
  احمدرضا صدری
در روز هایی ک�ه بر ما گذش�ت، از س�المرگ عباس 
روافی�ان )امیرانتظام(، عبور کردیم. او سال هاس�ت 
ک�ه روی از جه�ان برگرفت�ه و س�خن از او، صرف�اً 
بازخوان�ی بخش�ی از تاریخ انقاب اس�امی اس�ت 
و ن�ه بیش�تر. مق�ال پی آم�ده نی�ز صرف�اً پ�اره ای 
روای�ات تاریخ�ی را درب�اره او، م�ورد خوان�ش 
تحلیلی قرار داده اس�ت. امید آنک�ه تاریخ پژوهان 
و عم�وم عاقه من�دان را، مفی�د و مقب�ول آی�د. 

    
  فک�ر می کردی�م پ�س از انق�اب، تغیی�رات 

غیرمذهبی و دموکراتیک باشد!
در عرصه سیاس��ی ایران، ن��ام عباس امیرانتظ��ام از آن 
گاه به میان آمد که مهدی بازرگان نخس��ت وزیر دولت 
موقت انقالب اسالمی، او را به سمت معاون نخست وزیر 
و سخنگوی دولت گمارد. این انتخاب اما، نخست اعضای 
نهضت آزادی را ش��وکه کرد! چراکه آنه��ا امیرانتظام را، 
ناآشنا با آداب اسالمی و غیرانقالبی می دانستند. گذشت 
زمان و اظهارات دو دهه بعد امیرانتظام ، نشان داد که تلقی 
آنان درست بوده است. سخنگوی دولت بازرگان، بعد ها در 
کتاب »ناگفته های انقالب 57 « که در خارج از کشور نشر 
یافت، ایده آل خود در باب نظام برآمده از انقالب اسالمی 
را، یک دولت غیرمذهبی قلم��داد می کند: »از پاییز 57 
به بعد، برای مردم مسلم شد که رهبری حرکتی که در 
ایران به وجود آمده، در اختیار روحانیت است. قبل از آن 
خیلی ها، حزب توده، مجاهدین خلق، چریک های فدایی 
و حتی خود ما فکر می کردیم که اگر تغییرات ایجاد شود، 

تغییرات دموکراتیک خواهد بود و غیرمذهبی!«
  در 17 ش�هریور 57، در خیاب�ان ب�ه ب�ازرگان 

برخوردم و پیشنهاد همکاری دادم!
نحوه گزینش عباس امیرانتظام برای همکاری با مهدی 
بازرگان نیز، جال��ب توجه به نظر می رس��د! امیرانتظام 
در یادداش��ت های خود اذعان دارد که بازرگان را در 17 
شهریور 57، در خیابان پهلوی سابق دیده و به او پیشنهاد 
همکاری داده است. معاونت نخست وزیرِی امیرانتظام نیز 
از سربند همان چهره به چهره شدن در خیابان مورد اشاره 
بوده است: »17 ش��هریور 1357- امروز صبح با اردشیر 
پسر شش ساله ام، در حالی که در پیاده روی غربی خیابان 
پهلوی ]ولی عصر[، حول و حوش محمودیه قدم می زدم. 
آقای مهندس مهدی بازرگان را دیدم، ک��ه از تهران به 
طرف شمیران می رفت. با ایشان س��الم و علیک کردم 
و درباره سروصدای ش��هر و تیراندازی  ها پرسیدم. گفت 
دلیل آن را نمی داند! پرسیدم چه باید کرد؟ پاسخ داد باید 
نزدیک رفت و از جریانات آگاه شد. پیشنهاد کردم که آیا 

به همکاری من احتیاج دارند؟ گفت بله، البته به شرطی که 
کارهای بازرگانی ات را کنار بگذاری! قول دادم. 

مهرم��اه 1357- از 17 ش��هریور به بعد روز ه��ا به دفتر 
مهندس بازرگان می روم...«. 

  اعتراض آیت اهلل طالقانی و اعضای نهضت آزادی 
به گزینش امیرانتظام

همان گونه که اش��ارت رف��ت، انتص��اب امیرانتظام به 
سخنگویی دولت موقت انقالب، اعتراض اعضای نهضت 
آزادی را برانگیخ��ت. برخی از آنان حدود س��ه دهه بعد 
)یعنی در دوره ای که با نظام مس��تقر نی��ز، زاویه یافته 
بودند( در خاطره نگاری های خویش، از این اختالف پرده 
برداش��تند. به عنوان نمونه، مهندس عزت اهلل س��حابی 
در این باره چنین آورده اس��ت: »یکی از مسائلی که آن 
روز ها بر سر زبان  ها بود و بحث ایجاد می کرد، حضور آقای 
مهندس امیرانتظام در دولت موقت، به عنوان سخنگوی 
دولت بود. این امر، موجب اعتراض و دلخوری و حساسیت 
تعداد زیادی از دوستان شده بود. این اعتراضات بیشتر 
به دلیل آن بود که افراد، آقای امیرانتظام را عضو نهضت 
نمی دانستند و در دوران انقالب و پیش از آن نیز، سال های 
زیادی از وی دور بوده و ایشان را از فعاالن و مبارزان علیه 
رژیم شاه نمی دانستند. مرحوم طالقانی هم نسبت به این 
امر حساس شده بود، به  ویژه آن که مهندس امیرانتظام در 
یکی از مصاحبه های خود، در آن روز گفته بود انقالب دیگر 
تمام شده! به هر صورت در جلسه ای که در منزل فریدون، 
برادرم، با حضور مرحوم طالقان��ی و مرحوم قطب زاده و 
تعداد دیگری از دوس��تان نهضتی خارج کش��ور و سایر 
اعضای نهضت در داخل )به غیر از اعضای دولت( تشکیل 
شد، درباره سوابق آقای امیرانتظام بحث شد و گفته شد 
که ایشان مرداد سال 1340، از نهضت رفته و دیگر هیچ 
تماسی با نهضت نداشته! در آن روز ما اعالمیه دادیم و در 
آن اعالم داشتیم که آقای امیرانتظام عضو نهضت نیست. 
آقای امیرانتظام در خاطرات خود، اشاره ای به این مطلب 
نموده اس��ت که در س��ال 57، روزی در خیابان به طور 
اتفاقی مهندس بازرگان را دیده است و با هم صحبت  هایی 
داشته اند و از آن پس با ایشان همکاری نموده است. به هر 
حال انتشار این اعالمیه، مورد اعتراض و گله مندی اعضای 

دولت موقت قرار نگرفت«. 
دکتر سیدمحمدمهدی جعفری از اعضای وقت نهضت 
نیز، از اختالف و نیز موضع گیری نهضت درباره امیرانتظام، 
روایتی از این قرار دارد: »آقای امیرانتظام که سخنگوی 
دولت بود، سخت مورد انتقاد ما بود. ایشان مسائل ابتدایی 
اسالمی و مکتبی را نمی دانس��ت. ما از مهندس بازرگان 
انتقاد کردیم و گفتیم شما چرا چنین کسی را به عنوان 
س��خنگوی دولت تعیین کرده اید؟ س��خنگوی دولت 

کیس��ت؟ چه س��ابقه ای در مبارزه دارد؟ امیرانتظام در 
نهضت مقاومت ملی بود و در اوایل تشکیل نهضت آزادی 
هم عضو بود اما بعداً به امریکا رف��ت و کار خاصی هم تا 
انقالب نکرده بود! پس از مشورت با آیت اهلل طالقانی، ما بار 
دیگر بیانیه ای در نقد عملکرد امیرانتظام، با امضای نهضت 
آزادی صادر کردی��م و در آن گفتیم که آقای امیرانتظام 
اصالً فرد مناسبی برای سخنگویی دولت انقالب نمی باشد. 
به دنبال فشار ما، مهندس بازرگان ناچار شد امیرانتظام 
را از معاونت نخست وزیری بردارد و به عنوان سفیر ایران 
در سوئد تعیین کند. پس از مدتی شنیدیم که در سوئد 
نیز، ایشان همان تشریفات دوره سلطنتی را اجرا کرده و 
مثاًل با کالسکه، به حضور پادشاه سوئد بار یافته. ما به هر 
حال با دولت مهندس بازرگان، بر س��ر آقای امیرانتظام 

توافقی نداشتیم...«. 
  امیرانتظام، اول دوستان سابق خود را قانع کند!

دامنه ناخرس��ندی اعضای نهض��ت آزادی از انتصاب 
امیرانتظام، صرف��اً به خاطرات آنان منحصر نیس��ت، 
بلکه برخی آنان تا دو دهه بعد و در جلس��ات عمومی 
نیز، به آن اذعان کرده اند. عباس عبدی فعال سیاسی 
اصالح طلب، در این باره خاطره ای به شرح ذیل دارد: 
»به نظر من، آقای امیرانتظام اول باید بکوشد دوستان 
س��ابقش را قانع کند. چند س��ال قب��ل در میزگردی 
با حض��ور یکی از رهب��ران نهض��ت آزادی، در اردوی 
دانش��جویان پلی تکنیک حضور داش��تم، که تمامی 
مطالب آن در روزنامه آریا چاپ ش��د. وی در برابر این 
پرسش که چرا امیرانتظام در دولت موقت بود؟ با ذکر 
اینکه کشمیری )همان کسی که انفجار نخست وزیری 
را انجام داد( هم در دولت رجایی و باهنر نفوذ کرده بود، 
به س��ؤال کننده جواب داد و با این حرف خود، به طور 
روشن میان آن دو نفر، از حیث مورد نظر تشابه برقرار 
کرد، که خان��م امیرانتظام هم، خیلی عصبانی ش��د و 
واکنش نشان داد! شما می دانید که این روز  ها هر کس 
می رود زندان محبوب می ش��ود ولی آقای امیرانتظام 
باید بگوید که چرا حتی دوستانش، او را طرد کرده اند! 
به نظر من پاسخ روشن است: آقای امیرانتظام به جای 
آنکه وارد محتوای اسناد شود، آنها را ساخته و پرداخته 
سیا برای خراب کردن خودش می داند، به عبارت دیگر 
به طور صریح معتقد است که مفاد آن اسناد خیلی بد 
و زشت است ولی برای دفاع از خویش می گوید آنها را 
سیا برای خراب کردن وی ساخته است، که این ادعا از 
طرف هیچ آدم حتی متوسطی هم قابل بحث نیست و 
فکر هم نمی کنم که این ادعا را جدی مطرح کند! مگر 
آقای امیرانتظام چه هیزم تری به امریکایی  ها فروخته 

بود، که بخواهند خرابش کنند؟...«. 

نح�وه گزینش عب�اس امیرانتظ�ام برای 
همکاری با مهدی بازرگان، جالب توجه به 
نظر می رسد! امیرانتظام در یادداشت های 
خود اذع�ان دارد ک�ه ب�ازرگان را در 17 
ش�هریور 57، در خیاب�ان پهلوی س�ابق 
دی�ده و ب�ه او پیش�نهاد هم�کاری داده 
است! معاونت نخس�ت وزیرِی امیرانتظام 
نی�ز، از س�ربند همان چه�ره ب�ه چهره 
ش�دن در خیابان مورد اش�اره بوده است

اشاراتی تاریخی در باب هویت سیاسی عباس امیرانتظام

ای امام! مدافعات من
 کیفر خواست جنایات امریکاست!

  مکاتبات من با سفارت امریکا، مطلقاً اداری 
و عادی بوده!

اعاده حیثیت به امیرانتظام از س��وی بازگشتگان از 
انقالب، پس از دوم خ��رداد 76 کلید خورد. روزنامه 
جامعه در آن مقطع، ابراهیم نبوی طنزنویس خود 
را، به مصاحبه با سخنگوی سابق دولت موقت فرستاد 
و او طی آن گفت و ش��نود، تمامی مکاتبات خود با 
سفارت امریکا را، عادی و طبیعی خواند: »نامه  هایی 
را که نمایندگی های دولت ه��ای خارجی در ایران، 
به نخست وزیری می نوشتند، من مطالعه می کردم 
و نتیجه را به مهندس بازرگان نخس��ت وزیر، اطالع 
می دادم. این مسئولیت را، آقای بازرگان به من داده 
بودند. ما با همه س��فارتخانه ها، مکاتبه می کردیم و 
جواب نامه های آنها را می دادیم، از جمله س��فارت 
امریکا. بعد ها وقتی در آبان 135۸ س��فارت امریکا 
اشغال شد و اسمش را گذاشتند جاسوس خانه، تمام 
مکاتباتی را که از آنجا به دست آوردند، به عنوان اسناد 
النه جاسوسی تلقی کردند، در حالی که این اسناد 
مکاتباتی رسمی و قانونی است، که بین دولت امریکا 
و دولت ایران انجام شده و بخشی از آنها را، من از طرف 
نخست وزیر امضا کردم، اما آنهایی که سفارت را اشغال 
کردند، این نامه  ها را به عنوان اسناد جاسوسی علیه 
دولت وقت و شخص من مورد اس��تفاده قرار دادند. 

مطلقاً چیز دیگری نبود، مطلقاً!«. 
  نباید ب�ه ذهن عده ای خط�ور کند که تمام 

مطالب در این اسناد، ساخته شده است!
گفته اند که دیوار حاشا بلند است! مشخص نیست که 
امیرانتظام به گاه بیان ادعاِی بخش پیشین، سخنان 
خویش در دادگاه انقالب اسالمی را، به یاد داشته است 
یا خیر؟ آنجا که ساختگی بودن تمامی اسناد را نفی 
می کرد و دیگران را نیز، از چنین فکری بازمی داشت: 
»ای امام،  ای مظهر جنگ بر علیه شیطان بزرگ، تو 
آرزو می کردی که روزی امریکا را به خاطر جنایاتش 
محاکمه کنی و قیافه واقعی این دشمنان خدا را به 
مردم زجر کشیده جهان نش��ان دهی. امروز آن روز 
است، این اسناد، بزرگ ترین سند جنایت امریکاست. 
متن مدافعات من، کیفر خواست جنایات امریکاست... 
ممکن است وقتی من صحبت از ساختگی  بودن این 
اسناد می کنم، به ذهن عده ای این طور خطور کند، 
که تمام مطالب در این اسناد ساخته شده است. نه، 
این طور نیس��ت... بنابر این ، آن چه ساختگی است، 
مطالبی است که در مذاکرات نبوده و این دشمنان 

خدا، این مطالب را اضافه کرده اند!...«. 
امیرانتظام در دوره متهم شدن خویش، حتی تا آنجا 
پیش رفت که صحت تمامی اس��ناد مطرح شده در 
پرونده خود را، پذیرفت و تنها به کارمندان سفارت 
س��ابق امریکا، اتهام زد که آنها را صحیح و سالم در 
اختیار دانش��جویان قرار داده اند، تا او را بدنام کنند! 
وی در نامه ای به نماینده وقت قم در مجلس شورای 
اسالمی، چنین آورده است: »جناب آیت اهلل خلخالی، 
وکیل محترم مجلس شورای اسالمی! امروز نظریات 
جناب عالی را، که در جلسه شورای اسالمی دو شنبه 
23 تیرماه مطرح کرده بودید، در روزنامه   ها خواندم...  
آیا امکان ندارد که ای��ن اوراق موجود در س��فارت 
امریکا، که از طرف کارمندان سفارت قبل از اشغال از 
بین برده نشد و صحیح و سالم در اختیار دانشجویان 
قرار گرفته، برای این باش��د که یک گ��روه از افراد 

وطن پرست و شرافتمند را ضایع کنند!...«
  امیرانتظام: من در چنگال خون آشام هایی 
چون به�زاد نبوی، عب�اس عب�دی، ابراهیم 

اصغرزاده و... اسیر بودم!
عباس امیرانتظ��ام در خاطراتی ک��ه تحت عنوان 
»ناگفته های انقالب 57 « در خارج از کشور نشر داد، 
با وجود تمامی ادعای خشونت ستیزی خویش، برخی 
مسئوالن وقت یا چهره های شاخص دانشجویان پیرو 
خط امام را، »خون آش��ام « لق��ب داد: »من از اولین 
ساعات دستگیری ام، که در چنگال خون آشام، ولی 
کودکانه عباس عبدی ها، محمدابراهیم اصغرزاده ها، 
کمال خرازی ه��ا، بهزاد نبوی ها و محمد موس��وی 

خوئینی  ها و... به اسارت گرفته شدم...« 
  عباس عبدی: امیرانتظ�ام را، جز از طریق 

تلویزیون ندیده ام!
ادعای امیرانتظام مبنی بر زندانبانی عباس عبدی از 
وی، موجب واکنش عبدی شد. او اعتقاد داشت که 
حتی با نگاهی مبتنی بر حسن ظن ، امیرانتظام اشتباه 
کرده و او هیچ گاه در واحد اسناد النه جاسوسی و نیز 
نگهداری از افراد، مس��ئولیتی نداشته است: »بنده 
تاکنون آقای امیرانتظام را ج��ز از طریق تلویزیون 
ندیده ام! من پس از اطالع از این ادعا، احتمال دادم 
که امیرانتظام، م��را با کس دیگری اش��تباه گرفته 
است! همان طور که می دانید، وی در پاورقی کتاب 
خاطرات خود، )صفحه 72 چاپ دوم( می نویس��د: 

بعد  ها دانس��تم که نام کامل او عباس عبدی است و 
این ادعا در متن نیس��ت. علت هم روشن است، زیرا 
دانشجویان همیش��ه یکدیگر را با اسم کوچک صدا 
می کردند و آن موقع وی نمی توانسته از نام خانوادگی 
مطلع باشد و در سال های اخیر، چون اسم من مشهور 
بود، وی برای آرام  کردن خود از آنچه که فکر می کرد 
علیه او بی عدالتی ش��ده، نام مرا به عنوان آن عباس 
اضافه می کند! به عالوه بن��ده در آن زمان )دی 5۸( 
بیشتر در شهرس��تان  ها و مکان های دیگر، از طرف 
دانش��جویان س��خنرانی می کردم و اصوالً در واحد 
اسناد و مسائل مرتبط با آن نبودم. ضمن آنکه کار من، 
نگهبانی از افراد نبود. بنابراین اگر حسن ظن داشته 
باش��یم، می توان گفت که وی در این مورد اش��تباه 

کرده است...«. 
  نسبت های امیرانتظام به دانشجویان خط 

امام، وقیحانه است!
پس از انتش��ار »ناگفته های انق��الب 57 « در خارج 
از کشور، عدم تناس��ب داعیه های خشونت گریزانه 
امیرانتظام با دادن نسبت خون آشام به دانشجویان 
پیرو خط امام، برای بسیاری سؤال برانگیز شد! عباس 
سلیمی نمین پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره 
چنین نوشت: »امیرانتظام در کتاب ناگفته های انقالب 
57، تعابیر بس��یار تندی را در مورد مسئوالن زندان 
به کار می برد، تا به گونه ای القا نماید که این تندی ها، 
ناشی از ظلمی اس��ت که در زندان به وی روا داشته 
شده است. مگر آقایانی که امیرانتظام تعبیر مجرمانه 
خون آشام را در مورد آنها به کار می برد، جرمشان جز 
آن بود که از اسناد به دست آمده از سفارت، جاسوس 
بودن آق��ای امیرانتظام را اس��تنباط کردند؟ این که 
فردی سخاوتمندانه، هرکسی را که مواضعش به مذاق 
وی خوش نمی آید، وقیحانه خون آش��ام می خواند، 
آیا خود داللت بر احساس برخورداری از پشتیبانی 
بیرونی اش نمی کند؟ چرا می بایست بدون تأمل در 
کیستی و چیستی امیرانتظام، برخی نیروهای تندرو 
نادم ش��ده از گذشته ش��ان، وی را حلقه اتصال خود 
با نهضت آزادی قرار دهن��د؟ امیرانتظامی که دکتر 
یزدی به صراح��ت به وی می گوید اگ��ر من به جای 
آقای بازرگان بودم، ش��ما را به دولت نمی آوردم...، یا 
1۸ تن از اعضای نهضت آزادی، آقای بازرگان را وادار 
می سازند که وی را از دولت کنار بگذارد، امیرانتظامی 
که باید در ماهیت واقعی وی پژوهش��ی بیش از این 
کرد و در نهایت امیرانتظامی که با شاخص های ارائه 
شده از یک جاسوس توسط دبیر کل کنونی نهضت 
آزادی، تطابق کامل دارد، آیا شایستگی حلقه وصل 

شدن را دارد؟...«. 
  ما شما را ترور خواهیم کرد!

اصغر جمالی فر معروف ب��ه ابوحنیف، در زمره یاران 
شهید محمد منتظری اس��ت، که در دادگاه عباس 
امیرانتظام حضور داش��ته و از رون��د آن، خاطراتی 
ش��نیدنی دارد. ش��اه بیت روایت او از این محکمه، 
تهدید امیرانتظام خطاب به شهید منتظری و راوی 
است، که شگفت می نماید: »در اولین جلسه دادگاه 
امیرانتظام- که بازرگان هم آمد- حضور نداش��تم، 
ولی از جلسه دوم، که در اوین تشکیل شد و آیت اهلل 
محمدی گیالنی او را محاکمه ک��رد، تقریباً هر روز 
آنجا بودم. در جلسه پنجم بیانیه ای دادیم و به آقای 
گیالنی گفتیم این فقط امیرانتظام نیس��ت که باید 
محاکمه شود، دیگرانی هم هستند که باید محاکمه 
شوند. محمد منتظری در جلسه پنجم شرکت کرد 
و خاطرم هست قبل از اینکه عباس امیرانتظام را به 
دادگاه بیاورند، به آقای محمدی گیالنی گفتم اسم 
قبلی امیرانتظام، روافیان بوده! موقعی که امیرانتظام 
آمد، آقای گیالنی پرس��ید ش��ما قباًل اسم دیگری 
داشتید؟ که امیرانتظام جواب داد: بله، اسمم روافیان 
بود! بعد هم محمد منتظری شروع کرد به افشاگری. 
امیرانتظام موقعی که از جا بلند شد تا برود، گفت ما 
شما را ترور خواهیم کرد! خود من در آنجا، شاهد این 
امر بودم و همان موقع، این موضوع را در نشریه ام هم 
مطرح کردم. حتی در کتابی هم که اخیراً چاپ کردم، 
این مطلب را آوردم. بعد هم که دیدیم ماجرای 7 تیر 
و ترورهای بعدی پیش آمد. یک بار هم دکتر یزدی 
بعد از ش��هادت چمران، مقاله ای علیه من و محمد 
منتظری نوشت و گفت اینها بودند که چمران، یزدی 
و امیرانتظام را جاسوسان امریکا می دانستند! خانم 
اعظم طالقانی هم، این مطلب را در نشریه پیام هاجر 
چاپ کرد، که جواب ابراهیم یزدی را دادم و در دادگاه 
هم این مطلب را بیان کردم که امیرانتظام گفت اگر 
بیرون بیاییم، ش��ما را ترور خواهیم کرد! این عین 

جمله اوست...«. 
  قهرمان سازی صهیونیست ها از یک مجرم!

عباس امیرانتظام در بیش از دو دهه ای که از زندان 
آزاد بود، از سوی محافل ضدانقالب در داخل و خارج 
از کش��ور، به عنوان قهرمان ملی قلمداد  می ش��د! 
چهره سازی ای که عقبه تاریخی آن، کاماًل پوچ بود! 
تحلیل عباس سلیمی نمین پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران از این فرآیند، در پی آمده اس��ت: »همان گونه 
که واقفیم، طی چند سال اخیر تبلیغات هدفمندی 
صورت گرفت، تا اوالً امیرانتظام یک زندانی پرسابقه 
سیاسی تلقی گردد، ثانیاً برای وی مظلومیتی کاذب 
رقم زنند، ثالثاً  چنین فردی را قهرمانی ملی، که در 
برابر مظالم بسیار مقاومت کرده است، جلوه گر سازند. 
برای الیه برداری از این برنامه تبلیغاتی، می بایست 
اهداف بنیاد صهیونیستی کرایسکی در اهدای جایزه 
به وی و همچنین برنامه خشت خام- که یک شوی 
تبلیغاتی را برای ایش��ان به اجرا گذاشت- را تک به 
تک مورد بررس��ی قرار دهیم. در همین حال ایرج 
مصداقی- یکی از اعضای مجاهدین خلق- در مورد 
امیرانتظام می گوید: متأسفانه زندانیان سیاسی هم، 
در این زمینه با مسئوالن زندان هم نظر بودند و جرم 
او را، سیاسی نمی دانستند و هم نشینی و هم بندی با 
او را، تحقیر خود می دانس��تند!... چگونه است که با 
یک جنجال تبلیغاتی، آقای امیرانتظام باسابقه  ترین 

زندانی سیاسی معرفی می شود؟!...«.

در عرصه سیاسی ایران، نام عباس 
امیرانتظ�ام از آن گاه به میان آمد، 
که مهدی ب�ازرگان نخس�ت وزیر 
دولت موق�ت انقاب اس�امی، او 
را به سمت معاون نخس�ت وزیر و 
س�خنگوی دول�ت گم�ارد. ای�ن 
انتخاب اما، نخست اعضای نهضت 
آزادی را ش�وکه ک�رد! چراکه آنها 
امیرانتظ�ام را، ناآش�نا ب�ا آداب 
اسامی و غیرانقابی می دانستند. 
گذش�ت زم�ان و اظه�ارات دو 
دهه بع�د امیرانتظام ، نش�ان داد 
که تلقی آنان درس�ت بوده اس�ت
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در بررسی نمادی تاریخی
 برای استعمار انگلیس

پلیسی برای جنوب ایران!
  شاهد توحیدی

خوان��ش رفت��ار 
ب��ا  انگلس��تان 
مل��ت ای��ران در 
معاص��ر،  دوره 
ب��دون ارزیاب��ی 
کارنامه »پلیس 
جن��وب« ناتمام 
اس��ت. اثری که 
هم اینک به شما 
معرفی می شود، 
ی��ن  مل  تر کا

پژوهش در این زمینه اس��ت، که توسط زنده یاد دکتر 
 جمش��ید صداقت کیش تألیف شده اس��ت. مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی ناش��ر این کتاب، در 

دیباچه آن چنین آورده است: 
»استاد روانشاد دکتر  جمشید صداقت کیش، از معدود 
مورخان پژوهشگر ایرانی است که سال  ها درباره پدیده 
پلیس جنوب تحقیق کرد و افزون بر کاوش در اس��ناد 
و عکس  ها و نوش��ته  هایی که از این موض��وع یافت، به 
تحقیقات میدانی هم پرداخت و روستا  هایی را که آماج 
گلوله باران توپخانه نیرو های انگلیس��ی موسوم به این 
پلیس قرار گرفته بودند، از نزدیک دید و عکس  هایی از آن 
اماکن تهیه نمود و با سالمندان آن مناطق، گفت وگو کرد 
و خاطره  هایی را که از آن روزگاران می گفتند، یادداشت 
نمود و مدارکی ارزشمند فراهم آورد. کتاب حاضر که 
حاصل قریب 35 سال تحقیق و تالش آن متتبع فقید 
است، نشان می دهد که سرکوبگری انگلیسی  ها بر ضد 
مردم جنوب ایران، نه به سبب مدعای دروغین مبارزه با 
راهزنان و اشرار، که در حقیقت برای سرکوب مردمانی 
بود که به رغم دولت مرکزی ضعی��ف و ناکار آمد وقت 
ایران سلطه اجانب را برنمی تافته و نمی خواسته اند که 
سرزمین محبوبشان عرصه جوالن دهی بیگانگان باشد. 
با خواندن این کتاب نیز ادعای دیگر انگلیس��ی  ها هم 
نقش برآب می گردد که می گویند تاخت و تازهایشان 
در جنوب ایران برای مقابله با مأموران دولت وقت آلمان 
بوده اس��ت. آلمان در جنگ جهانی اول ط��رف نزاع و 
کارزار دولت انگلیس به حس��اب می آم��د و بی تردید 
آلمانی  ها مأمورانی، از جمله واسموس را برای فعالیت 

بر ضد انگلیس��ی  ها به ایران فرس��تاده بودن��د و مردم 
ایران نیز که بی��زار از دو قدرت روس و انگلیس و ناامید 
از دولت و حکومت وقت بودند، در جست وجوی هر راه 
و هر وس��یله ای برای مبارزه با هر دو قدرت اشغالگر، با 
دش��من آنان، یعنی آلمان، خوش رفتاری می کردند و 
از برخی کمک های مأموران آلمانی بر ضد انگلیسی  ها 
بهره می بردند اما سربلندتر از آن بودند که تابع آلمانی  ها 
باشند و مقدرات امنیت ملی و منافع ملی خویش را به 
نظر و خواسته آلمانی  ها واگذارند. هرچند که انگلیسی  ها 
برای فریفتن افکار عمومی دنیای آن روز مدعی بودند 
که عشایر و آزادی خواهان فارس از آلمان  ها حرف شنوی 
دارند و س��رکوب آنان س��رکوب آلمان هاست، ادعای 
نیرنگ آلودی که بسیار بر س��ر آن تبلیغ کردند و از آن 

دستمایه ای برای تاراج و قتل ایرانیان ساختند«. 
ناش��ر در بخش دیگری از این مقدم��ه، در باب چند و 
چون تألیف و عرضه این کتاب آورده است:  »سخنرانی 
ارزش��مند مرحوم دکت��ر  جمش��ید صداقت کیش در 
همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، انگیزه 
نگارش کتاب حاضر است. در این همایش دو روزه که 
در 1۹ و 20 آبان 13۸۹ در ش��یراز برگزار ش��د، گفتار 
جناب دکتر صداقت کیش با عنوان بررسی و نقد اسناد 
و مدارک پلیس جنوب در جمع بیش از دیگران مقبول 
افتاد. مرح��وم صداقت کیش پس از ایراد س��خنرانی، 
پیشنهاد مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سیاسی را 
درباره نگارش کتاب جامع��ی در باب پلیس جنوب، با 
وجود کهولت سن و بیماری، با روی باز پذیرفت و فوراً 
دست به کار شد. وی دغدغه های 35 ساله خویش را در 
موضوع پلیس جنوب با حمایت و تش��ویق مؤسسه به 
بار نشاند ولی متأس��فانه در هنگام تدوین اثر، استاد به 
دیار باقی ش��تافت و فقط متن تدوین اولیه اثر تحویل 
مؤسسه گردید. این مؤسس��ه به منظور تدوین نهایی 
اثر و رفع اش��کاالت احتمالی و عرضه شایس��ته آن از 
پژوهشگران خود بهره جس��ت و متن اولیه به منظور 
ویرایش علمی و ادبی در اختی��ار محقق گرانقدر علی 
ش��مس قرار گرفت. ایش��ان، متن اولیه را بازخوانی و 
با منابع متقن تاریخی مقابله ک��رد و با تکمیل نواقص 
موجود در متن و افزودن مطالب م��ورد  نیاز، در نهایت 
به ویرایش ادبی آن همت گماشت. همچنین مجموعه 
اسناد و مدارک به کار رفته در این اثر، بررسی و مطابقت 
داده شد. در مسیر آماده سازی کتاب نیز، اسناد، عکس  ها 
و دست نوشته های جدیدی توسط خانواده آن مرحوم 
تحویل مؤسس��ه گردید که ویراس��تار کتاب از آنها در 
بخش های مناسب استفاده کرد و پس از انجام مقدمات 
فوق، متن کتاب را دوباره ویرایش و روان سازی نمود«. 

   دو تن از فرماندهان انگلیسی و ایرانی پلیس جنوب


