
«سياوش اوستا»

فريب بزرگ را نزديكترين 
دوست على شريعتى تائيد كرد!

چند سال پيش در همين ستون با طرح مسائلى 
در رابطه با فعال نمودن افكار و انديشه هاى على 
ــدان وى مطالبى  ــريعتى و به كارگيرى فرزن ش

نوشتيم.
ــال نشانه هاى بارزى در  امروزه پس از چند س
ميدان سياسى كشور ظاهر شده است كه پيش 
بينى و اطالعات و اخبار منتشر شده ما را به ثبوت 

رسانده است.
ــال 1985 طى يك سخنرانى در كليساى  س
پوخت دوشوازى پاريس با عنوان فراتر از شريعتى 
ــه ها و تفكرات  ــتين پايه هاى نقد انديش نخس
شريعتى را جا انداخته و چندى پس از آن در همان 
22 سال و اندى پيش طى مقاالتى با عنوان بيت 
امام شيادان و اپوزيسيون فميلى يال» از ارتباطات 

و تماس هاى سيداحمد خمينى و وزارت اطالعات جمهورى اسالمى با نزديكان 
على شريعتى جهت فعال نمودن دوباره افكار و انديشه هايش پرده برداشتيم. اما سال 
ها گذشت تا اين كه در پى قدرت گيرى محمود احمدى نژاد، فرزندان دكتر على 
شريعتى پس از سال ها تبعيد و پناهنده بودن به ايران رفته و در مساجد و حسينيه ها 
و انجمن هاى اسالمى به نطق و سخنرانى هاى مختلفى بپردازند كه تا همين امروز 

اين اقدامات رايج است.
طرح وزارت اطالعات جمهورى اسالمى در رابطه با فعال نمودن على شريعتى 
موجب تحوالت فراوانى در كادر حكومتى شد كه از شخص آقاى على خامنه اى تا 
ديگر مقامات امنيتى ايران كه سال ها نگاه هاى انتقادى ريشه اى به على شريعتى 
ــد تا هر از چندى  ــتند، به دفاع از او پرداختند، هر چند اين دفاعيات موجب نش داش

تلنگرهاى هجومى و نقدى به على شريعتى را در آثار آنها ببينيم.
آقاى على خامنه اى كه نزديكى هاى بسيار در ظاهر با على شريعتى داشت از 
همان سال هاى پنجاه معتقد بود كه او موازى با ساواك كار مى كند و شجاعت 
و گستاخى آن را ندارد كه وارد مبارزه تند و انقالبى شود (يادداشتى بر كتاب رسول 

جعفريان).
در بهار سال 1360 نيز طى مصاحبه اى با مجله سروش آقاى خامنه اى به گونه اى 
ديگر اين مسئله را مطرح كرد كه طرح اين مسئله عامل و اسباب اصلى ترور او توسط 

گروه فرقان بود كه در نتيجه آن ترور، يك دست خود را از دست داد.
آقاى خامنه اى در 26 سال پيش شريعتى را عنصرى غير انقالبى اما شورآفرين 
خوانده و تأكيد كرد كه امروزه ما نيازمند شعور هستيم نه شور و چون آثار شريعتى 
شورآفرين ولى آثار مطهرى شعورآفرين است، شريعتى را بايد فراموش كرد. در پى 
اين مصاحبه با سروش بود كه كميته مركزى فرقان تصميم به ترور آقاى خامنه اى 

گرفت.
اما همين چند روز پيش آقاى خامنه اى در رابطه با طرح و برنامه سازمان امنيت 
كشورش به بهانه يادداشتى براى آقاى رسول جعفريان نويسنده كتاب «جريان ها و 
سازمان هاى مذهبى سياسى ايران» اظهارنظرهاى تازه اى در رابطه با على شريعتى 

نموده است كه بخشى از آن در تائيد گفته ها و نوشته هاى ما است.
از همان چند سال پيش پديده على شريعتى را ما به عنوان يك «فريب بزرگ» 

تحليل و بررسى كرديم.
بسيارى از نويسندگان و انديشمند ديگر ايرانى كه مطالبشان بر روى سايت هاى 
اينترنتى موجود است، اين فريب را به فرانسوى ترجمه كرده و معناى فرانسوى آن را 
كه «شارالتان» (= فريب دهنده، افسونگر شيرين سخن) مى باشد را به كار گرفته 
اند و شخص آقاى خامنه اى در اظهارنظر اخير خود در رابطه با على شريعتى همزمان 
كه از فعال كردن افكار و خانواده او دفاع مى كند اما گويا از دستشان در رفته و بر 

فريبكار بودن على شريعتى صحه گذاشته و تائيد و تأكيد مى كند:
«.... ساواك را درباره خود به طمع بيندازد و در واقع آنها را [فريب] دهد و موفق شد.»

آقاى خامنه اى على شريعتى را فريبكارى مى داند كه ساواك را فريب داده است 
اما با بررسى چند هزار برگ اسناد ساواك در رابطه با على شريعتى نه تنها ما، كه 
بسيارى از نويسندگان و پژوهشگران داخل كشور ثابت كرده اند كه على شريعتى 
همواره زير نظر و مشورت كامل ساواك (اداره سوم و يكم) كار مى كرده است كه به 
اين مسئله از مشهد تا تهران، با تيمسار بهرامى و شيخان و پس از آن با آقاى پرويز 
ثابتى رئيس اداره سوم و حسين زاده، عطارپور مشهور (رئيس اداره يكم) مشروحاً 
توضيحاتى خواهيم داد.اما آقاى خامنه اى به عنوان يك دوست بسيار قديمى على 
شريعتى وقتى بر فريبكار بودنش صحه مى گذارد، پس نفى آن را نمى كند كه در 
جايگاه هاى ديگر مردم و ديگر دوستانش را نيز على شريعتى فريب مى داده است و 

از سوئى با بررسى كل نوشته 
ها گفته هاى على شريعتى و اسناد فراوان ساواك «فريبكار» بودن دكتر على شريعتى 

بر كسى پوشيده نمى ماند!
امروزه بسيارى از مريدان و هواداران سرسخت على شريعتى به نقد او نشسته اند.

آخرين نوشته بسيار جامع و پژوهشى كار اكبر گنجى است كه همين دو هفته پيش 
نوشته است و طى آن ثابت مى كند كه على شريعتى:

-مدافع صيغه و چند همسرى بوده است.
-وى هرگز هوادار آزادى نبوده است.

-حقوق بشر را به بازى و سخره گرفته است.
-حجاب زنان را تائيد مى كرده و چادر را به عنوان پوشش ملى براى زنان معرفى 
كرده و در نيايش هايش ضمن باور داشتن به بى شعورى زنان، از خدا مى خواسته 

تا: به زنان ما شعور عطاء كن!
-و نيز اكبر گنجى ثابت مى كند كه على شريعتى هواخواه جايگزينى حقوق اسالمى 

و احكام فقهى (يعنى همين واليت فقيه) بوده است.
جانباخته نازنين مجيد شريف نيز كه از گروه پنج نفره مجموعه آثار شريعتى بود در 
سال هاى هشتاد طى بحث هاى بسيارى با من در پاريس افسونگر بودن و فريب 
دهنده بودن على شريعتى را گواهى داده و نوع كارهايش را كالً عوض كرد ديگر 
هوادار سابق على شريعتى بود بسان ابراهيم نبوى، امير رضائى، محمدرضا شريفى 
نيا، اكبر گنجى، محمود فرجامى، محسن مخملباف و دهها انديشمند ديگر كه به 

هواداران سابق على شريعتى تبديل شدند.
www.awesta.net

تحقيق: دكتر جالل متينى
ناگفته نماند كه دكتر مصدق، خود 
ــم در  ــد بار به خطر كمونيس نيز چن
ايران تصريح كرده بود كه در بخش 
هاى پيشين اين كتاب از آنها ياد شده 

است.
ــاى مختلفى كه به  ــاب ه -در كت
فارسى و زبان هاى خارجى در پنجاه 
ــته شده  ــال اخير در اين باب نوش س
است، براى اجراى اين برنامه، از طرح 
آژاكس آمريكا و طرح چكمه انگلستان 
ــركت خارجيانى چون كرميت  با ش
ــكف  ــت، وودهاوس، شوارتس روزول
ــره و با همكارى ايرانيانى مانند  و غي
برادران رشيديان، برادران بوسكو (؟)، 
اشرف پهلوى و... نام برده شده است 
كه هر يك نقشى در اين كار به عهده 
ــته اند. شرح مفصل اين ماجرا از  داش
جمله در كتاب زندگى سياسى مصدق 
در متن نهضت ملى ايران نوشته فؤاد 
ــاب  ــى (ص 437- 472) و كت روحان
ــفته نفت، دكتر مصدق و  خواب آش
نهضت ملى ايران نوشته دكتر موحد 

(ص 773- 862) آمده است.
28 مرداد: حضور «اجامر و اوباش» 

و غيبت «طرفداران مصدق»!
ــخن از  ــاى دوم، عموماً س در كودت
ــى است به سركردگى  اجامر و اوباش
افرادى مانند شعبان جعفرى (شعبان 
ــفند 1331 تا  جعفرى از روز نهم اس
ــرداد 1332 در زندان  بعدازظهر 28م
بوده است. او مى گويد روز 28 مرداد در 
زندان بودم كه سخنان ملكه اعتضادى 
و ميراشرافى و سرلشكر زاهدى را از 
راديو شنيدم. بعد افسرى آمد و گفت: 
«زاهدى، جعفرى رو مى خواهد». منو 
ورداشتن بردن باالى شهربانى، تو اون 
ــاق باال. ديدم زاهدى و اينا همه تو  ات
اتاق جمعند و شلوغ و پلوغ، بيا برو... مام 
رفتيم اونجا و يهو تا رسيديم زاهدى 
بغل واكرد. مام رفتيم تو بغل تيمسار 
و اونم مارو يه ماچ كرد و گفت: «برو، 
فورى مادرتو ببين». گفتم: «نه، ما صبر 
مى كنيم تا اعليحضرت شاه بيايد». 
گفت: «همين االن برو! مملكت هنوز 

آروم نشده».
بعد به تقاضا و اصرار شعبان جعفرى، 
ــتور مى دهد  ــگر زاهدى دس سرلش
دوستان شعبان نيز از زندان آزاد شوند 
و خالصه رفتم سراغ حسين رمضون 
يخى و احمد عشقى و حاجى محرر 
و امير موبور و اونائى كه بهشون قول 
داده بودم كه اگه من برم بيرون، شمارو 
با خودم مى برم. حسين رمضون يخى 
همون كسيه كه طيب رو با چاقو زده 
ــاه زندان براش بريده  بود و هيجده م
ــر همين با  ــه خاط بودن. طيب واس
ــد كه چرا من حسين  من مخالف ش
رمضون يخى را آوردم بيرون، نذاشتم 
هيجده ماه زندانيشو بكشه. يه همچى 

چيزى.»
شعبان جعفرى در پاسخ اين سئوال 
ــار)  مصاحبه كننده (خانم هما سرش
ــازان، در فصل  كه «در كتاب كودتاس
«بازيگران 28 مرداد» درباره حركت 
ــته مصطفى زاغى، رمضان  دار و دس
يخى، طيب و اينها صحبت مى كند. 
اين نوشته با حرف هاى شما مغايرت 
ــته  ــى براى اين نوش ــه جواب دارد. چ
ــى دهد: «مزخرف  داريد؟» جواب م
گفته، همه اش چرت و پرته... همون 
ــته دار و دسته حسين  روزى كه نوش
ــا راه افتادن،  ــى از اونج رمضون يخ
ــين تا همون ظهر 28 مرداد تو  حس
زندان بود. چند تا از اينارو كه اسم برده 
اينا زندان بودن كه همينا به من گفتن: 
«آقا اگه برى بيرون مارم مى برى؟». 

گفتم: «صددرصد!»
وى پس از آزادى از زندان مى گويد: 
«چون هنوز مملكت آروم نشده بود، 
ــور و آنور  ــم رفتيم يه خرده اين اومدي
مردمو ساكت كرديم» «همون كارى 
كه همه مى كردن مام كرديم». «... 
ــين سوار بوديم و  ما همه اش تو ماش

يه عكس شاه رو گذاشته بوديم رو 
شيشه اش و داد مى زديم: ايهاالناس 
مملكت آروم شد برين خونه هاتون، 
ــعبان  ــر زندگيتون...» «ش برين س
جعفرى، مصاحبه خانم هما سرشار 
ــى  ــعبان ب ــا او، 159-165») (ش ب
مخ)، طيب حاج رضائى، امير موبور، 
ــين رمضان يخى و عده اى از  حس
ــش در تظاهرات ضد مصدق  فواح
كه كار دولت او را ساختند. به عالوه 
دكتر مصدق در هر دو كودتا ارقامى 
را كه خارجيان در چند نوبت در اختيار 
برگزار كنندگان كودتا قرار داده بودند 

ياد كرده است.
عموماً حضور شعبان بى مخ ها و 
فواحشى را كه با پول آمريكائى ها 
بسيج شده بودند علت اساسى توفيق 
ــى  كودتاى دوم مى دانند. ولى كس
ــداران مصدق براى  از حضور طرف
مقابله با اين اجامر و اوباش چيزى 
ــت، در حالى كه به ياد  ننوشته اس
داريم در روز سى ام تير 1331- بى 
آن كه مصدق مردم را براى مبارزه 
فراخوانده باشد- كاشانى و مكى و 

ــر ايران بسيج  بقائى مردم را از سراس
ــى كه فرياد «از جان  كردند و در حال
ــتيم، با خون خود نوشتيم:  خود گذش
ــمان  يا مرگ يا مصدق» آنان به آس
مى رسيد، نخست وزيرى احمد قوام 
منجر به شكست گرديد. سئوال اين 
نيست كه آنان در 28 مرداد كجا بودند 
تا به مقابله با اجامر و اوباش و فواحش 
خودفروخته برخيزند، چه با جدا شدن 
كاشانى و مكى و بقائى و ديگر اعضاى 
جبهه ملى از مصدق، سى ام تير ديگر 
ــدنى نبود، ولى مگر در 12  تجديد ش
مرداد، در رفراندومى كه دكتر مصدق 
براى انحالل مجلس برگزار كرده بود، 
فقط متجاوز از صد و پنجاه هزار تن 
ــران به انحالل مجلس و تائيد  در ته
دكتر مصدق رأى نداده بودند. سئوال 
ــى آن است كه آنان- و به قول  اساس
دكتر مصدق «قاطبه ملت ايران»- در 
28 مرداد كجا بودند و چرا به مقابله با 
اجامر و اوباش و فواحش برنخاستند؟ 
ــداران دكتر  ــالوه آيا تكيه طرف به ع
مصدق به نقش مهم اجامر و اوباش 
و فواحش در 28 مرداد، از شأن و اعتبار 
دولت ملى مصدق نمى كاهد؟ از سوى 
ديگر معلوم نيست چرا همه انتقادها در 
اين مورد، متوجه توده اى هاست كه از 
مصدق دفاع نكردند. مگر حزب توده 
ــتور سفارت شوروى در  هرگز بى دس
تهران به كارى دست زده بوده است؟

خليـل ملكـى: علـل و عوامـل 
شكست نهضت

ــاران مصدق، كه  خليل ملكى از ي
ــواردى از اظهارنظر صريح  البته در م
عليه برخى از تصميمات وى خوددارى 
نكرده است، علل و عوامل شكست 
نهضت ملى را در مقاله بلندى در زير 

پنج عنوان برشمرده است از جمله:
«بزرگترين اشتباه مصدق آن بود كه 
براى توده اى ها آزادى عمل بيش از 
حد قائل شد. او مى خواست كه از اين 
مهره در بازى آمريكا استفاده كند؛ اگر 
دولت اجازه نمى داد كه تمام ديوارها 
ــه ات برگرد» و  از «آمريكائى به خان
ــود. اگر اجازه نمى داد  امثال آن پر ش
كه «در دانشگاه، كارشناسان آمريكائى 
و سازمان ملل متحد را.... مورد ضرب 
و شتم قرار دهند»، به عالوه «مطلق 
طلبى و تمامت خواهى [مصدق] ناشى 
از فقدان واقع بينى بود... مثالً مبارزه 
ــك ايده آل  ــم جهانى ي با امپرياليس
زيباست، اما متناسب با نيروى محلى 
ما نيست...» ملكى تصميم به انحالل 
ــوراى ملى را نيز از جمله  مجلس ش
عوامل شكست نهضت ملى ذكر كرده 

است.» (موحد، 953/2).
دو گـزارش درباره 28 مـرداد از 

سوى طرفداران مصدق
-از طرف ديگر، ما از روز 28 مرداد 
دو گزارش مستند در دست داريم يكى 

ــور دولت  ــر صديقى وزير كش از دكت
دكتر مصدق كه در صفحات پيش به 
ــاره كردم و ديگرى از حسيبى  آن اش
نماينده مجلس هفدهم كه هر دو تا 

پايان كار در كنار مصدق قرار داشتند.
الف: دكتر صديقى درباره مشاهدات 
ــد: در  خود در روز 28 مرداد مى نويس
ــپه عده اى از مردم زنده باد  ميدان س
ــعارهائى بر ضد  شاه مى گفتند و ش
دولت مى دادند و عده اى از پاسبانان 
با آنان هماهنگى مى كردند. در چند 
جاى شهر دسته هاى دويست سيصد 
نفرى با همكارى افسران و سربازان با 
كاميون ها و وسائل ارتشى تظاهرات 
ــته اى ديگر در حدود  مى كردند. دس
ــان باب همايون  ــيصد نفر از خياب س
ــترى و از  ــل وزارت دادگس ــه مقاب ب
ــور  آنجا به ميدان جلوى وزارت كش
ــر و پا برهنه  و بازار آمدند. عده اى س
ــا بودند و به  ــه دنبال و پيرامون آنه ب
نفع شاه شعار مى دادند. مقارن ظهر 
ــور جمعيتى در  در مقابل وزارت كش
حدود پانصد نفر تظاهرات مى كردند 
ــل اداره تبليغات رفتند و دفاتر  به داخ
ــيد  آن اداره را بيرون ريختند. خبر رس
كه جمعى به تلگرافخانه هجوم برده 
اند. شهردار تهران به من تلفنى گفت 
جمعى به شهردارى هجوم آورده اند و 
سربازان اقدامى نمى كنند. در ساعت 
13 خبر دادند كه تلگرافخانه و مركز 
تلفن كارير را اشغال كرده اند. از ساعت 
ــاعت سيزده سه بار  يازده و نيم تا س
تظاهركنندگان به طرف وزارت كشور 
آمدند و مأموران، آنان را دور ساختند. 
ــاعت 14 و 45  ــر صديقى در س دكت
دقيقه براى رفتن به خانه دكتر مصدق 

مسيرى طوالنى انتخاب مى كند. 
(«اتومبيل از خيابان جليل آباد (خيام) 
ــد، بعد از خيابان  وارد خيابان سپه ش
شاهپور و شاهرضا به خيابان پهلوى 
رسيديم. مقصود من از اطاله راه اين 
ــهر و مردم را در اين  بود كه وضع ش
خيابان ها ببينم، ولى در مسير خود به 
دسته و جماعتى برنخوردم.» در سر 
پيچ شاهرضا به پهلوى چهل پنجاه نفر 
تماشاچى اجتماع كرده بودند. وى وقتى 
به خانه مصدق مى رسد، نخست وزير 
درباره وضع شهر از او مى پرسد، جواب 
مى دهد: «چندان خوب نيست زيرا هر 
چند عده مخالف قليل است ولى چون 
افسران و سربازان با تظاهركنندگان 
همكارى مى كنند دفع آنان مشكل 

است...») (صديقى، 129-122)
ب: مهندس حسيبى درباره مشاهدات 

خود در روز 28 مرداد مى نويسد:
(ساعت 8 بيرون آمدم... از راه خيابان 
اسالمبول، شاه، قوام السلطنه جلو ستاد 
ــفند به طرف منزل دكتر  ــوم اس و س
مصدق رفتم. تنها امر غير عادى كه 
در ذهن من اثر گذاشت بودن عده اى 

پاسبان در چند نقطه بود.

«خبرهاى ناراحت كننده مى رسيد 
ــده با اسلحه  كه عده اى تحريك ش
ــرد و چوب و چماق و شعار «زنده  س
ــاد مصدق» كه  ــاه» و «مرده ب باد ش
ــبان ها نيز با آنها هماهنگى مى  پاس
ــرباز نيز براى آنان  كنند و عده اى س
دست مى زنند از چند نقطه در حركت 
ــران و جبهه  ــزب اي ــد و محل ح ان
آزادى، روزنامه هاى كشور، به سوى 
آينده، شهباز، توفيق، باختر امروز، پان 
ايرانيست، نيروى سوم، روزنامه حاجى 
بابا و شورش و غيره را چپاول كرده و 
بعضى را نيز آتش زده اند و به طرف 
منزل دكتر مصدق در حركت اند. اولين 
تيراندازى هاى گارد منزل مصدق در 
ــاعت دوونيم  حوالى ظهر بود... از س
ــت  ــتگاه راديو به دس به بعد كه ايس
شورشيان افتاد تمام توجه ها به منزل 
دكتر مصدق معطوف و تمام وسائل 
براى سقوط و ويرانى آن به كار رفت. 
ــرتيپ فوالدوند ساعت چهارونيم  س
به منزل مصدق آمده استعفاى دكتر 
ــت ولى دكتر قبول استعفاء  را خواس

نكرد...) (موحد،  828/2- 829).
با آن كه خانه مصدق بالدفاع اعالم 
شده بود «تيراندازى با تفنگ و توپ» 

ادامه داشت.
ساكنان خانه مصدق به خانه همسايه 
پناه بردند. ساعت پنج و نيم بعدازظهر 
ــاع خانه مصدق درهم  همان روز دف

شكست!
مصدق: چى چى بد شد!

دكتر احسان نراقى نوشته است:
«دكتر صديقى تعريف مى كرد وقتى 
خانه دكتر مصدق را غارت مى كردند، 
ــدق و دكتر  ــه اتفاق دكتر مص وى ب
ــايگان مى روند از ديوار باال روى  ش
ــايه در گوشه اى مى  پشت بام همس
نشينند. دكتر شايگان مى گويد: «بد 
شد.» مصدق يك مرتبه از جا مى پرد 
و مى گويد: «چى بد شد؟ بايستيم اين 
اراذل و اوباش ما را در مجلس ساقط 
كنند. در حالى كه حاال دو ابرقدرت ما 
را ساقط كردند. خيلى هم خوب شد. 
چى چى بد شد.» او مى خواست با اين 
افتخار از صحنه خارج شود. ولى، قوام 
السلطنه مى خواست ايران را بسازد و 
آذربايجان را نجات دهد و وحدت ملى 
و استقالل ما را حفظ كند، اما خودش 
را بدنام كرد. يك قرارداد توخالى درباره 
نفت شمال با روسيه بست. آذربايجان 
از اشغال ارتش روسيه خارج شد. بعد 
گفت بايد دانتخابات بشود. انتخابات 
مجلس شد. بعد هم مجلس قرارداد 
ــيه را رد كرد و  ــروش نفت به روس ف
ــيه هم از ايران رفته بود به خانه  روس
اش.اين هم يك رجل ملى بود. منتها 
ــتايش مى  ايرانى ها كه مصدق را س
كنند قوام السلطنه را از ياد مى برند.) 

(نراقى، 192-191).

نگاهى به كارنامه سياسى
دكتر محمد مصدق

ادامه دارد
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