
فرزانهقلعهقوند
دقيقاً يادم نيس��ت چه 
زمان��ي ب��ود ك��ه آقاي 
علي اكبر فندرسكي، از 
آزادگان استان گلستان 
براي چ��اپ خاطراتش 
تماس گرف��ت. آرامش 
صدايش نشان مي داد با 
آزاده ديگ��ري از جنس 
آيينه روبه رو هس��تم. از 
اردوگاه هاي��ي كه حض��ور داش��ت پرس��يدم و از 
اتفاق هايي كه از سر گذرانده بود. با طمأنينه جوابم را 
داد. ش��ماره تلفنم را دادم تا فايل كتاب را بفرستد. 
ادعاي نويسندگي نداشت و گفت فقط آزاده است؛ 
اين يعني ص��دور مجوز و اختيار براي ش��خم زدن 
خاطراتش. به ايش��ان عرض ك��ردم: خاطراتتان را 
مي خواني��م و بعد از اينكه امتي��از الزم را در داوري 
كسب كرد، ان شاءاهلل اقدام مي كنيم. از اول به دقت 
خواندم. كودكي يك بچه  روستايي زالل و صميمي، 
روزهاي انقالب، جنگ و... همه چيز مثل آب جاري 
بود؛ رزمنده اي كه آرزو مي كرد در همان ابتدا شهيد 
نش��ود؛ صداقت كالمش ميخكوبم ك��رد. خاطرات 
خوبي بود، اما هنوز جاي خيلي از مطالب در نوشتار 
خالي بود، دوست داشتم كتاب خاطراتش را خودم 
كار كنم؛ شايد حس ناسيوناليستي به زادگاهم در 
شمال كشور باعثش شد؛ هر چه بود، بدجوري مرا 
برگرداند به دوران كودكي و روزهاي انقالب و جنگ. 
براي مصاحبه تكميلي از اس��تان گلستان به تهران 
آمد. جاي زخم كهنه، روي دس��تش دلم را به درد 
آورد. معلوم نبود چگونه بدون تيم��ار خاص، دوا و 
دكتر درست و حسابي و حضور خانواده، با آن دست 
مجروح، روزهاي اس��ارات را تاب آورده است. وقتي 
براي مصاحبه روبه رويم نشست، مي دانستم اذيت 
مي    شود. برگش��تن به آن روزها اصاًل برايش راحت 
نبود؛ روزهاي جن��گ و عمليات، تنه��ا ماندن و به 
سختي مجروح شدن، روز برزخي به اسارات درآمدن، 
مس��ير تاريك روبه رو و روزهاي پش��ت ديوار. مهم 

نيست يك ماه، يك س��ال يا چند سال اسير باشي، 
چون ب��ه هر حال برزخ برزخ اس��ت و زم��ان در آن 
معنايي ن��دارد! از حال و روزش معل��وم بود دوباره 
زخمي كبود بر دلش نقش بس��ته است، ولي كوتاه 
نيامدم و چكشي پرسيدم. گاهي جزئيات خاطره اي 
را به ياد نم��ي آورد و همان جا زنگ م��ي زد به يك 
هم اردوگاهي و سؤال مي كرد و گاهي از به يادآوردن 
خاطره اي و بازگويي آن به شدت اذيت مي شد و عرق 
مي ريخت. به نظرم مي آمد ديگر قادر به ادامه نيست؛ 
بقيه اش را موكول كرديم به روز بعد. البته دوست تر 
مي داش��تم ت��ا زم��ان بيش��تري م��ي داد ب��راي 
سرك كشيدن به همه زواياي خاطراتش، اما نشد و 
به تكمي��ل گفت وگو از طريق تلفن بس��نده كردم، 
آن قدر كه حسابش از دستم در رفته است؛ به نظرم، 
عالوه بر خاط��رات مكتوب، مصاحب��ه حضوري و 

غيرحضوري تكميلي با ايشان 30 ساعتي شد. 
پس از پياده سازي گفت وگو به دسته بندي آنها پرداختم 
و سؤاالت جامانده را مشخص كردم. عصرها كه پس از 
گذراندن روزي شلوغ، به خانه برمي گشتم تازه زنگ 
نوشتنم شروع مي شد. به جز وقتي كه براي نماز و صرف 
شام سپري مي شد تا پاسي از شب همچنان عاشقانه 
ادامه مي دادم. وقتي شروع مي كردم به نوشتن، مثل 
آيينه روبه رويم سبز مي شد. س��عي نكردم علي اكبر 
فندرسكي شوم، ولي بدون زور زدن اين اتفاق افتاد... 
كارم كه تمام ش��د متن را براي بازخواني و بازنگري، 
برايش ارس��ال كردم تا كاس��تي هايي را كه مشخص 
كرده بودم برط��رف و اتفاق ها را دوب��اره مرور كند تا 
نكته اي از قلم نيفتاده باشد. مواردي را كه خواسته بودم 
صبورانه ضبط كرد و برايم فرستاد. خاطراتش دوباره 
و چندباره اصالح ش��د و تغيير كرد. امروز س��ال ها از 
آزادي اسرا گذشته است و فراموشي جزئيات خاطرات 
اجتناب ناپذير است؛ از اين رو ضروري است براي تأييد 
يا اصالح خاطرات به افرادي مطلع مراجعه ش��ود. به 
جرئت مي توانم بگويم براي صحت سنجي و تأييد خط 
به خط خاطرات هفت خوان سراغ اغلب افرادي رفتم 
كه در كتاب حضور داش��تند. از سردارمرتضي قرباني 
گرفته تا دوس��تان همرزم و هم اردوگاهي او و حاصل 
آن كتابي شد كه هم اكنون به شما معرفي كردم. اميد 
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اشتهايسيريناپذيربهقدرتوثروت
قبل از آغاز سخن، مناسب است تا به حيات سياسي، 
نظام��ي و امنيتي تيم��ور بختي��ار در تمامي ادوار 
حيات، نظري افكن��ده و ف��راز و فرودهاي زندگي 
وي، بازخواني شود. فاطمه معزي، پژوهشگر تاريخ 
معاصر ايران زندگينامه اجمالي بختيار را به ش��رح 

ذيل بازنگاشته است:
»تيمور بختيار، فرزند فتحعلي بختيار )سردار معظم 
بختياري(، در سال 1293ش در شهركرد متولد شد. 
پدر او از نوادگان امام قلي خ��ان ايلخاني بود. تيمور 
بختيار تحصي��الت ابتدايي خ��ود را در اصفهان به 
پايان برد و آنگاه چون ديگ��ر خان زادگان بختياري 
براي ادامه تحصيل، به فرانس��ه رفت. در فرانسه به 
دانشكده نظامي سن سير وارد شد و پس از دو سال 
تحصيل در اين مدرس��ه، با درجه س��توان دومي به 
ايران بازگشت. در ارتش ايران پله هاي ترقي را يك 
به يك پيمود و در سال 1325، او از فرماندهان هنگ 
س��وار حمله بود. در جريان غائله آذربايجان، موفق 
به س��ركوب دموكرات ها در منطقه مراغه شد و اين 
موفقيت وي، موجب ارتقاي به درجه سرهنگي شد. 
بختيار در سال 1329، رئيس ستاد لشكر گارد بود و 
در دوره حكومت دكتر محمد مصدق به فرماندهي 
تيپ زرهي كرمانش��اه منصوب ش��د تا از تهران نيز 
دور باش��د. در جريان كودتاي 28 مرداد، بختيار با 
كودتاگران همراه شد و قواي خود را مجهز كرد تا در 
صورت ضرورت به تهران حمله كند، اما كودتاگران 
به حضور وي نياز پيدا نكردند. وي به پاس همراهي 
ب��ا كودتاگ��ران در 5 دي ماه 1332 ب��ه فرمانداري 
نظامي تهران منصوب ش��د و به قلع و قمع مخالفان 
رژيم پهلوي پرداخت. از اقدام��ات وي در اين دوره 
دستگيري سيدحسين فاطمي، دستگيري اعضاي 
شاخه نظامي حزب توده، دس��تگيري شهيد نواب 

صفوي و ديگر اعضاي فدائيان اسالم، اعدام مخالفان 
و سانسور مطبوعات بود. سرلشكر تيمور بختيار در 
سال 1335، به رياست سازمان تازه تأسيس اطالعات 
و امنيت كشور و معاونت نخست وزير منصوب شد و 
حكومت رعب و وحشت را بر پا كرد. در سال 1339، 
به درجه س��پهبدي ارتقا يافت و ب��راي نيل به مقام 
نخس��ت وزيري تالش مي كرد. تيمور بختيار، داراي 
روحيه اي جاه طلب بود و رياس��ت سازمان امنيت و 
اطالعات كشور، براي او كافي نبود و به همين جهت 
با دين راسك، وزير امور خارجه امريكا وارد مذاكره 
شد، اما شاه از اين مذاكرات آگاه شد و در 24 اسفند 
1339 با صالحديد مشاوران امريكايي خود، بختيار 
را از كار بركنار كرد! بختيار در سال 1340، ايران را 
ترك كرد و به اروپا رفت و در 1341، بازنشستگي وي 
اعالم شد. بختيار در اروپا، رسماً و علناً مخالفت خود 
را با رژيم پهلوي آغاز كرد و در عوض شاه نيز دستور 
مصادره اموال وي را صادر كرد. او در س��ال 1347، 
تصميم گرفت براي مقابله بهتر ب��ا رژيم پهلوي، در 
عراق مستقر شود و به همين منظور، از طريق لبنان 
به بغداد رفت ولي در ف��رودگاه لبنان به جرم حمل 
اسلحه توقيف و محبوس ش��د! در اين مدت دولت 
ايران براي بازپس گيري وي، تالش بسيار كرد، ولي 
اين تالش ها به جايي نرسيد و بختيار به عراق رفت. 
اين عمل باعث قطع روابط ايران با لبنان و عراق شد. 
در سال 1348 دادگاه نظامي، بختيار را غياباً به اعدام 
محكوم كرد و سرانجام در مرداد 1349 توسط عوامل 
نفوذي رژيم پهلوي در شكارگاهي در نزديكي بغداد 

به قتل رسيد.« 
روزهايجاننثاريبرايپهلويدوم

نام و آوازه تيمور بختيار از دوره اي بر سر زبان ها افتاد 
كه وي با انتساب به فرمانداري نظامي تهران، به قلع 
و قمع مخالفان شاه پرداخت و در اين وادي، از هيچ 
گونه خوش خدمتي اي فروگذار نكرد! او تصور مي برد 
تا با اين همه مي تواند زمينه را براي نخس��ت وزيري 
خويش فراهم آورد، رؤيايي كه س��رانجام به تحقق 
نرسيد. س��يدمرتضي حس��يني پژوهش��گر  تاريخ 
معاصر ايران، در ترس��يم اين دوره از حيات بختيار 

آورده است:
»بختي��ار پ��س از كودت��اي 28 مرداد در س��مت 
فرمان��داري نظامي در راس��تاي تقويت س��لطنت 
محمدرضاش��اه اقدام��ات چندي ص��ورت داد. او با 
مساعدت افس��ران ركن دوم ستاد ارتش به تعقيب، 

دستگيري و بازداشت اعضاي سازمان افسران حزب 
توده و فدائيان اسالم پرداخت و تعداد زيادي از آنها 
را زير شديدترين شكنجه ها قرار داد. از همان فرداي 
كودتا جو وحشت و اختناق را بر فضاي كشور حاكم 
ك��رد. او به دس��تگيري مصدق همراه ع��ده زيادي 
از اعض��اي دولت ملي و جبهه مل��ي، روزنامه نگاران 
مس��تقل و اعضاي حزب توده پرداخت. مطبوعات 
آزاد را توقيف و در همه ش��هرهاي اي��ران حكومت 
نظامي اعالم كرد. در اي��ن دوران بختيار به موازات 
سياست دولت كودتا و حمايت ش��اه و امريكايي ها 
به هر خشونتي دس��ت زد، از زنداني كردن هزاران 
مخالف شاه با هر ايدئولوژي و اعدام يا سر به نيست 
كردن آنها تا تبديل پادگان مركزي 2 زرهي به يك 
ش��كنجه خانه تمام عيار يا انداخت��ن خرس به جان 
دختران و زنان! گويي به گفته حس��ين فردوس��ت، 
او در س��ايه قدرت مطلقه دچار توحشي كامل شده 
بود، چنان كه سيدعبدالحسين واحدي، شخص دوم 
فدائيان اسالم را در جلس��ه مواجهه با او و در پي رد 
و بدل پرسش و پاس��خ با پنج گلوله كشت، هرچند 
دليل اين قتل، ش��ليك مأموران به واحدي به علت 
فرار اعالم ش��د. از عوامل ترقي او جز جاه طلبي ها و 
خوش خدمتي ها و نسبت نزديكش با ملكه، روابطش 
ب��ا دول خارجي نيز ب��ود. به گفته فردوس��ت، او در 
زمان مصدق س��رهنگ تمام و فرمانده تيپ زرهي 
مستقر در كرمانش��اه بود و چون از خانواده خوانين 
بختياري بود انگليس��ي ها برايش پرونده مس��تقل 
ش��كل داده و روحي��ات و جس��ارتش را در حوادث 
آذربايجان ثبت كرده بودند، از اين رو در جريان كودتا 
او را به امريكايي ها وصل كردند. فردوست مي گويد 
تيمور با آن خصوصيت و تيپي كه داشت مورد توجه 
امريكايي ها قرار گرف��ت. او حتي به نقل از رئيس ام. 
آي. سيكس )MI -6( مي آورد كه امريكايي ها قصد 
داش��تند در كودتا يك ديكتاتور نظامي را س��ر كار 
بياورند، اما انگليسي ها مانع از اين كار شدند، چون از 
نظر آنها هيچ افسري وجود نداشت كه همه ارتش آن 
را قبول داشته باش��ند. فردوست گزينه امريكايي ها 
را بختيار مي داند كه خ��ودش نيز مايل به انجام اين 
كودتا بود. اقدامات بختي��ار و خوش خدمتي هايش 
همگي نشانه سرمس��تي او از قدرت بود. به عبارت 
ديگر تيمور بختيار براي جلب رضايت امريكايي ها و 
انگليسي ها هر كاري را انجام مي داد و چون تثبيت 
سلطنت شاه جزو اهداف اين دولت ها بود، او در اين 
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طمع به مقام مخدوم 
و فرجام مرگ!
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راس��تا گام برداش��ت. خوش خدمتي هاي او به 
گونه اي بود كه در اواخر سال 1332 پس از شاه 
رتبه اول را در كشور داشت. حتي هنگام تأسيس 
س��اواك كه همچ��ون فرمان��داري نظامي ايده 
امريكايي ها بود و توسط مستش��اران امريكايي 
نيز اجرا شد، تيمور بختيار چون به عنوان رئيس 
فرمانداري نظامي تا آن زمان از محبوبيت زيادي 
در بين مستشاران امريكايي برخوردار بود، با نظر 
مثبت امريكايي ها به رياست ساواك منصوب شد. 
با اين حال، بختيار به دليل اقداماتش محبوبيتي 
در ميان مردم نداش��ت و حتي ش��خص شاه نيز 
از قدرت رو به افزايش او هراس داش��ت. بختيار 
پس از آغاز كار خود به عنوان رئيس س��اواك در 
پي جمع آوري ثروت برآمد. پرونده س��ازي براي 
بازاريان و گرفتن پول در ازاي آزادي آنها موجب 
شد به ثروتي ميلياردي برس��د. به تناسب نفوذ 
ساواك در جاي جاي س��ازمان ها و شركت ها بر 
دامنه نفوذ و ثروت او افزوده مي ش��د. همين امر 
بر اعتماد ب��ه نفس وي افزود و با تش��ديد اميال 
جاه طلبانه او، موجب ش��د در پي دس��ت يافتن 
به مقام شاهي باشد. وي در س��ال 1339 براي 
كسب مقام نخس��ت وزيري و حتي پادشاهي با 
مقامات دولت امريكا وارد مذاكره شد تا با حمايت 
آنها به درجه ش��خص اولي مملكت برس��د. در 
همين راستا با دين راس��ك، وزير امور خارجه، 
آلن دالس، وزير اطالعات، كرميت روزولت و جان 
اف كندي، رئيس جمهور درب��اره كودتايي عليه 
شاه مشورت كرد و كمك خواست. امريكايي ها 
كه ب��ا درخواس��ت او موافق نبودند و خواس��تار 
نخست وزيري علي اميني و اصالحات امريكايي 
او بودند، خبر درخواست بختيار را به شاه دادند و 

شاه نيز به بركناري او تصميم گرفت.« 
استخر800هزارتوماني

سيدمصطفي كاشاني فرزند آيت اهلل سيدابوالقاسم 
كاشاني در عداد چهره هايي است كه به گونه اي 
مرم��وز و ناپيدا توس��ط تيمور بختي��ار به قتل 
رس��يد. بس��ياري اين رويداد را به گفت وگوي 
كاش��اني با ش��اه در باب مظالم بختي��ار مرتبط 
مي دانند. دكتر محمدحسن سالمي خواهرزاده 
سيدمصطفي كاش��اني و نوه آيت اهلل كاشاني در 

اين باره مي گويد:
 »دايي مصطف��ي طبق قولي كه ب��ه مرحوم آقا 
داده ب��ود، در مجلس عليه اليحه كنسرس��يوم 
صحبت كرد و رابطه اش با ش��اه كمي تيره شد. 
در روزه��اي بعد كه براي ديدن ش��اه ب��ه دربار 
مي رود، به او مي گويد كه تمام اين خرابكاري ها 
در تاريخ به اس��م تو ثبت مي شود! فقط يك قلم 
اين خرابكاري ها اين اس��ت كه تيم��ور بختيار 
قبل از اينكه فرماندار نظامي شود، دار و ندارش 
يك اتاق بود كه وس��طش پرده كش��يده بود و 
يك طرف خانواده اش زندگ��ي مي كردند، يك 
طرف��ش از مردم پذيراي��ي مي كرد! ح��اال بيا و 
ببين چه دم و دس��تگاهي ب��راي خودش به هم 
زده است. روزي نيس��ت كه يكي از تجار حاجي 
بازاري را به اس��م توده اي دس��تگير نمي كند و 
بعد از اينك��ه از هركدام پنج ت��ا 10 هزار تومان 
مي گيرد، آزادشان مي كند! با همين پول ها براي 
خودش خانه اي ساخته كه فقط براي استخرش، 
800هزار توم��ان خرج كرده!... ش��اه هم همان 
روز، هم��ه اين حرف ه��ا را براي تيم��ور بختيار 
بازگو مي كند و به كنايه مي گويد حاال كي اجازه 
مي دهيد توي استخر 800 هزار توماني ات شنا 
كنيم؟... تيمور بختيار يكه مي خورد و مي پرسد 
كه اين را از كجا مي داند؟ و شاه مي گويد ازگلي 
گفته! ش��اه به دايي مصطفي مي گف��ت ازگلي! 
)چون دايي در ازگل باغي داشت كه معموالً براي 
تفريح به آنجا مي رفتند(. تيمور بختيار به شدت 
عصباني مي شود و به دايي مصطفي تلفن مي زند و 
تهديدش مي كند كه اگر ستاره بشود و به آسمان 
هم برود، باالخره او را خواهد كشت. . . بعد هم كه 
در غذاي دايي مصطفي سم ريختند و او را كشتند! 
من آن موقع در ايران نبودم و در اروپا بودم. دايي 
مصطفي هر روز صبح به سواري مي رفت. آن روز 
ميرآخورش مي بيند كه او نيامده است. دنبالش 
مي رود و مي بين��د دِر اتاقش قفل اس��ت. در را 
به هر ش��كلي كه بوده باز مي كنن��د و مي بينند 
حالش خوب نيست. او را سوار ماشين مي كنند 
به بيمارستان ببرند كه وسط راه از بين مي رود. 
جسد را به پزش��ك قانوني مي برند. دكتر ارسطا 
رئيس پزشكي قانوني، كرمانشاهي و همشهري و 
دوست ما بود. جسد را كه كالبدشكافي مي كنند، 
مي بينند در اثر سيانور از بين رفته است. دو روز 
بعد روزنامه هاي طرفدار دكتر مصدق نوش��تند: 
مصطفي كاشاني در اثر افراط در مصرف مشروب 
از دنيا رفته! طبيعي بود كه ما اين ادعا را نپذيريم. 

دايي مصطفي يك ورزشكار كاركشته و زبده بود، 
مطمئن باش��يد چنين آدمي در اثر مسموميتي 
در حد ادعاي آقاي��ان نمي ميرد. حرف غير قابل 

قبولي بود.« 
وسرانجام:مرگ

در ميان تاريخ پژوهان، كمتر كس��ي اس��ت كه 
در باب هويت قات��الن تيمور بختي��ار در عراق، 
ترديدي داش��ته باش��د! با اين همه شكل انجام 
عمليات، محل رواي��ات گوناگون اس��ت. جواد 
عرباني، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، يكي از اين 

روايات را اينگونه نقل كرده است:
»ترور بختيار بر اس��اس طرح س��اواك و توسط 
يكي از مأموران نفوذي ساواك صورت پذيرفت. 
اگلن ماطاوسيان با نام مس��تعار فرهنگ يكي از 
افراد تيپ نيروهاي مخصوص به دليل مهارت در 
تيراندازي براي اين امر انتخاب ش��د. وي توسط 
س��اواك به مجموعه بختيار نفوذ داده ش��د و در 
فرصت مناسب ضربه را وارد كرد. فرهنگ پس از 
ترور بختيار، دستگير، شكنجه و نهايتاً توسط رژيم 
عراق اعدام شد. اسناد مربوط به عملكرد ساواك، 
در خصوص ترور بختيار نش��ان مي دهد ساواك 
براي قت��ل بختيار برنامه ريزي مش��خصي كرده 
بود: اوالً نحوه تنظيم خبر و گزارش به محمدرضا 
پهلوي، ثانياً نحوه انتشار علت ترور بختيار و ثالثاً 
نحوه درج خبر ترور در مطبوعات نشان مي دهد 
س��اواك با برنامه ريزي مش��خص و حساب شده 
اقدام به ترور بختيار مي كن��د. اولين و مهم ترين 
دليل نحوه تنظي��م خبر ترور توس��ط نصيري، 
رياست سازمان ساواك، بود؛ شاه عموماً تعطيالت 
تابستاني خود را در ويالهاي نوشهر مي گذراند. 
زمان مخابره خبر ترور بختيار توسط نصيري به 
وي، شاه در تهران نبوده و خبر به نوشهر مخابره 
مي شود. مفاد تلگراف نش��ان مي دهد هم شاه و 
هم نصيري از برنامه ترور خبر داش��ته اند. عوامل 
مربوطه س��وژه را هدف گلوله قرار داده اند. ترور 
بختيار براي دولت عراق ضربه بس��يار سنگيني 
بود؛ از اين رو نخستين واكنش دولت عراق پنهان 
داش��تن خبر مربوط به ترور بود. پ��س از مرگ 
بختيار، گزارش هاي ساواك در مورد رفتار رژيم 
بعث با طرفداران بختيار ضد و نقيض اس��ت. در 
يكي از اسناد به حمايت بيشتر و افزايش مستمري 
اشاره شده است در حالي كه اسناد ديگر به افزايش 
محدوديت ها و كاهش حمايت ها تصريح دارد؛ به 
طوري ك��ه دولت عراق به بهان��ه كمبود بودجه، 
حتي نمي تواند مس��تمري هاي قبلي آنها را نيز 
بپردازد. به نظر مي رسد با مرگ بختيار مجموعه 

نيروهاي تحت امر او نيز پراكنده شدند.« 
اين محقق تاريخ معاصر، در باب علل و زمينه هاي 
ترور تيمور بختيار توسط عوامل پهلوي دوم نيز 

تحليلي به شرح ذيل دارد:
»اخراج سپهبد بختيار از ايران اولين سنگ بناي 
مخالفت وي با رأس هرم ق��درت در ايران بود و 
به تدريج او را به يك مخالف تمام عيار رژيم پهلوي 
بدل ساخت. بازخواني نزديك به يك دهه زندگي 
او دركشورهاي اروپايي و همچنين در كشورهايي 
چون لبنان و عراق مملو از تحركات و فعاليت هايي 
اس��ت كه او در جهت مبارزه با رژي��م پهلوي در 
پيش گرفته بود. در اين دوره منازعه قدرت بر سر 
موضوعات قديمي چون اروندرود و مبارزان كرد 
باعث شد دولت عراق از وجود عنصر ناراضي چون 
بختيار به عنوان اهرم فش��ار بر ايران بهره جويد. 
سرمايه گذاري مالي و نظامي بغداد در اين زمينه 
موجب شده بود كه تقريباً تمامي امكانات مالي و 
تسليحاتي و حتي نيروي نظامي مورد نياز بختيار 
تا حدود زيادي در اختيار وي قرار گيرد، اما اين 
تحركات با قتل تيمور بختيار در 16 مرداد 1349 

در منطقه ديالي عراق ناكام ماند.« 
بسلياريازمرگچنينآدمسلنگدلي

شادمانند!
امير اسداهلل علم وزير وقت دربار، در يادداشت هاي 
روزانه خود، از دو نكته پرده برمي دارد. نخس��ت 
خوشحالي مردم از ترور بختيار به عنوان عنصري 

بي رحم و سنگدل:
»بختيار سرانجام مرد و در شرفيابي امروز توانستم 
گزارش��ي از تأثير عميقي كه اي��ن خبر بر مردم 
داشت بدهم. بسياري از مرگ چنين آدم سنگدل 
و بي رحمي شادمان  هستند،  ولي در عين حال از 
قدرت رعب انگيز نيروهاي امنيتي شاه مبهوتند. 
حتي شايع است دو جواني كه چند هفته پيش 
يك هواپيماي ايران اير را ربودند و به عراق بردند 
از مأموران مخفي ساواك بوده اند كه براي كشتن 
بختيار رفته اند. شاه از اين ماجرا خوشش آمد و 
گفت هر چند اين حرف مطلقاً  مزخرف است،  ولي 

بد نيست اين شايعه را زنده نگه داريم.« 
نكته دومي ك��ه از يادداش��ت هاي علم اس��تنباط 
مي شود، نقش نعمت اهلل نصيري در انجام پروژه ترور 
بختيار در عراق است. با اين همه و به رغم اين خوش 

خدمتي، شاه به داليلي و هنوز از وي رضايت ندارد:
»صبح شرفياب شدم. . . مس��ئله ارتقاي درجه 
سپهبد نصيري، رئيس س��اواك را مطرح كردم 
كه در از بين ب��ردن بختيار تالش بس��يار كرده 
است. شاه گفت بله،  بله اينها همه به جاي خود، 
ولي همين سپهبد نصيري بود كه نقشه هاي ما 
را در كودتاي عراق به گند كش��يد. در حقيقت 
به اين مناس��بت بايد درجه هايش را از او بگيرم. 
چندين بار به او گفتم به افسرهاي عراقي اي كه با 
ما تماس گرفته اند اعتماد نكن، ولي توجه نكرد 
و نتيج��ه اش آن فاجعه اي بود كه ب��ه بار آمد. ما 
شكست خورديم و در نتيجه صدها نفر در عراق 
اعدام شدند. انگليسي ها ما را لو دادند. از نقشه ما 
باخبر شدند و به رئيس جمهور عراق خبر دادند. 
حسن البكر به ظاهر ضد انگليسي هاست، ولي در 

واقعيت نوكر آنهاست.« 

حاشيهايبرانتشاريادهاويادمانهاي
آزادهعلياكبرفندرسكي

 براي آن كه زخمي كبود
 بر دل دارد!
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بختيلارپلسازآغلازكارخلود
بلهعنلوانرئيلسسلاواك،در
پليجملعآوريثلروتبرآملد.
پروندهسلازيبلرايبازاريلانو
گرفتنپلولدرازايآزاديآنها
موجبشلدبهثروتيميلياردي
برسلد!بهازاينفوذسلاواكدر
جايجايسازمانهاوشركتها،
بردامنهنفوذوثروتاونيزافزوده
ميشلد.همينامربلراعتمادبه
نفسويافزودوموجبشددرپي
دستيافتنبهمقامشاهيباشد!


