از خبر بختيار شاپور داخلي: صفحات در @/ است̀`@ ايران
اين اع8م نميكنيد 'فكر ' خواننده: تلفن كرد; خواهد اخراج دستهجمعي دارند اقامت ايران در غيرقانوني طور به كه را
`̀ كند/ اغتشاش ايران در مسكو 'نميگذارم ' بود: گفته بختيار `̀ باشد؟ مردم ترساندن براي وزير, نخست توسط هم آن خبر,

خبر/ دو دي ٢٣
اعتصابْي <@كارمندان مضمون با دوم صفحة در درمبخش كامبيز كاريكاتور و اول/@ صفحة عنوانهاي در او گفتة دي ٢٤
خودم نيار, در صداشو بختيار: ـــ نميدن! راه وزارتخانهها تو رو ما قربان وزير: نميدهند/> راه وزارتخانهها به را وزرا

نخستوزيري/ اومدم يواشكي هم
صفحة درمبخش, كامبيز e@كاريكاتور سنگينم̀`@ خيلي جاروشدن براي 'من ' اول: صفحة عنوانهاي در او گفتة دي ٢٥

http://www.mghaed.com/ay/57press_strike.PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/Catch-22


بختيار شاپور دولت دربارة
٣ www.mGhaed.com

/i!!كنم جارو را اطاق اومدم من آقا, نترسين پيشخدمت: ـــ مضمون همين روي بهمن, اول دوم
اول/ صفحة عنوانهاي در بختيار گفتة دي ٢٦

جنيدي/ فريدون نوشتة بختيار>, آقاي بوديد, نكرده پشت ملت به شما كاش <اي سياسي: صفحة در دي ٣٠
/ نيستم̀`@ معتقد شاه فوري بازگشت به 'من ' اول: صفحة در بختيار گفتة بهمن, اول

دولتهاي مزدور روزنامههاي ' ' خبر: همين سوتيترهاي و ;@`̀ كرد نخواهم خالي را سنگر 'بختيار: ' اول: صفحة بهمن, ٢
نخواهد پاسخ بدون افراد يا ارتش به اتهام و اهانت '@ادامة ' ميكنند̀`@, مسموم را عمومي اذهان تيراژ ازدياد براي فاسد

/ ماند̀`@
ميگيرد/ مجوز پارلمان از بازداشتي وزيران تعقيب براي بختيار بهمن: ٣

بختيار/ دولت به مربوط خبر يك و دهد̀`@, استعفا بايد بختيار 'دولت ' بازرگان, گفتة بهمن, ٤
اجازة بدون نميتوان را نظامي[@اي]@ هيچ ' ' و است̀`@ نداشته مرا قدرت نخستوزيري هيچ ' ' بختيار: گفتة دو بهمن ٨
Xآيتا بيانية اساسي>, قانون براي مردم نه است مردم براي قانون بختيار! <آقاي ديدگاهها: صفحة در @/ @`̀ كرد تيرباران من
و نويسندگان سنديكاي دبير سفري, محمدعلي نوشتة وطني!!>, آلندة <سالوادور آخر: صفحة در و نوري; ع8مه
سنديكا دامان به دست مطبوعات اعتصاب پايان بهخاطر كه نبوديد شما '@آيا ' بختيار: به خطاب مطبوعات, خبرنگاران
هم حا* راستي @/ @/ @/ نكرديد؟/@ ياد شيلي در پينوشه @/ @/ @/ رژيم از @/ @/ @/ داشتيم كه دوساعتهاي جلسة در آيا / @/ @/ @/ زديد؟

`̀ آمد؟ آلنده سالوادور و رفت پينوشه شيلي, عكس به ايران, در كه داريد را گمان اين
شوراي بختيار: شاپور عليه جرم اع8م دندانپزشكان; و پزشكان ملي سازمان بيانية ميگويد>, دروغ <بختيار بهمن ٩

نيست؟> بس كشتار <آيا تحريري: يادداشت كرد; مأمور منظور اين به را كميتهاي صنعتي دانشگاه
از بايد كه دارد رسمي و قاعده كار اين شود; جمهوري ميتواند ايران رژيم اول: صفحة در بختيار گفتة چند بهمن ١٠

ندارد/ وجود ارتش دو و دولت دو ندارم; تماسي هيچ شاه با شويم; وارد آن
آقاي <ا@گر بخش: سه در داخلي صفحات در تحريري يادداشت اول; صفحة در بختيار اقتصادي برنامة بهمن, ١١
حكومت قانون به چرا است معتقد دموكراسي و سوسياليسم به دموكرات سوسيال نخستوزير اين '@ا@گر ' :<@/ @/ بختيار/@

/ بانكها>@ اعتصاب <دربارة كيست؟>, دست ن ا*� <دولت ;`̀ است؟ برده پناه نظامي
بدون تحريري يادداشت و ;@`̀ كرد خواهد اداره را مملكت مركزي دولِت 'تنها ' اول: صفحة در بختيار گفته بهمن, ١٢
او: از نامبردن بدون بختيار حرف نقل نوع>, اين از اصط8حاتي و <مصلحت آخر: صفحة در بخش دو در امضا
و ميكند تغذيه دولت بودجة از راديوتلويزيون ولي است آزاد دليل اين به ميشود/@ منتشر شخصي سرماية با مطبوعات ' '
به اعتقاد و مسئوليت مدعي شخصيِت '@آن ' او: از نامبردن بدون هم باز آن رّد و ,@`̀ باشد/ دولت سياست مجري بايد ناچار
خوبست <چه دوم: بخش و ;@`̀ بدهد؟ غيردولتي فرستندههاي تأسيس اجازة نميگيرد تصميم چرا @/ @/ @/ دموكراسي سوسيال
و تصادمها در دي ١٦ روز از 'هركس ' گوينده: نام ذ@كر با بار اين بختيار حرف نقل هم باز بدهند!>, آقا دست را @گوشي

آن/ بر تند رّديهاي و است̀` تظاهرات برپا@كنندگان و گردانندگان گردن به خونش شده كشته تهران روزانه تظاهرات
نوشتة ,<@/ @/ هم/@ بختيار آقاي كه كرد باور <نميتوان اول; صفحة در دولتش و بختيار به مربوط خبر سه بهمن ١٤ شنبه

`̀ @/ @/ كنيد/@ استعفا و دهيد نشان شهامت بختيار, '@آقاي ' مرزبان: رضا
در تغييري هر ميكنم; تيرباران بيندازند راه داخلي جنگ كه را كساني اول: صفحة در بختيار گفتة دو بهمن ١٥

گيرد/ صورت آزاد انتخابات طريق از بايد حكومت
بختيار/ ــــ است مجهول من براي اس8مي جمهوري معناي بهمن: ١٦

'تنها ' اول: صفحة در او گفتة يك و بختيار>, دولت ساقط@كردن براي قانوني <راه مجلس, به مربوط خبر يك بهمن ١٧
و ;iمكيe صنعتي مهوش نوشتة داد>, نشان را دندانهايش بختيار <دولت مقاله: دو و داشت̀`@; خواهد وجود حكومت يك
با بختيار شاپور آقاي از پشتيباني به را صدايم 'من ' اميرشاهي: مهشيد نوشتة كند؟> حمايت بختيار از كه نيست <@كسي



بختيار شاپور دولت دربارة
٤ www.mGhaed.com

`̀ بماند/ تنها صدا اين ا@گر حتي ميكنم, بلند تمامتر هرچه سربلندي
ميايستم/ قانونشكنيها برابر در بختيار: بهمن, ١٨

يا ويتنام يا نداريم: بيشتر راه دو نويسنده!! 'خانم ' اميرشاهي: مهشيد نوشتة به شمسلنگرودي محمد پاسخ بهمن ١٩
كه ميبينيد چسبيدهايد دست اين از قوانيني و گرم پتوي سنگر به كه آنها همة و شما و نيست ميانهاي راه متأسفانه و شيلي
كه چرا بود نخواهد سنگر اين حاميان ضرر به شيلي منج8ب هيچگاه نماند نا@گفته البته كه كردهايد انتخاب را شيلي راه

`̀ ميكند/ تغذيه روده اين از كرموار روزيشان
تيتر و `̀ كرد خواهم ايستادگي شده قيمت هر 'به ' رسيد: دوم چاپ به كه چهارصفحهاي فقط روزنامهاي در بهمن ٢٢
است, سرماخوردگي نوعي `̀ بختيار @استعفاي ' ' eانگار اول صفحة در شد̀` شايع شهر در بختيار 'استعفاي ' ناخواستهبامزة

/iميشد تلقي وزين روزنامهاي شأن دون كه شايعه كلمة از پرهيز براي ظاهرا
موقت/ دولت نخستوزير معاون مقام در يزدي ابراهيم از نقل به ,`̀ داد استعفا 'بختيار ' بهمن, ٢٣

است>/ نظر تحت <بختيار بهمن, ٢٥
او/ نوروزي پيام متن با همراه فرستاد>, پيام مخفيگاهش از <بختيار فروردين, ٧

وزير نخست مصاحبة در گفت و كرد تكذيب را فرانسه خبرگزاري گزارش موقت دولت سخنگوي فروردين, ١١
تلويزيون از كه مصاحبهاي در بازرگان مهدي بود داده گزارش پرس فرانس آن, از پيش روز بود/@ نشده بختيار به اشارهاي
نه كه دارد آرزو اما ندارد دست در زيادي اط8ع سابق وزير نخست بختيار شاپور دربارة است گفته شد پخش فرانسه
تكذيب چيزي چه نبود مشخص داخل در و بود زده خارجه براي حرفي هم باز بازرگان شود/@ بازداشت نه و شود @كشته
خبر متن يا شده, پخش پاريس تلويزيون از روز وسط مصاحبه اينكه ندارد, چنداني خبر بختيار از بازرگان اينكه ميشود:

@آيندگان؟ در درجشده
٣٠ كند̀`; تثبيت را شاه بود نيامده كند, جمهوري اع8م خودش بود آمده 'بختيار ' يزدي: ابراهيم ,٥٨ تير ٢٨ بعدها: و
نخواهم تشكيل مخالفي سياسي حزب هيچ ' ' بختيار: مرداد, ١٠ فرانسه; خبرگزاري به بختيار شاپور پيام 'تسليم ' تير,

`̀ داد/

كوتاه فهرست اين در را مقالهها و نامهها در مشروطه اساسي قانون عليه خوانندهها اشارههاي و تلفني پيامهاي تمامي
نميشد را ترقيخواه شيِك سياستمدار جاذبة ديد: @آيندگان ستونهاي در را عمومي دودلي بازتاب ميتوان ك~ نياوردهايم/@
قرار كه رسد چه تا ميشد, تلقي كثيف فكري مختصر, و موقت هم قدر هر شاه, َدمودستگاه با سازش اما گرفت ناديده
بود/ زمان روح هگلي, بياني به نابودكردن, نشئة از سرمستي بماند/@ باقي نظام اقتصادي و لشكري و كشوري بدنة باشد

مثبت جنبة اندك به نظرها منفي بار اما نميرسد نظر به جهتدار @آيندگان در او دولت و بختيار به مربوط خبرهاي
نمايندگان معتبر, مستقل مطبوعات غياب در بود/@ گذشته بيانيه و مقاله و حرف از كار درهرحال, ميچربيد/@ بسيار آنها
با iغيره و بهشتي اردبيلي, eموسوي خرداد پانزده طايفة و iآزادي نهضت و eبازرگان اساسي قانون طرفدار ديندار جناح
فرستادگان و آمريكا سفارت ديپلماتهاي با و iمقدم eناصر شاه نمايندة و iفردوست eحسين ارتش و دستگاه بلندپايههاي
بازرگان و بختيار بين لزوم صورت در قدرت كه رسيدند شفاهي ظاهرا و كلي توافقي به آمريكايي و اروپايي ويژة

١٩٧٠ دهة طي مسكو بود/@ شوروي بلكه پايانيافته, موضوعي بهعنوان شاه شخص آيندة نه غربي قدرتهاي يك شماره نگراني ٣

نفوذ حوزة محدودكردن براي اهرمي هر از واشنگتن و ميگذاشت فراتر يالتا ١٩٤٥ توافق حدود از را پايش آفريقا در بخصوص
و بود واقعيت قدري شوروي مرزهاي گردا@گرد @` اسZ̀م سبز ''@كمربند ديني/@ باورهاي از حتما و جمله از ميكرد, استفاده حريف
مجازاتهاي و قصاص و شريعت احكام اجراي پا@كستان در ايران, در اسZمي حكومت تأسيس از پيش حتي افسانه/@ و اغراق مقداري
خاطراتش در آمريكا, سفير ساليوان, ويليام و داشت وجود ايران و شاه دربارة نظر چندين سفيد كاخ در بود/@ شده شروع اسZمي
�

٣
نماند/ نامطلوب عناصر و چپ رخنة براي منفذي تا شود دستبهدست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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ميديدند آمريكايي مقامهاي آورد/@ حساب به دولتش رسمي سياست را آنها نميتوانست او كه بود متناقض چنان نظرها مينويسد @�
رابرت ژنرال بيفتند/@ تله در و شوند غافلگير اين از بيش نبايد gحا و بود بزرگ خطايي شاه دست به ايران سپردن در نيكسون سياست
تأسيسات در شاغل آمريكايِي ٥٠٠٠ به نزديك ايمن و سريع خروج ترتيب تا آمد ايران به ناتو, نيروهاي فرمانده معاون هايزر,
كه را افـ١٤, رهگير جنگندههاي روي جمله از ايران, به فروختهشده جنگافزارهاي سّري كامپيوترهاي و بدهد را ايران نظامي
كشمكش به آمريكا نظامي تكنيسينهاي بود نگران كه پنتا@گون نظر از سفر اين كند/@ خارج بيسروصدا بيفتد اغيار دست به بود ممكن
برود ميكرد آنپا اينپا خودش كه شاه عزيمت و ميشد تلقي آمريكا ارتش از حفاظت شوند كشانده مخالفان و ايران ارتش بين
هايزر مأموريت كه ساختند داستان زمان همان درهرحال, كند/@ اعزام چهارستاره ژنرال آمريكا باشد gزم كه نبود مهم چنان موضوع

اَعلم/ uوا شد/@ غارت نقشه طبق پادگانها اسلحهخانة و بود شاه بيرونكردن

افزايش ميشدند نزديك قدرت اريكة به باورنكردني سرعتي با و غريب طرزي به كه كساني با مخالفت مخاطرات
شد فاش eبعدها ميرسيد تجارتخانهها قفل بريدن از خبر بهمن اوايل شبانه, رفتوآمد منع سستشدن با مييافت/@
كه بود واردكنندگاني از غنيمتگرفتهشده بلكه متعهد, بازاريان عطية نه ضدشاه تظاهرات در آ@كبند موتورسيكلتهاي
بركاتش كه گسترده, چپوهاي طليعة ميشد, بارگيري مصادرهاي اموال كاميونهاي نخستين @/iنميپرداختند وجوهات *بد
به الهي حدود اجراي و انتقام رنگ شهري و نوگرا آزاديخواهانه, اساسا جنبشي و بود پيدا افق در ساخت, را جديد طبقة
چنين كرد/@ تجددخواهان فكرِي همسفر نميتوان سخنراني و مقاله با را تفنگچي و بزنبهادر و قمهزن ميگرفت/@ خود

است/ فيل حضرت كار مهاركردنش شد ِول ا@گر نيرويي
از مينوشتند, آزادانه ممكن, حد تا كه, ميشد منتشر هم پرخواننده هفتهنامة چندين ٥٨ مرداد نيمة و ٥٧ دي بين
هم نشريات آن نويسندگان حتي و خوانندگان است عجيب كمي, از بيش و كمي, بختيار/@ شخص ضمنِي ستايش در جمله
نهضت و يتيم مشروطيت نوحة بر افزون ديگر مرثية يك ـــ نكرد حمايت بختيار از كسي كه بگيرند َدم را ترجيعبند اين
خواهد و افتاده مملكت اين در كه نامطلوبي اتفاقات تمام مسئول روشنفكرهاست: از كنايه معمو� '@كسي̀`, ' نفت/@ نا@كام

بيتقصيرند/ ترحلوا اندازة به مجموعا, چه و چهتكتك جامعه, طبقات و افراد بقية افتاد/@
كار وزارت قانون در كه پرداخت ميتوان شهرنو اهالي و مخدر مواد قاچاقچيان به تنها فيلمفارسي در ميگفتند زماني
فيلمهاي در و ميكنند/@ شكايت شوند تصوير منفي چنانچه و دارند اتحاديه حرفهها ساير نشدهاند; شناخته رسميت به
به ميانه روشنفكر بهدردنخور; و عوضي است موجودي باشد متوسط با*ي طبقة از چنانچه روشنفكر پرسوناژ نئو*تي,
واقعيتها كه كسي فيلمها, آن در ميماند/@ باز تعجب از دهانش زندگي واقعيتهاي برابر در اما است مردمدار جامعه پائين
و صفا و تهرونّيت و انسونّيت و حقيقت و حق تپندة قلب در كه است پرسوناژي ميكند حالي بيننده به و روشنفكر به را

خرُكشي/ چاِل حوالي و مهديموش گذر زير يعني شده: آبديده مردانگي و مرام
بدهند نشان حساسّيت بايد كه كساني حتي عقبترند/@ مردم از روشنفكرها كرد: پيدا رواج جمله اين زمان همان از

چه/ يعني مهمل حرف اين نميپرسيدند نوشتههايشان در
مشخص را شعارها پاية انق8ب, وقوع به اذعان و خودش كناره@گيري مطرحكردن با شاه كه كرد خواهيم اشاره ادامه در
ضدامپرياليستي خصلتهاي با خردهبورژوايي 'تماي8ت ' بهعنوان با* از خرداد پانزده طايفة به همواره دانشگاه اهل @كرد/@
دانشجوها سياسي برنامة در ميشد بحث خارج در ايراني دانشجويان كنفدراسيون در و ميكردند/@ نگاه ارتجاعي̀`@ اما

نه/ يا هست سرنگوني شعار جاي
از ميخواند @`̀ سياه ارتجاع ' ' او آنچه و گلوبندكي اعتراض بود كرده شاه,كمك رژيم با مخالفت تئوريزه@كنندة دانشگاه,
بايد شعارها تندترين مسابقة در حا* اما يابد/@ سياسي وجهة اندكي متجددها قاطبة نزد و رود فراتر طّيب امثال غائلة حد
بود/ شديد البته هم دانشگاه خود درون سياسي سازمانهاي بين رقابت ميكرد/@ رقابت بازارـ@حوزه كوچك اقليت همان با

ياد به اوست قلم به سرمقالهها تمام تقريبا @آيندگان كار پايان تا ٥٧ اسفند iدر ايران به eبازگشت از كه نگارنده
انتشار براي اما باشد نوشته مطلبي چنين يا بنويسد; مطلبي بختيار دربارة باشد خواسته او از سردبيري شوراي نميآورد

http://mghaed.com/ay/on_looting-1.htm
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باشد/ نشده منتشر بختيار از دفاع سبب به واردهاي مقالة ميداند بعيد بسيار و باشد/@ نرسيده شورا تأييد به
منتشر بختيار دربارة آن در آنچه بود/@ بحث دستور تعيينكنندة و شهري درسخواندة فكر طرز شاخص آيندگان
ميكرد/ حساب پشتيبانياش روي بختيار كه بود جامعه بزرگ بخش آن خواست بازتاب نميشد, منتشر واقع در يا ميشد,
گمان ك~ جامعه در است/@ توضيح از بينياز غالبا آورديم, را آنها از تعدادي پيشتر كه وارده مقالههاي و خبرها عنوان
حيرتانگيز درجهاي به مردم فراوان, طبيعي منابع و پول و نفت ـــ دموكراسي جز دارد زياد چيز همه از ايران ميرفت
تا قدم يك فقط د*وري/@ همه اين از حيرت غرق جهانيان و جهان گفتن; مردهباد زندهباد مشغول و سياسي نظر از آ@گاه
كه تسبيح نخ اما تمام/@ و خارجه عين ـــ ميگذاريم جمهوري آن جاي به و برميداريم را دربار است: فاصله اوج در پرواز

است/ پيشبيني غيرقابل نتيجه و رفت خواهد راه هزار آن دانة هر شود پاره
فرمانبري او از ژاندارمري و شهرباني داشت انتظار گرفت عهده بر شخصا را كشور وزارت سرپرستي وقتي بختيار
كار اين براي كند/@ برگزار صديقي و مصدق دستپخت نمونههاي از باوركردنيتر انتخابات.@رفراندمي بتواند تا *بد @كنند,
موقعيتي چنين *زمة نكنند/@ دخالت و خودسري اما باشند داشته اقتدار ژاندارمري فرمانده و شهرباني رئيس بود *زم
به اجتماعي نيروهاي توانايي و قضايي استق8ل و رامسر, تا تهران فاصلة اندازة به حدا@كثر بيطرف شاهي موقرانة حضور
وجود تصوري نشده برگزار ايران در باوركردني انتخاباتي هيچگاه كه آنجا از بود/@ انتخابات صحيح برگزاري بر نظارت

است/ دشوار حد چه تا جامعه اين در آرا شمارش س8مت كه ندارد
و خبرسازي به رفت, وقتي نه, و كرد قيچي مفهوم, يا حجم در را, بختيار دولت به مربوط خبري نه آيندگان
پيشنويس مطبوعات, eقانون بود مطرح آينده و حال به مربوط مبرم موضوعهايي پرداخت/@ او شخص دربارة انشانويسي
@/iخونين سركوبي شبح ميشد, رو يكييكي كه مبارز روحانيت و متعهد بازاريان نگرانكنندة نقشههاي اساسي, قانون

نميآمد/ حساب به آنها از يكي بختيار بربادرفتة خيا*ِت و نيامدهرفته دولِت
سرش به سر ميكردند تحقيرش خيابان و كوچه در كه شدتي با هيچگاه @آيندگان اما نبود, نادر بختيار از انتقاد در مقاله
خوانده سخنرانياش eدر او ناميدن طوفان̀`@ 'مرغ ' طور همين بود, رايج شعارهاي از @`̀ بياختيار نوكر 'بختيار ' نگذاشت/@
او, ناپديدشدن و دولتش كار پايان با @/i`̀ گريزد/ دريا از كه موجي آن نه موجم طوفان. ز نميترسم طوفانم مرغ 'من ' بود:
بعد ماههاي در و كرد متوقف خوانندگان, تلفنهاي و نامهها در چه و تحريري مطالب در چه را, او دربارة بحث @آيندگان
بعدها اما گذاشت احترام او شخصيت و شجاعت به خود موقع به شد/@ چاپ او دربارة تفسير و شرح بدون خبر چند تنها

نخورد/ را ناممكن امر حسرت
دربارة عامهپسند مجلههاي زماني كه هيجان نوع آن يا ميگيرند; جدي زيادي را دريغنامه و آهوافسوس انتشار @كساني
و i`̀است غش حال به دائم مرضيه كه است. دلكش با كه هر بود 'توانا 'e ميانداختند راه خوانندهها و هنرپيشهها رقابت
جدي خبرِي مجلة و وزين روزنامه اما ميكنند/@ پا به غيره و فوتبال تيمهاي مقايسة سر بر امروز كه بگومگوهايي
و تاريخي چشمانداز در را موضوع و نميگنجاند خود مطالب صدر در را بيش̀`@ هزاران خرد شمار 'وز ' قماش از مطالبي

بازندهها/ و رفتگان و مردگان احساسات ماساژ براي فقط نه ميبيند, اجتماعي اولويتهاي به توجه با
ا@گر بود, شده صحنه وارد بازنده و ديرهنگام بسيار كه جرياني تثبيت اميد به @آيندگان مقالهنوشتن ٥٧ بهمن و دي در
برنامههايش بتواند بختيار تا نگهدارد آرام را فضا ميبايد كه ارتشي نداشت/@ واقعي نتيجة ميآمد حساب به شجاعانه هم

بماند/ ميكرد دلگرم را شاه خود ميبود كار اين به قادر ا@گر كند اجرا را
هم آن با نبود/@ كارهاي ارتش بدون بارز, شخصيت بهرغم بود/@ نگراني ماية سخت بختيار سر پشت ساية همه, اين با
هراس اما مييافت, افزايش اندكي فقط بختيار هواداران شمار شايد ديگر مقالة چند يا يك با باشد/@ كارهاي نميتوانست
جدي را بختيار دولت نميتوانستند تنها نه شاه غيرمذهبي مخالفان حتي نبود/@ كمشدني ارتش سرسختهاي از عمومي

ميديدند/ بدفرجام برنامهاي در مهرهاي حالت, بهترين در را, او خود بلكه بگيرند,
از نقل به دي ١٨ اول صفحة درشت eسرخط دنيا از جاهايي شيوة به عام قتل شبح بود: افكنده سايه شهر بر شبحي
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دولت با مخالفت از حرفي ارتش فرماندهان گرچه @/iميكند ت8ش ايران در نظامي كودتاي براي اويسي خبرگزاريها:
كرد: مرگ به تهديد را او علنا ارتش, واحدهاي زبدهترين از هوانيروز, فرمانده خسروداد, منوچهر نميزدند, بختيار
را ارتشتاران بزرگ شاهنشاه چرا كه اوست طلبكاِر انگار @`̀ است/ كنده را خود گور نگيرد را شاه رفتن جلو بختيار '@ا@گر '

ميَبَرد/ هوا به حادثه @گردباد
بيتابي رفتن براي و بود ترسيده سخت شاه كند/@ ماندن به وادار را شاه نميتوانست ميخواست ا@گر حتي بختيار
بيحوصله ميزنند, را زيرآبش آنها دولتهاي كه او, ادعاي از نوشتهاند خاطراتشان در بريتانيا و آمريكا سفراي ميكرد/@
بسيار و چند*يه است موضوعي @/iكرد قطع را ديدارهايش و رنجيد او پرسماجت اتهامهاي از بريتانيا eسفير ميشدند
آمد/ نخواهد وجود به نظر اتفاق آن از واحد روايتي سر بر ايران, به مربوط موضوعهاي تمام تقريبا مانند كه, پيچيده
دولتهاي و اط8عاتي سازمانهاي توطئة قرباني خردمند̀`@ 'رهبر ' كه كرد نخواهد رها را نظر اين پهلوي طبقة بقاياي مث~

شد/ غرب
مخالفان كل بلكه بختيار, تنها نه واقع در خسروداد نبود: اشتباه مورد اين در دستكم عمومي افكار تشخيص درهرحال,

ميآورد/ در روزگارشان از دمار و ميگيرد را شاه رفتن انتقاِم كه ميكرد تهديد را
دولت از ارتش نيمبند حمايت عمومي افكار بچسباند, ارتش به را خود ميكوشيد كه بود بختيار بيشتر اين @گرچه
اع8مية است/@ شاه شخص نگهدارندة و سابق رژيم تكيه@گاه بود متهم كه نيرويي سوي از ميديد مضاعف گناهي را بختيار
به متهم را بختيار تختخوابي, هزار بيمارستان به نظامي حكومت مأموران حملة عليه دندانپزشكان, و پزشكان بهمن ٨
به اعتراض در صنعتي دانشگاه شوراي همزمان بيانية طور همين ميكرد/@ يورشهايي چنين توجيه در دروغپردازي̀`@ ' '

ميشناخت/ تعقيب قابل و @`̀ 'مجرم ' را او دانشگاه آن صحن بر نظاميان يورش
او و ميكنند, را خودشان كار و نيست بدهكار بختيار حرف به گوششان تيمسارها ميدانستند همه كه بود اين واقعيت
و يكجا بايد را بختيار و ارتش بود: اين ك8م جان بگيرد/@ فاصله ارتش از نميتواند متزلزل و اسمي دولتي رئيس بهعنوان

عراق تانكهاي پيشروي ٥٩ آبان در هوايي نيروي جنگندههاي وقتي زد: رقم ارتش را عراق با جنگ در سرنوشتساز تحول دو بعدا ٤

هوايي )رستة هوانيروز لشكر توپدار هليكوپترهاي كه زماني و دادند/@ نجات را ايران نفت صنعت كل و كردند متوقف را آبادان سوي به
يورش از بيش چيزي xك داشت ادامه سالها آنچه باقي كردند/@ متZشي را مجاهدين نيروهاي ستون ٦٧ مرداد در ارتش# زميني نيروي

نبود/ اول جهاني جنگ سبك به انساني امواج

٤
داد/ خاتمه سلطنت به و كرد بيرون صحنه از ضرب يك در

ميداد فرمان ا@گر يعني نكنند/@ ت8ش كودتا براي كه كردند گوش آمريكا حرف به ارتش فرماندهان بود حا@كي خبرها
بود/ مانده نا@كام و شده انجام پيشتر iنظامي حكومت كابينة و ازهاري ارتشبد وزيرِي eنخست كودتا اما ميشد/@ انجام
بنية موقعيت, آن در و بود رفته كلنجار تظاهركنندگان با خيابانها در اع8منشده ولرِم كودتاي نوعي اجراي در ماهها ارتش

بود/ ناروشن بدجوري آينده همه, اين با نداشت/@ رفتن فراتر
پيشبيني سريعش مرگ و داشت خبر او كشندة بيماري از كسي كمتر بود/@ شاه خود نفستازه@كردن ديگر, بزرگ شبح
در باد و جليقه جيب در شست انگشت شود, مسلط اوضاع بر و كند پيدا فرصت ا@گر كه بود اين كليشهاي تصوير نميشد/@
را كشور و ايستاد د*ورانه او اما ميدادند باد به را مملكت داشتند كساني كه پرداخت خواهد خويش ستايش به @گلو,
مرگ فقط و مرگ, گرْگ توبة و كرد يكسره را كار بايد بار اين كنند فكر اينكه جز نداشتند چارهاي مخالفانش رهاند/@

است/
كرد مطرح را سلطنت از كناره@گيري ٥٧ مهر اواخر كه كسي نخستين داشت: دور نظر از نبايد را عجيب واقعيت اين
ضرب دو در را خواستها سطح واقع در بود/@ شاه خود باز زد انق8ب از حرف بعد ماه كه هم كسي نخستين و بود شاه خود
٢٠ عصر لندن, در ايران سفير راجي, پرويز نميديدند/@ هم خواب به مخالفانش كه رساند جايي به كوتاه مدتي در و پياپي
برداشتهاند را ديوار روي تابلوهاي اشرف وا*حضرت قصر در شنيدم 'وقتي ' نوشت: روزانهاش يادداشتهاي در شهريور
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بجنگند, داشت اصرار @`̀ يّكهسوار 'جميلة ' كه پيشتر قرن ربع @`̀ شد/ خراب سرم به دنيا انگار كردهاند لوله را فرشها و
نخستوزيري به رسد چه تا بماند, كند متقاعد را هراسان و نوميد شاه نميتوانست هم فلك ٥٧ پائيز رفت/@ در برادرش

برود/ گرفت تعهد او از علنا @كه
منگ حتي و كرخت روحا و ضعيف جسما شاه گذاشت/@ بختيار حساب به نبايد هيچ را شاه مرخصكردن اعتبار اما
ميتوان ديد چشم به آذر ١٩ روز را خودش عليه تهران درسخواندة مرفه طبقة گستردة تظاهرات وقتي و بود شده
سخت نميخواستند را او كه مردمي از نماند/@ او در ايراني و ايران به ع8قهاي و احساس و حس كمترين كرد استنباط

بود/ ديبا فرح دايي قطبي محمدعلي همسر بختيار, خالة بختياري, صمصام لوئيز ٥

نسپرد, كسي به را كشور داد/٥@ منفيباف ناسپاِس بورژواهاي خودش, نظر به همان, از يكي دست به را دولت و شد بيزار
رفت/ فورا او ميخواست بختيار چون نه پذيرفت, را بختيار برود زودتر هرچه ميخواست چون كرد/@ رها

دست به متفاوت آسمان تا زمين از نتايجي شايد بود, گرفته بازي به را بختيار ٥٦ سال در ـــ محال ا@گري ـــ ا@گر
آن, سقوط پي در تورمي ركود بعد اندكي و نفت بهاي جهش از پس مجنونانه بريزوبپاشهاي با ٥٣ سال از ميآمد/@
سراشيبي در آمريكا, انتخاباتي مبارزات در بشر حقوق شعار علمشدن و بيمارياش, مهار براي قوي داروهاي مصرف

افتاد/ بيوقفه
آموزگار جمشيد دولت رويكارآمدن از پيش حتي بود; ٥٧ شهريور ١٧ از پيش بختيار عروج براي مساعد بالقوه زمان
بنويسند, مقاله خميني Xآيتا عليه داد دستور و شد دلير كارتر حمايت از شاه كه ٥٦ دي از پيش حتما و ,٥٦ تابستان در

كرد/ تعيين جانشين برايش و داد تغيير او زيان به يكسر را جريان كه @كاري
وقتي ٥٦ مهر ميشد/@ چاپ لندن @گاردين هفتگي بينالمللي نسخة در پاريس @لوموند گزيدههاي ترجمة زمان آن در
با داشت, شهرت ديگر جاهاي و ايران دربارة دائرةالمعارفي حتي و مفصل تحليلهاي انتشار به كه فرانسوي, روزنامة
اوضاع ناظران و جهان سياسيون توجه انگليسياش, ترجمة بخصوص آن, انتشار كرد, مصاحبه نجف در خميني Xآيتا

برانگيخت/ را ايران
تا شاه ميكرد منتشر ايران دربارة مطلبي آفريقا از گوشهاي در حتي روزنامهاي وقتي گفت همايون داريوش بعدها
عم~ و او, متوفاي پدر حتي و شخص يك به پريدن جاي به ا@گر نبود/@ ولكن نميفرستاد ايران سفارت طريق از جوابيهاي
همه و دارد وجود ديدگاه چندين ايران در ميكرد اع8م حكومت, و قدرت بديل بهعنوان جامعه كل به معرفيكردنش
بلندپاية اعضاي براي حتي اما داشت/@ لكردن ـُ گـ بخت هم بختيار مانند آدمي كنند, رقابت آينده انتخابات در ميتوانند
بحث وارد بياجازه را هركس و است يكسان او نزد عمومي تريبون و خصوصي محفل بود كرده روشن حا@كمه هيئت
حزب و ميكنند/@ ِكيف مردم ميكند, اجرا دولت ميكند, فكر نفر يك بعد به اين از و داد, خواهد گوشمالي شود سياسي
تقسيم براي بلكه ايمان, تحكيم براي نه زدند فرياد ملي شوراي مجلس در ٥٧ تابستان كه انداخت راه را رستاخيز فرا@گير

ميرسيم/ ابوالبشر آدم عهد به بدهيم ادامه كه را ا@گر̀`ها فقط '@ا@گر, ' بود/@ سيمان
احساس داشت تمايل و نيست هوشمندي آدم ميدانست بود/@ نكرده اشاره ملي جبهة به انزجار با جز هيچگاه شاه
نوشت وطنم براي @مأموريت كتاب در كند/@ جبران خندهدار دروغهاي حتي و ديگران تحقير و بلوف با را حقارتش

بود/ اسZم قوانين منظورش البته ٦

جبهة سران باز: و كنند/@ قطع را دستش عربستان٦ قوانين طبق بود نزديك و كرد دزدي خراسان مالية در جواني در مصدق
يعني خوردند/@ شراب ـــ آمد تهران به دولت با گفتگو براي آذربايجان ماجراي از پيش وقتي ـــ پيشهوري جعفر با ملي

بيدين/ هم و خائن هم
لقايش به را او عطاي سابق بيدينان و خائنان كرد دعوت مذا@كره و چاي صرف براي را ملي جبهة سران وقتي ٥٧ پائيز

ديدار به بار آخرين و اولين براي جمله, از بودند, برگشته شهر سطح به تازه كه @آيندگان سردبيري شوراي اعضاي از تن چند ٥٨ آذر ٧

٧
كند/ اعطا كسي به كه بود نمانده برايش چيزي سياسي سرماية از بخشيدند/@
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به كرد اشاره پيشخدمتش به كردند, دعوتش شاه دفتر از وقتي شنيديم او از رفتند/@ مصدق, دولت كشور وزير صديقي, غZمحسين @�
از پيش ميدانست رساند/@ خواهد ايشان به را اعليحضرت پيغام و ندارند تشريف منزل دكتر آقاي بگويد است تلفن پشت كه @كسي
پخش خارجي راديوهاي از خبر برگردد كنوني# )مفتح روزولت خيابان بنزين پمپ پشت كوچة در سادهاش خانة به نياوران از آنكه

كردهاند/ خرد سنگ با را خانه شيشههاي و شده

تمام ميشد, خ8صه محافظ يك و راننده يك در چندهفتهاياش دولت اقتدار و بختيار امكانات و اسباب كل هرچند
بعدها غيره/@ و نظامي سفارشهاي لغو ساوا@ك, انح8ل گذاشت: اجرا به بود جامعه از بزرگ بخشي خواست سالها را آنچه
چيزي كسي كرد/@ خيانت مملكت به و داد پس را پيشرفته جنگافزارهاي بازرگان دولت كه بود Xحزبا ادعاهاي جزو

شد/ اع8م بختيار سوي از كه بود همگاني تقريبا خواست شد لغو قراردادي ا@گر و نداد پس
نقش هم ا@گر مييافت/@ اع8ميه صدور از بيش فرصتي بعدها است ترديد جاي نميگذاشت پيش قدم شرايط آن در ا@گر
ايران متفرق عميقا جامعة حكمران بتواند كه بود آن از پيشروتر و مدرنتر و باسوادتر نميكرد بازي بيمحل خروس

باشد/
پاريس در تبعيد ايام در وجودش اينكه شد/@ ختم آشپزخانه كارد و كاراته مرگبار ضربات به هم او تراژيك سرنوشت
و داخل در سياسي قتلهاي دارد/@ بحث جاي ميشد س8خي بايد كه بود اس8مي رژيم براي جدي و فوري چنان خطري
كه ميدهد بازتاب را خودمختاري دستجات ائت8ف ماهيت مجموعا اما نرسد نظر به *زم تكتك شايد ايران خارج
ميدانند/ ثروت و قدرت حفظ *زمة را شدت نهايت در خشونت و نيست, مخالفان با مبارزه از جدا همديگر با رقابت

باشد/ بزرگي نانداني بايد قاعدتا عملياتي چنان هزينة و
خودش اما باشد سروده آلاحمد ج8ل سوگ در ميرفت گمان سال چندين e@كه شاملو احمد از شعري در توصيفي

ميخوَرد: بختيار به بيشتر iشد منكر سرانجام
@كسترشكند خا صاعقه خشم كه آن از پيش

بود/ كشيده توفان گاِو گُردة از تسمه
قائد محمد
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