
بزرگ ملت ايران مي زند؟« 
  در اتاق با اليه هاي آهِن ضدآتش!

تحركات ش��اپور بختي��ار پ��س از پي��روزي انقالب و 
سرمايه گذاري گس��ترده و البته ساده لوحانه دشمنان 
نظام اس��المي روي او،  عده اي از نيروه��اي انقالبي را 
به انديشه مقابله با وي س��وق داد. انيس نقاش يكي از 
انقالبيون لبنان در زمره اين افراد است. وي در خاطرات 
خود درباره زمينه هاي فكري و سياسي انديشه مقابله با 

بختيار آورده است:
»كودتاي نوژه طرح اوليه برنامه اي بود كه مي خواستند 
با اجراي آن، شاه را با آن همه جنايتي كه انجام داده بود، 
به ايران برگردانند. جمهوري اسالمي فقط مي دانست 
كه چنين عملياتي با چنين برنامه هايي عليه او در حال 
اجراس��ت، ولي نيرويي براي مقابله و جلوگيري از آن 
نداشت. در جلس��ه اي كه ش��هيد محمد منتظري نيز 
حضور داشت، اطالعاتي از انجام يك كودتا مطرح شد و 
من اعالم كردم كه بايد رفتارهاي بختيار پيگيري و كودتا 
خنثي شود. محمد منتظري چون آن روزها تشكيالتي 
تحت رهبري خود نداشت، گفت: اين عمليات را بايد با 
دس��تگاه هاي ديگر مطرح كرد. حكم اعدام بختيار در 
دادگاه انقالب صادر ش��د كه امام)ره( ه��م آن را تأييد 
كردند. من به بچه هاي سپاه گفتم كه بايد هر چه زودتر 
وارد عمل ش��ويد، چون اين آدم خطرناكي است، ولي 
آنها هيچ اطالعات و كانالي در اين خصوص نداش��تند. 
به آنها گفتم كه من تجربه كار عملياتي دارم و اين كار 
را بر عهده مي گيرم. به فرانس��ه رفتم و كار شناسايي را 
انجام دادم و بعد از دو هفته به ايران بازگشتم و خبرشان 
كردم كه منزل بختيار را پيدا كرده و حتي توانس��تم با 
او مصاحبه كنم! بعد از دو روز، طي جلسه اي اعالم شد 
كه با انجام ترور موافقت شده است. حكم اين كار توسط 
حاكم شرع صادر شد. ش��اپور بختيار يك سياستمدار 

فاسد بود و بايد از بين مي رفت«. 
تجربه انيس نقاش از اين روي در خور خوانش اس��ت 
كه مي تواند اطالعاتي موثق از شرايط حفاظتي بختيار 
در اختي��ار محققان قرار دهد. او توانس��ت خ��ود را تا 
پشت در اتاق وي نيز برس��اند، هرچند كه نهايتاً بخت 

با او يار نبود: 

»طرح مدوني ب��راي اجراي حكم اع��دام بختيار تهيه 
كردم. قرار بر اين ش��د تا من به هم��راه دو نفر ديگر از 
همراهانم به عنوان خبرنگار وارد اتاق بختيار شده و در 
حين مصاحبه، با اسلحه صدا خفه كن او و همراهش را 
بدون اينكه صدايي بلند ش��ود ترور كنيم، به طوري كه 
پليس هاي نگهبان جلوي منزل او متوجه نشوند. داشتم 
براي اجراي مأموريت آماده مي شدم كه متأسفانه آقاي 
خلخالي مرتكب اشتباه شد و در مصاحبه اي اعالم كرد 
كه براي اجراي حكم اعدام ش��اپور بختيار به پاريس، 
كماندو فرستاده ام! اينگونه شد كه شاپور بختيار ديگر 
نه جواب تلفن مي داد و نه وقت مالقات! محافظان او نيز 
افزايش پيدا كردند. به اين ترتيب وقت مالقاتي كه با او 
گذاشته بودم و قرار بود همانجا كار را تمام كنم، منتفي 
شد. همزمان از تهران با من تماس گرفتند و گفتند كه 
اينجا به شدت از بابت كودتا نگراني وجود دارد و بايد هر 
چه زودتر بختيار كشته شود. ديگر حجت بر من تمام 
ش��ده بود و بر خودم واجب ديدم كه هر كاري از دستم 
بر مي آيد، انجام بدهم. يك اسلحه 7 ميليمتري با صدا 
خفه كن تهيه كردم و رفتم سراغ بختيار، اما آنها شك 
كردند و در س��اختمان را به رويم ب��از  نكردند. من هم 
بالفاصله تصميم گرفتم با گلوله قفل در را بشكنم و بروم 
داخل. ما مجبور ش��ديم كه ابتدا با كشتن افراد پليس 
در جلوي در منزل بختيار به زور وارد خانه او شويم و تا 
پشت در اتاق بختيار نيز نفوذ كرديم، ولي هر چه تالش 
كردم، نتوانس��تم وارد اتاقي كه بختي��ار در آن حضور 
داشت بشوم. يكي از دو گلوله اي كه به من خورد، متعلق 
به سالح خودم بود كه به در شليك كردم و كمانه كرد و 
برگشت سمت خودم! بعد هم كه با پليس فرانسه درگير 

شدم و يك گلوله ديگر هم خوردم و دستگير شدم«. 
انيس نقاش پس از دستگيري و در جريان بازجويي هاي 
مربوطه، ابعاد مهمي از حساسيت دستگاه هاي امنيتي و 
سياسي غرب روي بختيار را دريافت. او بعدها در اين باره 

نكات جالبي را مورد اشاره قرار داد:
»تا چهار ماه در زندان داش��تم ديوانه مي ش��دم كه 
چطور نتوانسته ام يك در را باز كنم تا اينكه در دادگاه، 
قاضي عكس هاي مربوط به در اتاق را نشان داد كه از 
اليه هاي آهن ضدآتش تشكيل شده است، لذا متوجه 

ش��دم كه تالش براي بازكردن آن بيهوده بود. زماني 
كه در زندان فرانسه بودم، يك هواپيماي آن كشور در 
آسمان منفجر شد. اينها گفتند كار ايران است و آمدند 
سراغ من كه در زندان بودم. افسر اطالعاتي آمد تا از 
من بازجويي كند، به او گفتم: اصاًل فرض كن من جزو 
اطالعات ايران هستم و مافوقم به من دستور داده كه 
بختيار را ترور كنم. من هم مثل تمام افسران اطالعاتي 
دستور را اجرا كردم، شما هم در الجزاير، سوئيس و... 
فالن كار و بهمان كار را كرده ايد و 50 فقره از ترورهاي 
دستگاه اطالعاتي فرانسه را در كل دنيا رديف كردم. 
طرف خسته شد و رفت براي اس��تراحت، بعد دوباره 
برگشت به من گفت: سالم همكار! در بازجويي ها به آن 
افسر تأكيد كردم كه فرق من با شما اين است كه من 
ترور بختيار را بر اساس اعتقادات خودم انجام داده ام، 
ولي شما عقيده نداريد و فقط دستورات مافوقتان را 
اجرا مي كنيد، من حق دارم كه از اس��الم خود دفاع 
كنم. ش��اپور بختيار در حال تدارك كودتا عليه ايران 
بود، او حتي ب��راي انجام اي��ن كار50 ميليون دالر از 
صدام كم��ك گرفته بود و امريكا نيز از او پش��تيباني 
مي كرد. من از حرف زدن درباره اين قضيه ترس و شرم 
ندارم. اين جزو افتخارات من است. به نظر من ايران در 
پوشش خبري جريان اولين ترور شاپور بختيار كوتاهي 
مي كند، در مورد اين موضوع صحبت هاي فراواني در 
خ��ارج از ايران ص��ورت گرفته اس��ت. خبرنگارهاي 
فرانس��وي زماني كه ب��ه من مراجع��ه مي كنند و در 
صحبت ه��اي خود با م��ن، واژه تروريس��ت را به كار 
مي برند در پاس��خ به آنها مي گويم: مگر فرانسوي ها 
مرتكب هيچ قتلي نشده اند؟ بعدش تك تك ترورهايي 
را كه فرانس��ه مرتكب شده بود برايش��ان نام مي برم. 
من امروز پس از گذشت چند سال از آن واقعه، وقتي 
فكرش را مي كنم، مي بينم هر آنچه در گذشته انجام 
داده ام را صحيح مي دانم، اما اگر پختگي حال حاضر 
را داش��تم، نقش��ه ترور بختيار را به طور حتم تغيير 
مي دادم. در زم��ان وقوع ترور به عل��ت كمبود وقت، 
نتيجه عمليات ناموفق ش��د، اگر دو يا سه هفته صبر 
مي كرديم و لوازم مناسب انتخاب مي كرديم، نتيجه 

اين عمليات بهتر از اين حاصل مي شد«. 

بختيار بعد از فرار از ايران و در پاريس، 
به رفتارهاي غيراخالقي خود در دوره 
اقامت در ايران ادامه داد و مهماني ها 
و معاشرت وي با زنان روسپي، شهره 
خاص و عام بود. بختيار غير از اعتياد 
ش�ديد به الكل، از اواسط دهه ۱۳۲۰ 
كه براي اقامت دائم ب�ه ايران آمد، به 
ترياك نيز اعتياد پيدا كرد. در زمان 
رهبري نهضت به اصطالح مقاومت و 
با اس�تفاده از مصونيت ديپلماتيك، 
موادمخدر موردنياز خود و دوستانش 
را به اين سو و آن س�و مي برد و به هر 
شهري كه مي رسيد، قبل از انجام هر 
 كار، دست به كار ساختن خود مي شد!

تحركات ش�اپور بختيار پس از پيروزي 
انقالب و سرمايه گذاري گسترده و البته 
ساده لوحانه دشمنان نظام اسالمي روي 
او،  عده اي از نيروهاي انقالبي را به انديشه 
مقابله با وي سوق داد. انيس نقاش يكي از 
انقالبيون لبنان در زمره اين افراد است
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مروري بر يك دوگانه در زندگي سياسي آخرين نخست وزير رژيم پهلوي

 رهبري نهضت مقاومت ملي
 از پاي بساط!
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  احمدرضا صدري 
روزهاي فعلي مصادف اس�ت با س�المرگ ش�اپور 
بختيار آخرين نخست وزير محمدرضا پهلوي و نيز 
رهبر نهضت موسوم به مقاومت ملي در دوران پس 
از پيروزي انقالب اسالمي در خارج از كشور. هم از 
اين روي در نوشتار پي آمده، دو فراز از زندگي بختيار 
يعني حال و احوال او در دوران رياست نهضت پس 
از انقالب و ني�ز خاطرات ض�ارب وي در اولين ترور 
بختيار در خارج از كشور را مورد خوانشي تحليلي 
ق�رار داده ايم. اميد آنك�ه تاريخ پژوه�ان انقالب و 

عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 
    

  مبارزات فراگير ب�ه اتكاي م�واد مخدر و جنس 
لطيف!

شاپور بختيار زندگي سياسي پر فراز و فرودي داشت. شايد 
اولين بار كه نام وي به صورت  جدي بر س��ر زبان ها افتاد، 
هنگامي بود كه اسناد خانه ريچارد سدان افشا و آشكار شد 
كه او مبالغ كالني از دولت انگلستان حقوق مي گيرد. محمد 
مصدق در سفر امريكا اين اسناد را به همراه خويش برد و به 
عنوان مصاديق رشا و ارتشاي انگلستان در ايران عرضه كرد. 
در سال هاي بعد و به موازات ملي نمايي بختيار در محافل 
گوناگون، او به دستور شاه و به عناويني چون حق المشاوره 
يا عضويت در هيئت مديره بنگاه هاي گوناگون اقتصادي، 
دريافتي ه��اي كالن داش��ت. بختيار در آس��تانه پيروزي 
انقالب اس��المي به عنوان آخرين تير در تركش شاه قرار 
گرفت اما همانگونه كه همه پيش بيني مي كردند، هرگز به 
هدف نرسيد! او پس از پيروزي انقالب و در راستاي ادامه 
خودنمايي هاي قبلي، به تأسيس نهضت مقاومت ملي دست 
يازيد. او در اين دوره نيز حال و روز خوبي نداشت، چنانكه 
يكي از نويسندگان وي را به شرح ذيل گزارش كرده است:

»بختيار بع��د از فرار از اي��ران و در پاريس، ب��ه رفتارهاي 
غيراخالق��ي خ��ود در دوره اقام��ت در ايران ادام��ه داد و 
مهماني ها و معاش��رت وي با زنان روسپي، شهره خاص و 
عام بود. بختيار غير از اعتياد شديد به الكل، از اواسط دهه 
۱۳۲0 كه براي اقامت دائم به ايران آمد، به ترياك نيز اعتياد 
پيدا كرد و در دوره نخست وزيري هم نتوانست اين عادت 
ناپسند را ترك كند. ارتشبد سابق حسين فردوست - كه 
از طريق مأموران نفوذي س��اواك در نخست وزيري تمام 
حركات و رفتار او را زيرنظر داشت- در اين باره مي نويسد: 
»بختيار ترياكي و عرق خور است و در نخست وزيري روزي 
دو بار، ساعت ۱0 صبح و ساعت 5 بعدازظهر براي او بساط 
برپا مي ش��د!... وي پس از فرار از ايران نيز اين آلودگي را با 
خود داشت و در زمان رهبري نهضت به اصطالح مقاومت 
و با استفاده از مصونيت ديپلماتيك، موادمخدر موردنياز 
خود و دوستانش را به اين سو و آن سو مي برد و به هر شهري 
كه مي رس��يد، قبل از انجام هر كار، دست به كار ساختن 
خود مي ش��د! افراط بختيار در بي بند و باري موجب ش��د 
كادرهاي متوس��ط و پايين نهضت به اصط��الح مقاومت، 
در مكاتبات و نوشته هايشان او را به باد انتقاد بگيرند. نامه 
سرگشاده يكي از مس��ئوالن نهضت به اصطالح مقاومت، 
شاخه لس آنجلس -  كه مجالس لهو و لعب رهبري نهضت 
را زير ذره بين گذاشته بود- نمونه اي از اين اعتراضات است. 
شاپور بختيار پس از مطرح ش��دن و پس از اندكي كسب 
شهرت در محافل بين المللي، براي خود زندگي شاهانه اي 
ترتيب داد و حتي به سبك شاهان و اميران براي خود دربار 
درست كرده و براي تلذذ بيش��تر دلقك نيز انتخاب كرده 
بود، چنانكه برخ��ي از اطرافيانش گفته اند: »دلقك و لوده 
بختيار، پسرعموي او بود و اميررضا نام داشت. اين عموزاده 
صميمي هميشه جزو نزديكان بختيار محسوب مي شد. در 
ايران اميررضا مس��ئول مأموريت هاي دلچسب بود! او در 
پاريس هم به بختيار پيوس��ت. در ويالي سورن نيز اتاقي 
كه در نزديكي هال ورودي قرار داش��ت، در اختيار او قرار 
گرفته بود. اين دلقك جزو معدود آدم هايي بود كه بختيار 
را تو خطاب مي كرد. هنگامي ك��ه همه مالقات كنندگان 
مي رفتند، بختيار با اميررضا چ��ون كودكان، بوكس بازي 
مي كرد! بختيار عالقه زيادي به بازي قايم باشك داشت. آنها 
هر روز در ويالي وسيع س��ورن، ساعت ها قايم باشك بازي 
مي كردند و معموالً هميشه اميررضا بود كه بايد رو  به ديوار 

مي ايستاد و مي شمرد!« 
ش��اپور بختيار پ��س از دس��تيابي به قدرت، ش��عارهاي 
دموكراتيك خود در باب حقوق زنان و غيرانس��اني بودن 
صيغه را به فراموش��ي سپرد و براي نس��خه برداري دقيق 
از زندگي پادش��اهان، در پيري و در حالي كه كوچك ترين 
فرزندش حدود 50 س��ال سن داش��ت، با دخترعمويش 
ازدواج كرد! البته همسر اول بختيار كه فرانسوي است و  نيز 
چهار فرزندش، اين ازدواج را به رسميت نشناختند. بختيار 
به سرعت از اين زن صاحب فرزند شد. وي اين بار و با هدف 
فريب مردم، براي فرزندش نام ايراني اميرگودرز را انتخاب 
كرد، درحالي كه بختيار هي��چ عالقه اي به فرهنگ ايران و 
شاهنامه نداشت و بيش��تر از اينكه به ايران دلبسته باشد، 
به فرانسه دلبستگي داش��ت و دليل آن اينكه براي چهار 
فرزند قبلي اش اسامي فرانسوي انتخاب كرده بود. بختيار 
پس از ازدواج دوم دس��تور داد تا از محل بودجه نهضت به 
اصطالح مقاومت خانه اي بسيار لوكس و اشرافي و مشرف 
به رود سن در نزديكي خيابان كلوزوره پاريس براي عروس 
كه ش��هين خانم نام داش��ت خريداري كردند. اين ازدواج 
و ديگر هرزگي هاي ش��اپور بختيار در كاباره هاي پاريس 
و ولخرجي هايش براي فواحش و روس��پي ها موجب بروز 
سر و صدا و اعتراض در كادرهاي نهضت به اصطالح مقاومت 
و هواداران ضد انقالبي آنان شد و دامنه اين اعتراضات آن قدر 
باال گرفت كه سرتيپ هاشمي، رئيس تشكيالت اطالعاتي و 
جاسوسي بختيار مجبور شد در اين ماجرا دخالت كند. او 
در دفاع از ارباب خود گفت: »عده اي از هموطنان در كمال 
بي انصافي درباره زندگي خصوصي جناب آقاي دكتر شاپور 
بختيار با عنوان اينكه چون ايشان ادعاي رهبري ملت ايران 
را دارند، بايد مثل مرحوم دكتر مصدق پاك و منزه باشند، 
مطالبي درباره مي  خوارگي و زن بارگي ايشان نوشته اند و از 
چند نفر بانوان وجيهه به اسامي مهري، شهين و... نام برده 
و درباره روابط خصوصي جناب آقاي دكتر شاپور بختيار با 
اين بانوان محترمه مطالبي را ذكر كرده اند. بر فرض كه آقاي 
دكتر بختيار هم ساعاتي را با دوستان و آشنايان اناث خود 
به صرف مشروب و معاشرت با يكي دو نفر از خانم هاي مورد 
عالقه خود مي گذرانند، اين كار چه ضرر و زياني به نهضت 

  محمدرضا كائيني
اثري ك��ه در اين 
مجال ب��ه معرفي 
به رغ��م  آن��م، 
ظاهر مح��دود و 
خويش،  مختصر 
يك��ي از بهترين 
نگاشته هاي جالل 
آل احمد است. او 
در اي��ن وجي��زه 
خويش و ديگ��ران را به ش��الق انتقاد گرفته 
و بر تاريكخانه منش و رفت��ار برخي مدعيان 
روشنفكري در دوران خويش نور تابانده است. 
»يك چاه و دو چاله« اما در عداد آثاري است 
كه پس از مرگ جالل نش��ر ياف��ت، به همت 
برادرش شمس آل احمد و از سوي نشر رواق. 
آل احمد از نخستين س��طور اين مقال نسبتاً 
مطول، با نوعي خودسرزنشي رشته كالم را به 

دست مي گيرد:
»اين قلم از س��ال۱۳۲۳ تا به حال دارد كار 
مي كند. گاهي مرتب و گاه��ي نه به ترتيبي. 
گاهي به فش��اري دروني و الزامي؛ و اغلب بنا 
به عادت. گاهي گول؛ ولي بيش��تر موظف يا 
به گمان اداي وظيفه اي. اما نه هرگز به قصد 
نان خوردن. آنكه صاحب اين قلم اس��ت فكر 
كرده بود كه هرچه پ��درش از راه كالم خدا 
نان خورد بس است. و ديگر نبايد از راه كالم 
خدا نان بخ��ورد؛ چراكه س��روكار او با كالم 
خلق است. و شايد به همين دليل معلم شد. 
در ۱۳۲6. اما همين صاحب قلم مخفيانه به 
من گفته است كه با همه دعوي باهوشي دو 
سه بار پايش به چاله رفته. كه يكبارش خود 
چاهي ب��ود. وگرچه بابت اين دو س��ه لغزش 
آنچه بايد ش��الق خورده كه: بل��ه. اين تو هم 
تخم دو زرده اي نيست و الخ... تو هم ته همان 
كرباسي هستي كه ديگران سرش و غيره... اما 
من مي دانم كه هنوز بابت اين دو سه لغزش، 
او به خودش سركوفت مي زند. و حاال آمده مرا 
شاهد گرفته و خودش كناري نشسته و قلم را 

سپرده دست من. همچو شالقي. و اين يعني 
مازوخيسم؟ بگذار روانكاوان توي دلشان قند 

آب كنند...« 
جالل در دگرانتقادِي اين اثر، نخست به سراغ 
همايون صنعتي زاده مي رود و چاهي كه او در 

دوره اي پيش پايش كنده است: 
»چاه، تجربه ب��ا همايون صنعت��ي زاده بود؛ 
مباشر بنگاه فراكلين. اين آدم را از سال۱۳۲4 
مي شناس��يم. وقتي منشي تش��كيالت كل 
حزب ت��وده بوديم. )من و صاح��ب اين قلم( 
وردست كامبخش. و او چاپار حزب بود ميان 
تهران و اصفهان و ش��يراز. ش��ايد هم يزد و 
كرمان. درس��ت به خاطرمان نيس��ت. ناچار 
بايد همديگر را مي ش��ناختيم. او جواني بود 
پر حركت و باهوش؛ و ناچار بي آرام. مجموعه 
مشخصات يك چاپار كه اگر به شهر مي آمد 
بايد دالل بشود و شد. و بدتر اين بود كه او در 
علي آباد اين اباطيل، ش��هري سراغ كرده بود 
و ناچار دلبس��تگي و از اين حرف ها. و سور و 
ديگر قضاي��ا. و پولدار ب��ود و صفحات مزقان 
مي خريد و مادرش كه بانويي بود و ما دو تن 

آواره و بي...« 
به طور مش��خص چاهی ك��ه آل احمد از آن 
سخن می راند،مربوط است به دوران تصدی 
همايون صنعت��ی زاده در بنگاه انتش��اراتی 

فرانكلين. او در اين باره می نويسد:
»درست پس از اين ماجرای اخير )۲8 مرداد 
۱۳۳۲( بود كه سر و كله همايون صنعتی زاده 
از نو پيدا ش��د. با انگی از بوی دالر برپيشانی. 
مباش��ر بنگاه فرانكلين. بوی دالر را هم من 
تشخيص دادم. او خود حتی اين را نمی دانست 
كه همايون از مرغدانی تقی زاده درآمده است 
تا بعد  ها حاليش كردم. به هر صورت در همين 
مدت او با داريوش آش��نا ش��د و دوستدار و 
گلستان و مرزبان و مهاجر و آرام و اميركبير 
و الخ...  كه دو س��ه تاش��ان بعد  ها از چنگ او 
گريختند. او )هماي��ون صنعتی زاده( پس از 

مترجم ها، س��راغ ناش��ر  ها رفت و دست يك 
يكشان را در حنايی فرو كرد كه با بوی دالر و 

بليط بخت آزمايی آب گرفته بودند...  «
جالل در ادامه نوش��تار خوي��ش، نوبت را به 
ابراهيم گلستان مي دهد و شرحي از خصال او 

را بدين شرح بر كاغذ مي پراكند:
»و چاه را گلستان در راه اين قلم كند. از تجربه 
با همايون اين به دس��ت آمد كه حساب كار 
قلم را بايد از هر حس��ابي جدا كرد. از حساب 
تيراژ بزرگ و درآمد و ناش��ر مغبون و از اين 
مزخرفات. اما با گلس��تان اين تجربه حاصل 
شد كه حس��اب قلم را از حس��اب دوستي ها 
نيز بايد جدا كرد. دوستي آميزاد را از تنهايي 
درمي آورد؛ اما قلم او را به تنهايي برمي گرداند. 
به آن تنهايي كه جمع اس��ت. به بازي قدما. 
قلم اين را مي خواهد. كه چه مستبدي است. 
دوس��تي تو را و رعايت تو را هيچكس تحمل 
نمي آورد. با گلستان نيز از همان سال هاي ۲4 
و ۱۳۲5 آش��نا بوديم. و در همان ماجراهاي 
سياس��ي. او اخبار خارجي رهبر را درس��ت 
مي كرد و اين قلم مجله م��ردم را مي گرداند 
و ديگر كاره��اي مطبوعاتي پراكنده. بش��ر 
براي دانش��جويان و ترجمه اي و قصه اي و از 
اين قبيل. همان ايام يك روز گلس��تان يك 
مخبر فرنگي را برداش��ت و آورد در حوزه اي 
كه صاحب اين قلم اداره اش مي كرد. از همان 
ايام انگليس��ي را خوب مي دانس��ت و همان 
روز بود كه معلوم ش��د تماش��اگري گفته اند 
و بازيگري. و گلس��تان از هم��ان قديم االيام 
مي خواس��ت خودش را در سلك تماشاگران 
بكش��اند. اما بازيگري هم مي كرد. اما همين 
تنها برايش كافي نبود. و به همين علت ها بود 
كه از تشكيالت مازندران عذرش را خواستند. 
به اين دليل كه روزنامه انگليسي مي خواند در 
محيطي ك��ه تاواريش ها حكومت مي كردند. 
گلس��تان مثل همه م��ا فعال بود ام��ا نوعي 
خودخواهي نمايش دهنده داش��ت كه كمتر 
در ديگران مي ديدي. هميش��ه متكلم وحده 
بود. مجال گوش دادن به ديگري را نداشت. 

اينها را هنوز هم دارد. اما باهوش بود و با ذوق 
خوب مي نوشت و خوب عكس برمي داشت.« 
در ادام��ه ش��رح خواندني آل احمد، س��پس 
نوبت به ناصر وثوقي مي رس��د و چاله اي كه 
با ويژه نامه اش در انديشه و هنر براي او كنده 

است:
»چاله دوم را وثوقي در اين راه كند. شايد به 
غيرعم��د و حتماً به قصد محبتي. با ش��ماره 
مخصوص كه براي صاحب اي��ن قلم داد. مرا 
در آن شماره س��وار بر خر مرادي كردند كه 
عبارت از خودبيني بود و انگي روي كپل آن 
خر زدند كه انگ بچه مدرسه اي ها بود. و اين 
نيز از اين قلم به دور بود؛ و ب��ه دور باد. حاال 
مي گويم چرا. وثوقي را هم دس��ت بر قضا از 
همان سال هاي۲4 و ۲5 مي شناسيم. ضمن 
همان ماجراي سياس��ي. آخر ما همه از يك 
كندو بيرون آمده اي��م. او آن وقت ها كارمند 
بانك ب��ود و زن و فرزند داش��ت و گاه گداري 
همديگ��ر را مي ديدي��م. جواني ب��ود دقيق، 
خرده بين، مقرراتي و خشك با لياقتي فراوان 
براي ش��غل قضا كه بعدها ش��غل دائمي اش 
شد. نمي دانم چه شد كه مأمور بروجرد شد و 
در غيابش بفهمي نفهمي از حزب اخراجش 
كردند. چرايش را هيچك��س نفهميد. از اين 
كارهاي خب��ط در آن حزب بس��ي مهم تر از 
اينهاش اتفاق مي افت��اد. و اين قضيه پيش از 
آن بود كه آن ما انشعاب كرده باشد. بروجرد 
كه بود مراوده كتبي ما شروع شد. از اين قلم 
به توضيح آنچه انشعاب را مي خواست بسازد 
و از او در توجيه خويشتن. كاغذهايي كه نبايد 
چندان حرف حسابي در آنها باشد؛ جز اينكه 
ابتدا انس��ي بود و مقدمه اي براي يك مرادوه 
دوستانه غيرسياسي بعدي. و بعد انشعاب بود 
و او همچنان بروجرد بود و بعد كه او برگشت 
آن ما حزب زحمتكشان نيروي سوم را ساخته 
بود يا داشت مي س��اخت و طبيعي بود كه او 

هم مي آمد...«

آينهايشفافازخودانتقاديودگرانتقاديجاللآلاحمد

حكايتچاهوچالهها!
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