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  اختر قاسمی: تھيه گزارش و عکس 

 ٢٠١٤ جوالی ٠٢

	پور بختيارھبزرگداشت يک صدمين سالگرد تولد دکتر شا
  

گذاری کرد، برگزاری اين مراسم را   در پاريس بنيان١٣۵٩ بختيار در سال شاھپورنھضت مقاومت ملی ايران که دکتر 

 نھضت مقاومت ملی ايران، به ھمراه ديگر ياران خود خانم کاوه از لندن و حسن نقيبی مسؤول اجرائی. به عھده داشت

 .آقايان بکائی و فرخ شاد از کلن مسؤوليت برگزاری مراسم را به عھده داشتند

روزھای نخست وزيری او و به  ن عکسی از دکتر بختيار ديدم که مرا بهوقتی به محل برگزاری رسيدم، در سال

فکر کردم و به ھرج و مرجی که مملکت را فرا گرفته بود، آتش زدن  به آن زمان. شرايطی که بر کشور حاکم بود برد

تر بختيار تصوير دک به.. …آتش زدن بانک ھا و ماشين ھا و … و بوی سوزاندن آدم ھا در سينماھا ھا و بوی مرگ

زمان او از چنين نبوغی برخوردار بود و خطر فاشيسم  نگاه می کردم و از خود می پرسيدم چگونه است که در آن

زندگيم بودم   دومۀاو را نمی شنيد و نمی ديد؟ من که در آن روزھا در آخرين سال ھای دھ مذھبی را می ديد ولی کسی

زمان کسی از خود نمی پرسيد چطور ممکن است   می پرسم چرا در آنفضای موجود را به خوبی به ياد دارم و از خود

 سياسی ست و تالش می کند که آرامش برقرار کند و می داند که کوچکترين عمل رژيمی که در يک بحران وحشتناک

د کند؟ به جامعه را صد چندان نسبت به خو اشتباه او مردم را خشمگين تر می کند، مردم را در سينماھا آتش بزند و تنفر

  بختيار در اين زمان، در چنين ھرج و مرجیشاھپوردکتر . دادند به رژيم ربط می ياد دارم که در آن زمان ھر عملی را

  .که کشور را فراگرفته بود رسالت نخست وزيری آخرين پادشاه ايران را پذيرفت

ھا و احزاب سياسی از چپ  زمانزمانی که تب انقالب جامعه را فرا گرفته بود و حتی نيروھای روشنفکر و سا

از او حمايت نکردند و ارتجاع مذھب را به ليبرايسم و  مارکسيست تا ليبرال و دمکرات به صرف مخالفت با شاه

مذھبی را نمی  او در زمانی که کسی عمق فاشيسم. دادند و به طرفداری از خمينی پرداختند دمکراسی بختيار ترجيح

ملی، از سقوط مملکت جلوگيری کند اما حتی  کان مملکت در شکل گيری يک دولتديد، تالش کرد تا با گرفتن س

ھر چه   ملی و عدم ھمکاری با او تالش کردند تا دولت اوۀکردند و با اخراج او از جبھ  ملی به او پشتۀيارانش در جبھ

 صحت گفته ،رب آن بر منطقهثير مخأايران و ت  سال از انقالب و روند رويدادھای٣۶امروز پس از .. زودتر سقوط کند

دکترای ۀ بختيار رسال. را ندارند اما ھنوز برخی شھامت بيان آن. روشن شده است ھا و نبوغ سياسی بختيار بر ھمگان

اما . نقش مخرب مذھب در سياست واقف بود رابطه مذھب و سياست در دوران باستان می نويسد و بهۀ خود را در بار

مقاله ای  بانوی ادبيات ايران خانم مھشيد امير شاھی بود که در دفاع از بختيار در آن ھمدر آن زمان تنھا يک نفر و 

کنم،   بختيار با سربلندی ھر چه تمامتر بلند میشاھپور من صدايم را به پشتيبانی از آقای. « فرياد خود را چنين بيان کرد 
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ترسم نه به  می ولی اين بار. ام اسی به دل راه ندادهمن از تنھا ماندن ھرگز ھر. تنھا بماند حتی اگر اين صدا در فضا

  .که دوستشان دارم خاطر خودم، بلکه به خاطر آيندٔه اين ملک و سرنوشت ھمٔه آنھا

 ايم جبران ناپذير و نابخشودنی من ايمان دارم که اگر امروز بختيار را از صحنٔه سياست مملکتمان برانيم خطائی کرده

!« 

او نوشتند ۀ بختيار شدند و در بار ان و افراد سياسی پس از ساليان متوجه ھوش و نبوغ سياسیگرچه برخی از روشنفکر

 سياسی دکتر بختيار بود ھنوز به شکل جدی و رسمی و سازمانی از برخورد و  ملی که منزلگاهۀو حرف زدند، اما جبھ

به جز مواردی . مردم عذر خواھی نکرده ست واشتباه خود در رابطه با دکتر بختيار سخنی به ميان نياورده و از بختيار 

می   ملی اروپا اشارهۀ، از بنيان گذاران جبھدکتر علی شاکری زندسخنرانان امروز  که به شکل فردی ھمانند يکی از

دکتر ايرج  ملی و ۀسياسی از اعضای جبھ  فعالناصر کاخساز در کنار دکتر علی شاکری زندامروز ۀ در جلس. کند

او  قوی و نبوغۀ  و آزاد منشی و روحي بختياردمکراسی خواھی دکترۀ با انديش  بنام ايرانی در رابطهۀد نويسنپزشکزاد

نتوانست حضور يابد به ھمين دليل متن   کار يکی ديگر از سخنرانان بود کهمسعود نقرهدکتر . سخنانی ايراد کردند

 بختيار سخنرانان حاضر و غايب چه آنانی که ۀمھ.  خوانده شدحسن نقيبی صحبت ھای ايشان توسط مجری برنامه آقای

يک مورد مشترک بودند و آن  نزديک کامل می شناختند و چه کسانی که بر اساس عملکردش او را شناختند، در را از

راسخ او به دمکراسی و مردم ساالری که نه تنھا در تئوری بلکه در   و اعتقادبختيارھم صداقت و ايمان و درستی دکتر 

 !پايبند بود ه آنعمل ب

 منتظر شروع بختيارنفر از عالقه مندان  از دنيای درون خود و تخيالتم بيرون می آيم و به سالن برمی گردم که دھھا

خاطرات  بنام ايرانی ازۀ  نويسندايرج پزشکرادمراسم آغاز شد و سپس دکتر » ايران ای« با سرود ءابتدا. برنامه ھستند

با طنزی که در بيانش داشت، بارھا حضار را به   خالق کتاب دائی جان ناپلئونيرج پزشکرادا.  گفتدکتر بختيارخود با 

زمانی که در کنار   رابختياراولين بار دکتر « :  چنين گفتبختيارخود و آشنائی اش با ۀ خاطر او از اولين. خنده واداشت

خاطر پسرم به پاريس رفته بودم او ه  که ب۵٨سال  و. پيام نخست وزيری خود را اعالم کرد شناختممصدق عکس دکتر 

  ».دوستی ديدمۀ را به طور اتفاقی در خان

 نويسنده آشنا بود از او پزشکرادنام   که بابختيار سپس به تداوم اين آشنائی و دوستی می پردازد و می گويد پزشکزاد

ھنوز  بازرگانن بود و به دولت انقالبی  راھی بازگشت به ايراپزشکرادببينند، اما  خواست تا فردای آن روز ھمديگر را

 ھمکاری بختيارخواھند تا به پاريس برود و با   از او میبختيار و دکتر پزشکراددر ايران دوستان نزديک . اميد داشت

در ادامه  او. بود که شايد دولت انقالبی آزادی و دمکراسی برای مردم به ارمغان آورد  ھنوز اميدوارپزشکراداما . کند

 ديگر اميدش را از بازرگاناستعفای دولت   و خمينیگويد بعد از تسخير سفارت امريکا توسط دانشجويان طرفدارمی 

 در آن. روحانيون قدرت را در دست گرفتند و تصميم گرفت که به پاريس برگردد انقالب از دست داد و متوجه شد که

 ھنگام توضيح اين پزشکزاد.. پيشنھاد دادند  از کشور رازمان او دچار پا درد بود و پزشکان برای عمل پا به او خارج

که چگونه او را شناخت  پاسدار جوانی که ريش داشت، در فرودگاه می گويد و اين بخش با طنز شيرين خود از برخورد

 خود و کارمند نخست صحبت  در توضيحپزشکزاد. گفت که او ممنوع الخروج است و بايد به نخست وزيری برود و

 می گويد زمانی که به نخست وزيری می رفت حدود پزشکزاد . بارھا شرکت کنندگان را به خنده واداشتوزيری

او . متوجه می شد را» اعدام بايد گردد«ھنگام تظاھرات می ديد که شعاری می دادند و او فقط  دويست زن چادری را به

ام بايد گردد، فکر می کردم که منظور چه کسی اعد ..… بر اساس آھنگ شعار: اين بخش را با طنز و کنايه می گويد

گردد نمی   اعدام بايدمھدی بازرگان باشد؟ چون اين آھنگ طوالنی و به بازرگاننمی تواند  می تواند باشد؟ فکر کردم

  ! اعدام بايد گرددسيد مھدی بازرگانکه بگويند  خورد، مگر اين
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 می بختيارباعث نزديکی بيشتر او به  د بود که اين موضوع به شعر سخن گفت و معتقبختيار ۀ از عالقپزشکراددکتر 

  اھل شعر وبختيار گذشته ھمانند ۀکرد که کمتر سياست مداری در چندين دھ  در سخنانش به اين اشارهپزشکراد. شود

نسان و ايده آل حافظ که ا» آدمی«دنبال   بهبختيارکه   به حافظ گفت و از اينبختيارۀ او از عالق. ادبيات بوده است

دور بود و پرده از ه بختيار از تعصب و خرافات و جھل ھمانند شاعر ب«: گويد نيکبختی ھدف او بود می پردازد و می

 ».واعظانی که جلوه در محراب و منبر می کنند و در خلوت کار ديگر، برمی دارد راز

ملی ايران را به عھده داشت و  ارگان نھضت مقاومت» قيام ايران «ۀ که بيش از ده سال سردبيری نشريپزشکزاد

  :مبانی دمکراسی که او در عمل معتقد بود اشاره کرد و گفت  را از نزديک می شناخت، بهبختيارخصوصيات 

تحميل نکرد که  که من سردبيری نشريه را به عھده داشتم حتی يک بار ھم مطلبی يا جمله ای را در تمام ساليانی« 

 »!کنيدبنويسيد يا ننويسد و يا منتشر ن

 :بختيار نوشته بود و در رسانه ھا منتشر شده بود خواندۀ  در بار در پايان سخنانش مطلبی را که قبالً پزشکراد

گردن بختيار، اين مرد بسيار سياسی، افکنده   محبتی برۀ حافظ چنين رشتۀمن کنجکاو بودم که بدانم کدام کالم يا انديش«

 .است و خيلی زود دانستم

به حافظ به چشم يک . پيوندی داشت خصوص با فکر و جھان بينی حافظ آميزشی وه  سحرآميز شاعر، بگذشته از کالم

مين سعادت بشر، در راه آزادی او از اسارت تعبد، تعصب، خرافات أخاطر ت شاعر آزاديخواه مبارز نگاه می کرد که به

انسان نمی انديشد،  گ که جز به سعادتخصوص انسانيت اين انسان بزره ب. محصوالت جھل مبارزه کرده است وديگر

معتقد است که آن کس که دلش به عشق زنده شد، زندگی  نقش مقصود از کارگاه ھستی را دوست داشتن می داند و

  ».او اثری عميق گذاشته بود جاودانه می يابد، در وجود

ين پرسش با من در ميان نھاده شده که ا بارھا“  در بيوگرافی اش می خواندبختيار در پايان نقل قولی از ايرج پزشکزاد

 بنيادی سياسی من در يک کلمه انسان است و ھدف من ۀموضوع انديش. چيست اصول انديشه ھا و اعتقادات سياسی من

  ”.اوست نيکبختی

انقالب منجر شد سخنانش را با اين   با بررسی شرايط جامعه که بهناصر کاخساز، دکتر ايرج پزشکرادپس از سخنان 

 بختياراو سپس نگاه و تحليل عملکرد سياسی » .دمکراتيک صورت گرفت انقالب جھل با يک خيزش«: آغاز کردجمله

رژيم شاھنشاھی منھدم شده  در زمانی که ھمه گروه ھا توسط«: به شرايط موجود جامعه چنين عنوان می کند را با توجه

نبود يک مرکزيت ملی نتوانست به يک آگاھی ملی ملی مردم در  ۀگونه مرکزيت ملی وجود نداشت و غريز بود و ھيچ

خيابان ريختند و لی   ملی مردم جريحه دار شد و مردم به سرکوب جنبش ملی اعتراض کردند و بهۀتبديل شود ، غريز

ملی و آگاھی ۀ  از اين فاصله و خالئی که بين غريزخمينی  ملی را به آگاھی ملی تبديل کند وۀکسی نبود که اين غريز

ايدئولوژيک  درست در زمانی که عواطف خط کشی شده و. استفاده کرد و قدرت را در دست گرفت وجود آمده ملی ب

تا به يک فاجعه و تراژدی ملی در تاريخ ايران  گروه ھا و سازمان ھای سياسی گوناگون به بی مرکزيتی ملی کمک کرد

  سخنانش در توصيفۀ سپس در ادامکاخساز» .در يک چنين کانتکسی بررسی کرد  را بايدبختيارحال . تبديل شود

» کاستيلو در مقابل کالن «لمانی اکه به  بنام اتريشیۀ اثر اشتفان سوايگ نويسند» وجدان بيدار« از عنوان کتاب بختيار

ه پاپ ھا ب فردی که به نام انسانيت عليه ظلم کليساھا و» کاستيلو«روحانی مستبد و  نام دارد و در واقع سرگذشت يک

يک روحانی اصالح طلب دينی در ژنو بود  ء که ابتدا کالن.در قرن شانزدھم ميالدی بر می خيزد» پاپ کالن«وص خص

کند   تشبيه میکاستيلو را به بختيار را به اين روحانی مستبد و خمينی کاخساز. شود بعد به يک مستبد و ظالم تبديل می

 .دھد ان می لقب وجدان بيدار ملت اير بختيارو به ھمين دليل به
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 و ديگری ھم خليل ملکی ملی بايد به دو کار خود انتقاد کند يکی در رابطه با ۀ در پايان سخنانش گفت که جبھکاخساز

 .بختياردکتر 

لمان ا و يک استراحت پيام ھای سازمان ھای مختلف سياسی از جمله حزب سوسيال دمکرات  کاخسازبعد از سخنان

  .خوانده شد

پذيرش نخست وزيری و اتھام   در زمان بخيتارعملکرد دکترۀ  در يک تحقيق وسيع در بارعلی شاکری زنددکتر 

 نه تنھا تکروی نکرد بختيارمدرک و سند به حضار نشان داد که   با دليل وگرايانتکروی به او توسط برخی از ملی 

دولت ملی توسط   تشکيل يکدھد که او در تمام مدت از  نشان می،شواھد و مدارکی که در دست ھست بلکه با تمام

 با مدارک و با استناد به بيانيه ھای شاکری زنددکتر  .گاه قصد تکروی نداشته است  ملی صحبت می کرد و ھيچۀجبھ

که ( امامی   نخست وزير قبل از شريفجمشيد آموزگار ملی و استناد به خاطرات دکتر ۀجبھ  آن زمان ازۀمنتشر شد

 و بررسی عملکرد بختيار نشان می) ملی بگيرد  با شاه تماس برای تشکيل يک دولت ملیۀقرار بود از طريق او جبھ

 ۀجبھ تا با دوستان خود به توافقی برسد و قراری را با شاه برای واگذاری دولت به تالشش را می کردۀ دھد که او ھم

! دادند  را پاسخ نمی بختيارن ھایولفيبودند و ت رفته خمينی  به نزدنوفل لوشاتو در سنجابی و بازرگانملی بگذارد ولی 

  ھم مھمان او بود تعريفسنجابی که محمد مکریای از خود در پاريس منزل دکتر   خاطرهشاکری زنددر اينجا دکتر 

 تالش می کرد و به بختيارکه دکتر  حالی در.  را تائيد می کند آموزگاردکترۀ  صحت اين گفته و خاطر،می کند که خود

  بدون مشورت باسنجابی و بازرگان ملی ھستيم و بايد ھمه تصميم بگيريم ۀجبھ  نفر در٢٣گفت ما  می آموزگاردکتر 

 ۀنام جبھه ی معروف خود را بئماده   سهۀ اطالعيسنجابی در پاريس رفتند و خمينی ملی به مالقات ۀديگر اعضای جبھ

در اينجا ! دادند حتی دولت موقت را ھم تا حدودی تشکيل! صادر می کند ئيد يک حکومت اسالمی در پاريسأملی در ت

  !بختيار بودند نه بازرگان و سنجابی ملی تکروی کردند ۀبنا بر اسناد و شواھد می بينيم که کسانی که از جبھ

  : می گويدبختيار ۀ سخنانش در بارۀ در ادامشاکری زند

توتاليسم نوشت ۀ دکترای خود را در بارۀ  رسال١٩۴۵اخت و در سال  توتاليسم و فاشيسم را خوب می شنبختياردکتر 

 بختيارآنچه :  سخنان خود را اينگونه خاتمه دادشاکری زنددکتر .. نمی دانند زمانی که حتی امروز برخی معنی آن را

 را دکتر نام اين شجاعت. داشت که بسيار شجاعت گفت و عمل کرد از روی دانش و آگاھی و خرد او بوده ضمن اين

 نھاده بود و اگر بختيار» رمانتيک» «پاسخ در سال ھای استثنائی پرسش ھای بی«  در کتابی به نامزيرک زادهمھندس 

  .!شجاعت است اميدوارم که ھمه رمانتيک باشند رمانتيسم اين

دکتر . خوانده شد کار مسعود نقره  دکترۀ که بسيار مورد توجه حضار قرار گرفت مقالشاکری زندبعد از سخنان دکتر 

 سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران بود در انتقاد به خود از عدم حمايت از  که در آن زمان از ھواداراننقره کار

 منتشر شد بختيارصد سالگی دکتر  ۀوقتی که نام من به عنوان سخنران در برنام:  گفت بختياردولت سکوالر دمکرات

شرکت در اين جلسه منع کردند و ھشدار دادند که با شرکت در اين جلسه  را ازبرخی از دوستان و ھمفکران سابقم من 

شدن بنده نباشيد چرا که من  نگران خراب: نھا گفتمآ گفت در پاسخ به نقره کاردکتر ! را خراب خواھم کرد خودم را

انديشگی ھا و منش ھا ھمان ھنگام که در سفر آرائی  ١٣۵٧]جدی[ دی ماه١۶يعنی . ساليان پيش خودم را خراب کردم 

وطنی طوفان  ۀبه کسی پشت کردم که خردمندانه و جسورانه با به دست گرفتن مسؤوليت ادار و روش ھای کشورداری

دمکراسی و حقوق بشر چشم انداز زيبا و آرامش  زده سعی داشت مردمان ميھنم به ساحلی رھنمود شوند که آزادی و

خالف  .ت کردم بلکه در حد يک ايرانی به سرنگونی دولتش نيز ياری رساندمبه او پش بنده نه فقط. بخش آن ساحل بود

بيان خطاھا را يکی دو درجه از خراب  نظر دوستان و ھمفکران سابق من عدم حضور دراين نوع جلسه ھا و گريز از
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 سياست و ۀفھم چرائی خراب کردن ھايم و پذيرش لغزش ھايم در حوز می پندارم با درک و. دانم کردن بيشتر می

  .راه آباد کردن خود برمی دارم و برداشتم فرھنگ گام در

 دکتر ۀو مطالعه از برنام گونه شناخت  ضمن بررسی ديد احساسی و سطحی نگری خود که بدون ھيچنقره کاردکتر 

د يک شود کسی مثل او که خو داد، می پرسد که چگونه می لقب می بختيار او را نوکر امپرياليسم و ناجی رژيم شاه

داشته است  آن جامعه بود و دست به قلم داشت و در ادبيات و بحث ھای روشنفکری ھميشه شرکتۀ دکتر تحصيل کرد

داند و تا حدودی  ھا را گناھی تاريخی نيز می  گناه اين نوع سطحی نگری،اينگونه سطحی برخورد می کند؟ او در پاسخ

  .. .دھد مذھب ربط می به نقش نھاد پادشاھی و نھاد

من :  می گويدبختياربرخورد با دولت  نيروھای سياسی در رابطه باۀ  در پايان مطلب خود خطاب به ھمنقره کاردکتر 

 ھنوز اما برای عذر ١٣۵٧ ]جدی[ دی ماه١۶ ساله از ٣۶رغم گذری  علی بر اين باورم که گام نخستين اين است که

 پيشگی آيت هللا که جھل ويرانگر و جنون و جنايتروشنفکری سياسی و سياست مداری نخبه و تيزبين  خواھی از

دفع اين تجلی جھالت و خيانت را با جايگزين ھای مدنی   که ديکتاتوری نعلين را پيش بينی و فرياد کرد و رفع وخمينی

 ھشداری پر اين عذر خواھی و اعالم پذيريش خطا. و در دستور کار قرار داد، دير نشده است و دمکراتيک پيشنھاد کرد

 .کار را از خود شروع کردم من اين. اھميت برای افزايش ھوشياری نسل جوان ميھن مان خواھد بود

 . جلسه با پرسش و پاسخ به پايان رسيدنقره کاردکتر ۀ پس از خواندن مقال

  

  : بختيار در دوره نخست وزيریشاھپوردکتر 

را به ھر فرد ايرانی که خود را  خطيرۀ وظيفکند، اين  ين میيحاضرم در اين لحظات تاريخی که سرنوشت ما را تع

حاضر نيستم اگر به قيمت جانم و حيثيتم ھم باشد، بگذارم کشورم به سوی  کند واگذار نمايم، ولی داوطلب اين خدمت می

 .و زوال سوق داده شود نابودی
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  :يادداشت

 در گام نخست حق و وظيفۀ مردم ايران است تا ، در آن مقطع تاريخیداکتر بختيارھرچند قضاوت در مورد تصميم آقای 

 در روشنائی کامل قرار بدھند، با آنھم رابه دور از حب و بغض شخصی و گروپيک بدان پرداخته، آن مقطع تاريخی 

  :اين را وظيفۀ خود می دانيم، بنويسيم

تاريخ به ما بار ھا درس داده است که وقتی جنايت، ظلم و تعدی در يک کشور با وجود تغيير رژيمھا نه تنھا باقی مانده، 

 که با گذشته و جناياتی که در آن زمان کتله ھای عظيمی از مردم، بدون آنبلکه در ابعاد مشخصی تزايد ھم يافته است، 

با اتفاق افتاده و به مثابۀ زمينه ساز روند بعدی ، در استمرار سياست ھای ضد انسانی اولی نقش تعيين کننده داشته است، 

  .فرستاده اند» رحمت به کفن کش قديم«روی ھمان ضرب المثل عوام وجدان تاريخی خود تصفيه حساب نمايند، 

، در يک بررسی جدی تاريخی، کمترين جايگاھی نمی ين طرز ديدی، سخت سطحی نگرانه و انحرافی بودهاز ديد ما چن

 و جانشينانش، دامن خمينیاين که در ايران بعد از زمان شاه چه اتفاقاتی افتاده و رژيم دار و تازيانۀ . تواند داشته باشد

نگی شکل گيری ايات رژيم شاه و نقش آن را در چگود که ما جنجنايات شان را تا کجا پھن کرده اند، نبايد مانع از آن شو

  .اوضاع کنونی ناديده بگيريم

 AA-AAادارۀ پورتال


