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به مناسبت انتشار تقريرات مصدق در زندان

نقد يكتا انگاري
در بخشهاي گذش��ته  3سنت
اصلي از يكتاانگاري را مورد بحث
ق��رار دادي��م و نش��ان داديم كه
هيچي��ك قادر به اثب��ات مدعاي
خود نيستند .ادعايشان اين بود
كه تنه��ا ي��ك راه و روش زندگي
بيخو پارخ
درس��ت و يك نوع فهم از انس��ان
هس��ت .دليل ناتواني اين متفكران مهم ضعف در نقص
فلسفي ديدگاه آنهاس��ت .درحالي كه انسانموجودي
پروريده در فرهنگ اس�ت و هر فرهنگ عالوه بر
اينكهبهخصوصياتمشتركميانانسانهاآهنگ
و ساختار بهخصوصي ميبخش�د از درون خودش
خصوصياتجديدبرايمردمداخليكفرهنگبه
وجودميآورد.پسفرهنگهابهروشهايمتفاوت
خودطبيعتانسانرامعتدلوبازسازيميكنند،از
اينرو نظرات متفكرين مورد بح��ث درباره روش زندگي
درست كه بر اساس يك مفهوم انتزاعي از طبيعت انساني
پا گرفته بود ،قابل اثبات نبود .عالوه بر اين زندگي اخالقي
الجرم در بطن و فرهنگ وس��يعتر جامع��ه پا ميگيرد و
نميتوانآنراجدابررسيكرد.
بايد دانس��ت كه بدون ارزيابي دقيق سيستم معنادهي،
سنتها و خلق و خو و منابع احساسات و اخالق جماعتي
نميتواندربارهروشزندگيآنهاقضاوتوآنرابدياخوب
دانست.هرنظريهاي دربارهيكروشزندگيمناسبانسان
كه در خأل پرداخته شود به ناچار براساس انساني ايدهآل
خواهد بود كه براي هيچكس تعهدي ايجاد نميكند زيرا
اين انسان به هيچ جامعهاي تعلق ندارد .فراتر از آن همين
ايده كه فقط يك روش زندگي عالي و واقعا انساني وجود
دارد به لحاظ منطقي انسجام ندارد(.p,1969 ,Berlin
.)76-38.1995a,pp&145ff;Grayزيرابراينفرض
ضعيفبناشدهاستكههمهقابليتهايارزشمند،آرزوها،
فضايلوتمايالتانسانميتوانندبدونهيچتزاحميباهم
ب هكارگرفتهشوند.درحاليكهقابليتهايانسانحداقلبه
 3دليلغريزي،حدودتواناييانسانوفشارهاياجتماعي
با هم تزاحم پيدا ميكنند .اول اينكه غرايز انس��ان باعث
بروز مهارتها ،رفتار و تمايالت متفاوت و حتي متخالف
در انسان ميشوند و رشد برخي توسعه بقيه را اگر به كلي
غيرممكننكندتحتالشعاعقرارميدهد.دوماينكهانسان
ان��رژي ،انگيزهها و منابع مح��دودي دارد و هركس فقط
ميتواند برخي از تواناييهاي ارزشمند خود را رشد بدهد.
سوماينكههرنظماجتماعيساختاربهخصوصخودرابر
انسان تحميل ميكند و رشد برخي از قابليتها را تشويق
و روش خاصي را براي جمع بين قابليتها اجازه ميدهد.
بدينترتيبقابليتهايمتعارضدرانسانهارشدميكند
و در نتيجه مفهوم خوب��ي را كه هر كدام ميتواند بفهمد
متعارض ميشود.
بههميندليلارزشهاوفضايلهممثلقابليتهامتعارض
ميش��وند .همينطور مفاهيم عدالت و ترح��م ،احترام
و دلسوزي ،تساوي و برتري ،عش��ق و بيطرفي ،وظايف
اخالقينسبتبهانسانهايديگربهوطنوقوموخويشاوند
درهرجامعهاياغلبهدفمتفاوتيرانشانهميگيرندكه
بهآسانيقابلتطبيق نيست.
خالص��ه ،هر روش��ي از زندگي ك��ه خوب هم باش��د باز
كاستيهايي دارد و سخت اس��ت كه بگوييم ارزشهاي
كداميك از روشهاي زندگي(چه بهط��ور انتزاعي و چه
در محيط خاص) بهتر هستند ،اندازهگيري كاستيهاي
روشهاي مختلف زندگي ممكن نيست و نميتوانيم آنها
راباهممقايسهكنيم.پساينكهيكروشخاصاززندگي
رابهترين،خوبياعاليبدانيمبيمعنياست.
اين ايده هم كه روشهاي متفاوت زندگي مردم جهان را
درجهبندي كنيم غيرقابل دفاع است .زيرا فرضش بر اين
استكهيكروشكاملزندگيراميشودبراساسيكياز
ارزشهايش يا اصلي از آن تعريف كرد .هيچ نوع از زندگي
تنها بر اساس يك ارزش بنا نشده و هركدام داراي كثيري
از ارزشها ب��ا روابط پيچيده درون��ي و يك روش زندگي
براي زيستن است .نميشود آن را از قابليتها ،سنتها و
تمايالت و شرايط تاريخي آن جدا و به يكي از ازرشهايش
تحويل كرد(. )312f.pp,1983,Walzer
يكتاانگارياخالقيخطريدايميبرايفهمآشكارنادرست
روشهايديگرزندگياستومصيبتيهرمنوتيكيايجاد
ميكند .يكتاانگار از اول به قض��اوت درباره روش زندگي
ديگران ميپردازد و عالقه كمي به فهم آنها دارد .با چنين
چارچوب جانبدارانه و زاويه ديد كج ،يكتاانگار نميتواند
ارزش تمايز روشهاي زندگي ديگر و س��اختار پيچيده
داخليآنهارادريابد.بهنظريكتاانگارانسانهافقطبهصرف
انسان بودن مس��اويند و به همين دليل هم زندگيشان
باي��د با مدل خاص موردنظر او مطابق باش��د وگرنه قانونا
ميتوان آنها را كنترل و هدايت كرد .بسياري از متفكران
ليبرال و غيرليبرال مانند توكويل،كانت و هگل و ماركس
همهميناستداللرادارند.يكتاانگاريعيوبديگريهم
دارد .تفاوتها را به مثابه انحراف ميبيند .براي افالطون و
ارس��طو روشهاي زندگي غيريونانيان چيز زيادي براي
توصيه نداشت .براي آگوستين و آكوئيناس زندگيهاي
غيرمسيحيوحتيروشهايزندگيفرقديگرمسيحي
از ب��ن غلط و ارزش فهم نداش��ت .بس��ياري از ليبرالها،
روشهايزندگيغيرليبرالراغيرعقالني،قبيلگيومبهم
ميدانستند.برايماركسيستهاروشهايديني،سنتي
و ملي زندگي به درد انهدام ميخورند .از آنجا كه يكتاانگار
هيچ خوبياي در روشهاي ديگ��ر زندگي خارج از روش
مطلوبخودنميبيند،ياازهمهاجتنابميورزدياارتباط
كمي با آنها برقرار ميكند ،يا س��عي ميكند آنها را به دو
طريقهصلحآميزوياخشونتادغامكند.افالطونوارسطو
روش صلحآميز را پسنديدند زيرا معتقد بودند كه بربرها
ذاتا معيوبند و توان تعليم ندارند .مس��يحيان ،ليبرالها و
ماركسيستهاادغامخشونتآميزرابرگزيدندچونمعتقد
بودندحقيقتالهيياعقالنيدرحوزهدسترسهمگانقرار
دارد .اين مطلب كه اين گروهها و اغلب به نام تساوي بشر
ومحبتعالمگيرخشونتفاحشعليهروشهايزندگي
متناظر را توجيه يا تاييد كردند بايد هشداري درباره خطر
همهانواعيكتاانگاري باشد.
ترجمه وتلخيص:دكترمنيرسادات مادرشاهي

15
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نگاهي به كتاب «شاه ،انقالب اسالمي و اياالت متحده» از داريوش بايندر

كارتر و فروپاشي «جزيره ثبات»
سربازان را به سوي آذربايجان گسيل ميدارد .شاه همه
اينها را مديون واشنگتن ميدانست و اين واقعه سبب شد
او امريكا را به عنوان كشوري دوست بپذيرد.
كتاب در ادامه با اشاره به بحرانهايي كه در اوايل دهه
 30پديد آمد به روايتي از سالهاي اوج قدرت آخرين
شاه ايران اشاره ميكند كه تا ميانههاي دهه  50ادامه
داشت و هرچند چالشهايي وجود داشت ،حكومت
قادر به رفع آن بود .سالهاي اوج قيمت نفت كه شاه
به خود اجازه ميداد با اياالت متحده در برخي مسائل
سرشاخ شود و از طرفي اين توان مالي را پيدا كرده بود
كه به اغلب خواستههاي خود دست يابد.

امريكا با اين رويكرد موافق بود اما برژيسنكي رويكرد
ديگري را مد نظر داش��ت .برژينس��كي در خاطرات
خود در اين باره مينويس��د«:مخالفان من احساس
ميكردند كه روش برخورد با اين موقعيت،كاس��تن
از قدرت ش��اه اس��ت و اينكه به س��رعت راه تشكيل
حكومتي مش��روطه در ايران پي گرفته شود .اما من
هرگز متوجه نشدم كه تبديل كردن نظام پادشاهي
ايران به چيزي شبيه پادشاهي سوئد چگونه ميتواند
عوام تحريك ش��ده را آرام كند ».در اين زمان كارتر
كه با دو پيشنهاد متضاد از سوي وزير خارجه و مشاور
امنيت مل��ياش مواجه بود در خاط��رات خود از آن
وضعيت به عنوان «سرگشتگي فزاينده» نام ميبرد.

حقوق بشري نباشد .رييسجمهور امريكا حتي پا را
فراتر گذاش��ته و به زاهدي تاكيد ميكند ،زماني كه
در واشنگتن نيستي من خود س��فير ايران در اينجا
خواهم بود.
روايت «شاه ،انقالب اسالمي و اياالت متحده» بيان
ميكند كه وارن كريس��توفر كه به عنوان نماينده
وزير خارجه اياالت متحده در جلسه كارتر با زاهدي
حاضر بود ،نامهاي به ساليوان مينويسد و تغييراتي
كه بايد اعمال ش��ود را به او توضيح ميدهد .امريكا
كه نتاي��ج سياس��تهاي قبل��ي را در خيابانهاي
تهران ميبيند تالش دارد به ش��اه بقبوالند كه تنها
راه بازگرداندن ثب��ات به ايران ،اعم��ال توام با زور
حاكميت شاه است.

انقالب 1357پديدهاي بينظير
در قرن بيستم است كه تا امروز
اس��تمرار يافت��ه و اث��رات آن
خاورميان��ه و جه��ان را دچار
تغييرات��ي غيرقابل بازگش��ت
كرده است .نويسندگان زيادي
محمدحسينلطفاللهي
كوش��يدهاند ت��ا با اس��تناد به
مطالعات و مداركي ك��ه از آن دوره تاريخي به جاي
مانده ،علل وقوع اين پديده را توضيح دهند و هركسي
از ظن خود به اي��ن ماجرا پرداخته اس��ت .داريوش
بايندر ،ديپلمات و كارگزار سياس��ي اي��ران در دوره
پهلوي دوم در كتاب «ش��اه ،انقالب اسالمي و اياالت
متحده» ضمن اذعان به اينك��ه «تركيب انقالب به آغاز مسير انقالب
گونهاي بيهمتا داخلي بوده اس��ت» تالش كرده با روزگار محمدرضا پهلوي اما هميش��ه اينقدر خوش ساليوان و پيشبينيهاي عجيب
نگاهي به م��دارك موجود از آن دوره تاريخي ابتدا به نماند و از  1356نتيجه سياس��تهاي اس��تبدادي نويسنده اعتقاد دارد رويكرد امريكا باعث شد مسير واشنگتن شاه را رها ميكند
بررسي وضعيت موجود در داخل ايران و تحوالتي كه همچنين اخت�لاف طبقاتي در كش��ور ،زمزمههاي انق�لاب در ايران هموار ش��ود و با اش��اره به گزارش به نوشته اين كارگزار سابق دولت پهلوي به مرور زمان
در فاصله  1320تا  1357رخ داده ،بپردازد سپس با نارضايتي را افزايش داده بود .سياستهاي جمشيد س��اليوان در نوامبر  1977يك هفته پس از روي كار واشنگتن با مش��اهده ضعف جسماني شاه و تاثيري
نگاهي به سياس��تهاي دولت جيمي كارتر به ايران آموزگار نيز ناكام ماند تا اينكه با استعفاي او در شهريور آمدن دولت نظامي در تهران مينويسد«:س��اليوان كه اين موضوع بر تصميمگيريهايش گذاشته بود،
نقش «اشتباهات دموكراتها در سياستگذاري» را  1357اوض��اع به طور كامل عليه ش��اه چرخيد .اين گفته بود ش��اه و افس��ران بلندپاي��ه نظامي همگي نگاهش را به محمدرضا تغيير ميدهد .از هفتههاي
همزمان ش��د با سال اول رياس��تجمهوري جيمي بايد كن��ار بكش��ند و ارت��ش را در اختيار افس��ران پاياني دس��امبر  1977به اين سو از ديد كاخ سفيد،
در سقوط خاندان پهلوي بررسي كند.
باين��در اين كتاب را كه با ترجم��ه محمدآقاجري در كارت��ر ،رييسجمهور دموكرات امريكا كه ش��اه دل جوانتر قرار دهند كه آماده باشند با «مذهبيها» به ش��اه خود بخش��ي از مشكل به حس��اب ميآيد كه
دس��ترس خوانندگان قرار گرفته با نگاهي به گذشته خوشي از او نداشت .او شعار كنترل تسليحات و حقوق مصالحه برس��ند ».او در گزارش مذكور  6دليل براي نميتوان روي او براي آينده حس��اب كرد .واشنگتن
تغيير را ض��روري ميبيند
بش��ر ميداد و از همين رو كاخ سفيد ارايه ميكند تا
آغ��از ك��رده و انقالبها را
و همزم��ان ميخواه��د از
رواب��ط اي��ران و امريكا با اطمينان يابند جانشينان
حاصل فرآين��دي تاريخي
شاه تبعات هولناكي براي كارتر نيز با اصرارهاي
دانسته كه انقالب ايران را در پ�ي اين مس�ائل
آخرين ذرههاي قدرت شاه
چالشهايي مواجه شد.
در اين مدت روابط ايران و امري��كا نخواهند داش��ت :برژينس�كي تغيي�ر
نيز نميت��وان از اين قاعده شاپور بختيار از سوي
ب��راي هدايت اي��ن تغيير
اواخر
در
و
داد
روي�ه
كلي مستثنا كرد .اين كتاب شاه به نخستوزيري
بهره ببرد.
امريكا با ف��راز و فرودهايي «آي��تاهلل خمين��ي ضد
اردش�ير
57
آب�ان
با رجوع به وضعيت جامعه برگزيده ميش�ود تا
در پ��ي اي��ن مس��ائل،
ادامه داشت اما اتفاقاتي در كمونيس��م اس��ت ،ارتش
حضور
به
را
زاه�دي
ايران در ابتداي سده بيستم شرايط را براي تغيير
ش��اپور بختي��ار از س��وي
واشنگتن در حال رخ دادن ايران طرفدار امريكاست،
اس�اس
بر
پذيرفت.
نيز
اقدام به طبقهبندي جامعه مهي�ا كند.كارتر
ش��اه ب��ه نخس��توزيري
بود كه ارتباطي مس��تقيم حاكم��ان مذهب��ي ارتش
جيمي
هاي
ت
يادداش
از
زم�ان
به  3گ��روه «طبقه حاكم ،ك�ه در اين
برگزي��ده ميش��ود ت��ا
با موض��وع ايران داش��ت .را دس��ت نخ��ورده ن��گاه
زاهدي
اردشير
به
او
سفيد،
كاخ
در
كارتر
شده
خس�ته
برژينس�كي
هش�دارهاي
ش��رايط را ب��راي تغيي��ر
اختالف مي��ان زبيگنيف خواهند داش��ت ،صادرات
روحانيون و روشنفكران»
ك��رده و با تاكيد ب��ر اينكه به س�وي ديدگاه ون�س ،وزير خارجهاش برژينسكي ،مشاور امنيت نفت پيرو منطق اقتصادي ميگويد ب�ه ته�ران بازگردد و به ش�اه مهي��ا كند.كارتر نيز كه در
همه رويدادهاي ش��اخص متماي�ل ميش�ود و در يادداش�تهاي ملي رييسجمهور امريكا تداوم مييابد و تنها استثنا اطمينان دهد ميتواند هر روش�ي را كه اي��ن زمان از هش��دارهاي
تاريخ ايران ك��ه با جنبش روزانهاش تاكيد ميكند كه بايد پذيرفت و سايرس ونس ،وزير امور اس��راييل اس��ت ،روابط با خواس�ت براي كنترل ش�رايط در پيش برژينسكي خس��ته شده
مشروطه در فاصله « 1285ايراني غيرمتعهد» خطري براي اياالت خارجه اياالت متحده باال امريكا كمتر دوس��تانه اما گيرد و در قيد و بند مسائل حقوق بشري ب��ه س��وي دي��دگاه ونس
گرفته ب��ود و اين وضعيت رضايتبخ��ش خواهد بود نباشد.
تا  1288آغاز ش��د ،ناشي متحدهندارد.
وزير خارج��هاش متمايل
ميشود و در يادداشتهاي
باعث ميشد كه واشنگتن و دليل آخر اينكه سياست
از ب��ر هم كنش اين  3گروه
اجتماعي -سياسي داخلي بوده ،اصل انقالب را حاصل نتواند سياس��تي واح��د و كارآمد در قب��ال افزايش خارج��ي ايران ج��ز در موض��وع اس��راييل تفاوتي روزان��هاش تاكيد ميكند كه باي��د پذيرفت «ايراني
غيرمتعهد» خطري براي اياالت متحده ندارد.
اتحاد روحانيون و روش��نفكران عليه طبقه حاكم بر نارضايتيه��ا در اي��ران اتخاذ كند .براس��اس روايت نميكند».
امريكا همزمان تالش داش��ت تا نظاميان ايراني را به
ش��مرده اما تاكيد دارد كه نبايد از تاثيرگذاري برخي «ش��اه ،انقالب اسالمي و اياالت متحده» در آن زمان
سوي حمايت از دولت غيرنظامي بختيار سوق دهد
رويدادها در حوزه سياست خارجي بر عملكرد شاه و گروه سياست ايران در وزارت خارجه امريكا متشكل نوشدارو بعد از مرگ
از جانش��ين وزير ،وارن كريس��توفر ،معاون وزير در كتاب از مخالفت س��ران ايران با اي��ن رويكرد امريكا و ژنرال هايزر با دستور مستقيم رييسجمهور امريكا
وقوع انقالب غافل شد.
«ش��اه ،انقالب اس�لامي و اياالت متحده» در فصل اول امور سياس��ي ،ديويد نيوس��ام ،معاون وزير در امور روايت ميكند و اردش��ير زاهدي را ف��ردي طرفدار براي انجام اين مهم راهي تهران ش��د .از سوي ديگر
نگاهي گ��ذرا به اتفاق��ات تاثيرگ��ذار در دوران ابتدايي خاورميانه ،هارولد س��ندرز و هنري پرش��ت ،رييس شدت عمل ميخواند« .زاهدي با برژينسكي تماس در هجدهم دي نامهاي از سوي جيمي كارتر به رهبر
س��لطنت محمدرضا پهل��وي دارد و به م��رور اتفاقاتي ميز ايران ب��ود .اين افراد با وج��ود اختالفنظرهاي دايم داش��ت و هر دو موافقت داش��تند بيتصميمي انقالب ايران ارس��ال ش��د كه طي آن رييسجمهور
ميپردازد كه تاثير زيادي بر ش��كلگيري ش��خصيت بسيار بر س��ر يك موضوع اجماع داشتند«:مخالفت ش��اه مانع عمده براي پايان دادن به بحران اس��ت ».امريكا خواس��تار برقراري آرام��ش جهت اجتناب از
شاه جوان گذاشت«:رويدادي كه به نام غائله آذربايجان سرسختانه با هرگونه رويكرد نظامي ».اين مخالفت به نوش��ته بايندر بس��يار ديرهنگام اي��االت متحده خونريزي ش��ده بود و هش��دار ميداد كه در غير اين
معروف شد از آن رو با تاريخ انقالب ارتباط دارد كه تاثيري به اندازهاي سرسختانه بود كه به نوشته بايندر تا حد درمييابد كه رويكرد اتخاذ شده صحيح نبوده و بايد صورت ممكن است حاميان س��لطنت در پي كودتا
شديد بر انديشه شاه جوان و ش��يوه رهبري او در آينده مخالفت با س��ركوب بدون خونريزي نيز پيش رفت .راهي براي تقويت عزم شاه در سركوب پيدا شود .در باش��ند .امام خميني اين تهديد را ناديده انگاشت و
بر جاي گذارد .اين بحران زماني ش��علهور شد كه اتحاد در يكي از پيامهاي ارس��الي از ساليوان ،سفير وقت اين زمان برژيسنكي ،ماموري شخصي را كه پيشتر پاسخ داد كه مقصر كودتاي نظامي يا سركوب خونين
رييس س��ابق س��يا بود به امريكا تلقي خواهد شد.
جماهير شوروي پس از پايان ضرباالجل تخليه از بيرون اياالت متح��ده در ايران به
اي��ران اعزام ميكن��د تا با «شاه ،انقالب اسالمي و اياالت متحده» روايت ميكند
بردن نيروهاي خود از ايران خودداري كرد ».در اين كتاب اين موضوع اش��اره ش��ده
داري�وش باين�در
ش��اه ديدار كند.كارتر نيز كه امام خميني در اوايل بهمن  57پيامي خطاب به
بر خالف برخي روايتهاي ديگر كه از قوام ،قهرماني ملي و س��اليوان با بي��ان اينكه
ديپلم�ات و كارگزار
با اصرارهاي برژينس��كي جيمي كارتر از طريق ابراهيم يزدي ارسال ميكند .در
در غائله آذربايجان ميسازند ،آمده است كه احمد قوام ارس��ال تجهي��زات مقابله
سياس�ي اي�ران در
تغيير روي��ه داد و در اواخر اين نامه هشدار داده ميشود كه بختيار سياستي مضر
نخست وزير وقت ايران پس از هشدار جيمز بيرنس ،وزير ب��ا اعتراضات ش��هري كه
دوره پهل�وي دوم در
آبان  57اردشير زاهدي را براي ايران و حتي براي اياالت متحده در پيش گرفته و
خارجه وقت اياالت متحده به استالين مبني بر ضرورت نظاميان را قادر ميس��ازد
كتاب «ش�اه ،انقالب
به حضور پذيرفت .بر اساس امريكا بايد نظاميان را قانع كند كه از او حمايت نكنند.
تخليه سريع خاك ايران ،عازم شوروي شد تا با مقامات بدون خونريزي اجتماعات
اسلامي و اي�االت
يادداش��تهاي جيم��ي به نوشته بايندر تماسهاي مستقيم ميان انقالبيون
اين ابرقدرت وقت ديدار داش��ته باشد .بايندر به استناد را متفرق كنن��د ،مانع آن
متحده» ضمن اذعان
كارتر در كاخ س��فيد ،او به ايران و اياالت متحده از اينجا قطع ميشود.
بايگانيهاي باكو از «تباني قوام با شوروي» روايت ميكند ميش��ود ك��ه حكوم��ت
به اينك�ه «تركي�ب انقالب ب�ه گونهاي
اردش��ير زاهدي ميگويد نويس��نده در پايان به مقال��هاي از آر.و.اپ��ل جونيور در
و مينويسد كه سرانجام محمدرضاي جوان با همكاري مصالح��ه ب��ا مخالف��ان را
بيهمتا داخلي بوده اس�ت» تالش كرده
به تهران بازگردد و به شاه نيويوركتايمز اشاره ميكند«:پايان نظام كهن ايران با
جورج آلن سفير وقت اياالت متحده در ايران ضمن جلب پيگيري كند.
با نگاهي به م�دارك موج�ود از آن دوره
اطمينان دهد ميتواند هر سرعتي باورناپذير فرا رسيد .نخستين خيزش در قم تنها
حمايت س��ران ارتش ،قوام را وا ميدارند كه در ديدگاه نويسنده با اشاره به اسنادي
تاريخي ابتدا به بررسي وضعيت موجود
روشي را كه خواست براي 13ماه قبل رخ داده بود و فروپاشي كمتر از يك ماه پس
خود تجديدنظر كرده ،حكومت دست نشانده در تبريز از وزارت خارج��ه امري��كا
در داخل ايران و تحوالت�ي كه در فاصله
كنترل ش��رايط در پيش از خروج شاه و درس��ت  10روز بعد از ورود پيروزمندانه
را اخراج كند و به جمه��وري مهاباد پايان دهد .در پايان تصريح ميكند كه ساموئل
 1320تا  1357رخ داده بپردازد.
گيرد و در قيد و بند مسائل آيتاهلل خميني از تبعيد روي داد».
قوام عقبنش��يني كرده و با «استداللهايي موجهنما» ونس ،وزي��ر خارجه وقت

حسنكامشاد،نويسندهومترجم
ايراني در خاطرات��ش به ديدار با
جواهر لعل نه��رو رهبر جنبش
استقاللهنددردانشگاهكمبريج
اشاره ميكند و ميگويد«:ضمن
ش��ام كه صحبت از اينجا و آنجا
محسنآزموده ميش��د ،خواس��تم ي��ك خود
شيريني بكنم و حرفي زده باش��م به نهرو گفتم كه اگر
ما يك شخصيتي مثل شما در ايران داشتيم ،وضعمان
خيلي بهتر از اين بود .يك دفعه بالفاصله درآمد و گفت
شمامصدقداشتيدبااوچهكرديد؟!ومناصالديگرهيچ
چيزي نبود كه جوابش را بدهم».
محمد مصدق( 1261-1345خورشيدي) سياستمدار
نام��دار ايراني در س��الهاي اخير از س��وي جبهههاي
سياسي و فكري مختلفي مورد هجمه واقع شده ،افراد
و جناحهاي مختلف و گاه متضادي از س��لطنتطلبان،
چپگراي��ان ،نئوليبراله��ا ،س��نتگرايان ،طرفداران
استبداد و  ...به اس��م نقد با تكرار همان ادعاهايي كه در
زمان زمامدارياش هم مطرح بود ،او را با عناويني چون
«پوپوليست»« ،عوامفريب»« ،اقتدارگرا» و ...مينوازند
و در بس��ياري موارد ،همان مطالب را طرح ميكنند كه
پيشتر بارها در دادگاه يا از سوي دستاندركاران كودتا،
عليه او بيان كرده بودند .اين سخن به معناي نقدناپذيري
عملكرد مصدق يا ناديده انگاشتن اشتباهات سهوي و
عمدي او نيست .بيترديد بسياري از نظرات ،تصميمات
و اقدامات مصدق در روند مذاكرات با طرفهاي خارجي
در جري��ان نهض��ت ملي ك��ردن نف��ت و در مواجهه با
نيروهاي سياسي داخلي اعم از دربار و نيروهاي مذهبي
و چپگرايان و س��اير نخبگان سياس��ي قاب��ل تامل و
بحثبرانگيز است .مساله بر س��ر اين است كه بسياري
از اين حملهها به مصدق با اهداف آش��كار سياسي و به
هدف تخطئه او بدون در نظر گرفتن شرايط و اقتضائات
روزگار مصدق يا با تعابير و اصطالحات امروزي و به شكل
ناهمزمان (آناكرونيك) صورت ميگيرد و در بس��ياري
موارد به وضوح پيداست كه هدف از اين مطالب بيش از
آنكه شناخت نقاط ضعف و قوت دولت مصدق و عملكرد
او باشد ،تالشي براي جاگيري در ميدان سياسي كنوني
و پيشبرد اهدافي در دايره قدرت فعلي است.
با اين همه ،راه منطقي و درس��ت مواجهه با اين مطالب
نادي��ده گرفت��ن آنه��ا ي��ا انگيزهخواني گوين��دگان و
نويسندگان آنها نيست .چشم بستن بر چنين مطالبي
حتي اگر تاييد آنها تلقي نش��ود موج��ب بازتوليد آنها
خواهد شد و انگيزهخواني توليدكنندگان اين مباحث
هم به جداله��اي تند و بيحاصل منجر خواهد ش��د.
بنابراين بهترين راه رويارويي با نوش��تارها و گفتارهايي
اينچني��ن ،اوال مراجعه به منابع و آثار دس��ت اول ثانيا
مطالعه پژوهشهاي دانش��گاهي و روش��مند است كه
اگرچه ناگزير ،بدون موضعگيري نيستند ،اما دستكم
اصولتحقيقرارعايتميكنند،ازنظرديسيپلينرشته
دانشگاهي تاريخ ضابطهمند هستند و به منابع و اسناد
قابل اتكا ارجاع ميدهند.
در اين زمينه تا جايي كه به پژوهش درباره محمد مصدق
وشخصيتوانديشههاياومربوطميشود،يكيازمنابع
ارزشمندوقابلاستفاده،يادداشتها،نوشتههاوخاطرات
خود مصدق ،دوس��تان و ياران و همفكران اوست كه در
زمان حياتش نگاشته ش��ده يا به تاييد او رسيده است.
مصدق يك روز بعد از كودتاي  28مرداد  1332خود را
به مقامات نظامي معرفي و تسليم كرد و  17آبان همان
سال ،محاكمه او در دادگاه نظامي بدوي آغاز و به  3سال
زندان محكوم ش��د .دادگاه تجديدنظر هم حكم دادگاه
بدوي را تاييد كرد و بعد از  3سال ،دوران حصر اجباري او
در احمدآباد تا پايان عمرش در  14اسفند  1345ادامه
يافت .سرهنگ جليل بزرگمهر( )1291-1386در طول
دادگاه اوليه به عنوان وكيل تسخيري مصدق برگزيده و
در دادگاه تجديدنظر از سوي خود مصدق به عنوان وكيل
انتخاب شد .بزرگمهر در طول دوران ارتباط با مصدق،
بسيار شيفته و عالقهمند به او شد و آثار همدالنه زيادي
درباره دوران دادگاه مصدق نوش��ت كه مش��هورترين
آنها كتابهاي مصدق در محكمه نظام��ي و در دادگاه
تجديدنظر نظامي و تقريرات مصدق در زندان هستند.
اخيرا انتش��ارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمد
افش��ار با همكاري نشر س��خن،كتاب تقريرات مصدق
در زندان را منتش��ر كرده اس��ت .اين كتاب كه پيش از
اين به كوشش ايرج افشار در سال  1359منتشر شده،
يادداشتهايي از خاطرات و گفتههاي مصدق در فاصله
دادگاهبدويوتجديدنظراستكهبزرگمهربهطورديكته
از مصدق شنيده و يادداشت و پاكنويس كرده و به نظر
خود مصدق رس��انده اس��ت :خاطراتي از مالقاتهاي
مصدقبامحمدعليشاه،تحصيالتدرپاريس،بازگشت
به ايران ،قرارداد ،1919تصدي ايالت فارس ،وزارت ماليه
در دولت قوام و وزارت امور خارجه در دولت مشيرالدوله،
خلع قاجاريه از سلطنت ،تشكيل جبهه ملي و ملي شدن
نفت ،قضيه بستن كنس��ولگريهاي انگليس ،وقايع 9
اسفند  ،1331نظر مصدق راجع به حزب توده و برخي
افراد مثل شاه و ثريا و سيدحسن امامي(امام جمعه) و . ...
با مراجعه به اين يادداش��تها ضمن آشنايي با برخي از
مهمترين برهههاي زمامداري مصدق از منظر خودش،
شناختي از شخصيت و روحيات او نيز حاصل ميشود.
قطعا دادههاي اين كتاب و س��اير آثار مشابه را نميتوان
حقيقت مسلم و قطعي تلقي كرد .مهم مراجعه به آثاري
دست اول براي شناخت
مصدق و روزگار اوست،
امري ك��ه متاس��فانه
در اظهارنظره��اي
غرضورزانه يا ناآگاهانه
م��ورد غفل��ت ق��رار
ميگيرد و ب��ه كژتابي
و ديدگاهه��اي غل��ط
و س��وگيرانه منج��ر
ميشود.

