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على شريعتى به نذر و 
استخاره معتقد بود

آقاى روح اهللا حسينيان كه از مقامات 
ــت جمهورى  ــازمان امني ــه س بلندپاي
ــت مركز اسناد  ــالمى است و رياس اس
ــالمى را از دوران خمينى تا  انقالب اس
به امروز به عهده داشته و دارد از بيست 
سال پيش شروع به انتشار اسناد ساواك 
درباره على شريعتى نموده و در 17 سال 
پيش در نشريه 15 خرداد وابسته به مركز 
اسناد به مديريت يكى از شاگردان خود 
بنام حميد روحانى، دهها صفحه از اسناد 
ساواك درباره شريعتى را عمومى كرده و 
در سال هاى اخير كليه اسناد مربوط به 
ــر را در چند جلد كتاب به بازار داده  دكت

است.
شخص آقاى حسينيان و روحانى از مخالفان على شريعتى بودند اما در 
پى طرح نوين سازمان امنيت كه فعال نمودن افكار و انديشه هاى على 
شريعتى و فرزندش را به نفع جمهورى اسالمى دانسته و در برابر سيل گفتار 
و نشريات و رسانه هاى منتقد به اسالم سياسى، انجام اين كار را يك فرمان 
و حكم واليت فقيه دانسته اند، به ناچار در دفاع نيم بند از على شريعتى اخيراً 

مطالبى نوشته اند.
آقاى حسينيان در كتابى كه اخيراً با عنوان 14 سال رقابت ايدئولوژيك در 
ايران منتشر كرده است هر چند به ناچار مى بايست از على شريعتى دفاع 
كند و سخنانى ضد آنچه در دوران خمينى نوشته است بنويسد، اما تأكيد 

مى كند كه:
شخصيت، گفتار و اعمال شريعتى مجموعه اى از اضداد بود كه كنه آنها 
وارسى نشد. هم مى شود او را متجدد و غرب گرا دانست و هم مسلمان 
سنت گرايش خواند، هم مى شود در اثبات سنى بودنش دليل آورد و هم 
ــيعى اش استدالل كرد و (حتى مى شود) در كالمش دهها  در تعصب ش
دليل بر ضديتش با روحانيت يافت و نيز مى توان دهها دليل به هوادارى از 

روحانيت در آثارش يافت.
شريعتى را آقاى حسينيان يك مذهبى خرافاتى نيز مى داند و مى نويسد:
«شريعتى حتى به نذر هم معتقد بود او در خاطرات خود مى گويد: «پوران 
ــت و در همان زمانى كه گوشتش را  ــفندى را نذر كرده و كش يك گوس
داشتيم براى خانواده هاى فقير قسمت مى كرديم دكتراى پوران كه مفقود 

شده بود رسيد و پس از نااميدى ناگهان غرق اميد شديم.»
آقاى حسينيان تأكيد مى كند كه على شريعتى به استخاره نيز شديداً و به 

طور جدى اعتقاد داشت.
«هنگامى كه تصميم گرفت به ديار فرنگ برود با قرآن استخاره كرد دكتر 
شريعتى به همسرش توضيح مى دهد كه: بعد از اين كه نماز صبح را خواندم 
محتاج و مصر از او خواستم تا درباره اين سفر با من حرف بزند حرفش را 
هم زد و اين آيه آمد الذين آمنواوها جروا و جاهدوا... من اين استخاره را به 

فال نيك مى گيرم.»
همين آقاى حسينيان كه از ترس ولى فقيه در صدد دفاع از على شريعتى 
برآمده در خطوط بعدى يكبار ديگر از وفادارى على شريعتى به محمدرضاشاه 

و انقالب سپيد مى نويسد:
«شريعتى به تهران اعزام و در زندان قزل قلعه بازداشت گرديد. شريعتى 
توانست با تعريف و تمجيد از اصول انقالب سفيد در 27 تيرماه 1343 بعد 

از 45 روز بازداشت آزاد شود.»
ــينيان به سخنان رنگارنگ و فريبكارانه و افسونگرانه  همين آقاى حس
شريعتى و شيرين سخن بودنش تأكيد مى كند تا جائى كه مى نويسد، على 
شريعتى كه مى گويد دستم را قلم مى كنم و قلم را نمى فروشم و از دست 
نمى گذارم، خيلى راحت براى ساواك دهها صفحه نامه فدايت شوم مى 
نويسد و اين نكته بسيار جالب است در رابطه با شيرين سخنى و افسونگرانه 
بودن كالم او كه به گفته پدرش استاد محمدتقى شريعتى: «او با سخنانش 

همه را مسحور خود مى كرد.»
و اين هنر بزرگ على شريعتى بود كه امروز نيز اگر كسى شخصيت هاى 
رنگارنگ و افكار متضاد شريعتى را نشناسد. با يك سخنرانى و يا كتاب از او، 
مجذوب و مسحور او مى شود همچنانكه جمهورى اسالمى ايران توانسته 
است فقط با دو كتاب على شريعتى (شهادت و پس از شهادت) حتى سنى 
ها و وهابى ها و غير مسلمانان را آنچنان تربيت كند كه در عمليات انتحارى 

شركت كنند و هم از جان خودشان بگذرند و هم جان ديگران را بگيرند.
ــور داشته و دارد مى  ــينيان كه دسترسى به تمامى اسناد كش آقاى حس
نويسد:«شريعتى در اين بازجوئى براى ساواك خراسان 40 صفحه پاسخ 
نوشت پاسخ شريعتى موجب طمع و تحريك آن شد و سرتيپ بهرامى، 
ــاواك خراسان به ثابتى رئيس اداره كل سوم ساواك نوشت به  رئيس س
طورى كه مكرراً به استحضار رسيده اگر وجود شريعتى براى عامل بيگانه و 
عناصر افراطى مفيد است براى ساواك و مملكت مفيدتر خواهد بود مشروط 

بر آن كه خوب اداره شود.»
چنانچه رئيس ساواك خراسان تأكيد مى كند، وى ديدارهاى فراوانى با 
على شريعتى داشته است كه مى تواند مكرراً از ساواك تهران بخواهد كه از 

شريعتى بهره ببرند زيرا وى براى ساواك مهم است.
شريعتى از نوجوانى كه در مشهد بود با نيروهاى اطالعات و امنيت كشور 
هماهنگى كامل داشته و حتى كتاب هائى به سفارش آنها نوشته و چنانچه 
پيش از اين نيز نوشتيم در سال 1334 نفوذ امنيتى باالئى در راديو مشهد 
داشته است كه حتى رئيس را عوض كرده و اين بدون همكارى با سازمان 
امنيت ميسر نبوده است و شريعتى در نوجوانى يك كتاب تحقيقى براى 
اطالعات خراسان مى نويسد كه درباره استان خراسان است و هم اكنون 
نيز در بازار موجود است و كتاب نويسى براى ساواك (نه مقاله و نامه نويسى) 
يكى از وظايف خود دانسته شريعتى بوده است در برابر ساواك و چنانچه در 
اسناد موجود است كتاب هاى بازگشت به خويش، هويت و اسالم و مكتب 

هاى مغرب زمين به سفارش ساواك نوشته شده است.
www.awesta.net

تحقيق: دكتر جالل متينى
اعالميه فرماندارى نظامى تهران: 

احضار دكتر مصدق
ــه فرماندارى نظامى  روز بعد اعالمي
ــن مضمون كه  ــد بدي تهران صادر ش
ــاعت خود را به  دكتر مصدق تا 24 س
آن فرماندارى معرفى كند...، مصدق با 
چند تن از همراهان با اتومبيل شهربانى 
به فرماندارى نظامى رفتند و از آنجا به 
باشگاه افسران... (موحد، 830/2- 832).

ــذارم كه  ــب را ناگفته نگ ــن مطل اي
ــى و نريمان،  ــر صديق ــه روايت دكت ب
مصدق«همان نيمه شب 28 مرداد مى 
خواست پس از آن كه خيابان ها خلوت 
ــد و رجاله ها از آن حوالى رفتند خود  ش
را به مأموران فرماندارى نظامى معرفى 
ــا اصرار همراهان راضى  كند. مصدق ب
مى شود كه تا صبح فردا منتظر بماند.» 

(موحد، 861/2).
تعداد تلفـات در برابـر خانه دكتر 

مصدق
«اعالميه پزشك قانونى در روز سى و 
يك مرداد، تعداد تلفات جلوى خانه دكتر 
مصدق را چهل و يك زخمى و هفتاد و 
پنج تن كشته اعالم داشت، ولى در منابع 
ديگر كشته شدگان را دويست و زخمى 
ــيصد نفر نقل كردند...»  ــدگان را س ش

(صفائى، 280).
در اين جا اين سئوال مطرح مى تواند 
شد كه دكتر مصدق نخست وزير و وزير 
دفاع با داشتن اختيارات قانونى مصوب 
مجلس شوراى ملى و نيز با توجه به اين 
كه در روز 28 مرداد على رغم مخالفت 
ــخصاً سرتيپ  برخى از همكارانش، ش
ــر عموى خود را، به  محمد دفترى، پس
رياست شهربانى كل كشور و فرماندارى 
نظامى تهران منصوب كرده بود- و در 
حالى كه مقتدرترين نخست وزير دوران 
مشروطيت به شمار مى رفت- چرا در 
آن روز سرنوشت ساز، خود و همكارانش 

بى هرگونه مقاومتى تسليم شدند!
بخش يازدهم

دكتر مصدق و همكاران وى 
پس از 28 مرداد

محاكمه دكتر مصدق در دادگاه نظامىمحاكمه دكتر مصدق در دادگاه نظامى
درباره اين موضوع، كتاب هاى متعدد 
به چاپ رسيده و به خصوص مذاكرات 
دادگاه بدوى و تجديدنظر نظامى در اين 
كتاب ها به شرح مذكور است. عالقمندان 
مى توانند به آنها مراجعه نمايند. به عالوه 
دكتر مصدق نيز رونوشت نامه هائى را 
كه به ديوان عالى كشور، دادستان ارتش 
و وزير دادگسترى نوشته و پاسخ هاى 
ــور و دادستان ارتش....  ديوان عالى كش
ــت.  ــرات خود چاپ كرده اس را در خاط

(خاطرات، 299- 332).
ــطور در اين جا فقط  نويسنده اين س
ــم در اين باب  ــه رؤوس مطالب مه ب
ــاره مى كند، البته بى آن كه مدعى  اش

استقصاى كامل در اين موضوع باشد.
در 29 مرداد ،1332 در اجراى اعالميه 
ــران، كه دكتر  ــدارى نظامى ته فرمان
مصدق تا 24 ساعت بايد خود را به آن 
ــدارى معرفى كند، دكتر مصدق،  فرمان
دكتر صديقى، دكتر شايگان و مهندس 
ــدارى نظامى تهران  معظمى به فرمان
رفتند و از آنجا به باشگاه افسران منتقل 
شدند، در آن جا سرلشكر زاهدى «پيش 
آمد و به آقاى دكتر مصدق سالم كرد و 
دست داد و گفت: من خيلى متأسفم كه 

شما را در اين جا مى بينم...» 
در 31 مرداد، «سرلشگر زاهدى طى 
ــالم كرد مصدق در دو  مصاحبه اى اع
مورد محاكمه خواهد شد، يكى به خاطر 
ــت  عمليات خالفى كه در زمان نخس
وزيرى مرتكب شده و ديگرى به اتهام 
توطئه و خيانت و قيام بر ضد حكومت 

قانونى و رژيم مملكت.»
ــى از دكتر  ــهريور، «بازپرس در 26 ش
ــرهنگ  ــط س ــدق توس ــد مص محم
كيهانخديور و در حضور سرتيپ آزموده 
دادستان ارتش آغاز گرديد. اين بازپرسى 
مجموعاً چهار ساعت به طول انجاميد. 
ــه بازپرس قرار بازداشت  در پايان جلس

دكتر مصدق را به تائيد دادستان ارتش 
رسانيد. دكتر مصدق بالفاصله به قرار 

بازداشت خود اعتراض كرد...»
در 11 مهر، «سرتيپ حسين آزموده 
ــت خود را  ــتان ارتش كيفرخواس دادس
عليه دكتر محمد مصدق و سرتيپ تقى 
رياحى صادر كرد و طبق ماده 317 قانون 
دادرسى و كيفر ارتش جرم نامبردگان را 
ــاس حكومت يا ترتيب  برهم زدن اس
وراثت تخت و تاج دانسته تقاضاى اعدام 
نمود. آزموده بيست و سه مدرك براى 
اثبات كيفرخواست ضميمه نموده بود.» 

(عاقلى، روزشمار، 2/،11 ،17 ،18 20).
ــه اين دو تن در  در 17 آبان، محاكم
ــلطنت آباد  دادگاه نظامى بدوى، در س
ــى دكتر مصدق به  ــروع شد. دادرس ش
ــوب در روزهاى 25 تا  ــام ايجاد آش اته
ــرداد به منظور براندازى حكومت  28 م
قانونى و رژيم مملكت بود. دكتر مصدق 
به صالحيت دادگاه اعتراض داشت زيرا 
محاكمه وزيران و نخست وزيران درباره 
جرائمى كه در هنگام وزارت يا نخست 
ــوند، بر طبق  ــرى مرتكب مى ش وزي
ــور انجام شود.  قانون بايد در ديوان كش
ولى دادگاه با اين استدالل كه دادرسى 
دكتر مصدق براى رويدادهاى 25 تا 28 
ــد و او در ساعت يازده و  مرداد مى باش
نيم بعدازظهر شنبه 24 مرداد فرمان عزل 
خود را گرفته و رسيد داده و در اين چند 
روز نخست وزير نبوده است، ايراد او را رد 
كرد و با اعالم صالحيت خود، محاكمه 

را ادامه داد.
ــه دادرسى، در  دادگاه پس از 35 جلس
ــا توجه به نامه 29 آذر 1332  30 آذر- ب
وزارت دربار (دكتر مصدق نوشته است: 
«... در آخرين جلسه دادگاه بدوى نظامى 
ــماره 6592 مورخ 29 آذر  نامه اى به ش
1332 از وزارت دربار شاهنشاهى خطاب 
به رياست دادگاه رسيد كه عيناً نقل مى 

شود:
ــرت همايون  ــه فرموده اعليحض «ب
ــاه به پاس خدمات آقاى دكتر  شاهنش
ــت  ــال اول نخس محمد مصدق در س
ــدن صنعت  وزيرى خود در امر ملى ش
ــته عموم ملت ايران و  نفت كه خواس
مورد تائيد ذات ملوكانه بوده و مى باشد، 
از آنچه نسبت به معظم له گذشته است 
صرف نظر فرمودند.» (خاطرات، 226)- 
«رأى خود را صادر نمود. به موجب اين 
ــه  رأى آقاى دكتر محمد مصدق به س
سال حبس مجرد و سرتيپ رياحى به 
دو سال حبس تأديبى محكوم شدند. در 
جريان اين محاكمه بين دكتر مصدق 
و سرتيپ آزموده دادستان برخوردهاى 

تندى صورت گرفت.»
در 13 دى، «دكتر مصدق، سرهنگ 
ــرتيپ رياحى، سرهنگ  بزرگمهر و س
شاهقلى را به وكالت تسخيرى خود در 

دادگاه تجديدنظر برگزيدند.»
ــى  ــه دادرس در 19 دى، «اولين جلس
ــيدگى به  دادگاه تجديدنظر مأمور رس
ــرتيپ  اتهامات آقاى دكتر مصدق و س
ــد...» (همان مأخذ،  رياحى تشكيل ش

.(28 27،/2
ــته  ــين مصدق نوش دكتر غالمحس

است:
ــر  ــه دوم دادگاه تجديدنظ «در جلس
ــدرم به عنوان اعتراض  1333/1/21 پ
ــاچى در دادگاه  ــور تماش به عدم حض
گفت: «... اين دادگاه عمالً سرى است. 
تماشاچى نيست؛ قرقچيان نگذاشتند 
اشخاص صندلى ها را تصرف كنند. از 
طرف ديگر، مذاكرات بايد در روزنامه ها 
ــود، تحريف نشود... من از خود  چاپ ش
دفاع نمى كنم و از ظهر امروز اعتصاب 
ــه بعدازظهر آن  غذا مى كنم... در جلس
روز، پدر از حضور در جلسه دادگاه امتناع 

كرد.»
وى افزوده است: اعتصاب غذا موجب 
ــد. موضوع را به توسط  ضعف پدرم ش
ــرادر ناتنى  ــمت الدوله واالتبار [ب حش
دكتر مصدق] كه «از مقربان دستگاه و 
ــاه بود» در ميان گذاشتم  مورد توجه ش
و پيشنهاد كردم به اتفاق وى به زندان 

برويم و از جانب اعليحضرت خواستار 
پايان اعتصاب غذاى دكتر مصدق شويم. 
واالتبار تلفنى موضوع را به اطالع شاه 
مى رساند. شاه مى گويد به جاى واالتبار، 
اللهيار صالح برود. به همين ترتيب عمل 
مى شود. سرانجام دكتر مصدق اعتصاب 
غذاى خود را با خوردن شير و بيسكويت 

مى شكند (در كنار پدرم، 138- 141).
سه سال حبس مجرد و سپس تبعيد سه سال حبس مجرد و سپس تبعيد 

به احمدآبادبه احمدآباد
«دادگاه   1333، ــن  فروردي  19 در 
تجديدنظر محاكمه دكتر مصدق مجدداً 

دادرسى را آغاز كرد.»
در 21 ارديبهشت، «دادگاه تجديدنظر 
ــرداد پايان  ــع 25 تا 28 م نظامى وقاي
ــود را صادر نمود. به  پذيرفت و رأى خ
موجب رأى صادره دكتر محمد مصدق 
و سرتيپ تقى رياحى به سه سال حبس 

[مجرد] محكوم شدند.»
دكتر مصدق از ديوان كشور تقاضاى 
فرجام كرد. در 30 ارديبهشت، «شاه با 
ــر مصدق موافقت  فرجام خواهى دكت
كرد». در 2 خرداد، «پرونده اتهامى دكتر 
محمد مصدق از طرف دادستان ارتش به 

ديوان عالى كشور فرستاده شد.»
ــوان عالى  ــفند ،1334 «دي در 16 اس
ــور تقاضاى فرجام دكتر مصدق را  كش
وارد ندانست و آن را رد كرد. بدين ترتيب 
كليه مراحل قانونى پرونده پايان يافت.» 

(عاقلى، روزشمار، 2/،33 63،36).
دكتر مصدق نوشته است:

«دادگاه نظامى مرا به سه سال حبس 
مجرد محكوم نمود كه در زندان لشكر 
ــردم و روز 12  2 زرهى آن را تحمل ك
مرداد 1335 كه مدت آن خاتمه يافت به 
جاى اين كه آزاد شوم به احمدآباد تبعيد 
ــرباز و گروهبان  ــدم و عده اى س گردي
ــدند و اكنون كه  مأمور حفاظت من ش
سال 1339 هنوز تمام نشده مواظب من 
هستند و من محبوسم و چون اجازه نمى 
ــكورت به خارج بروم در  دهند بدون اس
اين قلعه مانده ام و با اين وضعيت مى 
سازم تا عمرم به سر آيد و از اين زندگى 

خالصى يابم.» (خاطرات، 171).
بدين ترتيب دكتر مصدق بيش از ده 
سال به حالت تبعيد و زير نظر مأموران 
ــر برد. در اين  امنيتى در احمدآباد به س
مدت به جز افراد خانواده اش كسى اجازه 

نداشت با وى مالقات كند.
دكتر غالمحسين مصدق در اين باب 

نوشته است:
«روز 13 مرداد ،1335 دوره سه ساله 
زندان پدرم در لشكر 2 زرهى قصر پايان 
يافت و تحت مراقبت مأموران سازمان 
امنيت به روستاى احمدآباد... منتقل شد 
و تا اواسط بهمن 1345 كه براى ادامه 
درمان و بسترى شدن در بيمارستان به 
تهران آمد، به مدت ده سال و پنج ماه در 
آن محل زير نظر مأموران سازمان امنيت 

بود. (در كنار پدرم، 143).

ــال ،1344 [پدرم] به  ــتان س در زمس
علت سرماخوردگى شديد، سينه پهلو 
ــت از  كرد، براى درمان و مراقبت او دس
كار كشيدم و مدت چند روز، تا بهبودى 
كاملش در احمدآباد ماندم. پس از آن، تا 
اوائل زمستان 1345 در سالمتى كامل 
به سر مى برد و زندگى را در تنهائى، به 
روال سال هاى پيش، در احمدآباد مى 

درگذشت دكتر مصدقدرگذشت دكتر مصدقگذرانيد.» (همان مأخذ، 151).
وى نوشته است:

ــى از روزهاى جمعه آبان ماه  «در يك
1345 كه طبق معمول به احمدآباد رفته 
بودم، مشاهده كردم كه روى گونه هاى 
چپ پدرم كمى متورم و قرمز رنگ است. 
وقتى علت را پرسيدم گفت: چون اين 
قسمت از گونه ورم كرده، روى آن كمى 
مركور كوروم ماليده ام. سقف دهانم هم 
تاول زده، گمانم به سبب نوشيدن چاى 

داغ است....»
جراح و متخصص دندان و فك توصيه 
كرد او را به تهران ببريم... وى براى انتقال 
پدر از احمداباد به تهران به پروفسور عدل 
متوسل مى شود تا شاه موافقت نمايد. دو 
سه روز بعد موافقت شاه براى انجام اين 
كار اعالم مى گردد. پدر را به تهران مى 
برند. «پزشكان تاول سقف را مشكوك 
به سرطان تشخيص دادند.» محل تاول 
ــعه كبالت هفته اى سه بار مى  را با اش
سوزانند. سپس تصميم مى گيرند پدر را 
به خارج ببرند يا پزشكى از خارج بياورند. 
ــك از خارج، پروفسور  براى آوردن پزش
عدل موافقت شاه را جلب مى كند، ولى 
پدر با هر دو پيشنهاد به شدت مخالفت 
مى كند. درمان در تهران ادامه پيدا مى 
نمايد و روزها احمد مصدق، پسر ديگر 
دكتر مصدق، او را به بيمارستان مى برده 

و برمى گردانيده است.»
ــب 14  ــدق «از نيمه ش ــر مص دكت
ــى رفت و سرانجام در  اسفند به بيهوش
سحرگاه همان روز در بيمارستان نجميه 

درگذشت.»
دكتر مصدق وصيت كرده بود در كنار 
ــى ام تير 1331 دفن شود.  شهداى س
دكتر غالمحسين مصدق اين موضوع را 
نيز براى كسب موافقت شاه با پروفسور 
عدل درميان مى گذارد ولى شاه با اين 

امر موافقت نمى كند.
ــييع جنازه و خاكسپارى  «مراسم تش
ــركت حدود پنجاه نفر  در احمدآباد با ش
ــان و ياران و همرزمان او... به  از خويش
عمل آمد. ابتدا دكتر سحابى در نهرِ آبى 
كه از ميان باغ مى گذشت آقا را شست 
و غسل داد و سپس آيت اهللا زنجانى و 
مهندس بازرگان او را كفن كردند و در 
يك تابوت فلزى، در اطاق ناهارخورى، 
به امانت گذاشتند، تا بعدها در كنار مزار 
شهداى سى ام تير دفن كنند.» (در كنار 

پدرم، 155-151).

نگاهى به كارنامه سياسى
دكتر محمد مصدق
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