
 
 
 
 
 

 *سياستنامة جديد

 

 دكتر غالمعلي رعدي آذرخشي

 

شيتق  قايت   اشتايا  يت « گنجشني  قايت  »چند روز پيش  لديد لو  

واشد  بنشتد قوقوفت  نگترش شتدرولن دكتر قحمود لفشتر كه به« اشتاتنتق  لد د»

ت بيصفحه چتپ شده به داتم رايشد و لز لو  ايت پت يتن آن رل  556آن قرحوم در 

ها خولندم و بر آن شدم كه شرحا دربترة ل ن لثر لرلمنيد بيرلآ آگيت شوق ولفر

 خولنندگتن قحترم قجد  آ نده بنو سم.

لآ لز قتجتوز لز صد قوضوع و قطدب قندرج در للبته قنظورم اهش  خالصه

ز لل ن كتتب نشست، بدكه قاصودم لشتره به قسمتا لز بعضا نكتاا لات كه پس 

 لم. ت گتها آنهت رل  تددلشت كرده خولندن كتتب به ختطرم قتنده

ل ن لات كه « قات   اشتاا» كا لز د    لهمشت و اودقند بودن كتتب 

دكتر لفشتر نو سندة دلنشمند آن لز د ربتز بت اشتات و لقيور اشتايا اير و كيتر 

دلشييته و در ل يين زقشنييه لز خبرو ييت و ارصيي  برخييوردلر بييوده لاييت ز ييرل 

  عدوم اشتاا و للتمتعا در كشور ايو س بيه احصشال  عتلا خود رل در رشت

نوشته لات. « اشتات لروپت در ل رلن»پت تن راتنده و راتل  دكترآ رل در قوضوع 

                                                           

.782ات  777، ص  مات  شتنزده، آ نده*   
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بعد لز قرللعت به ل رلن نشز چند اتلا عالوه بر قشتغ  لدلرآ و قضت ا قتصيدآ 

لمديه ايدر س در قشتغ  د گرآ بوده كه بت اشتات رلبط  بششترآ دلرند و لز آن

ا  عدوم اشتاا و قعتونت وزلر  فرهني  بيوده كيه شيخ  لخشير لزلحيت  قدر

آ د و قهمتر لز هميه شمتر قاعضو ت شتغ  آن در هشئت دولت شخ  اشتاا به

جدي  قعالوه بر نوشتن قات اا در قوضوعت  اشتايا در لرل يد قهيم اهيرلن و 

  كتوه، درضمن چهتر دوره قجد  آ نده كه خود قؤاس و قيد ر آن بيوده قايت 

 قتعدد در زقشن  اشتات دلخدا و خترلا به رشت  احر ر درآورده لات.

هتآ چنيشن شير  بصيشرآ در بنت بر آنچه گذشت عات د و آرلء و نوشته

 بتشد.بتب قستئ  اشتاا لز لرزش و لعتبتر ختصا برخوردلر قا

ول ي  ازلولر  تدآورآ لات كه دكتر لفشتر به قولزل  لشتخت   د گير، لز ل

 ا قتعيددفت  شعر و لدبشت  نشز بوده، لشعتر فرلولن اروده و قات   لدبلولنا شش

  گنجشن» نوشته لات كه بنشتد قوقوفت  آنهت رل به پشروآ لز نشّت  وآ در لدد دوم

 چتپ خولهد كرد.« قات  

* 

م شرح حت  قرتصرآ لز دكتر لفشتر به قدي« قات   اشتاا»در آغتز كتتب 

ه ايت  كيه بي« ل تدو ل رلنشكت»قجد  فتراا لنگدشسا قحمد كتقكتر پتراا )نا  لز 

قشالدآ  عنا چند ات  پش  لز درگذشت قؤلف قات   در كدكتيه چيتپ  1961

 شده قندرج لات.

دكتر كتقكتر پتراا در ل ن شرح حت  هنگتم لشيتره بيه عات يد اشتايا و 

قيردآ لايت آزلده و آزلد ريولها در »نو سيد كيه لو  قاللتمتعا دكتير لفشيتر 

آ لصيالحت  شت لوات، وآ  كا لز طرفدلرلن پرليوش و خيروش و ليدّار
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اشتاا و للتمتعا و وحد  قدا در ل رلن لات و به همشن قنتايبت لز كترهيتآ 

غرضا عات د اشتاا خود رل بشتن كند و چون با ددولتا كنتره لسته ات بهتر بتولن

رلحت صي پرول ا و بيتوآ بر عتم و ختص روشن گرد ده، در كمت  اتدگا و با

پشرل يه بيه صيور  نوير و لآ كه ختص آزلدقردلن لات پند و لندرز رل ... بالهجه

 ...«دلرد نظم درآورده به شته و گدل عرضه قا

 شولهد آنچه دكتر كتقكتر پتراا در بتب عات د اشتاا و للتميتعا دكتير

لش به لص  وحد  قديا و صيرلحت لهجيه لايت لفشتر قرصوصتً دربترة عالقه

شيود . د يده قا« قات   اشتايا»وضوح در لغدب قندرلت  كتتب به نو سدقا

 ذ الً به بعضا لز آن شولهد لشتره خولهد شد.

درخصوص احكشم و ااو ت وحد  قدا بت د گفيت كيه دكتير لفشيتر لز 

لول   لولنا ل ن لص  و همچنشن لزوم اعميشم و ايرو ز زبيتن فترايا رل هيد  

تر و   خود اتخته و ات پت تن عمر در گفتلصدا و قحور عمدة قجتهدل  و ابدشخت

لكترآ دگونيه قبيترزه و فيقتند و در ل ين رله لز هش كردلر به ل ن هد  وفتدلر قا

ورزد. لو گذشته لز كوش  دلئم و بذ  قت  لهت پششبرد ل ين قاصيود در غ نما

دايترنز ايتلهت »در حت  حشت  خود قسمت لعظم ثيرو  قتبي  ايولها رل كيه 

ايتزد و چيون بيه بوده پشتولن  بنشتد قوقوفيت  خيود قا« شكوش  خود و پدر

قولب وقفنتقه درآقد ل ن بنشتد بت د صر  احكشم وحيد  قديا و اعميشم زبيتن 

اولن گفت كه ولقف بزرگولر بت اأاشس ل ن بنشيتد خولايته لايت فتراا شود قا

  قطديوب دحتا بعد لز وفت  به قبيترزة خيود در رله قاصيود لدلقيه دلده و هي

 رل پت نده اتزد.خو   
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بترآ در ل ن كتتب در قات   قتعدد و بيه عبيترل  قرتديف بيه قوضيوع 

قديت و قدشيت »ولد  قدا و شرل ط آن لشتره شده لايت. لزلمديه در خطتبي  

شمسا( پس لز بشتن شرحا ولفا درخصوص لص  قدشيت و  1309)قردلد « ل رلن

شيرآ در صيفح  ولقع بدهندة آن در لاحو   اتر را و عنتصر قرتدف اشكش 

قاصود قن لز وحد  قدا ل رلن وحيد  اشتايا و لخالقيا و »نو سد  قا 271

ن للتمتعا قردقا لات كه عبتر  لز حفظ لاتاال  اشتاا و امتقشت لرضا ل رل

  م قمدكت قعترتبتشد. لقت قنظور لز كتق  كردن وحد  قدا ل ن لات كه در ام

و  ه دلرنيدبتن و لدبشت  فتراا عالقيآنتن كه به اتر خ و به ز قدا عموقشت  تبد ...

دلرند بت د بت لتن و د  اعا كنند كه رشت  وحد  قديا ل ين ل رلن رل دوات قا

 «روز قحكمتر شود...قمدكت روزبه

قؤلف ارو ز و اعمشم زبتن فترايا رل در همي  نايتي ل يرلن خصوصيتً در 

د و در دلنيآذربت جتن و خوزاتتن لز شرل ط عمدة احكشم وحد  قديا ل يرلن قا

كننيد دو خطير رل قهمتير لز هميه قشتن خطرهت ا كه ل ين وحيد  رل اهد يد قا

شمترد كه عبتراند لز لدلق  رولج زبتن احمشديا اركيا در آذربت جيتن )صيفح  قا

خرلب خطر له  و لاتبدلد كه در دلخ  قمدكت قرنهتات قيت رل ختنيه»( و 319

« ردكياولن لز آن لدوگشرآ كرده لات و فاط بت آزلدآ لفكتر و ارو ز قعتر  قا

 (.282)صفح  

، 123در صيفح  « زبتن و لدبشت  و خيط فترايا لزنظير اشتايا»در قاتل  

زبتن و خط فتراا عالوه بر آنكه در بر  لدبيا قجديه قتبي  بحي  »نو سد  قا

ت بلات در قسمت اشتاا آن هم لتآ قهما دلرد؛ ز رل بت وحد  قدا و درنتشجه 

 «هم بسته لات.و قمدكت، بهامتقشت لرضا و عظمت قدت 
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لآ كه به اتر خ و قوقشت ل رلن دلشته لات در قؤلف به عدت عشق و عالقه

 يرلن خطتب  قدت و قدشت ل رلن، پتراشتن قتولد و قاشم هنيد رل دلخي  در قدشيت ل

كا ( و ل ن قعنا قولب  ك قنتقش  قدما قؤدبتنه بشن لو و  264شمرده )صفح  

دلنست تن كه خود و هم  زردشتشتن هند رل هندآ قالز نو سندگتن پترس هندوات

 گرد ده لات.

 ر لفشترلز قستئدا كه اتلشتن درلز، در زقشن  اشتاا و لدبا قورد عالق  دكت

بتشيد. لو در ل ين بوده قوضوع ل رلن و لفختنستتن لز لحت  ايتر را و اشتايا قا

لدلء  قهربيتنا و زقشنه قات   قتعدد نوشته و لشعترآ اروده و كوششده بيت لههيتر

 ت د.دراتا و همتهنگا بت ل رلن اشو ق نملحترلم دلهتآ رقشدة برلدرلن لفختنا رل به

بيا ( خطتب به قد ر لنجمين لد474در قاتل  ل رلن و لفختنستتن )در صفح  

لتنب لفختنستتن رل اار بيتً بيه لنيدلزة ل يرلن بتور بفرقت شد كه ل ن»نو سد  كتب  قا

كش  دو دوليت اش سياسةً و لفختنا هرچند ادم كه ل رلنا دلرم و قعتدوات قا

دهشم ولا درحاشات  ك قدتشم در قتلب دو قمدكت و  ك روحيشم در قستا  قا

 «.دو بدن

( پيس لز  يتدآورآ 260در آغتز خطتب  قدت و قدشت ل رلن )صيفح  قؤلف 

اراشب شيتق  گروههيتآ چنيد نفيرآ و احو  و اكتق  للتمتعت  بشرآ كيه بيه

بشنا شيود و بيه نكتي  هر فيا كيه حكت يت لز لهيتنختنولده و شهر و قديت قا

وآ شت د روزآ هم قطيتبق آرز»... گو د  كند لشتره كرده و قانگرآ لو قاآ ندهو

در لتآ «. همه لنستنهتآ دنشت لمعشت ولحدآ اشكش  بدهند« للمد بشن»طرفدلرلن 

( بيتز در هميشن 313)صفح  «  گتنگا ل رلنشتن در زبتن پتراا»د گر در لو  قاتل  

بت د آرزوقند بود روزآ براد كه زبتنهت و عات د  كيا شيود، »... نو سد  قعنا قا
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للمدديا قوقيو  شيود. لقيت لگير گهتآ بشنقرزهت قشتن كشورهت بردلشته شود و لن

حصو  ل ن آرزو و لقشد قرتلف طبشعت لنستن نشست و قمكن هيم بتشيد بسيشتر 

 «.بسشتر دور لات

* 

ر در صفحت  پشششن به چند نكته كه حتكا لز لعتاتد قحكم و پت يدلر دكتي

زبتن و لدب فتراا لايت لشيتره  لفشتر به ضرور  احكشم وحد  قدا و ارو ز

ت لولر لات شولهدآ چند دربترة صرلحت لهجه و شجتعت لدبا لو بزاشد. ل نك 

 لاتنتد به بعضا لز قات ا  در ل نجت آورده شود 

( كه آخر ن قاتلي  اشتايا دورة 281)صفح  « خطرهتآ اشتاا»در قاتل  

پرول و ختلا لز لبهتم خطرهت ا رل كيه بيه دوم قجد  آ نده لات قؤلف بت لرنا با

هتآ قيت، رزهيتآ كشيور و لز نتحشي  همسيت هقوقع لز چتراوآ لعتاتد لو در آن ق

كرده برشمرده و درضمن شرح و بسيط لاتاال  و وحد  قدا ل رلن رل اهد د قا

طدبتنه  يت قاتصيد و قرور در اولبق رولبطشتن بت ل رلن لز قطيتقع و نشيت  اوايعه

  ايرن افصيشلز آنهت درگذشته و زقتن احر ر قاتله به لاتومترآ و نفوذآ برخا

زلده بيه اايا»رلنده و در حتشش  صفح  لو  و دوم قاتل  قذكور نوشته لات كيه  

 د قنتابت ل ن قاتله كه به نظرش اند بود به قن گفت  هركه دات لز ليتن بشيو

 هرچه در د  دلرد بگو د. قنظورش ل ن بود كه لههتر ل ين عات يد خطير اشتايا

 «شرصا دلرد.

پرول ا قؤلف در لههتر عات يد خيود شتهد و دلشدا د گر بر صرلحت و با

 1324قيور  « د بتچه و قادق  دورة  وم قجد  آ نيده»ل ن لات كه وآ در قاتل  

هييتآ پشييتپا ( لز اييود اشتاييت دولييت در لقيير اوقشف55خورشييشدآ )صييفح  
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قطبوعت  و نشز لز اندروآ و لفرلي و ايوء لايتفتدة قطبوعيت  لز آزلدآ بعيد لز 

نتاتد كرده و چند ات  بعد هنگيتم ايدو ن و ايألشف شد  للختنتق بشست اتله به

هنگتم »نو سد  كتتب در حتشش  صدق  لو  و دوم همتن قاتله به عنولن اوضشح قا

نگترش ل ن قاتله و لنتشتر دورة اوم قجد  آ نده نگترنده به عنولن قعتون وزلر  

نوشيتن  هتآ بشگتنه در ل رلن بودند. در لثرفرهن ، خود عضو دولت بودم و قشون

هتآ د گر دولت لز قن رلضا نبود و هنگيتقا كيه بيه قنتايبت ل ن قاتله و قاتله

كنفرلنس قن در حزب زنتن و رلد و عدشه قن قشتم كردنيد دوليت قيرل قجبيور بيه 

 شود.كند  ت ولدلر به لاتعفت قاگشرآ قاكنتره

* 

برلآ ل نكه خولنندگتن به انوع قطتلب ل ن كتيتب پيا ببرنيد كيتفا لايت 

 دآورآ شود كه قؤلف آن رل به هفت بر  به قرلر ذ   ااسشم كرده لات  ت

 لتآ د بتچه(هت ا لز د گرلن به)نوشته  1بر  

 هتآ آ نده()د بتچه  2بر  

 )قات   اشتاا(  3بر  

 )لنتاتدل  اشتاا(  4بر  

 )نظرآ به لوضتع و لخبتر(  5بر  

 )لفختنستتن و ل رلن(  6بر  

 نا و اركشه()ل رلن، عومت  7بر  

هت ذكير در فهرات كتتب نشز عنولن قطتلب و قات   قندرج در ل ن بر 

كه قصد اجز ه و احدش  هم  ل ن قات   رل دلشته بتشم به عنولن آنشده و قن با

لم. خولنندگتنا كه بيه قسيتئ  اشتايا نمونه به بعضا لز آنهت لشتره  ت لاتنتد كرده
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خوبا هتآ قرتدف آن بهب رل برولنند ات به لنبهلات امتم كتت رقندند ازلولعالقه

 پا ببرند.

درعشن ل نكيه ايرن لز  7ات  3هتآ ل ن نكته شت تن ذكر لات كه در بر 

رود، قؤلف بت قعدوقت  وايشع قستئ  روز در زقشن  اشتات دلخدا و خترلا قا

ذكر كند بت و لطالعت  لتقعا كه در اتر خ اشتاا دلرد هر قطدبا رل كه عنولن قا

دهد و چنتنكه هتآ بسشتر اودقند به خولننده قااولبق و كشفشت احو  آن آگتها

 كند.عتد  لوات در هر قورد عاشدة خود رل صر حتً بشتن قا

دوايت و بت اوله به قر ب  ك قرن عمر پربتر نود و لند اتل  قؤلف قشهن

لايت كيه  لآقنزلي  آ شنيهبه« قايت   اشتايا»تتب كاولن گفت كه بشن قالهتن

در  قسمت قتب  اولها لز وقت ع و لفكتر و رو دلدهتآ اشتاا ل ن دورة طيو نا

 آن قنعكس لات. بت ل ن وصف نبت د لز ل ن نكته غتف  بود كيه قوضيوع قسيمتا

 رلن تلب د گر قربوي به اشتات لطقهم لز قات   اشتاا و لنتاتدل  اشتاا و ق

ه آنهت كه چنيد ن دهي  پيش  نوشيتو اشتات همست گتن در قورد ل رلن  ت رقتبت 

 شده لقروز اخششير  تفتيه و  يت قوضيوع آنهيت قنتفيا گرد يده و بيت ايشر زقيتن و

شدة لوضتع و لحول  قرصوصتً بعد لز لن  لهتنا دوم د گر آن قات   دگرگون

هتآ كنونا دلخدا و خيترلا دلنسيت و آنهيت رل بت يد اولن قعر  اشتاترل نما

 كه دلرند قطتلعه كرد.فاط لزلحت  فت دة اتر را 

* 

نتگفته نمتند كه ابك نگترش و نور قؤلف در ل ن كتيتب و ايت ر كتيب و 

هتآ لو رولن و دقشق و اتده و ختلا لز اعاشد و اكدف لات و ل ن خصشصه نوشته
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اتلا و حتا اتحدآ ي پشيرآ لو بيه روشنا و رولنا در نور دورلن لولنا و قشتن

  كستن آشكتر لات.

عالقه قرحوم  د آنچه گذشت كتفا لات كه چند اطر لز نتق قنظور اأ شبه

خورششدآ برلآ اهنشيت و لههيتر قسيرّ  لز لنتشيتر  1311قحمد قزو نا كه در 

 ود ش( ذ الً نا  421قؤلف نوشته شده لات )صفح  « ل رلن و لفختنستتن»قاتل  

ف ه وصبع و دلك  اركتر فوق آنچه لز قطتلع  قاتل  بسشتر قفشد و قمتّ»... 

 ون بهتير بشت د قحظو  گرد دم. شهدلهلل در ل ن قوضوع )ل رلن و لفختنستتن( لز ل 

ار و ار و قال متر بدكيه قهربيتنحت  لز ل ن قؤدبار درعشنكتقدتر و شتفا و ولفا

للولقع اركتر عتلا رل به ل ن لادوب چشزنو سا اولن نوشت. فالنگشزار نماقحبت

اكدفا و لز لحت  قعنيا و قطديب رولنا  و با و ل ن لنشتء بد ع بد ن االقت و

بد ن درله قفشد و فتضالنه و حتكا لز لطالعيت  وايشع نو سينده و قحيشط بير 

فرقت شيد و للتنيتب لز كدشيت  و لآ كيه طيرح قالمشع لطرل  و شياوق قسيأله

گيو م... قردي  حاشايا فت ده لز صمشم قدب اهنشت قالنگشز كمكستلتقبهمت  

 «.ناصمشما. قحمد قزو 

* 

لآ قتبي  دلنم كه در عدهآورآ ل ن قطدب رل  زم قادر پت تن ل ن نوشته  تد

اوله لز قات   كتيتب، ايتر خ لنتشيتر قاتليه قشيد نشيده و ل ين قعنيا قوليب 

شود ز رل لگر قعدوم نبتشد كه قاتله خصوصتً قاتل  اشتايا اردرگما خولننده قا

ده لات وضع اشتاا كشيور  يت در چه اتر خ و در چه لوضتع و لحول  قنتشر ش

قتنيد و لقشيد اتر خ بوده قجهو  و قيبهم قالهتن كه قاترن بت لنتشتر آن قاتله با

 رود ل ن ناشصه در چتپهتآ بعدآ ل ن كتتب رفع و برطر  شود.قا


