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کورته پێشهکییهک

خوێنهره بهڕێزهکان!
کتێبی بهر دهستتان وهڕگێڕاوی کتێبی "معمای هویدا" نووسینی نووسهرو لێکۆڵهری
دوورهواڵتی ئێرانی دوکتۆر "عباس میالنی"یه که باس له بهشێکی گرنگی ڕووداوهکانی
دوامانگهکانی تهمهنی سیستمی پادشایهتیی بنهماڵهی پههلهوی له ئێرانو مانگهکانی
سهرهتای هاتنهسهرکاری کۆماری ئیسالمی لهم واڵتهدا دهکا .ههر وهک نووسهر له
پێشهکیی چاپی فارسیی کتێبهکهدا دهڵێ ئهم کتێبه له سهرهتادا به زمانی ئینگلیسی
نووسراوهو دوایه دهگهڵ ئهوهی دۆستانی پێشنیاریان پێ کردوه بیکهنه فارسی  ،به سێ
هۆ بهباشی زانیوه ههر بۆخۆی ئهرکی وهرگێڕانی بۆ سهر زمانی فارسییش وهئهستۆ
بگرێ .سێ هۆیهکه ئهمانه بوون:
-1بهشی زۆری ئهو بهڵگهنامه فارسییانهی کهلکی لێوهرگرتوون وهدهستهێنانیان بۆ
وهرگێڕهکان ئاسان نهبووهو لهوحاڵهدا ناچار دهبوون له ئینگلیسییهوه بیانکهنهوه فارسی
که ئهوکاره تاڕادهیهک زیانی به رهسهنایهتیی بهڵگهنامهکان دهگهیاند.
-2له ماوهی نێوان باڵوبوونهوهی چاپی ئینگلیسیی کتێبهکهو ئاماده بوونی وهرگێڕاوه
فارسییهکهدا هێندێ بهڵگهی تازهی دهست کهوتوون،که لێی زیادکردوون،و جگه لهوهش
هێندێ له خاوهن نهزهران ڕیزه تێبینییهکیان لهسهر دهقه ئینگلیسییهکه داوهتێ که له
چاپی فارسسیدا لهبهر چاوی گرتوون.
-3له چاپی ئینگلیسیدا هێندێ ڕوونکردنهوهی هێناون که بۆ خوێنهری ئێرانیو بهگشتی
فارسیزمانانو فارسیزانان بهپێوست نهزانراون،و ههربۆیه له وهرگێڕاوه فارسییهکهدا
الیبردوون .ئهمهشیان زیاتر ههقی نووسهر خۆی بووه نهک هی وهرگێڕێکی دیکه.
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دهگهڵ ههموو ئهو تێبینییانهی نووسهر کتێبهکه له الیهن کهسانی دیکهوه کراوهته
فارسی ،بهاڵم لهبهر ئهوهۆیانهی سهرهوه چاپی کوردی له ڕووی وهرگێڕراوی نووسهر
واته دوکتۆر میالنییهوه کراوهته کوردی.
ئهوهی منی هێنایه سهر بڕیاری وهرگێڕانی ئهم کتێبه بۆ سهرزمانی کوردی پێش ههموو
شتێک ئهوه بوو که نووسهری بهڕێز به شێوهیهکی زانستیو به بهڵگهوه فهسڵێکی گرنگ
له ڕووداوهکانی ئهو قۆناغهی مێژووی ئێرانی نووسیوهتهوهو به تایبهتی نموونهیهکی
ڕوونی له بێ ئهخالقیو بێ پڕهنسیپیی ههردوو ڕێژیمی پادشایهتیو کۆماری ئیسالمی
بهدهستهوه داوه.
هاندهری دیکه بۆ ئهوکاره بێالیهنیو واقیعیبوونی نووسهری بهڕێز لـــه گێڕانـــهوهی
ڕووداوهکانو تۆمارکردنی ڕاستییهکاندایه ،بهجۆرێک که لهماوهی خوێندنهوهو
وهرگێرانو چهند جار پێداچوونهوهی ئهم کتێبهدا نهمتوانی حوکم بدهم که بهڕاستی
دوکتۆر عهبباسی میالنی دژبهری ئهمیر عهبباسی هووهیدا سهرۆکوهزیری پێشووتری
ڕێژیمی پههلهوی بووه یان دۆستو الیهنگری .ههرچهند ئهوه ئاشکرایه که ناوبراو له
ڕێزی دژبهرانی بنهماڵهی پههلهویدا بووه.
داوهریی کۆتایی لهسهر بایهخو گرنگیی ئهوکارهی نووسهرو رادهی سهرکهوتوویی
وهرگێڕ له گوازتنهوهی نێوهرۆکهکه بۆ نێو زمانی کوردیدا بۆ ئێوه خوێنهرانی وردبین
بهجێ دێڵم .بهاڵم له کۆتاییدا ئهوهنده زیاد دهکهم که چوونکه سهرچاوهکان ههموویان
به فارسی یان به زمانه بێگانهکان بوون ،به باش یان به پێویستم نهزانی بیانکهمه کوردیو
له ئاکامدا بۆ ئهوهی خۆم له ههڵهو پهڵهش پاراستبێ ههر له ڕووی چاپی فارسییهوه
سهرچاوهکانم کۆپی کردو کردمنه تهواوکهری وهرگێڕاوه کوردییهکه .به ئاواتی
پهسندکردنو ڕهزامهندیی ئێوه خوێنهرانی ئهم بابهته.
کۆتایی مانگی مهی(ئایار)ی 2010وهرگێڕ
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فهسڵی یهکهم
پردی مهراق

لهسهر پردی مهراق کۆشکێک له الیهکه و بهندیخانهیهک لهالیهکی دیکه
بایڕۆن

به درێژایی تهمهنی ،کتێب جێ حهوانهوهو پهناگهی بوو؛ جێیهک که بهدوور له
گرفتارییهکانی ژیانی ڕۆژانه ڕووی تێ دهکرد .لهڕۆژگاری ئازادیدا مێژوو نهخشهیهک
بوو که بۆ تێپهڕین له ئاوه پڕمهترسییهکانی ئهو شتهی ناوی نابوو دنیای "بێزانسی"ی1
سیاسهت کهلکی لێ وهردهگرت .بهاڵم له بهندیخانه ،بهتایبهتی لهو ڕۆژهوه که ببووه
بهندیی شۆرشی ئیسالمی،ڕابردوو ببووه چرای ڕێگای دواڕۆژی.
ههشتی خاکهلێوهی)1979(1358بوو .نیزیکهی شهش مانگ له سهردهمی بهندیخانهی
هووهیدا تێ پهڕیبوو .حهڤدهی خهزهڵوهری ،)1978(1357شا بهو هیوایه که تهماعی
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وهبهر شهپۆلی ڕوولهههستانی شۆرش نابێ ،فهرمانی گرتنی هووهیدای دهرکرد .بهاڵم
ئهم شهپۆله تهماعی وهبهر نهدهنرا .زۆری پێ نهچوو که لهبهفرانباری)1978(1357دا
شاو بنهماڵهی پاشایهتی له ئێران ههاڵتن¬و هیوایهکی واقیعبینانهش بۆ گهڕانهوه
لهگۆڕێدا نهبوو .لهکاتێکدا بهشێکی زۆر له سامانی خۆیان و بۆ وێنه سهگهکهشیان به
فڕۆکه دهگهڵ خۆیان برد ،هووهیدایان که ماوهی سێزده ساڵ سهرۆک وهزیری جێی
متمانهی شا بوو،لهئێران بهجێ هێشت.
بهیانیی ڕۆژی22ی ڕێبهندان سهرهنجام شهپۆلی شۆرش گهیشته لێواری سهرکهوتن .له
بێ¬سهرهوبهرهیی ههوهڵین ساتهکانی شۆرشدا،هوویدا له بهندیخانهی شادا بهتهنیا
مایهوه .بهندییهوانهکانی تێکڕا ئهندامی ڕیکخراوی بێزراوی ساواک بوون و لهترسی
گیانی خۆیان ههاڵتن .بهاڵم هووهیدا ڕای نهکرد .بهڵکوو لهجیاتی لهخۆگرتنی
مهترسییهکانی ڕاکردن،بڕیاری دا خۆ بداته دهستی سهرکهوتووانی شۆرش .کاتێک
کهف¬وکوڵ دامرکا،دهرکهوت که هووهیدا بۆ نهگبهتی،بهرزترین کاربهدهستی ڕێژیمی
پێشوویه که کهوتۆته دهستی شۆرشگێڕه ئیسالمییهکان .پێنج سهرۆک وهزیری دیکه ـ
عهلیی ئهمینی،جهعفهری شهریف ئیمامی،جهمشیدی ئامووزگار،غوالم ڕهزای ئهزهاری و
شاپووری بهختیارـ ههموویان له سهروبهندی سهرکهوتنی شۆرشدا له ئێران ههاڵتبوون.
هووهیدا زۆربهی ڕۆژهکانی بهندیخانهی بهخوێندنهوه دهگوزهراند،بهاڵم لهوڕۆژه سارده
پاییزییهی وتووێژدا تهنیا نوسخهیهکی زێڕکفتی قوڕئان له پهنا دۆشهکی قاوشهکهی
بهرچاو دهکهوت 2.قوڕئانی بۆ ڕێنوێنیی مهعنهوی و ڕهفتاری ڕووحی نهدهویست،بهڵکوو
بۆ ئامادهکردنی بهرگریی خۆی له دادگادا کاری پێی بوو .پێی وابوو لهدادگایهکی
ئاشکراو دیاره بهپێی ڕێ و شوێنه ئیسالمییهکان دادگایی دهکرێ3.
لهبهندیخانه هێندێ جار ڕۆمانی پۆلیسیی دهخوێندهوه .له سهردهمی الوهتییهوه
خوێنهرێکی بهردهوام¬و تامهزرۆی ئهوجۆره نووسراوانه بوو .زۆرتر ئۆگری ئهو
بهرههمانه بوو که به شێوازی داشێل هامێت و ڕیمۆند چاندلێر نووسرابوون و
لهفهڕانسه لهژێر کۆمهڵه نووسراوێک بهناوی"سێری نوار"Serie Noirدا چاپ دهکران4.
ههرلهوکاتهدا هێندێ کتێبی دهربارهی شۆرشی فهڕانسهو چین له دوکتۆر فریشتهی
ئینشای پوورزای داوا کردبوون .ئێستا ئیــــدی ئهو "تێڕۆره شۆرشگێڕانـــــه" ترسناکهی لهو
کتێبانــــهدا خوێندبوونیهوه،تێڕۆرێک که ههمیشه لهسهر ههق و قین لهزگ و بێ بهزهیی
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بوو،تهنیا چهمکێکی ڕووتی مێژوویی نهبوو .لهوساته چارهنووس سازهوه که خۆی دابووه
دهستی بهرپرسانی شۆرشی ئیسالمی،ئهو ڕقهو دیاره ئهمجاره له بهرگێکی ئیسالمیدا
ژیانی ڕۆژانهی وی پێک دێناو سێبهرێکی بهترس¬ولهرزی خستبووه سهر.
لهڕۆژانی خۆشی ڕابردوودا هووهیدا ههمیشه گوڵێکی ئۆڕکیدهی له یهخهی چاکهتهکهی
دهدا".فرانچیسکۆ ئیسمالتۆ"ی ئیتالیایی جلهکانی بۆ دهدروو .ئهو ههر لهوکاتهدا خهیاتی
شاش بوو .بهاڵم دیاره هووهیدا دهی زانی که شا"دوچاری نهخۆشیی خۆبهزلزانینه"5.
ئهو دهی¬زانی که شا دهگهڵ سهرۆک وهزیرێک ههڵ¬ناکا که پێ لهبهڕهی خۆی زیاتر
ڕاکێشێ .بۆیه لهبارهی ئاشکراکردنی ناوی خهیاتهکهیهوه بهپارێزهوه ڕهفتاری دهکردو
ناوی نهدهبرد 6.لهبهرامبهردا بۆ ههڵبژاردنی کڕاواته ڕهنگاوڕهنگهکانی بهتهواوی پارێزی
وهال دهناو زۆرجار ڕهنگی ههرکامێکیان دهگهڵ ڕهنگی ئهو ئۆرکیدهیه که ئهوڕۆژه له
بهرۆکی چاکهتهکهی دهدا،یهکی دهگرتهوه.
بهاڵم ئهو ڕۆژهی مانگی خاکهلێوه خهبهرێک له نازو نیعمهتهکانی ڕابردوو نهبوو .سهری
بهرهو ڕووتانهوه دهچوو،کاڵوێکی گهڕگهڕیی ڕهنگ تاریکی لهسهر بوو،و لسپێک له قژه
سپی و ئاڵۆزهکهی لهمالوئهوالی کاڵوهکهی سهری وهدهر نابوو .کراسێکی به گنج
ولۆنجی ڕهنگ تاریکی دهبهردا بوو،و شهڵوارێکی ههر لهو جسن وڕهنگهی دهپێدا بوو،و
کاتێک دادهنیشت،ئێسکی گوێزینگی القی بهتهواوی دهردهکهوت .وهکازهکهی له تهنیشت
دۆشهگهکهی بوو .کهلک¬وهرگرتن له وهکازی دهگهڕایهوه ساڵی .)1864(1343ئهوساڵه
له ڕووداوێکی ترومبیلدا ئێسکی ئهژنۆو لهگهنی ئازاری پێ گهیشتبوو ،7بهاڵم دوای
چاکبوونهوهش وهکازهکهی دانهنا .له جیهانی زۆرجار بهگومان و ڕهشبینیی سیاسیی
ئێراندا 8هێندێک کهس دهیانگوت کهلک¬وهرگرتنی هووهیدا له وهکاز ههر بۆ خۆڕانانهو
پێویستیی پێی نیه 9،بهاڵم پزیشکان باوهڕیان وابوو که هووهیدا پاش ئهو ڕووداوه
ههمیشه دهترسێ خۆی بهپێوه ڕانهگرێ و ههربۆیه وهکاز بهکار دێنێ.
ڕهخنهگرانی دهیانگوت هووهیدا ههمیشه له پلهوپایهی خۆی له مێژوودا نیگهران بووه.
دهی¬زانی که له مێژووی هاوچهرخی ئێراندا،ههرکام له سهرۆک وهزیره بهناوبانگهکان
به نیشانهیهک ناسراونهوه .یهکێک کاڵوی سیلهندهری لهسهر ناوه،ئهوی دیکه به چاویلکه
باریکهکهی ناسراوهتهوه ،سێیهمین پهتوو و پیژامهکهی کردبووه نیشانهی
سهرۆک¬وهزیرییهکهی .وهکازو گوڵی ئۆرکیدهو پیپیش نیشانهی تایبهتیی هووهیدا
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بوون 10.بهاڵم له بهندیخانهی کۆماری ئیسالمیدا هیچکام لهو نیشانانه جێگایهکیان نهبوو.
ئهو که الوازو دڵ¬شکاو بوو،پێوستیی به وهکاز نهبوو تا بههۆیهوه ههمیشه بهژنی خۆی
به بهرزی و جاروبار به سهرکێشییش ڕابگرێ.
هووهیدا دوو حهوتووی کۆتایی ڕهشهمهو سهرهتای خاکهلێوهی له بهندیخانهی قهسرێ
بردبووه سهر .پێش ئهودهم چهند ڕۆژێک له مهدرهسهی "رفاه" راگیرابوو .پاش
سهرکهوتنی شۆرش ئهو مهدرهسهیه بۆ ماوهیهک جێی مانهوهی ئایهتوڵاڵ خومهینی
بوو،و ههر لهبهر ئهوهش ببووه ناوهندی شۆرش .ئهو مهدرهسهیه له نێوهڕاستی دهیهی
40دا دامهزرابوو،وهک پێگهیهک بۆ ئامۆژگارییه مهزههبییهکان و قهاڵیهک بهرامبهر به
فێرکردن وبارهێنانی نوێ کهلکی لێ¬وهردهگیرا.عهلی ئهکبهری هاشمیی ڕهفسهنجانی
و[ئایهتوڵاڵ] عهلیی خامهنهیی له دامهزرێنهرانی ئهو مهدرهسهیه بوون و کاری ئهم
دامودهزگایه ڕاست له ساڵی)1968(7 134دا،واته سێ ساڵ دوای ئهو ڕۆژه که شا بۆ
یهکهم جار هووهیدای کرده سهرۆک وهزیر دهستی پێ¬کرد11.
مهدرهسهکه دراوسێی دوو خانووبهرهی گرنگی دیکه بوو که ههرکامهی بایهخێکی
تایبهتیی مێژوویی و سێمبولیکیان ههبوو .دهکرێ بڵێین ئهو دراوسێیهتییه هێماو
جهفهنگێکی مێژووییشی تێدا بوو .لهالیهک مهجلیسی شووڕاو لهالی دیکه مزگهوتی
سوپاساالر .یهکیان نوێنگهی شۆرشی مهشڕووته بوو و ڕهوتی عورفی و قانوونی له
مهیدانی سیاسهتدا دهسکهوتی ئهم شۆرشه بوو .ساڵی )1965(1344دۆستی نیزیکی
هووهیدا حهسهنعهلیی مهنسوور،راست ڕووبهڕووی دهرگای ئهم مزگهوته کهوته بهر
گوللهی چهکداره موسوڵمانهکان و کوژرا .مهنسوور لهوکاتهدا سهرۆک-وهزیری ئێران
بوو و بهمردنی وی سهردهمی سهرۆک وهزیریی هووهیدا دهستی پێ-کرد .ئهو
دهمانچهیهی بۆ کوشتنی مهنسوور بهکار برا لهالیهن هاشمیی ڕهفسهنجانییهوه ئاماده
کرابوو12.
لهوالیهوه ،مزگهوتی سوپاساالر ههبوو،که به یهکێک له گرنگترین شوێنه مهزههبییهکانی
تاران دهژمێردرا .پهنجا ساڵێک دهبوو که گرنگترین ڕێوڕهسمهکانی تازیهو مهجلیسی
پرسهی گهوره بهرپرسانی سیاسی¬و نیزامی و هێندێ جار زانستی و ئهدهبیی واڵت لهو
مزگهوتهدا بهڕێوه دهچوون .مزگهوتهکه بهشێک له مهوقووفهکانی سوپاساالر،خاڵی
دایکی هووهیدا واته ئهفسهرولملووک بوو .ههر بۆیه،ئهفسهرولملووک وهک یهکێک له
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سهرپهرستانی ئهو مهوقووفهیه مانگانه دهوری سهد تمهنی له داهاتی مزگهوت
وهردهگرت13.
به ڕووخانی ڕێژیمی پههلهوی،خانووبهرهی مهجلیسیش چۆڵ¬وهۆڵ دههاته بهرچاو.
دیاره به پێچهوانهی قانوونی بنهڕهتیی ئێران له دوو دهیهی کۆتایی دهسهاڵتی شادا،
مهجلیس ببووه داردهستێکی بێدهسهاڵتی فهرمانهکانی پاشایهتی .بهجۆرێکی دیکه
بڵێین،جهوههرو نێوهرۆکی مهجلیس،له توێکڵێکی بهتاڵ بهوالوه شتێکی لێ نهمابۆوه.
لهسهروبهندی شۆرشدا،ناوهندی قورسایی سیاسیی واڵت گوازرایهوه مهدرهسهی"رفاه".
بیست ساڵێک بوو که ئهم مهدرهسهیه،ئارام¬و بێدهنگ،لهسایهی دراوسێ بهشان
وشکۆیهکانیدا خهریکی چاالکی بوو و قوتابییه بژاردهکانی بهدهرس و ئامۆژگاریی
مهزههبی پهروهرده دهکرد .له یهکهم ساتهکانی سهرکهوتنی شۆرشدا،خهڵک ڕێبهره
پایهبهزهکانی ڕێژیمی پێشوویان،له کهلێن و قوژبنهکانی شاردا دهگرت و وهک دیارییهک
دهیان دانه دهستی ڕێبهرانی تازه .له دوورهدیمهنی گوشادی مێژووییدا،ئهم الپهڕهیه
نهخش ونیگارهکانی دووههزارو پێنسهد ساڵهی سهر دیوارهکانی تهختی جهمشیدی وهبیر
دێنایهوه .لهوێدا ڕهعیهتهکان ههرکامهی دیاری¬و سهوقاتێک پێشکێشی پادشاکان
دهکهن .بهههرحاڵ،بوونی ئهو بهندییانه له مهدرهسهی"رفاه"و له تهنیشت ئایهتوڵاڵ
خومهینی ،دراوسێیهتییهکی سهیری لهنێوان تێشکاوو سهرکهوتوودا دروست کردبوو.
ئایهتوڵاڵ خومهینی له ژوورێکی تهنیشت حهوشهی مهدرهسهکه دهژیا .بهندییهکانیشیان له
بهشێکی دیکهی مهدرهسه،ڕاست ڕووبهڕووی شوێنی ژیانی ئایهتوڵاڵدا زیندانی دهکرد.
لهحهوتووه پڕکهف¬وکوڵهکانی سهرهتای شۆرشدا،حهوشهی مهدرهسه ههمیشه پڕ
لهئاپۆرای خهڵک بوو .دهستهدهسته دههاتنه ژووری حهوشه؛ بهدهنگی بهرزو بهڕهوانی
هێندێ دروشمیان له پهسنی ڕێژیمی تازهو زهممی ڕێژیمی پێشوودا دهدان،و پاش
وهستانێکی کورت،جێیهکهیان دهدا بهتاقمی دوای خۆیان .دیاره نابێ گومانمان ههبێ که
ئهو شانۆ ههمیشهییهو ئهودروشمه پڕههڕهشهو قیناوییانه ههموو ئهندامی بهندییهکانیان
وهلهرزه خستوه.
ههر لهوساته پڕئاڵۆزی¬و ترسهێنانهی سهرهتای شۆرشدا،هووهیدا چاوی به دوو
کهسایهتیی گرنگی ڕێژیمی تازه کهوت .چهند ساتێک پێش ئهو دیداره ،ئایهتوڵاڵ خومهینی
ئهحمهدی کوڕی¬و یهکێک له ڕاوێژکارهکانی ،ئهبولحهسهنی بهنیسهدری بانگ کردبوو،
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پێی گوتبوون" :بیستوومه خهڵک هێندێک لهو بهندییانهیان دارکاری کردوه" .ئهمجار
داوای لێ کردبوون لهجیاتی وی ،سهردانی بهندییهکان بکهن¬و لهزمان ویهوه بڵێن
"ئیسالم ئهو جۆره وهحشیگهرییانه به ڕهوا نازانێ .لهمهودوا به دادپهروهرییهوه ڕهفتارتان
دهگهڵ دهکرێ .دڵنیا بن بهپێی ڕێ¬وشوێنی ئیسالم دادگایی دهکرێن14 ".
دوو نوێنهری ههڵبژاردهی ئایهتوڵاڵ خومهینی،لهپێشدا چوونه ژوورێک که تا ماوهیهک
پێشتر پۆلی دهرس خوێندن بوو و دوای شۆرش کرابووه بهندیخانهی هێندێک له
فهرماندهرانی سوپای شاههنشاهی .هێندێک له بهندییهکان حهمیهتێکیان وه بهڵێنهکانی
بهنیسهدرو سهیدئهحمهدی خومهینی نهدا .تهنانهت جۆرێکیش سهرکێشی له ڕهفتاریاندا
بهر چاو دهکهوت .هێندێکی دیكهیان کهوتنه گریان و پاڕانهوه .ساالری جافیش یهکێک له
بهندییهکانی ئهو ژووره بوو .ئهو بههاوکاری دهگهڵ ساواک بهناوبانگ بوو .تهنانهت
دهیانگوت کورسیی نوێنهرایهتیی پارلهمانیشی ههر لهڕێگای ئهو هاوکارییهوه،بهتایبهتی
لهناوچهی کوردستاندا،بهدهست هێناوه .بهاڵم ئهمجاره بهڕاوێژێکی پڕسووکایهتییهوه
لهوهاڵمی نوێنهرانی ڕێبهری شۆرشدا گوتی " :زۆر لهمێژ بوو نۆره ڕاووڕووتی ئێمه بوو
ئێستا نۆرهی چهپ¬وگووپی ئهمانهیه"15.
پاش وتووێژێکی کورت لهگهڵ ئهم بهندییانه،بهنیسهدرو سهیدئهحمهدی خومهینی
چوونه ژوورێک لهوسهری دااڵنهکه .ئهمیر عهبباسی هووهیدا تهنیا بهندیی ئهم ژووره
بوو،ئهو بێگومان گرنگترین بهندیی ڕێژیمی تازه بوو،و ژووره تاقهکهسییهکهشی
نیشانهیهکی ئهم پلهوپایه نهخوازراوه بوو .تهختێکی سهربازی له سووچێکی ژوورهکه،و
مێزێکی چووکهڵهی کانزایی بهڕهنگی شینهوه له سووچێکی دیکه دهبینران .لهسهر مێزهکه
ئااڵی سێ ڕهنگی ئێران بهرچاو دهکهوت،بهاڵم نیشانهی"شیرو خورشید"یان که نوێنگهی
مهزنیی ئێرانی پێش ئیسالم،و لهنێوهڕاستی سهدهی سێزدهی ههتاوییشهوه نوێنگهی
پادشایهتیی ئێران بوو،له نێوهڕاستی ئااڵکه ههڵ گرتبوو 16.تهنیا پهنجهره که به دیوی
حهوشهیدا دهکرایهوه،داخرابوو،و شووشهکانیشی به کۆنه ڕۆژنامه ئهویش به شێوهیهکی
ناڕێک وپێک داپۆشرابوون17.
کاتێک بهنیسهدرو ئهحمهدی خومهینی وهژوور کهوتن،هووهیدا خهریکی خوێندنهوه بوو.
بهباوهڕی بهنیسهدر،حاڵهتێکی زۆر سهنگین و لهسهرهخۆی ههبوو 18.تهنانهت بێخهمیش
دههاته بهرچاو .هووهیدا ههمیشه مرۆڤێکی زۆر بهئهدهب¬و سهنگین بوو،و
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ئهمجارهش،ههروهک عادهتی بوو ،زۆر بهڕێزهوه دهگهڵ ئهو دوو میوانه بهرهوڕوو بوو.
ههردووکیانی لهو وهختهوه دهناسی که بۆخۆی له دهسهاڵتدا بوو و ئهو دووانه
کهسانێکی دوورهپهرێز له بزووتنهوهی ئۆپۆزیسیۆندا بوون .ساڵی1344
(،)1965ماوهیهک دوای دهست پێکردنی سهرۆک وهزیرییهکهی،یارمهتیی ئهحمهدی
خومهینیی الوی دابوو تا پاسپۆرتێک وهربگرێ¬و پێی بچێته الی باوکی دوورخراوهی.
پێوهندیی دهگهڵ بهنیسهدر لهوهش کۆنتر بوو و دهگهڕایهوه ساڵی  .)1959(1338لهو
ڕۆژانهدا هووهیدا له شیرکهتی نهوت کاری دهکردو بهنیسهدر یهکێک له ڕێبهرانی
بزووتنهوهی خوێندکاریی دژی شا بوو19.
یهکێک له نهێنییهکانی مانهوهی هووهیدا،ئامادهیی بۆ یارمهتیی خهڵکی دیکه بوو .چاکهی
بهسهر زۆر کهسهوه ههبوو و زۆر لهوانه خۆیان به قهرزداری وی دهزانی 20.هێندێک
له ئهندامانی بنهماڵهی پاشایهتییش لهنێو ئهم قهرزدارانهدا بوون .تهنانهت هێندێ له
موخالیفانیش پێشتر بهشێکیان له سفرهی پیاوهتیی هووهیدا پێ بڕابوو .داخوا پیاوهتییهکانی
دوێنێ دهیان توانی ئهمڕۆ گیانی ڕزگار بکهن؟ داخوا ئهو ڕاستییه که به قسهی برایهکهی
"ساڵێ نیزیکهی 11میلیون دۆاڵری "له بوودجهی نهێنیی دهوڵهت تهنیا دابووه بهشێک له
موخالیفان،ئهمڕۆ دهبووه دهستهبهری بهساڵمهت دهرچوونی؟21
بهنیسهدر که زۆریش پیاوی پێههڵگوتنی خهڵکی دیکه نیه زۆر به چاکه باسی هووهیداو
کهسایهتیی وی له یهکهم دیداریاندا دهکا .دهڵی پێم وایه پیاوێکی شهریف بوو؛ نیازی
چاکهی ههبوو؛ ڕهخنهشی باش وهردهگرت .بهپێی عادهت له ڕهخنهگرتن لهوو له
ڕێژیمی شادا بێ پهروا ههموو قسهکانی خۆم دهکردن .به زهردهخهنهوه گوێی بۆ
قسهکانم ڕادهگرت .وردهورده خۆشم دهویست .مهسهلهی بنهڕهتیی ئهوه بوو که دینی
نهبوو.لهگهڵ ئهوهشدا،وهختێکی بۆ درێژهدانی خوێندن دهچوومه دهرێ ،تهنیا
کاربهدهستی ڕێژیمی پههلهوی که بۆ ماڵئاوایی چوومه الی .ههر ئهو بوو22
تۆزێک کهمتر له بیست ساڵ دواتر،ئێستا دیدارێکی تازه،بهاڵم ئهمجار له بهندیخانه،پێک
هاتبوو .قسهکانیان لهپێشدا به پالرو گاڵته لهبارهی کتێبێکهوه دهستی پێ¬کرد که
هووهیدا،لهکاتی وهژوورکهوتنی بهنیسهدردا،به دهستیهوه بوو .بهرههمێک بوو بهناوی
ڕووح،دیاردهیهکی نهناسراو،لهنووسینی "ژان شاڕوون" .ڕۆمانێک لهجۆرێکی نوێ لهبارهی
ههژاریی مهعنهویی مرۆڤی نوێخوازهوه .ههر لهوکاتهدا ،کتێبهکه مزگێنیی دهدا که
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ههزارهی نوێ مهعنهوییهتێکی نوێ بهدیاری دێنێ .بهنیسهدر به گاڵتهیهکی تاڵهوه پرسی:
"داخوا بۆ خوێندنهوهی ئهو جۆره کتێبانه درهنگ نهبووه؟ "هووهیدا له وهاڵمدا گوتی:
"هیچ کاتێک بۆخوێندنهوهی هیچ شتێک درهنگ نیه" .ئهمجارقسهکانیان جیددیتر بوون و
ئهو دووانه بهڵێنه ئارامبهخشهکانی خومهینی¬یان دووپاته کردهوه23.
بۆ زۆرکهس له بهندییهکان،ئهو وشه ئارامبهخشانه،زۆر زووتێپهڕو ناپایهدار دهرچوون.
لهماوهی کهمتر له حهوتوویهکدا،بیست و پێنج کهس له بهندییهکان،که زۆرتریشیان له
فهرماندهرهکانی سوپا بوون،له بنهبانی مهدرهسهی"رفاه" درانه دهستی تاقمی ئیعدام.
دهوری یهکهمی ئیعدامهکان تهنیا چهند سهعات دوای دیداری ئهحمهدی خومهینی و
بهنیسهدر دهگهڵ بهندییهکان ڕووی داو لهودا چوار فهرماندهری سوپا ـ نیعمهتوڵاڵی
نهسیری،ڕهزای ناجی،مههدیی ڕهحیمی و مهنووچێهری خوسرهوداد ـ گیانیان دانا .دادگای
ههرکام لهوانه چهند دهقیقه زیاتری نهخایاندو ههر چوار کهسیان به "مفسد في االرض"
ناسین .شهوی ئهم دهورهی ئیعدامهکان،سهردێری گهورهو وێنهی خوێناوی له لهشه
گوللهبارانکراوهکان ،به ڕوومایهکی بهتاڵ له ژیانهوه الپهڕهی یهکهمی ڕۆژنامهی "کهیهان"
یان پڕ کرد .ڕۆژی دواتر بیست و یهک کهسی دیکه بوونه خۆراکی تاقمهکانی ئیعدام و
شهپۆلێکی نوێ له وێنهی ڕاتڵهکێن،دهم وچاوی نێو ئهڵقهی مهرگ و لهشی
خواروخێچ،بهشی زۆری الپهڕهکانی ڕۆژنامهکانیان داگرت 24.کاتێک له ڕوانگهی ئهمڕۆوه
سهیری ئهو وێنه دزێوه مهرگ لێدراوانه دهکهین،وهختێک دهبینین چاپی ئهوانه له
رۆژنامهکانداتا چ رادهیهک ئهوڕۆژانه برهوی پهیدا کردبوو،ئهودهم پێم وایه تێ دهگهین
که بوونیان لهڕاستیدا نوێنگهیهکی ڕوون و خهفهت بزوێنی ئهو شهپۆله بوو که " ڕقی
شۆرشگێڕانه" وهڕێی خستبوو .ئهوڕۆژانه،بهداخهوه کهم¬و زۆر ههموو هێزه مهزههبی و
نامهزههبییهکانی کۆمهڵ و تهنانهت زۆر لهکهسایهتی و ڕێکخراوه "میانهرو"هکانیش ئهو
ئیعدامانهیان به نیشانهی دادپهروهریی بهههق و بهبڕشتی شۆرشگێڕانه داناو پێیان ههڵاڵ
گوت .دیاره زۆری پێ نهچوو که بۆخۆشیان بوونه قوربانیی شهپۆلی تازهی ئهو ڕق و
قینه.
لهو دادگایانهدا نه"هیأت منصفه"یهک ههبوو،نهپارێزهرێک .مافی داوای پێداچوونهوهش
لهگۆڕێدا نهبوو .دهیانگوت دادگای شۆرش ههڵه ناکا .ئهوانهی به "مفسد في األرض" یان
دهناسین بێ ڕاوهستان دهیان¬دانه دهستی تاقمی مهرگ .کاتێک چاپهمهنیی ڕۆژئاوا
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ڕهخنهی له کاری ئهو دادگایانهو شهپۆلی ئیعدامهکان گرت،ئایهتوڵاڵ خومهینی وهاڵمێکی
دایهوه که له یهک کاتدا ههم سهرکێشانه بوو،ههم نیشانی دهدا که ئهوهی کهم¬وزۆر
له ههموو واڵتانی جیهاندا وهک قۆناخه باوهکانی پێڕاگهیشتنی قانوونیی تاوانهکان
دهناسرێ،لهالی وی گوێی پێ نادرێ .دهیگوت سهرکهوتنی شۆرشهکهمان بۆخۆی
گهورهترین بهڵگهی تاوانی ئهو بهندییانهیه .دهیگوت تهنیا ههنگاوی پێوست بۆ دادگا
ناسینی تۆمهتبارهکانه .دهیگوت گوناحێکی گهورهیه ئهگهر ڕێگا بدهین ئهمانه تهنانهت
لهحزهیهکیش درێژه به ژیانی پڕگوناحی خۆیان بدهن25.
بهنیسهدر که ئهودهم له باڵوکراوه جۆراوجۆرهکاندا،لهبارهی"دادپهروهریی ئیسالمییهوه"
زۆری دهنووسی،ههواڵی ئیعدامهکانی یهکهمجار له ڕادیۆ بیست .هووهیداش لهوڕۆژانهدا
له مهدرهسهی "رفاه" بوو و بێگومان گوێی له دهنگی ترسناکی تاقمهکانی ئیعدام
دهبوو 26.بهنیسهدر دهڵێ ههر به بیستنی خهبهری ئیعدامهکان،بۆ ڕووبهڕووبوونهوهی
موڕشیدو موڕادی خۆی گهڕاوهتهوه مهدرهسهی "رفاه" .له چهند ساڵ پێشترهوه
پێوهندییهکی پڕخۆشهویستیی دهگهڵ ئایهتوڵاڵ خومهینی ههبوو و ئهمه یهکهمین
بهرهوڕووبوونهوهی توندیان بوو .بهنیسهدر،که پاش بیست ساڵ ئێستاش تامی تاڵی
ناڕهحهتی لهڕاوێژی قسهکردنیدا مابوو ،دهیگوت" :باوهڕم نهدهکرد پیرهپیاو بهو ئاسانییه
پێچهوانهی ڕاستیم پێ بڵێ" 27.لهماوهی کهمتر لهساڵێک دوای دهست پێکردنی
ئیعدامهکاندا پێوهندیی ئهم دووانه زیاتریش تێک چوو .سهرهنجام ڕێبهری حهفتاساڵهی
شۆرش بهنیسهدری الوی له پۆستهکهی خۆی وهک یهکهمین سهرکۆماری ههڵبژێراوی
خهڵکی ئێران،دهرکرد .بهنیسهدر لهترسی گیانی خۆی لهئێران ڕای کرد*.
هووهیدا کوڕی پیاوێکی.بهدهسهاڵت بوو که"باوک"ی بهدژی ههستا".باوک"ی هووهیدا شا
بوو .هووهیدا چهندین جار شای به "باوکی تاجدار" بانگ کردبوو.له ئهفسانهی ئهدیپی
ڕۆژئاوادا کوڕ سهرهنجام باوکی خۆی دهکوژێ.ڕهنگه باب کوشتن،نوێنگهی مێژوویی
نرخێک بێ که کۆمهڵهکان بۆ سهرکهوتن دهبێ بیدهن.بهرامبهر بهوه له داستانی نهمری
گرنگترین ئهفسانهی ئێرانیدا،ئهمه باوک،واته ڕۆستهمه که زۆرابی کوڕی دهکوژێ .زۆر
له ڕهخنهگره ئهدهبی و فهرههنگییهکان،داستانی ڕۆستهم و زۆرابیان به کلیلی ڕهمزی
مێژووی ئێران زانیوه.دهڵێن ئهم داستانه نوێنگهیهکه له سهرکهوتنی باوک ساالری،له
بااڵدهستیی ڕێژیمێک که لهودا باوکان،بۆ سهقامگیرکردنی دهسهاڵتی خۆیان کوڕهکانیان
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لهنێو دهبهن 28دیک دیویس له باسێکی بهنرخ لهسهر شانامهدا نیشانی داوه که
کوڕکوشتن یهکێک له ههوێنه دووپات بووهوهکانی ئهم شاکارهی ئهدهبی فارسییه29.
بهم جۆره شا که پێیان دهگوت "باوکی تاجدار"ی میللهت حازر بوو هووهیدا[ی کوڕی]
بکاته قوربانی.
بهاڵم لهو یهکهمین ڕۆژهی ئیعدامهکان له مهدرهسهی "رفاه"دا ،بهنیسهدر چووه
ڕووبهڕووی باوکی شۆرش و له چهندو چۆنی ئیعدامهکان و چۆنیهتیی کاری دادگای ئهو
چوار فهرمانده کوژراوهی پرسی .به وتهی بهنیسهدر ،وهاڵمی ئایهتوڵاڵ خومهینی
سهرسوڕهێن بوو .گوتی ئیعدامهکان پێویستن ،چوونکه تاقمه دهستهچهپییهکان له شاردا
هێندێ بهیاننامهیان باڵو کردوونهوهو ئیددیعایان کردوه که ڕێککهوتنێکی نهێنی لهنێوان
دهوڵهتی ئیسالمی¬و دهوڵهتی ئهمریکادا ههیه که نیشان دهدا دهوڵهتی ئهمریکا له
بهرامبهر بهڕهسمی ناسینی ڕێژیمی نوێدا داوای کردوه که دهوڵهتی ئیسالمی ئهمنیهت و
ساڵمهتیی سهدکهس له سهرانی ڕێژیمی پههلهوی دهستهبهر بکا 30.بهڕێکهوت لهو
بهڵگهنامانهدا که ئهم دواییانه لهالیهن دهوڵهتی ئهمریکاوه باڵو کراونهوه ،هێندێ نیشانهی
ناڕاستهوخۆ له بوونی جۆره ڕێککهوتننامهیهکی لهوچهشنه دهکرێ وهبینین .له یهکێک لهو
بهڵگهنامانهدا هاتوه که "له27ی ژانویهی1979دا خومهینی پهیامێکی نهێنیی بۆ دهوڵهتی
ئهمریکا ناردو پێشنیاری کرد که بۆ پێشگیری لهکارهسات ،ئهمریکا داوا له سوپای
ئێران¬و بهختیار بکا واز له دهست¬تێوهردانی کاروباری سیاسیی ئێران بێنن .خومهینی
نهک ههر دهست¬تێوهردانی ئهم دووانهی به ناڕهوا دانابوو ،بهڵکه ههردووکیانیشی
لهسهر داخستنی فڕۆکهخانه که لهئاکامدا گهڕانهوهی خومهینی بۆ ئێران سهری
نهگرتبوو ،سهرکۆنه کردبوو .خومهینی پهیامی خۆی بهوه تهواو کردبوو که پێی باشتره
رێگاچارهیهکی ئاشتیخوازانه بۆ مهسهلهکه بدۆزێتهوه *.ههرچۆنێک بێ ،بهقسهی ئایهتوڵاڵ،
ئیعدامهکان بۆ بهدرۆخستنهوهی ئهو دهنگۆیانه پێویست بوون .جگه لهوه ئایهتوڵاڵ
خۆمهینی گوتبووی که شهوی پێشتر ،وهختێک تیمسار نهسیری یان له تهلهڤیزیۆن نیشان
دابوو ،ئهو به جوواڵندنی دهست پهیامی نهێنیی بۆ بهکرێگیراوانی ساواک ناردبوو و
دهستووری دهست پێکردنی تێکۆشانی تێڕۆریستی به دژی ڕێژیمی تازهی دهرکردبوو3.
کهمێک دوای ئهم وتووێژه،له ئاکامی پاڵهپهستۆی نێونهتهوهیی و ههروهها ههوڵ و
تهقهالی مههدیی بازرگان ،سهرۆک وهزیری دهوڵهتی کاتیدا کاری دادگاکانی شۆرش
14

مهتهڵۆکهی هویدا
ڕاوهستا .دهوڵهت مزگێنیی دا که لهمهودوا ،چاالکییهکانی دادگا لهسهر بناخهی هێندێ
ڕێنوێنیی تازه بهڕێوه دهچن 32.بهم جۆره دادگای هووهیداش وهدوا کهوت .وا دههاته
بهرچاو که بهختی ههستاوهتهوهو گیانی ههرنهبێ بۆ ماوهیهک،ڕزگاری بووه.
کاتێک دوای چهند ڕۆژ ئهویان له مهدرهسهی ریفاههوه گواستهوه بۆ زیندانی قهسر،
بنهماڵهکهی ئهو ئاڵوگۆڕهیان به خێر وهرگرت 33.تهنانهت دڵیان خۆش بوو که ڕهنگه
ئهو گیانی ساڵمهت لهو تهنگانهیه بهرێته دهر.
هێندێ ڕیشهی سهیری مێژوویی هووهیدایان به زیندانه تازهکهیهوه گرێ دهداو ئهو
ههرنهبێ له هێندێ الیهنی ئهو زیندانه ئاگادار بوو .ناوی زیندانی قهسر،به پێچهوانهی
ڕواڵهت به کافکا قهرزدار نهبوو .هۆی ئهو ناولێنرانهی ڕاستییهکی مێژوویی ههیه.
شاکانی قاجار له سهدهی سێزدهدا ئهویان وهک سهیرانگایهکی هاوینی دروست کردبوو.
قاجارییهکان ماوهی  128ساڵ فهرمانڕهوای ئێران بوون و سهرهنجام له
خهرمانانی)1925(1304دا ،ئهفسهرێکی لێوهشاوه له ڕیزی قازاخهکاندا که ناوی رهزاخان
بوو ،دامودهزگای بنهماڵهکهیانی تێکهوه پێچا .ڕهزاخان پاش ماوهیهک خۆی وهک پادشا
ڕاگهیاندو بنهماڵهی پههلهویی دامهزراند .وهک له کتێبی بهنرخی سیڕووسی غهنی
دهردهکهوێ،لهم کارهدا ئینگلیسییهکان زۆر به بێ مهیلییهوه،بوونه هاوپهیمان و
یاریدهری.
له سهرهتای پادشایهتیی ڕهزاشادا ،قهسر بوو بهزیندان .زۆری پێ نهچوو که به
دروست¬کردنی هێندێ خانووبهرهی تازه ،قهسر بوو به نوێنگهیهکی باش بۆ
بیناسازییهکی ناڕێک و نالهبار .سهردهرانه جوانهکان و گێچکارییه زێڕکفت-کراوهکانیان له
ئاکامی چهندین ساڵ گوێ¬پێنهداندا له ڕهنگ وڕوو کهوتبوون .ڕێڕهوه لهمێژینهکانی،
خشتی سوورهوهکراوی ڕهنگاوڕهنگیان تێ¬گیرابوو .حهوزێکی زۆر جوانی وهک دهنکه
گهوههر،له نێوهڕاستی باغهکهدا جێی گرتبوو،و ئهمانه ههموو داستانی ڕۆژانی پڕعهیش و
نۆشی ڕابردوویان دهگێڕایهوه .له بهرامبهردا ،بهشه تازهکانی بهتهواوی له جوانی بێ
بهش بوون و تهنیا بۆ جێکردنهوهی شهپۆلی تازهی تاوانباران و دژبهرانی ڕێژیمی ڕهزاشا
دروست کرابوون .ئهم دوو ڕووه جیاوازهی خانووبهرهکانی کۆشک دژایهتی و
ناتهباییهکی بهرچاویان دهگهڵ یهکتر ههبوو .جگه لهوه،هێندێک له بهندییهوانهکانی
ئهمڕۆی هووهیدا تا دوێنێ بۆخۆیان زیندانیی قهسر بوون.
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ئێوارهی ڕۆژێکی ساردی سهرهتای خاکهلێوهی )1979(1358بوو .حهوتوویهک له
نهورۆز ڕابردبوو .له نهکاو دهرگای ژووری تاکهکهسیی هووهیدا له زیندانی قهسر
کرایهوه .شهش کهس له شیپانهی دهرگادا ڕاوهستابوون .دوو کهسیان ڕۆژنامهنووسانی
فهڕانسهیی بوون؛ یهکیان ناوی ژان لوو ڕێڤێریه* بوو و ئهوی دیکهیان کریستیهن
ئۆکڕان ** .كاری دووربین و فیلم گرتنیش له ئهستۆی فهڕانسهییهکی دیکه بوو به
ناوی ژان کلۆدلۆیا ***.ژنێکی گهنجی ئێرانییش به ناوی الدهنی بڕوومهند دیلمانجی
گرووپهکه بوو .جگه لهوان سهرۆکی بهندیخانهو دادئهستێنی شۆرشیش دهگهڵ
گرووپهکه بوون .ئۆکڕان ههوڵی دابوو نههێڵێ ئهو دوو کارمهنده دهوڵهتییه بهشداری
وتووێژهکه بن.گوتبووی بهشداریی وان بهپێچهوانهی دهقی پهیماننامهی ژێنێڤه .بهاڵم
قسهکانی ئۆکڕان ئهو دوو کارمهندهی قانیع نهکرد .ههر لهوکاتهدا ئهنجامدانی ئهو
وتووێژه بۆ ئۆکڕان حوکمی گهورهترین سهرکهوتنی پیشهی ڕۆژنامهنووسییهکهی
ههبوو،و پێی خۆش نهبوو وردهکاریی دهست¬وپێ¬گری قانوونی پێشی ئهو
سهرکهوتنهی لێ بگرێ34.
لهڕاستیدا،ههوڵی ئهوو هاوکارهکانی بۆ ئهنجامدانی ئهو وتوێژه نیزیک سێ حهوتوو
پێشتر دهستی پێ کردبوو .هاتبوونه تاران بۆ ئهوهی فیلمێکی دیکۆمێنتاری لهبارهی
شۆرشهوه ساز بکهن .بهقسهی ئۆکڕان دهیانهویست فیلمێک ساز بکهن که لهودا
نیشانهیهک له "بیروبۆچوونی قالب کراوو داوهریی پێش¬وهختی ڕۆژئاوا" نهیهته
بهرچاو 35.قهرار وابوو فیلمهکه لهسهر بناخهی وتووێژ دهگهڵ هووهیدا ئاماده بکهن.
بهاڵم ههموو ههوڵهکانیان لهو ڕێگایهدا بێ ئاکام مانهوه 36.پیاوانی دهسهاڵت یهکجێ
پێیان وابوو ئهنجامی وتووێژێکی وا نامومکینه .گۆیا تهنیا کهسێک که بهڵێنی هاوکاریی
دابوو بهنیسهدر بووه37.
به پشت ئهستووریی بهڵێنهکهی وی،ڕۆژنامهنووسانی فهڕانسهیی چوونه زیندانی قهسر.
بهسهرکهوتنهوه له یهکهم پشکنینی بهدهنی که له نیزیک دهرگای چوونهژووری
بهندیخانه لێیان کرا ،تێپهڕ بوون .تازه له حهوشهی بهندیخانه وهژوور کهوتبوون که
لهنهکاو چهند نیگابانی کاڵشینکۆف بهدهست ،بهڕاوێژێکی پڕ له ههڕهشهوه گهیشتنه
سهریان؛ گوتیان ههقی وتووێژیان نیهو له دهوروبهری بهندیخانه دهریان کردن .لهو
ڕۆژانهدا تاران شارێکی شۆرش¬لێدراو بوو و وهک ههموو شاره شۆرشگێڕهکانی
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دیکه،دهسهاڵتێکی ناوهندیی تێدا نهبوو و ههرکهس تیربارێکی پێ-بایه دهی توانی
سهرپێچی له فهرمانی بهرزترین کاربهدهستانی سیاسیی واڵتیش بکا.
تهنانهت ڕۆژی ههشتی خاکهلێوهش،واته دووهمین جار که ههواڵنووسه فهڕانسهییهکان
سهردانی زیندانیان کرد،ههروهک جاران لهپێشدا دهگهڵ دژایهتی و بهرگریی هێندێک له
نیگابانهکان بهرهوڕوو بوون .ئهم دهستهیه دژی ههرچهشنه وتووێژێک دهگهڵ هووهیدا
بوون .ئهم جاره لهسهر پێ¬داگرتنی ههواڵنووسهکان ،سهرهنجام پێوهندی به دهفتهری
کاری بهنیسهدرهوه کراو دوای باس و وتووێژێکی دوورو درێژ،و پاش پشکنینی
سهرلهنوێ،تاقمه فهڕانسهییهکه ،دهگهڵ دادئهستێن و سهرۆکی زیندان چوونه
ژوورهکهی هووهیدا.
سهرۆکی بهندیخانه حاجی مههدیی عێڕاقی بوو .لهسهر ئهوهی دهستی له تێڕۆری
مهنسوور له ساڵی )1965(1344دا ههبوو،چارده ساڵ له زینداندا ببوو .زۆرجار وهبیر
ڕۆژنامه نووسانی دێنایهوه که ئهویش ڕۆژێک زیندانیی سیاسی بووه .دادئهستێنی ئهو
وهختی دادگای شۆرش که دهگهڵ گرووپهکه چووه ژوورێ ،ناوی حاجی ئاغا هادی
هادهوی بوو .وادیار بوو نهخۆشییهکی ترسناکی پێستی دهم وچاوی پهڵهپهڵه کردبوو38.
و لهبهر چاوی دژبهرانی قهاڵفهتێکی سامناکی پێ بهخشیبوو .پاش چوونهدهر له زیندان
ههواڵنووسه فهڕانسهییهکان دهیانگوت هادهوی وهک فووکیه تانوێل دهچێ که یهکێک له
بهسامترین دادئهستێنهکانی دادگا توندوخوێناوییهکانی شۆرشی فهڕانسه بوو39.
هووهیدا که له بهندیخانهش پیاوێکی بهئهدهب بوو ،بهزمانهکانی فهڕانسهیی و فارسی
ساڵوو چاک¬وخۆشیی دهگهڵ یهک یهکی ئهندامانی تاقمه شهش کهسییهکه کرد.
ئۆکڕان وهک دهسپێک گوتی " :ئێمه ههواڵنووسانی فهڕانسهییین .ڕێگامان پێ دراوه
وتووێژتان دهگهڵ بکهین .له فهڕانسه زۆر کهس نیگهرانی وهزعی ئێوهن" .
زهردهخهنهیهکی تاڵ کهوته سهر لێوی هووهیداو گوتی" :فهڕانسه...کهوایه له فهڕانسه
هێشتا منیان لهبیر ماوه40".
زۆری نهخایاند که ههموویان لهسهر عهرزی ژووره چووکهڵه الکێشییهکهی هووهیدا،له
بهندی نهخۆشخانهی زیندانی قهسر،جێگیر بوون .بهاڵم پێش دهست پێکردنی
وتووێژهکه،باسی شێوهی کارهکه کرا .دادئهستێن و بهندییهوان حهزیان نهدهکرد
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زیندانییهکهو ڕۆژنامهنووسهکان ڕاستهوخۆو به زمانی فهڕانسهیی وتووێژ بکهن .ئهوان
لهجێدا متمانهیان به ڕۆژنامهنووسانی بێگانه نهبوو .چاپهمهنیی ڕۆژئاوایان به بهشێک له
دهوڵهتانی ڕۆژئاواو نۆکهری پاڵنه شهیتانی و ترسناکهکانی ئهو دهوڵهتانه دهزانی .نیگهران
بوون که نهکا له وتووێژێک به زمانی فهڕانسهییدا،هێندێ پهیامی نهێنی لهنێوان
هووهیداو الیهنگره ڕۆژئاواییهکانیدا ئاڵوگۆڕ بکرێن .هیچ کامێکیان وشهیهک فهڕانسهیی
یان نهدهزانی و ئهمهش نیگهرانییهکهیانی زیاتر دهکرد .جگه لهوه ئهوان ههر
لهسهرهتاوه دژی وتووێژهکه بوون .پێیان وابوو ئهو ماسته بێ موو نیه،ئهگینا بۆچی هیچ
ڕۆژنامهنووسێکی بێگانه ڕۆژگاری پێشوو کاتێک ئهوان زیندانی بوون،ئۆگرییهکیان به
دیداری وان نیشان نهداوه41.
دیاره گیروگرفتهکه ههر ئهوه نهبوو که دادئهستێن و بهندییهوان زمانی فهڕانسهیی-یان
نهدهزانی .ئهو دوو ههواڵنووسهش که له ساتهوهختێکی مێژوویی زۆر گرنگدا لهالیهن
تهلهڤیزیۆنی فهڕانسهوه نێردرابوونه ئێران،هیچ کامێکیان وشهیهکی فارسی¬یان
نهدهزانی 42.دهکرێ نهریتی ناردنی ئهوجۆره ڕۆژنامهنووسانه بۆ واڵتانی دنیای
سێههمیش به نیشانهی جۆرێک لووتبهرزیی ئیستیعماری بزانین .بۆ قهرهبووی زمان
نهزانینی ههواڵنووسان و البردنی بهدگومانیی کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی ،بڕیار درا
وتووێژهکه به زمانی فارسی بکرێ .ههر لهوکاتهدا دوو ڕۆژنامهنووسهکهش ههقیان
ههبوو پرسیارهکانیان به زمانی فهڕانسهیی بێننه گۆڕێ .له شریتی ڤیدیۆیی ئهم
وتووێژهدا ،دهکرێ ههمیشه گوێت له سرتهسرتی دایمی و زیاتریش ناڕوونی
وهرگێڕهکه بێ .ههر ئهو دهنگه ناڕوونهش حاڵهتێکی پڕنهێنی و تهنانهت ترس-بزوێنی به
شریتهکه بهخشیوه*.
بهاڵم وادهو بهڵێنهکان هیچیان جێبهجێ نهبوون .الدهنی بڕوومهند وهرگێڕێکی پیشهیی
نهبوو .شهش مانگ پێشتر ژان لوو ڕێڤیریهی ناسیبوو و ڕۆژی ههشتی خاکهلێوه کاتێک
ههواڵنووسه فهڕانسهییهکان نهیان توانی وهرگێڕێکی پیشهیی بۆ وتووێژ دهگهڵ هووهیدا
پهیدا بکهن،داوای یارمهتی¬یان له الدهن کرد .کهچی گرنگیی وتووێژهکه ،سێبهری
تیربارهکان،الفاوی ئهو بهندییانهی له حهوشهدا دهخوالنهوه،ههوڵی بهشێک لهوان بۆ
ئهوهی ڕێگای چوونهئاودهستیان پێ بدرێ و سهرهنجام بۆنی قورسی ئارهق که له
ههوادا شهپۆلی دهدا ،دهستیان وێک داو دڵهخورپهی وهرگێڕهکهیان زیاتر کرد 43.هێشتا
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ڕستهی یهکهمی وتووێژهکهی وهرنهگێڕابوو که هووهیدا ڕهخنهی له شێوهکارهکهی
گرت و گوتی" :ئهمه مهسهلهیهکی گرنگه .وهرگێڕانهکه دهبێ زۆر ورد بێ 44 ".ئهمجار
ڕای گهیاند که تهنیا به مهرجێک ئامادهیه درێژه به وتووێژ بدا که بۆخۆی بتوانێ به
فهڕانسهیی قسه بکا.
داخوا بهئومێد بوو که لهو ڕێگایهوه ئورووپاییهکان بخاته ژێر کاریگهریی ڕهوانی و
جوانیی فهڕانسهییهکهی و هاودڵیی وان بهدهست بێنی؟ ئایا دهیهویست به کهلک-
وهرگرتن له وردهکاریی زمــــــان پهیامێک بۆ دۆستانی له دهرهوهی واڵت بنێرێ؟ یان
بهڕاست نیگهرانی وردنهبوونی وهرگێڕانی ئهو ژنه گهنجه بوو؟ به پێی قاعیده ئیدی هیچ
کاتێک وهاڵمی ئهم پرسیارانه نازانین .بهاڵم گومان له شتێکدا نیــه :به دیتنی
ههواڵنووسانی بێگانه،تیشکێکی هیوا له چاوهکانیدا دهرکهوت 45 .ڕهنگه لهدڵی خۆیدا
گوتبێتی که ههمیشه ههقی بووه،که پێی وا بووه دۆسته بهنفووزهکانی له ئهمریکاو
ئورووپا بهتهنیای ناهێڵنهوه و چارهنووسی وی نادهنه دهستی ڕزگاریدهرێکی تازه له
ئێران.
بهاڵم بهرلهوهی دووربینی ههواڵنووسان وهکار کهوێ،ئهو تیشکه هیوایه یهکسهر لهنێو
چووبوو .وا دیار بوو دووباره خهم¬و ناهومێدی ڕوویان تێ کردوه .ڕاوێژی یهکهمین
پرسیاری ئۆکڕان و لهوێبوونی کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی که یهکێکیان لهوانه بوو
که تهقهیان له دۆستی هووهیدا،حهسهنعهلیی مهنسوور کردبوو،گیانی ئهویان پتر خهمبار
دهکرد .له یهکهمین وێنهی دووربین له ڕوخساری هووهیدادا تهنانهت پێش ئهوهی
قسهیهک بکا،وهزع وحاڵ و ڕوانینی ،ههموو باسیان له پهرێشانی و نیگهرانیی وی دهکرد.
له شریتی وتووێژهکهدا ،دهبینین که ئهو لهسهر دۆشهگهکهی لهنێوان دیوارو
ههواڵنووسان و کاربهدهستانی ڕێژیمی تازهدا ،له قوژبنێک چهماوهتهوه .سهری بردۆتهوه
نێو شانهکانی¬ودهستهکانیی لهسهر ئهژنۆیانی داناون و قامکی ههردوو دهستانی تێک
ئاڵقاندوون .تهنانهت بهگهنجییش،له چاوه دهقووڵ¬کهوتووهکانیدا حاڵهتێکی خهمۆکی و
تێکهاڵوێک لهگاڵتهو تهسلیم بوون بهدی دهکرا .لهو کهسانه بوو که شکڵ و شێوهی
دهموچاویان چهندو چۆنیی باری دهروونییان نیشان دهدا .بهاڵم لهوڕۆژه سارده
بههارییهدا،ئێسکی دهموچاوی ،نێوچاوانی ،برۆ پڕپشتهکانی و چاوه مژگرتووهکانی
ههموویان تووشی پیری¬یهکی پێش¬وهخت ببوون .ههم شهڵواره گنج ههاڵتووهکهی و
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ههم چاکهتێکی کوڵکن که دهبهریدا بوو تهنگ دههاتنه بهر چاو .ئهگهر جاران کۆت
وشهڵواره جوان¬دووراوهکهی،قهڵهوییهکهییان که ئاکامی گرفتاریی بهردهوامی ژیانی
بوو ،دهشاردهوه ،ئێستا ،جلکه تهنگ و پڕگنج ولۆنجهکانی ئهو قهڵهوییهیان زهقتر نیشان
دهدا.
هووهیدا که ههمیشهالیهنی ئهدهبی دهپاراست ،ئهمجاره ،به درێژایی وتووێژ دهگهڵ
ئۆکڕان نهک ههر به بێ موباالتی کاڵوه "کێپی"یهکهی لهسهر بوو ،بهڵکوو ههردوو
القیشی به بێ¬حورمهتی و سهرکێشی ڕاکێشابوو .دهموچاوی که جاران وهک دهموچاوی
پۆکهربازێکی بهتوانا دهچوو،ئهم جاره حاڵهتی پهرێشان¬و یاخیی نێچیرێکی بهتهڵهوهبووی
ههبوو .زۆرجار لهوهاڵمی پرسیارهکانی ئۆکڕاندا،به نیشانهی ناڕهزایی و سهرسوڕمان
سهری ڕادهوهشاند .دهتگوت ههر چهند دهقیقه دوای هاتنی ئۆکڕان بۆ زیندان،هووهیدا
زانیویهتی که ئهو ڕۆژنامهنووسه فهڕانسهییه به مهبهستی کۆمهک بهو نههاتۆته
سهردانی.
باری بهدهنیی هووهیداو بزووتنی دهموچاوی ،ههموو دواتر بوونه بابهتی باس و جاڕو
جهنجاڵ .تهنانهت وهزعی دهستهکانیشی مهتهڵۆکه بوو .له شڕیتی وتووێژهکهدا دهبینین
که ئهو ههشت قامکی دهستهکانی تێک ئاڵقاندوون و دوو قامکه گهورهشی له حهوادا
دهسووڕێنێ .وا باوه که ئهم حاڵهته به نیشانهی پهرێشانی دهزانن .بهاڵم گۆیا له زمانی
شێوه نهێنیی ماسۆنیدا،ئهم جۆره جوواڵندنهی قامکه گهوره ،نیشانهی حاڵهتی تهنگاوی و
جۆرێک یارمهتی خواستنه 46.گومان لهوهدا نیه که هووهیدا ئهندامی گرووپێکی ماسۆنی
بوو و له ئێرانیش ماسۆنییهکان به تابووری پێنجهمی ئیستیعماری ئینگلستان دهزانن.
پێوهندیی هووهیدا بهو گرووپهوه،وهک لهمهودوا دهبینین،بووه بابهتی ههراوهۆریایهکی
زۆر .ڕهنگه ههرگیز بۆمان ساغ نهبێتهوه که داخوا هووهیدا بهڕاستی به بزاوتنی
قامکهکانی ،ویستوویهتی داوای یارمهتی له برا ماسۆنییهکانی خۆی بکا یان نا .بهاڵم نابێ
گومانمان لهوهدا ههبێ که هووهیدا له ماوهی وتووێژهکهدا له ههموو دهرفهتێک کهلکی
وهرگرت بۆئهوهی دڵ¬ئێشی و بێزاریی خۆی لهو ههواڵنووسه فهڕانسهییه که هاتبووه
ژوورهکهی ئاشکرا بکا.
ههر که دووربین کاری فیلم¬گرتنی دهست پێ کرد ،ئۆکڕان ڕهوتی وتووێژهکهی خسته
پاوانی خۆیهوه .زۆر هێرشی توندی کردنه سهر ڕێژیمی پێشوو،و تهنانهت نهی¬هێشت
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ههواڵنووسهکهی دیکه یهک پرسیاریش بکا .لهتهواوی شریتهکهدا نیشانهیهک لهو هاوکاره
چارهڕهشه نابینرێ .ئۆکڕان وتووێژهکهی بهم پرسیاره دهست پێ¬کرد که "داخوا پێت وا
نیه ،دهبێ چارهنووسی تۆ به نموونهیهک له ڕێژیمی پێشوو بزانرێ؟ " هووهیدا به
مۆڕهیهکی قیناوییهوه سهری ڕاوهشاندو ماوهیهک بێدهنگ بوو .ئهو چاوهڕوان بوو له
وهاڵمی پرسیارێکی گونجاوتردا،باسی بارودۆخی خۆی له زینداندا بکا .تاوێکی دیکه
بێدهنگییهکهی درێژه داو گوتی " :چما وهزعی من نابینی؟ ئهمه چ پرسیارێکه؟" دیاره
ڕاوێژی پرسیاری ئۆکڕان زیاتر وهک هی لێکۆڵهرێک دهچوو تا ڕۆژنامهنووسێک .ئهم
ڕاوێژه نهک ههر ئهوڕۆژه هووهیدای ههژاند ،بهڵکوو سێ حهوتوو دواتر،کاتێک
سهرهنجام شریتی وتووێژهکه له فهڕانسه نیشان درا،ههرایهکی لێ ساز بوو.
لهماوهی سێزده ساڵ سهرۆک وهزیریی خۆیدا ،هووهیدا پێوهندییهکی به گرێ¬وگۆڵی
دهگهڵ ڕاگهیهنه گشتییهکانی ڕۆژئاوا دامهزراندبوو .ههرچهند شا زۆرجار بهڕواڵهت و به
قسه هێرشی دهکرده سهر ڕۆژئاوا ،بهاڵم ئهوو ڕێژیمهکهی بهرامبهر به ههر هێماو
قسهیهکی چاپهمهنیی ڕۆژئاوا زۆر سهیر لهسهر ههست بوون 47.هووهیدا جۆرێک
کۆسمۆپۆلیتی(جهان وطنی)ی تێدا ههبوو؛ چهند زمانی جۆراوجۆری دهزانین؛ به بوونی
بیروباوهڕی لیبڕاڵی بهناوبانگ بوو و تیژهۆشی و رهفتاری نهرمی ناوی دهرکردبوو .جگه
لهوانه،کهیفی به کهین¬و بهینی زیرهکانه دهگهڵ ههواڵنووسان دههات .زۆرجار ناچار
بوو دیفاع له کارنامهی ڕێژیم له بواری مافی مرۆڤدا بکا،ههرچهند کارێکی هێنده خۆش
نهبوو ،بهاڵم ئهو لهوبوارهدا "ڕازینهرهوهی ویترین"ی ڕێژیم بوو 48.ئهرکهکهی زۆر به
ئیشتیاوه بهجێ دهگهیاند .زۆرجار به کۆمهگی هێندێک حوکمی گشتی و بێ نێوهرۆک
لهبارهی نهبوونی دێموکڕاسیی ڕاستهقینه له ڕۆژئاوادا وهاڵمی ئهو پرسیارانهی دهدایهوه
که له پێوهندی دهگهڵ ئازادیی بهیان و زهبروزهنگ له ئێراندا لێی دهکران .زۆروهخت
ئهو قسه یهکجار سواوهی شای دووپاته دهکردهوه که ڕێژیمی سیاسیی ئێران سروشتێکی
تایبهتیی ههیه .شا چهندین جار گوتبووی پێوانه ناسراوهکانی مافی مرۆڤ بهرامبهر به
نهریتی لهمێژینهی ئهوین و ئهمهگناسیی خهڵکی ئێران دهرههق به ڕێژیمی پادشایهتی
کاڵ دهبنهوه .هووهیداش به چاولێکهریی شا،زۆرجار بهپێچهوانهی ئهوهی بهنهێنی
دهیگوت و دهی¬زانی،بهئاشکرا حاشای له نهبوونی مافی مرۆڤ له ئیراندا دهکرد .بهاڵم
لهو رۆژه سارده بههارییهدا کارهکان جۆرێکی دیکه بوون .ئهم جاره ئهو بۆخۆی بهڕاستی
ببووه قوربانیی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لهالیهن ڕێژیمی ئیسالمییهوه .بهههق دهی توانی
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باسی مافی پێشێلکراوی خۆی بکا .بهاڵم،وا دیار بوو ئۆکڕان بڕیاری داوه ئهو دهرفهته به
هووهیدا نهدا .لهجیاتی پرسیارکردن،سهودای هێرش بۆسهر گهندهڵیی ڕێژیمی پێشووی
لهسهردا بوو .زیاتر پێی خۆش بوو حاڵهتهکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ بژمێرێ و
الیهنهکانی ملهوڕیی شای لێکهوتوو باس بکا .
کهمێک دڵڕهشی و جۆرێک توندوتیژی،ههردووکیان بهشێکی جیایی¬ههڵنهگر له
نێوهرۆکی کاری رؤژنامهنووسێک (و ژیاننامهنووسێک)ن .بهاڵم ئهوڕۆژه ئۆکڕان
بهئاشکرا سنوورێکی پیرۆزی خهوشدار کردبوو .ڕهخنهگرهکانی دهیانگوت ئهو لهجیاتی
گێڕانهوهی ههواڵ بۆخۆی بۆته سهرچاوهو بابهتی ههواڵ؛ دهیانگوت ئهو بۆته ئامرازی
پاساودانی تێڕۆری شۆرشگێڕانه؛ فیگاڕۆی پاریس تهنانهت ئهوی به هاودهستی دهگهڵ
پیاوکوژهکانیش تۆمهتبار کرد49.
هووهیدا بهرامبهر به هێرشهکانی ئۆکڕان هێندێ جار بێدهنگییهکی ماناداری ههڵ
دهبژاردو جاری واش بوو به ڕاوهشاندنی دهست¬وسهر دڵگرانیی خۆی نیشان دهدا.
دهیگوت وهک سهرۆک وهزیر،دهسهاڵتێکی ڕاستهقینهی زۆری نهبووهو بۆیه بهشێکی
کهم لهباری ههڵهکانی ڕێژیمی ڕابردوو لهسهر شانی وییه .ئۆکڕان پرسی داخوا له
سهردهمی سهرۆک¬وهزیریی خۆیدا ئاگایهکی له چاالکییهکانی ساواک ههبووهو ئاگاداری
بوونی ئهشکهنجه له زیندانهکان و ژمارهی بهندییهکان بووه .هووهیدا وهاڵمی دایهوه که
ساواک به تهواوی بهدهر له دهسهاڵتی وی بووه .ئۆکڕان نهچووه ژێر بارو پرسی:
"مهبهستت ئهوهیه که سهرۆک¬وهزیر بهرپرسی پۆلیسی ئهمنیهتی نهبوو؟" هووهیدا
دووباره چهند لهحزهیهک بێدهنگ بوو .سهرهنجام گوتی" :ئهتۆ ئاگات له وهزعی
ڕاستهقینهی سیاسهت له ئێراندا نیه ".ئهمجار به ڕاوێژێکی توندترهوه لێی زیاد کرد:
"هێندێ بووار،تایبهت به شا بوون و ئهمن نهخشێکم تێیاندا نهبوو .ساواکیش یهکێک لهو
بووارانه بوو50".
له درێژهی وتووێژهکهدا،ئۆکڕان چهندین جار ههوڵی دا هووهیدا هان بدا که ڕهخنه له
شا بگرێ .بهاڵم هووهیدا ههرچهند باش دهی¬زانی کاربهدهستانی تازه زۆریان ئهو
ڕهخنهگرتنه پێ خۆش دهبێ ،ههرگیز ملی نهدا .ئۆکڕان پرسی" :پێت وایه شا بۆچی
دهستووری گرتنی تۆی دا؟" هووهیدا بهساردی و بێ موباالتی گوتی" :لهخۆی بپرسه".
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ئۆکڕان دهسبهردار نهبوو " :ئهتۆ پێت وایه یهکێک له قوربانییانی ڕیژیمی پێشووی؟" پاش
ڕاوهستانێکی درێژو دوای ئهوهی ماوهیهک ڕووی له کامێڕاکه وهرگێڕاو ده دیواری
بهندیخانهوه ڕاما،زیندانی وهدهنگ هات وگوتی" :ئهمن لهبارهی خۆمهوه به هیچ جۆر وا
بیر ناکهمهوه .ئهمن تهنیا زیندانی نیم .ئهم بهنده پڕه له هاوکارانی پێشووی من".
ئۆکڕان جارێکی دیکه هێرشی هێنا" :بهاڵم چما کهسێک جگه له شا دهستووری گرتنی تۆی
داوه؟" تهنیا له وهاڵمی ئهم پرسیارهدا بوو که هووهیدا قسهیهکی وای کرد بۆنی ڕهخنه
له ڕێژیمی پێشووی لێ بێ .گوتی" :ڕهنگه ویستبێتیان وهک قوربانی کهلک له من
وهربگرن".
وا دیار بوو ههر پرسیارێکی تازه که دڵشکاوی و نائومێدیی هووهیدای پێ زیاد
دهبوو،گیانێکی تازهی بهبهر ئۆکڕاندا دهکرد .پرسی داخوا له ڕێژیمێکدا که ئهو خزمهتی
کردوه،ههواڵنووسان دهستیان به زیندانییانی سیاسی ڕادهگهیشت؟ دهیهویست بزانێ
داخوا ئهو ڕۆژگاره،له قاوشهکانی بهندیخانهدا تهلهڤیزیۆن ههبووه؟ هووهیدا له وهاڵمدا
گوتی که خاچی سوورو لێبووردنی نێونهتهوهیی به ههوڵی وی سهری بهندیخانهکانی
ئێرانیان داوه .گوتی ههر ئهویش ڕهزامهندیی شای بۆ وهدیهاتنی ئهم کاره بهدهست
هێناوه 51.بهاڵم ئۆکڕان لهنهکاو هاته نێو قسهی هووهیداو پێش ئهوهی زیندانییهکه
بتوانێ وهاڵمی بهپارێزی خۆی تهواو بکا ،پرسیارێکی تازهی هێنایه گۆڕێ .سهرهنجام
هووهیدا بهجارێک جاڕز بوو .وا دیار بوو لهپڕڕا تێ¬گهیشتوه که ههموو ئهو ملمالنهو
تهون¬وبهستانهی ڕێی ئهم وتووێژهیان خۆش کردوه،تهواوی ئهو هێزانهی بهدژی وی
ڕیز بوون،و سهرهنجام بێ پهروایی ئهو ڕۆژنامهنووسه فهڕانسهییه که دهڵێی دهگهڵ
دوژمنانی وی بۆته هاودهست و هاوپهیمان،ههموویان یهکسهر له دهسهاڵتی وی
بهدهرن .دووباره تاوێک بێدهنگ بوو ،ئهمجار به ڕاوێژێکی پڕ له تووڕهیی و
پهرێشانییهوه گوتی" :پێم وایه قوربانی باشتر وایه بێدهنگی ههڵ بژێرێ".

***
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فهسڵی دووهم
بهڕزهخی بهیڕووت

وشتر گرانترین بار ههڵ دهگرێ
گورگ به بێدهنگی دهمرێ
بایڕۆن
ئهمیر عهبباسی هووهیدا لهتاران له دایک بوو .ئهگهرچی تاران لهو ڕۆژگارهدا خۆی به
شار دهزانی و له ساڵی )1786( 1165یشهوه ببووه پێتهختی ئێران،بهاڵم لهڕاستیدا
گوندێگی ههڵمساو زیاتر نهبوو .ئهمیر عهبباس زستانی ساڵی" 1،)1919(1298پێش
تاوههاڵتی ڕۆژێکی ساردی زستانی که بهفر ههموو جێهکی گرتبوو"هاته سهر دنیا.
بنهماڵهکهی له سهرێکهوه دهچوونهوه سهر خانهدانێکی لێکهوتوو،و لهسهرێکی دیکهوه له
چینێکی مامناوهندیی تاڕادهیهک دهستڕۆیشتوو بوون .ڕۆژی لهدایکبوونی ئهمیر عهبباس،
"بهفر ههموو جێیهکی گرتبوو 2".دیاره بۆ هیچکام لهو بابهتانه،بهڵگهیهکی ڕهسمی و
باوهڕپێکراومان لهدهستدا نیه .ئهوهی دهیزانین قهرزداری ئهوڕاستییهین که دایه
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گهورهی هووهیدا ساڵ و فهسڵ ـ و نۆ ڕۆژـ ی لهدایکبوونی وی "لهسهر بهرگی قوڕئان
الپهڕهی سپیی پێش سووڕهی ألفاتحة" نوسیبوو .له ئێرانی ئهو سهردهمهدا ،هێشتا کهس
ناسنامهی نهبوو .تهنیا بهڵگهی لهدایکبوونی ههرکهس ههر ئهو چهند دێڕه بوون که به
ههوڵی بنهماڵهی ساوایهکه لهسهر بهرگی قوڕئانێک دهنووسران .جگه لهوه ،ئهو ڕۆژگاره
کهم کهسیش ناوی بنهماڵه (شۆرهت)ی ههبوو .خهڵکیان زۆرتر ههر بهناوی خۆیان
دهناسی .جاری واش بوو لهقهبێکی دهگهڵ دهکهوت .لهقهبی خانهدان ،پیشه ،لهقهبی
بهخشراو یان کڕراو،شوێنی لهدایکبوون،و هێندێ جار تهنانهت باری کهمئهندامیی کهسێک
وهک لهقهب بهکار دهبرا[.حهمه کهت،سهعهشهل،عهبه کوێر ]...شهش ساڵ دوای
لهدایکبوونی هووهیدا،قانوونی سهبتی ئهحواڵ له ئێران پهسند کرا 3.باوکی هووهیدا ،که
ئهودهم به عهینولمولک بهناوبانگ بوو،ناوی "هووهیدا"ی بۆ بنهماڵهکهی ههڵ بژارد.
ههرنهبێ لهبارێکهوه ناوێکی بێ نێوهرۆک بوو .بهجۆرێکی دیکه بڵێین ههرچهند کهسایهتی
و بیرو بۆچوونی وی ـ وههروهها دواتر هی کوڕهکهی ،ئهمیرعهبباس ـ به پێچهڵپووچ و
پڕ نهێنی دهناسرا ،بهاڵم بهههرحاڵ ئهو ناوێکی ههڵ بژارد که دهرخهری ئاشکرایی و بێ
پێچوپهنایی بوو.
لهدایکبوونی هووهیدا دهگهڵ ساڵێکی قهیرانیی میژووی ئێران هاوکات بوو .شۆرشی
مهشڕووته بانگهوازی نوێخوازیی دهکرد .بهاڵم دوای ماوهیهک سهری کێشایه شهڕی
نێوخۆو بێسهرهوبهرهیی کۆمهاڵیهتی .دهوڵهتی ناوهندی زۆر الواز بوو و هێزه
ناوهندنهویستهکان که وا دیاره بوونیان ههمیشه بهشێک له نێوهرۆکی مێژووی ئێران
بووهو دوای شۆرشی 1917ی ڕووسیهش به پشتیوانی و هاندانی دهوڵهتی شووڕهوی
پشت قایم بوون،تهواوهتیی خاکی ئێرانیان دهمهترسی خستبوو.
تهنانهت وا دههاته بهرچاو که سروشتیش دهگهڵ ئێرانو پێتهختهکهی ناڕێکه .سی ساڵ
بوو که نهخۆشیی کۆلێڕا بهرببووه گیانی دانیشتووانی تاران .جارێک ساڵی کۆلێڕاو
ڕشانهوه بوو و جارێک نهخۆشییهکی خهتهرناک که پێیان دهگوت ئانفلۆنزای ئیسپانیایی
گاڵهی دهکرد.له ساڵهکانی دوای شهڕی یهکهمی جیهانیدا ئهو نهخۆشییه له جیهاندا باڵو
بۆوه که نیزیکهی بیست میلیۆن ئینسانی کوشت .له تارانیش سی ههزار کهس بوونه
قوربانیی ئهونهخۆشییه کوشهندهو سهمهرهیه.
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دهوڵهتی ئیستیعمارگهری ئینگلیستان که لهسهدهکانی نۆزدهیهم و بیستهمدا ههمیشه
بهاڵی گیانی مێژووی ئێران بوو ،شۆرشی ئۆکتۆبری کرده بیانوو و بڕیاری دا دهسهاڵتی
خۆی بهسهر ئێراندا پتهوتر بکا .بۆ جێبهجێکردنی ئهو سیاسهته پیاوهکانی ئینگلیس
بهرتیلیان دا به سێ کهس له بهنفووزترین سیاسهتمهدارانی ئێران و هانیان دان بۆ
ئیمزاکردنی ڕێککهوتننامهی پڕشوورهیی  *.1919بهپێی ئهو ڕێککهوتننامهیه ئێران
بهکردهوه دهبووه یهکێک لهکۆلۆنییهکانی ئینگلیس .تهنیا لهئاکامی خهباتی بهشێکی بهرباڵو
له هێزه نیشتمانییهکانی ئێراندا بوو،که ههوڵهکانی ئینگلیس سهریان نهگرت و
ڕێککهوتننامهکه ههڵوهشایهوه.
ساڵی )1919(1298ئهحمهد شای قاجار ههروا لهسهر تهختی پادشایهتی پاڵی دابۆوه .ئهو
بوو به دوا پادشای بنهماڵهی قاجار له ئێراندا .وا دیار بوو ههر لهسهرهتاوه به نابهدڵی
پلهی پادشایهتیی وهرگرتبوو .ڕهنگه زهنازهنای کازینۆکانی ئورووپاو جوانییهکانی هۆتێل
مۆنتڕۆی سویسی پێ له حکوومهت بهسهر واڵتێکی پهرێشان و لهبهریهک ترازاو باشتر
بووبێ .پاش داستانی ڕێككهوتننامهی ،1919بیرۆکهی دامهزراندنی ڕێژیمی کۆماری له
ئێران لهنهکاو برهوی پهیدا کرد .رهزاخان که ئهودهم وهزیری شهڕ بوو و پاش
ماوهیهک بوو به سهرۆکوهزیرێکی بهتواناو خۆشهویست ،کاندیدای سهرهکیی پۆستی
سهرکۆماری بوو*.
ههر لهوساڵهدا( ،)1298رهزاخان بوو به خاوهنی کوڕێک که ناوی نرا موحهممهد ڕهزا.
چارهنووسی هووهیدا سهرهنجام دهگهڵ کهسایهتی و چارهنووسی ئهو کوڕهی ڕهزاخان
لێک گرێ درا.
* یهکێک لهو سێ بهرتیلخۆره باپیری هاوسهری دواتری ئهمیر عهبباسی هووهیدا بوو.
* ههزا رررراو ماوهیررررهک بهرلررررهوهی زنجیرررررهی قاجررررار بێوو ێ ررررێ و ررررۆی وهک شررررا هاب هیهنێ،کهوترررره فکررررری
دامهزرانررردنی همییکررری کۆمررراری لررره ئێرانررردا .سرررهیر ئرررهوه بررروو ئهودهم،ئا ونررردهکاو لههرررهموواو زیررراتر دئی ئرررهو
بیرۆکهیررره برررووو .لهنامهیهکررردا کررره سررراڵی)1923(1302و به رررهتی ههزا ررراو نووسرررراوه ،بهئاشرررکرا ئرررۆ ری بررره
همییکرری کۆمرراری ههسررپ پررێ دهکررر  .لهومرردا داوا لرره فهرمانررده سرروپاییهکانی ئمرحرروککی ررۆی دهکررا تررا بۆیرراو
دهکرررر پارلکررراو بخهنررره ئمرررر پاڵهپهسررر ۆو داوای لرررێ بکرررهو ئێرررراو بکاتررره کۆمررراری .ههرلهوکاترررهدا لررره نامهکررره
دهردهکرررهو کررره رررۆی بررره کاندیررردای سرررهرهکی برررۆ وهر رت ررری پۆسررر ی سرررهرکۆماری دهزانرررێ .بێوانررره پهلررروی
ها،ویرایش و ردآوری فرهاد رس کی،تهراو  1378ص.103-4
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ساڵی 1298حهشیمهتی تاران دهوروبهری دووسهد ههزار کهس بوو .شار دوازده
دهروازهی ههبوون .هێندێکیان زۆر جوان و زێڕکفت و هێندێکی دیکه سادهو ساکار
بوون .باپیری هووهیدا خانووێکی له نیزیک یهکێک لهو دهروازانه ههبوو 4.لهو ڕۆژانهدا،
تاران خهندهکیشی ههبوو و ئهو شیرینکارییه بهرههمی یهکێک له سهفهره پڕخهرجهکانی
ناسرهددین شا بۆ ئورووپا بوو .لهوێ "سوڵتانی ساحهب قڕان" سهری شارێکی دا که
سهدهکانی نێوهڕاست دروست کرابوو و بهپێی دابوشوێنی ئهوکات ،دیوارو خهندهکی
ههبوو" 5.قیبلهی عالهم" ئهو دیمهنهی پێ جوان بوو و ههرکه گهڕایهوه واڵت فهرمانی دا
6

دیوارو خهندهکێکی وهک ئهوهی دیتبووی بهدهوری پێتهختی ئێراندا بۆ دروست بکهن.

بهاڵم تاران شارێکی بێ ئاوه .پشتی ده چیا بهرزهکان و ڕووی ده دهشتێکی پان و بهرینی
وشک و دێمهکاره .ئاکامهکه ئهوه بوو که خهندهک هیچ کاتێک ئاوی دهخۆیدا نهدی.
کاتێک هووهیدا هاته سهر دنیا،خهندهکی شاهانه ببوو به شوێنی بهنگکێش و چهرسکێش
7

و التولۆتیو گهجهرگوجهران.

ساڵی )1926(1305ڤیتا ساکڤیل وێست *هاته تاران .ئهو یهکێک له ئهندامانی گرووپی
بهناوبانگی بلووم بووری** بوو و کهین و بهینێکیشی دهگهڵ ڤێرجینا ڤۆڵف ههبوو .که
گهیشته تاران سهری له دهروازهکانی شار سوڕما .تێگهیشت که هاتنهنێوشار پێوستیی به
ئیزنی دهروازهوانان ههیه .بیرهوهریی سهفهری خۆی بۆ ئێرانی له کتێبێکی زۆر جواندا
نووسی .لهوێدا شوێنهواری ڕۆمانتیسم و ڕوانینی تایبهتیی وی بۆ ڕۆژههاڵت زۆر دیاره.
بهئیشقو سۆزێکی سهرسوڕهێنهوه له ئێران و سروشتهکهی دهدوێ .بهاڵم که دێته سهر
تاران هیچ پێههڵگوتنێکی نیه .دهڵێ" :تاران ،بازاڕهکهی لێدهرچێ هیچ جۆره جوانییهکی
نیه .شارێکی پیسه به شهقامگهلێکی پیسو پڕزبڵ وزاڵ و سهگه بهرهڵاڵو فایتوونگهلێکی
کۆن به ئهسپی مردهلۆخهوه ،چهند خانووبهرهی بهڕواڵهت ڕازاوهو کۆمهڵێکی زۆر
8

خانووی نیوه وێران.

ههمووشهوێ دهگهڵ خۆرئاوابوون شهقامهکانی تاران دهکهونه پاوانی الت ولووت و
بهرهڵاڵکانی شار .خهڵکیش لهترسی ئهو التولووتانهو ههر وهها لهترسی ڕاووڕووتی
فهرمانبهرانی دهوڵهت دهماڵهکانیان دهخزێن و پێ ده شهقامهکان نانێن.
Vita Sackville-west
Bloo Mb Burry

*

**
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ساڵی )1919( 1298تاران زانکۆیهکی نهبوو .ماڵی هونهر(دارالفنون) که لهسهردهمی
سهرۆک وهزیریی ئهمیر کهبیردا دامهزرابوو،و خوێندنگهی بهرزی زانسته سیاسییهکان
(مدرسه عالی علوم سیاسی)،که له دهروازهی سهدهی تازهی زایینیدا دامهزرابوو ،تهنیا
ناوهندی فێرکردنی بهرزی پێتهخت بوون 9.ماڵی هونهر لهڕاستیدا جۆرێک پۆلی تێکنیک
بوو که لهوێدا سهرهتاکانی پزیشکی،ئهندازیاری،زانسته بناخهییهکان و زمانه بێگانهکان
دهخوێندران.خوێندنگهی بهرزی زانسته سیاسییهکانیش بناخهی یهکهمین کۆلێژی ماف و
زانسته سیاسییهکانی واڵت بوو .زۆر له مهالکانی ئهو ڕۆژگاره دژی دامهزرانی ئهو دوو
بنیاته عورفییه بوون .دهیانزانی دامهزرانی ئهوجۆره ناوهندانه،دهسهاڵتی پاوانخوازانهی
مهالکان لهبواری فێرکردن و دادوهریدا دهخاته مهترسییهوه.
ساڵی 1298ئهو پێتهختنشینانه که تاقهجارێکیش سواری ترومبێل ببوون ،به قامکی
دهست دهژمێردران .ئامرازی سهرهکیی هاتوچووی خهڵک ئهسپ،گوێدرێژ،ئێسترو
فایتوون بوون .ڕاست لهو ساڵهدا پۆلیسی شاری تاران بهیاننامهیهکی دهرکرد که لهودا
بۆ یهکهمین جار،بڕیار درابوو که لهوه بهدوا تهنیا ئهو کهسانه دهتوانن لهنێو شاردا
ترومبێل لێخوڕن که پێشتر بهڵگهنامهیهکیان له پۆلیس وهرگرتبێ .لهو بهیاننامهیهدا
ههروهها هێندێک ڕێوشوێنیش دهربارهی مافی پێشکهوتنی پیادهکان،
فایتوونهکان،ئێسترهکان وترومبێلهکان دیاری کرابوون 10.قهتار (ترێن)یش لهو ڕۆژگارهدا
شتێکی دهگمهن بوو .هێڵێکی کورتی نێوان تاران و شاعهبدولعهزیم (شاری ڕهی) که
ئهویش یهکێک له دیارییهکانی سهفهری ناسرهددین شا بۆ فهڕهنگ بوو،بهتهنیا خهتی
ڕێگای ئاسن له واڵتدا دهژمێردرا.
خهڵکی تاران حهزیان له قهتار نهدهکرد  .پێیان دهگوت ماشێنی دووکهڵدار (ماشین
دودی) و ئهگهرچی له چۆنیهتیی هاتوچوویهکهی سهریان سوڕمابوو،بهاڵم جاروباریش
زۆر بهتوندی دهگهڵی دهبزووتنهوه .کاتێک بهڕێکهوت ڕێبوارێک کهوته بهر چهرخی
یهکێک لهو قهتارانه ،دهوڵهت ناچار بوو ههموو قهتارهکان پهک بخا .تهنانهت پێش ئهم
ڕووداوهش سندهگڵبارانی ئهو قهتارانه که هاتوچوویان دهکرد یهکێک له سهرگهرمییه
سهرهکییهکانی مندااڵنی شاری تاران بوو22 .ساڵی خایاند تا سهرهنجام ڕێگائاسنی
سهرانسهریی ئێران دامهزراو ئاوهکانی خهلیجی فارس دهگهڵ کهنارهکانی دهریای خهزهر
پێکهوه گرێ دران.
28
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لهو ڕۆژانهدا تهنانهت دووچهرخهش به سهیروسهمهرهی ڕۆژگار دهژمێردرا .گۆیا یهک
دووساڵ پێش لهدایکبوونی هووهیدا ڕۆژێک دوو منداڵه ئینگلیسی ،له مهیدانێکی شاری
تاراندا دووچهرخه لێدهخوڕن .لهنهکاو ئاپۆرایهکی زۆری خهڵک بۆ دیتنی ئهو دیمهنه
سهرسوڕهێنه کۆ دهبنهوه11.هێندێک له بهساڵداچووان دهیانگوت کوڕانی سواری
دووچهرخه یهکێک له نیشانهکانی ئاخرزهمانن .دهیانگوت مزگێنیی دهرکهوتنی ئیمامی
زهمانیان پێیه .ههر لهو سااڵنهدا بوو که هووهیدا لهباغی ماڵی نهنکی لهنیزیک یهکێک له
دهروازهکانی شار فێری سواربوونی سێ چهرخه دهبوو .دهیگوت" :سێ چهرخهش تازه له
تاران پهیدا ببوو.
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ئهمیر عهبباس کوڕه گهورهی ماڵێ بوو .دایک و بابی دهوری ساڵێک پێش لهدایکبوونی
ببوونه هاوسهر .بڕیاری ئهو زهماوهنده بنهماڵهی بووک و زاوا دابوویان.
دایکی،ئهفسهرولملووک له مندااڵنی خانهدانی قاجار بوو .له میراتی بنهماڵه تهنیا ناوهکهی
پێ بڕابوو .ماقووڵزادهیهکی دهست تهنگ ،شازادهیهکی ههژار ،یهک له دهیان ههزار
تۆووتۆرهمهی قاجار.
ئهفسهرولملووک نهوهی عیززهتوددهوله ،تهنیا زڕخوشکی ناسرهددین شا بوو .کاتێک
عیززهتوددهوله سێزدهساڵه بوو ،بهفهرمانی ناسرهددین شا مێردی به ئهمیرکهبیر کرد.
ئهمیڕ ئهوکاته پهنجا ساڵه بوو و به فهرمانی شا ،خێزانی خۆی تهاڵق داو زهماوهندی
دهگهڵ بووکه تازهپێگهیشتووهکهی کرد13 .دیاره نه سهرۆک وهزیری نوێخوازو
تاڕادهیهک بهدهسهاڵت و نه عیززهتوددهولهی سێزده ساڵه ،نهیان وێرا سهرپێچی له
فهرمانی شای ملهوڕ بکهن.
ماوهیهکی زۆر لهو مهرحهمهته شایانهیه نهگوزهرابوو که ئهمیرکهبیر بهفهرمانی شا
کوژرا .جگه له ئهمیرکهبیر،عیززهتوددهوله چوار مێردی دیکهی کردن .دایکی هووهیدا له
سێیهمین مێردی بوو .ئهمجارهیان مێردهکهی ناوی یهحیاخانی موشیروددهوله بوو که
ماوهیهک بوو به سهرۆکوهزیری ئێران .عیززهتوددهوله پێی وابوو مێردی سێیهمیشی
ههر بهفهرمانی شا کوژراوه .تهنیا جیاوازیی دهگهڵ داستانی ئهمیرکهبیر جۆری
کوشتنهکه بوو .میرزا تهقی خان ڕهگی ملیان ههڵبڕی،یهحیاخان "قاوهی قهجهر"یان
دهخوارد دا که یهکێک لهو ئامرازانهی کوشتن بوو ،که بنهماڵهی "شهریف"ی قاجار
14

حهزیان پێدهکرد.
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باوکی ئهفسهرولملووک له بنهماڵهیهک بوو که به ڕووناکبیر بهناوبانگ بوون .باپیری،
ناسروسسهلتهنه،له پیاوانی دهربار بوو و لهبهر ئهوهی بیروباوهڕی عورفیی[بهرامبهری
شهرعی] ههبوو ،پێیان دهگوت "کوفری" .باوکی ،سولهیمان خانی ئهدیبوسسهلتهنه،پیاوێک
بوو خۆشفکرو له الیهنگرانی سهرسهختی نوێخوازی و زۆریش الیهنگری فهڕانسه بوو.
ئهویش وهک بهشی زۆری ئێرانییانی ڕووناکبیری ئهو نهوهیه ،پێی وا بوو شۆرشی
فهڕانسه نوێنگهی پێشکهوتن و تیشکی هیوای ڕزگاریی مرۆڤایهتییه .دیاره ئۆگریی
سولهیمان خان به فهڕانسه زیاتر له هاوتهمهنهکانیشی بوو و کهموزۆر وهک ئهفسانه
دهچوو .لهالیهک مکوڕ بوو که ههر سێ کچهکهی بخوێنن و پێی دادهگرت که ههر
کامهیان لێدانی ئامرازێکی مۆسیقاش فێر بن .ئهفسهرولملووک گیتاری لێ دهداو
خوشکهکهی،مهلهکه سهبا،پیانۆ .جگه لهوه ،سولهیمان خان داوای له منداڵهکانی دهکرد
ههموو شهوێ پێش خهوتن ،به دهنگی بهرز سروودی نیشتمانیی فهڕانسه (واته مارسیز)
بخوێنن.
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دیاره به پێچهوانهی ڕووناکبیربوونی بنهماڵهی باوکیی ئهفسهرولملووک،کاتێک وهختی
بهشوودانی کچان هات،نهریت بهسهر نوێخوازیدا زاڵ بوو و ههر سێ کچهکه ڕێوشوێنی
دایهگهورهی خۆیان ،عیززتوددهولهیان ڕهچاو کرد .ئهفسهرولملووک پازده ساڵه بوو که
بنهماڵهکهی ناچاری کرد مێرد به پیاوێکی چل ساڵه بکا .بهپێی دابونهریتی ئهو سهردهمه،
ئهویش پێش شهوی زهماوهند ،تهنیا یهک جار چاوی به هاوسهری دواڕۆژی خۆی
کهوتبوو .هیچ کاتێکیش گومانی له ڕاست ودروستیی بڕیارهکهی خۆی نهکرد .ههر
لهوکاتهدا هێندێ نیشانه ههن که ئهو دوای زهماوهند نهکههر ڕێزێکی زۆری بۆ
مێردهکهی دادهنا ،بهڵکوو دهگێڕنهوه که خۆشیشی دهویست .دیاره هیچ وهخت ناتوانین
پهی به ههستی ڕاستهقینهی وی بهرامبهر به مێردهکهی بهرین .بۆ ژنانی سهردهمی وی،
باسو وتووێژ لهبارهی مهسهلهی ژن و مێردایهتییهوه جڵف و ناشیرن دههاته بهرچاو.
ههرچهند ئهفسهرولملووک وهختێک مێردهکهی مرد تهنیا سیوشهش ساڵ تهمهنی بوو
و ئهگهرچی بۆخۆی ههشتا ساڵ ژیا ،بهاڵم ههرگیز مێردی نهکردهوه .جگه لهوهش،
16

ئهوهندهی ئێمه بزانین ،هیچ وهخت بهچاکه نهبێ باسی مێردهکهی نهدهکرد.

عهینولمولک پیاوێکی توندهتهبیات بوو .ههست و سۆزی خۆی بهئاسانی دهرنهدهبڕی.
ههر لهوکاتهدا پیاوێکی خۆخۆرهوهو لهخۆبایی بوو .هێندێ جاریش تووشی خهمۆکی
30
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دههات .ڕهفتارو ئهخاڵقی کارمهندێکی بهدئهخالقی ئهڵمانیی ههبوو .زۆروکهم له تهواوی
ئهو وێنانهدا که لهپاشی بهجێ ماون ،ڕوانینه توندو سهختگیرانهکهی لهپشت چاویلکه
کانزاییه باریکهکهیهوه دهبینین .شێوهی کهسێکی زۆر جیددیی ههبوو که دهتگوت
لهحزهیهک گاڵتهو بێ موباالتیی پێ قبووڵ ناکرێ .ئهمیر عهبباس ئهوی به پیاوێک
دهزانی که ههم کهمدوێ بوو ،ههم بهکهمی ههست و سۆزی خۆی نیشان دهدا .بهاڵم
بهباوهڕی کوڕهکهی دیکهی،فهرهیدوون ،عهینولمولک نوێنگهی تهواوی کهسایهتیی باوک
ساالرییه که له ئهفسانه ئێرانییهکاندا نهخشێکی گهورهی بهئهستۆوهیه .به وتهی
فهرهیدوون ،ههروهخت عهینولمولک لهماڵ بایه،ترس ولهرزیش له حهوادا شهپۆلی دهدا.
ڕهفتاری وهک ئاغایهکی سهختگیر وا بوو.
لهوهختی ژنهێناندا عهینولمولک ڕووناکبیرێکی بێ کهم وکهسری بوو .فهرههنگی
میزۆپۆتامیای ،که بهیڕووت نموونهو نوێنگهیهکی بوو ،باش دهناسی .وهک زۆر له
سیاسهتمهدارانی بهنفووزی سهدهی بیستهمی ئێران ،ئهویش له مهدرهسهی
ئهمریکاییهکانی بهیڕووت پێگهیشتبوو .ههر لهوێ زمانهکانی عهڕهبی،ئینگلیسی و
فهڕانسهیی فێر ببوو .تێکهاڵوێکی سهیر له بهرههمه جۆراوجۆرهکان  -له نووسینهکانی
خهلیل جوبڕانهوه بگره تا ڕۆمانهکانی میشێل زواگۆ-ی وهرگێڕابوونه سهر فارسی.
ئهگهرچی عهینولمولک بۆخۆی له چینی مامناوهندی بوو ،بهاڵم بههۆی تێگهیشتن و
بههۆشیی خۆی توانی ڕێی خۆی بخاته بنهماڵه ماقووڵهکانی ئێران .دوای ئهوهی له
بهیڕووت خوێندنی تهواو کرد،چووه پاریس .لهوێ چاوی به جهعفهر قوڵی سهردار
ئهسعهد کهوت که یهکێک له ڕووما ناسراوهکانی شۆرشی مهشڕووته بوو .پاش
ماوهیهک بوو به مامۆستای منداڵهکانی ئهسعهد .ئهویش ئۆگریی به عهینولمولکهوه
پهیدا کردو ههر به نیشانهی ئهو ئۆگرییهش داوای له ئهحمهد شا کرد لهقهبی
عهینولمولک بدا بهو مامۆستا گهنجه .سهردار ئهسعهد پیاوێکی ئهدیب بوو .ههر به
ڕاسپاردهی ویش بوو که عهینولمولک هێندێک له ڕۆمانه درێژو پڕخوێنهرهکانی پانسن
دو تارێلی* که کهسایهتیی ئهفسووناویی ڕۆکامبوول قارهمانه سهرهکییهکهیان بوو،کردنه
فارسی 17.ئهم وهرگێڕانانه بهقهدهر ئهسڵه فهڕانسهییهکهیان الیهنگر و خوێنهریان ههبوو.
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بهڕواڵهت سهفهری عهینولمولک بۆ پاریس ئاکامی ناکۆکییهک بوو که دهگهڵ میرزا
ڕهزای بابی بۆی پێک هاتبوو .میرزا ڕهزا له هاودهستانی عهبباس ئهفهندی بوو.
لهوکاتهوه که ڕۆژی سێی جۆزهردانی  )1844( 1223موحهممهد عهلی باب خۆی به
"مههدیی مونتهزهر" ناو برد ،پهیڕهوهکانی له ئێراندا زۆربهی وهخت لهژێر ڕاونان
وئازاردا بوون 18.لهئاکامدا ئهم ئایینه نوێیه و کهسایهتیی پهیڕهوهکانی ،بوونه ههزار
لۆنهیهکی پڕ ڕهمزو نهێنی 19.ههڵوێستی ههمیشه توندی ئاخونده شیعهکان بهدژی ئهو
ئایینه نوێیه ،پێداگرتنیان لهسهر ئهوه که باب و مهزههبهکهی شتێک نین جگه له
ئامرازێکی دهستی ئیستیعماری ئینگلیس و پیالنهکانی زایۆنیزم ،ههموو دستیان دایه
دهستی یهک و بههاییهکانی کرده قهومی سهرگهردانی سیاسهتی هاوچهرخی ئێران.
بێجگه لهمه بههایی بوون بوو به تۆمهتێکی سیاسی که ههم سابیت کردنی و ههم
حاشالێکردنی ههردووکیان زۆر دژوار بوون و ههر بۆیهش جاروبار وهک چهکێکی
سیاسی لهدژی ئهم یان ئهو کهسایهتیی سیاسی بهکار دهبرا.
گومانی تێدا نیه که باپیری هووهیدا (لهباوکهوه) ،میرزا ڕهزا ،بههایی بوو .هێندێ نیشانه
وا دهردهخهن که عهینولمولکیش،ههرنهبێ بهگهنجی،له پهیڕهوانی عهبباس ئهفهندی
بووه .یادداشتێکی کورتی ئهفهندی بۆ پهیڕهوهکانی که وێنهیهکی ههر لهم کتێبهدا
دهست دهکهوێ،بهڵگهیهکی جێی باوهڕ و متمانهیه لهسهر چهندو چۆنی پێوهندیی
عهینولمولک به بههاییزمهوه 20.لهم یادداشتهدا ئهفهندی که ئهودهم دوور خرابۆوهو له
ئاکرا دهژیا،داوا له دۆستهکانی له تاران دهکا کارێک بۆ عهینولمولک پهیدا بکهن.
دهنووسێ" :لهبارهی جهنابی میرزا حهبیبوڵاڵوه،ئهمه له تۆرهمهی بهڕێز ئاغا ڕهزایه.
ههرجۆرێک بێ ،دهگهڵ یارانی دیکه هیممهت بکهن که بهڵکوو خوا بکا بهر پرسایهتییهک
بۆ وی ئهگهر له ویالیهتهکانی دیکه یان له دهرهوهی واڵتیش بووه،ئاماده بکرێ .ئهم
بابهته لهالی من زۆر گرنگه لهبهر خۆشهویستیم بۆ ئاغا ڕهزا*".

*کاتێررک جرررهنابی فوئرررادی مییررراقی بییرر ی کررره ک ێبرررێکه لرررهبارهی ئیررانی هووهیرررداوه بهدهسررر هوهیه ،پێوهنررردیی
پێررروه رته و لرررههووی لوتفرررهوه وم هیرررهکی لرررهو نامهیررره دامرررێ .ههرلهوکاترررهدا برررهڵێ ی دا کررره دوایررره سرررهرچاوهی
بهڵ هکهشررره،که دهی ررروه یرررهکێک لررره رن رین ک ێبرررهکانی بههاییزمررره،برررداتێ .بهدا رررهوه ماوهیرررهک پررراا نررراردنی
ئررررهم نامهیرررره برررره نه ۆشرررریی شررررێرپهنجه مرررررد .چوونکرررره سررررهرچاوهی نامهکررررهم دهسررررپ نهکررررهوه ،دهقرررری
دهس خهتهکهم داناوه.
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهمیر عهبباسی هووهیدا دووساڵه بوو که باوکی کرا به سهرکونسوولی ئێران له
دیمهشق .ئهمڕۆ مهودای نێوان تاران و دیمهشق به فڕۆکه به دوو سهعات دهتوانین
ببڕین .بهاڵم ساڵی )1921( 1300عهینولمولک و بنهماڵهکهی ئهو مهودایهیان به سێ
مانگ بڕی .به وتهی هووهیدا ،داستانی ئهو سهفهره "زۆر وهک داستانهکانی ههزارویهک
21

شهو دهچوو".

بنهماڵهی هووهیدا به کهلوپهلی نێو ماڵهوه ،به عارهبانهیهک له تارانهوه چوونه
کهنارهکانی خهلیجی فارس .لهوێوه به کهشتی پێشان خۆیان گهیانده بۆمبهیی و پاشان
چوونه یهکێک له بهندهرهکانی دهریای سپیی نێوهڕاست .بهڕێکهوت سهریان له قاهیڕه
وهدهر نا .دوای مانهوهیهکی کورت لهو شاره،و پاش پهڕینهوه له کاناڵی سووئێز،
ترومبێلێکیان بهکرێ گرت که بیان باته دیمهشق 22.بیابان لهو ڕۆژگارهدا جادهو نیشانهی
هاتوچووی لێ نهبوو .تی.ئهی.لۆڕێنس .ناسراو به لۆڕێنسی عهڕهبستانیش که ههر
لهوڕۆژانهدا بهو بیابانهدا سهفهری دهکرد،ئهوێی ناو نابوو "دهریایهکی نهناسراو له
ڕهمڵ" .شۆفێره عهرهب زمانهکهی بنهماڵهی هووهیدا،جارجار لهنێو ڕهمڵهکه
ڕادهوهستا،له ترومبێلهکه دههاته خوار،گوێی به ڕهمڵی بیابانهوه دهناو به کۆمهگی ئهو
دهنگانه که گوێی لێ دهبوون ،ڕێی خۆی لهو دهشته پان و بهرین و سامناکهدا
دهدیتهوه.

23

لهکاتی ئهو سهفهرهدا هووهیدا دووساڵه بوو .وردهکاریی سهفهرهکه له مێشکیدا له
بیرهوهرییهکی لێڵوتاریک بهوالوه نهبوو .بۆیه ناچار پشتی به بیرهوهرییهکانی دایکی
دهبهست .ئهو دهنووسێ" :دیمهنهکانی ژیانی یهکهمین ساڵهکانی منداڵیم لهبیر نین.
هێندێ جار ئهو دیمهنانه دهگهڵ داستانهکانی دایکم لهبارهی سهردهمی منداڵیمهوه
تێکهڵ دهبن و ئهمن ناتوانم بهچاکی لێکیان جوێ بکهمهوهو بیرهوهرییهکانی خۆمیان لێ
دهرکێشم 24".ئهو بیرهوهریتێکهڵبوونهی هووهیداو دایکی دهتوانین به نوێنگهی پێوهندیی
هاوسۆزی ،یان بهستراوهیی قووڵی هووهیدا به دایکی بزانین .ههر لهوکاتهدا دیمهنی ئهو
بهستراوهییه دهتوانین له وێنهیهکدا ببینین که لهتهمهنی دوازده ساڵیی هووهیدادا
گیراوه .له وێنهکهدا هووهیداو فهرهیدوونی برای لهتهنیشت دایکیان دهبینین.لهحاڵێکدا
فهرهیدوون تهواو جیاو سهربهخۆ له دایکی ڕاوهستاوه،ئهمیر عهبباس دهڵێی پاڵی
بهدایکیهوه داوه؛و تهنانهت دهتوانین بڵێین خۆی پێ ههڵواسیوه.
33

مهتهڵۆکهی هویدا
قوواڵیی ئهو پێوهندییه ،عاتیفییه لهالیهک ئاکامی ڕهفتاری ساردو بێ موباالتی
عهینولمولک،و لهالیهکی دیکه بهرههمی نهخوازراوی دیاردهی کۆچبهری بوو .ئهو
ڕاستییهش که دایکی گهنج و بهڕاپهڕو کوڕهکهی تهنیا نۆزده ساڵ جیاوازیی تهمهنیان
ههبوو ،ئهوپێوهندییهی پتهو ترو تۆکمهتر دهکرد .جگه لهوه لهوبهشهی یادی ڕۆژانی
الوهتیدا که باسی ژیانی هووهیدا له بهیڕووت و دیمهشقه،ئهو زمانێکی زۆر سهرسوڕهێن
بهکار دهبا؛ جارێک ڕاوێژێکی خهماویی ههیهو وهختێکیش وهک ڕاپۆرتی پزیشکی ،وردو
ساردو دوور له پێوهندیی عاتیفییه .دهردی دڵی له "نهبوونی پێوهندیی عاتیفی"
ههبوو،باسی سروشتی زووتێپهڕو ناسهقامگیری عێالتییانهی ژیانی دیپڵۆماتێکی
دهکرد،یادی دهردو ژانی دهورانی سهردهمی منداڵیی دهکردهوه که وادیار بوو ههمیشه
ماڵ بهکۆڵه .دهیگوت" :کهسێک ههمیشه بارگهوبنهی لهم واڵتهوه بردبێته ئهو واڵت،و
قوژبنه خاکێکی بۆ وێستان و حهسانهوه شک نهبردبێ،و شتێک یان چهند شتی نهبووبن
که ببنه بهشێک له بیرهوهرییهکانی ،ئهو کهسه بهڕاستی خۆی به ههتیو دهزانێ ".پێی
لهوه دهنا که "له تهواوی ژیانی دهرهوهمدا ههمیشه ئهو خهفهتهم لهدڵدا بووه که
25

تهنانهت مێزێک ،کورسییهک،یان شتێکی دیکهم بهدهستهوه نهبووه که هی خۆم بێ".
دهیگوت له دیمهشق ههرجارێک ئهو یان فهرهیدوونی برای دهیانهویست" :لهسهر
کورسییهک خۆمان بهمالو الدا دهین ،یان لهسهر مێزێک که پێمان خۆش بوو

دانیشین،دهنگی دایک و بابم ئێستاش له گوێمدا دهزرینگێتهوه که دهیانگوت لهسهرهخۆ،
لهسهرهخۆ .ئهم مێزه ،یان ئهو کورسییه هی ئێمه نیه،هی دهوڵهته".

26

لهڕاستیدا تااڵیی ئهزموونی کۆچبهری له سهردهمی منداڵیدا،و حاڵهتی ماڵ بهکۆڵی
شوێنهوارێکی بهردهوام و گرنگی لهسهر هووهیدا داناوه .بهڵێنی بهخۆی دا که ئیدی
ههرگیز نیشتمانهکهی بهجێ نههێڵێ .دهیگوت" :ئهوانهی بۆ ماوهیهکی دوورودرێژ له
دهرهوه نهژیاون ،ڕهنگه باش تێنهگهن که ئهمن بهڕاستی حهز ناکهم بۆ ماوهیهکی
کورتیش ،واڵتهکهم بهجێ بێڵـم 27".وهختێکی دیکه کهم وزۆر ههر ئهم قسانهی به براکهی
گوتبوون .پێی داگرتبوو که "ئیدی ئاماده نیم دووباره لهئاوارهییدا بژیم".

28

گرنگیو

بایهخی ئهم قسانه له سهروبهندی شۆرشی ئیسالمیی ئێراندا دووچهندان بۆوه .لهو
کاتهدا هووهیدا چهندین جار دهرفهتی پهیدا کرد که لهئێران ڕابکاو ههرگیز کهلکی لهو
دهرفهتانه وهرنهگرت.
34

مهتهڵۆکهی هویدا
ساڵهکانی سهرهتای قوتابخانه له مهدرهسهی فهڕانسهییهکان له دیمهشق بۆ هووهیدا
زۆر ناخۆش گوزهران .دهیگوت،لهو سهردهمهدا "ئهمن دۆستم زۆر نهبوون،و لهڕاستیدا
تهنیا بووم 29".توندلێگرتنی بابی و ئهوڕاستییه که زۆرتر له سهفهر بوو و ئاگای له ژیانی
کوڕهکهی نهبوو ،تهنیایی و دژواریی ئهو سااڵنهی زیاتر دهکرد .بابی به مرۆڤێکی "ڕهق"
ناو دهبا .دهڵێ" :دهگهڵ ئهوهی زۆری ئێمه خۆش دهویست ،ههمیشه ئهو
خۆشهویستییهی لهدڵی خۆیدا ڕادهگرت و چهند مانگی دهویست تا جارێک خۆشهویستیی
30

وی ئهگهر به ڕواڵهتیش بووه ببینین".

لهجێیهکی دیکهدا ،لێی زیاد دهکاو دهڵێ" :بابم
31

حهزی له دڵڕهقی دهکردو نهیدهویست خۆشهویستیی خۆی نیشان بدا".

لهوسااڵنهدا،عهڕهبستانی سعوودی که لۆڕێنس دهستی له دروستکردنیدا ههبوو،له ئاگری
شهڕی عهشیرهتی و ئیدئۆلۆژیدا دهسووتا .لهوێ جۆرێکی تازه له سیاسهتی تێکهڵ به
توندوتیژی سهری ههڵدابوو .هێندێ کهس ڕێشهی ئهو توندوتیژییه دهبهنهوه سهر
"ڕهفتاری بیابانی" .وههابییهکان برهوپێدهری سهرهکیی ئهو گیانه توندوتیژه بوون؛
ڕیوایهتێکی تازهو زۆر بنئاژۆیانهیان له ئیسالم باڵو دهکردهوه 33.دهوڵهتی ئێران زۆری
ههوڵ دهدا خۆی له تێههڵچوونی ڕاستهوخۆ دهگهڵ حاکمه تازهکانی عهڕهبستان بپارێزێ.
ههربۆیه چهندجار عهینولمولکی بۆ ئهنجامی کاروباری دیپڵۆماتی نارده ئهو واڵته.
بهم جۆره عهینولمولک زۆرتر لهسهفهردا بوو .ئهگهر لهماڵێش بوو ،تهواوی وهختهکهی
بهکاروباری ئیدارییهوه دهگوزهراو دهرفهتێکی بۆ ڕاگهیشتن به کاروباری بنهماڵه
بهدهستهوه نهبوو .ههربۆیه ،مشووری خوێندن و پێگهیاندنی منداڵهکان یهکسهر
لهئهستۆی ئهفسهرولملووک بوو .هووهیدا به دهردی دڵهوه لهبارهی بابیدا دهیگوت:
ئهو "له وهزعی خوێندنی ئێمهی نهدهپرسی...ماوهیهکی زۆر هاودهمی بابم
نهبووم...لهوسااڵنهی تهمهندا که مندااڵن ههست دهکهن دهبێ پتر دهگهڵ باوکیان بن و
33

لێی نیزیکترن،ئێمه باوکمانمان تهنیا هاوینان دهدیتو بڕایهوه".

عهینولمولک پیاوێکی زۆر بهسام بوو .ههروهخت ئهو لهماڵ بایه ،فهزا جیددیترو شادی و
دڵخۆشی کهمتر دهبوو .تهنانهت ڕهفتاری خزمهتکارهکانیش دهگۆڕا .ئهوان دهگهڵ دایکی
هووهیدا بێ شهرم و شکۆو تهنانهت سهرکێش بوون ،بهاڵم ههرکه سهروسیمای
عهینولمولک دهردهکهوت،گوێلهمست و خزمهتکار دهبوون  .ئهو سهرکێشی و بێ-
نهزمیی قبووڵ نهدهکرد.
35

مهتهڵۆکهی هویدا
باس له بیروباوهڕی مهزههبیی کۆن و نوێی بابیش لهبنهماڵهدا قهدهغه بوو .وا دیار بوو
پاش مردنیشی ئهو قهدهغهو قۆرغه ههر درێژهی ههبوو ،چوونکه ڕهنگدانهوهی
لهوبهشانهی بیرهوهریی هووهیداشدا که باڵو بوونهوه بهرچاو ناکهوێ .لهوێدا به هیچ
جۆر باسێک له چهندو چۆنی دین وئیمانی بابی نیه .به وتهی فهرهیدوون،له وتوێژهکانی
بنهماڵهدا،ههرگیز باسێک له بههاییزم نهدهکرا .دهڵێ" :چارده ساڵه بووم که بۆ یهکهمجار
34

وشهی "بههایی"م بیست .ماناکهیم لهدۆستێک پرسی.

ههر لهوکاتهدا ڕێوڕهسمی مهزههبی جێیهکی له ژیانی ڕۆژانهی هووهیداکاندا نهبوو.
لهڕاستیدا ،یهکێک له سروشته بهرچاوهکانی بیرهوهریی هووهیدا،و ههروهها بیرهوهریی
براکهشی،ئهوهیه که له هیچ کامیاندا شتێک بهناوی خۆنواندن به دیندارییهوه نابینرێ.
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***
ئهو دیمهشقهی بنهماڵهی هووهیدای چوونێ شارێک بوو دارماڵ له ئاڵۆزییهکانی دوای
شهڕو پیالنه ئیستیعمارییهکان .له نیزیکهی چوارسهد ساڵ لهوه پێشهوه دیمهشقیش و
ههموو ناوچهکانی سووریه ،لوبنان،ئیسڕائیل و فهلهستینی ئهمڕۆش ههموو لهژێر نیری
پادشاکانی عوسمانیدا بوون .بهاڵم به شکانی تورکیه له شهڕی یهکهمی جیهانیدا،
ئیمپهڕاتۆریی عوسمانییش ههڵ وهشاو ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست بوو به مهیدانی ملمالنهی
سیاسیی هێزه گهورهکان .دیمهشقیش لهو قاعیدهیه بهدهر نهبوو .کۆمهڵهی نهتهوهکان،
که بهڕێکهوت ڕاست له ساڵی لهدایکبوونی هووهیدادا دامهزرابوو،سووریهو لوبنانی
خستنه ژێر سهرپهرستیی فهڕانسهوه .ئاکامهکه ئهوه بوو که کاتێک بنهماڵهی هووهیدا
گهیشتنه دیمهشق،لهالیهک هێزه نیشتمانییهکانی سووریه بهدژی فهڕانسه دهشهڕدا
بوون و لهالیهکی دیکه،هێندێ شهڕ له نێوان کهمایهتییه مهزههبی و نهتهوهییهکانی
سووریه ،بهتایبهتی درووزییهکانوعهلهوییهکاندا لهئارادا بوون .عهینولمولک بۆخۆی
زۆرتر له سهفهر،و دوور له دیمهشقی شهڕلێدراو بوو .هووهیداو
دایکی،ئهفسهرولملووک و ههروهها نهنکی ،بهپێی توانا خۆیان له شهقامه پڕ
مهترسییهکانی شار دهپاراست .تهنیا پهناگهی وان چواردیواری ماڵهکهیان بوو.
ئهمیر عهبباس چوارساڵه بوو که فهرهیدوونی برای لهدایک بوو .ئهگهر تهماشای
ڕهفتاری سیاسی و ئیدئۆلۆژیی ئهو دوو برایه بکهین دهبینین که ههردووکیان نموونهی
36
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بهرچاوی لێکۆڵینهوهیهکی بهردرێژن که ئهو سااڵنهی دوایی لهبارهی کاریگهریی پێش
وپاشکهوتنی لهدایکبوونی مندااڵنی بنهماڵهیهک لهسهر کرداری سیاسیوکۆمهاڵیهتیی ههر
کامێکیان ئهنجام دراوه .گرنگترین لێکۆڵینهوه لهوبارهیهوه لهالیهن فڕانک سالۆوهی*
ئهنجام دراوه .بهباوهڕی وی یهکهم منداڵبوون یان پاشهبهرهبوون ،پتر لهههر شتێکی
دیکه ـ له ههڵوێستی چینایهتییهوه بگره تا ڕادهی خوێندهواری ـ ڕهفتاری سیاسیی
مرۆڤهکان دیاری دهکا 36.به شێوهیهکی کۆنکرێت،بهپێی لێکدانهوهکانی وی ،یهکهم
منداڵهکان،وهک ئهمیر عهبباس "پتر دهگهڵ دایک و بابی خۆیان،و ههروهها دهگهڵ
دهسهاڵتی فهرمانڕهوا ههست به وهک یهکی دهکهن...بهرزهفڕو ڕێک و پێکن و
دهسکهوتهکانی ژیانیان بهالوه گرنگه ".به بهراورد دهگهڵ برا چووکه ،ئهوان زیاتر حهز
"له هاودهنگی دهکهن،نهریتخوازن و بهئاسانی دهکهونه حاڵهتی بهرگرییهوه".
فهرهیدوونیش،بهپێی پێشبینییهکانی سالۆوهی ،بوو به بیرمهندێکی ئازاو بنیاتنهرو له
برایهکهی زیاتر ئامادهی ڕووبهڕووبوونهوه دهگهڵ دهسهاڵت بوو.
ئهمیر عهبباس پێنج ساڵه بوو که عهینولمولکی بابی بانگ کرایهوه تاران .لهماوهی ئهو
سااڵنهدا که بنهماڵهی هووهیدا له ئێران دوور بوون،واڵت گۆڕانێکی زۆری بهسهردا
هاتبوو .ڕهزاخان ببوو به شا .دهوڵهته بهدهسهاڵتهکهی نهک ههر پێتهخت ،بگره
سهرانسهری واڵتی هێنابووه ژێر دهسهاڵتی خۆی .ڕهزاشا سهودای نوێکردنهوهی کۆمهڵی
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لهسهردا بوو .باکیشی لهوه نهبوو ئهو ئاڵوگۆڕه له سهرهوهڕاو بهزۆر داسهپێنێ.

دهتگوت ههوڵهکانی لهسهر تێکهڵێک لهبهرنامهکانی بیسمارک له ئهڵمان،میجی له ژاپۆن
و ئهتاتورک له تورکیه دامهزراون.
بنهماڵهی هووهیدا بۆئهوهی بگهڕێنهوه ئێران ڕێگای دوورودرێژی سێ ساڵ پێشیان
نهگرته بهر .لهجیاتی ئهوه دوو ترومبێلی فۆردیان ،که ههردووکیان تازه هاتبوونه
دیمهشق و خهڵک زۆر ئۆگریان بوون ،بهکرێ گرت و ڕاستهڕێ گهڕانهوه ئێران.
هووهیدا لهباسی تارانی سهردهمی منداڵیی خۆیدا سهرنجێکی تایبهتی دهداته دوو
ڕووداو .یهکیان سهفهر بۆ سهر گڵکۆی حهزرهتی عهبدولعهزیمه .دهیگوت دهگهڵ دایکی
چوو بۆ زیارهت و سواری ماشێنی دووکهڵدار بوو 38.ڕوون نیه باسی ئهو ڕووداوه
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چهنده بهڕێکهوتهو چهندهی لێکدانهوهی سیاسییش تێدا ههبووه .بهجۆرێکی دیکه بڵێین
داخوا وهبیرهێنانهوهی سهرلهنوێی بیروباوهڕی مهزههبیی دایکی بهرپهرچدانهوهی
کهسانێک بوو که ئهودهم هووهیدایان به بههایی بوون تۆمهتبار دهکرد؟ ڕووداوی دیکه
جۆرێک داستانی ونبوونی خۆیهتی .دهیگوت زیاتر له سێ سهعات له شهقامهکانی شاردا
سهرگهردان بووه .باسی خهیااڵتی خۆی دهکردو ئهوه که ڕێگاو ناوونیشانی ماڵی نهنکی
لێ گۆڕابوو .کاتێک سهرهنجام به کۆمهگی پاسهوانێک چۆوه ماڵێ ،ئهومنداڵه چووکهڵه
که هووهیدا بوو،لهدڵی خۆیدا پهیمانی دا" :لهوه بهدوا بڕیارم دا قسهی گهورهکان
لهگوێ بگرم و ئیدی سهربهخۆ له ماڵێ دهرنهکهوم".
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عهینولمولک ههشت مانگ له تاران مایهوهو دووباره کرایهوه سهرکونسوولی دیمهشق.
ئهمجاره مهڵبهندی کارهکهی ،ههموو سهرزهمینی فهلهستین و دهفتهری کونسوولیی
ئێران له بهیڕووتیشی دهگرتهوه .تائهودهم کونسوولی ئێران له بهیڕووت بازرگانێکی
یۆنانی بوو .دهیانگوت کابرایهکی ئارهقخۆرو ئههلی ڕابواردن بووه،رهفتاری وی زۆری
بهکهسایهتییهکی یهکێک له رۆمانهکانی گڕاهام گرین دهچوواند .بۆ سهفهری دیمهشق
ئهمجاره بنهماڵهی هووهیدا له جیاتی عارهبانه،لۆرییهکیان به کرێ گرت .کهلوپهلی
نێوماڵ نیوهی ڕووبهری لۆرییهکهی گرت و نیوهکهی دیکهشیان به کۆمهگی قاڵیچهیهکو
دۆشهگێکو پهردهکوللهیهک کرده شوێنی حهوانهوهی ئهفسهرولملووک و دوو
کوڕهکهی و پهرستارێک .عهینولمولکیش له پێشی لۆرییهکه ،لهتهنیشت شۆفێرهوه سوار
بوو.

40

پاش چوار مانگ لهدیمهشق دهرکهوت که کاری دهفتهری بهیڕووت زۆر قورسهو
لهدوورهوه بهڕێوه ناچێ .بهناچار ساڵی )1928(1307وهختێک ئهمیر عهبباس ههشت
نۆساڵه بوو ،بنهماڵهکهیان سهرلهنوێ باریان کردو ئهمجاره له خانوویهکی دوونهۆمدا،له
گهڕهکی موسوڵمان نشینی بهیڕووت نیشتهجێ بوون .نهۆمی یهکهم هی دهفتهری
کونسوولخانه بوو و نهۆمی دووهمیش بوو به شوێنی ژیانی بنهماڵه .ئهمیرعهبباسیش له
مهدرهسهی فهڕانسهیی له بهیڕووت ناونووسیی کرد؛ بهڕێوهبردنی مهدرهسهکه له
ئهستۆی ڕێکخراوێک بوو که بهشێوهیهکی ناڕهسمی سهر به دهوڵهتی فهڕانسه بوو و
بهخۆی دهگوت"میسیۆنی الئیک" .،ههر ئهو میسیۆنه له تارانیش مهدرهسهیهکی وهڕێ
خستبوو که دواتر فهڕهحی دیبا [شاژنی دواتری ئێران] لهوێ دهستی به خوێندن کرد.
38
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ئهمیر عهبباس یازده ساڵی گرنگ و چارهنووسسازی ژیانی خۆی لهم مهدرهسهیه له
بهیڕووت تێپهڕ کرد .ههروهک له ناوی میسیۆن دهردهکهوێ ،بهرنامه دهرسییهکانی
مهدرهسهی فهڕانسهییهکان سهرانسهر عورفی بوون .لهوهش زیاتر قوتابییهکانی نوقمی
فهرههنگ و زمانی فهڕانسهیی دهکرد .بهاڵم عهینولمولک لهسهر ئهوه مکوڕ بوو که
منداڵهکانی عهڕهبییش بزانن و ههر بۆیه مامۆستایهکی تایبهتیی بۆ گرتن .جگه لهوه،
فارسی ،زمانی قسهکردنی ماڵی هووهیدا بوو .ئهفسهرولملووک ئۆگرییهکی تایبهتیی به
وردبوونهوهی منداڵهکانی له زمان و فهرههنگی فارسی ههبوو .بۆ ههر تاکه بهیتێکی
شێعری فارسی که کوڕهکانی لهبهریان کردبا ،خهاڵتێکی دهدانێ .گۆڤاره فارسییهکان و
مووسیقاو خواردنی ئێرانییش بهشێکی ههمیشهیی له ژیانی بنهماڵهیی هووهیدا بوون.
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هووهیدا بۆخۆی قبووڵی بوو که له قوتابخانه ههمیشه قوتابییهکی مامناوهندی بووه .له
هیچ پۆلێک ڕهت نهبۆوه؛ ههرلهوکاتهدا له هیچکامێکیشیاندا ههڵکهوتوو نهبوو .ئۆگریی
به دوو دهرسی ئینشاو مێژووهوه ههبوو .مامۆستاکانی زۆرجار له کارنامهی سااڵنهیدا
وهک گلهیی دهیان نووسی که ئهو تهنیا لهو دهرسانهدا خۆی ماندوو دهکا که بۆخۆی
پێی خۆشن.
له قوتابخانه جاروبار تهمبێکردنیش لهکاردا بوو .هووهیدا پێی وا بوو،زۆرتر مامۆستا
عهڕهبهکان،و نهک فهڕانسهییهکان ئهو جۆره تهمبێیهیان بهکار دێنا .دهتوانین هێندێ
نیشانهی فهڕانسهخوایی له گێڕانهوهی ئهم ڕووداوهدا ببینین .دهیگوت" :مهدرهسهی
فهڕانسهییهکانی بهیڕووت بهپێی سیستمی دروستی فهڕانسه بهڕێوه دهچوو و مامۆستا
فهڕانسهییهکان دۆستانه دهگهڵ قوتابییهکان دهجوواڵنهوه ،بهاڵم بهداخهوه مامۆستا
عهڕهبهکان جۆره توندوتیژییهکی تایبهتییان لهخۆیان نیشان دهدا".
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ئهو باسی ڕۆژێک

دهنووسێ که بانگ کراوهته دهفتهری یهکێک له چاوهدێره عهڕهبهکانی مهدرهسه.
دهیگوت چاوهدێر به خهتکێش له بهری دهستی ڕاکێشاوهو ههرلهوکاتهدا حوکمی کردوه
که هووهیدا القێکی ههڵێنێ و ڕوو بهدیوار بهپێوه ڕاوهستێ*.
* لرررره ێێانررررهوهی ئررررهم هووداوه لررررهزماو هووهیدادا،نیشررررانهیهکی زۆر لررررهتاڵی نررررابی ین .لههاسرررر یدا رررراڵی
سهرنجێاکێشرری داسررر انهکه دهبرررێ لررره ئامرررائهی وی بررره"سییررر کی دروسررر ی فههانیررره" دا ببی رررین .برررهپێچهوانرررهی
ئیررددییای وی لرره دهیررهی سرریی چررهر ی بییرر همدا،واته هاسررپ ئررهو کاترره کرره ئررهویاو بانررک کردۆترره دهف ررهری
چاوهدمری عهههب،تهمبێکردو له قوتابخانهکانی فههانیهدا زۆر باو بوو.
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ساڵی )1931(1310عهینولمولک دوای سێ ساڵ خزمهت له بهیڕووت کرا به
وهزیرموختاری ئێران له عهڕهبستانی سعوودی و ههتا ساڵی )1935(1314لهو پۆستهدا
مایهوه .بهاڵم لهنهکاو لهوساڵهدا ناچاریان کرد خانهنشین بێ .هێشتا نهگهیبووه تهمهنی
خانهنشینی و بۆیه نابێ گومان ههبێ که ئهو داوایه زۆرییهکی تێدا ههبووه .به وتهی
ئهمیرعهبباس،داوای بابی ئاکامی چاکسازییهک بوو که ئهودهم له وهزارهتی دهرهوه
لهئارادا بوو .دهیگوت ئامانجی سهرهکیی ئهو چاکسازییه ههڵکێشانی الوانی کادری
دیپڵۆماتی بوو 43.بهاڵم فهرهیدوونی هووهیدا بۆچوونێکی دیکهی ههیه .ئهو دهڵێ
البردنی بابی ئاکامی ڕاستهوخۆی وهفاداریی وی به سهردار ئهسعهد بوو .دهڵێ وهختێک
سهردار ئهسعهد کهوته بهر تووڕهیی ڕهزاشاو خرایه زیندان،عهینولمولک ههرچهند
دۆستهکانی پێشیان گوت،بهحورمهتی دۆستایهتیی خۆی دهگهڵ سهردار له بهندیخانه
سهری داو ههر ئهو ئازایهتییهش بۆ الدانی بهس بوو.
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ڕهخنهگرانی هووهیدا خانهنشینبوونی بابی بهجۆرێکی دیکه لێک دهدهنهوه .دهڵێن
عهڕهبستانی سعوودی ناڕهزایهتیی له چاالکیی پڕوپاگهندهی عهینولمولک بۆ ئایینی بههایی
دهربڕیوهو الدانهکهی ئاکامی ئهو ناڕهزایهتییه بووه .خانهنشینبوونهکه بهههر هۆیهک
بووبێ شوێنهوارێکی ڕووحیی توندی لهسهر عهینولمولک ههبوو .بێجگه لهوه،چهند ساڵێک
بوو لهباری لهش ساغییشهوه هێندێ گیروگرفتی بۆ پهیدا ببوو .سهرباری ئهو
نهخۆشییه،ئهوکاتهی له عهڕهبستان بوو ڕۆژێک له وشتر بهربۆوهو چارهسهرهکهی
پێویستیی به چهند جار نهشتهرگهری ههبوو .ئهم هۆیانه ههموو دهستیان وهدهستی
یهک داو عهینولمولکیان ،لهدوا ڕۆژهکانی ژیانیدا زۆر دڵشکاو کرد .ئهو ڕۆژی بیست
وپێنجی ڕهشهمهی  )1936(1314کۆچی دوایی کرد .لهوکاتهدا ئهمیرعهبباس
شازدهحهڤده ساڵه بوو.
مهرگی باوک لهنهکاو باری دارایی بنهماڵهی گۆڕی .ناچار بوون لهو خانووه سێ ژوورییه
که له گهڕهکی موسوڵماننشینی بهیڕووت به کرێیان گرتبوو بگوازنهوه ئاپارتمانێکی دوو
ژووریی چووکهڵه ههر لهو گهڕهکه 45.جگه لهوه ناچار بوون ئهو سێ خزمهتکارهش که
له ماڵێ کاریان بۆ دهکردن ئیزن بدهن .سهرچاوهی سهرهکیی داهاتی بنهماڵه ههر
مووچهی خانهنشینیی عهینولمولک بوو .زۆر له دۆستانی بابیان له سهرهمهرگی ویدا
هێندێ بهڵێنیی یارمهتیی ماڵی و بوورسی خوێندنیان پێ دان .بهاڵم بهکردهوه هیچ
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کامێکیان ههنگاوێکیان بۆ کۆمهگ به بنهماڵهی هووهیدا ههڵنههێنایهوه.

ئهفسهرولملووک به لێزانیی تهواوهوه ههموو کاروباری بهڕێوهبردنی بنهماڵهی له
ههلومهرجی قهیرانیی تازهدا وهئهستۆ گرت .جاروبار شتێکی له حیسابی پاشهکهوتی خۆی
ڕادهکێشا ،بهاڵم ههمیشه ئامانجی ئهوه بوو که دوو کوڕهکهی له شوێنهواری باری
دارایی تازهیان بپاریزێ .سهرباری ههوڵ و تهقهالی دایک ،ئهوئاڵوگۆڕهی بهسهر باری
دارایی بنهماڵهدا هات ،شوێنهوارێکی قووڵی لهسهر ورهی ئهمیر عهبباس دانا .بهوئاکامه
گهیشت که،لهژیاندا"پیاو دهبێ ههمیشه ئامادهی ڕووبهڕووبوونهوه دهگهڵ ههر پێشهاتێک
و قبووڵ کردنی تهنگانهو ناخۆشییهکان بێ و ژیان به سادهیی بگرێ و هیچ کاتێک نهبێته
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کۆیله یان شێت و شهیدای ژیان".

مهرگی بابی وهزعی مهدرهسهی ئهمیر عهبباسی نهگۆڕی .بهرهبهره ببووه یهکێک له
قوتابییه خۆشهویستهکانی مهدرهسه .دۆستهکانی دهیانگوت زۆر ئۆگریی ڕووناکبیرانهی
ههن و زۆر بهئهدهب و ئهخالقه .هێندێ جاریش چاالکیی سینفیی خوێندکاریی
دهکرد،چهند ساڵێک کۆمۆنیستێکی بهڕابردووی فهڕانسهیی به ناوی گڕان ژۆن* بووه
بهڕێوهبهری مهدرهسهکه .بوونی ئهو بهڕێوهبهره ئۆگری به مهسهله کۆمهاڵیهتییهکان و
داخوازهکانی بزووتنهوهی چهپی له قوتابییهکاندا بههێزتر کرد .ههر ئهویش بووه هۆی
ئهوه که شهڕی نێوخۆی ئیسپانیا،که لهوڕۆژانهدا نوقڵی مهجلیسی کۆڕوکۆمهڵه
چهپییهکانی جیهان بوو ،ببێته یهکێک له مهسهله گهرمهکانی قوتابخانه .جگه لهوه ،یهکێک
له هاوپۆلهکانی هووهیداش له برهوپێدانی ئهو باسانهدا زۆر کاریگهر بوو .ئهو ئهندامی
ڕێکخراوی الوانی حیزبی کۆمۆنیستی فهڕانسه و سهر بهبنهماڵهیهکی ماقووڵ و بهناوبانگ
بهناوی داندوورێن **بوو .هێندێک له ئهندامانی ئهو بنهماڵهیه دواتر به تاوانی سیاسی
ناوبانگێکی خراپیان دهرکرد.
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ئهمیر عهبباس و فهرهیدوون تهنیا ئێرانییانی ئهو مهدرهسهیه نهبوون .ئهوسهردهمه
بهیڕووت یهکێک له ناوهنده سهرهکییهکانی چاالکیی چهپییه ئاواره ئێرانییهکان بوو.
هووهیدا دهگهڵ هێندێ لهو ئاوارانه بوو به دۆست .ئهگهرچی لهو سهردهمهدا هووهیدا
بهرههمهکانی مارکسی دهخوێندنهوه،و ههرچهند بهشێک لهو هاوڕێیهتییانه بوونه هۆی
Grand Jouan
D,Andurains

*

**
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ئهوهی تا مابوو لهالی هێندێ کهس به "ڕووناکبیری کافهنشینی چهپ"

ناوبانگ دهربکا،

بهاڵم هووهیدا مارکسیزم،یان تهنانهت سۆسیالدێموکڕاسییشی وهک جیهانبینی یان
کۆمهڵێک بیروڕای دۆگم قبووڵ نهکرد .هاندهری سهرهکیی بۆ خوێندنهوهی
نووسینهکانی مارکس ،نهک ئۆگری به دۆگمبیرکردنهوه ،بهڵکوو تینووێتیی ههمیشهیی بۆ
زانینی بیروبۆچوونی جۆراوجۆرو تامهزرۆیی بێ سنووری بۆ کتێب بوو.
ساڵهکانی دواتر ،بێجگه لهو ناوبانگهی وهک "ڕووناکبیری کافهنشینی چهپ" تهنیا شت که
لهو خوێندنهوه مارکسیستییه له مێشک و زمانیدا مابوو،زرینگانهوهیهکی زۆر سووکی
بیروبۆچوونی سۆسیالیستی بوو.
ههر ئهو تامهزرۆییه بێ سنووره ئهوی نارده سینهماکانی بهیڕووت .لهوکاتهوه
ئۆگرییهکی تایبهتیی به سینهما پهیدا کردو ئهو ئۆگرییه تا کۆتایی تهمهنی بهردهوام بوو.
جگه لهوه،زۆر لهو کتێبانهی مامۆستاکان پهسندیان دهکردن،بهتایبهتی بهرههمی نووسهره
فهڕانسهییهکانی زۆر به ئیشتیاوه دهخوێندنهوه .خوانه زهمینییهکانی ئاندرهژید،که
وهرگێراوه فارسییهکهی دواتر به قهڵهمی دوکتۆر حوسێنی هونهرمهندی و جهاللی ئالی
ئهحمهد له ئێران باڵو بۆوه،له کتێبه خۆشهویستهکانی ئهو سهردهمهی بوو  .لهو کتێبهدا
بوو که ژید به زمانێکی زۆر یاخییانه ڕێزی له بوونی مرۆڤ دهگرت ،چێژخوازی (لذت
طلبی)ی پهسند دهکردو بێ پهروا ڕای دهگهیاند که "ئیدی باوهڕم به گوناح نیه".
لهسهردهمی الوهتیدا ئهم کتێبه هاودهمی ههمیشهیی هووهیدا بوو 50.کاتێک دواتر له
بهیڕووتهوه به مهبهستی چوون بۆ ئورووپا ،سواری کهشتی بوو،تهنیا کتێب که دهگهڵ
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خۆی برد کتێبی "خوانه زهمینییهکان" بوو.

نیچه ،ئهڕنێست ڕهنان و دی .ئێچ .الرێنس هێندێ نووسهری دیکه بوون که مامۆستا
فهڕانسهییهکان ئامۆژگاریی قوتابییانیان دهکرد بهرههمهکانیان بخوێننهوه .زۆربهی
شهوان ،هووهیداو دۆستهکانی له ئاپارتمانی بنهماڵهی وی کۆ دهبوونهوهو به لێبڕاوی و

 فهرهیدوونی هووهیدا دییامبری  1997له وتومیمکدا باسی کرد که له بهیێووه فیله یهکێک له کاره جێ ئۆ رییهکانی
ئهوو براکهی بووه.فهرهیدووو دواتر بوو به یهکێک له جێ م کانهترین هه ه رانی سی هماو یهکێک بوو له دامهزرم هراو
و هاوکارانی ۆڤاری بهناوبان ی کایه دو سی هما
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مهتهڵۆکهی هویدا
تینوتاوی تایبهت به باسهکانی سهردهمی الوهتی ،ئهو کتێبانهی خویندبوویاننهوه ،دهیان
خستنه بهر باس و لهژیانی خۆیاندا بۆ ماناو ئاکامهکانیان دهگهڕان .جاری واش بوو باسی
مهسهله سیاسییهکانی ڕۆژیان دهکرد .دهیانهویست ئێران له ههژاری ونهزانی بێننه دهر.
نوێخواز بوون و ئارهزووی ڕۆژێکیان دهکرد که ئێرانیش ببێته کۆمهڵێکی نوێ و
پێشکهوتنخواز .باسی ئهگهری دامهزرانی دهوڵهتێکی یههوودی لهسهر خاکی فهلهستینیش
لهو سهردهمهدا زۆر باو بوو .هووهیدا یهکێک لهو کهمایهتییه چووکهڵه بوو که الیهنگری
پێکهاتنی دهوڵهتێکی لهوچهشنه بوون .دهیگوت ئهمه تهنیا بهرپهرچدانهوهیه بۆ دژایهتیی
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مێژوویی دهگهڵ سامییهکان.

ئاندره مالڕۆ یهکی دیکه له باسه گهرمهکانی قوتابییانی مهدرهسهی فهڕانسهییهکانی
بهیڕووت بوو .لهو سهردهمهدا ،مالڕۆ به یهکێک له بهناوبانگترین ڕووناکبیرانی فهڕانسه
دهژمێردرا .چهندوچۆنی ژیانی له هیندوچین زۆری باس لهسهر بوو .لهو کێشهو باسانهدا
که ڕۆژانه له مهدرهسهو ئێواران له ماڵی هووهیدا له ئارادا بوون،ئهو ئۆگرییهکی
تایبهتیی به باڕۆن کالپیک52،یهکێک له کهسایهتییه سهرهکییهکانی کتێبی چارهنووسی
مرۆڤ نیشان دهدا*.
"چارهنووسی مرۆڤ"ی مالڕۆ یهکهم قۆناخهکانی شۆرشی چین له ڕوانگهی
ئیگزیستانسیالیستییهوه ههڵ دهسهنگێنی .باڕۆن کالپیکیش یهکێک له ئاڵۆزترین و
* نووسررری ی ئیان امررره وهک ههوڵرررداو برررۆ پهیرررداکردنی پرررێۆئهو بابرررهتێک دهچرررێ کررره زۆرجرررار،بێ ئا ررراداریی ئرررهو
کهسررهی ئیان امهکررهی لهسررهر دهنووسررر ،له پشرر هوهی برروونی وی ررۆی دهنرروم ێ .پێشررکهرجی ئررهو ێێانهوهیرره
قبررووڵکردنی ئررهو ریکانهیهیرره کرره هررهر هووداومکرری ئیرراو ،ههرچهنرردیش کررهم بایررهخ دیررار بێ،بایررهخ و مانررای ررۆی
ههیرره .کاتێررک لرره وترروومیه سهرسررهرهکییهکانی مهدرهسررهدا،هووهیدا ئررۆ ریی ررۆی برره ئانرردهه ئیررد یرراو برراهۆو
کالپیررک دهردهبێی،بۆ ررۆی نررهی دهزانرری کرره پررهنجا سرراد دواتررر ،ههرئررهو ئررۆ ری دهربێی رره سررادهیه،لرره دهسرر ی
ئیان امهنووسرررهکهیدا ،دهبێ ررره سرررێکبولی سروشرررپ و چارهنووسررری وی .لههاسررر یدا یرررهکێک لررره مهترسرررییهکانی
ئیان امهنووسررین،وهک شررێوهیهکی ئررهدهبی ،هاسررپ لهمررهدا شرراردراوهتهوه .هررهر لێرهدایرره کرره دهکررر تووشرری ئررهو
فکررره بررین کرره هرریا هووداومررک و هرریا وتهیررهک برره ش ر ێکی همکررهوه نررهزانین و هررهموو ش ر ێک برره مانررادار بررزانین .
لههاسرر یدا ئیان امهنووسررین بهشررێک لررهو مهقوولهیهیرره کرره نیچرره پێرری دهڵرری " نه ۆشرریی تیرۆری"،واترره هررهوڵی
بررێ ئاکررامی مرۆڤررهکاو بررۆ کهمکردنررهوهی ههوترری بررهرباڵوو زۆر ئرراڵۆزی برروونی مرررۆا تررا هادهی هێ ررد نکوونررهو
دروسررر کراوی ئاشررر ای مێشرررکی ۆمررراو .ههرچهنرررد ئرررهم ههواڵنررره وهک کارهکرررانی دۆنکیشرررۆه دهچرررن ،برررهاڵم برررۆ
تێ هیشرر ی ر ههرنررهبێ ر بهشررێک لرره ئاڵۆزییررهکانی ئررهو برروواره بێ انهیرره کرره "مرۆڤرری دیکه"یرره ،لهولێکدانررهوهو
لێکهمکردنهوهیه زیاتر چارهیهککاو نیه.
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مهتهڵۆکهی هویدا
پڕناتهباییترین کهسایهتییهکانی داستانه .بنهچهکهی دهچێتهوه سهر نهجیب زادهیهکی
لێکهوتوو .نهک ههر جیهان ،بهڵکوو خۆشی له ڕوانگهیهکهوه له یهک کاتدا به تاڵ و گاڵته
دهزانی و ههڵ دهسهنگاند .دهی زانی ڕۆژێک "دهبێته نجوومگهری دهربار" و "له ساتێکدا
دهمرێ که دهیهوێ مانگ لهنێو باتاڵغێک دهرکێشێ 53".سهخاوهتهکهی ئهندازهی نهبوو.
دوا سهد دۆاڵری گیرفانی،وهک بهخشیش دا به خزمهتچیی ڕێستوورانێک .دهگهڵ ژنان
بهڕێزهوه ڕهفتاری دهکرد .ههر لهوکاتهدا نهی دهتوانی پێوهندییهکی بهردهوامیان
دهگهڵ دامهزرێنێ.
کردهوهکانی نهک لهسهر بناخهی ڕێوشوێنه ئهخالقییهکان ،بهڵکه لهخۆوه(غهریزی) بوون.
لهگهرمهی ئهو ملمالنهیهی له شانگهای له ئارادا بوو،ـ تهوهری سهرهکیی چارهنووسی
مرۆڤیش ههر ئهو ملمالنهیهیهـ هاودڵیی وی زیاتر دهگهڵ شۆرشگێڕه کۆمۆنیستهکاندا
بوو.ههر لهوکاتهدا دهگهڵ کاربهدهستانی پۆلیس،دهگهڵ یاخییه چهکدارهکان و دهگهڵ
باڵیۆزخانهی جۆراوجۆر که الیهنگری کوشتاری کۆمۆنیستهکان به دهستی چان کایچیک
بوون،پێوهندیی ههبوو .دهاڵڵی شتوومهکی دێرینه بوو .تهنانهت هێندێک کهس پێیان وا
بوو قاچاغی تریاکیش دهکا .بهاڵم به باوهڕی ژیسۆر* که بۆخۆی ئاقڵترین کهسایهتیی
ڕۆمانهکهیه،باڕۆن له دنیای خهیاڵیی تایبهت به خۆیدا دهژیا؛ دنیایهکی پڕ له خهون و درۆ؛
له یهک قسهدا" ،ئهو بهدهست نهخۆشیی خهیاڵپهروهرییهوه گرفتار بوو...خهیاڵپهروهری
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بۆ وی ڕیگایهک بوو بۆ نکوولی لهژیان".

دهتوانین ههرلهوکاتهدا بڵێین کالپیک نهبوونبینه (نیست انگار ،الوجودی) .لهالی وی "هیج
شتێک بهڕاستی نیه .ههموو شتێک تهنیا خهونێکه 55".لهالیهک ههوای خۆشگوزهرانیی
لهسهردایهو له الیهکی دیکه ،حهزو توانای وهسهریهک نانی سامانی نیه .حهزی به
خۆشگوزهرانی زیاتر الیهنی ئیپیکووریی ههیهو پێوهندییهکی به ئایینی مڵکداریی ڕۆژگاری
تازهوه نیه .هێندێ ڕهگی بهگومانیی نهبوون بینیی تێدا ههن و ههربۆیهش "حهز به
مهرگ...سهودای خۆوێران کردن" لهودا زۆرن 56.کاتێکی شازادهی بهئهسڵ لههیستانی و
جێی گومان ،وشیاری کردهوه که ئهگهر تا سبهینێ شانگهای بهجێ نههێڵێ مردن
چاوهڕێیهتی ،ئهو ههموو دراوی نهغدو بهشی زۆری وهختی خۆی له کازینۆیهکدا خهرجی
قومار کرد.
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به وتهی ژیسۆر ،کالپیک پیاوێکه که "دڵێکی زێڕین ،بهاڵم بهتاڵی ههیه...بهپێچهوانهی
خهڵکی دیکه،پوختهی کهسایهتیی کالپیک نه ئۆگرییه ،نه تهنیایی ،ههموو گیانی وی ههست
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وسۆزهو هیچی دی ".ئهو له دهگمهن کهسانێکه که "ناوکی ههناوی یان نیه".

سهرهنجامیش ،ههژارو دهست تهنگ،بهجلوبهرگی دهریاوانییهوه ،له چین ڕای
کرد،ئهوهش لهحاڵێکدا بوو که هێندێک له دۆستانی له "هاڵێکی گهورهدا که پێشتر هی
قوتابخانهیهک بوو" چاوهڕێ بوون "بیان بهنه حهوشهیهک و لهوێڕا به تاقمی ئیعدامیان
58

بسپێرن".

بێگومان له نێوهرۆکی ههر مرۆڤێکدا دهتوانین هێندێک ناتهبایی بهدی بکهین .بهاڵم
کالپیک ،وهک هووهیدا لهومرۆڤه دهگمهنانه بوو که کهسایهتییهکهیان ئهو ناتهباییه
دیاری دهکا .ههم سواڵکهر بوو ،ههم ئهبلهخهرج .ماقووڵزادهیهکی ههژار .بهچاوی
ڕهشبینییهوه سهیری دنیای دهکردو له یهک کاتدا،زۆریش خۆشگوزهران بوو .مالڕۆ
گوتهنی "کالپیک له دو کهسایهتیی جیاواز دروست ببوو .یهکیان ئارهزووی ژیانی ههبوو،
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ئهوی دیکهیان خولیای مردن".

لهبارهی هووهیداشهوه،دهڵێی ههم لهسهردهمی الوهتی و ههم له دهورانی ژیانی
یهکسهر سیاسیی ویدا ،دهگهڵ دوو کهسایهتیی زۆر جیاواز ڕووبهڕووین .له بهیڕووت
ههر لهوکاتهدا که ئۆگری کالپیک و نهبوون بینییهکهی بوو ،الیهنگری سهن ژووسێتیش
بوو،واته ههر ئهوکهسهی به "بهدئهخالقی و خۆپهرستی و خۆبهزلزانی" ناوبانگی ههبوو،و
یهکێک له سیما ترسناکهکانی شۆرشی فهڕانسه بوو 60.ههر ئهویش بوو که دژی پێکهێنانی
دادگایهک بۆ موحاکهمهکردنی شا بوو .چوونکه دهیگوت "دامهزراندنی ئهودادگایه
بۆخۆی گریمانهی بێگوناحبوونی شای تێدایه ".ئهو بوو که دهیگوت "بۆ سهقامگیربوونی
نیزامی کۆماری ،کوشتنی شا پێویسته".
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جگه لهوه،هووهیدا له وتووێژ دهگهڵ هێندێک له دۆسته ئێرانییهکانیدا،پشتیوانیی له
تڕۆتسکییش دهکرد 62.لهو کاتهدا تازه دادگا پڕشوورهییهکانی مۆسکۆ دامهزرابوون .زۆر
دله دۆسته کۆمۆنیستهکانی هووهیدا،و لهڕاستیدا کهم و زۆر ههموو کۆمۆنیسته
ئێرانییهکان ،الیهنی ستالینیان گرتبوو .بهالی وانهوه تڕۆتسکی نوێنگهی شهیتان بوو.
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مهتهڵۆکهی هویدا
کالپیک و ڕهشبینییه سهمهرهکهی،سهن ژووسێت و باوهڕی پتهوی بهتوانای شیفابهخشی
توندوتیژی ،ئاندڕهژیدو ههوهسه جیسمانییهکانی،و تهنانهت تڕۆتسکی و بیری شۆرشه
ههمیشهییهکهی ههموو له خاڵێکدا هاوبهشن .ههموویان ڕۆمانتیکن .تهنانهت ئهڵقهی
دۆستانی نیزیکی هووهیدا له مهدرهسهش ناوێکیان بۆخۆیان ههڵ بژاردبوو که ئاوازی
رۆمانتیزمی مێژوویی شهپۆلی تێدا دهدا .ئهوان خۆیان به بژارده ڕووناکبیرییهکانی
قوتابخانه دهزانی و ناوی "تهمپلهرهکان" *یان ههڵ بژاردبوو 63.ههڵبژاردنهکهیان زۆر
سهیر بوو چوونکه تهمپلهرهکانی سهدهی دوازدهههم ،شهرکهرانێکی بهناوبانگ بوون که
له شهڕی خاچپهرستهکاندا بهدژی موسوڵمانان شهڕیان دهکرد .به بۆچوونی هێندێک له
لێکۆڵهران دهبێ ههر ئهو تهمپلهرانه به یهکهم شانهی ماسۆنییهکان بزانین .بهشێکی دیکه
پێیان وایه دهبێ ئهوانه به ههوێنێکی گرنگی "مێشکی ئهدهبیی دهورانی ڕۆمانتیک
دانێین 64".دیاره تهمپلهرهکانی بهیڕووت تهنیا له ئاڵۆزبڵۆزییهکانی سهردهمی الوهتیدا
هاودین و هاوپهیمان بوون.
له دنیای هاوڕێیهتیدا هووهیدا ههمیشه بهوهفا بوو .زۆر لهوکهسانهی له بهیڕووت چاوی
پێیان کهوت تامردن بهدۆست و هاوڕێی مانهوه .باکیشی لهوه نهبوو که ئهو
دۆستایهتییانه هێندێ جار به زیانی خۆی تهواو بن .جگه لهوه بهشێک له قوتابییه
عهڕهبهکانی مهدرهسه دواتر چوونه ڕیزی بژارده سیاسییهکانی جیهانی عهڕهبهوه .به
وتهی هووهیدا" :له کابینهیهکی لوبناندا له دوازده وهزیر،حهوتیان له هاوقوتابییهکانی من
بوون".
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لهنێو دۆستانی ئهڵقهی "تهمپلهر"دا ،هووهیدا ئۆگرییهکی تایبهتیی به کچێکی جوان و گهنج
بهناوی ڕێنه دۆمان * ههبوو .ههردووکیان له نواندنی شانۆنامهیهکی ڕاسیندا
بهناوی Les Plaideursبهشدار بوون .ڕێنه نهخشی "کۆنتس پیمپۆش"**ی له ئهستۆ
بوو،و نهخشی سهرهکی،واته "داندهن"***یش هووهیدا یاریی دهکرد .ئهو قازییهکی
پڕکاره که "پێچ و مۆرهکانی لهئاکامی کاری زۆردا نهختێک شل ببوونهوه" 66.له یهکێک له
*Templars
*

Rene Domont
Countess of Pimposh
***
Danden
**
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مهتهڵۆکهی هویدا
شهوانی پێشاندانی ئهو شانۆیهدا بوو که هووهیدا قسهخۆشی و تیژهۆشی و حازرجوابیی
کهدواتر بوو به بهشێک له کهسایهتیی سیاسیی وی،لهخۆی نیشان دا .کاتێک بینهران به
دهنگی بهرز به قسهیهکی داندهن پێکهنین ،هووهیدا که جلوبهرگی جوان وڕازاوهی قازیی
دهبهردا بوو ،چهکوچی سهرۆکایهتیی لهمێزهکهی خۆی داو ڕای گهیاند که "ئهگهر
ئامادهبووان بێدهنگی نهپارێزن ،جگه له دهرکردنیان چارهیهکمان نیه".
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مامۆساتای شانۆ که باوهڕێکی پتهوی به پیرۆزیی دهقه کۆنهکان ههبوو،ئهو گۆڕینه
کتوپڕهی له دهقی شانۆنامهی ڕاسیندا پێ خهراپ بوو .بهاڵم بینهرهکان به پێکهنینی
بهرزو سهرلهنوێی خۆیان نیشانیان دا که ئهو شیرنکارییهی هووهیدایان پێ خۆش بووه.
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هووهیدا تا مابوو نامهگۆڕینهوهی دهگهڵ ڕێنه بهردهوام بوو .جارجار یادی شانۆنامهی
ڕاسینی دهکردهوهو تهنانهت جاری وابوو به ڕێنهی دهگوت کۆنتس 69.پێوهندیی ئهم
دووانه لهبارێکهوه زۆر جوان بوو .دهتوانین لهودا نیشانهی ئهوینێک ببینین که ههرگیز
ئاشکرا نهکراو دهرفهتی وهدیهاتنی دهست نهکهوت .کاتێک هاوینی ساڵی )1998(1377له
بڕوکسێل چوومه سهردانی ڕێنه،چاکهت و داوێنێکی جوانی ئاسمانیی دهبهردا بوون.
سهروچاوی زۆر بهسهلیقهوه ڕازاندبۆوه .زۆر بهتامهزرۆیی ،داستانی دۆستایهتیی خۆی
دهگهڵ "ئهمیر"ی شی دهکردهوه .ههموو سهنگینیی خانمێکی بۆرژوای بهفهرههنگی
ئورووپایی لهودا بهرچاو دهکهوت .له ڕوخساریدا هێشتا جوانی و نازهنینیی زهمانی
گهنجی دهگهڵ نیشانهکانی پیری له ملمالنهدا بوون .دیار بوو که به جحێڵی لهوانه بووه
ههموو کهس گیرۆدهی بێ.
قسهکانمان جارێک به فهڕانسهو جارێک به ئینگلیسی بوون .زۆرتر وابوو به ئینگلیسی
دهستی پێ دهکردو ئهمجار ههژانی گێرانهوهکه وهکهیفی دهخست ولهنهکاو بێ ئهوهی
به خۆی بزانێ قسهکانی بهزمانی زگماکیی خۆی ،فهڕانسهیی درێژه دهدا.
دهیگوت یهکهم جار وهختێک چاوی به هووهیدا کهوت ،که ههردووکیان سهرگهرمی
مانگرتنێکی قوتابییان بوون .بهڕێوهبهری قوتابخانه یهکێک لهقوتابییه عێڕاقییهکانی
دهرکردبوو و هووهیداو هاوخهباتهکانیشی خوازیاری گهڕانهوهی بوون .سهرهنجام
بهرپرسانی مهدرهسه تهسلیمی ویستی قوتابییهکان بوون .ڕێنه دهیگوت" :ئهمیر زۆر
میهرهبان و بهگوزهشت و زانا بوو" دهیگوت ڕهفتاری "سهنگین و ڕهسمی" بوو .ده ساڵی
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مهتهڵۆکهی هویدا
پێ چوو تا سهرهنجام هووهیدا له نامهیهکدا که له لهندهنهوه بۆی نارد،بۆ یهکهمجار له
جیاتی "ئێوه" "،تۆ"ی بۆ بهکار هێنا .ههر لهو نامهیهدا هێندێ نیشانهی ئهو خۆشهویستییه
شاراوهیهشیان دهتوانین ببینین.

70

دیاره به وتهی ڕێنه" :بۆ من و ئهمیر،هاوڕێیهتی له

عیشق گرنگتر بوو .عیشق زوو دهڕواو ههرگیز تهمهنێک نابا .هاوڕێیهتی تا مردن
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دهمێنێ".

دهیگوت وتووێژهکانیان زۆرتر لهبارهی مهسهله ئهدهبییهکانهوه بوون .بهخهفهتهوه
وهبیری دێنایهوه که "ئهمیر بهئاسانی دهی توانی لهبهرڕا قسهکانی موولێر ،بوودلێر یان
ئاپوولینێر بگێڕێتهوه ".باسی له سهلیقهی ههمیشهیی هووهیدا له جلوبهرگ پۆشێندا
دهکرد .کراسی سپی و کڕاواتی سوور و شاڵواری شینی باس دهکرد که یۆنیفۆڕمی
مهدرهسه بوون .باوهڕی وا بوو "کاتێک ئهو بهرگهشی دهبهر دهکرد،ههر شۆخ و
شهنگییهکی تایبهتیی ههبوو" پاشان،لهنهکاو ،وهک بڵێی بهڕێکهوت ،چهند وشهی شێعرێکی
وهبیر هاتنهوه که هووهیدا پێش ئهوهی له بهیڕووت بڕوا لهسهر بهرگی دهفتهرهکهی
ویی نووسیبوون .دهیگوت شێعرێکی ئاڵفرێد دو ڤینی* بوو .بهڵێنی دا ئهگهر
دهستخهتهکهی هووهیدای دیتهوه کۆپییهکیم بۆ بنێرێ.
کاتێک هووهیدا بهیڕووتی بهجێ هێشت،فهرههنگ و زمانێک که له مێشکیدا
دهزرینگایهوه،سهرچاوهی سهرهکیی سهرمایه سێمبوولیکهکانی،ئهو شێعرانهی باسی ئهوین
وئاوات و نائومێدییهکانییان دهکرد،ئهو شیرنکارییه زمانییانه که بناخهی قسهو
نووسینهکانی ئهویان پێک دێنا،ههموو لهجێدا ئورووپایی بوون .کهم وزۆر ههموو ئهو
کتێبانهی دهی خوێندنهوه ،به فهڕانسه،ئینگلیسی یان عهڕهبی بوون .تهنیا لهماڵێ ،ئهویش
بهپێداگریی دایکی،هێندێ شێعری فارسیی دهخوێندنهوه تا زاڵبوونی بهسهر زمانی
فارسیدا بپارێزێ.
له دهورانی مانهوهی له ئورووپادا،بێگومان نهریته ڕۆژئاواییهکانی مایهی ئاسانیی
کاروباری بوون .بهاڵم کاتێک گهڕایهوه ئێران،ئهگهرچی ههر ئهو نهریتانه یارمهتییان دا بۆ
ئهوهی به خێراییهکی سهرسوڕهێن بگاته لووتکهی دهسهاڵت،ههرلهو کاتهدا ،خاڵی
الوازیشی بوون .دژواره بتوانی حکوومهت بهسهر واڵتێکدا بکهی که زمان و
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Alfred de Vigny

*

مهتهڵۆکهی هویدا
فهرههنگهکهی[بۆ تۆ] بوونه مهڵبهندێکی بێگانه .هاوسهری هووهیدا به تاڵی و زۆر
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بهکورتی ئاوای باس دهکا" :هووهیدا بۆ ئێرانییهکان لهڕادهبهدهر ئورووپایی بوو".

سێ مانگ چاوهڕێ بووم و سهرهنجام نامهی ڕێنه دهگهڵ کۆپییهکی دهستخهتهکهی
هووهیدا گهیشت .ئهو چوار دێڕهی وهک یادگار لهسهر دهفتهری ڕێنهی نووسیبوون
بهڕاستی لهباری وێکچوونی دهگهڵ ژیانی هووهیدا خۆیهوه ههژێنهر بوون .ئهو چوار
دێره بهشێکن له بهناوبانگترین شێعری دوڤینی بهناوی "مهرگی گورگ":
ناڵین،شیوهن و گریان کاری دهستهوستانانه*
به ورهی بهرزهوه پێ بنێ نێو جادهی چارهنووس
کۆڵێک که به پشک کهوتۆته سهر شانت ههڵگرهو
ئهمجار وهک من ئازار بچێژهو به بێدهنگی بمره.
***
ناڵــــــهوو گریانو شیـــوهن کاری بێچارانـــهیــــه
دڵقهوی پێ ههڵبڕه .جا بگره جادهی چارهنـــووس
ههڵ گره ئهو کۆڵه وا کهوتۆته سهر شانت به پشک
چهشنیمن مهینهت بچێژهو فڕکه بادهی چارهنووس

* شێیری دوڤی ی بههواڵهه به پێشوازی شێیرمکی بایێۆو بهناوی "چایلد هاهۆڵد"هوه چووه .دوو دمر لهم شێیره
سهرهتای ئهم فهسڵهو.
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فهسڵی سێیهم
عهوداڵی پاریس

له کووچهو کۆاڵنی پێتهخته کۆنهکاندا
ههموو شتێک،تهنانهت ترسیش ،سهرسوڕهێنه
بوودلێر
ئهمیر عهبباسی نۆزدهساڵه،له کاتێکدا نوسخهیهکی لهکتێبی خوانه زهمینییهکانی ئاندڕهژید
بهدهستهوه بوو ،ئێوارهیهکی شێداری خهرمانانی،)1938(1317له بهیڕووت سواری
کهشتییهک بوو که دهیبرده ئورووپای دنیای خهیاڵی.
ئهفسهرولملووکی دایکی ،بهناچار ههر لهماڵێ خواحافزیی لێ کرد .لهوڕۆژانهدا بهندهری
بهیڕووت یهکێک له گهڕهکه نائهمنهکانی شار بوو و ژنان ههتا بۆیان کرابایه له چوون بۆ
وێ خۆیان دهپاراست .ڕێ و ڕهسمی باوی خواحافزی بهوجۆرهی دابی بنهماڵه
موسوڵمانهکان بوو،لهسهر داوای دایکی ئهمیر عهبباس بهڕێوه چوو .ئهفسهرولملووک له
شیپانهی دهرگادا ڕاوهستا ،قوڕئانێکی بهدهستهوه گرت و کوڕهکهی سێ جار ،لهحاڵێکدا
ههموو جارێ بۆتهعزیم سهری دادهنواند،به بن ئهو کتێبه پیرۆزهدا تێپهڕاندو جاری
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مهتهڵۆکهی هویدا
سێیهم موسافیره الوهکهی هان دا قوڕئانهکه ماچ بکاو به نیشانهی ڕێزدانان لهسهر چاوی
1

خۆی دابنێ.

هووهیدا دهنووسێ" :ئهمن بهچاوی پڕفرمێسک و کۆڵهگرووهوه دهگهڵ براکهم به
مهبهستی چوونهبهندهر سواری تاکسی بووین .دایکم ئارامیی خۆی پاراستبوو و
ئامۆژگاریی منی دهکرد که به ئهقڵ ڕهفتار بکهم .دهمزانی که ههر نهبێ خهم و
خهفهتهکهی بهقهرا منه 2".بهمجۆره،فهرهیدوون وئهمیر عهبباس چوونه بهندهرێک که
ڕۆژانه پڕ بوو له موسافیری ئورووپایی و عهڕهب و کۆمهڵیکی زۆر دهستفرۆش و
کهشتییهوان و تهنانهت الت ولووت .جانتایهکهی هووهیدا تهنیا دوو دهست چاکهت و
شاڵوار ،چهند کراس ،چهند پارچه جلی بنهوهو کهرهسهی ڕیش تاشینی تێدا بوو .دهڵێ
دهچوومه ئورووپایهک که ههموو شتێک لهوێ دهستی پێ دهکردو لهوێش تهواو
دهبوو...دهچوومه سهرزهمینێک که له ماوهی دوازده ساڵدا که لهسهر التهختهکانی
3

مهدرهسهیهکی فهڕانسهیی دانیشتبووم،خۆراکی ژیانی فکریی من بوو".

تهنانهت ئهو کهشتییهش که هووهیدای دهبرده ئورووپا ،بوو به مایهی سهرسوڕمان و
ئافهرینی .دهیگوت" :ئهو کهشتییهی چاوهڕێم بوو،هی کومپانیای موسافیرگوازتنهوهی
ماریتیمی فهڕانسه بوو بهناوی شامپۆلیۆن .ئهمه ناوی زانایهکی فهڕانسهییه که بۆ یهکهم
جار توانی خهتی کووفی که به فهڕانسهیی پێی دهڵێن، Cuneformeبهچاکی
بخوێنێتهوه*...له دهرسهکانی قوتابخانهدا،وهدوای ژیان و ڕیزلێنانی وی کهوتبووم ...داخوا
ئهمه بۆخۆی نیشانهیهک و شوێنهوارێک له ڕێزلێنان نهبوو؟ سهفهر بۆ
ئورووپا،سهرچاوهی ههموو زانستهکان ،به کهشتییهک که ناوهکهی دهگهڵ زانست و
مێژوو لێک گرێ دراوه 4".له پهنا ئهو ههموو پێههڵالگوتنهی ئورووپا ،تهنیا جاروبار
دهتوانین سووکهڕهخنهیهکیش ببینین.دهیگوت" :پێم وا بوو دهچمه ئورووپایهک که به

* هووهیرررردا لێرررررهدا تووشرررری ههڵهیررررهکی مێیوویرررری بررررووه .شررررامۆۆلیۆو ( )1832-1790لههاسرررر یدا مییرناسرررری
فههانیرررهیی بررروو کررره لررره کررراتی وم دنرررهوهی برررهردهکانی هۆسرررێ ا Rosettaههمرررزی هیێۆ لیفررری مییرررری
دۆزییرررهوه .رررهتی کرررووفی سررروومهرییهکاو دهوری شرررها هرررهزار سررراد لهمهوبرررهر نووسرررییانهوه .کهسرررانی وهک
ئێا.سی.هالی یررررۆو H.C.Rawlinsonو جی.ئێف .رۆتهفررررهو  G.F.Grotefenههمررررزی ررررهتی کررررووفی
یاو کردهوه .رن رین دهسکهوتیاو وهر ێێانی دهقه کووفییه ئێرانییهکاو بوو.
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دایک و دایهنی مرۆڤایهتیم دهزانی،بهاڵم پێم دهخاکێکی مردوو دهنا،ئورووپایهک که
5

بههۆی کینه ،تێکنهگهیشتن و خۆبهزلزانییهکهی دهسهرهمهرگدا بوو".

ئهگهر نهخشهی جوغڕافیا به پێوانه دانێین ،سهفهری هووهیدا دوورودرێژ بوو و ئهوی
له قاڕڕهیهکهوه برده قاڕڕهیهکی دیکه .بهاڵم ئهگهر ڕاهاتنی فکری بکهینه پێوانه ،و
ئهگهر قسهکهی کلۆدلۆوی شتڕاوس قبووڵ بکهین،ئهودهم دهتوانین سهفهرهکهی به
گهشت و گوزارێک له سهرزهمینێکی ئاشنادا بزانین .لۆوی شتڕاوس دهیگوت موسوڵمانان
و فهڕانسهییهکان له شتێکدا زۆر وهک یهک دهچن .دهیگوت لهههر دووکیاندا "دهتوانی
جۆرێک بۆچوونی کتێبی و جۆرێک ڕووحیهی نهناسراو ببینی .ههردووکیان پێ لهسهر
ئهوه دادهگرن که چارهسهری تیئۆریی گیروگرفتێک وهک چارهسهری[بهکردهوهی] ئهو
گیروگرفته وایه ...ههردووکیان وێنهی وهک یهک لهجیهان دهکێشنهوه که لهودا دهکرێ
به بهکارهێنانی زیرهکانهی ئهقڵ و مهنتیق ههر گیروگرفتێک چارهسهر بکرێ 6".ڕهنگه
بهیڕووت پتر له ههر شارێکی دیکه،نوێنگهی ئاشقی تێکهاڵویی ڕۆژههاڵت وڕۆژئاواو
فهڕانسهو جیهانی ئیسالم بووبێ .بهمجۆره،هووهیدا که ڕۆڵهی بهرههقی بهیڕووتی جیهان
وهتهن بوو ،وهک فهڕانسهییهک دهچوو که النی کهم به نهزهری شتڕاوس،تهنیا دهی
توانی بۆچوونه کتێبییهکهی،و بیروباوهڕه نهناسراوو دۆزراوهوهکهی ،و ههروهها ئهو
مهیلهی که چارهسهری تیئۆریی ههر مهسهلهیهک بهمانای چارهسهری ئهو مهسهلهیه
لهجیهانی واقیعدا بزانێ،دووچهندانه بکاتهوه".

7

ڕۆژی دووهم ئارهزووی دیتنی فهرانسه بهسهر ئهو دڵهخورپهیهدا که لهکاتی سهفهردا
تووشی مرۆڤ دهبێ ،سهر کهوت و لهجێی وی ،جۆرێک حاڵهتی دۆزینهوهو چاوهڕوانی و
چهشنێک هیوا به پێک گهیشتنی فکری بهسهریدا زاڵ بوو .بۆنی"بیفتهک و پهتاته"
دهههموو جێیهکی کهشتییهکه گهڕابوو .بهفکری هووهیدا "بهمجۆره،بوونی واڵتی فهڕانسه
8

بهباشی ههست پێ دهکرا".

دهربڕینه ڕاستوێژانهکهی هووهیدا لهبارهی فهرههنگی فهڕانسهو ئورووپاوه نهک ههر
دوورهدیمهنی فکریی خۆی ،بهڵکوو وتوویرهی بهرهیهک له ڕووناکبیران و
سیاسهتمهدارانی ئێرانو ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستیشی نیشان دهدا .جگه لهوه،دهبێ بهشێک له
بایهخی وشهکانی هووهیدا لهو ڕاستییهدا ببینین که ئهو لهسهردهمێکدا نووسیونی که
سهرۆکوهزیری ئێران بووه .لهبهرچاوی زۆر له ڕووناکبیرانو سیاسهتمهدارانی
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مهتهڵۆکهی هویدا
هاودهورهی هووهیدا ،فهڕانسه،بهتایبهتی له ساڵهکانی پێش شهڕی دووهمی
جیهانیدا،نوێنگهی نوێبوونهوهو گۆڕان بوو 9.بهتهنیا ئامرازی بهربهرهکانی دهگهڵ بێهۆشیی
مێژوویی ئهو واڵتانهش دهژمێردرا که دڵیان بهڕابردووی پڕ لهسهروهریی خهیاڵیی
بهستراوه به نهریته مهزههبییهکان خۆش بوو 10.لهڕاستیدا باپیری دایکیی هووهیدا
بۆخۆی نوێنگهو نموونهی تهواوی ئهوجۆره مهیله فڕانکۆفیله (فهڕانسهدۆستی) بوو.
بیرهوهرییهکانی هووهیدا ئهو ڕاستییه دهردهخهن که ئهویش،وهک باپیری ،ئۆگرییهکی
تایبهتیی به فهڕهنگ ههبوو .ههربۆیه ،وهختێک سواری کهشتیی شامپۆلیۆن بوو،
تامهزرۆیی دیتنی ئورووپایهک که چهندین ساڵ بهئیشتیاوه شتی لهسهر خوێندبۆوه،
سهرانسهری مێشکیی بهخۆیهوه خهریک کردبوو.
هووهیدا دهگهڵ حهوت موسافیری دیکه،له کووپهیهکی چووکهڵهی بهشی "پله سێ"ی
کهشتییهکه سوار ببوون .دهیگوت ژوورێکی چووکهڵه بوو که "ههشت تهختیان تێدا
دانابوون .چوار تهختی لهسهر یهک،واته یهک لهسهر یهکی دیکه".

11

له بهشێکی دیکهی

یادداشتهکانیدا لهم بارهیهوه دهنووسێ" :ئهم کووپهیه له بهشی بنهوهی کهشتییهکه بوو.
بۆیه دهالقهیهکی بهرهو دهریا نهبوو ،دیاره بنیادهم لهو فهزا داخراوه بێ پهنجهرهیهدا
دهسبهجێ ههستی به ناڕهحهتی دهکرد ".دهی پرسی" :بنیادهم بۆ دهبێ خۆی به شتی
سهر زهوییهوه ببهستێتهوه؟" پێی لێ دهنا که "ئهمن لهژیانمدا ،له پله سێ بهوالوهم
نهناسیبوو ".دنیای پله سێ "لهمن نیزیکتر بوو،و ئهمن خووم پێ گرتبوو .له زمانی حاڵی
دهبووم .ئهمه زمانی دڵه که ههمیشه بۆمن ئاشنا بوو ".ئهگهر ئهم قسانه بهچاوی
قبووڵهوه سهیر بکهین ،دهتوانین ئهوان به پاشماوهیهک له بۆچوونه مارکسیستییهکانی
سهردهمی الوهتیی وی بزانین .ئهگهر بشمانهوێ بهچاوی ڕهخنهگرانهوه لێیان بڕوانین،
ئهودهم دهبێ ئهو قسانه بهجۆرێک خۆنواندن و ڕیابازیی دهورانی سهرۆک
12

وهزیرییهکهی دابنێین.

لهم بیرهوهییانهدا،ناتهباییهکی زۆر ئاشکرا لهنێوان دوا تێگهیشتنی له ڕۆژههاڵتو یهکهم
ڕوانینی بۆ ڕۆژئاوا دا دهبینین .یهکهمیان زۆر واقیعبینانهو دووهمیان یهکجار خهیاڵییه.
دوادیمهن که له ڕۆژههاڵت نیشانی دهدا ،پێوهندیی به ئهسکهندهرییهوه ههیه .باسی ئهو
منداڵه ههژارانه دهنووسێ که "بهکۆمهڵ بۆ ههڵگرتنهوهی سکه دراوێک که موسافیره
دهوڵهمهندهکان بۆ خۆشی فڕێیان دهدانه نێو ئاو ،دهچوونه بن ئاوهکه ".دهیگوت ئهو
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دیمهنه ئهوی "دهخستهوه یادی فیلمهکانی باخچهی ئاژهاڵن که لهوێدا فهرمانبهری
پارێزهر ،هێندێ خواردنی فڕێ دهدایه نێو ئاوی حهوزی ماسییهکانهوهو ماسییهکان بۆ
ڕفاندنی خواردنهکه لهنێو ئاوهکه دهردهپهڕین ".بهباوهڕی هووهیدا ئهو ههموو ههژارییه
شیاوی هیچ مرۆڤێک نیه؛ دهیگوت ئهمه مرۆڤایهتی یهکسهر لهنێو دهبا .گهیبووه ئهو
ئاکامه که" :مردن له هێندێ جۆره ژیان باشتره".

13

ئهودهم ،ڕۆژی شهشهم ،الی بهیانی  ،هووهیدا چووه سهربانی کهشتی "تا ههوای تازه
باشتر ههڵمژێ" .لێرهدایه باسی یهکهمین دیمهن دهنووسێ که له ڕۆژئاوا کهوتۆته
بهرچاوی" :وردهورده کهنارهکانم دێنه بهرچاو که گهورهو گهورهتر دهبن...لهدوورهوه
به دووربین دهتوانی بهباشی دوڕگهی ئیف بناسییهوه .له کتێبی کۆنت مۆنت کریستۆدا
14

زۆر باسی ئهم دوڕگهیه کراوه...و ئهمن به جحێلێ ئهو داستانهم چهند پێ خۆش بوو".
بهمجۆره دهبینین که جۆرێک واقیعبینیی یهک الیهنه فۆڕمی دهدا به تێگهیشتنی
لهڕۆژههاڵت* و له بهرامبهردا،ڕۆمانتیزمێکی کتێبی ڕوانینی بۆ ڕۆژئاوا دهنهخشاند.

لهدوا سهعاتهکانی ئهو سهفهره حهوت ڕۆژییهدا ،هووهیدا لهوه که "به زوویهکی زوو بۆ
یهکهم جار پێ دهنێته خاکی ئورووپا" کهوته ههژان .دهیهویست دهگهڵ کۆمهڵێک لوبنانی
و سوودانی و میسری ،و دوو دۆستی ئێرانیی خۆی"،بهخت و ئیقباڵی خۆی له
بههرهوهرگرتن له سهرچاوهکانی زانستی ئورووپادا" تاقی بکاتهوه.

15

بۆ هووهیدا دهروازهی ئهو خاکه بهڵێندراوه (أرض موعود) شاری مارسهی بوو ،واته
کۆنترین شاری فهڕانسه که شهشسهد ساڵ پێش لهدایکبوونی مهسیح به دهستی
فهینهقییهکان دامهزرابوو .شهوی یهکهمی له هوتێلێکی ههرزان بهسهر بردو ڕۆژی
دوایی گهشتێکی به نێو شاردا کرد .خواردنێکی ئهو ناوچهیهی بهناوی"بوویی ئابس"
خواردو زۆری پێ خۆش بوو .بهاڵم ئهو زیاتر له ههرشتێک له خوتخوتهی پاریسدا بوو.
له یهک دهرفهتدا قهڵهباڵغی و پیس و پۆخڵیی مارسهی بۆ الی شان و شکۆی پاریس
بهجێ هێشت .پاریسی بهرلهوهی بی بینێ پێ خۆش بوو .پێی لێ دهنا که لهسهردهمی
* وم هکێشانهوهی هووهیدا له ئهسکهندهرییه ،بۆ وم ه زۆر له هوانی ی لۆهم س دوورمل  Lawrennce Durrellبۆ
ئهو شاره جیاوازه .ئهو له چوار هۆمانی پێکهوهبهس راوی زۆر جواو و پێ ههس دا جوانی و سهرسوههێ ییهکانی ئهو
شاره پێ ههمزو هازهی نهمر کردوه .بۆ ئهم بابهته باشه چاو له ک ێبی ئهلیکیاندریا کوارتێپ Alexandria
 Quartetبکر که ههرنهبێ بهر ێکی به قهڵهمه جوانهکهی ئهحکهدی میرعهالیی کراوهته فارسی.
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الوهتیدا ئهوهندهی لهبارهی پاریسهوه بیستبوو و بیرکردبۆوه که وا بزانه ئهفسانه و
واقیعییهتی ئهو شاره وا تێکهڵ ببوون لێک جیاکردنهوهیان نهدهگونجا.
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پاریسیش نائومێدی نهکرد .تهنانهت بهرلهوهی قهتارهکهی بگاته ئیزگهی
گاردولیۆن**،ماڵه ڕووناکهکانی شار،ئاپۆرای ئهو ترومبێالنهی له شهقامهکاندا دههاتن و
دهچوون،کۆاڵنه پڕ جموجوڵهکانی و مهزنیی دوکانه گهورهکانی هووهیدایان سهرسام
کرد .تهنانهت ئیزگهی قهتاریش لهوهی بهبیریدا هاتبوو،ڕازاوهتر دیار بوو .هووهیدا
دهیگوت بۆ کهسێکی وهک وی" ،که له شارێکی نیوه الدێی وهک بهیڕووتهوه دێ ...ئهو
ئیزگهیهی گاردولیۆن زۆر گهوره دههاته بهرچاو".
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له سهرهتای سهدهی حهڤدهیهمهوه ،سهفهری ئێرانییان بۆ ئورووپا دهستی پێ کرد .زۆر
لهو موسافیرانه بیرهوهری و سهفهرنامهیهکیان لهدوای خۆیان بهجێ هێشتوه .لهو
گێڕانهوانهدا نهک ههر دهتوانین زانیارییهکی بێ جێگرهوه لهبارهی پێوهندییهکانی ئێران و
ڕۆژئاواوه بهدهست بێنین ،بهڵکوو ههرلهوکاتهدا دهکرێ لهواندا گهشهکردنی کهسایهتیی
نیشتمانییش بدۆزینهوه،دهتوانین پهی به چۆنیهتیی پێکهاتنی "خۆ"ی ئێرانی و
ڕووبهڕووبوونهوهی وی دهگهڵ مانای "ئهوی دیکه"ی ڕۆژئاوایی ،بهرین .له بیرهوهری و
سهفهرنامهکانی بهرهی یهکهمدا ،بهتایبهتی له یادداشتهکانی باڵیۆزانی دهورهی
سهفهوییهدا ،دهتوانین جۆرێک متمانهبهخۆبوون یان تهنانهت به زمانێکی وردتر ،جۆرێک
خۆبهزلزانین ببینین .لهسهردهمی قاجاردا ،ئهو ڕووحییهیه بهرهبهره لهنێو چوو.
لهبهرامبهردا تێکهاڵوێک له سهرسامی و ترس جێی گرتهوه .له سهدهی بیستهمدا جۆره
بیرکردنهوهیهکی تازه دهرکهوت.
وهک ڕهخنهلێگرتن به پهیڕهوانی ئهو شێوه بۆچوونه نوێیهیان دهگوت" فۆکۆلی"
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فۆکۆلییهکان ههر که تۆزێک دهگهڵ فهزای ئورووپا ئاشنا دهبوون ،بهجارێک بێزیان له
ههموو شتێکی ئێرانی دهکردهوه .دهیانگوت تهنیا ڕێگای ڕزگاری وهالنانی کهسایهتیی
ئێرانی و زمانی فارسی و وهرگرتنی فهرههنگی فهڕهنگه .لهڕاستیدا دهکرێ ئهم تاقمه به
نوێنگهی تهواوو کهماڵی ئهو ڕووحییه بهچکه ئیستیعمارییه بزانین که تاریفی وردو
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مهتهڵۆکهی هویدا
پڕبهپێستی دهتوانین له بهرههمهکانی فرانتس فانوون و ئێمه سێزێرو ڕۆمانه جوانهکانی
پاتریک شاموازهدا* پهیدا بکهین.
لهباری مێژووییهوه،بیرهوهرییهکانی هووهیدا له ئورووپا له زۆر بارهوه تاقانهن .به
پێچهوانهی فۆکۆلییهکان و ئۆگریی سهرسهرهکی و ههڵنهسهنگاویان بهڕۆژئاوا ،هووهیدا
فهرههنگی ئورووپای باش دهناسی و پێیدا چووبووه خوار .بهاڵم ههر لهوکاتهدا ،لهبارهی
بایهخی مێژوویی فهرههنگی ڕۆژئاواو ههروهها چهندوچۆنی بهکاربردنی ئهزموونی
ئورووپا له ئێراندا تووشی گومان ببوو ،و ههر ئهو گومانهش جاری وابوو ئهوی وهک
هاوبیری فۆکۆلییهکان نیشان دهدا .لهالیهکی دیکهوه،هووهیدا به پێچهوانهی
فۆکۆلییهکان،لهبیرهوهریو وتارهکانی سهردهمی سهرۆک وهزیریی خۆیدا،هیچ کاتێک
سووکایهتیی به فهرههنگی ئێران و زمانی فارسی نهکرد .لهڕاستیدا،له دواساڵهکانی
ژیانیدا،لهالیهک ،بانگهوازی بۆ جۆرێک ناسیۆنالیزمی سهرسهخت دهکردو زۆرجار به
الیهنه زهقو بهرچاوهکانی فهرههنگی ئێرانی ههڵ دهگوت،و لهالیهکی دیکه،ههر وهک
جاران سهودای ئهو ئورووپایهی لهسهردا بوو که سهردهمی خوێندن له مهدرهسهی
فهڕانسهییهکان له بهیڕووت له مێشکی چهسپابوو.
ڕهنگه ههر ئهو ئۆگری و سهودایهی پاریس بووبێته هۆی ئهوه که سێپتامبری،1938
بڵیتی قهتاری خۆی لێ ون بوو .ئهگهر شانسی نههێناباو برادهره ئێرانییهکانی بڵیته
ونبووهکهیان له کووپهی قهتارهکهدا نهدیتبایهوه،پۆلیس هووهیدای بهتاوانی نهبوونی
بڵیت جهریمه(غرامه) دهکرد .سهرهنجام هووهیداو دوو هاوڕێ ئێرانییهکهی بهتاکسی
خۆیان گهیانده گهڕهکی التین (کارتیه التهن) که لهو ڕۆژگارهدا کابهی ئاواتی ڕووناکبیره
فهرانسهدۆستهکان بوو .ئهو سێ هاوڕێ بهیڕووتییه ژوورێکیان له هوتێلێکی شهقامه
فهرعییهکانی ئهو گهڕهکه بهکرێ گرت،و هێشتا جانتاکانیان نهکردبوونهوه که هووهیدا
خۆی به شهقامهکانی شاردا کرد .دهیهویست پاریس و گهورهیی پاریس لهنیزیکهوه
بناسێ .دهیگوت" :ههر گهڕهکێکی پاریس کهسایهتیی جیاوازی خۆی،مێژووی خۆی،و
مێژوولکهی تایبهت به خۆی ههیه 19".ههرلهو حاڵهدا دهتگوت لهو گهڕهکانه ئهوهندهش
غهریبه نیه .دهیگوت" :لهسهر التهختهکانی مهدرهسهی ناوهندیی فهڕانسهیی بهیڕووت،
پاریس و فهڕانسهیان بهتهواوی هێنابووه مێشکی ئێمهوه".
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*

مهتهڵۆکهی هویدا
خۆشییهکانی پاریس زووتێپهڕ بوون .تهنیا دوای دوو ڕۆژ ،هووهیدا ناچار بوو ئهوشاره
بهجێ بێڵێ و بچێته لهندهن .بهڕواڵهت له شیکردنهوهی هۆیهکانی دهرچوونی خێرای
خۆی له پاریس ،هووهیدا دهیهویست هێندێ الیهنی ڕاستییهکه بشارێتهوه .دهیگوت:
"ساڵێکی پێ دهچێ تا ئهمن دهچمه زانکۆ .دهمهوێ ساڵێک وهختی خۆم سهرفی
شارهزابوون له زمانی ئینگلیسی بکهم 21".هۆ ڕاستهقینهکانی سهفهری بۆ لهندهن ئاڵۆزتر
بوون و زۆرتر دهچوونهوه سهر پهلهی وی بۆ گهیشتن به ئورووپا .لهوڕۆژانهدا،چوون
بۆ زانکۆکانی فهڕانسه پێویستیی به تێپهڕاندنی دیپڵۆمێکی دووقۆناخی ههبوو .هووهیدا که
بۆ دهرچوون له بهیڕووت زۆر بهپهله بوو و ههرلهوکاتهدا نیگهران بوو که ههڵگیرسانی
شهڕ سهفهرهکهی بۆ پاریس تێک بداتهوه ،پێش تهواوبوونی قۆناخی دووهمی
دیپڵۆمهکهی ،بهیڕووتی بهجێ هێشت .بهجۆرێکی دیکه بڵێین،چوونی بۆلهندهن نهک بۆ
بههێزکردنی زمانی ئینگلیسی،بهڵکوو بۆ تهواوکردنی قۆناخی دووهمی دیپڵۆمهکهی بوو.
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ئهمیر عهبباس بهقهتار لهپاریسهوه چووه کهنارهکانی فهڕانسه .کهشتییهکی چووکهڵهی
فهڕانسهیی ئهوی گهیانده کهناری ئینگلیستان و لهوێشهوه چووه لهندهن .له لهندهن له
پانسیۆنێک نیشتهجێ بوو،و له ئهنستیتووی فهڕانسهیی ئینگلیستان ،ههڵکهوتوو له گهڕهکی
کهنزینگتۆن ناوی خۆی نووسی .جگه له فێربوونی زمانی ئینگلیسیو دۆستایهتی دهگهڵ
ڕێنه ماهوو* که ئهودهم مامۆستای خۆشهویستی هووهیدا بوو و دواتر بوو به یهکێک له
دۆسته نیزیکهکانی و ماوهیهکیش سهرۆکایهتیی یۆنیسکۆی له ئهستۆ بوو،هیچ شتێکی
لهندهنی پێ خۆش نهبوو .نۆ مانگی ناخۆشی ڕابواردن .دیاره له لهندهنیش ههروهک
بهیڕووت،به پیاوێکی تهڕپۆش دهژمێردرا .لهو وێنانهی ئهودهمیدا که وهدهست ئێمه
کهوتوون ،دهبینین که ههمیشه جلوبهرگێکی لێوهشاوهی دهبهردایه .جارێک شاپۆی
لهسهر بوو و رؤژگارێک پاپیۆنی لێ دهدا .له ههموو تهمهنیدا ئۆگرییهکی سهیری
بهکراسی سپی ههبوو .ههر بۆیه بوو که تهنانهت لهدهورانی سهرۆک وهزیرییشیدا
23

ههرجارێک دهچووه ئورووپا،دووجینێك(دهرزهن) کراسی سپیی "النڤهن"**ی دهکڕی.
دووکهڵ و تۆزوخۆڵی شاری لهندهن هووهیدایان ئازار دهدا .بهگاڵتهیهکی تاڵهوه
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دهیگوت" :ئهگهر کراسی سپی دهبهر کهی،پاش چهند سهعات ڕهش دهبێ".

Rene Maheu
Lanvin
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مهتهڵۆکهی هویدا
هووهیدا بیست و ههشتی ئاوریلی،1939نامهیهکی بۆ ڕێنه دوومان یهکێک لهدۆستانی له
گرووپی تهمپلهرهکاندا نووسی .بهگلهیی نووسیبووی که" :له ئینگلیستان ههوا ههمیشه
خهراپ...و له لهندهن ههمیشه سارده .خۆشی لهخۆتان که هێشتا ههتاوی لوبنانتان
ههیه 25"...لهبهشێکی دیکهی ههر ئهو نامهیهدا ،هووهیدا هێندێک غهیبهتی دۆسته
بهیڕووتییهکانی دهکا .لهڕاستیدا ههموو ژیانی ئۆگرییهکی تایبهتیی به غهیبهت ههبوو.
سهرهنجام هووهیدا لهم نامهیهدا به ڕاوێژێکی شیرین ،هێندێ شتی لهبارهی نهخشی ژنان
له ژیانی پیاواندا نووسیبوو .دهیگوت" :ناپلیۆن گوتوویه "له ههموو مهسهلهیهکدا شوێنی
ژنان ههڵگره" .ئهمن دهڵێم لهههر مهسهلهیهکدا شوێنی کچان ههڵگره .ههمیشه
گوتوومه کچانی جحێڵ سهرێکی یهکجار ملهوڕانهیان ههیه".
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ڕاوێژی ئهم نامهیهو

ههروهها سروشتی پێوهندیی هووهیدا دهگهڵ ڕێنه دهتوانین به نموونهیهک بزانین که
له درێژایی ژیانی هووهیدادا دووپاته دهبۆوه .ئهو دهگهڵ ژنان زیاتر حهزی له
دۆستایهتی دهکردو کهمتر ئههلی عیشق بوو .زۆر له ژنان ئهویان له ڕیزی دۆستانی
خۆیاندا دادهنا .لهبهرامبهردا ئهوانهی دهکرێ هووهیدا به مهعشووقی خۆیان بزانن،
کهمن.
هووهیدا لهماوهی نۆ مانگدا ههموو ئهو پۆالنهی گوزهراند که بۆ چوونی زانکۆ له
فهڕانسه پێویست بوون .ئاواتی لهمیژینهی بۆ ژیان له پاریس خهریک بوو وهدی دههات
 .بهاڵم لهنهکاو قهیرانێک له پێوهندییهکانی ئێران و فهڕانسهدا پهیدا بوو .یهکێک له
باڵوکراوه گاڵتهنووسهکانی پاریس ناوی فهڕانسهیی پشیله "شا"ی دهگهڵ شای فارسی
تێکهڵ کردبوو و قسهیهکی خۆشی لێ ساز کردبوو .ڕهزاشا پیاوی ئهو جۆره گاڵتهیه
نهبوو،و به نیشانهی ناڕهزایی لهو کاره باڵیۆزی ئێران له فهڕانسهی بانگ کردهوه .دیاره
ئهو قهیرانه زۆری نهخایاند ،بهاڵم له ئاکامی ئهودا هووهیدا له وهرگرتنی ڤیزای خوێندن
له فهڕانسه بێبهش کرا .لێرهدا بڕۆکسێلو زانکۆ ئازادهکهی تهنیا ڕیگهی نهجات بوون.
هووهیدا نێوهڕاستهکانی مانگی ژوئهنی 1939بڵیتێکی قهتاری بۆ بڕۆکسێل وهرگرت و
ههرلهوکاتهشدا دڵی خۆی بهوه خۆش دهکرد که ههر دهگهڵ چاکبوونهوهی پێوهندییه
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دیپڵۆماتییهکان ،ئهویش دهچێتهوه پاریس.

له سنووری بێلژیک،بۆی دهرکهوت که پاسپۆرتهکهی لێ ون بووه .ههرچهند ناباکۆف
بهههق دهڵێ ژیاننامهنووسان نابێ لێکدانهوهی دهروونناسانه بکهن 28،بهوحاڵه ناتوانین
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مهتهڵۆکهی هویدا
نهڵێین داستانی "ونبوونی" پاسپۆرت،نوێنگهیهکی بهرچاوی ئهوجۆره "ههڵخلیسکان و
لهبیرچوونهوانه"یه که فڕۆید باسی کردوون و ئهوانی به بهرههمی ههستی ناوشیاری
مرۆڤ زانیوه 29.بهههرحاڵ ئهمیر عهبباسیان بهپێچهوانهی ویسته ناوشیارهکهی خۆی،
لهشاری سنووریی بێلژیک له قهتار دابهزاند .چارهیهکی نهبوو جگه له گهڕانهوه بۆ
پاریس .باڵیۆزخانهی ئێران له پاریسیش له ئاکامی قهیرانهکهدا داخرابوو .لهوانه بوو
هووهیدا چهند مانگێک له پاریس سهرگهردان بێ .دهیگوت تهنیا دڵخۆشیی لهو ڕۆژهدا
ڕۆمانێکی ئاگاتاکریستی بوو که له ئیزگهی سنووریی قهتار کڕیبووی.
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بهاڵم لهپاریس شانسی هێناو پاسپۆرتهکهی لهبهشی "شته ونبووهکان"ی ئیزگهی قهتار
دۆزیهوهو بێ دواکهوتن وهڕێ کهوت بۆ بڕۆکسێل.
ڕۆژی شهشی مانگی ژووئیهی 1939لهکۆلێژی زانسته سیاسی وکۆمهاڵیهتییهکانی زانکۆی
ئازادی بڕۆکسێل ناونووسیی کرد .ژوورێکیشی له خهوگهی خوێندکاری بهکرێ گرت.
بهشی زانسته سیاسییهکانو ئابووریی بۆ خوێندن دیاری کردبوو .جگهلهوه ،لهنامهیهکدا
بۆ یهکێک لهدۆستانی نووسیبووی که دهیهوێ دهورهیهکیش له بهشی ڕۆژنامهنووسیدا
بگوزهرێنێ 31.وا دیاره ههرگیز وهدوای ئهم فکرهی نهکهوت .چوونکه لهکارنامه
زانکۆییهکهیدا نیشانهیهک له دهرسی ڕۆژنامهنووسی نیه.
هووهیدا ،ههرچهند توانیبووی بهئاسانی له زانکۆ ناونووسی بکاو بهساناییش جێیهکی
گونجاوی بۆ ژیان دهست کهوتبوو،دڵی به بڕۆکسێل خۆش نهبوو .ئهوێی به شارێکی
غهمبارو دڵتهنگ دهزانی .به سکااڵ دهیگوت" :به بهراورد دهگهڵ پاریس ،بڕۆکسێل بۆنی
الدێی لێ دێ 32".پێم وایه،هووهیدا ئهوڕۆژانه ئهوهنده نوقمی فهرههنگ و زمانی
فهڕانسهیی بوو که تهنانهت ڕهخنهکانی له بڕۆکسێلیش وهک بۆچوونی پڕتانهو تهشهری
فهڕانسهییهکان لهوبارهیهوه دهچوون .نهک ههر پێی وا بوو بڕۆکسێل گوندێک زیاتر نیه،
بهڵکوو به باوهڕی وی خهڵک "قهاڵفهتێکی خهماوییان [ههیه] ...لێره شکڵ و شێوهی
مرۆڤهکان فهرقی ههیه ،دهکرێ بڵێین خهڵکی ئێره زۆرتر وهک شیمالییهکان دهچن .پیاو
دهبێ زۆر خۆی ماندوو بکا تا لێیان حاڵی بێ ...بهسهرداکهوتوو و "بۆرژوا"ن[ ...هیچ
شتێک] کاریان تێ ناکاو ڕوونیان ناکاتهوه".

59

33

مهتهڵۆکهی هویدا
له زانکۆش هووهیدا،وهک سهردهمی ناوهندی قوتابییهکی مامناوهندی
بوو،بیرهوهرییهکانیو کارنامهی زانکۆشی ههردووکیان ئهوڕاستییه پشتڕاست دهکهنهوه.
ئهو تهنیا سێ ساڵ له زانکۆی ئازاد دهرسی خوێند .تاکۆتایی ساڵی یهکهم ،بههیوا بوو که
ههم بهشی زانسته سیاسییهکان و ههم بهشی ئابووری بخوێنێ .له ساڵی دووهمدا فکری
بهشی ئابووریی وهالنا .لهوهودوا ،ههموو ههوڵی خۆی بۆ بهشی زانسته سیاسییهکان
تهرخان کرد .ساڵی یهکهمی به پلهی "قبووڵ" گوزهراند ،واته شتێکی وهک جیم له
سیستمی فێرکاریی ئێراندا .نمرهکانی ساڵی دووهمی باشتر بوون و به پلهی مومتاز واته
دهوروبهری "ب" دهرچوو .ساڵی سێیهمیشی ،که دواساڵی خوێندنی بوو ،ههر بهنمرهی
"قبووڵ" تهواو کرد( 24.هووهیدا کاتێک له لووتکهی دهسهاڵتی سیاسیدا بوو سهفهری
بێلژیکی کردو سهرێکی زانکۆی ئازادیشی دا .دهوڵهتی ئێران کۆمهگێکی زۆری بهو
فێرگهیه کردبوو و کاربهدهستانی زانکۆش لهبهرامبهردا کۆبوونهوهیهکی سوپاس و
ڕێزدانانیان بۆ هووهیدا پێک هێنابوو .سهرۆکی زانکۆ هووهیدای به یهکێک له خوێندکاره
درهوشاوهکان ناو برد .ئهمجار نۆره قسهی هووهیدا هات .به ڕاوێژێکی پڕله قسهی
خۆش و هێندێ جار بهژان یادی ڕۆژانی خوێندکاریی خۆی کردهوهو باسی کرد که چۆن
لهو ڕۆژانهدا ،بۆ وهرگرتنی نمرهی قبووڵی،دایم به شوێن مامۆستاکانیدا ڕای کردوه).
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له زانکۆش ،ههروهک سهردهمی ناوهندی،ئهدهبیات ومێژوو به دهرسی خۆشهویستی
هووهیدا دهژمێردران .بهشی زۆری دهرسهکانی لهبارهی ماف و مێژووی ڕۆژگاری
کۆنو سهدهکانی نێوهراستو ڕۆژگاری نوێدا بوون .چهند بابهتێکیشی له بهشی "زانستی
موستهعمهرهکان" ههڵ بژاردن که بابهتی سهرهکییان حکوومهتی بێلژیک له کۆنگۆ بوو.
هووهیدا لهم دهورهیهدا هیندێ دۆستی تازهی پهیدا کردن و پاش ماوهیهک خهوگهی
زانکۆی بهجێ هێشت و ژوورێکی له ماڵی پیرهژنێکی مێهرهبان و قڕنیسی بێلژیکی بهکرێ
گرت .خاوهن ماڵ ئامادهکردنی سێ ژهم خواردنیشی وهئهستۆ گرتبوو .ئهو سهردهمه
فیلم وکتێب بهشی بنهڕهتیی ژیانی هووهیدایان پێک دههێنا .ئهو حهزی به داهێنان و
فهرههنگ دهکرد .ههرلهوکاتهدا هونهری پهیداکردن و ڕاگرتنی دۆستانیشی باش
دهزانی .بهشێکی گرنگی بیرو هۆشی تیژی خۆی بۆ دیتنهوهی لقه گوڵ و دیاریی
گونجاوو وشهی جوانی ئهوتۆ بهکار دهبرد که بتوانێ ئهم دۆستهی دڵخۆش بکاو ئهوی
دیکه وهتهماع بخا .لهئهڵقهی بهربهرینی دۆستهکانیدا ،ههمیشه چهند نووسهرو
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مهتهڵۆکهی هویدا
ڕووناکبیریش دهبینران .بهکۆمهگی ئاڵوگۆڕی فکری دهگهڵ ئهودۆسته ڕووناکبیرانه
برهوو جوواڵنی دهدا به ژیانی فکریی خۆی .ئهگهرچی الوهتیی خۆی له جهرگهی
ئاڵوگۆڕێکی مهزنی مێژووییدا دهگوزهراند،بهاڵم لێ بڕابوو وهک ئاوارهیهک ژیانێکی
خۆش و بنیاتنهر بۆخۆی پێک بێنێ.
مانگی مهی(ئهیار)ی  1940ئهڵمان هێرشی کرده سهر بێلژیک و بڕۆکسێلی داگیر کرد.
زانکۆ پهکی کهوتو زۆربهی دانیشتووانی شار ههاڵتن .تهنانهت خاوهن ماڵهکهی
هووهیداش شاری بهجێ هێشت و بهم جۆره ههموو ماڵهکه کهوته بهر دهستی خۆی.
خزمهتی پۆستهش ماوهیهک تووشی وهستان بوو .ههم پێوهندیی هووهیدا دهگهڵ
بنهماڵهکهی و ههم ئهو مانگانهیه که دایکی بۆی دهنارد پچڕا .لهوجهنگهیهدا ،ههرچهند
بێ دراوو دهست تهنگ بوو ،بهاڵم پاریس ههروهک جاران ختووکهی دهدا 36.دهگهڵ
باڵیۆزخانهی ئێران له بڕۆکسێل پێوهندیی گرت .ههم داوای کۆمهگی ماڵیی لێ کردن و
ههم داوای کۆمهگ بۆ وهرگرتنی ڤیزای فهڕانسه .کاربهدهستانی ئێران له هیچ کام لهو
بوارانهدا سوودێکیان بۆی نهبوو .هووهیداش بهناچاری "بهتهواوی له باڵیۆزخانهی خۆمان"
نائومێد بوو 37.لهجیاتیان پهنای بۆ ڕێگه چارهیهکی دیکه برد که زۆر پڕمهترسی بوو و
دهگهڵ ڕووحییهی خۆپارێزیی وی ڕێك نهدههاتهوه.
ڕۆژی سێزدهی مهی(ئهیار)ی  ،1940یهکێک لهدۆسته ئێرانییهکانی ،دهگهڵ خێزانی
دهچووه فهڕانسه .خهبهری به هووهیدا دا که دهتوانێ ئهویش دهگهڵ خۆی بهرێ.
هووهیدا گوتی" :قبووڵمه ...دهوروبهری سهعات دووی پاش نیوهڕۆیه بهدوامدا هات...
چهند شتی که زۆرم ئۆگری پێیانه ههڵم گرتن و دهستم له کهلوپهلهکانی دیکهم نهدا.
بۆدواجار بهخهفهتهوه ئاوڕێکم له کتێبهکانم دایهوه که ئهوهندهم خۆش دهوێن .ئهمه
کتێبی بیرهوهرییهکانی ئاندڕهژیده .سهرهنجام ئهوم ههڵ گرت".

38

شێواوی و بێ سهرهوبهرهیی شهڕ جادهکانی خهتهرناک کردبوون .چهند گوندی
بۆمبارانکراو،ڕیزێکی درێژی لۆرییه سوپاییهکان و کاروانێکی بێبڕانهوه لهو ترومبێالنهیان
بهجێ هێشت که لهبهر ستوونی سهرکهوتووی سوپای نازی ههڵ دههاتن .له یهکێک له
گوندهکان قهڵهباڵغییهکی زۆری خهڵک له پهنای ترومبێلێک ئهوانیشی ناچار کرد
ڕاوهستن .تهرمی سووتاوی الوێک لهگۆشهیهک کهوتبوو .هووهیدا دهڵێ" :یهکهمجار بوو
دهگهڵ مهرگ بهرهوڕوو دهبووم ...ڕشانهوهو دڵشێوانێکی سهیرم تووش بوو و
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مهتهڵۆکهی هویدا
دهربڕینه پڕژانهکهی بوودلێر لهبارهی لهشی ڕزیوی مرۆڤهوهم زۆر به زهقی هاته بهر
39

چاو".

ڕۆژی سێ شهممه 14ی مانگی مهی ،دوای شهوێکی پڕنیگهرانی،له ماڵی دۆستێک له
شاری مانتز *،ههڵکهوتوو له سنووری بێلژیک و فهڕانسه ،هووهیداو هاوڕێیهکانی بۆ
گهڕان لهماڵ وهدهرکهوتن .شهقامهکان پڕله سهربازی ئینگلیسی ،فهڕانسهیی و بێلژیکی
بوون .کاربهدهستانی پۆلیسی شار له هووهیداو دۆستهکانی وهشک کهوتن و ئهوانیان
برده کهاڵنتهری .هووهیدا نهک ههر کارتی پێناسو پاسپۆرتی به ئهفسهری نیگابان نیشان
دا،بهڵکوو ههوڵی دا پێشی نیشان بدا که چهنده لهمافی نێونهتهوهیی،مافی شارستانی و
مافهکانی تاک شارهزایه .تهنانهت لهبارهی ڕیشهکانی شۆرشی فهڕانسهشهوه زۆری قسه
بۆ کرد .بهتازهیی چهند دهورهیهکی لهبارهی مافی نێونهتهوهیی ،مافی گشتی و مافی
شارستانییهوه گوزهراندبوو .بهاڵم ئهفسهری نیگابان گوێی نهدایه زانیارییهکانی هووهیداو
ئهوو هاوڕێیهکانیی نارده زیندان .ههرچهند گیرانی هووهیدا چهند سهعاتێکی زیاتر
نهکێشا ،بهاڵم ئهمه یهکهمین ئهزموونی وی له بهندیخانه بوو 40.لهماوهی  24سهعاتدا بۆ
کاربهدهستانی پۆلیس دهرکهوت که بهڵگهنامهکانی کهسایهتیی هووهیدا ساخته نین و
ئهویان دهگهڵ هاوڕێیهکانی له زیندان ئازاد کرد.
ئهزموونی زیندان هاوڕێیهکانی هووهیدای له چوونی فهڕانسه پهژیوان کردهوه .بهاڵم
هووهیدا بڕیاری خۆی دابوو و ڕۆژی دواتر دهگهڵ دۆستێکی دیکهی ئێرانی ،به پێیان
بهرهو پاریس وهڕێ کهوت  .دهڵێ" :جادهی چۆڵی مانتز بۆ سنووری فهڕانسه ئێستا وهک
شهقامێکی شاری لێ هاتبوو،بهاڵم شهقامێک که لهوێدا ههموو خهڵکهکه ههر بۆالیهک
دهڕۆن 41".مهودای نێوان شارو پێگهی سنووری دهوری حهفتا کیلۆمیتر دهبوو .جارجار
چهند فڕۆکهی بۆمباهاوێژی ئهڵمانی له ئاسمان دهردهکهوتن .هووهیدا دهگهڵ ئاپۆرای
بێلژیکییه ترساوهکان،لهمبهرئهوبهری جاده لهنێو دهوهنه سهوزهکاندا،جێ حهشارگهو
پهناگهیهکی دهدۆزیهوه.
کاتێک سهرهنجام گهیشتنه پاسگای سنوور،چاوهڕوانییهکهیان زۆری نهخایاند .ئهفسهری
فهڕانسهیی خێسهیهکی له پاسپۆرتی هووهیدا کردو ههرکه دیتی ڤیزای چوونی
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مهتهڵۆکهی هویدا
فهڕانسهی وهرنهگرتوه،لێبڕاوانه فهرمانی دا که ڕێگایهکی نیه جگه له گهڕانهوه بۆ
بڕۆکسێل .ڕوونکردنهوهی هووهیدا لهبارهی سهختیی وهرگرتنی ڤیزا له بڕۆکسێل
سوودێکی نهدا .ناچار به ڕێگایهکی دیکهدا بۆی چوو .ئهمجار ههوڵی دا دڵی ئهفسهرهکه
بهدهست بێنێ .بۆی باس کرد که "له ههموو خوێندن و پێگهیشتنمدا خۆم بهقهرزداری
فهڕانسهییان دهزانم ".دهیگوت" :میللهتو دهوڵهتی فهڕانسه ههمیشه دهگهڵ ئێرانییان به
لوتفهوه جوواڵونهوه".
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بهاڵم ئهفسهری فهڕانسهیی بایهخێکی به هیچکام لهو

ڕوونکردنهوانه نهدا؛ بهڕاشکاوی گوتی تهنیا ڕێگای چارهسهری گیروگرفتی هووهیدا
گهڕانهوه بۆ بڕۆکسێل و وهرگرتنی ڤیزایه.
له گهڕانهوه بهوالوه چارهیهک نهبوو .هووهیدا شهوێ له مانتز مایهوهو لهوێ
بۆیهکهمجار بۆمبارانێکی شهڕی دووهمی جیهانیی به چاوی خۆی دی .دهڵێ" :ئهمن
دهلهرزیم و ئارهقێکی ساردم لهسهر نێوچاوانم ههست پێ دهکرد".
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ڕۆژی دواتر

گهڕایهوه بڕۆکسیڵ .دووباره بڕیاری دا ههرچی زووه ڤیزای فهڕانسه وهربگرێ .چۆوه
ژووره بهکرێیهکهی ،لهو ماڵه که هێشتا بێ خاوهن بوو .بهاڵم هیچی لهگیرفاندا نهبوو.
بۆخۆی دهیگوت" :الوێکی بیستودووساڵه بهخۆی و چوار فڕانکهوه له شارێکی بێگانه".
وهسبهینێڕا داوای یارمهتیی له کاربهدهستانی زانکۆ کرد .پۆلهکان ههموو به فهرمانی
سوپای ئهڵمان داخرابوون 44.حهوشهی زانکۆش کرابوو به ناوهندی عهمهلیاتی خاچی
سوور .هووهیدا19،ی مانگی مهی(ئهیار) وهک شۆفێری ئامبۆاڵنس لهالی خاچی سوور
دامهزرا.
تازه مهسهله ماڵییهکهی بهوجۆره چارهسهر ببوو که قهیرانێکی دیکه ڕووی دا .له یهک
قسهدا ،هووهیدا دهگهڵ مهترسیی لهدهست چوونی ماڵه گهورهو ڕهحهت و
خۆڕاییهکهی بهرهوڕوو بوو .دووباره پهنای بۆ باڵیۆزخانهی ئێران بردو ئهمجاره به
پێچهوانهی جاری پێشوو ،کاربهدهستانی ئێرانی خێریان به نێوچاوانهوه بوو .بهڵگهیهکی
ڕهسمییان به دوو زمانی فهڕانسهیی و ئهڵمانی دایه که لهودا بهڕاشکاوی گوتیان ماڵی
جێگای دانیشتنی هووهیدا بهشێک له باڵیۆزخانهی ئێرانه .بهکۆمهگی ئهم بهڵگهیه،ماڵهکه
له مهترسیی زهوتکردنی ئهڵمانییان پارێزرا.
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دوای ماوهیهک پۆلهکانی زانکۆ لهژێر چاوهدیریی گهشتاپۆدا کرانهوه .ژیانی هووهیداش
بهرهبهره باری ئاسایی بهخۆوه گرت .ڕۆژانه ههم دهچووه زانکۆو ههم له خاچی سوور
63

مهتهڵۆکهی هویدا
کاری دهکرد .پاش ماوهیهکی کورت له جیاتی لێخوڕینی ئامبۆاڵنس کارێکیان له ئیدارهی
پهنابهرانی شهڕ پێ سپارد .جگه لهوه،لهبهر هۆیهک که زۆر ڕوون نیه،ماڵی گوازتهوه
خهوگهی زانکۆ .نانی له کافهتێریای زانکۆ دهخواردو کاتهکانی دیکهی له ئهڵقهی بهرینی
دۆسته کانیدا بهسهر دهبرد.
بهاڵم لهنهکاو پێشهاتێکی چاوهڕواننهکراو ڕووی دا .ڕۆژی چاردهی ژوئهن
(حوزهیران)ی 1940پاریس گیراو کهوته دهستی نازییهکان .ئهمه دڵی هووهیدای زۆر
شکاند" .نا ،ئیدی باوهڕ بهم خهبهره ناکهم .ناوێرم باوهڕبکهم .نا ،ئهم خهبهره بۆ
باوهڕپێکردن نابێ ".گوتی" :فهڕانسه! خاکی ئازادی ،پهنادهری ڕاکردووهکان! ئهتۆ تهسلیم
دهبی؟ دهست لهشهڕ ههڵ دهگری؟ ئهوشهوه وێڕای ههموو دۆسته فهڕانسهییهکانم بۆ
بهدبختیی تۆ گریام،چوونکه ئهمن ههمیشه تۆم خۆش ویستوه .فهڕانسهی
خۆشهویست،فکرم بهرهو تۆ دهفڕێ .ئهتۆ بهچۆکدا هاتی ،بهاڵم هێشتا ناوی تۆ له
مێشکی مندا دهگهڵ جوانترین دیمهنهکانو شارهکان دهستهمالنه".
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ههر لهو بیرهوهرییانهدا ،هووهیدا باسی ئهودهمهش دهکا که بیستوویهتی ئێران لهالیهن
هاوپهیمانهکانهوه داگیر کراوه .دهڵێ" :ئێران ،ئێرانی خۆشهویست ،ههموو زهینم ئێستا
لهالی تۆیه 47"...ئهگهرچی ڕاوێژی گێڕانهوهی هووهیدا لهبارهی لهحزهی بیستنی خهبهری
داگیرکرانی ئێران و فهرانسه ههردووکیانهوه پڕه له ههست و سۆز ،بهاڵم ،پێم وایه
لهجۆری ئهو ههستهدا که لهههرکامێکیاندا دهری بڕیوه هێندێ جیاوازی دهکرێ وهبینین.
هووهیدا بهئاشکرا له بیستنی خهبهری شکانی فهڕانسه،ئهو قهاڵ پتهوهی ئازادی و ئهو
سهرچاوهی شارستانهتییه دوچاری غهمو نائومێدییهکی زۆر بووه .ههرلهوکاتهدا بهڵێنی
ئهمهگداریی ئهبهدی بهو واڵته تێشکاوه دهدا که کابهی ئاواته ڕووناکبیرییهکانی بووه.
بهرامبهر بهوه،کاتێک ئاماژه به داگیرکرانی ئێران دهکا،نوختهی حهرهکهتی ئهو ههستهیه
که میللهتی ههژارو بێالیهنی ئێرانیش به ئاگری شهڕێکی ئورووپاییهوه سووتاوه .ئهمجار
نیگهرانی لهوهزعی بنهماڵهکهی دهردهبڕێ و دهڵێ بهتایبهتی پهرۆشی دایکی بووه.
لهیهک قسهدا،هاوپێوهندیی دووالیهنهی هووهیدا به ئێرانو فهڕانسهوه دهکرێ له جۆری
ئهو دهربڕینهدا وهبینین که له ههرکامێکاندا بهکاری هێناوه .یهکیان بهستراوهییهکی
فکری و خهماوی و ئهوی دیکه ههست و سۆزێکی پر له بهزهیی.
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هاوینی ساڵی 1941سهرهنجام دوای ههوڵوتهقهالیهکی زۆر ڤیزای پێویست بۆ
چوونهپاریسی وهرگرت .لهجێدا نازییهکان ڕووی خۆشیان به هاتوچووی بێگانهکان له
واڵته داگیرکراوهکاندا نیشان نهدهدا .بهاڵم به وتهی هووهیدا،تهنیا ههاڵواردن لهو حوکمه
لهبارهی ئهو کهسانهدا بوو که له ڕهگهزی "ئاریایی" بوون 48.دهڵێ ئیدی له بڕۆکسێل
ههڵی نهدهکرد .ههموو شتێک،تهنانهت چێژوهرگرتن له سهماش جیرهبهندی بوو.
سانسۆری کاربهدهسته ئهڵمانییهکان گاڵهی دهکرد .پاکهته پۆستییهکانیان دهکردنهوهو
نامهکانیان دهخوێندندهوه .دهڵێ لهم ههلومهرجهدا "پهنام بۆ پاریس برد" .دیاره جگه له
ههموو ئهوهۆیانه ،جگه له ئۆگریی لهمێژینهی به پاریس،هۆیهکی تازه ههڵپهی پاریسی
دووچهندان کردوه .هووهیدا له گێڕانهوهی سهفهری پڕکارهساتی خۆی بۆ پاریسدا –
گێڕانهوهیهک که زۆرتر وهک ستایش و سهردوولکهی شارێکی داگیرکراو دهچێ -باسێکی
ئهو هۆ تازهیه ناکا .به بێدهنگییهکهی به ڕواڵهت دهیهوێ خۆی لهکردنهوهی ئهو نهێنییه
سهربهمۆره که پاریس بوو ببوێرێ .تهنیا ئاماژهی بهو هۆ تازهیه دهتوانین لهو دوو
وشهیهی "ڕهگهزی ئاریایی"دا ببینین.
کاتێک نازییهکان فهڕانسهیان داگیر کرد،هێندێ واڵتی وهک ئێران نهک ههر پێوهندیی
خۆیان دهگهڵ فهڕانسهی داگیرکراو پچڕی،بهڵکوو دهفتهرهکانی باڵیۆزخانهی خۆیان له
شاری پاریسیشیان داخست .خانووبهرهی باڵیۆزخانهی ئێران کهوته دهستی ئهبولحهسهنی
سهرداری* که جحێڵترین برای ئهفسهرولملووک بوو .ئهو پیاوێکی بهتوانا بهاڵم به
چاووڕاو بوو،ههرلهوکاتهدا زۆریش بهئهدهبو ئهخالق بوو،و پیاوێکی شارهزاو
دنیادیتووش بوو .دیپڵۆماتێکی پیشهیی بوو و پێش هێرشی نازییهکان ،بهرپرسایهتیی
کاروباری کونسوولیی باڵیۆزخانهی ئێران له پاریسی بهئهستۆوه بوو .به زاراوهی باوی
ئهمڕۆ ،به پیاوێکی زرینگ دهژمێردرا .دۆستگرو ڕهفیقباز بوو .دهگهڵ هێندێک له
*دهڵررێن لررهئێرانی سررهدهی بییرر همدا"ههزار ب هماڵرره" هررهموو سرراماوو دهسررهاڵتیاو دهدهسرر ی ۆیرراو رترروه.
دهترروانین ۆشررهیهکی ئررهو هاسرر ییه لررهو نوک هیررهدا ببی ررین کرره نررهک هررهر سررهرداری رراڵی هووهیرردا بوو،بررهڵکوو
برراڵیۆزی ئررهودهمی ئێررراو لرره فههانیررها نرراوی ئهنهوشرریرهوانی سرروپههبودی برروو کرره دهبررووه مێررردی پررووری
هووهیررردا .دیررراره بررره پێچهوانرررهی ئرررهوهی لرررهبارهی "هرررهزار ب هماڵررره"وه بررراوه،هاپرررۆرتێکی سررریا لهسررراڵی1977دا
ئیرررددییا دهکرررا کررره "لررره ئێرانررری سرررهدهی بییررر همدا ،دهوری چرررل ب هماڵررره لرررههادهی سهرتاسرررهری و  150ترررا 200
ب هماڵرره لرره پلررهی ناوچهییرردا هررهموو جک ررهکانی دهسررهاڵتیاو لهدهسرر ی ۆیانرردا قررۆره کررردوه" بێوانررهCia :
"Iran in The 1980s"NSA. No1210.
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سهرانی سوپای داگیرکهری ئهڵمان له پاریس بوو به دۆست .له باڵیۆزخانهی ئێران له
پاریس میوانداریی ڕازاوهی لێ دهکردن و خاویارو شامپاینی خۆڕایی دهدانێ و بۆ کهیف
و نهههنگی وان کچی جوانیشی بۆ بانگ دهکردن .دهاڵڵی وی بۆ ئهوکاره یهکێک له ژنه
جوانهکانی پاریس بهناوی ئهلکساندریا بوو 49.ئهو میواندارییانهی سهرداری ههم بۆخۆی
سهرچاوهی قازانجێکی زۆری ماڵی بوون،و ههم ژیانی هێندێک له یههوودییانی پاریسیان
ڕزگار کرد.
لهسهردهمی شهڕدا ژمارهیهکی بهرچاو له یههوودییانی ئیرانی له ئهڵمانو واڵتانی
داگیرکراوی دهستی نازییهکان دهژیان .ژمارهیهک لهو یههوودییانه له پاریس بوون.
ههرکه یهکهمین نیشانهکانی کوشتاری یههوودییانی ئورووپا دهرکهوتن،دهوڵهتی ئێران
ههوڵی دا به نازییهکان بسهلمێنێ که یههوودییه ئێرانییهکان بهشێک له قهومی یههوود
نین ،چوونکه دووههزارو پێنسهد ساڵ له ئێران ژیاونو بهتهواوی تێکهڵ به فهرههنگو
زمانی ئێران بوونو یهکسهر بوونه ئێرانی .ئهو ڕاستییه که زۆر له یههوودییهکانی ئێران
له پاسپۆرتهکانیاندا باسێکی ئایینی خۆیان نهکردبوو،و ئهگهر کردبووشیان لهجیاتی وشهی
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یههوودی ،وشهی مووسهوییان بهکاربردبوو ،کۆمهگی بهو ئیددیعایهی ئێران دهکرد.

سهرهنجام نازییهکان سهلماندیان که یههوودییانی ئێران "یههوودی" نین ،بهڵکوو "بهشێک
له فیرقهیهکی موسوڵمانن و ڕیشهی ئێرانییان ههیه ،نهک سامی" 51بهم جۆره کهم و
زۆر ،گیانی ههموو یههوودییانی ئێرانیی نیشتهجێی ئورووپا ڕزگاری بوو.
ڕاست لهوکاتهدا که له بهرلین "بهرپرسانو پسپۆڕانی کاروباری ڕهگهزی" خهریکی
ڕاگهیشتن به ئیددیعاکهی ئێران بوون ،له پاریس سهرداری به کهلکوهرگرتن له
پێوهندیی نیزیکی دهگهڵ ئهڵمانییهکان ،گیانی بنهماڵه یههوودییه ئێرانییهکانی نیشتهجێی
پاریسی له مهرگی مسۆگهر ڕزگار کرد .ئهویش بهنۆرهی خۆی به کاربهدهسته
ئهڵمانییهکانی سهلماندبوو که ههرکهس پاسپۆرتی ئێرانیی ههبێ ،بهستراوهیی ئایینیی
ههرچییهک بێ ئێرانییهو ههموو مافێکی هاونیشتمانانی ههیه .ئهو له نامهیهکدا بۆ ئاتۆ
ئابێتز *له کاربهدهسته پایهبهرزهکانی ئهڵمان له فهڕانسه پێی لهسهر ئهوه داگرت که
یههوودییه ئێرانییهکان ماوهی نیزیک به دووههزارو پێنسهد ساڵ،هاونیشتمانی تهواو
ههقی ئێران بوون 52.جگه لهوه ئاماژهی به ڕیشهی ئاریایی هاوبهشی ئێرانو ئهڵمان
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کرد .ئابێتز له وهاڵمدا بهڵێنی دا که یههوودییه ئێرانییهکانی دانیشتووی پاریس "وهبهر
قانوونی تایبهتیی نازییهکان ناکهون".
جگه لهوه ،سهرداری دهستی به ههزارو پێنسهد پاسپۆرتی ئێرانی ڕادهگهیشت .کاتێک
ساڵی 1942نازییهکان دهستیان بهگرتنی یههوودییهکانی پاریس کرد ،سهرداری بڕیاری
دا ئهو پاسپۆرتانه بهناوی بهشێک له یههوودییانی غهیرهئێرانی دهربکا .یهک دووساڵ
دواتر،باڵکراوه ئێرانییهکان لهو بهسهرهاته ئاگادار بوونو بهڕاوێژێکی توندو ڕهخنهگرانه،
پرسییان بۆچی سهردارییان دهگهڵ فرۆشتنی پاسپۆرت به "جههوودان"یش لهسهر کار
النهبردوه .گومانێک نیه که سهرداری گیانی ژمارهیهک له یههوودییانی نهجات داوه.
ههرلهوکاتهدا ،وا دێته بهرچاو که لهم کارهدا قازانجی خۆشی مهبهست بووه .دیاره
یههوودییه ئێرانییهکانی دانیشتووی پاریس،بایهخێکیان بهو بهشهی چاالکییهکانی وی
نهدهدا .به وتهی فهرهیدوونی هووهیدا"،ساڵی 1948ئهمن له پاریس بووم وهختێک
ئهندامانی کۆمهڵهی یههوودییه ئێرانییهکانی دانیشتووی پاریس(دهگهڵ"هاونیشتمان" تازه
ئێرانییهکان) هاتنه سهردانی خاڵم[ ،سهرداری] ،بهنیشانهی ڕێزو سوپاس سینییهکی زیویان
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بۆ هێنابوو که ئیمزای سهرۆکانی کۆمهڵهی یههوودییانی لهسهر ههڵ کهندرابوو".
ههرچهند هووهیدا کاتێک موعامهلهی ئهو پاسپۆرتانه له ئارادا بوو چهندین جار

سهردانی پاریسی کردبوو ،لهبیرهوهریی دوورودرێژی خۆی لهبارهی دهورانی شهڕدا
هیچ ئاماژهیهک بهو بابهته ناکا .لهبهرامبهردا باسی وهزعی پڕڕاپهڕی تیئاتر له پاریسو
نهخشی حیزبی کۆمۆنیستی فهڕانسه له خهبات دژی نازییهکانو ئهو ڕاستییه دهکا که
ئهو" زۆربهی کاتهکان بهتهنیا له شهقامو کۆاڵنهکانی ئهو شارهدا که له ههموو شتێکیدا
جوانییهکی شاعیرانه ههیه" ،خهریکی گهڕان بووه.
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هووهیدا،بێجگه له پشووی هاوینان له ههر دهرفهتێکی دیکهش بۆ سهردانی پاریس کهلکی
وهردهگرت .سهرهڕای ئۆگریی سۆزو فکریی ناوبراو بهوشاره ،لهوکاتهدا هۆیهکی
 بههواڵهه تهنیا لره باڵیۆز انرهی ئیرراو لرهپاریس نرهبوو کره دیۆڵۆماتره ئێرانییرهکاو پاسرۆۆرتی ئێرانییراو بهشرێوهی
سهرداری برهکار هێ راو .ئهحکرهدی ترهوهککولی کره بۆ رۆی یرهکێک لره دیۆڵۆماتره برهرچاوهکانی ئێرراو بروو ،دهی روه
دهوری 1500یرررههوودیی سرررووریهیی و لوب رررانییش بررره پاسرررۆۆرتی ئێرانررری یرررانی ۆیررراو هز رررار کرد(.ئهحکرررهدی
تهوهککولی،وتوومی ده هد نووسهر،تامۆا،فلۆریدا15،ی ئووتی  . )1999داس انی نه شی ئیراو لره نرهجاتی یرههوودییانی
ئێرانیو کۆمه ی دیۆڵۆماتهکانی وهک سهرداری ،پێویی یی بهلێکۆڵی هوهیهکی وردو بهردهوام ههیه.

67

مهتهڵۆکهی هویدا
سادهی دیکهش بۆ سهفهر بهپاریس پهیدا ببوو .له بڕۆکسێل،ژیانی هووهیدا بهرتهسکو
فهقیرانهو خوێندکاری بوو؛ بهاڵم له پاریس ڕۆژگاری به ڕازاوهیی دهگوزهراو
ههمووجۆره خواردنو خواردنهوهیهکی زۆرباشی لهبهر دهم بوو .دوای ههر سهفهرێکی
پاریس،ڕوخساری کزو داتهپیوی خڕوپڕیی خۆی وهردهگرتهوه.
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ساڵی 1941هووهیدا خوێندنهکهی له زانکۆی ئازادی بڕۆکسێل تهواو کردو لیسانسێکی له
بهشی زانسته سیاسییهکاندا وهرگرت .وهک نامه (تز)ی دهورهی لیسانس،وتارێکی درێژی
له بارهی بهرههمهکانی پانائیت ئیستڕاتییهوه *( )1935-1884نووسی .ئیستڕاتی
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نووسهرێکی بهئهسڵ ڕوومانی بوو .له زۆر بارهوه ژیانی وهک ژیانی هووهیدا دهچوو.

وهک هووهیدا فهڕانسهدۆست بوو؛ له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست و ناوچهکانی باڵکان زۆر
گهڕابوو .ڕۆژگارێک ههوای مارکسیزمی لهسهردا بوو و سهفهری یهکیهتیی سۆڤیهتی
کرد .کاتێک گهڕایهوه،ههروهک ئاندڕه ژید ،که یهکی دیکه له ئوولگووه فکرییهکانی
هووهیدا بوو ،ڕهخنهیهکی توندی لهدژی سیاسهت و ژیانی ئهو وێرانه تازهکوورهیه
نووسی 57.هووهیداش بهجحێڵی زۆر له بهرههمه مارکسیستییهکانی خوێندبوونهوهو
دهگهڵ زۆر له مارکسیسته ئێرانی و عهڕهبو فهڕانسهییهکان دۆست بوو .ههر لهبهر
ئهو دوو شتهش زۆر له الیهنگرانی سهرسهختی شا ههمیشه ئهویان به ڕووناکبیرێکی
چهپ دهزانی که ناتوانێ ئیساڵح بێ .له بهرامبهردا ،به باوهڕی زۆر کهس له ڕووناکبیرانی
ئێران که پتر له ژێر کاریگهریی بیروبۆچوونی شۆرشگێڕانهی ڕووسیدا بوون،کتێب-
خوێندنهوهی بێ بهرنامهی هووهیداو ئۆگریی به کهسانی وهک مالڕۆ ،ئیستڕاتی ،نیچهو
ژیدهوه،حهزی له خۆشییهکانی ژیانی بۆرژوایی ،بێزاریی له شۆرشو سهرهنجام ئامادهیی
ناوبراو بۆ سازان،ئهویان کردبوو به ڕووناکبیرێکی فریودهرو ڕواڵهتباز.
هووهیدا پاش تهواوکردنی خوێندنهکهی ،سهرهتای ساڵی ،1942جارێکی دیکه سهفهری
پاریسی کرد .لهوێ دوای ماڵئاوایی له "شاری ڕووناکی" به "دڵێکی غهمبارهوه" ،له حاڵێکدا
"لهالیهک ئێران و لهالیهک پاریس" خوتخوتهیان دهدا ،چووه بهیڕووت .هاوینی لهوێ
دهگهڵ دایکیو براکهی بهسهر برد 58.خهرمانانی  )1942( 1321گهڕایهوه ئێرانو داستانه
پڕههراوهۆریایهکهی خاڵی بهجێ هێشت .بهاڵم پێنج ساڵ دواتر ،پاریس دووباره بۆوه
ناوهندی ههراوهۆریای دیپڵۆماتیو بوو به خۆراکی باڵوکراوه ههنگامهسازهکانی ئێران.
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ساڵی )1942( 1321هووهیدا به ئاسانی دهیتوانی ئهو دهنگۆیانه که بهدوای
سهردارییهوه بوون پشت گوێ بخا ،بهاڵم لهسهفهری دوایهی بۆ پاریسدا بوو به یهکێک
له مۆره زۆر جیددیو سهرهکییهکانی قهیرانێکی تازه .ئاکامهکانی ئهو قهیرانه ههتا مرد
بهدوایهوه بوون.
***

69

مهتهڵۆکهی هویدا

فهسڵی دووهم
بهڕزهخی بهیڕووت

وشتر گرانترین بار ههڵ دهگرێ
گورگ به بێدهنگی دهمرێ
بایڕۆن

ئهمیر عهبباسی هووهیدا لهتاران له دایک بوو .ئهگهرچی تاران لهو ڕۆژگارهدا خۆی به
شار دهزانی و له ساڵی )1786( 1165یشهوه ببووه پێتهختی ئێران،بهاڵم لهڕاستیدا
گوندێگی ههڵمساو زیاتر نهبوو .ئهمیر عهبباس زستانی ساڵی" 1،)1919(1298پێش
تاوههاڵتی ڕۆژێکی ساردی زستانی که بهفر ههموو جێهکی گرتبوو"هاته سهر دنیا.
بنهماڵهکهی له سهرێکهوه دهچوونهوه سهر خانهدانێکی لێکهوتوو،و لهسهرێکی دیکهوه له
چینێکی مامناوهندیی تاڕادهیهک دهستڕۆیشتوو بوون .ڕۆژی لهدایکبوونی ئهمیر عهبباس،
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"بهفر ههموو جێیهکی گرتبوو 2".دیاره بۆ هیچکام لهو بابهتانه،بهڵگهیهکی ڕهسمی و
باوهڕپێکراومان لهدهستدا نیه .ئهوهی دهیزانین قهرزداری ئهوڕاستییهین که دایه
گهورهی هووهیدا ساڵ و فهسڵ ـ و نۆ ڕۆژـ ی لهدایکبوونی وی "لهسهر بهرگی قوڕئان
الپهڕهی سپیی پێش سووڕهی ألفاتحة" نوسیبوو .له ئێرانی ئهو سهردهمهدا ،هێشتا کهس
ناسنامهی نهبوو .تهنیا بهڵگهی لهدایکبوونی ههرکهس ههر ئهو چهند دێڕه بوون که به
ههوڵی بنهماڵهی ساوایهکه لهسهر بهرگی قوڕئانێک دهنووسران .جگه لهوه ،ئهو ڕۆژگاره
کهم کهسیش ناوی بنهماڵه (شۆرهت)ی ههبوو .خهڵکیان زۆرتر ههر بهناوی خۆیان
دهناسی .جاری واش بوو لهقهبێکی دهگهڵ دهکهوت .لهقهبی خانهدان ،پیشه ،لهقهبی
بهخشراو یان کڕراو،شوێنی لهدایکبوون،و هێندێ جار تهنانهت باری کهمئهندامیی کهسێک
وهک لهقهب بهکار دهبرا[.حهمه کهت،سهعهشهل،عهبه کوێر ]...شهش ساڵ دوای
لهدایکبوونی هووهیدا،قانوونی سهبتی ئهحواڵ له ئێران پهسند کرا 3.باوکی هووهیدا ،که
ئهودهم به عهینولمولک بهناوبانگ بوو،ناوی "هووهیدا"ی بۆ بنهماڵهکهی ههڵ بژارد.
ههرنهبێ لهبارێکهوه ناوێکی بێ نێوهرۆک بوو .بهجۆرێکی دیکه بڵێین ههرچهند کهسایهتی
و بیرو بۆچوونی وی ـ وههروهها دواتر هی کوڕهکهی ،ئهمیرعهبباس ـ به پێچهڵپووچ و
پڕ نهێنی دهناسرا ،بهاڵم بهههرحاڵ ئهو ناوێکی ههڵ بژارد که دهرخهری ئاشکرایی و بێ
پێچوپهنایی بوو.
لهدایکبوونی هووهیدا دهگهڵ ساڵێکی قهیرانیی میژووی ئێران هاوکات بوو .شۆرشی
مهشڕووته بانگهوازی نوێخوازیی دهکرد .بهاڵم دوای ماوهیهک سهری کێشایه شهڕی
نێوخۆو بێسهرهوبهرهیی کۆمهاڵیهتی .دهوڵهتی ناوهندی زۆر الواز بوو و هێزه
ناوهندنهویستهکان که وا دیاره بوونیان ههمیشه بهشێک له نێوهرۆکی مێژووی ئێران
بووهو دوای شۆرشی 1917ی ڕووسیهش به پشتیوانی و هاندانی دهوڵهتی شووڕهوی
پشت قایم بوون،تهواوهتیی خاکی ئێرانیان دهمهترسی خستبوو.
تهنانهت وا دههاته بهرچاو که سروشتیش دهگهڵ ئێرانو پێتهختهکهی ناڕێکه .سی ساڵ
بوو که نهخۆشیی کۆلێڕا بهرببووه گیانی دانیشتووانی تاران .جارێک ساڵی کۆلێڕاو
ڕشانهوه بوو و جارێک نهخۆشییهکی خهتهرناک که پێیان دهگوت ئانفلۆنزای ئیسپانیایی
گاڵهی دهکرد.له ساڵهکانی دوای شهڕی یهکهمی جیهانیدا ئهو نهخۆشییه له جیهاندا باڵو
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بۆوه که نیزیکهی بیست میلیۆن ئینسانی کوشت .له تارانیش سی ههزار کهس بوونه
قوربانیی ئهونهخۆشییه کوشهندهو سهمهرهیه.
دهوڵهتی ئیستیعمارگهری ئینگلیستان که لهسهدهکانی نۆزدهیهم و بیستهمدا ههمیشه
بهاڵی گیانی مێژووی ئێران بوو ،شۆرشی ئۆکتۆبری کرده بیانوو و بڕیاری دا دهسهاڵتی
خۆی بهسهر ئێراندا پتهوتر بکا .بۆ جێبهجێکردنی ئهو سیاسهته پیاوهکانی ئینگلیس
بهرتیلیان دا به سێ کهس له بهنفووزترین سیاسهتمهدارانی ئێران و هانیان دان بۆ
ئیمزاکردنی ڕێککهوتننامهی پڕشوورهیی  *.1919بهپێی ئهو ڕێککهوتننامهیه ئێران
بهکردهوه دهبووه یهکێک لهکۆلۆنییهکانی ئینگلیس .تهنیا لهئاکامی خهباتی بهشێکی بهرباڵو
له هێزه نیشتمانییهکانی ئێراندا بوو،که ههوڵهکانی ئینگلیس سهریان نهگرت و
ڕێککهوتننامهکه ههڵوهشایهوه.
ساڵی )1919(1298ئهحمهد شای قاجار ههروا لهسهر تهختی پادشایهتی پاڵی دابۆوه .ئهو
بوو به دوا پادشای بنهماڵهی قاجار له ئێراندا .وا دیار بوو ههر لهسهرهتاوه به نابهدڵی
پلهی پادشایهتیی وهرگرتبوو .ڕهنگه زهنازهنای کازینۆکانی ئورووپاو جوانییهکانی هۆتێل
مۆنتڕۆی سویسی پێ له حکوومهت بهسهر واڵتێکی پهرێشان و لهبهریهک ترازاو باشتر
بووبێ .پاش داستانی ڕێككهوتننامهی ،1919بیرۆکهی دامهزراندنی ڕێژیمی کۆماری له
ئێران لهنهکاو برهوی پهیدا کرد .رهزاخان که ئهودهم وهزیری شهڕ بوو و پاش
ماوهیهک بوو به سهرۆکوهزیرێکی بهتواناو خۆشهویست ،کاندیدای سهرهکیی پۆستی
سهرکۆماری بوو*.

* یهکێک لهو سێ بهرتیلخۆره باپیری هاوسهری دواتری ئهمیر عهبباسی هووهیدا بوو.
* ههزا رررراو ماوهیررررهک بهرلررررهوهی زنجیرررررهی قاجررررار بێوو ێ ررررێ و ررررۆی وهک شررررا هاب هیهنێ،کهوترررره فکررررری
دامهزرانررردنی همییکررری کۆمررراری لررره ئێرانررردا .سرررهیر ئرررهوه بررروو ئهودهم،ئا ونررردهکاو لههرررهموواو زیررراتر دئی ئرررهو
بیرۆکهیررره برررووو .لهنامهیهکررردا کررره سررراڵی)1923(1302و به رررهتی ههزا ررراو نووسرررراوه ،بهئاشرررکرا ئرررۆ ری بررره
همییکرری کۆمرراری ههسررپ پررێ دهکررر  .لهومرردا داوا لرره فهرمانررده سرروپاییهکانی ئمرحرروککی ررۆی دهکررا تررا بۆیرراو
دهکرررر پارلکررراو بخهنررره ئمرررر پاڵهپهسررر ۆو داوای لرررێ بکرررهو ئێرررراو بکاتررره کۆمررراری .ههرلهوکاترررهدا لررره نامهکررره
دهردهکرررهو کررره رررۆی بررره کاندیررردای سرررهرهکی برررۆ وهر رت ررری پۆسررر ی سرررهرکۆماری دهزانرررێ .بێوانررره پهلررروی
ها،ویرایش و ردآوری فرهاد رس کی،تهراو  1378ص.103-4
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ههر لهوساڵهدا( ،)1298رهزاخان بوو به خاوهنی کوڕێک که ناوی نرا موحهممهد ڕهزا.
چارهنووسی هووهیدا سهرهنجام دهگهڵ کهسایهتی و چارهنووسی ئهو کوڕهی ڕهزاخان
لێک گرێ درا.
ساڵی 1298حهشیمهتی تاران دهوروبهری دووسهد ههزار کهس بوو .شار دوازده
دهروازهی ههبوون .هێندێکیان زۆر جوان و زێڕکفت و هێندێکی دیکه سادهو ساکار
بوون .باپیری هووهیدا خانووێکی له نیزیک یهکێک لهو دهروازانه ههبوو 4.لهو ڕۆژانهدا،
تاران خهندهکیشی ههبوو و ئهو شیرینکارییه بهرههمی یهکێک له سهفهره پڕخهرجهکانی
ناسرهددین شا بۆ ئورووپا بوو .لهوێ "سوڵتانی ساحهب قڕان" سهری شارێکی دا که
سهدهکانی نێوهڕاست دروست کرابوو و بهپێی دابوشوێنی ئهوکات ،دیوارو خهندهکی
ههبوو" 5.قیبلهی عالهم" ئهو دیمهنهی پێ جوان بوو و ههرکه گهڕایهوه واڵت فهرمانی دا
6

دیوارو خهندهکێکی وهک ئهوهی دیتبووی بهدهوری پێتهختی ئێراندا بۆ دروست بکهن.

بهاڵم تاران شارێکی بێ ئاوه .پشتی ده چیا بهرزهکان و ڕووی ده دهشتێکی پان و بهرینی
وشک و دێمهکاره .ئاکامهکه ئهوه بوو که خهندهک هیچ کاتێک ئاوی دهخۆیدا نهدی.
کاتێک هووهیدا هاته سهر دنیا،خهندهکی شاهانه ببوو به شوێنی بهنگکێش و چهرسکێش
7

و التولۆتیو گهجهرگوجهران.

ساڵی )1926(1305ڤیتا ساکڤیل وێست *هاته تاران .ئهو یهکێک له ئهندامانی گرووپی
بهناوبانگی بلووم بووری** بوو و کهین و بهینێکیشی دهگهڵ ڤێرجینا ڤۆڵف ههبوو .که
گهیشته تاران سهری له دهروازهکانی شار سوڕما .تێگهیشت که هاتنهنێوشار پێوستیی به
ئیزنی دهروازهوانان ههیه .بیرهوهریی سهفهری خۆی بۆ ئێرانی له کتێبێکی زۆر جواندا
نووسی .لهوێدا شوێنهواری ڕۆمانتیسم و ڕوانینی تایبهتیی وی بۆ ڕۆژههاڵت زۆر دیاره.
بهئیشقو سۆزێکی سهرسوڕهێنهوه له ئێران و سروشتهکهی دهدوێ .بهاڵم که دێته سهر
تاران هیچ پێههڵگوتنێکی نیه .دهڵێ" :تاران ،بازاڕهکهی لێدهرچێ هیچ جۆره جوانییهکی
نیه .شارێکی پیسه به شهقامگهلێکی پیسو پڕزبڵ وزاڵ و سهگه بهرهڵاڵو فایتوونگهلێکی
کۆن به ئهسپی مردهلۆخهوه ،چهند خانووبهرهی بهڕواڵهت ڕازاوهو کۆمهڵێکی زۆر
8

خانووی نیوه وێران.

Vita Sackville-west
Bloo Mb Burry

*

**
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ههمووشهوێ دهگهڵ خۆرئاوابوون شهقامهکانی تاران دهکهونه پاوانی الت ولووت و
بهرهڵاڵکانی شار .خهڵکیش لهترسی ئهو التولووتانهو ههر وهها لهترسی ڕاووڕووتی
فهرمانبهرانی دهوڵهت دهماڵهکانیان دهخزێن و پێ ده شهقامهکان نانێن.
ساڵی )1919( 1298تاران زانکۆیهکی نهبوو .ماڵی هونهر(دارالفنون) که لهسهردهمی
سهرۆک وهزیریی ئهمیر کهبیردا دامهزرابوو،و خوێندنگهی بهرزی زانسته سیاسییهکان
(مدرسه عالی علوم سیاسی)،که له دهروازهی سهدهی تازهی زایینیدا دامهزرابوو ،تهنیا
ناوهندی فێرکردنی بهرزی پێتهخت بوون 9.ماڵی هونهر لهڕاستیدا جۆرێک پۆلی تێکنیک
بوو که لهوێدا سهرهتاکانی پزیشکی،ئهندازیاری،زانسته بناخهییهکان و زمانه بێگانهکان
دهخوێندران.خوێندنگهی بهرزی زانسته سیاسییهکانیش بناخهی یهکهمین کۆلێژی ماف و
زانسته سیاسییهکانی واڵت بوو .زۆر له مهالکانی ئهو ڕۆژگاره دژی دامهزرانی ئهو دوو
بنیاته عورفییه بوون .دهیانزانی دامهزرانی ئهوجۆره ناوهندانه،دهسهاڵتی پاوانخوازانهی
مهالکان لهبواری فێرکردن و دادوهریدا دهخاته مهترسییهوه.
ساڵی 1298ئهو پێتهختنشینانه که تاقهجارێکیش سواری ترومبێل ببوون ،به قامکی
دهست دهژمێردران .ئامرازی سهرهکیی هاتوچووی خهڵک ئهسپ،گوێدرێژ،ئێسترو
فایتوون بوون .ڕاست لهو ساڵهدا پۆلیسی شاری تاران بهیاننامهیهکی دهرکرد که لهودا
بۆ یهکهمین جار،بڕیار درابوو که لهوه بهدوا تهنیا ئهو کهسانه دهتوانن لهنێو شاردا
ترومبێل لێخوڕن که پێشتر بهڵگهنامهیهکیان له پۆلیس وهرگرتبێ .لهو بهیاننامهیهدا
ههروهها هێندێک ڕێوشوێنیش دهربارهی مافی پێشکهوتنی پیادهکان،
فایتوونهکان،ئێسترهکان وترومبێلهکان دیاری کرابوون 10.قهتار (ترێن)یش لهو ڕۆژگارهدا
شتێکی دهگمهن بوو .هێڵێکی کورتی نێوان تاران و شاعهبدولعهزیم (شاری ڕهی) که
ئهویش یهکێک له دیارییهکانی سهفهری ناسرهددین شا بۆ فهڕهنگ بوو،بهتهنیا خهتی
ڕێگای ئاسن له واڵتدا دهژمێردرا.
خهڵکی تاران حهزیان له قهتار نهدهکرد  .پێیان دهگوت ماشێنی دووکهڵدار (ماشین
دودی) و ئهگهرچی له چۆنیهتیی هاتوچوویهکهی سهریان سوڕمابوو،بهاڵم جاروباریش
زۆر بهتوندی دهگهڵی دهبزووتنهوه .کاتێک بهڕێکهوت ڕێبوارێک کهوته بهر چهرخی
یهکێک لهو قهتارانه ،دهوڵهت ناچار بوو ههموو قهتارهکان پهک بخا .تهنانهت پێش ئهم
ڕووداوهش سندهگڵبارانی ئهو قهتارانه که هاتوچوویان دهکرد یهکێک له سهرگهرمییه
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سهرهکییهکانی مندااڵنی شاری تاران بوو22 .ساڵی خایاند تا سهرهنجام ڕێگائاسنی
سهرانسهریی ئێران دامهزراو ئاوهکانی خهلیجی فارس دهگهڵ کهنارهکانی دهریای خهزهر
پێکهوه گرێ دران.
لهو ڕۆژانهدا تهنانهت دووچهرخهش به سهیروسهمهرهی ڕۆژگار دهژمێردرا .گۆیا یهک
دووساڵ پێش لهدایکبوونی هووهیدا ڕۆژێک دوو منداڵه ئینگلیسی ،له مهیدانێکی شاری
تاراندا دووچهرخه لێدهخوڕن .لهنهکاو ئاپۆرایهکی زۆری خهڵک بۆ دیتنی ئهو دیمهنه
سهرسوڕهێنه کۆ دهبنهوه11.هێندێک له بهساڵداچووان دهیانگوت کوڕانی سواری
دووچهرخه یهکێک له نیشانهکانی ئاخرزهمانن .دهیانگوت مزگێنیی دهرکهوتنی ئیمامی
زهمانیان پێیه .ههر لهو سااڵنهدا بوو که هووهیدا لهباغی ماڵی نهنکی لهنیزیک یهکێک له
دهروازهکانی شار فێری سواربوونی سێ چهرخه دهبوو .دهیگوت" :سێ چهرخهش تازه له
تاران پهیدا ببوو.

12

ئهمیر عهبباس کوڕه گهورهی ماڵێ بوو .دایک و بابی دهوری ساڵێک پێش لهدایکبوونی
ببوونه هاوسهر .بڕیاری ئهو زهماوهنده بنهماڵهی بووک و زاوا دابوویان.
دایکی،ئهفسهرولملووک له مندااڵنی خانهدانی قاجار بوو .له میراتی بنهماڵه تهنیا ناوهکهی
پێ بڕابوو .ماقووڵزادهیهکی دهست تهنگ ،شازادهیهکی ههژار ،یهک له دهیان ههزار
تۆووتۆرهمهی قاجار.
ئهفسهرولملووک نهوهی عیززهتوددهوله ،تهنیا زڕخوشکی ناسرهددین شا بوو .کاتێک
عیززهتوددهوله سێزدهساڵه بوو ،بهفهرمانی ناسرهددین شا مێردی به ئهمیرکهبیر کرد.
ئهمیڕ ئهوکاته پهنجا ساڵه بوو و به فهرمانی شا ،خێزانی خۆی تهاڵق داو زهماوهندی
دهگهڵ بووکه تازهپێگهیشتووهکهی کرد13 .دیاره نه سهرۆک وهزیری نوێخوازو
تاڕادهیهک بهدهسهاڵت و نه عیززهتوددهولهی سێزده ساڵه ،نهیان وێرا سهرپێچی له
فهرمانی شای ملهوڕ بکهن.
ماوهیهکی زۆر لهو مهرحهمهته شایانهیه نهگوزهرابوو که ئهمیرکهبیر بهفهرمانی شا
کوژرا .جگه له ئهمیرکهبیر،عیززهتوددهوله چوار مێردی دیکهی کردن .دایکی هووهیدا له
سێیهمین مێردی بوو .ئهمجارهیان مێردهکهی ناوی یهحیاخانی موشیروددهوله بوو که
ماوهیهک بوو به سهرۆکوهزیری ئێران .عیززهتوددهوله پێی وابوو مێردی سێیهمیشی
75
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ههر بهفهرمانی شا کوژراوه .تهنیا جیاوازیی دهگهڵ داستانی ئهمیرکهبیر جۆری
کوشتنهکه بوو .میرزا تهقی خان ڕهگی ملیان ههڵبڕی،یهحیاخان "قاوهی قهجهر"یان
دهخوارد دا که یهکێک لهو ئامرازانهی کوشتن بوو ،که بنهماڵهی "شهریف"ی قاجار
14

حهزیان پێدهکرد.

باوکی ئهفسهرولملووک له بنهماڵهیهک بوو که به ڕووناکبیر بهناوبانگ بوون .باپیری،
ناسروسسهلتهنه،له پیاوانی دهربار بوو و لهبهر ئهوهی بیروباوهڕی عورفیی[بهرامبهری
شهرعی] ههبوو ،پێیان دهگوت "کوفری" .باوکی ،سولهیمان خانی ئهدیبوسسهلتهنه،پیاوێک
بوو خۆشفکرو له الیهنگرانی سهرسهختی نوێخوازی و زۆریش الیهنگری فهڕانسه بوو.
ئهویش وهک بهشی زۆری ئێرانییانی ڕووناکبیری ئهو نهوهیه ،پێی وا بوو شۆرشی
فهڕانسه نوێنگهی پێشکهوتن و تیشکی هیوای ڕزگاریی مرۆڤایهتییه .دیاره ئۆگریی
سولهیمان خان به فهڕانسه زیاتر له هاوتهمهنهکانیشی بوو و کهموزۆر وهک ئهفسانه
دهچوو .لهالیهک مکوڕ بوو که ههر سێ کچهکهی بخوێنن و پێی دادهگرت که ههر
کامهیان لێدانی ئامرازێکی مۆسیقاش فێر بن .ئهفسهرولملووک گیتاری لێ دهداو
خوشکهکهی،مهلهکه سهبا،پیانۆ .جگه لهوه ،سولهیمان خان داوای له منداڵهکانی دهکرد
ههموو شهوێ پێش خهوتن ،به دهنگی بهرز سروودی نیشتمانیی فهڕانسه (واته مارسیز)
بخوێنن.
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دیاره به پێچهوانهی ڕووناکبیربوونی بنهماڵهی باوکیی ئهفسهرولملووک،کاتێک وهختی
بهشوودانی کچان هات،نهریت بهسهر نوێخوازیدا زاڵ بوو و ههر سێ کچهکه ڕێوشوێنی
دایهگهورهی خۆیان ،عیززتوددهولهیان ڕهچاو کرد .ئهفسهرولملووک پازده ساڵه بوو که
بنهماڵهکهی ناچاری کرد مێرد به پیاوێکی چل ساڵه بکا .بهپێی دابونهریتی ئهو سهردهمه،
ئهویش پێش شهوی زهماوهند ،تهنیا یهک جار چاوی به هاوسهری دواڕۆژی خۆی
کهوتبوو .هیچ کاتێکیش گومانی له ڕاست ودروستیی بڕیارهکهی خۆی نهکرد .ههر
لهوکاتهدا هێندێ نیشانه ههن که ئهو دوای زهماوهند نهکههر ڕێزێکی زۆری بۆ
مێردهکهی دادهنا ،بهڵکوو دهگێڕنهوه که خۆشیشی دهویست .دیاره هیچ وهخت ناتوانین
پهی به ههستی ڕاستهقینهی وی بهرامبهر به مێردهکهی بهرین .بۆ ژنانی سهردهمی وی،
باسو وتووێژ لهبارهی مهسهلهی ژن و مێردایهتییهوه جڵف و ناشیرن دههاته بهرچاو.
ههرچهند ئهفسهرولملووک وهختێک مێردهکهی مرد تهنیا سیوشهش ساڵ تهمهنی بوو
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و ئهگهرچی بۆخۆی ههشتا ساڵ ژیا ،بهاڵم ههرگیز مێردی نهکردهوه .جگه لهوهش،
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ئهوهندهی ئێمه بزانین ،هیچ وهخت بهچاکه نهبێ باسی مێردهکهی نهدهکرد.

عهینولمولک پیاوێکی توندهتهبیات بوو .ههست و سۆزی خۆی بهئاسانی دهرنهدهبڕی.
ههر لهوکاتهدا پیاوێکی خۆخۆرهوهو لهخۆبایی بوو .هێندێ جاریش تووشی خهمۆکی
دههات .ڕهفتارو ئهخاڵقی کارمهندێکی بهدئهخالقی ئهڵمانیی ههبوو .زۆروکهم له تهواوی
ئهو وێنانهدا که لهپاشی بهجێ ماون ،ڕوانینه توندو سهختگیرانهکهی لهپشت چاویلکه
کانزاییه باریکهکهیهوه دهبینین .شێوهی کهسێکی زۆر جیددیی ههبوو که دهتگوت
لهحزهیهک گاڵتهو بێ موباالتیی پێ قبووڵ ناکرێ .ئهمیر عهبباس ئهوی به پیاوێک
دهزانی که ههم کهمدوێ بوو ،ههم بهکهمی ههست و سۆزی خۆی نیشان دهدا .بهاڵم
بهباوهڕی کوڕهکهی دیکهی،فهرهیدوون ،عهینولمولک نوێنگهی تهواوی کهسایهتیی باوک
ساالرییه که له ئهفسانه ئێرانییهکاندا نهخشێکی گهورهی بهئهستۆوهیه .به وتهی
فهرهیدوون ،ههروهخت عهینولمولک لهماڵ بایه،ترس ولهرزیش له حهوادا شهپۆلی دهدا.
ڕهفتاری وهک ئاغایهکی سهختگیر وا بوو.
لهوهختی ژنهێناندا عهینولمولک ڕووناکبیرێکی بێ کهم وکهسری بوو .فهرههنگی
میزۆپۆتامیای ،که بهیڕووت نموونهو نوێنگهیهکی بوو ،باش دهناسی .وهک زۆر له
سیاسهتمهدارانی بهنفووزی سهدهی بیستهمی ئێران ،ئهویش له مهدرهسهی
ئهمریکاییهکانی بهیڕووت پێگهیشتبوو .ههر لهوێ زمانهکانی عهڕهبی،ئینگلیسی و
فهڕانسهیی فێر ببوو .تێکهاڵوێکی سهیر له بهرههمه جۆراوجۆرهکان  -له نووسینهکانی
خهلیل جوبڕانهوه بگره تا ڕۆمانهکانی میشێل زواگۆ-ی وهرگێڕابوونه سهر فارسی.
ئهگهرچی عهینولمولک بۆخۆی له چینی مامناوهندی بوو ،بهاڵم بههۆی تێگهیشتن و
بههۆشیی خۆی توانی ڕێی خۆی بخاته بنهماڵه ماقووڵهکانی ئێران .دوای ئهوهی له
بهیڕووت خوێندنی تهواو کرد،چووه پاریس .لهوێ چاوی به جهعفهر قوڵی سهردار
ئهسعهد کهوت که یهکێک له ڕووما ناسراوهکانی شۆرشی مهشڕووته بوو .پاش
ماوهیهک بوو به مامۆستای منداڵهکانی ئهسعهد .ئهویش ئۆگریی به عهینولمولکهوه
پهیدا کردو ههر به نیشانهی ئهو ئۆگرییهش داوای له ئهحمهد شا کرد لهقهبی
عهینولمولک بدا بهو مامۆستا گهنجه .سهردار ئهسعهد پیاوێکی ئهدیب بوو .ههر به
ڕاسپاردهی ویش بوو که عهینولمولک هێندێک له ڕۆمانه درێژو پڕخوێنهرهکانی پانسن
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دو تارێلی* که کهسایهتیی ئهفسووناویی ڕۆکامبوول قارهمانه سهرهکییهکهیان بوو،کردنه
فارسی 17.ئهم وهرگێڕانانه بهقهدهر ئهسڵه فهڕانسهییهکهیان الیهنگر و خوێنهریان ههبوو.
بهڕواڵهت سهفهری عهینولمولک بۆ پاریس ئاکامی ناکۆکییهک بوو که دهگهڵ میرزا
ڕهزای بابی بۆی پێک هاتبوو .میرزا ڕهزا له هاودهستانی عهبباس ئهفهندی بوو.
لهوکاتهوه که ڕۆژی سێی جۆزهردانی  )1844( 1223موحهممهد عهلی باب خۆی به
"مههدیی مونتهزهر" ناو برد ،پهیڕهوهکانی له ئێراندا زۆربهی وهخت لهژێر ڕاونان
وئازاردا بوون 18.لهئاکامدا ئهم ئایینه نوێیه و کهسایهتیی پهیڕهوهکانی ،بوونه ههزار
لۆنهیهکی پڕ ڕهمزو نهێنی 19.ههڵوێستی ههمیشه توندی ئاخونده شیعهکان بهدژی ئهو
ئایینه نوێیه ،پێداگرتنیان لهسهر ئهوه که باب و مهزههبهکهی شتێک نین جگه له
ئامرازێکی دهستی ئیستیعماری ئینگلیس و پیالنهکانی زایۆنیزم ،ههموو دستیان دایه
دهستی یهک و بههاییهکانی کرده قهومی سهرگهردانی سیاسهتی هاوچهرخی ئێران.
بێجگه لهمه بههایی بوون بوو به تۆمهتێکی سیاسی که ههم سابیت کردنی و ههم
حاشالێکردنی ههردووکیان زۆر دژوار بوون و ههر بۆیهش جاروبار وهک چهکێکی
سیاسی لهدژی ئهم یان ئهو کهسایهتیی سیاسی بهکار دهبرا.
گومانی تێدا نیه که باپیری هووهیدا (لهباوکهوه) ،میرزا ڕهزا ،بههایی بوو .هێندێ نیشانه
وا دهردهخهن که عهینولمولکیش،ههرنهبێ بهگهنجی،له پهیڕهوانی عهبباس ئهفهندی
بووه .یادداشتێکی کورتی ئهفهندی بۆ پهیڕهوهکانی که وێنهیهکی ههر لهم کتێبهدا
دهست دهکهوێ،بهڵگهیهکی جێی باوهڕ و متمانهیه لهسهر چهندو چۆنی پێوهندیی
عهینولمولک به بههاییزمهوه 20.لهم یادداشتهدا ئهفهندی که ئهودهم دوور خرابۆوهو له
ئاکرا دهژیا،داوا له دۆستهکانی له تاران دهکا کارێک بۆ عهینولمولک پهیدا بکهن.
دهنووسێ" :لهبارهی جهنابی میرزا حهبیبوڵاڵوه،ئهمه له تۆرهمهی بهڕێز ئاغا ڕهزایه.
ههرجۆرێک بێ ،دهگهڵ یارانی دیکه هیممهت بکهن که بهڵکوو خوا بکا بهر پرسایهتییهک
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بۆ وی ئهگهر له ویالیهتهکانی دیکه یان له دهرهوهی واڵتیش بووه،ئاماده بکرێ .ئهم
بابهته لهالی من زۆر گرنگه لهبهر خۆشهویستیم بۆ ئاغا ڕهزا*".
***
ئهمیر عهبباسی هووهیدا دووساڵه بوو که باوکی کرا به سهرکونسوولی ئێران له
دیمهشق .ئهمڕۆ مهودای نێوان تاران و دیمهشق به فڕۆکه به دوو سهعات دهتوانین
ببڕین .بهاڵم ساڵی )1921( 1300عهینولمولک و بنهماڵهکهی ئهو مهودایهیان به سێ
مانگ بڕی .به وتهی هووهیدا ،داستانی ئهو سهفهره "زۆر وهک داستانهکانی ههزارویهک
21

شهو دهچوو".

بنهماڵهی هووهیدا به کهلوپهلی نێو ماڵهوه ،به عارهبانهیهک له تارانهوه چوونه
کهنارهکانی خهلیجی فارس .لهوێوه به کهشتی پێشان خۆیان گهیانده بۆمبهیی و پاشان
چوونه یهکێک له بهندهرهکانی دهریای سپیی نێوهڕاست .بهڕێکهوت سهریان له قاهیڕه
وهدهر نا .دوای مانهوهیهکی کورت لهو شاره،و پاش پهڕینهوه له کاناڵی سووئێز،
ترومبێلێکیان بهکرێ گرت که بیان باته دیمهشق 22.بیابان لهو ڕۆژگارهدا جادهو نیشانهی
هاتوچووی لێ نهبوو .تی.ئهی.لۆڕێنس .ناسراو به لۆڕێنسی عهڕهبستانیش که ههر
لهوڕۆژانهدا بهو بیابانهدا سهفهری دهکرد،ئهوێی ناو نابوو "دهریایهکی نهناسراو له
ڕهمڵ" .شۆفێره عهرهب زمانهکهی بنهماڵهی هووهیدا،جارجار لهنێو ڕهمڵهکه
ڕادهوهستا،له ترومبێلهکه دههاته خوار،گوێی به ڕهمڵی بیابانهوه دهناو به کۆمهگی ئهو
دهنگانه که گوێی لێ دهبوون ،ڕێی خۆی لهو دهشته پان و بهرین و سامناکهدا
دهدیتهوه.
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لهکاتی ئهو سهفهرهدا هووهیدا دووساڵه بوو .وردهکاریی سهفهرهکه له مێشکیدا له
بیرهوهرییهکی لێڵوتاریک بهوالوه نهبوو .بۆیه ناچار پشتی به بیرهوهرییهکانی دایکی

*کاتێررک جرررهنابی فوئرررادی مییررراقی بییرر ی کررره ک ێبرررێکه لرررهبارهی ئیررانی هووهیرررداوه بهدهسررر هوهیه ،پێوهنررردیی
پێررروه رته و لرررههووی لوتفرررهوه وم هیرررهکی لرررهو نامهیررره دامرررێ .ههرلهوکاترررهدا برررهڵێ ی دا کررره دوایررره سرررهرچاوهی
بهڵ هکهشررره،که دهی ررروه یرررهکێک لررره رن رین ک ێبرررهکانی بههاییزمررره،برررداتێ .بهدا رررهوه ماوهیرررهک پررراا نررراردنی
ئررررهم نامهیرررره برررره نه ۆشرررریی شررررێرپهنجه مرررررد .چوونکرررره سررررهرچاوهی نامهکررررهم دهسررررپ نهکررررهوه ،دهقرررری
دهس خهتهکهم داناوه.
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دهبهست .ئهو دهنووسێ" :دیمهنهکانی ژیانی یهکهمین ساڵهکانی منداڵیم لهبیر نین.
هێندێ جار ئهو دیمهنانه دهگهڵ داستانهکانی دایکم لهبارهی سهردهمی منداڵیمهوه
تێکهڵ دهبن و ئهمن ناتوانم بهچاکی لێکیان جوێ بکهمهوهو بیرهوهرییهکانی خۆمیان لێ
دهرکێشم 24".ئهو بیرهوهریتێکهڵبوونهی هووهیداو دایکی دهتوانین به نوێنگهی پێوهندیی
هاوسۆزی ،یان بهستراوهیی قووڵی هووهیدا به دایکی بزانین .ههر لهوکاتهدا دیمهنی ئهو
بهستراوهییه دهتوانین له وێنهیهکدا ببینین که لهتهمهنی دوازده ساڵیی هووهیدادا
گیراوه .له وێنهکهدا هووهیداو فهرهیدوونی برای لهتهنیشت دایکیان دهبینین.لهحاڵێکدا
فهرهیدوون تهواو جیاو سهربهخۆ له دایکی ڕاوهستاوه،ئهمیر عهبباس دهڵێی پاڵی
بهدایکیهوه داوه؛و تهنانهت دهتوانین بڵێین خۆی پێ ههڵواسیوه.
قوواڵیی ئهو پێوهندییه ،عاتیفییه لهالیهک ئاکامی ڕهفتاری ساردو بێ موباالتی
عهینولمولک،و لهالیهکی دیکه بهرههمی نهخوازراوی دیاردهی کۆچبهری بوو .ئهو
ڕاستییهش که دایکی گهنج و بهڕاپهڕو کوڕهکهی تهنیا نۆزده ساڵ جیاوازیی تهمهنیان
ههبوو ،ئهوپێوهندییهی پتهو ترو تۆکمهتر دهکرد .جگه لهوه لهوبهشهی یادی ڕۆژانی
الوهتیدا که باسی ژیانی هووهیدا له بهیڕووت و دیمهشقه،ئهو زمانێکی زۆر سهرسوڕهێن
بهکار دهبا؛ جارێک ڕاوێژێکی خهماویی ههیهو وهختێکیش وهک ڕاپۆرتی پزیشکی ،وردو
ساردو دوور له پێوهندیی عاتیفییه .دهردی دڵی له "نهبوونی پێوهندیی عاتیفی"
ههبوو،باسی سروشتی زووتێپهڕو ناسهقامگیری عێالتییانهی ژیانی دیپڵۆماتێکی
دهکرد،یادی دهردو ژانی دهورانی سهردهمی منداڵیی دهکردهوه که وادیار بوو ههمیشه
ماڵ بهکۆڵه .دهیگوت" :کهسێک ههمیشه بارگهوبنهی لهم واڵتهوه بردبێته ئهو واڵت،و
قوژبنه خاکێکی بۆ وێستان و حهسانهوه شک نهبردبێ،و شتێک یان چهند شتی نهبووبن
که ببنه بهشێک له بیرهوهرییهکانی ،ئهو کهسه بهڕاستی خۆی به ههتیو دهزانێ ".پێی
لهوه دهنا که "له تهواوی ژیانی دهرهوهمدا ههمیشه ئهو خهفهتهم لهدڵدا بووه که
25

تهنانهت مێزێک ،کورسییهک،یان شتێکی دیکهم بهدهستهوه نهبووه که هی خۆم بێ".
دهیگوت له دیمهشق ههرجارێک ئهو یان فهرهیدوونی برای دهیانهویست" :لهسهر
کورسییهک خۆمان بهمالو الدا دهین ،یان لهسهر مێزێک که پێمان خۆش بوو

دانیشین،دهنگی دایک و بابم ئێستاش له گوێمدا دهزرینگێتهوه که دهیانگوت لهسهرهخۆ،
لهسهرهخۆ .ئهم مێزه ،یان ئهو کورسییه هی ئێمه نیه،هی دهوڵهته".
80
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مهتهڵۆکهی هویدا
لهڕاستیدا تااڵیی ئهزموونی کۆچبهری له سهردهمی منداڵیدا،و حاڵهتی ماڵ بهکۆڵی
شوێنهوارێکی بهردهوام و گرنگی لهسهر هووهیدا داناوه .بهڵێنی بهخۆی دا که ئیدی
ههرگیز نیشتمانهکهی بهجێ نههێڵێ .دهیگوت" :ئهوانهی بۆ ماوهیهکی دوورودرێژ له
دهرهوه نهژیاون ،ڕهنگه باش تێنهگهن که ئهمن بهڕاستی حهز ناکهم بۆ ماوهیهکی
کورتیش ،واڵتهکهم بهجێ بێڵـم 27".وهختێکی دیکه کهم وزۆر ههر ئهم قسانهی به براکهی
گوتبوون .پێی داگرتبوو که "ئیدی ئاماده نیم دووباره لهئاوارهییدا بژیم".

28

گرنگیو

بایهخی ئهم قسانه له سهروبهندی شۆرشی ئیسالمیی ئێراندا دووچهندان بۆوه .لهو
کاتهدا هووهیدا چهندین جار دهرفهتی پهیدا کرد که لهئێران ڕابکاو ههرگیز کهلکی لهو
دهرفهتانه وهرنهگرت.
ساڵهکانی سهرهتای قوتابخانه له مهدرهسهی فهڕانسهییهکان له دیمهشق بۆ هووهیدا
زۆر ناخۆش گوزهران .دهیگوت،لهو سهردهمهدا "ئهمن دۆستم زۆر نهبوون،و لهڕاستیدا
تهنیا بووم 29".توندلێگرتنی بابی و ئهوڕاستییه که زۆرتر له سهفهر بوو و ئاگای له ژیانی
کوڕهکهی نهبوو ،تهنیایی و دژواریی ئهو سااڵنهی زیاتر دهکرد .بابی به مرۆڤێکی "ڕهق"
ناو دهبا .دهڵێ" :دهگهڵ ئهوهی زۆری ئێمه خۆش دهویست ،ههمیشه ئهو
خۆشهویستییهی لهدڵی خۆیدا ڕادهگرت و چهند مانگی دهویست تا جارێک خۆشهویستیی
30

وی ئهگهر به ڕواڵهتیش بووه ببینین".

لهجێیهکی دیکهدا ،لێی زیاد دهکاو دهڵێ" :بابم
31

حهزی له دڵڕهقی دهکردو نهیدهویست خۆشهویستیی خۆی نیشان بدا".

لهوسااڵنهدا،عهڕهبستانی سعوودی که لۆڕێنس دهستی له دروستکردنیدا ههبوو،له ئاگری
شهڕی عهشیرهتی و ئیدئۆلۆژیدا دهسووتا .لهوێ جۆرێکی تازه له سیاسهتی تێکهڵ به
توندوتیژی سهری ههڵدابوو .هێندێ کهس ڕێشهی ئهو توندوتیژییه دهبهنهوه سهر
"ڕهفتاری بیابانی" .وههابییهکان برهوپێدهری سهرهکیی ئهو گیانه توندوتیژه بوون؛
ڕیوایهتێکی تازهو زۆر بنئاژۆیانهیان له ئیسالم باڵو دهکردهوه 33.دهوڵهتی ئێران زۆری
ههوڵ دهدا خۆی له تێههڵچوونی ڕاستهوخۆ دهگهڵ حاکمه تازهکانی عهڕهبستان بپارێزێ.
ههربۆیه چهندجار عهینولمولکی بۆ ئهنجامی کاروباری دیپڵۆماتی نارده ئهو واڵته.
بهم جۆره عهینولمولک زۆرتر لهسهفهردا بوو .ئهگهر لهماڵێش بوو ،تهواوی وهختهکهی
بهکاروباری ئیدارییهوه دهگوزهراو دهرفهتێکی بۆ ڕاگهیشتن به کاروباری بنهماڵه
بهدهستهوه نهبوو .ههربۆیه ،مشووری خوێندن و پێگهیاندنی منداڵهکان یهکسهر
81

مهتهڵۆکهی هویدا
لهئهستۆی ئهفسهرولملووک بوو .هووهیدا به دهردی دڵهوه لهبارهی بابیدا دهیگوت:
ئهو "له وهزعی خوێندنی ئێمهی نهدهپرسی...ماوهیهکی زۆر هاودهمی بابم
نهبووم...لهوسااڵنهی تهمهندا که مندااڵن ههست دهکهن دهبێ پتر دهگهڵ باوکیان بن و
33

لێی نیزیکترن،ئێمه باوکمانمان تهنیا هاوینان دهدیتو بڕایهوه".

عهینولمولک پیاوێکی زۆر بهسام بوو .ههروهخت ئهو لهماڵ بایه ،فهزا جیددیترو شادی و
دڵخۆشی کهمتر دهبوو .تهنانهت ڕهفتاری خزمهتکارهکانیش دهگۆڕا .ئهوان دهگهڵ دایکی
هووهیدا بێ شهرم و شکۆو تهنانهت سهرکێش بوون ،بهاڵم ههرکه سهروسیمای
عهینولمولک دهردهکهوت،گوێلهمست و خزمهتکار دهبوون  .ئهو سهرکێشی و بێ-
نهزمیی قبووڵ نهدهکرد.
باس له بیروباوهڕی مهزههبیی کۆن و نوێی بابیش لهبنهماڵهدا قهدهغه بوو .وا دیار بوو
پاش مردنیشی ئهو قهدهغهو قۆرغه ههر درێژهی ههبوو ،چوونکه ڕهنگدانهوهی
لهوبهشانهی بیرهوهریی هووهیداشدا که باڵو بوونهوه بهرچاو ناکهوێ .لهوێدا به هیچ
جۆر باسێک له چهندو چۆنی دین وئیمانی بابی نیه .به وتهی فهرهیدوون،له وتوێژهکانی
بنهماڵهدا،ههرگیز باسێک له بههاییزم نهدهکرا .دهڵێ" :چارده ساڵه بووم که بۆ یهکهمجار
34

وشهی "بههایی"م بیست .ماناکهیم لهدۆستێک پرسی.

ههر لهوکاتهدا ڕێوڕهسمی مهزههبی جێیهکی له ژیانی ڕۆژانهی هووهیداکاندا نهبوو.
لهڕاستیدا ،یهکێک له سروشته بهرچاوهکانی بیرهوهریی هووهیدا،و ههروهها بیرهوهریی
براکهشی،ئهوهیه که له هیچ کامیاندا شتێک بهناوی خۆنواندن به دیندارییهوه نابینرێ.
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***
ئهو دیمهشقهی بنهماڵهی هووهیدای چوونێ شارێک بوو دارماڵ له ئاڵۆزییهکانی دوای
شهڕو پیالنه ئیستیعمارییهکان .له نیزیکهی چوارسهد ساڵ لهوه پێشهوه دیمهشقیش و
ههموو ناوچهکانی سووریه ،لوبنان،ئیسڕائیل و فهلهستینی ئهمڕۆش ههموو لهژێر نیری
پادشاکانی عوسمانیدا بوون .بهاڵم به شکانی تورکیه له شهڕی یهکهمی جیهانیدا،
ئیمپهڕاتۆریی عوسمانییش ههڵ وهشاو ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست بوو به مهیدانی ملمالنهی
سیاسیی هێزه گهورهکان .دیمهشقیش لهو قاعیدهیه بهدهر نهبوو .کۆمهڵهی نهتهوهکان،
که بهڕێکهوت ڕاست له ساڵی لهدایکبوونی هووهیدادا دامهزرابوو،سووریهو لوبنانی
82

مهتهڵۆکهی هویدا
خستنه ژێر سهرپهرستیی فهڕانسهوه .ئاکامهکه ئهوه بوو که کاتێک بنهماڵهی هووهیدا
گهیشتنه دیمهشق،لهالیهک هێزه نیشتمانییهکانی سووریه بهدژی فهڕانسه دهشهڕدا
بوون و لهالیهکی دیکه،هێندێ شهڕ له نێوان کهمایهتییه مهزههبی و نهتهوهییهکانی
سووریه ،بهتایبهتی درووزییهکانوعهلهوییهکاندا لهئارادا بوون .عهینولمولک بۆخۆی
زۆرتر له سهفهر،و دوور له دیمهشقی شهڕلێدراو بوو .هووهیداو
دایکی،ئهفسهرولملووک و ههروهها نهنکی ،بهپێی توانا خۆیان له شهقامه پڕ
مهترسییهکانی شار دهپاراست .تهنیا پهناگهی وان چواردیواری ماڵهکهیان بوو.
ئهمیر عهبباس چوارساڵه بوو که فهرهیدوونی برای لهدایک بوو .ئهگهر تهماشای
ڕهفتاری سیاسی و ئیدئۆلۆژیی ئهو دوو برایه بکهین دهبینین که ههردووکیان نموونهی
بهرچاوی لێکۆڵینهوهیهکی بهردرێژن که ئهو سااڵنهی دوایی لهبارهی کاریگهریی پێش
وپاشکهوتنی لهدایکبوونی مندااڵنی بنهماڵهیهک لهسهر کرداری سیاسیوکۆمهاڵیهتیی ههر
کامێکیان ئهنجام دراوه .گرنگترین لێکۆڵینهوه لهوبارهیهوه لهالیهن فڕانک سالۆوهی*
ئهنجام دراوه .بهباوهڕی وی یهکهم منداڵبوون یان پاشهبهرهبوون ،پتر لهههر شتێکی
دیکه ـ له ههڵوێستی چینایهتییهوه بگره تا ڕادهی خوێندهواری ـ ڕهفتاری سیاسیی
مرۆڤهکان دیاری دهکا 36.به شێوهیهکی کۆنکرێت،بهپێی لێکدانهوهکانی وی ،یهکهم
منداڵهکان،وهک ئهمیر عهبباس "پتر دهگهڵ دایک و بابی خۆیان،و ههروهها دهگهڵ
دهسهاڵتی فهرمانڕهوا ههست به وهک یهکی دهکهن...بهرزهفڕو ڕێک و پێکن و
دهسکهوتهکانی ژیانیان بهالوه گرنگه ".به بهراورد دهگهڵ برا چووکه ،ئهوان زیاتر حهز
"له هاودهنگی دهکهن،نهریتخوازن و بهئاسانی دهکهونه حاڵهتی بهرگرییهوه".
فهرهیدوونیش،بهپێی پێشبینییهکانی سالۆوهی ،بوو به بیرمهندێکی ئازاو بنیاتنهرو له
برایهکهی زیاتر ئامادهی ڕووبهڕووبوونهوه دهگهڵ دهسهاڵت بوو.
ئهمیر عهبباس پێنج ساڵه بوو که عهینولمولکی بابی بانگ کرایهوه تاران .لهماوهی ئهو
سااڵنهدا که بنهماڵهی هووهیدا له ئێران دوور بوون،واڵت گۆڕانێکی زۆری بهسهردا
هاتبوو .ڕهزاخان ببوو به شا .دهوڵهته بهدهسهاڵتهکهی نهک ههر پێتهخت ،بگره
سهرانسهری واڵتی هێنابووه ژێر دهسهاڵتی خۆی .ڕهزاشا سهودای نوێکردنهوهی کۆمهڵی
37

لهسهردا بوو .باکیشی لهوه نهبوو ئهو ئاڵوگۆڕه له سهرهوهڕاو بهزۆر داسهپێنێ.
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مهتهڵۆکهی هویدا
دهتگوت ههوڵهکانی لهسهر تێکهڵێک لهبهرنامهکانی بیسمارک له ئهڵمان،میجی له ژاپۆن
و ئهتاتورک له تورکیه دامهزراون.
بنهماڵهی هووهیدا بۆئهوهی بگهڕێنهوه ئێران ڕێگای دوورودرێژی سێ ساڵ پێشیان
نهگرته بهر .لهجیاتی ئهوه دوو ترومبێلی فۆردیان ،که ههردووکیان تازه هاتبوونه
دیمهشق و خهڵک زۆر ئۆگریان بوون ،بهکرێ گرت و ڕاستهڕێ گهڕانهوه ئێران.
هووهیدا لهباسی تارانی سهردهمی منداڵیی خۆیدا سهرنجێکی تایبهتی دهداته دوو
ڕووداو .یهکیان سهفهر بۆ سهر گڵکۆی حهزرهتی عهبدولعهزیمه .دهیگوت دهگهڵ دایکی
چوو بۆ زیارهت و سواری ماشێنی دووکهڵدار بوو 38.ڕوون نیه باسی ئهو ڕووداوه
چهنده بهڕێکهوتهو چهندهی لێکدانهوهی سیاسییش تێدا ههبووه .بهجۆرێکی دیکه بڵێین
داخوا وهبیرهێنانهوهی سهرلهنوێی بیروباوهڕی مهزههبیی دایکی بهرپهرچدانهوهی
کهسانێک بوو که ئهودهم هووهیدایان به بههایی بوون تۆمهتبار دهکرد؟ ڕووداوی دیکه
جۆرێک داستانی ونبوونی خۆیهتی .دهیگوت زیاتر له سێ سهعات له شهقامهکانی شاردا
سهرگهردان بووه .باسی خهیااڵتی خۆی دهکردو ئهوه که ڕێگاو ناوونیشانی ماڵی نهنکی
لێ گۆڕابوو .کاتێک سهرهنجام به کۆمهگی پاسهوانێک چۆوه ماڵێ ،ئهومنداڵه چووکهڵه
که هووهیدا بوو،لهدڵی خۆیدا پهیمانی دا" :لهوه بهدوا بڕیارم دا قسهی گهورهکان
لهگوێ بگرم و ئیدی سهربهخۆ له ماڵێ دهرنهکهوم".

39

عهینولمولک ههشت مانگ له تاران مایهوهو دووباره کرایهوه سهرکونسوولی دیمهشق.
ئهمجاره مهڵبهندی کارهکهی ،ههموو سهرزهمینی فهلهستین و دهفتهری کونسوولیی
ئێران له بهیڕووتیشی دهگرتهوه .تائهودهم کونسوولی ئێران له بهیڕووت بازرگانێکی
یۆنانی بوو .دهیانگوت کابرایهکی ئارهقخۆرو ئههلی ڕابواردن بووه،رهفتاری وی زۆری
بهکهسایهتییهکی یهکێک له رۆمانهکانی گڕاهام گرین دهچوواند .بۆ سهفهری دیمهشق
ئهمجاره بنهماڵهی هووهیدا له جیاتی عارهبانه،لۆرییهکیان به کرێ گرت .کهلوپهلی
نێوماڵ نیوهی ڕووبهری لۆرییهکهی گرت و نیوهکهی دیکهشیان به کۆمهگی قاڵیچهیهکو
دۆشهگێکو پهردهکوللهیهک کرده شوێنی حهوانهوهی ئهفسهرولملووک و دوو
کوڕهکهی و پهرستارێک .عهینولمولکیش له پێشی لۆرییهکه ،لهتهنیشت شۆفێرهوه سوار
بوو.
84
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مهتهڵۆکهی هویدا
پاش چوار مانگ لهدیمهشق دهرکهوت که کاری دهفتهری بهیڕووت زۆر قورسهو
لهدوورهوه بهڕێوه ناچێ .بهناچار ساڵی )1928(1307وهختێک ئهمیر عهبباس ههشت
نۆساڵه بوو ،بنهماڵهکهیان سهرلهنوێ باریان کردو ئهمجاره له خانوویهکی دوونهۆمدا،له
گهڕهکی موسوڵمان نشینی بهیڕووت نیشتهجێ بوون .نهۆمی یهکهم هی دهفتهری
کونسوولخانه بوو و نهۆمی دووهمیش بوو به شوێنی ژیانی بنهماڵه .ئهمیرعهبباسیش له
مهدرهسهی فهڕانسهیی له بهیڕووت ناونووسیی کرد؛ بهڕێوهبردنی مهدرهسهکه له
ئهستۆی ڕێکخراوێک بوو که بهشێوهیهکی ناڕهسمی سهر به دهوڵهتی فهڕانسه بوو و
بهخۆی دهگوت"میسیۆنی الئیک" .،ههر ئهو میسیۆنه له تارانیش مهدرهسهیهکی وهڕێ
خستبوو که دواتر فهڕهحی دیبا [شاژنی دواتری ئێران] لهوێ دهستی به خوێندن کرد.
ئهمیر عهبباس یازده ساڵی گرنگ و چارهنووسسازی ژیانی خۆی لهم مهدرهسهیه له
بهیڕووت تێپهڕ کرد .ههروهک له ناوی میسیۆن دهردهکهوێ ،بهرنامه دهرسییهکانی
مهدرهسهی فهڕانسهییهکان سهرانسهر عورفی بوون .لهوهش زیاتر قوتابییهکانی نوقمی
فهرههنگ و زمانی فهڕانسهیی دهکرد .بهاڵم عهینولمولک لهسهر ئهوه مکوڕ بوو که
منداڵهکانی عهڕهبییش بزانن و ههر بۆیه مامۆستایهکی تایبهتیی بۆ گرتن .جگه لهوه،
فارسی ،زمانی قسهکردنی ماڵی هووهیدا بوو .ئهفسهرولملووک ئۆگرییهکی تایبهتیی به
وردبوونهوهی منداڵهکانی له زمان و فهرههنگی فارسی ههبوو .بۆ ههر تاکه بهیتێکی
شێعری فارسی که کوڕهکانی لهبهریان کردبا ،خهاڵتێکی دهدانێ .گۆڤاره فارسییهکان و
مووسیقاو خواردنی ئێرانییش بهشێکی ههمیشهیی له ژیانی بنهماڵهیی هووهیدا بوون.
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هووهیدا بۆخۆی قبووڵی بوو که له قوتابخانه ههمیشه قوتابییهکی مامناوهندی بووه .له
هیچ پۆلێک ڕهت نهبۆوه؛ ههرلهوکاتهدا له هیچکامێکیشیاندا ههڵکهوتوو نهبوو .ئۆگریی
به دوو دهرسی ئینشاو مێژووهوه ههبوو .مامۆستاکانی زۆرجار له کارنامهی سااڵنهیدا
وهک گلهیی دهیان نووسی که ئهو تهنیا لهو دهرسانهدا خۆی ماندوو دهکا که بۆخۆی
پێی خۆشن.
له قوتابخانه جاروبار تهمبێکردنیش لهکاردا بوو .هووهیدا پێی وا بوو،زۆرتر مامۆستا
عهڕهبهکان،و نهک فهڕانسهییهکان ئهو جۆره تهمبێیهیان بهکار دێنا .دهتوانین هێندێ
نیشانهی فهڕانسهخوایی له گێڕانهوهی ئهم ڕووداوهدا ببینین .دهیگوت" :مهدرهسهی
فهڕانسهییهکانی بهیڕووت بهپێی سیستمی دروستی فهڕانسه بهڕێوه دهچوو و مامۆستا
85

مهتهڵۆکهی هویدا
فهڕانسهییهکان دۆستانه دهگهڵ قوتابییهکان دهجوواڵنهوه ،بهاڵم بهداخهوه مامۆستا
عهڕهبهکان جۆره توندوتیژییهکی تایبهتییان لهخۆیان نیشان دهدا".
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ئهو باسی ڕۆژێک

دهنووسێ که بانگ کراوهته دهفتهری یهکێک له چاوهدێره عهڕهبهکانی مهدرهسه.
دهیگوت چاوهدێر به خهتکێش له بهری دهستی ڕاکێشاوهو ههرلهوکاتهدا حوکمی کردوه
که هووهیدا القێکی ههڵێنێ و ڕوو بهدیوار بهپێوه ڕاوهستێ*.
ساڵی )1931(1310عهینولمولک دوای سێ ساڵ خزمهت له بهیڕووت کرا به
وهزیرموختاری ئێران له عهڕهبستانی سعوودی و ههتا ساڵی )1935(1314لهو پۆستهدا
مایهوه .بهاڵم لهنهکاو لهوساڵهدا ناچاریان کرد خانهنشین بێ .هێشتا نهگهیبووه تهمهنی
خانهنشینی و بۆیه نابێ گومان ههبێ که ئهو داوایه زۆرییهکی تێدا ههبووه .به وتهی
ئهمیرعهبباس ،داوای بابی ئاکامی چاکسازییهک بوو که ئهودهم له وهزارهتی دهرهوه
لهئارادا بوو .دهیگوت ئامانجی سهرهکیی ئهو چاکسازییه ههڵکێشانی الوانی کادری
دیپڵۆماتی بوو 43.بهاڵم فهرهیدوونی هووهیدا بۆچوونێکی دیکهی ههیه .ئهو دهڵێ
البردنی بابی ئاکامی ڕاستهوخۆی وهفاداریی وی به سهردار ئهسعهد بوو .دهڵێ وهختێک
سهردار ئهسعهد کهوته بهر تووڕهیی ڕهزاشاو خرایه زیندان،عهینولمولک ههرچهند
دۆستهکانی پێشیان گوت،بهحورمهتی دۆستایهتیی خۆی دهگهڵ سهردار له بهندیخانه
سهری داو ههر ئهو ئازایهتییهش بۆ الدانی بهس بوو.
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ڕهخنهگرانی هووهیدا خانهنشینبوونی بابی بهجۆرێکی دیکه لێک دهدهنهوه .دهڵێن
عهڕهبستانی سعوودی ناڕهزایهتیی له چاالکیی پڕوپاگهندهی عهینولمولک بۆ ئایینی بههایی
دهربڕیوهو الدانهکهی ئاکامی ئهو ناڕهزایهتییه بووه .خانهنشینبوونهکه بهههر هۆیهک
بووبێ شوێنهوارێکی ڕووحیی توندی لهسهر عهینولمولک ههبوو .بێجگه لهوه،چهند ساڵێک
بوو لهباری لهش ساغییشهوه هێندێ گیروگرفتی بۆ پهیدا ببوو .سهرباری ئهو
نهخۆشییه،ئهوکاتهی له عهڕهبستان بوو ڕۆژێک له وشتر بهربۆوهو چارهسهرهکهی
پێویستیی به چهند جار نهشتهرگهری ههبوو .ئهم هۆیانه ههموو دهستیان وهدهستی
* لرررره ێێانررررهوهی ئررررهم هووداوه لررررهزماو هووهیدادا،نیشررررانهیهکی زۆر لررررهتاڵی نررررابی ین .لههاسرررر یدا رررراڵی
سهرنجێاکێشرری داسررر انهکه دهبرررێ لررره ئامرررائهی وی بررره"سییررر کی دروسررر ی فههانیررره" دا ببی رررین .برررهپێچهوانرررهی
ئیررددییای وی لرره دهیررهی سرریی چررهر ی بییرر همدا،واته هاسررپ ئررهو کاترره کرره ئررهویاو بانررک کردۆترره دهف ررهری
چاوهدمری عهههب،تهمبێکردو له قوتابخانهکانی فههانیهدا زۆر باو بوو.
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مهتهڵۆکهی هویدا
یهک داو عهینولمولکیان ،لهدوا ڕۆژهکانی ژیانیدا زۆر دڵشکاو کرد .ئهو ڕۆژی بیست
وپێنجی ڕهشهمهی  )1936(1314کۆچی دوایی کرد .لهوکاتهدا ئهمیرعهبباس
شازدهحهڤده ساڵه بوو.
مهرگی باوک لهنهکاو باری دارایی بنهماڵهی گۆڕی .ناچار بوون لهو خانووه سێ ژوورییه
که له گهڕهکی موسوڵماننشینی بهیڕووت به کرێیان گرتبوو بگوازنهوه ئاپارتمانێکی دوو
ژووریی چووکهڵه ههر لهو گهڕهکه 45.جگه لهوه ناچار بوون ئهو سێ خزمهتکارهش که
له ماڵێ کاریان بۆ دهکردن ئیزن بدهن .سهرچاوهی سهرهکیی داهاتی بنهماڵه ههر
مووچهی خانهنشینیی عهینولمولک بوو .زۆر له دۆستانی بابیان له سهرهمهرگی ویدا
هێندێ بهڵێنیی یارمهتیی ماڵی و بوورسی خوێندنیان پێ دان .بهاڵم بهکردهوه هیچ
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کامێکیان ههنگاوێکیان بۆ کۆمهگ به بنهماڵهی هووهیدا ههڵنههێنایهوه.

ئهفسهرولملووک به لێزانیی تهواوهوه ههموو کاروباری بهڕێوهبردنی بنهماڵهی له
ههلومهرجی قهیرانیی تازهدا وهئهستۆ گرت .جاروبار شتێکی له حیسابی پاشهکهوتی خۆی
ڕادهکێشا ،بهاڵم ههمیشه ئامانجی ئهوه بوو که دوو کوڕهکهی له شوێنهواری باری
دارایی تازهیان بپاریزێ .سهرباری ههوڵ و تهقهالی دایک ،ئهوئاڵوگۆڕهی بهسهر باری
دارایی بنهماڵهدا هات ،شوێنهوارێکی قووڵی لهسهر ورهی ئهمیر عهبباس دانا .بهوئاکامه
گهیشت که،لهژیاندا"پیاو دهبێ ههمیشه ئامادهی ڕووبهڕووبوونهوه دهگهڵ ههر پێشهاتێک
و قبووڵ کردنی تهنگانهو ناخۆشییهکان بێ و ژیان به سادهیی بگرێ و هیچ کاتێک نهبێته
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کۆیله یان شێت و شهیدای ژیان".

مهرگی بابی وهزعی مهدرهسهی ئهمیر عهبباسی نهگۆڕی .بهرهبهره ببووه یهکێک له
قوتابییه خۆشهویستهکانی مهدرهسه .دۆستهکانی دهیانگوت زۆر ئۆگریی ڕووناکبیرانهی
ههن و زۆر بهئهدهب و ئهخالقه .هێندێ جاریش چاالکیی سینفیی خوێندکاریی
دهکرد،چهند ساڵێک کۆمۆنیستێکی بهڕابردووی فهڕانسهیی به ناوی گڕان ژۆن* بووه
بهڕێوهبهری مهدرهسهکه .بوونی ئهو بهڕێوهبهره ئۆگری به مهسهله کۆمهاڵیهتییهکان و
داخوازهکانی بزووتنهوهی چهپی له قوتابییهکاندا بههێزتر کرد .ههر ئهویش بووه هۆی
ئهوه که شهڕی نێوخۆی ئیسپانیا،که لهوڕۆژانهدا نوقڵی مهجلیسی کۆڕوکۆمهڵه
چهپییهکانی جیهان بوو ،ببێته یهکێک له مهسهله گهرمهکانی قوتابخانه .جگه لهوه ،یهکێک
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مهتهڵۆکهی هویدا
له هاوپۆلهکانی هووهیداش له برهوپێدانی ئهو باسانهدا زۆر کاریگهر بوو .ئهو ئهندامی
ڕێکخراوی الوانی حیزبی کۆمۆنیستی فهڕانسه و سهر بهبنهماڵهیهکی ماقووڵ و بهناوبانگ
بهناوی داندوورێن **بوو .هێندێک له ئهندامانی ئهو بنهماڵهیه دواتر به تاوانی سیاسی
ناوبانگێکی خراپیان دهرکرد.
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ئهمیر عهبباس و فهرهیدوون تهنیا ئێرانییانی ئهو مهدرهسهیه نهبوون .ئهوسهردهمه
بهیڕووت یهکێک له ناوهنده سهرهکییهکانی چاالکیی چهپییه ئاواره ئێرانییهکان بوو.
هووهیدا دهگهڵ هێندێ لهو ئاوارانه بوو به دۆست .ئهگهرچی لهو سهردهمهدا هووهیدا
بهرههمهکانی مارکسی دهخوێندنهوه،و ههرچهند بهشێک لهو هاوڕێیهتییانه بوونه هۆی
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ئهوهی تا مابوو لهالی هێندێ کهس به "ڕووناکبیری کافهنشینی چهپ"

ناوبانگ دهربکا،

بهاڵم هووهیدا مارکسیزم،یان تهنانهت سۆسیالدێموکڕاسییشی وهک جیهانبینی یان
کۆمهڵێک بیروڕای دۆگم قبووڵ نهکرد .هاندهری سهرهکیی بۆ خوێندنهوهی
نووسینهکانی مارکس ،نهک ئۆگری به دۆگمبیرکردنهوه ،بهڵکوو تینووێتیی ههمیشهیی بۆ
زانینی بیروبۆچوونی جۆراوجۆرو تامهزرۆیی بێ سنووری بۆ کتێب بوو.
ساڵهکانی دواتر ،بێجگه لهو ناوبانگهی وهک "ڕووناکبیری کافهنشینی چهپ" تهنیا شت که
لهو خوێندنهوه مارکسیستییه له مێشک و زمانیدا مابوو،زرینگانهوهیهکی زۆر سووکی
بیروبۆچوونی سۆسیالیستی بوو.
ههر ئهو تامهزرۆییه بێ سنووره ئهوی نارده سینهماکانی بهیڕووت .لهوکاتهوه
ئۆگرییهکی تایبهتیی به سینهما پهیدا کردو ئهو ئۆگرییه تا کۆتایی تهمهنی بهردهوام بوو.
جگه لهوه،زۆر لهو کتێبانهی مامۆستاکان پهسندیان دهکردن،بهتایبهتی بهرههمی نووسهره
فهڕانسهییهکانی زۆر به ئیشتیاوه دهخوێندنهوه .خوانه زهمینییهکانی ئاندرهژید،که
وهرگێراوه فارسییهکهی دواتر به قهڵهمی دوکتۆر حوسێنی هونهرمهندی و جهاللی ئالی
ئهحمهد له ئێران باڵو بۆوه،له کتێبه خۆشهویستهکانی ئهو سهردهمهی بوو  .لهو کتێبهدا
D,Andurains

**

 فهرهیدوونی هووهیدا دییامبری  1997له وتومیمکدا باسی کرد که له بهیێووه فیله یهکێک له کاره جێ ئۆ رییهکانی
ئهوو براکهی بووه.فهرهیدووو دواتر بوو به یهکێک له جێ م کانهترین هه ه رانی سی هماو یهکێک بوو له دامهزرم هراو
و هاوکارانی ۆڤاری بهناوبان ی کایه دو سی هما
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مهتهڵۆکهی هویدا
بوو که ژید به زمانێکی زۆر یاخییانه ڕێزی له بوونی مرۆڤ دهگرت ،چێژخوازی (لذت
طلبی)ی پهسند دهکردو بێ پهروا ڕای دهگهیاند که "ئیدی باوهڕم به گوناح نیه".
لهسهردهمی الوهتیدا ئهم کتێبه هاودهمی ههمیشهیی هووهیدا بوو 50.کاتێک دواتر له
بهیڕووتهوه به مهبهستی چوون بۆ ئورووپا ،سواری کهشتی بوو،تهنیا کتێب که دهگهڵ
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خۆی برد کتێبی "خوانه زهمینییهکان" بوو.

نیچه ،ئهڕنێست ڕهنان و دی .ئێچ .الرێنس هێندێ نووسهری دیکه بوون که مامۆستا
فهڕانسهییهکان ئامۆژگاریی قوتابییانیان دهکرد بهرههمهکانیان بخوێننهوه .زۆربهی
شهوان ،هووهیداو دۆستهکانی له ئاپارتمانی بنهماڵهی وی کۆ دهبوونهوهو به لێبڕاوی و
تینوتاوی تایبهت به باسهکانی سهردهمی الوهتی ،ئهو کتێبانهی خویندبوویاننهوه ،دهیان
خستنه بهر باس و لهژیانی خۆیاندا بۆ ماناو ئاکامهکانیان دهگهڕان .جاری واش بوو باسی
مهسهله سیاسییهکانی ڕۆژیان دهکرد .دهیانهویست ئێران له ههژاری ونهزانی بێننه دهر.
نوێخواز بوون و ئارهزووی ڕۆژێکیان دهکرد که ئێرانیش ببێته کۆمهڵێکی نوێ و
پێشکهوتنخواز .باسی ئهگهری دامهزرانی دهوڵهتێکی یههوودی لهسهر خاکی فهلهستینیش
لهو سهردهمهدا زۆر باو بوو .هووهیدا یهکێک لهو کهمایهتییه چووکهڵه بوو که الیهنگری
پێکهاتنی دهوڵهتێکی لهوچهشنه بوون .دهیگوت ئهمه تهنیا بهرپهرچدانهوهیه بۆ دژایهتیی
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مێژوویی دهگهڵ سامییهکان.

ئاندره مالڕۆ یهکی دیکه له باسه گهرمهکانی قوتابییانی مهدرهسهی فهڕانسهییهکانی
بهیڕووت بوو .لهو سهردهمهدا ،مالڕۆ به یهکێک له بهناوبانگترین ڕووناکبیرانی فهڕانسه
دهژمێردرا .چهندوچۆنی ژیانی له هیندوچین زۆری باس لهسهر بوو .لهو کێشهو باسانهدا
که ڕۆژانه له مهدرهسهو ئێواران له ماڵی هووهیدا له ئارادا بوون،ئهو ئۆگرییهکی
تایبهتیی به باڕۆن کالپیک52،یهکێک له کهسایهتییه سهرهکییهکانی کتێبی چارهنووسی
مرۆڤ نیشان دهدا*.
* نووسررری ی ئیان امررره وهک ههوڵرررداو برررۆ پهیرررداکردنی پرررێۆئهو بابرررهتێک دهچرررێ کررره زۆرجرررار،بێ ئا ررراداریی ئرررهو
کهسررهی ئیان امهکررهی لهسررهر دهنووسررر ،له پشرر هوهی برروونی وی ررۆی دهنرروم ێ .پێشررکهرجی ئررهو ێێانهوهیرره
قبررووڵکردنی ئررهو ریکانهیهیرره کرره هررهر هووداومکرری ئیرراو ،ههرچهنرردیش کررهم بایررهخ دیررار بێ،بایررهخ و مانررای ررۆی
ههیرره .کاتێررک لرره وترروومیه سهرسررهرهکییهکانی مهدرهسررهدا،هووهیدا ئررۆ ریی ررۆی برره ئانرردهه ئیررد یرراو برراهۆو
کالپیررک دهردهبێی،بۆ ررۆی نررهی دهزانرری کرره پررهنجا سرراد دواتررر ،ههرئررهو ئررۆ ری دهربێی رره سررادهیه،لرره دهسرر ی
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مهتهڵۆکهی هویدا
"چارهنووسی مرۆڤ"ی مالڕۆ یهکهم قۆناخهکانی شۆرشی چین له ڕوانگهی
ئیگزیستانسیالیستییهوه ههڵ دهسهنگێنی .باڕۆن کالپیکیش یهکێک له ئاڵۆزترین و
پڕناتهباییترین کهسایهتییهکانی داستانه .بنهچهکهی دهچێتهوه سهر نهجیب زادهیهکی
لێکهوتوو .نهک ههر جیهان ،بهڵکوو خۆشی له ڕوانگهیهکهوه له یهک کاتدا به تاڵ و گاڵته
دهزانی و ههڵ دهسهنگاند .دهی زانی ڕۆژێک "دهبێته نجوومگهری دهربار" و "له ساتێکدا
دهمرێ که دهیهوێ مانگ لهنێو باتاڵغێک دهرکێشێ 53".سهخاوهتهکهی ئهندازهی نهبوو.
دوا سهد دۆاڵری گیرفانی،وهک بهخشیش دا به خزمهتچیی ڕێستوورانێک .دهگهڵ ژنان
بهڕێزهوه ڕهفتاری دهکرد .ههر لهوکاتهدا نهی دهتوانی پێوهندییهکی بهردهوامیان
دهگهڵ دامهزرێنێ.
کردهوهکانی نهک لهسهر بناخهی ڕێوشوێنه ئهخالقییهکان ،بهڵکه لهخۆوه(غهریزی) بوون.
لهگهرمهی ئهو ملمالنهیهی له شانگهای له ئارادا بوو،ـ تهوهری سهرهکیی چارهنووسی
مرۆڤیش ههر ئهو ملمالنهیهیهـ هاودڵیی وی زیاتر دهگهڵ شۆرشگێڕه کۆمۆنیستهکاندا
بوو.ههر لهوکاتهدا دهگهڵ کاربهدهستانی پۆلیس،دهگهڵ یاخییه چهکدارهکان و دهگهڵ
باڵیۆزخانهی جۆراوجۆر که الیهنگری کوشتاری کۆمۆنیستهکان به دهستی چان کایچیک
بوون،پێوهندیی ههبوو .دهاڵڵی شتوومهکی دێرینه بوو .تهنانهت هێندێک کهس پێیان وا
بوو قاچاغی تریاکیش دهکا .بهاڵم به باوهڕی ژیسۆر* که بۆخۆی ئاقڵترین کهسایهتیی
ڕۆمانهکهیه،باڕۆن له دنیای خهیاڵیی تایبهت به خۆیدا دهژیا؛ دنیایهکی پڕ له خهون و درۆ؛
له یهک قسهدا" ،ئهو بهدهست نهخۆشیی خهیاڵپهروهرییهوه گرفتار بوو...خهیاڵپهروهری
54

بۆ وی ڕیگایهک بوو بۆ نکوولی لهژیان".

ئیان امهنووسرررهکهیدا ،دهبێ ررره سرررێکبولی سروشرررپ و چارهنووسررری وی .لههاسررر یدا یرررهکێک لررره مهترسرررییهکانی
ئیان امهنووسررین،وهک شررێوهیهکی ئررهدهبی ،هاسررپ لهمررهدا شرراردراوهتهوه .هررهر لێرهدایرره کرره دهکررر تووشرری ئررهو
فکررره بررین کرره هرریا هووداومررک و هرریا وتهیررهک برره ش ر ێکی همکررهوه نررهزانین و هررهموو ش ر ێک برره مانررادار بررزانین .
لههاسرر یدا ئیان امهنووسررین بهشررێک لررهو مهقوولهیهیرره کرره نیچرره پێرری دهڵرری " نه ۆشرریی تیرۆری"،واترره هررهوڵی
بررێ ئاکررامی مرۆڤررهکاو بررۆ کهمکردنررهوهی ههوترری بررهرباڵوو زۆر ئرراڵۆزی برروونی مرررۆا تررا هادهی هێ ررد نکوونررهو
دروسررر کراوی ئاشررر ای مێشرررکی ۆمررراو .ههرچهنرررد ئرررهم ههواڵنررره وهک کارهکرررانی دۆنکیشرررۆه دهچرررن ،برررهاڵم برررۆ
تێ هیش ر ی ر ههرنررهبێ ر بهشررێک لرره ئاڵۆزییررهکانی ئررهو برروواره بێ انهیرره کرره "مرۆڤرری دیکرره"یرره ،لهولێکدانررهوهو
لێکهمکردنهوهیه زیاتر چارهیهککاو نیه.
*
Gissor
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مهتهڵۆکهی هویدا
دهتوانین ههرلهوکاتهدا بڵێین کالپیک نهبوونبینه (نیست انگار ،الوجودی) .لهالی وی "هیج
شتێک بهڕاستی نیه .ههموو شتێک تهنیا خهونێکه 55".لهالیهک ههوای خۆشگوزهرانیی
لهسهردایهو له الیهکی دیکه ،حهزو توانای وهسهریهک نانی سامانی نیه .حهزی به
خۆشگوزهرانی زیاتر الیهنی ئیپیکووریی ههیهو پێوهندییهکی به ئایینی مڵکداریی ڕۆژگاری
تازهوه نیه .هێندێ ڕهگی بهگومانیی نهبوون بینیی تێدا ههن و ههربۆیهش "حهز به
مهرگ...سهودای خۆوێران کردن" لهودا زۆرن 56.کاتێکی شازادهی بهئهسڵ لههیستانی و
جێی گومان ،وشیاری کردهوه که ئهگهر تا سبهینێ شانگهای بهجێ نههێڵێ مردن
چاوهڕێیهتی ،ئهو ههموو دراوی نهغدو بهشی زۆری وهختی خۆی له کازینۆیهکدا خهرجی
قومار کرد.
به وتهی ژیسۆر ،کالپیک پیاوێکه که "دڵێکی زێڕین ،بهاڵم بهتاڵی ههیه...بهپێچهوانهی
خهڵکی دیکه،پوختهی کهسایهتیی کالپیک نه ئۆگرییه ،نه تهنیایی ،ههموو گیانی وی ههست
57

وسۆزهو هیچی دی ".ئهو له دهگمهن کهسانێکه که "ناوکی ههناوی یان نیه".

سهرهنجامیش ،ههژارو دهست تهنگ،بهجلوبهرگی دهریاوانییهوه ،له چین ڕای
کرد،ئهوهش لهحاڵێکدا بوو که هێندێک له دۆستانی له "هاڵێکی گهورهدا که پێشتر هی
قوتابخانهیهک بوو" چاوهڕێ بوون "بیان بهنه حهوشهیهک و لهوێڕا به تاقمی ئیعدامیان
58

بسپێرن".

بێگومان له نێوهرۆکی ههر مرۆڤێکدا دهتوانین هێندێک ناتهبایی بهدی بکهین .بهاڵم
کالپیک ،وهک هووهیدا لهومرۆڤه دهگمهنانه بوو که کهسایهتییهکهیان ئهو ناتهباییه
دیاری دهکا .ههم سواڵکهر بوو ،ههم ئهبلهخهرج .ماقووڵزادهیهکی ههژار .بهچاوی
ڕهشبینییهوه سهیری دنیای دهکردو له یهک کاتدا،زۆریش خۆشگوزهران بوو .مالڕۆ
گوتهنی "کالپیک له دو کهسایهتیی جیاواز دروست ببوو .یهکیان ئارهزووی ژیانی ههبوو،
59

ئهوی دیکهیان خولیای مردن".

لهبارهی هووهیداشهوه،دهڵێی ههم لهسهردهمی الوهتی و ههم له دهورانی ژیانی
یهکسهر سیاسیی ویدا ،دهگهڵ دوو کهسایهتیی زۆر جیاواز ڕووبهڕووین .له بهیڕووت
ههر لهوکاتهدا که ئۆگری کالپیک و نهبوون بینییهکهی بوو ،الیهنگری سهن ژووسێتیش
بوو،واته ههر ئهوکهسهی به "بهدئهخالقی و خۆپهرستی و خۆبهزلزانی" ناوبانگی ههبوو،و
یهکێک له سیما ترسناکهکانی شۆرشی فهڕانسه بوو 60.ههر ئهویش بوو که دژی پێکهێنانی
91

مهتهڵۆکهی هویدا
دادگایهک بۆ موحاکهمهکردنی شا بوو .چوونکه دهیگوت "دامهزراندنی ئهودادگایه
بۆخۆی گریمانهی بێگوناحبوونی شای تێدایه ".ئهو بوو که دهیگوت "بۆ سهقامگیربوونی
نیزامی کۆماری ،کوشتنی شا پێویسته".
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جگه لهوه،هووهیدا له وتووێژ دهگهڵ هێندێک له دۆسته ئێرانییهکانیدا،پشتیوانیی له
تڕۆتسکییش دهکرد 62.لهو کاتهدا تازه دادگا پڕشوورهییهکانی مۆسکۆ دامهزرابوون .زۆر
دله دۆسته کۆمۆنیستهکانی هووهیدا،و لهڕاستیدا کهم و زۆر ههموو کۆمۆنیسته
ئێرانییهکان ،الیهنی ستالینیان گرتبوو .بهالی وانهوه تڕۆتسکی نوێنگهی شهیتان بوو.
کالپیک و ڕهشبینییه سهمهرهکهی،سهن ژووسێت و باوهڕی پتهوی بهتوانای شیفابهخشی
توندوتیژی ،ئاندڕهژیدو ههوهسه جیسمانییهکانی،و تهنانهت تڕۆتسکی و بیری شۆرشه
ههمیشهییهکهی ههموو له خاڵێکدا هاوبهشن .ههموویان ڕۆمانتیکن .تهنانهت ئهڵقهی
دۆستانی نیزیکی هووهیدا له مهدرهسهش ناوێکیان بۆخۆیان ههڵ بژاردبوو که ئاوازی
رۆمانتیزمی مێژوویی شهپۆلی تێدا دهدا .ئهوان خۆیان به بژارده ڕووناکبیرییهکانی
قوتابخانه دهزانی و ناوی "تهمپلهرهکان" *یان ههڵ بژاردبوو 63.ههڵبژاردنهکهیان زۆر
سهیر بوو چوونکه تهمپلهرهکانی سهدهی دوازدهههم ،شهرکهرانێکی بهناوبانگ بوون که
له شهڕی خاچپهرستهکاندا بهدژی موسوڵمانان شهڕیان دهکرد .به بۆچوونی هێندێک له
لێکۆڵهران دهبێ ههر ئهو تهمپلهرانه به یهکهم شانهی ماسۆنییهکان بزانین .بهشێکی دیکه
پێیان وایه دهبێ ئهوانه به ههوێنێکی گرنگی "مێشکی ئهدهبیی دهورانی ڕۆمانتیک
دانێین 64".دیاره تهمپلهرهکانی بهیڕووت تهنیا له ئاڵۆزبڵۆزییهکانی سهردهمی الوهتیدا
هاودین و هاوپهیمان بوون.
له دنیای هاوڕێیهتیدا هووهیدا ههمیشه بهوهفا بوو .زۆر لهوکهسانهی له بهیڕووت چاوی
پێیان کهوت تامردن بهدۆست و هاوڕێی مانهوه .باکیشی لهوه نهبوو که ئهو
دۆستایهتییانه هێندێ جار به زیانی خۆی تهواو بن .جگه لهوه بهشێک له قوتابییه
عهڕهبهکانی مهدرهسه دواتر چوونه ڕیزی بژارده سیاسییهکانی جیهانی عهڕهبهوه .به
وتهی هووهیدا" :له کابینهیهکی لوبناندا له دوازده وهزیر،حهوتیان له هاوقوتابییهکانی من
بوون".
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مهتهڵۆکهی هویدا
لهنێو دۆستانی ئهڵقهی "تهمپلهر"دا ،هووهیدا ئۆگرییهکی تایبهتیی به کچێکی جوان و گهنج
بهناوی ڕێنه دۆمان * ههبوو .ههردووکیان له نواندنی شانۆنامهیهکی ڕاسیندا
بهناوی Les Plaideursبهشدار بوون .ڕێنه نهخشی "کۆنتس پیمپۆش"**ی له ئهستۆ
بوو،و نهخشی سهرهکی،واته "داندهن"***یش هووهیدا یاریی دهکرد .ئهو قازییهکی
پڕکاره که "پێچ و مۆرهکانی لهئاکامی کاری زۆردا نهختێک شل ببوونهوه" 66.له یهکێک له
شهوانی پێشاندانی ئهو شانۆیهدا بوو که هووهیدا قسهخۆشی و تیژهۆشی و حازرجوابیی
کهدواتر بوو به بهشێک له کهسایهتیی سیاسیی وی،لهخۆی نیشان دا .کاتێک بینهران به
دهنگی بهرز به قسهیهکی داندهن پێکهنین ،هووهیدا که جلوبهرگی جوان وڕازاوهی قازیی
دهبهردا بوو ،چهکوچی سهرۆکایهتیی لهمێزهکهی خۆی داو ڕای گهیاند که "ئهگهر
ئامادهبووان بێدهنگی نهپارێزن ،جگه له دهرکردنیان چارهیهکمان نیه".
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مامۆساتای شانۆ که باوهڕێکی پتهوی به پیرۆزیی دهقه کۆنهکان ههبوو،ئهو گۆڕینه
کتوپڕهی له دهقی شانۆنامهی ڕاسیندا پێ خهراپ بوو .بهاڵم بینهرهکان به پێکهنینی
بهرزو سهرلهنوێی خۆیان نیشانیان دا که ئهو شیرنکارییهی هووهیدایان پێ خۆش بووه.
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هووهیدا تا مابوو نامهگۆڕینهوهی دهگهڵ ڕێنه بهردهوام بوو .جارجار یادی شانۆنامهی
ڕاسینی دهکردهوهو تهنانهت جاری وابوو به ڕێنهی دهگوت کۆنتس 69.پێوهندیی ئهم
دووانه لهبارێکهوه زۆر جوان بوو .دهتوانین لهودا نیشانهی ئهوینێک ببینین که ههرگیز
ئاشکرا نهکراو دهرفهتی وهدیهاتنی دهست نهکهوت .کاتێک هاوینی ساڵی )1998(1377له
بڕوکسێل چوومه سهردانی ڕێنه،چاکهت و داوێنێکی جوانی ئاسمانیی دهبهردا بوون.
سهروچاوی زۆر بهسهلیقهوه ڕازاندبۆوه .زۆر بهتامهزرۆیی ،داستانی دۆستایهتیی خۆی
دهگهڵ "ئهمیر"ی شی دهکردهوه .ههموو سهنگینیی خانمێکی بۆرژوای بهفهرههنگی
ئورووپایی لهودا بهرچاو دهکهوت .له ڕوخساریدا هێشتا جوانی و نازهنینیی زهمانی
گهنجی دهگهڵ نیشانهکانی پیری له ملمالنهدا بوون .دیار بوو که به جحێڵی لهوانه بووه
ههموو کهس گیرۆدهی بێ.

*

Rene Domont
Countess of Pimposh
***
Danden
**
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مهتهڵۆکهی هویدا
قسهکانمان جارێک به فهڕانسهو جارێک به ئینگلیسی بوون .زۆرتر وابوو به ئینگلیسی
دهستی پێ دهکردو ئهمجار ههژانی گێرانهوهکه وهکهیفی دهخست ولهنهکاو بێ ئهوهی
به خۆی بزانێ قسهکانی بهزمانی زگماکیی خۆی ،فهڕانسهیی درێژه دهدا.
دهیگوت یهکهم جار وهختێک چاوی به هووهیدا کهوت ،که ههردووکیان سهرگهرمی
مانگرتنێکی قوتابییان بوون .بهڕێوهبهری قوتابخانه یهکێک لهقوتابییه عێڕاقییهکانی
دهرکردبوو و هووهیداو هاوخهباتهکانیشی خوازیاری گهڕانهوهی بوون .سهرهنجام
بهرپرسانی مهدرهسه تهسلیمی ویستی قوتابییهکان بوون .ڕێنه دهیگوت" :ئهمیر زۆر
میهرهبان و بهگوزهشت و زانا بوو" دهیگوت ڕهفتاری "سهنگین و ڕهسمی" بوو .ده ساڵی
پێ چوو تا سهرهنجام هووهیدا له نامهیهکدا که له لهندهنهوه بۆی نارد،بۆ یهکهمجار له
جیاتی "ئێوه" "،تۆ"ی بۆ بهکار هێنا .ههر لهو نامهیهدا هێندێ نیشانهی ئهو خۆشهویستییه
شاراوهیهشیان دهتوانین ببینین.
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دیاره به وتهی ڕێنه" :بۆ من و ئهمیر،هاوڕێیهتی له

عیشق گرنگتر بوو .عیشق زوو دهڕواو ههرگیز تهمهنێک نابا .هاوڕێیهتی تا مردن
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دهمێنێ".

دهیگوت وتووێژهکانیان زۆرتر لهبارهی مهسهله ئهدهبییهکانهوه بوون .بهخهفهتهوه
وهبیری دێنایهوه که "ئهمیر بهئاسانی دهی توانی لهبهرڕا قسهکانی موولێر ،بوودلێر یان
ئاپوولینێر بگێڕێتهوه ".باسی له سهلیقهی ههمیشهیی هووهیدا له جلوبهرگ پۆشێندا
دهکرد .کراسی سپی و کڕاواتی سوور و شاڵواری شینی باس دهکرد که یۆنیفۆڕمی
مهدرهسه بوون .باوهڕی وا بوو "کاتێک ئهو بهرگهشی دهبهر دهکرد،ههر شۆخ و
شهنگییهکی تایبهتیی ههبوو" پاشان،لهنهکاو ،وهک بڵێی بهڕێکهوت ،چهند وشهی شێعرێکی
وهبیر هاتنهوه که هووهیدا پێش ئهوهی له بهیڕووت بڕوا لهسهر بهرگی دهفتهرهکهی
ویی نووسیبوون .دهیگوت شێعرێکی ئاڵفرێد دو ڤینی* بوو .بهڵێنی دا ئهگهر
دهستخهتهکهی هووهیدای دیتهوه کۆپییهکیم بۆ بنێرێ.
کاتێک هووهیدا بهیڕووتی بهجێ هێشت،فهرههنگ و زمانێک که له مێشکیدا
دهزرینگایهوه،سهرچاوهی سهرهکیی سهرمایه سێمبوولیکهکانی،ئهو شێعرانهی باسی ئهوین
وئاوات و نائومێدییهکانییان دهکرد،ئهو شیرنکارییه زمانییانه که بناخهی قسهو
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مهتهڵۆکهی هویدا
نووسینهکانی ئهویان پێک دێنا،ههموو لهجێدا ئورووپایی بوون .کهم وزۆر ههموو ئهو
کتێبانهی دهی خوێندنهوه ،به فهڕانسه،ئینگلیسی یان عهڕهبی بوون .تهنیا لهماڵێ ،ئهویش
بهپێداگریی دایکی،هێندێ شێعری فارسیی دهخوێندنهوه تا زاڵبوونی بهسهر زمانی
فارسیدا بپارێزێ.
له دهورانی مانهوهی له ئورووپادا،بێگومان نهریته ڕۆژئاواییهکانی مایهی ئاسانیی
کاروباری بوون .بهاڵم کاتێک گهڕایهوه ئێران،ئهگهرچی ههر ئهو نهریتانه یارمهتییان دا بۆ
ئهوهی به خێراییهکی سهرسوڕهێن بگاته لووتکهی دهسهاڵت،ههرلهو کاتهدا ،خاڵی
الوازیشی بوون .دژواره بتوانی حکوومهت بهسهر واڵتێکدا بکهی که زمان و
فهرههنگهکهی[بۆ تۆ] بوونه مهڵبهندێکی بێگانه .هاوسهری هووهیدا به تاڵی و زۆر
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بهکورتی ئاوای باس دهکا" :هووهیدا بۆ ئێرانییهکان لهڕادهبهدهر ئورووپایی بوو".

سێ مانگ چاوهڕێ بووم و سهرهنجام نامهی ڕێنه دهگهڵ کۆپییهکی دهستخهتهکهی
هووهیدا گهیشت .ئهو چوار دێڕهی وهک یادگار لهسهر دهفتهری ڕێنهی نووسیبوون
بهڕاستی لهباری وێکچوونی دهگهڵ ژیانی هووهیدا خۆیهوه ههژێنهر بوون .ئهو چوار
دێره بهشێکن له بهناوبانگترین شێعری دوڤینی بهناوی "مهرگی گورگ":
ناڵین،شیوهن و گریان کاری دهستهوستانانه*
به ورهی بهرزهوه پێ بنێ نێو جادهی چارهنووس
کۆڵێک که به پشک کهوتۆته سهر شانت ههڵگرهو
ئهمجار وهک من ئازار بچێژهو به بێدهنگی بمره.
***
ناڵــــــهوو گریانو شیـــوهن کاری بێچارانـــهیــــه
دڵقهوی پێ ههڵبڕه .جا بگره جادهی چارهنـــووس

* شێیری دوڤی ی بههواڵهه به پێشوازی شێیرمکی بایێۆو بهناوی "چایلد هاهۆڵد"هوه چووه .دوو دمر لهم شێیره
سهرهتای ئهم فهسڵهو.
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ههڵ گره ئهو کۆڵه وا کهوتۆته سهر شانت به پشک
چهشنیمن مهینهت بچێژهو فڕکه بادهی چارهنووس
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فهسڵی چوارهم
سهرزهمینی سهمهرهکان

هاوڕێیان! ئهمه چ واڵتێکه؟
شکسپێر،
شهوی دوازدهیهم
هووهیدا ساڵی )1942( 1321پاش بیست ساڵ دووری گهڕایهوه ئێران .تاران شارێکی
داگیرکراو بوو .دیاره نه تاران ئیدی گونده ههڵمساوهکهی بیست ساڵ پێشتر بوو ،نه
هووهیداش ئیدی ئهو منداڵه دووساڵهیه بوو که شاری به سواری عارهبانه بهجێ
هێشتبوو .بهاڵم تارانی وهختی ڕۆیشتنی هووهیدا النی کهم له شتێکدا وهک تارانی 1321
دهچوو .ههردووک جار شار[و واڵت] خهریکی ئاڵو گۆڕ بوون.
24ی گهالوێژی  ،)1941( 1320ساڵێک پێش گهڕانهوهی هووهیدا ،ئێران کهوته بهر
پهالماری هێزهکانی ڕووس وئینگلیس35 .ههزار سهربازی ئینگلیسی،لهوانه تفهنگدارانی
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هیندیو چهرکا له جنووب و 120ههزار سهربازی سوپای سوور له شیمالهوه هێرشیان
کرده سهر ئێران .سوپای ئێران ههم لهباری ژمارهی نهفهرهکان،و ههم لهبابهت چهندو
چۆنی ئیمکاناتهوه،چهند جار له دوو هێزی پهالماردهر الوازتر بوو .بۆیه بهرگرییهکی وای
نهکردو لهماوهی چل و ههشت سهعاتدا لهبهریهک ههڵوهشاو تهسلیم بوو.
گهاڵڵهی هێرش بۆسهر ئێران یهکهمجار دهیهی دووهمی پووشپهڕی ساڵی 1320
1

( )1941له کۆبوونهوهی ئهنجومهنی وهزیرانی ئینگلستاندا کهوته بهر باس و لێکدانهوه.
هاوپهیمانان که وا دیاره له بیانوویهک بۆ پهالماردانی ئێران دهگهڕان،بوونی ژمارهیهک
هاونیشتمانی ئهڵمانی له ئێرانیان کرده بیانوو،و بێئهوهی گوێ بدهنه ڕاگهیاندنی

بێالیهنیی ئێران ،واڵتیان داگیر کرد .دهیانگوت،داگیرکردنی ئێران بۆ سهرکهوتن پێویسته.
لهالیهک دهیانهویست زاڵبوونی ئینگلستان بهسهر بیره نهوتهکانی خهلیجی فارسدا
مسۆگهر بکهنو لهالیهکی دیکه،دوای هێرشی ئهڵمان بۆ سۆڤیهت ،ئێرانیان به شاڕێگای
کۆمهگی سهربازی به شووڕهوی دهزانی .دیاره ژمارهی ئهڵمانییهکان له ئێران
نهدهگهیشته ههزار کهسیش .جگه لهوه ههمووشیان لهژێر چاوهدێریی توندی پۆلیسی
ئێراندا بوون .یهکێک له ئاکامهکانی داگیرکردنی ئێران،و ڕهنگه یهکێک له هۆ
بنهڕهتییهکانیشی،الدانی ڕهزاشا له پادشایهتی بوو .ناسیۆنالیزمی وی دهگهڵ پڕۆژهکانی
دهوڵهتی "فهخیمه"ی ئینگلستان له ئێرانو له خهلیجی فارس نهدهگونجا .بۆیه ئینگلستانیش
له دهرفهتێک دهگهڕا بۆ ڕووخاندنی ڕهزاشا،و شهڕ بووه بیانوویهکی باش بۆ ئهوکاره.
ئینگلستان له ههر دهرفهتێک بۆ سووکایهتیکردن به ڕهزاشا،که پێاوێکی لهخۆباییو
ڕێبهرێکی ملهوڕو نوێخواز بوو ،کهلکی وهرگرت .تهنانهت باس لهوه دهکرا که ڕۆژگاری
بنهماڵهی پههلهوی بهسهر چووه 2.بهاڵم سهرهنجام هاوپهیمانان بهتایبهتی ڕووسو
ئینگلیس ڕێگهیان دا حهمهڕهزای الو لهسهر تهختی پادشایهتیی بابی دانیشێ .دیاره له
تهواوی دهورانی شهڕدا ،هاوپهیمانان بهکردهوه شایان به نهبوو دادهنا .لهههموو
بوارهکاندا جۆرێکیان ڕهفتار دهکرد که وابزانه ئهو ههر نیه .بۆ وێنه،کۆنفڕانسی تاران بێ
پرسوڕاو تهنانهت بێ ئاگاداریی شا پێک هات .ئهویش تا مابوو ئهو بێ ڕێزییهی لهبیر
نهچوو،و خهتابارانی ههرگیز نهبهخشی .له ههمووی خهراپتر ئهوه بوو که وهختێک
ڕۆزڤێڵت و چهڕچیلو ستالین گهیشتنه تاران ،تهنیا ستالین چووه سهردانی شا .له یهک
قسهدا،هاوپهیمانان دهسهاڵتی تهواو بوون و شا تهنیا داوهڵێک بوو.
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سهردهمی داگیرکرانی ئێران،سهردهمی نوێخوازیی هونهریو باسێکی بهسوودی سیاسی
بوو .زۆر هۆی جۆراوجۆر کۆمهگیان به پهیدابوونی ئهو دهورانه دهوڵهمهنده فهرههنگی
و دێموکڕاسییه کرد .سانسۆرو زهبروزهنگی سهردهمی دیکتاتۆریی ڕهزاشا،و
بهدهسهاڵتیی ناوبراو ،پشووی له هێزه داهێنهرهکانی کۆمهڵ بڕیبوو .لهتهواوی ئهو
سااڵنهدا ،ویستی هاوبهشیی سیاسیی حهشیمهتی رؤژلهڕۆژ زیاتری شارهکانی ئێران پشت
گوێ دهخراو سهرکوت دهکرا .به ڕووخانی ڕهزاشا،ئهو هێزه سهرکوتکراوانه گیانێکی
3

تازهیان هاتهوه بهرو چاالکیی فکریو سیاسیو فهرههنگی برهوێکی بێوێنهی پهیدا کرد.
شهڕ نفووزی ئهمریکا له ئێرانیشی برده سهرێ .له دوو دهیهی ههوهڵی سهدهی
بیستهمدا ،ئینگلستان بهههموو هێزیهوه پێشی هاتنی کۆمپانیه ئهمریکاییهکان بۆ ئێرانی
دهگرت .بهاڵم لهساڵهکانی دوای شهڕدا ،نفووزی ڕوولهزیادبوونی ئهمریکا لهجیهان و
ئێراندا ،چهڕچیلی نیگهران کرد .ڕهنگدانهوهی ئهو نیگهرانییه له هێندێک نامهی وی بۆ
ڕۆزڤێڵتدا دهتوانین ببینین .له یهکێک لهو نامانهدا که بۆگهنی خۆبهفیرعهونزانینی
4

ئیستیعماریی لێ دێ،ئاماژه به نیگهرانیی چهڕچیل لهبارهی ئێرانهوه دهکاو دهنووسێ :
"داوام له وهزارهتی دهرهوهو پسپۆڕانی نهوتی خۆم کردوه که مهسهلهی نهوت[ی ئێران]
لێک بدهنهوه ،بهاڵم دڵنیا بن ئێمه بهچاوی کڕیار تهماشای مهیدانه نهوتییهکانی ئێوه
ناکهین ".وهاڵمی چهڕچیلیش بهقهدهر نامهی ڕۆزڤێڵت،پڕ له خۆبهزلزانیو لووتبهرزی
بوو" :زۆر سوپاس که بهچاوی کڕیار تهماشای مهیدانه نهوتییهکانی ئێمه ناکهن .ڕێگا
بدهن منیش لهبهرانبهردا ئێوه دڵنیا بکهم که بههیچ جۆر نیازمان نیه دهست بۆ قازانجو
5

مڵکهکانی ئێوه له عهڕهبستانی سعوودی درێژ بکهین".

لهحاڵێکدا ڕۆزڤێڵتو چهڕچیل خهریکی دابهشکردنی مهیدانه نهوتییهکانی خهلیجی فارس
بوون* ،ستالینیش که ههوای دهسهاڵتسهپاندن لهسهری دابوو،له داگیرکردنی ئیران بۆ
دامهزراندنی حیزبێکی کۆمۆنیستی گوێلهمستو بهرفهرمانی خۆی کهلکی وهرگرت.
* نامررررهکانی چررررههچیلو هۆزڤێڵررررپ لرررره بررررارمکی دیکهشررررهوه سهرنجێاکێشررررن .لرررره کۆتررررایی شررررههی یهکهمرررردا،
ئی لیی ر او نی ررهراو برروو ئێ رراو پێوهنرردی ده ررهد ئررهمریکاو واڵتررانی دیکررهی هۆئئرراوا دامررهزرم ێ .بۆیرره لرره هررهموو
توانررای ررۆی کررهلکی وهر ررره تررا نررههێڵێ ئێررراو لرره کۆنفێانیرری ڤێرسررایدا بهشرردار بررێ .لرره نێرروهرۆکی نامررهکانی
چرررههچیلو هۆزڤێڵ ررردا بهئاسرررانی دهتررروانین ئرررهوه بخوم ی رررهوه کررره بررره ترررهواوبوونی شرررههی دووهم ترررای ترررهرازوو
بهالی ئهمریکادا قورس ر بووه.
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ههر لهوکاتهدا،حیزبی تازه نیگهرانی دژکردهوهی توندی هێزه مهزههبیو خۆپارێزهکان
بوو،و ههربۆیهش خۆی له دانانی ناوی حیزبی کۆمۆنیست پاراست،و لهجیاتی وی ناوی
بهڕواڵهت بێ خهتهری حیزبی توودهی ههڵ بژارد .حیزبی تووده بههۆی دیسیپلینه
ڕێکخراوهییهکهی،و ههروهها بههۆی ئهوه که پشتی به "برا گهوره"ی قایم بوو،خێرا
پهرهی ئهستاندو له سیاسهتی ده ساڵی دواتری ئێراندا ڕۆڵێکی بنهڕهتیی گێڕا..بهشێک له
دۆستانی سهردهمی بهیڕووتی هووهیدا،یهک لهوان جهاللی میری،چوونه ڕیزی ئهندامان
یان الیهنگرانی حیزبهوه .ساڵهکانی دواتر ،هێندێک له ڕێبهرانی حیزبی تووده تهنانهت
ئیددیعایان کرد که هووهیداش ماوهیهک لهنێو الیهنگرانی حیزبدا بووه 6.دیاره ڕێبهرانی
حیزب تائێستا بهڵگهیهکیان بۆ پشتڕاستکردنهوهی ئیددیعای خۆیان نیشان نهداوه .بهههر
حاڵ،پاش دامهزرانی حیزبی تووده ،بیروباوهڕی مارکسیستی بهخێرایی له ئێراندا برهوی
پهیدا کردو بهسهر مێشکو زمانی ڕووناکبیراندا زاڵ بوو.
لهوڕۆژانهدا ،بهشێکی گرنگ له پیاوه ئایینییهکانیش الیهنگری خوێندنهوهیهکی تازه له
ئیسالم بوون ،دهیانگوت دهبێ باره دوورلهئهقڵو لهباوکهوتووهکانی شیعهگهری وهال
بنرێن .ئهوان ئایینی گریانپهرستیونهریتی لهسنگدانو ههوای مۆجیزهیان به باره
لهباوکهوتووهکانی ئیسالم دهزانی .زۆر لهو باوهڕانه لهژێر کاریگهریی بیرمهندو
مێژوونووسی عورفیمهسلهکی بهناوبانگ ئهحمهدی کهسرهویدا بوون و له بیروڕاکانی
وی وهرگیرابوون 7.بهاڵم ههر لهوسااڵنهدا،ئاخوندێکی تاڕادهیهک نهناسراو کهوته
بهربهرهکانیی ئهو خوێندنهوه تازهیه .ناوی ڕووحوڵاڵ خومهینیو ئامانجی بهرگری له
بایهخه نهریتییهکانی شیعهگهری بوو .ههرلهوکاتهدا بۆ یهکهمجار بناخه تیئۆرییهکانی
ویالیهتی فهقیهی دامهزراند .بۆچوونهکانی ڕووحانییه نوێخوازهکانی به خهتهرناک
دهزانینو ڕاست سیوحهوت ساڵ پێش ئهو کاتهی دادگاکانی شۆرش ،هووهیداو
ههزاران کهسی دیکهیان بهناوی "مفسد في األرض" دادگایی کرد ،ئهو له "دهوڵهتی
ئیسالم"ی دهویست که "ههمیشه دهگهڵ ڕێوشوێنه ئایینیو مهزههبییهکاندا بێو پێشی
ئهو باڵوکراوانه بگرێ که پێچهوانهی قانوونو دیننو کهسانێک که ئهو قسه پڕوپووچانه
دهکهن لهبهر چاوی الیهنگرانی دین ئیعدام بکاو ئهو فیتنهگهرانه که"مفسد في األرض"ن
لهسهر زهوی البهرێ تا فیتنهههاڵیسێنان ئیدی فیتنهو دووبهرهکی نهنێنهوهو دهستی
خهیانهت بۆ الی پیرۆزییه دینییهکان درێژ نهکهن والسالم8".
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ڕهفتاری حهمهڕهزاشاش هێندێ جار بێ ئهوهی بیههوێ بانگهوازی بۆ گۆڕین دهکرد.
پادشای الو مرۆڤێکی شهرمێونو لهخۆبهگومان بوو .توانای پڕکردنهوهی جێگای بابی
لهخۆیدا شک نهدهبرد .نموونهی زهقی ئهو پێوهندییه دژواره دهتوانین له وێنهیهکدا
ببینین که دهگهڕێتهوه ساڵی  .)1926( 1305ئهوکاته"،باوک چلوههشت ساڵهو کوڕهکهی
حهوت ساڵه بوو .شا بابایهکی بهخۆوهو بههێز به ڕوویهکی گرژهوه ،دهستی لهبهر
پشتێنی نابوو و قنج ڕاوهستابوو .له پهنا وی منداڵێکی ڕیوهڵهی ڕهنگ پهڕیوو بێ
حهوسهله دهبینرا .حاڵهتێکی ڕهسمی و گوێلهمستی ههبوو .بهژنی نهدهگهیشته پشتێنی
بابیشی 9".جلوبهرگی کوڕهکه ،بێ کهموزیاد ،لهجلوبهرگی بابی بوو .ڕاست شازده ساڵ
دوای ئهو وێنهیه،کوڕ لهنهکاو لهسهر تهختی بابی دانیشتو کوڕی ئهو مهیدانهش نهبوو.
ڕهزاشا نوخته الوازهکانی کوڕی خۆی باش دهناسین .وهختێک حهمهڕهزا ،وهک جێ نشین
له بابی پرسیبوو که ئامانجی بنهڕهتیی حکوومهتهکهی چییه،ئهو له وهاڵمدا گوتبووی
دهیهوێ حکوومهتێک دامهزرێنێ که بتوانێ پاش خۆشی بم بمێنێو کاروباری واڵت
بهڕێوه بهرێ .حهمهڕهزاشا قسهکانی بابی به نیشانهی بێمتمانهیی ناوبراو بهخۆی
دهزانی .قسهکانی ڕهزاشای بهجۆرێک بێڕێزیو بێ متمانهیی دادهنا .دهیگوت زۆرم لێ
10

گران هات که بابم تا ئهوڕادهیه دهرههق بهمن بێمتمانه بوو.

شای الو تینووی ئهوه بوو که نهک ههر هاوپهیمانان ،بهڵکوو سیاسهتمهدارانی ئێرانیش
ئهو به هێند بگرن .لهو ڕۆژگارهدا شا،لهباری سیاسییهوه کهموزۆر پهراوێز خرابوو.
قهواموسسهڵتهنه سهرۆک وهزیری بهتوانای ساڵهکانی دوای شهڕ ،ڕۆڵێکی گرنگی له
پهراوێزخستنی شادا یاری کردبوو .شا دهیهوست له پهراوێزهوه بگاته ناوهند .دهیهویست
جڵهوی دهسهاڵت بهدهستهوه بگرێ .ههربۆیه لهوڕۆژانهدا،بۆ پهیداکردنی هێزو
هاوپهیمان هێندێ قسهی کردن که سێبهرهکهیان دواتر قورسایی دهخسته
سهرپادشایهتییهکهی .ساڵی ،)1946( 1325ڕوو به کۆمهڵێک له پیاوانی ئایینیی موسوڵمان
گوتی:
ئهمن خۆشحاڵم که دهبینم ئهم دواییانه گیانێکی یهکیهتی لهنێو خهڵکدا پهیدا بووهو
بهرهبهره شارهزای مافهکانیان دهبن .قسهکانی بهڕێزانیش ئهوهیان پێوه دیاره.
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بهڕێزان باشتر دهزانن که ئێران دوو دهسته پادشای ههبوون .پادشا باشهکانو پادشا
خهراپهکان .دهستهی دووهمیش دوو تیره بوون .ئهوانه که خهراپهیان کردو ئهوانه که
نهیانتوانی خهراپه بکهن.
به باوهڕی من بهرپرسایهتیی ئهو دهستهیه که خهراپهیان کردوه دهکهوێته سهر شانی
میللهت و خهڵک که ڕێگهی خهراپهکردنیان به دهسهاڵتداران داوه ،چوونکه میللهت نابێ
بهرامبهر به ڕهفتاری کاربهدهستان بێ الیهن و بێدهنگ دانیشێ .بهڵکوو ئهگهر دیتی
دهوڵهتهکان مافهکانی پێشێل دهکهن و قانوون بهڕێوه نابهن دهبێ ڕاپهڕێو ڕێگه نهدا
دهسهاڵتداران دهستدرێژی بکهنه سهر مافهکانی.
بهڵێ میللهت دهبێ شارهزای مافهکانی خۆی بێ تا ئهگهر دهستدرێژییان کرایه سهر
بتوانێ بهرگرییان لێ بکا.
یهکێک له ئهرکه گرنگهکانی بهڕێزان حوججهتولئیسالمهکانیش ئهوهیه خهڵک وشیار
بکهنهوهو دهگهڵ مافهکانیان ئاشنایان بکهن تا لهئاکامدا دهوڵهتانو کاربهدهستان نهتوانن
کاری بێجێو پێچهوانهی قانوون بکهن.
11

سهرکهوتنی بهڕێزان لهو ئهرکه نیشتمانییهداو بهختیاریی میللهتی ئێران ئاواتهخوازم.

ڕهنگه هیچ وتهیهکی دیکه بهم ڕادهیه له ساڵهکانی دواتردا نهبووبێته مایهی ناڕهحهتیی
شا .جگه لهوه ،شا جۆرێک ههستی خۆبهکهمزانینی تێدا ههبوو .ههر لهوکاتهدا،سووکایهتی
پێکرانی لهالیهن هاوپهیمانانو هێندێک له سهرۆک وهزیرهکانی پازده ساڵی ههوهڵی
حکوومهتهکهی بووه سهربارو کاریگهرییهکی قووڵی لهسهر جۆری پێوهندیی وی دهگهڵ
هووهیدا له نیوهی دووهمی پادشایهتییهکهیدا دانا.
ئهگهر ههموو ئهو هۆیانه بۆ برهوپهیداکردنی فهزای فکری وسیاسیی واڵت بهس
نهبوون ،هۆیهکی دیکهش لهئارادا بوو،که ناوی نیل کڕام کووک *بوو 12.ئهو ژنێکی
زبروزرینگی ئهمریکایی بوو و ئۆگرییهکی تایبهتیی به ئهدهبیاتی ئێران پهیدا کردبوو،و
بهتایبهتی زۆر حهزی له دهقهکانی سۆفیگهری دهکرد .ئهو بهکردهوه لهالیهن
13

هاوپهیمانانهوه،کرابووه وهزیری فهرههنگی ئێرانو چاوهدێری ئاکاری گشتیی واڵت.
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لهسهردهمی دهسهاڵتی ئهودا،نهک ههر ژمارهی گۆڤارو ڕۆژنامهکانی ئێران زیادی کرد،
بهڵکوو ئهو باڵوکراوانه ئازادییهکی تاڕادهیهک بێوێنهشیان ههبوو .لهو ڕۆژانهدا،له تاران
14و

نیزیك به دووسهد ڕۆژنامه باڵو دهکرانهوه.

ڕاست له لووتکهی ئهو ئاڵوگۆڕانهدا بوو

که ئهمیر عهبباسی هووهیدا گهڕایهوه ئێران .دهیهویست له نوختهی پێکگهیشتنی ئهو
ئۆگرییه فهرههنگییه جیاوازو ناتهبایانهدا که ههیبوون ،کهسایهتییهکی بهردهوام بۆخۆی
پێکهوه بنێ.
پێش گهڕانهوهی هووهیدا بۆ تاران بۆسهردانی دایکیو برایهکهی چووه بهیڕووت .لهوێوه
هاته بهسرهو له بهسره بهلهم (قایق)ێکی چووکهڵهی بهکرێ گرتو پێی هاتهوه خاکی
ئێران .ئهمجار ترومبێلێکی کۆن بردیه ئههواز .داوای له شۆفێرهکه کرد که ههرێمی
سنوووریی ئێرانی نیشان بدا .دهیهویست بزانێ چ لهحزهیهک دهگاتهوه خاکی ئێران .به
زمانێک که نوسهره ڕۆمانتیکه فهڕانسهییه خۆشهویستهکانیی وهبیر دێنایهوه ،دهیگوت:
"دهمهویست لهسهر سنوور دهمێک ڕاوهستمو فرمێسکی شادیو فرمێسکی غهمودهردی
خۆم پێشکێش بکهم .شادی لهوهی ئێستا واڵتهکهی خۆم دهبینمهوه ،واڵتێک که لهودا
الپهڕهکانی شانامهم له زمانی فیردهوسییهوه ناسیو خۆشمویستنو شێعرهکانی لهنێو
باوهشی دایکمدا فێر بووم ...و فرمێسکهکانیشمی لهبهر پێ دهڕێژم .واڵتهکهم که له
سنوورهکانیدا هێزه بێگانهکان نیشتهجێن؛ ئهو هێزه دهرهکییانه که وهک سهرکهوتووی
شهڕ له ڕهمڵه ئارامهکانی ئیراندا ماندوویی خۆیان دهحهسێننهوه 15".بهاڵم هووهیدا تێ-
گهیشت که هیچ نیشانهیهکی سنوور لهئارادا نیه .ئهو ئینگلیسییهکانی به بهرپرسی ئهو
کاره دهزانی .دهڵێ ئهوانه "وهک ئاغا بهسهر عێڕاقو جنووبی واڵتهکهمدا زاڵ بوون" و
16

"ئاسهواری دهسهاڵتداریی ئێمهیان لهنێو بردبوو".

ههربهوپێیه،باسی لهبارهی ئههوازیشهوه ،که یهکهم شار بوو هاته سهر ڕێگای زۆر
خهفهتاوییه .نیشان دهدا که چهنده لهبارهی وهزعی ئێرانهوه نائومێد بووه .دهنووسێ:
"ئههواز لهڕاستیدا شار نهبوو ،بهڵکوو بریتی بوو له وێرانهیهکی تاوهسووت له تهنیشت
ڕووبارێکی وشک ...ڕیزهکۆاڵنێکی تهنگوپیس ،خهڵکێکی ڕووتوپێخواسو لهههر
17

گۆشهیهکیش کۆمهڵیک سواڵکهر که ههر کهسی تازهیان دهدی شااڵویان بۆ دهبرد".
بهاڵم هووهیدا ئێرانی ئهودهمی هێنده نهدهناسی .وهک ونبوویهکی سهرگهردان به
شارهکانیدا دهگهڕاو تهنانهت له تارانیش که لێی لهدایک ببوو،ون بوو .بیست ساڵ
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پێشتریش له تاران ون ببوو .ئهوجاره منداڵ بوو و تازهش دهگهڵ بنهماڵهکهی له
دیمهشقهوه گهڕابۆوه تاران .جاری یهکهم ڕێگای ماڵی نهنکیی لێ ون بوو و بهیارمهتیی
پۆلیسێک گهیشتهوه ماڵێ .ئهم جارهش پێویستیی به ڕێنوێنبێک ههبوو .سهرهنجام به
کۆمهگی فایتوونێک که ئهسپێکی لهڕو الواز ڕای دهکێشا ،چۆوه ئهو هوتێلهی دهیهویست
بچێتهوه .له یهک قسهدا،هووهیدا لهتاران سهرگهردانو ونبوو بوو .بهاڵم پاریسێ پێش
ئهوهی ببینێ ،زۆر چاک شارهزا بوو.
هووهیدا ڕۆژی دوای گهیشتنهوهی بۆ تاران پێوهندیی دهگهڵ خزمهکانی گرت .دوای
چهند ڕۆژ سهرهنجام گوازتیهوه ماڵی ناسرقوڵیی سهرداریی خاڵی .ناسرقوڵی برای ئهو
سهردارییهی دانیشتووی پاریس بوو .هووهیدا لهتاران دووساڵ میوانی ماڵی خاڵی بوو.
مانهوهی درێژخایهنی لهوماڵه دهتوانین به یهکێک له نوێنگهکانی شێوهی تایبهتیی ژیانی
وی بزانین .ئهو پاش گهڕانهوه بۆ ئێران لهساڵی )1942( 1321دا ،بهدهگمهن له ماڵێک
نیشتهجێ بوو که ئی خۆی بێ .ههرچهند له دواساڵهکانی ژیانیدا ئاپارتمانێکی چووکهڵهی
له ساختومانی ساسانی تاران کڕیبوو،و ئهگهرچی ڤیالیهکی چووکهڵهشی له نیزیک دهریای
خهزهر ههبوو،بهاڵم بهدرێژایی سااڵنی ژیانی له تاران بهشی زۆری لهماڵی دایکی دهژیا.
دوای حهوتوویهک حهسانهوه ،هووهیدا ناوی خۆی بۆ خزمهتی سهربازی نووسی.
ههرلهوکاتهدا22،ی بهفرانباری  ،)1943(1321پێش چوونهسهربازی،له وهزارهتی
دهرهوهش داوای کاری کرد .ئامانجی لهوکاره وهبیرهێنانهوهی دووربینیی کهسایهتیی
داستانو شانۆنامهکانی چیخۆف بوو .دهیهویست لهوڕێگایهوه دووساڵ خزمهتی
سهربازییهکهی وهک خزمهتی دهوڵهتی بۆ حیساب بکرێ .دهقی داخوازی کارهکهی بهم
جۆره بوو" :ئهمن ئهمیرعهبباسی هووهیدا خاوهنی ناسنامهی ژماره ،3542کوڕی
حهبیبوڵاڵ (عهینولمولک) وهزیرموختاری پێشووی ئێران له شانشینی عهڕهبیی سعوودی،
دوای تهواوکردنی خوێندنی ناوهندی له بهیڕووتو فێربوونی ههردوو زمانی فهڕانسهیی
و عهڕهبی بهتهواوی و ئاشنابوون دهگهڵ زمانی ئینگلیسی چوومه لهندهنو ماوهی ساڵێک
ئینگلیسییهکهم تهواو کردوهو لهوێڕا چوومه بڕۆکسێلو دوای سێ ساڵ لیسانسی زانسته
سیاسییهکانم له زانستگهی بڕۆکسێل وهرگرتوه و لهونێوهدا دهگهڵ ههردوو زمانی
ئیتالیاییو ئهڵمانییش ئاشنا بووم .بۆیه سهرنجی ئهو وهزارهته بۆالی پێشینهی
دوورودرێژی خوالێخۆشبووی بابمو ئهوه که خوێندنی بهرزم له بهشی دیپڵۆماسیدا
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تهواوکردوه،ڕادهکێشمو داوا دهکهم شانازیی کارمهندیی ئهو وهزارهتخانهیه به نۆکهری
18

خۆتان ببهخشن".

وهک له دهقی ئهم نامهیه دهردهکهوێ،هووهیدا شارهزایی خۆی له چهند زمانی بێگانهی
به یهکێک له گرنگترینو بهبایهخترین تایبهتمهندییهکانی خۆی زانیوه .لهوکاتهوه،زمان
ههمیشه یهکێک له ئامرازهکانی نیزیکبوونهوهی له خاوهن دهسهاڵتان بووه .جگه لهوه،
ئاماژهی هووهیدا به "ڕابردووی دوورودرێژی خزمهت"ی بابی،بهپێی قاعیده ئیددیعای
ئهو کهسانه بهرپهرچ دهداتهوه که دهڵین عهینولمولک لهسهر چاالکیی پڕوپاگهندهیی
بهقازانجی مهزههبی بههایی له عهڕهبستانی سعوودیو له وهزارهتی کاروباری دهرهوه
دهرکراوه .بهجۆرێکی دیکه بڵێین ،لهبهر ئهوهی ساعید ،وهزیری دهرهوهی ئهو وهخت
بههایی نهبووه ،ئاماژهی هووهیدا بهخزمهتهکانی بابی ئهوڕاستییه دهردهخا که خانهنشین
کرانی عهینولمولک پێوهندییهکی به چاالکیی مهزههبییهوه نهبووه.
ههر لهوکاتهدا دهتوانین دهقی داخوازی کاری هووهیدا به یهکهمین نیشانهی چاووڕاو
لهبارهی پلهی خوێندهوارییهکهیهوه بزانین .ئهم بابهته له سهردهمی سهرۆک
وهزیرییهکهیدا زیاتر پهرهی گرت .ئیددیعای هووهیدا دهربارهی "خوێندنی بهرز" له
"بهشی دیپڵۆماسیدا"،تهنیا پاڵی بهوڕاستییهوه دابوو که له دهورانی لیسانسهکهیدا چهند
دهرسێکی لهو بوارهدا خوێندبوو .بێجگه له دوو تێڕم دهرسی مافی نێونهتهوهییو
پێوهندییه نێونهتهوهییهکان،چهند دهرسێکیشی لهمێژووی ئابووریو سیاسیی ئیستیعماری
بێلژیک لهکۆنگۆ وهرگرتبوو.
جگه لهوه ،ههرچهند له ساڵهکانی دواتردا سهرچاوهی جۆراوجۆر-له کتێبی بژاردهکانی
ئێرانهوه بگره تا کۆمهڵه ژیاننامه تازهکانو بهڵگهکانی وهزارهتی دهرهوهی ئهمریکا-
ئیددیعایان کرد که هووهیدا دوکتۆرای له سۆربۆن وهرگرتوه،دهقی نامهکهی هووهیدا
خۆی جێی گومان ناهێڵێتهوه که لیسانسی زانکۆی بڕۆکسێل بهرزترین بڕوانامهی
خوێندنی بووه*.
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(دیاره ساڵهکانی دواتر له سهردهمێکدا که ئێران داراییو سامانێکی

* لررره نێوههاسررر هکانی سرررهرۆک وهزیرییهکهیررردا ،دهوڵرررهتی هووهیررردا فرررهرمانێکی دهرکررررد کررره کرررهلکوهر رتن لررره
لهقررهبی دوک ررۆری لرره پزیشررکاو و پزیشررکانی دداوو پزیشررکانی ئائهڵرردا بهرتهسررک دهکررردهوه .ومرراو لررهوهدا نیرره
کرره ئررهودهم زۆرکررهس هررهبووو کرره لرره دوکانررهکانی بێوانامرره فرۆشرریی ئورووپرراو ئررهمریکا دوک ۆرایررهکیاو کێیبرروو و
هاتبوونرررهوه ئێرررراوو زۆر کرررهلکی رررهراپیاو لرررێ وهرده ررررتن .بهوحاڵررره هێ ررردمک لررره هه ررره رانی هووهیررردا،
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پێکهوه نابوو،هووهیدا چهندین ماجستهرو دوکتۆرای شانازیی وهرگرتن ).لهڕاستیدا چاپی
ساڵی )1965( 1344ی کتێبی بژاردهکانی ئێران ئیددیعا دهکا هووهیدا پلهی ماجستهری
"له زانسته سیاسییهکانو ئابووریدا" له زانکۆی بڕۆکسێلو "دوکتۆرای مێژووی له زانکۆی
پاریس" وهرگرتوه .کاتێک پرسیارم له جیهانگیری بێهڕووز،دهبیرو دیزاینهری کتێبی
بژاردهکانی ئێران کرد که سهرچاوهی زانیارییهکانی لهبارهی خوێندنی هووهیداوه کامه
بووه ،گوتی وردهکاریی بابهتهکهو چهندوچۆنی نووسینی ئهوبابهتهی لهبیر نهماوه که
لهبارهی هووهیداوه نووسراوه 21.دیاره هووهیدا خۆشی لهو چاووڕاوانهدا که لهبارهی
بڕوانامهکانیهوه دهکران ،نهخشێکی ههبوو .ئهوسهردهمهی سهرۆک وهزیر بوو،به
سهعیدهی پاکڕهوان ،یهکێک له سکرتێرهکانی خۆی گوتبوو که" :نامه (تز)ی دوکتۆرای
خۆی لهسهر پاناییت ستڕاتی نووسیوه".
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سهرهنجام،دهقی داخوازی کاری هووهیدا چهندوچۆنی شارهزایی ناوبراو لهشێوهی کاری
ئیداره دهوڵهتییهکانی ئهو سهردهمهی ئێران نیشان دهدا .وا دیاره ئهو نهیزانیوه که
وهدهستهێنانی کاروباری دهوڵهتی ،بهتایبهتی له وهزارهتی کاروباری دهرهوهدا ،پێویستیی
به پشتیوانی زۆر بههێز ههیه .دیاره هووهیدا زۆر زیرهک بوو .ئهوهی نهیدهزانی زوو
فێری دهبوو .زۆری پێنهچوو که تێگهیشت پێشکهوتنی له ئێراندا بهستراوهتهوه به
بوونی پشتیوانو "پارتی"یهکی بههێز .سێ ساڵی پێچوو ههتا ئهو پشتیوانهی له عهبدوڵاڵی
ئینتیزامدا دیتهوه .بهکۆمهگی وی،خێرا ههموو پلیکانهکانی سهرکهوتنی ئیداریی بڕین.
بهاڵم بۆ ئاسانکردنی کاری وهرگیران له وهزارهتی دهرهوهدا ،پهنای بۆ ئهنهوشیرهوانی
سوپههبودی برد که له پایهبهرزانی ئهو سهردهمهی وهزارهتی دهرهوهو مێردی پووری
بوو .سوپههبودی نامهیهکی بۆ پشتیوانی لهدامهزرانی هووهیدا نووسی 23.ههرلهوکاتهدا
هووهیدا پهنای بۆ یهکێک له دۆستانی بابی بهناوی ئهبولحهسهنی بێهنامیش برد که
پۆستێکی گرنگی له وهزارهتی دهرهوهدا ههبوو .بهکۆمهگی بێهنامو سوپههبودی،
24

هووهیدا وهک فێرکار-کارآموز -لهدهفتهری وهزیر وهرگیرا.

دهرکردنررری ئرررهو فهرمانرررهیاو بررره نیشرررانهی حهسررروودیی هووهیررردا دهزانررری .دهیررراو ررروه هووهیررردا چرررووو بۆ رررۆی
دوک ررۆرای نهبوو،ئررهم لهقهبررهی برره ررهڵکی دیکررها ههوا نررهدهدی .بائررهوها ب رروتر کرره فهرمانهکررهی دهوڵررهه
زۆریشی و پێ نهدرا( .وتوومی ده هد ئهحکهدی قوههیشی19،ی ئۆک ۆبری .)1997
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ههرچهند لهوڕۆژهوه که هووهیدا داوای کاری کرد تاڕۆژێکی حوکمی دامهزرانهکهی
دهرچوو،ههشت مانگی خایاند ،بهوحاڵه هێندێ له ڕهخنهگرانی هووهیدا،دامهزرانی وییان
به گوماناوی زانیوه .هێندێک لهو دژبهرانه تهنانهت ئیددیعا دهکهن که "هێندێ دهستی
ئهفسووناوی به قازانجی هووهیدا وهکار کهوتن 25".بهاڵم بهباوهڕی من،مهسهلهی گرنگتر
ئهوهیه که بپرسین بۆچی ساڵی،1321واته کاتێک ژمارهی خوێندکارانی ئێرانیی زانکۆکانی
ڕۆژئاوا زۆر بهرتهسک بوو ،کهسێک به پێشینهی خوێندهواریی هووهیداوه بۆ وهرگرتنی
کارێک له وهزارهتی دهرهوه ناچار بوو پاڵ به "پشتیوان" و "پارتی"یهوه بدا .بهههر حاڵ،
حوکمی کاتیی هووهیدا وهختێک کرایه یهکجاری که ئهو ئهزموونهی به سهرکهوتنهوه
تێپهڕاند که بۆ وهرگیران له وهزارهتخانه پێویست بوو.
هووهیدا ههرلهوکاتهدا ههنگاوی پێویستی بۆ دهستپێکردنی خزمهتی سهربازییهکهشی
ههڵێنانهوه .لهو سهردهمهداو ههروهها لهساڵهکانی دواتریشدا ،کوڕانی ههزار بنهماڵهی
ئێران ههزارویهک فێڵیان بهکار دێنا بۆئهوی بهههر جۆر بووه لهخزمهتی سهربازی
ڕابکهن .هووهیدا ئهو جیاوازییهی ههبوو که پێموایه ،تهنیا سهرۆک وهزیری سهردهمی
مهشڕووته بوو که خزمهتی سهربازیی کردبوو .به وتهی هووهیدا له کاتێکدا ههموو
دۆستهکانی له بیری ڕاکردن له خزمهتی سهربازیدا بوون ،ئهو خهریک بوو خۆی بۆ
خزمهت ئاماده دهکرد 26.ههرلهوکاتهدا ،توانی له وهزارهتی کاروباری دهرهوهش
دابمهزرێ .کارهکهی لهوێ زۆر ناخۆشو لهشانان گران بوو .ئهونامانهی بۆ وهزارهتخانه
دههاتن دهی خوێندنهوه ،پوختهیهکی لێ ئاماده دهکردنو له دهفتهری وهزارهتدا
تۆماری دهکردن .دیاره ههروهک بۆخۆی دهیهویست دهورانی خزمهتی سهربازییهکهی
دوای دامهزرانی له وهزارهت دهستی پێکردو بهمجۆره دهورانی دووساڵهی
سهربازییهکهی بوو به بهشێک له پێشینهی کارمهندییهکهی.
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وهک دهرچوویهکی زانکۆ ،هووهیدا دهورانی مهشقی سهربازیی لهسهر ههڵگیراو
خزمهتهکهی له کۆلێژی ئهفسهریدا دهست پێکرد .دووباره زانینی زمانێکی بێگانهو
ئهمجارهیان ئینگلیسی ،کۆمهگی کردو کرا به وهرگێڕی دهستهیهک لهو ئهفسهره
ئهمریکایییانه که له ئێران بوون.
له یهکهم مانگهکانی مانهوهی له تاراندا،هووهیدا ههم دهگهڵ دۆسته کۆنهکانی ئاشنا
بۆوهو ههم هێندێ هاوهڵی تازهی پهیدا کردن .لهنێو دۆسته کۆنهکانیدا ،ئهوماوهیه زیاتر
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دهگهڵ حهمیدی ڕههنهما تێکهاڵو بوو که لهو سهردهمهدا سهرنووسهری
ڕۆژنامهی"ایران" بوو 28.حهمیدو مهجیدی برای،و ههروهها بابیان زهینولعابیدینی
ڕههنهما ،دواتر نهخشێکی گرنگیان له ژیانی هووهیدادا گێڕا .دهبێ ئهم خاڵهش وهبیر
بێنینهوه که هووهیدا یهکهمین نووسینه فارسییهکانی خۆی ههر له الپهڕهکانی ئهم
ڕۆژنامهیهدا چاپ کردن .ههر نهبێ ڕهخنه لهسهر کتێبێکو چیڕۆکێکی کورتی باڵو
کردنهوه .ههرچهند کورته چیڕۆکهکهیم نهخوێندۆتهوه ،بهاڵم وهک ئیبڕاهیمی گولستان
دهیگوت نووسراوێکی بێ ڕووحو کهمخوێن بووه.
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هووهیدا له وهزارهتی دهرهوه دهگهڵ کهسێک بهناوی جهمشیدی میفتاح ئاشنا بوو و
لهڕێگای ویهوه ،چاوی به پهرویزی ناتلی خانلهری کهوت .گۆڤاری سوخهن"سخن"
لهوڕۆژگارهدا یهکێک له ناوهندهکانی قورسایی فهرههنگی له ئێراندا بوو .زۆر له
شاعیرانو نووسهرانوفهیلهسووفه گهورهکانی ئێران له هاوکارانی ئهو گۆڤاره بوون.
هووهیدا ،لهڕێگای خانلهرییهوه دهگهڵ بهشێک له گرنگترین ڕووناکبیره ئێرانییهکانی ئهو
سهردهمه ئاشنا بوو.
فهڕانسهییزانینی هووهیدا،دهستڕاگهیشتنی به زۆر شاکاری ئهدهبیی ئورووپا،و
سهرهنجام ،ئۆگریی بێسنووری به کتێب ههموویان دهستیان دایه دهستی یهکو
هووهیدایان هێنایه نێو کۆڕی دۆستانی هیدایهتیش  .هیدایهت مرۆڤێکی کهموزۆر
گۆشهگیر بوو .ئاکارو کرداری وهک ژیانو ڕهفتاری کافکا دهچوو .ڕێگای به ههموو
کهس نهدهدا بێته نێو ئهڵقهی دۆستهکانیهوه .خهڵکی نهزانو ماستاوکهران و ئهوانهی
دهیانهویست لهڕێگای هاونشینیی گهورهپیاوانهوه ناوبانگێک بۆخۆیان پهیدا بکهن لهالی وی
جێیان نهبوو .هیدایهتو دۆستهکانی بهوجۆره که دابی ڕووناکبیرانی ئهو سهردهمه
بوو،ئێواران له کافهیهک (که عادهتهن ههر کافه فیردهوس بوو) کۆ دهبوونهوهو قسهیان
دهکردنو باسی ههموو شتێکیان دهکرد .ساڵهکانی دواتر،ئهو کاتانه که هیدایهتو
هووهیدا یهکیان لهسهفهردا بوون ،له ڕێگای نامهوه دهگهڵ یهکتر له پهیوهندیدا دهمان.
جگه لهوه ،هووهیدا بهزۆری له دهرهوهڕا کتێبی بۆ هیدایهت دهناردن .هێندێ جار
ڕۆمانی تازهی بۆ دهناردنو جاری وابوو هێندێ بهرههمی لهبواری دهروونناسیدا بۆ
30

دهناردن که له ساڵهکانی دوای شهڕدا له فهڕانسه برهوێکی بێوێنهیان ههبوو.

ئهمریکای کافکاو چهند نووسینێکی ژان پۆل سارتهرو هێنری میلێر لهو بهرههمانه بوون
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که هووهیدا لهو سااڵنهدا بۆ هیدایهتی ناردن 31.ساڵی )1959( 1338هووهیدا هاته سهر
ئهو باوهڕه که ئهنجۆی شیرازی که یهکێک له دۆستانی هیدایهت بوو،بۆ کاری
ئامادهکردنو چاپی نامهکانی هیدایهت بۆ هووهیدا هان بدا 32.لهبهر هێندێ هۆی
ناڕوون ،ئهم کاره ههرگیز نهکرا .له ههمووش خهراپتر ئهوهیه که زۆربهی نامهکان
سهروسۆراغێکیان نیه.
لهنێو دۆستایهتییه ئهدهبییهکاندا پهیوهندیی هووهیدا ،دهگهڵ چووبهک له ههمووان
بهردرێژتر بوو،و ههتا کۆتایی تهمهنیش بهردهوام بوو .چووبهکیش یهکێک له ئهندامانی
ئهڵقهی هیدایهت بوو،که دهبێ به یهکێک له ڕووما گرنگهکانی داستاننووسیی
هاوچهرخی فارسیی بزانین .ئهو هاوکات دهگهڵ هووهیدا ،له کۆلێژی سهربازی خزمهتی
دهکرد .زۆر ئێواران دوای تهواوبوونی سهعاتهکانی خزمهت ،ئهو دوانه پێکهوهو به پێیان
دهچوونهوه ماڵێ .لهڕێگادا له دوکانێکی چووکهڵه الیان دهدا ،داوای نیو قاپ ڤۆدکایان
دهکرد .ئهو ڕۆژانه هیچ کامێکیان شتێکی وایان شک نهدهبرد .کهمێک تهماتهو خهیار ،یان
پاکهتێکی چووکهڵه پسته ،تهنیا مهزهی ئهو خواردنهوهیه بوو .هووهیدا بهدرێژایی تهمهنی
ئۆگری خواردنهوه ئهلکولییهکان بوو .ساڵهکانی دواتر که باری دارایی ڕێگای پێدهدا ،له
جیاتی ڤۆدکا سکاجی دهخواردهوه .بهرهبهره ئۆگری شهڕابی باشی فهڕانسهش بوو.
دیاره هیچ کاتێک زۆری نهدهخواردهوه .لهڕاستیدا ،زۆرکهمی پێدهخورایهوه .یهک دوو
پێکی بهس بوون .ڕهنگی ڕوخساری دهگۆڕاو حاڵهتێکی دهم بهپێکهنین یان وهک
ڕهخنهگرهکانی دهیانگوت گاڵتهجاڕی پهیدا دهکرد 33.لهودهورانی پاک وبێگهردی الویدا،
هووهیدا هاودهمێکی زۆربهوهج بوو .گوێی بۆ قسهی خهڵکی دیکه ڕادهگرتو بهرامبهر
بهههرقسهیهکیان بهپرسیار بوو .بهئاسانی خهڵکی دیکه،و تهنانهت الوهییهکانیشی ،وهقسه
دێناو زۆری نهدهخایاند که متمانهی وانی بهدهست دێنا .بهئاسانی تووڕه نهدهبوو .له
ڕهفتاریدا جۆرێک بێ فیزیو گوێنهدان به هێندێ ڕێوشوێنی دهستوپێگر ههبوو.
ههرلهوکاتهدا ،گوت ههمیشه کهیفی سازه .ههرچهند ناحهزانی ئهمهیان بهجۆرێک بێ-
کیفایهتی،و تهنانهت جڵفی دهزانی ،بهاڵم کهسانی وهک چووبهک ،ڕاست ئهم جۆره
تایبهتمهندییانهیان پهسند دهکرد .چهندین ساڵ دواتر،کاتێک هووهیدا بوو به
سیاسهتمهدارێکی بهدهسهاڵت ،ئهم ڕهفتارهی بووه بابهتی باسو ناکۆکییهکی زۆری
بیروبۆچوون .هێندێ کهس ئهمهیان به نوێنگهی ڕیابازیی هووهیداو جۆرێک خۆڕانان به
ڕهفتاری خهڵکییهوه لێک دهدایهوه .دهیانگوت هووهیدا دهیهوێ لهم ڕێگایهوه نۆکهریی
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خۆی بۆ دهسهاڵتدارێکی زۆردار بشارێتهوه .لهبهرامبهردا دۆستهکانی ئهم حاڵهتهیان به
نیشانهی نیهادی پاکو بێگهردی وی دادهنا .دهیانگوت ڕیشهی ڕهفتاری وی له خۆبهکهم-
گرییه سروشتییهکهیدا بووه.
چووبهک دهیگوت هووهیدا ههمیشه گوێگرێکی باش بوو .زۆری ئۆگری ههم به باسو
وتووێژی ئاسایی ههبوو ،ههم به باسه زانستیو فهلسهفییهکان .لهو دهورانی مهستییهی
الوهتیدا ،مهزههب یهکێک له بابهته ههمیشهییهکانی جێگای باس بوو .هووهیدا له
قوتابخانهی عورفیی فهڕانسهییهکاندا دهرسی خوێندبوو .ڕۆڵهی ڕاستهقینهی سهردهمی
وشیاربوونهوه بوو .ئۆگرییهکی تایبهتیی به ڤۆڵتێر ههبوو،و بهرههمهکانیی بهوردی
دهخوێندنهوه .کاتێک ڤۆڵتێر دهیگوت" :دهبێ ئهم پهڵهی شهرمه لهنێو ببرێ" ،مهبهستی
شتێک بێجگه له مهزههبه ڕهسمییهکان نهبوو .هووهیداش له خۆبهخۆیایهتیدا کاتێک باسی
مهزههبی دهکرد ،زۆر قسهی له ڤۆڵتێرو نیچه دهگێڕانهوه .چووبهک ئهوی به
"خوانهناسێکی بێ ئهمالو ئهوال" دهزانی .زۆر له دۆستو خزمانی هووهیدا لهبارهی
چهندوچۆنی بیروباوهڕی مهزههبییهوه پرسیاریان لێکردبوو .کهموزۆر جوابی ههمووانی
وهک یهک دابۆوه .دهیگوت ڕقم له مهزههبی ڕهسمی دهبێتهوه 34.لهنێو کۆمهڵو
فهرههنگێکدا که به قووڵی مهزههبی بوو ،ئهو به ڕادهیهکی بهڕاستی سهرسوڕهێن
بهدوور له ههرچهشنه ئۆگرییهکی مهزههبی بوو .ههرچهند له سهردهمی سهرۆک
وهزیرییهکهیدا ،خۆی به دیندار نیشان دهدا،و ههر نهبێ بهڕواڵهت ،ڕێ و شوێنه
مهزههبییهکانی بهجێ دێنا ،بهاڵم له دهورانی کۆلێژی سهربازیدا دیار بوو بهتهواوی
پهیڕهوی ڤۆڵتێره .هووهیدا پێی وابوو مهزههبهکان به درێژایی مێژوو نهخشێکی
نالهباریان یاری کردوه .پڕوپووچو نهزانیو دهمارگرژی تهنیا دیاریی وان بۆ مرۆڤایهتی
بوون .لهو پهالمارانهدا که له خۆبهخۆیایهتیدا دهیکردنه سهر مهزههب ،بههاییگهریو
شیعهگهری ،ئایینی مهسیحو یههوودیگهریی وهک یهک دهدیتن .دیاره لهو دهورانی
مهستییهی الوهتیدا،ئهو حوکمه لهمێژینهیه که دهڵی مهستیو ڕاستی به دروست دهزانراو
ئهمهش وای كردبوو که هێرشهکانی توندوتیژتر بن.
نهریتی مهیخواردنهوه دهگهڵ چووبهک تا کۆتایی دهورانی حکوومهتی هووهیدا
درێژهی ههبوو .ههموو چوارشهممهیهک پێش ئهوهی بۆ شێوخواردن بچێتهوه ماڵی
دایکی ،هووهیدا دهچووه سهردانی قودسی و سادق چووبهک .پێکێکی سکاچ
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دهخواردهوهو جاری وابوو بابۆڵهیهکیشی پهنیری هولهندی که بهتایبهتی بۆ وی کڕرابوو،
بهدمهوه دهگرت .له ههربابهتێک دهدوانو هێندێ جار باسی ئهدهبییشیان دهکرد .بهاڵم
هیچ وهخت قسهیان له سیاسهت نهدهکرد .ههر وابزانه لهژێرهوه ڕێک کهوتبوون که
باسی سیاسی لهبهرنامهی کاری ئهو دیدارانهدا جێگای نیه.

35

هووهیدا لهوڕۆژانهدا خهریکی خزمهتی سهربازی بوو .ههر لهوکاتهدا دهیهویست ئهو
سهرزهمینه نهناسراوه که لێی لهدایک ببوو،باشتر بناسێ .لهگهڵ ههموو ئهمانهشدا کاری
دڵی یهکسهر وهال نهنابوو .ئاشنایهتیی دهگهڵ خاتوونێک بهناوی پهروین پهیدا کرد.
زانیارییهکی زۆرمان لهسهر چهندوچۆنی پێوهندییهکهی دهگهڵ پهروین نیه .لهو
سهردهمهدا ،پێوهندیی نێوان ژنانو پیاوانێک که مارهبڕاوی یهکتر نهبوون،زۆرتر به نهێنی
بوو( .له دهیهی چل و پهنجا[ی ههتاوی]دا ،بۆ یهکهمجار له ئێران ئهو پێوهندییانه
کهمێک ئاشکراتر بوون .دیاره شۆرشی ئیسالمی کۆتایی بهو فهزا کراوهیه هێنا ).هووهیدا
پهروینی ههم دهگهڵ چووبهک و ههم دهگهڵ فهرهیدوونی برای ئاشنا کرد .به وتهی
چووبهک" :ژنێکی زۆر سهربهخۆو جوان بوو ،له جلوبهرگپۆشیندا بهسهلیقهو له رهفتاردا
دنیادیده بوو ".پێوهندیی ئهم دووانه دووساڵێک زیاتری نهخایاند .کاتێک هووهیدا چووه
یهکهمین مهئمووریهتی خۆی له وهزارهتی دهرهوهدا ،دۆستایهتی دهگهڵ پهروینیش زۆر
به هێمنیو دڵخۆشی کۆتایی هات.
ئهو دۆستانهی هووهیدا لهو سهردهمهدا ههڵیبژاردن ،بهتایبهتی هاوڕێیهتی دهگهڵ
چووبهک و هیدایهت ،له چهند بارهوه جێی سهرنجن .دهیهی بیستو بهتایبهتی
سااڵنی1321تا1942( 1324تا ،)1946یهکێک له پڕچاالکیترین سهردهمه سیاسییهکانی
مێژووی هاوچهرخی ئێران بوون .دهگمهن بوون ئهو ڕووناکبیرانه که لهوسااڵنهدا ههوای
چاالکیی سیاسی لهسهری نهدابنو تهسلیم نهبووبن .کهچی ڕاست لهوکاتهدا ،وا دیار بوو
هووهیدا زیاتر حهز له مهسهله ئهدهبیو فهرههنگییهکان دهکا .بهڕواڵهت هیچ حهزی له
ملمالنهی سیاسی نهدهکرد .جگه لهوهش ،چووبهکو هیدایهت ههردووک دوژمنی بێ-
ئهمالو ئهوالی زۆرداری بوون؛ ههر دووکیان بهئاشکرا باوهڕیان بهخودا نهبوو و
ڕهخنهگری جیددیی ئایینی ئیسالم بوون .سهرهڕای ئهوه ،ههردووکیان لهو کهمه
ڕووناکبیرانه بوون که دهگهڵ بوونی بیروبۆچوونی دژیمهزههبیو دژیزۆرداری ،بهرهو
حیزبی توودهش نهکشانو ههرگیز ڕهگهڵی نهکهوتن .لهوسااڵنهدا،هووهیدا بێگومان
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پێش ههموو شتێک خۆی به ڕووناکبیر دهزانی .نهخشێکی الوهکیی له چاپی یهکێک له
ئازایانهترین شانۆنامه دژی مهزههبییهکانی هیدایهتدا ،واته ئهفسانهی ئافراندن ،یاری
کرد .له یهک قسهدا ،دۆستانی ئهو سهردهمهی هووهیدا دهبێ بهالیهنگری بایهخه فکری-
36

و فهلسهفییه دڵخوازهکانی وی بزانین.

کاتێک هووهیدا گهیشته ڕیزی پێشهوهی سهکۆی سیاسهت ،ڕووناکبیرانێکی وهک جهاللی
ئالیئهحمهد لێکدانهوهیهکی جیاوازیان بۆ دۆستایهتییه ڕووناکبیرییهکانی وی دهخسته
بهرچاو .ئالیئهحمهد دهیگوت هووهیدا ئهو دۆستایهتییانهی کردۆته پلیکانی سهرکهوتنی
خۆی .دهیگوت ئهو هاوڕێیهتییانه لهڕاستیدا ههموو بۆ ئهوه بوون که ڕووناکبیران
ڕابکێشرێنه نێو ڕێژیمی پههلهوی .دیاره ئهگهر قسهی ئالیئهحمهد قبووڵ بکهین ،نهک
ههر دهبێ جۆرێکی سهرسوڕهێن له ئامانجداریو بهبهرنامهیی بۆ هووهیدا قایل بین،
بهڵکوو دهبێ له توانای لێکدانهوهو پیاوناسینی کهسانی وهک هیدایهتو چووبهکیش
بکهوینه گومانهوه 37.جگه لهمانه،ئهمهش دهزانین که هووهیدا هیچ وهخت ههوڵی نهدا
بیروبۆچوونی چووبهک بگۆڕێ ،یان هانی بدا دهگهڵ یهکێک له حیزبه سیاسییهکانی ئهو
ڕۆژگاره بکهوێ.
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یهکهمین نیشانهی کهلکوهرگرتنی هووهیدا له ڕایهڵکهی بهرباڵوی دۆستو خزمه
بهنفووزهکانی دهبێ له دامهزرانی وهک سکرتێری دووهمی باڵیۆزخانهی ئێران له
فهڕانسهدا بۆی بگهڕێین .ئهگهرچی تازه چووبووه نێو کادری وهزارهتی کاروباری
دهرهوه،و ههرچهند لهتهواوی ماوهی خزمهتی لهو وهزارهتخانهیهدا  ،لهکۆلێژی
ئهفسهری خهریکی خزمهت بوو ،بهوحاڵه یهکهمین مهئمووریهتی وهک دیپڵۆمات ،پۆستی
زۆر دڵخوازی سکرتێریی باڵیۆزخانهی ئێران له فهڕانسه بوو .سهیر ئهوه بوو که لهنێو
ههموو ئهو پێشنیارانهدا که پێی کرابوون ،ئهمهیان دهبوو رهت بکاتهوه.
***
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فهسڵی پێنجهم
گهڕانهوه بۆ پاریس

ناوی باشی ژنانو پیاوان
زینهتبهخشی گیانـــی وانه
شکسپێر ئۆتیللۆ
گهالوێژی ساڵی، )1944(1323زهینولعابیدینی ڕههنهما به وهزیرموختاری ئێران له
فهڕانسه دیاری کرا 1.سهردهمێک که فهڕانسه لهالیهن نازییهکانهوه داگیر کرابوو ،ئێران
دهفتهری سهفارهتی خۆی له پاریس داخستو تهنیا پاش کۆتایی شهڕ کردیهوهو
لهوسهردهمهدا ،ڕههنهماش به وهزیرموختار دیاری کرا .ئهو به یهکێک له کهسایهتییه
سهرنجڕاکێشهکانی ئهو سهردهمه دهژمێردرا .سهرۆکی بنهماڵهیهک له ڕووناکبیرانو
نووسهرێکی ناودار بوو .پێش مردنیشی ههم قوڕئانی وهرگێڕایه سهر فارسیو ههم
ژێاننامهیهکیشی بۆ پێغهمبهری ئیسالم نووسی .له ههمووی گرنگتر،ڕۆژنامهنووسێکی
بهناوبانگو ههر لهوکاتهدا سهرکێش بوو .هووهیدا یهکهمجار له بهیڕووت دهگهڵ
بنهماڵهی ڕههنهما ئاشنا بوو .دهگهڵ دوو کوڕی بنهماڵه دۆستایهتییهکی نیزیکی ههبوو،و
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کاتێک بابیان بۆ پۆستهکهی پاریس دیاری کرا ،کارێکی وای کرد که هووهیداشی دهگهڵ
2

بێ.

له پاریسی شهڕلێدراو ،هووهیدا ژیانێکی تاڕادهیهک خۆشو ئاسوودهی ههبوو .لهکاتێکدا
بۆ زۆربهی پاریسییهکان ،کهلکوهرگرتن له کهرهسهی هاتوچووی گشتی کارێکی دژوارو
3

پڕژانهسهر بوو ،باڵیۆزخانهی ئێران بیووکێکی گهورهی ئهمریکاییو ڕێنۆیهکی ههبوون.

ههرنهبێ یهکێک لهو دوو ترومبێله دواتر بوو به شاهیدی ڕووداوێکی پڕههراوهۆریا که
سهرهنجام پێی هووهیداشی گرتهوه.
کاری دهفتهری باڵیۆزخانهی پاریس بهتایبهتی لهوڕۆژانهدا زۆر قورس بوو .نهکههر
بهرپرسی ههموو کاروباری کۆنسوولیو دیپلۆماتیی ئێران لهفهڕانسه بوو ،بهڵکوو
ڕاگهیشتن به پێوهندیی نێوان ئێرانو ئهڵمانی داگیرکراویشی لهئهستۆ بوو .له
ههوهڵمانگهکانی دوای شهڕدا ،ئێران چهند ڕێککهوتنی ئابووریی دهگهڵ ئهو واڵته
بهستبوونو دهبوو چهندی بکرێ زووتر چارهنووسی ئهم ڕێککهوتنانه ڕوون بکرێتهوه.
جگه لهوه،ژمارهیهک ئێرانی کهوتبوونه ئۆردووگای کاری زۆرهملیی نازییهکانهوه .بۆ
ئاسانکردنی کاری ڕزگاریو گوازتنهوهی ئهمدهستهیه ،نوێنهرانی ئێران لهپاریس،
بهتایبهتی هووهیداو ڕههنهما ،چهندین جار چوونه ئهڵمان.

4

یهکیک لهئهرکهکانی هووهیدا له باڵیۆزخانه دروستکردنی پێوهندیی دۆستانه دهگهڵ
کۆمهڵهی ڕووناکبیریی فهڕانسه بوو .بهیارمهتیی ئهو پێوهندییانه که ڕههنهما
دایمهزراندبوون ،هووهیدا توانی چاوی به بهشێک لهو نووسهره فهڕانسهییانه بکهوێ که
خۆشی دهویستن ،لهوانه ئاندره مالڕۆ ،پۆل والێریو فڕانسوا مووریاک 5.له ڕۆژگارێکدا
که ههژاری لهپاریس گاڵهی دهکرد،میواندارییه ڕازاوهکانی باڵیۆزخانه ئهوێی کردبووه
6

شوێنی پێکگهیشتنی هێندێک له ڕووناکبیره ناودارهکانی ئهو سهردهمهی فهڕانسه.

هووهیدا که ههموو ژیانی ئاواتی بۆ پهیداکردنی دۆستانی سهرنجڕاکێشو بهسوود
ههڵدهخواست ،لهوسااڵنهدا ،بناخهی بهشێک له گرنگترینو بهردهوامترین
هاوڕێیهتییهکانی ژیانی داڕشت.
کهمێک دوای دامهزرانی هووهیدا له پۆستهکهی پاریسیدا ،حهسهنعهلیی مهنسووریش که
تازه ڕهگهڵ کارمهندانی وهزارهتی کاروباری دهرهوه کهوتبوو ،هاته پاریس .ئهو کوڕی
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یهکێک لهو "ههزار بنهماڵه"یه بوو که به باوهڕی هێندێ کهس ههمیشه سیاسهتی ئێرانی
سهدهی بیستهمیان لهدهستدا بوو .حهسهنعهلی الوێکی لهخۆبایی بوو .ههرلهوکاتهدا،
زۆروهخت جۆرێک خۆبهکهمگرتنی ڕواڵهتیی لهخۆی نیشان دهدا .پیاوێکی جوانچاک بوو.
پاش ماوهیهک به ژنبازی ناوبانگی دهرکرد 7.ههستوسۆزێکی وهک بڵێی بێسنووری
ههبوو .جۆرێک سهرنجڕاکێشیو شکۆمهندیی سیاسیی ههبوو .بهرزهفڕییه سیاسییهکهشی
سنووری نهبوو .زهینێکی بهپرسیاری ههبوو،و ڕێزێکی زۆری بۆ پسپۆڕیی تهکنۆکڕاتی
دادهنا .هاونشینیی دهگهڵ خۆش بوو،و به مودیرێکی بهتوانا دهژمێردرا .ئههلی ڕێکخستن
بوو .له دامهزراندنو پاراستنی پێوهندییه گشتییهکاندا وهستا بوو .دهیتوانی بیروڕای
جیاواز ببیسێو خاڵه هاوبهشهکانیان بدۆزێتهوه .زۆربهی سیاسهتمهدارانی پێش خۆی
سهرکۆنه دهکردن .زۆر جار پاشمله دهیگوت" :مرۆڤی مێشکوشکو نهزانن" 8.بهاڵم
بهرهوڕوو دهگهڵ ههمووان بهڕێزهوه ڕهفتاری دهکرد .بابی خۆشی یهکێک له
بهناوبانگترین سیاسهتمهدارانی بهرهی پێش خۆی بوو .دهورانی سهرۆکوهزیریی بابی
زۆر پڕدهنگوههرا ببوو .بهوحاڵه،له بنهماڵهی مهنسووردا دهتگوت پۆستی حکوومهتو
وهزارهت مڵکی حهاڵڵی بنهماڵهیه 9.ئهمیر عهبباس یهکهمجار لهتاران دهگهڵ مهنسوور
ئاشنا ببوو .ههردووکیان کارمهندی وهزارهتی کاروباری دهرهوه بوونو هاتوچوویهکی
بهرتهسکیان ،لهڕادهی دوو هاوکاری ئیداریدا لهنێواندا بوو .لهپاریس ئهو پێوهندییه بوو
به شتێکی دیکهو شێوهی هاوڕێیهتییهکی ڕیشهداری بهخۆوه گرتو ههتا ئاخری تهمهنی
مهنسوور درێژهی ههبوو .هاندهرو بزوێنهری ئهو ئاڵوگۆڕه فهرهیدوونی هووهیدا بوو.
فهرهیدوونی هووهیدا ،خهزهڵوهری )1944( 1323له زانکۆی فهڕانسهیی بهیڕووت –سهر
به زانکۆی لیۆنی فهڕانسه -له بهشی قانوونو ئا بووریدا خوێندنی تهواو کرد .دهسبهجێ
گهڕایهوه ئێرانو دوای گوزهراندنی ئهزموونی پێویست ،چووه پاڵ کادری وهزارهتی
کاروباری دهرهوه .یهکهم بهرپرسایهتیی بهڕێوهبردنی کتێبخانهی تایبهتیی وهزارهتی
کاروباری دهرهوه بوو 10.پاش ماوهیهک ئهویش ،وهک ئهمیر عهبباسی برای ،لهبهر
ئهوهی فهڕانسهیی باش دهزانی ،لهنێو کارمهندانی وهزارهتی کاروباری دهرهوهدا
ناوبانگێکی پهیدا کرد .ههربههۆی ئهو زمانزانینهوه ،ههر له مانگهکانی ههوهڵی
دامهزرانی له وهزارهتی کاروباری دهرهوهدا کاری نووسینی نامه فهڕانسهییهکانی قهوام،
سهرۆکوهزیری ئهودهمی واڵتی پێ سپێردرا.
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مهتهڵۆکهی هویدا
مهنسوور که ئهودهم فێرکاری وهزارهتی دهرهوه بوو -و له ئێرانیش ،بۆ مندااڵنی "ههزار
بنهماڵه" ئهو جۆره فێرکارییه عادهتهن یهکهم ههنگاو بۆ چوونی نێو کاری دیپڵۆماتیک
بوو -له ڕۆژانی نێوهڕاستی خاکهلێوهی )1945( 1324دا چووه کتێبخانهی وهزارهتو
دهگهڵ فهرهیدوون ئاشنا بوو .ئهو ئاشنایهتییه دوای ماوهیهک بوو به دۆستایهتی .لهو
ڕۆژگارهدا حهسهنعهلی خهریکی ئامادهکردنی نامه "تز"ی خۆی له کۆلێژی مافی زانکۆی
تاران بوو،و فهرهیدوون له نووسینو تهواوکردنی ئهو نووسینهدا یارمهتیی مهنسووری
دا.

11

گهالوێژی  )1946( 1325ههردووکیان سهریان له پاریس وهدهر نا .فهرهیدوون بوو به
سکرتێری دهستهی نوێنهرایهتیی ئێران له کۆنفڕانسی ئاشتیی پاریس .مهنسووریش بۆ
وهرگرتنی یهکهمین مهئمووریهتی خۆی له وهزارهتی دهرهوه هاتبووه وێ .نهزهری
باشی فهرهیدوون دهرههقی مهنسوور ههستی ئهمیر عهبباسیشی بهرامبهر بهو بزواند.
زۆری پێنهچوو که دۆستایهتییهکی بهردرێژیان لهنێودا پهیدا بوو .زۆر لهو کهسانهی
هووهیدایان لهنیزیکهوه دهناسی،لهوهدا یهکدهنگ بوون که لهنێو ههڤااڵنی هووهیدادا ،که
بۆخۆی به ڕهفیقباز ناوبانگی ههبوو ،مهنسوور جێگایهکی تایبهتیی ههبوو .به تێپهڕینی
ڕۆژگار ،نیزیکیو هاوڕێیهتیی ئهم دووانه قایمترو ڕیشهدارتر دهبوو .لهماوهی کهمتر له
دهساڵدا،نهکههر چارهنووسی سیاسییان به جۆرێک تێکهڵ بوو که لێکجیاکردنهوهیان
دژوار بوو ،بهڵکوو ژیانی سۆزو ئهڤینیشیان بوو به ڕایهڵکهیهکی پێچهڵپووچ له پێوهندیی
بهرامبهربهیهکو هاوبهش .فاتمهی سوودئاوهری فهرمانفهرمائیان که ههردووکیانی
دهناسی ،پێی وایه" :هووهیدا پێوهندییهکی تاقانهی دهگهڵ مهنسوور ههبوو" دهڵێ پێنج
ساڵ دوای مهرگی مهنسوور،شهوێکیان هووهیدا میوانی وی بوو" .گۆرانیبێژی
خۆشهویستی هووهیدا ،هایدهشم ،بانگهێشتن کردبوو ".هووهیدا لهسهر زهوی،ڕووبهڕووی
هایده،پاڵی به پشتییهکهوه دابوو .داوای لێکرد که"صورتگر نقاش چین"ی بۆ بڵێ .چهند
لهحزه دوای دهستپێکردنی ئهم گۆرانییه هووهیدا ،بهچاوێکی خهمناکهوه ڕووی کرده
12

منو گوتی" :عهلی ئهم گۆرانییهی پێخۆش بوو".

ئۆگری به مهنسوور تهنیا بهرههمی سۆزداریی ئهو سااڵنه نهبوو .ههر لهوڕۆژانهدا
هووهیدا دهگهڵ ئێدوارد سابلیه* ئاشنا بوو که ههواڵنووسی لۆمۆند بوو،و زیاتریش به
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*

مهتهڵۆکهی هویدا
مهسهلهکانی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستهوه خهریک بوو .ماوهیهک دوای ئهوهی گهیشته
پاریس،هووهیدا وهک بهرپرسی کاروباری فهرههنگیی باڵیۆزخانه ،به پێی پێداویستیی
کارهکهی ،سابلیهی بۆ نانی نیوهڕۆ بانگهێشتن کرد .لهوڕۆژانهدا قهیرانی ئازهربایجان
ببووه مهسهلهیهکی جیهانی .لهڕاستیدا له ڕوانگهی مێژووی دهیهکانی دوای
شهڕهوه،دهتوانین مهسهلهی ئازهربایجان به یهکێک له ڕووبهڕووبوونهوه گرنگهکانی
شهڕی سارد بزانین * .هووهیدا پێشنیاری به سابلیه کرد سهفهری ئێران بکا .پێی گوت
تهنانهت دهتوانێ چاوی به شۆرشگێڕهکانی ئازهربایجانیش بکهوێ .ههرلهوکاتهدا،بهڵێنی
پێدا که دهوڵهتی خانهخوێ ههموو خهرجی سهفهرهکهشی وهئهستۆ دهگرێ .گوتی
دهوڵهت ئامادهیه" :فڕۆکهیهکی تایبهتیو وهرگێڕێکی جوانو جحێڵیش" بخاته بهردهستی
سابلیه 13.ههرلهوکاتهدا دهستڕاگهیشتنی سابلیه به "ههموو ناوچهکانی واڵت" دهستهبهر
دهکا .دیاره سابلیه پێشنیارهکانی هووهیدای زۆر بهدڵ بوون ،بهاڵم گوتی ڕێبازی
ڕۆژنامهی لۆمۆند ڕێگای ئهو جۆره سهفهرانه نادا .گوتی لۆمۆند پێی خۆش نیه هیچ
دهوڵهتێک خهرجی سهفهری ههواڵنووسهکانی بدا .سهرنووسهری سهختگیری
ڕۆژنامهکه،هووبیرت بووڤ مری ***،ئهم سیاسهتهی بێ ئهمالوئهوال جێبهجێ دهکرد.
هووهیدا نائومێد نهبوو .لهوهاڵمی سابلیهدا گوتی" :سهرنووسهر بۆمن دانێ".
ڕۆژی دواتر هووهیدا چووه سهردانی سهرنووسهری لۆمۆندو ههرچۆنێک بوو ڕازیی
کرد ڕێگا بهسهفهری سابلیه بدا .جهند ڕۆژ پاشتر،سابلیه چووه تاران .لهماوهی
14

ئامادهکردنی ئهو سهفهرهدا ،ئهم دووانه بوونه دوو دۆستی نیزیکو لێکجیانهکراو"
لهساڵهکانی دواتردا ،چهندین جار سهردانی یهکتریان دهکرد .جاری وابوو پشووی

سااڵنهیان پێکهوه دهگوزهراند .له ههر سهفهرێکی هووهیدا بۆ پاریسدا،سهردانی سابلیه
لهو بهشانهی کاری سهفهر بوو که خۆلێبواردنی نهدهکراو ههموو جارێ دهبوو ببێ.
ههر دووکیان ئۆگرییهکی زۆریان به مۆسیقای کالسیکو فهرههنگو ئهدهبی فهڕانسهو
دنیای سیاسهت ههبوو .دۆستایهتیی هووهیدا دهگهڵ سابلیه یهکێک له ههرماوترینو
درێژمهوداترین پێوهندییه سۆزدارییهکانی ژیانی وی بوو .دوانامهی هووهیدا لهژیانیدا بۆ
سابلیه بوو.
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهم دۆستایهتییه تهنیا ههر باری سۆزداریی نهبوو ،بهڵکوو بۆ ههردووال هێندێ قازانجی
پیشهییشی ههبوون .ههر لهڕۆژهکانی بهرێوه که هووهیدا چووه نێو دنیای
سیاسهتهوه،نهخشی ئامرازهکانی پێوهندیی بهکۆمهڵی لهو قۆناخهی سیاسهتی جیهانیدا
باش دهناسی( .تهنانهت دهتوانین بڵێین لهوبارهیهوه تووشی زێدهڕۆییش ببوو .بهتایبهتی
له دهورهکانی دوایی حکوومهتهکهیدا ،ههروا بزانه گهیشتبۆ ئهو ئاکامه که بۆ چارهسهری
ههر مهسهلهیهک ،ئهوهنده بهسه له مهیدانی چاپهمهنیو بیروڕای گشتیدا چارهسهر
بکرێ ).هووهیدا چهندو چۆنی کاری چاپهمهنی پێشان له مهکتهبی سابلیه فێر بوو.
بهپێچهوانهی زۆربهی سیاسهتمهدارانی ئێران ،ئهوکات که ئهوان ڕێگای ئیدارهی
چاپهمهنییان له زێڕو زۆردا دهدی،هووهیدا له سووچێکی پێچهڵپووچترو مۆدێڕنهوه
سهیری مهسهلهکهی دهکرد .دهیزانی که چۆن دهکرێ ڕاگهیهنه گشتییهکان ڕازی
ڕابگیرێن .گۆشهیهکی ئهو بۆچوونه ههڵسهنگاوو ئاڵۆزه تهنانهت له پهیوهندیی وی دهگهڵ
سابلیهشدا دهتوانین ببینین .له سروشتی پێوهندی دهگهڵ ویدا دهتوانین نیشانهیهک لهو
ڕاستییهش ببینین که هووهیدا تهنانهت له ههڵبژاردنی دۆسته نیزیکهکانیشیدا ههرگیز
قازانجه کهسییهکانی خۆی وهال نهدهنا .له زۆر حاڵهتدا ،هووهیدا زانیاریی وردی لهبارهی
مهسهلهو ڕوانگه سیاسییهکانی ئێرانهوه دهدا به سابلیه .سابلیه بۆخۆی پێی لهوه دهنا که:
"بهشێک له وتارهکانی من لهڕاستیدا ههمووی بیروباوهڕی هووهیدا بوون که بهقهڵهمی
من ببوونه وتار 15".بهم جۆره هووهیدا نهکههر جۆرێک پاداشی دهدا به سابلیهی
دۆستی ،بهڵکوو لهڕێگای ئهوهوه ههڵوێسته سیاسییهکانی خۆشی بههێز دهکردو جاری
وابوو شهڕوکێشه سیاسییهکانی خۆشی لهو ڕێگایهوه دهبرده پێش.
لهڕاستیدا کاری سابلیه وهک ڕۆژنامهنووس لهوکاتهوه گوڵی کرد که هووهیدا
سهرهداوێکی گرنگی دایه دهست .خهرمانانی  ،)1957( 1336هووهیدا له باڵیۆزخانهی
ئێران له تورکیه کاری دهکرد .بهڕێکهوت ئاگادار بوو که مهئمووره ئهمنیهتییهکانی
شووڕهوی (ك گ ب) کهشتییهکی بارههڵگری پۆستی تورکیهیان نوقم کردوهو لهو
ڕێگایهوه هێندێ نامهی نهێنیی دیپڵۆماتیکی ئهمریکایان دهست کهوتوه .وا
ڕێکهوتبوولهوکاتهدا سابلیهش بۆ ئهنجامدانی چهند وتوێژێک دهگهڵ کاربهدهستانی
تورکیه هاتبووه ئهنکهڕه .ڕۆژێک که قهرار بوو دهگهڵ سهرۆکوهزیری تورکیه وتووێژ
بکا،هووهیدا بێ ئهوهی بهدرێژی دهگهڵی باس بکا ،ئامۆژگاریی کرد سابلیه لهبارهی
نغرۆبوونی کهشتییه پۆستییهکهوه پرسیار بکا .ههر ئهو ئاماژه کورتهی هووهیدا ،بۆ
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مهتهڵۆکهی هویدا
سابلیه بهس بوو و بهکۆمهگی ئهوه پاش ههوڵێکی زۆر توانی پهرده لهسهر ئهو شته
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البدا که سهرهنجام به "داستانی ههندرسن" ناسرا.

بهاڵم لهپاریس ،چهند ساڵ پێش ئهو ڕووداوه،و چهند مانگێک دوای یهکهم دیداری
هووهیداو سابلیه ،ڕۆژێک ههردووکیان لهسهر پلیکانهکانی کلیسای ساکره کوور*
دانیشتبوون .دیمهنێکی جوانی شاریان لهبهر چاو بوو .ئهمیرعهبباس باسی بهرنامهکانی
داهاتووی ژیانی دهکرد ،لهو نێوهدا بهڵێنێکی داو گوتی" :ڕۆژێک دهبمه سهرۆکوهزیری
17

ئێرانو ههر له یهکهمڕۆژدا،بۆ سهردانی واڵتهکهم بانگهێشتنت دهکهم".
* * *

بهاڵم لهسهرهتای هاوینی ساڵی)1955( 1334دا خهونه بهرزهفڕانه سیاسییهکانی هووهیدا
لهنهکاو بوونه مۆتهیهک که تا دواساتهکانی ژیان ،سێبهری خسته سهر ژیانی .باڵیۆزخانهی
ئێران له فهڕانسه تووشی کێشهیهکی زۆر ئاڵۆز بوو .تهماعو چاوچنۆکی بزوێنهری
ڕاستهقینهی کێشهکه بوو .وێرانییهکانی دوای شهڕ زۆر له دانیشتووانی پاریسیان تووشی
خاکهساری کردبوو .لهبهرامبهردا ،ژمارهیهک لهفهڕانسهییه دووربینهکان توانیبوویان
دوور لهچاوی کاربهدهستانی دهوڵهت ،بهشێکی بهرچاو له دارایی خۆیان بهرنه بانکهکانی
سویس .بهتهواوبوونی شهڕ زۆر لهوانه ویستیان داراییهکانیان بێ دانی گومرگو باج که
زۆرجار قورس بوو ،بێننهوه فهڕانسه .لهو ههلومهرجهدا،دیاره ئهوکهسانهی دهیانتوانی
جانتاو ترومبێلهکانیان بێپشکنین له سنوور تێپهڕێنن،جێگهو پێگهیهکی جیاوازو دڵخوازیان
ههبوو .ئاشکرایه که ئهم جێگهو پێگه مومتازه پێش ههمووان هی دیپڵۆماتهکانه .وا بوو
که زۆر له دیپڵۆماتهکانی واڵتانی جۆراوجۆر کهوتنه داوی ئهم وتوویرهیهوه .دیپڵۆماته
ئێرانییهکانیش لهم قاعیدهیه بهدهر نهبوونو بهشێکیان چوونه ڕیزی سوودپهرستانهوه.
بهاڵم بۆ بهدبهختیی هووهیدا سزای سهوداگهریو ههڵخلیسکانی هاوکارهکانی زیاتر له
ههمووان ئهو دایهوه" .داستانی پاریس" که سهرهتایهکهی نامهیهکی بێئیمزا بوو ،بوو
بهپهڵهیهک بهداوێنی سیاسیی هووهیداوه .کاتێک ئهو له دادگای شۆرشی ئیسالمیدا
لهههوڵی ڕزگارکردنی گیانی خۆیدا بوو،تۆمهتی پهیوهندیدار بهو داستانهوه نهخشێکی
گرنگی له دادنامهکهدا یاری کرد.
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهمن ههر له ههوهڵهوه دهمزانی که لهو بارهیهوه ،تهنیا به پشتبهستن به ئاڕشیڤی
وهزارهتی کاروباری دهرهوهی فهڕانسه دهکرێ پاکوپیس،و دهنگۆو ڕاستی لێک جیا
بکرێتهوهو چهندوچۆنی یهکێک لهو تۆمهتانهی دادگا دابوونیه پاڵ هووهیدا له مهحهک
بدرێ .ههربۆیه دوازدهی مارسی 1999چوومه ناوهندی ئاڕشیڤی وهزارهتی کاروباری
دهرهوهی فهڕانسه .دوای کهمێک لێکۆڵینهوه،تێگهیشتم که گرنگترین بهڵگهکانی
پهیوهندیدار بهو مهسهلهیهوه ههموو له دۆسیهیهکی تایبهتیدا ههڵگیراونو لهههمووی
خهراپتر ئهو دۆسیهیهش" ،بۆ ماوهی شهست ساڵ بهستراوهو تهنیا ساڵی2007
دهکرێتهوه".
داوای یارمهتیم له ئیزابێل ناتان* ،بهرپرسی بهشی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستی ئاڕشیڤ کرد.
بابهتی لێکۆڵینهوهکهم بۆ شی کردهوه .جهختم لهسهر ئهوه کرد که مهتهڵۆکهی تۆمهتی
قاچاغی هیڕۆئین دژی هووهیدا بهبێ دیتنو لێکۆڵینهوهی وردی ئهم "دۆسیه داخراوه"
ههڵنایه .گوێی بۆ قسهکانم ڕاگرتو پاش چهند سهعاتێک ،دووباره له "ساڵۆنی
خوێندنهوه"ی ئاڕشیڤ هاته سهردانم .گوتی نێوهرۆکی "دۆسیه داخراوهکهی"
خوێندۆتهوهو به لێبڕاوییهوه دهتوانێ بڵێ هووهیدا ڕۆڵێکی لهوداستانهدا نهبووه .سوپاسم
له لوتفو مێهربانییهکهی کرد .بهاڵم لێم زیاد کرد که لهدادنامهی دادگای شۆرشو
ههروهها له کارنامهی ژیانی ئهمیر عهبباسی هووهیدادا ،داستانی پاریس بایهخێکی
تایبهتیی ههیه .گوتم له فهزای سیاسیی ئێراندا ،که زۆرتر گومانو فکری پیالن سێبهر
دهخاته سهر ئهندێشهو لێکۆڵینهوه ،قسهی وی ،وهک کاربهدهستێکی ڕهسمیی دهوڵهتی
فهڕانسه ،ئهونده گرنگیو بایهخی پێ نادرێ .گوتم داوهریی کۆتایی تهنیا وهختێک
مهیسهر دهبێ که بتوانم بێ دهستتێوهردانو سنووربۆدانان ،چاو له ههموو بهڵگهکانی
ئهو دۆسیهیه بکهم .ئامۆژگاریی کردم نامهیهک بۆ وهزیری کاروباری دهرهوهی
فهڕانسه بنووسم .ئاماژهی به قانوونێک کرد که ڕێگای دهدا له ههلومهرجی "استثنایی"دا
دۆسیهی داخراو بهشێوهی کاتی بکاتهوهو ماناو نێوهرۆکهکهی بخاته بهردهستی
لێکۆڵهران.
بهپشتیوانیی ڕێنوێنییهکانی ئیزابێل ناتان نامهیهکم بۆ وهزارهتی کاروباری دهرهوهی
فهڕانسه نووسی15 .ی ژوئهنی 1999وهاڵمێکم له لوویی ئامێگ*،سهرپهرستی ئاڕشیڤی
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مهتهڵۆکهی هویدا
وهزارهتی کاروباری دهرهوهی فهڕانسه پێگهیشت .لهنامهکهدا نووسرابوو که "بهپێی
قانوونی تایبهتیی ئاڕشیڤ ،پهسندکراوی سێی ژانویهی "1971ڕێگام دهدرێ که "بهرگی
چوارهم ،نهێنی ،ئاسیا ،1945-51ئاسیا ،ئێران" ببینم .بهجۆرێکی دیکه بڵێم ،مافی ئهوهم
وهرگرت دۆسیهیهک که ههموو بهڵگهنامهکانی داستانی پاریسی تێدا خڕ کراونهوه
بخوێنمهوه .لهنامهکهدا تهنیا سنوورو مهرجێک که بۆم دانرابوو ئهوهبوو که ههقم نابێ
له هیچ کام لهو بهڵگهنامانه وێنه ههڵبگرم.
ئهوهی لێرهدا دهیگێڕمهوه یهکسهر پشتی به بهڵگهنامهکانی ئاڕشیڤی وهزارهتی
کاروباری دهرهوهی فهڕانسه بهستوه .دهکرێ بڵێین له ههموو بواره
سهرهکییهکاندا،داستانه ڕاستهقینهکه دهگهڵ ئهوهی تا ئێستا لهو بارهیهوه گوترابوو،
بیسترابوو،و قبووڵ کرابوو جیاوازیی بنهڕهتیی ههبوو .تهنانهت ئهوانه که باوهڕیان به
دروستکاریی هووهیدا ههبوو،و ههروهها ئهوانهش که دهیانگوت هووهیدا بهپارێزتر،
دروستکارترو حیسابگهرتر لهوه بوو که تووشی ههوای قاچاغچیگهری ببێ ،لهو باوهڕهدا
بوون که "دیاره لهپاریس مهسهلهیهک ڕووی داوه".
پێموایه باسی خاڵێکی دیکهش لێرهدا پێویسته .بهڵگهکانی وهزارهتی دهرهوهی فهڕانسه
باسی الیهنی جۆراوجۆری پێوهندییهکانی ئێرانو فهڕانسه،و ههروهها کهسایهتیی دیپڵۆماته
ئێرانییهکان ،بهتایبهتی زهینولعابیدینی ڕههنهما دهکا .دهبینین که بۆنموونه زۆرجار
ئاڵۆزی دهکهوێته نێوان ڕههنهماو کاربهدهسته فهڕانسهییهکان .جگه لهوه ،کارمهندانی
باڵیۆزخانهش یهکپارچهو یهکگرتوو نهبوونو زۆرجار دژی یهکتر پهنایان بۆ پیالنگێڕانو
قسههێنانوبردن دهبرد .مهبهستی من لێرهدا لێکۆڵینهوهیهکی تهواوی بارودۆخی
باڵیۆزخانهی ئێران ،یان چهندوچۆنی پێوهندییهکانی ئێرانو فهڕانسه نیه .ئهمن تهنیا له
یهکبارهوه سهرنجم داوهته بهڵگهنامهکانی ئهو دۆسیهیه .دهمهویست بزانم داخوا
لهووهختهدا ئهمیر عهبباسی هووهیدا دهستی دهکاری قاچاغی دراو ،یان کهرهسه
هۆشبهرهکاندا ههبووه یان نا .داوهریو گێڕانهوهکانی ئهم بهشه تهنیا لهم بووارهدا جێی
بایهخو پشتپێبهستنن .داوهری لهبارهی کهسایهتییهکی وهک ڕههنهماوه ،که دیاره
ڕاکێشراونه نێو باسهکهوه له سهاڵحییهتی منو ئهم بهشهی کتێبهکه بهدهرهو
لێکۆڵینهوهیهکی تایبهتیی پێویسته .ههرلهو کاتهدا ،لهبهر ئهوهی ههرچی لهبارهی
ڕههنهماو خهڵکی دیکهوه،له دۆسیهکاندا هاتوه یان تۆمهتی کاربهدهسته فهڕانسهییهکانه
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مهتهڵۆکهی هویدا
یان دهنگۆیهو له دادگایهکدا نهکهوتۆته بهر ههڵسهنگاندن و داوهری ،تهنیا باسی ئهو
تۆمهتانه لێرهدا نابێ به نیشانهی گوناحباریی ئهوکهسانه بزانرێ .گوناحباری یان
بێگوناحی تهنیا له دادگایهکی دادپهروهرانهدا دهتوانرێ دیاری بکرێو بهکردهوه هیچکام
لهو کهسانه نهچوونه دادگایهکی لهو بابهته.
ههرچۆنێک بێ ،داستانهکه بهنامهیهکی بێ ئیمزا دهستی پێکرد .پازدهی جۆزهردانی
ساڵی  )1945( 1324وهزارهتی کاروباری دهرهوهی فهڕانسه نامهیهکی تایپکراوی
بێئیمزای لـــــــــه چوار الپهڕهدا پێگهیشت .ههڵهی ڕێنووسیو ڕێزمانیی زۆر تێدا
ههبوون .ههرلهوکاتهدا بهزمانێکی ناڕهوان نووسرابوو .ههمووی ئهمانهش بهپێی قاعیده
نیشانهی ناشارهزایی نووسهر دهگهڵ زمانی فهڕانسهیی بوون .نووسهر به وردهکارییهکی
تاڕادهیهک جێی باوهڕهوه ئیددیعای کردبوو که کۆمهڵێک له دیپڵۆماته ئێرانییهکان له
پاریسو بێڕن ،لهسێبهری پارێزراویی دیپڵۆماتیی خۆیانداو به کهلکوهرگرتن له "پۆستی
سیاسی"و ئهو ترومبێالنه که پالکی دیپڵۆماتییان ههیه ،خهریکی قاچاغی دراوو زێڕن.
نووسهری نهناسراوی نامهکه ههرلهوکاتهدا لیستهیهکیشی لهو کهسانه که پێی وابوو
ئهندامانو هاودهستانی ئهو بانده بوون هێنابوو .نهک ههر زهینولعابیدینی ڕههنهمای
وهک یهکێک لهو ئهندامانه ناو بردبوو ،بهڵکوو داوای له وهزارهتی کاروباری دهرهوهی
فهڕانسهش کردبوو که لهبارهی چهندوچۆنو سهرچاوهی داهاتو دهرکهوتی ڕههنهما
لهپاریس لێکۆڵینهوهیهک ئهنجام بدا .دهیگوت مووچهی مانگانهی ڕههنهما بهشی خهرجی
مانگانهی* ناکا18.ههرچهند لهنامهکهدا دهتوانین لیستێکی تاڕادهیهک درێژ له
تۆمهتبارکراوهکانی قاچاغچیهتی ببینین ،بهاڵم لهوێدا هیچ ئاماژهیهک به هووهیدا نابینین.
ناسنامهی نووسهرهکهش نه لهنامهکهدا،و نه له بهشهکانی دیکهی دۆسیهکهدا،ڕوون نیه.
سهرنجڕاکێش ئهوهیه که نووسهر داوای له کاربهدهستانی وهزارهتی دهرهوهی فهڕانسه
کردبوو که ئهگهر بهڕاستی دهیانهوێ ڕاستییهکهی داستانی قاچاغی باڵیۆزخانه بزانن،
دهبێ پێوهندی به سهردارییهوه بگرن.
* لررهدهقی ئی لییرریی ئررهم ک ێبررهدا،وه ی ێێانررهوهی ئررهم بهشررهی نامهکرره ،تررهنیا برره باسرری "چهنررد میلیررۆو
فێانکرری فههانیررهیی" ،واترره دهقرری فههانیررهییهکه وازم هێ ررابوو .دیرراره "چهنررد میلیررۆو" بۆ ررۆی برره ههقررهمێکی
ررهوره دادهنررر  .بررهاڵم ئه ررهر نر رری بهرامبررهریی ئررهوکاتی دۆالرو فێانررک لهبررهرچاو ب رین،ئررهو "چهنررد میلیررۆو
فێانکرره" دهیکرررده دهوروبررهری 3یرراو4هررهزار دۆالر .لرره هاسررپکردنهوهی ئررهم اڵررهدا قررهرزداری هوووکردنررهوهکانی
جهنابی دوک ۆر عهلی ههه همام .
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بهڕواڵهت پێش وهرگرتنی ئهم نامهیهش وهزارهتی کاروباری دهرهوهی فهڕانسه هێندێ
ڕاپۆرتی لهسهر چاالکیی ناقانوونیی بهشێک له دیپڵۆماته ئێرانییهکان له ئیدارهی پۆلیسهوه
پێگهیشتبوون .دژکردهوهی دهوڵهت بهم ئاڵوگۆڕانه چهند الیهنێکی ههبوو .وهزیری
کاروباری دهرهوهی ئهوکاتی فهڕانسه ژۆرژ بیدۆ** لهنامهیهکدا چهندوچۆنی ئهو
دژکردهوهیهی بۆ باڵیۆزی ئێران لهو واڵته ڕوون کردهوه .گوتی دهوڵهتی فهڕانسه
خوازیاری دانانی کهسێکی دیکه وهک باڵیۆزی ئێران لهپاریسهو دوایه ،بۆ ڕوونکردنهوهی
ئهم داخوازییه،به شێوهیهکی خۆبهخۆییو نهێنی ڕوونی کردهوه که" :دهبێ پشتڕاست
بکهمهوه که جهنابی ڕههنهما،بههۆی هێندێ چاالکییهوه که به ڕواڵهت به ئامانجی کهسی
دهکرێن ،ئیدی ههم بۆدهوڵهتی فهڕانسهو ههم لهبهر چاوی کۆمهڵگهی ئێرانی لهپاریس
به کهسێکی دڵخواز ناژمێردری 19".جگه لهوه،ڕۆژی دوازدهی گهالوێژی ،)1945( 1324
وهزارهتی کاروباری دهرهوه داوای له سهرۆکی پۆلیسی پاریس کرد لێکۆڵێنهوهیهک
لهسهر ئهو چاالکییانهی کادری باڵیۆزخانهی ئێران لهپاریس که گومانی ناقانوونیبوونیان
لێبکرێ ،ئهنجام بدا .ههر لهونامهیهدا،وهزیری کاروباری دهرهوه پێی لهسهر ئهوه
داگرتبوو که تهنانهت پێش وهرگرتنی نامه بێئیمزایهکهی گۆرین"،هاتو چووێ" هێندێک
لهدیپڵۆماته ئێرانییهکان "لهنێوان سویسو فهڕانسهدا کاربهدهستانی پۆلیسی خستبووه
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گومانهوه.

لهڕاستیدا دهکرێ بڵێین ئهو ئاڵوگۆڕانه بوونه هۆی دروستبوونی قهیرانێک له
پێوهندییهکانی نێوان ئێرانوفهڕانسهدا* .لهالیهک فهڕانسه داوای گۆڕینی ڕههنهمای
کردبوو،و لهالیهکی دیکهش ،ئێران به هێدێک هۆ که بۆ فهڕانسه ڕوون نهبوون ،لهسهر
هێشتنهوهی ڕههنهما لهوپۆستهدا مکوڕ بوو .دیاره ههردووال لهسهر یهک نوخته هاوڕا
بوون .دیاره ههردووال دهیانهویست مهسهلهکانی نێوانیان به نهێنی بمێننهوه.
دهیانهویست لهم ڕێگایهوه له ئاکامه زیانبارهکانی ئهم قهیرانه کهم بکهنهوه.
باڵیۆزی فهڕانسه له تاران ،ڕۆژی سیی گهالوێژی )1945( 1324ڕاپۆرتی به دهوڵهتی
فهڕانسه دا که له دوومهسهلهی گرنگدا دهگهڵ ئێران ڕێک کهوتوه .گوتبووی ههردووال
ڕێک کهوتوون که پێوهندیی ئێرانو فهڕانسه له ڕادهی وهزیرموختارهوه ههڵکێشن بۆ
پلهی باڵیۆز .جگه لهوه ،دهوڵهتی ئێران بهڵێنی دابوو که" :بهڕێز ڕههنهما لهپاریس

123

Geirge Bidaut

**

مهتهڵۆکهی هویدا
ناهێڵێتهوه .چهند کاندیدی بۆ پۆستهکهی وی ههبوون .وا دێته بهرچاو که بهڕێز
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سوپههبودی ئهو پۆستهی بۆخۆی ڕاگرتبوو".

چاردهی خهرمانانی  )1945( 1324لهکاتێکدا ئهم وتووێژانه لهئارادا بوون،سهرۆکی
پۆلیسی پاریس ئاکامی لێکۆڵینهوهی خۆی لهڕێگای نامهیهکی نهێنییهوه دایه وهزیری
کاروباری دهرهوهی فهڕانسه .بهڕوونی ،بهقسهی ئهو ،ترومبێلی باڵیۆزخانه "به
ژمارهی "62ooRU6بههۆی کهسانێکهوه که کاری قاچاغی دراوو زێریان کردوه بهکار
براوه *.ههرلهوکاتهدا ،گوتبووی لهوجۆره ڕووداوانهدا ،وهدهستهێنانی بهڵگهو نیشانه
ئاسان نیه،چوون 'ئێمه ههقی پشکنینی جانتاو ترومبێلی وانمان نیه ".گوتبووی ،هێندێک لهو
کهسانه،به نیشاندانی پاسپۆرتی دیپڵۆماتیی خۆیان نایهڵن پۆلیس بیانپشکنێ 22.به وتهی
سهرۆکی پۆلیس ،نابێ گومانمان ههبێ که چهند کهس له باڵیۆزخانهی ئێران له بێڕنو
پاریس خهریکی قاچاغی دراونو "بهپێی ڕاپۆرتی سهرچاوه باوهڕپێکراوهکان" جگه
لهوکهسانه" ،کهسێکی ههورازتری باڵیۆزخانه"ش لهو چاالکییانه ئاگادار بووهو سوودی لێ
بردوون**.
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*لرررهدهقی ئی لییررریی ئرررهم ک ێبهدا،نوسررریبووم کررره ترومبێلررری باڵیۆز انررره زۆرجرررار برررۆ وازت رررهوهی دراو برررهکار
بررراوهو لررههاومیی باسهکهشرره وا وهرده یرررا کرره ئررهو وشررهی "زۆرجررار"ه لرره دهقرری هاپررۆرتی پۆلییرردا هرراتوه کرره وا
نیه بۆ هاسپکردنهوهی ئهم ههڵهیه م هتباری جهنابی دوک ۆر عهلیی ههه همام .
**بهدا ررهوه لرره دهقرری ئی لییرریدا لررهجیاتی هێ ررانی دهقرری دهس هوشررهی هاپۆرتهکرره ،واترره باسرری ئررهوه کرره
"کهسرررێکی هرررهورازتری باڵیۆز انررره" لرررهو چاالکییانررره ئا رررادار برررووهو سررروودی لرررێ برررردوه ،نووسررریبووم "وهزیرررر
مو رررار ،ههه رررهما ئا ررررای لرررهو چاالکییانررره هررررهبوو "...لرررهنێوهرۆکی قیرررهو داهشرررر ی نووسررری هکهی مررررن وا
وهرده یرررا کرره لههاپۆرتهکررهی پررۆلیس ۆشرریدا ههه ررهما وهک "کهسرری هررهورازتر" نرراوی هاتوه،کرره وانیرره .لهبررهر
ئررهوهی دهوڵررهتی فههانیرره ههه ررهمای" ،بررههۆ هێ ررد چاالکییررهوه کرره وا دیرراره "بررۆ قررازانجی ررۆی ئررهنجامی
داوو" بررهکردهوه برره کهسررێکی نرره وازراو ناسرریبوو ،ئررهم یش ئررهو "کهسرره هررهورازتره"م برره ههه ررهما دانررا .عررهیبی
کرراری مررن لررهوهدا برروو کرره لررهدهقی ئی لییررییهکهدا ،ئررهو بۆچوونررهم بررهجۆرمک همک ی ر بوو کرره وم ررهر ئررهوها
به بهشێک لههاپۆرتی پۆلیس داب ێ،و ئهم جۆره همک ی ه کارمکی ناهاسپ بوو.
هرررهروهک پێشررر ریش نووسررریه مهبهسررر ی مرررن لێررررهدا بررره هررریا جرررۆر هادهربرررێینو داوهری لهسرررهر کهسرررایهتیی
زهی ولیابیررردی ی ههه رررهما ،یررراو بێیرررارداو لرررهبارهی هاسررر یو ناهاسررر یی ئرررهو تۆمهتانرررهوه نرررهبوو کررره لهنامررره برررێ
ئیکزایهکررره،و هرررهروهها لهنامرررهی وهزیرررری کاروبررراری دهرهوهی فههانیرررهدا هررراتبووو .لههاسررر یدا برررهباوههی مرررن،
به وم دنرررهوهی هرررهموو دۆسررریهکه،ترررهنیا دهتررروانین ب هی ررره دوو ئاکرررامی یهکالکرررهرهوه :هووهیررردا بێتررراواو بررروو،و
ههه رررهما النررری کرررهم بررره ئیرررددییای وهزیرررری کاروبررراری دهرهوه ،برررههۆی هێ رررد چاالکییرررهوه کررره بههواڵرررهه
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مهتهڵۆکهی هویدا
ڕاپۆرتی چوار الپهڕهیی پۆلیس شیکردنهوهیهکی ورده له چاالکیی تاوانبارانی سهرهکیی
ڕووداوهکه .بێجگه لهو کهسانه که ناویان لهنامه بێئیمزایهکهدا هاتبوو،پۆلیسی فهڕانسه
چهندکهسی دیکه له کاربهدهستانو هاونیشتمانانی ئێران" ،بهتایبهتی بهڕێز
میالنچی،دۆستی باڵیۆزو ههروههابهڕێز عهزود،سکرتێر"ی ئهوی بههاوکاری لهوبوارهدا
تۆمهتبار دهکرد 24.له هیچ جێیهکی ئهم ڕاپۆرتهدا ڕاستهوخۆ یان ناڕاستهوخۆ باسێک له
ئهمیر عهبباسی هووهیدا نیه .ههرلهوکاتهدا ،له هیچ کوێیهکی نامهکهدا ناوی
زهینولعابیدینی ڕههنهما نهبراوه .لهبهرامبهردا ،ئاماژه به کهسایهتییهکی گوماناوی کراوه
که دواتر ،بۆ بهدبهختی ناڕاستهوخۆ ڕێی کهوته نێو ژیانی سیاسیی هووهیداوهو النی کهم
جارێک ،بۆی بوو به مایهی ژانهسهر.
ناوی ئهو کهسایهتییه هووشهنگی دهوهللوو بوو .بهپێێ ڕاپۆرتی پۆلیس ،ئهو له سااڵنی
شهڕدا بهردهستی ژهنڕاڵ ژێسێر*  ،یهکێک لهفهرماندهرانی سوپای داگیرکهری ئهڵمان
له فهڕانسه بوو،و یهکێک له ئهرکهکانی،پهیداکردنی کچانی جوان بۆ ژهنڕاڵ بوو .دهگهڵ

بۆقرررازانجی " رررۆی" ئرررهنجامی داوو بررره کهسرررێکی نررره وازراو ناسرررراوه .نررره دهتررروانین بررره لێبرررێاوی چهنررردوچۆنی
ئهوچاالکییانرررره دیرررراری بکررررهین،و نرررره دهترررروانین هادهی دهسررررپتێدابوونی هۆکرررراره سیاسررررییهکانی دیکرررره لرررره
دیررراریکردنی چارهنووسررری ههه رررهمادا برررهوردی ههدسرررهن ێ ین .لههرررهردوو برررواردا ،ترررهنیا دهتررروانین پشرررپ بررره
بهڵ هی ناهاس هو ۆ ببهس ین.
لهدۆسرریهی ئررهو مهسررهلهیهدا لرره وهزارهترری کاروبرراری دهرهوهی فههانیرره زۆر نرراوی دیکرره برراس کررراوو .ررۆم لرره
باسرری زۆربررهیاو بررواردوه .بررهاڵم مهسررهلهی نرراوی زهی ولیابیرردی ی ههه ررهما بایررهخو ئاڵۆزییررهکی تایبررهتیی هررهبوو.
لهالیررهک دڵرره لررهوه کرمررێ برروو کررهناوی هوونرراکبیرمکی قهڵررهمجوانی وهک زهی ولیابیرردی ی ههه ررهمام دم ایرره نێررو
ئرررهم داسررر انه .لهالیرررهکی دیکرررها ،لرررهوباوهههدا بررروومو ههم،کررره چارهنووسررری وی – واتررره هرررات ی برررۆ پررراریسو
ناسررررانی وهک کهسرررێکی نررره وازراو -هرررهموویاو ررراڵی مێیوویررری رنرررک برررووو کررره شررراردنهوهیاو ههوا نرررهبوو.
ههرلهوکاتهدا،داهش ر هکهی مررن بررۆ هاپررۆرتی پررۆلیسو بهڵ ررهکانی دیکررهی ئررهو دۆسرریهیه وای دهنوانررد کرره نهکهررهر
پررۆلیس ئررهوی برره تاوانبررار دهزانرری ،بررهڵکوو ئێکررها وهک وم ررهر دهترروانین ومرراو لرره تاوانباربوونیرردا برره ههوا
نررهزانین .ئررهم هاومرریهو ئررهو داهشرر ه ههوا نررهبوو .بررههمزاو دوک ررۆر مهجیرردو عررهلیی ههه ررهما لرره بابهتررهکانی ئررهم
بهشرره سررهریاو سرروه مررابوو و دڵیرراو ئێشررابوو .چررووو ئررهم دۆسرریهیهیاو لرره وهزارهترری کاروبرراری دهرهوه دیررپو
لێکدانررهوهی نرراوردو نادروس ر ی مررن لرره هاپررۆرتی پۆلییرریاو برره ومرردا دام .لرره چهنررد جێ ررای دیکهشرردا لێکدانررهوهی
مررن لرره نێرروهرۆکی دۆسرریهکهیاو وردتررر کرررد .لههررهردووکیاو بهتونرردی سرروپاس دهکررهم .ههرلهوکاتررهدا ومررانه نیرره
که هێش ا چهند جێ ای ئهم ێێانهوهیه عهیبی ههیه.
*
Geser
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مهتهڵۆکهی هویدا
ههمووی ئهمانه ،پۆلیسی ئهڵمان ئهوی بهتاوانی قاچاغو دهرکردنی چهکی بێجێ گرتبوو.
ههرئهویش یهکێک له ههڵسووڕێنهرانی باندی قاچاغی پاریس – بێڕن بوو.
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بیستوپێنج ساڵ دوای ئهو ڕووداوه ،ساڵی،)1971( 1350کاتێک هووهیدا سهرۆکوهزیر
بوو ،ههر ئهو دهوهللوویه که ئیدی گهندهڵیی ماڵیو سامانهکهی له دنیادا دهنگی
دابۆوهو گۆیا یهکێک له بهرپرسایهتییهکانیشی دابینکردنی کچانی جوان بۆ شا بووه ،له
سویس بهتاوانی ههڵگرتنی تریاک گیرا .شا لهجیاتی ئهوهی لێبگهڕێ دادگاکانی سویس،
له ڕێگای قانوونییهوه به تۆمهتهکانی دهوهللوو ڕابگهن ،ئهوی بهفڕۆکهی تایبهتیی
پادشایهتی له سویس ههڵهێنا .کاتێک هووهیدا داستانهکهی بهدرێژی بیست ،غیرهتی
وهبهر خۆی نا به شا بڵێ باشتر بوو دهوهللوو له سویس مابایهوهو دادگایی کرابایه .وا
دیاره به گومانی شا هووهیدا بهو پێشنیاره پێی له بهڕهی خۆی زیاتر ڕاکێشابوو .بهسزای
ئهو سهرپێچییه ،سهرۆکوهزیر بۆ ماوهی دوو حهوتوو له بهخزمهتگهیشتن بێبهش
کرا 26.دیاره دهوهللوو نه لهئێران،و نه لهسویس سزایهکی نهدی .بڕێکی زۆر لهو
سامانهی بهتازهیی له نهوتی ئێران بهدهست هاتبوو بۆمهسرهفی قانوونیو ناقانوونیی
دیفاع لهوی خهرج کرا 27.له مووچهی بێئهندازی پارێزهرهکانهوه بگره تادهگاته
سهفهری گهشتوسهیرانی کاربهدهسته جۆراوجۆرهکانی سویس بۆ ئێران،ههمووی له
خهزێنهی دهوڵهتی ئێران دهدرا .شا ،ئهسهدوڵاڵی عهلهمی کردبووه بهرپرسی ئهوکارهو
ئهویش بهههر جۆر بۆی کرا وهرگێڕکهی بنهماڵهی ئاغا خۆشهویستهکهی خۆی له سزای
دادگاکانی سویس ڕزگار کرد .تهنانهت ساڵی)1967( 1346یش ههرچهند دهوهللوو،
بهپێی ڕاپۆرتی پۆلیس ،یهکێک له سهرکردهکانی باندی قاچاغ بوو ،شانسی هێناو نهک
ههر سزایهکی نهدی ،بهڵکوو له ههراوهۆریای چاپهمهنیی ڕۆژنامهکانی ئێران دهربارهی
"داستانی پاریس"یشدا ،ناوێکی لێ نهبرا.
ڕۆژنامهو گۆڤارهکانی ئێران بهئیشتیایهکی تهواوهوه بهدوای داستانهکهی پاریسدا
دهگهڕانو زۆرجار زیادیشیان پێوه دهنا .لهوڕۆژانهدا ئازادیی چاپهمهنی له ئێران
دیاردهیهکی تازهبابهت بوو .له 464ڕۆژنامهو گۆڤار که ساڵی  )1947( 1326لهتاران
دهردهچوون ،تهنیا  42باڵوکراوهیان ساڵی1321یش ههبوون .بێجگه لهوه"،زۆربهی ئهو
باڵوکراوانه تهنیا وهک بهرزهوێژی ئهم یان ئهو هێزی سیاسی دهبزووتنهوهو جگه له
پڕوپاگهندهکردن بۆ ڕێبازی ئهم ڕێکخراوانه یان بهههڵهدانانی سیاسهتو ڕێکخراوهی
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مهتهڵۆکهی هویدا
بهرابهرهکانیان کارێکیان نهبوو 28".ڕێوشوێنی بهرپرسایهتیی ڕۆژنامهنووسی هێشتا ڕیشهی
دانهکوتابوو ودهرهتانی جێبهجێکردنی نهبوو .سنووری نێوان کهندوکۆژی
ڕۆژنامهنووسانهو ههراوهۆریاسازکردنو چهقهبازی زۆر ڕوون نهبوو و لهههرحاڵدا
جێبهجێیش نهدهکرا .هێندێک له ڕۆژنامهنووسه ههلپهرستهکان دهسهاڵتی چاپهمهنییان
کردبووه ئامرازێک بۆ باجوهرگرتن .ئهگهر کهسێک سمێڵی چهور نهکردبایهن ،دهکهوته
بهر هێرشی وێرانکهرو زۆرجار تێکهڵ به درۆو بوختانی ئهو جۆره ڕۆژنامهنووسانه.
لهبهرامبهردا،دانی ههقوحیسابی پێویست بهئاسانی دهیتوانی بێدهنگیی ئهو
قهڵهمبهدهسته بهکرێگیراوانه دابین بکا .ههر ڕۆژنامهیهک یان گۆڤارێک بێپهرواترو
بهههراوهۆریاتر بایه ،وادیار بوو خوێنهریشی پتر دهبوون.
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گومان لهوهدا نیه که "داستانی پاریس" بابهتێکی لهبار بۆکاری ئهوجۆره چاپهمهنییه بوو.
تهنانهت بهشێک له ڕۆژنامه موعتهبهرهکانی واڵتیش هێندێ جار سهروتاری توندو
ئازاردهریان لهبارهی ڕووداوی باڵیۆزخانهی ئێران له فهڕانسهوه دهنووسی .بهڕاوێژێکی
پڕتانووتهوه دهیانپرسی چما له باڵیۆزخانهکانی ئێمه له ئورووپادا چ دهگوزهرێ؟
هێندێکی دیکه له باڵوکراوهکان نیگهران بوون که داخوا بهڕاستی له فڕۆکهخانهکانی
فهڕانسه،کاربهدهستانی گومرگ جانتای ئێرانییهکان وردتر دهپشکنن؟ دهیانگوت داخوا
ڕاسته که پاسپۆرته دیپڵۆماتییهکانی ئێران ئیدی جێگهی متمانهو بڕوا نین؟ 30باسی
چاپهمهنی ڕۆژبهڕۆژ گهرمتر دهبوو .ههرڕۆژ زیاترو زیاتر ڕاستیوخهیاڵ ،خهبهرو دهنگۆ،
تێکهڵ دهبوون .بۆ بهرهنگاربوونهوهی ئهو شهپۆله ڕوولهزیادبوونه ،دهوڵهتی ئێران
بهڕهسمی داوای له کاربهدهستانی فهڕانسه کرد که به بهیاننامهیهک ڕابگهیهنن که "هیچ
کام له دیپڵۆماته ئێرانییهکان له فهڕانسه زیندانی نین ".بهیاننامهیهکی ئهوتۆ ههرگیز
دهرنهچوو ،بهاڵم ئهگهر دهریش چووبا ،دیسان له ڕواڵهتدا دروستو له ڕاستیدا ڕیابازانه
دهبوو .بێگومان لهوکاتهدا هیچ دیپڵۆماتێکی ئێرانی له فهڕانسه زیندانی نهبوو 31.چوونکه
لهجێدا گرتنی دیپڵۆماتێک پێچهوانهی قانوونه نێونهتهوهییهکانو عورفی کارپێکراوه.
ڕاستییهکهی ئهوه بوو که دروست له کاتێکدا ئێران داوای دهرکردنی بهیاننامهیهکی وای
کردبوو ،بهشێک له کارمهندانی باڵیۆزخانهی ئێران لهژێر چاوهدێریی تایبهتیی پۆلیسدا
بوونو باڵیۆزی ئێرانیش ،بهههر هۆیهک بوو بهکردهوه به کهسێکی نهخوازراو ناسرابوو.
لهونێوهدا هووهیدا بێخهبهر له ههرایهک که سهرهنجام دواڕۆژی سیاسیی وی خسته
مهترسییهوه ،کاری خۆی له باڵیۆزخانهدا درێژه پێدهدا ،زۆربهی کاتی بێکاریی خۆی
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دهگهڵ فهرهیدوونی برایو دۆستهکانی،حهسهنعهلیی مهنسوورو عهبدوڵاڵی ئینتیزام
دهگوزهراند .ههرلهوکاتهدا دهگهڵ سادقی هیدایهتیش نامهی دهگۆڕینهوهو هێندێ
جاریش ئهو کتێبانهی بۆ هیدایهت دهنارد که تازه له پاریس چاپ کرابوون .بههیوا بوو
دهگهڵ گهڕانهوهی بۆ تاران ههڵاڵو ههنگامهی "داستانی پاریس"یش بخهوێ.
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کهچی گهڕانهوهی ڕههنهما بۆ تاران باسهکهی تهواو نهکرد .دهگهڵ ئهو ڕاستییه که
کاربهدسته فهڕانسهییهکان لهبارهی گۆڕینی ڕههنهماوه دهگهڵ دهوڵهتی ئێران
ڕێککهوتبوون،و لهڕاستیدا گهڕانهوهی ڕههنهما بۆ تاران ههنگاوێک لهو ڕێگایهدا بوو،
بهاڵم له بهفرانباری 1324دا ئهو به یهکهمین ههڵفڕینی ڕاستهوخۆی تاران بۆ پاریس
چۆوه فهڕانسه .نامهیهکو دیارییهکی لهالیهن قهوامهوه بۆ سهرۆکوهزیری فهڕانسه پێ-
بوو .قهوام لهونامهیهدا داوای له هاوتا فهڕانسهییهکهی کردبوو که ڕههنهما وهک
باڵیۆزی تازهی ئێران له فهڕانسه قبووڵ بکا .تهخته فهڕشێکی گرانقیمهتی ئێرانییش ،به
نیشانهی سوپاس دهگهڵ نامهکهدا بوو 33.ئهم ئاڵوگۆرانه کاربهدهستانی فهڕانسهیان
تووڕهو سهرسوڕماو کرد .تهنیا شتی بهفکریاندا هات ئهوه بوو که ڕهنگه ڕههنهما
بهرتیلی دابێته ڕێبهرانی ئێران .له یادداشتێکدا که 24ی ژووئیهی  1946وهزارهتی
کاروباری دهرهوهی فهڕانسه بۆ ههیئهتی دهوڵهتی نووسیبوو،هاتبوو که گۆیا شاو قهوام
ههردووکیان شتێکیان وهک بهرتیل له ڕههنهما وهرگرتوه .ههم لهو ڕاپۆرتهو ههم له
ڕاپۆرتێکی دیکهدا ،فهڕانسهییهکان ئیددیعایان کردبوو که ڕههنهما بهڵێنی فڕۆکهیهکی
تایبهتیی به شا داوهو قهوامیش چهندین "دیاری"ی جۆراوجۆری وهرگرتوه 34.به باوهڕی
من ههردوو تۆمهتهکه ناڕاستن .بهدوور دهزانرێ که شاو قهوام له مهسهلهیهکی وادا
بهرتیلیان وهرگرتبێ.
بهاڵم به پێچهوانهی نامهو فهڕشی قیمهتی ،دهوڵهتی فهڕانسه نهزهری خۆی نهگۆڕیو
ئاماده نهبوو ڕههنهما وهک باڵیۆز قبووڵ بکاو داوای له ئێران کرد کهسێکی دیکه بۆ
ئهوپۆسته ههڵبژێرێ .سهرهنجام قهوام تهسلیمی ویستی فهڕانسهییهکان بوو و پێی
لهسهر ئهوه داگرت که ههموو داستانهکه به نهێنی وهمێنێ،و ههر واش کرا 35.ڕهنگه
ههر بۆیه بێ که له ههموو شیکردنهوهکانی چاپهمهنیی ئێران لهبارهی ڕووداوهکانی
پاریسدا،له هیچ کوێ ئاماژهیهک بهچارهنووسی ڕههنهما نابینین .دیاره لهو ڕۆژانهدا که
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ڕههنهما چاوهڕێی هاتنی باڵیۆزی تازه بوو ،چهند جار چووه سویسو ئهڵمانو
کاربهدهسته فهڕانسهییهکانی تووڕه کرد*.

36

یهک له الیهنه سهرنجڕاکێشهکانی دۆسیهیهکی نیزیک به شهشسهد الپهڕهیی که یهکێک
له کاربهدهسته فهڕانسهییهکان خوێندبوویهوه،ئهو جیاوازییه بوو که لهنێوان نێوهرۆکی
ئهم دۆسیهیهو گێڕانهوهی چاپهمهنیی ئێران لهو ڕووداوه دههاته بهرچاو .له دۆسیهکهدا
له هیچ کوێ،ناوی هووهیدا نابرێ .ناوی ،تهنیا لهوجێیانهی دۆسیهکهدا هاتوه که بۆ
وهرگێڕانی وتاری چاپهمهنیی ئێران بۆسهر زمانی فهڕانسهیی تهرخان کراون .ناوی
فهرهیدوونی براشی تهنیا یهکجار هاتوه ،ئهویش له نامهیهکی باڵیۆزخانهی ئێران بۆ
ئاڕشیڤی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی فهڕانسهدا .له نامهکهدا گوتراوه که فهرهیدوون
خهریکی نووسینی مێژوولکهیهک له پێوهندییهکانی ئێرانو فهڕانسهیهو بۆ ئهوکاره
پێویستیی به بهڵگهنامهکانی ئاڕشیڤ ههیه .ئهگهر هووهیدا ڕۆڵێکی له داستانی قاچاغی
دراودا ههبووایه ،ئهگهر یهکێک له ئهندامانی باندی قاچاغ بووایه ،دیاره جێگهوپێگهکهی
وهک دیپڵۆمات پێویستیی بهوه دهکرد که ناوی له بهڵگهنامهکانی وهزارهتی دهرهوهو
ڕاپۆرتی پۆلیسدا دهرکهوێ .بهوحاڵه ،کاتێک چاپهمهنیی ئێران هاتنه سهر باسی داستانی
پاریس ،ههرلهوکاتهدا که ههرگیز ئاماژهیان به مهسهلهی الدانی ڕههنهما له باڵیۆزخانه
نهدهکرد ،چهندین جار ناوی هووهیدایان دهبرد .هێندێک له کاربهدهستانی باڵیۆزخانهی
فهڕانسه پێیان وا بوو که چاپهمهنیی تاران لهالیهن کهسانێکهوه هان دهدرێن که بازاڕیان
له پاریس له برهو کهوتوهو خوازیاری "گهڕانهوهی کهسێکی وهک ڕههنهما" بۆ
پاریسن**.

37

تهنانهت ئهگهر ئهم تۆمهتهش قبووڵ بکهین دیسان خاڵێکی گرنگی دیکه به

ناڕوونی دهمێنێتهوه .بۆچی لهنهکاو ناوی هووهیدا لهو ڕووداوهدا کهوته سهر
زاروزمانان.

* دهبرررێ ئرررهوهماو لهبرررهر چررراو برررێ کررره لررره رررهرمانانی )1945( 1324هوه ترررا نیزیکرررهی سررراڵێک دواتر،مهجیررردی
ههه ررهما ،کرروهی زهی ولیابیرردین لرره سررویس دهبرروو .زۆر و دهچررێ سررهفهرهکانی بررابی بررۆ سررهردانی وی بررووبن.
وتوومی ده هد مهجیدی ههه هما،ئانویهی .2001
* *لررره دهقررری ئی لییررریدا نووسررریبووم کررره باڵیۆز انرررهی فههانیررره پێررری وا بررروو ههه رررهماو دۆسررر هکانی لهپشرررپ
پرررهردهوه چاپهمرررهنییاو هررراو دهدا .وهر یرررێراوی وردترررری نامرررهی 30ی ئانویرررهی  1947هرررهر ئهوهیررره کررره لێررررهدا
هێ اومه.
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یهکهمجار که ناوی هووهیدا کێشرایه نێو ڕووداوهکه له وتارێکی ژمارهی ڕۆژی14ی
ڕێبهندانی )1947( 1325ی ڕۆژنامهی "مردم" ئۆرگانی حیزبی توودهی ئێراندا بوو.
"مردم" ئیددیعای کردبوو که له پاریس پهنجاکهس له ئێرانییان بهتاوانی قاچاغ زیندانی
کراون .له نێو لیستی گیراوهکاندا ناوی هووهیداو "حهسهنعهلیی مهنسوور ،کوڕی
ئوستانداری ئازهربایجان" دههاته بهرچاو .به وتهی "مردم" ،کاربهدهستانی فهڕانسه
داوایان له دهوڵهتی ئێران کردوه که لهبارهی وهزعی ماڵیی ئهمیر عهبباسی هووهیداوه
لێکۆڵینهوهیهک بکهنو بزانن ئهو چۆن توانیویهتی خانوویهکی هاوینی له دهوروبهری
پاریس بکڕێ .ئهم قسهیهی وتاری "مردم" گرنگییهکی تایبهتیی ههیه ،چوونکه وهک
چهندبهشی ئهو نامه بێئیمزایه دهچێ که بۆ وهزارهتی کاروباری دهرهوهی فهڕانسه
نووسرابوو .لهو نامهیهدا نووسهر لهبارهی چهندوچۆنی وهزعی ماڵیی ڕههنهماوه
پرسیاری له وهزارهتی کاروباری دهرهوهی فهڕانسه کردبوو،و ڕۆژنامهی "مردم"یش
نووسیبووی دهوڵهتی فهڕانسه سهرچاوهی داهات و مڵکهکانی هووهیدای خستۆته ژێر
لێکۆڵینهوه .ئهو وێکچوونه ئهم پرسیاره دێنێته پێش که داخوا حیزبی تووده ئاگای له
نێوهرۆکی ئهم نامهیه ههبوو،و ئهگهر ههیبوو ئهم خهبهرهی چۆن دهست کهوتبوو؟
داخوا حیزب بۆخۆی نهخشێکی له نووسینی نامهکهدا ههبوو؟ لهوه گرنگتر ئهوهیه که
بۆچی "مردم" دهگهڵ ئاماژه به مهسهلهی لێکۆڵینهوه دهربارهی وهزعی ئابووریی
دیپڵۆماته ئێرانییهکان ناوی زۆرکهسی دیکهی البردوهو ناوی هووهیدای لهجێ داناون.
ڕهنگه هیچ کات وهاڵمێکی جێی باوهڕمان بۆ ئهمپرسیاره دهست نهکهوێ .بهاڵم ناتوانین
له خاڵێک بهگومان بین :ڕێبهندانی  ،)1947( 1325واته کاتێک ناوی هووهیدا له وتاری
"مردم"دا دهرکهوت،ئهم باڵوکراوهیه زیاتر لهالی هاوڕێیانی حیزبی بهجیددی وهردهگیراو
لهنێو زۆربهی خهڵکدا تهنیا وهک ئۆرگانی حیزبێکی ستالینیستی بهناوبانگ بوو.
بهاڵم گۆڤاری "خواندنیها" وتارهکهی "مردم"ی چاپ کردهوه .ساڵهکانی دواتر ،وهختێک
دهنگۆی کۆنی "ڕابردووی گوماناویی هووهیدا" کهوتهوه سهر زاران ،ئیدی کهس
ئاماژهی به سهرچاوهی بنهڕهتی ،بهاڵم گوماناویی وتارهکه ،واته "مردم" ،نهدهکردو
ئهوهی زۆربهی نووسهرانی دواتر به بهڵگهیان دێنایهوه ههرگۆڤاری بهنیسبهت
موعتهبهرتری "خواندنیها" بوو .بهجۆرێکی دیکه بڵێین ،بهرهبهره سهرچاوهی بنهڕهتیی
وتارهکه لهبیر خهڵک چۆوه.
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هۆی ڕاستهقینهی دژایهتیی خهڵک دهگهڵ هووهیداو مهنسوور نازانین .لهوبارهیهوه
چارهیهک جگه له بۆچوونو گومان نیه .ڕهنگه پێویست بێ له ڕیزبهندیی هێزه
سیاسییهکانی ئهودهمی ئێراندا بۆ کلیلی ڕهمزی داستانهکه بگهڕێین .ساڵی)1847( 1326
قهوامو سوپههبودی،که له وهزیرانی کابینهکهی بوو ،ههردووکیان به لووتکهی دوژمنانی
حیزبی تووده دهژمێردران .هاوپهیمانیی حیزبی توودهو قهوام زۆری نهکێشاو به ڕقو
دوژمنایهتی کۆتایی هات .جگه لهوه ،شووڕهوییهکانیش بیرهوهریی خۆشیان له قهوام
نهبوو و دیاره دوژمنی شووڕهوییش ههمیشه به دژبهری حیزبی تووده دهژمێردرا.
سهرباری ئهوه ،لهوڕۆژانهدا ،پێوهندیی خزمایهتیی هووهیداو سوپههبودی له کهس
شاراوه نهبوو .داخوا هێرش بۆسهر هووهیدا لهڕاستیدا ههوڵێک بؤ زهبروهشاندن له
قهوامو سوپههبودی بوو؟ تهنیا وهختێک دهتوانین بهلێبڕاوی وهاڵمی ئهم پرسیاره بزانین
که دهستمان به ئاڕشیڤهکانی حیزبی توودهو ڕێکخراوه جاسووسییهکانی شووڕهوی ڕابگا.
دیاره سادقی هیدایهت که له تاران ئاگای لهم کارهساته ههبوو وهاڵمێکی دیکهی بۆ ئهم
مهتهڵۆکهیه ههبوو .له نامهیهکیدا بۆ دۆستی خۆی حهسهنی شههیدنوورایی،که ئهودهم
له پاریس دهژیا ،نووسیبووی" :سهیر ئهوه بوو ڕۆژنامهی "مردم" خهبهری گیرانی
چهندکهسو یهک لهوان هووهیدای نووسیبوو .دیار بوو کهسێکی ئهو خهبهرهی داوه
وردهحیسابێکی دهگهڵ هووهیدا ههیه ،یان چاوهڕوانه جێی بگرێتهوه ،چوونکه
ڕوونکردنهوهیهکی گهوجانهی دابوو که تهنیا مرۆڤێکی ساویلکه دهتوانێ وا بیر بکاتهوه.
بهاڵم له ژمارهی ئهمڕۆدا ئهو خهبهرهی وهدرۆ خستبۆوه.

38

هیدایهت که لهو

ڕۆژگارهدا زۆر کهوتبووه بهر سێرهی حیزبی تووده ،له نامهیهکی دیکهدا دووباره
تووڕهیی خۆی له نهخشی حیزب لهو ڕووداوهدا دهربڕیو بهزمانێک که تایبهت بهخۆی
بوو ،باسی هاتنهخواری سهنگی ڕۆژنامهی "مردم"ی کردو نووسی " :دهنگی نووساوهو
قاووقیژی وهڕێ خستوه،و ئهمنیش له تهواوی ئهو داستانانه بێزارم .وا دیاره ژیانی ئێمه
39

بۆته ههمبانهیهک پیسایی ،که دهبێ کهچککهچک بیخۆینو پێشی ههڵاڵ بڵێین".

لهڕاوێژی نامهی هیدایهتڕا به ئاسانی دهتوانین تێبگهین که بۆچی حیزبی تووده
دهسبهجێ وتارهکانی پێشووی لهبارهی هووهیداوه بهدرۆ خستنهوهو وهریگرتنهوه.
وهختێکی شههیدنوورایی یادداشتی هیدایهتی دهربارهی ههراوهۆریای چاپهمهنی له تاران
وهرگرت ،دهسبهجێ برووسکهیهکی بۆ هیدایهت لێداو پێی لهسهر ئهوه داگرت که
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هووهیدا بێتاوانه .هیدایهت له نامهی 25ی ڕێبهندانی )1947( 1325ی خۆیدا ،لهپێشدا
باسی وهرگرتنی برووسکهکهی کردو دوایه بهرگرییهکی جانانهی له هووهیدا کردو
نووسی" :دهمزانی [که هووهیدا] لهوێ کرێنشینهو له ههمووی گرنگتر شارهزای
ڕهوشتی بووم،دهمزانی قاچاغچیو شیعه نیه ...پاش گهیشتنی برووسکهکه گومانم نهما که
ههموو ئهو دهنگۆیانهی بۆی ساز کراون درۆ بوون .چوومه ئیدارهی ڕۆژنامهی "مردم"و
زۆریان بهسهر ڕۆیشتم ..ئهمڕۆ دووباره خهبهرهکهیان بهدرۆ خستهوه،برووسکهکهم دا
به تهفهززولییشو دوێنێ ئهویش لهڕۆژنامهی "ارس"دا ئهو خهبهرهی بهدرۆ خستبۆوه".
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ساڵی ،)1966( 1345هووهیدا بهشێک له بیرهوهرییهکانی ڕۆژانهی سهردهمی پاریسی
دایه چاپ .لهوێدا هیچ ئاماژهیهک به ههڵاڵیهکهی پاریس نابینرێ .وا دیاره دڵی بهوه
خۆش بووه که ڕۆژگار ئهو شتانه دهسڕێتهوه .ویستبووی به بێدهنگیی خۆی بهربهستێک
له پێش ههرهسی دهنگۆی سهرزاراندا دروست بکا .ڕههنهمای وهک مرۆڤێکی زاناو
خوێندهوار ناو بردبوو و باسی کردبوو که چهنده له شێعری حافز شارهزایهو ههروا
41

ئهوه که ژنانی پاریس وهک پهپووله به دهوری مۆمی ڕوخساریدا دهسووڕان.

کهچی لێکدانهوهی هووهیدا بهههڵه دهرچوو .بێدهنگییهکهی دهنگۆکانی لهنێو نهبرد.
لهڕاستیدا،ئهگهرچی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئێران ئاخروئۆخری ساڵی 1325
( )1947بهڕاشکاویو پێداگرتنهوه ڕایگهیاند که ئهوهی لهسهر هووهیدا باڵو بۆتهوه
هیچی ڕاست نیه،و دهگهڵ چهندجار بهدرۆخستنهوهی "مردم"،و ههرچهند ڕۆژنامهی
"آتش" نووسی ههواڵنووسێکی تایبهتیی بۆ لێکۆڵینهوهی داستانی پاریس ناردۆته ئهوشارهو
ڕاپۆرتی داوهتهوه که هووهیداو براکهی هیچ کامیان نهگیراون،و سهرهنجام دهگهڵ
ههوڵو تهقهالی سادقی هیدایهت بۆ کڕینهوهی ئابڕووی هووهیدا ،داستانی پاریس ههتا
مردن وهک پهڵه ههورێکی ڕهش بهری ئاسۆی ناوبانگی هووهیدای بهرنهدا.
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ئهگهر

ساڵی ،1325ئهو دهنگۆیه تهنیا دهبووه مایهی خهفهتو دڵڕهنجانی ،ساڵی)1979( 1358
له دادگای شێخ سادقی خهڵخاڵیدا ،ههر ئهودهنگۆ درۆیهی قاچاغی دراوو زێڕ به مۆجیزه
بوو بهماددهی پازدهی دادنامهی دژی ئهمیر عهبباسی هووهیداو ئهوی تۆمهتبار کرد که
"دهگهڵ حهسهنعهلیی مهنسوور ڕاستهوخۆ له فهڕانسه بهشداری قاچاغی هیڕۆیین
بوون 43.پێداگرتنی دادگا لهسهر ئهو دهنگۆ بێبناخهیه لهالیهک نیشانهی گوێنهدانی به
ڕێوشوێنه ئاشکراو سهرهتاییهکانی دادپهروهریو دادوهری بوو؛ لهالیهکی دیکهش ،ئهو
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مهتهڵۆکهی هویدا
بنهڕهته دێرینهیهی پشتڕاست دهکردهوه که له دنیای سیاسهتدا زۆرجار دهنگۆو گومانی
خهڵکو ئهوهی به مێشکیاندا ڕادهبرێ به ئهندازهی ڕاستییهکان گرنگن.

***
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فهسڵی شهشهم
سااڵنی سهرگهردانی

هاوار به حاڵی ئهوهی نیشتمانی نیه
نیچه

ژیانی پڕژانهسهری هووهیدا له پاریس ئاخروئۆخری ساڵی  )1947( 1325کۆتایی هات.
ئهوکاته گوازرایهوه بۆ دهفتهری کۆنسوولخانهی ئێران له شتووتگارت که تازه
دامهزرابوو .له سهردهمی کارکردنی له پاریسدا،زۆرجار لهالیهن دهوڵهتی ئێرانهوه
سهفهری ئهڵمانی کردبوو .ئامانجی لهو سهفهرانه وتووێژ بۆ ڕێگهدانی ئهو ماکینانه بوو
که ئێران له سهردهمی حکوومهتی نازییهکاندا کڕیبوونی .ڕهزاشا دهیهویست
کارخانهیهکی ئاسنتواندنهوه له ئێران دامهزرێنێو ئهڵمانی نازییش ،که سهودای
پهیداکردنی جێپێیهک له خهلیجی فارسو ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستی لهسهردا بوو ،حازر بوو
به پێچهوانهی واڵته سهنعهتییهکانی دیکه ،دهزگاو ماکینه پێویستهکان به ئێران بفرۆشێ.
دهستپێکرانی شهڕی دووهمی جیهانی پێشی ناردنی ئهو ماکینانهی گرت .مهئمووریهتی
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هووهیدا دووفاقه بوو :ههم دهبوو ئهو ماکینانه که ئێران پێشتر کڕیبوونی بدۆزێتهوهو
ههم دهبوو ڕێگای بهڕێکردنیان خۆش بکا.
لهدرێژهی ئهو سهفهرانهدا هووهیدا ئۆگریی به بهرنامهی ئهتۆمیی نازییهکان پهیدا کرد.
پاش لێکۆڵینهوهیهکی کهم،و دوای چهند وتووێژێک دهگهڵ کاربهدهستانی
ئهڵمان،داخوازانه ڕاپۆرتێکی لهوبارهیهوه بۆ وهزارهتی دهرهوهی ئێران ئامادهو بهڕێ
کردو بهکورتی چهندوچۆنی ههوڵی بێئاکامی ئهڵمان بۆ وهدستهێنانی "گهورهچهک"ی
تازهی شی کردهوه .ڕاپۆرتهکه که گهیشته تاران ههنگامهیهکی لێ ساز بوو و ناوبانگی
1

هووهیدای ،وهک دیپڵۆماتێکی بهرزهفڕو لێزان برده سهر.

بهسهرکهوتنی هاوپهیمانان له شهڕدا،دهوڵهتی ئێران هاته سهر ئهوه که دهفتهرێکی
تازهی کۆنسوولخانه له ئهڵمانی داگیرکراو بکاتهوه .ههتا ئهودهم ئهو مهسهالنهی
پێوهندییان به ئهڵمانهوه ههبوو ههموو لهژێر چاوهدێریی باڵیۆزخانهی ئێران له پاریسدا
بوون .عهبدوڵاڵی ئینتیزام که دیپڵۆماتێکی کارامه بوو به سهرپهرستی دهفتهری تازهی
ئێران دیاری کرا .لهسهر داوای وی،ئهمیر عهبباسی هووهیداشیان نارده ئهو دهفتهره
تازهیه 2.هووهیدا لهپێشدا به خهبهری بهجێهێشتنی شاری پاریس زۆر تێکچوو.
دهیگوت" :حوکمی گوازرانهوه له پاریس بۆ ئهڵمانی وێرانی شهڕیان دایه دهستم.
بهڕادهیهک لهوحوکمه ناڕهحهت بووم که شهو خهوم لێنهکهوت ".ههر لهوکاتهدا
3

خۆشحاڵ بوو که لهپۆستی تازهیدا لهبهردهستی ئینتیزامدا کار دهکا.

ئینتیزام پیاوێکی بهفکر بوو .ئۆگریی به بواری جۆراوجۆرهوه ههبوو .دهگهڵ نوسرهتوڵاڵی
برای ،له دیپڵۆماته کۆنهکارهکانی ئێران بوون .ههردوو برا خۆشناو بوون .عهبدوڵاڵ بابی
هووهیدای له وهزارهتی دهرهوه ناسیبوو 4.ئینتیزام بهرلهوهی بکرێته سهرۆکی دهفتهری
ئێران له شتووتگارت،له زۆر پۆستی گرنگی وهزارهتی دهرهوهی ئێراندا خزمهتی کردبوو.
سهرهتای دهیهی بیستی زایینی ،ماوهیهک سکرتێری یهکهمی باڵیۆزخانهی ئێران له واڵته
یهکگرتووهکانی ئهمریکا بوو .لهباری فهرههنگییهوه ئینتیزام وهک هووهیدا فڕانکۆفیل
بوو .ئیشتیای ههردووکیان له کتێبی جۆراوجۆر تێربوونی نهدهناسی .لهو بارهیهوه،
سهلیقهی ئینتیزام تهنانهت له هووهیداش جۆراوجۆرتر بوو .ههموو جۆره کتێبێکی
دهخوێندهوه .هێندێ جار له دهقه دژوارهکانی سۆفیگهری ورد دهبۆوه،و سهردهمێک
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وهرگێڕراوی فهڕانسهیی گۆڤاری زۆر ساکاری ڕێدێرز دایجێستی* بهوردی
دهخوێندهوه .وهک هووهیدا زۆری حهز له مۆسیقای کالسیکی ڕۆژئاوا دهکرد .ئهو
5

ماوهیهی له شتووتگارت بوون،ههردووکیان حهزیان له بهرههمهکانی بێتهۆڤن بوو .بهاڵم
ئینتیزام ،بهپێچهوانهی هووهیدا ،له شێعرو ئهدهبی فارسییش تهواو شارهزا بوو .وا قاو
بوو که دهگهڵ دهروێشان کهوتوهو گۆیا تا ئاخری عومریشی ههر دهروێش بووه.
ئۆگریو حهزه سیاسییهکانی ئینتیزام تهنانهت له ئۆگرییه فکرییهکانیشی ئاڵۆزبڵۆزتر
بوون .به دروستکار بهناوبانگ بوو .زۆر سهربهخۆو قسهلهڕوو بوو .وهختێک له سهرهتای
دهیهی سیی ههتاویدا ،شا وردهورده داوای له ههمووان کرد ملکهچی بێ ئهمالوئهوالی
فهرمانهکانی بن،و به نیشانهی ئهو ملکهچییه ،به ئهرکی ههمووانی دانا له ڕێوڕهسمهکاندا
دهستی ماچ بکهن،ئینتیزام یهکێک لهو چهند سیاسهتمهداره بوو که نهچوونه ژێر باری
ئهو داوایه  6.ههر لهوکاتهدا ماسۆنییش بوو و بهڕواڵهت ههر بههاندانی وییش بوو که
هووهیداش ساڵی )1960( 1339چووه لۆژی تازهدامهزراوی فرووغییهوه .ئینتیزام "گڕاند
ماستهر" مامۆستای گهورهی ئهم لۆژه بوو 7.وهک دهزانین ماسۆنییهکان سهد ساڵێک
دهبێ ڕۆڵێکی گرنگو جێی باسیان له سیاسهتی ئێراندا بهئهستۆوهیه .لهالیهک کۆمهاڵنی
خهڵک ئهم ڕێکخراوه به دوژمنی خۆیان دهزانن .دهڵێن ئهندامانی ئهو ئهنجومهنی
برایهتیی نهێنییه ،جاسووسی هێزه ئیستیعمارییهکان ،بهتایبهتی ئینگلیستانن .لهبهرامبهردا،
بهباوهڕی زۆر له سیاسهتمهدارانی ئێران،چوون بۆ نێو ئهو ڕێکخراوه دهستهبهری
سهرکهوتنی خێرا به پلیکانهکانی دهسهاڵتو مهزنیدایه.

8

دیار نیه هووهیدا به چ هۆیهک دهگهڵ ئهو ڕێکخراوه کهوت .داخوا ههوای دهسهاڵت له
سیاسهتدا ئهوی بهوالیهدا برد ،یان ههر دهیهویست شوێنی ڕێبهره سیاسییهکهی خۆی،
ئینتیزام ههڵگرێ .دهبێ ئهوهی زانیبێ که چوونی بۆ نێو ئهو ڕێکخراوه ،بهتایبهتی که
بابیشی به ئهنگلۆفیل بهناوبانگ بوو،ڕوومای سیاسیی وی خهوشدار دهکا .دهیزانی که له
ئێران ،زۆرجار گوناحی باوکان دهخهنه ئهستۆی کوڕانهوه .دهیزانی که له مێشکی
ئێرانییاندا،ئهندامهتیی ماسۆنییهکان دهگهڵ سهربهخۆیی سیاسیو نوێخوازیی ڕاستهقینه
ناتهبایه.
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ههرچهند هێندێ بهڵگه نیشان دهدهن که هووهیدا پاش ئهوهی بۆته سهرۆکوهزیر
ههرگیز له کۆبوونهوهی ماسۆنییهکاندا بهشدار نهبووه ،بهاڵم ههر تێکهڵبوون دهگهڵ ئهم
ڕێکخراوهی لهباری سیاسییهوه زۆر گران لهسهر کهوت 9.ساڵی،)1968(1347هێندێک له
دوژمنانی هووهیدا ،بهتایبهتی عهلهم ،وهزیری دهربار،و نهسیری ،سهرۆکی ساواک،
کهلکیان له دهسهاڵتی خۆیان وهرگرتو دهرهتانی چاپی کتێبی ههنگامهسازی ڕائین
لهبارهی مێژووی بزووتنهوهی ماسۆنییان پێک هێنا 10.لهم کتێبهدا ،لیستهیهک له
ئهندامانی ماسۆنی له ئێرانیش چاپ کرا .لهڕاستیدا ،بهڕاسپاردهی ڕائین ،دهزگای ساواک
وتووێژه تهلهفونییهکانو نامهگۆڕینهوه پۆستییهکانی یهکێک له ئهندامانی ماسۆنی له
ئێرانی خستبووه ژێر چاوهدێریو لهوڕێگایهوه ،زانیارییهکی زۆری لهسهر چهندوچۆنی
چاالکیی ماسۆنییهکان له ئێران بهدهست هێنابوو .عهلهم بهتوندی الیهنگری چاپی کتێبهکه
بوو .دهیزانی که بهکۆمهگی وی دهتوانێ ناوبانگی سیاسیی دوژمنهکانی بزڕێنێ .گۆیا
تهنانهت ڕای سپاردبوو ئهو کتێبه له زانکۆش بخوێندرێ 11.لهکتێبی ڕائین ،ماسۆنی له
12

ئێراندا،هووهیدا وهک ماسۆنییهکو ئینتیزام وهک "گڕاند ماستهر" ناو برابوون.

دۆستانو الیهنگرانی هووهیدا له ساواکدا ،بهتایبهتی پهرویزی سابیتی ،له سهرهتاوه دژی
چاپی کتێبهکه بوون .بهوحاڵه ،نه سابیتیو نهکهسی دیکه هووهیدایان له نیزیکبوونهوهی
چاپی کتێبهکه ئاگادار نهکردو هووهیدا ئهمهی زۆر پێناخۆش بوو .الیهنگرانی چاپی
کتێبهکه نیگهران بوون که ماسۆنییهکان ،به کهلکوهرگرتن له دهسهاڵتی بهرباڵوی
خۆیان،پێشی چاپکردنی بگرن 13.بۆ بهرگری لهومهترسییه چاپهکهییان دایه چاپخانهیهک
که جێمتمانهی ساواک بوو .باڵوبوونهوهی ماسۆنی له ئێران ههڵاڵیهکی لێساز بوو.
ههرچهند لهکتێبهکهدا ڕائین کهموزۆر ،له ههموو جێیهک ،ناوو شۆرهتی ئهندامانی
لۆژهکانی هێنابوو لهبارهی هووهیداوه تهنیا شۆرهتهکهی هێنابوو .ئهگهر مهبهستی
لهوکاره شاردنهوهی کهسایهتیی هووهیدا بووبێ،ههوڵهکهی زۆر ناسهرکهوتوو بوو.
لهڕاستیدا،نهبوونی ناوی چووک ،سهرنجی خوێنهرانی زیاتر بۆالی ناوی هووهیدا وهک
ههاڵواردنێکی بهرچاو ڕاکێشا.
جگهلهوه ،له کتێبی ڕائیندا ئیددیعا کرابوو که حهسهنعهلیی مهنسووریش حهزی کردوه
بچێته گهڵ ماسۆنییهکان ،بهاڵم داوای ئهندامهتییهکهی له لۆژی هومایوون ڕهت
کراوهتهوه .گۆیا ئهو ڕهتکردنهوهیه بۆته هۆی ئهوه که دواتر مهنسوور زۆرجار به
زمانێکی یهکجار توند هێرش بکاته سهر ماسۆنییهکان 14.داستانی قاچاغی دراو له
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باڵیۆزخانهی ئێران له پاریس هووهیدای دهگهڵ "جیهانی بیزانسی"ی سیاسهت له ئێران
ئاشنا کرد .لهبهرامبهردا ،تێکهڵبوونی دهگهڵ ماسۆنییهکان ئهوی تووشی یهکێک له
سهرسوڕهێنترین کێشهکانی نێوان تاقمهکانی دهسهاڵتی دهورانی شا کرد .لهڕاستیدا
دهتوانین کێشهی ههمیشهییو توندی نێو ئهوتاقمانه به یهکێک له سروشته بهرچاوهکانی
سیاسهت لهدهورانی شادا دابنێین.
عهلهم له بیرهوهرییهکانیدا زۆر بهئیشتیاوه له ئاکامهکانی باڵوبوونهوهی کتێبی ڕائین
دهدوێ_و دهنووسێ لهدهربار ههمووکهس ،لهوانه شاو شاژنیش ،خهریکی خوێندنهوهی
کتێبهکه بوون .گۆیا ههردووکیان پێیان سهیر بووه که نیزیک بهتهواوی سیاسهتمهدارانی
ئێران به ماسۆنی دهرچوون .شا که بهقسهی عهلهم ،ههمیشه له ئینگلیس دڕدۆنگو
بێمتمانه بوو ،کتێبی ڕائینی به بهڵگهیهکی ئیددیعاکهی خۆی دهزانی 15.بێجگه لهوه،
بهقسهی عهلهم ،شا ئهوی ڕاسپارد که بزانێ داخوا بهڕاست ڕائین به دهستووری
هووهیدا گیراوه یاننا .تهنانهت باڵیۆزخانهی ئهمریکاش کهمکهم لهبارهی چاپی کتێبی
ڕائینهوه پرسیاری بۆ دروست بوو و نهکههر ڕاپۆرتێکی لهسهر ئاماده کرد ،بهڵکوو
ئاماژهی به ڕۆڵی عهلهمیش لهو داستانهدا ههبوو 16.ههر بهپێی ئهو ڕاپۆرته" ،گۆیا
لهبهرامبهر کتێبهکهدا ،لیستێک له مهئموورانی سیا له ئێرانیش وهک تۆڵهئهستاندنهوه باڵو
کراوهتهوه".

17

بهاڵم له پاریسی دوای شهڕ ،چهندساڵ پێش ئهو داستانه پڕ ههنگامهیه ،ماڵی ئینتیزام
ببووه شوێنی کۆبوونهوهی فهرههنگیی هێندێک له ئێرانییانی دانیشتووی پاریس .لهالی
ژمارهیهک لهو الوانه ،یهک لهوان ئهمیر عهبباسی هووهیدا ،ئینتیزام نموونهی
سیاسهتمهدارێکی کارامهو بهئهزموون بوو ،الیهنگرانی له ماڵهکهی کۆ دهبوونهوهو
ئهویش له ههرشتێ شتێکی بۆ باس دهکردن .جارێک باسی دهرمانی تازهی ههاڵمهتی
دهکردو جاری وابوو وردهکاریی زمانهوانیی دهقهکانی سۆفیگهریی لێک دهدایهوه.
بهرباڵویی ئۆگریو زانیارییهکانی بهڕاستی گوێگره الوهکانی سهرسوڕماو دهکرد .ئهمیر
عهبباسی هووهیداش کهوتبووه ژێر کاریگهریی زانستو ئهزموونی ئینتیزام .ئینتیزامیش
بهنۆرهی خۆی هووهیدای بهالوێکی پڕههست دهزانیو دهیگوت دواڕۆژێکی درهوشاوهی
لهپێشدایه .لهو ڕۆژانهدا ئینتیزام دهوروبهری پهنجا ساڵ دهبوو و دهتگوت هووهیدای
کردۆته کوڕی خۆی 18.بهمجۆره هووهیدا ئهو ڕێبهرو پشتیوانه بهتوانایهی دۆزیهوه که
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له ساڵی  )1942( 1321هوه بۆی دهگهڕا .له پاریس چووزهرهی پێوهندیی خۆشویستن
لهنێوان ئهمدووانهدا گوورا .له شتووتگارت ئهو چووزهرهیه بوو به نهمامێکی ئهستوورو
هاوڕێیهتییهکی درێژماوه .تهنانهت ئهو کاتهش که ئینتیزام کهوتبووه بهر ڕقی شاو له
خانهنشینی بهوالوه چارهیهکی نهبوو ،هووهیدا ههروهک جاران ئهوی به "ئاغا" بانگ
دهکرد .له سهردهمی سهرۆکوهزیرییهکهیدا،ههمیشه ئینتیزامی بۆ ئهندامهتیی کۆمیته
گرنگه دهوڵهتییهکان بانگهێشتن دهکرد .بهاڵم تهنانهت له لووتکهی بهرهوپێشچوونی
ئابووریی ئێرانیشدا ئینتیزام ئۆگرییهکی به ماڵوهسهریهکنان نهبوو .ژیانی سادهو بێ
ئازار بوو،و ئهمهش ئهوی له ماڵی دنیا بێنیاز دهکرد .له ئاپارتمانێکی چووکهڵهی
دووژووریدا دهژیاو گوزهرانی له مووچهی خانهنشینی دابین دهکردو ساڵی 1364
( )1985ههرلهوێدا مرد ".ڕۆژنامهی تایمزی لهندهن له تازیهکهیدا نووسی ئینتیزام "به
19

زیرهکیو تیژهۆشیو دروستکاریی بێئهمالوئهوال بهناوبانگ بوو".

دیاره سادهژیانهکهی له ڕۆژهکانی شتووتگارتیشدا بهناوبانگ بوو .بایهخێکی ئهوتؤی به
ماڵو سامان نهدهدا .لهبهرامبهردا ،هووهیداو مهنسوور -که به ڕاسپاردهی هووهیدا
هاتبووه شتووتگارت -خۆشگوزهران بوون 20.لهوڕۆژانهدا بهشی زۆری شاری شتووتگارت
له ئاکامی شهڕدا تهنیا وێرانهیهکی لێمابۆوه .خانووی بهکرێ به دژواری دهست
دهکهوت .هاوپهیمانان ههموو خانووه چۆڵهکانیان بهدهستهوه بوون .لهڕاستیدا نهک ههر
بۆ دروستکردنی دهفتهرێکی تازهی کونسوولی ڕهزامهندیی هاوپهیمانان پێویست بوو،
بهڵکوو ههر ئهوانیش دهیانتوانی خانووبهره بۆ دهفتهرو ماڵی دیپڵۆماتهکان دابین بکهن.
فهڕانسهو ئینگلیستان دهسبهجێ خهبهریان به ئێران دا که له ناوچهی ژێر دهسهاڵتی واندا،
خانووی چۆڵ دهست ناکهوێ .له بهرامبهردا  ،ئهمریکاییهکان بهڵێنیان دا که له ناوچهی
ژێر حوکمی خۆیاندا،شوێنێکی گونجاو بۆ دهفتهری کونسوولخانه دهبیننهوه .پاش
ماوهیهک ،دوو خانووبهرهی تاڕادهیهک گهورهیان له شاری شتووتگارت بۆ ئهوکاره
دیاری کرد .یهکیان خانوویهکی سێنهۆم بوو که کرایه دهفتهری کونسوولو شوێنی
ژیانی ئینتیزام .ئهوی دیکهش خانوویهک بوو به چوار ژووری خهوهوه که بوو به جێگهی
ژیانی کارمهندهکانی دیکه .ههردوو خانووهکه کهلوپهلی نێوماڵیان تێدا بوو .شتی عهنتیکه
له ههردووکیاندا زۆر بوو .له ڕازاندنهوهی ههردووکیاندا نیشانهی زهوقو سهلیقه
دهبینرا .ههردووکیان هی کاربهدهستانی پایهبهرزی حیزبی نازی بوونو ههردووکیان له
21

کۆتایی شهڕدا لهالیهن هێزهکانی هاوپهیمانانهوه زهوت کرابوون.
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بهمجۆره ،هووهیداو مهنسوور بوونه هاومزڵ .چێشتلێنان و پاکوخاوێنیی ماڵهکه له
ئهستۆی ژنێکی ئهڵمانی بوو .زۆری پێنهچوو که هووهیدا شۆڤهرلێتێکی شینی ئهمریکایی
کڕیو ههربهوترومبێله ،لهشاردا دهگهڕاو گهشتوگوزارهکانی بۆ ئینتیزامی
گۆشهنشینیش بوون به مایهی گۆڕانێک .بوونی ئاشپهزو ترومبێلو له ههمووی گرنگتر
ئهوڕاستییه که هووهیداو مهنسوور ههقی شتکڕین له کۆمیساریای سوپای ئهمریکایان
ههبوو،دهستیان وهدستی یهک داو بارێکی خۆشگوزهرانییان دا بهژیانیان .جگهلهوه،
بهشیکی بهرچاو له پیاوانی ئهڵمانی لهشهڕدا کوژرابوونو ئهمهش جێگهوپێگهیهکی
سهرتۆپی به مهنسوورو هووهیدا بهخشیبوو.
ههرچهند لهوسااڵنهدا که هووهیدا سهرۆکوهزیر بوو ،یهکێک له یاریدرهکانی له
بارهیهوه گوتبووی" :نه نێربازه...نه ئیشتیای سیکسیی زۆره"،و ئهگهرچی مهنسوور ،پێش
مردنی به ژنباز ناوبانگی دهرکردبوو،بهاڵم وابزانه له سهردهمی شتووتگارتدا ڕۆڵی ئهم
دووانه پێچهوانه بوو 22.لهالیهک هووهیدا ،به کهلکوهرگرتن له ژیانی ئاسوودهو ڕازاوهی
خۆی ،دهگهڵ چهند ژنی ئهڵمانی پێوهندیی دامهزراندبوو،لهالی دیکه مهنسوور له ههموو
ماوهی مهئمووریهتی خۆیدا تهنیا دهگهڵ کچێکی جحێڵی ئهڵمانی پێوهندیی نیزیکی
ههبوو .دۆستایهتیو پێوهندییهکانی هووهیدا لهو دهورانهدا هیچ کامێکیان زۆری نهکێشا.
وێنهی یهکێک لهو ژنانه بهشێک له ئاڵبۆمی تایبهتیی مهنسوور بوو که دهکرێ بهتهنیا
شوێنهواری ئهوپێوهندییهی بزانین .مهنسوور دوای ژنهێنانی ،له ترسی ئێرهیی خێزانی،
ئهوئاڵبۆمهی لهماڵی هووهیدا دانابوو .وێنهی دۆستی هووهیدا که بهگاڵته پێیاندهگوت
"قووندههۆڵ" لهوئاڵبۆمهدا،زۆرجار دهبووه بابهتی گاڵتهی دۆستانهی نێوان لهیالو
هووهیدا 23.باڕوون کالپیکیش ،که کهسایهتیی خۆشهویستی ئهدهبیی دهورانی الوهتیی
هووهیدا بوو وهك هووهیدا ڕهفتارێکی زۆر ڕێزدارانهی دهگهڵ ژنان ههبوو.
ههرلهوکاتهدا ،نهیدهتوانی پێوهندیی درێژخایهنیان مهگهر وهک هاوڕێ ،دهگهڵ
دامهزرێنێ.
دهتوانین بڵێین سهردهمی شتووتگارت،لهباری چهندوچۆنی پێوهندیی سیکسییهوه،
چاالکترین دهورانی ژیانی هووهیدا بووه .وا دیاره ههتا دهسهاڵته سیاسییهکهی زیاتر
دهبوو ،ئیشتیا سیکسییهکهی کهم دهبۆوه .گۆڤاری "توفیق" ،له سهردهمی سهرۆکوهزیری
(صدارت)ی هووهیدادا ئهو نهێنییهی بۆ دهرکهوتبوو .ساڵی چوارهمی
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سهرۆکوهزیرییهکهی،لهسهر بهرگی حهوتوونامهی "توفیق" وێنهیهکی هووهیدا چاپ کرا.
وهک ههموو ئهوجۆره وێنانه ،هووهیدا ئهمجاریش زۆر قهڵهو بوو .پیپه ناسراوهکهی به
اللێویهوه بوو و ئاوی بهدهمدا دههاته خوار .لهجیاتی شمشێر ،وهکازێکی له قهده
ئهستوورو قهڵهوهکهی بهستبوو؛ شۆخێکی جوانو ڕێکوپێکی دهباوهش گرتبوو .کچهکه
سنگێکی دهرپهڕیوو نێوقهدێکی باریکی ههبوو و داوێنێکی کورتیشی دهبهردا بوو.
گۆرهویی نایلۆنیو کهوشی پاژنهبڵندی دهپێدا بوونو حهوت دهست سووراوو سپیاوی
لهخۆی دابوون .کچهکه ناوی "خاتو صدارت" بوو .هووهیدا جلوبهرگی گوڵدۆزیکراوی
تایبهتیی "صدارت"و سهالمی دهرباریی دهبهر کردبوو و به پاڕانهوه داوای له مارهبڕێک-
که ئهویش ،وهک هووهیدا ئاوی بهدهمدا دههاته خوار-،دهکرد که "خاتو صدارت"ی
بهیهکجاری لێ ماره بکا.
دیاره له شتووتگارت مهنسوور ،لهچاو هووهیدا،ئهندامێکی تازهکارتر بوو و بۆیه لهبهر
دهستی هووهیدادا کاری دهکرد .دهگهڵ ئهو جیاوازییه له پلهی ئیداریدا هووهیداو
مهنسوور وهک دوو دۆستی هاوشان پێکهوه ڕهفتاریان دهکرد .بهرهبهره ،لهماوهی ده
ساڵی دواتردا،سروشتی ئهو دۆستایهتییهش گۆڕا .هووهیدا ههرنهبێ بهڕواڵهت ،نهک
هاوشانی مهنسوور ،بهڵکوو ژێردهستی وی بوو .زۆر له دۆستانی هووهیدا،و هێندێک لهو
دیپڵۆماتانه که ههردووکیان دهناسین ،دهیانگوت هووهیدا ههم له مهنسوور بههۆشتر
بوو،ههم توانای سیاسی و کارامهییهکی زیاتری ههبوو .ستوارت ڕاکوێل* که لهسهرهتای
دهیهی پهنجادا وهزیرموختاری ئهمریکا له ئێران بوو،و بهبۆچوونی عهلهم هۆی بنهڕهتیی
سهرۆکوهزیریی مهنسوور بوو*ئهمڕۆ پێداگره که" :ههرگیز نهزهرێکی زۆرباشم لهسهر

*

Stuart Rockwel
* عهلرررهم لهبیرهوهرییهکانیررردا ئیرررددییای کرررردوه کررره مهنیررروور شرررهوی هرررهڵبیاردنی ،)1963( 1342لرررهماڵی
هاکوملرررهوه زهن ررری برررۆ عهلرررهم لرررێداو لهبرررهری پاهایرررهوه بههرررهرجۆر برررووه ئرررهوی وهک نوم رررهری یهکرررهمی تررراراو
هاب هیرررهنن .بررره ومانی عهلرررهم ،مهنیررروور بێ ومررراو "نۆکرررهری ئهمریکاییرررهکاو" بررروو .دیررراره عهلرررهم هاکوملیشررری
رررررۆا نهدهوییرررررپو النررررری کرررررهم جارمرررررک بررررره "سررررره باب" نررررراوی بردبررررروو( .ئهسرررررهدوڵاڵی عهلرررررهم،
بیرهوهرییهکاو،بررررهر ی دووهم .)117برررره وتررررهی هاکومررررل ،داسرررر انی عهلررررهم لررررهبارهی تهلررررهفونی مهنیرررروورهوه
"سهرانیررهر بررێ ب ا هیرره(".وترروومی ده ررهد هاکومررل23،ی مررای .)1999هاکومررل ههرلهوکاتررهدا دهی رروه پێرری وایرره
عهلرررهم کهسرررێکی زۆر هیاکرررارو دووهوو بررروو .ترررهواوی ئهوماوهیرررهی دهمناسررریو یرررهک رماو دهدی،وای دهنوانرررد کررره
لهدۆس انی م ه".
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مهنسوور نهبوو،له هیچ بارێکهوه لێوهشاوهییو درهوشانهوهی نیشان نهدهدا .خهڵکی زۆر
دهناسی ،بهاڵم له هیچ بوارێکدا پسپۆڕ نهبوو ".لهالیهکی دیکه،پێیوابوو ،هووهیدا "پیاوێکی
لهبهرداڵنو ههمهالیهنه بوو  .دهتگوت ههمیشه پڕشنگێک له چاوهکانیدا
دهدرهوشێتهوه".
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ڕاکوێل لهمداوهرییهیدا تهنیا نهبوو و ههربۆیهش ،زۆر لهدۆستانی هووهیدا ،له
چهندوچۆنی دۆستایهتیی وی دهگهڵ مهنسوور حاڵی نهدهبوون .نهیاندهزانی چۆن لهو
دۆستایهتییهدا مهنسوور حاڵهتی بااڵدهستیو سهرۆکایهتیی وهرگرتوه 25.ڕهنگه بتوانین
کلیلی ئهو نهێنییه لهوهدا بدۆزینهوه که له شتووتگارت ،مهنسوور دهگهڵ جان
جهیمهککلۆی** ئاشنا بوو .مهککلۆی له سااڵنی دوای شهڕدا به یهکێک له پیاوانی
بهدهسهاڵتی ئهمریکا دهژمێردرا .ماوهیهک یارمهتیدهری وهزارهتی بهرگری بوو .دهگهڵ
شکانی ئهڵمان ،کرا به سهرۆکی حکوومهتی داگیرکراوی ئهڵمان .زۆر له لێکۆڵهران
نوێکردنهوهی ئهڵمان به بهرههمی سیاسهتهکانی وی دهزانن .پاش گهڕانهوه بۆ
ئهمریکا،بوو به سهرۆکی دهستهی بهڕێوهبهریی بانکی چیس مانهاتهن*** مهنسوور
دوای ناسینی مهککلۆی،زۆرجار تهنانهت دهگهڵ ئهمیر عهبباسو فهرهیدوونی
هووهیداش الفی "پێوهندی" دهگهڵ ئهمریکاییانی لێدهدا .زۆرجار باسی "پێوهندییهکانی"
دهگهڵ کاربهدهستانی ئهمریکای دهکرد .ئیددیعای دهکرد که "ئهوانی له وهزعی ئێران
ئاگادار کردوه" 26.تهنانهت ئهوڕۆژانه که کارمهندێکی چووکی کۆنسوولخانهی ئێران له
شتووتگارت بوو بهرزهفڕییه سیاسییهکهی سنووری نهبوو .وا دیار بوو به شتێک جگه له
27

کورسیی سهرۆکوهزیری ڕازی نابێ.

له سهردهمی مهئمووریهتی شتووتگارتدا ،مهنسوورو هووهیدا بێجگه له ڕاگهیشتن به
کاروباری دهفتهری کۆنسوولی ،جاروبار بۆ خۆشی دهچوونه پاریسیش .ماوهیهک بوو
فهرهیدوونی هووهیدا له باڵیۆزخانهی ئێران له پاریس دهستی بهکار کردبوو.
ههرلهوکاتهدا ،ئاشقی نووری،خوشکی مهنسووریش ببوو .ساڵی )1949( 1328ئهم دووانه
له ڕێوڕهسمێکی سادهدا زهماوهندیان کرد 28.ئهمیرعهبباسو مهنسووریش ههردووک له
*

John J. McCloy
John J. McCloy
***
Chase manhatian

* *
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ڕێوڕهسمهکهدا بهشدار بوون .لهوهودوا پێوهندیی بنهماڵهییش کهوته سهر پێوهندیی
دۆستانهی ئهمدووانه .ههروا بزانه چهرخی زهمانه ههر دهرفهتێکی دهقۆزتهوه بۆئهوهی
ژیانی ئهڤینداریو سیاسیی ئهم دووکهسه ڕۆژلهڕۆژ زیاتر لێک گرێ بدا.
ههرچهند هووهیدا دهیهویست به یارمهتیی ئینتیزام بهخێرایی پلیکانهکانی سهرکهوتن
ببڕی ،بهاڵم له ساڵی)1948( 1327هوه بارودۆخی تارانو پاریس بهرهبهره گۆڕاو ئیدی
زۆر بهمهیلی وی نهبوو .له سهرهتای ئهوساڵهدا ،سوپههبودی له پۆستی باڵیۆزی ئێران
له پاریس وهال نرا .ساڵی)1950( 1329یش دهورهی مهئمووریهتی هووهیدا له ئهڵمان
تهواو بوو .ئهو دهسبهجێ گهڕایهوه ئێران .واڵت جارێکی دیکه بهرهو قهیرانێکی قووڵ
دهڕۆیشتو لهبهردهم ئاڵوگۆڕێکی گهورهدا بوو .بۆ چهند حهوتوو ڕهجهبعهلیی مهنسوور
دووباره کرایهوه سهرۆکوهزیر .بهاڵم دهوڵهتهکهی زۆرکهمتهمهن بوو .لهوکاتهدا تهنیا
یهک کهس ،واته موسهددیق ،پیاوی مهیدانی سیاسهتی ئێران بوو .ئهو بێباکانه بۆ
ئینگلیسییهکان چووه مهیدانو به میللیکردنی سهنعهتی نهوت ،مهیدانی سیاسهتی ئێرانی
گۆڕی .بهاڵم موسهددیق له ڕێکخراوی حیزبی بێزار بوو .جگهلهوه ،حهزی له جۆرێک
سیاسهتی خهڵکی ،یان پۆپۆلیستی ،دهکردو لهئاکامدا ڕێکخراوێکی له حیزبو
ڕێکخراووکهسایهتییه جۆراوجۆرهکان پێک هینا ،بهناوی "جبهه ملی ایران"،بهرهی نیشتمانیی
ئێران .ههرچهند لهڕاستیدا تهنیا دهسمایهی بهرهی نیشتمانی ههر ناوو میراتی
موسهددیق بوو،بهوحاڵه ،ئهم ڕێکخراوه له سیاسهتی چل ساڵی دواتری ئێراندا ههمیشه
حزوورێکی بهرچاوی ههبوو و لهزۆر بڕگهی گرنگی مێژووی تازهی ئێراندا نهخشێکی
گرنگی یاری کرد.
له سیاسهتی قهیراناویی ئهو سااڵنهدا ،جگه له موسهددیق،ئایهتوڵاڵ کاشانییش ڕۆڵێکی زۆر
گرنگی ههبوو .وهختێک هاوپهیمانی موسهددیق بوو و پاش ماوهیهک ،یهکیهتییهکهیان له
ئاکامی ناکۆکیی شهخسیو سیاسیدا لهبهریهک ههڵوهشا .جگهلهوه،کاشانی ههرلهوکاتهدا
مهڕجهعی تهقلیدی تاقمێکی نیزامیکاری ئیسالمی بوو بهناوی فیداییانی ئیسالم .له
ئاخروئۆخری دهیهی بیست[ی ههتاوی]دا ئهم تاقمه بزووتنهوهیهکی بهرباڵویان دژی
ڕووناکبیرانو سیاسهتمهدارانی عورفیی ئێران دهست پێکرد .ههر پاشماوهکانی ئهم
تاقمهش پازده ساڵ دواتر حهسهنعهلیی مهنسووریان کوشت .لهوکاتهدا مهڕجهعی
تهقلیدی تازهیان ئایهتوڵاڵ خومهینی بوو .شێخ سادقی خهڵخاڵی ،که دواتر ههروهک
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بۆخۆی له بیرهوهرییهکانیدا دهنووسی به "قازیی پیاوکوژ" ناوبانگی دهرکرد،یهکێک له
الیهنگره بهناوبانگهکانی ئهو فیداییانی ئیسالمه بوو .دیاره ههروهک له بیرهوهرییهکانی
ئهم دواییهی ئایهتوڵاڵ مونتهزیری دهردهکهوێ ،فیداییانی ئیسالم ،ههرلهسهرهتای
دهستپێکردنی چاالکییهکانی خۆشیانهوه ،هێندێ پێوهندییان به ئایهتوڵاڵ خومهینییهوه
ههبووه .ئایهتوڵاڵ برووجوردی که حهزی له چارهی ئهو ڕێکخراوهو ڕێبهرهکانی
نهبوو،ئایهتوڵاڵ خومهینیی به یهکێک له پشتیوانانی فیداییان دهزانیو ههربۆیهش دڵی لێی
ئێشا .ساڵی ،)1950( 1329واته کاتی گهڕانهوهی هووهیدا بۆ ئێران ،حیزبی تووده
لهوپهڕی دهسهاڵتی خۆیدا بوو و زۆر له ڕووناکبیرانی واڵتی بۆالی ڕیزهکانی ڕاکێشابوو.
له ساڵهکانی سهرهتای دهیهی بیست[ی ههتاوی]دا ئهم حیزبه له ههڵبژاردنی مهجلیسدا
بهشدار بوو و توانی ههشت کهس له ئهندامانی خۆی له چهند شاری جۆراوجۆر بنێرێته
مهجلیس .بهاڵم وهختێک تهقه له شا کرا ،حیزبی تووده به تۆمهتی بهشداری لهو
پیالنهدا،به ناقانوونی ڕاگهیهندرا *.کهچی حوکمی ناقانوونیبوونی ئهم حیزبه هێنده
بهجیددی وهرنهگیراو لهئاکامدا زیاتر کۆمهگی بهحیزبی تووده کردو خهرمانهیهکی
قارهمانهتیی بهدهوردا کێشا .نفووزی حیزب له یهکیهتییه کرێکارییهکانیشدا ڕووی له
چوونهسهر بوو .له ههمووی گرنگتر ،حیزبی تووده توانیبووی ڕایهڵکهیهکی بههێز له
ئهفسهرانی الیهنگری خۆی لهنێو هێزه چهکدارهکاندا دروست بکا.
لهو ههلومهرجه پڕجۆشوخرۆشهدا بوو که ساڵی 1329هووهیدا گهڕایهوه ئێران.
یهکهمکاری له وهزارهتی کاروباری دهرهوهدا جێنشینی پێوهندییه گشتییهکان بوو.
کارێکی زۆر لهشانانگران بوو .نه لهباری فکرییهوه سهرنجڕاکێش بوو،نه لهباری
سیاسییهوه گرنگ بوو .بهاڵم کۆتایی ساڵی( 1330سهرهتای ساڵی )1952وا دیار بوو
بهختی ههستاوهتهوه .عهبدوڵاڵی ئینتیزامی پشتیوانی ،کرا به وهزیری کاروباری دهرهوهو
ئهویش هووهیدای وهک سهرۆکی دهفتهری خۆی دیاری کرد .دیاره چوون ئهوکاته
دهفتهری وهزیر کارمهندی دیکهی نهبوون ،لهڕاستیدا سهرۆکی دهفتهر شتێک نهبوو جگه
* ههرچهنرررد لهوکاترررهدا هێزهکرررانی ئۆپۆزییررریۆنی همرررییه ئرررهو تۆمهترررهیاو ترررهواو بررره بێب ا ررره لهقهڵرررهم
دهدا،بررررهاڵم لرررره چهنررررد سرررراڵی دواییدا،بهڵ ررررهکاوو بیرهوهرییررررهکانی سررررهرانی حیزبرررری تررررووده ومانێکیرررراو
نههێشرر ۆتهوه کرره نرروورهددی ی کیررانووری ،یررهکێک لرره همبررهرانی حیررزب دهسرر ی دهکرراری ئررهو تێررێۆرهدا هررهبووه.
بررۆ دهس ر کهوت ی پو ررهی ئررهو داس ر انهو نه شرری کیررانووری بێوانرره :بابررک امیررر یررروی،نظ ر از دروو بررهنقش
حزب توده ایراو(نقدی ب خاط ات نورالدین کیانوری)،تهراو،1375،صص.200-205
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له سکرتێری وهزیر .ئهم جاره وهزیرییهکهی ئینتیزام مانگێکیشی خۆ ڕانهگرت .دهوڵهتێک
که ئهو وهزیری بوو نهیتوانی دهگهڵ شهپۆلی ڕوولهههڵچوونی ناسیۆنالیزم له واڵتدا
بهڕێدا بڕوا .موسهددیق سێمبولی ئهم بزووتنهوهیه بوو .سهرهنجام له بانهمهڕی 1330
()1951دا شا دهگهڵ ئهوهی پێی خۆش نهبوو ئهوی کرده سهرۆکوهزیر.
بهاڵم هێشتا مهرهکهبی حوکمهکهی موسهددیق وشک نهببۆوه که پهڵهههوری ڕهش له
ئاسۆی سیاسیی ئێراندا دهرکهوتن .وا دیار بوو ڕوودانی قهیرانهکه خۆلێالدانی ناکرێ.
لهالیهک موسهددیق سیاسهتمهدارێکی توندو ملهوڕ بوو ،لهالی دیکهش شا توانای
بڕیاردانی خێراو لێبڕاوانهی نهبوو .هێزه نێوهندئاژۆ (میانهرو) کانی الیهنگری موسهددیق
توانای یهکگرتنیان نهبوو .له بهرامبهردا ،حیزبی تووده ڕۆژبهڕۆژ بههێزترو بهدیسیپلینتر
دهبوو .جگهلهوه ،ئینگلیستان نهیدهویست مۆنۆپۆڵی پڕخێروبێری نهوتی ئێرانی لهدهست
بچێ .تڕۆمهنیش مهیلێکی بۆ هاودهستیی ئینگلیستان بهدژی ئێران نیشان نهدهدا .ئهم
هۆیانه ههموو دهستیان دابووه دهستی یهکو چارهسهری ئاشتیخوازانهی قهیرانهکه
نهگونجاو دههاته بهرچاو .گهردهلوولێکی سیاسی بهڕێوه بوو .وهزعی هووهیداش ههر
ڕۆژ خهراپتر دهبوو .کار له وهزارهتی کاروباری دهرهوه ئیدی بهدڵهوه نهدهنووسا.
کهڵکهڵهی ئورووپا دیسان لهسهری دایهوه.
زۆر هۆکار وایان کرد هووهیدا ،پاش دووساڵ مانهوه له ئێران جارێکی دیکه لهسهر
ڕۆیشتن ساغ بێتهوه .باقری کازمی که هووهیدای خۆش نهدهویست لهجێی ئینتیزام ببوو
به وهزیری کاروباری دهرهوه 29.جگهلهوه ،حوسێنی فاتیمی یهکێک له گرنگترین
ڕووماکانی دهوڵهتی موسهددیق بوو و له سهردهمی خوێندکاریی خۆیدا له پاریس،
وتاری توندوتیژی دهربارهی داستانی پاریس نووسیبوون .ئهویش چارهی هووهیدای
نهدهویست.
سهرباری ههموو ئهو مهسهله ئیداریو سیاسییانه،دۆخی میزاجیی ئهفسهرولملووکیش
باش نهبوو .تووشی گیرانی شادهماری دڵ ببوو و نهخۆشخانهکانی تاران لهو سهردهمهدا
نهیاندهتوانی ئهونهخۆشییه چارهسهر بکهن .زیاد لهوهش ،لهو ڕۆژانهدا،ئینگلیستان
بهتۆڵهی میللیکردنی نهوت لهالیهن موسهددیقهوه ،گهمارۆی ئابووریی خستبووه سهر
ئێران .تهنانهت پێچانهوهی نوسخهیهکی سادهی پزیشکییش دژوار بوو .ئهم هۆیانه
ههموو دهستیان دایه دهستی یهکو هووهیدایان ڕازی کرد واڵت بهجێ بێڵێ .داوای
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کارێکی له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان کردو بهکۆمهگی دۆستانی ،پۆستێکی له
کۆمیسیۆنی پهنابهران له ژنێڤ پێ سپێردرا .بهم جۆره هاوینی ،)1952( 1331لهحاڵێکدا
ئێران دهگهڵ یهکێک له گهورهترین قهیرانه سیاسییهکانی مێژووی تازهی بهرهوڕوو بوو،
هووهیدا چووه ژنێڤ.
سهفهری هووهیدا ههرنهبێ لهبارێکهوه بهقازانجی بوو .دهرچوونی له ئێران کێشهی
ههڵویستگرتن بهرامبهر به قهیرانی سیاسیی ئهوکاتی ئێرانی لهکۆڵ کردهوه .به
دهستپێکردنی سهردهمی حکوومهتی موسهددیق ،ئاشکرا بوو که دهگهڵ شا دانوویان
پێکهوه ناکوڵێ .ههرکه قهیرانهکه توند بوو ،شا له ئێران ههاڵتو تهنیا به کۆمهگی
کۆدیتایهک که ههوسارهکهی بهدهست دهزگا پۆلیسییهکانی ئینگلیسو ئهمریکاوه بوو،
28ی گهالوێژی19( 1332ی ئووتی )1953گهڕایهوه سهر دهسهاڵت .له جهرگهی ئهو
ملمالنه سیاسییانهدا ،واته ڕۆژگارێک که هێشتا ڕوون نهبوو کێ دهیباتهوه،ئههلی
سیاسهت له ئێران زۆربهیان ناچار بوون بهقازانجی یهکێک لهو دووقۆڵه ههڵوێست بگرن.
شا که دوودڵیی الیهنگرانی خۆی پێ قبووڵ نهدهکرا ،کاتێک هاتهوه سهر تهختی
پادشایهتی ،ئهوانهی بهتوندی تهمبێ کرد که الیهنی موسهددقیان گرتبوو .لهالیهکی
دیکهوه ،ئهوانهی له ساتهکانی ڕۆژڕهشیی شادا پێی وهفادار مابوونهوه،تا مابوون بهشیان
له بهخششو بهزهیی شایانه نهبڕا .سیاسهتمهدارانی ئهودهم ههموویان دهلیلی جێگهو
پێگهی مومتازی یارانی شایان دهزانی .داستانی مهئموورێکی باڵیۆزخانه که له ئیتالیا
بهڕێزهوه پێشوازیی له شا کردو ههروهها داستانی ئهودهستهیه له نوێنهرانی مهجلیس
که بێپهروا،و لهحاڵێکدا گیانیان له مهترسیدا بوو ،بهرگرییان له شا کرد،له ههموو جێیهک
بهناوبانگ بوو.
هووهیدا به چوونهدهر له ئێران ،نه وهک دهستهی یهکهم سزایهکی توندی وهرگرتو نه
وهک دهستهی دووهم جێگهوپێگهی مومتازی پی بڕا .دیاره ڕهفتاری له ژنێڤ ،خۆبواردنی
له ههربۆچوونێکی توند ،دۆستایهتیی دهگهڵ ڕووناکبیرانو تێکهاڵویی دهگهڵ مووافیقانو
موخالیفانی ڕێژیمی شا ههمووی بهومانایه بوو که پێکهاتهیهکی سهیر له ئێرانییه
جۆراوجۆرهکان-له دوکتۆر غوالمحوسێنی موسهددیقهوه بگره تا ئهردهشێری زاهیدی-
هاتوچوویان دهکرد .دیاره ئهفسهرولملووک پاش ههشت مانگ مانهوهی نابهدڵ له
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نهخۆشخانهیهکی شاری ژنێڤ ،دهگهڵ هووهیدا بوو به هاومزڵ 30.حهسهنعهلیی
مهنسوورو فهرهیدوونی هووهیداش له میوانانی ههمیشهیی هووهیدا له ژنێڤ بوون.
له ژنێڤ هووهیدا بهرپرسی پێوهندیی کۆمیسیۆنی بهرزی پهنابهرانی ڕێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهکان بوو .بهپێی کارهکهی زۆرتر لهسهفهردا بوو .سهری زۆر له واڵتانی ئاسیا،
ئهفریقاو ئهمریکای داو دهگهڵ بهشێک لهڕێبهرانی ئهو واڵتانه ئاشنا بوو ،زانستو
دۆستپهیداکردنێک که ئاکامی ئهو سهفهرانه بوون ،بوونه هۆی ئهوه که دوای
گهڕانهوه بۆ ئێران بچێته گهڵ کۆمیتهیهک که ئامانجی باشترکردنی پێوهندیی ئێران
دهگهڵ واڵتانی ئاسیاییو ئهفریقایی بوو .سهرۆکی کۆمیسیۆنی پهنابهران چهند جار
خۆشحاڵیو ڕهزامهندیی له کاری هووهیدا دهربڕیبوو .بۆوێنه 17ی دیسامبری ،1953ئهو
هووهیدای وهک یهکێک له بهنرخترین کارمهندانی کۆمیسیۆن ناو برد 31.دیاڕه
ڕهخنهگرانی هووهیدا بهچاوی گومانو ڕهشبینییهوه چاو له کاری وی لهم کۆمیسیۆنهدا
دهکهن .دهڵێن سهرۆکی کۆمیسیۆن ماسۆنی بووهو ههربۆیهش له نامهکهیدا تاریفی
هووهیدای کردوه .دهڵێن کاری کۆمیسیۆن جۆرێک ڕواڵهتبازی بووه .ئامانجی
سهرهکیی شاردنهوهی پێوهندیی هووهیدا دهگهڵ ڕێکخراوێکی زایۆنیستی بهناویAZL
بووه .ههرچی گهڕام نیشانهیهکم لهو ڕێکخراوه نهدۆزیهوه .پێم وایه دهسکردی مێشکی
ڕهخنهگرانی هووهیدایهو له هیچ کوێ نیه .ههر ئهو ڕهخنهگرانه دهڵین کاری هووهیدا
له کۆمیسیۆن پتر لهخزمهت "دروستکردنی دهوڵهتی زایۆنیستی"دا بووه 32.دیاره بۆ
هیچکام لهو تۆمهتانهش دهلیلو بهڵگهیهک ناخهنه ڕوو.
ئهوسااڵنهی هووهیدا له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان بوو ،مهنسوور ههروا له
وهزارهتی کاروباری دهرهوه مایهوه .ساڵی )1955( 1334بۆ ڕاوێژکاری باڵیۆزخانهی
ئێران له ڤاتیکان دیاری کرا .هووهیدا له ههردهرفهتێک بۆ سهردانی دۆستهکهی له ڕۆم
کهلکی وهردهگرت .پاش داستانی تهاڵقی مهنسوور ،ئهو سهردانانه بایهخێکی
دووچهندانیان پهیدا کرد .زهماوهندی مهنسوور دهگهڵ یهکێک له کچهکانی تهیموورتاش
شهش مانگ پتری خۆ نهگرتو سهری کێشایه تهاڵق .ئهم مهسهلهیه بۆ مهنسوور زۆر
ناخۆش بوو .پێویستیی به دڵدانهوهو هاودهردیی دۆستانی ههبوو .ههربۆیه هووهیدا
زۆرجار دهچووه سهردانی دۆستهکهی .لهوسهفهرانهدا ،مهنسوور چهند جار به
پێداگرتنهوه داوای له هووهیدا کرد له کاری خۆی له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
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بکشێتهوه .دهیگوت دهبێ بگهڕێتهوه سهر پۆستی خۆی له وهزارهتی کاروباری دهرهوهی
ئێراندا .زۆرجار بهڕاشکاوی پێی دهگوت که "دۆستهکانی" لهنێو ئهمریکاییهکاندا بهڵێنیان
داوه که "بهم زووانه نۆرهی ئێمه دێ" 33.بهڕواڵهت هووهیدا سهرهنجام ڕازی بوو .له
نامهیهکدا بۆ وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئێران داوای گهڕانهوه بۆ کاری دیپڵۆماتیی
کرد .به ڕواڵهت بهکۆمهگی بابی مهنسوور ،ڕهجهبعهلی،که ئهودهم باڵیۆزی ئێران له
تورکیه بوو ،داواکهی هووهیدا قبووڵ کراو بهمجۆره کرا به سکرتێری یهکهمی
باڵیۆزخانهی ئێران له ئهنکهڕه*.
دهورانی باڵیۆزییهکهی ڕهجهبعهلی کورت بوو .دوای ماوهیهکی کورت ،ژهنڕاڵ ئهڕفهع
جێی گرتهوه .ئهڕفهع یهکێک له نیزامییه توندهکان بوو .دهیهویست باڵیۆزخانهش وهک
سهربازخانه ئیداره بکا .ههموو بهیانییهک کارمهندهکانی ناچار دهکرد " بهپێی بهرزو
نزمیی بهژنوبااڵیان بهڕیز ڕاوهستن 34".تهنانهت دهنگۆ ههبوو که لهو پشکنینه بهیانییهدا
نهکههر جلوبهرگی کارمهندهکان بگره نینۆکیشیان تهماشا دهکرێن .تهنیا کهس که
نهچووه ژێر باری ئهو دیسیپلینه سهربازییه هووهیدا بوو.
لهو دهمهدا ،عهبدوڵاڵی ئینتیزام بهڕێوهبهری کومپانیی نیشتمانیی نهوتی ئێران بوو.
هووهیدا بۆ ڕاکردن له دیسیپلینی سهربازخانهیی ژهنڕاڵ ئهڕفهع پهنای بۆ ئینتیزام بردو
ئهویش پاش ماوهیهک هووهیدای وهک ڕاوێژکاری تایبهتی ،گوازتهوه کومپانیی نهوتو
دوای ماوهیهکی کورت کردیه سهرپهرستی کاروباری ئیداریی کومپانیی نهوت .بهاڵم
فهزای ئیداریی کومپانیی نهوت پهیڕهوی نهریتی ئینگلیسییهکان بوو ،که لهودا زنجیرهی
پله ئیدارییهکان بهتوندی لهبهرچاو دهگیرا .ههربۆیه ،بهرزبوونهوهی لهنهکاوی هووهیدا
بۆ لووتکهی ئهو هیڕهمه ڕقو ئێرهیی کارمهندانی کۆنهکاری کومپانیی نهوتی
* دوڵررردوم لررره ک ێبهکهیررردا ئیرررددییا دهکرررا کررره هووهیررردایاو لهسرررهر پێوپا هنرررده برررۆ مهزهرررهبی برررههایی لررره
تورکیررره دهرکرررردوه .ئرررهو ،شررراهیدو بهڵ هیرررهکیش برررۆ سرررابیپکردنی قیرررهکانی ناهێ ێ رررهوه .ک ێبررری وی هرررهموو
هموشررروم هکانی لێکۆڵی رررهوه بررره نرررهبوو دادهنرررێو پرررارمز "اح یررران"ی زانایانررره پشرررپ رررو ده رررا .ێێانهوهکرررهی
یهکیررهر تێکرررهد برره هقو کی هیرررهو تهنانرررهه ئررهو هاسررر ییها کررره نامهیررهکی پرررێ لررره س ایشرری جرررهمالزادهی لررره
جیررراتی پێشرررهکی لرررهچاپی ترررازهی ک ێبهکرررهدا بررراڵو کردۆترررهوه ،شررر ێک لررره بێنر یررری ک ێبهکررره کرررهم ناکاترررهوه.
ک ێبرری دوڵرردوم نوم هیررهکی بررهزهییبزومنو شررهرمهێ ی ئررهو بهرههمانهیرره کرره ئررهم هۆئانرره بررهناوی ئیان امرره لرره
ئێررراو برراڵو دهب ررهوه،بررهاڵم لههاس ر یدا شرر ێک نررین ج رره لرره ج ێوفرۆشرریو نووسهرانیشرریاو زۆرتررر کهسررانێکن کرره
ناو بهنر ی هۆئ ده ۆوو لهوانهیه تادوم ێ پهسنبێیی ئهو کهسایهتییه بووبن که ئهمێۆقیهی پێ دهڵێن.
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ههڵگیرساندو بهوهۆیهوه ،له سهرهتادا ڕهفتارێکی زۆر ساردو بێموباالتانهیان دهگهڵی
ههبوو 35.هووهیدا ههروهک شێوهی کارکردنی بوو ،له بهرامبهر ئهوبهرههڵستیانهدا
سهبرو حهوسهلهی نیشان داو بۆ تێپهڕین له کۆسپه ئیدارییهکان ،کهلکی له پێوهندییه
ئینسانییهکانو ڕایهڵکهی دۆستهکانی وهرگرت .له سهردهمی سهرۆکوهزیرییشدا ههر
ئهم شێوهکارهی ڕهچاو دهکرد .له سیاسهتدا پێوهندیی دۆستانهی به ڕێگهچارهی ههموو
گیروگرفتهکان دهزانی 36.له جیاتی ئهوهی لهالی ئینتیزام گلهییو شکایهت بکا ،پهنای بۆ
دۆستی دێرینی خۆی سادقی چووبهک برد .چووبهک له کارمهنده بهناوبانگهکانی
کومپانیی نهوت بوو .چهند ڕۆژ دوای دهستبهکارکردن له کومپانیی نهوتدا ،هووهیدا
ڕۆژێک چووبهکی بانگ کرده دهفتهری کاری خۆیو پۆستێکی تازهی پێ پێشنیار کرد.
گوتی "دهمهوێ سکرتێری تایبهتیی نامه نهێنییهکانم بی 37".ئهگهرچی هووهیدا متمانهی
تهواوی به چووبهک ههبوو،بهاڵم هۆی بنهڕهتیی ئهم پێشنیارهی شتێکی دیکه بوو.
هووهیدا بۆخۆی پێی لێدهنا که نایهوێ نامه ئیدارییهکانی ههڵهی زمانیو ڕێزمانییان
تێبکهوێ .توانای زمانناسیی وی،زاڵبوونی بهسهر فهڕانسهیی،ئینگلیسیو ئهڵمانیداو "ئهو
تۆزه تورکییه"ی دهیزانی،ههموو تا ئهودهم بههۆی پێشکهوتنی له دنیای سیاسهتدا
دهژمێردران .وا دیار بوو ههربههۆی ئهو زمانزانییهشهوه ڕێگای سهدساڵهی خهڵکی
دیکهی بهشهوێک بڕیوه .بهاڵم له کومپانیی نهوتدا ،زمانو بهتایبهتی زمانی فارسی،ببووه
خاڵی الوازی وی .هووهیدا به زیرهکی ئهوخاڵه الوازهی خۆی دۆزیهوهو بهخیرایی کهوته
ههوڵی کهمکردنهوهی بهرههمه زیانبارهکانی .بهرهی کۆنتری سیاسهتمهدارانی ئێران،
کهسانی وهک ئینتیزام ،زۆربهیان دهسهاڵتی تهواویان بهسهر زمانو ئهدهبیاتی فارسیدا
ههبوو .پێش شۆرشی مهشڕووته ،له دهرباری پادشایانی ئێراندا ،پێشکهوتنی سیاسی
زۆرتر هی کهسانێک بوو که پهخشانێکی ڕهوانو قایمیان دهنووسیو دهیانتوانی ،بهپێی
بابهت ،شێعرێکی گونجاو لهبهرڕا بخوێننهوه .هووهیدا له بهرهی نوێی ئهو
سیاسهتمهدارانه بوو که زمانی هونهریی تهکنۆکڕاتی له زمانی سهعدیو حافز باشتر
حاڵی دهبوونو ڕێزیان بۆ دادهنا .کاری هێندێک لهو سیاسهتمهدارانه گهیشتبووه جێیهک
که شانازییان به ڕاوێژی سهیری خۆیانو ناشارهزایی له ئهدهبیاتی فارسییهوه دهکرد.
بهاڵم هووهیدا دهیزانی ڕێگایهکی نیه جگه لهوه که فارسییهکهی بههێزتر بکا.
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ههرلهوکاتهدالهسهر ئامۆژگاریی چووبهک* ،هووهیدا خانمی وهجیههی مهعریفهتی وهک
سکرتێری تایبهتیی خۆی ههڵبژارد .ئهو له تهواوی بیست ساڵی دواتردا،کۆمهگی جێی
متمانهی هووهیدا مایهوه .ژنێکی ڕهشیدو سهربهخۆ بوو .مێردهکهی له ئهندامانی
ڕاکردووی حیزبی تووده بوو .ساواک عادهتهن ئهوکهسانهی خزمی توودهییو
ڕاکردوویان ههبوو ،بهتوندی دهخستنه ژێر چاوهدێری .جگهلهوه ،بۆ هووهیداش وهک
تێبینی باشتر بوو خۆ له دامهزراندنی کهسێکی وهک خانمی مهعریفهت بپارێزێ .بهاڵم
هووهیدا ئهو تێبینییهی لهبهرچاو نهگرت.
ههر لهوسهردهمهدا .پهرویزی ڕاجیو یهدوڵاڵی شههبازیانیش هاتنه نێو ڕیزی
کارمهندانی دهفتهری هووهیداوه .ههردووکیان پیاوی بهدیمهنو بۆشناغو مودیری
بهتوانا بوون .ههردووکیشیان سهرهنجام دۆستایهتیی هووهیدایان باشتر کرد .ڕاجی
سهروسڕڕێکی دهگهڵ ئهشڕهفی پههلهوی دروست کردو بهیارمهتیی وی کرا به
باڵیۆزی ئێران له ئینگلیستان .ئهو دیاریکرانه بهتایبهتی لهو بارهیهوه جێی سهرسوڕمان
بوو که لهندهن ،پاش واشنگتۆن ،گرنگترین پۆستی دیپڵۆماتی له وهزارهتی کاروباری
دهرهوهی ئێران بوو .ڕاجی ئهزموونو پێشینهیهکی له بواری دیپڵۆماتیدا نهبوو.
بهوحاڵهش ،بههۆی تیژهۆشیو تێگهیشتنێک که ههیبوو ،بوو به باڵیۆزێکی کارامهو لێزان.
هێندێک له چاوهدێره سیاسییهکانی ئهو سهردهمه تهنانهت دهیانگوت دانانی ڕاجی
ههرلهوکاتهدا جۆرێکیش بێڕێزیی شا به ئینگلیسییهکان بوو 41.شههبازییش دۆستایهتیی
خۆی دهگهڵ هووهیدای کرده کیمیا .یهکهمین فرۆشگای زنجیرهیی له ئێران وهڕێ
خستو سهرهنجامیش کۆمپانییهکی پڕداهاتی کهشتییهوانیی دامهزراند .لهبارهی
چهندوچۆنی چاالکییه بازرگانییهکانیهوه دهنگۆیهکی زۆر ساز بوو – دهنگۆیهک که
بهوتهی شههبازی ههمووی بێبناخه بوو و له ئێرهییو قینلهزگییهوه دههات -و
ههربۆیهش دۆستایهتییهکهی لهباری سیاسییهوه بۆ هووهیدا گران کهوت .هێندێک له
ڕاوێژکارانی هووهیدا داوایان لێدهکرد له شههبازی دوور کهوێتهوه 42،بهاڵم هووهیدا
ههرگیز نهچووه ژێربار .ئهو له دۆستایهتیدا یهکجار پایهدارو وهفادار بوو.
* پررراا ئرررهوهی ماوهیرررهک لررره دهسرررپبهکاربوونی چووبرررهک تێپرررههی ئیررردی برررهکردهوه کرررارمکی زۆری پرررێ
نهدهسررۆێردرا .هووهیرردا برره چووبررهکی وتبرروو لررهم وه رری بێکارییرره بررۆ تررهواوکردنی هۆمانررهکانی ررۆی کررهلک
وهر ررر  .لههاسرر یدا دهکررر بڵێررین بررهمجۆره هووهیرردا جۆرمررک بوورسرری ئررهدهبیی دابرروو برره چووبررهک .وترروومیی
نووسهر ده هد سادقی چووبهک22،ی نووامری .1997
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مهتهڵۆکهی هویدا
پاش ماوهیهکی تاڕادهیهک کورت ،هووهیدا وهک مودیرێکی بهتواناو خۆشئهخالقی
کومپانیی نهوت ناوبانگی دهرکرد .دهیانگوت بیرۆکهی تازه وهردهگرێو ئامۆژگاریی
خهڵکی دیکه قبووڵ دهکا .لهڕاستیدا ئهو شێوهیهکی تازهی بهڕێوهبهریی بهکار دێنا که
زیاتر ڕۆژئاوایی بوو و پشتی به ڕاوێژو ئامارو باسی ئازاد دهبهست .بۆ نموونه جارێکیان
کارمهندانی کومپانیی بۆ کۆبوونهوهیهکی گشتی بانگهێشتن کرد .ئهمجار بۆخۆی لهسهر
شانۆی ساڵۆنهکه دهرکهوتو داوای له بهشداران کرد بێپهروا پێشنیارو ڕهخنهکانیان
بێننه گۆڕێ .بهڕێوهبهره کۆنهکانی کومپانی سهریان لهوکاره سوڕ مابوو و زۆریان
پێخۆش نهبوو .جگهلهوه ،هووهیدا تهشریفاتی نیوڕۆژخواردنی تایبهتیی مودیرانی
کومپانیی وهال ناو زۆربهی وهخت له ڕێستوورانی کارمهنده ئاساییهکان نانی دهخوارد.
یهکهمڕۆژ که چووه ڕێستوورانی کارمهندان لهنهکاو بێدهنگی ههموو جێیهکی داگرت.
هووهیدا سینییهکی ههڵ گرتو چووه ڕیزی کارمهندهکانهوه .بهاڵم دوای ماوهیهک
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بوونی لهنێو واندا بوو به شتێکی ئاساییو ئیدی سهرنجی کهسی ڕانهدهکێشا.

ههر لهسااڵنهدا هووهیدا داوای کۆمهگی له ئیحسانی نهڕاقییش کرد .ئهوی یهکهمجار له
سویس دیبوو .نهڕاقی خوێندنی له بهشی کۆمهڵناسیدا تهواو کردبوو .به گهنجی
ماوهیهک ئۆگری بیروباوهڕی شۆرشگێڕانه ببوو .پاش گهڕانهوهی بۆ ئێران ،ههمیشه
خوازیاری ئاشتی لهنێوان ڕێژیمو ئۆپۆزیسیۆندا بوو .زۆرتر وهک ئهڵقهی پێوهندیی نێوان
ساواکو هێندێک له موخالیفان کاری دهکرد .له زۆر حاڵهتدا ،نهڕاقی بۆ ڕزگارکردنی
ڕووناکبیرێکی بهندی ،یان ههرنهبێ وهدهستهێنانی خهبهرێک له حاڵوئهحواڵی پهنای بۆ
هووهیدا دهبرد .ساڵی ، )1963( 1342باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ههڵسهنگاندنی کۆمهڵی
ڕووناکبیریی ئێراندا ،نهڕاقیی وهک کهسایهتییهک ناساندبوو که "ههم دهگهڵ ڕێژیم
پهیوهندیی ههیهو ههم له خۆبهخۆیایهتیدا ڕهخنهی لێ دهگرێ ".بهشێکی دیکهی ئهو
ڕاپۆرته ،بۆ باسی نهخشی نهڕاقی له "دروستکردنی پێوهندی" له نێوان ڕێژیمو موخالیفاندا
تهرخان کراوه.
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نهڕاقی سهرهنجام پاش ههوڵێکی زۆر توانی ناوهندێکی لێکۆڵینهوهی زانسته
کۆمهاڵیهتییهکان له ئێران دامهزرێنێ .ئهم ناوهنده پێوهندیی ئیداریی دهگهڵ کۆلێژی
ئهدهبیاتی زانکۆی تاران ههبوو .باڵیۆزخانهی ئهمریکا ناوهندی لێکۆڵینهوهی به "ناوهندێکی
چاالک" دهزانی که لهودا "هێندێ باسی جێی سهرنج دێنه گۆڕێو هێندێ پڕۆژهی گرنگی
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مهتهڵۆکهی هویدا
لێکۆڵینهوه لهبارهی چینی نێونجیی [کۆمهڵی] ئێران ،لێکدانهوهی نهخشی بازاڕ ،چهند
الیهنێکی چاکسازیی زهوی...و لێکۆڵینهوهیهک بۆ ساواک له بواری ڕیشه کۆمهاڵیهتییهکانی
ڕاپهڕینی 15ی جۆزهردان[ی]1342دا له حاڵی جێبهجێکردندان".
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دامهزراندنی ئهم ناوهنده ئاکامی لێکۆڵینهوهیهک بوو که پێشتر نهڕاقی بۆ کومپانیی
نهوتی ئهنجام دابوو .ساڵی،)1957( 1336لێکۆڵینهوهی هێزی کاری کومپانیی نهوت به
نهڕاقی سپێردرا .ورهی کرێکارانو کارمهندان خهراپ بوو و چهندوچۆنی کاریگهریی
ئابووریی ئهوان تهوهری بنهڕهتیی لێکۆڵینهوهکهی بوو .کۆنسێڕسیۆم گهیشتبووه ئهو
ئاکامه که ههزاران کرێکارو کارمهندی کومپانی زیادنو کومپانیی نهوتی بۆدهرکردنی
ئهو دهستهیه ههڵپێچابوو .یهکێک له ئامانجهکانی نهڕاقی نیشاندانی ئهو ڕاستیه بوو که
ئهو کرێکارو کارمهندانه زیادی نین .دوای لێکۆڵینهوهیهکی دوورودرێژ نهڕاقی گهیشته
ئهو ئاکامه که خۆنهناسین له ڕیزی کرێکارانو کارمهندانی کومپانیی نهوتدا یهکجار
زۆره .به هووهیدای گوت یهکێک له ڕێگاکانی بهربهرهکانی دهگهڵ خۆنهناسین پێکهێنانی
بهرنامهی فهرههنگی بۆ کرێکارانه .بهرههمهکهی ئهوه بوو که کومپانیی نهوت ،به
هیممهتی هووهیدا،بهشێک له گهورهترین ڕووناکبیرانی ئێران ،یهک لهوان جهاللی ئالی
ئهحمهدی بانگهێشتن کرد تا بچنه باشووری ئێرانو لهبارهی مهسهله فهرههنگیو
ئهدهبییهکانهوه دهگهڵ کرێکارانو کارمهندانی کومپانیی نهوت باسو وتووێژ بکهن.
جگهلهوه ،به پێشنیاری نهڕاقی ،کومپانیی نهوت له باکووری واڵت هێندێ ئۆردووگای بۆ
مندااڵنی کرێکارانو کارمهندانی کومپانی دامهزراند.
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هووهیدا بۆ بهڕێوهبردنی ئهم ناوهندانهش ،ڕێگایهکی تازهی گرته پێش .مهنووچێهری
پیرووزی کرده بهرپرسی ئهوکاره .ئهو له کارمهندانی کۆنهکاری کومپانی بوو .پاش
کۆدیتای 28ی گهالوێژ،بههۆی الیهنگری له حیزبی توودهوه ،ماوهیهک له کار دهرکرا.
کاتێک دووباره گهڕایهوه ڕیزی کارمهندانی کومپانی ،بهکردهوه "کهسێکی نهخوازراو" بوو
و کارێکی زۆری پێنهدهسپێردرا .هووهیدا بهکۆمهگی ئینتیزام و به پێچهوانهی
بهرههڵستیی سهرهتایی ساواک ،کاری دروستکردنو بهڕێوهبردنی ئۆردووگاکانی
بهپیرووز سپارد .شههبازییش له کاری دروستکردنی ئهو ئۆردووگایانهدا نهخشێکی
بنهڕهتیی ههبوو .پیرووز له مهحموودئاباد ،له نیزیک لێوارهکانی دهریای خهزهر،
ئۆردوویهکی بۆ مندااڵن دامهزراند .کاری ئۆردووهکان یهکجار سهرکهوتوو بوو .ههر له
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مهتهڵۆکهی هویدا
یهکهمین هاویندا،نیزیکهی چوارههزارو پێنسهد منداڵی کرێکاران و کارمهندانی کومپانی
میوانی ئۆردووگا هاوینییهکان بوون .بۆ زۆر لهومندااڵنه ،که زۆرتر له ناوچهی باشووری
واڵت له دایک ببوون و پێگهیشتبوون ،چیا بهبهفرهکانی ئهلبورز له دیمهنه
سهرسوڕهێنهکانی ئهو سهفهره بوون.
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سهرهڕای سهرکهوتنی سهرهتایی پیرووز ،دهورانی سهرۆکایهتییهکهی زۆری نهخایاند.
البردنهکهی ئاکامی ڕاپۆرتێکی ساواک بوو .گۆیا ئۆردووگا وێنهی شای لێنهبووه .له
ئاخروئۆخری دهیهی  30دا ،خۆپهرستیی شا له پهرهسهندندا بوو .شا له ههمووکهس
گوێلهمستیی بێئهمالوئهوالی دهویستو ژێردهستانی سهرکێشو سهرپێچیکهری
نهدهویستن .وێنهکانی له کهلێنو قوژبنی واڵت له ههموو جێیهک دهبینران .نیازی شایانه
له پێشهوهی ههموو بهرنامه ڕادیۆییهکاندا بوو .ههر لهوسهردهمهدا،دهفتهری زانیاریو
لێکۆڵینهوهکانی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا دهربارهی ڕادهو ئاکامهکانی
خۆپهرستیی شاوه نووسی" :وینهی شا له ههموو جێیهک ههیه .بهرنامهکانی سینهما
ههمیشه به باڵوکردنهوهی سروودی شاههنشاهیو نیشاندانی چهند وێنهی شا له حاڵهتی
جۆراوجۆردا ،دهست پێدهکهن .ڕۆژی لهدایکبوونی شاو شاژنیش به تۆقتۆقهتهقاندنو
ڕێژه دهکهنه جێژن .حزووری پادشایهتی له ههموو بوواره کۆمهاڵیهتییهکاندا بهرچاوه.
نیشانهکانی ئهو خۆپهرستییه ههرلهوکاتهدا دهتوانین له الپهڕهکانی گۆڤارێکدا ببینین که
هووهیدا له کومپانیی نهوت وهڕێی خستبوو .یهکهم ژمارهی "کاوش" گهالوێژی 1339
( )1960دهرچوو .ناوی هووهیدا له الپهڕهی یهکهمدا ،وهک سهرنووسهری گۆڤارهکه
هاتبوو .سادقی چووبهکیش له دهرکردنی گۆڤارهکهدا کاریگهر بوو .ههر له ساڵی
یهکهمدا ،ئهم گۆڤاره توانی بهشێک له ناودارترین ڕووناکبیرانی ئێران بۆ هاوکاری
بانگهێشتن بکا .نادری نادرپوور،موحهممهدی قازی،مهسعوودی فهرزاد،مهحموودی
سیناعی ،فهڕڕوخی غهففاری ،سهعیدی نهفیسی و ئیبڕاهیمی پوورداود له یهکهم
هاوکارانی گۆڤارهکه بوون.
گۆڤارهکه ههرلهوکاتهدا ڕێگایهکیش بوو بۆئهوهی هووهیداو ئینتیزام بهشێوهیهکی
ناڕاستهوخۆو بهڕێزهوه ،یارمهتیی ماڵی بههێندێک ڕووناکبیری دهستکورت بکهن.
"کاوش" بۆههر وتارێک ههقدهستێکی تاڕادهیهک بهرچاوی دهداو له ههموو
ژمارهیهکیشدا ،ئهو وتارانهی له نووسهرانی دهخواستن زۆر زیاتر لهو وتارانه بوون که
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مهتهڵۆکهی هویدا
چاپ دهکران .ژمارهی یهکهمی گۆڤارهکه نامهیهکی ئینتیزامی تێدابوو که لهودا باسی
ئهرکهکانی "کاوش"ی کردبوو .لهوێدا ئینتیزام باسی سهرچاوه سروشتیه
دهرنههاتووهکانی ئێرانی نووسیبوو .ههرلهوکاتهدا ،گوتبووی ،سهرمایه ئینسانییهکانی
کۆمهڵی ئێرانیش تاڕادهیهکی زۆر به مۆری ماونهوه .دهیگوت ههرچهند بهکارهێنانی
تهکنۆلۆژیی مۆدێڕن کاری دیتنهوهو بهکارهێنانی ئهوسهرچاوه سروشتییانهی ئاسانتر
کردوه ،بهاڵم ئهرکی دۆزینهوهو پێگهیاندنی هێزی کاری لێزان ئاڵۆزترهو ئهرکی
بنهڕهتیی گۆڤاری "کاوش"یش دیتنهوهو پهروهردهکردنی ئهو هێزی کاره لێزانهیه.
ئینتیزام وتارهکهی به دوعایهک تهواو کردبوو که سروشتی نامۆو ناباوی بیروباوهڕی
ئهوی نیشان دهدا .نووسیبووی'" :مرۆڤ ماشێنی دروست کردوهو خوای گهورهش
مرۆڤهکانو جیهان .لێرهدا کۆمهگ لهو دهخوازین تا ههنگاوه ئهزموونییهکانی ئێمه بکاته
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بناخهدانهری سهرکهوتنی یهکجاریمان".

کورته پێشهکییهکیش که هووهیدا بۆ ژمارهی یهکهمی "کاوش"ی نوسیبوو له زۆربارهوه
سهرنجڕاکێش بوو .بهشێکی گرنگی وتارهکه بۆ داستانێکی خهفهتاویو دوورودرێژ
تهرخان کرابوو که لهودا هووهیدا باسی ڕۆژێک دهکا که ئاگادار کرا دهبێ پاریسی
خۆشهویستی بهجێ بێڵێو بچێته ئهڵمانی شهڕلێدراو .دهڵێ دۆستێک لهڕووی دڵسۆزییهوه
بردمی بۆ گۆڕستانی پێڕالشێزی پاریس* (که سادقی هیدایهتیش لهوێ نێژراوه ).لهوێ
دۆستهکهم لهحاڵێکدا ئاماژهی به ڕیزی بێبڕانهوهی بهردی گڵکۆکان دهکرد ،گوتی:
"دهزانی ،ههموو ئهوانهی لێره خهوتوون زۆر له منوتۆ زیاتر خۆیان بۆ کارهکهیان به
"پێویست" زانیوه .بهاڵم دوای وانیشو ئێمهش چهرخهکانی دنیا تۆزێک خێراتر یان تۆزێک
سهبرتر گهڕاونو دهگهڕێن،و یهکێک له بهدبهختییهکانی مرۆڤ ئهوهیه که ئهوانهی دێنه
جێی ئهو نوستووانه پێیان وایه بوونیان بۆ ئهوکارهی بهدهستیانهوهیه لهسهداسهد
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"پێویسته" .لهحاڵێکدا نه ئهمنو نه ئهتۆو نه هیچ کهس لهکاری خۆماندا پێویست نیین".
جگه له باسی ئهو داستانه ،هووهیدا له پێشهکییهکهدا بهڵێنی دا که "ئهم گۆڤاره بکاته
تریبوونێک بۆ بهرهی الوی واڵتهکهمان که له دواڕۆژدا به کلیلی زانستو چاوکراوهیی
قفڵه داخراوهکان بکهنهوهو گیروگرفتهکان چارهسهر بکهن،و ویستهکانیان بخهنه بهر
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چاوی خهڵک".
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مهتهڵۆکهی هویدا
جێی سهرنج ئهوهیه که نه له نامهی ئینتیزام ،نه له پێشهکیی هووهیدادا ،له هیچ کوێ
ناوی شا نههاتوه .لهڕاستیدا گۆڤارهکه بهڕواڵهت دهیهویست به ئاشکرا خۆی لهو دابه
باوهی پێههڵگوتنی شا ،که ئهودهم ساواک و وهزارهتی دهربار دایانهێنابوو ،بپارێزێ.
بهاڵم ساڵی دووهم "کاوش" یش سهرهنجام تهسلیم بوو و لهوهبهدوا پهسن و تاریفی شا
بهشێک له بابهتهکانی ههر ژمارهیهکی بوو.
دیاره له ساڵی)1960( 1339دا مهسهلهی ئۆردووگا هاوینییهکان و ههورازو نشێوی چاپی
گۆڤارهکه تهنیا غهمی هووهیدا نهبوون .کهموزۆر ههموو ئهوکهسانهی هووهیدایان له
نیزیکهوه دهناسی ههرنهبێ له شتێکدا یهکدهنگن .ههموویان دهڵێن لهیالی ئیمامی
گهورهترین ئهڤینی ژیانی هووهیدا بووه .وا دیاره ههر لهیهکهم دیداردا دڵی داوهتێ.
ههرلهوکاتهدا ههمووکهس دهیگوت لهیال ژنێکی جیاوازه .هێندێک کهس مهبهستیان له
وشهی "جیاواز" جۆرێک ڕهخنهگرتن بوو .وهک ئهوه بیانهوێ بهوناوه تایبهتییه،وهک
ژنێکی سهرکێشو سهرهڕۆی دابنێن .هێندێکی دیکه بهڕاستی ئاشقی کهسایهتی و ناوبانگی
وی بوون .دهیانگوت تهنانهت له بنهماڵهی پاشایهتییش بێمنهته .دهستهیهکی سێیهم
دهیانگوت ئهو ژنێکی بهدئهخالق بوو .دهیانگوت زوو قهڵس دهبوو و بهئاسانییش هێور
نهدهبۆوه .دهیانگوت زۆرجار جنێوی به هووهیدا دهدا .تهنانهت چهندجار پێیدهگوت
"نجسوزیر" .ماقووڵزادهیهکی ساردو بێڕووحو خۆبهزلزان بوو .دهیانگوت له
ڕێوڕهسمی دهوڵهتی بێزار بوو و بهدهگمهن تێیاندا بهشدار دهبوو .وهختێک دههاتیش،
زۆرجار زۆری دهخواردهوهو دهبووه مایهی شهرمهزاریی مێردهکهی .له فهرههنگێکدا
که کهمدوێیی له پیاواندا پهسند دهکاو بێدهنگی بۆ ژنان به شانازی دهزانێ ،لهیال بێپهروا
قسهی خۆی دهکردو ههرگیز له ڕادهربڕین نهدهترسا .ههمووان وشیاریان دهکردمهوه
که لهوانهیه پرسیارێکی نابهجێ زۆر تووڕهی بکا .له یهک قسهدا ،لهسهر ئهویش به
ئهندازهی مێردهکهی دهنگۆ ساز دهکرا.
تهنانهت چاوپێکهوتنیشی دژوارو هێندێ جار ههر نامومکین بوو .ههوڵی ههموو
ئهودۆستانهی تێدهکۆشان ڕازیی بکهن وتووێژم دهگهڵ بکا،بێئاکام بوو .سهرهنجام
دوای چهند مانگ تهقهال،ڕۆژێک ئاگادار بووم که لهیال ئاماده بووه وتووێژم دهگهڵ بکا.
پێنجی ژوئهنی 1998بهپێی قهراری پێشوو،بۆ دیتنی چوومه ئاپارتمانێک له گهڕهکێکی
دهوڵهمهندنشینی ژنێڤ .سهری سهعاتی  10له دهرگام دا .جهمشیدی دهفتهری،که
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کۆتوشاڵوارێکی شینی جوانی دهبهردا بوون و کڕاواتێکی سووری جوانی لێدابوو،
دهرگای کردهوه .به ڕووخۆشیو ڕێزهوه فهرمووی کردم بۆ ژوورێ .قاوهی بۆ بانگ
کردم .ئهمجار دهستی کرد به گێڕانهوهی داستانی زۆر خۆش له بارهی گهندهڵیی ماڵیی
سهردهمی شاو پیالنه پاشمالنهکانی عهلهمهوه .باسی کومپانییهکی ئهڵمانیی کرد که چهند
ملیۆن مارکی بهرتیل دابوو به کاربهدهستێکی ئێرانیو چوونکه له ئاکامی بهرپابوونی
شۆرشدا پهیمانهکه ههڵوهشابۆوه ،کومپانییهکه ههوڵی دهدا بهرتیلهکه وهرگرێتهوه.
بهڵگهنامهکانی دادگایهکی الههی نیشان دام که وردهکاریی ئهو داستانهی به درێژی تێدا
هاتبوو .ههر لهوکاتهدا باسی هێندێ قسهی خۆی له دادگادا بۆ گێڕامهوه که لهواندا به
چاکه باسی هووهیدای کردبوو و گوتبووی ئهو وهک سهرۆکوهزیر تێدهکۆشا بهپێی
توانا ،پێشی ئهو سهرپێچییانه بگرێ.
پاش نیزیکهی سهعاتێک قسهکردن لهوبارهیهوه ،غیرهتم وهبهر خۆم نا پێی بڵێم که
ههرچهند قسهو بهڵگهکانی زۆر سهرنجڕاکێشن ،بهاڵم ئامانجی من له سهفهر بۆ ژنێڤ
دیتنی لهیال بووه .گوتم دهرفهتێکی زۆرم بۆمانهوه له ژنێڤ نیهو حهز دهکهم لهیال ببینم.
ئارامو بێ شلوێبوون گوتی" :داوای لێبووردن دهکهم .لهیال وهزعی باش نیهو
ههربۆیهش ناتوانێ بتانبینێ ".ئهمجار بێئهوهی گوێ بداته تووڕهییو داماویی من،
دهستی به گێڕانهوهی داستانهکانی کردهوه .ئهمجار باسی دوکتۆر موسهددیقی خزمیی
بۆکردم .وێنهیهکی ئیمزاکراوی ئهو ،سووچێکی ژووری دانیشتنهکهی ڕازاندبۆوه.
ههرجۆرێک بوو قسهکهیم پێبڕی .به دڵشکاوی له ئاپارتمانهکه هاتمه دهر .له دڵی
خۆمدا گوتم پێم وایه ههق بهو کهسانه بوو که دهیانگوت دهبێ واز له دیداری لهیال بێنم.
ههر لهوکاتهدا دهمزانی ئهگهر له زمان خۆیهوه باسی ژیانی دهگهڵ هووهیدا
نهگێڕمهوه ،بهتااڵییهکی گرنگ لهم بهسهرهاتهدا دهمێنێ.
دوای ماوهیهک ،ههوڵی دیداری لهیالم دهست پێکردهوه .ساڵێکی پێچوو .سهرهنجام
ئهو نهزهری گۆڕیو ئامادهی وتووێژ بوو .ئهووهخت له ماڵی پووری له پاریس دهژیا.
بهیانیی ئهو ڕۆژهی گهیشتمه پاریس زهنگم بۆ لێداو ههربۆ ئهوڕۆژه وهختێکمان دانا.
نیگهران بووم که نهکا جارێکی دیکه ڕای خۆی بگۆڕێ.
سهری سهعاتی  3هات .له سووچێکی تاریکو پڕدووکهڵی کافهیهکی پاریس دانیشتین.
چاکهتێکی چهرمی ڕهشی جوانی دهبهرداو شاڵوارێکی تاریکی دهپێدا بوو .کهوشه
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ڕهشهکانی جوانو ڕهحهت دیار بوون .چاوه کاریگهرو خهماوییهکانی به چاویلکهیهکی
قاوهیی داپۆشرابوون .دیمهنی مرۆڤێکی باوهڕبهخۆو سهنگینی ههبوو .نه تووڕهیی پێوه
دیار بوو ،نه ماندوویی .قاوهیهکی داوا کردو سهری قسهی داگیرساند.
لهیال ئیمامی یازدهی ڕهشهمهی )1933( 1311له شاری ئابادان له دایک بوو .مهلهک
خانمی دایکی کچی وسووقوددهوله بوو،که به یهکێک له سێ بناخهدانهری قهراردادی
شوومی  1919دهژمێردرا .بابی ناوی نیزاموددینی ئیمامی بوو .ئهویش له بنهماڵهیهکی
بهدهسهاڵتو بهناوبانگ بوو .نیزاموددین کارمهندی دهوڵهت بوو و زۆروهخت کاری
گرنگی ههبوون .له جهرگهی قهیرانی نهوتدا،نوێنهری ئێران له دهفتهری کومپانیی نهوت
له لهندهن بوو .لهیال دهیگوت" :بابم پیاوێکی لهسهرهخۆ بوو و خۆی له کێشهو ئاڵۆزی
دهپاراست ".بهشی زۆرتری سامانی بنهماڵه هی دایکی لهیال بوو .بهتایبهتی که پاش
مردنی بابی،مڵکوماڵێکی زۆری بۆ بهمیرات مابوو .بابی بابی لهیال له ڕووحانییه ناسراوو
ڕووناکبیرهکان بوو .پێی دادهگرت که کچهکانیو نهوه کچهکانی ههموویان بخوێنن .لهیال
منداڵی گهورهی بنهماڵه بوو .چوار خوشکو برای ههبوون .خوشکه جحێڵهکهی،فهریده،
منداڵێکی یهکجار جوان بوو .به پێچهوانهی لهیال که بهمنداڵی حهزی له خوێندن دهکرد،
52

فهریده زیاتر له غهمی پهیدا کردنی مێردێکی باشو پێکهوهنانی بنهماڵهدا بوو.

لهیال دوازده ساڵه بوو که ئێرانی بهجێ هێشت .بابی له ئینگلیستان کاری پێدراو
خێزانهکهشی دهگهڵ خۆی برد .لهیال له مهدرهسهیهکی شهووڕۆژیی بهناوبانگی ئینگلیس
له شاری) (Surreyناونووسیی کرد .دواناوهندیی له ئینگلیستان تهواو کرد .دوایه
گهڕایهوه ئێرانو دووساڵێک وهک سکرتێر کاری بۆ ئهسڵی چوار کرد 53.بیستودووساڵه
بوو که بههۆی میراتی بابی دایکی لهیالوه بنهماڵهکهی توانیان بۆ درێژهدانی خوێندن
بینێرنه ئهمریکا .ئهویش ساڵی )1955(1334ئێرانی بهجێ هێشتو له زانکۆی
کالیفۆڕنیا،له بهرکلهی ،ناونووسیی کرد .پاش ساڵێک ،هاوینی )1956( 1335چووه زانکۆی
کالیفۆڕنیا له لۆسئهنجلێس .لهوێ دهگهڵ کچێکی ئهمریکایی به ناوی جین بوو به
هاومزڵ .جین له ڕۆژنامهیهکدا بۆ پهیداکردنی هاوژوورێک ڕێکالمی کردبوو ،لهیالش
ههر لهو ڕێگایهوه دهگهڵی ئاشنا بوو .ئاپارتمانه هاوبهشهکهیان له ناوچهی وێستڤوودی
لۆسئهنجلێس له نیزیك زانکۆ بوو.
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لهیال تواناییهکی ئهوهنده بهرباڵوی دارایی نهبوو .دهیگوت" :مانگانه سهدوشهست دۆاڵرم
له ماڵێڕا بۆ دههات" .دۆستهکهی ،جین که ئێستا دهگهڵ مێردهکهی ،الیل بێکهر،
فڕۆکهوانی خانهنشینی هێزی ئاسمانیی ئهمریکا ،لهشاری چووکو جوانی ناپا دهژی،
بهخۆشی یادی ئهو ڕۆژانه دهکاتهوه .دهیگوت" :لهیال ههمیشه نیگهرانی قورسیی خهرجی
خوێندنهکهی بوو .بهردهوام له غهمی ئهوهدا بوو که چهندی بکرێ زووتر خوێندنهکهی
تهواو کاو ئهو باره قورسه لهسهر شانی بنهماڵهکهی ههڵگرێ 54".لهیال خوێندکارێکی
جیددی بوو .حهزی لهو بێموباالتییه که بۆته بهشێک له ژیانی خوێندکاری ،نهدهکرد.
چهند دهرسێکی له بهشی هونهرو ئاڕشیتێکتدا گوزهراند .جاری واش بوو ئۆگریی به
کۆمهڵناسی نیشان دهدا .ڕۆژێک که له ماڵه ڕازاوهکهی جین چوومه سهردانی ،دوو
تابڵۆی دهستکری لهیال دیوارهکانیانی ڕازاندبۆوه .یهکیان به دیواری ژووری
نانخواردنهوه بوو،که سروشتێکی زهردی بێگیان بوو.تابڵۆکهی دیکه به دیواری حهمامی
ژووری خهوی ماڵهوه ههاڵوهسرابوو.لهودا ژنێکی ڕووت دهبینرا،که هێڵهکانی دهموچاوی
زهقو ڕهنگیشی سوورێکی ئاشقانه بوو.
له لۆس ئهنجلێس ،لهیال پاش ماوهیهک ئاشقی الوێک بوو که له دراوسێیهتیی خۆیدا
دهژیا .جینی دۆستی بیرهوهریی خۆشی لهو دۆسته تازهیه نهبوو .بهوحاڵه ،پێیگوتم" :پێم
وایه تهنیا ئهڤینی ڕاستهقینهی لهیال ههر ئهوالوه بوو ".تاوێک ڕاوهستاو ئهمجار بۆ
تهواوکردنی قسهکهی گوتی" :دیاره مهبهستم ئهوه نیه که دواتر ئاشقی ئهمیری نازهنین
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نهبوو .بهاڵم ئهڤینی بۆ ئهو لهجۆرێکی دیکه بوو".

بهفرانباری 1338لهیال له زانکۆی کالیفۆڕنیای لۆسئهنجلێس لیسانسی بهشی هونهری
وهرگرت .دهسبهجێ گهڕایهوه ئێران .هێشتا ئاشق بوو و هیوادار بوو ڕۆژێک دووباره به
یارهکهی بگاتهوه .لهوماوهیهدا ،فهریدهی خوشکی ،ئاشقی حهسهنعهلیی مهنسوور ببوو.
دهورانی خزمهتی مهنسوور له ڤاتیکان ساڵی 1957بهسهر چوو و ئهو دهسبهجێ
گهڕایهوه ئێران .له چهند مانگی ههوهڵی مانهوهی له تاراندا دهگهڵ دوو ژنی جیاواز
سهروسڕڕێکی پهیدا کرد .یهکهمیان ئاڕتیستێکی بهناوبانگو ئهوی دیکهیان ژنی پزیشکێکی
ددانی خهڵکی چێکۆسڵۆڤاکی بوو .بهاڵم بهرهبهره کهوته بیری ژنهێنانو دهگهڵ فهریده
ئاشنا بوو .ههر له شهوی زهماوهندی مهنسوورو فهریدهدا بوو که هووهیداش ئاشقی
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لهیال بوو*و بهشی زۆری ئهو شهوهی له پهنا لهیال بهسهر برد .لهیال بهڕاوێژێکی کهمێک
خهفهتاوی دهیگوت" :ئهمیر بنیادهمێکی زۆر لهبهرداڵن بوو .داستانی زۆر خۆشی
دهگێڕانهوه 56".ئهو ڕۆژانه هووهیدا تازه له سهفهری ئهمریکا هاتبۆوه .لهوێ چهند
دهورهیهکی یووگای دیبوون .لهیال دهیگوت" :ئهمیرزۆر ئۆگری ئهو دهورانه ببوو.
ئهوشهوه باسی ڕێژیمی خۆراکیی جۆراوجۆری یووگایی بۆ کـــردم 57".لهیالش
بهشبهحاڵی خۆی حهزی له ڕازاندنهوهی نێوماڵ دهکردو دهیهویست ههر بهوهش بژی.
هووهیدا یهکهمین کاری گرنگی لهوبارهدا پێسپارد .بڕیار درا لهیال ڕازاندنهوهی ژووری
ئێران له پێشانگای نێونهتهوهیی ئیزمیردا وهئهستۆ بگرێ.
دوای چهند جار یهکتردیتن که له زۆربهیاندا مهنسوورو فهریدهش ئاماده بوون،
هووهیدا سهرهنجام ڕۆژێک لهیالی بانگ کرده دهفتهری کاری خۆی له کومپانیی نهوت.
لهیال پێی وابوو هووهیدا "کارێکی دیکهی بۆ پهیدا کردوه ".تا ئهو وهخته پێوهندییهکهیان
جیددیو ڕهسمی بوو .لهیال دهیگوت "مکوڕ بووم که به ئاغای هووهیدا ناوی بهرم ".بهاڵم
ئهو ڕۆژه له دهفتهری هووهیدا خێرا تێگهیشت که سهردانهکهی پێوهندییهکی بهکاری
ڕازاندنهوهی نێوماڵهوه نیه .له جیاتی ئهوه هووهیدا باسی ئهڤینی خۆیو مهیلی به
زهماوهندی بۆ لهیال کرد .لهیال پێشنیاری هووهیدای ڕهت کردهوه .گوتی" :حازر نیم
مێرد بکهمو جگه لهوه منداڵهبهربوونیشم بۆ سهخته 58".هووهیدا دهسبهجێ وهاڵمی
دایهوه که منداڵداربوون بۆ ئهو جێگایهکی نیه .بێئهوهش که حاڵهتێکی جیددی وهرگرێ
ڕوونی کردهوه که لهڕابردوودا،به تاقیکردنهوهی پزیشکی ،بۆی دهرکهوتوه که ههرگیز
ناتوانێ ببێته باب .لهیال سهرهنجام چارهیهکی نهما جگه لهوه که ڕاستییهکهی بۆ بدرکێنێ.
"ئهمن ئامادهی زهماوهند نیم .جگهلهوهش ،ئهمن ئاشقی پیاوێکم که له ئهمریکا دهژی".
بهاڵم سهرهڕای ئهو ڕوونکردنهوهیه ،هووهیدا وازی له داخوازهکهی نههێنا .نهکههر
لهیالی له زۆر میواندارییاندا دهدی ،بهڵکوو ههروا سهوداسهری بوو .بهاڵم ههرلهوکاتهدا

* شررهوی زهماوهنرردی مهنیرروور لررهبارمکی دیکهشررهوه جێرری سررهرنجه .سررێ سررهرۆکوهزیری دواتر،ئررهو شررهوه
لرره نێررو میوانهکانرردا بررووو .بێج رره ل ره مهنیرروورو هووهیرردا زولفررهقار عررهلی بۆتررۆا لررهو میواندارییررهدا بهشرردار برروو.
ههرسرررێکیاو الو بررروووو هرررهر سرررێکیاو بررره پشررر یوانیی ئرررهمریکا دڵ رررهرم برررووو .ههرسرررێکیاو چاکیرررازیخوازو
عورفیههوشرررپ برررووو .ههرسێکیشررریاو بهدهسررر ی هێرررزه ئییرررالمییهکاو کررروئراو .سرررهیر ئهوهیررره هووهیرررداو بۆترررۆ
لهماوهی حهوتوویهکدا ئییدام کراو.
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سیاسهتێکی دیکه مێشکی وی بهخۆیهوه خهریک کردبوو .ئێران بهرهو ئاڵوگۆڕێکی مهزن
دهڕۆیشتو هووهیداش بڕیاری دابوو لهو ئاڵوگۆڕهدا نهخشێکی گرنگ یاری بکا.
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فهسڵی شهشهم
سااڵنی سهرگهردانی

هاوار به حاڵی ئهوهی نیشتمانی نیه
نیچه

ژیانی پڕژانهسهری هووهیدا له پاریس ئاخروئۆخری ساڵی  )1947( 1325کۆتایی هات.
ئهوکاته گوازرایهوه بۆ دهفتهری کۆنسوولخانهی ئێران له شتووتگارت که تازه
دامهزرابوو .له سهردهمی کارکردنی له پاریسدا،زۆرجار لهالیهن دهوڵهتی ئێرانهوه
سهفهری ئهڵمانی کردبوو .ئامانجی لهو سهفهرانه وتووێژ بۆ ڕێگهدانی ئهو ماکینانه بوو
که ئێران له سهردهمی حکوومهتی نازییهکاندا کڕیبوونی .ڕهزاشا دهیهویست
کارخانهیهکی ئاسنتواندنهوه له ئێران دامهزرێنێو ئهڵمانی نازییش ،که سهودای
پهیداکردنی جێپێیهک له خهلیجی فارسو ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستی لهسهردا بوو ،حازر بوو
به پێچهوانهی واڵته سهنعهتییهکانی دیکه ،دهزگاو ماکینه پێویستهکان به ئێران بفرۆشێ.
دهستپێکرانی شهڕی دووهمی جیهانی پێشی ناردنی ئهو ماکینانهی گرت .مهئمووریهتی
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هووهیدا دووفاقه بوو :ههم دهبوو ئهو ماکینانه که ئێران پێشتر کڕیبوونی بدۆزێتهوهو
ههم دهبوو ڕێگای بهڕێکردنیان خۆش بکا.
لهدرێژهی ئهو سهفهرانهدا هووهیدا ئۆگریی به بهرنامهی ئهتۆمیی نازییهکان پهیدا کرد.
پاش لێکۆڵینهوهیهکی کهم،و دوای چهند وتووێژێک دهگهڵ کاربهدهستانی
ئهڵمان،داخوازانه ڕاپۆرتێکی لهوبارهیهوه بۆ وهزارهتی دهرهوهی ئێران ئامادهو بهڕێ
کردو بهکورتی چهندوچۆنی ههوڵی بێئاکامی ئهڵمان بۆ وهدستهێنانی "گهورهچهک"ی
تازهی شی کردهوه .ڕاپۆرتهکه که گهیشته تاران ههنگامهیهکی لێ ساز بوو و ناوبانگی
1

هووهیدای ،وهک دیپڵۆماتێکی بهرزهفڕو لێزان برده سهر.

بهسهرکهوتنی هاوپهیمانان له شهڕدا،دهوڵهتی ئێران هاته سهر ئهوه که دهفتهرێکی
تازهی کۆنسوولخانه له ئهڵمانی داگیرکراو بکاتهوه .ههتا ئهودهم ئهو مهسهالنهی
پێوهندییان به ئهڵمانهوه ههبوو ههموو لهژێر چاوهدێریی باڵیۆزخانهی ئێران له پاریسدا
بوون .عهبدوڵاڵی ئینتیزام که دیپڵۆماتێکی کارامه بوو به سهرپهرستی دهفتهری تازهی
ئێران دیاری کرا .لهسهر داوای وی،ئهمیر عهبباسی هووهیداشیان نارده ئهو دهفتهره
تازهیه 2.هووهیدا لهپێشدا به خهبهری بهجێهێشتنی شاری پاریس زۆر تێکچوو.
دهیگوت" :حوکمی گوازرانهوه له پاریس بۆ ئهڵمانی وێرانی شهڕیان دایه دهستم.
بهڕادهیهک لهوحوکمه ناڕهحهت بووم که شهو خهوم لێنهکهوت ".ههر لهوکاتهدا
3

خۆشحاڵ بوو که لهپۆستی تازهیدا لهبهردهستی ئینتیزامدا کار دهکا.

ئینتیزام پیاوێکی بهفکر بوو .ئۆگریی به بواری جۆراوجۆرهوه ههبوو .دهگهڵ نوسرهتوڵاڵی
برای ،له دیپڵۆماته کۆنهکارهکانی ئێران بوون .ههردوو برا خۆشناو بوون .عهبدوڵاڵ بابی
هووهیدای له وهزارهتی دهرهوه ناسیبوو 4.ئینتیزام بهرلهوهی بکرێته سهرۆکی دهفتهری
ئێران له شتووتگارت،له زۆر پۆستی گرنگی وهزارهتی دهرهوهی ئێراندا خزمهتی کردبوو.
سهرهتای دهیهی بیستی زایینی ،ماوهیهک سکرتێری یهکهمی باڵیۆزخانهی ئێران له واڵته
یهکگرتووهکانی ئهمریکا بوو .لهباری فهرههنگییهوه ئینتیزام وهک هووهیدا فڕانکۆفیل
بوو .ئیشتیای ههردووکیان له کتێبی جۆراوجۆر تێربوونی نهدهناسی .لهو بارهیهوه،
سهلیقهی ئینتیزام تهنانهت له هووهیداش جۆراوجۆرتر بوو .ههموو جۆره کتێبێکی
دهخوێندهوه .هێندێ جار له دهقه دژوارهکانی سۆفیگهری ورد دهبۆوه،و سهردهمێک
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وهرگێڕراوی فهڕانسهیی گۆڤاری زۆر ساکاری ڕێدێرز دایجێستی* بهوردی
دهخوێندهوه .وهک هووهیدا زۆری حهز له مۆسیقای کالسیکی ڕۆژئاوا دهکرد .ئهو
5

ماوهیهی له شتووتگارت بوون،ههردووکیان حهزیان له بهرههمهکانی بێتهۆڤن بوو .بهاڵم
ئینتیزام ،بهپێچهوانهی هووهیدا ،له شێعرو ئهدهبی فارسییش تهواو شارهزا بوو .وا قاو
بوو که دهگهڵ دهروێشان کهوتوهو گۆیا تا ئاخری عومریشی ههر دهروێش بووه.
ئۆگریو حهزه سیاسییهکانی ئینتیزام تهنانهت له ئۆگرییه فکرییهکانیشی ئاڵۆزبڵۆزتر
بوون .به دروستکار بهناوبانگ بوو .زۆر سهربهخۆو قسهلهڕوو بوو .وهختێک له سهرهتای
دهیهی سیی ههتاویدا ،شا وردهورده داوای له ههمووان کرد ملکهچی بێ ئهمالوئهوالی
فهرمانهکانی بن،و به نیشانهی ئهو ملکهچییه ،به ئهرکی ههمووانی دانا له ڕێوڕهسمهکاندا
دهستی ماچ بکهن،ئینتیزام یهکێک لهو چهند سیاسهتمهداره بوو که نهچوونه ژێر باری
ئهو داوایه  6.ههر لهوکاتهدا ماسۆنییش بوو و بهڕواڵهت ههر بههاندانی وییش بوو که
هووهیداش ساڵی )1960( 1339چووه لۆژی تازهدامهزراوی فرووغییهوه .ئینتیزام "گڕاند
ماستهر" مامۆستای گهورهی ئهم لۆژه بوو 7.وهک دهزانین ماسۆنییهکان سهد ساڵێک
دهبێ ڕۆڵێکی گرنگو جێی باسیان له سیاسهتی ئێراندا بهئهستۆوهیه .لهالیهک کۆمهاڵنی
خهڵک ئهم ڕێکخراوه به دوژمنی خۆیان دهزانن .دهڵێن ئهندامانی ئهو ئهنجومهنی
برایهتیی نهێنییه ،جاسووسی هێزه ئیستیعمارییهکان ،بهتایبهتی ئینگلیستانن .لهبهرامبهردا،
بهباوهڕی زۆر له سیاسهتمهدارانی ئێران،چوون بۆ نێو ئهو ڕێکخراوه دهستهبهری
سهرکهوتنی خێرا به پلیکانهکانی دهسهاڵتو مهزنیدایه.

8

دیار نیه هووهیدا به چ هۆیهک دهگهڵ ئهو ڕێکخراوه کهوت .داخوا ههوای دهسهاڵت له
سیاسهتدا ئهوی بهوالیهدا برد ،یان ههر دهیهویست شوێنی ڕێبهره سیاسییهکهی خۆی،
ئینتیزام ههڵگرێ .دهبێ ئهوهی زانیبێ که چوونی بۆ نێو ئهو ڕێکخراوه ،بهتایبهتی که
بابیشی به ئهنگلۆفیل بهناوبانگ بوو،ڕوومای سیاسیی وی خهوشدار دهکا .دهیزانی که له
ئێران ،زۆرجار گوناحی باوکان دهخهنه ئهستۆی کوڕانهوه .دهیزانی که له مێشکی
ئێرانییاندا،ئهندامهتیی ماسۆنییهکان دهگهڵ سهربهخۆیی سیاسیو نوێخوازیی ڕاستهقینه
ناتهبایه.
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ههرچهند هێندێ بهڵگه نیشان دهدهن که هووهیدا پاش ئهوهی بۆته سهرۆکوهزیر
ههرگیز له کۆبوونهوهی ماسۆنییهکاندا بهشدار نهبووه ،بهاڵم ههر تێکهڵبوون دهگهڵ ئهم
ڕێکخراوهی لهباری سیاسییهوه زۆر گران لهسهر کهوت 9.ساڵی،)1968(1347هێندێک له
دوژمنانی هووهیدا ،بهتایبهتی عهلهم ،وهزیری دهربار،و نهسیری ،سهرۆکی ساواک،
کهلکیان له دهسهاڵتی خۆیان وهرگرتو دهرهتانی چاپی کتێبی ههنگامهسازی ڕائین
لهبارهی مێژووی بزووتنهوهی ماسۆنییان پێک هێنا 10.لهم کتێبهدا ،لیستهیهک له
ئهندامانی ماسۆنی له ئێرانیش چاپ کرا .لهڕاستیدا ،بهڕاسپاردهی ڕائین ،دهزگای ساواک
وتووێژه تهلهفونییهکانو نامهگۆڕینهوه پۆستییهکانی یهکێک له ئهندامانی ماسۆنی له
ئێرانی خستبووه ژێر چاوهدێریو لهوڕێگایهوه ،زانیارییهکی زۆری لهسهر چهندوچۆنی
چاالکیی ماسۆنییهکان له ئێران بهدهست هێنابوو .عهلهم بهتوندی الیهنگری چاپی کتێبهکه
بوو .دهیزانی که بهکۆمهگی وی دهتوانێ ناوبانگی سیاسیی دوژمنهکانی بزڕێنێ .گۆیا
تهنانهت ڕای سپاردبوو ئهو کتێبه له زانکۆش بخوێندرێ 11.لهکتێبی ڕائین ،ماسۆنی له
12

ئێراندا،هووهیدا وهک ماسۆنییهکو ئینتیزام وهک "گڕاند ماستهر" ناو برابوون.

دۆستانو الیهنگرانی هووهیدا له ساواکدا ،بهتایبهتی پهرویزی سابیتی ،له سهرهتاوه دژی
چاپی کتێبهکه بوون .بهوحاڵه ،نه سابیتیو نهکهسی دیکه هووهیدایان له نیزیکبوونهوهی
چاپی کتێبهکه ئاگادار نهکردو هووهیدا ئهمهی زۆر پێناخۆش بوو .الیهنگرانی چاپی
کتێبهکه نیگهران بوون که ماسۆنییهکان ،به کهلکوهرگرتن له دهسهاڵتی بهرباڵوی
خۆیان،پێشی چاپکردنی بگرن 13.بۆ بهرگری لهومهترسییه چاپهکهییان دایه چاپخانهیهک
که جێمتمانهی ساواک بوو .باڵوبوونهوهی ماسۆنی له ئێران ههڵاڵیهکی لێساز بوو.
ههرچهند لهکتێبهکهدا ڕائین کهموزۆر ،له ههموو جێیهک ،ناوو شۆرهتی ئهندامانی
لۆژهکانی هێنابوو لهبارهی هووهیداوه تهنیا شۆرهتهکهی هێنابوو .ئهگهر مهبهستی
لهوکاره شاردنهوهی کهسایهتیی هووهیدا بووبێ،ههوڵهکهی زۆر ناسهرکهوتوو بوو.
لهڕاستیدا،نهبوونی ناوی چووک ،سهرنجی خوێنهرانی زیاتر بۆالی ناوی هووهیدا وهک
ههاڵواردنێکی بهرچاو ڕاکێشا.
جگهلهوه ،له کتێبی ڕائیندا ئیددیعا کرابوو که حهسهنعهلیی مهنسووریش حهزی کردوه
بچێته گهڵ ماسۆنییهکان ،بهاڵم داوای ئهندامهتییهکهی له لۆژی هومایوون ڕهت
کراوهتهوه .گۆیا ئهو ڕهتکردنهوهیه بۆته هۆی ئهوه که دواتر مهنسوور زۆرجار به
زمانێکی یهکجار توند هێرش بکاته سهر ماسۆنییهکان 14.داستانی قاچاغی دراو له
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باڵیۆزخانهی ئێران له پاریس هووهیدای دهگهڵ "جیهانی بیزانسی"ی سیاسهت له ئێران
ئاشنا کرد .لهبهرامبهردا ،تێکهڵبوونی دهگهڵ ماسۆنییهکان ئهوی تووشی یهکێک له
سهرسوڕهێنترین کێشهکانی نێوان تاقمهکانی دهسهاڵتی دهورانی شا کرد .لهڕاستیدا
دهتوانین کێشهی ههمیشهییو توندی نێو ئهوتاقمانه به یهکێک له سروشته بهرچاوهکانی
سیاسهت لهدهورانی شادا دابنێین.
عهلهم له بیرهوهرییهکانیدا زۆر بهئیشتیاوه له ئاکامهکانی باڵوبوونهوهی کتێبی ڕائین
دهدوێ_و دهنووسێ لهدهربار ههمووکهس ،لهوانه شاو شاژنیش ،خهریکی خوێندنهوهی
کتێبهکه بوون .گۆیا ههردووکیان پێیان سهیر بووه که نیزیک بهتهواوی سیاسهتمهدارانی
ئێران به ماسۆنی دهرچوون .شا که بهقسهی عهلهم ،ههمیشه له ئینگلیس دڕدۆنگو
بێمتمانه بوو ،کتێبی ڕائینی به بهڵگهیهکی ئیددیعاکهی خۆی دهزانی 15.بێجگه لهوه،
بهقسهی عهلهم ،شا ئهوی ڕاسپارد که بزانێ داخوا بهڕاست ڕائین به دهستووری
هووهیدا گیراوه یاننا .تهنانهت باڵیۆزخانهی ئهمریکاش کهمکهم لهبارهی چاپی کتێبی
ڕائینهوه پرسیاری بۆ دروست بوو و نهکههر ڕاپۆرتێکی لهسهر ئاماده کرد ،بهڵکوو
ئاماژهی به ڕۆڵی عهلهمیش لهو داستانهدا ههبوو 16.ههر بهپێی ئهو ڕاپۆرته" ،گۆیا
لهبهرامبهر کتێبهکهدا ،لیستێک له مهئموورانی سیا له ئێرانیش وهک تۆڵهئهستاندنهوه باڵو
کراوهتهوه".

17

بهاڵم له پاریسی دوای شهڕ ،چهندساڵ پێش ئهو داستانه پڕ ههنگامهیه ،ماڵی ئینتیزام
ببووه شوێنی کۆبوونهوهی فهرههنگیی هێندێک له ئێرانییانی دانیشتووی پاریس .لهالی
ژمارهیهک لهو الوانه ،یهک لهوان ئهمیر عهبباسی هووهیدا ،ئینتیزام نموونهی
سیاسهتمهدارێکی کارامهو بهئهزموون بوو ،الیهنگرانی له ماڵهکهی کۆ دهبوونهوهو
ئهویش له ههرشتێ شتێکی بۆ باس دهکردن .جارێک باسی دهرمانی تازهی ههاڵمهتی
دهکردو جاری وابوو وردهکاریی زمانهوانیی دهقهکانی سۆفیگهریی لێک دهدایهوه.
بهرباڵویی ئۆگریو زانیارییهکانی بهڕاستی گوێگره الوهکانی سهرسوڕماو دهکرد .ئهمیر
عهبباسی هووهیداش کهوتبووه ژێر کاریگهریی زانستو ئهزموونی ئینتیزام .ئینتیزامیش
بهنۆرهی خۆی هووهیدای بهالوێکی پڕههست دهزانیو دهیگوت دواڕۆژێکی درهوشاوهی
لهپێشدایه .لهو ڕۆژانهدا ئینتیزام دهوروبهری پهنجا ساڵ دهبوو و دهتگوت هووهیدای
کردۆته کوڕی خۆی 18.بهمجۆره هووهیدا ئهو ڕێبهرو پشتیوانه بهتوانایهی دۆزیهوه که
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له ساڵی  )1942( 1321هوه بۆی دهگهڕا .له پاریس چووزهرهی پێوهندیی خۆشویستن
لهنێوان ئهمدووانهدا گوورا .له شتووتگارت ئهو چووزهرهیه بوو به نهمامێکی ئهستوورو
هاوڕێیهتییهکی درێژماوه .تهنانهت ئهو کاتهش که ئینتیزام کهوتبووه بهر ڕقی شاو له
خانهنشینی بهوالوه چارهیهکی نهبوو ،هووهیدا ههروهک جاران ئهوی به "ئاغا" بانگ
دهکرد .له سهردهمی سهرۆکوهزیرییهکهیدا،ههمیشه ئینتیزامی بۆ ئهندامهتیی کۆمیته
گرنگه دهوڵهتییهکان بانگهێشتن دهکرد .بهاڵم تهنانهت له لووتکهی بهرهوپێشچوونی
ئابووریی ئێرانیشدا ئینتیزام ئۆگرییهکی به ماڵوهسهریهکنان نهبوو .ژیانی سادهو بێ
ئازار بوو،و ئهمهش ئهوی له ماڵی دنیا بێنیاز دهکرد .له ئاپارتمانێکی چووکهڵهی
دووژووریدا دهژیاو گوزهرانی له مووچهی خانهنشینی دابین دهکردو ساڵی 1364
( )1985ههرلهوێدا مرد ".ڕۆژنامهی تایمزی لهندهن له تازیهکهیدا نووسی ئینتیزام "به
19

زیرهکیو تیژهۆشیو دروستکاریی بێئهمالوئهوال بهناوبانگ بوو".

دیاره سادهژیانهکهی له ڕۆژهکانی شتووتگارتیشدا بهناوبانگ بوو .بایهخێکی ئهوتؤی به
ماڵو سامان نهدهدا .لهبهرامبهردا ،هووهیداو مهنسوور -که به ڕاسپاردهی هووهیدا
هاتبووه شتووتگارت -خۆشگوزهران بوون 20.لهوڕۆژانهدا بهشی زۆری شاری شتووتگارت
له ئاکامی شهڕدا تهنیا وێرانهیهکی لێمابۆوه .خانووی بهکرێ به دژواری دهست
دهکهوت .هاوپهیمانان ههموو خانووه چۆڵهکانیان بهدهستهوه بوون .لهڕاستیدا نهک ههر
بۆ دروستکردنی دهفتهرێکی تازهی کونسوولی ڕهزامهندیی هاوپهیمانان پێویست بوو،
بهڵکوو ههر ئهوانیش دهیانتوانی خانووبهره بۆ دهفتهرو ماڵی دیپڵۆماتهکان دابین بکهن.
فهڕانسهو ئینگلیستان دهسبهجێ خهبهریان به ئێران دا که له ناوچهی ژێر دهسهاڵتی واندا،
خانووی چۆڵ دهست ناکهوێ .له بهرامبهردا  ،ئهمریکاییهکان بهڵێنیان دا که له ناوچهی
ژێر حوکمی خۆیاندا،شوێنێکی گونجاو بۆ دهفتهری کونسوولخانه دهبیننهوه .پاش
ماوهیهک ،دوو خانووبهرهی تاڕادهیهک گهورهیان له شاری شتووتگارت بۆ ئهوکاره
دیاری کرد .یهکیان خانوویهکی سێنهۆم بوو که کرایه دهفتهری کونسوولو شوێنی
ژیانی ئینتیزام .ئهوی دیکهش خانوویهک بوو به چوار ژووری خهوهوه که بوو به جێگهی
ژیانی کارمهندهکانی دیکه .ههردوو خانووهکه کهلوپهلی نێوماڵیان تێدا بوو .شتی عهنتیکه
له ههردووکیاندا زۆر بوو .له ڕازاندنهوهی ههردووکیاندا نیشانهی زهوقو سهلیقه
دهبینرا .ههردووکیان هی کاربهدهستانی پایهبهرزی حیزبی نازی بوونو ههردووکیان له
21

کۆتایی شهڕدا لهالیهن هێزهکانی هاوپهیمانانهوه زهوت کرابوون.
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بهمجۆره ،هووهیداو مهنسوور بوونه هاومزڵ .چێشتلێنان و پاکوخاوێنیی ماڵهکه له
ئهستۆی ژنێکی ئهڵمانی بوو .زۆری پێنهچوو که هووهیدا شۆڤهرلێتێکی شینی ئهمریکایی
کڕیو ههربهوترومبێله ،لهشاردا دهگهڕاو گهشتوگوزارهکانی بۆ ئینتیزامی
گۆشهنشینیش بوون به مایهی گۆڕانێک .بوونی ئاشپهزو ترومبێلو له ههمووی گرنگتر
ئهوڕاستییه که هووهیداو مهنسوور ههقی شتکڕین له کۆمیساریای سوپای ئهمریکایان
ههبوو،دهستیان وهدستی یهک داو بارێکی خۆشگوزهرانییان دا بهژیانیان .جگهلهوه،
بهشیکی بهرچاو له پیاوانی ئهڵمانی لهشهڕدا کوژرابوونو ئهمهش جێگهوپێگهیهکی
سهرتۆپی به مهنسوورو هووهیدا بهخشیبوو.
ههرچهند لهوسااڵنهدا که هووهیدا سهرۆکوهزیر بوو ،یهکێک له یاریدرهکانی له
بارهیهوه گوتبووی" :نه نێربازه...نه ئیشتیای سیکسیی زۆره"،و ئهگهرچی مهنسوور ،پێش
مردنی به ژنباز ناوبانگی دهرکردبوو،بهاڵم وابزانه له سهردهمی شتووتگارتدا ڕۆڵی ئهم
دووانه پێچهوانه بوو 22.لهالیهک هووهیدا ،به کهلکوهرگرتن له ژیانی ئاسوودهو ڕازاوهی
خۆی ،دهگهڵ چهند ژنی ئهڵمانی پێوهندیی دامهزراندبوو،لهالی دیکه مهنسوور له ههموو
ماوهی مهئمووریهتی خۆیدا تهنیا دهگهڵ کچێکی جحێڵی ئهڵمانی پێوهندیی نیزیکی
ههبوو .دۆستایهتیو پێوهندییهکانی هووهیدا لهو دهورانهدا هیچ کامێکیان زۆری نهکێشا.
وێنهی یهکێک لهو ژنانه بهشێک له ئاڵبۆمی تایبهتیی مهنسوور بوو که دهکرێ بهتهنیا
شوێنهواری ئهوپێوهندییهی بزانین .مهنسوور دوای ژنهێنانی ،له ترسی ئێرهیی خێزانی،
ئهوئاڵبۆمهی لهماڵی هووهیدا دانابوو .وێنهی دۆستی هووهیدا که بهگاڵته پێیاندهگوت
"قووندههۆڵ" لهوئاڵبۆمهدا،زۆرجار دهبووه بابهتی گاڵتهی دۆستانهی نێوان لهیالو
هووهیدا 23.باڕوون کالپیکیش ،که کهسایهتیی خۆشهویستی ئهدهبیی دهورانی الوهتیی
هووهیدا بوو وهك هووهیدا ڕهفتارێکی زۆر ڕێزدارانهی دهگهڵ ژنان ههبوو.
ههرلهوکاتهدا ،نهیدهتوانی پێوهندیی درێژخایهنیان مهگهر وهک هاوڕێ ،دهگهڵ
دامهزرێنێ.
دهتوانین بڵێین سهردهمی شتووتگارت،لهباری چهندوچۆنی پێوهندیی سیکسییهوه،
چاالکترین دهورانی ژیانی هووهیدا بووه .وا دیاره ههتا دهسهاڵته سیاسییهکهی زیاتر
دهبوو ،ئیشتیا سیکسییهکهی کهم دهبۆوه .گۆڤاری "توفیق" ،له سهردهمی سهرۆکوهزیری
(صدارت)ی هووهیدادا ئهو نهێنییهی بۆ دهرکهوتبوو .ساڵی چوارهمی
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سهرۆکوهزیرییهکهی،لهسهر بهرگی حهوتوونامهی "توفیق" وێنهیهکی هووهیدا چاپ کرا.
وهک ههموو ئهوجۆره وێنانه ،هووهیدا ئهمجاریش زۆر قهڵهو بوو .پیپه ناسراوهکهی به
اللێویهوه بوو و ئاوی بهدهمدا دههاته خوار .لهجیاتی شمشێر ،وهکازێکی له قهده
ئهستوورو قهڵهوهکهی بهستبوو؛ شۆخێکی جوانو ڕێکوپێکی دهباوهش گرتبوو .کچهکه
سنگێکی دهرپهڕیوو نێوقهدێکی باریکی ههبوو و داوێنێکی کورتیشی دهبهردا بوو.
گۆرهویی نایلۆنیو کهوشی پاژنهبڵندی دهپێدا بوونو حهوت دهست سووراوو سپیاوی
لهخۆی دابوون .کچهکه ناوی "خاتو صدارت" بوو .هووهیدا جلوبهرگی گوڵدۆزیکراوی
تایبهتیی "صدارت"و سهالمی دهرباریی دهبهر کردبوو و به پاڕانهوه داوای له مارهبڕێک-
که ئهویش ،وهک هووهیدا ئاوی بهدهمدا دههاته خوار-،دهکرد که "خاتو صدارت"ی
بهیهکجاری لێ ماره بکا.
دیاره له شتووتگارت مهنسوور ،لهچاو هووهیدا،ئهندامێکی تازهکارتر بوو و بۆیه لهبهر
دهستی هووهیدادا کاری دهکرد .دهگهڵ ئهو جیاوازییه له پلهی ئیداریدا هووهیداو
مهنسوور وهک دوو دۆستی هاوشان پێکهوه ڕهفتاریان دهکرد .بهرهبهره ،لهماوهی ده
ساڵی دواتردا،سروشتی ئهو دۆستایهتییهش گۆڕا .هووهیدا ههرنهبێ بهڕواڵهت ،نهک
هاوشانی مهنسوور ،بهڵکوو ژێردهستی وی بوو .زۆر له دۆستانی هووهیدا،و هێندێک لهو
دیپڵۆماتانه که ههردووکیان دهناسین ،دهیانگوت هووهیدا ههم له مهنسوور بههۆشتر
بوو،ههم توانای سیاسی و کارامهییهکی زیاتری ههبوو .ستوارت ڕاکوێل* که لهسهرهتای
دهیهی پهنجادا وهزیرموختاری ئهمریکا له ئێران بوو،و بهبۆچوونی عهلهم هۆی بنهڕهتیی
سهرۆکوهزیریی مهنسوور بوو*ئهمڕۆ پێداگره که" :ههرگیز نهزهرێکی زۆرباشم لهسهر

*

Stuart Rockwel
* عهلرررهم لهبیرهوهرییهکانیررردا ئیرررددییای کرررردوه کررره مهنیررروور شرررهوی هرررهڵبیاردنی ،)1963( 1342لرررهماڵی
هاکوملرررهوه زهن ررری برررۆ عهلرررهم لرررێداو لهبرررهری پاهایرررهوه بههرررهرجۆر برررووه ئرررهوی وهک نوم رررهری یهکرررهمی تررراراو
هاب هیرررهنن .بررره ومانی عهلرررهم ،مهنیررروور بێ ومررراو "نۆکرررهری ئهمریکاییرررهکاو" بررروو .دیررراره عهلرررهم هاکوملیشررری
رررررۆا نهدهوییرررررپو النررررری کرررررهم جارمرررررک بررررره "سررررره باب" نررررراوی بردبررررروو( .ئهسرررررهدوڵاڵی عهلرررررهم،
بیرهوهرییهکاو،بررررهر ی دووهم .)117برررره وتررررهی هاکومررررل ،داسرررر انی عهلررررهم لررررهبارهی تهلررررهفونی مهنیرررروورهوه
"سهرانیررهر بررێ ب ا هیرره(".وترروومی ده ررهد هاکومررل23،ی مررای .)1999هاکومررل ههرلهوکاتررهدا دهی رروه پێرری وایرره
عهلرررهم کهسرررێکی زۆر هیاکرررارو دووهوو بررروو .ترررهواوی ئهوماوهیرررهی دهمناسررریو یرررهک رماو دهدی،وای دهنوانرررد کررره
لهدۆس انی م ه".
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مهنسوور نهبوو،له هیچ بارێکهوه لێوهشاوهییو درهوشانهوهی نیشان نهدهدا .خهڵکی زۆر
دهناسی ،بهاڵم له هیچ بوارێکدا پسپۆڕ نهبوو ".لهالیهکی دیکه،پێیوابوو ،هووهیدا "پیاوێکی
لهبهرداڵنو ههمهالیهنه بوو  .دهتگوت ههمیشه پڕشنگێک له چاوهکانیدا
دهدرهوشێتهوه".
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ڕاکوێل لهمداوهرییهیدا تهنیا نهبوو و ههربۆیهش ،زۆر لهدۆستانی هووهیدا ،له
چهندوچۆنی دۆستایهتیی وی دهگهڵ مهنسوور حاڵی نهدهبوون .نهیاندهزانی چۆن لهو
دۆستایهتییهدا مهنسوور حاڵهتی بااڵدهستیو سهرۆکایهتیی وهرگرتوه 25.ڕهنگه بتوانین
کلیلی ئهو نهێنییه لهوهدا بدۆزینهوه که له شتووتگارت ،مهنسوور دهگهڵ جان
جهیمهککلۆی** ئاشنا بوو .مهککلۆی له سااڵنی دوای شهڕدا به یهکێک له پیاوانی
بهدهسهاڵتی ئهمریکا دهژمێردرا .ماوهیهک یارمهتیدهری وهزارهتی بهرگری بوو .دهگهڵ
شکانی ئهڵمان ،کرا به سهرۆکی حکوومهتی داگیرکراوی ئهڵمان .زۆر له لێکۆڵهران
نوێکردنهوهی ئهڵمان به بهرههمی سیاسهتهکانی وی دهزانن .پاش گهڕانهوه بۆ
ئهمریکا،بوو به سهرۆکی دهستهی بهڕێوهبهریی بانکی چیس مانهاتهن*** مهنسوور
دوای ناسینی مهککلۆی،زۆرجار تهنانهت دهگهڵ ئهمیر عهبباسو فهرهیدوونی
هووهیداش الفی "پێوهندی" دهگهڵ ئهمریکاییانی لێدهدا .زۆرجار باسی "پێوهندییهکانی"
دهگهڵ کاربهدهستانی ئهمریکای دهکرد .ئیددیعای دهکرد که "ئهوانی له وهزعی ئێران
ئاگادار کردوه" 26.تهنانهت ئهوڕۆژانه که کارمهندێکی چووکی کۆنسوولخانهی ئێران له
شتووتگارت بوو بهرزهفڕییه سیاسییهکهی سنووری نهبوو .وا دیار بوو به شتێک جگه له
27

کورسیی سهرۆکوهزیری ڕازی نابێ.

له سهردهمی مهئمووریهتی شتووتگارتدا ،مهنسوورو هووهیدا بێجگه له ڕاگهیشتن به
کاروباری دهفتهری کۆنسوولی ،جاروبار بۆ خۆشی دهچوونه پاریسیش .ماوهیهک بوو
فهرهیدوونی هووهیدا له باڵیۆزخانهی ئێران له پاریس دهستی بهکار کردبوو.
ههرلهوکاتهدا ،ئاشقی نووری،خوشکی مهنسووریش ببوو .ساڵی )1949( 1328ئهم دووانه
له ڕێوڕهسمێکی سادهدا زهماوهندیان کرد 28.ئهمیرعهبباسو مهنسووریش ههردووک له
*

John J. McCloy
John J. McCloy
***
Chase manhatian

* *
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ڕێوڕهسمهکهدا بهشدار بوون .لهوهودوا پێوهندیی بنهماڵهییش کهوته سهر پێوهندیی
دۆستانهی ئهمدووانه .ههروا بزانه چهرخی زهمانه ههر دهرفهتێکی دهقۆزتهوه بۆئهوهی
ژیانی ئهڤینداریو سیاسیی ئهم دووکهسه ڕۆژلهڕۆژ زیاتر لێک گرێ بدا.
ههرچهند هووهیدا دهیهویست به یارمهتیی ئینتیزام بهخێرایی پلیکانهکانی سهرکهوتن
ببڕی ،بهاڵم له ساڵی)1948( 1327هوه بارودۆخی تارانو پاریس بهرهبهره گۆڕاو ئیدی
زۆر بهمهیلی وی نهبوو .له سهرهتای ئهوساڵهدا ،سوپههبودی له پۆستی باڵیۆزی ئێران
له پاریس وهال نرا .ساڵی)1950( 1329یش دهورهی مهئمووریهتی هووهیدا له ئهڵمان
تهواو بوو .ئهو دهسبهجێ گهڕایهوه ئێران .واڵت جارێکی دیکه بهرهو قهیرانێکی قووڵ
دهڕۆیشتو لهبهردهم ئاڵوگۆڕێکی گهورهدا بوو .بۆ چهند حهوتوو ڕهجهبعهلیی مهنسوور
دووباره کرایهوه سهرۆکوهزیر .بهاڵم دهوڵهتهکهی زۆرکهمتهمهن بوو .لهوکاتهدا تهنیا
یهک کهس ،واته موسهددیق ،پیاوی مهیدانی سیاسهتی ئێران بوو .ئهو بێباکانه بۆ
ئینگلیسییهکان چووه مهیدانو به میللیکردنی سهنعهتی نهوت ،مهیدانی سیاسهتی ئێرانی
گۆڕی .بهاڵم موسهددیق له ڕێکخراوی حیزبی بێزار بوو .جگهلهوه ،حهزی له جۆرێک
سیاسهتی خهڵکی ،یان پۆپۆلیستی ،دهکردو لهئاکامدا ڕێکخراوێکی له حیزبو
ڕێکخراووکهسایهتییه جۆراوجۆرهکان پێک هینا ،بهناوی "جبهه ملی ایران"،بهرهی نیشتمانیی
ئێران .ههرچهند لهڕاستیدا تهنیا دهسمایهی بهرهی نیشتمانی ههر ناوو میراتی
موسهددیق بوو،بهوحاڵه ،ئهم ڕێکخراوه له سیاسهتی چل ساڵی دواتری ئێراندا ههمیشه
حزوورێکی بهرچاوی ههبوو و لهزۆر بڕگهی گرنگی مێژووی تازهی ئێراندا نهخشێکی
گرنگی یاری کرد.
له سیاسهتی قهیراناویی ئهو سااڵنهدا ،جگه له موسهددیق،ئایهتوڵاڵ کاشانییش ڕۆڵێکی زۆر
گرنگی ههبوو .وهختێک هاوپهیمانی موسهددیق بوو و پاش ماوهیهک ،یهکیهتییهکهیان له
ئاکامی ناکۆکیی شهخسیو سیاسیدا لهبهریهک ههڵوهشا .جگهلهوه،کاشانی ههرلهوکاتهدا
مهڕجهعی تهقلیدی تاقمێکی نیزامیکاری ئیسالمی بوو بهناوی فیداییانی ئیسالم .له
ئاخروئۆخری دهیهی بیست[ی ههتاوی]دا ئهم تاقمه بزووتنهوهیهکی بهرباڵویان دژی
ڕووناکبیرانو سیاسهتمهدارانی عورفیی ئێران دهست پێکرد .ههر پاشماوهکانی ئهم
تاقمهش پازده ساڵ دواتر حهسهنعهلیی مهنسووریان کوشت .لهوکاتهدا مهڕجهعی
تهقلیدی تازهیان ئایهتوڵاڵ خومهینی بوو .شێخ سادقی خهڵخاڵی ،که دواتر ههروهک
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بۆخۆی له بیرهوهرییهکانیدا دهنووسی به "قازیی پیاوکوژ" ناوبانگی دهرکرد،یهکێک له
الیهنگره بهناوبانگهکانی ئهو فیداییانی ئیسالمه بوو .دیاره ههروهک له بیرهوهرییهکانی
ئهم دواییهی ئایهتوڵاڵ مونتهزیری دهردهکهوێ ،فیداییانی ئیسالم ،ههرلهسهرهتای
دهستپێکردنی چاالکییهکانی خۆشیانهوه ،هێندێ پێوهندییان به ئایهتوڵاڵ خومهینییهوه
ههبووه .ئایهتوڵاڵ برووجوردی که حهزی له چارهی ئهو ڕێکخراوهو ڕێبهرهکانی
نهبوو،ئایهتوڵاڵ خومهینیی به یهکێک له پشتیوانانی فیداییان دهزانیو ههربۆیهش دڵی لێی
ئێشا .ساڵی ،)1950( 1329واته کاتی گهڕانهوهی هووهیدا بۆ ئێران ،حیزبی تووده
لهوپهڕی دهسهاڵتی خۆیدا بوو و زۆر له ڕووناکبیرانی واڵتی بۆالی ڕیزهکانی ڕاکێشابوو.
له ساڵهکانی سهرهتای دهیهی بیست[ی ههتاوی]دا ئهم حیزبه له ههڵبژاردنی مهجلیسدا
بهشدار بوو و توانی ههشت کهس له ئهندامانی خۆی له چهند شاری جۆراوجۆر بنێرێته
مهجلیس .بهاڵم وهختێک تهقه له شا کرا ،حیزبی تووده به تۆمهتی بهشداری لهو
پیالنهدا،به ناقانوونی ڕاگهیهندرا *.کهچی حوکمی ناقانوونیبوونی ئهم حیزبه هێنده
بهجیددی وهرنهگیراو لهئاکامدا زیاتر کۆمهگی بهحیزبی تووده کردو خهرمانهیهکی
قارهمانهتیی بهدهوردا کێشا .نفووزی حیزب له یهکیهتییه کرێکارییهکانیشدا ڕووی له
چوونهسهر بوو .له ههمووی گرنگتر ،حیزبی تووده توانیبووی ڕایهڵکهیهکی بههێز له
ئهفسهرانی الیهنگری خۆی لهنێو هێزه چهکدارهکاندا دروست بکا.
لهو ههلومهرجه پڕجۆشوخرۆشهدا بوو که ساڵی 1329هووهیدا گهڕایهوه ئێران.
یهکهمکاری له وهزارهتی کاروباری دهرهوهدا جێنشینی پێوهندییه گشتییهکان بوو.
کارێکی زۆر لهشانانگران بوو .نه لهباری فکرییهوه سهرنجڕاکێش بوو،نه لهباری
سیاسییهوه گرنگ بوو .بهاڵم کۆتایی ساڵی( 1330سهرهتای ساڵی )1952وا دیار بوو
بهختی ههستاوهتهوه .عهبدوڵاڵی ئینتیزامی پشتیوانی ،کرا به وهزیری کاروباری دهرهوهو
ئهویش هووهیدای وهک سهرۆکی دهفتهری خۆی دیاری کرد .دیاره چوون ئهوکاته
دهفتهری وهزیر کارمهندی دیکهی نهبوون ،لهڕاستیدا سهرۆکی دهفتهر شتێک نهبوو جگه
* ههرچهنرررد لهوکاترررهدا هێزهکرررانی ئۆپۆزییررریۆنی همرررییه ئرررهو تۆمهترررهیاو ترررهواو بررره بێب ا ررره لهقهڵرررهم
دهدا،بررررهاڵم لرررره چهنررررد سرررراڵی دواییدا،بهڵ ررررهکاوو بیرهوهرییررررهکانی سررررهرانی حیزبرررری تررررووده ومانێکیرررراو
نههێشرر ۆتهوه کرره نرروورهددی ی کیررانووری ،یررهکێک لرره همبررهرانی حیررزب دهسرر ی دهکرراری ئررهو تێررێۆرهدا هررهبووه.
بررۆ دهس ر کهوت ی پو ررهی ئررهو داس ر انهو نه شرری کیررانووری بێوانرره :بابررک امیررر یررروی،نظ ر از دروو بررهنقش
حزب توده ایراو(نقدی ب خاط ات نورالدین کیانوری)،تهراو،1375،صص.200-205
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له سکرتێری وهزیر .ئهم جاره وهزیرییهکهی ئینتیزام مانگێکیشی خۆ ڕانهگرت .دهوڵهتێک
که ئهو وهزیری بوو نهیتوانی دهگهڵ شهپۆلی ڕوولهههڵچوونی ناسیۆنالیزم له واڵتدا
بهڕێدا بڕوا .موسهددیق سێمبولی ئهم بزووتنهوهیه بوو .سهرهنجام له بانهمهڕی 1330
()1951دا شا دهگهڵ ئهوهی پێی خۆش نهبوو ئهوی کرده سهرۆکوهزیر.
بهاڵم هێشتا مهرهکهبی حوکمهکهی موسهددیق وشک نهببۆوه که پهڵهههوری ڕهش له
ئاسۆی سیاسیی ئێراندا دهرکهوتن .وا دیار بوو ڕوودانی قهیرانهکه خۆلێالدانی ناکرێ.
لهالیهک موسهددیق سیاسهتمهدارێکی توندو ملهوڕ بوو ،لهالی دیکهش شا توانای
بڕیاردانی خێراو لێبڕاوانهی نهبوو .هێزه نێوهندئاژۆ (میانهرو) کانی الیهنگری موسهددیق
توانای یهکگرتنیان نهبوو .له بهرامبهردا ،حیزبی تووده ڕۆژبهڕۆژ بههێزترو بهدیسیپلینتر
دهبوو .جگهلهوه ،ئینگلیستان نهیدهویست مۆنۆپۆڵی پڕخێروبێری نهوتی ئێرانی لهدهست
بچێ .تڕۆمهنیش مهیلێکی بۆ هاودهستیی ئینگلیستان بهدژی ئێران نیشان نهدهدا .ئهم
هۆیانه ههموو دهستیان دابووه دهستی یهکو چارهسهری ئاشتیخوازانهی قهیرانهکه
نهگونجاو دههاته بهرچاو .گهردهلوولێکی سیاسی بهڕێوه بوو .وهزعی هووهیداش ههر
ڕۆژ خهراپتر دهبوو .کار له وهزارهتی کاروباری دهرهوه ئیدی بهدڵهوه نهدهنووسا.
کهڵکهڵهی ئورووپا دیسان لهسهری دایهوه.
زۆر هۆکار وایان کرد هووهیدا ،پاش دووساڵ مانهوه له ئێران جارێکی دیکه لهسهر
ڕۆیشتن ساغ بێتهوه .باقری کازمی که هووهیدای خۆش نهدهویست لهجێی ئینتیزام ببوو
به وهزیری کاروباری دهرهوه 29.جگهلهوه ،حوسێنی فاتیمی یهکێک له گرنگترین
ڕووماکانی دهوڵهتی موسهددیق بوو و له سهردهمی خوێندکاریی خۆیدا له پاریس،
وتاری توندوتیژی دهربارهی داستانی پاریس نووسیبوون .ئهویش چارهی هووهیدای
نهدهویست.
سهرباری ههموو ئهو مهسهله ئیداریو سیاسییانه،دۆخی میزاجیی ئهفسهرولملووکیش
باش نهبوو .تووشی گیرانی شادهماری دڵ ببوو و نهخۆشخانهکانی تاران لهو سهردهمهدا
نهیاندهتوانی ئهونهخۆشییه چارهسهر بکهن .زیاد لهوهش ،لهو ڕۆژانهدا،ئینگلیستان
بهتۆڵهی میللیکردنی نهوت لهالیهن موسهددیقهوه ،گهمارۆی ئابووریی خستبووه سهر
ئێران .تهنانهت پێچانهوهی نوسخهیهکی سادهی پزیشکییش دژوار بوو .ئهم هۆیانه
ههموو دهستیان دایه دهستی یهکو هووهیدایان ڕازی کرد واڵت بهجێ بێڵێ .داوای
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کارێکی له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان کردو بهکۆمهگی دۆستانی ،پۆستێکی له
کۆمیسیۆنی پهنابهران له ژنێڤ پێ سپێردرا .بهم جۆره هاوینی ،)1952( 1331لهحاڵێکدا
ئێران دهگهڵ یهکێک له گهورهترین قهیرانه سیاسییهکانی مێژووی تازهی بهرهوڕوو بوو،
هووهیدا چووه ژنێڤ.
سهفهری هووهیدا ههرنهبێ لهبارێکهوه بهقازانجی بوو .دهرچوونی له ئێران کێشهی
ههڵویستگرتن بهرامبهر به قهیرانی سیاسیی ئهوکاتی ئێرانی لهکۆڵ کردهوه .به
دهستپێکردنی سهردهمی حکوومهتی موسهددیق ،ئاشکرا بوو که دهگهڵ شا دانوویان
پێکهوه ناکوڵێ .ههرکه قهیرانهکه توند بوو ،شا له ئێران ههاڵتو تهنیا به کۆمهگی
کۆدیتایهک که ههوسارهکهی بهدهست دهزگا پۆلیسییهکانی ئینگلیسو ئهمریکاوه بوو،
28ی گهالوێژی19( 1332ی ئووتی )1953گهڕایهوه سهر دهسهاڵت .له جهرگهی ئهو
ملمالنه سیاسییانهدا ،واته ڕۆژگارێک که هێشتا ڕوون نهبوو کێ دهیباتهوه،ئههلی
سیاسهت له ئێران زۆربهیان ناچار بوون بهقازانجی یهکێک لهو دووقۆڵه ههڵوێست بگرن.
شا که دوودڵیی الیهنگرانی خۆی پێ قبووڵ نهدهکرا ،کاتێک هاتهوه سهر تهختی
پادشایهتی ،ئهوانهی بهتوندی تهمبێ کرد که الیهنی موسهددقیان گرتبوو .لهالیهکی
دیکهوه ،ئهوانهی له ساتهکانی ڕۆژڕهشیی شادا پێی وهفادار مابوونهوه،تا مابوون بهشیان
له بهخششو بهزهیی شایانه نهبڕا .سیاسهتمهدارانی ئهودهم ههموویان دهلیلی جێگهو
پێگهی مومتازی یارانی شایان دهزانی .داستانی مهئموورێکی باڵیۆزخانه که له ئیتالیا
بهڕێزهوه پێشوازیی له شا کردو ههروهها داستانی ئهودهستهیه له نوێنهرانی مهجلیس
که بێپهروا،و لهحاڵێکدا گیانیان له مهترسیدا بوو ،بهرگرییان له شا کرد،له ههموو جێیهک
بهناوبانگ بوو.
هووهیدا به چوونهدهر له ئێران ،نه وهک دهستهی یهکهم سزایهکی توندی وهرگرتو نه
وهک دهستهی دووهم جێگهوپێگهی مومتازی پی بڕا .دیاره ڕهفتاری له ژنێڤ ،خۆبواردنی
له ههربۆچوونێکی توند ،دۆستایهتیی دهگهڵ ڕووناکبیرانو تێکهاڵویی دهگهڵ مووافیقانو
موخالیفانی ڕێژیمی شا ههمووی بهومانایه بوو که پێکهاتهیهکی سهیر له ئێرانییه
جۆراوجۆرهکان-له دوکتۆر غوالمحوسێنی موسهددیقهوه بگره تا ئهردهشێری زاهیدی-
هاتوچوویان دهکرد .دیاره ئهفسهرولملووک پاش ههشت مانگ مانهوهی نابهدڵ له
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نهخۆشخانهیهکی شاری ژنێڤ ،دهگهڵ هووهیدا بوو به هاومزڵ 30.حهسهنعهلیی
مهنسوورو فهرهیدوونی هووهیداش له میوانانی ههمیشهیی هووهیدا له ژنێڤ بوون.
له ژنێڤ هووهیدا بهرپرسی پێوهندیی کۆمیسیۆنی بهرزی پهنابهرانی ڕێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهکان بوو .بهپێی کارهکهی زۆرتر لهسهفهردا بوو .سهری زۆر له واڵتانی ئاسیا،
ئهفریقاو ئهمریکای داو دهگهڵ بهشێک لهڕێبهرانی ئهو واڵتانه ئاشنا بوو ،زانستو
دۆستپهیداکردنێک که ئاکامی ئهو سهفهرانه بوون ،بوونه هۆی ئهوه که دوای
گهڕانهوه بۆ ئێران بچێته گهڵ کۆمیتهیهک که ئامانجی باشترکردنی پێوهندیی ئێران
دهگهڵ واڵتانی ئاسیاییو ئهفریقایی بوو .سهرۆکی کۆمیسیۆنی پهنابهران چهند جار
خۆشحاڵیو ڕهزامهندیی له کاری هووهیدا دهربڕیبوو .بۆوێنه 17ی دیسامبری ،1953ئهو
هووهیدای وهک یهکێک له بهنرخترین کارمهندانی کۆمیسیۆن ناو برد 31.دیاڕه
ڕهخنهگرانی هووهیدا بهچاوی گومانو ڕهشبینییهوه چاو له کاری وی لهم کۆمیسیۆنهدا
دهکهن .دهڵێن سهرۆکی کۆمیسیۆن ماسۆنی بووهو ههربۆیهش له نامهکهیدا تاریفی
هووهیدای کردوه .دهڵێن کاری کۆمیسیۆن جۆرێک ڕواڵهتبازی بووه .ئامانجی
سهرهکیی شاردنهوهی پێوهندیی هووهیدا دهگهڵ ڕێکخراوێکی زایۆنیستی بهناویAZL
بووه .ههرچی گهڕام نیشانهیهکم لهو ڕێکخراوه نهدۆزیهوه .پێم وایه دهسکردی مێشکی
ڕهخنهگرانی هووهیدایهو له هیچ کوێ نیه .ههر ئهو ڕهخنهگرانه دهڵین کاری هووهیدا
له کۆمیسیۆن پتر لهخزمهت "دروستکردنی دهوڵهتی زایۆنیستی"دا بووه 32.دیاره بۆ
هیچکام لهو تۆمهتانهش دهلیلو بهڵگهیهک ناخهنه ڕوو.
ئهوسااڵنهی هووهیدا له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان بوو ،مهنسوور ههروا له
وهزارهتی کاروباری دهرهوه مایهوه .ساڵی )1955( 1334بۆ ڕاوێژکاری باڵیۆزخانهی
ئێران له ڤاتیکان دیاری کرا .هووهیدا له ههردهرفهتێک بۆ سهردانی دۆستهکهی له ڕۆم
کهلکی وهردهگرت .پاش داستانی تهاڵقی مهنسوور ،ئهو سهردانانه بایهخێکی
دووچهندانیان پهیدا کرد .زهماوهندی مهنسوور دهگهڵ یهکێک له کچهکانی تهیموورتاش
شهش مانگ پتری خۆ نهگرتو سهری کێشایه تهاڵق .ئهم مهسهلهیه بۆ مهنسوور زۆر
ناخۆش بوو .پێویستیی به دڵدانهوهو هاودهردیی دۆستانی ههبوو .ههربۆیه هووهیدا
زۆرجار دهچووه سهردانی دۆستهکهی .لهوسهفهرانهدا ،مهنسوور چهند جار به
پێداگرتنهوه داوای له هووهیدا کرد له کاری خۆی له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
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بکشێتهوه .دهیگوت دهبێ بگهڕێتهوه سهر پۆستی خۆی له وهزارهتی کاروباری دهرهوهی
ئێراندا .زۆرجار بهڕاشکاوی پێی دهگوت که "دۆستهکانی" لهنێو ئهمریکاییهکاندا بهڵێنیان
داوه که "بهم زووانه نۆرهی ئێمه دێ" 33.بهڕواڵهت هووهیدا سهرهنجام ڕازی بوو .له
نامهیهکدا بۆ وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئێران داوای گهڕانهوه بۆ کاری دیپڵۆماتیی
کرد .به ڕواڵهت بهکۆمهگی بابی مهنسوور ،ڕهجهبعهلی،که ئهودهم باڵیۆزی ئێران له
تورکیه بوو ،داواکهی هووهیدا قبووڵ کراو بهمجۆره کرا به سکرتێری یهکهمی
باڵیۆزخانهی ئێران له ئهنکهڕه*.
دهورانی باڵیۆزییهکهی ڕهجهبعهلی کورت بوو .دوای ماوهیهکی کورت ،ژهنڕاڵ ئهڕفهع
جێی گرتهوه .ئهڕفهع یهکێک له نیزامییه توندهکان بوو .دهیهویست باڵیۆزخانهش وهک
سهربازخانه ئیداره بکا .ههموو بهیانییهک کارمهندهکانی ناچار دهکرد " بهپێی بهرزو
نزمیی بهژنوبااڵیان بهڕیز ڕاوهستن 34".تهنانهت دهنگۆ ههبوو که لهو پشکنینه بهیانییهدا
نهکههر جلوبهرگی کارمهندهکان بگره نینۆکیشیان تهماشا دهکرێن .تهنیا کهس که
نهچووه ژێر باری ئهو دیسیپلینه سهربازییه هووهیدا بوو.
لهو دهمهدا ،عهبدوڵاڵی ئینتیزام بهڕێوهبهری کومپانیی نیشتمانیی نهوتی ئێران بوو.
هووهیدا بۆ ڕاکردن له دیسیپلینی سهربازخانهیی ژهنڕاڵ ئهڕفهع پهنای بۆ ئینتیزام بردو
ئهویش پاش ماوهیهک هووهیدای وهک ڕاوێژکاری تایبهتی ،گوازتهوه کومپانیی نهوتو
دوای ماوهیهکی کورت کردیه سهرپهرستی کاروباری ئیداریی کومپانیی نهوت .بهاڵم
فهزای ئیداریی کومپانیی نهوت پهیڕهوی نهریتی ئینگلیسییهکان بوو ،که لهودا زنجیرهی
پله ئیدارییهکان بهتوندی لهبهرچاو دهگیرا .ههربۆیه ،بهرزبوونهوهی لهنهکاوی هووهیدا
بۆ لووتکهی ئهو هیڕهمه ڕقو ئێرهیی کارمهندانی کۆنهکاری کومپانیی نهوتی
* دوڵررردوم لررره ک ێبهکهیررردا ئیرررددییا دهکرررا کررره هووهیررردایاو لهسرررهر پێوپا هنرررده برررۆ مهزهرررهبی برررههایی لررره
تورکیررره دهرکرررردوه .ئرررهو ،شررراهیدو بهڵ هیرررهکیش برررۆ سرررابیپکردنی قیرررهکانی ناهێ ێ رررهوه .ک ێبررری وی هرررهموو
هموشررروم هکانی لێکۆڵی رررهوه بررره نرررهبوو دادهنرررێو پرررارمز "اح یررران"ی زانایانررره پشرررپ رررو ده رررا .ێێانهوهکرررهی
یهکیررهر تێکرررهد برره هقو کی هیرررهو تهنانرررهه ئررهو هاسررر ییها کررره نامهیررهکی پرررێ لررره س ایشرری جرررهمالزادهی لررره
جیررراتی پێشرررهکی لرررهچاپی ترررازهی ک ێبهکرررهدا بررراڵو کردۆترررهوه ،شررر ێک لررره بێنر یررری ک ێبهکررره کرررهم ناکاترررهوه.
ک ێبرری دوڵرردوم نوم هیررهکی بررهزهییبزومنو شررهرمهێ ی ئررهو بهرههمانهیرره کرره ئررهم هۆئانرره بررهناوی ئیان امرره لرره
ئێررراو برراڵو دهب ررهوه،بررهاڵم لههاس ر یدا شرر ێک نررین ج رره لرره ج ێوفرۆشرریو نووسهرانیشرریاو زۆرتررر کهسررانێکن کرره
ناو بهنر ی هۆئ ده ۆوو لهوانهیه تادوم ێ پهسنبێیی ئهو کهسایهتییه بووبن که ئهمێۆقیهی پێ دهڵێن.
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ههڵگیرساندو بهوهۆیهوه ،له سهرهتادا ڕهفتارێکی زۆر ساردو بێموباالتانهیان دهگهڵی
ههبوو 35.هووهیدا ههروهک شێوهی کارکردنی بوو ،له بهرامبهر ئهوبهرههڵستیانهدا
سهبرو حهوسهلهی نیشان داو بۆ تێپهڕین له کۆسپه ئیدارییهکان ،کهلکی له پێوهندییه
ئینسانییهکانو ڕایهڵکهی دۆستهکانی وهرگرت .له سهردهمی سهرۆکوهزیرییشدا ههر
ئهم شێوهکارهی ڕهچاو دهکرد .له سیاسهتدا پێوهندیی دۆستانهی به ڕێگهچارهی ههموو
گیروگرفتهکان دهزانی 36.له جیاتی ئهوهی لهالی ئینتیزام گلهییو شکایهت بکا ،پهنای بۆ
دۆستی دێرینی خۆی سادقی چووبهک برد .چووبهک له کارمهنده بهناوبانگهکانی
کومپانیی نهوت بوو .چهند ڕۆژ دوای دهستبهکارکردن له کومپانیی نهوتدا ،هووهیدا
ڕۆژێک چووبهکی بانگ کرده دهفتهری کاری خۆیو پۆستێکی تازهی پێ پێشنیار کرد.
گوتی "دهمهوێ سکرتێری تایبهتیی نامه نهێنییهکانم بی 37".ئهگهرچی هووهیدا متمانهی
تهواوی به چووبهک ههبوو،بهاڵم هۆی بنهڕهتیی ئهم پێشنیارهی شتێکی دیکه بوو.
هووهیدا بۆخۆی پێی لێدهنا که نایهوێ نامه ئیدارییهکانی ههڵهی زمانیو ڕێزمانییان
تێبکهوێ .توانای زمانناسیی وی،زاڵبوونی بهسهر فهڕانسهیی،ئینگلیسیو ئهڵمانیداو "ئهو
تۆزه تورکییه"ی دهیزانی،ههموو تا ئهودهم بههۆی پێشکهوتنی له دنیای سیاسهتدا
دهژمێردران .وا دیار بوو ههربههۆی ئهو زمانزانییهشهوه ڕێگای سهدساڵهی خهڵکی
دیکهی بهشهوێک بڕیوه .بهاڵم له کومپانیی نهوتدا ،زمانو بهتایبهتی زمانی فارسی،ببووه
خاڵی الوازی وی .هووهیدا به زیرهکی ئهوخاڵه الوازهی خۆی دۆزیهوهو بهخیرایی کهوته
ههوڵی کهمکردنهوهی بهرههمه زیانبارهکانی .بهرهی کۆنتری سیاسهتمهدارانی ئێران،
کهسانی وهک ئینتیزام ،زۆربهیان دهسهاڵتی تهواویان بهسهر زمانو ئهدهبیاتی فارسیدا
ههبوو .پێش شۆرشی مهشڕووته ،له دهرباری پادشایانی ئێراندا ،پێشکهوتنی سیاسی
زۆرتر هی کهسانێک بوو که پهخشانێکی ڕهوانو قایمیان دهنووسیو دهیانتوانی ،بهپێی
بابهت ،شێعرێکی گونجاو لهبهرڕا بخوێننهوه .هووهیدا له بهرهی نوێی ئهو
سیاسهتمهدارانه بوو که زمانی هونهریی تهکنۆکڕاتی له زمانی سهعدیو حافز باشتر
حاڵی دهبوونو ڕێزیان بۆ دادهنا .کاری هێندێک لهو سیاسهتمهدارانه گهیشتبووه جێیهک
که شانازییان به ڕاوێژی سهیری خۆیانو ناشارهزایی له ئهدهبیاتی فارسییهوه دهکرد.
بهاڵم هووهیدا دهیزانی ڕێگایهکی نیه جگه لهوه که فارسییهکهی بههێزتر بکا.
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ههرلهوکاتهدالهسهر ئامۆژگاریی چووبهک* ،هووهیدا خانمی وهجیههی مهعریفهتی وهک
سکرتێری تایبهتیی خۆی ههڵبژارد .ئهو له تهواوی بیست ساڵی دواتردا،کۆمهگی جێی
متمانهی هووهیدا مایهوه .ژنێکی ڕهشیدو سهربهخۆ بوو .مێردهکهی له ئهندامانی
ڕاکردووی حیزبی تووده بوو .ساواک عادهتهن ئهوکهسانهی خزمی توودهییو
ڕاکردوویان ههبوو ،بهتوندی دهخستنه ژێر چاوهدێری .جگهلهوه ،بۆ هووهیداش وهک
تێبینی باشتر بوو خۆ له دامهزراندنی کهسێکی وهک خانمی مهعریفهت بپارێزێ .بهاڵم
هووهیدا ئهو تێبینییهی لهبهرچاو نهگرت.
ههر لهوسهردهمهدا .پهرویزی ڕاجیو یهدوڵاڵی شههبازیانیش هاتنه نێو ڕیزی
کارمهندانی دهفتهری هووهیداوه .ههردووکیان پیاوی بهدیمهنو بۆشناغو مودیری
بهتوانا بوون .ههردووکیشیان سهرهنجام دۆستایهتیی هووهیدایان باشتر کرد .ڕاجی
سهروسڕڕێکی دهگهڵ ئهشڕهفی پههلهوی دروست کردو بهیارمهتیی وی کرا به
باڵیۆزی ئێران له ئینگلیستان .ئهو دیاریکرانه بهتایبهتی لهو بارهیهوه جێی سهرسوڕمان
بوو که لهندهن ،پاش واشنگتۆن ،گرنگترین پۆستی دیپڵۆماتی له وهزارهتی کاروباری
دهرهوهی ئێران بوو .ڕاجی ئهزموونو پێشینهیهکی له بواری دیپڵۆماتیدا نهبوو.
بهوحاڵهش ،بههۆی تیژهۆشیو تێگهیشتنێک که ههیبوو ،بوو به باڵیۆزێکی کارامهو لێزان.
هێندێک له چاوهدێره سیاسییهکانی ئهو سهردهمه تهنانهت دهیانگوت دانانی ڕاجی
ههرلهوکاتهدا جۆرێکیش بێڕێزیی شا به ئینگلیسییهکان بوو 41.شههبازییش دۆستایهتیی
خۆی دهگهڵ هووهیدای کرده کیمیا .یهکهمین فرۆشگای زنجیرهیی له ئێران وهڕێ
خستو سهرهنجامیش کۆمپانییهکی پڕداهاتی کهشتییهوانیی دامهزراند .لهبارهی
چهندوچۆنی چاالکییه بازرگانییهکانیهوه دهنگۆیهکی زۆر ساز بوو – دهنگۆیهک که
بهوتهی شههبازی ههمووی بێبناخه بوو و له ئێرهییو قینلهزگییهوه دههات -و
ههربۆیهش دۆستایهتییهکهی لهباری سیاسییهوه بۆ هووهیدا گران کهوت .هێندێک له
ڕاوێژکارانی هووهیدا داوایان لێدهکرد له شههبازی دوور کهوێتهوه 42،بهاڵم هووهیدا
ههرگیز نهچووه ژێربار .ئهو له دۆستایهتیدا یهکجار پایهدارو وهفادار بوو.
* پررراا ئرررهوهی ماوهیرررهک لررره دهسرررپبهکاربوونی چووبرررهک تێپرررههی ئیررردی برررهکردهوه کرررارمکی زۆری پرررێ
نهدهسررۆێردرا .هووهیرردا برره چووبررهکی وتبرروو لررهم وه رری بێکارییرره بررۆ تررهواوکردنی هۆمانررهکانی ررۆی کررهلک
وهر ررر  .لههاسرر یدا دهکررر بڵێررین بررهمجۆره هووهیرردا جۆرمررک بوورسرری ئررهدهبیی دابرروو برره چووبررهک .وترروومیی
نووسهر ده هد سادقی چووبهک22،ی نووامری .1997
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پاش ماوهیهکی تاڕادهیهک کورت ،هووهیدا وهک مودیرێکی بهتواناو خۆشئهخالقی
کومپانیی نهوت ناوبانگی دهرکرد .دهیانگوت بیرۆکهی تازه وهردهگرێو ئامۆژگاریی
خهڵکی دیکه قبووڵ دهکا .لهڕاستیدا ئهو شێوهیهکی تازهی بهڕێوهبهریی بهکار دێنا که
زیاتر ڕۆژئاوایی بوو و پشتی به ڕاوێژو ئامارو باسی ئازاد دهبهست .بۆ نموونه جارێکیان
کارمهندانی کومپانیی بۆ کۆبوونهوهیهکی گشتی بانگهێشتن کرد .ئهمجار بۆخۆی لهسهر
شانۆی ساڵۆنهکه دهرکهوتو داوای له بهشداران کرد بێپهروا پێشنیارو ڕهخنهکانیان
بێننه گۆڕێ .بهڕێوهبهره کۆنهکانی کومپانی سهریان لهوکاره سوڕ مابوو و زۆریان
پێخۆش نهبوو .جگهلهوه ،هووهیدا تهشریفاتی نیوڕۆژخواردنی تایبهتیی مودیرانی
کومپانیی وهال ناو زۆربهی وهخت له ڕێستوورانی کارمهنده ئاساییهکان نانی دهخوارد.
یهکهمڕۆژ که چووه ڕێستوورانی کارمهندان لهنهکاو بێدهنگی ههموو جێیهکی داگرت.
هووهیدا سینییهکی ههڵ گرتو چووه ڕیزی کارمهندهکانهوه .بهاڵم دوای ماوهیهک
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بوونی لهنێو واندا بوو به شتێکی ئاساییو ئیدی سهرنجی کهسی ڕانهدهکێشا.

ههر لهسااڵنهدا هووهیدا داوای کۆمهگی له ئیحسانی نهڕاقییش کرد .ئهوی یهکهمجار له
سویس دیبوو .نهڕاقی خوێندنی له بهشی کۆمهڵناسیدا تهواو کردبوو .به گهنجی
ماوهیهک ئۆگری بیروباوهڕی شۆرشگێڕانه ببوو .پاش گهڕانهوهی بۆ ئێران ،ههمیشه
خوازیاری ئاشتی لهنێوان ڕێژیمو ئۆپۆزیسیۆندا بوو .زۆرتر وهک ئهڵقهی پێوهندیی نێوان
ساواکو هێندێک له موخالیفان کاری دهکرد .له زۆر حاڵهتدا ،نهڕاقی بۆ ڕزگارکردنی
ڕووناکبیرێکی بهندی ،یان ههرنهبێ وهدهستهێنانی خهبهرێک له حاڵوئهحواڵی پهنای بۆ
هووهیدا دهبرد .ساڵی ، )1963( 1342باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ههڵسهنگاندنی کۆمهڵی
ڕووناکبیریی ئێراندا ،نهڕاقیی وهک کهسایهتییهک ناساندبوو که "ههم دهگهڵ ڕێژیم
پهیوهندیی ههیهو ههم له خۆبهخۆیایهتیدا ڕهخنهی لێ دهگرێ ".بهشێکی دیکهی ئهو
ڕاپۆرته ،بۆ باسی نهخشی نهڕاقی له "دروستکردنی پێوهندی" له نێوان ڕێژیمو موخالیفاندا
تهرخان کراوه.
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نهڕاقی سهرهنجام پاش ههوڵێکی زۆر توانی ناوهندێکی لێکۆڵینهوهی زانسته
کۆمهاڵیهتییهکان له ئێران دامهزرێنێ .ئهم ناوهنده پێوهندیی ئیداریی دهگهڵ کۆلێژی
ئهدهبیاتی زانکۆی تاران ههبوو .باڵیۆزخانهی ئهمریکا ناوهندی لێکۆڵینهوهی به "ناوهندێکی
چاالک" دهزانی که لهودا "هێندێ باسی جێی سهرنج دێنه گۆڕێو هێندێ پڕۆژهی گرنگی
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مهتهڵۆکهی هویدا
لێکۆڵینهوه لهبارهی چینی نێونجیی [کۆمهڵی] ئێران ،لێکدانهوهی نهخشی بازاڕ ،چهند
الیهنێکی چاکسازیی زهوی...و لێکۆڵینهوهیهک بۆ ساواک له بواری ڕیشه کۆمهاڵیهتییهکانی
ڕاپهڕینی 15ی جۆزهردان[ی]1342دا له حاڵی جێبهجێکردندان".
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دامهزراندنی ئهم ناوهنده ئاکامی لێکۆڵینهوهیهک بوو که پێشتر نهڕاقی بۆ کومپانیی
نهوتی ئهنجام دابوو .ساڵی،)1957( 1336لێکۆڵینهوهی هێزی کاری کومپانیی نهوت به
نهڕاقی سپێردرا .ورهی کرێکارانو کارمهندان خهراپ بوو و چهندوچۆنی کاریگهریی
ئابووریی ئهوان تهوهری بنهڕهتیی لێکۆڵینهوهکهی بوو .کۆنسێڕسیۆم گهیشتبووه ئهو
ئاکامه که ههزاران کرێکارو کارمهندی کومپانی زیادنو کومپانیی نهوتی بۆدهرکردنی
ئهو دهستهیه ههڵپێچابوو .یهکێک له ئامانجهکانی نهڕاقی نیشاندانی ئهو ڕاستیه بوو که
ئهو کرێکارو کارمهندانه زیادی نین .دوای لێکۆڵینهوهیهکی دوورودرێژ نهڕاقی گهیشته
ئهو ئاکامه که خۆنهناسین له ڕیزی کرێکارانو کارمهندانی کومپانیی نهوتدا یهکجار
زۆره .به هووهیدای گوت یهکێک له ڕێگاکانی بهربهرهکانی دهگهڵ خۆنهناسین پێکهێنانی
بهرنامهی فهرههنگی بۆ کرێکارانه .بهرههمهکهی ئهوه بوو که کومپانیی نهوت ،به
هیممهتی هووهیدا،بهشێک له گهورهترین ڕووناکبیرانی ئێران ،یهک لهوان جهاللی ئالی
ئهحمهدی بانگهێشتن کرد تا بچنه باشووری ئێرانو لهبارهی مهسهله فهرههنگیو
ئهدهبییهکانهوه دهگهڵ کرێکارانو کارمهندانی کومپانیی نهوت باسو وتووێژ بکهن.
جگهلهوه ،به پێشنیاری نهڕاقی ،کومپانیی نهوت له باکووری واڵت هێندێ ئۆردووگای بۆ
مندااڵنی کرێکارانو کارمهندانی کومپانی دامهزراند.
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هووهیدا بۆ بهڕێوهبردنی ئهم ناوهندانهش ،ڕێگایهکی تازهی گرته پێش .مهنووچێهری
پیرووزی کرده بهرپرسی ئهوکاره .ئهو له کارمهندانی کۆنهکاری کومپانی بوو .پاش
کۆدیتای 28ی گهالوێژ،بههۆی الیهنگری له حیزبی توودهوه ،ماوهیهک له کار دهرکرا.
کاتێک دووباره گهڕایهوه ڕیزی کارمهندانی کومپانی ،بهکردهوه "کهسێکی نهخوازراو" بوو
و کارێکی زۆری پێنهدهسپێردرا .هووهیدا بهکۆمهگی ئینتیزام و به پێچهوانهی
بهرههڵستیی سهرهتایی ساواک ،کاری دروستکردنو بهڕێوهبردنی ئۆردووگاکانی
بهپیرووز سپارد .شههبازییش له کاری دروستکردنی ئهو ئۆردووگایانهدا نهخشێکی
بنهڕهتیی ههبوو .پیرووز له مهحموودئاباد ،له نیزیک لێوارهکانی دهریای خهزهر،
ئۆردوویهکی بۆ مندااڵن دامهزراند .کاری ئۆردووهکان یهکجار سهرکهوتوو بوو .ههر له
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مهتهڵۆکهی هویدا
یهکهمین هاویندا،نیزیکهی چوارههزارو پێنسهد منداڵی کرێکاران و کارمهندانی کومپانی
میوانی ئۆردووگا هاوینییهکان بوون .بۆ زۆر لهومندااڵنه ،که زۆرتر له ناوچهی باشووری
واڵت له دایک ببوون و پێگهیشتبوون ،چیا بهبهفرهکانی ئهلبورز له دیمهنه
سهرسوڕهێنهکانی ئهو سهفهره بوون.
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سهرهڕای سهرکهوتنی سهرهتایی پیرووز ،دهورانی سهرۆکایهتییهکهی زۆری نهخایاند.
البردنهکهی ئاکامی ڕاپۆرتێکی ساواک بوو .گۆیا ئۆردووگا وێنهی شای لێنهبووه .له
ئاخروئۆخری دهیهی  30دا ،خۆپهرستیی شا له پهرهسهندندا بوو .شا له ههمووکهس
گوێلهمستیی بێئهمالوئهوالی دهویستو ژێردهستانی سهرکێشو سهرپێچیکهری
نهدهویستن .وێنهکانی له کهلێنو قوژبنی واڵت له ههموو جێیهک دهبینران .نیازی شایانه
له پێشهوهی ههموو بهرنامه ڕادیۆییهکاندا بوو .ههر لهوسهردهمهدا،دهفتهری زانیاریو
لێکۆڵینهوهکانی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا دهربارهی ڕادهو ئاکامهکانی
خۆپهرستیی شاوه نووسی" :وینهی شا له ههموو جێیهک ههیه .بهرنامهکانی سینهما
ههمیشه به باڵوکردنهوهی سروودی شاههنشاهیو نیشاندانی چهند وێنهی شا له حاڵهتی
جۆراوجۆردا ،دهست پێدهکهن .ڕۆژی لهدایکبوونی شاو شاژنیش به تۆقتۆقهتهقاندنو
ڕێژه دهکهنه جێژن .حزووری پادشایهتی له ههموو بوواره کۆمهاڵیهتییهکاندا بهرچاوه.
نیشانهکانی ئهو خۆپهرستییه ههرلهوکاتهدا دهتوانین له الپهڕهکانی گۆڤارێکدا ببینین که
هووهیدا له کومپانیی نهوت وهڕێی خستبوو .یهکهم ژمارهی "کاوش" گهالوێژی 1339
( )1960دهرچوو .ناوی هووهیدا له الپهڕهی یهکهمدا ،وهک سهرنووسهری گۆڤارهکه
هاتبوو .سادقی چووبهکیش له دهرکردنی گۆڤارهکهدا کاریگهر بوو .ههر له ساڵی
یهکهمدا ،ئهم گۆڤاره توانی بهشێک له ناودارترین ڕووناکبیرانی ئێران بۆ هاوکاری
بانگهێشتن بکا .نادری نادرپوور،موحهممهدی قازی،مهسعوودی فهرزاد،مهحموودی
سیناعی ،فهڕڕوخی غهففاری ،سهعیدی نهفیسی و ئیبڕاهیمی پوورداود له یهکهم
هاوکارانی گۆڤارهکه بوون.
گۆڤارهکه ههرلهوکاتهدا ڕێگایهکیش بوو بۆئهوهی هووهیداو ئینتیزام بهشێوهیهکی
ناڕاستهوخۆو بهڕێزهوه ،یارمهتیی ماڵی بههێندێک ڕووناکبیری دهستکورت بکهن.
"کاوش" بۆههر وتارێک ههقدهستێکی تاڕادهیهک بهرچاوی دهداو له ههموو
ژمارهیهکیشدا ،ئهو وتارانهی له نووسهرانی دهخواستن زۆر زیاتر لهو وتارانه بوون که
180
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مهتهڵۆکهی هویدا
چاپ دهکران .ژمارهی یهکهمی گۆڤارهکه نامهیهکی ئینتیزامی تێدابوو که لهودا باسی
ئهرکهکانی "کاوش"ی کردبوو .لهوێدا ئینتیزام باسی سهرچاوه سروشتیه
دهرنههاتووهکانی ئێرانی نووسیبوو .ههرلهوکاتهدا ،گوتبووی ،سهرمایه ئینسانییهکانی
کۆمهڵی ئێرانیش تاڕادهیهکی زۆر به مۆری ماونهوه .دهیگوت ههرچهند بهکارهێنانی
تهکنۆلۆژیی مۆدێڕن کاری دیتنهوهو بهکارهێنانی ئهوسهرچاوه سروشتییانهی ئاسانتر
کردوه ،بهاڵم ئهرکی دۆزینهوهو پێگهیاندنی هێزی کاری لێزان ئاڵۆزترهو ئهرکی
بنهڕهتیی گۆڤاری "کاوش"یش دیتنهوهو پهروهردهکردنی ئهو هێزی کاره لێزانهیه.
ئینتیزام وتارهکهی به دوعایهک تهواو کردبوو که سروشتی نامۆو ناباوی بیروباوهڕی
ئهوی نیشان دهدا .نووسیبووی'" :مرۆڤ ماشێنی دروست کردوهو خوای گهورهش
مرۆڤهکانو جیهان .لێرهدا کۆمهگ لهو دهخوازین تا ههنگاوه ئهزموونییهکانی ئێمه بکاته
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بناخهدانهری سهرکهوتنی یهکجاریمان".

کورته پێشهکییهکیش که هووهیدا بۆ ژمارهی یهکهمی "کاوش"ی نوسیبوو له زۆربارهوه
سهرنجڕاکێش بوو .بهشێکی گرنگی وتارهکه بۆ داستانێکی خهفهتاویو دوورودرێژ
تهرخان کرابوو که لهودا هووهیدا باسی ڕۆژێک دهکا که ئاگادار کرا دهبێ پاریسی
خۆشهویستی بهجێ بێڵێو بچێته ئهڵمانی شهڕلێدراو .دهڵێ دۆستێک لهڕووی دڵسۆزییهوه
بردمی بۆ گۆڕستانی پێڕالشێزی پاریس* (که سادقی هیدایهتیش لهوێ نێژراوه ).لهوێ
دۆستهکهم لهحاڵێکدا ئاماژهی به ڕیزی بێبڕانهوهی بهردی گڵکۆکان دهکرد ،گوتی:
"دهزانی ،ههموو ئهوانهی لێره خهوتوون زۆر له منوتۆ زیاتر خۆیان بۆ کارهکهیان به
"پێویست" زانیوه .بهاڵم دوای وانیشو ئێمهش چهرخهکانی دنیا تۆزێک خێراتر یان تۆزێک
سهبرتر گهڕاونو دهگهڕێن،و یهکێک له بهدبهختییهکانی مرۆڤ ئهوهیه که ئهوانهی دێنه
جێی ئهو نوستووانه پێیان وایه بوونیان بۆ ئهوکارهی بهدهستیانهوهیه لهسهداسهد
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"پێویسته" .لهحاڵێکدا نه ئهمنو نه ئهتۆو نه هیچ کهس لهکاری خۆماندا پێویست نیین".
جگه له باسی ئهو داستانه ،هووهیدا له پێشهکییهکهدا بهڵێنی دا که "ئهم گۆڤاره بکاته
تریبوونێک بۆ بهرهی الوی واڵتهکهمان که له دواڕۆژدا به کلیلی زانستو چاوکراوهیی
قفڵه داخراوهکان بکهنهوهو گیروگرفتهکان چارهسهر بکهن،و ویستهکانیان بخهنه بهر
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چاوی خهڵک".
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مهتهڵۆکهی هویدا
جێی سهرنج ئهوهیه که نه له نامهی ئینتیزام ،نه له پێشهکیی هووهیدادا ،له هیچ کوێ
ناوی شا نههاتوه .لهڕاستیدا گۆڤارهکه بهڕواڵهت دهیهویست به ئاشکرا خۆی لهو دابه
باوهی پێههڵگوتنی شا ،که ئهودهم ساواک و وهزارهتی دهربار دایانهێنابوو ،بپارێزێ.
بهاڵم ساڵی دووهم "کاوش" یش سهرهنجام تهسلیم بوو و لهوهبهدوا پهسن و تاریفی شا
بهشێک له بابهتهکانی ههر ژمارهیهکی بوو.
دیاره له ساڵی)1960( 1339دا مهسهلهی ئۆردووگا هاوینییهکان و ههورازو نشێوی چاپی
گۆڤارهکه تهنیا غهمی هووهیدا نهبوون .کهموزۆر ههموو ئهوکهسانهی هووهیدایان له
نیزیکهوه دهناسی ههرنهبێ له شتێکدا یهکدهنگن .ههموویان دهڵێن لهیالی ئیمامی
گهورهترین ئهڤینی ژیانی هووهیدا بووه .وا دیاره ههر لهیهکهم دیداردا دڵی داوهتێ.
ههرلهوکاتهدا ههمووکهس دهیگوت لهیال ژنێکی جیاوازه .هێندێک کهس مهبهستیان له
وشهی "جیاواز" جۆرێک ڕهخنهگرتن بوو .وهک ئهوه بیانهوێ بهوناوه تایبهتییه،وهک
ژنێکی سهرکێشو سهرهڕۆی دابنێن .هێندێکی دیکه بهڕاستی ئاشقی کهسایهتی و ناوبانگی
وی بوون .دهیانگوت تهنانهت له بنهماڵهی پاشایهتییش بێمنهته .دهستهیهکی سێیهم
دهیانگوت ئهو ژنێکی بهدئهخالق بوو .دهیانگوت زوو قهڵس دهبوو و بهئاسانییش هێور
نهدهبۆوه .دهیانگوت زۆرجار جنێوی به هووهیدا دهدا .تهنانهت چهندجار پێیدهگوت
"نجسوزیر" .ماقووڵزادهیهکی ساردو بێڕووحو خۆبهزلزان بوو .دهیانگوت له
ڕێوڕهسمی دهوڵهتی بێزار بوو و بهدهگمهن تێیاندا بهشدار دهبوو .وهختێک دههاتیش،
زۆرجار زۆری دهخواردهوهو دهبووه مایهی شهرمهزاریی مێردهکهی .له فهرههنگێکدا
که کهمدوێیی له پیاواندا پهسند دهکاو بێدهنگی بۆ ژنان به شانازی دهزانێ ،لهیال بێپهروا
قسهی خۆی دهکردو ههرگیز له ڕادهربڕین نهدهترسا .ههمووان وشیاریان دهکردمهوه
که لهوانهیه پرسیارێکی نابهجێ زۆر تووڕهی بکا .له یهک قسهدا ،لهسهر ئهویش به
ئهندازهی مێردهکهی دهنگۆ ساز دهکرا.
تهنانهت چاوپێکهوتنیشی دژوارو هێندێ جار ههر نامومکین بوو .ههوڵی ههموو
ئهودۆستانهی تێدهکۆشان ڕازیی بکهن وتووێژم دهگهڵ بکا،بێئاکام بوو .سهرهنجام
دوای چهند مانگ تهقهال،ڕۆژێک ئاگادار بووم که لهیال ئاماده بووه وتووێژم دهگهڵ بکا.
پێنجی ژوئهنی 1998بهپێی قهراری پێشوو،بۆ دیتنی چوومه ئاپارتمانێک له گهڕهکێکی
دهوڵهمهندنشینی ژنێڤ .سهری سهعاتی  10له دهرگام دا .جهمشیدی دهفتهری،که
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مهتهڵۆکهی هویدا
کۆتوشاڵوارێکی شینی جوانی دهبهردا بوون و کڕاواتێکی سووری جوانی لێدابوو،
دهرگای کردهوه .به ڕووخۆشیو ڕێزهوه فهرمووی کردم بۆ ژوورێ .قاوهی بۆ بانگ
کردم .ئهمجار دهستی کرد به گێڕانهوهی داستانی زۆر خۆش له بارهی گهندهڵیی ماڵیی
سهردهمی شاو پیالنه پاشمالنهکانی عهلهمهوه .باسی کومپانییهکی ئهڵمانیی کرد که چهند
ملیۆن مارکی بهرتیل دابوو به کاربهدهستێکی ئێرانیو چوونکه له ئاکامی بهرپابوونی
شۆرشدا پهیمانهکه ههڵوهشابۆوه ،کومپانییهکه ههوڵی دهدا بهرتیلهکه وهرگرێتهوه.
بهڵگهنامهکانی دادگایهکی الههی نیشان دام که وردهکاریی ئهو داستانهی به درێژی تێدا
هاتبوو .ههر لهوکاتهدا باسی هێندێ قسهی خۆی له دادگادا بۆ گێڕامهوه که لهواندا به
چاکه باسی هووهیدای کردبوو و گوتبووی ئهو وهک سهرۆکوهزیر تێدهکۆشا بهپێی
توانا ،پێشی ئهو سهرپێچییانه بگرێ.
پاش نیزیکهی سهعاتێک قسهکردن لهوبارهیهوه ،غیرهتم وهبهر خۆم نا پێی بڵێم که
ههرچهند قسهو بهڵگهکانی زۆر سهرنجڕاکێشن ،بهاڵم ئامانجی من له سهفهر بۆ ژنێڤ
دیتنی لهیال بووه .گوتم دهرفهتێکی زۆرم بۆمانهوه له ژنێڤ نیهو حهز دهکهم لهیال ببینم.
ئارامو بێ شلوێبوون گوتی" :داوای لێبووردن دهکهم .لهیال وهزعی باش نیهو
ههربۆیهش ناتوانێ بتانبینێ ".ئهمجار بێئهوهی گوێ بداته تووڕهییو داماویی من،
دهستی به گێڕانهوهی داستانهکانی کردهوه .ئهمجار باسی دوکتۆر موسهددیقی خزمیی
بۆکردم .وێنهیهکی ئیمزاکراوی ئهو ،سووچێکی ژووری دانیشتنهکهی ڕازاندبۆوه.
ههرجۆرێک بوو قسهکهیم پێبڕی .به دڵشکاوی له ئاپارتمانهکه هاتمه دهر .له دڵی
خۆمدا گوتم پێم وایه ههق بهو کهسانه بوو که دهیانگوت دهبێ واز له دیداری لهیال بێنم.
ههر لهوکاتهدا دهمزانی ئهگهر له زمان خۆیهوه باسی ژیانی دهگهڵ هووهیدا
نهگێڕمهوه ،بهتااڵییهکی گرنگ لهم بهسهرهاتهدا دهمێنێ.
دوای ماوهیهک ،ههوڵی دیداری لهیالم دهست پێکردهوه .ساڵێکی پێچوو .سهرهنجام
ئهو نهزهری گۆڕیو ئامادهی وتووێژ بوو .ئهووهخت له ماڵی پووری له پاریس دهژیا.
بهیانیی ئهو ڕۆژهی گهیشتمه پاریس زهنگم بۆ لێداو ههربۆ ئهوڕۆژه وهختێکمان دانا.
نیگهران بووم که نهکا جارێکی دیکه ڕای خۆی بگۆڕێ.
سهری سهعاتی  3هات .له سووچێکی تاریکو پڕدووکهڵی کافهیهکی پاریس دانیشتین.
چاکهتێکی چهرمی ڕهشی جوانی دهبهرداو شاڵوارێکی تاریکی دهپێدا بوو .کهوشه
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ڕهشهکانی جوانو ڕهحهت دیار بوون .چاوه کاریگهرو خهماوییهکانی به چاویلکهیهکی
قاوهیی داپۆشرابوون .دیمهنی مرۆڤێکی باوهڕبهخۆو سهنگینی ههبوو .نه تووڕهیی پێوه
دیار بوو ،نه ماندوویی .قاوهیهکی داوا کردو سهری قسهی داگیرساند.
لهیال ئیمامی یازدهی ڕهشهمهی )1933( 1311له شاری ئابادان له دایک بوو .مهلهک
خانمی دایکی کچی وسووقوددهوله بوو،که به یهکێک له سێ بناخهدانهری قهراردادی
شوومی  1919دهژمێردرا .بابی ناوی نیزاموددینی ئیمامی بوو .ئهویش له بنهماڵهیهکی
بهدهسهاڵتو بهناوبانگ بوو .نیزاموددین کارمهندی دهوڵهت بوو و زۆروهخت کاری
گرنگی ههبوون .له جهرگهی قهیرانی نهوتدا،نوێنهری ئێران له دهفتهری کومپانیی نهوت
له لهندهن بوو .لهیال دهیگوت" :بابم پیاوێکی لهسهرهخۆ بوو و خۆی له کێشهو ئاڵۆزی
دهپاراست ".بهشی زۆرتری سامانی بنهماڵه هی دایکی لهیال بوو .بهتایبهتی که پاش
مردنی بابی،مڵکوماڵێکی زۆری بۆ بهمیرات مابوو .بابی بابی لهیال له ڕووحانییه ناسراوو
ڕووناکبیرهکان بوو .پێی دادهگرت که کچهکانیو نهوه کچهکانی ههموویان بخوێنن .لهیال
منداڵی گهورهی بنهماڵه بوو .چوار خوشکو برای ههبوون .خوشکه جحێڵهکهی،فهریده،
منداڵێکی یهکجار جوان بوو .به پێچهوانهی لهیال که بهمنداڵی حهزی له خوێندن دهکرد،
52

فهریده زیاتر له غهمی پهیدا کردنی مێردێکی باشو پێکهوهنانی بنهماڵهدا بوو.

لهیال دوازده ساڵه بوو که ئێرانی بهجێ هێشت .بابی له ئینگلیستان کاری پێدراو
خێزانهکهشی دهگهڵ خۆی برد .لهیال له مهدرهسهیهکی شهووڕۆژیی بهناوبانگی ئینگلیس
له شاری) (Surreyناونووسیی کرد .دواناوهندیی له ئینگلیستان تهواو کرد .دوایه
گهڕایهوه ئێرانو دووساڵێک وهک سکرتێر کاری بۆ ئهسڵی چوار کرد 53.بیستودووساڵه
بوو که بههۆی میراتی بابی دایکی لهیالوه بنهماڵهکهی توانیان بۆ درێژهدانی خوێندن
بینێرنه ئهمریکا .ئهویش ساڵی )1955(1334ئێرانی بهجێ هێشتو له زانکۆی
کالیفۆڕنیا،له بهرکلهی ،ناونووسیی کرد .پاش ساڵێک ،هاوینی )1956( 1335چووه زانکۆی
کالیفۆڕنیا له لۆسئهنجلێس .لهوێ دهگهڵ کچێکی ئهمریکایی به ناوی جین بوو به
هاومزڵ .جین له ڕۆژنامهیهکدا بۆ پهیداکردنی هاوژوورێک ڕێکالمی کردبوو ،لهیالش
ههر لهو ڕێگایهوه دهگهڵی ئاشنا بوو .ئاپارتمانه هاوبهشهکهیان له ناوچهی وێستڤوودی
لۆسئهنجلێس له نیزیك زانکۆ بوو.

184

مهتهڵۆکهی هویدا
لهیال تواناییهکی ئهوهنده بهرباڵوی دارایی نهبوو .دهیگوت" :مانگانه سهدوشهست دۆاڵرم
له ماڵێڕا بۆ دههات" .دۆستهکهی ،جین که ئێستا دهگهڵ مێردهکهی ،الیل بێکهر،
فڕۆکهوانی خانهنشینی هێزی ئاسمانیی ئهمریکا ،لهشاری چووکو جوانی ناپا دهژی،
بهخۆشی یادی ئهو ڕۆژانه دهکاتهوه .دهیگوت" :لهیال ههمیشه نیگهرانی قورسیی خهرجی
خوێندنهکهی بوو .بهردهوام له غهمی ئهوهدا بوو که چهندی بکرێ زووتر خوێندنهکهی
تهواو کاو ئهو باره قورسه لهسهر شانی بنهماڵهکهی ههڵگرێ 54".لهیال خوێندکارێکی
جیددی بوو .حهزی لهو بێموباالتییه که بۆته بهشێک له ژیانی خوێندکاری ،نهدهکرد.
چهند دهرسێکی له بهشی هونهرو ئاڕشیتێکتدا گوزهراند .جاری واش بوو ئۆگریی به
کۆمهڵناسی نیشان دهدا .ڕۆژێک که له ماڵه ڕازاوهکهی جین چوومه سهردانی ،دوو
تابڵۆی دهستکری لهیال دیوارهکانیانی ڕازاندبۆوه .یهکیان به دیواری ژووری
نانخواردنهوه بوو،که سروشتێکی زهردی بێگیان بوو.تابڵۆکهی دیکه به دیواری حهمامی
ژووری خهوی ماڵهوه ههاڵوهسرابوو.لهودا ژنێکی ڕووت دهبینرا،که هێڵهکانی دهموچاوی
زهقو ڕهنگیشی سوورێکی ئاشقانه بوو.
له لۆس ئهنجلێس ،لهیال پاش ماوهیهک ئاشقی الوێک بوو که له دراوسێیهتیی خۆیدا
دهژیا .جینی دۆستی بیرهوهریی خۆشی لهو دۆسته تازهیه نهبوو .بهوحاڵه ،پێیگوتم" :پێم
وایه تهنیا ئهڤینی ڕاستهقینهی لهیال ههر ئهوالوه بوو ".تاوێک ڕاوهستاو ئهمجار بۆ
تهواوکردنی قسهکهی گوتی" :دیاره مهبهستم ئهوه نیه که دواتر ئاشقی ئهمیری نازهنین
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نهبوو .بهاڵم ئهڤینی بۆ ئهو لهجۆرێکی دیکه بوو".

بهفرانباری 1338لهیال له زانکۆی کالیفۆڕنیای لۆسئهنجلێس لیسانسی بهشی هونهری
وهرگرت .دهسبهجێ گهڕایهوه ئێران .هێشتا ئاشق بوو و هیوادار بوو ڕۆژێک دووباره به
یارهکهی بگاتهوه .لهوماوهیهدا ،فهریدهی خوشکی ،ئاشقی حهسهنعهلیی مهنسوور ببوو.
دهورانی خزمهتی مهنسوور له ڤاتیکان ساڵی 1957بهسهر چوو و ئهو دهسبهجێ
گهڕایهوه ئێران .له چهند مانگی ههوهڵی مانهوهی له تاراندا دهگهڵ دوو ژنی جیاواز
سهروسڕڕێکی پهیدا کرد .یهکهمیان ئاڕتیستێکی بهناوبانگو ئهوی دیکهیان ژنی پزیشکێکی
ددانی خهڵکی چێکۆسڵۆڤاکی بوو .بهاڵم بهرهبهره کهوته بیری ژنهێنانو دهگهڵ فهریده
ئاشنا بوو .ههر له شهوی زهماوهندی مهنسوورو فهریدهدا بوو که هووهیداش ئاشقی
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لهیال بوو*و بهشی زۆری ئهو شهوهی له پهنا لهیال بهسهر برد .لهیال بهڕاوێژێکی کهمێک
خهفهتاوی دهیگوت" :ئهمیر بنیادهمێکی زۆر لهبهرداڵن بوو .داستانی زۆر خۆشی
دهگێڕانهوه 56".ئهو ڕۆژانه هووهیدا تازه له سهفهری ئهمریکا هاتبۆوه .لهوێ چهند
دهورهیهکی یووگای دیبوون .لهیال دهیگوت" :ئهمیرزۆر ئۆگری ئهو دهورانه ببوو.
ئهوشهوه باسی ڕێژیمی خۆراکیی جۆراوجۆری یووگایی بۆ کـــردم 57".لهیالش
بهشبهحاڵی خۆی حهزی له ڕازاندنهوهی نێوماڵ دهکردو دهیهویست ههر بهوهش بژی.
هووهیدا یهکهمین کاری گرنگی لهوبارهدا پێسپارد .بڕیار درا لهیال ڕازاندنهوهی ژووری
ئێران له پێشانگای نێونهتهوهیی ئیزمیردا وهئهستۆ بگرێ.
دوای چهند جار یهکتردیتن که له زۆربهیاندا مهنسوورو فهریدهش ئاماده بوون،
هووهیدا سهرهنجام ڕۆژێک لهیالی بانگ کرده دهفتهری کاری خۆی له کومپانیی نهوت.
لهیال پێی وابوو هووهیدا "کارێکی دیکهی بۆ پهیدا کردوه ".تا ئهو وهخته پێوهندییهکهیان
جیددیو ڕهسمی بوو .لهیال دهیگوت "مکوڕ بووم که به ئاغای هووهیدا ناوی بهرم ".بهاڵم
ئهو ڕۆژه له دهفتهری هووهیدا خێرا تێگهیشت که سهردانهکهی پێوهندییهکی بهکاری
ڕازاندنهوهی نێوماڵهوه نیه .له جیاتی ئهوه هووهیدا باسی ئهڤینی خۆیو مهیلی به
زهماوهندی بۆ لهیال کرد .لهیال پێشنیاری هووهیدای ڕهت کردهوه .گوتی" :حازر نیم
مێرد بکهمو جگه لهوه منداڵهبهربوونیشم بۆ سهخته 58".هووهیدا دهسبهجێ وهاڵمی
دایهوه که منداڵداربوون بۆ ئهو جێگایهکی نیه .بێئهوهش که حاڵهتێکی جیددی وهرگرێ
ڕوونی کردهوه که لهڕابردوودا،به تاقیکردنهوهی پزیشکی ،بۆی دهرکهوتوه که ههرگیز
ناتوانێ ببێته باب .لهیال سهرهنجام چارهیهکی نهما جگه لهوه که ڕاستییهکهی بۆ بدرکێنێ.
"ئهمن ئامادهی زهماوهند نیم .جگهلهوهش ،ئهمن ئاشقی پیاوێکم که له ئهمریکا دهژی".
بهاڵم سهرهڕای ئهو ڕوونکردنهوهیه ،هووهیدا وازی له داخوازهکهی نههێنا .نهکههر
لهیالی له زۆر میواندارییاندا دهدی ،بهڵکوو ههروا سهوداسهری بوو .بهاڵم ههرلهوکاتهدا

* شررهوی زهماوهنرردی مهنیرروور لررهبارمکی دیکهشررهوه جێرری سررهرنجه .سررێ سررهرۆکوهزیری دواتر،ئررهو شررهوه
لرره نێررو میوانهکانرردا بررووو .بێج رره لرره مهنیرروورو هووهیرردا زولفررهقار عررهلی بۆتررۆا لررهو میواندارییررهدا بهشرردار برروو.
ههرسرررێکیاو الو بررروووو هرررهر سرررێکیاو بررره پشررر یوانیی ئرررهمریکا دڵ رررهرم برررووو .ههرسرررێکیاو چاکیرررازیخوازو
عورفیههوشرررپ برررووو .ههرسێکیشررریاو بهدهسررر ی هێرررزه ئییرررالمییهکاو کررروئراو .سرررهیر ئهوهیررره هووهیرررداو بۆترررۆ
لهماوهی حهوتوویهکدا ئییدام کراو.
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سیاسهتێکی دیکه مێشکی وی بهخۆیهوه خهریک کردبوو .ئێران بهرهو ئاڵوگۆڕێکی مهزن
دهڕۆیشتو هووهیداش بڕیاری دابوو لهو ئاڵوگۆڕهدا نهخشێکی گرنگ یاری بکا.
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فهسڵی حهوتهم
شۆرشی سپی

ئاڵۆزیو ناڕوونی ههر زیاد دهبێ
داخوا ههرگیز ناتناسین؟
مهلویل

ئهو گومانه زۆر باوه که دهوڵهتی ئهمریکا له سهردهمی جان کهنهدییهوه شای بۆ
هێندێک چاکسازیی ئابووریو سیاسی له مهنگهنه داوه .بهاڵم وابزانم به پشتبهستن به
بهڵگه مێژووییهکان دهتوانین بڵێین ڕاستییه مێژووییهکه وا نیه .له نێوهڕاستهکانی دهیهی
30ی ههتاوییهوه ،واته ڕاست پێنج ساڵ پێش سهرۆکایهتیی کهنهدی ،سیاسهتدانهرانی
ئهمریکا نیگهرانی سهقامگیریی درێژخایهنی ئێران بوون .ساڵی ،)1958( 1337سیا
ههرنهبێ له دوو ڕاپۆرتی جیادا،گهیشته ئهو ئاکامه که "حهمهڕهزای پههلهوی توانای
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گرتنو جێبهجێکردنی بڕیاری پێویستو لێبڕاوانه بهرهو چاکسازیی کۆمهاڵیهتیی نیه"

ههشتی ڕهشهمهی ،)1958( 1336تیمسار وهلییوڵاڵی قهرهنی،دهگهڵ سیوههشت کهسی
دیکه ،بهتۆمهتی پیالنی کۆدیتا دژی شا گیران 2.دهوڵهتی ئێران له یهکهم بهیاننامهی خۆی
لهو پێوهندییهدا "دهوڵهتێکی بێگانهی نهناسراو"ی وهک بهرپرسی کۆدیتا ناساند.
ئهوکات،ههموو چاوهدێره سیاسییهکان دهیانزانی که ئهو "دهوڵهته بێگانهیه" له دهوڵهتی
واڵته یهکگرتووهکانی ئهمریکا بهدهر نیه .دیاره چهندوچۆنی دهستبوونی دهوڵهتی
ئهمریکا له کۆدیتای قهرهنیدا هێشتا ڕوون نیه .بهاڵم به پشتبهستن به بهڵگهنامهکانی
وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا دهکرێ لێبڕاوانه ئیددیعا بکهین که قهرهنی پێش
کۆدیتا پێوهندیی دهگهڵ باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران ههبوو .بۆ وێنه ،ئهو حهڤدهی
ڕێبهندانی ئهوساڵه چووه باڵیۆزخانهو پێشنیاری کرد وهزیری دهرهوهی ئهوکاتی
3

ئهمریکا،جان فاستهر دالێس ،داوا له شا بکا که "پادشایهتی بکا،نه حکوومهت".

له ههوڵێکی بهرباڵوو پێکهوهبهستراودا ،دهوڵهتی ئهمریکا ،سندووقی نێونهتهوهیی دراو،
بانکی جیهانی ،بانکی نێونهتهوهیی نوێکردنهوهو پهرهپێدان،و زانکۆی هاروارد ،به کۆمهگی
ماڵیی بنیاتی فۆرد،گهاڵڵهی سیاسهتێکی نوێیان له ئێران داڕشت .دهیانهویست قهوارهی
ئابووریی واڵت بگۆڕن .داوای بهرنامهی درێژخایهنی ئابوورییان دهکردو سیاسهتی
خۆخڕکردنهوهی ئابوورییان پێشنیار دهکرد .ههر لهوکاتهدا ،دهیانهویست نهختێکیش له
دهسهاڵتی شا کهم بکهنهوه .یهکێک له ئاکامه ڕهنگه نهخوازراوهکانی ئهم ههواڵنه ئهوه
بوو که ساڵی )1965(1344ئهمیر عهبباسی هووهیدا بوو به سهرۆکوهزیری ئێران .ئهو
بیروبۆچوونانه که ئهو له سااڵنی دهسهاڵتی خۆیدا به دوایانهوه بوو،ههموویان زۆر وهک
ئهو سیاسهته چهندالیهنهیهی ئهمریکا دهچوون.
دیاره له ترسی ئهوهی نهکا دهسهاڵتی پشتی ئهو چاکسازییه بۆ سهقامگیریی سیاسیی
ئێران بهس نهبێ ،یان تهنانهت ئهو ئهمنیهته بخاته مهترسییهوهش ،ڕێکخراوه
ئهمنیهتییهکانی ئهمریکا ساڵی )1957(1336کۆمهگیان به دامهزرانی ساواکیش کرد .له
ساڵهکانی دواتردا ساواک پشتی به هاوکاریی هێندێ ڕێکخراوی ئهمنیهتیی وهک
مووساد،ئێم ئای6و هێندێ ڕێکخراوی پۆلیسیی ئورووپای ڕۆژههاڵتیش قایم بوو و
بهرهبهره مهودای چاالکییهکانی بهرباڵو بوو .بههێزکردنی ساواک لهڕاستیدا
4

بهرگێڕهوهیهک بوو دژی سهرههڵدانی پشێوی یان کۆمۆنیزم له ئێراندا.
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له نێوهڕاستهکانی دهیهی 30ی ههتاویو له جهرگهی شهڕی سارددا ،کهمتر واڵتێک
بهقهد ئێران بایهخی ستڕاتیژیو ئابووریی ههبوو .لهو بوارهدا ،پێش ههموو شتێک
مهسهلهی نهوت گرنگیی ژیانهکیی ههبوو22 .ی ژوئهنی  ،1953برایانی دالێس ،که
یهکیان وهزیری دهرهوهو ئهوی دیکهیان سهرۆکی سیا بوو،له دهفتهری وهزیری
کاروباری دهرهوه کۆبوونهوهیهکیان کرد .بهرنامهی کاری کۆبوونهوهکه پهسندکردنی
وردهکاریی ناردنی یهکێک له مهئموورهکانی سیا بۆ ئێران بوو .ناوی ڕاستی ئهو
مهئمووره کهرمیت ڕۆزڤێڵتو ناوی عهمهلیاتییشی "بارانساز” بوو .ئهرکهکهشی
ڕووخاندنی دهوڵهتی موسهددیقو گێڕانهوهی شا بۆ سهر دهسهاڵت بوو .ناوی
عهمهلیاتیی شاش "پیشاهنگ" بوو 5.کۆدیتا بهسهرکهوتنهوه ئهنجام درا .شا گهڕایهوه سهر
دهسهاڵت .موسهددیق زیندانی کرا .له گرنگترین ئاکامهکانی ئهم کۆدیتایه ئهوه بوو که
کۆنسێڕسیۆمێک له کومپانییه نهوتییهکان دهسهاڵتی بهسهر نهوتی ئێراندا پهیدا کرد.
هێندێ بهڵگه که ماوهیهک لهمهوبهر لهبارهی چهندوچۆنی کۆدیتاوه له ڕۆژنامهی
نیۆیۆڕک تایمزدا باڵو بوونهوه به ئاشکرا نیشان دهدهن که ئهمریکا پێش پهسندکرانی
وردهکاریی نهخشهی کۆدیتا دهیهویست ئینگلیس ئهوه دهستهبهر بکا که دوای
تهواوبوونی عهمهلیاتهکه بهشێک له نهوتی ئێران دهبێته هی کومپانییه ئهمریکاییهکان.
"مێژوولکهی پێوهندییهکانی ئێرانو ئهمریکا" که وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا
دایناوه ئهم ڕاستییه به زمانێکی دیکه دهردهبڕێو دهنووسێ" :شێرهکانی نهوتی ئێران
کرانهوهو هاوکات دهگهڵ ئهوه ئهمریکاش بهرهو ئێران شۆڕ بۆوه".

6

شا تا دوایین لهحزهی ژیانی لهوباوهڕهدا بوو که پاڵهپهستۆی ئهمریکا بۆ چاکسازیی
کۆمهاڵیهتی له ئاخروئۆخری دهیهی سیو سهرهتاکانی دهیهی چلداو ههروهها شۆرشی
ئیسالمی خۆشی ،ئاکامی ههوڵهکانی وی بۆ کزکردنی دهسهاڵتی کومپانییه نهوتییهکان
بوون .له وهاڵم بۆمێژوو "پاسخ به تأریخ"دا که دواکتێبیهتیو ڕاوێژهکهی هێندێ جار
وهک دۆنکیشۆت دهچێ ،دهنووسێ:
"مێژووی نهوت پڕکێشهترین فهسڵی ئاڵوگۆڕی ئابووریو سیاسیی زۆر له گهالنی جیهانی
ئێستایه .فهسڵێکه پڕ له ئاژاوهسازی،پیالن ،ههورازو نشێو،ئاڵوگۆڕی سیاسیوئابووری،
تێڕۆرو کۆدیتاو شۆرشی خوێناوی .ئهو ڕووداوانهی لهوسااڵنهی دواییدا بهسهر واڵتی من
هاتنو ئهو مهسهالنهی ئهمڕۆ ئێران لهگهڵیان بهرهوڕوویه ،ههروهها ڕووداوهکانی
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ناوچهی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست بێ لێکدانهوهی وردی مهسهلهی نهوت تێگهیشتنو
لێکدانهوهیان ناکرێ...
ههر دهگهڵ ئهوهی ئێران دهسهاڵتی تهواوی بهسهر سامانه ژێرزهوییهکانی خۆیدا
بهدهست هێنا،هێندێک له ڕاگهیهنه گشتییهکانی دنیا خهباتێکی بهرینیان دژی واڵت دهست
پێکردو منیان به پادشایهکی ملهوڕ ناو برد .چاالکییه دژی ئێرانییهکانی ڕیکخراوه بهناو
خوێندکارییهکان له دهرهوهی واڵت هان دران .ئهم خهباته ساڵی )1958( 1337دهستی
پێکرد .ساڵی 1341گهیشته چڵهپۆپه ،بهاڵم ههرگیز لهنێو نهچوو .ههرچهند دوای
شۆرشی شاو خهڵک له ئێران لهوساڵهدا ،بهرامبهر به پێشکهوتنو ئاڵوگۆڕهکانی ئێران
دوژمنانمان ناچار بوون بێدهنگ بن .بهاڵم دووباره خهباتی تهبلیغاتیی خۆیان ساڵی
 )1975(1354دهست پێکردهوه( 7.محمد رضا پهلوی،پاسخ به تأریخ ،بهکوشش شهریار،
تهران)112-118 ،1357
دیاره ئهگهر بۆچوونی یهکسهر ههقبهدهستانهی شا له مێژووش قبووڵ نهکهین ،دیسان
ناتوانین گومان لهوه بکهین که یهکێک له تهوهرهکانی سیاسهتی هاوچهرخی ئێران ههر
ئهم مهسهلهی نهوته بوو .ئێران یهکێک لهگرنگترین واڵتانی بهرههمهێنی نهوته.
جگهلهوه ،خهلیجی فارس به شاڕهگی نهوتی جیهانو ئاوهڕێی سهرهکیی ناردنی نهوت بۆ
ڕۆژئاوا دادهنرێ .له یهک قسهدا،ئهمنیهتی لێوارهکانی ئێران،زامنی ئهمنیهتی چوونی
نهوتی خهلیجی فارس بۆ شوێنهکانی دیکهی دنیایه.
هاوینی ساڵی،)1958( 1337کۆدیتا خوێناوییهکهی عێڕاق "شای ئێرانی ترساندو غافڵگیر
کرد(.بێ گومان بیری پێ له وهزعیهتی خۆشی کردهوه 8").ههرلهوکاتهدا ،لهو وهختهوه،
شا زۆر نیگهرانی دهستدرێژیی عێڕاق بۆسهر ئێران بوو .ههروهک له ڕاپۆرتێکی سیا،
ڕێکهوتی 12ی مانگی مای 1966دهردهکهوێ ،شا ناسیۆنالیزمی عهڕهبی ،که له الیهن
ناسر له میسرهوهش پشتی دهگیرا ،به مهترسییهکی گهوره بۆسهر ئێران دهزانی 9.له
ئاخروئۆخری دهیهی سیو له تهواوی سااڵنی دهیهی چلدا ،ئهو گومانانهی شا،بهتایبهتی له
ڕوانگهی ناحهزانیهوهو تهنانهت به بۆچوونی هێندێ له پشتیوانانیشی له ئهمریکا،نیشانهی
ترسی شێتانهی ناوبراو بوون .بهاڵم ئهمڕۆ که ئهزموونی شهڕی ماڵوێرانکهری ئێرانو
عێڕاقمان بهجێ هێشتوه،چاره نیه دهبێ ئهوڕاستییه قبووڵ بکهین که ئهو گومانانهی شا
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بێجێ نهبوونو ڕاست لهسهر بناخهی پێشبینییهکی وردو دروستو تهنانهت
پێغهمبهرانهی دواۆژ دانرابوون.
سهرباری مهترسیی دهستدرێژیی عێڕاق ،ئێران سنوورێکی هاوبهشی دوورودرێژی
دهگهڵ شووڕهوییش ههبوو .شا ههمیشه نیگهرانی دهستتێوهردانو پیالنگێڕیی
شووڕهوی له ئێراندا بوو .له ڕاستیدا یهکێک له پایهکانی سیاسهتی دهرهوهی ئێران لهو
سهردهمهدا ئهو گومانه بوو که دهوڵهتی شووڕهوی ،به پهیڕهوی له سیاسهتی
لهمێژینهی تهزارهکان ،له دهرفهتێک دهگهڕێ بۆ ئهوهی دهوڵهتی ئێران بڕووخێنێو
حکوومهتێکی دهستنێژی خۆی تێدا دامهزرێنێو سهرهنجام خهونی لهمێژینهی
وهدهستهێنانی بهندهرێک له ئاوه ئازادهکانی خهلیجی فارسدا وهدی بێنێ .جان فاستهر
دالێس،له کاتی ئامادهکردنی سهفهری نۆیهمی شا بۆ ئهمریکا له پووشپهڕی 1337
()1958دا،یادداشتێکی بۆ ئایزهنهاوێر نووسی .لهودا هاتبوو[" :شا] پێی وایه ئێران
پێویستیی به سوپایهکی بههێزتر ههیه...تا بتوانێ خۆ لهبهر دهستدرێژیی شووڕهوی
ڕابگرێ .له وتووێژێکدا که مانگی ژانویه دهگهڵیم ههبوو ،ههوڵم دا تێیبگهیهنم که
بهربهستی بنهڕهتی دژی هێرشی شووڕهوی لهو ناوچهیه توانای بهرگێڕهوهی واڵته
10

یهکگرتووهکانه".

ئهم ههوڵه دووالیهنهی کاربهدهسته ئهمریکاییهکان،واته کهمکردنهوهی خهرجی
خۆچهکدارکردنی ڕێژیمی شا لهالیهکو ملزهمکردنی شا بهوه که لهجیاتی بههێزکردنی
سوپای ئێران ،پشت به دهسهاڵتی یهکالکهرهوهی ئهمریکا ببهستێ ،لهالیهکی دیکه ،له
ماوهی دهساڵی دواتردا درێژهی ههبوو و هێندێ ههورازو نشێوو جاروبار ئاڵۆزیی
دهگهڵ بوون .لهجێدا،شا ههرگیز نهچووه ژێر باری قسهی ئهمریکاییهکانو له سهردهمی
سهرکۆماریی کهنهدیو جانسۆندا ،ئهم مهسهلهیه تهوهری ئهو ناکۆکییانه بوو که جاروبار
له نێوان شاو دهوڵهتی ئهمریکادا ڕوویان دهدا .ئهم ئاڵۆزییانه له سهردهمی نیکسۆندا
تهواو بوون .ئهو سهرهنجام دهگهڵ شا بوو به هاوڕا .گوتی لهمهودوا شا دهتوانێ چهندی
پێی خۆشه چهک بکڕێ .وهک دهڵێن ،ئهو بۆ کڕینی چهک "چهکی سپی"ی دا به شاو
دهستی ئاوهاڵ کرد تا به کهلکوهرگرتن له داهاتی ڕوولهزیادبوونی نهوت ،چهکی
دڵخوازی خۆی له ئهمریکا بکڕێ.

192

11

مهتهڵۆکهی هویدا
دیاره له ساڵی)1958( 1337دا تهوهری سهرهکیی سیاسهتی دهرهوهی ئهمریکا بهرامبهر
به شووڕهوی ،نێوهرۆکی ستڕاتیژیی "گهمارۆ" بوو پاش ماوهیهک ئهمریکا ،به
ڕهزامهندیی ئینگلیستان،ئێرانی ئاگادار کردهوه که" :پێشوازی له بهستنی پهیمانێکی
بهرگریی ناوچهیی دهگهڵ تورکیهو پاکستانو عێڕاق دهکاو ئهگهر پهیمانێکی وا دروست
بێ،ئهمریکا ئامادهیه کۆمهگ به بههێزبوونی هێزهکانی بهرگریی ئێران بکا 12".ئێران
دوای وهرگرتنی پهنجا میلیۆن دۆاڵر کۆمهگ له ئهمریکا ،سهرهنجام تێکهڵ بهو شته بوو
که ناوی نرا پهیمانی سهنتۆ *.هووهیدا ئهوکاتهی سکرتێری باڵیۆزخانهی ئێران له تورکیه
بوو ،سهروکاری دهگهڵ کاروباری پهیمانی سهنتۆ پهیدا کرد .له ڕاستیدا چوون بۆ نێو
ئهو پهیمانه به ههنگاوێکی گرنگ له سیاسهتی دهرهوهی ئێراندا دهژمێردرا .دووسهد
ساڵێک دهبوو که ئێران ههوڵی دابوو له کێشهی ڕۆژئاواو ڕۆژههاڵتدا ههرنهبێ بهڕواڵهت
بێالیهن وهمێنێ .بهاڵم به چوونه نێو سهنتۆ ئێران بهکردهوه ئهو بێالیهنییهی وهال ناو
دهگهڵ بهرهی ڕۆژئاوا کهوت.
ساڵی،)1337( 1958سهرهڕای پێوهندیی دۆستانهی نێوان شاو ئایزهنهاوێر،هێندێ نیشانهی
ئاڵۆزییهکی ڕوولهزیادبوون له پێوهندیی نێوان ئێرانو ئهمریکادا دهرکهوتن .له
سێپتامبر(خهرمانان)ی ئهوساڵهدا ئهنجومهنی ئاسایشی نیشتمانیی ئهمریکا کۆبوونهوهیهکی
بۆ ڕاگهیشتن به "ڕاپۆتی ئاسایشی تایبهتی"ی ڕێکخراوی سیا پێک هێنا .لهو ڕاپۆرتهدا
گوترابوو که" :ڕێژیمی ئێستا[لهئێڕان] زۆر وێدهچێ دهوامێکی زۆری نهبێ ".له ئاکامدا،له
سێپتامبرهوه تا نۆڤامبر" ،سیاسهتی ئهمریکا له ئێران کهوته بهر ههڵسهنگاندنهوهی
سهرلهنوێ" .ئامانجی بنهڕهتیی ئهو ههڵسهنگاندنهوهیه ،لێکدانهوهی چۆنیهتیی پێکهێنانی
چاکسازیی پێویست له ئێراندا بوو .کاربهدهسته ئهمریکاییهکان دهیانهویست بزانن "چۆن
دهتوانن شای ڕازی بکهن که بێئهوهی پشتیوانه خۆپارێزهکانی لهدهست بدا ،هێندێک له
*

چهند مانک دوای چاپی ئی لیییی ئهم ک ێبه ،هێ د بهڵ هی رنک و جێی سهرنجه دهربارهی چوونی ئێراو بۆ نێو

ئهو پهیکانه دهسپ کهوتن .له بهڵ هنامهکانی وهزارهتی کاروباری دهرهوهو بیرهوهرییهکانی سێردنیس هایپ،باڵیۆزی
ئی لیس له ئێراندا ،دهبی ین که ئێراو ههر له سهرتای دروسپبوونی ئهم پهیکانهوه زۆر تامهزرۆ بووه بچێ ه نێوی،
بهاڵم ئی لیسو تاهادهیهکی کهم ر ئهمریکاا دئی ئهوکاره بووو .دهیان وه ئێراو دهبێ له پێشدا بارودۆ ی ئابووریو
سیاسیی واڵه همک بخاو سهقام یر بکا .تهنیا پاا ههوڵی زۆری شاو دوای پهنابردو بۆ تورکیه ،ئی لیسو
ئهمریکا،ئهواو هازی بووو که ئێراو بچێ ه نێو پهیکانی بهغدا ( که دواتر ناوی نرا پهیکانی سهن ۆ) .بێوانهSir :
Denis Wricht, MEMOIRS. (Unpublished).PP.286-292.
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مهتهڵۆکهی هویدا
داخوازهکانی چینی نێونجی (که ئهمریکا پێی وابوو گرنگترین هێزی موخالیفی ئهوه)،
بێنێته دی ...ئهو کاربهدهستانه گهیشتنه ئهو ئاکامه که ئهگهر شا حازر نهبوو ئهو
پێشنیارانه قبووڵ بکا ،ئهمریکا لهڕێگای دامهزراندنو پهرهپێدانی پێوهندیی گونجاو دهگهڵ
14

تاقمه ڕووبهگهشه ناکۆمۆنیستهکانهوه ،له هاوپێوهندیی خۆی دهگهڵ شا کهم بکاتهوه".
له ڕاستیدا،سهرهتای دهیهی چل[ی ههتاوی] ،ناوهندی قورسایی سیاسهتی ئهمریکا له
ئێران پێکهێنانی یهکیهتی له نێوان شاو چینی نێونجیدا بوو .دهیانهویست حیزبو بنیاتی

پێوست بۆ هێنانهمهیدانی بژارده تازهکووره تهکنۆکراتهکان دروست بکهن .لهم ڕیگایهوه،
ههر لهو کاتهدا دهیانهویست ژێرپێی حیزبه نهریتییهکانی دژ به شاش بهتاڵ بکهن .ههر
لهو سااڵنهدا ،مهنسوور ،بههاوکاریی نیزیکی هووهیدا ،دهیهویست ئهمریکاییهکان حاڵی بکا
که ئهو له ههمووکهس باشتر دهتوانێ ئهو ئاڵتهڕناتیڤه دروست بکا.
شا لهبهرهوڕووبوونهوه دهگهڵ ئاڵوگۆڕه سیاسییهکا نی دهیهی چلدا وهک
سیاسهتمهدارێکی بهتواناو کارامه خۆی نیشان دا .لهالیهک بهرامبهر بهویستهکانی
ئهمریکاو ئینگلیس نهرمیی نیشان دهداو لهالی دیکه ڕۆژبهڕۆژ دهسهاڵتی خۆی زیاد
دهکرد .بۆنموونه ،موافهقهتی دهگهڵ پڕۆژهی دروستکردنی سازمانی بهرنامه نیشان
دا .ههر لهوێش بوو که "گرووپێکی بچووکی پێکهاتوو له چهند ئابووریزانی ئێرانی" و
"کۆمهڵێک ڕاوێژکار که بنیاتی فۆرد خهرجی دهکێشان" ،ههوڵیان دهدا سیاسهتی
بهرنامهدانانی ئابووریی درێژخایهن له ئێراندا جێبهجێ بکهن 15.دهیانهویست لهو
ڕێگهیهوه بهرنامهڕێژیی درێژخایهنی ئابووری له ئێراندا سهقامگیر بکهن و له دهستی
تاکهکهسێکی دهربێنن .شا بهڕواڵهت ئهم سیاسهتهی قبووڵ کرد ،بهاڵم ههر لهو کاتهدا،له
چهند ساڵی دواتردا بهرنامه ئابوورییهکانی جۆرێک له دهستی خۆیدا خڕ کردنهوه که بۆ
ههموو سهرمایهدانانێکی گهورهی بهشی نێوخۆییو دهرهوه ڕهزامهندیی خۆی پێویست
بوو .جگهلهوه ،بهرپرسانی بهرنامهڕێژیی واڵت دهستیان تهنانهت به ڕهقهمهکانی داهاتی
سااڵنهی دهوڵهتیش ڕانهدهگهیشت .بۆ وهدهستهێنانی ڕهقهمی"تقریبی"ی ئهو داهاته،
مودیری کارای سازمانی بهرنامه ناچار بوو کهلک له پێوهندییه تایبهتییهکانی خۆی له
16

کومپانیی نهوت و کۆنسێڕسیۆمدا وهربگرێ.

به زیادبوونی پاڵهپهستۆی ئهمریکاییهکان بۆ ئهنجامدانی چاکسازی،له سااڵنی نێوهڕاستی
دهیهی پهنجا[ی ههتاوی]دا شا ئۆگرییهکی زیاتری به چاالکییهکانی ئهنجومهنی بهرزی
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئابووری نیشان دا .شا ،سهرۆکوهزیر،مودیری کارای سازمانی بهرنامه ،سهرۆکی بانکی
ناوهندیو ژمارهیهک له وهزیران ئهندامی ئهو ئهنجومهنه بوون .ساڵی)1958( 1337
حهسهنعهلیی مهنسوور کرا به سکرتێری ئهو ئهنجومهنه .ئامادهکردنی کۆنووسی
دانیشتنهکانو چاوهدێریی جێبهجێبوونی بڕیارهکانی ئهنجومهنو ههروهها پێشنیاری
ڕێگاچاره بۆ مسهله ئابوورییهکانی واڵت له ئهرکهکانی ناوبراو بوون .سهرهنجام،
مهنسوور له ئهنجومهنی بهرزی ئابووری وهک ئامرازێک بۆ بهدهستهێانی ناوو ناوبانگ
کهلکی وهرگرت.
بهاڵم مهنسوور بهوهنده دانهدهمرکاو سکرتێریی ئهنجومهنی بهرزی ئابووری بۆ
بهرزهفڕییهکانی وی بهس نهبوو .زۆری پێنهچوو بۆخۆی گرووپێکی له تهکنۆکڕاتو
مودیره ئێرانییهکان پێکهوه نا .کاری ئهو گرووپه لێکۆڵینهوهی مهسهله کۆمهاڵیهتیو
ئابوورییهکانی ئێران بوو .ههر لهو کاتهدا دهیانهویست هێندێ ڕێگهچارهش بۆ ئهو
گیروگرفتانه پهیدا بکهن .مهنسوور بۆ دروستکردنی ئهو گرووپه داوای کۆمهگی له
هووهیدا کرد .له ئێرانیش ،ههروهک ئورووپا ،ئهم دووه دۆستی نیزیکو بهئهمهگی
یهکتر بوون .دیاره هووهیدا نهکههر بهئیشتیاوه چووه پاڵ گرووپهکهی مهنسوور،
بهڵکوو دهسبهجێ بوو به بیرۆکهداڕێژیشی .بهپێی ڕاپۆرتی سیا،ڕیشهی ئهو گرووپه
"دهورهیهک" بوو که مهنسوور ساڵی )1959( 1338وهڕێی خستبوو .خاڵی هاوبهشی "نۆ
ئهندامی یهکهمی گرووپهکه ئۆگرییه پیشهییو کۆمهاڵیهتییهکانیان بوو .ههموویان الو
بوون .نێونجیی تهمهنیان سیوحهوت ساڵ بوو .چاکسازیخوازانێک بوون که دهیانهویست
له چوارچێوهی ڕێژیمدا کار بکهن .ههرلهوکاتهدا،ههموویان به دوای قازانجی خۆشیاندا
دهگهڕان .ههشت کهسیان دهرسخوێندووی دهرهوه بوون .چوارکهسیان خوێندنیان له
فهڕانسه تهواو کردبوو .پاش نیزیکهی دووساڵ ،دهورهی مهنسوور بوو به "كۆمهڵی
پێشکهوتنخواز" .ئامانجی ،کهندوکۆژ له بواری مهسهله سیاسیو ئابوورییهکانی واڵتدا بوو.
ژمارهی ئهندامهکانی بهرهبهره گهیشته نیزیکهی دووسهد کهس .زۆربهی ئهوانه
کهسانێک بوون که پێوهندیی پیشهیی یان کهسییان دهگهڵ مهنسوور یان هووهیدا
ههبوو".
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ئهڤینو ئۆگریی هووهیدا به "دهوره"ی مهنسوور ڕیشهی کردهییو تێئۆریی ههبوون.
ئهستێرهی سیاسیی مهنسوور له ههڵکشاندا بوو ،هووهیداش هیوای دواڕۆژی خۆی بهو
195

مهتهڵۆکهی هویدا
ئهستێرهیهوه گرێ دابوو .ههر لهوکاتهدا ،هووهیدا له باری تێئۆرییهوه گرنگیی گرووپێکی
وهک "کۆمهڵی پێشکهتنخواز"ی باش دهزانی .چاک تێگهیبوو که ئهو گرووپه دهتوانێ له
درێژخایهندا نهخشێکی بنهڕهتی له سیاسهتی ئێراندا یاری بکا .ههروهک،ئاگای له پێویستیی
زوودامهزرانیشی ههبوو .ئهو بۆخۆی کهمێک دوای ئهوهی چووه کومپانیی نهوت،ببووه
یهکێک له الیهنگرانی سهرهکیی تێئۆریی "بهئێرانیکردن"ی سهنعهتی نهوت .له وتووێژ
دهگهڵ کۆنسێڕسیۆمدا زۆرجار پێی لهسهر پێویستیی کهلکوهرگرتن له مودیرو
تهکنیسیهنی ئێرانی له جیاتی مودیرو تهکنیسیهنی بێگانه ،دادهگرت .ههر لهو
کاتهدا،دهگهڵ ئهوبهشه له بهرهی الوی مودیرانو تهکنیسیهنو حیسابدارانی ئێرانی که
خوێندنیان له ڕۆژئاوا تهواو کردبوو و له کومپانیی نهوت کاریان دهکرد ،ببووه هاودڵو
هاوسهنگهر .ئهوان به ئومێدی پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ له ئێراندا گهڕابوونهوه واڵتهکهیان.
بهاڵم مهیدانی ئیداری بۆ ئهو گرووپه بهرتهسک بوو .کۆنسێڕسیۆم ههمیشه کۆسپی
لهسهر ڕێی گهشهکردنو چوونهپێشیان دادهنا .هوويدا بهسهبرو سیکهدانهوه بوو به
پاڵپشتی ئهو تهکنۆکڕاته ناڕازییانه .زۆرجار بانگی دهکردنه دهفتهرهکهی خۆی ،گوێی بۆ
سکااڵکانیان ڕادهگرتو داوای لێدهکردن بۆ بههێزکردنی گیانی هاوپێوهندییو کار له
کرێکارانی کومپانیی نهوتدا هێندێ ڕێگهچاره پێشنیار بکهن.
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له سهرهتای دهیهی چلهوه،هووهیدا له الپهڕهکانی "کاوش"دا پێی لهسهر پێویستیی
پێگهیاندنی بهرهیهکی تازه له مودیرو تهکنیسیهنه ئێرانییهکان دادهگرت .ئاڵوگۆڕهکانی
کۆمهڵی له الپهڕهکانی گۆڤاردا دهخسته بهر باس .تهوهری سهرهکیی سهروتارهکانی
پێداگرتن لهسهر ئهو ئهسڵه بووکه پڕۆسهی نوێکردنهوه له کۆمهڵدا تهنیا به
کۆمهگو هاوکاریی توێژی تهکنۆکڕات دهتوانێ سهر کهوێ .له وتارێکدا به ناوی "ئهمڕۆ
کار بهدوای کارزاندا دهگهڕێو کارزانیش بهڕادهی پێویست نیه" ،نووسیبووی له ههموو
جێیهک ،تهنانهت له واڵتانی پێشکهوتووش دهگهڵ کهمیی کارزان بهرهوڕووین .باوهڕی
وابوو "ههموو لهخۆیان دهپرسن بۆچی ئهوکاتهی بڕیارمان دا کارخانه وهڕێ بخهین
بیرمان له ژمارهی ئهوکهسانه نهکردهوه که دهبوو ئهو دهزگایانه دامهزرێننو دوایهش
کاریان پێ بکهن ".ئهم قسانهی هووهیدا ڕهخنه له سیاسهتی نوێکردنهوهی ناهاوسهنگو
ناڕێکوپێک بوون ،مهبهستی سیاسهتێک بوو که لهودا ههڵدانی سهنعهتی له بهشێکدا
هاوڕێ دهگهڵ پێشکهوتنی سهرخانی "روبنایی"یهو له بهشهکانی دیکهدا هاوڕێ نیه .سهیر
ئهوه بوو دواتر ههر ئهو نوێکردنهوه ناهاوسهنگه بوو به سروشتی جیاکهرهوهو ڕوونی
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مهتهڵۆکهی هویدا
دهورانی سهرۆکوهزیریی هووهیدا خۆی .له کۆتایی ههر ئهو سهروتارهدا،هووهیدا
نووسیبووی" :کهوایه ههرکهس ئهم ئاووخاکهی خۆش دهوێ دهبێ ئامانجی ئهوه بێ که
یهکهم،له پیشهسازیو کشتوکاڵو ههرجێیهک که لهوانهیه کارزانێکی بێگانه دابمهزرێندرێ،
خهڵکی ئێرانییان لهجێگا دابنرێ .دووهم ،ئهوهنده کارناسو کارزانی ئێرانی ئاماده بکهین
که بۆ ئهو سهنعهتو پیشه تازانهش که دهبێ ڕۆژێک له ئێران دابمهزرێن به ڕادهی
پێویست خهڵکی کارزانمان ههبێ".
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له وتارێکی دیکهدا ههر لهو بارهیهوه،باسی پێوهندیی پێچهڵپووچو ناسکی مافو
بهرپرسایهتیی مرۆڤهکانی کردبوو و نووسیبووی "دهسهاڵت بێ بهرپرسایهتی نابێ ".پێی
لهسهر گرنگیی بێجێنشینی تهکنۆکڕاتهکان لهو شۆرشهدا دادهگرت که پێی وابوو ئێران
نیازمهندو تینوویهتی .دهیگوت تهکنۆکڕاتهکان دهبێ توانای نهزهریو نووستووی خۆیان
وهخهبهر بێننو بهکاری بهرن .دهبێ قهواره نهریتییهکان بڕووخێنینو له جێگای وان
"بهدهستی خهڵکی واڵتهکهمان ،خهڵکی بهرپرسو سهرپشکی واڵتهکهمان خانووی نوێ
دروست بکهین ،ئیدی جێگای بڕوبیانوو نیه .چوونکه پڕۆژه ههیه ،نهخشه ههیه .دهرهتانی
کار ههیه .تهنیا هێزی ئێرانیو ههستی بهرپرسایهتیی دهوێ تا دیواری خانووی نوێ
بچێته سهرێ 20".تهنانهت کۆمهگی له مێژووهکانی هیڕۆدۆتیش وهردهگرت و ئاماژهی
بهو ڕاستییه دهکرد که ئێرانییان له ڕۆژگاری داریووشهوه ،واته  2500ساڵ لهمهوبهر،
خهڵکێکی داهێنهرو بنیاتنهر بوونو دروستکردنی ئهو شتهیان دهست پێکرد که دواتر
بوو به کاناڵی سووئێز 21.یهکێک لهالیهنه سهرنجڕاکێشهکانی ئهم وتارانه ئهو ڕاستییهیه که
لهواندا هیچ جۆره ئاماژهیهک به شا نابینرێ .تهنانهت لهو جێیه که هووهیدا یادی
"شۆرشی سپی"یش دهکاتهوه ناوی شا ناهێنێ .بهجۆرێکی دیکه بڵێین ،به پێچهوانهی
سااڵنی سهرۆکوهزیرییهکهی که هووهیدا له ههموو دهرفهتێک بۆ پهسنی شا کهلکی
وهردهگرتو هێندێ جار لهو ڕێیهدا زێدهڕۆییشی دهکرد،له الپهڕهکانی ئهم سهردهمهی
"کاوش"دا،نیشانهیهک له پێههڵاڵگوتن نابینرێ.
له ڕاستیدا یهکێک له بۆچوونه بنهڕهتییهکانی هووهیدا لهو سااڵنهدا ئهو گومانه بوو که
کلیلی ڕهمزی ههڵدانی کۆمهاڵیهتی له ئێراندا،یهکیهتیی نێوان دهوڵهتو تهکنۆکڕاتهکانه.
ئهم گومانه دهتوانین له یادداشتێکیشدا که لهبارهی "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز"هوه ئامادهی
کردبوو ببینین .لهوێدا دهڵێ " :ئێمه لهو باوهڕهداین که له سیاسهتدا دهبێ واقیعبین بینو
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهوهی دهکرێ ئهنجامی بدهین ...به لهبهرچاوگرتنی بارودۆخی ئێرانو دنیا (ساڵی)1339
به باوهڕی ئێمه باشترین ڕێگا "هاوکاریی مهرجدار" دهگهڵ پادشایهتی بوو...
دروستکردنی گرووپی ڕێکخراو به تاقه فهلسهفهیهکهوه نهکههر دهرهتانی نهبوو،
بهڵکوو دڵخوازیش نهبوو ...بۆیه "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز"مان دامهزراند که ئهندامهکانی
بیروباوهڕی خۆیان دهپاراستو جۆرێک پهیمانیان لهگهڵ یهکتر دهبهست .ئهم پهیمانه
پێوهندیی به چاکسازیو گهشهپێدانی ئابووریو کۆمهاڵیهتییهوه ههبوو ...لهم گرووپهدا
ههموو "ڕهنگه" سیاسیو فهلسهفییهکان بهشدار بوون (له کۆمۆنیستهوه تا ناسیۆنالیستی
22

توندڕهوو له خودانهناسهوه تا خهڵکی بهتوندی مهزههبی".

پێشینهی هێندێک له ئهندامانی "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز" ئیددیعای هووهیدای پشتڕاست
دهکردهوه .جگه له هووهیداو مهنسوور،دهتوانین مهحهممهدعهلیی ڕهشتی ناو بهرین که
خوێندنی زانسته سیاسییهکانی له زانکۆی کۆلۆمبیا تهواو کردبوو،و ماوهیهکی کورت له
دهورانی "14ساڵهی مانهوهی له ئهمریکا ...نهخشی وتهبێژی حکوومهتی موسهددیقی له
ئهستۆ بوو 23".موحسینی خواجهنووری،یهکی دیکه له ئهندامانی کۆمهڵ ،وهختێک ئهندامی
بهرهی نیشتمانیی ئێران بوو .له بهرامبهردا ،سهید زیائوددینی شادمان به موسوڵمانێکی
ئیماندار دهژمێردرا.
یهکهمین کۆبوونهوهی کۆمهڵی پێشکهوتنخواز وهختێک پێکهات که سهرۆکی دهفتهری
سیا له ئێران ئهمریکاییهکی بهڕهگهز یۆگۆساڵڤی بوو بهناوی گڕاتیان یاتسڤیچ*،پیاوێکی
سهروڕووخۆش،بهئهخالقو بهدیمهن بوو .کهمێکی فارسی دهزانیو لهزۆر شهونشینیو
میوانداریی دهسهاڵتدارانی ئهودهمی تاراندا بهشدار دهبوو .بۆخۆشی کهمێک ئاشپهزی
فێر ببوو و ڕۆژانی ههینی زۆر وهخت خواردنی ئێرانیی بۆ میوانان لێدهنا .ههرلهوکاتهدا،
ئهو کرێنشینی حهسنعهلیی مهنسوور بوو .دیاره ههر لهو کاتهدا که یاتسڤیچ له ئێران
خهریکی کۆکردنهوهی زانیاری بوو ،ساواکیش بهنۆرهی خۆی ئهوی خستبوه ژێر
چاوهدێری .له ڕاپۆرتێکی ساواکدا ،ئهو به "پیاوێکی یهکجار زیرهك" ناو برابوو که "دهگهڵ
زۆربهی گهورهپیاوانی واڵت ئاشنایهو ئهو ئاشنایهتییه بۆته هۆی ئهوه که کومانییه
ئهمریکاییهکان بۆ بهرهوپێشبردنی مهبهسته ئابوورییهکانی خۆیان کهلکی لێوهرگرن".
ههر لهو ڕاپۆرتهدا ساواک نووسیبووی که یاتسڤیچ ژنبازهو مهئموورانی ساواک
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دهیانهویست "لهو هاندهرهش بۆ گهیشتن به ئامانجهکانی خۆیان" کهلک وهرگرن.

جگهلهوه ،دهیانگوت مهنسوور یهکێک له نیزیکترین دۆستانی یاتسڤیچه .دۆسته نیزیکهکانی
دیکهشیان ناو بردبوونو لهوکاتهدا بههیچ جۆر ناوی هووهیدا نهبرابوو .له ڕاپۆرتێکی
دیکهدا گوترابوو که یاتسڤیچ** "پاش تهواوکردنی دهورانی مهئمووریهتی خۆی له ئێران،
ههوای ماڵو مناڵ لهسهری داوه .دهیان گوت دهیهوێ لهوبارهیهوه داوای کۆمهگ له
دۆسته ئێرانییهکانی بکا .ساواک به دانی ئهوجۆره ئیمتیازه ماڵییانه بهو ڕازی بوو .پێی
وابوو لهو ڕێگایهوه " دوای بهستنی قهرارداد دهکرێ به دانانی چهند کارمهند له تهنیشت
25

کۆلۆنێل یاتسڤیچ هێندێک زانیاری لهسهر خۆیو کارهکهی بهدهست بهێنرێ".

مهنسوور بێپهروا خۆی به پێوهندی دهگهڵ یاتسڤیچهوه ڕادهنا .به ئاشکرا دهگهڵ
تهکنۆکڕاته ناودارهکانی ئێران باسی "پێوهندی دهگهڵ کاربهدهستانی ئهمریکا"ی دهکرد.
باسی دۆستایهتی دهگهڵ جان جهی مهککلۆی دهکرد .دهیگوت "دۆسته ئهمریکاییهکانی"
بهڵێنیان داوه شای ناچار به چاکسازی له ئێراندا بکهن .دهیگوت بهڵێنی یهکجارهکییان
بهخۆشم داوه "که له دواڕۆژدا دهبمه سهرۆکوهزیری ئێران 26".ههرچهند لهجێدا
مهنسوور لهباری سیاسییهوه پیاوێکی لهخۆڕازی و بهچاووڕاو بوو ،بهاڵم ههرنهبێ
ئیددیعای دۆستایهتی دهگهڵ یاتسڤیچی بێبناخه نهبوو .هووهیداش له ڕێگای
مهنسوورهوه دهگهڵ یاتسڤیچ ئاشنا بوو *.یاتسڤیچ لهبارهی دۆستایهتیی خۆی دهگهڵ
** دیاره لهم بارهیهوه یاتیڤیا تهنیا نهبوو .زۆر له سیاسهتکهدارانی دیکهی ئهمریکاا لهوهم ایهوه سامانیاو وهسهر
(Spirowیهک نا.کهرمیپ هۆزڤێڵپ،یهکی دیکه له پیاوه

رن هکانی سیا له ئێراو ،سۆیێۆ ئه ی ۆ

جێ ری سهرکۆماری الدراو نیکیۆو،و هیچارد هێڵکز ،کهوه ێک سهرۆکی سیا بوو و دوایه بوو به )Yatsevtca
باڵیۆزی ئهمریکا له ئێراو ،ههموو بهوهم ایهدا هۆیش ن .یاتیڤیاو هۆزڤێڵپ ههردووکیاو دهاڵڵی کومۆانییه هوره
ئهمریکاییهکاو بووو .یاتیڤیا کهم وزۆر پاوانی بازاهی هنکی بهدهسپ هێ ابوو .بهاڵم لهو بوارهدا کومۆانییهک که
هێڵکز دایمهزراندو ناوی "سهفیر" بوو له ههموواو زیاتری ههڵاڵ لهسهر ساز بوو .هه هکانی ۆڤاری نهیشن لهو
بارهیهوه له ههموواو توندتر بووو .له و نووسیبووی" :کارتی بان هێش ن[بۆ جێینی دهسپبهکاربوونی کومۆانیی تازه]
ههموو ش ێکی دهرده یپ .لهومدا هێڵکز وهک سهرۆکی کومۆانی بێپهروا وتوویه که دهکر

زمهتهکانی باڵیۆزی

Nation, Dcc.1977.p.56ئهمریکا له ئێراو بکێی".
*

ههوڵه دا دهقی هاپۆرتهکانی یاتیڤیا له بارهی دیدارهکانی ده هد مهنیوورو هووهیدا پهیدا بکهم.نۆی مارسی1999

نامهیهکه بۆ دهز ای سیا نووسی؛ به پشپبهس ن بهقانوونی ئازادیی زانیارییهکاو داوای کۆپییهکی ئهو هاپۆرتانهم کرد.
نۆزدهی مارس،وهاڵمه وهر رتهوه .له نامهی دهز ای سیادا هاتبوو" :ئهو بهڵ هنامانهی داواه کردووو ،ئه هر لهجێدا
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مهنسوورو هووهیداوه دهنووسێ" :هووهیدام زۆر دهدی .هووهیداو مهنسوور چهندساڵ
پێکهوه هاوکارییان کرد تابتوانن جێنشینێکی جێگای پهسند بۆ بهرهی نیشتمانی که
[لهبهر چاوی شاو ئهمریکا] ئیدی باوی نهمابوو ،پهیدا بکهن،دهیانهویست پشتیوانیی ئهو
توێژه ڕووناکبیرو دهرسخوێندووانه بهدهست بێنن که الیهنگری بهرهی نیشتمانی
بوون ...کۆبوونهوهکانیان له ماڵێک دهگیران که دراوسێی من بوو .جاروبار ئهمنیش
وهختی نیوهڕۆیان له کۆبوونهوهکاندا بهشدار دهبووم .پێم وایه ههرچهند بهڕواڵهت
مهنسوور سهرۆکی گرووپهکه بوو ،بهاڵم مێشکی بیرکهرهوهی ئهو گرووپه هووهیدا
بوو 27".کۆمهڵی پێشکهوتنخواز ئاکامی ئهو میواندارییانه بوو.
ساڵی ،)1963( 1342دهستهیهک بهڕێبهرایهتیی مهنسوورو هووهیدا ،بهرهبهره بهناوی
"دهستهی دامهزرێنهر"ی کۆمهڵی پێشکهوتنخواز دروست بوون .سندووقدارێک ههڵ
بژێردرا .لهوه بهدوا ههر ئهندامێک دهبوو مانگانه بیست تمهن ههقی ئهندامهتی بدا که
بهشی زۆریان پێیان ناخۆش بوو .به کهلکوهرگرتن لهو داهاته،ئاپارتمانێکیان وهک
ناوهندی کۆمهڵ بهکرێ گرت .پێشتر کۆبوونهوهکانی کۆمهڵ ههموو له ماڵی مهنسوور
دهگیران .ههموو ئهندامێکی تازه دهبوو به تێکڕای دهنگ لهالیهن دهستهی
دامهزرێنهرهوه پهسند بکرێ .دیاره تهنانهت لهو قۆناخه سهرهتاییو دهڵهمهیهشدا
کۆمهڵی پێشکهوتنخواز لهڕاستیدا وهک بهشێک له ڕێکخراوی دهوڵهتی کاری دهکرد.
قۆناخهکانی وهرگرتنی ئهندامانی تازه ئهم ڕاستییهیان پشتڕاست دهکردهوه .ناوی ههر
کاندیدایهکی تازه پێشان له دهستهی دامهزرێنهردا باسی لهسهر دهکرا .دوای

ههشبن ،بهجۆرمک همک نه راوو که ئێکه دهس کاو ومیاو هاب ا .بهپێی قانوونی ئازادیی زانیارییهکاو ،داواکاراو تهنیا
به مهرجێک دهتوانن بهڵ هنامهکاو وهرب رو که به "جۆرمکی ماقوود" تاریفیاو کردبن .دیاره مهبهسپ له تاریفی
ماقوود ئهوهیه که بهڵ هنامهی داواکراو بهپێی سیی کی همکخی ی ئێکه تاریف کرابێ".
دیاره ئا ایهکه له "سیی کی همخکی ن"ی بهڵ هنامهکانی سیا نهبوو .ههرلهوکاتهدا دهمزانی دهز ای سیا،ده هد
"سیی کی همکخی هکهی" ،چهند مانک پێش ر های هیاندبوو که ههموو بهڵ هکانی پێوهندیدار به سهردهمی موسهددیقو
هۆڵی ئهو دهز ایه له کۆدی ای 28ی هالومیی [])1953( 1332یدا لێ "وو" بووه .بهوحاڵه نامهیهکی دیکهم نووسیو
داواکهمه هوون ر کردهوه .ئهمجار نووسیه "ههموو ئهو هاپۆرته سیاسییانهم دهو که دهف هری سیاسی له تاراو له
سهرهتای دهیهی چلهوه ناردوونی ".ئهم جاره نووسیبوویاو که " دهبوو لهنامهی19ی مارسدا بۆماو نووسیبای که
قانوونی ئازادیی زانیارییهکاو هاپۆرتهکانی سیا نا رم هوهو لهوه که لهنامهی پێشوودا لهبیرماو چووه داوای لێبووردو
دهکهین.
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مووافهقهتی ئهو دهستهیه،داواکه دهدرا به ساواک .تهنیا پاش ههڵسهنگاندنو
ڕهزامهندیی ساواک ،پێشنیاری وهرگیرانی کاندیداکه له کۆمهڵدا دههاته گۆڕێ.
پێوهندیی کۆمهڵ دهگهڵ ساواک له ئهستۆی مهنسوور بوو.
له تهواوی کۆبوونهوهکاندا ،هووهیدا ڕۆڵێکی زۆر چاالکی ههبوو ،له تهنیشت مهنسوور،
به ئاشکرا ،ڕێبهری کۆمهڵ بوو .به پهرهگرتنی کۆمهڵ ،هووهیداش له کۆبوونهوه
گشتییهکاندا ،زیاترو زیاتر نهخشی کهسی دووهمی وهردهگرتو ڕیبهریو سهرۆکایهتیی
کۆبوونهوهکانی بۆ مهنسوور بهجێ دههێشت .بهرامبهر بهوه،له کۆبوونهوهکانی دهستهی
دامهزرێنهردا ،هووهیدا ههروهک جاران نهخشێکی چاالکی یاری دهکردو وهک پێشوو
هاوسهنگی مهنسوور بوو .ههتا ژمارهی بهشدارانی کۆبوونهوهکان زۆرتر دهبوو،
مهنسوور پتر حاڵهتی سهرۆکی بهخۆوه دهگرتو هووهیداش پترو پتر له گۆشهیهک
بێدهنگ دادهنیشتو زۆرجار لهسهر پهڕه کاغهزێک خۆی به نیگارکێشانهوه خهریک
28

دهکرد.

ڕاست لهو سااڵنهدا که هووهیداو مهنسوور زهمینهیان بۆ بهدهسهاڵتگهیشتنی خۆیان
دهڕهخساند ،بارودۆخی ئێران ،ههرنهبێ به بۆچوونی لێکۆڵهره ئهمریکاییهکان ،شپرزه بوو
و له حاڵهتێکی قهیرانی نیزیک دهبۆوه .پازدهی مانگی مای  ،1961له ڕاپۆرتی ئهنجومهنی
هێمنیی نیشتمانیی ئهمریکادا هاتبوو که وهزعی ئێران" ،ههروا بهرهو شۆرشو
بێسهرهوبهرهیی دهچێته پێشو پێویسته ئهمریکا بهپهله ههنگاو بنێ 29".له کاتی کۆدیتاوه
ههتا ئهوڕۆژهی کهنهدی هاته سهرکار،ئهمریکا نیزیکهی میالردێک دۆاڵری کۆمهگ به
ئێران کردبوو .بهوحاڵه ،ساڵی )1961( 1340ئێران لهبهر دهمی نابووتیدا بوو؛ ئاوسانی
دراوی گاڵهی دهکرد؛ بێکاری گشتگیر بوو .مووچهی کرێکارانو کارمهندان بهشی
گوزهرانیانی نهدهکرد .گهندهڵی برهوی تهواوی ههبوو؛ دراوی بێگانه کهم بوو و خهڵک
پێیان وابوو،بهرپرسی ههمووی ئهمانه ئهمریکایه 30.له تارانو شارستانهکان ،خۆپێشاندانی
کرێکارانو مامۆستایان دهستی پێکردبوو .باڵیۆزخانهی ئهمریکا بهوردی چاوهدێریی
وهزعهکهی دهکرد .ههر دووحهوتوو جارێک ڕاپۆرتێکی درێژی لهبارهی وهزعی داراییو
سیاسیی واڵتهوه ئاماده دهکردو نیگهرانیی له قهیرانی نیزیکی ئێران دهردهبڕی.
ناکۆکیی سیاسیو کهسیی شا دهگهڵ کهنهدییهکان وهزعهکهی ئاڵۆزتر دهکرد .دهنگۆ بوو
که شا له ههڵبژاردنی سهرکۆماریی ساڵی1960دا بهنهێنی یارمهتیی ماڵیی به نیکسۆن
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کردوه .ئهسهدوڵاڵی عهلهم له بیرهوهرییهکانیدا ئاماژه بهم خاڵه دهکاو دهڵێ که ئهمه له
ههڵبژاردنی ساڵی1968ی نیکسۆنیشدا دووپاته بۆوه 31.جگهلهوه،جان و ڕابێرتی برای
ههردووکیان شایان به کهسایهتییهکی ملهوڕو گهندهڵ دهزانی که چاکبوونیشی بۆ نیه.
له بهرامبهردا شاش ڕقی له ههردوو براکه بوو *.دهڵێن کاتێک خهبهری کوژرانی جان
کهنهدیی بیست ئهوهنده ناڕهحهت نهبوو 32.لهڕاستیدا،دهکرێ بڵێین دهسبهجێ پاش
مهرگی کهنهدی ،شا نامهیهکی بۆ جانسۆن نووسی .پیرۆزبایی وهرگرتنی پۆستی
سهرکۆماریی لێکردو ههر لهوکاتهدا به زمانێکی زۆر بهئێش ،کهنهدیی لهسهر
دهستتێوهردانی کاروباری نێوخۆی ئێران پهالمار دابوو .عهلهم ئهوکاته سهرۆکوهزیر
بوو ،ڕاوێژی نامهکهی بهتوندو کاتهکهی به نهگونجاو دهزانی .ههربۆیه ناردنهکهی وهدوا
خستو چهندڕۆژ دواتر شای له کارهکهی خۆی ئاگادار کرد .شا یهکجار تووڕه بوو و له
ڕقان چهند رؤژ عهلهمی نهدواند.

33

به توندتربوونی قهیرانی ئابووری ،دهوڵهتی شهریفئیمامی ڕووخا .ئهو لهمێژ بوو به
یهکێک له ئهنگلۆفیله ناسراوهکان دهژمێردرا .ژنبرایهکهی ،ئهحمهدی ئارامیشیش ،که له
سهردهمی حکوومهتی شهریفئیمامیدا مودیری سازمانی بهرنامه بوو دژی پڕۆژهکانی
ئهمریکا بۆ "سهقامگیریی ئابووری"ی ئێران بوو .بێتوانایی شهریفئیمامی له چارهسهری
گیروگرفته ئابوورییهکانی کۆمهڵدا بوو بههۆی ڕووخانی کابینهکهیو شا بهنابهدڵیو
لهژێر پاڵهپهستۆی ئهمهیکادا ،عهلیی ئهمینیی کرده سهرۆکوهزیر .مانگرتنی مامۆستایانی
تاران کۆمهگی به خێرایی ئهو دانانه کرد .وهختێک له چاردهی بانهمهڕی)1961( 1340دا،
کرێکارانی تاران ،بهپێی بهیاننامهیهک،ڕایانگهیاند که له سبهینێوه دهگهڵ مانگرتنهکه
دهکهون" ،شا یهکجار ناڕهحهتو ئامادهی بهجێهێشتنی واڵت بوو .ههر ئهوشهوه
درهنگانێک پۆستی سهرۆکوهزیریی به ئهمینی پێشنیار کرد 34".باڵیۆزخانهی ئهمریکا له
ئێران باشی دهزانی که شا "مهیلێکی بهالی دانانی ئهمینییهوه نهبووهو تهنیا له ترسان ملی
بۆ ئهوکاره ڕاکێشاوه 35".ههربۆیه ،له ساڵهکانی دواتردا ،به کهلکوهرگرتن له هووهیدا
تۆڵهی له ئهمینی کردهوهو پاڵهپهستۆی ئهمریکا بۆ دیاریکردنی ئهمینیی"کهموزۆر به
کۆدیتایهک دژی خۆی ناو برد 36".ئهوهی گڕاتیان یاتسڤیچیش لهوبارهیهوه دهیڵی زۆر

*

وا باو بوو که ههردووک جارهکه یارمهتیی ماڵی بههم ای ئهردهشیری زاهیدیدا کراوه .کهچی ئهو یهکیهر حاشا له

قیهکهی عهلهم دهکا .وتوومی ده هد ئهردهشیری زاهیدی4،ی ئووتی.1999
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وهک بۆچوونهکهی شا دهچێ .یاتسڤیچ ئیددیعا دهکا "پێم وایه [شا] تێگهیهندرا که دانانی
ئهمینی کارێکی زۆر ئاقاڵنهیه ...نازانم بۆ ،بهاڵم ئێمه ههمیشه پێمان وابوو که ئهمینی
37

پیاوی مهیه".

باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێرانو زۆر له کاربهدهستانی ئهمریکایی له واشنگتۆن پێیان وابوو
دانانی ئهمینی "دوا ههلی ئێران بۆ چارهسهری گیروگرفته کۆمهاڵیهتییهکانی بهدهستی
حکوومهتێکی نێوهندڕۆی ناسهربازییه .پاڵهپهستۆ نێوخۆییو دهرهکییهکان ههموو ئهو
ڕاستییه دهردهخهن که ههلێکی دیکه نهماوه .ئهگهر قهیرانه ئابوورییهکهی ئێستا خێرا
چارهسهر نهکرێ ،ئهگهر ههنگاوی خێرا بۆ خهبات دژی گهندهڵی ،بێ کیفایهتیو
نادادپهروهری ،که لهمێژساڵه بهرۆکی کۆمهڵی ئێرانی گرتوه ،نههاویژرێ ،ئهودهم ئیدی
ناتوانرێ پێشی هاتنهسهرکاری سوپا یان بهرهی نیشتمانی بگیرێ .پێویست به گوتن نیه
38

که ههردووکی ئهم حاڵهتانه ئاکامی زۆر جیددییان بۆ ئهمریکا بهدواوه دهبێ".

باڵیۆزخانهی ئهمریکا لهالیهک متمانهیهکی زۆری به سهرکهوتنی ئهمینی نهبوو،لهالی
دیکهش ،باش دهیزانی که "به بێ کۆمهگی ماڵیی زۆرو دهسبهجێی ئێمه ئهو دهوامێکی
ئهوتۆی نابێ 39".له ڕاستیدا ئهمینی تاڕادهیهکی زۆر ،ڕاست به یارمهتیی ئهو کۆمهگانه
هاتبووه سهر کار.
ئێران لهوڕۆژانهدا بهتوندی پێویستیی به قهرزێکی سیوسێ میلیۆن دۆاڵری له ئهمریکا
ههبوو .وا دیار بوو ئهمریکاش دانی قهرزهکهی به هاتنهسهرکاری ئهمینییهوه بهستبۆوه.
لهوکاتهدا کهنهدی کۆمیتهیهکی تایبهتیی بۆ ههڵسهنگاندنی سیاسهتی ئهمریکا له ئێران
پێک هێنابوو 40.نوێنهرانی ڕێکخراوو وهزارهتخانهی جۆراوجۆری ئهمریکا ئهندامی
کۆمیتهکه بوون .سهرۆکایهتیی ئهو کۆمیتهیه له ئهستۆی فیلیپ تالبۆت *بوو .ئهرکی
کۆمیتهش ،لێکدانهوهی ههلومهرجی ئێرانو ههڵسهنگاندنی سیاسهتی درێژخایهنی ئهمریکا
بوو .کۆمیته دهیزانی که له ئێران "دیکتاتۆریی شا" واڵتی خستۆته گێژاوێکی
مهترسیدارهوه که لهودا "ڕۆژلهڕۆژ ئیمکانی بێسهرهوبهرهیی پتره .دوور نیه ئهو
بێسهرهوبهرهییه سهر بکێشێته ئاڵۆزی یان کۆدیتایهکی دهستهڕاستی یان دهستهچهپی یان
تهنانهت هاتنهسهرکاری دارودهستهی سهربه شووڕهوی .ئهمریکا دهتوانێ بهقیمهتێکی
زۆر گران ،دهسهاڵتی شا ڕابگرێ ...ههر لهوکاتهدا دهتوانێ دهگهڵ ڕهوتی مێژوو بکهوێو
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پشتیوانی له نێوهندڕۆیهکانی الیهنگری موسهددیق بکا ...ڕێگهچارهی سێیهم بهرگری له
ڕێبهرانی دهستهڕاستیی ههڵبژاردهی سوپاو پشتیوانی له کۆدیتای سهربازیی وانه...
هاتنهسهرکاری ئهمینی ،تهنیا ڕێگهچارهی دیکهی ئهمریکایه .بهباوهڕی کۆمیته باشترین
سیاسهت بۆ ئهمریکا الیهنگری لهو سیاسسهته[ئهمینی]یه 41.کۆمیته له یادداشتێکدا بۆ
سهرکۆمار ،ئامۆژگاریی کرد که ئهمریکا نابێ "له هیچ کارێک بۆ دهستهبهرکردنی
سهرکهوتنی ئهزموونی ئهمینی" درێغی بکاو دهبێ "له ئازارگهیاندنی ههوڵهکانی شاو
هێزه چهپهکان بیپارێزێ 42".له کۆنووسی کۆبوونهوهکانی "کۆمیتهی تایبهتیی ئێران" وا
وهردهگیرێ که ئهندامهکانی له بارهی ئهو سیاسهتهوه که ئهمریکا دهبوو له ئێراندا
ڕهچاوی بکا بههیچ جۆر یهکدهنگ نهبوون .هێندێک وهک ڕابێرت کڕۆمێر**
ناڕاستهوخۆ باسی پێویستیی البردنی شایان دێنایه گۆڕێ .باوڕیان وابوو که "ههتا سهر
ناتوانینو نابێ چاوهڕوان بین .دهبێ بۆچوونێکی تهواو تازهمان ههبێ .له ههلومهرجی
قهیرانیدا دهبێ ریسک بکهین .دهبێ دهگهڵ بۆچوونو گومان بچینه پێش .دهبێ قبووڵ
بکهین که ههمیشه ناتوانین ههموو ئاکامهکان پێشبینی بکهین 43".ئارمین مایهر که
ئهودهم یارمهتیدهری بهڕێوهبهری گشتیی وهزارهتی کاروباری دهرهوه لهبارهی
مهسهلهکانی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستهوه بوو،ههر بهوناوه جاروبار له کۆبوونهوهکانی
"کۆمیتهی تایبهتی"دا بهشدار دهبوو .ئهو بهڕاشکاوی دهڵێ کڕۆمێر ئهووهخت پێی
44

دادهگرت که ئهمریکا دهبێ البردنی شا وهک ڕێگهچارهیهکی قهیرانی ئێران بناسێ.

ئهندامانی دیکهی کۆمیته ،بهتایبهتی ئهوانهی لهالیهن وهزارهتی کاروباری دهرهوه لهو
کۆبوونهوانهدا بهشدار دهبوون ،زۆرتر الیهنگری ڕێگهچارهی بهپارێزتر بوون .بهوحاڵه،
ههموو لهوهدا یهکدهنگ بوون که "له ڕابردوودا،کهسانێک که لهالیهن ئهمریکاوه دهگهڵ
شا باسی پێویستیی چاکسازییان دهکرد ههموو دهگهڵ گیروگرفتێک بهرهوڕوو بوون:
ئهمریکا ههرگیز ههڵوێستێکی یهکپارچهو ڕێکوپێکێ نهبوو".

45

ڕاوێژی دواڕاپۆرتی کۆمیتهی تایبهتی بۆ سهرکۆمار زۆرزۆر بهپارێزتر له
ئامۆژگارییهکانی کڕۆمێر بوو .کۆمیته له ڕاپۆرتی 18ی ژانویهی خۆیدا گهیشتبووه ئهم
ئاکامه" :کهسایهتیی شا بهجۆرێکه که ئهگهر ههموو دهسهاڵتیشی له دهستدا بێ ،ئهوجار
**
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مهتهڵۆکهی هویدا
ساڵهکانی مانهوهی لهسهر تهخت بێگومان له ژمێرهدا دهبن ".بهاڵم له دواڕاپۆرتی
کۆمیتهدا ،ڕاوێژێکی دیکهش دهبینین .لهوێدا دهبینین که به باوهڕی کۆمیته ،ئهمریکا
دهبێ له جیاتی البردنی شا"،بهکردهوه ،بهشێوهیهکی چاالکو دیاره ناڕاستهوخۆ [شای] بۆ
46

ئهنجامدانی چاکسازیی سیاسی،ئابووری ،کۆمهاڵیهتیو بنیاتی له ئێراندا بخاته مهنگهنهوه.

به وتهی تالبۆت"،دهبێ ڕێگای جۆربهجۆر بهشێوهی کاریگهر" 47بۆ باشکردنی بارودۆخی
ئێران بگرینه پێش .ههر لهو ڕاپۆرتهدا ،کۆمیتهی تایبهتی ئامانجه گرنگهکانی سیاسهتی
ئهمریکا له ئێرانی باس کردوه .لهوانه؛ "کێشانهوهی شا لهوکارانه که دهیخهنه شوێنی
ڕاستهوخۆی بهرپرسایهتییهوه ...کێشانهوهی خزمو کهسهکانی له چاالکییه[ئابوورییه]کانی
کهرتی تایبهتی ...کهمکردنهوهی بێمتمانهیی توندی شا بهرامبهر به سیاسهتمهدارانی
سهربهخۆو کهمکردنهوهی ئۆگریی وی به جامهلووسکهییو پهسنبێژی...و سهرهنجام
48

کردنی چینی نێونجیی شاری به هێزێکی بنیاتنهری سیاسی".

جگه لهمهترسیی ههمیشه ئامادهی دهستتێوهردانی شووڕهوی لهئێران ،ئهوهی به
ڕواڵهت لهوسهردهمهدا دهستی ئهمریکای دهبهست ،کهسایهتیی شاو ورهی الوازی ئهو
بوو .پێنجی ڕهشهمهی )1961( 1339ئهنجومهنی هێمنیی[نیشتمانیی ئهمریکا] ڕاپۆرتی دا
که "شا لهبارێکی دهروونیی ناڕهحهتو ناڕووندایه49".حهڤدهی ڕهشهمهی ههرئهوساڵه
وهزارهتی دهرهوهی ئهمریکا باسی ڕاپۆرتێکی کرد که تێیدا هاتبوو" :شا دوچاری
خهمۆکیی دهروونی بووهو لهفکری کشانهوه له پادشایهتیدایه .کشانهوهی له دهسهاڵت
بێگومان دهبێته هۆی بێسهرهوبهرهیی له ئێرانو تهنیا شووڕهوی له درێژخایهندا لهو
بێسهرهوبهرهییه قازانج دهکا 50".سهرهنجام له 23ی بانهمهڕی)1961( 1340دا شا
بهڕاشکاوی به باڵیۆزی ئهمریکا له ئێرانی گوت" :له ئێران ههمیشه دهسهاڵت له دهستی
شادا بووهو ئهمه دهبێ له داهدتووشدا درێژهی ههبێ .ئهو پێی لهسهر ئهوه داگرت که
ئاماده نیه نهخشی پادشایهکی بێدهسهاڵت یاری بکاو کشانهوه له پادشایهتیی له گێڕانی
51

نهخشێکی وا پێ باشتره".

ساڵی )1964( 1343شا سهفهرێکی پێنج حهوتوویی دهرهوهی ئێرانی کرد .سهرچاوه
ڕهسمییهکانی دهوڵهتی ئێران ڕایانگهیاند که ئامانجی سهفهر"حهسانهوه"یه .بهاڵم
باڵیۆزخانهی ئهمریکا ڕایهکی دیکهی ههبوو .له ڕاپۆرتی باڵیۆزخانهدا هاتوه که به
پێچهوانهی ئیددیعای سهرچاوه ئێرانییهکان،ونبوونی شا له ڕاستیدا هۆی پزیشکیو
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دهروونیی جیددیتری ههبوون" .سهرچاوهیهکی جێی باوهڕ" له "کۆڕوکۆمهڵه باوهڕپێکراوه
پزیشکییهکانی ڤییهن" ڕاپۆرتی دابوو که شا "تووشی شێواویی دهروونی بووه 52".ههر
ئهو شێواوییه دهروونییه،ئهو خهمۆکییه دهروونییه ،ئهو ئامادهییهی بۆ کشانهوه له
پادشایهتی-ئهوه که دهتوانین به مهجاز ناوی بنێین گرێی لۆرد جیم -و سهرهنجام
ههرئهو داماوییهی دهوڵهتی ئهمریکا لهگرتنو ڕاگهیاندنی ههڵوێستێکی یهکدهست
بهرامبهر به ئێران ههموو له دهیهی پهنجا[ی ههتاوی]دا سهرلهنوێ دهرکهوتنهوهو
نهکههر له دیاریکردنی چارهنووسی شا،بهڵکوو له دیاریکردنی ئاکامی کاری ئهمیر
عهبباسی هووهیداشدا نهخشێکی زۆر گرنگیان یاری کرد.
لهڕاستیدا کاتێک "کۆمیتهی تایبهتی" دواڕاپۆرتی خۆی ئاماده کرد،کۆمهڵێک هۆی
جۆراوجۆر-له مهترسیی دهستتێوهردانی شووڕهوییهوه بگره تا بێهێزیی دهوڵهتی
ئێرانو ئۆپۆزیسیۆن-ههموو دهستیان وێک داو تای تهرازوویان به قازانجی شا قورس
کرد .ئهمریکا پاڵهپهستۆ لهسهر شای کهم کردهوهو له ڕهشهمهی ئهوساڵهدا،وهزارهتی
کاروباری دهرهوه ڕاپۆرتێکی دیکهی له بارهی ئێرانهوه ئامادهکرد .ئهمجار کهسێک
بهناوی جان بوولینگ * نووسهری ڕاپۆرتێک بوو که پێیانگوت "بهستهی چاکسازییهکانی
شا 53".پێشنیارهکانی بوولینگ چارده ماددهیان ههبوو و تهوهری ههموویان چهندو چۆنی
کردهوهکانی شا بوو .بهشێک له پێشنیارهکانی ئهوه بوون که شا ههوڵ بدا:
ڕووی موخالهفهتی خهڵکی له جیاتی خۆی بکاته وهزیرهکان.بنهماڵهی پادشایهتی ،یان ههرنهبێ بهشی زۆریان بنێرێته ئورووپا.بهرهبهره ڕاوێژکاره ئهمریکاییهکان له ئێران دهر بکا.بهئاشکرا هێرش بکاته سهر چینی دهسهاڵتداری نهریتیی ئێران.له ههڵوێسته بهئاشکرا ڕۆژئاواییهکانی خۆی دوور بکهوێتهوه.-ههرنهبێ بهرنامهیهکی ڕواڵهتی بۆ چاکسازیی زهویو دژی دهرهبهگهکان دهست پێبکا.
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هێندێ جموجۆڵی بهڕواڵهت تێکهڵ به ههڕهشه دژی کۆنسێڕسیۆم بکا تا هیچ نهبێ وابێته بهرچاو که کۆنسێڕسیۆم به پێچهوانهی ویستی خۆی،لهبهر شا داینواندوهو
"ئیمتیاز"ی داوهتێ.
هێندێ له کاربهدهستان بکاته قوربانیو بهناوی "گهندهڵ" بهئاشکرا سزایان بدا .گرنگنیه ئهو گهندهڵییه ئیسبات بکرێ یان نا.

54

هێندێک له موسهددیقییه نێوهندڕۆو خۆشناوهکان له هێندێک پۆستی وهک وهزارهتیداراییو سهرۆکی سازمانی بهرنامهدا دابنێ.
شا دهیزانی چار نیه دهبێ هێندێ چاکسازیی لهوبابهته بکا .ههر لهوکاتهدا "نیگهرانی
پشتیوانیی زۆری ئهمریکا له ئهمینی"

55

بوو .ههربۆیه" ،بێپهرده به ئهمریکای گوت که له

ئێران سهرکهوتنی بهرنامهی ههر دهوڵهتێک به پشتیوانیی شاوه بهستراوه ".پاشان له
خاکهلێوهی )1962( 1341دا ،به سهردانێکی ڕهسمی چووه ئهمریکا .لهوێ ڕهزامهندیی
خۆی بۆ بهڕێوهبردنی ئهو چاکسازییانه که ئهمریکا پێی باشن ڕاگهیاند .دوای گهڕانهوه له
سهفهر،و پاش ڕیگهخۆشکردنی پێویست دهگهڵ باڵیۆزخانهی ئهمریکا ،سهرهنجام له
پووشپهڕی1341دا ئهمینیی لهسهر کار البردو دۆستو هاوڕازی خۆی ،ئهسهدوڵاڵی
عهلهمی کرده سهرۆکوهزیر .ههروهک له ڕاپۆرتی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی
ئهمریکادا به ڕاشکاوی هاتبوو ،شا دهیهویست لهم ڕێگایهوه "چاکسازییهک که ویستی
ئهمریکا"

56بوو

57

بکاته "هی خۆی".

دیاره بهوه که شا چاکسازییهکانی ئهمریکای کردنه "هی خۆی" گیروگرفتهکانی دهگهڵ
دهوڵهتی کهنهدی چارهسهر نهبوون .ویلیام داگاڵس** قازیی دادگای بهرزی ئهمریکاو
یهکێک له ڕاوێژکارانی نیزیکی کهنهدی ،دهیگوت مهسهلهی البردنی شا کهمێک پێش
کوژرانی کهنهدی دووباره هاتهوه بهرباس .داگالس دهیگوت" :زۆرجار لهبارهی
گهندهڵیی گشتگیری ئێرانهوه دهگهڵ جهك[کهنهدی] قسهم کردبوو .شا له سهفهرێکی
ڕهسمیدا میوانی کهنهدی بوو .دوای ئهو سهفهره ،جهک گهیشته ئهو ئاکامه که شا
پیاوێکی جێی متمانه نیه ...بهرنامه ئهوه بوو که ئهمریکا پشتیوانیی خۆی له شا ببڕێو
ناچاری بکا تهختی پادشایهتی بهجێ بێڵێ،کوڕهکهی له جێگا دابنێو ئهنجومهنی پادشایهتی
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دابمهزرێ( .تهنانهت ئهندامانی ئهنجومهنیش دیاری کرابوون").

58

قسهکانی داگاڵس

ههرنهبێ له دوو بارهوه زۆر جێی سهرنجن .لهالیهک نیشان دهدا چ کهلێنێکی قووڵ له
نێوان شاو کهنهدیدا ههبووه .لهالی دیکهش قسهکانی نیشانهیهکی سهرسوڕهێن له
خۆبهزلزانیی دهسهاڵتن که لێرهداو ئهمجاره له نووسینی کهسێکدا دهردهکهون که به
بوونی بیروباوهڕی پێشکهوتووانه بهناوبانگ بوو .دیاره ههر خوێنهرێکی بێالیهن له خۆی
دهپرسێ که ئهمریکا به چ ههقێک دهستی له کاروباری ئێران وهردهداو لهسهر چ
بناخهیهک "ئهندامانی ئهنجومهنی پادشایهتییشی دادهنا"و بۆچی کهسێکی وهک داگاڵس،
که ئیددیعای پێشکهوتنخوازیی ههبوو ،دژی ئهو دهستتێوهردانه بێجێیه ڕانهدهوهستا.
ئهو سیاسهته که عهلهم بهدوایدا دهڕۆیشت ،له ڕاستیدا جیاوازییهکی ئهوتۆی دهگهڵ
گهاڵڵهی پێشنیارکراوی بوولینگ نهبوو .لهو نێوهدا ،دژکردهوهی ئینگلستان بهرامبهر بهو
ئاڵوگۆڕانه به شێوهیهکی تایبهتی پێچهڵپووچ بوو .لهالیهک ،له نفووزی ڕوولهزیادبوونی
ئهمریکا بێزار بوو .لهالیهکی دیکهش ،پشتیوانیی له هێندێک الیهنی ئهو سیاسهته دهکرد.
ئینگلستان بهتایبهتی الیهنگری چاکسازیی زهوی له ئێراندا بوو .هێندێک تهنانهت دهڵێن
گهاڵڵهی بنهڕهتیی ئهو چاکسازییه ههوهڵجار ئان المبتن *دایڕشتبوو که به لێکۆڵهرێکی
ناسراو دهژمێردراو پێوهندییهکی نیزیکی دهگهڵ ناوهندهکانی دهسهاڵت له ئینگلستان
ههبوو .شا دهیهویست له ڕێگهی ئهو چاکسازییهوه که به "شۆرشی سپی" ناوبانگی
دهرکرد ،ههم لهنێو چینی نێونجیی ئێراندا پێگهیهکی پتهوی دهست کهوێ ،ههم خهونه
لهمێژینهکهی وهدی بێنێو ئێران بکاته کۆمهڵێکی نوێخواز،ههم دهسهاڵتی تاکهکهسیی
خۆی قایمتر بکاو ههم به پشتیوانیو خۆشهویستیی خهڵک پشتئهستوور بێ .بهاڵم
قهزاوقهدهر له بۆسهدا بوو و کاری خۆی دهکردو لهو نێوهدا ،هووهیدا ههر ڕۆژه
نهخشێکی گرنگتری له ئاڵوگۆڕهکانی ئێراندا وهئهستۆ دهگرت.
***
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فهسڵی ههشتهم
کۆمهڵی پێشکهوتنخواز

ئهگهر ڕێز له مافی دهنگدانی خهڵک نهگرن،ئهگهر بیانهوێ لهوڕێگایهوه بێدهنگیان
بکهن ،گومانی تێدا نیه که ئهم دهنگه،درهنگ یان زوو ،له ڕێی توندوتیژییهوه خۆی نیشان
دهداو ئێمهش وهک واڵتانی دیکه ،تووشی دهورێکی بێهوودهی سهرکوتو شۆرش،
چاکسازیو سهرکوتی سهرلهنوێو شۆرشی سهرلهنوێ دهبینو ههتاههتایه لهو دهوره
ڕزگار نابین.

تۆماس جافرسۆن

شا لهالیهک زهمینهی الدانی ئهمینیی دهڕهخساندو لهالی دیکه مهنسووری
بۆوهرگرتنی پۆستی ههورازتر ئاماده دهکرد .له ساڵی1340هوه ئهمریکا له ههموو
دهرفهتێک کهلکی وهردهگرهت بۆئهوهی شای حاڵی بکا که پێویسته الوانی جێی باوهر له
پۆسته گرنگه دهوڵهتییهکاندا دابنێ 1.لهڕاستیدا یهکێک له کۆڵهکه بنهڕهتییهکانی سیاسهتی
209
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ئهمریکا الیهنگری له هێزو دهوڵهته "پێشکهوتنخوازو نێوهندڕۆیهکان" بوو .دهیهویست لهو
ڕێگایهوه "بن پێی بهرهی نیشتمانی" بهتاڵ بکا* .2لهڕاستیدا ئهمریکاییهکان دهیانهویست
حیزب یان بزووتنهوهیهک دروست بکهن که بتوانێ چینه نێونجییهکانی
شار،تهکنۆکڕاتهکانو ڕووناکبیران ڕابکێشێو ڕێکیان بخا ،دهیانهویست لهم ڕێگایهوه
جێنشینێک بۆ بهرهی نیشتمانی پهیدا بکهن .کۆمهڵی پێشکهوتنخواز خۆی وهک
ڕێکخراوێکی لهو بابهته دهناساند ،بهاڵم جارێ وهختی سهرکهوتنی بۆ سهر کورسیی
دهسهاڵت نههاتبوو.
له ساڵی )1963( 1342بهدواوه ئهم دهنگۆیه له تاران زۆر بهرباڵو بوو که مهنسوورو
کۆمهڵی پێشکهوتنخوازهکهی ههرنهبێ هێندێک له ئهندامانی باڵیۆزخانهی ئهمریکایان
لهپشته .به وتهی ستوارت ڕاکوێل ،وهزیرموختاری ئهوکاتی ئهمریکا له ئێران "بێگومان
له باڵیۆزخانه هێندێک کهس ههبوون که نهزهریان لهسهر مهنسوور باش بوو و
پشتیوانییان لێ دهکرد 3".ساڵی 1342شا کارێکی چاوهڕواننهکراوی کرد .فهرمانێکی
دهرکردو لهودا پشتیوانیی خۆی له کۆمهڵی پێشکهوتنخواز دهربڕی *.ئهوکارهی شا

*

فهرهیرردوونی مههرردهوی کرره وه ێررک لرره سررهرانی بررهرهی نیش ر کانی برروو و دواتررر چررووه نێررو کابی ررهی هووهیرردا،

دهڵرررێ :سررراڵی 1961کهسرررێک کررره ۆی وهک نوم رررهری دهوڵرررهتی ئرررهمریکا دهناسررراند پێوهنررردیی پێررروه ررررته
پێشررر یارمکی هرررهبوو کررره دهی ررروه قبرررووڵکردنی برررهقازانجی بهرهیررره .دهی ررروه برررهره دهتررروانێ بررره قبرررووڵکردنی
همبهرایررهتیی شررا ببێ رره ئهنرردامی دهوڵررهتێکی ئیر یالفرری .ۆیررا ئررهو کاربهدهسرر ه ئهمریکاییرره ئیررددییای کردبرروو
کرره ئه ررهر ئررهم پێشرر یاره قبرروود نررهکر لهوانهیرره سررهرانی بررهره سررهر لرره بهندیخانرره بێ رره دهر .یررهکدوو سرراد
دواترررر ،ئرررهم پێشررر یاره جرررارمکی دیکررره دووپاتررره کرایرررهوه .ئرررهمجارهیاو نوم رررهری ئرررهمریکا ئێرانییرررهک بررروو کررره
لهوکاترررهدا سرررهرۆکی ب کهیرررهکی باڵوکردنرررهوهی ئێرانررری-ئرررهمریکایی بررروو .لهوکاترررهدا بهشررری هرررهره زۆری همبرررهرانی
بهره له زی داو بووو .کۆبوونهوهی ئهنجومهنی بهره ههر له زی داو یرا.
ئهنجومررهو برره12دهن رری مووافیررقو ههشررپ دهن رری مو ررالیف پێشرر یاره تازهکررهی قبرروود کرررد .بررهاڵم چاالکررانی
بررهره لرره دهرهوهی زی ررداو دهن رری زۆربررهیاو قبرروود نررهکردو بررهرها نررهچووه نێررو هرریا دهوڵررهتێکی ئیر یالفرری.
(فهرهیدوونی مههدهوی،وتوومی ده هد نووسهر19 ،ی ئووتی ).1999
*

تێ هیشررر ی مهبهسررر ی شرررا لرررهوکاره هێ رررده دئوار نرررهبوو .کۆمرررهڵی پێشرررکهوت خواز لررره هێ رررد ترررهک ۆکێاتی

برررهتوانا پێکهررراتبوو کررره بههواڵرررهه ئهمریکاشررریاو لهپشرررپ بررروو .ج هلرررهوه ،بهپێچهوانرررهی ئرررهمی ی هرررهوای
سررررهربه ۆبوووله شاشرررریاو لهسررررهردا نررررهبوو .ههرلهوکاتررررهدا ،ههرنررررهبێ وا دیررررار برررروو دهترررروانێ بررررۆ بررررهرهی
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بهئاشکرا نیشانی دهدا که کاتی بهدهسهاڵتگهیشتنی مهنسوور نیزیکه،و دیاره ژمارهی
ئهوکهسانهش که دهیانهویست بچنه نێو کۆمهڵ بهرهو زیادبوون چوو .کاری نووسینی
پێڕهوی نێوخۆی کۆمهڵ به ناسری یهگانه **سپێردرا که مافناسێکی بهئهزموون بوو و
دواتر بوو به یهکێک له کهسانی جێگای متمانهی هووهیدا.
له ههموو ئهوماوهیهدا ،هووهیدا ههروا له کومپانیی نهوت خهریکی کار بوو .ساڵی1339
( )1960دهگهڵ ئینتیزام چووه ئهمریکا .لهوێ بهتوندی کهوته ژێر کاریگهریی نهخشی
تهکنۆلۆژیی تازه له سهنعهتی نهوتدا .له سهروتارێکی گۆڤاری "کاوش"دا نووسی" :دهبێ
پهیڕهوی له دواشێوهکانی بهڕێوهبردنی کاروباری پیشهسازی بکهین...دهبێ به پڕۆژهی
وردو حیسابکراو دوورهدیمهنی سهنعهتی نهوتی واڵت بێنینه بهرچاوو الوانی ئهمڕۆ بۆ
بهڕێوهبردنی سبهینێی ئهو سهنعهته پێبگهیهنین تا ببنه مودیرانێکی لێوهشاوهو کارزان بۆ
بهڕێوهبردنی ئهوکاره ژیانهکییه ".جگهلهوه ،ههرلهو نووسراوهدا ،پشتی به قسهکانی
ئینتیزام بهستبوو که له نیۆیۆڕک ڕوو به خوێندکارانی ئێرانی گوتبووی" :ئێران واڵتی

نیش ر کانییش بچێ رره مهیررداوو تهنانررهه لرره مۆدیشرری بخررا .برره برراوههی مررن ،یررهکێک لرره کلیلررهکانی ههمررزی شۆرشرری
ئییرررالمییش دهبرررێ لرررهو هاسررر یهدا ببی رررین کررره هووهیرررداو هیکخراوهکرررهی کررره قرررهرار بررروو بررره وترررهی یاتیرررڤیا
"جێنشرررین"ی برررهرهی نیشررر کانی بێ،برررههیا جرررۆر نرررهیتوانی مرررهیلی دیک اتۆرانرررهی شرررا بهرتهسرررک بکاترررهوه.
ج هلرررهوه،برررهرهی نیشررر کانی ۆشررری سررراڵی ،)1979( 1357لررره سرررهروبهندی شۆرشررردا ،هاسرررپ ئهوکاتررره کررره
لهوپرررههی بههێزیررردا بوو،نرررهیتوانی بهرامبرررهر بررره ئایرررهتوڵاڵ ومرررهی یو ئرررهو وهزعرررهی لههمررردا بررروو هاوهسررر ێ.
بررهجۆرمکی دیکرره بڵێررین ،هررهم بررهرهی نیشرر کانیو هررهم جێنشرری هکهی ،ئامانجرره درمی ایهنرره دمکوکێاتییررهکانیاو
فیدای قازانجی کورتخایهنی سیاسی کرد.
**

دوای شرررۆرا ،ناسرررری یه انررره پررراا ماوهیرررهک دهربرررهدهری چرررووه ئرررهمریکا .ده رررهد ئرررهوهی دهسرررپکوره

بررروو ،عیززهتررری نرررهفس هم رررهی نرررهدا وهزعررری رررۆی برررۆ دۆسررر هکانی بررراس بکرررا .بهوحاڵرررها کاروبررراری زیررراتر
بهکۆمرره ی ئررهواو ههددهسررووها .ماوهیررهکی کرروره لرره وهزارهترری کاروبرراری دهرهوهی ئررهمریکا برروو برره هاومیکرراری
حوقرررووقیو بررره دراومرررک کررره لرررهو سرررهرچاوهیه دهسررر ی کرررهوه بهلرررهمێکی چووکهڵرررهی کرررێی .دواهۆئهکرررانی
تهمهنی،به رررهمباریو ناهومێررردی لرررهو بهلهمرررهدا بهسرررهر برررردو سرررهرهنجامیش رررۆی کوشرررپ .برررۆ بهشررری زۆری
زانیارییرررهکانه دهربرررارهی دواهۆئهکرررانی ئیرررانی یه انررره قرررهرزداری هۆرمررروزی قرررهریبه (.هۆرمررروزی قرررهریب ،وتررروومی
ده هد نووسهر ،فێورییهی ).1998
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئێوهیه .دهبێ بگهڕێنهوه قۆڵی لێههڵماڵن ،کارهکان ڕێکوپێک بکهنو ئهم باره قورسه
4

بگهیهننه جێ".

دیاره لهساڵی 1342بهدواوه،بهشی ههرهزۆری وهختی هووهیدا بۆکاری ڕێکخستنی
"کۆمهڵی پێشکهوتنخواز" دهڕۆیشت .مهنسوور ،له ڕهزبهری1342دا ،له چاوپێکهوتنی
جۆلێس هۆڵمز ،باڵیۆزی ئهمریکا له ئێران ،ئیددیعای کرد که "پێی وایه له ماوهی سێ تا
چوار مانگی ئایندهدا ئهرکی پێکهێنانی دهوڵهتی تازهی پێ دهسپێردرێ 5".یهک دوو
حهوتوو دواتر مهنسوور دووباره چۆوه باڵیۆزخانهی ئهمریکاو ڕاپۆرتێکی له بهرنامهی
ئایندهی خۆی دا به باڵیۆزی ئهمریکا .له یادداشتی باڵیۆز لهسهر ئهم وتووێژانهدا،هاتوه
که "ئهمیر عهبباسی هووهیدا که کاربهدهستێکی پایهبهرزی کومپانیی نهوته هاوکاری
سهرهکیی مهنسوور له دامهزراندنی کۆمهڵی پێشکهوتنخوازدا بووه[ .مهنسوور لێی زیاد
کرد که] هووهیدا جارێ له کومپانیی نهوت دهمێنێتهوه ،بهاڵم لهوێ کارو بهرپهسایهتی و
ئهرکێکی کهمتر وهئهستۆ دهگرێ تا بتوانێ وهختی خۆی زیاتر سهرفی دروستکردنی
"حیزبێکی پێشکهوتنخواز" بکا .پێم وایه ئهوکاره به ئیجازهی شا کراوه،ههرچهند مهنسوور
به ڕوونی ئاماژهی بهوه نهکرد ".هۆڵمز یادداشتهکهی بهم ڕستهیه تهواو دهکا که "به
دووری دهزانم مهنسوور بتوانێ ڕێبهریی سیاسیی [ئهوکاره] وهئهستۆ بگرێ چوونکه
6

بهباوهڕی من خاوهنی لێزانیی پێویست نیه".

لهحاڵێکدا مهنسوورو هووهیدا له فکری ڕاکێشانی تهکنۆکڕاتهکانی کۆمهڵ بۆنێو "کۆمهڵی
پێشکهوتنخواز"دا بوون ،سیاسهتی ئێران دهکهوته قۆناغێکی پڕتوندوتیژییهوه .حهسهنی
ئهڕسهنجانی به لێبڕاوییهوه له فکری ڕێفۆڕمی زهویدا بوو ،که دیاره خاوهنمڵکه
گهورهکانی تووڕهو ناڕازی دهکرد 7.لهسهدا78ی جووتیاران که پێشتر بێ زهوی بوون
بوونه خاوهنزهوی 8و بهرهبهره دهسهاڵتی بێسنووری دهرهبهگهکان لهنێو چوو و
دهسهاڵتی دهوڵهتی جێی گرتهوه 9.جگهلهوه ،قانوونێکی تازه مافی دهنگدانی دا بهژنان و
پێڕهوێکی تازهی ههڵبژاردن ،مهرجی سوێند به قوڕئانی کرد به سوێند به کتێبی پیرۆز.
له ئاکامی ئاڵوگۆڕهکانی شۆرشی سپیدا ،ژمارهی شارنشینان زیادی کردو ساڵی1345
( )1966گهیشته نیزیکهی سهدی چلی حهشیمهتی ئێران 10.گرنگتر ئهوه بوو که
دهوڵهتی ئێران تهسلیمی پاڵهپهستۆی ئهمریکا بوو و یهکهم ههنگاوهکانی بهرهو
پهسندکردنی ڕێککهوتنێکی تایبهتی بۆ پارێزراویی قانوونیی ڕاوێژکاره نیزامییهکانی
212

مهتهڵۆکهی هویدا
ئهمریکا له ئێراندا ههڵێنانهوه .ههموو ئهوهۆیانه دهستیان وێک داو زهمینهیان بۆ
ئاڵوگۆڕهکانی ڕۆژی پازدهی جۆزهردان خۆش کرد .له ڕاستیدا دهبێ 15ی جۆزهردان
بهجۆرێک ڕاهێنان بۆ شۆرشی ئیسالمی بزانین .لهوساڵهدا گرتنی ئایهتوڵاڵ خومهینی
پڕیشکێک بوو بۆ ههڵگیرسانی شۆرشی خهڵک .ههر ئهو گرتنهو دوایهش دوورخستنهوهی
بۆ تورکیهو بهغدا ئهویان کرده کهسایهتییهکی گرنگ و بهناوبانگی دنیای سیاسهتی ئێران.
بێجگه لهوه ،شا بههیوا بوو به ڕێفۆڕمی زهوی پێگهیهک بۆ ڕێژیمهکهی له نێو
دێهاتییهکاندا پهیدا بکا .ههرچهند له ساڵهکانی سهرهتای دهیهی چلدا خۆشهویستییهکی
زۆری له نێو دێهاتییهکاندا بهدهست هێنا،بهاڵم له سهروبهندی شۆرشی ئیسالمیدا ،ئهم
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هێزه کۆمهاڵیهتییهش به هاواری شا نهگهیشت و کۆمهگی به شکانی ڕێژیم کرد.

سهرکوتی ڕاپهڕینهکهی پازدهی جۆزهردان به ڕواڵهت کاری ئهسهدوڵاڵی عهلهم بوو.
ئهو له بیرهوهرییهکانیدا که زۆریان خۆههڵکێشان تێدایه زۆرجار ئاماژه بهوڕۆژه دهکا.
دهڵێ شا یهکجار نیگهران بوو .عهلهمیش بهناچار ڕێگاچارهیهکی بۆ مهسهلهکه پێشنیار
کرد .بڕیار درا شا بۆ  24سهعات فهرماندهیی سوپا به عهلهم بسپێرێ و ئهویش
بهنۆرهی خۆی ،به کهلک وهرگرتن له سوپا ،ههرجۆره ههڵگهڕانهوهیهک سهرکوت بکا.
بهپێی ئهو پڕۆژهیه ،ئهگهر عهلهم له کارهکهیدا سهر نهکهوتایه،ئهودهم شا الی دهبرد،و
ئهگهر پێویست بایه سزاشی دهدا 12.بهاڵم وا هات که پڕۆژهکهی عهلهم کاریگهر بوو.
عهلهم پێی وایه دهوڵهتی ئهمریکا لهبنهوه پشتیوانیی لهو خۆپێشاندانانه دهکرد 13.له
ڕاوێژی بیرهوهرییهکانی عهلهم بهئاشکرا وهردهگیرێ که ئهو ،پێی وایه لهو ڕۆژه
پڕمهترسییهدا ،به لێبڕاویی خۆی تاج و تهختی پههلهویی نهجات داوه.
کهچی ڕاست حهوتوویهک دوای ئهوه،شا کهوته فکری لهسهرکارالبردنی عهلهم ،ڕۆژی
دووی پووشپهڕ شا دهگهڵ کاربهدهستێکی ئهمریکایی دیدارو وتووێژی ههبوو .لهم
دیدارهدا ،شا لێکدانهوهی خۆی له ڕووداوهکانی 15ی جۆزهردان خسته ڕوو .ههر لهو
کاتهدا ،پڕۆژهکانی چهند مانگی دواتری خۆی دهگهڵ میوانه ئهمریکاییهکهی هێنانه گۆڕێ.
کاربهدهسته ئهمریکاییهکان ،بهڕواڵهت لهبهر هۆی ئهمنیهتی ،ناوی ئهومیوانهیان له دهقی
ڕاپۆرتی وتووێژهکان دهرهاویشتوه .لهوێدا شا دهڵێ:
ئهگهر ساواک دروست جوواڵبایهوه،ڕووداوهکان خۆلێالدانیان دهکرا ...ههموو ئهو
ژانهسهرانه لهبن سهری ئاخوندو مڵکداره کۆنهپهرستهکاندا بوون.
213

مهتهڵۆکهی هویدا
شا دهیهوێ ئاڵوگۆڕێکی جیددی له پێکهاتهی دهوروبهرهکهیدا پێک بێنێ .دهڵێ وهزیری
دهربار،عهال ،پیرو الواز بووهو ئیدی کارێکی لهدهست نایه .ئهوو دۆستهکانی له ساته
قهیرانییهکاندا چوونه سهردانی شاو زۆر به دوودڵییهوه داوایان کرد چهندی زوویه
دهوڵهت بگۆڕدرێ .دهیانگوت دهبێ چ زوویه دهگهڵ ئاخوندهکانو موخالیفهکانی دیکه
بکهوینه وتووێژ .تاقمێکی بێبڕشتی دیکه له کهسانی وهک شهریفئیمامیو ئینتیزام
دروست بووه.
له ههلومهرجی ئێستادا،حیزبێکی سیاسیی تازه دروست نابێ .له دوای ههڵبژاردن تاقه
حیزبێکی سیاسی وهک هێزی سیاسیی دهرهکی پێک دێ.
حهسهنعهلیی مهنسوورو "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز"ی وی ههرنهبێ له سهرهتای
کاردا،ناوکهی سهرهکیی ئهم حیزبه دهبن.
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لهماوهی یهکساڵی دواتردا،تهواوی بهشهکانی ئهو پڕۆژهیه جێبهجێ کران .دیاره له کاتی
ئهم ڕاپۆرتهدا،ستوارت ڕاکویل،وهزیرموختاری ئهوکاتی ئهمریکا ،پهراوێزێکی لهسهر
پڕۆژهی شا نووسی .دهڵێ' :ئێمه لێره بهو ئاکامه گهیشتووین که ناوکهی سهرهکیی
سیاسهتهکانی ئایندهی شا،مهنسوورو "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز"ی ئهون .شا دهیهوێ
پارلمانی ئاینده به کۆمهگی ئهو گرووپهو به تێکهاڵوێک له کارزانانو خاوهنسهنعهتو
سهرمایهکان پێک بێنێ .دیاره ئهگهر شا بهڕاستی حهسهنعهلیی مهنسوور بکاته سهرۆکی
ئهم حیزبه،و بیههوێ ئهم حیزبه بکاته ئااڵههڵگری سهرهکیی ڕێفۆڕمخوازی لهکۆمهڵدا،
ئهودهم ناچاره بهکردهوه بۆخۆی ڕێبهرایهتیی سیاسیی حیزبهکه بهدهستهوه بگرێ.
15

مهنسوور پیاوی ئهو مهیدانهو ڕێبهرێکی لێزانی سیاسی نیه".

له ههڵسهنگاندنی ڕاکویل بۆ مهنسووردا نیشانهیهک له ستایشو تاریف نابینین .ئهگهر
لهبیرمان بێ که عهلهم ئهم ڕاکویلهی به بهرپرسی سهرهکیی بهرزبوونهوهی سیاسیی
مهنسوور دهزانی،ئهودهم نێوهرۆکی قسهکانی ڕاکویل بایهخێکی دووچهندان پهیدا دهکا.
سێی خههزهڵوهری،)1963( 1342شا دووباره لهبارهی مهنسوورو دواڕۆژیهوه قسهی
دهگهڵ باڵیۆزی ئهمریکا کرد .ئهمجارهیان بههۆڵمزی گوت که ئومێدێکی زۆری "به
توانایی مهنسوور وهک ڕێبهرێکی سیاسی نیه ".بهوحاڵه ،پێی وایه "له ههلومهرجی ئێستادا،
لهو باشتر کهس بهدهستهوه نیه 16".هۆڵمزیش ،وهک ڕاکویل،له پهراوێزی
214

مهتهڵۆکهی هویدا
ڕاپۆرتهکهدا،نهزهری خۆی لهبارهی ئاڵوگۆڕه پێشنیارکراوهکانی شاوه دهربڕیو نووسی:
"به پێچهوانهی بۆچوونی شا ،ئهمن پێم وانیه مهنسوور توانای دامهزراندنی حیزبی
سیاسیو ڕێبهرایهتیی دهوڵهتی ههبێ .زۆر له ئێرانییه خاوهننهزهرهکان ،بۆ نموونه
هێندێک له نوێنهرانی پارلمانو سهناتۆرهکان،نهزهریان لهسهری باش نیه".
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ماوهیهک دوای ئهو وتووێژه نهێنییانهی شا" ،کۆمهڵی پێشکهوتنخواز" خۆی کرده حیزبی
ئێرانی نوێ .بۆ یهکهمجار،ژنانیش بانگهێشتن کران بۆ ئهوهی تێکهڵی حیزب بن.
فهڕڕوخڕووی پارسا یهکهمین ژن بوو که بووه ئهندامی حیزبو یهکهمین ژنی مێژووی
ئێرانیش بوو که گهیشته پۆستی وهزارهت .ههرلهوکاتهدا ،دوای شۆرش یهکهمین ژن
بوو که درایه دهستی تاقمی ئیعدام .ههرئهوساڵه ،مهنسوور به هاوکاریی هووهیداو
گرووپێکی چووکه له یهکهم ئهندامهکانی "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز" لیستێکی کاندیداکانی
حیزبی بۆ ههڵبژاردنی ئایندهی پارلمان ئاماده کرد .پاشان کۆمیتهیهکی پێکهاتوو له
عهلهمو مهنسوورو نوێنهرێکی ساواک پێکهاتهی پارلمانی ئایندهیان خسته بهرباس .له
لیستی کاندیداکانی حیزبی ئێرانی نوێیان کۆڵیهوهو لهسهر ئهوه که چهند نوێنهر لهم
حیزبه دهبێ بچنه پارلمان چهنهیان لێدا .لهم کۆبوونهوانهدا تهنانهت پێکهاتهی ڕێبهریی
پارلمانیش ههر بهوشێوهیه دیاری کرا .سهرهنجام لیستی نوێنهرانی پارلمانی ئاینده
ئامادهکراو بۆ پهسندی یهکجاری "به عهرزی شا گهیشت" .پاش پهسند کردنی شا،
تهواوی ئهو کاندیدایانه له "ههڵبژاردنی ئازاد"ی دواتردا وهک نوێنهری پارلمان ههڵ-
18

بژێردران!

له چهند مانگی دواتردا عهلهمو کابینهکهی له بارودۆخێکی نهخوازراودا بوون .ههم
لهسهر کار بوونو ههم نیوهالبراو 19.مهنسوور ،له یهک مانگ پێش دیاریکرانی به
سهرۆکوهزیرهوه ،به ئاشکرا بهڵێنی پۆستهکانی کابینهی به کهسانی جۆراوجۆر دابوو.
بارودۆخی ئهو ڕۆژانه ههم له ڕاپۆرتێکی باڵیۆزخانهی ئهمریکادا دهتوانین وهخوێنینو
ههم له کاریکاتۆڕێکی گۆڤاری "تۆفیق"دا .له ڕاپۆرتی باڵیۆزخانهی ئهمریکادا هاتبوو:
"لهالیهک حهسهنعهلیی مهنسوورو "تیمهکهی" چاوهڕوانی ئهوڕۆژهن که جڵهوی کارهکان
بهدهستهوه دهگرن،و لهالی دیکه،عهلهم ههروا سهرۆکوهزیرهو بهڕواڵهت لهو وهزعه
ئازار دهچێژێ ...وهزعهکه وهک شانۆیهکی ناشییانه دهچێ که ڕاوهستانی بێجێی زۆر
تێدانو ههموو چاوهڕوانن داخوا کهنگێ نۆرهیان دێ بچنه سهر شانۆ .هێندێ نیشانه
215

مهتهڵۆکهی هویدا
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ههن که ههموو کارهکانی دهوڵهت ڕاگیراونو بڕیارهکان بۆ ئاینده ههڵگیراون".

گێڕانهوهی "تۆفیق" جوانتریشی وهزعهکه نیشان دهدا .ئهم باڵوکراوهیه له ژمارهیهکی
ڕێبهندانی1342ی خۆیدا "کاریکاتۆڕێکی له حهسهنعهلیی مهنسوور کێشابۆوه .چواردهوری
به قونچکه سیگاری کهنت گیرابوو .ئهویش به بێسهبری سهیری الپهڕهکانی ڕۆژژمێری
دهکرد که یهک لهدوای یهک دهکهوتنه سهر زهوی .لهژێر کایکاتۆڕهکه نووسرابوو:
21

"أإلنتظار أشد منالموت".

لهم سهردهمهدا ،هووهیدا ڕۆڵێکی بنهڕهتیی له ههڵبژاردنی وهزیرهکانی کابینهی
مهنسووردا بهدهستهوه بوو .پۆستی وهزارهتی دهرهوهی بۆخۆی دانابوو ،بهاڵم شا ئهم
پێشنیارهی ڕهت کردهوهو دهستووری دا عهبباسی ئارام وهک وهزیری دهرهوه ،له
پۆستی خۆیدا ،بمێنێتهوه .چهندڕۆژ پێش ساڵنوێبوونهوه ،شا مهنسووری لهو شوێنه که
لهکۆنهوه ئاواتی بۆ دهخواست دانا .ئهمیر عهبباسی هووهیدا وهزیری دارایی کابینهی
تازه بوو.
بهاڵم عهلهم دهبوو ،پێش ئهوهی جڵهوی کارهکان بداته دهستی مهنسوورو کابینهکهی،
کارێکی گرنگی ناتهواو بهئهنجام بگهیهنێ .ئهوکارهی نوێنگهی زهقی ئهو توێکڵه شووتییهیه
که دهیهاوێنه بهر پێی ناحهزانی خۆیان .باڵیۆزخانهی ئهمـــریکا له ئێران ،لـــه وهاڵمی پێ-
داگرتنی شا لهسهر کڕینی چهکو کهلکوهرگرتن له ڕاوێژکارانی ئهمریکاییدا ،ڕهشهمهی
 )1962(1340مهرجێکی تازهی بۆهاتنی ڕاوێژکارانی نیزامیی ئهمریکا دانا .باڵیۆزخانه
دهیهویست نهکههر نیزامییانی ئهمریکا ،بهڵکوو ئهندامانی بنهماڵهکانیشیان ،له ئێران
پارێزراویی دیپڵۆماتییان ههبێ .ئهوجۆره پارێزراوییه له ئێراندا پێشینهیهکی کۆنو
شوومی ههبوو؛ پێیاندهگوت "ههقی کاپیتوالسیۆن"و به نوێنگهی ههرهزهقی کۆلۆنیالیزم
دادهنرا21 .ی بانهمهڕی )1928( 1307ڕهزاشا،له ڕێوڕهسمێکی بهشکۆدا کاپیتوالسیۆن له
ئێــرانی ههڵوهشاندهوه .عهلهم که باشی ئاگا لهو پێشینه مێژووییه ههبوو ،ههوڵی دهدا
تابکرێ وتووێژهکانی دهگهڵ ئهمریکا لهوبارهیهوه وهدوا بخا .بهاڵم باڵیۆزخانهی ئهمریکا
لهسهر ئهوه مکوڕ بوو .سهرهنجام ،له ئاخروئۆخری ساڵی1342دا ،عهلهم بڕیاری دا
داخوازی ئهمریکا وهک پڕۆژهبڕیارێک دهگهڵ ئهندامانی کابینهکهی بخاته بهرباس .له
کۆبوونهوهیهکی کابینهدا عهلهم بێ پێشهکی داوای له عهبباسی ئارام وهزیری کاروباری
دهرهوه ،کرد که لهبارهی پڕۆژهبڕیاری تازه سهبارهت به وهزعی ڕاوێژکاره
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهمریکاییهکانهوه ڕاپۆرتێک بدا به ههیئهتی دهوڵهت .موحهممهدی باهیری که ئهوکات
وهزیری دادو له نیزیکانی عهلهم بوو ،دهڵێ بهتوندی دژی پڕۆژهکه ڕاوهستاوه .ئیددیعا
دهکا که لهباسی دژایهتیی پڕۆژهکهدا پێی لهسهر ئهوه داگرتوه که نێوهرۆکهکهی
دهگهڵ دهقو نێوهرۆکی قانوونی بنهڕهتیی ئێران ناتهبایه،و لهههمووش خهراپتر
"بۆگهنیوی کۆلۆنیالیزمــــی" لێ دێ 22.عهلهم که دیتی ههوایهکه تووشه ،دهسبهجێ باسی
پڕۆژه بڕیارهکهی ڕاگرتو وتووێژو لێکۆڵینهوهی زیاتری نێوهرۆکهکهی بۆ
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کۆبوونهوهکانی دواتری ههیئهتی دهوڵهت ههڵگرت.

کابینهی عهلهم ئیدی هیچ کاتێک پڕۆژهبڕیاری تازهی نهخسته بهرباس ،بهوحاڵه ،عهلهم
چهند ڕۆژ پێش تهواوبوونی دهورهی سهرۆکوهزیرییهکهی پڕۆژهبڕیارێکی لهبارهی
پارێزراویی حوقووقیی ئهمریکاییهکانهوه لهئێراندا نارده مهجلیسی تازه .ئهو له نامهیهکدا
ئیددیعای کرد که پڕۆژهبڕیارهکه لهالیهن ههیئهتی دهوڵهتهوه پهسند کراوهو
دهیهویست به پێی قانوون ،له ڕێگای ئهم نامهیهوه بۆ پهسندکردنی یهکجاری پێشکێشی
مهجلیسی بکا 24.نامهکه ئهسهدوڵاڵی عهلهم،عهبباسی ئارامو ئهسهدوڵاڵی سهنیعی،
وهزیری شهڕی ئهودهم ،ئیمزایان کردبوو .لهبهر ئهوهی پڕۆژهبڕیارهکه پێوهندیی به
مهسهله حوقووقییهکانهوه ههبوو ،بهپێی قاعیده دهبوو موحهممهدی باهیرییش وهک
وهزیری داد ئیمزای بکا .بهاڵم نامهکه ئیمزای باهیریی پێوه نیه .جگهلهوه،کۆبوونهوهیهکی
ههیئهتی دهوڵهت که بهقسهی نامهی عهلهم،پڕۆژهبڕیارهکهی پهسند کردبوو،لهڕاستیدا
هیچوهخت پێک نههاتبوو 25.به وتهی باهیری،عهلهم،ڕێبهره سیاسییهکهی،بۆیه ئهوکاره
بهئاشکرا ناقانوونییهی کرد چوونکه "شای زۆر خۆش دهویستو دهیهویست لهو
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شوورهییهدا شهریکی بێ .ئهوه شا بوو که دهیهویست بڕیارهکه حهتمهن پهسند بکرێ".
دیاره عهلهم له دواڕۆژهکانی سهرۆکوهزیریی خۆیدا نامهکهی نارده مهجلیس.

ڕهزبهری ،1343ههردوو مهجلیسی شووڕاو سهنا پڕۆژهبڕیاره پێشنیارکراوهکهیان خسته
بهرباسو پهسندیان کرد .ئهودهم ئیدی مهنسوور سهرۆکوهزیر بوو .هووهیداش بێ-
گومان به بهنفووزترین ئهندامی کابینهی تازه دهژمێردرا .کاری دیفاع لهو پڕۆژهیهو
بهشداری له کۆبوونهوهکانی ههردوو مهجلیسی شووڕاو سهناداو وهاڵمدانهوه به
پرسیاری نوێنهرانی مهجلیس ههمووی له ئهستۆی دهوڵهتی تازه بوو .مهجلیسی سهنا
کاری لێکۆڵینهوهی پڕۆژهبڕیاری تازهی الی نیوهشهوێو له کۆتایی دانیشتنێکدا که
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مهتهڵۆکهی هویدا
نیزیکهی چارده سهعاتی کێشابوو دهست پێکرد .ئهحمهدی میرفندرسکی،یاریدهری
وهزیری کاروباری دهرهوه ،به نوێنهرایهتیی دهوڵهت له دانیشتنهکهدا ئاماده بوو.
قسهکانیی به ئاماژه به "مهسهلهی ڕێکخراوی ناوهندیی ئامار" دهست پێکردو ئهمجار،بێ
پێشهکی لێی زیاد کرد که "بۆ پڕۆژهکهی دیکهش ...داوای فهورییهت دهکهم .بهڵکوو
ههر ئهمشهو بابهتێک که تهواو سادهو ئاساییه پهسند بکرێ ".دوای وتووێژێکی کورت
دهربارهی قبووڵی فهوریبوونی پڕۆژهکه ،بێئهوهی نێوهرۆکی ئهو "بابهته تهواو سادهو
ئاساییه" باس بکرێ،دهنگوهرگرتن دهست پێکرا .سهناتۆر مهسعوودی سهناتۆرهکانی
دیکهی دڵنیا کردهوه که ئێمه له کۆمیسیۆندا تهواو له پڕۆژهکهمان کۆڵیوهتهوهو
گهیشتووینه ئهو ئاکامه که "شتێکی گرنگ نیه" .پاش ئهم وتووێژه زۆرکورته "زۆربهی
سهناتۆرهکان به نیشانهی مووافهقهت ههستانه سهر پێ ".تهنانهت دهنگهکانیان نهش-
ژمارد .پڕۆژهکه بهمجۆره پهسند کرا .جهعفهری شهریفئیمامی سهرۆکی کۆبوونهوهکه
بوو .ههرکه پڕۆژهکه پهسند کرا کۆتایی کۆبوونهوهی سهنای ڕاگهیاند.
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چارهنووسی پڕۆژهکه له مهجلیسی شووڕای میللیدا کهمێک جیاواز بوو .لهوێ ،وهک له
ڕاپۆرتی نهێنیی کاربهدهسته نیزامییهکانی ئهمریکا دهردهکهوێ"،شا نیگهران بوو که خهڵک
بڵێن پڕۆژهکه بێ باسو لێکدانهوهی پێویست،و بهزۆر به مهجلیس پهسند کراوه .بۆیه
بهڕواڵهت ڕێگای دا هێندێ کهس دژی پڕۆژهکه بوهستنو ههرئهو دژوهستانهش
بهرهبهره له کۆنتڕۆڵ دهرچوو 28".جگه لهوهی لهو ڕاپۆرتهدا هاتوه ،نهخشی شا له
هاندانی نوێنهران بۆ دژوهستاندا دهتوانین لهو ڕاستییهدا ببینین که ئازاترین ڕهخنهگرانی
پڕۆژهکه دواتر بۆ پۆستی گرنگی دهوڵهتی دیاری کران 29.زۆر له ناحهزانی پڕۆژهکه له
ڕیزهکانی حیزبی کهمایهتیی خهڵک "مردم" و دیاره له نیزیکانی عهلهم بوون .جگهلهوه،
تهنانهت بهشێک له ئهندامانی حیزبی مهنسووریش دهنگی موخالیفیان به پڕۆژهکه دا .به
ڕواڵهت ئهم " بێدیسیپلینییه کاتییه حیزبییه" ئاکامی ئهو ڕاستییه بوو که دهنگوهرگرتن
بۆ پڕۆژهکه " بهنهێنی ئهنجام درا 30".له درێژایی وتووێژهکاندا که جاروبار گرژییان تێ-
دهکهوت ،مهنسوور له مهجلیس ئاماده بوو .له وهاڵمی موخالیفانی پڕۆژهکهدا ئاماژهی
بهو نوکتهیه دهکرد که گهاڵڵهداڕێژی بنهڕهتیی پڕۆژهکهو یهکێک له پشتیوانه
بنهڕهتییهکانیشی عهلهم بوو .جگه لهوهش ،کاتێک کۆبوونهوه ئاڵۆز بوو،مهنسوور ،بۆ
ئارامکردنهوهی فهزاکهو بێدهنگکردنی موخالیفان،به ئاشکراو به ئهنقهست له بارهی
نێوهرۆکی پڕۆژهکهوه درۆی دهگهڵ دهکردن .لهو بارهیهوه ئهو درۆی دهگهڵ ئهو
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مهتهڵۆکهی هویدا
ڕۆژنامهنووسانهش دهکرد که لهو پێوهندییهدا پرسیاریان دهکرد .کاتێک ههواڵنووسێک
لێیپرسی که داخوا پڕۆژهبڕیارهکه تهنیا بۆ ڕاوێژکاره نیزامییهکانه-وهک ڕهسمی
ئهوجۆره ڕێککهوتنانهی نێوان ئهمریکاو هاوپهیمانهکانیهتی -یان بنهماڵهی
ڕاوێژکارهکانیش دهگرێتهوه ،مهنسوور که وای دهنواند زۆر تووڕه بووه ،به ڕاوێژێکی
ڕهخنهگرانهو ههقبهدهست،پێی داگرت که ئهم دهنگۆیانه ههموو کاری قینلهزگانو
"تابووری پێنجهمی بێگانان"ن .ههرلهوکاتهدا لێی زیاد کرد که "راوێژکارانی ناتهکنیکییش
وهبهر ئهو پارێزراوییه ناکهونو لهههمووی گرنگتر ئهوهیه که ،ئهوپارێزراوییه تهنیا بۆ
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ئهو کارانهیه که له سهعاتهکانی کاری ئیداریدا ئهنجامی دهدهن".

دیاره ئهگهر ئهم ئیددیعایانهی مهنسوور ڕاست بووایهن ،قسهکهی دیکهشی ڕاست
دهبوو که پڕۆژهبڕیاره پێشنیارکراوهکه ڕاست وهک ئهو قهراردادانهیه که ئهمریکا
دهگهڵ ههموو هاوپهیمانهکانیدا دهیانبهستێ .بهاڵم لهڕاستیدا هیچکام له ئیددیعاکانی
ڕاست نهبوونو ئهو بۆخۆشی دهیزانی ناڕاستن .دهیهویست به درۆیهکی مهسڵهحهتی
وهزعی ئاڵۆزی مهجلیسو واڵت ئارام کاتهوه .کهچی درۆ مهسڵهحهتییهکانی ،باڵیۆزخانهی
ئهمریکا له ئێرانیان تهواو نیگهران کرد .لهوه دهترسان که دهوڵهتی ئێران نهزهری خۆی
لهبارهی پڕۆژهکهوه گۆڕیبێ .بهڕواڵهت باوهڕیان نهدهکرد که سهرۆکوهزیری واڵت ئاوا
بێپهروا درۆ دهگهڵ مهجلیسو خهڵک بکا .مهسهلهکهیان له ڕێگای ڕهسمییهوه دهگهڵ
دهوڵهتی ئێران هێنایه گۆڕێو ناسری یهگانه،که ئهودهم وهزیری ڕاوێژکار بوو ،له
وهاڵمدا لهالیهن دهوڵهتی مهنسوورهوه ڕایگهیاند که" ،دهوڵهت لهبارهی نێوهرۆکی
پڕۆژهکهوه هیچ شکو گومانێکی نیه ،بهاڵم سهرۆکوهزیر ،به هێندێک هۆی سیاسی ،به
پێویستی زانی له قسهکانیدا وا نیشان بدا که ئهڵقهی پارێزراوییهکه بهرتهسکه".
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نۆی خهزهڵوهر،مهنسوور هێندێ قسهی له مهجلیسی سهنا کردن که له چاپهمهنیدا به
"وتارێکی گشتگیر له بواری ئهسڵهکانی سیاسهتی دهرهوهدا " دانران .دووباره ئاماژهی به
پڕۆژهبڕیاری پێوهندیدار به ڕاوێژکارانی ئهمریکایی کردو جارێکی دیکه هێندێ
درۆودهلهسهی لهبارهی نێوهرۆکی پڕۆژه بڕیارهکهو بهرباڵویی قهراردادهکهوه تهحویلی
سهناتۆڕهکان دا .باڵیۆزخانهی ئهمریکا دیسان نیگهران بۆوه .ئهمجاره ڕقی له بهقهولی
خۆی" ،بێکیفایهتیی دهوڵهتی ئێران" ههستابوو .دهیگوت کاربهدهستانی ئێران" ،دهیانهوێ
بهڕواڵهت بهفێڵوتهڵهکهی جۆراوجۆر قسهی خۆیان وهرگرنهوه ".ڕاکویل دهسبهجێ
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مهتهڵۆکهی هویدا
داوای"دیدارێکی بهپهله" دهگهڵ سهرۆکوهزیر ،خۆی کرد .لهماوهی ئهم دیدارهدا،
ڕاکویل باسی یهکبهیهکی ئهو شتانهی کرد که له قسهکانی مهنسووردا هاتبوونو
دهگهڵ دهقی پهیمانهکه ناتهبا بوون،و لهبارهی ههر کامێکیانهوه ،داوای ڕوونکردنهوهی
له سهرۆکوهزیر کرد .ڕاکویل له ڕاپۆرتی خۆیدا دهڵێ مهنسوور له تهواوی بوارهکاندا
"پاشهکشهی کردو چهقی ".ههموو جارێ پێی داگرت که دهقی پهیماننامهکه جێبهجێ
دهکرێ نهک قسه ناوردهکانی وی له چاپهمهنیو مهجلیسدا .له ڕاوێژی پڕتهوسو پالری
ڕاپۆرتی ڕاکویل بهئاشکرا دهردهکهوت که باڵیۆزخانهی ئهمریکا له فرتوفێڵی
فریودهرانهی مهنسوور نارهحهتو ناڕازییه.
ڕاکویل که له نێوان قسهکانی مهنسوور له سهناو ئهوهی له نهێنیدا دهیگوت ،ناتهبایی
دهدی،دوایه له سهرۆکوهزیری پرسی که داخوا "ههوڵ دهدا ئهو لێکحاڵینهبوونهی لهو
بارهیهوه بۆ بیروڕای گشتی پێکهاتوه لهنێو بهرێ؟" وهاڵمی مهنسوور ههژێنهرو نیشانهی
بێئهخالقیی سهرسوڕهێنی ئهو بوو .گوتی" :بههیچ جۆر ،ئیدی نابێ لهو پێوهندییهدا
قسهیهک بکرێ ..دهیگوت دهکرێ ههموو ناکۆکییهکان له ڕێگای ڕاستکردنهوهی خودی
دۆسیهکهوه چارهسهر بکرێن 33".دیاره دهوڵهتی ئهمریکاش بهو ڕێگاچارهسهره ڕازی
بوو .ههوڵی نهدا مهنسوور ناچار بکا لهوبارهیهوه ڕاستی بڵێ .ڕاکویل له وهاڵمی پرسیاری
مندا لهوبارهیهوه دهیگوت " ئهوه ئهرکی من نهبوو که ڕهفتاری وی ڕاست بکهمهوه.
جگهلهوهش ،ئهو جۆره بۆچوونه بهشێک له شێوهی کاری وی بوو".

34

نهخشی هووهیدا لهوداستانهدا زۆر ڕوون نیه .بهاڵم بهو پێوهندییه نیزیکه که دهگهڵ
مهنسووری ههبوو بهدوور دهزانرێ که لهمهشدا نهخشی نهبووبێ .درۆیهکانی مهنسوور
کاری خۆیان کردو کۆبوونهوه ،پڕۆژه پێشنیارکراوهکهی پهسند کرد .حهفتاوچوار کهس
دهنگی مووافیقو شهستوههشت کهس دهنگی مومتهنیعیان پێدا 35.پهسندکرانی
پڕۆژهکه زیاتر له ههر شتێک خزمهتی موخالیفانی ڕێژیمی کرد .لهونێوهدا کهس
بهقهدهر ئایهتوڵاڵ خومهینی بههرهی سیاسیی له دژایهتیی بێپهروای خۆی نهبرد .له
وتارێکی بهناوبانگدا گوتی ،ئهم دهوڵهته بهوکارهی خۆی خهڵکی ئێرانی تهنانهت له
سهگێکی ئهمریکاییش کهمبایهختر کردوه 36.ههرلهوکاتهدا دهوڵهتی ئینگلستانیش دهگهڵ
ناحهزانی پڕۆژهکه کهوت .کاتێک له خهزهڵوهری1343دا ،ڕادیۆی بی.بی.سی ،ئایهتوڵاڵ
خومهینیی به"ڕێبهری شیعهکانی جیهان" ناو برد ،شا دهسبهجێ گهیشته ئهو ئاکامه
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مهتهڵۆکهی هویدا
که"،ئینگلیسییهکان دهیانهوێ چهت دهکاری پڕۆژه بڕیارهکه بخهن 37".مهنسوورو هووهیدا
ههردووکیان لهو داستانهدا نرخێکی قورسیان دا .دیاره هووهیدا نهخشێکی ڕاستهوخۆی له
کاری پهسندکرانی پڕۆژهکهدا نهبوو ،بهاڵم قانوونی بنهڕهتیی ئێران له بهرامبهر ههموو
بڕیارهکانی دهوڵهتدا بهرپرسایهتیی هاوبهش بۆ وهزیرهکان دادهنێ .له دادگای ئیسالمیی
هووهیدادا ،مهسهلهی پڕۆژهی پارێزراویی ڕاوێژکارانی ئهمریکایی نهخشێکی گرنگی یاری
کرد.
تهنانهت دهوڵهتی ئهمریکاش لهوکاتهدا دهیهویست پڕۆژهکه به کهمبایهخ نیشان بدا.
ئیددیعای دهکرد که نێوهرۆکهکهی دهگهڵ قهراردادی دیکهی لهو چهشنه که دهگهڵ
هاوپهیمانانی ناتۆ ئیمزای کردوون جیاوازییهکی نیه .بهاڵم دهزانین که ئهم ئیددیعایهش،
وهک ئیددیعاکانی مهنسوور بێبناخه بوو .بهههرحاڵ،ساڵی ،)1964(1343مهنسوورو
هووهیدا ههردووکیان وهها مهستی بادهی سهرکهوتن بوون که بیرکردنهوه له
ئاکامهکانی ئهو پڕۆژهیه ههر بهمێشکیاندا نهدههات .کابینهکهی مهنسوور ههرنهبێ
لهبارێکهوه له ههموو کابینهکانی پێشتر جیا بوو .نێونجیی تهمهنی ئهندامهکانی له هی
کابینهکانی پێشوو الوتر بوو .جگهلهوه،زۆربهی وهزیرهکان تهکنۆکڕاتی دهرسخوێندووی
دهرهوه بوون .ههروهک شا به یهکێک له کاربهدهسته ئهمریکاییهکانی گوتبوو،نۆرهی
وهچهیهکی نوێ له سیاسهتمهدارانی تازهپێگهیشتوو بوو .کۆنهکان زۆرتر نهجیبزاده
بوون .زمانو فهرههنگی ئێرانیان باش دهناسی .سهربهخۆیی نهزهردانیان ههبوو و
بهدهگمهن به داردهستی شا دهژمێردران .بێجگه لهوهش ،زۆریان شایان لهوپهڕی
بێدهسهاڵتیدا دیتبوو .بهاڵم سهردهمی دهسهاڵتی کۆنهکان بهسهر چووبوو و جێگاکانیان
دهدران بهو بژارده تهکنۆکڕاته تازانه که شایان ههر له لووتکهی شانوشکۆدا دیتبوو.
کابینهکهی مهنسوور نوێنگهی بهرچاوی ئهم جێگۆڕکهیه بوو.
دیاره دژکردهوهی ئهو وهچه کۆنه بهرامبهر بهو جێگۆڕکهیه جیاواز بوو .هێندێک به
ئاسانی ملیان پێداو هێندێکی دیکه زۆری پێ تێکچوون .ئینتیزام نموونهی بهرچاوی
دهستهی یهکهم بوو .خۆی گۆشهنشین کردو دوای ئهوه زۆرتری وهختی خۆی سهرفی
خوێندنهوه دهکرد .زۆرتری ڕۆژهکان بۆ نیوڕۆژخواردن دهچووه کڵووبی فهڕانسهییهکان
له تارانو حهوتووی ڕۆژێکیش دۆسته دهروێشهکانی دههاتنه سهردانی .هێندێجار
هووهیداش لهم کۆبوونهوانهدا بهشدار دهبوو 38.له بهرامبهردا ،هێندێکی دیکه ،وهک
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سهید فهخرهددینی شادمان ،به شێوهی ناڕاستهوخۆو به ئاماژه هێرشیان دهکرده سهر
بژارده تازه پێگهیشتووهکان .ئهزموونی شادمان ههرنهبێ له بارێکهوه،تاقانه بوو.
لهحاڵێکدا ڕۆژبهڕۆژ بۆخۆی پتر لهبرهو دهکهوت ،له بهرامبهردا،سهیدزیای برای که له
دامهزرێنهرانی "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز" بوو،ههردههاتو بهدهسهاڵتتر دهبوو .سهید
فهخرهددین ساڵی 1344له وتارێکدا نووسیبووی" :خوایه ،دهتوانم به کێ بڵێم که لهم
واڵتهدا،ئهوهی بێبهشتره،پتر ئاشقی ئێرانو فهرههنگی ئێرانهو ئهوهی بهشی له
نیعمهتهکانی ئێران زیاتره،لهو دووانه بێگانهتره .خوایه چ بووه که زۆربهی بژاردهکانمانی
وا پهرێشانبیرو نادڵنیاو بێموباالت کردوه که ئهوهی دهبێ لێی بترسن هیچ لێی
ناترسنو له چاولێکهری بهوالوه،ئهویش چاولێکهرییهکی ناتهواو له بێگانه کارێک ناکهن.
بهو گرووپه بێخهبهره که له دهریای "فسقو فجور"دا نوقمن ،هیچ ئومێدێک به
دروستکردنهوهی ئێران نیه 39".ئهگهرچی سهید فهخرهددینی شادمان نائومیدو
دڵشکاو بوو،ههواڵنووسی ڕۆژنامهی نیۆیۆڕکتایمز،جهی واڵز *،بهزمانێکی پڕشۆرو
گهشبینانهوه باسی دیاریکردنی مهنسووری دهکرد  .لهبارهی یهکهمین ڕۆژانی
حکوومهتهکهیهوه نووسیبووی" :تاران ژیانێکی تازهی دهست کهوتوه ...جگه له بای بههار
که له دهشتهکان ههڵیکردوه ،شتێکی تازهی دیکهش له فهزادا ههیه...لهماوهی چوار
حهوتوودا حهسهنعهلیی مهنسوور باوهڕبهخۆبوونی داوهتهوه به کۆمهڵێکی یهکجار دڵ-
مردوو ...دووڕۆژ دوای دیاریکرانی له حهوتی مارسدا ،کابینهی ئاغای مهنسوور که له
ڕووناکبیران پێک هاتوه ،به تێکڕای دهنگ لهالیهن مهجلیسهوه پهسند کرا .ههر ئهو
ڕووناکبیرانه پێشتر پڕۆژهیهکی شهست الپهڕییان بۆ دهوڵهت ئاماده کردبوو .بۆ یهکهم-
جارله مێژووی ئێراندا،دهوڵهتێک هاتۆته سهر کار که له حیزبێکی سیاسییهوه هاتوهو
خاوهنی بهرنامهیهکی ورده".
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هراپ نیه ب وتر که برایانی شادماو اڵی من بووو.

Jay Walz*
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یهکێک له ئامانجه گرنگهکانی مهنسوور،لهچهند حهوتووی پێش دیاریکرانی بۆ پۆستی
سهرۆکوهزیریدا ،پێکهێنانی هاوپهیمانییهک ههرنهبێ دهگهڵ بهشێک له مۆرهکانی
بهرهی نیشتمانی بوو .بهرهی نیشتمانی که دوای کۆدیتای 28ی گهالوێژ له سیاسهتی
ئێران کهوتبووه پهراوێز،له سهرهتای دهیهی چلدا چاالکیی خۆی دهست پێکردهوه.
وهچهیهکی الو له تێکۆشهرانی سیاسی،که بهنیسهدریش یهکێکیان بوو،چوونه نێو ڕیزه
تازهکانی بهرهی نیشتمانییهوهو برهوێکی تازهیان پێبهخشی .له وتووێژهکانی مهنسوور
دهگهڵ بهرهی نیشتمانیدا،هووهیدا نهخشێکی چاالکی له ئهستۆ بوو .ژمارهیهک له
ڕێبهرانی بهره،یهک لهوان دوکتۆر غوالمحوسێنی موسهددیق به دۆستی وی
دهژمێردران .به دهستپێشخهریی مهنسوورو هووهیدا،ڕاسپاردهی سهرهکیی ئهو
وتووێژانه موحسینی خواجهنووری بوو که ههم ئهندامێکی "کۆمهڵی پێشکهوتنخواز" بوو،
ههم به دۆستی بهرهی نیشتمانی دهژمێردرا .لهالیهن بهرهوهش،نهخشی سهرهکی له
وتوێژدا به شاپووری بهختیار بوو .ئهو بهڵگهنامانهی له دهستدان بهئاشکرا نیشان دهدهن
که بهختیار مووافیقی بهشداری له دهوڵهتێکی ئیئتیالفیدا بووه 41،لهحاڵێکدا ڕێبهرانی
دیکهی بهرهی نیشتمانی دژی بهشداری له ههرجۆره ئیئتیالفێکدا بوون .عهلیی ئهمینییش
که هێشتا له وهرگرتنهوهی پۆستی سهرۆکوهزیری تهمابڕاو نهببوو ،بهنۆرهی خۆی
ههوڵی دهدا ڕێبهرایهتیی دهوڵهتی ئیئتیالفیی ئاینده بۆخۆی به دهستهوه بگرێ .بهرهی
نیشتمانی پێشنیارهکانی عهلیی ئهمینییشی ڕهت کردنهوه 42.لێرهدا ناتوانین له هێنانهگۆڕی
پرسیارێک بگوزهرێین .ئهگهر ئهودهم بهرهی نیشتمانی یهکێک لهو پێشنیارانهی قبووڵ
کردباو لهکابینهیهکی ئیئتیالفیدا بهشدار بووایه ،ئاکامهکهی بۆ مێژووی هاوچهرخی ئێران
چ دهبوو؟ دیاره دهزانین بهره لــــــــــهوسااڵنهدا ملی به ئیئتیالف نــهدا.
جگــهلــهوه،ماوهیهک دوای ئــهو وتووێـــژه بێئاکامه،ساواک بهشێک له ئهندامانی بهرهی،
بههۆگهلێک که بهڕواڵهت پێوهندییان به پێشنیاری ئیئتیالفهوه نهبوو ،گرتو بهمجۆره
شانسی ههرجۆره سازانو هاوکارییهک لهنێو چوو .بێگومان ئهوڕاستییه که شا له
موسهددیقو دوایه له بهرهی نیشتمانییش زۆر بێزار بوو،قهڵشتی نێوان ڕێژیمی
پههلهویو بهرهی بهرفرهوانتر دهکرد .تهنیا له دهروازهی شۆرشی ئیسالمیدا بوو که شا
نهزهری گۆڕیو لهڕووی داماوییهوه،خوازیاری یهکیهتی دهگهڵ بهرهی نیشتمانـی بوو.
دهیگوت ئایهتوڵاڵ خومهینی دوژمنی هاوبهشی بهرهی نیشتمانیو پادشایهتییه .بهاڵم تازه
کار لهکار ترازابوو .له ههمووی گرنگتر ئهوه بوو که بێجگه له دوکتۆر سهدیقیو
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شاپووری بهختیار،ههموو سهرانی دیکهی بهره لهوکاتهدا ههوای شۆرش له کهللهی
دابوون .وا دیار بوو دهیانهویست بهسهرۆکایهتی دهوڵهتێکی شؤرشگێڕ جڵهوی دهسهاڵت
بگرنه دهستو یهکیهتی دهگهڵ شایان قبووڵ نهکرد.
دیاره کاتێک مهنسوور هاته سهرکار،دهسبهجێ باسی ئیئتیالف دهگهڵ بهرهی نیشتمانییش
تهواو بوو .لهوڕۆژانهدا،هووهیدا زۆرتری وهختی خۆی له وهزارهتی دارایی دهبرده سهر
که دهزگایهکی گهندهڵو بێکیفایهت بوو و ماڵیاتوهرگرتن یهکێک له گرنگترین
ئهرکهکانی بوو .ههرلهوکاتهدا دهبێ لهبیرمان بێ که له پڕۆژهی "سهقامگیرکردنی
ئابووری"دا که سندووقی نێونهتهوهیی دراوو هێندێک له ڕاوێژکاره ئابوورییهکانی
ئهمریکا پشتیوانییان لێدهکرد،کۆکردنهوهی ڕێکوپێکی ماڵیات نهخشێکی بنهڕهتیی
ههبوو .یهکێک له یهکهمههنگاوهکانی هووهیدا لهوبووارهدا کامپیۆتیریکردنی زۆربهی
کارهکانی وهزارهتی دارایی بوو .به یارمهتیی جهمشیدی قهرهچهداغی،که خوێندنی له
زانکۆی کالیفۆڕنیا له بهرکلهی تهواو کردبوو،و لهوکاتهدا له کومپانیی ) (IBMکاری
دهکرد،سیستمێکی پێشکهوتووی کامپیۆتێریی له وهزارهتی داراییدا وهڕێ خست.
مـهبــهست لــهوکاره "کۆتاییهێنان به بێسهرهوبهرهییهکی ڕێکخراو بوو که دارودهسته
بههێزهکان له سێبهریدا کهموزۆر ههموو کاروباری وهزارهتخانهکهیان دهدهستی خۆیان
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گرتبوو".

یهکی دیکه له ڕاسپاردهکانی "ئهڵقهی هاروارد" له سازمانی بهرنامهدا،خڕکردنهوهی
ڕهوتی دانانو ڕێکخستنی بوودجهی دهوڵهت بوو .ههتا ئهودهم،بهرپرسایهتیی نووسینو
ڕیکخستنو چاوهدێری بهسهر جێبهجێکردنی بوودجهی دهوڵهتدا له ئهستۆی وهزارهتی
دارایی بوو .له بهرامبهردا"،اولویت"هکانی ئهو بوودجه سااڵنهیه لهالیهن سازمانی
بهرنامهوه دیاری دهکران .ههموو ههوڵهکانی پێشوو بۆ خڕکردنهوهی ئهو دوو ڕهوتـــه
لێکجیایه ناکام مابوونهوه .وهزیرهکانی پێشوو هیچیان حازر نهبوون بهشێک له دهسهاڵتی
خۆیان بهوجۆره لهدهست بدهن .بهاڵم هووهیدا بهئاسانی ڕهوتی خڕکردنهوهی قبووڵ
کردو لهڕاستیدا بهوکاره ڕقو سهرسوڕمانی زۆر له هاوکارانی خۆی له وهزارهتی
داراییدا بزواند.
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جگه لهوانه،بهپێی سیاسهته ئابوورییهکانی دهوڵهت،هووهیدا پاوانی دهوڵهتی لهسهر بازاڕی
قهندوشهکریش البردو ڕێوشوێنێکی تازهی بهرهو ئاسانکردنی هێنانی چا له دهرهوه
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ڕێکخست .زیاد لهمانه ،ههرله یهکهم ڕۆژهکانی وهزارهتهوه باسی پێویستیی
نووسینهوهی قانوونه ماڵیاتییهکانی دهکرد .ئهو بهڕێوهبهریی وهزارهتی دارایی خسته بهر
دهستی مودیرانی کارزانو بهئهزموونو ئهمین .فهرههنگی میهری ههڵکێشا بۆ پۆستی
جێگری وهزیر که زهڕدهشتییهکی خۆشناو بوو و به وتهی باڵیۆزخانهی ئهمریکا "پیاوێکی
بهتواناو بهکیفایهتو سهرتۆپی کارمهندانی وهزارهتی دارایی بوو که زۆرتریان بێکیفایهت
بوون" 45لهالیهکی دیکه،عهبدولمهجیدی مهجیدیی که مودیرێکی خۆشناوو پسپۆڕی
کاروباری بوودجه بوو و ههروهها فهڕڕوخی نهجمابادیی که لهبواری نهوتدا پسپۆڕ
بوو،بۆ هاوکاری بانگهێشتن کرد .زۆری پێنهچوو که مهجیدی بوو به یهکێک له
باوهڕپێکراوانی هووهیداو یهکێک له وهزیرانی بهدهسهاڵتی کابینهکهی .لهوڕۆژانهدا
کومپانیی نهوت ههرنهبێ بهڕواڵهت بهشێک له وهزارهتی دارایی بوو و بۆیه هووهیدا له
بهشێکی ئهو وتووێژانهدا که دهگهڵ کۆنسێڕسیۆم دهکران،نهخشێکی ههبوو ،بهڕێکهوت،
لهئاکامی ئهم وتووێژانهدا ،نرخی نهوت و دهگهڵ ویش داهاتی ئێران ،زیادی کرد.
بههۆی ههموو ئهم گرفتارییه جۆراوجۆرانه ،لهو ڕۆژانهدا هووهیدا سهری زۆر شلووق
بوو .زۆربهی وهخت ،ڕۆژێ 16سهعات کاری دهکرد .زۆرتر ،ماندوو دههاته بهر چاو.
هێندێک له دۆستانی نیگهرانی بارودۆخی لهشساغیی وی بوون.
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هووهیدا بهرهبهره قهاڵفهتێکی داتهپیوی پهیدا دهکرد .هاوینی ئهوساڵه ،له ئاکامی
ڕووداوێکی ترومبێلدا،چهند ڕۆژێک له نهخۆشخانه بوو .ڕووداوهکه له جادهی شیمال بوو.
هووهیدا ،دهگهڵ لهیالو مهنسوورو فهریدهی هاوسهری ،بۆ حهسانهوه چووبوونه
کهنارهکانی دهریای خهزهر .شهوێک که تهواوی ڕۆژهکهی له کۆشکی هاوینیی فاتمهی
پههلهویی کچی شادا خلیسکی سهر ئاویان کردبوو ،به ترومبێله ئۆپێلهکهی لهیال
دههاتنهوه ماڵێ .لهیال لێی دهخوڕی .هووهیداو مهئمووری پارێزهری مهنسوور له
پێشهوه سوار ببوون .مهنسوورو فهریدهو دۆستێکیان بهناوی ڤیکتۆر خواجهنوورییش له
پشتهوه دانیشتبوون .بارانێکی توند دهباریو ڕێگاش باریکو خلیسک بوو .له پردێکی
باریکترله جادهکهش نیزیک دهبوونهوه که لهنهکاو لۆرییهک له ڕووبهڕوویان دهرکهوت.
لهیال سهری لێشێوا .کۆنتڕۆڵی ترومبێلهکهی له دهست دهرچوو و تاوێک دواتر ئۆپێله
چووکهڵهکه دهگهڵ لۆرییهک که ڕووبهڕوویان دههات لێکیان دا .چهند لهحزه دواتر
پۆلیسو ئامبۆاڵنسو پزیشک گهیشتنه شوێنی ڕووداوهکه .چهندکهس له موسافیرهکان
ئازاریان دیتبوو .بڕیار درا چهندی زوویه ههموویان به فڕۆکه  ،بگهیهننه نهخۆشخانهی
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مهتهڵۆکهی هویدا
پارس له تاران .ساواک نیگهرانی پیالن بوو .دهسبهجێ چهند مهئمووری بۆ لێکۆڵینهوهی
ئهو الیهنه نارده شوێنی ڕووداوهکه .سهرهنجام دهرکهوت پیالنێک له ئارادا نهبووهو تهنیا
ڕووداوێک بووه،که لهودا سیپهالکی لهیالو ئهژنۆی هووهیدا ئازاریان پێگهیشتبوو.
مهنسوور بێ ڕووشاڵ دهرچووبوو و پارێزهرهکهشی تهنیا دهموچاوی کهمێک بریندا
ببوون .پاش چهند ڕۆژ نهخۆشهکان ههموو له نهخۆشخانه دهرچوون.
ئهو ماوهیهی هووهیدا له نهخۆشخانهی گوزهراند ،له الیهنێکی گرنگهوه زۆر بۆی
بهسوود بوو .چهندین سهعات دهگهڵ لهیال بوو و ئهو ئهزموونه ئهوانی ڕموودهی یهکتر
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کرد .به وتهی لهیال" :بۆ یهکهمجار ئهوم لهجیاتی ئاغای هووهیدا ،به ئهمیر بانگ کرد".

هووهیدا نهکههر ڕۆژانی نهخۆشخانه ،بگره لهڕاستیدا لهوه بهدوا ههموو کاتی بێکاریی
خۆی دهگهڵ لهیالو مهنسوورو فهریدهی خێزانی بهسهر دهبرد.
ههرچهند ژیانی تایبهتیی هووهیدا لهو ڕۆژانهدا خۆش بوو و کرانهوهیهکی تێدا
دهرکهوتبوو ،بهاڵم وهزعی له وهزارهتی دارایی زۆر جێی ڕهزامهندی نهبوو .بهرنامهکانی
وی "هێندێک له کارمهنده بهڕابردووهکانی وهزارهتیان تووڕه کردبوو[...چاکسازییهکهی
وی] کهسبوکاری دارودهستهی جۆراوجۆری خستبۆ مهترسییهوه".
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ههربۆیه چهند

نامیلکهیهک بهدژی وی لهنێو کارمهندهکاندا باڵو بوونهوه .دووی خهرمانانی 1343
( )1964مهنسوور چووه وهزارهتی داراییو "هێرشی کرده سهر ئهو کارمهندانه که دژی
ههوڵی چاکسازیی دهوڵهت بوون .به وتهی یهکێک له ڕۆژنامهکان ،سهرۆکوهزیر
ئهوجۆره کارمهندانهی به "خهراپکار"و "ههلپهرست" ناو برد 49.حهوتوویهک دواتر،
هووهیداش بهنۆرهی خۆی له وتووێژێکی چاپهمهنیدا پێی داگرت که" :کۆمیتهیهکی
تایبهتی بۆ بهربهرهکانیی گهندهڵیو البردنی کارمهندانی ناالیق دامهزراوه ...ئهو جهختی
کردهوه که چاکسازی له وهزارهتی داراییدا درێژه دهداو بۆی گرنگ نیه چ کهسانێک
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دهگهڵ پڕۆژهکانی موخالیفن".

پێکهێنانی ئهو کۆمیته دیسیپلینییه تهنیا ههنگاوی دهوڵهتی مهنسوور بۆ بهربهرهکانی
دهگهڵ ئهوانهی نامیلکهیان دژی هووهیدا دهرکردبوو،نهبوو .ههر لهوکاتهدا ساواکیشی
هێنایه نێو مهسهلهکهوهو لهو نێوهدا هووهیدا دهگهڵ بهرپرسی لێکۆڵینهوهی ساواک ئاشنا
بوو .ناوی پهرویزی سابیتی بوو .زۆری نهکێشا که بهخێرایی پلیکانهکانی سهرکهوتنی
بڕینو لهماوهی پێنج ساڵدا ،سهرۆکایهتیی "ئیدارهی سێیهم"ی ساواکی که بهرپرسی
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهمنیهتی نێوخۆ بوو،وهئهستۆ گرت .ههرلهو کاتهدا بوو به دۆستی نیزیکو ڕاوێژکارو
باوهڕپێکراوی هووهیدا .ساڵی،)1966( 1345سابیتی له ڕیگای بهرنامهیهکی
تهلهڤیزیۆنییهوه،بوو به کهسایهتییهکی ناودار و نهخشێکی ههرماوی له مێشکی زۆر له
ئێرانییهکاندا بهجێ هێشت .خۆشمهجلیس بوو و ئاگادار دههاته بهرچاوو مهسهله
ئهمنیهتییهکانی لهماوهی وتووێژدا به وردبینیو نهزمێکی تایبهتهوه لێک دهدایهوه.
وردهورده دوورایی دهسهاڵتهکهی زیادی کرد .به ئاسانی دهتوانین بڵێین که
تاساڵی،)1970(1349سێبهری دهسهاڵتهکهی کهوتبووه سهر ههموو مهیدانهکانی ژیانی
ئێرانییان .دژبهرانی ڕێژیم ئهویان به دوژمنی سهرهکیی خۆیان دهزانی .دهیانگوت
دهزگای ئهشکهنجهو سانسۆرو داغو نیشانهی زهبروزهنگیش ههرئهو بهڕێوهی بردوه.
لهبهرامبهردا لهالی سیاسهتمهدارانی ئهو سهردهمی ئێران،ئهو یهکێک له بهدهسهاڵتترین
کهسایهتییهکانی واڵت بوو و زۆربه لێی دهترسان .ههر لهوکاتهدا ،وهرگرتنی ههموو
پۆسته گرنگهکان-له پۆستی وهزارهتهوه بگره تا مامۆستایهتیی زانکۆو مامۆستاییو
تهنانهت کارمهندیی دهوڵهت -به وهرگرتنی مۆڵهتی ئهو ئیدارهیهوه بهند بوو که ئهو
سهرۆکایهتیی دهکرد.
بااڵی بڵندو چاوهکانی کاریگهر بوونو پیاوێکی بهدیمهن بوو .کهمێک ڕهنگئهسمهر بوو.
خۆی له ڕهفتاری ناسراوی کارمهندانی ساواک ،وهک دهبهرکردنی شاڵواری پۆلی-
ئهستهڕو چاکهتی چهرمی بهدهڵ ،زمانی وشکو کردهوهی توندو ناشیرین دهپاراست .به
پێچهوانه ،ههمیشه کۆتوشاڵواری جوانی دهبهر دهکرد ،کڕاواتی گرانبایی دهبهستو
مووهکانی ههمیشه بهوردی چاک کرابوون .ئهوانه ههموو دهستیان وێکدابوو،و دیمهنی
بهڕێوهبهری کومپانییهکیان زیاتر پێ بهخشیبوو تا مهئموورێکی ساواک .پاش وتووێژه
بهناوبانگهکهی ساڵی،)1966( 1345ههرچی دهسهاڵتی زیاتر دهبوو ،دهرکهوتنی لهسهر
الپهڕهی چاپهمهنیو شاشهی تهلهڤیزیۆن کهمی دهکرد .دهتگوت بۆته کهسایهتییهکی
ڕۆمانهکانی لۆکار* .ناوێک بوو بێڕوخسارو بهسام.
پاش ماوهیهک لێکۆڵینهوه،سابیتی گهیشته ئهو ئاکامه که دهوری 30کهس له کارمهندانی
ناڕازی،و هێندێ جار البراو ،نهخشی سهرهکیی نووسینو باڵوکردنهوهی نامیلکهکانی دژ

*

Lecarre
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مهتهڵۆکهی هویدا
به هووهیدایان له ئهستۆ بووه .بهاڵم له درێژخایهندا،گرنگتر لهوه،هاوڕێیهتییهک بوو که
کهوته نێوان هووهیداو سابیتییهوه .ڕاپۆرتێکی باڵیۆزخانهی ئهمریکا چهندوچۆنی بایهخی
ئهم دۆستایهتییه باش ڕوون دهکاتهوه .دهڵێ" :له ههڵسهگاندنی هۆیهکانی دهسهاڵتی
هووهیدادا ،زۆرجار ناوی پهرویزی سابیتی دێته گۆڕێ .ئهو له تهواوی دهورانی ژیانی
[ئیداریی] هووهیدادا دۆستی نیزیکی هووهیدا بووه".

51

دهگهڵ هیندێ کاری ههڵنهسهنگاو له سهرهتای کاردا،زۆری پێنهچوو که بهرنامهی
ئابووریی مهنسوور هاته سهربهر .لهباری سیاسییهوه،گرنگترین ههڵهی کابینهی نوێ
زیادکردنی نرخی بهنزین بوو که دهوری سێحهوتوو دوای هاتنهسهرکاری دهوڵهت
جێبهجێ کرا .کۆمهاڵنی خهڵک له مهودایهکی بهریندا،کهوتنه بهربهرهکانیی ئهو نرخ-
زیادکردنه لهنهکاوه .دهوڵهت جگه له پاشهکشه چارهیهکی نهما .ههڵخلیسکانی دیکهی
مهنسوور قسهیهک بوو که ڕهزبهری )1964( 1343بهزمانیدا هات .ئهمجاره ،له
وتووێژێکی چاپهمهنیدا ،ئیددیعای کرد که ئامانجی دهوڵهتهکهی "دابهشکردنی
دادپهروهرانهی سامان له کۆمهڵداو گوازتنهوهی له دهوڵهمهندانهوه بۆ ههژارانه ".دیاره
ئهم قسهیه "له چاپهمهنیی ئێراندا ههڵاڵو ههنگامهیهکی زۆری نایهوه .هێندێک کهس به
چهشنێک سۆسیالیزمیان لێکدایهوه ".مهنسوور ناچار بوو " بهتوندی ههرجۆره دهنگۆیهک
لهبارهی نیازی دهوڵهت بۆ دابهزاندنی سیاسهته سۆسیالیستییهکان وهدرۆ بخاتهوه .ئهو
جهختی کردهوه که الیهنگری نهخشی کهرتی تایبهتی له ئابووریو واڵتدایه .جگهلهوه،
ڕوونی کردهوه که ئهوقسهیه تهنیا ڕووی ده چاکسازییهک له بوواری قانوونه
ماڵیاتییهکاندا بووه .گوتی ئامانج لهو چاکسازییه شتێک نهبووه جگه له زیادکردنی داهاتی
دهوڵهت".
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له ئاکامی سیاسهتهکانی دهوڵهتی تازهدا ،بهرهبهره قهیرانی ئابووریی ساڵهکانی سهرهتای
دهیهی چل دامرکا .لهالیهکی دیکه ،داهاتی ئێران له نهوتیش ڕۆژبهڕۆژ زیادی دهکرد.
ئهمانه دهستیان وهدستی یهک داو وردهورده،متمانهبهخۆبوونی شایان زیادو زیاتر کردو
ئهم بیرهیان لهودا پێکهێنا که ڕێیهکی سهربهخۆ له ڕۆژئاواو ئهمریکا بگرێته پێش.
ڕاپۆرتێکی ئارمهن مایهر ،باڵیۆزی ئهودهمی ئهمریکا له ئێران ،چهندوچۆنی ئهو ئاڵوگۆڕه،
بهتایبهتی لهبارهی پێوهندییهکانی ئێرانو ئهمریکاوه،باش نیشان دهدا .ڕاپۆرتهکهی ،ناوی
"شاو ئهمریکا"یهو لهوێدا مایهر نهکههر باسی تێفکرینی شا لهو ڕۆژگارهیدا کردوه،
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مهتهڵۆکهی هویدا
بهڵکوو به وردبینییهکی شیاوی ئافهرینهوه ،پێشبینیی کردوه که له ساڵهکانی دواتردا،
هێندێ گرژی له نێوان ئهمریکاو شادا دهردهکهون .هووهیداش لهراستیدا وهک
سهرۆکوهزیر ،کهوته نێوجهرگهی ئهو گرژییانهوه .مایهر دهنووسێ" :شا ئهمڕۆ ،ئیدی
به پێچهوانهی ساڵهکانی(1941تا )1945لهژێر سهرپهرستیی ئهمریکادا نیه .جگهلهوهش،
هیچ وهک ئهو الویژگه وازیوازییهی ساڵهکانی کۆتایی دهیهی1940ی زایینی ناچێ...
ڕۆژلهڕۆژ پتر دهچێتهوه سهر بابی ...سهربهخۆیی نهزهر پهیدا دهکاو بهشێوهیهکی
سروشتی ملهوڕانه حکوومهت دهکا ...شا دهیهوێ واڵتهکهی ههڵوێستێکی سهربهخۆی
ههبێ ...ئهو باش دهزانێ که چۆن له داستانی ئازهربایجانو له سهردهمی موسهددیقدا
ئهمریکا تاجوتهختهکهی وی نهجات داوه ...بهاڵم ئهمڕۆ بهدایم تارمایی جۆراوجۆری
بهمێشکدا دێن ...دهتوانین به درێژهدانی وتووێژ دهگهڵی له بوواری چهک-
وچۆڵهدا،نفووزی خۆمان له مهیدانه جۆراوجۆرهکانی پێوهندیی نێوانماندا بپارێزین.
جگهلهوه ،ئهگهر بتوانین بهشی ههرهزۆری [ئهو 200میلیۆن دۆاڵرهی قهراره ئێران بیدا
به چهک] ،بهالی خۆماندا بێنین،دهتوانین کۆمهگێک به مهسهلهی کهسریی بوودجه که
گۆیا ههروا مهسهلهیهکی گرنگی واشنگتۆنه ،بکهین ..گومانم نیه که ئیدی ناتوانین
53

دهستوور به شا بدهینو سیاسهتهکانیی بهسهردا بسهپێنین".

دوو ڕاپۆرتی دیکهی کاربهدهسته ئهمریکاییهکان لهمهش سهرسوڕهێنترن.
بانهمهڕی،)1964( 1343ڕێکخراوی سیا،ڕاپۆرتێکی لهسهر بارودۆخی ئێران نووسی ،تێیدا
هاتبوو" :دیار نیه ئاخۆ بهرنامهکانی نوێکردنهوهی ئێران به شێوهیهکی کهموزۆر هێمنانه
دهچنه پێش یان دهبێ له دواڕۆژدا چاوهڕێی شۆرشو توندوتیژی بین .چاکسازییهکهی
شا هێندێ هێزی کۆمهاڵیهتیی تازهی وهڕێ خستوونو سهرهنجام ههر ئهو
54

هێزانه،بهجۆرێک له جۆران ئاڵوگۆڕێکی بنهڕهتی له ئێراندا پێک دێنن".

بهباوهڕی من سهرسوڕهێنترین پێشوێژی لهبارهی ئایندهی ئێرانهوه دهبێ له ڕاپۆرتی
ساڵی)1966(1345ی سهرۆکی دایرهی لێکۆڵینهوهو زانیاریی وهزارهتی دهرهوهی
ئهمریکادا ببینین .لهوێدا هاتوه که:
لهبوواری سیاسیدا ،شا خاوهنمڵکو ڕووحانییهکانی لهخۆی دوور خستۆتهوه بێئهوهی
توانیبیهتی بهشی زۆری ڕووناکبیرانی چاکسازیخوازو ئهندامانی چینی نێونجی بۆالی خۆی
ڕاکێشێ ...تائێستا ئۆگرییهکی بههاوکاری دهگهڵ عونسوره چاکسازیخوازهکان نیشان
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نهداوهو بهمجۆره خۆی له پشتیوانیی کاریگهرترینی ئهو هێزانه که دهتوانن ئهو
چاکسازییانهی ئهو دهیهوێن جێبهجێ بکهن ،بێبهش کردوه ...سهرهنجام ڕۆژێک دهستهو
تاقمه جۆراوجۆرهکانی دژی ڕێژیم ،لهسهر ویستی هاوبهشی بهرتهسککردنهوهی
دهسهاڵتی شا یهک دهگرن .ئهگهر شا نهتوانێ ئهو چاکسازییانهی دهستی پێکردوون
تهواو بکا ،ئهودهم دژبهرهکانی ههم دروشمی ئامادهو ههم پشتیوانیی پێویستی کۆمهاڵنی
خهڵکیان له دهستدا دهبێ .پێش ئهوهی[ئێران] تووشی ئهو بنبهسته بێ ،جۆرێک ڕێک-
55

کهوتنو سازانی سیاسی باشتر دهبێ.

له دهیهی دواتردا،کاری سهختی وهدیهێنانی سازانێکی لهو چهشنه لهجێدا له ئهستؤی
هووهیدا بوو .له ڕاستیدا ئایندهی ڕێژیمی پادشایهتی له ئێران له گرهوی سهرکهوتنی
هووهیدا لهو ئهرکه قورسهدا بوو.
***
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فهسڵی نۆیهم
زستانی نهقایلییهکان

نا،شازاده هاملێت نیم! قهراریش نهبوو ئهو بم
تهنیا خزمهتکارێکم،کهسێک که تهنیا
ئهم دیمهنه دهباته پێشودووی دیکه وهڕێ دهخا
ئامۆژگاریی شازاده دهکا؛ بێگومان داردهستێکی ساده
شارهزاو بهپارێزو وردبین
پڕلهقسهی بهرزهفڕانه ،کهمێکیش داخراو
جارجار بهڕاست جێی پێکهنین
تهنانهت هێندێ جار وهک کۆسهیهک
تی ئێس ئهلیووت ،شێعری ئاشقانهی ئالفرێد پڕووفڕاک
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زستانی ساڵی1343ی تاران یهکجار سارد بوو .ڕۆژی پێنجشهممه،یهکی ڕێبهندان،بهفرو
قوڕو چڵپاو شهقامهکانی شاری داگرتبوو .حهسهنعهلیی مهنسوور له ترومبێلی تایبهتی
سهرۆکوهزیر دابهزی .بهرهو دهرگای چوونهژووری مهجلیس وهڕێ کهوت .سهعات
دهی بهیانی بوو .دهچووه مهجلیس تا دیفاع له پڕۆژهبڕیارێکی تازهی دهوڵهت بکا .ڕێک-
کهوتننامهیهک بوو که کومپانیی نهوت دهیهویست دهگهڵ چهند کومپانیی گهورهی
ڕۆژئاوایی ،وهک تاید واتێر*،ئهتاڵنتیک ،فیلیپس ،کومپانیی نیشتمانیی نهوتو گازی ئیتالیا،
کومپانیی نهوتو گازی هیند ،کۆمیسیۆنی گازی هیند ،روویاڵ داچ شێلی هولهندو
کۆمهڵێک له کومپانییه فهڕانسهییهکان ئیمزای بکا 1.بهرلهوهی مهنسوور بتوانێ پێ بنێته
حهوشهی مهجلیس،الوێک که بۆسهی بۆ نابۆوه هێرشی کرده سهر .ناوی موحهممهدی
بوخارایی بوو .تهمهنی حهڤده ساڵو قوتابیی دواناوهندی بوو” .قوڕئانێکو وێنهیهکی
2

[ئایهتوڵاڵ] ڕووحوڵاڵ خومهینیی له گیرفاندا بوو".

هۆی کوشتنهکه ڕوون بوو .مهنسوور سێمبولی شۆرشی سپی بوو .لهوهش گرنگتر ئهوه
بوو که له سهردهمی حکوومهتی ویدا ،دهوڵهت ئایهتوڵاڵ خومهینیی ،پێشان بۆ تورکیهو
دواتر بۆ عێڕاق دوور خستبۆوه .ئهوانهی له مهنسووریان دابوو،له دادگادا بێپهروا باسی
هۆی کوشتنهکهییان دهکرد .ئیددیعایان دهکرد که مهنسوور سزای بێڕێزی به
مهڕجهعی تهقلیدی وان ،ئایهتوڵاڵ خومهینیی وهرگرتۆتهوه .ئهوان لهڕاستیدا له
پاشماوهکانی تاقمی فیداییانی ئیسالم بوون که له ساڵی1328تا1949( 1332تا )1953دوو
سهرۆکوهزیرو وهزیرێکی فهرههنگیان کوشتو هێرشیان کرده سهر شاو وهزیری
کاروباری دهرهوهو سهرۆکوهزیرێکی دیکهش 3.ههرلهوکاتهدا ،ئهحمهدی کیسرهوییش،
که خۆی به دوژمنی وشکبیرکردنهوهی شیعهکان دهزانی،به شێوهیهکی بێبهزهیییانه
4

بهدهستی ئهندامانی ئهو تاقمه کوژرا.

232

Tidwater

*

مهتهڵۆکهی هویدا
وهختێک ئایهتوڵاڵ خومهینی به دهسهاڵت گهیشت،زۆر له کهسانی دهوروبهری به
فیداییانی ئیسالم دهرچوون .هێندێک لهوان به سهربهرزییهوه شانازییان به نهخشی
خۆیان له کوشتنی مهنسووردا دهکرد .هاشمیی ڕهفسهنجانی ئیددیعای دهکرد که ئهو
دهمانچهیهی بۆ کوشتنی مهنسوور کهلکی لێ وهرگیراوه،ئهو پهیدای کردوه 5.بهههرحاڵ،
لهوڕۆژه سارده زستانییهدا ،پێش ئهوهی پارێزهرانی مهنسوور ببزوون ،بوخارایی پێنج
فیشهکی به مهنسوورهوه نان .لهماوهی یهک ساڵی دواتردا ،دهوڵهت بوخارایی،دهگهڵ
سێ هاودهستی دیکهی له تاران گوللهباران کرد .دوو هاوکاری دیکهی به ئیعدام
مهحکووم بوون .تاوانیان هاودهستی له کوشتنی مهنسووردا بوو .ئهوان لهبۆسهدا بوون تا
ئهگهر بوخارایی له ئهنجامدانی ئهرکهکهیدا سهرکهوتوو نهبوو ،بۆخۆیان دهستبهکار
بنو کاری مهنسوور یهکال بکهنهوه .جگه لهوه،زۆری دیکهش لهو کهسانهی پێشتر له
ڕیزی الیهنگرانی فیداییانی ئیسالمدا ببوون،گیران 6.حاجی مههدیی عێڕاقییش لهو
ڕووداوهدا گیرا .دادگای یهکهم حوکمی ئیعدامی دایه .دادگای پێداچوونهوه بهڕواڵهت به
پاداشی ڕهفتاری باش له زیندان حوکمی ئیعدامهکهی بۆ کهم کردهوهو کردیه بهندی
ههتاههتایی .چارده ساڵی زیندان کێشاو کاتێک ههواڵنووسه فهڕانسهییهکان بۆ وتووێژ
چوونه ژوورهکهی هووهیدا،حاجی مههدیی عێڕاقییشیان دهگهڵ بوو .لهو ڕۆژانهدا ئیدی
بۆخۆی سهرۆکی زیندان بوو.
بهڵگهی زۆر لهوکاتهدا نیشانیان دهدا که کوشتنی مهنسوور کاری کۆڕوکۆمهڵه
مهزههبییهکانه .بهوحاڵه ،زۆر له نهیارانی ڕێژیمی شا،ئیددیعای دهوڵهتیان لهبارهی
ناسنامهو بیروبۆچوونی قاتڵهکانی مهنسوورهوه قبووڵ نهدهکرد 7.نموونهی ئهو ڕاستییه
دهتوانین له بۆچوونهکانی هیدایهتوڵاڵی مهتیندهفتهریدا ببینین .ئهو له ڕووما
ناسراوهکانی نهیاری ڕێژیمو نهوهی موسهددیق بوو .له چاوپێکهوتنی کاربهدهستێکی
باڵیۆزخانهی ئهمریکادا ،گوتبووی" :دڵنیام ئهو الوانهی مهنسووریان کوشتوه پێوهندیییان
به هیچ گرووپێکی مهزههبی یان سیاسییهوه نهبووه ".ههرلهو کاتهدا پێی وابوو که
ڕێژیمی شا"،حهتمهن ئهو قهتڵه بهسهر گرووپێکدا ههر دێنێ  8".دهتوانین قسهکانی
مهتیندهفتهری به نیشانهی ڕاستییهکی گرنگی مێژوویی بزانین :هێزه عورفییهکانی
کۆمهڵی ئێران به درێژایی سااڵنی حکوومهتی شا ههرگیز چهندوچۆنی دهسهاڵتی
کردهییو توانایی هێزه مهزههبییهکانی کۆمهڵیان نهدهناسی .تهنانهت زۆرجار ئهوهشیان
قبووڵ نهبوو که ئهو هێزانه دهتوانن له کۆمهڵێکی وهک ئێراندا ڕۆژێک دهسهاڵت
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بهدهستهوه بگرن .ئاکامهکه ئهوه بوو که ههرچی الیهنگره عورفییهکانی دێموکڕاسی
زیاتر دژی شا دهجهنگان ،پتروپتر ڕێیان بۆ هاتنهسهری هێزه مهزههبییهکان تهخت
دهکرد .ههڵسهنگاندنی نادروست له چهندوچۆنی دهسهاڵتی مهزههب بهناچار بوو به
هۆی سهرکهوتنی مهزههب.
بهههرحاڵ ،لهوڕۆژه پڕڕووداوهدا ،بوخارایی گومانی نهبوو که به کوشتنی مهنسوور
ئهرکی خودایی خۆی بهجێ دهگهیهنێ .دیفاعی له دادگادا بهڵگهی ئهو ڕاستییهو
نیشاندهری بیروبۆچوونی بێشکوگومانی مهزههبیی وی بوو .ئهو لهڕاستیدا نهیدهزانی
پیاوێکی کوشتوه که دژی زیندانیکردنی ئایهتوڵاڵ خومهینی بووه .ڕۆژی دوای دیاریکرانی
به سهرۆکوهزیر ،مهنسوور هاته سهر ئهو باوهڕه که ئایهتوڵاڵ خومهینی ئازاد بکا.
دهیگوت " :دهمهوێ قهڵشتی نێوان شاو خهڵک پڕ بکهمهوه 9".دیاره ههوڵهکهی بههۆی
دژڕاوهستانی ساواکهوه بێئاکام مایهوه 10.لهالیهکهوه وهبیریان هێنایهوه که شا بههیچ
جۆر پێی وا نیه له نێوان خۆیو خهڵکدا قهڵشتێک ههیه .گوتیان ئهگهر ببیسێتهوه که
سهرۆکوهزیرهکهی قسهی وای بهدهمدا هاتوه بێگومان زۆر تووڕه دهبێ .جگهلهوهش،
وهگوێی سهرۆکوهزیری تازهیان ههڵێنا که له مهسهله ئهمنیهتییهکاندا زۆر تازهکارهو
11

باشتره قسه لهو جۆره مهسهالنه نهکاو ئهوانه بۆ شارهزایان بهجێ بێڵێ.

کهچی حیسابی ئهو شارهزایانه ههڵه دهرچوو و بهرههمهکهی ئهوه بوو که مهنسوور،
شهاڵڵی خوێنی خۆی ،بێحاڵو بێگیان،مهاڵسی زهوی بوو .شۆفێرهکهی بهپهله خستیه
سهر کورسیی پشتهوهی ترومبێلو لهجیاتی ئهوهی بیباته بهشی ئوورژانسی نیزیکترین
نهخۆشخانه ،بهوپهڕی خێرایی بهرهو نهخۆشخانهی پارس چوو .نهخۆشخانهی پارس تازه
دهستی بهکار کردبوو .به سهرتۆپی نهخۆشخانهکانی تاران دهژمێردرا .جگهلهوه ،پاش
ئهو ڕووداوه که له جادهی شیمال بۆیان هاته پێشو هووهیداو لهیال ههردووکیان بریندار
بوون ،شۆفێری مهنسوور ئهوهندهی هاتوچووی نهخۆشخانهی پارس کردبوو که
ئهمجارهش ههروهک خووی پێگرتبێ ڕووی دهوێ کرد.

12

دهسبهجێ مهنسووریان برده ژووری نهشتهرگهری .سێ سهعاتونیو لهژێر عهمهلدا
بوو .پزیشکهکانی،له بهیاننامهیهکدا ڕایانگهیاند که" :بهشێک له ڕیخۆڵهی چووکهی
مهنسووریان ههڵگرتوهو میزڵدانیشیان عهمهل کردوه 13".بهاڵم دوای عهمهلیش
خوێنڕێژیی نێوهوه درێژهی ههبوو .پێویستیی به عهمهلێکی دیکه پهیدا کرد .لهحاڵێکدا
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مهنسوور دهگهڵ مهرگ دهستهویهخه بوو ،شا فهرمانی به هووهیدا دا که بهشێوهی
کاتی سهرۆکایهتیی دهوڵهت وهئهستۆ بگرێ .گرنگ بوو که بارودۆخهکه زووتر بێتهوه
حاڵی ئاسایی .دهوڵهت نهدهبوو دهستهوستانو سهرلێشێواو دیاری بکا.ههرلهوکاتهدا ،شا
داوای له هووهیدا کرد له وهزعی مهنسوور ئاگاداری بکا .لهوساتهوه که مهنسووریان
هێنابووه نهخۆشخانه ،هووهیداش شهووڕۆژ لهوێ بوو .ژوورێکی چووکهی له تهنیشت
ژووری عهمهل،کردبوو به دهفتهری کاری خۆی .زۆری پێنهچوو که نهخۆشخانهی
پارس بوو به ناوهندی قورسایی سیاسهتی تاران .نهکههر خزمو کهسوکاری مهنسوور،
بهڵکوو زۆر له سیاسهتپیشه بهناوبانگهکانی واڵتو ژمارهیهک له ڕۆژنامهنووسه
ناسراوهکانیش ههموو ساتهکانی شهووڕۆژ له دااڵنو ژوورهکانی نهخۆشخانهدا دههاتنو
دهچوونو چاوهڕێی خهبهر بوون.
لهونێوهدا،هێورکردنهوهی فهریده،هاوسهری مهنسوور ،له ههمووی دژوارتر بوو.
ههواڵنووسێکی ئهمریکایی که لهو ڕۆژانهدا هاتبۆ تاران،فهریدهی به "ژنێکی جوانی ئێرانیو
میراتگری سامانێکی یهکجار زۆر" ناو بردبوو .بهاڵم له نهخۆشخانه ،وهزعی میزاجیی
مێردهکهی ئهوی زۆر تووڕهو تۆسنو بهدئهخالق کردبوو .دهبوو دایم ئاگایان لێی بێ؛
لێکدالێکدا فهرمانی بهمو بهو دهدا .ههمووی تۆمهتبار دهکردن .یان دهیگوت تهنهخییان
له دهرمانی مێردهکهیدا کردوه ،یان پێی وابوو له کوشتنهکهشیدا هاودهست بوون.
یهکێک له ئهرکه سهرهکی،و زۆر دژوارهکانی هووهیدا ئارامکردنهوهی فهریده بوو.
ههرچهند زۆرتر لهوکارهدا ناسهرکهوتوو بوو ،بهاڵم سهبرو سیکهدانهیهکی بێئهندازی
لهخۆی نیشان دهدا .بێڕێزییه دایمییهکانی فهریدهی قبووڵ دهکردنو بهرامبهریان
بێدهنگ بوو .ملی بۆ ئهمرو نههیهکانی ڕادهکێشا .بهاڵم فهریده ئارامگرتنی نهبوو.
لهبهرچاوی وی هووهیداش گوناحکار بوو .کهمترین گوناحی هووهیدا ئهوه بوو که هێشتا
زیندوو و ساغو سهلیمه ،له حاڵێکدا مێرده خۆشهویستو چلودووساڵهکهی فهریده له
سهرهمهرگدایه.

15

مهنسوور زۆربهی وهخت بێهۆش بوو .بهوحاڵه شا دووجار به سهردانی هاته
نهخۆشخانه .دهیانگوت ههردووکجار شا زۆر خهفهتبار بوو .ههردووکجار بهرگی
نهشتهرگهرانی دهبهر کردو دهمامکی نهشتهرگهریی لێدا .ههردوو جارهکه مهنسوور
نهیتوانی قسه بکا .دوو گولله له ملی درابوونو ژێدهنگهکانییان لهبهریهک ههڵ-
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تهکاندبوو .سێ گوللهی دیکهش وهزگی کهوتبوون .پزیشکهکانی دهیانگوت ئهگهر نهش-
مرێ،هیچوهخت ناتوانێ قسه بکا .دهزانین که مهنسوور به قسهزان ناسرابوو .ههرلهو
کاتهدا بهشێک لهو پزیشکانه دهیانگوت ،دهگهڵ ئهوهی حاڵی زۆر خهراپ بوو ،مهنسوور
ههردووکجار ئاگای له هاتنی شا بوو .دهیانگوت وهک سوپاس ،ههرجارهی زهردهیهک
16

لهسهر لێوهکانی نهخشا.

دهوری سهعات دهی شهوی شهشی ڕێبهندان،لهنهکاو پاڵهپهستۆی خوێنی مهنسوور
بهخێرایی دابهزی .دووباره بێهۆش بۆوه .چڵک سهرانسهری لهشیی داگرتبوو .ههوڵی
پزیشکان بۆ نهجاتدانی گیانی بێسوود بوو .سهعاتی یازدهو چارهگی ئهو شهوه،
مهنسوور مرد .بهڕێکهوت ،ڕۆژی مردنی ،سێیهمین ساڵوهگهڕی شۆرشی شاو خهڵک
بوو .سهیر ئهوه بوو سهرۆکوهزیرێک که نوێنگهی ڕووحی ئهو شۆرشه بوو ،له
ساڵوهگهڕی ئهو شۆرشهو بهدهستی چهند تێڕۆریستی موسوڵمان کوژرا که به فتوا ،یان
ههرنهبێ به دیفاع له خومهینی کاریان دهکرد .ئهمڕۆ[ ]1999که بیست ساڵ له دهست-
پێکردنی شۆرشی ئیسالمی تێدهپهڕێ ،بهڕاستی دهتوانین ئیددیعا بکهین که شهوی
مهرگی مهنسوور ،چارهنووسی ڕێژیمی پههلهویو هووهیداو شۆرشی ئیسالمییش
بهشێوهیهکی بێگهڕانهوه پێکهوه گرێ دران.
چهند لهحزه دوای مهرگی مهنسوور ،ئهندامانی تیمی پزیشکیی چارهسهری وی هاتنه ئهو
ژووره که کرابووه دهفتهری کاری هووهیدا .دوکتۆر سهمیعی سهرپهرستی تیمهکه بوو.
به ڕاوێژێکی ئارامو پڕ لهڕێزهوه خهبهری مردنهکهی دا به هووهیدا .گوتی چهند دهقیقه
پێش ،سهعاتی یازدهو چارهگی شهو،مرد .ههرچهند هووهیدا ئاگای له شپرزهیی حاڵی
مهنسووڕ ههبوو ،ئهگهرچی بهپێی قاعیده لهمێژ بوو دهیزانی ههرلهحزه لهوانهیه
خهبهری مهرگی وی ببیسێ ،بهاڵم بهوحاڵه به بیستنی ئهو خهبهره بهئاشکرا ڕاچڵهکی.
بهخۆی نهبوو دهستی کرد بهگریان .تاوێک ههروا مایهوه .ئهمجار وردهورده دهسهاڵتی
بهسهر خۆیدا پهیدا کردهوهو هاتهوه حاڵی ئاسایی .بڕیاری دا پێش ههر شتێک شا ئاگادار
بکا .بهتهلهفونی تایبهتی پێوهندیی به شاوه گرت .ئهندامانی تیمی پزیشکی هێشتا
ههموویان له ژوورهکهی بوون .وتووێژی هووهیدا دهگهڵ شا یهکجار کورت بوو .پێنج
وشه زیاتری نهگوت به ئینگلیسی قسهی دهکرد .گوتی"Your Majesty, he Is dead":
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ئیدی بۆهووهیدا ببووه عادهت که زۆربهی وتووێژه نهێنیو گرنگهکانی بهزمانی
فهڕانسهیی یان ئینگلیسی ئهنجام دهدان .جاری وا بوو تهنانهت بۆ قسهی ئاسایی دهگهڵ
هاوکارهکانیشی زمانی فهڕانسهیی بهکار دێنا .دهگهڵ ئینتیزام زۆرتر به فهڕانسهیی
قسهی دهکرد .ههرچی نامهی ئاشقانهی لهسهرهتای دهیهی چلدا بۆلهیالی نووسیوه
ههمووی به ئینگلیسی بووه 17.گرنگترین میراتی ئهو سااڵنهی له دوورهواڵت
ژیابوو،لهالیهک ڕهوشته ئورووپاییهکهیو لهالی دیکه زاڵبوونی بهسهر دوو زمانی
فهڕانسهییو ئینگلیسیدا بوو .ههرگیز فارسی وهک فهڕانسهیی فێر نهبوو .ڕهنگه یهکێک
له هۆیهکانی ئۆگریی شا بهویش ههر ئهمه بووبێ .شاش ههر وهک هووهیدا فڕانکۆفیل
بوو .فهڕانسهیی له فارسی باشتر دهزانیو قسهی پێدهکرد .دهگهڵ هووهیدا زۆرتر به
فهڕانسهیی یان ئینگلیسی قسهی دهکرد .دهتگوت بهشێک له بنهمای خۆشویستنهکهشیان
ههر ئهوقسهکردن بهزمانه ئورووپاییهکانه .ههروا بزانه ههردووکیان له واڵتی خۆیاندا
کۆچبهر بوون .پهناگهی ڕاستهقینهی ههردووکیان ئهو ئورووپایه بوو که له مێشکی
خۆیاندا پهروهردهیان کردبوو.
هووهیدا یهکهمین کهسایهتیی بهڕاستی جیهان-وهتهنی بوو که له ئێراندا به دهسهاڵت
گهیشت .ڕۆمو بهیڕووتی وهک تارانو پاریس دهناسینو به ئاسانی دهیتوانی له
ههرکامێکیان بژی .شاش ئهگهرچی وهک هووهیدا ڕووناکبیر نهبوو ،بهاڵم وهک وی
جیهان-وهتهن بوو .ههردووکیان دهگهڵ ناوهندی قورسایی مهزههبیی کۆمهڵو
فهرههنگی ئهو کاتی ئێران بێگانه بوون .بێئهوهی گوێ بدهنه ئهو ناوهندی قورساییه،
دهستیان دایه گۆڕینی بناخه ئابوورییهکانی کۆمهڵ .وهستاکار(معمار)ی کۆمهاڵیهتی بوون-
و باوهڕی بێئهمالوئهوالیان به ڕاستیی پڕۆژهکانیان ههبوو .دیاره گومان نهبوو که
ڕێبهرایهتیی کارهکه سهرپاک له دهستی شادا بوو .بهاڵم بێگانهبوون ،یان بێموباالتیی شاو
هووهیدا بهو ناوهندی قورسایی فهرههنگییه ،ڕهوتی خێرای ئاڵوگۆڕه ئابوورییهکان،و له
ههمووان گرنگتر،بێئیرادهیی شا له ساته قهیرانییهکانداو بێمهیلیی وی به بهشدارکردنی
خهڵکی دیکه له دهسهاڵتی سیاسیدا ،ههموو دهستیان وهدهستی یهک داو ڕێگایان بۆ
شۆرشو ئاکامه سهرسوڕهێنه کۆمهاڵیهتییهکانی خۆش کرد .به باوهڕی من،باشترین
بهڵگهی ئهو بێگانهییه ئهوه بوو که شاو هووهیدا بهشێکی زۆر له وتووێژه گرنگهکانی
خۆیان به فهڕانسهیی یان ئینگلیسی ئهنجام دهدان .زمانو دهسهاڵت ئاواڵدووانهن.
دهسهاڵتێک به زمانی خهڵکی خۆی قسه نهکا ،ناتوانێ تاسهر حکوومهتیان بهسهرهوه بکا.
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بهههرحاڵ ،دهسبهجێ دوای وتووێژه کورتهکهی دهگهڵ شا ،هووهیدا خهبهری به
پزیشکهکان دا که بانگ کراوه بۆ کۆشکی پادشایهتی .ئهوکات شا زۆربهی وهختی خۆی له
کۆشکی مهڕمهڕو کۆشکی تایبهتیدا دهگوزهراند .ههردووکیان نیزیک ناوهندی شارو
نیزیک ئهو نهخۆشخانهیه بوون که مهنسوور دواساتهکانی ژیانی تێدا بهسهر بردبوون.
ههرچی ڕهوتی نوێکردنهوهی ئابووریی کۆمهڵ زیادی کردو ههرچهندی شا پتر ڕووی
کرده ملهوڕیو خۆبهفیرعهونزانین ،کۆشکی پادشایهتیی خۆشی پترو پتر له ناوهندی
شار دوور خستهوه .خاکهلێوهی  )1965( 1344ڕۆژێک له کۆشکی مهڕمهر خهریکی کار
بوو که " سهربازێکی گاردی پادشایهتی بهموسهلسهلهوه وهژوور کهوت .ئامانجی
کوشتنی شا بوو 18".بهپێی قاعیده ئهم ڕووداوهش مهیلی شای بۆ گۆڕینی کۆشکی
دانیشتنی دووچهندان کرد .ئاخرهکهشی گوازتیهوه بۆ هێندێ کۆشکی سهرهوهی تاران
که لهنێو کێوێکدا دروست کرابوون.
بهتڵێک له شهو ڕابردبوو که هووهیدا چووه ژوورهکهی شا له کۆشکی مهڕمهڕ .شا
بهئاشکرا ناڕهحهت و تووڕه بوو .لهپهستا لهنێو ژوورهکهدا هاتوچووی دهکرد .ئۆقرهی
نهدهگرت .هووهیدا ههروهک ڕهسمی شهرهفمهندبوونه ،دهستی شای ماچ کرد .دوایه
سهرهخۆشیی مهرگی سهرۆکوهزیری لێکرد .شا له

حاڵێکدا ههروا ڕاوێچکهی

دهکردن به هووهیدای گوت که ئهوی بۆ دامهزراندنی کابینه ههڵبژاردوه .هووهیدا
دواتر به دۆستانی خۆی گوتبوو که ڕاوێژی شا دوودڵیو سهربزێویی ههڵنهدهگرتو
وهک حوکمێکی کۆتایی دهچوو که دهبوو جێبهجێ بکرێ 19.دیاره نهیارانی هووهیدا
دهڵێن که ئهو ،ههر لهو کاتهوه که تهقه له مهنسوور کرا،له هیچ ههوڵێک بۆ وهرگرتنی
پۆستی سهرۆکوهزیری خۆی نهپاراست .له بهرامبهردا هووهیدا دهیگوت ههرچهند پێی
وا بووه دوای مهرگی مهنسوور ،شا کاری پێکهێنانی کابینه بهو دهسپێرێ ،بهوحاڵه،به
بیستنی فهرمانی شا لهرزیوهو تێکچووه .جگهلهوه ،دهیگوت هێشتا ڕێوشوێنی قسهکردن
دهگهڵ شا به باشی فێر نهببوو .ماوهیهک بهر لهو دیداره ،یهکێک له دۆستانی له بارهی
چهندوچۆنی شهرهفمهندبوونهوه* هێندێ پرسیاری لێکردبوو و بۆی ڕوون کردبۆوه

* ههن رره بکررر بڵێررین وشررهی "شررهرهفکهندبووو" لرره هررهموو نرراوو مانایررهکی دیکرره زیرراتر ،نێرروهرۆکی لررووهبررهرزیی
پادشرراکاو لرره ئێرانرردا نیشرراو دهدا .هررهروا بزانرره شررا ،بۆ ررۆی ،نوم ررهو سررهرچاوهی شررهرهفهو ههرچاوپێکررهوت ی
بهسرره بۆئررهوهی یررهکێک شررهرهف پهیرردا بکررا .دیرراره دهزانررین کرره وشررهی شررهرهفکهندبووو دوایرره کهوتۆترره نێررو
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که لهحـــوزووری شادا ،خۆی تهنیـــا بــه "نۆکهر" 20دهتوانێ ناو بهرێ .دیاره دوایه
ڕێوشوێنی شهرهفمهندبوونی وهک ئاو لهبهر کردبــوو .دهیزانی که له حوزووری شادا
ناوی هیچکهس له ناوو شۆرهتی ڕووت بهوالوه به هیچ ناوێک نابێ ببرێو ناکرێ وشهی
ئاغا یان خانم بۆ هیچکهس بهکار بهێنرێ .ههرچهند ئهو ڕێوشوێنه کهمێک سهیر دههاته
بهرچاو،بهاڵم به بهراورد دهگهڵ ڕێوشوێنی دهورانی ڕهزاشا ههنگاوێک بهرهوپێش بوو.
ئهودهم ،ڕهزاشا وهزیرهکانی تهنیا به پۆستهکانیان ناو دهبردو بۆ نموونه دهیگوت"دارایی!
بڵێ".21
ڕهفتاری هووهیدا له شهرهفمهندبوونی شهوی مهرگی مهنسووردا به چاکی نیشانی دهدا
که هێشتا له دابوشوێنی دهرباردا زۆر تازهکاره .وهختێک دهستی به قسه کرد،شا هێشتا
خهریکی پیاسه بوو .هووهیدا پێش ههموو شتێک سوپاسی لوتفی شاهانهی کرد،
شوکرانهبژێر بوو که شانسی خزمهتکاریی ئهعالحهزرهتی دهست دهکهوێ .ئهمجار به
زمانێکی زۆر بهپارێزهوه ،گوتی که خۆی به شیاوی ئهوکاره نازانێ .گوتی خهڵکی دیکه،
یهک لهوان ئینتیزام بێگومان له من زیاتر شیاوی سهرۆکوهزیرین 22.ڕاست ڕۆژی
پێش ئهم دیداره ،هووهیدا دهگهڵ سادقی چووبهک له بارهی ئامادهنهبوونی بۆ پۆستی
سهرۆکوهزیرییهوه قسهی کردبوو .چووبهکیش به ڕاشکاویو بێ پێچوپهنا پێیگوتبوو
دهبێ له قبووڵکردنی ئهوپۆسته خۆ ببوێرێ .پێیگوتبوو" :لهم ههلومهرجهدا کارێکی
لهدهست نایه 23".هووهیدا ئامۆژگاریی دۆستهکهی پشت گوێ خست .ههرچهند ئاماده
بوو جڵهوی دهوڵهت به دهستهوه بگرێ ،بهوحاڵه به شای گوت که بهشی ههرهزۆری
تهمهنی له دهرهوهی واڵت گوزهراندوه .گوتی نه ئهمن خهڵکی ئێران باش دهناسم ،نه
24

ئهوان من .تهنانهت ئاماژهی بهوهش کرد که فارسی به لههجهوه قسه دهکا.

لههجهیهکی سهیری ههبوو :بندهنگێکی عهڕهبیی دهگهڵ زرینگهی پێکهاتهو ئاوازهکانی
فهڕانسهیی تێکهڵ دهکرد.
دیار نیه هووهیدا ئهم قسانهی چهنده بهڕاستی بوون یان چهند لهبهر ئهوه بوون که
دۆسته نیزیکهکهی،مهنسوور ،تازه مردبوو .ڕهنگه بکرێ ئهم قسانه به نیشانهی
لێوهشاوهییو زیرهکیی سیاسیی وی بزانین .ههروهک به سروشتی یان بهزیرهکی تێ-
زمرررانی هۆئانهشرررهوهو لهومررردا برررۆ چاوپێکرررهوت ی هرررهر کهسرررایهتییهکی برررههمزو بهدهسرررهاڵه یررراو بهتهمرررهو برررهکار
دهبر .
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گهیشتبێ که شا ئیدی سهرۆکوهزیرێکی دهسهاڵتخوازی پێ قبووڵ ناکرێ .لهوانهشه
ئهوهی وهک ڕهخنه لهسهر خۆی گوتبووی به ڕاستی بووبێ،نهکههر بۆ ڕیزگرتن له شا.
دوو حهوتوو بهر له هێرش بۆ سهر مهنسوور ،هووهیدا به عهبدولمهجیدی مهجیدیی
گوتبوو که دهیهوێ له وهزارهتی دارایی بکشێتهوه 25.تهنانهت هێندێ گۆڤاری
حهوتووانهی تارانیش خهبهریان دابوو که هووهیدا بهزوویی له پۆستی وهزارهت
دهکشێتهوه .دهیانگوت دهبێته باڵیۆزی ئێران له فهڕانسه 26.جگه لهوه،ساڵی)1965( 1344
باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ڕاپۆرتێکی سیاسییی خۆیدا گهیشتبۆ ئهو ئاکامه که بێمهیلیو
حهزنهکردنی هووهیدا له پۆستی سهرۆکوهزیری یهکێک له گرنگترین ئامرازهکانی
دهسهاڵتی وییه .له ڕاپۆرتهکهدا هاتبوو که هووهیدا دایم به دهوروبهرهکهی دهڵێ که
ئۆگرییهکی ئهوتۆی به پاراستنی پۆستی سهرۆکوهزیری نیهو ههر ئهو نیشاندانی بێ-
مهیلییه ،بهقسهی باڵیۆزخانه ،دهسهاڵتی وی زیاد دهکرد.
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بهاڵم وهختێک لهونیوهشهوهدا ،هووهیدا ،به دهنگێکی لهرزۆک ،باسی نیگهرانیو بێ-
ئهزموونیی خۆی دهگهڵ شا دهکرد،شا لهکاتێکدا پشتی له سهرۆکوهزیرو ڕووی له
پهنجهرهی باغی کۆشک بوو ،بهڕاوێژێکی لێبڕاوانهو زۆر بهکورتی گوتی" :بۆخۆمان
فێرتان دهکهین 28".دواڕۆژ نیشانی دا که ئهم قسانهی شا ههر بۆ بههێزکردنی ورهی
هووهیدا نهبوون .لهواندا ههم جۆرێک بهرنامهی کاری ئاینده شاردراوهتهوه،ههم
جۆرێک پێشوێژی .له ڕاستیدا دهکرێ بڵێین لهو وتووێژه کورتهدا،ڕێککهوتنێکی
داپۆشراوو بهئاماژه لهنێوان شاو هووهیدادا پهسند کراو ئهم خاڵه که شا بۆخۆی
چهندوچۆنی کاری سهرۆکوهزیر فێری هووهیدا دهکا بهشێکی بنهڕهتی لهو ڕێککهوتنه
بوو .ههرلهوکاتهدا،ئاشکرایه که ئهو ڕێککهوتنه ،ئاکامی سیاسیی گرنگی بۆ ئایندهی
ئێرانو ڕێژیمی پههلهویو چارهنووسی قانوونی بنهڕهتیی ئێران تێدا بوون.
قانوونی بنهڕهتیی ئێران دهسکهوتی سهرهکیی شۆرشی مهشڕووتهی ئێران بوو .ئیلهامی
له قانوونهکانی بێلژیک وهردهگرتو بهشی زۆری دهسهاڵتی هێزی جێبهجێکردنی دهدایه
سهرۆکوهزیر .توانای ملهوڕیی له پادشا دهستاندو دهسهاڵتی شای زۆر بهرتهسک
دهکردهوهو بهوردی دیاریی دهکرد .گومانی نهدههێشتهوه که شا دهبێ پادشایهتی
بکا،نهک حکوومهت .بهاڵم ساڵی ،)1965( 1344شا له دواقۆناخهکانی گۆڕینی دهقو
ڕووحی ئهم قانوونهدا بوو .ده ساڵێک دهبوو که ههوای گۆڕینی پێوهندیی شاو سهرۆک-
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وهزیر له سهری دابوو .باسێکی یهکجار وردو ڕوونی ئهم ئاڵوگۆڕانه دهتوانین له ڕاپۆرتی
دهفتهری زانیاریو لێکۆڵینهوهکانی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکادا ببینین .ئهم
ڕاپۆرته که ساڵی 1344ئاماده کرابوو تابڵۆیهکی ورد له دهسهاڵتی سهرهڕۆ له ئێران
دهخاته بهر چاو .دهبینین که تهنانهت لهوساڵهشدا ڕادهی دهسهاڵتی شا بهڕاستی
سهرسوڕهێنو ترسێنهر بووه .لهو ڕاپۆرتهدا هاتوه که:
شای ئێستا ههر شا نیه .بهکردهوه سهرۆکوهزیرو فهرماندهری گشتیی هێزه
چهکدارهکانیشه .ههموو بڕیاره گرنگهکانی دهوڵهت یان بۆخۆی دهیاندا ،یان دهبێ پێش
جێبهجێکردن ،ئهو پهسندیان بکا .هیچ دامهزراندنێکی گرنگ له کادری بهڕێوهبهریی
دهوڵهتی ئێراندا به بێ ڕهزامهندیی وی ناکرێ .پێوهندییهکانی دهرهوهش ههرخۆی
بهڕێوهیان دهبا .دانانی کادری دیپڵۆماتیک ههمووی بهوه .بهرزکردنهوه پلهی سوپا له
پلهی سهروانی بهرهوسهر ،تهنیا بهفهرمانی ڕاستهوخۆی ئهو ئهنجام دهدرێ .بهرنامه
ئابوورییهکان ...له داوای ئیعتیباری دهرهکییهوه بگره تا شوێنی دامهزراندنی
کارخانهیهک ...ههمووی بۆ بڕیاری یهکجاری دهچێتهوه الی شا .بهڕێوهبهریی زانکۆکانیش
سهرهنجام له دهستی خۆیدایه .ههر ئهویش بڕیار دهدا چکهسانێک بهتاوانی گهندهڵی
دادگایی دهکرێن .نوێنهرانی مهجلیس ئهو ههڵیاندهبژێرێ .ههر لهوکاتهدا دیاریکردنی
ڕادهی ئازادیی کردهوهی ئۆپۆزیسیۆن له مهجلیسدا له ئهستۆی ئهوه .بڕیاری کۆتایی
دهربارهی ئهو پڕۆژهبڕیارانه که دوو مهجلیس پهسندیان دهکهن بهدهست خۆیهتی .شا
دڵنیایه که له ههلومهرجی ئێستادا ،حکوومهتی تاکهکهسیی خۆی تهنیا ڕێگای فهرمانڕهوایی
له ئێراندایه.
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دیاره دهتوانین ئیددیعا بکهین که له ئێران ،ههر له سهرهتای دامهزراندنی دهزگای
پادشایهتییهوه ،گرژی له نێوان شاو وهزیردا دهرکهوتوه .مێژوونووسان وهزیرانی
درێژایی مێژووی ئێرانیان به دوودهسته دابهش کردوه .دهڵێن بهشێکیان تهنیا
داردهستێکی دهستی شا بوونو کارێکیان نهبووه جگه له بهجێهێنانی فهرمانی شا.
بهشێکی دیکه سهربهخۆیی کردهوهو دهسهاڵتێکی بهرچاویان ههبووه .جاری وابووه
تهنانهت ههموو دهسهاڵتی واڵت جگه له لهقهبی پادشایان بهدهستهوه گرتوه* 30.به
* لرره چیێۆکررهکانی هررهزارو یررهک شررهودا تووشرری زۆر نکوونررهی هررهردوو جررۆره وهزیرهکرره دهبررین .زۆربررهی وه ررپ
ترررهنیا پیالنررری وهزیرمکررری برررهتوانا دهتررروانێ ده رررهد دهسرررهاڵتی جرررادوویی داسررر انی شرررههرزاد ،کررره بۆ رررۆی
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شۆرشی مهشڕووته،هێندێ چهمکی تازهی وهک سهروهریی نیشتمانی ،لێکجیاکردنهوهی
دهسهاڵتهکان ،شای مهشڕووتهو حکوومهتی قانوون هاتنه نێو وشه سیاسییه کانی ئێران.
بهوحاڵهش گرژی لهنێوان پادشاو وهزیرهکهیدا ههروا درێژهی کێشا.
ههتا کاتی دیاریکردنی هووهیدا بۆ جێگای مهنسوور ،شاش ئهزموونێکی تاڵی دهگهڵ
سهرۆکوهزیرانی سهربهخۆو بهدهسهاڵت ههبوو .جارێکی دیکه دهبینین که دهفتهری
زانیاریو لێکۆڵینهوهکانی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا ،به زمانێکی ڕهوانو ورد،
دیمهنێکی ئهو ئهزموونانهو ئاکامهکانیان پێشان دهدا:
لهکۆتایی شهڕی دووهمی جیهانییهوه تا ساڵی 1953دهسهاڵت [لهئێران] له دهستی
سهرۆکوهزیرانی بهتواناو کابینهکانیاندا بوو .قهواموسسهڵتهنه ،ڕهزماراو موسهددیق
ههرکام بهنۆرهی خۆیان نهیانهێشت شا ،نهخشێکی زاڵ له ئێراندا وهربگرێ.
بهربهرهکانیی شا دژی ئهو وهزیره بهدهسهاڵتانه شوێنهوارێکی درێژخایهنی لهسهر
ناوبراو داناو بووه هۆی ئهوه که ئهمڕۆ بهئاسانی ئاماده نهبێ دهسهاڵتێک که به ههوڵو
زهحمهت بهدهستی هێناوه ،بداته دهستی خهڵکی دیکه .له ڕۆژی وهالنانی موسهددیقهوه
تا ئهمڕۆ ،تهنیا عهلیی ئهمینی ههوڵی داوه دهسهاڵتی قانوونیی سهرۆکوهزیر زیندوو
بکاتهوهو بهدهستیهوه بگرێ.
پاش سهرۆکوهزیریی سهرلهشکر زاهیدی( )55-1953شا تهنیا کهسانێکی کردوونه
سهرۆکوهزیر که وهفاداری خۆی بن .حوسێنی عهال دهربارییهکی وهفادار بوو؛ ئیقباڵ
مودیرێکی پڕکار ،شهریفئیمامی ئهندازیارێکی کارمهندڕهوشتو عهلهم دۆستی نیزیکو

دهچێ ررهوه سررهر وهزیرمکرری زانرراو تێ هیشرر وو،بهربهرهکانی بکررا .لرره شررانامهدا زۆر نکوونرره لرره وهزیررری جۆراوجررۆر
دهبی ررین .ههرلهوکاتهدا،الپررهههکانی مێرریووی ئێررراو پررێو لرره تررهرمی ئررهو سررهرۆکوهزیررره بهدهسررهاڵتانه کرره برره
دهسررر ی پادشررراکاو کررروئراوو .زۆر لرررهو شرررایانه بررره کۆمررره ی سیاسرررههو دهوڵهترررداریی ئرررهو وهزیرانررره ب ا رررهی
دهسرررهاڵتی ۆیررراو قرررایه کرررردوهو ئرررهمجار بێیررراری کوشررر ی ئرررهو وهزیرانرررهیاو داوه .ئرررهو وهزیررررهی ترررا دوم رررێ
پاڵۆشرررپو هم رررومنو پلیکرررانی دهسرررهاڵتی شرررای الوو ترررازه بهدهسرررهاڵه هیشررر وو بررروو ،دوای ماوهیرررهک دهبررروو بررره
سررهرچاوهی مهترسرری بررۆ شررای دیک رراتۆری سرربهی ێ .ج هلررهوه ،جرراری وابرروو کرره کوشرر ی وهزیررر برره نیشررانهی
پێ هیش ر ی شررا دهئمێررردرا؛ نیشررانی دهدا کرره شررا دهسررهاڵتی تونررد دهدهس ر ی ررۆی رترروه .ولی ر انی سررهعدی،
کرررره پهنجهرهیهکرررره بررررههووی ئرررره القو هووحیررررهی ئێرانییهکانرررردا زۆرجررررار بههاشررررکاوی ،پیرررراوی ئاقرررر لرررره
نیزکیبوونهوهی شا دهترسێ ێ .سهعدی دهی وه مهترسیی ئهوکاره ههمیشه له قازانجهکهی پ ره.
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دێرینی شا بوو .مهنسووریش تهکنۆکڕاتێکی بهرزهفڕ بوو و دوای مهرگی مهنسووریش
هووهیدا هاته سهرکار که کارزان بوو ،بهاڵم سهرنجڕاکێش نهبوو .ئهمانه دووخاڵی
هاوبهشیان ههبوو :ههموویان گوێلهمستی شا بوونو هیچ کامێکیشیان لهنێو کۆمهاڵنی
خهڵکدا پێگهی سهربهخۆیان نهبوو .له دواڕۆژیشدا دیاره شا کهسێک ناکاته سهرۆک-
وهزیر که الیهنگری لهنێو خهڵکدا زۆر بن.
دوو مهجلیسهکهش ،وهک سهرۆکوهزیرو کابینهکهی ،ههموو بهشێک له ڕواڵهتی ئهو
حکوومهته مهشڕووتهیهن که شا بهناچاریو بهتایبهتی بۆ پتهوکردنی جێگا جیهانییهکهی
وهک پادشایهکی مهشڕووته ،ناچارکراوه بیانپارێزێ .له ههڵبژاردنهکانی ساڵی1963دا شا
31

بۆخۆی نوێنهرانی مهجلیسی شووڕاو سهنای ههڵبژاردن.

بهمجۆره دهبینین که وهختێک هووهیدا قبووڵی کرد کاری سهرۆکوهزیری له شا
"فێر بێ" ،له ڕاستیدا ڕازی بوو نهخشێک بگێڕێ که شا زۆر لهوهوپێش بۆ سهرۆک-
وهزیرانی لهبهر چاو گرتبوو .ئهم سهرۆکوهزیرانه ههموویان جادهیان بۆ پتهوکردنی
دهسهاڵتی سهرهڕۆی شا تهخت کرد .ههر لهو کاتهدا دهتوانین بڵێین که قبووڵکردنی ئهو
مهرجانه لهالیهک زامنی مانهوهی هووهیدا له پۆستی سهرۆکوهزیریدا بوو ،بهاڵم لهالی
دیکه کۆمهگی کرد که پۆستی سهرۆکوهزیرییش له جاران زیاتر ببێته توێکڵێکی نێو
بهتاڵی ئهو شته که قانوونی بنهڕهتي دیاریی کردبوو .له یهکقسهدا ،هووهیدا
سهودایهکی وهک سهوداکهی فاوستی کرد .له نێوان میراتی سیاسیو سهرکهوتنی خۆیدا
پێوهندییهکی پێچهوانه بهرقهرار بوو .پێوانهی دووهمهکه مانهوهی له پۆستهکهیدا بوو و
پێوانهی یهکهمهکه ،سهرکهوتنی له پاراستنی سهربهخۆییو ڕێزی پۆستی سهرۆکوهزیردا
بوو .دیاره ڕاپۆرتی نهێنیی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا بهچاکی نیشان دهدا که
له زهمانی دهستپێکردنی حکوومهتی هووهیدادا،سهربهخۆییو ڕێزێکی ئهوتۆ بۆ ئهم
پۆسته نهمابۆوه .هووهیدا نهکههر ئهو ڕهوته بهرهودوایهی ڕانهگرت ،بهڵکه وهختێک
قبووڵی کرد شا سهرۆکوهزیریی "فێر بکا" ،له ڕاستیدا کۆمهگی به الوازتربوونی ئهو
پۆستهش کرد .داخوا هووهیدا ههقی ههبوو دواتر ئیددیعا بکا که بهرپرسایهتیی دهست-
تێوهردانه ناقانوونییهکانی شا له سیاسهتدا بهو نهبوو؟ ئایا ئهوڕاستییه که ئهو دهست-
تێوهردانانه پێش بهحکوومهتگهیشتنی وی برهویان پهیدا کردبوو ،به بهڵگهی بێگوناحیی
وی دهژمێردرا؟ داخۆ ئهوانهی دروستکهری سیستمێکی ناقانوونیو عهیبدار نین ،بهاڵم
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کۆمهگ بهمانهوهی دهکهن ،هیچ بهرپرسایهتییهکیان بهرامبهر به کردهوهی ئهو سیستمه
نیه؟ بهڕاست دهکرێ بیر بکهینهوه که موڕشیدو مورادی هووهیدا ،ئینتیزام ،ئهو
ئیددیعایهی دواتری هووهیدا قبووڵ بکا که ئهو خۆی بهرپرسایهتییهکی وای نهبووهو
گوناحکاری بنهڕهتی ڕێژیم یان سیستم بووه؟ ڕاستییهکهی ئهوهیه که ئینتیزام خانهنشین-
بوونی زۆرهملیی پێ باشتر بوو لهوهی مل بۆ سهودای دهسهاڵتپهرستیی بێبڕانهوهی
شا ڕاکێشێ .له بهرامبهردا ،هووهیدا ههر له یهکهم دیداری دهگهڵ شادا ،کهوته خزمهتی
ئهو سهودایهوه.
پاش تهواوبوونی شهرهفمهندبوون،هووهیدا گهڕایهوه نهخۆشخانهی پارس .به خاترجهمی
له پلیکانهکان وهسهرکهوت .جارێکی دیکه چاوی به تیمی پزیشکیی مهنسوور کهوت.
چهندکهس له دۆستانیشی هاتنه وێ .هووهیدا که چوونو هاتنهوهی سهعاتێکی زیاتر
نهبردبوو ،ڕووی کرده حازریانو گوتی" :به فهرمانی ئهعالحهزرهت بهرپرسایهتیی پێک-
هێنانی کابینه به من سپێردراوه ".ههروهها گوتی" :به نابهدڵی ئهم ئهرکهم وهرگرت.
ههوای ئهمکارهم لهسهردا نهبوو .جگهلهوهش،ئهوڕاستییه که ئهو ئهرکه لهئاکامی مهرگی
دۆستهکهمدا بهمن سپێردراوه کارهکهم دژوارتر دهکا 32".گوتی دهبوو ڕێز له یادی
دۆستهکهم بگرم .پێی داگرت که فهرمانی شاش دهبێ جێبهجێ بکرێ .سوپاسی
زهحمهتهکانی تیمی پزیشکیی مهنسووری کرد .دیاره پێش مردنی مهنسووریش سرت-
وخورتێکی ژههراوی لهبارهی کاری تیمهکهوه کهوتبووه سهر زارو زمانان .ههرئهو سرت
وخورته بهرهبهره بوو به دهنگۆیهکی زۆر پڕهاتوهاوارو درێژماوه.
کهمێک دوای ئهوهی مهنسووریان هێنایه نهخۆشخانه ،تێگهیشتن که حاڵی شپرزهیهو
بڕیار درا چهند پزیشکی بێگانهش بێنه نێو تیمی پزیشکانی چارهسهرهوه .له سهد ساڵ
پێشترهوه ،واته لهوکاتهوه که پادشایهکی ئێرانی بێگانهیهکی کرده پزیشکی تایبهتیی خۆی،
چوون بۆ ئورووپا بۆ چارهسهر ،یان هێنانی پزیشکی بێگانه بۆ ڕاوتهگبیر ،ببوو به یهکێک له
نیشانهکانی دهسهاڵتو پۆزو دهماری چینایهتی .حاڵی شپرزهی مـهنسووریش بێگومان
یهکێک لهو حاڵهته ناچارییانه بوو که لهواندا کهلکوهرگرتن له پزیشکی بێگانه به پێویست
دهزانرا.
بهاڵم تێبینییه سیاسیو فهرههنگییهکان کاری ههڵبژاردنی پزیشکانی کارزانی بێگانهیان
دژوار دهکرد .ساڵهکانی دوای شهڕی دووهمی جیهانی ،له نێوان ئهو ئێرانییانهی له
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئورووپایان خوێندبوو و دهرچووانی زانکۆکانی ئهمریکادا ،ملبهملهیهکی توند ساز ببوو.
هیچ کامیان قهدرو ڕێزێکی وایان بۆ الیهنی بهرامبهر دانهدهنا .تیمی پزیشکیی
مهنسووریش بوو به مهیدانی ملمالنهی ئهو دووگرووپه .ناچار وهختێک دوکتۆر سهمیعی،
سهرۆکی تیمی پزیشکی ،دوو پزیشکی ئهمریکایی له زانکۆی کهرنێل بۆ ڕاوتهگبیر
بانگهێشتن کرد ،پاڵهپهستۆی سیاسی بۆ بانگهێشتنی پزیشکانی ئورووپاییش پهرهی گرتو
33

سهرهنجام پزیشکێکی ئینگلیسیو یهکی فهڕانسهییش بانگهێشتن کران.

سهرهڕای ملمالنهی نێوان دهرچووانی ئورووپاو ئهمریکا له ئێران ،مهسهلهی گرنگتری
پێوهندییهکانی ئێرانو واڵتانی ڕۆژئاواش کاری کرده سهر چهندوچۆنی ههڵبژاردنی
پزیشکانی ڕاوێژکارو چارهسهرکهری مهنسوور .ئهگهر تیمه پزیشکییهکه تهنیا له پزیشکانی
ئهمریکایی پێکهاتبا ،لهوانه بوو جیهانو ڕۆژئاواییهکان بهههڵه وا بیر بکهنهوه که ئهو
پێکهاتهیه نیشانهی وهرسووڕانی ئێران له ئینگلیستانهوه بهرهو ئهمریکایه.
بهههرحاڵ ،پێکهاتهی تازهی تیمی پزیشکی هێندێ گرژیی تازهی دروست کردنو پاش
ماوهیهک کار گهیشته جێگایهک که ئهندامانی تیم ئیدی نهیانتوانی هاوکاری بکهن.
پزیشکه فهڕانسهییهکهی ئهندامی تیم بهنیشانهی ناڕهزایی تارانی بهجێ هێشتو له چهند
وتارێکدا که له گۆڤاره فهڕانسهییهکاندا چاپ کران،ئیددیعای کرد که لهڕاستیدا مهنسوور
دووجار تێڕۆر کرا :جاری یهکهم به دهستی قاتڵهکان له شهقام،و جاری دووهم بهدهستی
پزیشکان له نهخۆشخانه.
ئیددیعاکانی پزیشکی فهڕانسهیی برهوێکی تازهی دا بهو دهنگۆیانه که پێشتر له تاران باڵو
ببوونهوه .لهالیهک شا له هێندێک لێدوانی خۆیدا ،به ئاماژه ،ئینگلیستانی به هاودهستی له
تێڕۆری مهنسووردا تۆمهتبار کردبوو 34.لهالیهکی دیکه هاوسهری مهنسووریش پاش
مهرگی مێردهکهی گهیشته ئهو ئاکامه که کوژرانی مێردهکهی به پیالنێک بووه .بۆ
ماوهیهک تهنانهت پێی وابوو دهوڵهت خۆی دهستی لهو کارهدا ههبووه .کاتێک وهبیرمان
بێتهوه که فهریده هاوسهری نیزیکترین دۆستی هووهیدا،و خوشکی ژنێک بوو که
هووهیدا حهزی لێدهکرد ،ئهودهم دهتوانین تێبگهین که ئهو تۆمهتانهی فهریده لێی
دهدان چ بارێکی قورسیان دهخسته سهر شانی هووهیدا.
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دیاره دهگهڵ ئهوهی قاتڵهکانی مهنسوور دانیان به نهخشی خۆیان لهو داستانهدا نابوو،
تارمایی پیالن بهدوای ئهوکارهساتهوه ههرمابوو .تیئۆریی پیالن ئاواڵدووانهی
زهبروزهنگی سیاسییه .ههروهخت خهڵک نهتوانن بۆ زانینی ئاڵوگۆڕهکانی کۆمهڵ
دهستیان به ههواڵو بهڵگهی باوهڕپێکراو ڕابگا ،ناچار پهنا بۆ تیئۆریی پیالن دهبهن .تهنانهت
هووهیدا خۆشی پاش ماوهیهک گومانی له دروستیی گێڕانهوهی ڕهسمیی مهرگی
مهنسووردا بۆ پهیدا بوو .پێی وابوو لهوانهیه ساواک دهستێکی لهوکارهدا ههبێ .پێنج ساڵ
دوای مهرگی مهنسوور ،شهوێکیان له میواندارییهکدا ،هووهیدا لهحاڵێکدا سهرخۆش دیار
بوو ،بهڕێکهوت دیتی نهسیری ،سهرۆکی ساواک،ڕهخنه له هێندێ سیاسهتی دهوڵهت
دهگرێ .هووهیدا که شوێنهواری ویسکی به سهروسیماو ڕوخساری سوورداگیرساوییهوه
دیار بوو ،ڕووی کرده نهسیریو گوتی" :تیمسار،ههرکات نۆرهی ڕۆیشتنی ئێمه
هات،بفهرموون بۆخۆمان دهڕۆین .ئهوهی دهگهڵ مهنسوورتان کرد دهگهڵمان
مهکهن 35".نازانم ڕاپۆرتی ئهم داستانه قهت به گوێی شا گهیشتهوه یان نا .بهاڵم
چهندساڵ دواتر ،له بهسهرهاتێکی دیکهدا،دووباره مهسهلهی بهدگومانبوونی هووهیدا به
نهخشی ساواک له کوشتنی مهنسووردا هاتهوه گۆڕێ،و ئهمجاره سابیتی پاش باسێکی
دووڕودرێژ ،سهرهنجام ههرنهبێ بهڕواڵهت ،هووهیدای قانیع کرد که ساواک دهستی له
36

کوشتنی مهنسووردا نهبووه.

وا دیاره له شهوی مهرگی مهنسووردا،پیالنی ساواک زۆری مێشکی هووهیدا بهخۆیهوه
خهریک نهکردوه .پێش ههموو شتێک،زهنگی بۆ سکرتێری تایبهتیی خۆی ،وهجیههی
مهعریفهت لێداو داوای لێکرد چهندی زووه کاغهزو دۆسیهکانی له دهفتهری وهزیری
داراییهوه بهرێته دهفتهری سهرۆکوهزیر .ههرلهوکاتهدا داوای لێکرد وهزیرهکان بۆ
کۆبوونهوهی نائاسایی کابینه بانگهێشتن بکا .سهعات دوو و نیوی بهیانی کۆبوونهوهی
نائاسایی کابینه پێکهات .یهکهمین بهندی دهستووری کاری کۆبوونهوه نووسینو
پهسندکردنی بهیاننامهیهک دهربارهی مهرگی مهنسوور بوو .ئهم بهیاننامهیه دهوری
سهعات سێونیوی بهیانی له ڕادیۆ باڵو کرایهوه .لهوێدا هاتبوو که پیالنگێڕانی خائین ،له
سێیهمین ساڵوهگهڕی شۆرشی شاو خهڵکدا ،یهکێک له پشتیوانه سهرهکییهکانی ئهم
شۆرشهیان دهخوێن وهردا 37.ههواڵی ڕێوڕهسمی یادکردنهوهی مهنسوور له مزگهوتی
سوپاساالریش له بهشێکی دیکهی ئهو بهیاننامهیهدا هاتبوو .سهرنجڕاکێش ئهوهیه که
مهدرهسهی (رفاه) ،ئهوجێیهی هووهیدا له یهکهمین ڕۆژهکانی شۆرشدا لێی بهند
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مهتهڵۆکهی هویدا
کرابوو ،ههروهها مهجلیس که مهنسوور لهبهر دهرگاکهی تێڕۆر کرا،و سهرهنجام
مزگهوتی سوپاساالر که پرسهی مهنسووری لێ دانرا ههریهکهی تهنیا چهند ههنگاوێک
لێک دوور بوون.

38

ئهوشهوه مهسهلهی کفنودفنی مهنسووریش مێشکی هووهیدای بهخۆوه خهریک دهکرد.
کاری ڕێکخستنی ئهو ڕێوڕهسمهی به زیای شادمان ئهسپارد که له یهکهمین ئهندامانی
"کۆمهڵی پێشکهوتنخواز" بوو،و دهگهڵ دامهزرانی کابینهی مهنسوور کرابووه شارهداری
تاران .له ههمووی گرنگتر ئهوه بوو که شادمان لهنێو دۆستهکانیدا به "سهید" بهناوبانگ
بوو ،کوڕه مهال بوو و بۆخۆشی باوهڕێکی پتهوی به ئیسالم ههبوو .هووهیدا هیوادار بوو
به سپاردنی کاری کفنودفنو پرسهی مهنسوور به سهید زیای شادمان،ڕووداوهکه له
ههرچهشنه گومانو ههڵخلیسکانێکی مهزههبی بپارێزی .بهاڵم لێکدانهوهکهی هووهیدا
یهکسهر بهههڵه دهرچوو.
کهمێک دوای ئهوهی پزیشکان له نهجاتدانی گیانی مهنسوور تهمابڕاو بوونو هووهیدایان
له مردنی ئاگادار کردهوه ،تهرمی سهرۆکوهزیر برایه پزیشکیی قانوونی .ساواک
نیگهرانی پیالنێکی بهرباڵو بوو .دهترسا ئهندامانی دیکهی کابینهش پهالمار بدرێن .تهنانهت
پێی وابوو تهرمی مهنسووریش له ئازارو پهالمار له ئهماندا نیه .ئاکام ئهوه بوو که
ههنگاوی ئهمنیهتیی زۆر توند هاوێژران .بۆ گوازتنهوهی تهرمهکه ،کهلکیان له
ئامبوواڵنسێکی سادهی بێ ئیسکۆرت وهرگرت .شادمانو فهرمانبهرێکی ساواک له پهنا
شۆفێرهکه دانیشتنو تهرمهکه بێپارێزهر له ژووری پشتهوهی ئامبوواڵنسهکه دانرا.
له پزیشکیی قانوونی،تهرمی مهنسووریان له کهشهوی نێوهڕاستی ساردخانه سێنهۆمییه
کانزاییهکه دانا .کهشهوی سهرهوه،تهرمی پیرهپیاوێکی تێدا بوو .چهندمانگ بوو مردبوو،
بهاڵم وا دیار بوو له هیچکوێ ،هیچکهس چاوهڕێی نیهو بۆ تازییهکهی دانهنیشتوه .خزمو
ئاشنایهک لێی نهپرسبۆوهو بهناچار تهرمهکه چهند مانگ ههر لهو کهشهوهدا مابۆوه.
کهشهوی بنهوه هی ژنێکی خهراپه بوو .چهند شهو پێشتر به چهقۆ کوژرابوو .بهڵگهی
پێوهندیدار بهم دوو تهرمهوه له کهشهوی نێوبهندێ هاوێژرابوون .دۆسیهکانیان ناردنه
39

ئاڕشیفو تهرمهکهی مهنسووریان لهوێ هاویشت.
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ڕۆژی پێنجشهممه ههشتی ڕێبهندان ،ڕێوڕهسمی پرسه له مزگهوتی سوپاساالر دانرا.
دوایه تهرمهکهیان بۆ ناشتن برده حهوشهی گڵکۆی ڕهزاشا .ناشتنی مهنسوور لهو شوێنه،
پێویستیی به ڕهزامهندیی شا ههبوو که وهرگیرا .چهندڕۆژ دوای ئهو
ڕێوڕهسمه،دهنگۆیهک له تاران داکهوت .دهیانگوت کاتێک تهرمی مهنسوور دهنێژرا،
هووهیدا بهرگێک قوڕئانی لهنێو کفنهکه هاویشتوه .دهیانگوت ههموو کهس دهزانێ که
قوڕئان نابێ بخرێته گۆڕهوه چوونکه گڵ پیسی دهکاو کهوایه ئهوکارهی هووهیدا حوکمی
کفری ههیه .دهیانگوت هووهیدا ویستوویه بهوکاره خۆی به دیندار بنوێنێو لهوڕێگایهوه
بههاییبوونی خۆی بشارێتهوه.
تهنیا الیهنێکی ئهو دهنگۆیه ڕاست دهرچوو .له وێنه ڕهسمییهکانی ڕۆژنامهکانی
ئهوکاتدا،بهئاشکرا دیاره که وهختێک دهیانهویست تهرمی مهنسوور بخهنه
خاکهوه،هووهیدا به چاوی بهفرمێسکهوه بهرگێک قوڕئانی خسته نێو توێی کفنهکهوه.
بهاڵم ئهوکاره نه فکری خۆی بوو،نه حهتمهن نیشانهی ناشارهزایی له ئهحکامی ئیسالم
بوو .له کاتی ناشتنهکهدا سهید زیائهددینی شادمان له پهنا هووهیدا ڕاوهستابوو .ئهو
بۆخۆی دهیگوت" :که تهرمهکهیان خسته نێو گڵکۆکه ،قوڕئانێکی چووکهڵهم پێبوو ،له
گیرفانم دهرێنا .وههووهیدام داو پێمگوت خهراپ نیه له توێی کفنهکهی باوێی ".جگهلهوه
شادمان بهداووناو دهیگوت" :له ئیسالمدا هیچ قانوونێک دژی ئهو کاره نیه ".و بۆ ئیسباتی
قسهکهی خۆی لێی زیاد دهکرد که" :زۆر کفن به چهند ئایهتی قوڕئان دهڕازێندرێنهوه".
40

بهههرحاڵ،ههرکه هووهیدا بوو به سهرۆکوهزیر،کۆڕوکۆمهڵه سیاسییهکانی تارانیش
یهکدهنگ بوون که دهوڵهتهکهی کورتخایهن دهبێ .دهیانگوت ئهو سیاسهتمهدارێکی
تازهکاره؛ پێگهیهکیشی لهنێو خهڵکدا نیه .دهیانگوت دانانهکهی له ڕاستیدا ڕێزدانانێک بۆ
مهنسوور بووه .ههر که قهیرانی ئێستا بهسهر چوو،حکوومهتی هووهیداش تهواو دهبێ.
عهلیی ئهمینییش دووباره خۆی به کاندیدای سهرۆکوهزیری دهزانیو له ههوڵی
دروستکردنی "بهرهی یهکگرتوو"ی حیزبه سیاسییهکاندا بوو 41.شا زۆر زوو ئهمینیی له
گهیشتن به سهرۆکوهزیری تهمابڕاو کرد.

42

ڕۆژی چواری خاکهلێوهی ساڵی دواتر،

ئاماژهی به دهورانی ئهمینی کردو گوتی" :سێ ساڵ لهمهوبهر زهبری بێوێنه له ئابووریی
ئێران درا ".له چهند مانگی ههوهڵدا گۆڤاری "خواندنیها" باسی بێتوانایی هووهیدای
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دهکردو بهگاڵته دهیگوت هووهیدا به زوویی دهبێ وهک پیرهکهی فێری دابوشوێنی
دهروێشی بێ 43.ئاماژهی بهوڕاستییه دهکرد که ئهو تهنانهت مافی دامهزراندنی
خزمهتکاری ماڵهکهی خۆشی نیه 44.له یهک قسهدا ههموو خاوهننهزهره سیاسییهکان
لهسهر ئهوه یهکدهنگ بوون که کابینهی هووهیدا تهنیا "جاش" ،واته "محلل"ێکه .خهڵک
ئهم وشهیهیان وهک شۆخی بهکار دێنا .دیاره ئاماژه به زووتێپهڕبوونو خۆڕانهگرتنی
تێدا بوو .بهاڵم بهکردهوه ،مێژوو زیاتر بهڕیشی ئهوکهسانه پێکهنی که لهو ڕۆژانهدا بهم
قسانهیان گاڵتهیان به هووهیدا دهکرد .ئهو بوو به تهمهندرێژترین حکوومهتی سهردهمی
مهشڕووتهی ئێرانو له ههمووکهس پتر لهو پۆستهدا مایهوه.
وا دیار بوو ئهو ڕۆژانه ئهستێرهی بهختی هووهیدا،ههرجۆرێک بوو،دهگهڵ مهسهلهی
زهماوهند لێک گرێ درابوو .لهالیهک له ژیانی سیاسیدا دهوڵهتهکهی به "جاش" دهزانرا،و
لهالیهکی دیکه ،له ژیانی تایبهتیی خۆیدا لهنهکاو زهماوهند له ئاسۆ دهرکهوتبوو.
نێوهڕاستی پووشپهڕی ،)1966( 1345لهیال دوای سهفهرێکی درێژ بۆ ئورووپا ،گهڕایهوه
ئێران .چهند مانگ پێشتر دهگهڵ خوشکه دڵبهغهمهکهی ،فهریده چووبووه ئورووپا.
فهریده به مردنی مێردهکهی زۆر شهمزاوو غهمگین بوو .گومانی نهخۆشانهی بهدڵدا
دههاتن .دهگهڵ ههمووان به چهشنێکی لهتوانابهدهر ڕووگرژو مۆن بوو .بهڕواڵهت
نهخشی بێوهژنێکی خۆڕاگری یاری دهکرد .لهوکارهدا چاوی له ژاکلین کهنهدی دهکرد
که ئهودهم-پێش ئهوهی مێرد به ئوناسیس بکاتهوه-ببوو به نموونهی ههموو بێوهژنه
سیاسییهکان .بهاڵم له ڕاستیدا به مردنی مهنسوور ،فهریده بێسهبرو سیکهدانهو
توندهتهبیات ببوو .ههمیشه تهشهری لهمو لهو دهدا .ههزارویهک تیئۆریی وهک پیالنی
لهسهردا بوو .لهیال دهیگوت" :فهریده ههرچی ویستبا ،ئهمیر بهقسهی دهکرد .بهسهبرهوه
ههموو سووکایهتییهکانی لێ قبووڵ دهکردو جوابی نهدهدایهوه .به ههوڵو هیممهتی
ئهمیر سهرهنجام بڕیارێک له مهجلیس پهسند کرا که بهپێی ئهو فهریده تا کۆتایی
ژیانی،تهواوی مووچهو بهراتی سهرۆکوهزیرێکی وهردهگرت45".
مردنی مهنسوور باری دهروونیی فهریدهی شێواند .ماوهیهک چووه نێو الیهنگرانی
چ.گیڤاڕاوه .بهینێک بوو به هاودهمی ههمیشهیی شاپووری ڕێپۆرتێر که به وتهی
باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران ،یهکێک له "قۆڵبڕه پله یهکهکانی تاران" بوو .ڕێپۆرتێر
نهکههر یهکێک له نۆکهره گرنگهکانی ئینگلیس له ئێران
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بوو46

–و ئهم کارهشی له بابی

مهتهڵۆکهی هویدا
بۆ بهمیرات بهجێ مابوو،که بههۆی ئهوخزمهتانهی به شاژنی کردبوون لهقهبی"سێڕ"ی
وهرگرت 47-بهڵکوو له دهورهی ناوهندییشدا هاوپۆلی مهنسوور بوو .ههر ئهمهش بهس
بوو بۆئهوهی فهریده خۆشی بوێ.
بهاڵم له ئاکامدا نـه ڕادیکالیزمی چ.گیڤاڕایی ،نه ڕابردووی پـــڕنهێنیی ڕێپـــۆرتێر نهیان-
توانی برینی فهریده ساڕێژ بکهنهوه .ههروهک پێشوو بهدئهخالقو خهمۆک بوو .پاش
ماوهیهک تهنانهت لهیالش بهدئهخالقییهکانیی پێ قبووڵ نهکراو گهڕایهوه ئێران.
ئهوماوهیهی لهیال له ئورووپا بوو ،بهردهوام نامهی ئاشقانهی له ئهمیرعهبباسی
هووهیداوه بۆ دههاتن .لهیال دهیگوت ههموو نامهکانم سووتاندن .چوونکه به
ئینگلیسییهکی پڕلهنازو کهمێکیش سهختو نامۆ نووسرابوون 48".دووسێ ڕۆژ دوای
گهڕانهوهی بۆ تاران،لهیال ڕۆژێک چووه سهردانی هووهیدا .بێپێشهکی گوتی" :با
زهماوهند بکهین ".هووهیدا سهری سوڕما ،بهاڵم دهسبهجێ پێشنیارهکهی قبووڵ کرد.
لهیال مکوڕ بوو که ههرچی زووه زهماوهند بکهن .ههرلهو کاتهدا پێی دادهگرت که،
"ڕێوڕهسمێکی ڕازاوه له گۆڕێدا نهبێ 49".بڕیار درا حهوتووی دواتر له ڤیالکهی هووهیدا
له شیمال زهماوهند بکهن .لهیال دهیگوت" :عهرزی ئهو ڤیالیه ئهمن پێم فرۆشتبوو .ماڵێکی
چووکهڵهی بهشی پیاوێکی ڕهبهنی تێدا ساز کردبوو .ژوورێکی گهورهی دانیشتن ،به
کوورهخانهیهکهوه ،ژوورێکی چووکهڵهی خهو ،حهمامێکو بهرههیوانێکی ههبوو".
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وادیاره بڕیاری هووهیدا ههرنهبێ دوو هۆی ههبوون .پێش ههمووان عیشقی لهیال بوو.
ئهوی دیکهش فشاری سیاسی بوو .چهند حهوتوو دوای دیاریکرانی به سهرۆکوهزیر،
سهناتۆر مهتیندهفتهری ،له کۆبوونهوهیهکی سهنادا گوتبووی که سهرۆکوهزیرو
ئهندامانی دیکهی کابینه دهبێ ژن بێنن .دهیگوت لهو ڕێگایهوه چهندوچۆنی موخاریجی
بنهماڵهیهکی ئێرانی تێدهگهن .جگهلهوه ،ئهو ڕۆژه که هووهیدا کرا به وهزیری دارایی،له
51

ڕێوڕهسمی ناساندنی به ههیئهتی دهوڵهتدا شاش پێی گوتبوو که" :دهبێ ژن بێنێ".

ڕاست حهوتوویهک دوای سهردانی لهیال له هووهیدا ،ئهمدووانه ڕۆژی29ی پووشپهڕی
 )1966( 1345له ڕێوڕهسمێکی سادهدا زهماوهندیان کرد .شاو شاژن ،دایکوبابی لهیال،
دایکی هووهیدا ،دوکتۆر مهنووچیهری شاهقولی ،دۆستی هووهیداو هاوسهرهکهی تهنیا
میوانانی ئامادهی ئهو زهماوهنده بوون .فهرهیدوونی هووهیدا ئهوکاته له ئورووپا بوو و
250
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دۆستهکانی دیکهی هووهیداش هیچیان بانگهێشتن نهکران چوونکه لهیال ڕێوڕهسمێکی زۆر
سادهی ویستبوو .بۆ مارهکردن ئاخوندێکی ناوچهیان هێنابوو .پێشتر سهروکاری ههر
دهگهڵ خهڵکی الدێ ببوو .به بوونی شاو شاژن بهجۆرێک سهری لێ شێوابوو که وهختی
مارهکردنهکه ههموو گیانی دهلهرزی.
دهزانین که له ئێران وا باو بوو (ئێستاش باوه) که له وهختی مارهکردندا مهال سێ جار
له ژن دهپرسێ داخوا حازره پیاوهکه به مێردی خۆی قبووڵ بکا یان نا .بهپێی ئهو نهریته
ژن دهبێ جاری یهکهمو دووهم دهنگ نهکا،نهوهک تۆمهتی ههوهسو پهلهپهلی لێبدرێ.
له ڕێوڕهسمی زهماوهندی هووهیداو لهیالدا ههر که ئاخوند پرسیاره باوهکهی هێنایه
گۆڕێ بووک ههر جاری یهکهم گوتی بهڵێو مارهکردنهکهی زوو تهواو کرد.
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حاڵو وهزعی لهیال دهتوانین له وێنهیهکی ئهو شهوهدا ببینین .له تهنیشت هووهیدا
دانیشتوهو هووهیدا باوهشی پێدا کردوه؛ بهاڵم لهیال وا دێته بهرچاو که دهیهوێ بهسپایی
خؤی له باوهشی هووهیدا بێنێته دهر .کراسێکی بێقۆڵی جوانی دهبهرداو کهوشی پاژنه
بڵندی دهپێدا یه .سیگارێکی به دهستێکهوهو جامه شهڕابێکی به دهستهکهی دیکهیهوهیه .
ههرچهند بڕیار بوو ڕێوڕهسمهکه به سادهیی بهڕێوه بچێ ،بهاڵم ڕۆژی دواتر ڕۆژنامهو
گۆڤارهکانی تاران چهند وتاریان به وێنهو وردهکارییهوه لهسهر زهماوهندهکه باڵو
کردهوه .ههموویان تاریفی سادهیی ڕێوڕهسمهکهیان کردبوو .بهاڵم ڕهخنهگرانی
هووهیدا زهماوهندهکهیان به نیشانهی نیازی گاڵوو قازانجپهرستی لێکدایهوه .یهک
دهیگوت هووهیدا بهو زهماوهنده ڕهگهڵ بنهماڵهیهک کهوت که تا ئێستــــا پێنج
ســـهرۆکوهزیری لێ ههڵکهوتوون .به جۆرێکی دیکه ،تهنیا مهبهستی پایهخوازیی
کۆمهاڵیهتی بووه .هێندێکی دیکه ئیددیعایان دهکرد که ئامانجی بنهڕهتیی ئهو زهماوهنده
البردنی تۆمهتی نێربازی لهسهر خۆی بووه.
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بهاڵم وادیاره ئهو دهنگــۆ -جاروبار -ژههراوییــانه نێوهرۆکی ڕاستهقینهی زهماوهند تێ-
نهدهگهیشتن .پاڵنـــهری زهماوهند بۆ هووهیدا پێش ههموو شتێک عیشقو بۆ لهیال
سوپاسکردن بوو .لهیال ئهمڕۆ به ڕاوێژێک که دهتوانی جۆرێک خهفهتی تێدا بخوێنیهوه،
دهڵێ" :ههموومان له بنهماڵهدا بهڕاستی له ڕهفتاری ئهمیر دهگهڵ فهریده سهرمان
سوڕمابوو 55".کهچی به تێپهڕینی ڕۆژگار ،پێوهندیی وی دهگهڵ مێردهکهی هندێجار به
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شێوهیهکی نهناسراو دهگۆڕا .دیاره له کورتخایهندا ،تهنیا مانگی ههنگوینیان مانهوهی
چهندڕۆژهیان له ڤیالکهی شیمال بوو 56.ڕاستییهکهی ئهوه بوو که هووهیدا ئۆگریی به
کارهکهی به ئهندازهی ئۆگری به هاوسهرهکهی بوو .له بوواری کاردا یهکێک له
یهکهمین ههنگاوهکانی ،ناردنی تهلگڕافێک بۆ ئێدوارد سابلیهی دۆستی بوو .تهلگڕافهکه
تهنیا یهک وشه بوو،"Viens!" :واته وهره
* **
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فهسڵی دهیهم
یادداشتهکانی سهردهمی شهڕ

"ڕێوی زۆر شتان دهزانێ ،بهاڵم سیخوڕ
شتێکی گهوره دهزانێ"
ئاڕشیال خووس

ڕۆژی ههینی دهی مانگی مهی ساڵی،1940فڕۆکهکانی ئهڵمانی نازی بۆمبارانی شاری
بڕۆکسێلیان دهست پێکرد .ئهمیر عهبباسی هووهیدا له ژوورهکهی خۆی له ماڵێکی
شهقامی لووئیز دهرپهڕی .پیادهڕێیهکان پڕ بوون له خهڵکی پهرێشان .ههمووان چاویان
دهئاسمانهوه بڕیبوو .لێدانی ژیانی ئهوشاره هێندی چاو لهسهریهک دانێی گۆڕابوو.
شهوی پێشتر ،ئهمیر عهبباس دهگهڵ یهکێک له دۆستانی چووبووه تهماشای فیلمی
نینووچکا ،کاری لووبیچ .ئهوشهوه نانیان له ڕێستوورانی "سهعاتی شین" خوارد .هووهیدا
داوای بیفتهکو پهتاتهی کرد .دوای شێوخواردن چوونه ساڵۆنێکی سهما .تا الی بهیانی
لهوێ بوون .سهکۆی سهما پڕ له کچی جوانی شیکپۆشی خۆجوانکردوو بوو .قۆڵه
1

ڕووتو جوانهکانیان سهرنجی هووهیدایان ڕادهکێشا.
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بۆ ههموو ئهو زانیارییانه قهرزداری ئهمیر عهبباسی هووهیدام .دهوری ساڵێک دوای
وهرگرتنی پۆستی سهرۆکوهزیری ،چهند بهشێک له یادداشتهکانی سهردهمی الوهتیی
خۆی دا به چاپ .یادداشتهکانی لهجێدا به فهڕانسهیی نووسیبوونو به کۆمهگی دۆست
یان کارمهندێک که نایناسم کران به فارسی 2.بهرههمی کارهکه پهخشانێکی تاڕادهیهک
پوختو ههرلهوکاتهدا قورس بوو.
لهجێدا وهرگێران کارێکی ئاسان نیه .وهرگێڕانی ڕاوێژو شێوهو هونهری گێڕانهوهی
دهقێک له زمانێکهوه بۆ زمانێکی دیکه کارێکی زۆر ناسکو دژواره .له بارهی وهرگێرانی
بهرههمهکانی هووهیداوه دیاره ئهم دژوارییه دووچهندان بوو .ڕیشهی ئهو دژوارییه له
ههزارلۆنهی زمانیو فهرههنگیو سۆزداریی ژیانی منداڵیو گهنجیی هووهیدادا بوو .گۆیا
ئهسڵی ئهو یادداشتانه لهنێو چووه .ئێوارهی دادگای دووهمی هووهیدا ،خزمو دۆستانی
نیزیکی ،نیگهرانی هێرشی کۆمهاڵنی تووڕه بوونو بهناچار یادداشتو کاغهزهکانی ئهویان
دایه کڵپهی ئاگر 3.جگهلهوه،ئهوڕاستییه که هووهیدا بۆخۆی لهنێو ههموو
یادداشتهکانیدا،هێندێ بهشی بۆ وهرگێڕان ههڵبژاردن،و بهشهکانی دیکهی به ئهنقهست
واز لێهێنان،و سهرهنجام ئهو دهسکارییه ناچارییانه که له وهرگێڕانی ڕیوایهتێک له
زمانێکهوه بۆ زمانێکی دیکهدا ڕوو دهدهن ،ههموو دهستیان وهدهستی یهک دهداو
ناسنامهیهکی "داستانی"یان دهدا به بیرهوهرییه چاپکراوهکانی .ههروهک هووهیدا بۆخۆی
لهو ڕاستییه ئاگادار بووبێ ،له بهشێکی ئهو یادداشتانهدا نووسیبووی که ڕۆژێک
ڕیوایهتێکی تهواو لهوان دهدا به چاپو به پێشوازی له شاکاری مارسێل پڕووست ،ناوی
4

دهنێ گهڕان بهدوای ڕۆژگاری ڕابردوودا.

بۆ دژواریی کاری ژیاننامهنووسین ههر ئهوه بهسه که ئهمن ئهمڕۆ،سی ساڵ دوای چاپی
گوڵبژێری یادداشتهکانی،بهنیازم به لێکۆڵینهوهی چهندوچۆنی وانو به پشتبهستن به
بهڵگهنامه فارسی ،فهڕانسهییو ئینگلیسییهکان ،که ههرکامهی له ڕوانگهی دۆستێک یان
پیاوێکی دهوڵهتهوه نووسراونو سهرهنجام به پشتیوانیی بیرهوهریی زۆرجار پڕلهههڵهی
دۆستانو دوژمنانی،تابڵۆیهک له کهسایهتیی وی بنهخشێنم.
ئاڵۆزیی ئهوکاره بۆخۆی ،ئهودوودڵییه که دهتوانێ لهبارهی گۆڕین یان زیادپێوهنانی ئهم
یان ئهوالیهنه له کهسایهتیی ئهودا بێته ئاراوه،و سهرهنجام کهسایهتیی چهند فهرههنگیی
هووهیدا کاری لێکدانهوهو ههڵسهنگاندنی بیرهوهرییهکانی دووچهندان دژوار دهکا .پێش
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ههموو شتێک دهبێ ئهو ڕاستییه وهبیر بێنینهوه که چاپی ئهوجۆره بیرهوهرییانه له ئێران
کارێکی نوێو جۆرێک نهریتشکاندن بوو .لهالیهک دهزانین که له نهریتی ئهدهبی
5

فارسیدا،باسی خۆو ژیاننامهنووسینی ڕهخنهگران هیچکامیان برهوێکی وایان نهبووه .وا
دیاره سیاسهتمهدارانی هاوچهرخی هووهیدا که دهفتهری یادداشتی ڕۆژانهیان دهنووسی
کهم بوون .ههرلهوکاتهدا ،هیچکامێکیان له سهردهمی دهسهاڵتداریی خۆیاندا ئهوجۆره
یادداشتانهیان چاپ نهکردوه .تهنانهت له ڕۆژئاواش ،که ئهو جۆره یادداشتنووسینه
لهنێو سیاسهتمهداراندا باوتره،ئهو حاڵهتانه که یادداشتهکان وهختێک چاپ بووبن که
نووسهرهکانیان ههروا لهسهر کار بوون ،بهقامک دهژمێردرێن.
جگهلهوه ،زمانی فارسی زمانی جامهلووسکهییه،زمانی جیاوازیی دهرو ژووره ،زمانێکه که
بنهمای تهقیهی شیعهی_که بهڕێکهوت زۆر وهک درۆی مهسڵهحهتیی *6مهسیحییه
یهسووعییهکان دهچێ-له زهینی ناوشیاری خۆی چهسپاندوه .له ههمووی گرنگتر ئهوهیه
که فارسی له شێوهی نووسراویدا،عادهتهن سهربهخۆییو فهزایهکی جیا بۆ "من" دانانێ.
له ههر دهستهواژهیهکدا "من" زۆرتر بهشێوهی پیتێکی زیادی به فیعلهکهوه دهچهسپێو
موباالتێکی ئهوتۆی پێناکرێ .ئهوه که"من" له دهستهواژهدا جێیهکی سهربهخۆی نیه،
بۆخۆی نوێنگهی ئهو ڕاستییهیه که تاکپهرستی له فهرههنگی فارسیدا جێگای نهبووه.
شاراوهمانهوهی "من" له پشتهوهی فیعلدا دهتوانین به بهڵگهیهکی دیکهی ئهو ڕاستییهش
بزانین که نهریتی ژیاننامهنووسیی ڕهخنهگران له ئێراندا بزانین .ژیاننامهنووسی ،وهک
شێوازێکی ئهدهبی ،لهسهر بناخهی بایهخی "من" دامهزراوه .ژیاننامهنووس ههمیشه لهنێو
ههودا تێکئاڵقاوهکانی ههلومهرجی کۆمهاڵیهتیو مێژووییدا به دوای شوێنپێی
ئهو"من"هدا عهوداڵه که ههمهکارهی ڕیوایهتهکهیه .بهاڵم وادیاره له ئێران نهکههر "من"
زۆرتر شاراوه دهمێنێتهوه ،بهڵکوو فیعلهکه خۆی له کهسایهتیی فاعیلهکه گرنگتره.
بهجۆرێکی دیکه بڵێین ،هووهیدا بیرهوهرییهکانی له کۆمهڵێکدا به چاپ گهیاند که
بیناسازییهکهی خووی به دیوارو فهزای داخراو گرتوه،کۆمهڵێک که دهرێ له ژوورێ جیا
دهکاتهوهو "ژوور"ێ ههمیشه له ئازاری "دهر"ێ دهپارێزێ؛ کۆمهڵێک که داوا له تاک
دهکا لهبارهی ژیانی تایبهتیی خۆیهوه بێدهنگ بێ .بهاڵم هووهیدا باسی الوازیو
ههڵخلیسکانهکانی سهردهمی الوهتیی خۆی دهنووسیو ئهو ڕاستوێژیو بێپهرواییهش
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بۆخۆی جۆره نهریتشکێنییهک بوو .سیاسهتمهدارانی هاودهورهی وی ژیانی تایبهتیی
خۆیان زۆرتر لهپشت پهردهیهک دهشاردهوه .تهنانهت ئهو بێدهنگییهیان به کۆڵهکهو
پایهی دهسهاڵت دهزانی .هووهیدا له بیری گۆڕینی ئهو بایهخانهدا بوو .له یهک
قسهدا،بۆچوونی بۆ مهسهلهی نووسینو چاپی بیرهوهرییهکانی ڕۆژانهی زیاتر ڕۆژئاوایی
بوو ههتا ئێرانی.
یهکهم پرسیار که لهبارهی بیرهوهرییهکانی هووهیداوه سهرنج ڕادهکێشێ ئهوهیه که
بۆچی ،لهنێو ئهو ههموو بادداشتهی له سهردهمی الوهتیدا نووسیونی،له پێشدا ئهو
بهشهی چاپ کرد که پێوهندیی به بڕۆکسێلهوه ههبوو *.ئهودهم کۆمهڵی ئێران
هووهیدای ئهوهنده نهدهناسی .بیرهوهرییهکانی جۆرێک خۆناساندن بوون .پوختهیهک له
کهسایهتیی خۆی بوو که ڕوومای وی ،بهوجۆره که خۆی دهیهویست ،بهخهڵکی ئێران
نیشان دهدا .بهاڵم قسهی نووسراو ههرگیزغواڵمی تهواو گوێبهفهرمانی نووسهرهکهی
نیه .لهواندا زۆرجار دهتوانی شتی وا ببینی که مهبهستی نهبووه بیاندرکێنێ.
ئهگهر له "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" ورد بینهوه،پێم وایه ،بهو ئاکامه دهگهین که
هووهیدا لهوێدا ،به زیرهکییهکی تهواو،ههم بهشێک له باوهڕه سیاسییهکانی خۆی
گونجاندوهو ههم قسهی خۆی لهسهر دهورهیهکی گرنگی ژیانی هێناوه .به بهراورد
لهگهڵ ئهو بهشانه که دواتر دانی به چاپ،ئهمهیان له ههمووان درێژتر بوو .زمانهکهی
جاری وابوو هێند ساده بوو بنیادهمی فریو دهداو جاری واش بوو تهواو هێماییو
پڕڕهمزوڕاز دههاته بهر چاو .ئهگهر به وردهکارییهکانیدا بچینه خوار ،تێدهگهین که
پایهکانی بیروباوهڕی لهواندا دهست دهکهون .ههرلهو کاتهدا،تێدهگهین که بۆچی
هووهیدا حهزی له دهسهاڵت دهکردو بۆ دهیهویست له ئێران کارێکی بهدهستهوه بێ.
ئهو کهسایهتییهی هووهیدا له "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ"دا بۆخۆی دروست
کردوه لهجێدا کهسایهتییهکی ئهدهبییه .ههرلهو کاتهدا ڕهگهیهک له سیاسهتیشیان تێدا
دهست دهکهوێ .جگهلهوه ،ههزارویهک نوکتهی فهلسهفی ،مێژوویی ،و هێمای
* پررێش ئرررهوهی ببێ رره سرررهرۆکوهزیر،هووهیرردا چهنرررد بهشررێک لررره بیرهوهرییررهکانی چررراپ کرررد .لررره ههرکامیانررردا
شررر ێکی لرررهبارهی کهسرررایهتییه ناسرررراوکانی هۆئ رررار ،بهتایبرررهتی ئهوکهسرررانهوه کررره لررره ئنێرررا چررراوی پرررێ-
کهوتبووو،ده یررر ه هوو" .بیرهوهرییرررهکانی سرررهردهمی شرررهه" یهکرررهمین کۆمهڵررره بیرهوهرییررره کررره تهوهرهکرررهیاو
ئیانی هووهیدا ۆیهتی.
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جۆراوجۆری ئهدهبی هاتوونه نێو ئهم یادداشتانهوه .ئهگهر دابهشکردنه درهوشاوهکهی
ئایزابهرلین لهبارهی کهسایهتییه جۆراوجۆره سیاسیو فکرییهکانهوه قبووڵ بکهین ،واته
قبووڵمان بێ که بیرمهندان دووجۆرن ،جۆرێکیان ژووشکنو ههموو مهسهلهکان به تاقه
بنهڕهتێک لێک دهدهنهوهو له ئامانجو ئامراز ههردووکیاندا دوچاری جۆره بۆچوونێکی
یهکڕیشهنو هێندێکیشیان ڕێوینو ئامانجی جۆراوجۆریان ههیهو قهتیش ههوڵ نادهن
ههموو مهسهلهکان به تاقه بنهڕهتێک لێک بدهنهوه 7،ئهودهم پێم وایه دهگهینه ئهو
ئاکامه که ڕهنگه هووهیدا ڕێوییهک بووبێ که بهڕێکهوت لهکۆمهڵێکدا ژیاوه که ئهوپهڕی
ئاواتی ژووشکهکانن .هووهیدای "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" کهسایهتییهکه لهیهک
کاتدا ههم بهڕاپهڕو ههم گۆشهگیر .زۆر بایهخ به ژیانی ڕۆژانه نادا،بهاڵم بهرامبهر به
ماناو لێکدانهوهی فهلسهفیی بوونو جیهان بهپرسیاره .گهشبینییهکهی لهبارهی یهکیهکی
مرۆڤهکانو ئایندهی نیزیکهوه ئهندازهی نیهو ههرلهو کاتهدا،لهبارهی مرۆڤهوه
بهگشتی،و دواڕۆژی مرۆڤایهتییهوه یهکجار ڕهشبینه .ژیانی ڕۆژانهی لهسهردهمی شهڕدا
بێغهم له گیروگرفته ناسراوهکانی ههوڵی گوزهران بوو و دهچۆوه سهر شێوهی ژیانی
کهسانێک که ڤاڵتهر بنیامین به"فالنوور"*ی ناو دهبردن :پۆلیسێکی شارنشین؛ موسافیرێکی
وردبینو قسهخۆش که "له ههموو جێیهک به شێوهیهکی نهناسراو" دێتودهچێ .سنوورو
سهراوردێک ناناسێ .ههموو جیهان مهیدانی تهراتێنی خۆیهتی 8.هووهیدا چ ئهودهم که
باسی پاریسو بهیڕووتو لهندهن دهنووسێ ،چ کاتێک بیرهوهرییهکانی له تارانو
بڕۆکسێل دهگێڕێتهوه،شۆرو شهوقو ئۆگرییهکهی یهکه.
لهڕاستیدا فالنوور شتێکه وهک ڕووناکبیره مهشاییهکانی ئێمهو له ڕاوێژی قسهی
"بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" بهچاکی دهردهکهوێ که هووهیداخۆی پتر له ههموو
شتێک به ڕووناکبیر دهزانی.له ههر الپهڕێکی نووسراوهکهیدا ،دهتوانی ئاماژهیهک به
یهکێک له ڕووناکبیرانی ڕۆژئاوا ببینییهوه .له ئالبێر کامۆو ئاندرهژیدهوه بگره تا دهگاته
کارل مارکسو ئالفرێد دو ڤینی،کۆمهڵێکی سهیر له فهیلهسووفانو نووسهران له
یادداشتهکانیدا ئامادهو کاریگهرن .ڕهنگه بکرێ ههرئهو کهسایهتییه ڕووناکبیرییه به
یهکێک له هۆیهکانی ئۆگریی شا به هووهیدا بزانین .شا تینووی پشتیوانیی ڕووناکبیران
بوو .زۆرجار تهنانهت ئاماده بوو بۆ بهدهستهێنانی نهزهری مووافیقی وان ههر نرخێک
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بدا .زۆرجار به خۆڕانانهوه به ڕۆژنامهنووسانی گوتبوو که "سهرۆکوهزیرهکهمان" له
ڕیزی کتێبخوێناندایه .دیاره هووهیداش بێمهیل نهبوو که له باری ڕووناکبیریی خۆیو
پێوهندییهکی تاڕادهیهک بهرباڵو که دهگهڵ کۆمهڵی ڕووناکبیرانی ئێرانی دروست
کردبوو ،کهلکی سیاسی وهربگرێ .دهیهویست ئهوکهلێنه گهورهیه که کهوتۆته نێوان
ڕێژیمو ڕووناکبیرانی ئێرانهوه ،پڕ بکاتهوه.
گرنگترین ههوڵی لهوبارهیهوه،دیداری دهگهڵ کۆمهڵێک له نووسهرانی ئێران له ئاخرو
ئۆخری ساڵی)1965( 1344دا بوو .ئهحمهدی شاملوو،ڕهزای بهراههنی،غوالمحوسێنی
ساعیدی ،یهدوڵاڵی ڕوویایی،دهرویشی شهریعهت ،سیرووسی تاهبازو جهاللی ئالی ئهحمهد
لهم دانیشتنهدا ئاماده بوون 9.لهبارهی چهندوچۆنی ئهم دیدارهوه تا ئێستا ههرنهبێ
تووشی سێ گێڕانهوهی جۆراوجۆر بووم .بهخۆشییهوه ئهوگێڕانهوه ناتهبایانه له چهند
خاڵی گرنگدا کهموزۆر یهکدهنگن .ههموویان دهڵێن ئهو حهوت نووسهرو شاعیره
دهوری سهعاتونیوێک دهگهڵ سهرۆکوهزیر وتووتێژیان کردوه .دهڵین هووهیدا
پهرێشان دههاته بهرچاو .چهندین جار ئاماژهی بهوڕاستییه کرد که ئهو سیاسهتانهی باس
کراون دهبێ دهگهڵ "تیمسار" ڕێک بخا .گومانێک نهبوو که مهبهستی نهسیری سهرۆکی
ساواک بوو .لهالیهن نووسهرهکانهوه ئالی ئهحمهد ههمهکاره بوو*.جاری وابوو به
زمانێکی توندو چزوودار پهالماری ڕێژیمی دهدا .له نێو نووسهرانی ئهوکاتی ئێراندا کهم
کهس بهقهدهر ئالی ئهحمهد ههوای ناوو ناوبانگی لهسهردا بوو .وهک دوژمنی ئازاو بێ-
باکو سهرکێشی ملهوڕی ناوبانگی دهرکردبوو و نهیدهویست ئهوناوبانگه خهوشدار بکا.
* یهکێک لرهو سرێ ێێانهوهیره هری غوالمووسرێ ی سراعیدییه .لره وتوومیمرک برۆ مێریووی زارهکیری ئێراندا،لره زانکرۆی
هاروارد ،دهڵێ هۆئمکیاو کهسێک بهناوی داودی ههمزی پێوهندیی پێوه رتهو وتی ئه هر نی هرانی سانیۆر لره ئێرانری
دهتوانی ده هد سهرۆکوهزیر لهو بارهیرهوه قیره بکرهی .سراعیدی ده رهد چهنرد کرهس لره دۆسر انی،یهک لرهواو ئرالی
ئهحکرهد هاومریی کرررد .بێیرار درا ههیررهتێک برره نوم هرایرهتیی نووسررهراو چراوی بره هووهیرردا بکرهو  .ههزای بهراهررهنی
ێێانهوهیهکی جیاوازی لهم دیداره ی ۆته بهرچاو،ئهو له پێشهکیی ک ێبهکهیدا کهناوی ناوه "ظرلاللره" واتره سرێبهری
وا دهنووسێ که داواکارو همکخهری دیدارهکه نووسهرهکاو ۆیاو برووو .مهبهسر یاو لره دیدارهکره بێرزاریدهربرێین لره
سانیۆر بوو .ئهو له وتوومیمکی جیادا،به درمیی وتوومیهکانی ئهو چاوپێکهوت هی برۆمن براس کررد .ێێانرهوهی سرێیهم
هی ئیویانی نهراقییه .به قیهی ناوبراو ههردوو ێێانهوهکرهی پێشروو "پێوپروون"و .نرههاقی دهی روه" :کاکره ،ئهمانره
ههموو درۆ دهکهو ".بهقیهی وی،جهاللی ئالی ئهحکهد لهو کارهدا پێش کهوه .ئرهوهی وتوومیهکرهی پێرکهێ را نرههاقی
ۆی بوو،وه ێکیش دیدارهکه ده هد هووهیدا سهری ره ،ج ه له ئالی ئهحکرهد ترهنیا کهسرێکی دیکره لره ئوورهکره
بوو ،ئهویش نهراقی بوو.
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دهردی دڵی له سانسۆر کرد .هووهیدا ئیددیعای کرد که ئهویش دژی سانسۆره.
بهڕێکهوت چهندمانگ دوای دانرانی به سهرۆکوهزیر،له کۆبوونهوهی مهجلیسی
شووڕای نیشتمانیدا گوتبووی" :ئهمن دژی سانسۆری چاپهمهنیم ...ئامادهم گیانم بدهم تا
خهڵکی دیکه به ئازادی قسهی خۆیان بکهن .دهبێ بێڵین ههرکهس ئازادانه قسهی خۆی
بکا 10".بهوحاڵه،له وهاڵمی ناڕهزایهتیی ئالی ئهحمهددا،هووهیدا ئیددیعای کرد که ئاگای له
بوونی سانسۆر له ئێراندا نیه 11.ئیددیعاکهی تهواو بێبناخه بوو .ڕاستییهکهی ئهوه بوو
که ئهو گۆڤارهی بۆخۆی سهرنووسهری بوو،ماوهیهک سانسۆر کراو داخرا .به قسهی
موحهممهدی سهفا سهرۆکی دهفتهری هووهیدا له سهردهمی سهرۆکوهزیریداو یهکێک
له هاوکارانی له گۆڤاری "کاوش" له کومپانیی نهوتدا ،فهرمانی داخستنی گۆڤارهکه شا
خۆی دهری کردبوو .دهیگوت له ژێرنووسی یهکێک له وتارهکانی گۆڤاردا ئاماژه به
موسهددیق کرابوو،شاش هیچ جۆره مودارا ،یان ئاماژهیهکی ناڕاستهوخۆ به
12بهههرحاڵ

موسهددیقیشی پێ قبووڵ نهدهکرا.

ئالی ئهحمهدو هاوڕێکانی ئهوڕۆژه به

ئامادهیی تهواو هاتبوونه کۆبوونهوهکه .زۆرنموونهی ڕوونیان له سانسۆر باس کردنو
هووهیداش کهریمپاشا بههادوریی ،که ئهوکات یهکێک له نووسهرانی دهفتهری هووهیدا
بوو،بانگ کرده ژوورهکهیو داوای لێکرد له بارهی ئهو شتانهوه که نووسهرا ن
ئاماژهیان پێ کردبوون لێکۆڵینهوهیهک بکاو ڕاپۆرتێکی لهسهر ئاماده بکا.
له نێوان ئهم وتوێژانهدا،هووهیدا پێشنیاری کرد ههیئهتێکی ههڵبژێراوی
نووسهرهکان،کاری چاوهدێری بهسهر چاپی ههموو کتێبو باڵوکراوهکانی ئێراندا بگرێته
ئهستۆ .دیاره پێشنیارهکهی قبووڵ نهکرا .ئالی ئهحمهد له وهاڵمدا به نوێنهرایهتیی ئهوانی
دیکه ،گوتی" :ئێمه هاتووینه ئێره ناڕهزایهتی له سانسۆر دهرببڕین ،ئێستا دهتهوێ خۆمان
بکهی به سانسۆرچی 13".ئهمجار ئالی ئهحمهد ئاماژهی به شهڕی لهمێژینهو لهئاشتی-
نههاتووی نێوان "دهسهاڵتو قهڵهم" کردو دهیهویست لهوبارهیهوه درێژتر قسه بکا که
لهنهکاو هووهیدا قسهکهی پێبڕیو گوتی" :جهنابی ئالی ئهحمهد،ئهم قسانه به ئێمه
مهڵێ .ئهو شتانهی ئێوه خویندووتانهتهوه ئێمهش خوێندوومانهتهوه".

14

دهتوانین ڕاوێژی توندو لهئاشتینههاتووی ئهو کۆبوونهوهیه به نوێنگهو نمـوونهی ئهو
ڕیزبهندییه سیاسییه سهیره بزانین که سهرهنجام سهری کێشایه سهرکهوتنی شۆرشی
ئیسالمی .نوێخوازانی ئێران ڕیزێکی یهکگرتوویان نهبوو .هێزی جیاواز ،له شاو هووهیداوه
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مهتهڵۆکهی هویدا
بگره،تا چینه نێونجییه شارنشینهکانو کۆڕێکی بهرین له ڕووناکبیران ههموویان له
ئهسڵێکی گشتیی مێژووییدا یهکدهنگ بوون :ههموو خوازیاری نوێبوونهوه له ئێراندا
بوون .بهاڵم شێوهی جۆراوجۆریان له نوێبوونهوه پهسند دهکردو جاری وابوو ئهو
جۆراوجۆرییه دهگهیشته ناکۆکیی توندی سیاسی .بهناچار نوێخوازهکان له جیاتی یهکڕیزی
زۆرتر له حاڵهتی شهڕو کێشهی سیاسی دهگهڵ یهکتردا بوون .جگه له تێگهیشتنی جیاواز
له نوێبوونهوه،هۆیهکی دیکهش کۆمهگی به پهرشوباڵوی وچهند پارچهیی هێزه
نوێخوازهکان دهکرد .بای تاڵی ئهزموونی کۆدیتای 28ی گهالوێژ ئاگری ئهو ناکۆکییانهی
خۆشتر دهکرد .شا به ملهوڕی حکوومهتی دهکرد .دڵنیا بوو که تهنیا به پشتبهستن به
دهسهاڵتی خۆی دهکرێ کۆمهڵی ئێران بهرهو نوێبوونهوه ببرێ .جگهلهوه،نوێبوونهوهو
نوێکردنهوهی ئابووریی له بوارهکانی دیکهی نوێبوونهوه پێ لهپێشتر بوو .له
بهرامبهردا،نهیارانی ویش دێموکڕاسیی سیاسییان به یهکهممهرجی نوێبوونهوهو
یهکیهتیی سیاسی دهزانیو له ئاکامدا خۆیان له ههرچهشنه هاوکاریو هاوپهیمانییهک
دهگهڵ ڕێژیمی شا دهپاراست .لهڕاستیدا شا نهکههر نوێبوونهوهی به هاومانای نوێ-
کردنهوهی ئابووری دهزانی ،بهڵکوو ئاماده بوو ههرچهشنه مۆدێڕنیزمێکی هونهری له
کۆمهڵدا به ڕهوا دابنێ .له سهردهمی پادشایهتییهکهیدا ،جاری وابوو،بهتایبهتی له فستیڤاڵه
هونهرییهکانی دهیهی پهنجادا،بهشێک له پێشهنگترینو ئازایانهترین بهرههمه
هونهرییهکانی سهردهم له ئێراندا پێشان دهدران .ههرلهو کاتهدا ،ئهو نوێبوونهوهی
سیاسی ،واته حکوومهتی مهشڕووتهو دێموکڕاسیی ڕاستهقینهی که لهودا ئازادییه
سیاسییهکانو مافی تاکهکهسیی هاونیشتمانان مسۆگهر بێ،تهحهممول نهدهکرد .له
بهرامبهردا،هێزه نهرتییهکان،به ڕێبهرایهتیی ئایهتوڵاڵ خومهینی،نهکههر ڕێکخراوو
یهکگرتوو بوون،بهڵکوو توانیان له بڕگه ناسکو یهکالکهرهوهکاندا،دهگهڵ هێندێ بهشی
چینی نێونجیی شارنشینو ڕووناکبیرانی ئێران یهک بگرن .ڕادهی ئینکهبهریی ڕووناکبیران
دهگهڵ ڕێژیمی پههلهوی گهیبووه جێگایهک که زۆر لهوان سهرهنجام یهکگرتن دهگهڵ
ڕووحانیهتێک که دهیهویست دهوڵهتێکی مهزههبی دامهزرێنێو دژی مافی دهنگدانی
ژنان بوو،له هاوکاری دهگهڵ ڕێژیمی شا به باشتر بزانن .بۆ زۆر لهو ڕووناکبیرانه،
"خهبات دژی ئیمپڕیالیزم" له بهرگری له ئازادییه سیاسییهکان گرنگتر بوو .دهیانگوت
"ناتهبایی گهوره" دهگهڵ ئیمپڕیالیزمه .دیاره ئایهتوڵاڵ خومهینییش لهو ڕۆژگارهدا زۆر له
دروشمه دژی ئیمپڕیالیستییهکانی دووپاته دهکردنهوهو بهمجۆره ئهو یهکگرتنه سهیرهی
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مهتهڵۆکهی هویدا
نێوان ڕووحانیهتو ڕووناکبیرانی عورفیڕهوشتو چینی نێونجیی تهکنۆکڕاتی ئاسانتر
دهکرد .به باوهڕی من دهتوانین ههرئهم ڕیزبهندییه سهیره به یهکێک لهکلیلهکانی
ڕهمزی سهرکهوتنی شۆرشی ئیسالمی له ئێراندا بزانین .ههرلهو کاتهدا ،چهندوچۆنی
وتووێژی هووهیدا دهگهڵ ڕووناکبیرانو نووسهران،و ئهو ئاڵۆزییانهی لهو دیدارهدا
ڕوویان دهدا نوێنگهی ئهو ڕاستییه مێژووییه بوون .تهنانهت ئهو ڕاستییهش که ئالی
ئهحمهد کتێبی "خوانه زهمینییهکان"ی ئاندڕه ژید ،واته کتێبی خۆشهویستی دهورانی
الوهتیی هووهیدای کردبوو به فارسی ،نهیتوانی خاڵێکی هاوبهش له نێوان ئهوو
15

هووهیدادا دروست بکا.

دوای دهوروبهری سهعاتێک وتووێژی توند ،هووهیدا سهرهنجام تێگهیشت که لهو
فهزایهدا دهرهتانی هیچ ڕێککهوتنێک نیه .لهنهکاو شێوهی باسهکهی گۆڕی .هێنایه سهر
باسی دۆستایهتیی خۆی دهگهڵ سادقی چووبهکو ئاماژهی بهو نوکتهیه کرد که
دوانیوهڕۆی ههموو چوار شهممهیهک دهچێته سهردانی چووبهک .ئهمجار پێشنیاری
کرد که" :ئهم حهوتوویه شووشهیهک ئیسکاچ دهکڕمو ئێوه دۆستانیش دهتوانن بۆ
درێژهی باسهکه بێنه ماڵی چووبهک .بهڵکوو لهوێ بتوانین ناکۆکییهکانمان چارهسهر
بکهین ".دووباره ئالی ئهحمهد لهالیهن گرووپهکهوه جوابی دایهوه .گوتی" :ئێمه تهنیا
ڤۆدکای ههرزانبایی و ئهویش له کافهکانی اللهزار دهخۆینهوه 16".ئهم قسهیهی ئالی
ئهحمهد له دوو بارهوه گرنگه .لهالیهک،بهمانای ڕهتکردنهوهی پێشنیارهکهی هووهیدا
بوو .لهالی دیکهش نوێنگهیهکی دیکهی ئایینی ههژاریپهرستی بوو که ئهوسااڵنه له نێو
ڕووناکبیرانی ئێران-و زۆر شوێنی دیکهی جیهان-دا قهدرو قیمهتێکی زۆری ههبوو.
ههمووان خۆیان به ههژار نیشان دهداو ئهو ههژارییهشیان به پێشمهرجو نیشانهی
هاوپێوهندی دهگهڵ خهڵک دهزانی .شانازیی ئالی ئهحمهد به ڤۆدکای ههرزانباییو
کافهکانی اللهزارهوهش ههموو لهمهوه سهرچاوهی دهگرت.
کۆبوونهوه بهبێ ئاکامێکی دیار کۆتایی هات .بهاڵم لهماوهی چهند حهوتوودا ،سیستمێکی
تازهی سانسۆر له ئێراندا دهستی پێکرد .لهوهودوا،بوو به ئهرکی باڵوکهرهوهکان که له
ههر کتێبێکی تازه چهند دانه پێشانی کتێبخانهی نیشتمانی بدهنو ژمارهیهکی تایبهتی
وهرگرن .ڕواڵهتهکه ئهوه بوو که ئیدی سانسۆر نهماوه .بهاڵم ڕاستییهکه ئهوه بوو که
هیچ کتێبێک بێ ژمارهی کتێبخانهی نیشتمانی باڵو نهدهکرایهوه .سانسۆرچییهکانیش کاری
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مهتهڵۆکهی هویدا
خۆیان له ژێر چهتری کتێبخانهی نیشتمانیدا ئهنجام دهدا .هێندێک له نووسهره
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ئێرانییهکان هووهیدایان به بهرپرسی سیستمی تازهی سانسۆر دهزانی.

جگهلهوه،لهمانگهکانی پاش ئهو دیداره بێئاکامهدا،ساواک به ههڕهشهو تۆقاندن پێشی
کۆبوونهوهکانی کانوونی نووسهرانی ئێرانی گرتو هێندێک له چاالکانی کانوونیشی خسته
گرتووخانهوه.
دیاره هووهیدا جارجار ڕووناکبیرانی دیکهی ئێرانییشی له ماڵی فهرهیدوونی برای
18بهوحاڵه

دهدیتن.

لهبهر چاوی زۆربهی کۆمهڵی ڕووناکبیریی ئێران ،ڕێژیمی پههلهوی،

بهتایبهتی دوای کۆدیتای 28ی گهالوێژ،نوێنگهی گهندهڵی بوو .هووهیداشیان یان یهکسهر
وهک بهشێک لهو دیاردهیه سهرکۆنه دهکرد ،یان پێیان وابوو لهبهر پێوهندیو نیزیکی
دهگهڵ ڕێژیم تووشی نهفرین بووه .ئالی ئهحمهد که لهپێشهنگانی تیپی ڕووناکبیریی ئهو
سهردهمه بوو،نهکههر گومانی له ناسنامهی ڕووناکبیریی هووهیدادا ههبوو ،بهڵکوو
تهنانهت دهیگوت فهرهیدوونی براشی،لهخۆیدا ،ناکرێ به ڕووناکبیر دابنرێ .دهیگوت
ناکرێ لهڕێژیمی شادا کاربهدهست بیو به ڕووناکبیریش بمێنیهوه 19.ههربۆیه،ڕهنگه
ئهگهر هووهیدا لهو ڕۆژانهدا له داوهری لهسهر سروشتی کۆمهڵی ئێراندا بێئهزموونیی
بهخهرج نهدابایه،ئهگهر گهشبینییه سیاسییهکهی ڕاستییهکانی کۆمهڵی له مێشکی
نهسڕیبایهوه،تێگهیشتبا که دیداری وهک ئهوهی دهگهڵ ئهندامانی کانوونی نووسهرانی
کرد ناتوانێ جگه له ناکامی ئاکامێکی ههبێ.
دیاره شکانی ئهم کۆبوونهوهیه هووهیدای له ههوڵی ئاشتکردنهوهی ڕێژیمی شاو
ڕووناکبیرانی نهیار سارد نهکردهوه .شهش مانگ لهم کۆبوونهوهیه ڕانهبردبوو که داوای
له سهرۆکی دهفتهرهکهی،موحهممهدی سهفا کرد خهلیلی مهلهکی بۆ نانی نیوهڕۆ بانگ
بکاته دهفتهری سهرۆکوهزیری .بیستو پێنج ساڵێلک دهبوو که خهلیلی مهلهکی له
نێوجهرگهی ئاڵوگۆڕهکانی ئێراندا بوو .له سهرهتای چاالکییهکانی حیزبی توودهدا ،ئهو
یهکێک له بژاردهترینو خوێندهوارترین تیئۆریسیهنهکانی حیزب بوو .زۆری پێ نهچوو
که بههۆی الیهنگری له بنهڕهتهکانی سۆسیالدێموکڕاسیو نهیاری دهگهڵ لینینیزمو
ستالین،کهوته نوختهی بهرامبهری ڕێبهریی حیزبی تووده .پاش جیابوونهوهی له حیزبی
تووده،دهزگای پڕوپاگهندهی ئهو ڕێکخراوه ،به کۆمهگی شووڕهوی،مهلهکیی کرده
دێوهزمهیهکی بێشاخو کلکو وای نیشان دهدا که ئهو نوێنگهی داماوییهو ههوای سازان
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مهتهڵۆکهی هویدا
دهگهڵ ڕێژیمی له کهللهدایه .له الیهکی دیکهوه ،ڕێژیمی پههلهوییش ههرگیز متمانهی
تهواوی پێنهکرد .یهکێک له تایبهتمهندییهکانی کهسایهتیی مهلهکی سهربهخۆیی فکری
بوو .له ههر مهسهلهیهکدا ڕاستییهکانی ههڵدهسهنگاندو ئهوهی به ئهقڵو نهزهریدا هاتبا
دهیگوتو باکی له "مهزههبی مهنسووخ" و "مهزههبی موختار" نهبوو .نموونهی ئهو
سهربهخۆییه فکرییهی دهتوانین له لێکدانهوهی ناوبراو له بهسهرهاتی 15ی جۆزهرداندا
ببینین .له نێو نهیارانی ڕێژیمی شادا ڕهنگه ئهو تهنیا کهس بووبێ که یهکیهتیی هێزه
نیشتمانیو دێموکڕاتهکان دهگهڵ ئایهتوڵاڵ خومهینیی به نادروست دهزانیو له نامهیهکدا
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بۆ دوکتۆر موسهددیق سهرانی بهرهی نیشتمانیی ڕاست لهسهر ئهوه خسته بهر ڕهخنه.
هووهیدا جارێکی دیکهش له ئاخروئۆخری دهیهی 30دا،چاوی به مهلهکی کهوتهوه.
دیداری جاری یهکهم بههۆی ئیحسانی نهراقییهوه ڕێک خرابوو 21.هووهیدا چووبووه
ماڵی مهلهکیو سهعاتێک قسهی دهگهڵ کردبوو .جاری دووهم هووهیدا بۆخــۆی

دیـــدارهکهی پێکهێنا .ههر لهو دهوروبهرهدا هێندێک له الیهنگرانی خهلیلی مهلهکی ،به
تایبهتی له ئورووپا ،به زمانێکی زۆر توندو ڕاوێژێکی لهئاشتینههاتوو ڕهخنهیان له
دهوڵهتی هووهیدا گرتبوو .بۆنموونه،یهکێک لهوتاقمانه که له پاریس چاالک بوو،له
وتارێکدا تۆمهتی له دهوڵهتی هووهیدا دابوو که نهکههر "ئهو چاکسازییه نیوهچڵو
ناتهواوهشی ڕاگرتوه که له ئێران له بواری دابهشکردنو فرۆشتنی زهوی به
جووتیاراندا دهست پێکرابوو،بهڵکه وهک نوێنهری سیاسیی سهرمایهداریی کۆمپهڕادۆری
ئێران ،بۆته دهاڵڵی کااڵی بێکهلکی بێگانه له بازاڕی نێوخۆییشدا".به قسهی ئهم وتاره،
دهوڵهتی هووهیدا دیفاع له سیاسهتی "دهرگای کراوه" دهکاو ئهو سیاسهتهش ههر
پڕۆژهکهی سندووقی نێونهتهوهیی دراوهو ئاکامێکی جگه له ملکهچیی ئابووریی ئێران به
دواوه نابێو ههربۆیهش نووسهری وتارهکه دهوڵهتی هووهیدای به"کۆنهپهرستترین"
22

دهوڵهتی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست زانیبوو.

بهاڵم سهرهڕای ئهو هێرشانهو سهرباری ئهو ڕاستییه که ئهوکاته مهلهکی تازه له زیندان
ئازاد کرابوو،هووهیدا لهسهر دیتنی مکوڕ بوو .سهرهتا ،مهلهکی هێندهی ئهو دیداره پێ
خۆش نهبوو .دهیگوت ئهگهر خهبهری ئهو دیداره بچێته دهرێ بۆ هووهیدا دهبێته
مایهی ژانهسهر .هووهیدا وهاڵمی دابۆوه که "ئێران شووڕهویی سهردهمی ستالین نیه.
سهرۆکوهزیری واڵت دهتوانێ دهگهڵ ههرکهس خۆی بخوازێ دیدار بکا 23".ڕوون نیه
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ئهم دیداره به رهزامهندیی پێشوو ،یان تهنانهت به فهرمانی شا ڕێک خرابوو یان
بهڕاستی دهسپێشخهریی هووهیدا خۆی بوو .ههرچۆنێک بوو،ڕۆژی
دیاریکراو،موحهممهدی سهفا که ڕێکخهری دیدارهکه بوو ،مهلهکیی هێنایه دهفتهری
سهرۆکوهزیری .ههردووکیان له دهرگای پشتهوهڕا چوونه ژوور ،نهوهک کارمهندانی
دیکهی دهفتهر میوانی ئهو ڕۆژهی سهرۆکوهزیر بناسن.
دیداری مهلهکیو هووهیدا کهمێک زیاتر له سهعاتێکی خایاند .له تهواوی ئهو ماوهیهدا،
مهلهکی بهوپهڕی ئازایهتیو لێزانییهوه ڕهخنهی له سیاسهتهکانی ڕێژیمی پههلهویو
دهوڵهتی هووهیدا گرت .ئهو ئهونده بهگهرمی قسهی دهکرد که بهکردهوه هووهیدا
دهرفهتی قسهکردنی چنگ نهکهوت .جارێکیش که ههوڵی دا له وهاڵمی یهکێک له
هێرشهکانی میوانهکهیدا شتێک بڵێ،مهلهکی به لێبڕاوییهوه قسهکهی پێبڕیو
گوتی":چاپهمهنیو ڕاگهیهنه گشتییهکانی واڵت شهووڕۆژ لهبهر دهستو له پاوانی تۆدان.
ئهگهر قسهیهکت بۆ گوتن ههیه ،دهتوانی لهو ڕاگهیهنانه کهلک وهرگری .ئهم چهند
دهقیقهیه دهرفهت به من بده با بۆچوونهکانم له بارهی مهسهلهکانی واڵتهوه لهگهڵ تۆ
باس بکهم 24".کاکڵی قسهکانیشی ،به باوهڕی خۆی ،نهبوونی دێموکڕاسیو حکوومهتی
تاکهکهسیو سهرهڕۆی شا بوون.
پاش مهلهکی نۆرهی فرووههر بوو .ئهویش وهك ژمارهیهکی بهرچاو له هاوتهمهنانی،له
ساڵهکانی دوای شهڕدا تێکهڵی سیاسهت بوو .له سهرهتادا زیاتر به هێزی دهست-
ومهچهکی بهناوبانگ بوو .جگهلهوه،دهیانگوت بۆ دیفاع له ههڵوێسته سیاسییهکانیشی
زۆرتر پهنا بۆ هێزی دهستومهچهکی دهبا .ئهو بهشێکی بهرچاوی سااڵنی تهمهنی له
زیندانهکانی ڕێژیمی شادا گوزهراندبوو .له نێوهڕاستهکانی بانهمهڕی)1968( 1347دا،
هووهیدا له ڕێگای هومایوونی جابیرئهنسارییهوه ،که تازه هاتبۆ نێو ڕیزی ڕاوێژکارانی
هووهیداوهو ههرلهوکاتهدا خزمی فرووههر بوو،ئهوی بۆ دیدارێکی دۆستانه بانگ کرده
دهفتهری سهرۆکوهزیر .ڕێبهندانی ،)1979)1357کاتێک هووهیدا بڕیاری دا خۆی
تهسلیمی کاربهدهستانی دهوڵهتی ساوای شۆرش بکا ،فرووههرو جابیرئهنساری
ههردووکیان نهخشێکی گرنگیان له چهندوچۆنی ئهو داستانهدا یاری کرد .ئهوکاته
فرووههر له وهزیرانی کابینهی دهوڵهتی کاتیی شۆرش بوو ،بهاڵم ساڵی،1347ڕێبهری
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گرووپێکی چووکهڵه بوو که بهخۆی دهگوت حیزبی میللهتی ئێرانو به ناسیۆنالیزمو
الیهنگری له بیروباوهڕی دژی مارکسیستی بهناوبانگ بوو.
باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران لهوکاتهدا ڕاپۆرتێکی لهم دیداره ئاماده کردبوو .دهبینین
که "هووهیدا پۆستی ڕاوێژکاری یهکێک له وهزارهتهکانی به فرووههر (که لهجێدا،وهکیلی
دادگایه) پێشنیار کردوه .تهنیا مهرجیشی ئهوه بووه که فرووههر دهست له دژایهتی
دهگهڵ ڕێژیم ههڵبگرێ ...هووهیدا فرووههری وهک ڕێبهرێکی سیاسی پهسن دا ،بهاڵم
ههرلهوکاتهدا جهختی کردهوه که درێژهدانی بهربهرهکانی دهگهڵ ڕێژیمی شا کارێکی به
تهواوی خۆڕاییو بیسووده 25".فرووههر قبووڵی نهبوو*.بهاڵم ههوڵی هووهیدا لهو
بارهیهوه دهبێ به درێژهی سیاسهتێک بزانین که له سهردهمی مهنسووردا دهست پێ-
کرابوو .ئهگهرچی هووهیدا،لهجێدا،له مهنسوور بهپارێزتر بوو و ههرگیز سهبرو پارێزی
وهال نهدهنا ،بهاڵم وردهورده توانی دهوڵهتی خۆی بکاته جۆرێک هاوپهیمانی هێزه
جۆراوجۆرهکان .کۆتایی ساڵی ،)1965(1343هووهیدا له پڕۆژهی سهرهتایی
وتارێکدا،دوورهدیمهنی ههوڵهکانی بۆ ڕاکێشانی هێزهکانی نهیاری ڕێژیمی خستبووه
بهرچاو.
بۆ جێبهجێکردنی بهرنامهکانی دروستکردنهوه ،شا پێویستیی به هاوکاریی الوانی پسپۆڕ
ههبوو .لهو کاتهدا وامان هاته بهرچاو که ههلومهرج بۆئارهزووی لهمێژینهمان ،واته
دهرهێنانی ئابووریی واڵت له دواکهوتوویی ئامادهیه .دیاره بنیاتنانی ئابووریو کۆمهاڵیه-
تی کارێکی ئاسان نیهو پێویستیی به هاوکاریی ههزاران کهس ههیه .کۆمهڵێک له الوانی
دهرسخوێندوو باوهڕێکی ئهوتۆیان به شاو دهوروبهرهکهی(که زۆرتریان سیاسهتمهداری
پیرو پیاوماقوواڵن بوون) نهبوو و له هاوکاریکردنیدا دوودڵ بوون.
توێژی دهرسخوێندوو کهوتبووه سهر دووڕێیانێک :درێژهی دژایهتیو ههرنهبێ بێ-
موباالتی بهرامبهر به شاو تاقمی دهسهاڵتدار یان دهستپێکردنی هاوکارییهکی بهرتهسک-
و واقیعبینانه بۆ پیادهکردنی بهرنامهکانی چاکسازی .ئهم وهچه الوه پێکهاتبوو له:

* کۆتاییررهکانی سررراڵی1377فرووههر،ده رررهد هاوسرررهرهکهی پهروانررهی ئهسرررکهندهرپوور،به شرررێوهیهکی دهندانررره لررره
ماڵهکررهی ۆیانرردا کرروئراو .چهنررد کررهس لرره مررهئکووره ئهم یهتیررهکانی کۆمرراری ئییررالمی دانیرراو بررهوهدا نررا کرره
ئهو تاوانه بهدهس ی واو ئهنجام دراوه.
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)1الیهنگرانی موسهددیقو بهرهی نیشتمانی؛ )2توودهییهکان؛  )3لیبڕاڵهکان؛
)4ناسیۆنالیستهکان؛  )5مهزههبییه پێشکهوتنخوازهکان؛ )6کهسانێک که سهر به هیچ
گرووپێکی سیاسیو فهلسهفی نهبوون.

26

بهباوهڕی هووهیدا،سهرکهوتنی کاری "دروستکردنهوه"ی کۆمهڵ به "هاوکاریی
"بهرتهسك"(یان به جۆرێکی دیکه "مهرجدار") دهگهڵ پادشایهتییهوه بهسترابۆوه".
بهتایبهتی که شا سێمبولی یهکبوونی واڵت بوو 27.ئهمڕۆ به لێبڕاوییهوه دهتوانین بڵێین که
هووهیدا بۆخۆی به وادهو بهڵێنهکانی خۆی وهفادار نهبوو .بهرهبهره هاوکارییه
"بهرتهسکو مهرجدار"هکهی بوو به تهسلیمبوونی تهواو بهرامبهر به ههموو داخوازو
فهرمانهکانی شا .ههرلهوکاتهدا،لهم سهردهمهشدا ههروهک جاران ههوڵی دهدا ڕهوته
جیاوازه فکریو سیاسییهکان ڕاکێشێته نێو کابینهکهی خۆی .ئهگهر سهیری پێکهاتهی
کابینهی هووهیدا له سهرهتای دهیهی پهنجادا بکهین دهبینین که بهشێک له ڕهوته
سیاسییهکانی واڵت له دهوڵهتدا ئاماده بوون .بۆ نموونه،له یهکێک لهو کابینانهدا ،حهوت
وهزیر له کۆنه توودهییهکان بوون .ههر لهوکاتهدا هووهیدا بهنیاز بوو تێکۆشانی حیزبی
تووده بکاته قانوونی .دهیهویست ههلومهرجێک پێک بێنێ که ڕێبهره ڕاکردووهکانی
حیزب بگهڕێنهوه ئێران28.وهک له ڕاپۆرتی یهکێک له کاربهدهستانی بهرپرسی
باڵیۆزخانهی شووڕهوی له ئێران دهردهکهوت ،سهرهنجام ملنهدانی شا بوو به هۆی
جێبهجێنهبوونی ئهو پڕۆژهیه.

29

فهریدوونی مههدهوییش لهو سهردهمهدا ئهندامی کابینهی هووهیدا بوو ،ههرئهویش،
له سهرهتای دهیهی چل[یههتاوی]دا،له گرنگترینو چاالکترینو گهنجترین سهرانی
بهرهی نیشتمانیی ئێران بوو .ئهو زۆرجار له دیداری نوێنهرانی باڵیۆزخانهی
ئهمریکادا،دژایهتیی توندی خۆی نهکههر دهگهڵ شا بهڵکوو دهگهڵ مهنسوورو
هووهیداش ڕاگهیاندبوو .بۆنموونه ،له یهکێک له دیدارهکاندا ،مههدهوی له پێشدا
لهسهر داستانی پڕۆژهی پارێزراویی ڕاوێژکارانی ئهمریکاییو ئهندامانی بنهماڵهکانیان به
توندی ڕهخنهی له دهوڵهتی ئهمریکا گرتو ئهمجار به زمانێکی زۆر توندو پڕههست
ڕهخنهی له دهوڵهتی مهنسوور به گشتیو له سیاسهته ئابوورییهکانی به تایبهتی گرت...و
30

زۆر به توندییش هێرشی کرده سهر رهفتاری دهوڵهتی مهنسوور دهگهڵ مهالکان".
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بۆچوونی مههدهوی لهبارهی کابینهی هووهیداشهوه زۆر فهرقی نهبوو و ڕاوێژێکی
یهکجار توندی ههبوو.
دیاره ئهوهی مههدهوی لهو دیدارانهدا دهیگوت به ڕواڵهت بیروبۆچوونی خۆی بوو،نهک
ههڵوێستی ڕهسمیی بهرهی نیشتمانیی ئێران .له یهکێکی دیکهی ئهو دیداره ناڕهسمییانهی
باڵیۆزخانهی ئهمریکا دهگهڵ یهکێک له ڕێبهرانی بهرهی نیشتمانیدا ،شاپووری بهختیار
گوتبووی که " پێی وایه دهوڵهتی هووهیدا چهند بهرابهر له دهوڵهتی مهنسوور باشتره".
دهیگوت ههرچهند ئهم دهوڵهته تائێستا کارێکی ئهوتۆی نهکردوه ،بهاڵم هووهیدا [لهچاو
مهنسوور] پیاوێکی متمانهپێکراوترهو بهپێچهوانهی مهنسوور وادهی پووچو بهتاڵ کهمتر
دهدا*31".
دیاره وتوویرهی دهسهاڵت بهرهبهره زهبری له ڕووحیهی هیواداری هووهیدا دهدا .ههر
لهوکاتهدا،ئۆگرییهکهی به دروستکردنی یهکیهتی له نێوان ڕووناکبیرانی نهیاری ڕێژیمدا
له پێشوو کهمتر دهبوو .وا دیار بوو ههرچی زیاتر له دهسهاڵتدا دهمایهوه ڕووحیهی
پڕهیواشی دهبووه جۆرێک ڕهشبینیو نائومێدی .دوای ماوهیهک ههوڵهکهی پتر ئهوه
بوو که به دانی دراوێک،نهیارانی ڕێژیم بێنێته ڕیزی الیهنگرانو ناچار به سازانیان بکا.
قهراردادی دهوڵهتیی دهدا به هێندێکانو بۆ هێندێکی دیکه مووچهیهکی دیاری دهکرد
که ههموو مانگێک بێئهوهی بچنه شوێنی کار ،وهریان دهگرت .جاری وابوو هووهیدا له
بوودجهی نهێنیی سهرۆکوهزیر کهلکی وهردهگرتو کۆمهگی بهو ڕووناکبیره نهیارانه
دهکرد که لهباری ماڵییهوه دهستهنگ بوون 32.هێندێ ڕووحانییش بهشێکی بهرچاو لهو
یارمهتییانهیان وهردهگرت .یهکێک له ئهڵقه سهرهکییهکانی پێوهندیی هووهیدا دهگهڵ
ڕووحانییهکان هیدایهتی ئیسالمینیا بوو .ناوبانگی خهراپ بوو ،گۆیا بههۆی دۆستایهتیی
هووهیداوه سامانێکی زۆری ،ڕهنگه له ڕێگای ناڕهواشهوه ،وهسهریهک ناوه 33.له
سهروبهندی شۆرشدا ئهو وهک ئهڵقهی پێوهندیی دهوڵهت دهگهڵ ڕووحانییهکان،
* لرره کۆمرراری ئییررالمیدا هاپررۆرتی باڵیۆز انرره لرره بررارهی هێ رردمک لررهو وتوومیانررهوه وهک چررهکێکی سیاسرری برره
دئی نرررهیارانی ۆیررراو برررهکار دهبرررهو .لررره ک ێبی"نێوبییوانررره باشرررهکانی ئرررهمریکا"دا دهتررروانی نکوونرررهی برررهرچاوی
ئرررهو ههواڵنررره ببی ررری .مهبهسررر ه لررره ئامرررائه برررهم وتوومیانررره بررره هررریا جرررۆر دروسرررپکردنررری ومررراو لررره سرررهر
ههسررهنایهتیی سیاسرریی ئررهو کهسررانه نیرره کرره چاویرراو برره باڵیۆز انرره دهکررهوه .برره برراوههی مررن زۆربررهی ئررهو
دیدارانه دهکهونه بهر چهمکی وتوومیی ههوای سیاسهتکهداراوو نهیاراو ده هد باڵیۆز انهیهکی بێ انه.
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بهتایبهتی ئایهتوڵاڵ شهریعهتمهداری نهخشێکی گرنگی یاری کرد 34.دوای شۆرش ،له
ترسی گیانی خۆی له ئێران ڕایکردو پهنای بۆ ئهمریکا برد .بهاڵم لهوێ چارهنووسێکی
شووم چاوهڕێی بوو .یهکێک له کوڕهکانی ئیسالمینیا سهر به تاقمێک بوو که دواتر به
"جووچکه میلیاردێر" بهناوبانگ بوون .به کۆمهگی ئهو کوڕه ناڕهسهنه ،باوکیان به زۆر له
ماڵهکهی ڕفاندو داوای ژماره حیسابهکانی بانکهکانی سویسیان لێکرد .دهیانهویست بی-
ترسێنن .گوتیان ههتا ژماره حیسابهکانیان نهداتێ ،بهرهڵاڵی ناکهن .دهیانهویست بیبهنه
ماڵێکی ئهمین .بۆیه له سندووقی پشتهوهی ترومبێلێکدا شاردیانهوه .بهاڵم وا دیاره دڵی
ئیسالمینیا بێهێز بوو و بهرگهی ئهو فشارانهی نهگرتو له ئاکامی وهستانی دڵدا ،ههر
لهنێو سندووقهکهدا گیانی دهرچوو .کوڕهکهی چهند سااڵن به تاوانی هاوبهشی له
کوشتنی باوکیدا له زیندان بوو .ئهوو بنهماڵهکهی ههمیشه جهختیان دهکردهوه که بێ-
گوناحهو وابوو له دوامانگهکانی ساڵی2000دا دادگاکانی کالیفۆڕنیا حوکمی ئازادییان بۆ
دهرکرد .دیاره هۆی ئازادکردنهکهشیان نهک بۆ بێگوناحیی خۆی ،بهڵکوو بۆ ههڵه
قانوونییهکانی دادگاکانی پێشتر گهڕاندهوه.
بهههرحاڵ ،له سهردهمی هووهیدادا ،جگه له بوودجهی نهێنیی سهرۆکوهزیری ،ئیدارهی
ئهوقافیش هێندێ جار دراوێکی دهدا به ڕووحانییهکان .بهاڵم به پێچهوانهی ئهوهی خهڵک
بۆی دهچن،ئهم ئیدارهیه ههرگیز کاناڵی سهرهکیی دانی دراو به ڕووحانییهکان نهبوو.
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به وتهی نهسیری عهسسار ،که له سهردهمی هووهیدادا چهندین ساڵ سهرۆکی ئیدارهی
ئهوقاف بوو ،ئهوقاف زۆرترین وهخت دراوێکی بهدهستهوه نهبوو .جگهلهوه ،ئهگهر ههق-
وحیسابێکیش دهدرا به ڕووحانییهکان زۆروهخت نهدهچووه گیرفانی الیهنگرانی جیددیی
ئایهتوڵاڵ خومهینی".چونکه هیچکام لهو ئاخوندانه حازر نهبوون دراوی دهوڵهت
وهربگرن 36".دهیگوت زۆربهی ئهو ڕووحانییانهی دراویان وهردهگرت نفووزێکی وایان
نهبوو .ئهگهریش پێویست بایه دراوێکی زۆر بدرێ به ڕووحانییهکان ،عادهتهن دهوڵهت
بوودجهیهکی تایبهتیی بۆ ئهوکاره دیاری دهکرد .بۆنموونه ،کۆتاییهکانی دهیهی چل،
هاوکات بوو دهگهڵ دهستپێکردنی خهباتی بهرباڵوی کوردهکانی عێڕاق به دژی
دهوڵهتی ئهو واڵته .دهوڵهتی ئێرانیش بۆ پێشگیری له پهیدابوونی ئاڵۆزی له نێو کورده
ئێرانییهکاندا ،بڕیاری دا ساڵێ میلیۆنێک تمهن بدا به ڕووحانییه کوردهکان .بوودجهی
ئهوکاره دهوڵهت دابینی کرد،بهاڵم دراوهکه لهڕێی ئیدارهی ئهوقافهوه باڵو دهکرایهوه.
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زهحمهته بتوانین دیاری بکهین که ڕهشبینیی هووهیدا له کهنگێوه دهستی پێکرد .له
کهیهوه هیوا به ڕاکێشانی هاوکاریی نهیارانی وهال نا؟ یهکێک له هاوکارانی هووهیدا پێی
وایه له سهرهتای دهیهی پهنجاوه ،هووهیدا یهکسهر هاته سهر ئهو باوهڕه که:
"ههمووکهس دهتوانی بکڕی .تهنیا جیاوازی له نرخی کهسهکاندایه 38".ههر لهو سااڵنهدا
بوو که هێزه نهیارهکان به گاڵته به ڕێژیمیان دهگوت" :بێچووه کۆمۆیستانێک که له
کۆلێژی ئابووریی لهندهن دهرس دادراون ".تهنانهت گاڵتهیان بهو دهستهیه له
دۆستانیشی دهکرد که جاروبار پێوهندییهکیان دهگهڵ نهیارانی ڕێژیم
دهگرت40.زۆرترین وهخت جۆرێک پێپێکهنین که چهشنه سووکایهتیپێکردنێکیش
شهپۆلی تێدا دهدا،لهسهر گۆشهی لێوهکانی دهبینرا .دهڵێن پێکهنین یهکێک له حاڵهته
دهگمهنهکانی ڕوخساری مرۆڤه که ههموو کاتێک ،الی ههموو فهرههنگهکان ،به
شێوهیهکی یهکسانو سروشتی دهردهکهوێ .بهاڵم وا دیاره سیاسهتبازان زمانێکی تایبهتیی
پێکهنینیان ههیه .هووهیدای سااڵنی پهنجاش سیاسهتبازێکی تهواو عهیار بوو .وهختێک
پێکهنینی ڕێزو زهمانێک پێکهنینی ڕێوشوێنه ڕهسمییهکان،ساتێک پێکهنینی تهسلیمو
دهقیقهیهک پێکهنینی ڕهخنه یان سووکایهتیی به ڕوخسارهوه دیار بوو .لهڕاستیدا ههم
ڕووحی هیواداری یهکهمین ساڵهکانی سهرۆکوهزیریو ههم گومانو ناهومێدیی
دهورهکانی دواتر دهتوانی له "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ"دا ببینی.
هووهیدا کاتی خۆی ئهم بیرهوهرییانهی له ساڵی )1941( 1320دا نووسیون .لهو
سهردهمهدا بهتوندی سهرقاڵی خوێندنهوهی بهرههمهکانی ئاندڕه ژید بوو .ههرلهو
کاتهدا له بهرههمهکانی نووسهرانی ئێگزیستانسیالیستیش ورد ببۆوه .جۆرێک ناهومێدیی
بوونناسی ،چهشنه دڵساردییهك له ژیانی سۆزدارانهو ئهستێوری چهرخی تازه،و
سهرهنجام نائومێدی له نزمیو بێخێریی مرۆڤی نوێخواز دهتوانی لهم یادداشتانهدا
ببینی .له بهشێکدا که دیمهنو ڕادهی دڵساردییهکهی ڕشانهوهکهی ژان پۆل سارتهر
وهبیر دێنێتهوه ،هووهیدا دهڵێ" :ئهمنیش که بیرم له نزمیو چارهڕهشیی مرۆڤ
دهکردهوه حاڵهتێکی سهیری ڕشانهوهو دڵپێکداهاتنم لهخۆمدا ههست پێدهکردو وشه
پڕژانهکانی بوودلێرله بارهی تهرمی بۆگهنی مرۆڤهوه جارێکی دیکه بهسامو شکۆیهکی
تایبهتییهوه لهبهر چاوم زهق دهبوونهوه.
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ههرلهوکاتهدا ،زمانی ترسناکی دهورانی شهڕ،چاوچنۆکیی ماڵپهرستانو دهاڵاڵنی بازاڕی
ڕهشی بڕۆکسێل هووهیدایان وا تووڕه کردبوو که پهخشانه سادهو ڕهوانو دوورله
دروشمدانهکهی،لهنهکاو له باسی ئهو قازانجپهرستانهدا ڕۆحێکی تازهی وهردهگرت .به
ڕاوێژێکی توندو ئازاردهر ڕهخنهی له نیزامی سهرمایهداریو ههڵکشانو داکشانهکهی
دهگرت .ئاماژهی به "بازرگانێک دهکرد که خوێنی هاونهوعی خۆی دهمژێ"و به گاڵتهوه،
باسی سهرمایهدارێکی دهکرد که "خۆی به ئاغاو فهرماندهری کرێکارانو ژێردهستانی
خۆی" دهزانی .به زمانی شاعیرێکی ڕوومانتیک،گاڵتهی بهو ڕاستییه دهکرد که له سهدهی
بیستدا دراو چارهسهری ههموو گیروگرفتهکانه .دهیگوت"له سهدهی بیستدا له ههموو
جێیهک چارهسهری ههموو گیروگرفتهکان ئهسکیناسی بانکهو له ههر کوێوه بڕوانی
سهرچاوهیهکی جوانیو شێعری تێدا دهبینرێ 42".زرینگانهوهی بهرههمه مارکسیستییهکانی
سهردهمی الوهتییهشی دهتوانی لهو ڕستهیهدا ببینی.
دهگهڵ ئهم ئۆگرییه به بیروباوهڕی شۆرشگێڕانهوه،جۆرێک بیرکردنهوهو ئایندهبینیی
سیاسی ،شێوهیهک لهخۆپارێزیو دووربینیی ئهرهستووییو باوهڕی گومانههڵنهگر به
توانای ڕزگاریدهری پیاوانی سیاسهتیش دهتوانی لهم نووسراوهدا پهیدا بکهی .ئهو دهڵێ:
"ئهرکی پیرۆزی سیاسهتمهدارانه" که جیهان له دۆزهخی "گیانی خهراپکاری" مرۆڤ ڕزگار
بکهن .باوهڕی وایه "،دیسان ڕهحمهت له بابی پیاوانی سیاسهت .ئهگهر ئهوان
نهبایهن،ئێستا دنیا له ئاگری خهراپکاریدا ببوو به وێرانهیهکی سامناک 43".دهڵێ ئهم
دهستهیه تهنیا وهختێک دهتوانن ئهرکی مێژوویی خۆیان بهجێ بگهیهنن که پێ بنێنه
مهیدانی سیاسهتهوه .وادیاره دهیهوێ بهم قسانه بۆ ههموو خوێنهرێک ڕوون بکاتهوه که
ئهو بۆخۆی بۆچی سهودای دهسهاڵتی لهسهردا بوو و به چ هیوایهک ئۆگری دنیای
سیاسهت ببوو .ئێرانییهکان عادهتهن سیاسهت ،وهک پیشهیهک به چاوی گومانهوه سهیر
دهکهن .هووهیدا دهیهویست ئهو دڵساردیو بێمتمانهییه لهنێو بهرێ .دهیهویست
بۆخۆی وهک نموونهو نوێنگهی نێوهرۆکێکی تازه له سیاسهت دهربکهوێ.
لهڕاستیدا وا دێته بهرچاو که هووهیدا دهیهویست لهڕێگای بابهتهکانی نێو
"بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ"هوه بهربهرهکانی دهگهڵ دوو جۆر بۆچوونی دژبهیهکی
سیاسی بکا .ههرچهند ههرگیز ڕاستهوخۆ ئاماژه بهو کهسانه ناکا ،بهاڵم دهتوانی سێبهری
قورسی وان له هێندی بهشی گرنگی یادداشتهکاندا ههست پێبکهی .به لهبهرچاوگرتنی
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ئهمه دهکرێ وا دابنێین که هێندێ پێویستیی سیاسیی ڕۆژ ،هووهیدایان بۆ ههڵبژاردن
یان جهختلهسهرکردنی ئهو بهشه له یادداشتهکانی پاڵ پێوه ناوه .تهنانهت دوور نیه که
ههر لهبهر ئهو ملمالنه سیاسییانهش،النی کهم هێندێک لهو بهشانهی له ساڵی1345دا
خستبێته سهر "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" .دیمهنو ههڵوێستی نووسهر لهم
بهشانهدا وهک دیمهنو ههڵوێستی الوێکی ئێرانی له ئورووپای شهڕلێدراو ناچێو زیاتر
وهک دهنگی سیاسهتمــهدارێک دهچێ که دهگهڵ پاڵهپهستۆو دهستهبهندیی جۆراوجۆری
سیاسی بهرهوڕوو بێ.
بهههرحاڵ،یهکهم بۆچوون که هووهیدا لهم بهشانهدا دهگهڵی به کێشه هاتبوو،هی
کهسانێک بوو که ههرچهشنه چاالکییهکیان له چوارچێوهی نیزامی ئهوکاتدا به بێهووده
دهزانی .دهتوانین ئهوان به نوێنگهی جۆرێک له نهبوونبینیی سیاسی بزانین که لهو
سااڵنهدا بهسهر مێشکو زمانی زۆر له ڕووناکبیرانی ئێراندا زاڵ ببوو .خۆش ئهوهیه
ڕیشه مێژووییهکانی ئهو نهبوونبینییه ههم له ئیالهییاتی شیعهدا دهکرێ بدۆزینهوهو
ههم له تێئۆریی شۆرشگێڕانهی عورفیی سهدهی نۆزدهیهمدا *.بۆ نیزیکی ههزار ساڵ
زۆر له ئیالهییاتناسهکانی شیعهگهری پێیان دادهگرت که دهسهاڵتی عورفی،لهجێدا
زهوتکهرانهیه .دهیانگوت تهنیا دهسهاڵتی ڕهوا ،هی ئیمامو جێگرهکانیهتی.
ههرلهوکاتهدا،هاودهستیو هاوکاریو تهنانهت بهقسهکردنی ههر حکوومهتێکیان که
مهشڕووعبوونی خۆی له خهڵک زانیباو گوێی به مهشڕووعیهتی ئاسمانی نهدابایه،به
گوناحو ناپهسند دهزانی .ئایهتوڵاڵ خومهینی لهڕاستیدا تهنیا دوا بانگهوازکهری ئهوجۆره
بیرکردنهوهیه بوو.
ڕووناکبیره شۆرشگێڕه عورفیڕهوشتهکان ههرنهبێ لهوالیهنه گرنگه ،واته ئینکاری ڕهوایی
دهوڵهته دهسهاڵتدارهکاندا،دهگهڵ ئیالهییاتی شیعهگهری هاوڕا بوون .ڕیشهی فکریی ئهو

* نیکررۆالی بێردیررایێف لرره ک ێبێکرری رن دا،هێ ررد ومکچرروونی جهوهررهریی لرره نێررواو بۆڵشررۆڤیزمو چهنررد الیررهنێکی
رن رری بیروبۆچرروونی ئۆهتۆدۆکیرری مهسرریوییهتی هووسرریدا نیشرراو داوه .برره برراوههی مررن ئه ررهر بێررپو هیشررهکانی
بیروبررررراوههی شرررررییه هریو مارکیررررریزمی ئێرانررررری بررررره شرررررێوهیهکی جیرررررددیو برررررهراوردی بخهی ررررره برررررهر
لێکۆڵی رررهوه،ومکچررروونی زۆریررراو لررره نێرررودا دهبی رررین .ک ێبررری بێردیرررایێف دوک رررۆر عی ایرررهتوڵاڵی ههزا کردوویهتررره
فارسرریو نرراوی نرراوه هیشرره کانی کۆمررۆنیزمی هووسرری .برره دا ررهوه نوسررخهیهکی ئررهو ک ێبررهم برره دهس ر هوه نررهبوو و
تهنانهه ناوی ک ێبهکهشه به وردی لهبیر نیه.
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ڕووناکبیرانه دهبێ له نهبوونبینیی فکریی ڕووسی له چهرخی نۆزدهدا ببینین که
چهندوچۆنی بیرو کردهوهیان دهکرێ له"باوکانو کوڕان" توورگنێفو "جندارهکان"ی
داستایوسکیدا به ڕوونی ببینین .ئهم دهستهیه له ڕووناکبیرانی ڕووس ههرجۆره ههوڵێک
بۆ چاککردنی نیزامی سهرمایهداری یان زۆرداریی سیاسییان نهکههر به کارێکی
غهڵهت بهڵکوو به زیانباریش دهزانی .ئاکام ئهوه بوو که ڕووناکبیران ئۆمێدیان به
ڕووخاندنی تێئۆریو لهفزیی نیزامی فهرمانڕهوا بهست .ههموو دهوڵهتێکیان به چاوی بێ
متمانهیی دهدیتو باوهڕیان به هیچ چاکسازییهک نهبوو که دهوڵهت ههنگاوی بۆ
هاویشتبێ .هووهیدا له تێکهڵیی به نیسبهت بهرباڵوی خۆی دهگهڵ ڕووناکبیرانی
ئێراندا،تامی ئهو بێباوهڕیو نهبوونبینییهی چێشتبوو .به ڕواڵهت به ئاماژه بهو
ئهزموونانه بوو که دهیگوت" :ئێمه ی ئێرانی به قسه دهژیین .تهواوی ژیانو تهواوی
فهلسهفهی ئێمه بریتییه له مستێک ناکۆکیی بێهوودهو بێمانا دهربارهی وشهکان...
ههموو چاکسازییهکانمان به وشه دهکهینو هههوو کارهکان به زمان ئهنجام دهدهین،
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بهاڵم ههرکه نۆرهی کارکردن دێ،ههموو دهڵێن،بابه لێی گهڕێ .چما چاک دهبێ".
الیهنێکی دیکهی قسهی هووهیدا لهو یادداشتانهدا هێزێک بوو ههر بهو ڕادهیه

ههمووگرو جێی مهترسی .بانگهوازکهرانی ،سیاسهتبازانی نهریتیی ئێران بوون که به
وتهی هووهیدا باوهڕێکی پتهوو دۆنکیشۆتانهیان به لێزانیی خۆیانو دروستیی
بۆچوونهکانیان ههبوو .ئهو به زمانێکی زۆر توند ئاماژهی به "کۆڕوکۆمهڵه
نائومێدکهرهکانی واڵت" دهکردو دهیگوت ئهمانه "ههموو شتێک له نێوان بێحاڵیو
متمانهی نهزانانه بهخۆیاندا نابووت دهکهن ".ههرلهوکاتهدا"،ئازایهتیی ههموو ئهو الوانه
که ئامادهن بهههر ئامرازێکو بهههر قیمهتێک بۆ خزمهت به نیشتمانو دانیشتووانی
فیداکاری بکهن،له بهین دهبهن".
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دهبێ لهبیرمان بێ که هووهیدا ئهم قسانهی له ساڵی سێیهمی حکوومهتهکهیدا چاپ
کردوون .ئاماژه ڕاستهوخۆو ناڕاستهوخۆکانی دهتوانین به پێکهاتهی دهسهاڵتی ئێرانی ئهو
سهردهمه لێک بدهینهوه .لهو ڕۆژانهدا چهند ناوهندی دهسهاڵت لهکاردا بوون که
ههموویان سهرهنجام به دهوری شادا دهخوالنهوه .یهکێک سهربه شاژن بوو .ئهوی دیکه
دهبووه الیهنگری ئهشڕهفی پههلهوی .سێیهم بهستراوه به ساواک بوو .دیاره
سهرسهختترین دژبهری هووهیدا له تهواوی دهورانی سهرۆکوهزیرییهکهیدا
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهسهدوڵاڵی عهلهم بوو .بیرهوهرییهکانی عهلهم که پاش مردنی چاپ کراون پڕن له
ڕهخنهی توند له هووهیداو جنێوی زۆر ناشیرن .هووهیدای به"دهلقهک"و "پشتکووڕی
نۆتردام" ناو دهبرد .دهیگوت "خائین"هو بۆ "قوونلستنهوهی" ئهمریکاییهکان کیسنجێری له
تاراندا دهبرده گهڕان 47.له ڕاستیدا به پێچهوانهی پێوهندییهکی بهڕواڵهت دۆستانهو
تێکهڵبهڕێز که لهنێو عهلهمو هووهیدادا ههبوو ،قوونهشهڕێکی ههمیشهیی له نێوان ئهم
دووانهدا ههبوو.
ڕوانگهی سیاسیی هووهیدا له "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕدا" دهگهڵ دوو ڕوانگهی
پێشوو ،که یهکیان ههرجۆره چاکسازییهکی به نامومکین دهزانیو ئهوی دیکه نکوولیی له
پێویستیی بهشداریی بهرینی خهڵک له بڕیارداندا دهکرد ،ناتهباییهکی ئاشکرای ههبوو.
ئهوهی بۆ هووهیدا گرنگ بوو کردهوه بوو .دیاره مهبهستی کردهوهی شۆرشگێڕانه که
ڕیشهی له خهونه نهناسراوهکاندا بوو و زۆربهی وهختیش ناکام دهردهچوو ،نهبوو .ئهو
خوازیاری کردهوهیهکی ههڵسهنگاو،تێکهڵ به مهسڵهحهتو ههنگاوبهههنگاو بوو .هووهیدا
دژایهتییهکی لهئاشتینههاتووی دهگهڵ بیرو ئهندێشهی ڕادیکاڵ ههبوو .ههرلهوکاتهدا،لهو
کهسانه که بهههر هۆیهک له قهراغ دادهنیشتن-چ ئهوانهی له شکان دهترسانو چ
ئهوکهسانهی ئامانجه نادیارهکانیان به پیرۆز دهزانی -بێزار بوو .پێی وابوو تهنیا
کردهوهیهکی تێکهڵ به مهسڵهحهت که به حهوسهلهوه له شارهزایی تهکنۆکڕاتییهوه
هاتبێ دهتوانێ کۆمهگێک به چارهسهری گیروگرفتهکانی کۆمهڵی ئێران بکا .ئهو ڕۆژانه
که هێشتا ناهومێدیو ڕهشبینی دهوری بیروبۆچوونی وی نهدابوو،ئهو خۆی به نوێنگهی
ئهو هێزانه دهزانی که دهتوانن دێموکڕاسیو لێبووردهیی سیاسی بۆ کۆمهڵی ئێران به
دیاری بێنن .دهیگوت" :گهورهترین کهسانێک که تا ئێستا کاریان بۆ مرۆڤایهتی کردوهو
خزمهتیان به خهڵک گهیاندوه ،سیاسهتمهدارانی گهورهن .وهختێک ئهو پیاوانه دهکهونه
کارو جڵهوی کارهکان بهدهستهوه دهگرن ،ئهودهم دهتوانن بیروبۆچوونهکانیان وهکار
بخهنو له ڕێگای پێشکهوتنو بهختیاریی گهالنی جۆراوجۆردا تێبکۆشن .ئهوه ئهرکی
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سیاسهتمهدارانه که به ئامرازی جۆراوجۆر دهرهتانی پێشکهوتنی گهالن پێک بێنن،
هووهیدا ههرلهو کاتهدا باوهڕی وابوو که جگه له هۆکاره سیاسییهکان،نهریته

فهرههنگییهکانیش دهتوانن وهک بهربهست،ڕێگا لهو جۆره چاکسازیخوازییه که دڵخوازی
خۆیهتی بگرن .به ڕاوێژێکی ڕاستگۆیانه دهیگوت" :ههرچی بێ،ئهمن له قوواڵیی خۆمدا
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئێرانیمو پێم وایه مرۆڤ ههرکات ئهجهلی هات دهڕوا" .باوهڕی وابوو که له ئێران
ههموو کهس "دهیهوێ سهرۆک بێ ".دهیپرسی که "باشتر نیه پێش گۆڕینی نهزمی
واڵتی خۆیان ...ژیانی بنهماڵهییو کۆمهاڵیهتیی خۆیان ڕاست بکهنهوه".
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ههرچهند لهوقسانه به ئاشکرا دهردهکهوێ که هووهیدا زۆر باشی ئاگا له نهخشی
مهسهله فهرههنگییهکان له ئاڵوگۆڕه کۆمهاڵیهتییهکاندا ههبووه ،بهاڵم به کردهوه ،له
سهردهمی حکوومهتی خۆیدا بوو به کلکهی شا که ههمیشه ئاڵوگۆڕی ئابووریی وهپێش
ئاڵوگۆڕی سیاسی دهخست .ههروهک له یادداشتی نهێنیی1968ی سیادا هاتوه" :پڕۆژهی
شا بۆ ئایندهی ئێران لهسهر ههڵدانی ئابووری دانراوه ،نهک سیاسی...ئهو پێی وایه
ههڵدانی خێرای سهنعهتی نهکههر بنهڕهتییهو سامانی نهتهوایهتی زیاد دهکاو
دهستهبهری کۆمهاڵیهتییه ،بهڵکوو ههرلهو کاتهدا بۆ ئێرانییانی دهرسخوێندووش
ڕیگایهکه که ئهوان له چاالکیی دژی ڕێژیم دهگێڕێتهوه 50".له کۆتایی ئهم ڕاپۆرتهدا،
تووشی ئاکاموهرگرتنێکی گرنگ دهبین که داهاتووی شا به وردی پێشبینی دهکا:
"ههرچهند ئهم [ههڵدانه سهنعهتییه] له درێژخایهندا جێی نهخشی سیاسیی پتر بۆ توێژی
دهرسخوێندووی ئێران ناگرێتهوه ،بهاڵم له کورتخایهندا توانیویهتی نائارامییه
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سیاسییهکانی ئهم سااڵنهی دوایی لهنێو بهرێ".

لهبارهی هووهیداوه،ڕیشهکانی ئهو جۆره بۆچوونه "ئابووریلێدراو"ه،یان وهک بهرههمه
مارکسیستییهکان ناوی دهنێن "ئیکۆنۆمیزم" دهبێ له الیهنی جۆراوجۆری ئهزموونو
ئۆگرییه فکرییهکانیدا وهبینین .بۆچوونه سیاسییهکانی وی له ساڵهکانی دهیهی دووهمی
سهدهی ئێستای ههتاویدا دروست ببوون .واته ڕاست ئهو سااڵنه که مارکسیزم،و
بهتایبهتی ڕیوایهته ستالینییهکهی تووشی جۆرێک بیری دهوڵهتلێدراوو ئابووریلێدراو
هاتبوو .زۆربهی مارکسیستهکانی ئهو سهردهمه،به چاولێکهریی ستالین،پێیان وابوو ئهگهر
بتوانی ژێرخانی ئابووریی کۆمهڵ بگۆڕی ،سهرخانی فهرههنگیو سیاسییش ههر بۆخۆی
پێ بهپێی ژێرخان ،دهگۆڕێ .جگهلهوه ،زۆربهی ڕاوێژکارانی ئابووریی هووهیدا،و
ژمارهیهکی بهرچاو لهوکهسانهی بهرنامهڕێژیی ئابووریی واڵتیان له دهستدا بوو،
ههموویان له ئهمریکا خوێندنیان تهواو کردبوو .کۆمهڵێک لهوان به "مافیای هاروارد"
بهناوبانگ بوونو باوهڕیان وابوو که کلیلی مهتهڵۆکهی نوێکردنهوهی کۆمهڵ له
دروستکردنی ژێرخانهکهیدایه .له ههمووی گرنگتر ئهوه بوو که وهختێک هووهیدا بوو
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مهتهڵۆکهی هویدا
به سهرۆکوهزیر زۆر له بۆچوونه سیاسییـــهکانی خۆی وهال ناو کهموزۆر له ههموو
بووارهکاندا،بووه هاوبیرو هاودینی شاو گومانیش نهبوو که به باوهڕی شا ،ههڵدانی
خێرای سهنعهت ڕێگهچارهی ههموو گیروگرفته کۆمهاڵیهتییهکان بوو.
له دوالێکدانهوهدا،گرنگترین کۆسپی سهر ڕێی جۆری چاکسازیخوازیی سیاسیو
مهسڵهحهتخوازانهی دڵخوازی هووهیدا وشکبیرکردنهوه بوو ،بهڕێکهوت هووهیدا له
"بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ"دا ،به ئاماژهو به ڕاشکاوی بهگژ ئهوجۆره
بیرکردنهوهیهدا چۆتهوه .داخوا بهڕێکهوته که هووهیدا له یهکهم عیباڕهتی ئهو بهشه له
"بیرهوهرییهکان"دا ئاماژه به فیلمی نینۆچکا دهکا؟ به سادهترین ههڵسهنگاندن نینۆچکا
فیلمێکه پڕ له گاڵتهی سیاسی .بهسهرهاتی چهند باڵشهویکی دهمارگرژی ڕووسییه که به
نوێنهرایهتیی "ههیئهتی بازرگانیی ڕووس" هاتوونه پاریس .نهجیبزادهی ڕووسیو
دوورخراوه بۆته گاڵتهجاڕی موسافیره شۆرشگێڕهکان .ئهو له باری ئابوورییهوه تهنیا
سهربارێکـــهو بۆ پابهندی به دابوشوێنی پیاوماقوواڵنیش بهقهد باڵشهویکهکان بیروشکو
کهللهڕهق دیاره .گرتاگاربۆ که له فیلمهکهدا ڕوخسارێکی زۆر جوان ،بهاڵم بێڕووحی
ههیه پشکنهر "نوێنهری تایبهتی"ی حیزبه .ئهو بۆ کارئاسانی،و ههروهها بۆ مسۆگهرکردنی
نیازپاکیی ئیدهئۆلۆژیکیی بیرو کردهوهی ههیئهت له مۆسکۆوه نێردراوهته پاریس؛ له
سهرهتای مانهوهی له پاریسدا ،ڕهفتارو کردهوهو بیرکردنهوهی پوختهو نوێنگهی وشک-
بیرکردنهوهی حیزبییه .بهاڵم دوای ماوهیهک ئهویش وهک هاوڕێیانی دیکهی
ههیئهت،بهرهو "وهسوهسه شهیتانییهکان"ی کۆمهڵی بۆژووایی دهکێشرێ .نهکههر
وهسوهسهی ئهڤین بهڵکوو ناسکیو جوانییهکانی ژیانی ڕۆژانهی کۆمهڵی سهرمایهداری
وهک خۆره بهردهبێته گیانی ههموو پایـــهکانی وشکبیرکردنهوهی.
بهاڵم فیلمی نینۆچکا لهوانهیه له ڕوانگهیهکی تهواو جیاوازیشهوه کهوتبێته بهر ئاماژهی
هووهیدا .دهزانین که یهکێک له شاکارهکانی گاڵتهجاڕیی سادقی هیدایهت کتێبی البعثة
اإلسالمیة في بالد فرنجیة بوو .ئهم داستانه،لهبارهی داڕشتنی سهرهکیی ڕیوایهتهکهوه
زۆر وهک نینۆچکا دهچێ .ئهم جاره ههیئهتێک له ئیماندارانی شهرعزان بۆ ڕێنوێنیی
کافرانی مهسیحی چوونه پاریس .بهاڵم زۆر زوو بیری برهوپێدانو باڵوکردنهوهی تۆوی
ئیسالم به تهواوی وهال دهنێنو ئاشقی هێندێ دیاردهی وهک فوولی برێژه دهبن .نهک-
ههر باوهڕ ،بهڵکوو عهباو مهندیلیش لهبیر دهبهنهوهو به پهیڕهوی له باڵشهویکه
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بهباوهڕهکان،گیرۆدهی بههرهکان یان گهندهڵییهکانی بۆرژووایی دهبن .دهزانین که
هووهیداو هیدایهت دۆستی یهکتر بوون .ههر لهو کاتهدا دهزانین که هیدایهت له
نووسینی البعثة...داکاریگهریی نینۆچکای بهسهرهوه بوو .به لهبهرچاوگرتنی ههموو
ئهمانه،پێم وایه زیادمان نهگوتوه ئهگهر بڵێین ئاماژهی هووهیدا بهم فیلمه له سهرهتای
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وتارهکهیدا بهڕێکهوت نهبووهو نیازو مهبهستێکی تایبهتیی لهپشت بووه.

ههر لهو یادداشتانهدا،ئاماژهیهکی ناڕاستهوخۆو بهئێشی دیکهش دهتوانین ببینین .ئهم
جاره ،به گومانی من،هووهیدا به ئاماژه ڕهخنه له ڕێژیـمێک دهگرێ که بۆخۆی خزمهتی
دهکرد .له باسی داگیرکردنی برۆکسێل -به هۆی نازییهکانهوه-دا ،هووهیدا دهڵێ
خوێندکارانی زانکۆ ،به کوێرایی چاوی سهربازانی نازی ،مارکسیان دهخوێندهوهو
بهرههمهکانییان لهبن ههنگڵ دهناو به شهقامهکاندا دهگهڕان .بهاڵم ڕاست له کاتێکدا که
هووهیدا ئهم عیباڕهتانهی دا بهچاپ،خوێندنهوهو بوونی نوسخهیهک له بهرههمهکانی
مارکس له ئێران تاوانێکی گهوره بوو و زۆربهی وهخت سزای ساواکی دهگهڵ بوو.
ئاماژهی هووهیدا به ڕهفتاری خوێندکارانی بڕۆکسێل دهتوانین وهک ناڕهزایهتییهکی
ناڕاستهوخۆی ناوبراو به ساواک دابنێین .وابزانه ویستوویه به ئاماژهیهکی لهو بابهته خۆی
له سیاسهتی سهرکوت دوور ڕابگرێ.
"بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" به درێژی سهرقاڵیی ڕۆژانهی هووهیدا له ساڵهکانی
شهڕدا باس دهکا .ههر لهو کاتهدا ،لهبارهی ژیانی سۆزدارانهی،و چهندوچۆنی باری
دهروونیی ناوبراوهوه زانیارییهکی ئهوتۆ نادا به خوێنهر .به شیرینی باسی غهمی ئهڤینێک
دهکا که له بێلژیک بهرۆکی دۆستهکانیی گرتبوو .دهڵێ بۆخۆم ناتوانم ئهو دهرده
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بهچاکی تێبگهم چونکه "هێشتا ئاشق نهبووم که پهی به نهێنییهکانی دڵێکی ئاشق بهرم".

بهڕێکهوت کاتێک هووهیدا ئهم قسانـــهی دابوو به چاپ ،نهکههر بۆخۆی ئاشق دیار بوو،
بهڵکوو تامی غهمی عیشقیشی چاشتبوو.
ههرچهند ژیانی تایبهتیی هووهیدا بههۆی پیشهیهکهوه که ههڵیبژاردبوو ،تا ڕادهیهکی
زۆر له ژێر زهڕهبینی بیروڕای گشتیدا بوو،بهاڵم ئهو لهپاڵ خۆیدا،مرۆڤێکی یهکجار
گۆشهنشین بوو .هاوسهرهکهی دهیگوت" :ههرگیز نهدهکرا بزانی له ههناویدا چ
دهگوزهرێ 54".پیاوێکی داخراو بوو و بهدهگمهن نیگهرانیو پهرێشانییهکانی ههناوی خۆی
دهگهڵ خهڵکی دیکه باس دهکرد .له ڕۆژئاوا،کونپشکنیی زۆرتر بهدرۆو هێندێ جار
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بۆگهنی کۆمهاڵنی خهڵک،ژیانی سیاسهتمهدارانی کردۆته خۆراکی ههمیشهیی دهزگاکانی
ههواڵو باڵوکراوه ههڵاڵسازهکان .له ئێرانیش نهکههر ئهو کونپشکنییه ههیه،بهڵکوو
زۆرداریی سیاسی ئهم ڕهوته ژههراویتر ،قینلهزگانــهترو ڕووخێنـــــهرتر دهکا .لـــــه
کۆمهڵگا زۆرداریلێدراوهکاندا،دهنگۆو سرتوخورت جێگای ڕاستی دهگرێتهوهو ههر
لهوکاتهدا دهبێته چهکی سیاسی .لهوجۆره کۆمهاڵنهدا،له نێوان خهڵکو فهرمانڕهوا
ملهوڕهکاندا شهڕی سیاسیو فهرههنگیی ههمیشهییو هێندێجار شاراوه له ئارادایه.
بیروڕای گشتی مهیدانی شهڕی سهنگهربهسهنگهری ئهو دوو هێزه نهیارهیهو لهو
شهڕهدا،ههردوو ال له دهنگۆ وهک ئامرازێکی بههێز کهلک وهردهگرن .ههربۆیه،چهندین
ساڵ پێش ئهوهی دادگای شۆرش هووهیدای موحاکهمه بکاو گیانی لێبستێنێ،ههر ئهو
دهنگۆ باوانه کهسایهتیی ئهویان تێڕۆر کردبوو .به کهلکوهرگرتن له زاراوه یۆنگییهکان،
دهتوانین بڵێین هووهیدا ،ببووه "سێبهر"ی به کۆمهڵی سیاسهتی ئێران .ههرچی مایهی
گومانی بێجێی خهڵک بوو ،ههرچی له مهیدانی سیاسهتدا ترسو بێزاریی خهڵکی
دهبزواند،و سهرهنجام ههموو ئاواتو ئارهزووه شاراوهکانیان به هووهیدا مانا
دهکردنهوهو دهیانخستنه ئهستۆی ئهو.
دیاره ژیانی سیکسیی هووهیداش بابهتو تهوهری دهنگۆیهکی زۆرو پڕههنگامه بوو .له
کۆمهڵێکدا که پیاوهتیو ژنبازیو توانای سیکسی،ههرکامهی بهجۆرێک سهرمایهی
کۆمهاڵیهتیی پیاوان دهژمێردرێ ،ئهویان به نهزۆکبوون تۆمهتبار دهکرد .جارێک
دهیانگوت ژنبازهو وهختێک تهنانــــــهت تۆمهتی منداڵبازییشیان لێدهدا 55.له کۆماری
ئیسالمیدا تهنانهت بهڵگهیهکیشیان چاپ کرد که لهودا ڕاوی ئیددیعای کردبوو که له
سهفهرێکی هووهیدا بۆ مازهندهراندا ،هاوسهرهکهی ،ئهوی له حاڵی ماچومووچ دهگهڵ
ههتیوێکدا گرتوه 56.دهمزانی له وتووێژ دهگهڵ لهیالدا بهناچار دهبێ له بارهی ئهو
ڕاپۆرته به تایبهتی ،و بهگشتی لهبارهی پێوهندیی سیکسیی دهگهڵ هووهیداوه پرسیاری
لێبکهم .بهاڵم نهمدهزانی چۆن دهتوانم بهڕێزهوه ئهو پرسیارانه بێنمه گۆڕێ .کهچی ئهو
لهلوتفی خۆیهوه هاته کۆمهگمو له یهکێک له وتووێژهکانماندا ،بهشێوهیهکی زۆر
سروشتیو به سهنگینی ،گوتی" :پێوهندیی سیکسیمان گیروگرفتی نهبوو .زۆر باش
نهبوو،بهاڵم گیروگرفتی ژیانیشمان نهبوو 57".ڕاشکاویی قسهکانی غیرهتی وهبهر نامو ههر
لهو لهحزهیهدا له بارهی چهندوچۆنی ڕاپۆرتهکهی ساواکهوه پرسیارم لێکرد.
زهردهخهنهیهکی تاڵی هاته سهر لێوانو گوتی" :ئهمانه ئهمیری ناناسن ".ئهمجار لێبڕاوانه
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حاشای له بوونی ئهو ڕووداوه کرد که له ڕاپۆرتی ساواکدا هاتوه .له خۆمم پرسی
کهوایه دهبێ ئهو بهڵگهیه که باڵو بۆتهوه یهکسهر به ههڵبهستراو بزانین؟ ڕهمزی
ڕاپۆرتهکهم تهنیا دوای لێگهڕانێکی زۆرتر بۆ دهرکهوت .تێگهیشتم که توانای دهنگۆ له
دهورانی شادا به ڕادهیهک گهیشتبوو که ساواکی ناچار به دژکردهوه کرد .له
ههرشارێک کۆمیتهیهکی دروست کرد بهناوی ئێکۆ که ئهرکی کۆکردنهوهو ڕاپۆرتدانی
دهنگۆی باوی ئهوشارهی له ئهستۆ بوو .ههر لهوکاتهدا لهسهریان بوو که ئهگهر پێویست
بوو،ههنگاو بۆ پووچهڵکردنهوهی دهنگۆی بهڕاستی زیانبارو مهترسیدار ههڵێننهوه .بۆ
نموونه وهختێک له ئێران باڵو بۆوه که شا ژنی هێناوهو له تهنیشت شاژنه فهڕهح ،کچێکی
جحێڵیشی کردۆته هاوسهری خۆی،ساواک دهستبهکار بوو .گۆڤارێکی پڕفرۆشی تارانی
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هان دا تا ڕاپۆرتێکی دوورو درێژو بهوێنهوه له بارهی زهماوهندی ئهو کچهوه چاپ بکا.
وهختێک ڕاپۆرتی ساواک له بارهی پێوهندیی هووهیدا دهگهڵ ئهو ههتیوهشم بهوردی
خوێندهوه تێگهیشتم که دهقی گێڕانهوهکه نهک باسی ڕووداوێک بهڵکوو ڕاپۆرتی
دهنگۆیهکه.
بهمجۆره زۆر بهشی "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" له ڕاستیدا دژکردهوهیهکن
بهرامبهر ئهو دهنگۆیانه که ههر له سهرهتای حکوومهتی هووهیداوه لهبارهیدا باڵو
کرابوونهوه .ههر لهو کاتهدا،دهتوانین واڵتی فهڕانسه وهک تهوهری سۆزداریی ئهو
یادداشتانه دابنێین .ههروهخت باسی باشییهکانی فهرههنگی فهڕانسه،یان جوانییهکانی

شاری پاریس دهکا ههروا بزانه زمانی دهکرێتهوهو جارێک ڕاوێژێکی حهماسهییو جارێکی
دیکه قالبێکی شاعیرانه وهردهگرێ .لهههر حاڵدا ڕاوێژی ئهو بهشانه دهگهڵ بهشهکانی
دیکهی یادداشتهکان جیاوازییهکی بهرچاوی ههیه .پهسنی فهڕانسه به زمانی مرۆڤێکی
سهوداسهرو پاشماوهی داستانهکه له ڕوانگهی سیاسهتمهدارێکی بهپارێزهوه داڕژاوه.
دهنووسێ" :فهڕانسه ئهتۆ ڕێی ئازادیت به گهالنێک نیشان دا که لهژێر مامزهی
زۆرداریدا گیانیان دهردهچوو .نووسهرانو شۆرشگێڕانی ...1789ی تۆ جادهی ئازادییان
بۆ گهالنی دیکه کردهوه .ڕۆسۆ! ڕۆبسپێر! سهنتژووست! هۆگۆ! گامبتا! له نێو
گڵکۆکانتاندا بگرین،فهڕانسه! ئهتۆ برینداری ...ئهمن ...ئهمن ئهوینداری تۆم ،ههرگیز له
59

تۆ نائومێد نابم ...چونکه ئهتۆ ههرگیز نامری".
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هووهیدا لهالیهک له تاریفی سروشته باشهکانی پاریسو فهڕانسهدا زمانێکی شاعیرانهی
بهکار دێنا،و لهالیهکی دیکه،له بارهی مهزههبو باوهڕه ئایینییهکانهوه یهکسهر بێدهنگیی
ڕهچاو دهکرد .مهزههب ههرگیز نهخشێکی یهکالکهرهوهی له ژیانی تایبهتیی هووهیدادا
نهبوو .نه سیستمی ڕهوتی ژیانی لهسهر بناخهی مهزههب دانرابوو،نه ئهفسانهی
ئافراندنی مهزههبیی قبووڵ دهکرد،نه بنیاته فهلسهفییهکانی ژیانی ڕهنگوبۆیهکی
مهزههبییان ههبوو .دهگهڵ دۆستانی نیزیکی ههمیشه دهیگوت وهک نیچه ڕقی له
ههموو دینهکانه" .بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" دهکرێ به دیارترین نیشانهی باوهڕی
تهواو عورفیو نامهزههبیی هووهیدا بزانین .دیاره وهک کاربهدهستێکی سیاسیی
واڵت،ئهو له ڕێوڕهسمه مهزههبییهکاندا بهشدار دهبوو .بهاڵم به پێچهوانهی زۆربهی
سیاسهتبازانی هاودهورهی خۆی که زۆرجار له ههر دهرفهتێک بۆ ئیسباتی باوهڕیان
بهخوداو پشتبهستن به ئیسالم کهلکیان وهردهگرت ،هووهیدا له"بیرهوهرییهکانی
سهردهمی شهڕ"دا خۆی له ههرچهشنه خۆنواندنێک به دینداریو ئیسالمپارێزییهوه
پاراستوه .له ڕاستیدا ،نهکههر خۆی وهک باوهڕمهند دهرنهدهخست بهڵکوو به پێچهوانه
بێپهروا دانی بهوهدا دهنا که هێندێ جار ئارهق دهخواتهوه،جاری وابوو دهگهڵ ژنان
ههڵدهپهڕیو زۆرجاریش قۆڵی ڕووتی ژنان نهشهی پێدهگرتو ههمووشمان دهزانین
ئهو سێ کاره لهالی موسوڵمانان گوناحی گهورهن .دهتوانین شاو کتێبهکهی،
مهئموورییهت بۆ نیشتمانم به نموونهی بهرچاوی ئهو نهریته دینپارێزییه له ئێراندا
بزانین .لهوێدا ئهو نهکههر زۆرجار باسی باوهڕی پتهوی خۆی به ئیسالم دهکا،بهڵکوو
باسی چهند خهونیشی کردوه که به قسهی خۆی ههموویان ڕیشهیان له پهیامێکی
خوداییدا بووه .دهڵێ کاتێک منداڵ بووه جارێکیان کهوتۆته مهترسیی مهرگهوهو تهنیا به
مۆجیزهی حهزرهتی عهبباس گیانی دهرباز کردوه .ساڵهکانی دواتریش ،له وتووێژ
دهگهڵ ئووریانا فاالچیدا شا ئیددیعای کرد که تهنانهت ڕاستهوخۆش دهگهڵ خودا قسهی
کردوون.
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"بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" له بارێکی تهواو جیاوازی دیکهشهوه گرنگن .کاتێک باڵو
بوونهوه،کهسایهتیو بیروبۆچوونی ڕواڵهتیی هووهیدا زۆر وهک ئهوه دهچوو که له
خۆیدا ههیبوو .بهاڵم ههتا شا زۆردارتر دهبوو،ههتا لێبووردهیی بهرامبهر بهو ژێردهستانه
که بێگوێیییان دهکرد کهم دهبۆوه،ههرچی ڕاوێژی پڕتهوسو ڕهخنهی بهرامبهر به
دێموکڕاسی توندتر دهبوو ،هووهیداش پترو پتر ههرنهبێ بهڕواڵهت،فهرمانو
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باوهڕهکانی شایانهی دووپاته دهکردنهوه .بۆنموونه ،ساڵی ،)1964(1343شا گوتبووی:
"ئازادیی بیروڕا! ئازادیی بیروڕا! دێموکڕاسی! دێموکڕاسی! ...ههمووی بۆخۆتان .بزانم
ئهم دێموکڕاسییه چ گوڵێکی لهسهری ئێوه داوه .ئهو دێموکڕاسییهی بهڕێزتان .تا چهند
ساڵی دیکه دهبینن ئهم دێموکڕاسییه دهگاته کوێ 61".تا ئهودهم هووهیداش ،ههرنهبێ له
وتارهکانو وتووێژه جاپهمهنییهکانیدا،له جیاتی دووپاتهکردنهوهی ئهو ههڵوێسته لیبڕاڵییانه
که "بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ" نوێنگهیان بوون،به کردهوه پهالمارهکانی شا بۆ
سهر دێموکڕاسیی دووپاته دهکردنهوه .لهڕاستیدا ئهو لهبهر زهینی بیروڕای گشتی،
بهتایبهتی له ڕۆژئاوا ببوو به کاریگهرترین بهرگریکهری ڕێژیمی پههلهوی .چهندین جار
حاشای له بوونی گهندهڵیو ملهوڕیو سانسۆر له ئێراندا دهکرد .تهنانهت جاری وابوو به
چاولێکهریی شا بێزاریی له ڕێژیمه سیاسییه دێموکڕاتییهکانی ڕۆژئاوا دهردهبڕی.
بۆنموونه ،له وتاری خۆیدا بۆ کۆنفڕانسی ئاسپن له شیراز گوتبووی" :ئێمه پهیدابوونی
ئیمپهڕاتۆریی مهزنی بۆڕۆکڕاتیکمان دیوه ...ههرلهو کاتهدا،ئهو کۆمهاڵنهمان خستۆته بهر
لێکۆڵینهوه که سهرهتایهکی دێموکڕاتیکیان ههبوو .بهاڵم دوای ماوهیهک گهڕانهوه سهر
جۆرێک ژیانی عهشیرهتیی مۆدێڕن .ئهو کۆمهاڵنه بێکاریو بهرهڵاڵیی بههێز دهکهنو
دهگهڵ خۆیان له شهڕدان 62".ئهگهر ڕووکێشه تیئۆرییهکهو وشه قهبهکانی ئهم قسانه
بخهینه الوه،شتێک بێجگه له پهالماری ههمیشهییو زۆرجار ساویلکانهی شا بۆسهر
دێموکڕاسییان تێدا بهدی ناکهین .بهاڵم به پێچهوانهی ئهو ههڵوێسته ڕواڵهتییانه،
هووهیدا ههروهک جاران له خۆبهخۆیایهتیدا بیروبۆچوونێکی وهک ئهوهی ههبوو که له
"بیرهوهرییهکانی سهردهمی شهڕ"دا گوتبوونی .به شاهیدیی زۆر له دۆستانی نیزیکی
هووهیدا ،ئهو لهوه ئاقڵتر بوو که پهالماری ساویلکانهو قسهی نێوبهتاڵ بهدژی
دێموکڕاسی به جیددی وهربگرێ .بهمجۆره دووپارچهییهکی قووڵ له ژیانیدا دهرکهوت.
به ئاشکرا الیهنگری بێئهمالوئهوالی ڕێژیمی شا بوو و لهپاڵ خۆشیدا دهگهڵ زۆر له
سیاسهتهکانی نهیار بوو .ئهو دووپارچهییه ،ئهو پچڕانو ناڕێکییه له نێوان قسهو ههنگاوی
بهکردهوهو باوهڕه تایبهتییهکاندا نهکههر وهک باوه ،بوو به "مهزههبی موختار"ی ژیانی
هووهیدا بهڵکوو چارهنووسی نهوهیهکی ئازار چێشتوو له سیاسهتمهداره ئێرانییهکانی ئهو
سهردهمه بوو.
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فهسڵی یازدهیهم
سیاسهت له پۆمپهیی نهوتهاڵندا

دهربارییهکان دهڵێن ههمووکهس ،له دهربار ،دڕنده خوویه.
دهریای خۆبهزلزانین ،له دێو بهوالوه بهرههمێکی نیه.
شکسپێر ،سیمبلین

هووهیدا بهیانان زوو ههڵدهستا .له دهورانی سهرۆکوهزیرییهکهیدا ،بهیانان سهعات
پێنجونیو لهخهو ههڵدهستا .فنجانێکی قاوه دهخواردهوه .حهمامو ڕیشتاشینی ڕۆژانهی
دهوری دوو سهعاتی دهگرت .لهیالی ئیمامی دهیگوت" :ئهمیر بهقهد بنیادهمێکی
حهمبهڵی،بایهخی به پاکوخاوێنیی خۆی دهدا ".دوای زهماوهند ،دایکی لهیال خانوویهکی دا
به بووکوزاوا .بهاڵم پێش ئهوهی هووهیدا بگوازێتهوه ماڵه تازهکه ،دوو ژووری تازهیان
له خانووه کۆنهکه زیاد کرد .حهمامێکی تایبهتییان بۆ هووهیدا ساز کردو ژوورێکیش بۆ
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کتێبهکانی .لهیال دهیگوت" :پێم وا نهبوو ئهو بتوانێ دهگهڵ خهڵکی دیکه له جێیهکی وهک
حهمامدا ببێته شهریک ".پاشان به ڕاوێژێکی تاڵو خهماوی ،ئاماژهی به وتووێژی ئووکڕان
کردو گوتی" :کاتێک وتووێژی ئهو دێڵهدێوه دهگهڵ ئهمیرم دی،یهکێک له یهکهمین
خاڵهکان که به زهینمدا هاتن چهپـهڵیی ژوورهکهی بوو .دڵنیــا بووم لهنێو ئهو چهپهڵییهدا
ناتوانێ بمێنێ ".دهیگوت" :له ڕیشتاشینیشدا زۆر حهمبهڵی بوو و زۆر ههوڵی دهدا کراسه
سپییهکانیشی ههمیشه پاکوخاوێن بن .ههرجارێک دهچووه ئورووپا دهرزهنێک لهو
کراسانهی ،به ئهندازهی جۆراوجۆر دهکڕیو دهگهڵ خۆی دێنانهوه ئێران .دهزانی که
زۆر به ئاسانی کێشی کهمو زیاد دهکرد 1".بهڕاستییش زێدهکێشو قهڵهوی یهکێک له
گیروگرفته ههمیشهییهکانی هووهیدا بوو .لهیال پاش ماوهیهک هووهیدای ڕازی کردبوو
که ڕێژیمی خۆراکیی چهوری دڵخوازی وهال بنێ،و له جیاتییان خواردنی کهمچهوریو
ڕێژیمی بهکار بێنێ .هووهیداش قبووڵی کردبوو .چونکه زۆریشی حهز له خواردنی
فهڕانسهیی بوو،ناچار ئاشپهزی تایبهتیی سهرۆکوهزیرییان بۆ دیتنی دهورهیهکی
2

ئاشپهزیی خواردنی گیاییو ڕێژیمیی فهڕانسهیی نارده پاریس.

دوای حهمامو ڕیشتاشین،نۆرهی خوێندنهوهی چاپهمهنی بوو .هووهیدا بهیانان ههرنهبێ
سهعاتێک چاپهمهنیی نێوخۆو دهرهوهی دهخوێندهوه .زۆرجار تهنانهت پێش ئهوهی بگاته
دهفتهری کارهکهشی ،به تهلهفۆن دهگهڵ چهندکهس له خاوهنچاپهمهنییهکانو وهزیرانی
کابینهو تهنانهت دهگهڵ شاش قسهی دهکرد .جاری وابوو گلهیی له دهقی ڕاپۆرتێک
ههبوو،بۆ نموونه پێی وابوو ڕاستییهکانی پێچهوانه نیشان داوه،و جاری واش بوو ڕهخنهی
له گۆشهی ڕوانینی نووسراوێک دهگرت.
له ڕێگای چاپهمهنییهوه ،له ئاڵوگۆڕهکانی دنیای کتێب له ڕۆژئاواش ئاگادار دهبوو.
مێتۆدێکی وهڕێ خستبوو که بتوانێ کتێبه دڵخوازهکانی خۆی بکڕێ 3.له تهنیشت ناوی
ههر کتێبێک ،که ویستبای نیشانهیهکی چووکهڵهی دادهناو ئهودهم کارمهندانی
دهفتهرهکهی به کهلکوهرگرتن له حیسابێکی تایبهتیی دراوی بێگانه که بۆ ئهو مهبهسته
کردبوویهوه،ڕایاندهسپارد کتێبهکه بکڕرێ .جهختی دهکردهوه که دیپڵۆماته ئێرانییهکان
له دهرهوه ههرگیز ناچار به دانی خهرجی کڕینو ناردنهوهی ئهو کتێبانه نهکرێن 4 .له
مهسهلهی ماڵییشدا ڕاست وهک مهسهلهی پاکوخاوێنیی خۆی حهمبهڵی بوو .بهڵگهی
حهمبهڵیبوونو دهستپاکیی ماڵیی هووهیدا دهتوانین لهو ڕاستییهدا ببینین که داوای له
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موحهممهدی سهفا  ،سهرۆکی دهفتهرهکهی کردبوو ڕادهی کرێی یهکێک له ژوورهکانی
دهفتـــهری سهرۆکوهزیریی بۆ لێکبداتهوه .کتێبو بهڵگهنامهکانی خۆی لهو ژوورهدا
ڕادهگرت .دهیگوت" :کاره تایبهتییهکانم لهم ژوورهدا دهکهم .نامهوێ خهرجهکهی
دهوڵهت بیدا 5".ههربۆیه مانگانه هــــــــــــــهشتسهدوپـــهنجا تمهنی له جیاتیی بهکارهێنانی
ئهو ژووره دهڕژانده حیسابی دهوڵهتهوه .کاری ڕاگهیشتن به مهسهله ماڵییهکانی
ههمووی له ئهستۆی خاتو وهجیههی مهعریفهت بوو .حیسابه بانکییهکانیشی ههر ئهو
بهسهریان ڕادهگهیشت .ههر لهوحیسابه ،مانگانه دووههزار تمهن دهدرا به دایکی
هووهیدا.

6

جاری وابوو هووهیدا له خوێندنهوهی بهیانانی،هێندێ پڕۆژهی بۆ ئایندهی ئێران
دهدیتنهوه .بۆ نموونه ،بهفرانباری،)1965( 1344وهک له ڕاپۆرتی باڵیۆزخانهی ئهمریکا له
ئێران دهردهکهوێ ،هووهیدا وتارێکی له بارهی "دوورهدیمهنی بیست ساڵهی ئابووری"ی
فهڕانسه له نووسینی کۆمهڵێک له" دواڕۆژبینان"ی* ئهو واڵته ،خوێندبۆوه .هووهیداش،به
چاولێکهریی ئهو نووسراوه ،هاته سهر ئهو فکره که پڕۆژهیهکی وا "بۆ ئێران ساز بکا.
کۆمهڵێک له بهرچاوترین ئابووریزانانی ئێرانی له کۆمیتهیهکدا خڕ کردنهوه.
سهرۆکایهتیی کۆمیتهکهی به عهبدوڵاڵی ئینتیزام سپارد...و داوای له ئهندامهکانی کرد
دوورهدیمهنی بیستساڵهی ئابووریی ئێران بکێشنهوه".

7

پاش ئهوهی لهخوێندنهوهی چاپهمهنیی بهیانان دهبۆوه ،دهچووه دهفتهری کارهکهی.
ههمیشه گوڵێکی ئۆرکیدهی له بهرۆکی چاکهتهکهی دهدا .ئۆرکیدهکان عادهتهن دیاریی
لهیال بوون .پێش ئاشنابوون دهگهڵ لهیال ،هووهیدا مێخهکی بهکار دێنا .لهیال نهکههر
مێخهکی هووهیدای کرده ئۆرکیده ،بهڵکوو چاندنی ئهو گوڵهشی له ئێران کرده باو.
ههر لهوکاتهدا یهکهمین ئهنجومهنی گوڵپهروهرانی ئێرانیشی وهڕی خست .ئۆرکیده
گوڵێکی خۆواڵتیی ئێران نیه .دهڵێن گوڵێکـــی "جیهانوهتهن"ه .وادیاره گوڵو گوڵپۆش له
یهک بابهت بوون.
گوڵه ئۆرکیدهکانی هووهیدا لهو سهردهمهدا ههڵاڵیهکی گهورهیان لێ ساز بوو .هێندێک
دهیانگوت حاڵهتێکی ژنانهی دهدهنێ،هێندێکی دیکه دهیانگوت ئهو جۆره ڕهفتارانه له
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سهرۆکوهزیری ئێران ناوهشێنهوه .دواتر دهنگۆی سهرسوڕهێنتریش لهو بارهیهوه
برهویان پهیدا کرد .له سهروبهندی شۆرشدا لهنهکاو بهشێک له چاپهمهنیی واڵت
ئیددیعایان کرد که هووهیدا ههمیشه له پشت گوڵه ئۆرکیدهکهوه میکڕۆفۆنێکی
شاردۆتهوه .ڕاپۆرتی ئهم داستانه تهنانهت به گوێی باڵیۆزخانهی ئهمریکاش گهیشتهوه.
کاربهدهستێکی ئێرانی،له چاوپێکهوتنی مهئموورانی باڵیۆزخانهدا ،گوتبووی هووهیدا له
پشت گوڵه ئۆرکیدهکهیدا میکڕۆفۆنێکی وهکار خستوه که "وتووێژهکانی دهگهڵ شاو
خهڵکی دیکهی پێ تۆمار دهکا ".شریتی ئهم وتووێژانهش،بۆ ڕۆژی خۆی دهنێرێته الی
فهرهیدوونی برای که نوێنهری ئێران له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکانهو له نیۆیۆڕک
دهژی 8.بهداخهوه ههموو بهڵگهکان نیشان دهدهن که ئهو شریتانه ههرگیز نهگهیشتوونه
دهفتهری نوێنهرایهتیی ئێران له ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان .ههر لهوکاتهدا،
ڕیشهی ئهو ویسته سهیروسهمهرهیه دهبێ له الیهنێکی پێچهڵپووچی ژیانی هووهیدادا
بدۆزینهوه.

9

ماوهیهک دوای وهرگرتنی پۆستی سهرۆکوهزیری،هووهیدا کهوته کۆکردنهوهی هێندێ
بهڵگه که بهفکری خۆی جۆرێک بیمه دژی پیالنی نهیارهکانی بوونو ئهگهر پێویست بایه
له ههلومهرجی سامناکدا،دهیانتوانی له گێژاو یان موحاکهمه ڕزگاری بکهن .بهڵگهی
پێوهندیدار به گهندهڵیی کاربهدهستانی پله بهرزی واڵتو نوسخهیهک لهو فهرمانانهی
که پێچهوانهی قانوونی بنهڕهتی بوون ،له دۆسیهیهکدا ڕادهگرتن .ئهو بهڵگانهی عادهتهن
له پاکهتێکی گهورهی زهرددا ڕادهگرتن .پاکهتهکه الکو مۆر دهکراو له سندووقێکی
تایبهتیی ئهمین،له دهفتهری کاری خۆی له سهرۆکوهزیری،ڕادهگیرا .ههروهخت
دهچووه سهفهر،پاکهته الکومۆرکراوهکهی دهدایه دهستی سکرتێره جێگهی
باوهڕهکهی،وهجیههی مهعریفهت .دهیگوت ئهگهر تووشی ڕووداوێک بووم،پاکهتهکه
بکهوهو دهستووراتی پێویستی تێدا دهبینی 10.جگه له وهجیههی مهعریفهتو یهکی دیکه له
کارمهندانی دهفتهری سهرۆکوهزیری،بهشێک له نیزیکانو خزمانی هووهیداش له
بوونی ئهو پهروهندهیه ئاگادار بوون .فهرهیدوونی هووهیدا ڕۆژێک پهروهندهکهی
لهسهر مێزی براکهی دیتبوو .له چهندوچۆنی نێوهرۆکهکهی پرسیبوو .هووهیدا وهاڵمێکی
سهربهرهژووری دابۆوه .تهنیا ئهوهندهی گوتبوو که بهڵگهکانی ئهو پهروهندهیه
پێوهندییان به چاالکییه ئابوورییهکانی بنهماڵهی پادشایهتییهوه ههیه .خهرمانانی1357
(،)1978کاتێک دهنگۆی گیرانی هووهیدا له تاران داکهوت،فهرهیدوونی هووهیدا یهکێک
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له دۆستانیی که نیگهرانی ئایندهو ساڵمهتیی هووهیدا بوو،دڵنیا کردهوهو گوتێ" :ئهمیر
عهبباس نیگهرانی وهزعی خۆی نیه .بۆ ئیسباتی بێگوناحیی خۆی به ڕادهی پێویست
بهڵگهی کۆ کردوونهوهو ههمووشی له جێگایهکی ئهمین داناون".

11

یهکهمین نیشانهی ناڕاستهوخۆی بوونی ئهو بهڵگانه دهتوانین له نامهیهکی دهسخهتی
هووهیدا خۆیدا وهبینین .نامهی ڕۆژی 28ی گهالوێژی 1348ی وی له دوو بهشی کورت
پێک هاتوه :یهکیان به فهڕانسهییهو ڕووی ده فهرهیدوونهو ئهوی دیکه به فارسی
بۆدایکی هووهیدا نووسراوه .نێوهرۆکی ههردووکیان یهکهو لهوێدا هووهیدا ئاماژه به
بوونی " کاغهزه تایبهتییهکانم که له دوو چهمهدانی چووکهڵهدان" دهکاو داوا لهدایکیو
براکهی دهکا ئاگایان لهو بهڵگانه بێ.
کاری هووهیدا بۆ کۆکردنهوهی ئهو پهروهندهیه لهبهر چاوی ساواکیش ون نهبوو .به
ڕواڵهت یهکهمین ڕاپۆرت لهو بارهیهوه ئاخرو ئۆخری ساڵی )1977( 1355باڵو بۆتهوه.
لهو ڕاپۆرتهدا هاتوه که" :ژمارهیهک له پهروهنده تهواو نهێنییهکان که سهرۆکوهزیری
پێشوو ئاغای هووهیدا له سندووقی پۆاڵی ژووری خۆیدا ڕایگرتبوون نهدراونهوه به
ئاڕشیڤو زۆر وێدهچێ بردبنیه ماڵێ خۆی یان شوێنێکی ئهمینتر .ئهمانه ئهو دۆسییانه
بوون که به ڕێگای جۆراوجۆردا کهلکی خهراپیان لێوهرگیراوه یان دهستوورێک به
پێچهوانهی قانوونو ڕێوشوێنهکان دهرچووه 12".خهزهڵوهری  ،)1978(1357چهند ڕۆژ
بهر له گیرانی،دووباره بهپێی ڕاپۆرتی ساواک"،ئهمیر عهبباسی هووهیدا ،سهرۆکوهزیری
پێشووتر لهالی کهسانێک که چوونه سهردانی گوتوویهتی ئهوکاتهی تۆمهتێکی لێدراوه،به
پێشبینیی پێشتر،ڕووداوهکانی ئێرانی که بۆخۆی شاهیدیان بووه له 300الپهڕدا ڕێک-
خستوهو بۆ خزمێکی خۆی له دهرهوهی واڵتی پۆست کردوون تا ئهگهر ڕۆژێک
موحاکهمه کراو هێندێ وتاریان له ئێران بهدژی وی چاپ کردن،هاوکات،ئهو یادداشتانه
وهرگێڕنو له چاپهمهنیی واڵتانی دهرهوهدا چاپیان بکهن 13".ڕهنگه هووهیدا ئهم قسانهی
به ههڕهشه کردبن .به بووکێی گوتوه تا خهسوو گوێی لێبێ .ویستوویهتی شاو ساواک
له فکری گرتنی خۆی پهژیوان بکاتهوه .بهههرحاڵ،ئهگهر مهبهستی شتێکی لهو بابهته
بووبێ ،دهبێ بڵێین که کارهکهی سوودێکی نهبهخشیو بێهووده دهرچوو.
ئهو خزمو نیزیکانهی هووهیدا که له بوونی پهروهندهکه ئاگادار بوون ههموویان دهڵێن
ههرچی تێدا بووه له ڕۆژه پڕترسولهرزهکانی سهرکهوتنی شۆرشدا سووتێندراوه .له
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دادگای هووهیداشدا مهسهلهی ئهو پهروهندهیهو چارهنووسهکهی هاته گۆڕێ .سهرۆکی
دادگا له هووهیدای پرسی داخوا حازره نێوهرۆکی ئهو پهروهندهیه بداته دادگای
شۆرش .هووهیدا نهچووه ژێر بار .به زمانێکی بهپارێزو بهحورمهتهوه پێشنیاری سهرۆکی
دادگای ڕهت کردهوه*.
ساڵهکانی سهرۆکوهزیریی هووهیدا دهتوانین به دوو دهورانی جیاواز دابهش بکهین.
دهورانی یهکهم پڕله شهوقو ئۆمێد بوو .هووهیدا ههمیشه به دهماغو چاالک دیار بوو.
بهردهوامیو پڕکارییهکهی وهک ئهوکهسانه دهچوو که ئهرکێکی مێژوویی لهسهر شانی
خۆیان ههست پێدهکهن .کۆسپهکانی سهر ڕێی به هیچ نهدهزانی .باوهڕی پتهو بوو که
به کاری سهختو شێلگیرانه ،دهتوانرێ ههموو کۆسپێک لهنێو ببرێ .لهجێدا بێکارهیی پێ
قبووڵ نهدهکرا .وشیاریی دهدا بهو کهسانه که خۆیان له ههموو تێکهڵیو هاوکارییهک
دهگهڵ ڕێژیم دهپاراست،دهیگوت له دهرهوهی مهیدانڕا هیچ گۆڕانێک بهدی نایه .له
ڕاستیدا ،لهو دهورانه پڕڕاپهرهی یهکهمدا ،ههمیشه له ههوڵی باشکردنی پێوهندیی
ڕێژیم دهگهڵ توێژه جۆراوجۆرهکانی کۆمهڵدا بوو .ئهم ڕاستییه که باڵوکراوهکانی ئهو
سهردهمه دهکرێ بڵێین ههموو ڕۆژێ باسی ڕووخانی نیزیکی کابینهکهییان
دهکرد،شوێنێکی لهسهر ورهی لهشکانناهاتووی دانهدهنا .دایم دهگهڵ نوێنهرانی
چاپهمهنی دیدارو وتووێژی دهکرد .کۆمهگی به دامهزرانی یهکیهتیی نیوهڕهسمیی
ڕۆژنامهنووسان کردو لهالیهن دهوڵهتهوه زهوییهکی بۆ دروستکردنی خانووی
ههرزانبایی دا بهو یهکیهتییه .تهنانهت گۆڤاری "خواندنیها" که دوژمنایهتیی کۆنیشی
دهگهڵی ههبوو پێی لهو ڕاستییه نا که سهبرو سیکهدانهی سهرۆکوهزیری تازهو
ڕهفتاری جوانی ،ڕهزامهندیو ئافهرینی بهشێک له نهیارانیشی بزواندوه.

14

بهاڵم دهورانی دووهمی سهرۆکوهزیریی هووهیدا جۆرێکی دیکه بوو .گیانی
خۆبهدهستهوهدان بهرامبهر به ڕاستییهکانی دهوروبهر به سهریدا زاڵ ببوو .دهتگوت
* ئررهمن ترروانیه دووسررێ پررهه لررهو پهروهندهیرره کرره لرره بڵێیررهی ئرراور هز اریرراو ببرروو پهیرردا بکررهم .ئررهو پههانررهیاو
بهومهرجرره دامرره دهسررپ کرره وردهکرراریی نێوهرۆکهکررهیاو چرراپ نهکررهم .ئررهم مهرجررهم قبرروود کرررد .ب ره برراوههی مررن
سرراهکردنررهوهی برروونی ئررهو پهروهندهیرره لرره چرراپی ۆشررهیهک لررهو شرر انهی تێرریداو کررهمبایرره ر نیرره .لرره هررهر
الپههمکرردا لییرر ێکی دهسرر ووس دهبی ررین کرره لهوانرردا هادهی بهشرره بانکییررهجۆراوجۆرهکررانی ئررهنرردامانی ب هماڵررهی
پادشایهتی باس کراوو.
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مهتهڵۆکهی هویدا
قبووڵیهتی که ڕاستییهکانی ئێران نهگۆڕن .له جیاتی خهبات دژی کاری ناقانوونی،ئێستا
ئیدی تهنیا به ڕاگرتنی پهروهندهیهک له گهندهڵیو کاری ناقانوونی وازی دێناو
مهبهستی له کۆکردنهوهی ئهو دۆسیهیهش تهنیا پاراستنی قازانجو جێگهوپێگهی خۆی
بوو .ههرچهند جاروبار بهگژ هێندێ حاڵهتی ئهو گهندهڵییهدا دهچۆوه ،بهاڵم زۆربهی
وهخت بێدهنگهی لێدهکردو ئهگهر دۆستو خزمهکانیشی ئاماژهیان به بهرباڵویی
گهندهڵی دهکرد،هووهیدا وهاڵمهکهی کهموزۆر یهکشت بوو .دهیگوت" :نیگهران مهبن،
ئهمانه ههموو بهرههمی لهچارنههاتووی ههڵدانی ئابوورین .له دوورهدیمهنی ههموو
15

ئابووریی واڵتدا ئهم ورده بێروبهوێدادانه گرنگ نین".

پهرویزی ڕاجی که ماوهیهکی زۆر سهرۆکی دهفتهری هووهیدا بوو و دوایه کرا به
باڵیۆزی ئێران له ئینگلستان،دهیگوت هووهیدا به تایبهتی له دواساڵهکانی حکوومهتی
خۆیدا"،زۆرجار له خۆبهخۆیایهتیدا قبووڵی بوو که سیاسهتهکانی ئیدی نوێکردنهوهو
داهێنانیان تێدا نیه .دهیگوت قسهکانی لهالی خهڵک ئیعتیبارێکی وایان نهماوه .بۆخۆشی وا
دیار بوو متمانهیهکی بهم قسانه نیه .لهو سااڵنهدا زۆر ماندوو دیار بوو .به ئاسانی تووڕه
دهبوو .بهدئهخالقو کهمحهوسهله ببوو 16".له ڕاستیدا تهنانهت توندترین الیهنگرانی
هووهیداش لهوهدا یهکدهنگن که ئهو لهو دهورهیهدا ببووه شهیداو سهوداسهری
خۆشیو چێژه الوهکییهکانی دهسهاڵت 17.بۆ پاراستنی پۆستهکهی ههموو سووکایهتییهکی
قبووڵ دهکرد .جارێکیان زۆر به ڕاستوێژیو واقیعبینیی ڕهخنهگرانه گوتبووی" :هێندێ
کهس تریاکین؛ هێندێک ئاشقی ماڵی دنیان .هێندێکیش ڕموودهی دهسهاڵتن 18".مهبهستی
لهوانهی ڕموودهی دهسهاڵتن دهبێ پێش ههمووان خۆی بووبێ.
ناتوانین بهوردی دیاری بکهین له چ ساڵێکدا شۆروشهوقو لیبڕالیزمو بێموباالتی به
دهسهاڵت که ههموویان سروشته تایبهتییهکانی سهردهمی یهکهمی حکوومهتهکهی بوون
کۆتایی هاتو دهورانی زیانباری ڕهشبینیو ئۆگریی توندی به دهسهاڵتو سهرۆک-
وهزیرییهوه دهستی پێکرد .له بڕگهی جۆراوجۆردا،هێندێک له دۆستانو خزمانی
ئامۆژگارییان دهکرد که دهبێ واز له کاری سهرۆکوهزیری بێنێ .وهاڵمی ههمووانی
کهموزۆر وهکیهک دهدایهوه .دهیگوت" :بوونی من ههرنهبێ پێشی هێندێ دزی
چاوهڕوانی دهسهاڵت دهگرێ .ئهگهر ئهمن بکشێمهوه،ئهوهی دواتر حهتمهن خهراپتر
دهبێ ".فهرهیدوونی هووهیداش چهند جار داوای کردبوو لهکار بکشێتهوهو وهاڵمی
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مهتهڵۆکهی هویدا
هووهیدا بهویش لهوهی به دۆستانی دیکهی گوتبوو جیا نهبوو .دهیگوت" :له ئێران هیچ-
کهس ههقی کشانهوهی نیه .ههموو دهبێ چاوهڕوانی فهرمانی شاههنشا بن .کشانهوه
تهنیا به فهرمانی ئهوانه".

19

دووالیهنی گرنگی ڕهفتاری هووهیدا لهم دهورانهدا نهگۆڕان .یهکیان دهستپاکیی ماڵی
بوو ،ئهوی دیکه بێفیزی که خۆپاراستن له کهشوفشی دهسهاڵتیشی دهگهڵ بوو .به
وتهی یهکێک له مهئموورانی باڵیۆزخانهی ئهمریکا ،هووهیدا ههمیشه "بێفیز دیار بوو...و
حهزی له خۆڕانان به دهسهاڵتهوه نهبوو 20".بۆ هاتوچووی ئیداریو تایبهتی،دهکرێ بڵێین
ههرگیز کهلکی له ترومبێلی ڕهسمیی سهرۆکوهزیر وهرنهدهگرت .ئهو بۆخۆی
پهیکانێکی سادهی ههبوو که ئامرازی سهرهکیی هاتوچووی بوو .ئهو پهیکانهشی بۆخۆی
لێدهخوڕیو سهرۆکی گرووپی پارێزهرهکانی له کورسیی پشتهوهی دادهنیشت .جاری
وابوو ترومبیلێکی دیکهی بهدوادا دهڕۆیشت که پارێزهرهکانی دیکه سواری دهبوون 21.له
ڕاستیدا ئهو ههرچهند دهسهاڵتی زۆر پێخۆش بوو ،بهاڵم جۆرێک خۆبهکهمگرتنی
سروشتییشی ههبوو که له زۆربهی سهرۆکوهزیرانی پێشووی واڵتی جیا دهکردهوه.
جاری واش بوو لهسهر ڕێی کارهکهی،به پێچهوانهی وشیارکردنهوهو نیگهرانیی
پارێزهرهکانی ،هووهیدا له پێش سهفی ئوتووبووس ڕادهوهستاو ژنێک یان پیاوێکی که
چاوهڕوانی ئوتووبووس بوو بانگ دهکرده نێو پهیکانهکه .دهیهویست لهم ڕێگایهوه
ههڵکشانو داکشانی بیروڕای گشتیی کۆمهڵ بزانێ .ههرلهو کاتهدا ئهو دهرفهتهی بۆ
ژمارهیهکی بهقهد قامکی دهستان له موسافیرانی هێڵی ئوتووبووسی تاران پێکدێنا که
ڕاستهوخۆو بێواسیته دهگهڵ سهرۆکوهزیری واڵت دیدارو دهردی دڵ بکهن.
دیاره نهیارانی هووهیدا،به تایبهتی ئهسهدوڵاڵی عهلهم ،ئهم الیهنهی ڕهفتاری هووهیدایان
به شتێک جگه له نهزانخهڵهتێنی یان به وتهی عهلهم ”دێماگۆژی" ،نهدهزانی .عهلهم
چهند جار هووهیدای وشیار کردبۆوه که کاری وهک کهلکوهرگرتن له پهیکان له جیاتی
ترومبێلی سهرۆکوهزیر له خۆڕانان بهوالوه شتێک نیه .عهلهم ئیددیعا دهکا که هووهیدا
ههرگیز بهرامبهر بهو ڕهخنانه "وهاڵمێکی نهبوو بیداتهوه ".ههرلهو کاتهدا ،عهلهم دهڵێ
زۆرجار باسی ئهم وتووێژانهی عهرزی شا کردوهو داماویی هووهیدا بۆته هۆی
کرانهوهی شاو وهپێکهنینی خستوه.
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهو پێکهنینهی شا نابێ به ڕووداوێکی ڕێکهوت بزانینو ههرلهو کاتهشدا ناکرێ تهنیا
وهک نیشانهی هاودهستیی شا له قوونهشهڕی ههمیشهییو زۆرجار توندو جاروبار
تهنانهت مندااڵنهی عهلهمو هووهیدایدا سهیر بکهین .ڕاستییهکهی ئهوهیه که یهکێک له
تایبهتمهندییهکانی شێوهی کاری شا دروستکردنی دووبهرهکیو چهنددهستهیی له
نێوان ژێردهستهکانیدا بوو .لهم ڕێگایهوه دهسهاڵتی خۆی سهقامگیر دهکرد .ههروهک له
ڕاپۆرتی باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێراندا به ڕاشکاوی هاتوه،شێوهی حکوومهتی سهرهڕۆی
شا پێویستیی بهوه ههبوو که"،مودیرانی واڵت ،له ههموو پلهکاندا،ههمیشه دهگهڵ یهکتر
له ملمالنهدا بن .جارێک ئهو ملمالنهیه لهسهر مهسهله ئیدارییهکان بوو؛ جارێک لهسهر
مهسهله کهسییهکان .بهمجۆره هێزێک که دهبوو سهرفی ئهنجامدانی کاروباری واڵت
بکرێ له ڕێگای پیالنی ههمیشهیی [مودیران دژی یهکتر]دا بهفیڕۆ دهچوو 23".به جۆرێکی
دیکه بڵێین شا نهکههر قوونهشهڕی ههمیشهیی عهلهمو هووهیدای قبووڵ دهکرد،
بهڵکوو به ڕواڵهت ئاگرهکهشی خۆشتر دهکرد.
ههرچۆنێک بێ،سهرباری ڕهخنهو تهشهرهکانی کهسانی وهک عهلهم ،هووهیدا ههروا به
پهیکانهکهی خۆی دهچووه سهر کار .جگهلهوه،هێندێجار به زمانی خهڵکی ئاسایی قسهی
دهکردو جاری وابوو گاڵته سووکو باوهکانی ڕۆژی دووپاته دهکردنهوه .له
میواندارییهکاندا هێندێ جار به شێوهیهک ههڵدهپهڕی که بهشێک له قهدیمییهکان به
ناشیرنیان دهزانی .له دیداره ڕهسمییهکاندا،زۆرجار له ڕێبازه دیاریکراوهکه دهچووه
دهرو دهگهڵ خهڵکی ئاسایی دهکهوته قسهوباس .ئهو جۆره کارانهی نهکههر دهبوونه
مایهی نیگهرانیی پارێزهرهکانی،بهڵکوو ئهوانهی قسهشی دهگهڵ دهکردن سهریان سوڕ
دهما .له کۆڕوکۆمهڵه دهربارییهکاندا ،هووهیدا بهڕاستی جێگهوپێگهیهکی جیاوازی ههبوو.
غهوارهیهکی ئاشنا بوو .به پێوانهکانی ئهوکات شێوهو جۆری ژیانی دهروێشانه بوو.
دهگێڕنهوه تهنانهت له سهردهمی سهرۆکوهزیرییهکهیدا،ڕۆژێک شا دهچێته سهردانی
ماڵێک که هووهیدا دهگهڵ دایکی لێی دهژیا .سادهیی ماڵهکه دهبێته جێی سهرسوڕمانی
24

شا .گۆیا له هووهیدا دهپرسێ"،چۆن لهوکوالنه مریشکهدا دهژین؟"

کاری ڕۆژانهی هووهیدا له دهفتهرهکهی عادهتهن به ڕاپۆرتی یهکێک له کارمهندهکانی
دهست پێدهکرا .دهستهیهکی زۆر بژاردهو جێی متمانهی له دهفتهری خۆیدا
خڕکردبوونهوه .کهموزۆر یهکیهکی ئهو کهسانهی له دهفتهرهکهیدا کاریان دهکرد،
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مهتهڵۆکهی هویدا
لهباری ماڵییهوه ناوبانگیان باش بوو و هووهیدا ڕهفتاری وانی به پێوانهی وردو
سهختگیرانه ههڵدهسهنگاند .رهفتاری دهگهڵ ژێردهستانی زۆرتر نهرمو دۆستانه بوو.
بهاڵم جاری وابوو ،بهجارێک،دهبوو بهتوندیو تووڕهیی .دهنگه ئارامو دۆستانهکهی
لهنهکاو دهبوو به نهڕهیهکی قیناوی .دیاره عادهتهن تهنیا چهند دهقیقه دوای ئهو
نهڕاندنه،ئهو کارمهندهی چهند ساتێک پێشتر سهرزهنشت کرابوو ،بانگی دهکرده کن
خۆیو دڵخۆشیی دهدایهوه .جارێکیان پاش یهکێک لهو ساته تووڕهییانه بۆ دڵخۆشیدانهوه
به کارمهندهکانیی گوتبوو" :ئهمن بنهماڵهم نیه .ئێوه وهک بنهماڵهی من وان .قیژهو
25

ههرایهکهم ههروهک کێشهی نێو بنهماڵه وهربگرن".

هووهیدا ههرلهوکاتهدا یاریکهرێکی کارامه بوو که دهیتوانی بهپێی بارودۆخو پێویستیی
ڕۆژگار،ڕقو پێکهنین،یان خهفهتو پهرێشانی لهخۆی نیشان بدا .بهاڵم ئهو پێش ههموو
شتێک دپڵۆماتێکی کارامه بوو .دهیزانی چۆن لهپشت پهردهوه لۆسه(اهرم)ه پێویستهکان
بۆ گهیشتن به ئامانجه دڵخوازهکان بجووڵێنێ .ههم له ستایشو ڕێزداناندا کارامه
بوو،ههم له ههڕهشهی ڕاشکاوانهو ناڕاستهوخۆدا .وهزعوحاڵی سۆزداریی کارمهندهکانی
باش دهناسی .دهگمهن بوو جهژنی لهدایکبوون ،یان زهماوهند،یان ڕووداوێکی گرنگی
دیکهی ژیانی هیچ کامێکیانی لهبیر بچێ .له ههر بۆنهیهکدا،دیارییهکی گونجاو بۆ ئهو
بۆنهیهی ئاماده دهکرد .تهنانهت دهگهڵ دوژمنانیشی به دهرگای دۆستایهتیدا دهچووه
ژوور .جاری وابوو به لۆکه سهری دهبڕیو زۆرتر دهیهویست بهخۆشهویستی نهیارانی
خۆی چهک بکا .زۆر لهو کهسانهی هاتوچوویان دهگهڵی بووه داستانێکی وهک ئهوهی
بهسهر عهلینهقیی عالیخانی هاتبوو دهگێڕنهوه .له یهکدوو ساڵی سهرهتای حکوومهتی
هووهیدادا ،عالیخانی که به پشتیوانیی ئهسهدوڵاڵی عهلهم پشتئهستوور بوو،به جۆرێک
خهنیمو جێنشینی هووهیدا دهژمێردرا .له دهورانێکدا که عالیخانی وهزیر بوو
پێوهندییهکانی دهگهڵ هووهیدا ڕووی له ناخۆشی بوو .بگره دوای ئهوهش که عالیخانی
کرا به سهرۆکی زانکۆی تاران پێوهندیی وی دهگهڵ هووهیدا ههروا ناخۆش بوو.
تهنانهت جارجار به ئاڵۆزییهکی تازه ناخۆشتریش دهبوو .کارگهیشتبۆ جێگایهک که له
ساڵی  )1979(1349به دواوه عالیخانیو هووهیدا ئیدی یهکتریان نهدهدواند.
لهونێوهدا،خهسووی عالیخانی له فهڕانسه کۆچی دوایی کرد .هووهیدا نهکههر
دهسبهجێ نامهیهکی سهرهخۆشیی بۆ سووزان،هاوسهری فهڕانسهیی عالیخانی بهڕێ-
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کرد،بهڵکوو کاتێک ئهو دهگهڵ مێردهکهی له فڕۆکهدا ،چاوهڕێی فڕین بهرهو پاریس
بوون ،یهکێک له یاریدهرانی سهرۆکوهزیر به نوێنهرایهتیی هووهیدا،چووه سهردانیان.
پاکهتێکی لهالیهن هووهیداوه دانێ که هێندێک "دراوی بێگانه بۆ خهرجی سهفهر"ی
تێدابوو.
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له ههوهڵین مانگهکانی سهرۆکوهزیرییهکهیدا،هووهیدا چارهسهری قهیرانی ئابووریی له
سهرووی ههموو بهرنامهکانی دهوڵهتی خۆیدا دهدی .کابینهی مهنسووریش ملمالنهی
دهگهڵ ئهم قهیرانه کردبوو .بهمردنی مهنسوور،هووهیدا ڕایگهیاند که لهسهر بهرنامه
ئابوورییهکانی دهوڵهتی پێشوو دهڕوا .ههرلهوکاتهدا ،بهڵێنی دا که نهکههر بوودجهیهکی
تازه ئاماده دهکا بهڵکوو قانوونی ماڵیاتو ههروهها قانوونی کارمهنددامهزراندنی واڵتیش
دهسکاری دهکا .بهاڵم بهکردهوه ،درێژهدانی سیاسهته ئابوورییهکانی مهنسوور دژوار
دهرچوو .پێش ههموو شتێک ،بێزاریی بهرباڵوو ڕۆژبهڕۆژزیاتری خهڵک ،له هێندی
بوواردا دهوڵهتی ناچار به پاشهکشه کرد .بۆ نموونه ،دوای ماوهیهک ،دهوڵهت له
بهیاننامهیهکدا ڕایگهیاند که"،به فهرمانی ڕاستهوخۆی شا نرخی بهنزین،قهندو بهڕقی
داشکاندوه 27".ئهم ههنگاوه ههرنهبێ له کورتخایهندا دهوڵهتی هووهیدای لهنێو خهڵکدا
خۆشهویستتر کرد .له الیهکی دیکه،به داشکاندنی ئهو نرخانه دیاره کهمایهسیی بوودجهی
دهوڵهت زیادی کرد .ئهم کهسری بوودجهیهش به نۆرهی خۆی،دهوڵهتی ناچار کرد
بوودجهی ئیدارهو وهزارهتخانه جۆراوجۆرهکان کهم بکاتهوه .دیاره سوپاو ساواک لهو
قاعیدهیه بهدهر بوون .بوودجهی ههردووکیان شا بۆخۆی دیاریی دهکردو گۆڕینو کهم-
کردنهوهی ههڵنهدهگرت.
ئهگهر ڕاپۆرتی باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران به پێوانه دابنێین،هووهیدا توانی به
وردهکاریو تێگهیشتنێکی جێگهی ئافهرین،بوودجهی وهزارهتخانه جۆراوجۆرهکان کهم
28

بکاتهوهو "له بهسهرهاتی ئهم دواییهی بوودجه سهربهرزو سهرکهوتوو بێته دهر".

جگهلهوه،بهرنامهی ههڵدانی ئابوورییش که نهخشهکێشه ڕاستهقینهکهی ئهمریکاییهکان
بوون ،بهڕواڵهت سهرکهوتوو دهرچووبوو .به باشبوونی وهزعی ئابووری ،وهزعی
سیاسییش باشتر بوو .تهنانهت دهنگۆی نێو میوندارییه شهوانهکانی تارانیش گۆڕا .بهپێی
ڕاپۆرتی باڵیۆزخانهی ئهمریکا"،خهڵک ئیدی کهمتر باسی سیاسهت دهکهنو زۆرتر
لهبارهی کارو کاسبیو مهسهله سیکسییهکانو چهندوچۆنی ڕهحهتیی حهمامی
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ماڵهکانیانهوه پێکهوه دهدوێن .به دواڕۆژی خۆیان هیوادار بوون،و له ئاکامدا کهمتریش
29

ڕهخنه له ڕێژیم دهگرن".

بهاڵم پاش ماوهیهک قهیرانێکی تازهی ئابووری له ئاسۆ دهرکهوت .له ئاکامی
پاڵهپهستۆی ئاوساندا ،نرخهکان به خێرایی چوونه سهر .دهوڵهتیش سهری لێشێواو کهوته
فکری چارهسهری بهپهله .لێرهدا،ئۆگریی هووهیدا به دهفتهری فهڕانسهیی کۆنتڕۆڵی
نرخـهکان،و ههروهها ئهو ڕاستییه که به گهنجی ئۆگری بیروباوهڕی مارکسیستی،و
دهستتێوهردانی دهوڵهت بوو ،ههموو دهستیان وهدهستی یهک داو له دیاریکردنی
جۆری سیاسهتی دهوڵهت بۆ بهرهنگاربوونهوهی ئاوساندا کاریگهر بوون .گرنگتر له
ههمووی ئهوه بوو که شاش ههمیشه زۆر به چوونهسهری نرخهکان قهڵس بوو،و بۆ
کۆنتڕۆڵی نرخهکان بهکارهێنانی دهسهاڵتی دهوڵهتی له کهلکوهرگرتن له میکانیزمی
بازاڕ به باشتر دهزانی .ئاکامهکه ئهوه بوو که هووهیداش له جیاتی کهلکوهرگرتن له
توانای دراویو ماڵیاتیی دهوڵهت،سیاسهتی هێنانهخواری زۆرهملیی نرخهکانی گرته پێش.
خاوهنکااڵکان له هێنانهخواری نرخهکان بهوالوه چارهیهکیان نهبوو .ئهگهر لهو بارهیهوه
سهرپێچییشیان له دهستووری دهوڵهت کردبایه دهکهوتنه بهر لێپرسینهوهو سزا دهدران.
جگهلهوه ،بۆ شکاندنی بازاڕی گرانفرۆشان ،دهوڵهت چهندین فرۆشگای تایبهتیی
دامهزراند که لهواندا کااڵی جۆراوجۆر به نرخی ههرزان دهدرا بهخهڵک .ئهم فرۆشگایانه
بهدڵی کۆمهاڵنی خهڵک بوون ،بهاڵم به ئاشکرا خاوهنسهنعهتهکانو بازرگانهکانیان تووڕه
30

کرد.

له سهرهتای دهیهی چل[ی ههتاوی]دا ،سیاسهتی هێانهخواری زۆرهملیی نرخهکان،
ههرنهبێ له کورتخایهندا ،سهرکهوتوو بوو .ساڵی ،1353دووباره پاڵهپهستۆی ئاوسان
زیادی کردو ئهمجارهش دهوڵهتی هووهیدا هاته سهر ئهوه که تهنانهت شێوهیهکی
لێبڕاوانهتر له سیاسهتهکهی سااڵنی چل بگرێته پێش .له جهرگهی قهیرانه
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تازهکهدا،فهرهیدوونی مههدهوی،که وهختێک له چاالکانی بهرهی نیشتمانیو له
31

ڕهخنهگرانی سهرسهختی هووهیدا بوو ،وهک وهزیری بازرگانی چووه نێو کابینهوه* .
شا ڕاست مانگێکی مۆڵهت دا به مههدهوی که نرخهکان بێنێته خوار .ههڕهشهی کرد که
ئهگهر وا نهبێ بۆ داشکاندنی نرخهکان کهلک له سوپا وهردهگرێ .له ڕاستیدا
فهرماندهرانی سوپا به فهرمانی شا کاردروستایی عهمهلیاتێکی وایان دهستیش پێکردبوو.
مههدهوی که دهرسی ئابووریی له ئهڵمان خوێندبوو ،دهیگوت" :ئهمن له سهردهمی
خوێندکارییهوه،دهگهڵ سیاسهتی نرخداشکاندنی نازییهکان که ساڵی 1936جێبهجێ کرا
ئاشنا بووم .ئهودهم ،دهوڵهتی ئهڵمان نهکههر زیادکردنی نرخهکانی قهدهغه
کرد،بهڵکوو نرخی ههر کااڵیهکیشی بۆخۆی دیاریو سهقامگیر کرد .ئهمنیش ههر ئهو
سیاسهتهم ڕهچاو کرد 32".جگهلهوه ،مههدهوی بۆ کۆنتڕۆڵی نرخهکان کهلکی له
خوێندکارانی زانکۆکانی ئێران وهرگرت .ئهم خوێندکارانه تهنانهت ههقیان ههبوو
سهرپێچیکهران بشگرن .ڕهفتاری وان ناڕهزایهتیی کاسبکارانو دوکاندارانو خاوهن-
سهنعهتهکانی زیاتر کرد .نرخهکان سهقامگیر بوون .سوپا نههاته نێو کاری خهبات دژی
ئاوسان .بهاڵم ئهمجاره دهرمانی دهردهکه له دهردهکه خۆی خهراپتر بوو،و ژمارهیهکی
زۆر له کاسبکارانی نارده نێو ڕیزی نهیارانی ڕوولهزیادبوونی شا .له یهک قسهدا،
ئهزموونی ساڵهکانی چل ،کۆمهگی به سیاسهتی دژی ئاوسانیی دهوڵهت له ساڵهکانی
دهیهی پهنجادا کرد.
ساڵی )1965(1344نهکههر چارهسهری قهیرانی ئابووری ئاسان دهرنهچوو ،بهڵکوو
هووهیدا تێگهیشت که کاری گۆڕینی قانوونی کارمهنددامهزراندنی واڵتیش لهباری
سیاسییهوه ڕهوتێکی پێچهڵپووچو مهترسیداره .لهوکاتهدا ،ئیداره دهوڵهتییهکانی ئێران پڕ
له کهسانێک بوون که مووچهیهکی کهمیان وهردهگرتو کارێکیشیان نهدهکردو دیاره
ئهوانه قازانجی خۆیان له پاراستنی وهزعی حازرو (نهمرنهژی)یهکهی خۆیاندا دهدی.
یهکێک له هونهره سهرهکییهکانی هووهیدا وهک سیاسهتمهدارێک سهبرو حهوسهلهکهی
بوو .دهیزانی ههر شهڕێک که ئهمڕۆ دهرهتانی بردنهوهی نیه سبهینێیهکی له پێشدایه.
* تهنانررهه سرراڵی1350ا شررا هێشرر ا موسررهددیقی لررهبیر نررهچووبۆوه .ۆشهوییرر یی موسررهددیق مایررهی ههنرر و
ئررازاری شررا برروو .کاتێررک ئێررراو قهرارومررهدارمکی تررازهی ده ررهد کۆنیێێسرریۆم ئیکررزا کرد،بررۆی قررورس برروو کرره
یهکێک له هووما ناسراوهکانی بهره ،له هادیۆدا دیفاع لهو قهرارومهداره بکا.
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به دهگمهن خۆی له شهڕێک دهدا که له بردنهوهی دڵنیا نهبایه .وهختێک تێگهیشت که
نرخی سهرکهوتن له شهڕی پهسندکردنی قانوونی تازهی دامهزراندندا دهتوانێ زۆر
گران بێ،کاری پڕۆژه بڕیارهکهی خسته وهختێکی دیکه .بهفرانباری ،1343دهوڵهت ڕای-
گهیاند که بههۆی پاڵهپهستۆی ماڵییهوه،ئهنجامی چاکسازیی پێویستی سیستمی
دامهزراندنی واڵتی بۆ وهختێکی دیکه ههڵگرتوه .دیاره باڵیۆزخانهی ئهمریکا پێی وابوو
هۆی دواخستنهکه نهک ماڵی بهڵکوو تهواو سیاسییهو لهو باوهڕهدا بوو که دهوڵهت
33

دهیهوێ"،لهم ڕێگایهوه دژایهتیی گرووپه بهنفووزه کارمهندییهکان بهالنی کهم بگهیهنێ".
ههرلهو کاتهدا،قانوونه ماڵیاتییه تازهکانیش ههر له یهکهم مانگهکانی تهمهنی دهوڵهتی

هووهیداوه" ،له وهزارهتی دارایی،و بهڕێنوێنیی ڕاوێژکارێکی سندووقی نێونهتهوهیی دراو
34

خهریکی ئاماده کران بوون".

هووهیدا له کاری سهرۆکوهزیریدا شێوهو ڕهواڵی تایبهت بهخۆی ههبوو .کهموزۆر ههر
ڕۆژه نانی نیوهڕۆی دهگهڵ کۆمهڵێکی جیاواز له خهڵک دهخوارد .ڕۆژێک نۆرهی
ڕۆژنامهنووسان بوو،ڕۆژی دواتر نوێنهرانی مهجلیس ،تهوهری زۆر له چاالکییهکانی لهو
سهردهمهدا ڕاکێشانی چهند توێژێکی زیاتری خهڵک بۆ نێو ڕێژیم بوو .دهیـــهویست
ئـهوان لـــه چوارچێوهی ئهو ڕێوشوێنــهدا که ڕێژیم بۆخۆی داینابوو،بهرهو هاوکاریو
هاوبهشیی سیاسی ڕابکێشێ .بۆچوونی سهبارهت به مهرگی موسهددیق نوێنگهی بهرچاوی
شێوهی کارهکهی بوو .شازدهی ڕهشهمهی  )1966(1345موسهددیق ،له
تهمهنی87ساڵیدا،به سهرهتان مرد .به فهرمانی دهوڵهت چاپهمهنیی ئێران خهبهری
مردنهکهییان تهنیا به چهند دێڕی کورت باڵو کردهوه .هووهیدا دهگهڵ ئهوجۆره
ڕهفتاره نهیار بوو" .پێشنیاری به شا کرد به گوێرهی جێگهوپێگهی موسهددیق وهک
سهرۆکوهزیری پێشووتری ئێران سهرهخۆشییهکی چووکهڵهی بۆ دابنرێ .گۆیا شا
بهتوندی دژی ئهو پێشنیاره ڕاوهستاوهو گوتوویه دهیهوێ ههموو ناوونیشانێکی
موسهددیق لهم واڵته بسڕێتهوه 35".دیاره سهرهخۆشییهک بۆ موسهددیق دانهنرا .ڕۆژی
مهرگی ناوبراو ،ئااڵی سێڕهنگی ئێران له پێتهخت خرایه وهزعی نیوهههڵدراوهوه ،بهاڵم
نهک بۆ مهرگی پیاوێک که تهنانهت باڵیۆزی ئهمریکاش ئهوی به یهکێک "له بهرچاوترین
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کهسایهتییهکانی ئێران" دهزانی ،بهڵکوو بۆ ڕێزدانان بۆ مهرگی فهرمانداری گشتیی کانادا،
"جۆرج واینێر"* 36
جگهلهوه،له سهرهتای حکوومهتی هووهیدادا ،وهک له هێندێک ڕاپۆرتی باڵیۆزخانهی
ئهمریکا دهردهکهوێ،هێندێ ههوڵ بۆ گێڕانهوهی ئایهتوڵاڵ خومهینی بۆ ئێران دران.
"قهرار وا بوو بهرامبهر به مۆڵهتی گهڕانهوه ئهویش بهڵێن بدا که ئیدی دهست له
کاروباری سیاسی وهرنادا 37".مههدیی پیراسته ،که ساڵی 1344باڵیۆزی ئێران له عێڕاق
بوو،هێڵه گشتییهکانی ئهم ڕاپۆرته پشتڕاست دهکاتهوه ،بهقسهی وی،چهند ڕۆژ دوای
ئهوهی چووه بهغدا" ،یهکێک له نیزیکانی خومهینی هاته باڵیۆزخانه .دهیهویست کارێک بکا
که[ئایهتوڵاڵ] بتوانێ بگهڕێتهوه ئێران .ئهمن خۆم لهو کاره نهدا .گوتم متمانهم به
خومهینی نیه .به شام گوتبوو که نهدهبوو دووری خستبایهوه .گوتم دهبوو له ماڵێکی
ئێراندا وهک بهندی ڕایبگرین 38".پیراسته دهیگوت نوێنهری ئایهتوڵاڵ خومهینی که لهمن
نائومێد بوو پهنای بۆ سهرههنگ پهژمان ،نوێنهری ساواک له باڵیۆزخانهی ئێران ،برد.
پهژمانیش بهنۆرهی خۆی پێوهندیی به تارانهوه گرتو پاش ماوهیهک وهاڵم هاتهوه که
هیچ ڕێککهوتنێک دهگهڵ ئایهتوڵاڵ خومهینی مومکین نیه 39.نهخشی هووهیدا لهو
وتووێژانهدا ڕوون نیه .جگهلهوه،ههرچهند ئهو بۆ زیارهتی گڵکۆی حهزرهتی ڕهزا چووه
مهشههد"،و دایکییشی نارده حهج" ،بهاڵم ههروهک جاران زۆر له ڕووحانییهکان نهیاری
بوون .به باوهڕی باڵیۆزخانهی ئهمریکا ،هۆی سهرهکیی ئهو نهیارییه "ئهم دهنگۆیه بوو که
هووهیدا بههاییهو ئهندامانی ئهو گرووپهش له ئێراندا بێزراون 40".دیاره لهسهریهک وا
دێته بهرچاو که ههرنهبێ له چهند ساڵی سهرهتای حکوومهتی هووهیدادا ،پێوهندیی
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دهوڵهتی وی دهگهڵ ڕووحانییهکان له پێوهندییهکانی دهورانی مهنسوور باشتر بوو.
ههرچهند هێندێک له ڕووحانییهکانی تاران ،پاش ئهوهی هووهیدا چاکهی دهگهڵ

کردن،نهزهرێکی باشتریان دهرههقی ههبوو،بهاڵم لهو بارهیهوه گۆڕانێک له ههڵوێستی
ئایهتوڵاڵ خومهینیدا بهدی نههات .له تهنیا نامهیهکدا که به درێژایی ژیانی بۆ هووهیدای
نووسی ،هیچ نیشانهیهک له نهزهری باش بهرامبهر به هووهیدا،یان نهرمبوونی
ههڵوێستی بهرامبهر به دهوڵهت ناتوانی وهبینی .ههرلهو کاتهدا ،له نامهکهدا هووهیدا به
بههاییبوون تۆمهتبار نهکراوه .نامهکه ساڵی 1346نووسراوه .ئهوکات ئایهتوڵاڵ خومهینی
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مهتهڵۆکهی هویدا
مهالیهکی دوورخراوهو هووهیدا سهرۆکوهزیری واڵت بوو .بهوحاڵه ڕاوێژی
نووسراوهکه زیاتر وهک پهندو تهشهری بهڕێوهبهری قوتابخانه بۆ قوتابییهکی خهتاکار
دهچێ .دهڵێ" :جهنابی ئاغای هووهیدا ،پێویسته هێندێ ئامۆژگاریت بکهمو هێندێ قسهت
وهبیر بێنمهوه ...چ دهسهاڵتت ههبێ قبووڵیان بکهیو چ نا "...لهو نامهیهدا ههروهها
ئاماژه به"حکوومهتی پۆلیسیی ئێوه"و "ڕیاکاریو فێڵبازیی ئێوه" کرابوو .هۆشداری به
دهوڵهتی هووهیدا دابوو که ئیسڕائیل "بهسهر کاروباری ئابووریی واڵتدا" زاڵ بووهو
بهناڕهوا دهست له مهسهله فهرههنگییهکانیش وهردهدا .له کۆتاییدا ئایهتوڵاڵ خومهینی به
ڕاوێژێکی پڕتانووتو بهجۆرێک ههڕهشه دهپرسێ" :چۆن ویژدانتان قبووڵ دهکا بۆ
حکوومهتێکی زووتێپهڕ ئهو ههموو جامهلووسکهییه بۆ بێگانه بکهنو پاشهکهوتهکانی
میللهتیان بهخۆڕایی یان به شتێکی کهم تهسلیم بکهن ...تاوانهکانتان لهقاو دهدهرێن.
تواناتان نیه ئازادی بدهن...ئهونده ڕاووڕووت له کاسبکاره نهدارهکان مهکهن ...پێتان
دهڵێم بهڵکوو وشیار بنهوهو بهخۆدا بێنهوه".
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نێوهرۆکی نامهکه جگه له ڕاوێژهکهی له بارێکی دیکهشهوه گرنگییهکی تایبهتیی ههیه.
ئهگهر باش چاو له نێوهرۆکهکهی بکهین دهبینین ئهو تۆمهتانهی لهوێدا دراونه پاڵ
هووهیدا دوازده ساڵ دواتر ،له داوانامهی دادگای شۆرش دژی هووهیدادا سهرلهنوێ
سهریان ههڵداوهتهوه .ئاشکرایه له کاتی نووسینی نامهکهدا کهس باوهڕی نهدهکرد که
له مهودایهکی بهڕاستی کورتدا نووسهرهکهی ببێته ڕێبهری شۆرشو ئهوهی بۆشی
نووسراوه ببێته زیندانیو دیلی دهستی وی.
له ڕۆژهکانی سهرهتای سهرۆکوهزیریدا،هووهیدا سهفهریشی زۆر دهکردن .سهری
دوورترین نوختهکانی ئێرانی دهدا .ناناوهندیکردنی دهوڵهت یهکێک له پایهکانی
بهرنامهی کاری بوو .وهختو توانایهکی زۆری بۆ ئهوکاره خهرج دهکرد .زۆرجار
کۆبوونهوهی دهوڵهتی له نوخته دوورکهوتووهکانی واڵت پێکدێنـــا .هێندێ جار بـــه
سهردان دهچووه ئــــــهو شوێنانه .زۆر لـهو سـهفهرانهی لهنهکاوو بێڕاگهیاندنی پێشتر
بوون .پێش سهفهر زۆرتر ڕاوێژکاره متمانهپێکراوهکانیی ڕادهسپارد له نیزیکهوه له
پرسهکانی ئهو ناوچهیه بکۆڵنهوهو چهندوچۆنهکهی بۆ باس بکهن .سهردانی له تهورێز له
دووی گهالوێژی 1346دا نموونهیهکی ئهو سهفهرانه بوو .ئهمجاره لهیالی هاوسهرییشی
دهگهل بوو .کۆنسوولی ئهمریکا ڕاپۆرتێکی کهمێک دریژی لهسهر ئهو سهفهره نووسیوه؛
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مهتهڵۆکهی هویدا
تێیدا دهڵێ هووهیدا به ئاشکرا دهیهویست کاربهدهستانی شارهکه تهمبێ بکا .دهڵێ
سهرۆکوهزیر بێخهبهردانی پێشتر هاته شارهکه.
زۆر گوێی نهدایه ڕێوشوێنی ڕهسمی...بهرنامهیهکی زۆر چڕوپڕی ههبوو .چاوی به
هێندێک له بهرپرسان کهوت .سهری چهند ناوهندی جۆراوجۆری دهدا .دهسبهجێ
دهستووری پێویستی دهداو کاربهدهستانی شاری دهخسته پهلهقاژهوه...ڕوانینی وهک
ههڵۆ تیژبینی چهند کونی له میچی ساڵۆنی چاوهڕوانیی ئیزگهی قهتاردا دۆزینهوه.
ههربۆیه سهرۆکی ڕیگهی ئاسنی به توندی سهرکۆنه کرد .بهرنامهکهی بهم شێوهیه سێ
ڕۆژ درێژهی کێشا .دهکرێ بڵێین سهری ههموو ئیداره دهوڵهتییهکانی داو کهمتر
کهسێک ههبوو نهکهوێته بهر سهرکۆنهی .دیاره هووهیدا تۆپوتهشهره سهرهکییـــهکانی
بۆ ئهو ڕۆژه ههڵگرت که چووه زانکۆی تهورێز.
له نیزیکهی سێ مانگ پێشترهوه،زانکۆ مهکۆی خۆپێشاندانو ناڕهزایهتیی ناوبهناوی
خوێندکاران بوو .کاتێک هووهیدا گهیشته شوێنی زانکۆ،وهکازهکهی وهال نا ،چاکهتهکهی
داکهند،و بهئاشکرا ڕوو به خوێندکارانو مامۆستایان که نهکههر ساڵۆنهکهیان پڕ
کردبوو ،بهڵکوو له ڕاڕهوهکانیشدا ڕاوهستابوون گوتی که ههموو شتێکی زانکۆ دهسبهجێ
دهگۆڕێ .گوتی مامۆستاکان ،پۆلهکان ،خهوگهکان ،بوورسهکانو پێوانه زانستییهکان دهبێ
بگۆڕێن .گوتی ههموو شتێک دهبێ بگۆڕین .ئهمجار به شێوهیهکی ڕێکوپێکو لێبڕاوانه
سیستمی زانکۆی خسته بهر هێرشو ڕهخنهو جاروبار تهنانهت به ناوی خۆیان ڕهخنهی له
هێندێک له مامۆستاو بهرپرسهکانیش گرت .گوتی ئهوان قازانجی خوێندکارانیان لهبیر
بردۆتهوه...کاری دهرسو پۆلهکانیان قوربانی پڕکردنی گیرفانی خۆیان کردوه...له یهک-
قسهدا زیانیان به شاو خهڵک گهیاندوهو زانکۆیان به شێوهی سهدهکانی نێوهڕاست
بهڕێوه بردوه .ڕایگهیاند که ههموو سهرۆکانی کۆلێژهکان دهسبهجێ دهگۆڕێن...
خوێندکارهکان (دهگهڵ ژمارهیهک له مامۆستا الوهکان) بۆماوهی نیزیک بـه پێنج
43

دهقیقه ،بێوهستان،چهپڵهیان بۆ سهرۆکوهزیر لێدا.

جگه لهو سهفهرانه ،وهختی هووهیدا سهرفی کۆبوونهوهکانی کابینه ،نیوڕۆژه
بهناوبانگهکانی دهگهڵ توێژه جۆربهجۆرهکانی خهڵک ،دیدار دهگهڵ شاو ،دیاره ،دیداری
حهوتووانهی دهگهڵ دایکی دهکرا .ههرنهبێ حهوتووی جارێک شای دهدی .ئهگهر
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مهتهڵۆکهی هویدا
پێویست با ،شهرهفمهندبوون پتریش دهبوو .ههرلهو کاتهدا شا لهسهر ئهوه مکوڕ بوو
که فهرماندهرانی سوپا پێوهندییهکی زۆریان دهگهڵ ئههلی سیاسهتی ئێران نهبێو
ههربۆیه ژووری چاوهڕوانیی ئهم دوو دهستهیه بۆ دیتنی شا جیاواز بوو.
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جگهلهوه

هووهیدا عادهتهن ڕۆژێ چهندین جار به تهلهفۆن قسهی دهگهڵ شا دهکرد .لهو
پێوهندییانهدا شا تهلهفۆنێکی تایبهتیی بهکار دێنا که دهفتهری کارهکهی به مێزی
سهرۆکوهزیرهوه گرێ دهدا .وتووێژهکانیان جارێک به فارسیو وهختێک به فهڕانسهیی
یان ئینگلیسی بوون .زۆرتر ئهوکاتانه زمانه بێگانهکانیان بهکار دێنا که دهیانهویست باسی
بابهتێکی نهێنیو گرنگ بکهن .ئهگهر مهبهستیان له بهکاربردنی ئینگلیسیو فهڕانسهیی
جۆره نهێنیکارییهک بووبێ ،دهبێ بڵێین ههوڵێکی مندااڵنهو مایهی پێکهنین بووه .دهزگا
ئهمنیهتییه نێوخۆییو دهرهکییهکان ههموو به ئاسانی له ئینگلیسیو فهڕانسهیی حاڵی
دهبوون .بهاڵم دهکرێ بهکارهێنانی زمانه بێگانهکان زیاتر ئاکامی ئهوڕاستییه بووبێ که
ههردووکیان بهو دوو زمانه ئاسانتریان قسه بۆ دهکرا تا فارسیو وردهکارییهکانیشیان له
هی فارسی باشتر دهزانی .دیاره ئهگهر ئهوه قبووڵ بکهین،ئهودهم ئهم ئاکامگیرییهش
خۆی دهسهپێنێ که شۆرشی ئیسالمی دهبێ به جۆرێک یاخیبوونی زمانناسانه بناسین:
یاخیبوونی زمانو فهرههنگی خۆواڵتی به دژی حکوومهتی جیهانوهتهنانی بێگانه دهگهڵ
زمانی فارسی .تهنانهت دهتوانین ههنگاوێک بهرهوپێشتریش بچینو ئیددیعا بکهین که
ههروهخت فهرمانڕهوایانی واڵتێک زمانو فهرههنگی واڵتهکه نهناسن،ئهودهم بهرپابـوونی
شــــۆرشیش بێئهمالوئهوالیه.
خۆش ئهوه بوو دهگهڵ ههموو ئهو تێبینییه ئهمنیهتییانه،و سهرهڕای کهلکوهرگرتن له
تهلهفۆنی تایبهتیو زمانی بێگانهش،زۆر وێدهچوو تهنیا شاو هووهیدا نهبن که له
نێوهرۆکی ئهو وتووێژانه ئاگادار دهبوون .هووهیدا پێی وابوو ساواک ههموو
تهلهفۆنهکانی دهفتهری کاری کۆنتڕۆڵ دهکا .تهنانهت گومانی وابوو که نهکههر له
ژووری کارهکهی له سهرۆکوهزیری بهڵکوو له ژوورهکانی ماڵی دایکیشیدا دهزگای
گوێگرتنیان داناوه .زۆرجار ڕێ دهکهوت دۆستێک یان خزمێک دهیهویست له بارهی
مهسهلهیهکی ههڵاڵسازهوه قسهی دهگهڵ بکا ،بهاڵم هووهیدا خێرا قامکی وسکوتی بۆ
لێوان دهبردو به برۆههڵتهکاندن،ئهوکهسهی بانگ دهکرده حهوشهی ماڵێو تهنیا له
پهنای دارهکانی ئهو حهوشهیهدا ،بهشداری ئهو جۆره باسانه دهبوو.
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له ڕاستیدا ،لهوهتا هاتبۆوه ئێران پێوهندییهکی ئاڵۆزی دهگهڵ ساواک ههبوو .دیاره
ڕهخنهگرهکانی که له هیچ گوناحو ههڵخلیسانێکی بهدوور نازانن،ئیددیعا دهکهن که ههر
دهگهڵ گهڕانهوهی بۆ ئێران بۆته ئهندامی ساواک .بهاڵم بهڵگهو نیشانهکان پێوهندییهکی
پێچهڵپووچتر دهردهخهن .ئهو پێوهندییانه زۆربهی وهخت پڕ له ئاڵۆزیو هێندێجار
تێکهڵ بهترسو جارجاریش بێمتمانهیی به یهکتر بوون 46.ههرچهند سهرۆکی ساواک به
ڕواڵهت جێگری سهرۆکوهزیر بوو،بهاڵم شا ڕاستهوخۆ بهڕێوهبهرایهتیی ساواکی له
دهستدا بوو .سهرۆکی ساواک ،تیمسار نهسیری،ڕاستهوخۆ ڕاپۆرتی به شا دهدایهوه.
جگهلهوه ،له حااڵتی گرنگدا وهک ئهوه که نهیارێکی بهناوبانگ دهگیرا ،شا بهردهوام له
کاری لێپرسینهوهیان ئاگادار دهکرا 47.بهوحاڵه،له وهاڵمی مێژوودا ئهو هیچ
بهرپرسایهتییهکی کارهکانی ساواک قبووڵ ناکا .دهیهوێ دیزهوگۆزهکان له سهری خهڵکی
دیکهدا بشکێنێ .سهرهڕای ههموو نیشانهکان،ئیددیعا دهکا که ئیدارهی ساواک به
سهرۆکوهزیر بوو،و تهنیا نهخشی شا ،ئیمزاو پهسندکردنی لیستی کهسانێک بوو که
وهبهر لێخۆشبوونی شایانه دهکهوتن.
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بێجگه له ههوڵی شا بۆ بهکاربردنی دهسهاڵتی پاوانخوازانه بهسهر ساواکدا،هێندێ هۆی
دیکهش پێوهندیی هووهیداو نهسیرییان لێڵ دهکرد .لهالیهک به گهندهڵیی ماڵی
بهناوبانگ بوو .جگهلهوهش ،به یهکێک له هاودهستانو باوهڕپێکراوانی عهلهم دهناسراو
ئهم دوو ڕاستییهش کۆمهگیان به ناخۆشیی پێوهندییهکانی دهگهڵ هووهیدا دهکرد .بهاڵم
هووهیدا سیاسهتمهدارێکی بههۆشو فێڵهزان بوو .دهیزانی که له ئێران دهسهاڵتی
ڕاستهقینه تاڕادهیهکی زۆر له دهستی ساواکدایه .به پێچهوانهی ئهو کۆسپانه که شا
لهسهر ڕێی دهستتێوهردانو نفووزی سهرۆکوهزیر له کاری ساواکیدا دروست
کردبوون،هووهیدا بۆ تێپهڕین لهو کۆسپانه،ههروهک شێوهی کاری بوو ،سوودی له
پێوهندیو دۆستایهتییه تایبهتییهکانی وهردهگرتو لێرهدا بوو که پێوهندییهکهی دهگهڵ
سابیتی نهخشێکی یهکجار گرنگی گێڕا.
له کۆتایی دهیهی چلهوه،کاری ئهمنیهتی نێوخۆ له ڕاستیدا یهکسهر به دهست پهرویزی
سابیتییهوه بوو که سهرۆکایهتیی ئیدارهی سێیهمی ساواکی له ئهستۆ بوو .له حاڵێکدا
ههموو شهممهو پێنجشهممهیهک نهسیری دهچووه سهردانی شاو له کاروباری ئهمنیهتی
ئاگاداری دهکرد،ههموو چوار شهممهیهک پاشنیوهڕۆش ،زۆرتر دوای ئهوهی بهشی
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زۆری کارمهندهکانی دهفتهری سهرۆکوهزیری دهچوونهوه ماڵێ ،پهرویزی سابیتی له
دهفتهری سهرۆکوهزیر سهری هووهیدای دهدا .جگه لهو دانیشتنه بهردهوامانه ،ئهم
دوو کهسه جاروبار نیوڕۆژیان پێکهوه دهخوارد .له هێندێ میوانداریی شهوانهی
هووهیداشدا سابیتی یهکێک له میوانهکان بوو .له دانیشتنهکانی چوارشهممهدا،مهسهلهی
جۆراوجۆری واڵت باس دهکران .تهنیا بابهت که ههرگیز باسی نهدهکرا،مهسهلهی
عهمهلیاته ئهمنیهتییهکان بوو.
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له سهردهمی سهرۆکایهتیی سابیتیدا،ئیدارهی سێیهم نهکههر خهریکی لهنێوبردنی
ههرچهشنه تێکۆشانێکی سیاسیی نهیاران بوو ،بهڵکوو ههرلهو کاتهدا هێندێ ڕاپۆرتیشی
دهربارهی گهندهڵیی ماڵیی دهسهاڵتدارانی واڵتهوه ئاماده دهکرد .سابیتی گهندهڵیی
ماڵیی به مهسهلهی سیاسیو ئهمنیهتی دهزانی .دهیگوت ئهم مهسهلهیه دهتوانێ
سهقامگیریو ئهمنیهتی واڵت بخاته مهترسییهوه .مهئموورهکانی ،چاالکییـــه ئابوورییــهکانی
سهرانی سیاسیو سوپایی واڵتیان دهخسته ژێر چاوهدێری .ههرجۆره بهرتیلخۆری-
یهک،دهاڵڵیو کومپانییه ساختهکان ،شهریکایهتییه بهدرۆو ڕواڵهتییهکانو جۆرهکانی دیکهی
گهندهڵیی کۆنتڕۆڵ دهکرد .تهنانهت چاالکیی ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتییش لهو
چاوهدێریو ڕاپۆرتانه پارێزراو نهبوون .جاری وابوو ڕاپۆرتهکانی سابیتی له بارهی چاالکیی
ناقانوونیی ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتییهوه شایان تووڕه دهکرد .ههرچهند شا ههرگیز،
له دواڕۆژهکانی حکوومهتهکهیدا نهبێ ،سابیتیی لهسهر کارالنهبرد،بهاڵم قهتیش حازر
نهبوو بیبینێ *.تهنانهت له لووتکهی چاالکییه شۆرشگێڕییهکانیشدا ،ئهوکاتهی بناخهی
ڕێژیمی پههلهوی له مهترسیدا بوو،زۆر له ڕاوێژکارانی شا هانیان دا قسه دهگهڵ سابیتی
بکا ،بهاڵم شا ههر نهچووه ژێر بارو حازر بهو دیداره نهبوو .ڕهنگه زێدهڕۆیی نهبێ
ئهگهر بڵێین سابیتی له ههموو کهسێک له ئێراندا باشتری نوخته الوازو بههێزهکانی
ڕێژیمی پههلهویی دهناسی .بهوحاڵه ،شا به دهلێلێک که لهوانهیه ههرگیز ڕوون
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نهبێتهوه،حازر نهدهبوو بیبینێ.

* کاتێررک سررابی ی کرررا برره "ئرراجودانی تایبررهتی" چرراوی برره شررا کررهوهو چهنررد قیررهیهکی ههسررکییرراو پێکررهوه کرررد.
لهوه بهوالوه شا ههر یز ئاماده نهبوو چاوی بهچاوی سابی ی بکهو .
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له بهرامبهردا ،هووهیدا ههموو حهتووان چاوی به سابیتی دهکهوت .لهم کۆبوونهوانهدا،
نهکههر مهسهله سیاسییهکانی ڕۆژیان باس دهکردن ،بهڵکوو زۆرجار سابیتی هێندێ
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زانیارییشی لهسهر چاالکییه ئابوورییهکانی بژارده سیاسییهکانی ئێران دهدا به هووهیدا.

کاتێک هووهیدا له وتووێژه ههڵاڵسازهکهی دهگهڵ ئۆکڕاندا ئیددیعای دهکرد که ساواک
تهنیا مهیدانی ڕمبازێنی شا بوو و هیچی دی،وهختێک له دادگای شۆرشدا پێی دادهگرت
که نهخشێکی له ئیدارهی ساواکدا نهبووه،وهختێک دهیگوت ههرگیز حوکمی ئیعدامی
کهسێکی دهرنهکردوه ،بێشک بهمانای وردی وشه ڕاستی دهکرد .بهاڵم مهسهلهی
بهرپرسایهتیی ئهخالقیو قانوونیی وی له بهرامبهر ئهو کردهوانهدا باسێکی تهواو جیاوازو
یهکجار پێچهڵپووچه .دهزانین که دۆستایهتییهکی نیزیکی دهگهڵ سابیتی ههبوو ،ههر ئهم
ڕاستییه ،بهناچار ئهوی تووشی مهسهلهکانی ساواک دهکرد .جگه لهوه له دنیای
سیاسهتدا،زانیاری هاوزێو پایهی دهسهاڵتهو جۆری ئهو زانیارییانهش که سابیتی دهی-
خستنه بهر دهستی هووهیدا لهجێدا یهکێک له ئامرازهکانی سهقامگیرکردنو درێژهدانی
دهسهاڵتی وی بوون.
له ههمووی گرنگتر ئهوهیه که هووهیدا نهیدهتوانی ئیددیعا بکا که لهو سااڵنهدا له
چهندوچۆنی چاالکییهکانی ساواک بێئاگا بووه .چاپهمهنیی بێگانه که هووهیدا ههمیشه
بهوردی دهیخوێندنهوه زۆروهخت لهو بارهیهوه وتاری دوورودرێژیان دهنووسین .جگه
لهوه له زۆر لهو سهفهرانهدا که بۆ دهرهوهی دهکردن ههواڵنووسانی بێگانه لــــه بارهی
بوونـی سانسۆرو شکهنجه له ئێراندا پرسیاریان لێدهکرد .زیاد لهوهش ،سهرۆکوهزیری
واڵت به پێی قانوونی بنهڕهتی ،بهرپرسی کارهکانی دهوڵهتو ڕێکخراوهکانیهتیو
ئهوڕاستییه که به کردهوه هووهیدا نهخشێکی له بهڕێوهبردنی ساواکدا نهبوو ،ئهوی له
بهرپرسایهتیی قانوونی له بهرامبهر کارهکانی ساواکدا بێبهری نهدهکرد .به باوهڕی من
تهنیا ههڵوێستی ماقووڵو مهنتیقی که هووهیدا دهیتوانی بۆ بهرگری لهخۆی بیهێنێته
گۆڕێ ئهو نهزهرانه بوون که فهڕڕوخی نهجمابادی ،بهوپهڕی ڕاستوێژیو ڕهوانی ڕێکی
خستوون .له وتووێژێکدا دهربارهی ئامانجو ئامراز،مافو بهرپرسایهتی ،ههڵدانی ئابووری-
و ملهوڕیی سیاسی ،نهجمابادی دهڵێ " :لهوسااڵنهدا ئێمه دهمانزانی که له ئێران شکهنجه
ههیه،و بهو حاڵه بێدهنگ بووینو لهبهر ئهو بێدهنگییه گوناحبارین .بهاڵم بێدهنگییهکهمان
بۆیه بوو که پێمان وابوو خزمهتهکهمان به واڵت ئهو بێدهنگییه دێنێ .سهرباری ئهو
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بێدهنگییه که دهتوانێ خهتاکارانهش بێ،ئهمنو هاوکارهکانم خزمهتی بهنرخمان به ئێران
کردوون .کارنامهیهکمان ههیه که به ڕاستی بۆیه دهبێ شانازیی پێوه بکهین 52".دیاره
ههرچهند هووهیدا له تهواوی دهورانی حکوومهتهکهیـــدا بهوپــهڕی لێبڕاوییـهوه حاشای
له پێشێلکرانی مافی مرۆڤ له ئێراندا دهکرد ،بهاڵم له دادگای شۆرشدا ،جارێک هیچ
چهشنه بهرپرسایهتییهکی له بهرامبهر ساواکدا قبووڵ نهدهکردو وهختێکیش ههڵوێستێکی
وهک نهجمابادیی دهگرت.
جگه له دیداره ڕێکوپێکهکانی دهگهڵ سابیتی،هووهیدا دیاره پێوهندیی دیکهشی دهگهڵ
ساواک ههبوون .بهشێکلهو پێوهندییانه ئاکامی بێئهمالوئهوالی بهرپرسایهتییه
ئیدارییهکهیو بهشێکیشیان له هێندێ ڕاستیی ئاڵۆزترهوه هاتبوون.
ساڵی،)1965(1344داریووشی هومایوون که ئهوکات ڕۆژنامهنووسێکی ناسیۆنالیستو
گهنجو بهتوانا بوو ،سهفهری ئهمریکای کرد .سهفهرهکهی بوورسێکی زانکۆی هارواردی
بۆ دروست کرد .له دهورانی مانهوهی لهوێدا وتارێکی دهربارهی ههڵدانی سیاسی له
ئێراندا نووسی .باوهڕی وابوو نیزامی سیاسی دهبێ ههتا زوویه له نێوهوه چاکسازی
بکرێ .وتارهکهی له تاران ههڵاڵیهکی نایهوه .کاتێک دوای تهواوبوونی سهفهرهکهی
گهڕایهوه تاران ،هووهیدا بۆنانی نیوهڕۆ بانگهێشتنی کرده دهفتهری سهرۆکوهزیر .لهو
ڕۆژانهدا هومایوون یهکێک له ڕووما ناسراوهکانی دنیای ڕۆژنامهنووسی له ئێراندا بوو.
ناسیۆنالیزمه توندڕهوانهکهی،بیروباوهڕه دژه کۆمۆنیستییه نهگۆڕهکهیو جوانیی
پهخشانهکهی بنێشتهخۆشهی سهر زاری ههمووان بوو.
له دیدار دهگهڵ هومایووندا،له بارهی چاکسازیی سیاسیی جێی باسی وتارهکهیهوه
پرسیاری لێکرد .دهیهویست بزانێ ئهوجۆره چاکسازییه بهکردهوه چۆن دهکرێ بێته
ئاراوه .هومایوون له وهاڵمدا جهختی کردهوه که پێی وایه مهرجی یهکهمی ئهم چهشنه
نوێکردنهوهیه،وهڕێخستنی ڕۆژنامهیهکی سهربهخۆو لیبڕاڵرهوشتو ههر لهوکاتهدا
وهفاداربهدهوڵهته .گوتی ڕۆژنامهیهکی وا دهتوانێ "پایهی باسه سیاسییهکانی کۆمهڵ
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بهرێته سهرێ".

دوو ساڵ پاش ئهو دیداره،و دوای چهندین کۆبوونهوهی دیکه که لهواندا نوێنهرانی
ئیداره جۆراوجۆره دهوڵهتییهکانیش بهشدار بوون،سهرهنجام له کۆتایی ساڵی1345دا،
کۆبوونهوهیهک له دهفتهری سهرۆکوهزیر پێکهات که هووهیداو نهسیریو هومایوون
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تێیدا بهشدار بوون .بهرنامهی کاری کۆبوونهوهکه چهندوچۆنی دامهزراندنی ئهو
ڕۆژنامهیه بوو که هومایوون لێی دهگهڕا .ئاخرهکهی بڕیار درا بۆ دروستکردنی ئهو
ڕۆژنامهیه کومپانییهک دروست بکهن که پهنجاویهکلهسهدی بهشهکانی ،دهوڵهتو
ئهوی دیکهی هومایوونو ژمارهیهکی کهم له هاوکاره ڕۆژنامهنووسهکانی دابینی بکهن.
ناوی ڕۆژنامه تازهکه "آیندگان" بوو .هووهیدا ،لهسهر ئامۆژگاریی ساواک ،مهنووچێهری
ئازموونی وهک نوێنهری بهشهکانی دهوڵهت له ههیئهتی بهڕێوهبهریی کومپانییهکهدا
دیاری کرد .ئازموون له پیاوه کارکوشتهکانی ساواک بوو .به گهنجی کۆمۆنیست بوو،و
کاتێک وهنێو کهوت بوو به وهزیری کابینه.
ههرچهند "آیندگان" دوای دهستبهکاربوون زۆرتر ههڵوێستی لیبڕاڵیی دهگرت،ئهگهرچی
جاروبار تهنانهت به زمانێکی ئازایانه ڕهخنهی له هێندێ الیهنی سیاسهتی دهوڵهتیش
دهگرت ،بهاڵم وا دیار بوو ههرگیز متمانهی تهواوی خهڵکی به دهست نههێناوه .کاتێک
ئایهندهگان به لێبڕاوی دیفاعی له بوونی ئهمریکا له ڤێتنام کرد،وهختێک ئهو خهبهره
چووه نێو خهڵک که دهوڵهتو ساواک دهستیان له دامهزراندنیدا ههبووه،ئهو باوهڕه
لهالی هێندێ توێژی خهڵک برهوی پهیدا کرد که ئایهندهگان ڕۆژنامهیهکی ئهمریکاییهو
ههرلهوکاتهدا سهرنجو پشتیوانیی ساواکیشی لهپشته .سهرنجڕاکێش ئهوهیه که سهرباری
ئهو ناکامییهی ئایهندهگان له سهرهتادا بههۆی ئهو ناوبانگه خهراپهوه تووشی هاتو
دیاره نهیتوانی،وهک هومایوونو هاوکارهکانی دهیانهویست"،پلهی باسه سیاسییهکانی
کۆمهڵ بهرێته سهرێ" ،بهاڵم له دهروازهی شۆرشی ئیسالمیدا دهستهی نووسهرانێکی
تازه ئیدارهی ڕۆژنامهکهیان وهئهستۆ گرتو بهخێرایی کردیانه گرنگترین بانگهوازی
بیروڕای لیبڕاڵیو دژی زۆرداریو دژی دهوڵهتیی سهردهمی خۆی .تهنانهت هێندێک له
چاوهدێرانو لێکۆڵهرانی مێژووی شۆرش لهو باوهڕهدان که داخرانی ئایهندهگان خاڵێکی
وهرچهرخانی مێژووی شۆرش بوو .دیاره ههر کۆماری ئیسالمی نهبوو که ئایهندهگانو
ڕهخنهکانیی پێ قبووڵ نهدهکرا .له دهورانی شاشدا ئهم ڕۆژنامهیه چهندین جار تووشی
گیروگرفتی سیاسی بوو.
ئهگهرچی دهوڵهت خاوهنی زۆربهی بهشهکانی ئایهندهگان بوو ،ههرچهند ساواک له
ڕێگای ئازموونهوه ههمیشه له ڕۆژنامهکه حازر بوو،و دهگهڵئهوهی هومایوون بۆخۆی
ڕۆژنامهنووسێکی ناسراوو جێی متمانه بوو،و چهندین ساڵ دژی کۆمۆنیزم شهڕی
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کردبوو ،بهوحاڵـــه کهمێک دوای دهستبهکاربوونی ئایهندهگان ،شا ڕقی لێ داگرت.
دووکهس له بهرپرسانو خاوهنانی سهرهکیی ڕۆژنامهکه ،له دوو بڕگهی جیاوازدا ،به
دهستووری ڕاستهوخۆی شا له ئایهندهگان دهرکران .یهکیان ناوی جیهانگیری بێهرووز
بوو که له ڕۆژنامهنووسه بهڕابردووهکانی واڵت بوو .ساڵی 1350وتارێکی دهربارهی
چهندوچۆنی ئازادیی چاپهمهنی له ئێران نووسی .شا که زۆربهی ڕۆژنامهکانی تارانی
دهخوێندهوه بهو وتاره قهڵس بوو،و فهرمانی دا بێهرووز دهربکرێ .دهوڵهتیش
بهشهکهی ویی که بایی دهوری سهدوپهنجا ههزار تمهن بوو کڕیو نهکههر له کومپانی
دهری کرد ،بهڵکوو یهکسهر له مافی وتارنووسین بۆ ئایهندهگانیش بێبهشی کرد 54.برای
حهسهنعهلیی مهنسوور ،جهوادیش ،که خۆی له یهکهمین ئهندامانی کۆمهڵی
پێشکهوتنخواز بوو و دوای مهرگی براکهی کرابوو به وهزیری "اطالعات"26" ،ی
خاکهلێوه،به هۆی سهرۆکوهزیرهوه ،بهاڵم به فهرمانی ڕاستهوخۆی شا لهسهر کار البرا.
الدانی مهنسوور گۆیا ئاکامی وتارێک بوو که له ئایهندهگاندا چاپ کرا 55".هووهیدا
ههوڵی دا شای له فهرمانی البردنی مهنسوور پهژیوان بکاتهوه ،بهاڵم له ههوڵهکهیدا سهر
نهکهوت .ههرلهو کاتهدا ،بێهڕووزیش که ههرنهبێ بهپێی بهڵگهکانی باڵیۆزخانهی ئهمریکا،
له "باوهڕپێکراوانی هووهید" دهژمێردرا لهسهر کار البراو هووهیداش ههوڵێکی بۆ نهجاتی
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وی نهدا.

داریووشی هومایوونیش ههرنهبێ دووجار کهوته بهر ڕقی شایانه .یهکهم گوناحی ئهوه
بوو که له وتارێکدا نووسیبووی ئهوهی له ئێراندا به "شۆرشی سپی" به ناوبانگه له
ڕاستیدا نهک شۆرش بهڵکوو ڕهوتێکی ڕێفۆڕمخوازانه بوو .گوناحی دووهمی پاساوههڵگر
بوو که لهودا ئهو ،بهئاماژه ،ڕهخنهی له خۆپهرستیی شا گرتبوو .بهتۆڵهی ئهو پڕڕووییه
شا فهرمانی دا هومایوون له ئایهندهگان دهربکهن .گرنگیش نهبوو که بیرۆکهی
دامهزرانی ئهو ڕۆژنامهیهو بهشێک له یهکهمین بهشهکانی هی هومایوون خۆی بوون.
هومایوون به زهردهخهنهیهکهوه دهیگوت" :بۆ ماوهی پێنج حهوتوو ههقم نهبوو بچمه
خانووبهرهی ڕۆژنامهکه 57".ئهمجاره هووهیدا دیفاعی له هومایوون کرد .چهند ڕۆژێک
چاوهڕوان بوو،و پاش ئهوهی شا ڕقهکهی نیشتهوه،داوای لێکرد له گوناحی هومایوون
خۆش بێ .ساڵی ،)1977( 1356هومایوون بۆخۆی بوو به وهزیری "اطالعات" .دهیگوت:
"به باوهڕی من ئهوه شا خۆی بوو که ڕۆژنامهو گۆڤارهکانی دهخوێندهوهو ئهگهر شتێکی
تێدا دهدین که پێی خۆش نهبوو ،داوای دهکرد نووسهرهکهی تهمبێ بکرێ ".ههرلهو
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کاتهدا دهیگوت" :سیاسهتی هووهیدا جیاواز بوو .ئهو پێی باشتر بوو ڕێگایهک پهیدا بکا که
دهگهڵ ڕۆژنامهنووسهکان ڕێک کهوێ .دهیهویست ههمووان بکڕێ .ههموو له کڕین
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دێن .گرنگ ئهوهیه نرخی گونجاو بۆ ههرکهسێک بدۆزینهوه".

هووهیدا ،له سهرهتای حکوومهتهکهیدا بهتوندی ههوڵی دهدا ڕۆژنامهنووسانو سه-
رنووسهرانو خاوهنچاپهمهنییهکان بێنێته ڕیزی دۆستانی خۆیهوه .بهاڵم له دهورانی
دووهمدا سیاسهتێکی تازهی ڕهچاو کرد .دهیهویست له ههموو جێیهک سهرنووسهرانی
دڵخوازو الیهنگری دهوڵهت لهسهر کار دابنێ .لهو بارهیهوه ،دهبێ دانانی ئهمیری تاهیری
به سهرنووسهری ڕۆژنامهی کهیهان به گرنگترین سهرکهوتنی وی بزانین .ئهو که له
ماوهیهکی کورتدا ببوو به یهکێک له ناسراوترین ڕووماکانی مهیدانی ڕۆژنامهنووسیی
ئێران،به باوهڕی باڵیۆزخانهی ئهمریکا یهکێک له "پیاوهکانی هووهیدا" بوو.
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مستهفای میسباحزاده ،خاوهنئیمتیازی کهیهان دانانی تاهیری بهمجۆره شیدهکاتهوه:
ئاغای هووهیدا له سهرهتای سهردهمی سهرۆکوهزیریی خۆیهوه کهوته فکری نفووزی
زیاتر له چاپهمهنیدا .پێش ئهوه ههوڵی دابوو ژمارهیهک له ڕۆژنامهنووسان بکاته دۆستی
تایبهتیی خۆی .لهو ڕێیهدا ڕاوێژکارو ڕێنوێنو کۆمهگی سهرهکیی وی فهرهادی نیکووخوا
بوو ...ڕۆژێک نیکووخوا هاته الی منو گوتی ئاغای سهرۆکوهزیر پێی خۆشه ئاغای
ئهمیری تاهیری بکهیه سهرنووسهری کهیهان .ئهمن گوتم لهم ساتهوهختهدا ئهمن
ئهوپهڕی رهزامهندیم له سهرنووسهری ئێستای کهیهان ئاغای دوکتۆر سهمسار ههیه که
نیزیکهی بیست ساڵه لهو پۆستهدا دڵسۆزانه دهگهڵ کهیهانو من هاوکاری دهکاو هیچ
دهلیلێک بۆ گۆڕینی نابینم ...ڕۆژێک سهرۆکوهزیر زهنگی لێداو داوای کرد بیبینم.
کاتێک چوومه سهردانی به ڕاشکاوی مهسهلهی سهرنووسهریی ئهمیری تاهیریی هێنایه
گۆڕێو گوتی ئهمن زۆرم پێخۆشه ئهم کاره سهر بگرێ .ئهمنیش ههر ئهو جوابهم
دایهوه که پێشتر به نیکووخوام دابۆوه ...هووهیدا فکرێکی کردهوه .دوایه باسهکهی
گۆڕی .ئهمه ماوهیهکی خایاند ،ههتـــا ڕۆژێک هـــووهیدا دووباره داوای لێکردم بۆ
نیوهڕۆ میوانی بم .لهسهر نانخواردن پرسی ئهو مهسهلهی سهرنووسهره بوو بهچی.
ههرکه ویستم عوزر بێنمهوه ،سهری ههڵێناو وێنهی شای نیشانداو گوتی ئهمه تکای من
نیه ،ئاغا وای دهوێ .ئهمنیش گوتم ئهگهر فهرمانی ئهعالحهزرهت بێ دهبێ جێبهجێی
بکهین.
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ئهمن که بهڕاستی پێوه ببووم ،بهفکرمدا هات مهسهلهکه دهگهڵ عهلهم وهزیری دهربار
باس بکهم .چوومه الی ،مهسهلهکهم بۆ باسکردو داوام لێکرد بچێته بنجو بناوانی
کارهکهو ئاگادارم بکاتهوه .عهلهم فکرێکی کردهوهو گوتی پهله مهکه ،سهبر که بۆخۆم
خهبهرت دهدهمهوه .دوو حهوتوو دواتر زهنگی لێدا که بۆ قاوڵتی وهره الی من پێکهوه
قسان دهکهین .لهسهر نانخواردن گوتی ئهو بابهته ئاغا دهیهوێ .وا دیاره چارهت نیه...
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بهم جۆره ،ئهمیری تاهیری بوو به سهرنووسهری کهیهان.

بیرهوهرییهکانی عهلهم نهکههر داستانهکهی میسباحزاده پشتڕاست
دهکهنهوه،بهڵکوو ههرلهو کاتهدا هێندێک ئاڵۆزیی دیکهشی لێ زیاد دهکهن .له
گێڕانهوهکهی عهلهمدا بیرۆکهی سهرنووسهریی ئهمیری تاهیری لهجێدا هی هووهیدا
بوو .بهاڵم ئهو نهکههر شای ڕازی کرد که ئهوکاره پێویسته ،بهڵکوو بهرهبهره وای
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برده مێشکی شاوه که داهێنهری فکرهکه تهنیا خۆی بووه.

گێڕانهوهی عهلهم له بارێکی دیکهوه جگه له چۆنیهتیی دانانی تاهیرییش گرنگه .هێندێک
لهو کهسانهی پێکهاتهی دهسهاڵت له سهردهمی شایاندا باش دهناسی لهو باوهڕهدان که
هووهیدا ،به پێچهوانهی بۆچوونی باو ،داردهستی ڕووتی شا نهبوو .دهڵێن به پێچهوانه،
ئهو لهزۆر بارهوه به دوای ئامانجو سیاسهتهکانی خۆیهوه بوو ،ههر لهو کاتهدا وای
رهفتار دهکرد که ههروا بزانه تهنیا بهڕێوهبهری فهرمانهکانی شایه .دهڵین هونهری
کاری هووهیدا لهوهدا بوو که تهنانهت شاشی وا حاڵی کردبوو که کارهکان ههموو له
دهستی خۆیدانو هووهیدا له داردهستێک بهوالوه شتێک نیه 62.ههرچۆنی بێ ،به دانانی
تاهیری ،هووهیدا ههنگاوێکی گرنگی بهرهو سهقامگیرکردنی دهسهاڵتی خۆی له مهیدانی
چاپهمهنیدا ههڵێنایهوه.
به پشتیوانیی ئهو دهسهاڵته بوو که ساڵی )1968(1347توانی به فهمانی شا هێرشێکی
بهرباڵوی چاپهمهنی بکاته سهر عهلیی ئهمینی .له فێورییهی ئهوساڵهدا" ،شا پێش ئهوهی
بڕوا بۆ ئورووپا دهستووری به هووهیدا دا تا هێرشێکی گهوره دژی ئهمینی وهڕێ بخا".
شــا ئهمینیی "بــه نۆکهری خۆشخزمهتو مووزهردی کۆنسێرسیۆم دهزانی 63".به
باوهڕی باڵیۆزخانهی ئهمریکا،دهیهویست بههێرش بۆسهر ئهمینی"،وهزعی خۆی سهقامگیر
بکاو بۆ بهرهنگار بوونهوهی قهیرانێکی چاوهڕوانکراو ئاماده بێ ".باڵوکراوه
جۆربهجۆرهکانی ئهودهم عهلیی ئهمینییان وهک نۆکهری دهسهاڵته بێگانهکان دایه بهر
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پهالمار .هووهیدا خۆشی هاته نێو شهڕهکه .له وتارێکی تونددا ،هوشداری دا :ئهو زهمان
بهسهر چوو که دهسهاڵته بێگانهکان سهرۆکوهزیریان بۆ ئێران دیاری دهکرد؛ ئهو
دهسهاڵتانه ئیدی ناتوانن سیاسهته دڵخوازهکانی خۆیان بهسهر ئێراندا بسهپێنن .ههرلهو
کاتهدا ،بۆ ئهوهی پتر ئابڕووی ئهمینی بهرن ،دۆسیهیهکیان وهکار خستهوه که زۆر لهوه
پێش به دژی هاوسهرهکهی ساز کرابوو،و له ئاڕشیڤی دادگادا تۆزی لهسهر نیشتبوو .لهو
دۆسیهیهدا ئیددیعا کرابوو که له سهردهمی حکوومهتی ئهمینیدا ،هاوسهرهکهی پارچه
زهوییهکی به نرخێکی زیاتر له قیمهتی ڕاستهقینهی خۆی به دهوڵهت فرۆشتوه .جگهلهوه،
دهوڵهت ڕایگهیاند که ئهمینی خۆشی به تاوانی کهلکوهرگرتنی خهراپ له ئهموالی
دهوڵهتی لهو کاتهدا که باڵیۆزی ئێران له ئهمریکا بووه ،لهژێر لێپرسینهوهی
قانوونیدایه 64.حهوتی ڕهشهمهی 1346ههیئهتێکی تایبهتی کـــه بهپێی قانوون بهرپرســی
لێپرسینـــهوهی خیالفکاریـــی سهرۆکوهزیرانو وهزیرهکان بوو ،پێکهاتو پهروهندهی
عهلیی ئهمینیی خسته بهر لێکۆڵینهوهو گهیشته ئهو ئاکامه که" ،بهڵگهو نیشانهی پێویست
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بۆ لێپرسینهوهی قانوونی له ئهمینی لهبهر دهستدان".

له ئێران خهڵک زۆریان دهیانزانی که ڕیشهی ههموو ئهو تۆمهتانه له ناکۆکییه
سیاسییهکاندایه .ههربۆیهش هیچکام لهوتۆمهتانه له دادگادا سابیت نهبوون؛ بهاڵم به
باوهڕی من ،بایهخی ئهو بهسهرهاته ،دهبێ له جێگایهکی دیکهدا وهبینین .هێرش بۆ سهر
ئهمینی لهالیهک ڕادهی زۆرداریی ڕوولهزیادبوونی شای دهردهخستو ئهو ڕاستییهی
نیشان دهدا که ئهو ئیدی هیچ جۆره بهربهرهکانییهکی حکوومهته سهرهڕۆیهکهی
تهحهممول ناکا .جگهلهوه،هێرش بۆ سهر ئهمینی نیشانهی ئاڵوگۆڕێک بوو که له
هووهیداو بایهخو ئامانجه سیاسییهکانیدا بهدی هاتبوو" .کۆمهڵی پێشکهوتنخواز"و هووهیدا
وهک جێنشینی بهرهی نیشتمانی هاتبوونه سهر کار .قهرار بوو هێزه سیاسییه
نێوهندڕۆیهکانو چینی نێونجیی ئێران ڕابکێشنو بایهخهکانی دێموکڕاسی بپارێزنو
ههلومهرجێک پێکبێنن که لهودا هێزه نێوهندڕۆیهکان بتوانن جێگایهک له مهیدانی
سیاسهتی ئێراندا بدۆزنهوهو داوای بکهن .کهچی دوای چهندساڵ ،هووهیدا نهکههر
پاراستنی ئهو بایهخانهی وهال نا ،بهڵکوو به نوێنهرایهتیی شا بۆ کهسایهتییهکی نێوهندڕۆی
وهک ئهمینییش چووه مهیدان .زۆری پێنهچوو که ههموو هێزه نێوهندڕۆیهکانی
کۆمهڵ ،له ئهمینییهوه بگره تا بهرهی نیشتمانی ،یان به تهواوی لهنێو چوون یان جگه له
پاسیڤبوونو پهراوێزنشینی چارهیهکیان بۆ نهمایهوه .بهڕاستی دهتوانین بڵێین شا
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مانهوهی بنهماڵهی پههلهوی،و هووهیدا گیانی خۆی کرده بارمتهی زۆردارییهک که
ههموو هێزه نێوهندڕۆیهکانی کۆمهڵی لهنێو برد .به جۆرێکی دیکه بڵێین،وهختێک له
ساڵی 1356دا ،پاڵهپهستۆی ئابووریو فهزای کراوهی سیاسی دهستیان وهدهستی یهک
داو بناخهی ڕێژیمی پههلهوییان وهلهرزه خست،پانتایی سیاسهتی ئێران وا ببووه
پێخوستی ڕمبازێنی ملهوڕی که ئیدی هیچ هێزێکی نێوهندڕۆ که بتوانێ ڕێژیم له گێژاوی
قهیرانهوه بهرێته کهنارێکی ئهمنو ئهمان له ئاسۆدا بهرچاو نهدهکهوت .له یهک
قسهدا،لووتبهرزیی دهسهاڵت له ساڵی1347دا سهری کێشایه ههڵوهرینی ڕێژیم له
ساڵی1357دا .کاتێک پاش چهندین ساڵ سووکایـــهتیو بێڕێزی،شا لهبهر بێدهرهتانی
دهستی یهکیهتیی بۆالی هێزه نێوهندڕۆیهکان درێژ کرد،ئیدی کار لهکار ترازابوو .ئهوه
بوو که ئیسالمی شۆرشگێڕانه وهک تهنیــا جێنشین له مهیدانی سیاسهتی ئێراندا خۆی
نواندو سهرهنجامیش به دهسهاڵت گهیشت.
***
ههر لهو ساڵهدا که شا به کۆمهگی هووهیدا هێرشی کرده سهر ئهمینی،ڕێگهی به
هووهیداش دا سهفهری ئهمریکا بکا .نهکههر ههموو سهفهرێکی سهرۆکوهزیر ،بهڵکوو
ههموو سهفهرهکانی وهزیران،باڵیۆزان ،فهرماندهرانی سوپا ،سهرۆکانی زانکۆو ههروهها
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سهرۆکوهزیرانی پێشــوو پێویستییان به ئیزنی شا ههبوو.

سهرماوهزی،)1967(1346باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران تهلگڕافێکی بۆ وهزارهتی
کاروباری دهرهوهی ئهو واڵته ناردو پێشنیاری کرد که"،ئهمیر عهبباسی هووهیدا بۆ
سهفهرێکی ڕهسمی بۆ ئهمریکا بانگهێشتن بکهن ".له نامهی باڵیۆزخانهدا گوترا بوو که:
"سروشتی پێوهندییهکانی ئێرانو ئهمریکا له گۆڕانێکی گرنگدایه .سهربهخۆیی
ڕۆژلهڕۆژزیاتری ئێران یهکێک له هۆیهکانی ئهو گۆڕانهیه .هووهیدا زۆر حهز له
سهردانی ئهمریکا دهکاو وهک زۆربهی ئێرانییهکان،وهک نیشانهیهک له دۆستایهتیی
بهرامبهر ،بایهخێکی زۆر بۆ ئهوجۆره سهفهرانه دادهنێ .ههرچهند هووهیدا جاران
مهیلێکی ناسیۆنالیستیی توندی لهخۆی نیشان دهدا ،ئهگهرچی دهگهڵ واڵتانی ئهفریقاییو
ئاسیایی هاودڵیی نیشان دهدا ،بهاڵم ههرلهوکاتهدا باوهڕێکی توندی دژی کۆمۆنیستیی
ههبوو و نهکههر دهرسخوێندنی بهڵکوو ئۆگرییهکانیشی ڕۆژئاوایی بوون ...وا دیاره
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهو له سااڵنی ئایندهشدا ههروا ڕوومایهکی گرنگی مهیدانی سیاسهتی ئێران دهبێو
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ههربۆیه ،سهفهرێکی وا پێوهندییهکانمان دهگهڵ خۆی باشو پتهو دهکا".

کۆشکی سپیو وهزارهتی کاروباری دهرهوه سهرهنجام پێشنیاری باڵیۆزخانهیان قبووڵ
کرد ،بهاڵم بۆ ئهوکاره دهلیلی جیا لهوهی باڵیۆزخانهیان ههبوو .به باوهڕی کۆشکی
سپی"،ئامانجی نهێنیی بانگهێشتنی ئێمه له هووهیدا ئهوه بوو که دهمانهویست جگه له شا
دهرفهتی خۆدهرخستتن به یهکی دیکه له ڕێبهرانی سیاسیی ئێران بدهین .دهمانهویست
ئهو دهرفهته بۆ کهسانێکی وهک هووهیدا پێک بێنین .به باوهڕی ئێمه :أ-کهسانی وهک
هووهیدا شیاوی ئهوهن؛ ب-سیاسهتێکی ئاقاڵنهیه ئهگهر بتوانین جهخت لهسهر ئهوه
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بکهینهوه که ئێران لهسهر تاقه کهسێک تاپۆ نهکراوه".

له کاردروستایی ئهو سهفهرهدا ،وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا دهیهویست
سهرکۆمار بۆ وتووێژهکانی خۆی دهگهڵ هووهیدا ئاماده بکاو ههربۆیه ئهم ڕێنوێنییانهی
به پێویست زانین:
"لهکاتی تاریفی پێشکهوتنهکانی ئێراندا  ،دهبێ پێش ههمووان باسی شا بکرێ .دهبێ له
کاره باشهکانی شاژنه فهڕهحیش ستایش بکرێ .ئهگهر وانهبێ ئێرانییهکان قسهکانی ئێوه
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به نیشانهی پشتیوانیی ئهمریکا لهم یان لهو کهسایهتی یان سیاسهت دهزانن".

وهزارهتی کاروباری دهرهوه ،ههرلهوکاتهدا هێندێ لێکۆڵینهوهشی لهسهر فهرههنگو
مێژووی ئێران لهو ڕاپۆرتهدا گونجاندبوون .دهیگوت" :ئێرانییان پێیان ناخۆشه ئهوان
دهگهڵ واڵتانی دیکــــهی خهریکبووژانهوه ،یان واڵتانی موسوڵمان تێک بخرێن .به تایبهتی
له تێکخرانهوه دهگهڵ تورکو عهڕهبان بێزارن .باس له بارهی مهزههبیشهوه
ناڕهحهتیان دهکا،چونکه ئێرانییانی دهرسخوێندوو له وشکهموسوڵمانی بێزارنو ههرلهو
کاتهدا حهز ناکهن لهو بارهیهوه دهگهڵ خهڵکی دهرهوه وتووێژ بکهن ".دوابهشی
ڕاپۆرتهکه باسی ئهو مهسهله ناسکانه دهکا که لهوانه بوو له درێژهی وتوێژهکاندا بێنه
گۆڕێ .له ڕاستیدا،ڕاوێژکارانی وهزارهتی کاروباری دهرهوه دهیانهویست سهرکۆمار
بهرامبهر بهگوتنی قسهیهک که لهوانه بوو ئێرانییهکان پێیان ناخۆش بێ ،وشیار بکهنهوه.
دهیانگوت" :دهبێ له پرسیار له بارهی حیزبه سیاسییهکانی ئێرانهوه خۆ بپارێزێ،چونکه
پارلمانی ئێران له ڕاستیدا نیزامێکی یهکحیزبییه .ئێران دێموکڕاسییهکی "ڕێنوێنیکراو"ه
309

مهتهڵۆکهی هویدا
که لهودا یهکیهکی نوێنهرانــــــــــــی پارلمان لهالیهن شاوه ههڵدهبژێردرێن .ئازادیی
چاپهمهنییش بابهتێکی ناسکه".
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ڕاوێژکارانی جانسۆن هووهیدایان به "مرۆڤێکی بێفڕوفێڵ،بێپێچوپهناو ڕاشکاو" دهزانی.
دهیانگوت" :ئهو بهئاسانی دهتوانێ له بارهی مهسهله نیزامییهکانو سیاسهتی دهرهوهوه
باسو وتووێژ بکا،بهاڵم ئهم دوو بواره له پاوانی شادا دهبینێو بۆخۆی زیاتر باسی
مهسهله نێوخۆییهکان دهکا ".ئامۆژگاریی جانسۆنیان دهکرد که لهدیدار دهگهڵ
هووهیدادا"،باشتره خۆی وا نیشان بدا که حهز دهکا گوێی له باسی ئاڵوگۆڕهکانی ئهم
دواییهی ئێران بێ .لهو بارهیهوه خهراپ نیه بپرسێ که شاو سهرۆکوهزیر چۆن ههوڵ
دهدهن بنیاتی ئابووریو سیاسیی پێویست بۆ ڕاکێشانی الوانو بهشدارکردنیان له
سیاسهتدا پێک بێنن .ئهگهرچی باسی ئهو مهسهلهیه بۆ ئێمه گرنگه ،بهاڵم دهبێ لهبیرمان
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بێ که ئێرانییهکان زۆری پێ قهڵسن".

ههرلهو کاتهدا ،ژیاننامهیهکی کورتو بهشی زۆری وردیان دهربارهی یهکیهکی
هاوسهفهرهکانی هووهیداوه دا به جانسۆن .بۆ نموونه له بارهی لهیالی ئیمامییهوه هاتبوو
که"،ئهو له وهچهی نوێی ژنانی تهواو سهربهستو ڕۆژائاوادۆستی ئێرانییه .بههۆشو
چاالکو ئههلی باسو موناقهشهیه .ئیرادهیهکی زۆر پتهوی ههیه .پابهندی نهریت نیه.
لهوهی به نهێنی دهگوزهرێ ئاگاداره .زۆرخێرا نهزهری لێبڕاوانه پهیدا دهکاو جاری وایه
تهنانهت وهک ئههلی کێشه دیار دهکا .خانمی هووهیدا جاری وایه زۆر توندهتهبیاتو
کهمحهوسهله دێته بهرچاو .تاقهتی ڕێوشوێنی ڕهسمیی نیهو له ڕێوشوێنی ڕهسمی
بێزاره 72".ههر لهو ڕاپۆرتهدا هاتوه که خانمی هووهیدا سیگاری وێنستۆن دهکێشێو له
خواردنهوهکانیش حهز له ویسکی دهکا.
له بهرامبهر ئهو ههموو موتااڵو ڕاپۆرته دوورودرێژهدا،خۆسازکردنی هووهیدا بۆئهو
سهفهره زۆر ناڕێکو سهرسهرهکی دیار بوو .سهرچاوهی سهرهکیی زانیارییهکانی له
بارهی ئهمریکاو سیاسهتمهدارهکانیهوه سیووسی غهنی بوو .ئهو کوڕی پزیشکێکی ناسراوو
ئهدیب بوو و بهرهبهره بوو به یهکێک له گرنگترین ڕاوێژکارانی هووهیداو وهزارهتی
کاروباری دهرهوهی ئهمریکا ئهوی وهک "وهکیلێکی ئێرانی ،به توانایهکی سهرسوڕهێنو
ئۆگریی زۆر جۆراوجۆرهوه" دهناسی .دهیگوت" :الیهنگری قانوونی بنهڕهتیی
مهشڕووتهیهو ڕهخنهی سهرهکیی له ڕێژیمی ئێستا نیزامه زۆردارهکهیهتی...ئهدهبیاتی
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فارسیو ئینگلیسیو کالسیکی ئهمریکایی باش خوێندۆتهوهو دهناسێ ...تهواویش شارهزای
سینهمایه .وا دیاره لێکۆڵینهوهی له بواری بارودۆخی سیاسیی ئهمریکاوه،ساڵی1347
سهرۆکوهزیری خسته ئهو فکرهوه که دهگهڵ خۆی بیباته ئهمریکا 73".دیاره ئهمڕۆ
غهنی به ڕاوێژێکی شیرینو خۆبهکهمگرتنێکی جێی ستایشهوه جهخت دهکاتهوه که
لێکۆڵینهوهی لهسهر ئهمریکا شتێک زیاتر له خوێندنهوهی وردی "باڵوکراوه ڕۆژانهکانی
ئهمریکا" نهبووه .ههربه پشتبهستن بهو خوێندنهوهیه،له کۆتایی ساڵی1346دا پێشبینیی
کردبوو که نیکسۆن سپیرۆ ئهگینوو* وهک یارمهتیدهری خۆی ههڵدهبژێرێ .دیاره
پێشبینییهکهی ڕاست دهرچوو،و ههرئهو ڕاستییهش هووهیداو زۆری دیکه له
کاربهدهستانی ئێرانی قانیع کرد که غهنی نهکههر ئاگادارییهکی سهرسوڕهێنی له
ئاڵوگۆڕه سیاسییهکانی ئهمریکا ههیه،بهڵکوو پێوهندییهکی بهرباڵویشی دهگهڵ ئهم واڵته
ههیه.
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خۆسازکردنی هووهیدا بۆ سهفهرهکهی له الیهنێکهوه نهریتشکێن بوو .دابی باو ئهوه
بوو که سیاسهتمهدارانی ئێرانی قاڵی ،یان مینیاتۆری ئێرانییان به دیاری دهدا به
هاوتایانو میوانانو میواندارانی خۆیان .هووهیدا بڕیاری دا له جیاتی قاڵیو
مینیاتۆر،نیگار(نقاشی)ی ئێرانی بۆ خانهخوێ ئهمریکاییهکانی به دیاری بهرێ .به
دهستووری وی دهوڵهت پازده تابڵۆی له سوهرابی سوپێهری کڕینو ههر ئهو تابڵۆیانهی
به دیاری دان به ئهمریکاییهکان 75.له بهرامبهردا،ئهمریکاییهکانیش به نۆرهی خۆیان،بۆ
ڕێزگرتن له "مێشکی چاالکو زیندوو"ی هووهیدا ،جێپیپێکی ههڵکهندراو،قتوویهکی
زینهتیی سهرمێز ،چهند پیپو بژاردهیهک له بهرههمه تازهکانیان له بواری سیاسهتو
دهوڵهتو مێژوودا ،به دیاری دایه.
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سهرباری ئهو ههموو کاردروستاییو بهرنامهڕێژییه،وهختێک زهمانی سهفهری هووهیدا
بۆ ئهمریکا گهیشت،چهند حهوتوو زیاتری بۆ کۆتایی دهورانی سهرکۆماریی جانسۆن
نهمابوو .ئهو له ڕاستیدا سهرکۆمارێکی دهستوپێشکاو بوو .ههروهک له دهقی
وتووێژهکانی هووهیداو سهرکۆمار له کۆشکی سپی دهردهکهوێ،لهو دیدارهدا خاڵی
ڕوون ،یان زۆر گرنگ باس نهکران .به پێچهوانه،ئهم دووانه به باسو ههڵسهنگاندنێکی
گشتی لهبارودۆخی نێونهتهوهیی وازیان هێنا .لهالیهک هووهیدا هیوای دهربڕی
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که"،ژمارهیهکی زیاتر له کومپانییه ئهمریکاییهکان سهرمایهکانیان لهئێران وهگهڕ بخهن".
جانسۆنیش له وهاڵمدا گوتی" :لهو بۆچوونه ڕووناکبینانهی [دهوڵهتی ئێران] زۆر
خۆشحاڵه ".ئهو گوتی "،سهفهری بۆ زۆر واڵت کردوه ،بهاڵم له هیچ کوێ تووشی
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ڕێبهرییهکی زیرهکترو کاریگهرتر [له ئێران] نهبووه".

سهرنجڕاکێشترین باری ئهم وتووێژانه پێوهندیی به مهسهلهی چهکوچۆڵی نیزامی،
بوودجهی سوپای ئێرانو ئهمنیهتی خهلیجی فارسهوه ههبوو .جانسۆن زۆر به تێبینیو
پارێزهوه،و به ههزارو یهک شێروڕێویهێنانهوه ،ئاماژهی به مهسهلهیهک کرد که له
تهواوی ماوهی دهساڵی پێشتردا،گرنگترین تهوهری ناکۆکییهکانی ئێرانو ئهمریکا بوو.
گوتی":ئهمن ههمیشه نیگهرانم که نهکا ڕادهو پهرهگرتنی بوودجهی نیزامیی ئێران
ههڵدانی ئابووریی واڵت بخاته مهترسییهوه ".ئاغای سهرۆکوهزیر له وهاڵمدا گوتی" :لهو
بارهیهوه ،دڵنیا به که لهنێو ئهم دووانهدا پێوهندییهکی هاوتا بهرقهراره 78".دهبینین که
ڕاوێژی یهکجار بهپارێزی جانسۆن دهگهڵ ڕاوێژی کهموزۆر فهرماندهرانهی
کاربهدهستانی دهوڵهتی کهنهدی جیاوازییهکی بنهڕهتیی ههبوو .جگهلهوه ،ساڵی،1340
کهنهدیو هاوڕێکانی له هێنانهگۆڕی "پرسگهلێکی ناسک"ی وهک دێموکڕاسی،و بهشداریی
خهڵک له سیاسهتدا دوودڵ نهبوون ،به پێچهوانه ،به وتهی شا خۆی"،لهسهر ئهوه مکوڕ
بوون که تهنانهت وردهکاریی چهندوچۆنی نهفهراتو چهکدارکردنی سوپای ئێرانیش
بۆخۆیان دیاری بکهن".
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بهشی ههرهزۆری دهورانی سهرۆکوهزیریی هووهیدا هاوکات دهگهڵ ئهوسااڵنه بوو که
لهواندا شاو ئێران سهربهخۆییهکی نهدیتراویان ههبوو .ساڵی،1345ڕێکخراوی سیا له
ڕاپۆرتێکی تایبهتی لهژێر ناوی"بیرو بۆچوونی ئێستای شا"دا ،ئیددیعای کرد که"،شا دوای
بیستوپێنج ساڵ پادشایهتی ،بۆ یهکهمجار وهک فهرمانڕهوایهکی سهربهخۆ ڕهفتار دهکا.
ئهو چارهنووسی خۆی وهک پادشایهکی نوێخوازو پێشکهوتوو بهدهستهوه گرتوه 80".له
ڕاپۆرتێکی دیکهدا ،سیا تهنانهت هۆشداریش دهدا که"،سهربهخۆیی ڕوولهزیادبوونی شا
لهوانهیه له نێوان ئهوو ئهمریکادا ئاڵۆزی دروست بکا ".له بهشێکی دیکهی ههرئهو
ڕاپۆرتهدا هاتوه که له چهند ساڵی دواییدا ،شا سهرکهوتنهکانی "زۆرتر به پێچهوانهی
پێشنیارهکانی ئهمریکا به دهست هێناونو له ئاکامدا سهرکهوتنه بهرچاوهکانی به حیسابی
دروستیی سیاسهتهکانیو تێگهیشتنی سیاسیی خۆی دادهنێ .ههر ئهم باوهڕه ئهوی له
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شایهکی لهرزۆکو بێدهسهاڵتهوه کردۆته سوڵتانێکی بهتواناو متمانهبهخۆ 81".له ڕاستیدا
دهتوانین کڕینی کارخانـهی ئاسنتواندنهوه له شووڕهویو دابینکردنی سهرمایهکهی له
ڕێگای فرۆشتنی گاز بهو واڵتهوه به یهکێک له بهڵگهکانی ئهو سهربهخۆییه
تازهدهستکهوتووه بزانین .نهخشی ئێران له ڕێکخراوی ئۆپێکدا،ئامادهیی شا بۆ
بهرهوڕووبوونهوهی ڕۆژئاوا ،پێداگرتنی لهسهر زیادکردنی نرخی نــــهوتو ملبهملهی
لێبڕاوانهی دهگهڵ نیکسۆن لهو بارهیهوه له نیشانهکانی دیکهی ئهو سهربهخۆییه بوون.
بهاڵم ڕووداوه خهماوییهکانی دهیهی دواتر به ئاشکرا نیشانیان دا که ئهو ههستی
سهربهخۆبوونهی شا زۆر ناسکو بێبناخه بوو .به دهرکهوتنی یهکهمین نیشانهکانی
درزتێکهوتنی کۆشکی پڕشکۆی پادشایهتی،ئهو ههستی سهربهخۆییو دهسهاڵتهی شا
یهکسهرو به شهوێک بوو به هێندێک سیاسهتی جارێک بێ مهنتیقو جارێک لهرزۆکو
سهرهنجامیش گهیشته ملکهچیی تهواو بهرامبهر به فهرمانو نهزهری دهوڵهتانی
ڕۆژئاوا .الیهنگرانی شاو پادشایهتی بۆ دیتنهوهی کلیلی ئهو مهتهڵۆکهیه،زۆرتر خهتای ئهو
دهرمانانه دهگرن که شا بۆ بهربهرهکانی دهگهڵ شێرپهنجه بهکاری دێنان،واته ئهو
نهخۆشییه که ئاخرهکهی پێشی مرد .دیاره گومان له کاریگهریی خهراپو زیانباری
هێندێک لهو دهرمانانهدا نیه .جگهلهوه ،شا لهو سهردهمهدا تووشی خهمۆکییهکی
توندیش ببوو،که هێندێک دهرمانیشی بۆ ئهو نهخۆشییه دهخواردن .تێکهڵکردنی ئهو
دووجۆره دهرمانهش لهوانهیه شوێنهواری خهراپی ههرکامێکی دووچهندانه کردبێتهوه.
بهاڵم به باوهڕی من ڕیشهی ڕهفتاری سهیری شا دهبێ له هۆکاره دهروونییهکانو
سروشتی کهسایهتیی خۆیدا وهبینین .ههر له ساڵی ،1320واته لهو کاتهوه که ئینگلستانو
شووڕهوی رهزاشایان ناچار کرد له تهختی شایهتی بێته خوار ،جێنشینی الو دهیهویست
دهگهڵ بابی واڵت بهجێ بێڵێ .ساڵی1332ش ،تهنانهت پێش ئهوهی چارهنووسی کۆدیتا
ڕوون بێتهوه له ئێران ڕایکرد .جگهلهوه دهزانین که ساڵی1340یش نیازی بوو واڵت
بهجێ بێڵێو ساڵی دواتریش ههڕهشهی له ئهمریکا کرد که ئهگهر فشاری زۆرتری بۆ
بێنن ،له پادشایهتی دهکشێتهوه .سهرهنجامیش ساڵی ،1357کاتێک شهپۆلی دژایهتییهکه
ههڵچوو ،ئهو بۆ رۆیشتن دهقیقهی دهژماردن .بهاڵم ساڵی ،1347ئهودهم که هووهیدا
دهچووه ئهمریکا ،دهورانی بڕهمبڕهمی شا هێشتا لهگۆڕێدا بوو و سهربهخۆیی-
خوازییهکهی ههردههاتو زیاد دهبوو.
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بێگومان هووهیدا بناخهدانهری ئهو سهربهخۆییه تازهدهستکهوتووه نهبوو،بهاڵم
دنیادیدهییو پێگهیشتوویی فهرههنگیی خۆیو دهوروبهرو هاوکاره تهکنۆکڕاتهکانی که
چاوترساوی ڕۆژئاوا نهبوون دهستی وهدهست یهک داو سهقامگیریو توانای به ڕووحی
سهربهخۆیی تازه بهخشی .جگهلهوه،تهنانهت الیهنگرانی هووهیداش ئهم نوکتهیان قبووڵه
که"،ئهو به زیرهکیو بیرتیژیی خۆی باش تێگهیشتبوو که شا تینووی پێههڵاڵگوتنه .دهی-
زانی شا پێی خۆشه دهگهڵ دوگۆل بهراوردی بکهن 82".له ههمووی گرنگتر ئهوه بوو که
زیادبوونی لهنهکاوی داهاتی نهوت پاڵپشتی ماڵیی بۆ ئازایهتیی سیاسیو سهربهخۆیی
ڕوولهزیادبوونی شا پێک دێنا .ههرلهو کاتهدا ڕۆژبهڕۆژ ئهوی له دروستیی بۆچوونهکانی
دڵنیاتر دهکرد .بهرهبهره ئهو متمانه تازه دهستکهوتووهی شا به بیروباوهڕهکانی
ئهوهنده بههێز بوو که گهیشته دهروازهی شێتی  .بهڕاستی پێی وابوو له ههمووکهس
زیاتر قازانجو زهرهری ئێران دهناسێ .پاش ماوهیهک وای لێهات که ئێرانیش بۆ
بهرزهفڕییهکانی بهس نهبوو .زیاترو زیاتر بۆ کۆمهڵه ڕۆژئاواییهکانیش به زمانێکی توند
حوکمو دهستووری دهردهكرد،خاڵه الوازهکانیانی دهژماردو ئامۆژگاریی دهکردن .شکی
تێدا نیه که زیرهکیی هووهیداو شارهزایی وردی له ئهدگاری شا لهالیهک دهبووه هۆی
ئهوه که به پێههڵاڵگوتنی هێندێجار زێدهڕۆییانهی شا ،دهورانی حکوومهتهکهی درێژ
بکاتهوه،و لهالیهکی دیکه،لهو ڕێگهیهوه خۆپهرستیی شا بهرێته سهر.
دیاره ئهگهر ئاڵوگۆڕهکانی ئهو سهردهمهی ئێران له دوورهدیمهنی مێژووییدا سهیر
بکهین ،ئهودهم ڕهنگه ڕیشه دهروونییهکانی سهرههڵدانی ئهو خۆپهرستییهو ئهو
لهخۆباییبوونه زیانبار ،بهاڵم لهچارنههاتووهی شا باشتر بناسین .ئهوهنده بهسه له
بیرمان بێ که لهساڵی یهکهمی سهرۆکوهزیریی هووهیدادا ،بانکی ناوهندیی ئێران بۆ
دانی خهرجی ڕۆژانهی دهوڵهت ،پێویستیی به قهرزێکی فهوریی پێنج میلیۆن دۆاڵری
ههبوو .مههدیی سهمیعی ،که ئهودهم سهرۆکی بانک بوو،ناچار بوو له دۆستایهتیی خۆی
دهگهڵ سهرۆکانی بانکهکانی دهرهوه کهلک وهرگرێ و قهرزی پێویست دابین بکا.
دهساڵ دواتر ،ههرئهم دهوڵهته گهیشتبووه قۆناغێک له سامانداری ،که شا ،به وتهی
ڕێکخراوی سیا،کهوته "زێدهخهرجی"و له ماوهیهکی کورتدا حوکمی کرد که ئێران نیزیک
به دوومیلیارد دۆاڵر قهرزو کۆمهگی خۆڕایی بدا به واڵتانی بێگانه،لهوانه فهڕانسهو
ئینگلیس .دیاره له نێوان دهوڵهتێکدا که موحتاجی پێنج میلیۆن دۆاڵربوو دهگهڵ
دهوڵهتێک که دهیتوانی ساڵێ دوومیلیارد دۆاڵر بدا به واڵتانی دیکه جیاوازی له زهوی تا
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ئاسمان بوو .شاش ،بهههق ،خۆی به میعماری سهرهکیی ئهو بازدانه گهورهیه دهزانیو له
ئاکامدا تووشی خۆپهرستی هاتو خۆی لێ بوو به ئهقڵی گشتی .بهاڵم ههرچۆنێک بێ
یهکهم نیشانهکانی ئهم گۆڕانه له جێگهوپێگهی نێونهتهوهیی ئێراندا به ئاشکرایی دهتوانین
له ڕاوێژی وتووێژی جانسۆنو هووهیدادا ببینین.
هووهیدا ،له دیداری خۆی دهگهڵ جانسۆندا ئاماژهی به دووخاڵی گرنگی دیکهش کردو
ههردووکیشیان دواتر بوونه پایهی سیاسهتی دهرهوهی ئێران .له بواری چوونهدهری
هێزهکانی ئینگلیس له خهلیجی فارسدا،که قهرار بوو تا ساڵی 1350تهواو بێ ،هووهیدا به
لێبڕاوییهوه گوتی" :ئهمنیهتی خهلیجی فارس"دهبێ "بخرێته سهر شانی خهڵکی ناوچهکه"و
هیچ هێزێکـــی دیکــه لهو بارهیـــهوه مافــــی دهستتێوهردانی نیه .هووهیدا جگه لهوهش
ئاماژهی "به ڕاپۆتگهڵیکی جێی نیگهرانی له بارهی عێڕاقهوه" کرد .گوتی" :عێڕاق خهریکی
ئامادهکردنی چهکوچۆڵو ئامرازی پێویست بۆ شهڕی شیمیاییه .شووڕهوییهکان تائێستا
لهو بارهیهوه هاوکارییان نهکردوون .عێڕاقییهکانیش ئێستا دهستهوداوێنی بوڵگارستان
بوون ".ئهو گوتی"فکری بوونی چهکی شیمیایی له دهستی حکوومهتێکی ناسهقامگیری
وهک عێڕاقدا ئهندامی وهلهرزه دهخا 83".ئهمڕۆ بهداخهوه دهزانین که ئهو نیگهرانییهی
هووهیدا بێبناخه نهبوو .ڕاست دوازده ساڵ دواتر ،ههرئهو "حکوومهته ناسهقامگیر"و
بهڕاستی خوێنخۆره له شهڕی درێژو خوێناویی خۆی به دژی ئێراندا -شهڕێک که بههۆی
سهرسهختیی [سهربهخۆییخوازانه]ی ئایهتوڵاڵ خومهینییهوه دوورودرێژتریش بۆوه-
لهوچهکه شیمیاییانه کهلکی وهرگرتوهو ههزاران ئێرانیی کوشتوه.
قسهکانی هووهیدا له بارهی ئهمنیهتی ناوچهی خهلیجی فارسهوه له چهند الیهنی گرنگی
دیکهشهوه جێی سهرنجن .لهالیهکهوه دهتوانین ئهو قسانه وهک بهشێک له زهمینهی
مێژوویی "دوکترینی نیکسۆن" دابنێین .دهزانین که "دوکترینی نیکسۆن" لهسهر ئهو
بناخهیه دامهزرابوو که دهوڵهتی ئهمریکا ئیدی نه دهتوانێ ،نه دهبێ ڕۆڵی ژاندارمو
پۆلیسی دنیا یاری بکا .له جیاتی ئهوه ،دهبێ له ههر ناوچهیهکی جیهان،یهکێک له
دهوڵهتانی ناوچه که توانای پێویستیان ههیه ،چهکدارو بههێز بکاو وهک ژاندارمو
پارێزهری ئهمنیهتو سهقامگیریی ناوچه بههرهیان لێوهرگرێ .نیکسۆن ئهم تیئۆرییهی
یهکهمجار له وتاره بهناوبانگهکهی له دوڕگهی گووام* له ساڵی)1969(1348دا هێنایه
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گۆڕێ .یهکێک له گرنگترین ئاکامهکانی دوکترینی نیکسۆن سیاسهتی تازهی ئهمریکا له
بهرامبهر فرۆشتنی چهک به ئێراندا بوو**.لهوهودوا ئهمریکا قبووڵی کرد که" .ئێران
باشتر له ههر واڵتێکی دیکه دهتوانێ سهقامگیریو ئهمنیهتی ناوچهی خهلیجی فارس
دابینو مسۆگهر بکا .دیاره ئهمریکا ههروهک جاران درێژه به هاوکاریی پێویستی ئێران
[لهبواری نیزامیو دیفاعی]دا دهدا ...ئهمریکا لهوهودوا قبووڵی کرد که ...بڕیارلهسهر
چهندو چۆنی کڕینی چهک بۆ ئهرتهشی ئێران دهبێ زیاتر بدرێته دهست ئێران 84".به
جۆرێکی دیکه بڵێین،بۆ ئهوهی شا بتوانێ ئهرکی ژاندارمی ناوچه بهجێ بگهیهنێ،
دهسهاڵتی تهواوی پێدرا که چهکی پێویستی خۆی ،بێ هیچ نیگهرانییهک له بهرتهسک-
کردنهوه لهالیهن ئهمریکاوه،لهو واڵته داوا بکا .ئهم بڕیارهی نیکسۆن ،بهباوهڕی
من،خاڵێکی وهرچهرخانی مێژووی ئێران بوو .ڕهنگه پێویست بی ،له خۆمان بپرسین که
ئهگهر نیکسۆنیش وهک سهرکۆمارهکانی دیکهی ئهمریکا-له ئایزهنهاوێرهوه تا جانسۆن-
ههروا ههوڵی دابایه بوودجهی نیزامیی ئێران بهرتهسک بکاتهوه ،ئهگهر دهستی شای له
کڕینی چهکدا،له باری چهندیوچۆنییهوه ئاوهاڵ نهکردایه ،دواڕۆژی ئێرانو ڕێژیمی
پههلهوی چ گۆڕانێکی بهسهردا دههات .ڕاستییهکهی ئهوهیه که ئهو سااڵنهی دوکترینی
نیکسۆن ڕێکدهخرا ،ئیدی له ئێراندا کهس نهبوو بتوانێ له بهرامبهر ئیشتیای بێکۆتایی
** ئارمرررهو مرررایر کررره لررره سررراڵی1343وه تاسررراڵی1964( 1348ترررا )1969بررراڵیۆزی ئرررهمریکا لررره ئێرررراو بررروو،
نوک هیررهکی مێیوویرری جێرری سررهرن لررهو بارهیررهوه دم ێ رره ررۆه کرره پێوییرر ه ئررهو کهسررانهی ئررۆ ری مێرریووی
سیاسرررهتی دهرهوهی ئرررهمریکاو لێررریورد بب رررهوه .بررره وترررهی مرررایر ،شرررا نه شرررێکی رن ررری لررره دروسررر کردنی
دوک ری رری نیکیررۆندا هررهبوو .دهڵررێ وه ێررک لرره سرراڵی1967دا نیکیررۆو سررهفهری ئێرانرری کرد،چهنررد سررهعاه
ده ررهد شررا دووبررهدوو دانیشرر ن .لررهم دیرردارهدا ،شررا بۆچوونررهکانی ررۆی دهربررارهی ئهم یررهتی ناوچررهی ررهلیجی
فارسررهوه شرری کررردهوهو هررهر ئهمرره برروو برره هررهوم ی "دوک ری رری نیکیررۆو" .هێ ررد بهڵ ررهی وهزارهترری کاروبرراری
دهرهوهی ئررهمریکا نررهکهررهر ئررهو برراوهههی مررایر پش ێاسررپ دهکهنررهوه ،بررهڵکوو نیشرراو دهدهو کرره تهنانررهه پررێش
دیرردار له ررهد نیکیۆنیش،شررا بیروبۆچرروونێکی رن رری وهک ئررهوهی هێ اوهترره ررۆه  .بۆنکوونرره ،لرره ررهزهڵوهری
1345دا ،ئاوریررل ههریکررهو برره نوم هرایررهتیی جانیررۆو هاترره ئێررراوو چرراوی برره شررا کررهوه .لررهو دیرردارهدا شررا پێرری
دا ررره کرره "ئررهم هۆئانرره ئیرردی بررۆ واڵتێکرری وهک ئێررراو مررومکین نیرره بررۆ دابررینکردنرری ئهم یررهتی ررۆی پرراد
وهپشررر یوانی یررراو دهسرررپتێررروهردانی دهسرررهاڵتێکی رررهورهی وهک ئرررهمریکا بررردا...ئێراو دهبرررێ برررۆ ههواندنرررهوهی
مهترسیی ناوچهیی توانای نیزامیی پێویی ی ههبێ .بێوانه:
OF
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شا بۆ کڕینی چهکوچۆڵدا بهربهرهکانی بکا .هووهیدا که بێشک لهو بارهیهوه
بهرهنگارییهکی ئاشکرای نیشان نهداوه،زۆر وهخت له خۆبهخۆیایهتیدا له دهست ئهو
ڕاستییه ناڵهی دههات که زیاتر له سهدیحهفتای بوودجهی سااڵنهی واڵت لهژێر
چاوهدێریی هێندێ ئۆرگانی وهک ساواکدا بۆ هێندێک بهرنامه خهرج دهکرێ که
85

سهرۆکوهزیرو کابینه چووکترین ئاگادارییان لێی نیه.

زیاد بوونی نرخو داهاتی نهوت دهستی وهدهست دوکترینی نیکسۆن داو ههلومهرجێکی
پێکهێنا که لهودا شا توانی ئهرتهشی ئێران له ڕادهیهکی نهدیتراودا بههێز بکاو نوێی
بکاتهوه .کهلکوهرگرتن له هێزه زهربهتییهکانی ئێران بۆ ڕاگرتنو سهرهنجام سهرکوتی
بزووتنهوهی مارکسیستیی شۆرشگێڕانهی زوفار دهبێ وهک نوێنگهیهکی سهرکهوتووی
دوکترینی نیکسۆن دابنێین .ههرلهو کاتهدا،دهگهڵ گرنگیی مهسهلهکه ،،بڕیاری ناردنی
ئهرتهشی ئێران بۆ زوفار تهنانهت یهک جاریش له کابینهی هووهیدادا باس نهکرا .زۆر
بهڵگه نیشان دهدهن که هووهیدا تهنیا وهختێک له ناردنی ئهرتهشی ئێران[بۆ زوفار]
ئاگادار بوو که ههواڵدهرییه نێونهتهوهییهکان بابهتگهلێکیان لهو بارهیهوه نووسی.
جگهلهوه،ئهو مهسهالنهی پێوهندییان به سیاسهتی دهرهوه ،ئهمنیهتی نێوخۆیی،
نهوت،گاز ،ئێنێرژیی ئهتۆمیو ئهرتهشهوه ههبوو ههرگیز له ههیئهتی دهوڵهتدا باس
نهدهکران .کاتێک له ههرکام لهو بوارانهدا پێویستیی به بوودجهی زیادی پهیدا دهبوو،
بڕیارنامهیهک دهنووسراو وهزیرهکانیش دهیانزانی که شا حهوسهلهی باسو وتووێژی
هیچکام له ئهندامانی ههیئهتی دهوڵهتی نیه .مهجیدی که له وهزیرانی جێی متمانهی
هووهیدا بوو ،تهنانهت ئیددیعا دهکا که وهختی هاتنهگۆڕی ئهو جۆره پڕۆژهبڕیارانه له
ههیئهتی دهوڵهتدا ،هووهیدا ههمیشه پێشی ههرجۆره باسێکی جیددیی دهگرتو
دهرهتانی باسو ڕادهربڕینی به وهزیرانی ناڕازی نهدهدا 86.دیاره مهجیدی وهاڵمی ئهو
پرسیاره ناداتهوه که ئهو وهزیره ناڕازییانه بۆچی باوهڕهکانی خۆیان بۆ نموونه له
مهجلیس یان مهیدانێکی دیکهدا نهدێنایه گۆڕێو لهوهش گرنگتر ،بۆچی،به حوڕمهتی ئهو
بیرو بۆچوونه نهیارانه ،له دهوڵهت نهدهکشانهوه.
ههوڵی شا بۆ ئهوهی ئێران بکاته دهسهاڵتی سهردهستی ناوچهی خهلیجی فارس،و
ههروهها مکوڕبوونی لهسهر زیادبوونی نرخی نهوت،ئهوی به ئاشکرا خسته ڕووبهڕووی
ئینگلستان .زۆر ڕاپۆرتی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکاو ئینگلیسو باڵیۆزخانهی
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهمریکا له ئێرانو له ئینگلیس ،ههموو باس له "تاریکبوونی پێوهندییهکانی ئێرانو
ئینگلیس" دهکهن .بۆ نموونه،واڵتێر ئانهنبێرگ*،باڵیۆزی ئهوکاتی ئهمریکا له لهندهن ،له
ڕاپۆرتێکدا نووسی"،به باوهڕی ئێمه دهوڵهتی ئینگلیس هێنده حهز ناکا ئێران نهخشێکی
گرنگو یهکالکهرهوه له ناوچهی خهلیجدا یاری بکا،واته نهخشێک که ئێران بهحهقی خۆی
دهزانێ ...قازانجی سیاسیی ئینگلیس زۆرتر دهگهڵ عهڕهبهکانی دهروروبهری خهلیج
تێکهله .ههرنهبێ تا کاتێک چوونهدهری ئینگلستان له خهلیج تهواو دهبێ ،وهزع ههروا
دهبێ .ههتا کاتێک بهستراوهیی [ئینگلیس به عهڕهبهکان] درێژهی ههبێ ،ئاڵۆزیی نێوان
ئێرانو ئینگلیسیش درێژهی دهبێ 87".یهکێک له نیشانه دیارهکانی ئهم ئاڵۆزییه،ڕهخنهی
ئێران له ئینگلستان له پووشپهڕی1350دا بوو .دهوڵهتی ئێران زۆر ناڕازی بوو که "،ئهم
دواییانه،عولیاحهزرهت شاژنیش له وتاره ڕهسمییهکانو جاروبار تهنانهت له وتووێژی
تایبهتییشدا،له جیاتی وشهی خهلیجی فارس وشهی خهلیج بهکار دێنێ 88".کهمێک دوای
ئهو داستانه ،باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران هوشداری دا که،قهیرانی پێوهندییهکانی
ئێرانو ئینگلیس"،دهرکهوتوهو "نیشانهی جۆراوجۆر لهو بارهیهوه دێنه بهرچاو که
89

ههموویان زیادبوونی ههستی دژایهتیی ئینگلیس له دهوڵهتی ئێراندا دهردهخهن".

ئهم قهیرانه ڕۆژبهڕۆژ توندتر دهبوو و مهسهلهی نهوتیش سهربار بوو .ئاخرهکهی له
بهفرانباری1351دا وهزیری کاروباری دهرهوهی ئهوکاتی ئینگلستان داگالس
هۆم**پهیامێکی توندی بۆ شا نارد .دهستووری به باڵیۆزی ئینگلستان دا که" ،بۆخۆی ئهو
90

پهیامه بۆ شا بهرێو نامهکه ڕاوێژێکی پڕههڕهشهو ڕاشکاوانهی ههبوو".

مهسهلهی نهوت ههر بۆ ئینگلستان گرنگ نهبوو .دهوڵهتی ئهمریکاش ههر بهو ڕادهیه
نیگهرانی چوونهسهری نرخهکان بوو ،ههربۆیه ،له دیداری هووهیدا دهگهڵ جانسۆنیشدا
مهسهلهی نهوت نهخشێکی گرنگی یاری کرد .له وتووێژی ئهم دووانهدا که له کۆشکی
سپی بهڕێوه چوو ،هووهیدا"،وهبیری هێنایهوه که دهوڵهتی ئهفریقای باشوور،کانه
91و

چۆڵهکانی کردوونه عهمباری نهوت".

پێی وابوو ئهمریکاش دهتوانێ کارێکی وا بکاو

ئهودهم به کهلکوهرگرتن لهو عهمباره تازانه،نهوتێکی زۆرتر له ئێران بکڕێ.
ڕاوێژکارانی جانسۆن پێشتر هوشداریان پێ دابوو که هووهیدا مهسهلهی نهوتو
Annenberg
Douglus-Home

*

**
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مهتهڵۆکهی هویدا
فرۆشتنی نهوتی زۆرتر دێنێته پێش،بهڵکوو جوابی پێویستیشیان بۆ ئاماده کردبوو .به
جانسۆنیان گوتبوو له وهاڵمی ئهو داوایهدا بڵێ ئهمریکا به مهرجێک حازره نهوتی
زۆرترله ئێران بکڕێ که "نرخهکهی بهقازانج بێ 92".جانسۆنیش ڕاست ئهم قسهیهی پێ-
گوتو ههرلهوکاتهدا وهبیری هێنایهوه که مهسهله گرنگه سیاسییهکانو یهک لهوان
نهوت له ئهستۆی دهوڵهتی تازهی نیکسۆنن .پێش ڕۆیشتنی هووهیدا له دهفتهری
سهرکۆمار ،جانسۆن،واڵت ڕاستۆ*** و هێنری کیسینجێری بۆ وتووێژ دهگهڵ سهرۆک-
وهزیر بانگ کرده ژوورێو پێشبینیی کرد که دهوڵهتی تازهی ئهمریکاش پێوهندیی
باشی ئێرانو ئهمریکا دهپارێزێ.
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جانسۆن،بێئهوهی بهخۆی بزانێ،پێشبینییهکی دیکهشی کرد .له ڕێوڕهسمی شێوێکدا که
به شانازیی هووهیدا له کۆشی سپی ڕێک خرابوو ،لهسهر مێزی نانخواردن چهند
شێعرێکی له شالیر شاکاری شکسپێر خوێندنهوه .ئهو چهند بهیته بێئهوهی جانسۆن بزانێ،
پێشبینییهکی بهڕاستی وردی دواڕۆژی هووهیدا دهرچوون .شکسپێر دهڵێ:
ئهوانهی به هیوای قازانج خزمهت دهکهنو
تهنیا ههوای ڕواڵهتیان لهسهردایه
دهگهڵ یهکهمین دڵۆپه بارانهکان دهڕۆنو
له بهرامبهر گهردهلوولدا به تهنیا بهجێت دێڵن
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هووهیدا له ماوهی مانهوهی له ئهمریکادا سهری ئهنجومهنی ڕۆژنامهنووسان
و"شووڕای پێوهندییهکانی دهرهوه"ی دا؛ دیدار دهگهڵ ئهو دوو گرووپه ،بهشێک له
بهرنامهی بهشی زۆری ئهو ڕێبهره سیاسییه گرنگانهیه که سهفهری ئهمریکا دهکهن .له
نیۆیۆڕک هووهیدا چاوی به نیکسۆنو دێڤید ڕاکفللێریش کهوتو جگهلهوه وتووێژێکی
دهگهڵ "سهرۆکانی کومپانییه نهوتییهکانی ئهمریکا که ئهندامی کۆنسێڕسیۆم بوون
ئهنجام دا .جهختی دهکردهوه که ئێران دهیهوێ ڕۆژانه پێنج میلیۆن بۆشکه نهوت
دهربێنێ .ههرلهو کاتهدا وهبیری هێنایهوه که ئهو زێده بهرههمهێنانه ...له دواڕۆژدا
دهستی عهڕهبهکان له ملمالنه دهگهڵ ڕۆژئاواو کهمکردنهوهی ناردراوی نهوتدا
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Rostow

***

مهتهڵۆکهی هویدا
دهبهستێ 95".وهبیرهێنانهوهو پێشبینییهکهی هووهیدا ڕاست دهرچوو .کاتێک له
ئۆکتۆبری1973دا ،واڵتانی عهڕهبی له ئاکامی شهڕی عهڕهبو ئیسڕائیلدا،حازر نهبوون
نهوت به ڕۆژئاوا بفرۆشن ،ئێران نهچووه پاڵ ئهو بایکۆته نهوتییهو ههروهک جاران
نهوتی نهکههر به ڕۆژئاوا بهڵکوو به ئیسڕائیلیش فرۆشت.
ههرچهند لهکاتی دیدار لهگهڵ جانسۆندا ههوڵی هووهیدا بۆ فرۆشتنی نهوتی زیاتر به
ئهمریکا سهر نهکهوت ،بهاڵم چهند سهعات دوای ئهو دیداره ،ئهو سهرکهوتنێکی
چاوهڕواننهکراوی بهدهست هێنا .باڵیۆزخانهی ئێران ئهو شهوه به شانازیی هووهیدا
میواندارییهکی ڕێک خستبوو .لهنــــهکاو جانسۆن بێ خهبهردانی پێشوو هاته
میواندارییهکه .هاتنی جانسۆن لهو ڕووهوه سهرسوڕهێن بوو که بهپێی ڕێوشوێنی
دیپڵۆماسی،سهرکۆماری ئهمریکا تهنیا بهشداری میواندارییهک دهبێ که به شانازیی
سهرانی واڵتانی دیکه بهرپا کرابێ .هاتنی جانسۆن بۆ میوانداریی باڵیۆزخانهی ئێران بهو
مانایه بوو که دهوڵهتی ئهمریکا دهیهویست هووهیدای ههتا پلهی بهرزترین کاربهدهستی
واڵتێک ههڵکێشێو وهک سهرۆکی واڵتێک ڕهفتاری دهگهڵ بکا .هاوڕێیانی هووهیدا
ههموویان لهو ڕێزدانانه تایبهتییهی ئهمریکاییهکان زۆر خۆشحاڵ بوون .بهاڵم وابزانم
هووهیدا له ههمووان ئاقڵتر بوو .دهیزانی که ئهو ڕێزلێنانه دهتوانێ بۆ وی مهترسیدار
بێ .نیگهرانی دژکردهوهی شا بوو .دهتوانین جۆری بهرهوڕووبوونهوهی دهگهڵ ئهو
داستانه به نموونهیهک له ڕووبهڕووبوونهوهی دهگهڵ شا دابنێین .ههرچهند له ڕوانگهی
کۆشکی سپییهوه" ،هۆی نهێنیی بانگهێشتنی[هووهیدا] پێداگرتن لهسهر ئهو ڕاستییه بوو
که ئێران تهنیا حکوومهتی یهک نهفهر نیه"،96بهاڵم مانهوهی هووهیدا له پۆستهکهیدا
ههرنهبێ تاڕادهیهک ئاکامی ئهو ڕاستییه بوو که ئهو نهک ههر قبووڵی کردبوو که ئێران
حکوومهتێکی یهک کهسییه ،بهڵکوو بۆخۆی بانگهوازی بۆ ئهو تیئۆرییه دهکرد .زۆرجار
گوتبووی که له ئێراندا شا کهسی یهکهمی واڵتهو تهواو .دهیگوت کهسی دووهمیش نیه.
پێی دادهگرت که شا فهرماندهرو ڕێبهرو ڕێنوێنی مڵکی ئێرانه .خۆی وهک سهرۆکی
دهفتهری شا دهناساند .ههر له سهرهتای سهرۆکوهزیرییهکهیهوه تێگهیشتبوو که
بیروباوهڕی لیبڕاڵیی وی نهکههر دهگهڵ مهیلی سهرهڕۆیی شا سازگار نیه ،بهڵکوو
ناتهباییهکی لهچارهنههاتووشی دهگهڵی ههیه .بهاڵم ئهویش ههروهک بهرهیهک له
تهکنۆکڕاتهکانی ئێران جۆرێک گرهوی مێژوویی کردبوو .هیوادار بوو که ههڵدانی
ئابووریو پهرهگرتنی چینی نێوهڕاست ،سهرهنجام مهیلی سهرهڕۆیانهی شا کهمتر
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مهتهڵۆکهی هویدا
دهکاتهوهو تهنانهت دهشی گۆڕێ .ئهو گرێوه له ڕهفتاری ڕۆژانهی هووهیدا له بواری
سیاسهتدا شوێنهواری دادهنا .ناچار بوو نرخی بۆ بدا .له سهفهری بۆ ئهمریکادا نرخی
"گرێو"هکهی ئهوه بوو که نهیهێشت ئهو ڕۆژنامهنووسه ئێرانییهی دهگهڵی هاتبۆ
سهفهر له ڕاپۆرتی چاپهمهنیی خۆیدا ئاماژه به ڕهفتاری تایبهتیی دهوڵهتی ئهمریکا
دهگهڵ هووهیدا بکا .بۆیه له ڕاپۆرتی چاپهمهنیی ئێران لهو سهفهرهشدا ئاماژهیهک بهو
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ڕێزو حورمهته تایبهتییهی دهوڵهتی ئهمریکا بۆ هووهیدای دانابوو ،نابینین.

ئهو ڕاستییه که لهم سهفهرهدا له بارهی نهوتو مهسهله نیزامییهکانیشهوه وتووێژێک
کرا له بارێکی دیکهشهوه جێی سهرنجه .ڕهنگه وتووێژهکانی لهو بارهیهوه بهشێک له
ههوڵهکانی بۆ شاردنهوهی ڕادهی ڕاستهقینهی دهسهاڵتی شاو پهردهپۆشیی نهزۆکیی
پۆستی سهرۆکوهزیر بووبن .له سهفهرهکانی دیکهشدا هووهیدا به لێبڕاوییهوه له بارهی
سیاسهتی دهرهوهو تهنانهت مهسهلهی وزهی ئهتۆمی له ئێرانیشدا قسهی دهکرد،
تهنانهت وای دهنواند که لهو بوارانهدا زانیارییهکی وردیشی ههیه،بهاڵم حهقیقهتی
پێوهندیی وی دهگهڵ بهرنامهی ئهتۆمیی ئێران زۆر لهوه ئاڵۆزکاوتر بوو.
به وتهی ئهکبهری ئیعتیماد،یهکهمین سهرۆکی ڕێکخراوی وزهی ئهتۆمی له ئێران،له
ئاخروئۆخریی ساڵی )1973(1352دا ،ڕهزای قوتبی*،که خزمی شاژنو لهڕاوێژکاره
* لهسرررهرهتای دهیرررهی پرررهنجا[ی هرررهتاوی]دا ،ههزای قررروتبی کررره سرررهرۆکایهتیی همکخرررراوی هادیرررۆو تهلرررهڤیزیۆنی
ئێرانررری لررره ئهسررر ۆ بوو،هۆئبرررههۆئ نه شرررێکی چررراالک رو رن رررری لررره سیاسرررهتی واڵتررردا بررره ئهسررر ۆوه رررره.
زۆرکررهس پێیرراو وایرره کرره لرره دواهۆئهکررانی حکوومررهتی پههلهویدا،ئررهو یررهکێک لرره هوومررا سررهرهکییه سیاسررییهکانی
واڵه برروو و لررهزۆر بێیرراری رنک،یررهک لرره واو رت رری هووهیرردادا نه شرری هررهبوو .ههربۆیرره،هررهوڵه دا وترروومیی
ده ررهد بکرررهم .پێشررر یارهکهمی قبرروود کرررردو کرررهمێکیش ،بررۆ یهک رناسرررین ،لررره هێ ررد برررواردا کررره مهبهسررر کاو
بررووو وتوومیمرراو کرررد .بررهاڵم کررهمێک دواتررر ئا رراداری کررردم کرره لرره بێیرراری پێشررووی ررۆی پاشرر هز بۆتررهوهو
ئامادهی وتوومی نیه.
چهنررد هۆئ بهرلررهوهی دوادهقرری ک ێبهکرره بچێ رره ئمررر چاپ،دووبرراره پێوهنرردیه ده ررهد ررره .ئررهو باسررانهم وهبیررر
هێ انررهوه کرره لرره ک ێبهکررهدا نرراوی هرراتوهو داوام لررێکرررد لرره بررارهی هررهر کامێکیانررهوه بۆچرروووو ێێانررهوهی ررۆیه
بررۆ برراس بکررا .دووبرراره پێشرر یارهکهمی قبرروود کرررد .پرراا وهبیرهێ انررهوهی چهنررد جێ ررا کرره بیرهوهرییررهکانی وی
ده ررهد ئررهوهی ررهڵکی دیکرره وتبوویرراو فررهرقی هرررهبوو ،لهنررهکاو های ررۆی ررۆهیو حررازر نررهبوو درمرریه بررره
وتوومیهکانکررراو بررردا .ئررررهزموونی مرررن ده رررهد نرررراوبراو هاسرررپ وهک ئرررهزموونه ده ررررهد فرررهههحی دیبرررا برررروو.
هرررهردووکیاو لررره پێشررردا حرررازر برررووو وتررروومی بکرررهوو هرررهردووکیاو پررراا دی ررری پرسررریارهکانه  ،ۆیررراو لررره
ئهنجامدانی وتوومیهکه بوارد.
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سهرهکییهکانی بوو ،پێوهندیی دهگهڵ ئیعتیماد گرتو خهبهری دا که شا بڕیاری داوه که
ئێران دهبێ بهرنامهیهکی وزهی ئهتۆمیی ههبێو ئهکبهری ئیعتیمادی بۆ سهرۆکایهتیی
ئهو بنیاته ساوایه ههڵبژاردوه .ئیعتیماد دوای تهنیا مانگێک لێکۆڵینهوه ڕاپۆرتێکی له پازده
الپهڕدا ئاماده کرد .ڕۆژێک که دهقی ڕاپۆرتهکه دهدرایه شا ،هووهیداش له
کۆبوونهوهکه ئاماده بوو .شا به وردی سێ جاری دهقی ڕاپۆرتهکه خوێندهوهو پاشان
ڕووی کرده هووهیداو گوتی" :بهرنامهی ئهتۆمیی واڵت ئهمهیه .نه یهک وشه کهم ،نه
یهک وشه زیاد .ههر ئهمهیه .ئهمن ههموویم قبووڵه 98".ئهوه بوو که یهکێک له
گرنگترین پڕۆژه تازهکانی دهوڵهتی هووهیدا ،که پێویستیی به نیزیکهی دوو میلیارد دۆاڵر
سهرمایهدانانی سااڵنه ههبوو،بێ یهک قسهی سهرۆکوهزیر ،بێ ڕاوێژی پێشتر دهگهڵ
ههیئهتی دهوڵهت،و بێ نهزهردانو پێخۆشبوونی مهجلیس دهست پێکرا 99.هووهیداش
له جیاتی ناڕهزایی بهرامبهر بهو داستانه سهیرو ناقانوونییه،ههرلهوێ پێشنیاری کرد که
ئیعتیماد بکاته جێگری سهرۆکوهزیر .لهوهودواش ئهو هیچ ئۆگرییهکی به چهندوچۆنی
کاری ڕێکخراوی وزهی ئهتۆمی نیشان نهدهدا .دهیزانی که مهسهلهی ئهتۆم یهکێک لهو
مهسهالنهیه که شا پێی خۆشه ههر بۆخۆی بهسهریان ڕابگا .ههربۆیه ههتا بۆی کرابا
خۆی له دهستتێوهردانی دهپاراست .قهت له ئیعتمادی نهپرسی ئامانجی بهرنامه
ئهتۆمییهکانی ئێران چیه؟ ههرگیز ئهو پرسیارهی نههێنایه گۆڕێ که ئایا لهپشت ئهو
بهرنامهگهلهوه ئامانجی نیزامییش شاردراوهتهوه یان نا .به پێچهوانه ،ئهوه ئیعتیماد بوو
که ڕۆژێک له هووهیدای پرسی که داخوا "لهپشت سهری دهوڵهتو ئهعالحهزرهتهوه
شتێکی وا ههیهو ئهگهر باسی کراوه دهبێ ئهمن بزانم ".هووهیدا پرسیارهکهی ویی به
پرسیارێکی دیکه وهاڵم دایهوه .پرسی" :ئهتۆ بۆ دهبێ بزانی؟"و ئاخرهکهشی پێی لێنا
100

که"،بهڕاستی ئهمنیش نازانم".

دیاره هووهیدا به ڕواڵهت تهنیا کهس نهبوو که بهرامبهر

به ئامانجی بهرنامه ئهتۆمییهکهی ئێران زۆر کونپشکن نهبوو .ئیعتیماد خۆشی که
بردنهپێشی ئهو بهرنامهیهی له ئهستۆ بوو گۆیا لهو بارهیهوه زۆری کونپشکنی لهخۆی
نیشان نهدهدا .دهڵێ" :ئهمن زۆر ئاسان تێدهگهیشتم چییان دهوێو چییان دهسهردایه.
وهسهر خۆم نهدێنا...دهمدی که بهرهبهره هێندێ نوختهی مووزاییکێکی گهوره دروست
101

دهکرێن".

تهنیا کهس که له پڕۆژهی سهرهکیی ئهو"مووزاییکه گهوره"یه ئاگادار بوو شا خۆی بوو.
ئهویش بڕیاری وابوو که وهزعهکه ههروا بمێنێتهوه .دهستووری دابوو که سهرۆکی
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ڕێکخراوی وزهی ئهتۆمی ڕاپۆرت به خودی شا بداتهوه .به ڕواڵهت ئهم ڕهفتاره دهگهڵ
خودی قانوونی بنهڕهتیی ئێران ناتهبا بوو .کاتێک یهکێک له سهناتۆرهکان له وتووێژ
لهسهر پڕۆژهبڕیاری پێکهێنانی ڕێکخراوی وزهی ئهتۆمیدا ئهوهی وهبیر هێنایهوه،شهریف-
ئیمامی،سهرۆکی مهجلیسی سهنا ،هاته مهیدانو بهکۆمهگی ناوبراو "مهسهلهکهیان
102

چارهسهر کرد".

دیاره هووهیدا لهالیهک قازانجی سیاسیی خۆی لهوهدا دهدی که خۆی

له ههرچهشنه دهستتێوهردانێکی سیاسهتی ئهتۆمیی ئێران بپارێزێ .بهاڵم ههرلهو کاتهدا
ئاماده بوو له وتارو وتووێژهکانی خۆیدا به لێبڕاوی الیهنگری لهو سیاسهتهو ئامانجه
ئاشتیخوازانهکانی بکا.
بۆنموونه کاتێک له ساڵی  1355دا به سهفهرێکی ڕهسمی چووه فهڕانسه ،لــــه وتووێژێکدا
ڕایگهیاند که "ئێران قهرارو مهداری پێویستی بۆ کڕینی دوو وێستگهی وزهی ئهتۆمیی
فهرانسهیی" ئیمزا کردوهو ئهمجار به لێبڕاوییهکی تهواوهوه بهڵێنی دا که" ،ئێران به هیچ
جۆر نیازی نیه له وێستگه ئهتۆمییهکانی فهڕانسه بۆ دروستکردنی چهکی ئهتۆمی کهلک
103

وهربگرێ".

له ڕاستیدا،ههر له سهفهری ساڵی  1347بۆ ئهمریکاشدا هووهیدا پێش

دامهزرانی ڕێکخراوی وزهی ئهتۆمی،دهربارهی پڕۆژهکانــــــــــی ئێران بۆ کهلکوهرگرتن
له وزهی ئهتۆمی به گهرمی دوابوو .ڕاگهیهندراوێکی هاوبهش که ڕۆژی کۆتایی
سهفهری هووهیدا بۆ ئهمریکا دهرچوو ،ئاماژهی به "هاوکاری له بواری بهکارهێنانی
ناسهربازیی وزهی ئهتۆمیدا" کردبوو.

104

دیاره سهفهری هووهیدا بۆ ئهمریکا تهواو بهتاڵ له ئاڵۆزییش نهبوو .ئهو ئۆگریی
دهربڕیبوو که سهرکۆماری تازهههڵبژێراو ڕیچارد نیکسۆنیش ببینێ .هووهیدا نیکسۆنی به
یهکێک له "دۆستانی نیزیکو شهخسی"ی خۆی دهزانی .بهاڵم له وهزارهتی کاروباری
دهرهوهی ئهمریکا "،پاش بیروڕاگۆڕینهوه دهگهڵ ڕاوێژکارانی سهرکۆماری
ههڵبژێراو...کاربهدهسته ئێرانییهکانیان ئاگادار کرد که جهنابی سهرکۆمار ناتوانێ دیدار
لهگهڵ ئاغای سهرۆکوهزیر بکا ،چونکه نایهوێ پێش بیستی ژانویه دهگهڵ هیچ
کاربهدهستێکی پایهبهرزی بێگانه دیدار بکا .کهچی کهمێک دوای ئهوهی هووهیدا
کالیفۆڕنیای بهجێ هێشت ،نیکسۆن چاوی به مۆشێ دایان وهزیری بهرگریی ئیسڕائیلو
ئهمیری کووهیت کهوت .دیاره کاربهدهستانی ئێران لهو بهسهرهاته دڵگران بوون ،چونکه
به وتهی بهڵگهکانی وهزارهتی کاروباری دهرهوه"،هووهیدا بهو کاره کهوته ههڵوێستێکی
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خهراپهوه".

دهوڵهتی ئهمریکا هیچ وهخت لهسهر ئهو بهسهرهاتــــه که جۆرێک بێڕێزی

به هووهیدا بوو ،ڕوونکردنهوهیهکی نهدا .هووهیدا دهگهڵ لهیال بۆ چهند ڕۆژ حهسانهوهو
سهفهری ناڕهسمی کالیفۆڕنیای بهرهو هاوایی بهجێ هێشت .بهاڵم له ئێران قهزا له
بۆسهدا بوو .وا دیار بوو ژانهسهرهکانی هووهیدا ڕۆژبهڕۆژ زیاد دهبن.
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فهسڵی دوازدهیهم
دۆڵی جندۆکان

تهنیا پێوانهی من بۆ سیاسهتمهدارێکی ڕاستهقینه ئهوهیه
که سهودای سهقامگیرکردنی سیستمی حازروگۆڕینو
تهواوکردنی ئهو نهزمهی لهسهردا بێ .ههرشتێکی دیکه له
نێوهرۆکدا بێمانا،و لهکردهوهدا مهترسیداره.
ئهدمۆند برێک

پاییزی ساڵی ،)1968(1347دهنگۆی زووڕووخانی کابینهی هووهیدا له برهو کهوت .له
جیاتی ئهوه ئاڵۆزییهکانی نێوخۆی ههیئهتی دهوڵهت ڕوویان له زیادبوون بوو .دیاره
دهوڵهت ههمیشه کهسانێکی تێدابوون که به جۆرێک به خهنیمی هووهیدا دهژمێردران.
لهنێو ئهو خهنیمانهدا،جهمشیدی ئامووزگارو هووشهنگی ئهنساری جێگهیهکی تایبهتییان
ههبوو .یهکهمیان تهکنۆکڕاتێکی کارکوشتهو دروستکارو ناکام بوو .له سهرهتای ساڵێ
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1344هوه نهخشێکی چاالکی له وتووێژهکانی نهوتدا پهیدا کردبوو و ڕاستهوخۆ ڕاپۆرتی
به شا دهدایهوه .دووهمهکهیان سهرمایهدارێکی سهربهگێچهڵ بوو .سامانێکی زۆری
وهسهر یهک نابوو و له چهند پۆستی گرنگ،یهک لهوان وهزارهتی داراییدا ،کاری
بهدهستهوه گرت 1.دواپۆستی بهڕێوهبهری کومپانیی نهوت بوو.
له ههیئهتی دهوڵهتدا تهنیا ئهو دوو "وهزیره تایبهتییه" نهبوون که ڕاستهوخۆ دهگهڵ شا
له پێوهندیدا بوون .زۆری دیکه له ئهندامانی کابینهش له پێشدا گهاڵڵهکانی خۆیان به
"شانازیی عهرز" دهگهیاندو پاش وهرگرتنی ڕهزامهندیی شا ئهم جار پڕۆژهکهیان دهگهڵ
ههیئهتی دهوڵهت دێنایه گۆڕێ .دیاره لهو حاڵهتانهدا هیچکهس ،یهک لهوان
هووهیدا،ئیدی نهیدهوێرا دژی پڕۆژهیهک ڕاوهستێ که به "شانازیی عهرز" گهیشتبوو.
هووهیدا زۆر وهخت گلهیی دهکرد که وهزیرانی کابینهکهی خهبهره خۆشهکان
ڕاستهوخۆ بهعهرز دهگهیهننو تهنیا وهختێک دێنه الی هووهیدا که تووشی گیروگرفتێک
دهبن .بیرهوهرییهکانی عهلهم ئهم شێوه کارهی وهزیرهکان پشتڕاست دهکاتهوه .به
قسهی وی"،ههر وهزیرێک بهجودا ڕاپۆرتگهلێک عهرزی شاههنشا دهکاو شاههنشاش
فهرمانگهلێک دهردهکهن .گیانی سهرۆکوهزیری بهدبهختو نالێوهشاوهش له هیچ
کارێک ئاگادار نیه .ڕهنگه هۆی مانهوهشی ههر ئهوه بێ .کێ دهزانێ 2".له دوادواکانی
حکوومهتهکهیدا ،وهختێک هووهیدا ههستی به دهسهاڵتێکی زیاتر کرد ،ههوڵی دا
پێوهندیی ڕاستهوخۆ دهگهڵ شا له وهزیره تازهکارو کهمدهسهاڵتهکان قهدهغه بکا.
هووهیدا به وردهکاریو نهرمکێشییهکی تایبهتی ڕهفتاری دهگهڵ ئامووزگارو ئهنساری
دهکرد .له کۆبوونهوهکانی ههیئهتی دهوڵهتدا ڕێزو حورمهتێکی تایبهتیی بۆ ئهم دوو
کهسه دادهنا .به ڕواڵهت دیاره پێوهندیی ئهو سێ کهسه دۆستانه دههاته بهرچاو .بهاڵم
چاوهدێرانی ئاگادار دهیانگوت لهپشت پهردهوه قوونهشهڕێکی بهردهوامیان لهنێودا ههیه.
دهیانگوت هووهیدا به زاناییو تیژهۆشی پێشی چوونهسهری ئامووزگارو ئهنساری
دهگرێ .دیاره ههرچهند پێوهندیی ئهو سێ کهسه پڕئاڵۆزی بوو ،بهاڵم پێوهندیی
هووهیدا دهگهڵ ئهردهشیری زاهیدی تهنانهت پتر له پێوهندی دهگهڵ ئهو دوو"وهزیره
تایبهتییه"ش ئاڵۆزو پڕ له خواروپێچهو دهمهقاڵهی توندبوو.
ئهردهشیری زاهیدی یهکێک له ڕووما زۆر سهربهگێچهڵهکانی سی ساڵی دوایی
پادشایهتیی بنهماڵهی پههلهوی بوو .به قسهی ڕێکخراوی سیا ،ئهو یهکهم جار له
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ڕووداوی کۆدیتای 28ی گهالوێژدا سهرنجی شای ڕاکێشا .دیاره بابی له ڕێکخهرانی
سهرهکیی کۆدیتا بوو و ئهردهشیر "نهخشی پێوهندیی باوکی دهگهڵ الیهنگرانی شای له
ئهستۆ بوو 4".ئهردهشیر،کهمێک دوای کۆدیتای 28ی گهالوێژ ،له حاڵێکدا بابی هێشتا
سهرۆکوهزیری ئێران بوو،سهفهری ژنێڤی کرد .دهیگوت" :سهفهرێکی نهێنیو له
پێوهندی دهگهڵ مهسهلهی نهوتدا"  5بوو .ههرلهوێ بۆ یهکهم جار ئهمیر عهبباسی
6

هووهیدای ناسی .بۆخۆی دهڵی" :پێم پیاوێکی لهبهرداڵنو بهئهدهبو مێهرهبان بوو".

زاهیدی ساڵی )1957(1336دهگهڵ شههنازی پههلهوی،کچی شا زهماوهندی کرد .ئهو
پهیوهنده حهوت ساڵ زیاتری نهکێشاو ساڵی 1343کۆتایی هات .جێی سهرنجه که
زاهیدی تهنانهت دوای جیابوونهوه له کچی شاش دهسهاڵتی خۆی لهدهست نهدا .له
ڕاستیدا تهنیا پاش ماوهیهک کارگهلێکی گرنگتریشی پێ سپێردران .وهختێک باڵیۆزی
ئێران له ئینگلیسو ماوهیهک باڵیۆزی ئێران له ئهمریکا بوو .ساڵی 1346شا وهزارهتی
دهرهوهی پێسپارد .ههر له سهرهتاوه دیار بوو ئهو دانانه ناگاته هیچکوێ .تهنانهت پێش
ئهوهی جڵهوی کاروباری وهزارهتی دهرهوهش به دهستهوه بگرێ ،له وتووێژێک دهگهڵ
هووهیدادا بڕیاری دا له زۆربهی کۆبوونهوهکانی ههیئهتی دهوڵهتدا بهشدار نهبێ.
زاهیدی به زمانی ناسراوی خۆی که زۆربهی وهخت خاڵی له ڕێزدانانی عورفی
دیپڵۆماسی بوو،و زۆرجار دهگهڵ هێندێ زاراوهی توندی عهوامانهش تێکهڵ دهبوو،
دهیگوت ئهوهی لهو کۆبوونهوانهدا دهگوزهرا بهشی زۆری تهواو بێبایهخ بوو .ئهو
بهڵێنی خۆی بهجێ گهیاند،و له تهواوی دهورانی وهزیرییهکهیدا ،جگه له چهند
کۆبوونهوهی گرنگ ،ههرگیز بۆخۆی له کۆبوونهوهکانی ههیئهتی دهوڵهتدا بهشدار
نهدهبوو،و لهجیاتیان یهکێک له جێگرهکانی خۆی دهنارده ئهو کۆبوونهوانه.

7

بهپێی ڕاپۆرتی وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا"،زاهیدی شێوازێکی تهواو نوێو
جوانیخواز،و ورهیهکی چاالکو تازهی بۆ وهزارهتی دهرهوهی ئێران به دیاری هێنا...له
چهند حهوتووی یهکهمی کارهکهیدا نهکههر تهواوی ڕۆژێ بهڵکوو جاری وابوو تهواوی
شهوێشی له وهزارهت بهسهر دهبرد...ڕۆڵزڕۆیسه شینه میتاڵییهکهی جاری وابوو سهعات
دوو و نیوی بهیانیو تهنانهت درهنگتریش ،لهبهر دهرکی وهزارهتخانه دهبینرا 8".ههرلهو
کاتهدا یهکهمین دهمهقاڵیی هووهیداو زاهیدییش ههر له یهکهمین حهوتووهکانی
وهزیرییهکهیدا ڕووی دا .به وتهی ئارمهن مایر،باڵیۆزی ئهوکاتی ئهمریکا له ئێران"،ئهم
دواییانه لهنێو کابینهدا کێشهیهک [لهنێوان زاهیدیو هووهیدادا] ڕووی دا که لهودا بێ-
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شک زاهیدی براوه بوو .ئهو بێ ئاگاداریی هووهیداو بێئهوهی گوێی بداتێ ڕاستهوخۆ
پێوهندیی به شاوه گرتبوو .کێشه لهسهر بوودجهی وهزارهتی کاروباری دهرهوه بوو .به
باوهڕی زاهیدی بوودجهی پێشوو بهشی خهرجی وهزارهتی نهدهکرد .ئهو به تهلگڕافێک
ڕاستهوخۆ دهستلهکارکێشانهوهی خۆی دا بهشا...ولهوڕێگایهوه قسهی خۆی برده
9

سهرێ".

کێشهی دواتر باری تایبهتیی ههبوو .دهوڵهتی ئهڵمان باڵیۆزێکی تازهی نارده تاران که له
دۆستانی کۆنی هووهیدا بوو،و له سهردهمی شتووتگارتهوه دهیناسی .به پێی قاعیده
دهتوانین وای بۆ بچین که ئهو دۆستایهتییه کۆنه ،شوێنهواری لهسهر ههڵبژاردنی
دهوڵهتی ئهڵمانیش داناوه .ئهو ڕۆژهی باڵیۆزی تازه دههاته تاران هووهیدا بۆخۆی له
فڕۆکهخانه پێشوازیی له دۆسته دێرینهکهی کرد .بهاڵم بهپێی ڕێوشوێنه دیپڵۆماتییهکان،
باڵیۆزێکی تازه تهنیا پاش ئهوهی باوهڕنامـــهکانــی پێشکهشی شا کــرد دهیتوانی چاوی به
کاربهدهستانی دهوڵهتی ئێران بکهوێ .کاتێک زاهیدی له دیداری هووهیدا دهگهڵ
باڵیۆزی تازه له فڕۆکهخانه ئاگادار بوو،له پێشدا ،به تهلهفۆن ،دوایهش به نامهیهکی
ڕهسمی که ڕاوێژێکی یهکجار بهژانی ههبوو ناڕهزایی له کاری هووهیدا دهربڕی .له
کاتێکدا هێشتا پاش سیوپێنج ساڵ،شهپۆلێکی ڕقوقین له چاوانیدا دیار بوو ،لهبارهی
کێشهی خۆیو هووهیداوه دهیگوت" :فارسییهکهم زۆر باش نیه .داوام له کارمهندێکم -
که دهمزانی پهخشان جوان دهنووسێ -کرد که نامهیهک بۆ ئهمیر بنووسی .گوتم
بنووسێ که ئهو نابێ مهسهله تایبهتییهکانی ژیانی خۆی دهگهڵ کاری دیپڵۆماسی تێکهڵ
بکا 10".هووهیدا که له ڕاوێژی نامهکه تووڕه ببوو،وهک شکایهت بردبوویه الی شا .شا
لهجێدا الیهنی زاهیدیی گرتبوو .گوتبووی بهپێی ڕێوشوێنی دیپڵۆماتی ،ههق به زاهیدییه.
لهبارهی ڕاوێژی توندو بهژانی نامهکهشهوه ههر ئهوهندهی گوتبوو که "ههوڵ بدهن
ناکۆکییهکانتان چارهسهر بکهن 11".به جۆرێکی دیکه بڵێین ،هووهیدا دهبێ فکری
لهسهرکارالبردنی وهزیری یاغی له سهری خۆی دهرکا .بهپێی قاعیده کهمتر
سیاسهتمهدارێک ههیه پاش شکانو سهرشۆڕییهکی ئاوا،دهست له کارهکهی نهکێشێتهوه.
بهاڵم هووهیدا وا دیاربوو سهبری ئهییووبی ههیه .به سهرۆکوهزیری مایهوهو چاوهڕێ
بوو تا له دهرفهتی گونجاودا خۆی له دهست زاهیدی ڕزگار بکا.
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گرنگترین کێشهی نێوان زاهیدیو هووهیدا له "مهسهلهی پاسئاژۆیی" (اوتوبوسرانی)دا
دهرکهوت .سهرهتای ساڵی ،1349دهوڵهت بۆ چارهسهری کهمایهسیی بوودجه،نرخی
بڵیتی پاسی زیاد کرد .خوێندکاران بۆ ناڕهزاییدهربڕین ڕژانه شهقامهکانو خۆپێشاندانیان
ساز کرد .زۆر له خۆپێشاندهران گیران .ههیئهتی دهوڵهت کۆبوونهوهیهکی تایبهتیی بۆ
پێڕاگهیشتنی ئهو مهسهلهیه پێک هێنا .زاهیدی به پێچهوانهی عادهت ،له کۆبوونهوهدا
بهشدار بوو .هێندێک له سهرۆکانی زانکۆکان ،یهک لهوان عالیخانی ،سهرۆکی زانکۆی
تارانیش ،له کۆبوونهوهکهدا بهشدار بوون .زاهیدیو عالیخانی ههردووکیان پێیان وا بوو
سیاسهتی زیادکردنی نرخی بڵیتی پاس له سهرهتاوه ههڵه بووه .دهیانگوت پێش ئهوهی
کێشهکه قووڵ بێتهوه،دهوڵهت دهبێ پاشهکشه بکا؛ نرخهکان بێنێتهوه خوارو خوێندکاره
زیندانییهکانیش ئازاد بکا .باسی کۆبوونهوهی دهوڵهت درێژهی کێشاو نهگهیشتنه ئاکامێکی
هاوبهش .لهوکاتهدا شا له سویس بوو،و پشووی زستانیی خۆی دهگوزهراند .لهبهر
ئهوهی بهههرحاڵ بڕیاری کۆتایی بهو بوو ،له دهفتهری سهرۆکوهزیرهوه تهلهفۆنیان بۆ
کرد .له پێشدا هووهیدا ڕاپۆرتێکی بارودۆخهکهی دایه .به وتهی عالیخانی"،ڕاوێژی
ڕاپۆرتی هووهیدا له ئهندازهبهدهر بهپارێز بوو ".دوایه نۆرهی زاهیدی هات .ئهو زۆر به
ڕاشکاوی،لێکدانهوهی خۆی له وهزعهکه ،که پێی وا بوو مهترسیداره ،خسته بهر چاو .شا
بۆچوونی عالیخانیو زاهیدیی قبووڵ کرد .خوێندکارهکان ئازاد بوون،و نرخهکان دابهزین،
بهاڵم کێشهو ناخۆشیی نێوان هووهیداو وهزیری کاروباری دهرهوهی دهوڵهتهکهی ههر
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زیادی کرد.

مهسهلهی بهحڕهین کۆمهگی به تاریکبوونی ئهو پێوهندییانه کرد .سهد ساڵ بوو ئێران
ئیددیعای دهسهاڵتداریی بهحڕهینی دهکرد .ساڵی،)1968(1347ئینگلستان ڕایگهیاند ههتا
سێ مانگی دیکه ههموو هێزهکانی خۆی له خهلیجی فارس دهباته دهر .شا له وتووێژێکی
نهێنی دهگهڵ باڵیۆزی ئینگلیس له ئێراندا بڕیاری دا که ئێران واز له داوای دهسهاڵتداری
بهسهر بهحڕهیندا بێنێ .ههرلهو کاتهدا بڕیار درا چارهنووسی بهحڕهین خهڵکهکهی وێ له
ڕێگای ڕاپرسییهکی گشتییهوهو لهژێر چاوهدێریی ڕێکخراوی نهتهوهکاندا دیاریی بکهن .له
بهرامبهردا ،ئێرانیش دهسهاڵتی خۆی بهسهر سێ دوڕگهی ئهبوومووساو تومبی گهورهو
بچووکدا بهکار دێنا 13.دیاره هاوکات دهگهڵ ئهو وتووێژه نهێنییانه ،کۆمیتهیهکی دیکه
له وهزارهتی کاروباری دهرهوه خهریکی لێکۆڵینهوهی مهسهلهی بهحڕهین بوو .کاری
ئهوکۆمیتهیه تهواو به نهێنی دادهنرا .بهاڵم ئهندامانـــی ئهو کۆمیتــهیه،و ههروهها
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وهزیری کاروباری دهرهوهو تهنانهت سهرۆکوهزیریش،له حهقیقهتی وتووێژی شا
دهگهڵ ئینگلیس بێخهبهر بوون 14.خهڵکی ئێرانیش دیاره لهوداستانه ههرتهواو بێئاگا
بوون .لهالیهکی دیکهوه ،شا لهو کاتهدا ههروا بهنیاز بوو ڕواڵهتی حکوومهتی مهشڕووته
بپارێزێ .بهناچار پڕۆژهبڕیارێک که لهودا بڕیارهکانی شا دهبوونه قانوونێکی پهسندکراوی
مهجلیس درا به مهجلیس .به وتهی عهلهم ئهم مهسهلهیه بووه هۆی ئهوه که
ناکۆکییهکی توندی تازه بکهوێته نێوان هووهیداو زاهیدییهوه .به ڕواڵهت هیچ کامێکیان
ئاماده نهبوون بۆ دیفاع لهو پڕۆژهبڕیاره بچنه مهجلیس .بهپێی قاعیده ههردووکیان
دهیانزانی که کۆبوونهوهی باسی ئهو پڕۆژهبڕیاره ،به پێچهوانهی نهریتی باوی ئهو
ڕۆژگاره ،کهمێک ئاڵۆز دهبێ .دیاره زاهیدی دهیگوت ناکۆکیی وی دهگهڵ هووهیدا
لهسهر بهشداری له کۆبوونهوهی مهجلیسدا نهبوو .دهیگوت کێشه لهسهر چهندوچۆنی
ههڵوێستی دهوڵهت لهکاتی دانی پڕۆژهبڕیارهکهی دهوڵهتدا بوو .دهیگوت "دهقی دوو
وتاری جیاواز ئاماده کران ،یهکێک له وهزارهتی کاروباری دهرهوه ،ئهوی دیکه له
سهرۆکوهزیری .ئهعالحهزرهت دهبوو لهنێو ئهو دوو دهقه پێشنیارکراوهدا یهکێک ههڵ-
بژێرێ 15".حیزبی پانئێرانیست -که به قسهی باڵیۆزخانهی ئهمریکا ،ڕێبهرهکهی،پێوهندیی
به ساواکهوه ههبوو،و عادهتهن پهیڕهویی له خهتی دهوڵهت دهکرد-هێرشی کردبووه
سهر پڕۆژهبڕیارهکه .فڕاکسیۆنی ئهو حیزبه تهنانهت ههڕهشهی کردبوو که پڕۆژهی
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"متمانهئهستاندنهوه" له دهوڵهت ،دهدا به مهجلیس.

بهههرحاڵ،زاهیدیو هووهیدا ههردووکیان سهرهنجام لهو کۆبوونهوانهدا بهشدار بوون.
ههروهک چاوهڕوان دهکرا ،پڕۆژهی "متمانهئهستاندنهوه" دهنگیکی وای نههێنایهوه.
بهحڕهین سهربهخۆ بوو ،بهاڵم سهرۆکوهزیرو وهزیری کاروباری دهرهوهی ئێران ههر
نهیانتوانی ناکۆکییهکانیان چارهسهر بکهن* .بۆ ماوهی ساڵێک تهنانهت لێکیش زویر
* هادهی بێم کانهیی نێواو هووهیداو زاهیدی دهتوانین له ۆشهیهکی ێێانهوهی ئهوداس انه له زمرانی زاهیدییرهوه ترێ-
ب هین .دهڵێ" :ئهمن به ئاسانی ئرارهق دهکرهمو ئرهواو ههرچهنرد داواشره کردبروو پلرهی رهرمای سراڵۆنی مهجلییریاو
بردبووه سهر .به ناچار وه ێک قیهم دهکرد دهموچاوم ههموو ئارهق بوو .چهند دهقیقه دوای قیرهکانه ئهعالحرهزرهه
زهن رری لررێدا ،فررهرمووی "پێیرراو وتررووم کرره وه رری قیررهکردو ریرراوی" .وهاڵمرره دایررهوه کرره ئررهو هاپۆرترره درۆیرره.
فرمێیکێکیش له ۆهمدا نهبووه تهنیا ئارهقه کردبوو ".زاهیدی دهڵێ هووهیدا دهس ی له زیادکردنی رهرمای سراڵۆنهکهدا
ههبووه .دیاره ئه هر وهبیر بێ ی هوه که له ئامادهکردنی وتوومیه تهلهڤیزیۆنییه بهناوبان هکرهی نیکیرۆوو کهنرهدی لره
ساڵی1960دا ،الیهن رانی کهنهدی بهقهس ی هرمای ساڵۆنی س ۆدیۆکهیاو زیراد کررد ،چونکره دهیراوزانری نیکیرۆو بره
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بوونو قسهیان پێکهوه نهدهکرد .له میواندارییهکاندا ،زاهیدی پشتی ده هووهیدا دهکرد.
جارێکیان به دهنگی بهرز گوتبووی حازر نیه "دهست ده نێودهستی ئهو خوێڕییه گووه
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بنێ".

چهندین مهسهلهی دیکه سهرهنجام ئهو شتهیان که باڵیۆزخانهی ئهمریکا پێی دهڵێ
"ملمالنهی دایمیو کێشهی تاڵی تاکهکهسی"ی نێوان زاهیدیو هووهیدا ،گهیانده حاڵهتی
تهقینهوه .ساڵی،1349زاهیدی ،به پێچهوانهی ناڕهزایی هووهیدا 900سهعاتی واشڕۆن
کۆنستانتینی بهکڕین دا .دهیهویست له وهزارهتی دهرهوه ئهو سهعاتانه به دیاری بدا به
خهڵک **.عهلهم ئیددیعا دهکا که لهسهر ڕازیبوون بهو زێده خهرجییانه ،ئهویش له
ههلومهرجێکدا که دهوڵهت دهگهڵ کهمایهسیی بوودجه بهرهوڕوو بوو ،هووهیدای
سهرکۆنه کردوه .دهڵێ هووهیداش که دڵی له زاهیدی پڕخوێن بوو ،دهیهویست
دهرگای شکایهت لهو بکاتهوه که قسهکهیم پێ بڕیو گوتم" :لهخۆت بهوالوه کهس
بهرپرس نیه .چونکه زۆر الوازی بهخهرج دهدهی ".دهڵێ پاشان داستانی سهفهری
پاکستانم وهبیر هێنایهوه که لهودا زاهیدی توند هێرشی بۆ کردبوو .گوتم" :ئهگهر ئهمن
لهجێی تۆ بام ،ڕۆژێک که وهزیری دهرهوه له کهڕاچی جنێوی بهتۆ دا ئهوندهم دار له
18

پشتهقوونێ دهدان که بگاته سهرهمهرگ***".

دیاره له پێوهندیی ئاڵۆزو پڕنهفرهتی عهلهم دهگهڵ هووهیدادا،تهنانهت ئهو
سهرکۆنهوخۆههڵکێشانهش بهس نهبوو؛ لهوه گهڕێین که ئهو "دار لهپشتهقوون-
ڕاکێشان"هی وهزیریش ،ئهویش له سهدهی بیستهمدا ،تهنانهت ئهگهر خۆههڵکێشانی
ئاسانی ئارهق دهکا ،ئهودهم داس انی سۆبهی مهجلییی شووهای میللیو ناکۆکیی نێواو زاهیردیو هووهیرداا زۆر سرهیر
نایهته بهرچاو.
** زاهیدی دهڵێ کره ترهنیا سرهد سرهعاتی برهکێین داوهو دراوهکهشریانی لره یرفرانی رۆی داوه ،نرهک لره بوودجرهی
وهزارهتی کاروباری دهرهوه( .ئهردهشیری زاهیدی ،نامه بۆ نووسهر12 ،ی ئانوییهی .)2000
*** بههواڵهه له کردهوهدا،ههف اری عهلهم دهرهرهقی زاهیردی ده رهد رهف راری برهپارمزی هووهیردا زۆری فرهرق نرهبوو.
زاهیدی دهی وه" :هۆئمک نامهیهکه له عهلهمرهوه پرێ هیشرپ کره تێیردا بره تونردی هه رهی لره چهنرد براڵیۆزی ئێرراو
رتبرروو" .زاهیرردی دهسرربهجێ نامهیررهکی وهک ئررهوهی بررۆ هووهیرردای نووسرریبوو بۆعهلررهم نررارد .عهلررهمیش لرره جیرراتی
"دارلهپش هقوووداو"،دهسبهجێ نامهیهکی نووسیو داوای لێبووردنی کردو هوونی کردهوه کره نامره توندهکره نرهک رۆی
بهڵکوو یهکێک له ئمردهس هکانی نووسیویهو لهجیاتی وی ئیکزای کردوه(.ئهردهشیری زاهیدی ،وتوومی ده هد نووسرهر،
12ی ئووئیهی .)2000
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عهلهمیش نهبێ،لهخۆیدا قسهیهکی سهرسوڕهێنو کارێکی دزێوو لهباوکهوتوویه.
بهههرحاڵ ،عهلهم،ڕهنگه بۆ زیاترئازاردانی هوویدا بووبێ نوکتهیهکی وهک پێشوێژی
هێنایه گۆڕێ که زۆر پتر لهوهی بۆخۆشی بیری لێدهکردهوه،ڕاست دهرچوو .به
هووهیدای دهگوت" :بهاڵم شتێکت لهبیر نهچێ ،سهرهنجام ئهگهر ههودا ئابوورییهکان
لهبهریهک[بپچڕێن]،ئهوانه تۆ ڕادهکێشن .بزانه چییان له وهزیری بهرنامهڕێژیی توونس
کرد که ده ساڵ لهسهر کار بوو و دوایه بهرنامهکانی شکستیان هێنا ،بووڕقیبه-
سهرکۆمار-چیی کرد ئاغاش لهم قاعیدهیه بهدهر نیهو نۆرهی تۆش دێ ".عهلهم دهڵێ
19

هووهیدا "چاکی سهر لێشێوا".

دهبێ بگوترێ سهرباری کێشهی خۆیان ،مهسهله سیاسییهکانیش ڕادهی ناکۆکییهکانی
هووهیداو زاهیدییان زیاتر دهکرد .بۆنموونه ،زاهیدی به توندی دژی دانانی کچهشا،
ئهشڕهفی پههلهوی به سهرۆکی دهستهی نوێنهرایهتیی ئێران له کۆڕی گشتیی ڕیکخراوی
نهتهوهکاندا بوو .ههر لهو ڕۆژانهدا بوو که هووهیدا به میوانی چووبووه ماڵی یهکێک له
دهوڵهمهندانی ئهودهم .له داراییو سامانو دهستباڵویی خانهخوێ سهری سوڕمابوو و
گوتبووی فهزای ماڵهکهی پۆمپهیی وهبیر دێنێتهوه .ئێستا ژنێک که له ههمووکهس پتر
له بیروڕای گشتیی خهڵکدا نوێنگهی زێدهڕۆییهکانی ئهو پۆمپهییه بوو ،کرابووه سهرۆکی
دهستهی نوێنهرایهتیی ئێران له ڕێکخراوی نهتهوهکانداو زاهیدی ئهو ههڵبژاردنهی
پهسند نـــهدهکرد .دهیگوت" :گوناحکاری سهرهکی هووهیدا بوو؛ نهکههر سهفهرهکهی
ڕێک خست ،بهڵکوو سێسهدو پهنجا ههزار دۆاڵریشی بۆ خهرجی خۆی [کچهشا
ئهشڕهف] پێدا *20".

* زاهیدی دهڵێ کچهشا ئهشێهف دهیهوییپ یهکێک له دۆس ه کوههکانی ده هد ۆی بهرم ه کۆبوونهوهکانی همکخرراوی
نهتهوهکاو .ئهو دۆسر هی،له هاپرۆرتی وهزارهتری کاروبراری دهرهوهی ئرهمریکادا بره ناوی"،یرهکێک لره دهرسترهواوکردوه
تییهۆشرهکاو لره ێڵری ئاشرقانی الوی [کچهشرا]" نراو برراوه .بێوانرهIRANIAN ROYAL FAMILY, ( :
 .) NO.92Bبه وتهی زاهیدی ،ئهو(میشوق)ه وتبووی بۆ سهفهرمکی وا سێسهدههزار دۆاڵری دهو  .بره پێچهوانرهی
دئایهتیی توندی زاهیدی ده هد دانی ئهو دراوه،ههیرهتی دهوڵهه ،بهپێی قیهی زاهیدی ،دانی ئهو دراوهی پهس د کرد.
وم هیهک له پهس دکراومکری ههیرهتررری دهوڵرررهه لهو هۆئ ارهدا کررررره زاهیدی ئامائهی پێ دهکرا وهدهسرپ مرن کرهوه
که لهودا دهوڵهه دانی سێسهدههزار دۆاڵر به کچهشا ئهشێهفی پهس د کردوه ،لهنێوهرۆکی بهڵ هکه دهرناکهو که ئهو
دراوه بۆ ن ش ێک هرج کراوه.

332

مهتهڵۆکهی هویدا
به وتهی باڵیۆزخانهی ئهمریکا،مهسهلهی دواتر له پازدهی خهرمانانی1349دا هاته پێش.
ئهم جاره "زاهیدی لیستێکی له ناوی ئهو کهسانه که دهبوو میداڵی هومایوونــی
وهربگـــرن نارده دهفتـهری سهرۆکوهزیری .هووهیدا له ڕێگای یهکێک له
سکرتێرهکانیهوه لیستهکهی ناردهوهو ڕوونی کردهوه که لیستهکه دوای وهختی
دیاریکــراو گهیشتـــوه 21".گێڕانهوهی زاهیدی کهمێک فهرقی ههیه .بهقسهی وی ،ڕق-
ههستانهکهی زیاتر لهوه بوو که هووهیداو عهلهم دهستیان وێک دابوو و ناوی
چهندکهس له دهوروبهرهکانی خۆیانیان له لیستهکه زیاد کردبوو .به ههرحاڵ زاهیدی
دووباره نامهیهکی توندو بهژانی بۆ سهرۆکوهزیر نووسی .هووهیداش نامهکهی
بردهالی شاو دهستلهکارکێشانهوهی خۆی پێشکێش کرد .شا دهستلهکارکێشانهوهکهی
قبووڵ نهکرد .بهڵێنی دا که به مهسهلهکه ڕابگا .له ڕێگای موعینیان،سهرۆکی دهفتهری
تایبهتیی خۆیهوه ،زاهیدیی بانگ کرده وهزارهتی دهربار .لهوێ پێی ڕاگهیهندرا که دهبێ
یان نامه توندڕاوێژهکهی خۆی وهرگرێتهوه،یان دهست لهکار بکێشێتهوه .زاهیدی
کشانهوهی ههڵبژارد .دهسبهجێ بۆ گوزهراندنی پشوو چووه ڤیالیهکهی خۆی له
مۆنتڕۆی سویس 22.ماوهیهک لهوێ مایهوه ،بهاڵم زۆری پێنهچوو که دووباره کهوتهوه
بهر سهرنجی شاو کرایه باڵیۆزی ئێران له واڵته یهکگرتووهکان .له واشنگتۆن پاش
ماوهیهکی کهم ناوبانگی دهرکرد .سالی کووئین* که له بهنفووزترین ژنانی واشنگتۆن
بوو ،ئهوی به "پیاوێکی جوانچاک ،دهوڵهمهندو بهدهسهاڵت" دهزانیو دهیگوت "بهشێک له
باشترین میواندارییهکانی واشنگتۆن" دهبێ له باڵیۆزخانهی ئێران له واشنگتۆن ببینی.
باوهڕی وابوو که "ئهردهشیر به سهخاوهت بهناوبانگ بوو .له جیاتی سوپاسنامه
بهستهیهک خاویاری ئێرانیی بۆ ههموو ئهو کهسانه دهنارد که بۆ نانی شهو بانگهێشتنیان
23

دهکرد.

ئهو ڕاستییه که شا ڕێگای به هووهیدا نهدا بۆخۆی زاهیدی لهسهر کار البا ،له ڕاستیدا
بهشێک لهو ڕێککهوتنه نهگوتراوه بوو که شهوی دانانی هووهیدا له نێوان ئهوو شادا
پهسند کرابوو .ئهگهر هووهیدا وهزیرێکی بههێزی وهک زاهیدیی دهرکردبایه،ئهودهم
ڕادهی دهسهاڵتهکهی لهنێو خهڵک،و ههروهها لهنێو وهزیرهکانی کابینهدا ،بهجیددی
دهچووه سهر .جگهلهوه ،ئهوکاره خۆی جۆرێک سهربهخۆیی تێدا ههبوو که شا لهمێژ بوو
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مهتهڵۆکهی هویدا
سهربهخۆییهکی وای له سهرۆکوهزیرهکانی قبووڵ نهدهکرد .دهگهڵ ههموو ئهمانهشدا،
الدرانی زاهیدی ،ئهگهریش بهدهستی شا بوو،دهسهاڵتی هووهیدای لهالی بهشی زۆری
وهزیرانی کابینهکهی برده سهرێ.
له ههمووی گرنگتر ،شا ههرگیز ئهو سهربهخۆییهی له بواری سیاسهتی دهرهوهدا به
ڕهوا نهدهزانی .ڕهشهمهی ،)1973(1351شا دهستووری به عهلهم دا که"،به وهزارهتی
دهرهوهم گوتوه هیج کاربهدهستێک جگه لهخۆم ههقی نیه دهست لهکاری وهزارهتی
دهرهوه وهربدا ،تهنانهت گوتوومه برای هووهیدا که نوێنهری ئێمه له ڕێکخراوی
نهتهوهکانه ههقی نیه ڕاپۆرت به سهرۆکوهزیر بداتهوه،تهنانهت تهلهفۆن بکا.
سهرکۆنهم کرد که بۆچی ڕاپۆرتهکانی وهزارهتی دهرهوه دهدهی به براکهت( .دیار نیه
24

ئهو دوو برایه چ ههڵهیهکیان کردوه که ئاوا ئابڕوویان بهبادا دهدرێ).

ڕوون نیه شا ئهو فهرمانانهی لهسهر چ بناخهیهک دهرکردبوون ،بهاڵم له
دوورهدیمهنێکی گشتیتردا دهتوانین بڵێین پێوهندیی شاو هووهیدا دهگهڵ ئهوهی له
قانوونی بنهڕهتیی مهشڕووتهی ئێراندا لهبهر چاو گیرابوو وێکچوونێکی نهبوو و پتر وهک
پێوهندیی سوڵتانێکی نهریتخواز دهگهڵ وهزیر یان ئهتابهکهکهی دهچوو .ئهم ڕاستییه
ههرنهبێ له بارێکهوه له پێوهندیی نێوان هووهیداو وهزیرانی کابینهکهشیدا خۆی
دهنواند .ههرچهند هووهیدا بهو بهڵێنه هاته سهرکار که دهزگای دهوڵهتیی ئێران نوێ
بکاتهوه،ئهگهرچی له زهمانی الوهتییهوه ههوای نوێخوازیی لهسهردا بوو ،بهاڵم بهوحاڵه
مووچهی وهزیرهکانی به جۆرێک دهدرا که ڕهنگێکی دیوهخانی دهرهبهگایهتیی پێوه دیار
بوو .ههموو مانگێک نیوهی مووچهی ههر وهزیرێک له ڕێگهی بوودجهی نهێنیی
دهوڵهتهوه دهدرا .ههر وابزانه وهزیرهکان نهک کارمهندی دهوڵهت بهڵکوو خزمهتکاری
 فهرهیدوونی هووهیدا فهرمانێکی وای لهبیر نهبوو .به پێچهوانه ،دهی وه ،ههرکاه وتوومیمکی رنک له ئارادا بووایه،
شا دهس ووری دابوو که فهرهیدووو تهنیا ده هد ئهمیر عهبباسی برای وتوومی بکا .دهی وه نکوونهی ئهو وتوومیانه
دهتوانین له ساڵی1967دا ببی ین .ئۆک ۆبری ئهوساڵه شا بهنهێ ی فهرهیدوونی بانک کردهوه تاراو .داوای لێکرد بچێ ه
پاریس بزانێ دهتوانێ له همی پێوهندییهکانی ۆی ده هد کۆمۆنیی هکانی فههانیهوه،چاوی به نوم هرانی ڤێ امی
باکوور بکهو و بیروبۆچوونیاو له بارهی ئاش ییهوه بۆرسێ .ۆیا شا دهیهوییپ نه شی نێوبییوانی ئاش ی له ڤێ امدا
یاری بکا .وتوومیی فهرهیدوووو ههوڵهکانی شا هیچیاو به جێیهک نه هیش ن ،بهاڵم لهوداس انهدا فهرهیدووو فهرمانی
پێدرابوو لهتاراو تهنیا ده هد ئهمیر عهبباسی هووهیدا له بارهی چهندوچۆنی مهئکوورییهتهکهیهوه قیه بکا(.فریدوو
هویدا ،وتوومی ده هد نووسهر21،ی ئووتی.)1999
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هووهیدا بوون .شا بۆخۆشی جاروبار پاداشێکی دهدا به وهزیرانو لهو ڕێگایهوه نیشانی
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دهدا که ههموویان لهئاخردا ههر خزمهتکاری ئهون.
* * *

ساڵی ،)1970(1349ساڵی ناکۆکییهکانی هووهیدا دهگهڵ ئهردهشیری زاهیدی بوو .له
بهرامبهردا ساڵی  1350ساڵی زیادبوونی ئاڵۆزی له ژیانی تایبهتیی خۆیدا بوو .ژیانی
هاوبهشی دهگهڵ لهیال خهریکی لێکههڵوهشان بوو .وهک ههمیشه هیچ ڕووداوێک ،هیچ
ڕووبهڕووبوونهوهیهکی ههژێنهریش بهتهنیا ،هۆکاری کۆتایی پهیوهندهکهیان نهبوو .به
پێچهوانه،دووبارهبوونهوهی ناسازگارییه چووکهکان ،باری ماندووکهری ڕێوشوێنه
ڕهسمییه پڕئاڵۆزییهکان،ئهرکهکانی هاوسهری سهرۆکوهزیر که زۆرتر بێنرخ بوونو
رهنگه گرنگتر له ههمووان بێزاریی لهیال لهو ورده سازانه چووکهاڵنه که هووهیدا به
کۆمهکی وان لهسهر کار مابوو -پێکهنینێک لێرهو زهردهیهک لهوێ ،سهرلهقاندنێک
بهنیشانهی سوپاس بۆ ئهمو بێدهنگییهک بهرامبهر به گهندهڵیی ئهو -ژیانی هاوبهشیانی
نامومکین دهکرد .له ڕاستیدا،گرنگترین تایبهتمهندیی هووهیدا وهک سیاسهتمهدارێک-
،گرنگترین خاڵی الوازی وی وهکوو هاوسهرێک بوو .ئهو له سیاسهتدا ههمیشه حهزی له
سازان دهکردو لهبهر ڕووبهڕووبوونهوه ههڵدههات .بهاڵم له بواری ژیانی ژنو
مێردایهتیدا ،ههرئهو حهزهی ببووه گیروگرفتێک .ئهو قهت حازر نهبوو له
پرتهوبۆڵهیهکدا که لهنێوان ههر ژنومێردێکدا دێته پێش ،بهشدار بێو بێمهیلیی وی
بهوکاره لهیالی ئازار دهدا .دژکردهوهی هووهیدا بهرامبهر به یهکیهکی ڕهخنهکانی
لهیالو دهردی دڵی هاوسهرهکهی تهنیا بێدهنگی بوو .لهیال دهیگوت" :کهمدوێو
خۆخۆرهوه بوو .هیچ وهخت دهگهڵ من لهبارهی ئهو شتانهوه که ئهویان ئازار دهدا،
ئهوهی نیگهرانی دهکرد ،قسهی نهدهکرد .به پێچهوانهی [حهسهن] عهلی [مهنسوور] که
ههموو شهوێ دهنگۆ سیاسییهکانی ڕۆژی بۆ فهریده باس دهکردن ،ئهمیر ههرگیز
لهماڵێ باسی سیاسهتی نهدهکرد".

26

ناڕهزایهتیی لهیال ڕۆژبهڕۆژ زیاتر دهبوو،و هاوکات ،ههر ڕۆژه به زمانێکی بێپهرواترو
ئازاردهرتر به ئاشکراو نهێنی شکایهتی له ژیانی خۆیو دژوارییهکانی ئهرکی هاوسهری
سهرۆکوهزیر،و تهنانهت له هووهیدا خۆشی دهکرد .لهو ڕۆژانهدا هێندێجار له
خواردنهوهی ئهلکولیشدا زیدهڕۆیی دهکرد،و ههرئهمهش کۆمهگی به زیاتر تــوندبـوونی
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قسهکانی دهکرد .وا دیار بوو دهنگۆی دژوارییهکانی ژیانی ژنومێردایهتیی هووهیدا
وهبهر گوێی شاش کهوتبوو .کۆتاییهکانی ساڵی،1348ڕۆژێک له ڕێوشوێنێکی رهسمیدا،ئهو
27

به ڕاوێژێکی نیوه جیددی لێی پرسیبوو"،ئهو پیاوهی بۆ هێنده ئازار دهدهی؟"

یهکێک له یهکهمین ڕیشهکانی کێشهی لهیال دهگهڵ هووهیدا ،بوونو ڕهفتاری
مهئموورانی پارێزهری سهرۆکوهزیر بوو .له یهکهم ساڵهکانی سهرۆکوهزیریی
هووهیدادا یهکێک لهو مهئموورانه بهههڵه باغهوانێکی به گولله کوشت که چهندین ساڵ
له ماڵی بنهماڵهی لهیالدا کاری کردبوو .ههر لهوساوه لهیال له بوونی پارێزهران لهنێو
ماڵدا ناڕازی بوو .چهند حهوتوو دواتر ،لهیال گوێی لێبوو که یهکێک له مهئموورهکان به
تهلهفۆنی ماڵی هووهیدا زهنگی بۆ فهرماندهکهی لێداو باسی کێشهیهکی بۆ کرد که
شهوی پێشتر له نێوان هووهیداو هاوسهرهکهیدا ڕووی دابوو .گوتبووی" :دوێشهو
جهنابی سهرۆکوهزیر لهسهر کاناپه خهوت ".ئیدی پیاڵهی سهبری لهیال لهسهریهوه ڕژاو
28

لهوهودوا نهیهێشت پارێزهرهکان بێنه ژووری ماڵێ.

له درێژایی ساڵهکانی هاوسهریدا ،هووهیداو لهیال چهندین جار به شێوهی کاتی لێک جوێ
بوونهوه .ههموو جارێ هووهیدا دهچۆوه ماڵی دایکی .سهرهنجام ڕۆژێک لهیال هاته سهر
ئهو ڕایه که تهاڵق نهبێ چارهیهک نیه .ههروهک کاتی خۆی لهپڕ باسی زهماوهندی
دهگهڵ هووهیدا هێنابووه گۆڕێ ،ئهمجارهش داوای تهاڵقی لهنهکاو دهگهڵ باس کرد.
شهوێکیان که هووهیدا درهنگ لهسهرکارڕا هاتهوه ماڵێ ،لهیال ئهوی له بڕیاری خۆی
ئاگادار کرد .ههرچهند هووهیدا تووڕهو دڵشکاو بوو ،بهاڵم بهربهرهکانیی نهکرد.
جانتایهکی پڕ کرد له لیباسی خۆیو بهیانییهکهی ماڵی لهیالی بهجێ هێشتو ئیدی
ههرگیز وهکوو مێرد ڕووی تێنهکردهوه *.یهکدوو ڕۆژ دواتر ،تهنیاو خهفهتبار له
دهفتهری کارهکهی دانیشتبوو .لهنهکاو فرمێسک به چاوانیدا هاتنه خوار .سهرۆکی
دهفتهرهکهی،موحهممهدی سهفا ،له ژوورهکه بوو .هووهیدا ڕووی تێکردو گوتی" :لهیال
داوای تهاڵق دهکا ".وشهیهکی دیکه له نێو ئهم دووانهدا نههاتو نهچوو.

29

* ئهوکاه هووهیدا ماڵێکی له تاراو نهبوو .فهرهیدوووو ب هماڵهکهی ئهو هۆئانه له تاراوو له ماڵی دایکی دهئیاو .ئرهمیر
عهبباسیش ناچار بوو بچێ ه ئوورمک له دهف هری کارهکهی .دوای ماوهیهک شا فرهرمانی دا دهوڵرهه کۆشرکێکی یرهکێک
له وشکهکانی بکێ و بیکاته ماڵی ههسکیی سهرۆکوهزیر .هووهیدا دواتر لهو ماڵه ههسکییهدا دهئیا.
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پێنج ڕۆژ دواتر ،لهیال زهنگی بۆ دهفتهری کاری هووهیدا لێداو بۆ نانی نیوهڕۆ
بانگهێشتنی کرد .لهیال دهیگوت" :بهدهگمهن زهنگم بۆ دهفتهری کاری لێدهدا ".هووهیدا
بانگهێشتنی لهیالی قبووڵ کرد .ڕۆژی دیدارهکه لهیال هووهیدای قانیع کردکه تهنیا به
تهاڵق دهتوانن دۆستی یهکتر بمێننهوه .وهختێک باسی ئهو دیدارهی دهکرد ،نیشانهی
غهم له ڕوخساری وهدهرکهوت .گوتی" :ئیدی خاڵێکی هاوبهش له نێوانماندا نهمابوو".
ههردووکیان ئۆگری کتێبو فیلمو مۆسیقای کالسیک بوون ،بهاڵم تهنانهت ئهو ئۆگرییه
هاوبهشانهش نهیانتوانی ژیانه هاوبهشهکهیان نهجات بدهن.
لهیال له کاتی باسی چهندوچۆنی تهاڵقهکهیدا،غوربهتیی ههستا،چاوی پڕ بوون له
فرمێسکو گوتی" :کاتێک سهیری ژیانی خۆم دهگهڵ ئهمیر دهکهم ،دهبینم تهنانهت یهک
کاری خهراپیشی دهرههقی من نهکردوه .ههرچاکهی کردوه .مهسهله ههر ئهوه بوو که
نهمدهویست ژنی بم 30".ئهو ،دوای بیست ساڵ ژیانی دوورواڵتیو دووباره بیرکردنهوه
له ڕابردوو ،له بارهی هووهیداوه،پیاوێک که کردبوویه مێردی خۆی،ههمیشه ڕێزی لێ-
دهگرتو ههرگیز ئاشقی نهبوو،و ئهمڕۆ له ههمیشه زیاتر بۆی تازیهبار بوو،
ههڵسهنگاندنێکی تازهی ههبوو .چهندین جار دووپاتهی کردهوه که"،گهورهترین خاڵی
31

الوازیی وی ئهوه بوو که ههموو ملهوڕییهکانی منی تهحهممول دهکرد".

هووهیداش سهرهنجام ئهوڕاستییه تاڵهی قبووڵ کرد که زهماوهندهکهی شکستی هێناوه.
له خاکهلێوهی 1350دا ،دۆستی جێی متمانهی خۆی ،ناسری یهگانهی ڕاسپارد که لهجیاتی
وی وردهکارییه قانوونییهکانی تهاڵق ،جێبهجێ بکا .حوکمی یهکجاریی تهاڵقهکه چواری
گهالوێژی 1350دهرچوو .لهیال دهیگوت" :ئهمیر هیچی نهدهویست .تهنیا کتێبو
لیباسهکانیی بردن .تهنانهت چهند تابڵۆیهکیش که بۆخۆی کڕیبوونیو ژووری دانیشتنی
پێ ڕازاندبوونهوه،و دهستێک قاپو قاچاغی لیمووژ که بۆخۆی له ئورووپاوه
هێنابوونی،ئهوانیشی بۆ من بهجێ هێشتن 32".دووی بانهمهڕی ،1350لهیال له نامهیهکدا بۆ
دۆستی دێرینی خۆی جین بێکهر* به ڕاوێژێکی وهک ئهوه له بارهی هووهیداوه
نووسی" :مانگی ڕابردوو ئهمنو ئهمیر یهکترمان تهاڵق دا .دهمهویست زووتر بنووسم.
بهاڵم تا ئێستا دهقیقهیهکیش وهختی بهتاڵم نهبووه .کار له گوڵخانهو دۆستانێک که
نایانهوێ بهتهنیام جێ بێڵن،دهستیان داوهته دهستی یهکو سهری منیان لهو ڕۆژانهش که
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ژنی سهرۆکوهزیر بووم شلووقتر کردوه .دیاره ئهمنو ئهمیر هێشتا دۆستی نیزیکی
یهکتریینو دهمانهویست ئهو هاوڕێیهتییه بپارێزینو له ڕاستیدا هۆی تهاڵقهکهش ههر
ئهوه بوو ...دهمانهویست دۆست بمێنینیهوه 33".بهڕاستییش دوای تهاڵق ئهو دووانه
وهک دوو دۆستی نیزیک مانهوه .لهوهودوا ،زۆربهی ڕۆژانی پشوویان پێکهوه ڕادهبوارد.
بهڕێکوپێکی یهکتریان دهدیو گوڵه ئۆڕکیدهیهکیش که ههموو ڕۆژێ لهیال دهیناردو
هووهیدا له بهرۆکی کۆتهکهی دهدا نیشانهو سێمبولی ئهو ئۆگرییه پایهداره بوو .نهک-
ههر زهماوهندو تهاڵق بهڵکوو دۆستایهتییه پایهدارهکهشیان ڕهنگدانهوهی تایبهتمهندییه
بێوێنهکانی ڕهفتاری ئهو دووکهسه بوو.
وا دیار بوو هووهیداش دوای ماوهیهک ناڕهحهتیو دڵبهغهمی سهرهنجام ههم
تهسلیمی حهقیقهتی جودایی له لهیال بوو،و ههم هۆیهکانی باشتر تێگهیشت .ساڵی،1351
کاتێک جین کرۆکهر یهکی دیکه له دۆستانی لهیال سهفهری ئێرانی کرد ،هووهیدا نهک-
ههر وای کرد به "فڕۆکهو هێلیکۆپتێرو جیپ"ی سهرۆکوهزیری سهرانسهری ئێران
بگهڕێ ،بهڵکوو کاتێک لهیال میواندارییهکی شێوی بۆ دۆستهکهی ڕێک خست"،ئهمیریش
هات،گوتی ،لهیال منی تهاڵق نهداوه ،سهرۆکوهزیری تهاڵق داوه 34".لهوهودوا سهربهندی
قسهکانی لهبارهی تهاڵقهوه ههر ئهوه بوو .زۆرجار دهیگوت لهیال حهزی له ئهرکی
ڕۆژانهی هاوسهری سهرۆکوهزیر نهبوو.
دیاره تهاڵقی هووهیدا تا ماوهیهکی زۆر بابهتی سهرهکیی دهنگۆی زۆرتر قینلهزگانهی
تاران بوو .ئهو ڕاستییه که تهاڵقی سهرۆکوهزیر کهموزۆر هاوکات دهگهڵ بڕیاری
دهوڵهت بۆ داخستنی ژمارهیهکی زۆر له ڕۆژنامهو گۆڤارهکانی واڵت بوو،کۆمهگی به
برهوپهیداکردنی ئهو دهنگۆیانه کرد که هێندێکیان بهحهق قینلهزگانه بوون .دهوڵهت
ئیددیعای دهکرد که ئهو باڵوکراوانهی لهبهر تیڕاژی کهم داخستوه.
وهزارهتی (اطالعات)ی ئهوکات پشتی به بڕیارێکی ههیئهتی دهوڵهت له ساڵی1342دا
دهبهست که لهودا بڕیار درابوو مۆڵهتی باڵوبوونهوهی ئهو باڵوکراوانه که تیڕاژیان
ناگاتـــه نیسابێکــی دیاریکـــــراو ههڵوهشێتهوه .پهرویزی ڕاجی که له ڕاوێژکارانی نیزیکی
هووهیدا بوو ،پێیوایه"،زۆر لهو ڕۆژنامانهی داخران تهنانهت شیاوی ناوی ڕۆژنامهش
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نهبوون .زۆربهیان شهونامهگهلێکی چوار الپهڕی بوون که لهواندا به تیتری
درشت،ڕووخانی نیزیکـــــی ئهم کابینهیـــــه یان ئه وهزیره پێشبینی دهکراو ئهو پێشبینی-
یانهش تهنیا پهیڕهوی ئۆگریی کهسێتیی سهرنووسهرانی ئهو باڵوکراوانه بوون .جگه لهوه،
ئهم باڵوکراوانه بهکردهوه هیچ خوێنهرێکیان نهبوو و تهنیا سهرچاوهی داهاتیان چاپی
ڕێکالمی دهوڵهتی بوو که به کۆمهگی وهزیرێک که نهزهری بهرامبهر بهو ڕۆژنامهیه
باش بوو وهریان دهگرت ...لهونێوهدا (توفیق) که ژمارهیهکی زۆر خوێنهری ههبوو
جێگهو پێگهیهکی تایبهتیی ههبوو .به باوهڕی من چارهنووسی (توفیق)و داخرانی ئاکامی
ئهو ڕاستییه بوو که به چوونهسهری دهسهاڵتی شا،ئیدی له واڵتدا جێگایهک بۆ شۆخیو
گاڵتهجاڕی نهمابوو .بێگومان هووهیدا پیاوێکی لیبڕاڵڕهفتار بوو که خزمهتی ئاغایهکی
35

ملهوڕی دهکردو دیاره [لهبارهی داخستنی (توفیق)]هوه ببووه داردهستی شا".

به لهبهرچاوگرتنی ههموو نیشانهکانی بهردهست ،یهک لهوان ئهوڕاستییه که ئهوه شا
بوو چهندین جار فهرمانی تهمبێکردنی ئهم گۆڤار یان ئهوسهرنووسهری دهردهکرد،و
به لهبهرچاوگرتنی بایهخی کۆمهاڵیهتیی (توفیق) وهک یهکێک له خۆشهویستترین
باڵوکراوهکانی ئهودهمو له گرنگترین گۆڤاره گاڵتهجاڕییهکانی سهردهمی مهشڕووتهی
ئێران،ڕوونکردنهوهکانی ڕاجی ماقووڵ دێنه بهرچاو .به جۆرێکی دیکه،گرنگیی (توفیق)
لهوه زیاتر بوو که هووهیدا بتوانێ ،به تهنیایی،فهرمانی پهکخستنی دهربکا .مهجیدی به
زمانێکی بهپارێزتر قسه دهکا .به ڕواڵهت ئهو بۆخۆی بهرامبهر به مهسهلهی(توفیق)
لهسهر ههست بوو ،چونکه دهڵێ یهکدووجار لهو بارهیهوه پرسیارگهلێکی له هووهیدا
کردوه .دهڵێ "یهکدوو جاریش" که له بارهی (توفیق)هوه پرسیم"،هووهیدا خۆی له
وهاڵمدانهوهی پرسیارهکهم بوارد ".و ئهم مهسهلهیه به باوهڕی مهجیدی نیشانی دهدا که
هووهیدا نهیدهویست بیڵێ 36".به باوهڕی مهجیدی" ،دهزانین که ڕۆژنامهی(توفیق)
دهگهڵ ههموو بهربهستو سانسۆرێک که ههبوو،زۆر له مهسهله سیاسییهکانی
دهنووسی .بهتهوسو پالر یان به قهڵهمێکی تایبهتی ئاماژهی به مهسهلهکان دهکردو له
کاریکاتۆرهکانیشدا زۆر ڕاشکاوانهترو ڕوونتر"هێرش"ی دهکرد .ئهو ژمارهیهی ڕۆژنامه
که ڕاگیراو به دواشیدا ڕۆژنامهکه داخرا ،ژمارهیهک بوو که لهبارهی هووهیداو
خێزانیهوه گاڵتهیهکی ناشیرنیان کردبوو .لهسهر ئهوه سهبرو حهوسهلهی دهزگا گهیشته
ئاخریو پێشیان پێگرت .ئهمن پێم وانیه هووهیدا کهسێک بووبێ لهسهر گاڵتهیهک که به
خۆیو خانمهکهی کراوه،ههرچهند ناشیرنیش بێ،پێشی کاری ڕۆژنامه بگرێ .چونکه
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هووهیدا دهگهڵ بنهماڵهی (توفیق)هکان ئاشنا بوو و دواتریش زۆری کۆمهگ کردنو
تهنانهت یهکێک لهوان که له ڕێکخراوی بهرنامه بوو لهمێژ بوو مووچهی وهردهگرت به-
اڵم نهدههاته سهر کار،وهختێک ویستم دهری بکهم پێی گوتم نهکهیو پێشی کارهکهمی
گرت .ئهوه نیشان دهدا که هووهیدا دهگهڵیان دۆست بوو .به تایبهتی که دواتر
دهوهللوویان هان دا ڕۆژنامهی کاریکاتۆڕ وهڕێ بخاو درێژهی بدا،چونکه پێیان وابوو
ڕۆژنامهیهکی گاڵتهجار بۆ واڵت پێویسته...ئهدی بۆچی بهو شێوهیه پێشی ڕۆژنامهی
(توفیق)یان گرت،ئهویش له ژمارهیهکدا که هێرش کرابووه سهر هووهیدا .بۆیه ئهمن
ناتوانم باوهڕ بکهم که هووهیدا بهتهنیا بڕیاردهری ئهوکاره بووه ،ناتوانم ،بۆخۆم نازانمو
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بۆیه ناتوانم وهاڵمێکی دروستیش بدهمهوه".

گێڕانهوهکهی مهجیدی له چهند بارهوه جێگای باسو لێوردبوونهوهیه .یهکهم ئهوه که
به قسهی عهبباسی توفیق،ئهوو براکانی پتر له ههموو کهس هووهیدایان به بهرپرسی
داخرانی(توفیق) دهزانی ههر بۆیهش له وهزارهتی دادی دهورانی شا شکایهتیان لێکرد.
جگهلهوه به وتهی توفیق،هووهیدا بهر له داخرانی (توفیق) چهندجار ههوڵی دا ،به ڕێگای
جۆراوجۆردا گۆڤارهکه بێنێته ژێر ڕکێفی دهوڵهتی خۆی .وهختێک پێشنیاری کرد که
دهوڵهت زۆربهی بهشهکانی خاوهنانی گۆڤارهکه بکڕێ ،بهاڵم برایانی توفیق نهچوونه
ژێربار .عهبباسی توفیق دهیگوت کاتێک هووهیدا له ڕاکێشانی (توفیق) نائومێد بوو کهوته
ههوڵی لهنێوبردنی .به بوودجهیهکی قورس ،باڵوکراوهی (کاریکاتۆڕ)ی له بهرامبهر
(توفیق)دا قوت کردهوهو هێندێک له نووسهره بهڕابردووهکانی (توفیق)ی کێشانه
باڵوکراوه تازهکه .به جۆرێکی دیکه بڵێین به پێچهوانهی قسهی مهجیدی ،دهست-
بهکاربوونی (کاریکاتۆڕ) پێش داخرانی (توفیق) بوو و به ههنگاوێک بۆ داخستنی
دوکانهکهی دهژمێردرا .له ههمووی گرنگتر ئهوهیه که عهبباسی توفیق ئهو ئیددیعایهی
مهجیدی که ئهو دوای داخرانی (توفیق)یش ،له حاڵێکدا کارێکی نهکردوه،ههروا مووچهی
له ڕێکخراوی بهرنامه وهرگرتوه ،به "درۆی ڕووت" ناو دهبا .دهڵێ بهڕێکهوت به
فهرمانی مهجیدی نهکههر ئهویان بێکار کرد ،بهڵکوو نهیانهێشت له ئیداره
دهوڵهتییهکانی دیکهشدا دابمهزرێ  .به وتهیهکی دیکه،نهک ههر کۆمهگیان نهکرد،
بهڵکوو بهردیشیان خسته سهر ڕێی .بۆ ئیسباتی قسهکانی خۆی چهند وێنهی له نامهکانی
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ڕێکخراوی بهرنامهی دامێ که گێڕانهوهکهی له بارهی ڕووداوهکانهوه پشتڕاست
دهکهنهوه*.
لهالیهکی دیکه،ئاماژهی مهجیدی بهو ژمارهیهش که [لهودا] هێرش کرابووه سهر
هووهیدا له راستیدا دووپاتهکردنهوهی دهنگۆیهکه که ئهمڕۆ وا دیاره به حهقیقهت
دهزانرێ .ئهگهرچی چهندوچۆنی نهخشی هووهیدا له داستانی داخستنی (توفیق)دا تهنیا
ئهوکاته به تهواوی ڕوون دهبێتهوه،که دهستمان به ههموو بهڵگهنامهکانی وهزارهتی
دهربارو وهزارهتی (اطالعات)و ساواکو دهفتهری سهرۆکوهزیر ڕابگا ،بهاڵم نابێ له
شتێکدا گومانمان ههبێ :ئهو دواژمارهیه که گۆیا لهودا "هێرش کرابووه سهر
هووهیدا"،لهبنیڕا نهبووه .عهبباسی توفیق ئهمڕۆ به ڕاشکاوی جهخت دهکاتهوه که ئهوو
براکانی کاتێک خهبهری داخرانی گۆڤارهکهیان وهرگرت،به ئهنقهست ئهو دهنگۆیهیان له
شاردا برهو پێدا که داخرانی (توفیق) بههۆی کاریکاتۆڕێک بووه که لهودا ئاماژه به
پێوهندیی سیکسیی نێوان هووهیداو هاوسهرهکهی کرابوو .برایانی توفیق به تامهزرۆیانو
الیهنگرانی گۆڤارهکهی خۆیان دهگوت که له دواژمارهدا که ڕاگیرا کارتۆنێک ههبوو که
لهودا"،هووهیدا له لهیال دهپرسێ،بۆچی داوای تهاڵق دهکا" .ئــهویش لهوهاڵمدا دهڵێ.
"ازدولت بپرس".
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[ بۆ ئاگاداریی ئهو خوێنهرانهی فارسی باش نازانن ،ئهم ڕسته

فارسییه به دووجۆر دهخوێندرێتهوه ،مانای یهکێکیان ئهوهیه که (له دهوڵهت بپرسه)،
دووهمهکهش دهڵێ (له شتهکهت بپرسه-.وهرگێڕ ]-ههرچهند زۆر سهرچاوهی ئاگاداری
دیکهش جهخت دهکهنهوه که(توفیق) به فهرمانی ڕاستهوخۆی شا داخراوه-هێندێک
دهڵێن شا ڕقی له کارتۆنێک ههستاوه که لهودا ئێران به گۆڕستان چوێندرابوو

39

هێندێکی دیکهش دهیگێڕنهوه سهر ڕهخنهیهکی توند له بنهماڵهی پادشایهتی-و
ئهگهرچی به لهبهرچاوگرتنی گرنگیی (توفیق) له مێژووی چاپهمهنیی هاوچهرخدا بهدوور
دهزانرێ که هووهیدا ،ئهگهریش ویستبای بتوانێ بێ ئیزنی شا (توفیق) دابخا،بهوحاڵهش
گومانو دهنگۆی نهخشی هووهیدا لهو داستانهدا بهئاسانی لهنێو کۆمهاڵنی خهڵکدا برهوی
پهیدا دهکردو باوهڕی پێدهکرا .به باوهڕی من ئامادهیی خهڵکی ئهودهم بۆ قبووڵکردنی
دهنگۆی دژی دهوڵهتو دژی هووهیدا بۆخۆی نیشانهی ئاشکرای درزێک بوو که
* بهشێک لهو بهڵ انهی دوای چاپی دهقی ئی لیییی ک ێبهکهو دی ی ئیددییاکانی مهجیدی داو برهمن .لرهو بارهیرهوه
سوپاسی دهکهم .به وتهیهکی دیکه،دهبێ دهقه فارسییهکه به ههمووال یرتر له دهقه ئی لییییهکه بزانر .
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کهوتبووه نێوان میللهتو ڕێژیمهوه .ئاشکرایه که خهڵکی ئازادو ئاگادارو ڕازی کهمتر دڵ
به دهنگۆ خۆش دهکهنو ئۆگرییان به برهوپێدانی دهنگۆیهک نیه که خهراپهی ڕێژیم
بڵێ.
* * *
نیشانهکانی دیکهی ئهو درزه دهتوانین له هێندێ شوێنهواری ئهدهبیی ئهو ڕۆژگارهدا
ببینین .جارێک هووهیدا بۆخۆی بابهتی سهرهکیی ئهو جۆره ئاماژه ئهدهبییه
ڕهخنهگرانهیه بوو .نموونهی زهقی ئهو جۆره شوێنهوارانه دهتوانین له داستانهکانو
فیلمێکی ئیبڕاهیمی گولستاندا ببینین .گولستان پێوهندییهکی شهخسیی لهمێژینهی دهگهڵ
هووهیدا ههبوو .ئاشنایهتییهکهیان دهگهڕایهوه کۆتایی دهیهی سی[ی ههتاوی] .هووهیدا
ئهوکات ههروا له کومپانیی نهوت بوو ،گولستانیش جێگری سهرۆکی پێوهندییه
گشتییهکانی کۆنسێڕسیۆم له ئێران بوو .جگه لهو ڕابردووه کارییه هاوبهشه ،ئهم دووه
دۆستانی هاوبهشی وهک سادقی چووبهکیان ههبوون .ههرلهو کاتهدا ،گولستان دایکو
برای هووهیداشی دهناسین .ڕێزێکی زۆری بۆ دایکی هووهیدا ههبوو و فهرهیدوونیش
یهکێک له نیزیکترین دۆستهکانی بوو (و ههشه) .پێم وایه زیادمان نهگوتوه ئهگهر بڵێین
هووهیدا "له ژیانیدا هیچ ژنێکی بهقهد دایکیو هیچ پیاوێکی به ڕادهی فهرهیدوون خۆش
نهویستوه 40".سهرباری ئهو ئۆگرییه سۆزدارییهش ،له تهواوی دهورانی چاالکیی سیاسیی
هووهیدادا ،گولستان یهکێک له بهنفووزترین ڕووماکانی کۆمهڵهی فهرههنگیی ئێران بوو.
ئۆگریی هووهیدا به ڕووناکبیرانو ئهو ڕاستییه که ئهو خۆشی به یهکێک له گرووپی
ئهدیبان دهزانی ههموو دهستیان وهدهستی یهک دهداو کهسایهتیی گولستانیان بۆ
هووهیدا زۆر سهرنجڕاکێش دهکرد.
ئهو پێوهندییه سۆزدارانه پێچهڵپووچه له نێوان ئهم دووانهدا ،جاری وابوو کاری
گولستانی ئاسان دهکردو جاری واش بوو ژانهسهری بۆ پێکدێنا .بۆ نموونه،گولستان
فیلمێکی دیکۆمێنتیی له بارهی جهواهێراتی سهڵتهنهتییهوه دروست کرد .فیلمهکه
دیمهنگهلێکی بێئهندازه تازهو داڕشتنێکی جوانی ههبوو و زمانی گێڕانهوهکهشی زۆر
لهسهرێ بوو .ئامادهکهری ئهو فیلمه بانکی مهرکهزی بوو که ئهودهم مههدیی سهمیعی
سهرۆکایهتیی دهکرد .سهمیعییش له دۆستانی نیزیکی گولستان بوو .بۆ تهواوکردنی
الیهنه هونهرییهکان،پێویست بوو کۆپییهک له فیلمهکه بنێردرێته لهندهن .بهاڵم به
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هێندێک هۆ که ڕیشهیان له بهرچاوتهنگیو ملمالنهی پشتی پهردهی دیوهخانی ئێراندا
بوو ،وهزارهتی فهرههنگ له دهرکردنی مۆڵهتی گومرکی بۆ ئهو مهبهسته خۆی
دهگنخاندو به ههزارویهک بیانوو ،کاری فیلمهکهی وهدوا دهخست .کاتێک مههدیی
سهمیعی هووهیدای له کارشکێنیی وهزارهتی فهرههنگ ئاگادار کرد ،ئهو زۆر "تووڕه بوو
و فهرمانی دا چوار ئهڵقه فیلم به کهلکوهرگرتن له پۆستی دیپڵۆماتیو بێمۆڵهتی
41

وهزارهتی فهرههنگ بنێرنه لهندهن".

یهکی دیکه له فیلمه دیکۆمێنتییهکانی گولستان دهربارهی ڕێفۆڕمی زهوی بوو .ئهمهیان
چارهنووسێکی تهواو جیاواز له فیلمی پێوهندیدار به جهواهێراتی سهڵتهنهتییهوهی پهیدا
کرد .گولستان لهم فیلمهدا نیشانی دابوو که له ئاکامی ڕێفۆڕمی زهوی له ئێراندا"،چینێک
سهرمایهداری تازهی دێهاتی خهریکه پێدهگا ".هووهیدا فیلمهکهی له ستۆدیۆی گولستان
دی .به ڕواڵهت پێی باش بوو .ههرچهند دهیگوت گولستان ویستوویه"،دروستبوونی
چینێکی کووالکی* ئێرانی نیشان بدا 42".ههرلهو کاتهدا ،لهم فیلمهدا کووالکه
تازهسهرههڵداوهکه ئهندامی حیزبی "ایران نوین"یش بوو .به واتهیهکی دیکه،گولستان ئهو
کهسایهتییهی کردبووه سێمبولی نهخشی ڕوولهزیادبوونی دهوڵهت له الدێ،و هی حیزب
له دهوڵهتدا .هووهیدا پاش دیتنی فیلمهکه دهسبهجێ پێشنیاری کرد که گولستان به
دهوڵهتی بفرۆشێ .ههرلهوێ نرخێک دیاری کراو هووهیدا ئهڵقه فیلمهکانی ،که پێی
وابوو ههرئهو یهک نوسخهیهیه ،دهگهڵ خۆی برد .بهاڵم سهرباری چهندین جار ههوڵو
تهقهال،گولستان نه ههرگیز توانی ئهو دراوهی دانرابوو وهرگرێو نه توانی فیلمهکه
وهرگرێتهوه .ههرجارێکیش لهو بارهیهوه پرسیاری له هووهیدا دهکرد ،یهک وهاڵمی
وهردهگرتهوه .هووهیدا دهیگوت فیلمهکهی ناردۆته دهربارو هێشتا وهاڵمێکی
وهرنهگرتۆتهوه .له ڕاستیدا زرینگانهوهی ئهو ناخۆشییانهی نێوان هووهیداو گولستان
دهتوانین له بهشێکی داستانو فیلمهکانی گولستاندا ببینین.
له داستانێکی درێژدا بهناوی "از روزگار رفته حکایت" (گێڕانهوهی ڕۆژگاری
ڕابردوو)،گولستان به پهخشانێک که یهکجار کورتهو زۆرتر وهک شێعر دهچێ،دیمهنێکی
زۆر ڕوونی له ڕادهی بوونناسیی تێپهڕینی کۆمهڵی نهریتیی ئێران بهرهو نوێبوونهوه
* کووالک وشهیهکی هووسییهو به دمهاتییه ۆش وزهرانهکاو ده وترا .له دهورانی س الی دا تۆمهتی کووالکبووو مهر ی
بهمیلرررریۆو مرۆڤی لێکهوتهوه.
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کێشاوهتهوه .ههرکام له کهسایهتییهکانی ئهم داستانهی به وردهکاریو وهستایهتییهکی
تهواو دروست کردوهو حاڵهتی دهرهوهو ژوورهوهیانی گێڕاوهتهوهو دیمهنێکی سهرنج-
ڕاکێشو زیندووی له ژیانی وهچهی پێشووی ئێرانییهکان خستۆته بهر چاو .حیکایهتخوان
پیاوێکه که بیر له ساڵهکانی الوهتیی خۆی دهکاتهوه؛ بابیی وهبیر دێتهوه که پیاوێکی
سهختگیرو کهمدوێو ملهوڕ بوو و خۆی به گرفتاری داوی ئاڵوگۆڕی قووڵو
لهچارنههاتووی کۆمهڵ دهزانی .بهربهرینیو ئاکامهکانی ئهو ئاڵوگۆڕه ڕیشهی
دهرهێنابوو .لهنێو دۆستانی بابیدا ،پیاوێک ههبوو که"،زاراوهکهی تێکهڵ ،هۆشی ڕێک-
وپێکو جهفهنگهکانی لهڕووی یادداشتهکانیهوه بوون،و لهخۆوه وهکازی دهکوتا،و
فێڵهکهشی ئهوه بوو که ههرچی تهماعی پلهوپایهو دهسهاڵتی ههیبوو لهپشت ئیددیعای
بێتهماعی،و بیمهیلی،و لهپشت ئیددیعای ئهوه که تهسلیمی قهزاوقهدهره ،دهشاردهوه-
ههرچهند ئهمانه ههموو هووهیدا (ئاشکرا) بوون".
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زهحمهته کهسێک ئهم دهقه

بخوێنێتهوهو تێنهگا که "هووهیدا"ی کۆتایی ڕستهکه نه سیفهت ،بهڵکوو ناوێکی تایبهتهو
نووکی تیژی هێرشهکهش ڕووی له کهسایهتیی ئهمیر عهبباسی هووهیدایه.
جگهلهوه ،کاتێک گولستان بهشێک له شانۆنامهی بێڕنارد شاو بهناوی "دۆن ژۆئهن له
دۆزهخ"ی ،کرده فارسیو هێنایه سهر شانۆ،گوڵێکی ئۆرکیدهی له بهرۆکی کۆتهکهی
شهیتانیش دا که یهکێک له کهسایهتییهکانی داستانهکهیه .دیاره ئهمهش ئاماژهیهکی
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یهکجار ئازاردهرو ئاشکرای دیکه به هووهیدا بوو.

بهاڵم گرنگترین ئاماژهکانی گولستان به هووهیدا دهبێ له نهێنییهکانی گهنجی دۆڵی
جندۆکان دا وهبینین .نهێنییهکانی گهنج ...لهجێدا فیلم بوو .بهاڵم چونکه گولستان لهوه
دهترسا که فیلمهکهی ههرگیزمۆڵهتی نیشاندان وهرنهگرێ ،نوسخهیهک له ڕیوایهتی
نووسراوی فیلمهکهشی هاوکات ،به شێوهی ڕۆمانێک ،چاپ کرد .بهڕێکهوت ههم
فیلمهکهو ههم ڕۆمانهکه دهگهڵ سهرسوڕمانی گولستان ڕێگای باڵوبوونهوهیان درا.
دیاره ئهوشانسهی نهێنییهکانی گهنج...زۆری نهکێشا .چهند ڕۆژێک دواتر ههم ناوبانگی
فیلمهکه له ههموو شاردا باڵو بۆوهو ههم مهئموورانی سانسۆر لهنهکاو له قوواڵیی مانای
ئهو بهرههمه پڕزیرهکیو درهوشاوهیه حاڵی بوونو فهرمانی ڕاگرتنییان دهرکرد.
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نهێنییهکانی گهنجی دۆڵی جندۆکان نیزیکهی دهساڵ پێش شۆرش پێشان درا .له
سادهترین،و بگره ساویلکانهترین پلهدا ،دهتوانین بــــــه گێڕانهوهیـــهکی پڕپالرو تیژبین له
مهترسییهکانی سامانی بێئارهقهی بزانین .بهاڵم به کهمێک بیرکردنهوه له
وردهکارییهکانی ،دهتوانین ئهو بهرههمه بـــه نیشانــدانێکی بێئهندازه تازهو زیرهکانهی
تێپهڕینی خوارو خێچی ئێران بهرهو نوێبوونهوه لێک بدهینهوه .ههر لهوکاتهدا ،دهتوانین
به دروستترین پێشبینیی مێژوویی بۆ ڕهوتی ئاڵوگۆڕهکانی ئێرانی بزانین .ڕاست له
لووتکهی دهورانی دهسهاڵتو توانای سیاسیو ئابووریی شادا،گولستان الچوونی
حکوومهتهکهی پێشبینی دهکرد.
تهوهری داستانهکه ،ههورازو نشێوی ژیانی دێهاتییهکی ههژارو بێفهرههنگه که له
ههموو جێیهک به "کابرا" ناوی براوه .ڕۆژێک کابرا ،وهک ههمیشه،بهئاموورهکهی " خاکی
دهڕووشاند ".لهنهکاو چاڵێکی له بن زهویی مهزرایهکهیدا دۆزیهوه .ئهو چاڵه سامانێکی
بێئهندازی تێدا شاردرابۆوه .هێندی چاو لهسهر چاو دانێی دێهاتیی ههژار ،بوو به
دهوڵهمهندێک که ماڵو سامانهکهی ئهندازهی نهدهناسی .ههموو شتێکی لهبهر دهستدا
بوو .لهوگونده ههرلهو کاتهدا مامۆستایهکیش کاری دهکرد که بهئهخالقو دروستکار
بوو .زمانخۆشیش بوو ،ههرچهند زۆرتر قسهی قهبهو لهقالبدراوی دهکردنه ویردی
زمانی خۆی .مامۆستا وهکازیشی ههبوو ،زۆرجاریش بۆجوانی گوڵێکی له بهرۆکی
کۆتهکهی دهدا .زۆری نهخایاند که مامۆستا بوو به ڕێنوێنو راوێژکاری کابرای
بهسهرداکهوتوو .بیرو بۆچوونهکانی مامۆستاکه وێکچوونێکی حاشاههڵنهگری دهگهڵ
بۆچوونهکانی ئهمیر عهبباسی هووهیدا ههبوو .ئهو وێکچوونه به تایبهتی وهختێک
دهتوانین ببینین که مامۆستاکه دهڵێ" :مهبهستم ئهوهیه که ئهسڵی کار کارکردنه .پیاو
دهبێ ههنگاو ههڵێنێتهوه،کار بکا ،بکهوێته نێوو کار بکا؛ نه تهمبهڵیو نه نهقهنهق سوودی
نیه .کار بۆخۆی پاساوی خۆیهتی .پیاو نابێ لهبهر نهقهنهق ههڵێ".
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سامانی تازهدهستکهوتوو کابرای هان دهدا ژنی تازه بێنی .کچێکی جحێڵ دهخوازێو به
بیانووی زهماوهندی دووهمیهوه ،میواندارییهکی بهشکۆ له دێدا وهڕێ دهخا که لهودا
"ههرچی بهفکرتدا دێ لهسهر مێزهکان بوو .له سهروپێڕا ههتا ئاواکادوو ،له خهیارو
باینجانهوه تا خاویارو بلینی ،له پاڵوی ئیسالمبوولییهوه بگره تا پاتهی جهرگی قازی
ستڕاسبوورگی به سهرمۆری فووشوونهوه ،پهنیر له جۆری لیقوانهوه تا سنیلوون به
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مارکی فۆڕتستم ئهند میسنهوه ".دیاره لهو میواندارییه بهشکۆیهدا،که کهم وهک
جێژنهکانی دووههزاروپێنسهد ساڵهی دهورانی شا نهدهچوو،خهڵکی دێیهکه بانگ
نهکرابوونو ئاماده نهبوون .به کۆمهگی تێلدڕوو له میوانهکان جوێ کرابوونهوهو له
دوورهوه سفرهی ڕهنگینی خواردنو خواردنهوهی ئاشناو نائاشنا،و ههروهها ڕیزی
دوورودرێژی میوانهکانیان دهدی.
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"کابرا" ههر لهوکاتهدا فهرمانی دا خانووبهرهیهکی پێکهاتوو له "دوو بیچمی خڕی له دوو
بهری بورجێکی خڕدا" بۆدروست بکهن .تاریفی ئهو خانووبهرهیه له کتێبهکهداو وێنهکهی
له فیلمهکهدا زۆر وهک خانووبهرهکهی مهیدانی شههیاد دهچوو .لهتهواوی ئهو
دهورانهدا ،به پێچهوانهی گهمژهیی "کابرا"و بۆچوونه چهوتهکانیو سهرهڕای ئهو ڕاستییه
که پڕۆژهو ویستــــهکانی زۆرتر وڕێنــــهو بێبناخهن ،مامۆستا ههرگیز دهست له هاوکاری
دهگهڵ ویو له خزمهتگوزاری ناکێشێتهوه .دیاره سهرهتا ههوڵێکی دا "کابرا" له
ڕواڵهتبازی دوور بخاتهوه .دهیگوت دهبێ "ژورێی دروست بکهین ،جێ بۆ حهمامو
ئاشپهزخانهو ئهوجۆره شتانه دروست بکهین ".ههرلهو کاتهدا دهیهویست" بهاڵم دهرێی
ڕاگرین ،چونکه سهرنجڕاکێشه ،نهریتییه ".بهاڵم "کابرا" نهدهچووه ژێر باری ئهو پێشنیارانه.
بۆ وی قسهی پیاوان یهک بوو .لهسهر ئهوه مکوڕ بوو که "ئهسڵی کار دهرێیه! ئهتۆ پێت
وایه ژوورێیه؟ خهڵک دێن دهرێی ببینن .دهرێی دهبینن 47".مامۆستاش بهرامبهر بهو قسـه
بێمانایانــــه تـــهسلیم دهبوو .له گوێلهمستی بهوالوه چیی له دهست نهدههات .ههرلهو
کاتهدا ههستی به گوناحیش دهکرد .ڕۆژێک وهک دهردی دڵ .به دۆستێکی دهگوت:
"ئهمن دهمهوێ لێره کارێک بکهم .بورج بۆمن بیانوویه .ئهوبابایه دراوێکی ههیه دهیهوێ
بیدا ئهمن بۆی خهرج بکهم...بهاڵم دژواره .دهوروبهریان توند قایم کردوه .بهاڵم
کهالکخۆرهی جۆراوجۆر،به ههزار فرتوفێڵ لێی دهدزن ،تهڵهکه دهکهن،چهندی بتوانن
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لێی دهبڕن".

"کابرا" ههرلهو کاتهدا دهشیویست جادهیهکی تازه بۆ دێیهکه ڕاکێشێ .بهاڵم بۆ
بهدشانسی ،له کاتی دروستکردنی جادهکهدا،تهقینهوهیهک ڕووی دا .ئهندامی گوندهکه
کهوته لهرزین .بهاڵم "کابرا" باکی بهو لهرزینانه نهبوو .مهترسی له ههوادا شهپۆلی دهداو
ئهویش بێخهبهر له ههموو شتێک،سهرسامی کاری نیگارکێشێک بووکه مامۆستاکه
بهکرێی گرتبوو تا وێنهیهکی تازه له "کابرا"بکێشێتهوه .سهرباری بێخهبهریی کابرا”،زهوی
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هێشتا دهلهرزیو تهقینهوهکه دهینهڕاند" ،سهرهنجام نهکههر ماڵه کۆنهکهی کابرا،
بهڵکوو باڵهخانه گهوجانه تازهکهشی که له فیلمهکهدا ڕاست وهک گورزی گۆشتین
دهچوو،و ههزارویهک مانای دهروونناسانهی ههڵدهگرت،ههمووی چووه ژێر
وێرانهکانی ئهم بوومهلهرزهیه .وهختێکیش مامۆستاکه ویستی خۆی له ئازاری ئهو ههوره
تریشقهیه ڕزگار بکا" ،کابرا به قهڵهمبازێک وهکازهکهی لێ ڕفاندو به وهکازهکه
وهرگهڕایه گیانی ...دهینهڕاند ،ماڵوێران،ماڵت وێران دهکهم .ئهوه ماڵ بوو بۆمنت
دروست کرد ".پێم وانیه له هیچ بهرههمێکی دیکهدا که تا ئهودهم چاپ
کرابوو،چارهنووسی ئێرانو شاو هووهیدا بهو وردیو لێزانییه پێشبینی کرابێ.
خۆش ئهوه بوو دهگهڵ ئهوههموو ئاماژه ئاشکراو ڕوونه به شاو شههیادو هووهیداو
داهاتی نهوت ،مهئموورانی سانسۆری ساواکو وهزارهتی "اطالعات" لـــــه چهندوچۆنی
ئاماژهکان نهگهیشتنو نهێنییهکانی گهنجی دۆڵی جندۆکان له سینهماکانی تارانیش پێشان
درا .دیاره پاش ماوهیهکی کورت لهپڕ فیلمهکه ڕاگیراو قهتیش له سهردهمی پههلهویدا
نههاتهوه سهر شانۆ .له بارهی چهندوچۆنی داستانهکهوه ههرنهبێ دهگهڵ دوو ڕیوایهتی
تهواو ناتهباو دژبهیهک بهرهوڕووین .به ڕێوایهتێک که گولستان له هێندێک دۆستی خۆی
بیستوه ،شهوێکیان نهێنییهکانی دۆڵی جندۆکان له کۆشکی پادشایهتی نیشان دهدرێ تا
شاو شاژنیش بۆخۆیان ئهو فیلمه ههڵاڵسازه ببیننو داوهریی لهسهر بکهن .گۆیا ههر
لهوێ هووهیدا ئاماژه سێمبولیکهکهن بۆ ئامادهبووان شی دهکاتهوهو ئاکامهکهی دهبێته
ڕاگرتنی فیلمهکه 49.له الیهکی دیکهوه،به قسهی "کاربهدهستی ئهمنیهتی" ههر خۆی
فهرمانی خڕکردنهوهی نوسخهکانی فیلمو کتێبی نهێنییهکانی گهنجی دۆڵی جندۆکانی
دهرکرد .دهیگوت" :ڕاپۆرتێکی پازدهالپهڕیم نووسیو پهیامی خهتهرناکی فیلمهکهم لێک-
دایهوه .ڕاپۆرتهکهم بۆ شا نارد .نوسخهیهکیشم دا به هووهیداو به پێچهوانهی دژایهتیی
دهوڵهت ،پێشاندانی ئهو فیلمه له ئێرانم قهدهغه کرد .گوتم ئهم فیلمه پێوهندیی به
مهسهلهی ئهمنیهتی واڵتهوه ههیه نهک مهسهله فهرههنگییهکان".
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ڕاوێژی توندی ڕهخنهکانی گولستان له هووهیدا لهم فیلمهو له هێندێک داستانو
وتووێژی تایبهتیی دیکهدا پێوهندییهکانی ئهم دووانهی ڕۆژلهڕۆژ ئاڵۆزتر دهکرد .چهند
مانگ دوای دهرچوونی فهرمانی ڕاگرتنی نهێنییهکانی گهنجی دۆڵی جندۆکان ،شهوێک
گولستان میوانی ماڵی فهرهیدوونی هووهیدا بوو .به ڕێکهوت ئهمیر عهبباسی هووهیداش
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ئهوشهوه چووبووه سهردانی براکهی .به هاتنی گولستان بۆ ژوورهکه،شهڕهقسهیهک له
نێوان ئهوو ئهمیر عهبباسدا ههڵگیرساو ههر هاتو توندتر بوو .زۆری پێنهچوو که
بووه بهرهوڕووبوونهوهیهکی جیددی .گۆیا هووهیدا به تانووت شتێکی له بارهی
کراسهکهی گولستانهوه گوتوه .گولستانیش ڕقی ههڵدهستێ ،کراسهکهی دادهکهنێ خڕی
دهکاتهوهو به هووهیدایدا دهداو بهدهنگێکی ڕهوان دهڵێ" ،بۆنی پێوه که .بۆنی ویژدانی
لێدێ ...نهک بۆگهنی کهسێک که ڕووحی خۆی فرۆشتوه 51".پارێزهرانی هووهیدا
دهسبهجێ پهالماری گولستان دهدهن .بهاڵم هووهیدا به ڕاگرتنی وهکازهکهی،پێشی هه-
رکارێکیان دهگرێ .چهند دهقیقه دواتر ،گولستانی بانگ دهکاته کن خۆی .داوا له
خزمهتکارێک دهکا له قتوویهکی تایبهتی که باڵیۆزی فهڕانسه بۆی ناردبوو شووشهیهک
بێنێ .کۆنیاکی هۆرداژ *بوو .ئهمجار هووهیدا به دهنگێکی ههاڵییساوو پهرێشان ،دهنگی
"مرۆڤێکی غهمناک" دهست به قسه دهکا .دهڵێ " :ههست دهکهم خهیانهتم پێ کراوه".
باسی ملهوڕیی ڕوولهزیادبوونی شا دهکاو "له دهست بیری نزمی سیستمی تاکحیزبی له
52

ئێراندا دهناڵێنێ".

چهند حهوتوو دواتر ،هووهیدا دووباره له میواندارییهکی ڕهسمیدا که به شانازیی ژاک
شیڕاک ساز کرابوو چاوی به گولستان کهوت .هووهیدا بێ ئهوهی نیشانهیهک له دڵ-
ئێشی له قسهو ڕهفتاری دهرکهوێ هاته الی گولستانو به میوانه فهڕانسهییهکهی
دهوڵهتی ئێرانی ناساندو گوتی" :ئهوه گهورهترین نووسهرو فیلمسازی واڵتهکهمانهو
ئێمهش ههمیشه کارهکانی قهدهغه دهکهین 53".ئهمه دوادیداری گولستانو هووهیدا بوو.
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فهسڵی سێزدهیهم
ڕووخانی پۆمپهیی

مانگی ڕهنگپهڕیو به ڕوانینێکی خوێناوی ده زهوییهوه ڕاماوهو
پێغهمبهرانی دهموچاوتێکقوپیو مزگێنیی ئاڵوگۆڕی ترسناک دهدهن.
دهوڵهمهندان غهمبارنو التولۆتی ههڵدهپهڕن
ئهویان دهترسێ ماڵهکهی لهدهست بچێو
ئهمیان لهخۆشیی شهڕو ههرا:
ئهمانه ههموو نیشانهی مهرگ یان ڕووخانی پادشاکانن.
شکسپێر ،ڕێچاردی دووهم
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دوو کۆدیتای بێئاکام دژی سوڵتان حهسهنی مهراکیش ،شای ئێرانیان تۆقاند .کۆدیتای
یهکهم سهرهتای پووشپهڕی  )1971(1350ڕووی داو دووهمهکه یازده مانگ دواتر 1.شا
ههمیشه ئۆگرییهکی تایبهتیی به سوڵتانهکانی دنیاوه نیشان دهدا .نیگهرانی ئهحواڵیان بوو.
له سهرهتای دهیهی پهنجادا ،بهشێک له سامانی تازه دهستکهوتووی ئێرانی بۆ کۆمهگ به
پادشایانی لێکهوتوو ،سوڵتانه چاوچنۆکهکانو حاکمانی دهستکورتی دوێنێو پیاوماقووڵــــه
لهباوکـــهوتووهکانی ئهمـڕۆ خهرج دهکرد .جگهلهوه ،ههروهخت پادشایهک لێ-
دهکهوت،یان تهنانهت کۆدیتایهک ههڕهشهی لێدهکرد ،شا نیگهران دهبوو.
ههرلهوکاتهدا،پێی وابوو ئهمریکاییهکان دهستیان له کۆدیتای مهراکیشدا ههبووهو ئهم
باوهڕهش نیگهرانییهکهی دووچهندان دهکرد .به باوهڕی عهلهم ،ئهو ڕاستییه که له کاتی
کۆدیتادا "ئهو ستوارت ڕاکووله سهگبابه" باڵیۆزی ئهمریکا له مهڕاکیش بوو ،ڕاستبوونی
نهخشی ئهمریکا لهو پیالنهیدا پشتڕاست دهکردهوه.

2

کهمێک پاش کۆدیتای دووهم،شا هووهیدای بۆ دیدارێکی درێژ بانگ کرده الی خۆی .ئهم
جاره دیدارهکهیان نۆ سهعاتی کێشا .بهڵگهیهکی ورد له بارهی ئهوهی لهو کۆبوونهوهیهدا
گوزهراوه ،له دهستدا نیه 3.زانیارییهکانی ئێمه لهوبارهیهوه تهنیا پشت بهو شته کهمانه
دهبهستن که هووهیدا له بارهی چهندوچۆنی کۆبوونهوهکهوه دهگهڵ دۆستانی خۆی
باسی کردبوون .ههرلهو کاتهدا دهزانین که له ئاکامی ئهو کۆبوونهوهیهدا ،ڕاوێژی زاری
هووهیدا له باسی هێندێ مهسهلهی واڵتدا ههرنهبێ بۆ ماوهیهکی کهم گۆڕا .له
حهوتووهکانی دوای دیداری دهگهڵ شادا،بــه شێوهیهکی دیار دهگهڵ یهکێک لـــهو
گرووپانهی ڕاوێژی پێدهکردن به ڕاشکاویو ئازادییهکی زیاترهوه قسهی دهکرد.
پێکهێنانی ئهو گرووپه بۆخۆی له ڕاستیدا ئاکامی سهفهری هووهیدا بۆ ئهمریکا بوو .لهوێ
ئهو ڕاستییهی زۆر وهبهر دڵ کهوتبوو که بۆی دهرکهوتبوو سهرۆککۆمار ڕاوێژ دهگهڵ
کهسایهتییه ناسراوهکانو شارهزایانی بوواره جۆراوجۆره ئابووریو سهنعهتیو
فهرههنگییهکاندا دهکا .دهیهویست شتێکی وهک ئهوه له ئێرانیش وهڕێ بخا .بۆیه شهش
کهس له بژاردهکانی ئهو سهردهمهی ههڵبژاردو ئهرکێکی دووالیهنهی خستنه سهر
شان .لهالیهک دهبوو هووهیدای له چهندوچۆنی ئاڵوگۆڕهکانی بیروڕای گشتیی کۆمهڵ
ئاگادار بکهنو لهالیهکی دیکه دهبوو ببنه ئهڵقهی پێوهندیی نێوان ئهوو کۆڕوکۆمهڵه
ماڵیو سهنعهتییهکانی واڵت .ئهندامانی ئهو گرووپه ،که عادهتهن ڕۆژانی سێشهممه نانی
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نیوهڕۆیان دهگهڵ هووهیدا دهخوارد ،بریتی بوون له :سیڕووسی غهنی،فهرهیدوونی
مههدهوی ،ڕوکنوددینی تیهرانی ،موحهممهدڕهزا ئهمین،شاهینی ئاقایانو عهبدولعهلیی
فهرمانفهرمائیان 4 .دیاره ههرله سهرهتاوه جۆرێک بێمتمانهیی لهنێو ئهندامانی ئهو
گرووپهدا دهرکهوت *.ههرنهبێ سێ کهس لهو شهش کهسه حازر نهبوون به
حوزووری سێ کهسهکهی دیکه قسهیهکی جیددی بکهن .ئهو متمانهبهیهکنهبوونه
ئاکامی ئهو ڕاستییه بوو که سیاسهتکارهکانی ئێران زۆربهیان پێیان وابوو له ههر
کۆمهڵێکدا یهکێک چاووگوێی شایهو یهکێک قسهیهکی نالهبار ،جموجووڵێکی نهشیاو،
ڕستهیهکی ڕهخنهگرانهی لێ بینرابایه ،بهس بوو بۆ ئهوهی لهسهر کارهکهی دهربکرێ .به
ههرحاڵ ،ئهندامانی ئهو گرووپه مانگی دوو جار ،ڕۆژانی سێشهممه ،دهگهڵ هووهیدا کۆ
دهبوونهوه .ههرله یهکهم کۆبوونهوهکانهوه،ئاڵۆزیی نێوان ئهندامهکان ،کۆبوونهوهکانی
لهههر نێوهرۆکێکی جیددی بهتاڵ کرد .وا دیار بوو تهنیا کاتبهفیڕۆدانێکهو هیچی دیکه.
بهاڵم لهنهکاو له سێشهممهی دوای کۆدیتای 1351ی مهڕاکیشدا ،هووهیدا
کۆبوونهوهکهی به ڕاوێژێکی جیددیتر دهست پێکردو پهیامێکی تازه بۆ گرووپهکه قایل
بوو .گوتی گهندهڵیی ماڵی بهردهرکی به ڕێژیم گرتوهو له ههموو شتێک زیاتر
ههڕهشهی لێ دهکا .له حاڵێکدا جاران زۆر به پارێزهوه قسـهی دهکرد،ئهم جاره بێپهروا
دهدواو ههمووان سهریان سوڕما .داوای له گرووپهکه کرد ههرچی له بارهی گهندهڵیی
5

ماڵییهوه له واڵتدا دهیزانن بۆی باس بکهن.

* ئهم بێم کانهییه لهو کاتهدا یهکجار بهرباڵو بوو .وا دیار بوو ههموواو وایاو داناوه که له هرهر کۆبوونهوهیهکردا النری-
کهم یهکێک هاس هو ۆ پێوهندیی به شاوه ههیهو له نێوهرۆکی باسهکانی کۆبوونهوه ئا اداری دهکا .ئههلی سیاسهه لره
ئێراو به پێی قاعیده ههموواو داس انی کۆبوونهوهی مراڵی عرهالیاو دهزانری .ئرهودهم عرهال وهزیرری دهربرار بروو .پراا
سهرکوتی بهسهرهاتی 15ی جۆزهرداو ،عهال چهندکهس له سیاسهتکهدارانی بههابردووی ئێرانی بۆ بیروها ۆهی رهوه بانرک
کرده ماڵهکهی ۆی .نی هراو بوو که بارودۆ هکه بهرهو ئاڵۆزی بچێ .دهیزانی که سوپا ئمارهیهک له ۆپێشراندهرانی
بهر ولله داوهو ئهمهی تا هادهیهک به جێ ای مهترسی دهزانی .جهعفهری شهریفئیکامیو تیکیار موهتهزای یهزدانۆرهنا
له بانککراوهکاو بووو .ئهم دووانه کاتێک تێ هیش ن کۆبوونهوهکه بهبێ ئیزنی شا پێک هاتوه دهسبهجێ ماڵی عهالیاو
بهجێ هێشپو هبهری پێکهات ی کۆبوونهوهکهیاو دا به شا .شا بهوکارهی عهال یهکجار تووهه بوو .زۆری پێنرهچوو کره
عهالی له وهزارهتی دهربارو ئی یزامیشی له سهرۆکایهتیی ههیرهتی بههموهبهریی کومۆانیی نهوه وهال دا .شا پێی وابروو
ئهو کۆبوونهوهیه به دهس ووری ئی لییییهکاو برووه؛ لره دیرداری ده رهد ئهمریکاییهکانردا ،بره زمرانێکی یرهکجار تونرد
باسی زۆربهی بهشدارانی ئهو کۆبوونهوهیهی دهکرد .ههر لهوکاتهدا بێوانه :یادداش های عله ،جلد دوم ،ص.128

351

مهتهڵۆکهی هویدا
لهوکاتهوه که ببووه سهرۆکوهزیر ،هووهیدا زۆر وهخت ،به تایبهتی له
خۆبهخۆیایهتیدا،له دهست گهندڵیی ماڵی له واڵتدا دهی نااڵند .ههرلهو کاتهدا،هێندێ جار
نیگهرانیی خۆی له تێوهگالنی ڕوولهزیادبوونی زۆر له ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتی له
ژیانی ئابووریی واڵتدا دهردهبڕی .کهموزۆر ههموو دۆستانی هووهیدا ههرنهبێ جارێک
گوێیان له دهردی دڵی هووهیدا لهو بوارهدا ببوو.
دیاره ڕهخنهگرانی هووهیدا بۆچوونێکی تهواو جیاوازیان ههیه .ئهوان دهڵێن هووهیدا
نهکههر ئهو گهندهڵییهی قبووڵ دهکرد ،بهڵکوو تێوهگالنی بنهماڵهی پادشایهتیو
ههوڵهکانیانی بۆ دهاڵڵیو وهدهستهێنانی قهرارومهداره دهوڵهتییهکان هانیش دهدا6.
هووشهنگی نههاوهندی که هووهیدا بۆخۆی پێی گهیاندبوو ،دهڵێ" :هووهیدا ههوڵی دهدا
ههقی دهاڵڵی بۆ واال حهزرهت ئهشڕهفو واال حهزرهت فاتمهو واال حهزرهت
عهبدوڕڕهزا،غوالمڕهزاو مهحموودڕهزا پهیدا بکا .دهیهویست ئهوان وهک واسیتهی
موعامهله داهاتێک بهدهست بێنن 7".نههاوهندی بۆ ئیسباتی قسهکانی بهڵگهیهک نیشان
ناداو ئهم خاڵهش ناتوانین لهبیر بهرینهوه که له تاریکستانی سهوداو موعامهلهی
نامهشڕووعی ماڵیدا ،بهڵگهی دادگاپهسند به دهگمهن دهست دهکهوێ .له بهرامبهردا،
کهسانێکی وهک فهڕڕوخی نهجمابادی،ئیددیعاکانی کهسانی وهک نههاوهندیو عهلهم به
تهواوی به بهتاڵ دهزاننو حاشایان لێدهکهن .نهجمابادی دهڵێ به ڕێکهوت هووهیدا
زۆرجار ههوڵی دهدا ببێته "بهاڵگێڕهوهی وهزیرهکانی خۆی له بهرامبهر فشاری ئهندامانی
بنهماڵهی پادشایهتیدا ".ئهو لێی زیاد دهکا که" :هووهیدا به ئێمهی گوتبوو که ههموو
ورده فهرمایشتهکانی ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتی بنێرینهوه دهفتهرهکهی خۆی .کاتێک
ئهو کارهشمان دهکرد ،زۆرجار ئیدی هیچ شتێکمان له بارهی ئهو ورده فهرمایشتانهوه
نهدهبیستهوه،چونکه هووهیدا مهسهلهکهی تێپهڕاندبوو 8".ههتا وهختێک دهوڵهتی ئێران
ئاڕشیڤهکانی بۆ لێکۆڵینهوه نهخاته بهر دهستی لێکۆڵهران ،به وردی ناتوانین بڵێین
هووهیدا تاچ ڕادهیهک کاره ناقانوونییهکانی بنهماڵهی پادشایهتیی هان داوهو به چ
ڕادهیهک له دهسهاڵتی خۆی بۆ پێشپێگرتنیان کهلکی وهرگرتوه.
بهاڵم گومانێک نیه که ساڵی،1351هووهیدا ،به ڕواڵهت بـــــه ڕهزامهندیی شا ههرنهبێ
کۆمهگی به کهمکردنهوهی مهسهلهی گهندهڵی له ئێراندا کرد .چهندین جار دهگهڵ سێ
کهس له ئهنـــــــــدامانی گرووپی سێشهممهکان،غهنی ،مههدهویو فهرمانفهرمائیان،
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دیداری کردو خهریکی باسو لێکۆڵینهوهی چهندوچۆنی مهسهلهی گهندهڵی بوو .دیاره
پاش ماوهیهکی کورت ،لهنهکاو شۆروشۆقی هووهیدا لهو کۆبوونهوانهدا دامرکا .به
هۆگهلێکی ناڕوون ،بهکردهوه کاری گرووپهکه پهکی کهوت .بهاڵم ئهم وتووێژانه
ههرنهبێ له کورتخایهندا ،ئاکامگهلێکیشیان بهدواوه ههبوو .بۆ نموونه،
شههرام،کوڕهگهورهی کچهشا ئهشڕهف،لهوڕۆژگارهدا وهک دهاڵلو کارڕێکخهر ناوبانگی
دهرکردبوو .ڕێکخراوی سیا پێی وابوو ،شههرام " لههێندێ بواردا،ڕیگای دایکی گرتۆته
بهر"،و له "تاران وهک کارڕێکخهر ناوبانگێکی خهراپی دهرکردوهو بهشی له نیزیکهی
بیست کومپانیدا ههیه ...بێپهرواترینو دزێوترین کاری ،فرۆشتنی شوێنهواره
نیشتمانییهکانو کۆنینهکانی واڵت بوو 9".ههر ئهو شههرامه ،دهگهڵ ئهو بهدناوییه ،بهپێی
فهرمانێکی تایبهتیی شا،ڕێگهی پێدرابوو ناوی بنهماڵهی پههلهوینیا لهسهر خۆی دابنێ.
بهاڵم لهنهکاو ،پاش چهند کۆبوونهوهیهک له دهفتهری سهرۆکوهزیر که لهواندا
چاالکییهکانی شههرام باس دهکران ،شا ،دیاره بێ هیچ دادگایهک،و بێڕاگهیاندنی
ڕهسمیی مهسهلهکه،فهرمانی دا شههرام دهست له چاالکییه ئابوورییهکانی ههڵگرێو
بۆماوهیهک له ئێران بچێته دهر .دیاره ئهم قهدهغهکردنه زۆری نهکێشا .هێندهی پێ
نهچوو که شههرام ڕێگهی هاتنهوهی پێدراو چاالکییهکانیشی دهست پێکردنهوه .به
ڕواڵهت ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتی شایان قانیع کردبوو که ئهگهر بۆ گوزهرانی
خۆشیان بووه ،دهبێ له چاالکییه ئابوورییهکانی واڵتدا بهشدار بنو ههقی دهاڵڵی
وهربگرن .ههڵویستی ناڕوونو لهرزۆکی شا له پێوهندی دهگهڵ چاالکییه ئابوورییهکانی
بنهماڵهی پادشایهتیدا دهتوانین له ڕاپۆرتێکی دیکهی ڕێکخراوی سیادا ببینین .لهوێدا هاتوه
که "ئهم دواییانه سهرۆکی یهکێک له گهورهترین بانکهکانی ئێران به کاربهدهستێکی
باڵیۆزخانهی گوتوه که ماوهیهک لهمهوبهر سهرنجی شای بۆالی یهکێک له موعامهلهکانی
ئهشڕهف ڕاکێشاوه ،پێی گوتوه ئهگهر وردهکاریی ئهم موعامهلهیه ئاشکرا بێ
ڕهنگدانهوهیهکی خهراپی دهبێ .کهچی شا بایهخێکی پێ نهداوه .سهرۆکی بانک دهیگوت
10

ئهگهر کهسێکی دیکه جگه له ئهشڕهف ئهوکارهی کردبایه ،دهساڵ زیندانی دهکرا".

تهنانهت پهرویزی سابیتییش ئهزموونێکی وهک ئهوهی سهرۆکی بانکی ههبوو .ڕاپۆرتێکی
دهربارهی چاالکییه ناقانوونییهکانی هێندێک له ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتیی ئاماده
کرد ،که نهکههر سوودی نهبوو ،بهڵکوو ڕقی شاشی ههڵستاند.
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هێندێک له دۆستانی نیزیکی شاش ههروهک ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتی،وهک
جۆرێک پارێزراویی قانوونییان ههبێ،هاتبوونه نێو مهیدانی چاالکیی ئابوورییهوه*.
لهالیهک ،عهلهم بوو که تهنانهت به وتهی دۆستانو دهستپهروهردهکانی خۆشی له زۆر
موعامهلهی گوماناویدا بهشدار بوو .لهالی دیکه ،ئهمیر هووشهنگی دهوهللوو بوو که به
"سوڵتانی خاویار" بهناوبانگ بوو .بهاڵم له ههمووی سهیرترو ئهفسووناویتر دوکتۆر
کهریمی ئهیادی بوو .له ڕاپۆرتێکی باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێراندا ئهیادی به "پزیشکی
تایبهتیی شا" ناو برابوو،و ههر لهوکاتهدا هاتبوو که ئهو "له چهند کومپانی یهک لهوان
کومپانیی نهوتی پارسدا بهشی ههن *.عادهتهن 15تا  45لهسهدی بهشهکانی ئهو
کومپانییانه هی ئهون،ئهو لهوجۆره حاڵهتانهدا ناوی جۆراوجۆر بهکار دێنێ .جارێک خۆی
به عهبدولکهریم ،هێندێوهخت به ئهیادی ناو دهبا .تیمسار ئهیادی ههرلهو کاتهدا حهقی
سوودوهرگرتن له میگۆی خهلیجی فارسیشی له پاواندایه 12".له ڕاپۆرتێکی دیکهدا،
ڕیکخراوی سیا ئهیادی ،به "کاناڵی سهرهکیی چاالکییه ئابوورییهکانی شا" دهزانێو لێی زیاد
دهکا که " ئهیادی گۆیا له سهردهمی منداڵییهوه دۆستی شا بووه...تهنانهت دهڵێن
* یهکێک له نکوونه سهرن هاکێشرهکانی هرهوڵی هووهیردا برۆ بهربرهرهکانیی هنردهڵی ملکالنرهی پێقرۆرهوپێچری ده رهد
سهرمایهدارمکی بههایی بوو که ئهو دهورهیه ههڵاڵساز بوو .ئهو سهرمایهداره کرهلکی نراههوای لرهو شر ه وهرده رره کره
بانکداراو پێی دهڵێن"فلووه"( .)FLOATله هاس یدا به دهرکردنی چهکی "بێجرێ" لره حییرابی بانکێرک بهشرهکانی
ههر ئهوبانکهی دهکێینو پێشئهوهی چهکهکاو ب ێێدرم هوه ،دراوی پێویی ی دههشر ه حییرابهوه .سراڵی)1966(1345
حهسهنیهلیی مێهراو،سهرۆکی ئهوکاتی بانکی مهرکهزی ،لهنهکاو تێ هیشپ که هادهی ئهو چهکه بێجێیانه هیوهته پ ر
له یهک میلیارد تکهو .مێهراو وه ۆ کهوهو داوای کۆمه ی له هووهیدا کرد .هووهیدا سرهرمایهداره هتاکارهکرهی بانرک
کرده دهف رهری سهرۆکوهزیرو به هاومیمکی تونردو تهنانرهه بره ههههشره،داوای لرێکررد واز لره دهسرپتێروهردانی کراری
بانکررهکانی واڵه بێ ررێو فکررری کێی رری بررانکێکی تررازها وهال ب ررێ .دوای یررهکدوو هۆئ،بررانکی مهرکررهزی نامهیررهکی لرره
وهزارهتی دهربارهوه پێ هیشپ .لهودا شا جه ی کردبۆوه که ئرهو سرهرمایهداره مرؤڤێکری زهحکرهتکێشو کۆڵ رهدهرهو
دهوڵهه نرابێ کۆسرب بخاتره سرهر هم رای کارهکرانی .یرهکدوو هۆئ دوای ئرهوهی نامهکره بره برانکی ناوهنردی هیشرپ،
سهرمایهداری ۆرین سهرکهوتووانهو ئهمجاره بێ بانککراو ،چووه دهف هری سهرۆکوهزیر .قامکه رهورهی لره سرهرۆکی
دهف رهری هووهیرردا هاسررپ کررردهوهو برره اڵ ررهپێکردنررهوه رروتی" :برره ئاغاکررهه بڵێ،فررهرموو ،ئررهوه بانکهکررهم کررێی".
سهرهنجام پاا وتوومیمک که شا هاس هو ۆ دهس ی تێدا ههبوو ،بێیار درا ئهو سهرمایهداره ههموو بهشهکانی رۆی لره
بانکه جۆراوجۆرهکاندا بفرۆشێو بهرامبهر بهوه چللهسهدی بهشهکانی بانکێک بۆ ۆی هاب ر .
* اتو فاتکرهی سروودئاوهری فهرمانفرهرما ،کره مێردهکرهی یرهکێک لره ب ا هدانرهرانی ئرهم کومۆانییره بروو ،حاشرا لره
ههرجۆره نه شێکی ئهیادی لهو کومۆانییهدا دهکا .دهڵرێ سریا لرهو بارهیرهوه یهکیرهر بهههڵره چرووه .فاطکره سرودآور
فرمانفرما ،وتوومی ده هد نووسهر20،ی مارسی.2001
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهوکاتهی شا دهگهڵ سوڕهییای هاوسهری له مانگی ههنگوین بوون،ئهیادییشیان ههمیشه
دهگهڵ بووه .وهختێک دهنگۆ بوو که بهشهکانی شا له کومپانیی ماسیگرتنیشدا به ناوی
ئهیادی تۆمار کراون ...ئهیادی بههاییهو هێندێ له چاوهدێران پێیانوایه پشتیوانی
سهرهکیی بههاییهکانی ئێرانه .دهڵێن ههرئهویش له بهرامبهر فشارو پهالماری
13

موسوڵمانانی دهمارگرژدا پارێزگاری له پهیڕهوانی ئهو ڕێبازه دهکا".

بهههرحاڵ،له ههوهڵ ساڵهکانی دهیهی پهنجا[ی ههتاوی]دا ،هێندێک له ئهندامانی
بنهماڵهی پادشایهتی ،ژمارهیهک له دهربارییهکان ،یهکدوو کهس له هاوڕێکانی
هووهیداو ههرنهبێ دوو کهس له وهزیرانی کابینـــهکهی ناوبانگێکی خهراپیان له نێو
خهڵک پهیدا کردبوو؛ تۆمهتیان لێدهدرا که "دزی له بیتالمال دهکهن ".ڕادهی ئهو
ڕهشبینییه دهتوانین له ڕاپۆرتێکی ساڵی1357ی باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێراندا ببینین.
لهوێدا دهبینین که بهپێی ههڵسهنگاندنی باڵیۆزخانه "،له حهوتووهکانی دواییدا،گهندهڵیی
ماڵیی بۆته یهکێک له مهسهله سیاسییه گرنگهکانی ئێران؛ بهشی ههرهزۆری ڕهخنه له شا
چۆته قاڵبی ڕهخنه له چاالکییه ناقانوونییهکانی دهوروبهری نیزیکو تهنانهت ئهندامانی
بنهماڵهکهیهوه...وا دیاره ئهم مهسهلهیه به ئاسانی چارهسهر ناکرێو تهنیا وهختێک لهنێو
14

دهچێ که بناخهی بنهڕهتیترین بنیاتی سیاسیی ئێران ،واته پادشایهتیی وهلهزه خستبێ".
* * *

به زیادبوونی داهاتی نهوت،گهشهسهندنی ئابووریی ئێرانیش خێراییهکی سهرسوڕهێنی
پهیدا کرد .ههرچهند له ساڵی1347هوه تاساڵی 1351بهرههمهێنانی بهشی سهنعهت ساڵێ
چارده لهسهد چووبووه سهر ،بهاڵم قهڵهمبازه گهورهکه هێشتا مابووی .له سهرماوهزی
1351هوه،نرخی نهوت بهخێرایی بهرهوسهر چوو .له ماوهی ساڵێکدا ،نرخی بۆشکهیهک
نهوتی خاو له پێنج دۆاڵرهوه گهیشته نیزیک دوازده دۆاڵر ،داهاتی ئێرانیش ،شانبهشانی
ئهوه زیادی کرد .بهرنامه ئابوورییهکانی واڵت ههموو لهبهر تیشکی ئهژماره تازهکانی
داهاتدا دهسکاری کران .لهو کاتهوهش بوو که شا بهرهبهره ئاماژهکانی بۆ "شارستانهتیی
مهزن" دهست پێکردبوو .بهڵینی دهدا که ئێران پێش کۆتایی سهده،دهبێته پێنجهمین
واڵتی سهنعهتیی جیهان .دهیگوت وهپێش ژاپۆن دهکهوێتهوهو بۆ ههتاههتایه له جهغزی
ههژاریو دواکهوتوویی ڕزگار دهبێ .تهنانهت پێش قهڵهمبازی لهنهکاوی نرخی نهوتیش
به دواڕۆژی ئێران زۆر گهشبین بوو .ساڵی 1345به هاریمهنی گوتبوو" :له بیست ساڵی
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مهتهڵۆکهی هویدا
داهاتوودا تهنیا ژاپۆنو ئێران دهتوانن بگهنه قۆناغی ههڵدانی ئێستای واڵتانی ئورووپایی".
ههرلهو کاتهدا ،به سهربهرزییهوه گوتبووی" :ئێران له ژاپۆنیش زیاتری سهرچاوهی
15

سروشتی ههن".

زۆر له ئابووریزانان لهو باوهڕهدان که له پشتهوهی بیرۆکهی "شارستانهتیی مهزن "
جۆرێک تیئۆریو ستڕاتیژیی ئابوورییش شارابۆوه،که به تیئۆریی "پاڵهپهستۆی مهزن"
بهناوبانگه .بهپێی ئهو تیئۆرییه ،واڵتانی جیهانی سێیهم تووشی "ئهڵقهی داخراوی
ههژاری"ن .تهنیا به یهک ڕێگادا دهتوانن لهو جغزی نهگبهتییه ڕزگار بن؛ لهمجۆره
واڵتانهدا ،دهوڵهت دهبێ له "ڕادهیهکی بهرینو ههمهالیهنه"دا ههوڵی سهنعهتیکردنی
واڵت بدا 16.دیاره ئهوانهی بانگهواز بۆ ئهو تیئۆرییه دهکهن زۆربهیان دهزانن که له ههر
واڵتێکدا خێرایی ئهو "پاڵهپهستۆ مهزنه" سهرهنجام ههر پهیڕهوی "تواناکانی ڕاکێشانی
ئابووری" لهو واڵتهدایه 17.شا لهالیهک خوازیاری ئهو "پاڵهپهستۆ مهزنه" بوو،بهاڵم
لهالیهکی دیکه،تهحهممولی وهرگرتنی هێندێ مهفهوومی ڕهزاگرانو ناڕوونی وهک
"تواناکانی ڕاکێشانی ئابووری"ی نهبوو .له حاڵێکدا قانوونو ڕاستییه ئابوورییهکان ئهوهنده
سهرڕهقن که پهیڕهوی له فهرمانه شایانهکانیش ناکهن.
پهلهپهلی شا لهو بوارهدا،و بێموباالتیی به قانوونه ئابوورییهکان ،لهالیهک له سروشتی
خۆیهوه دههات؛و لهالیهکی دیکه ،ڕیشهی لهم ڕاستییهدا بوو که ئهو خوێندنی زانکۆی
نهدیبوو .ئهوهی له ئابووری دهیزانی له ئهزموونو کردهوهدا فێری ببوو .له بهرامبهردا
هووهیدا ،ههم بههۆی ئهو خوێندهوارییهی بوویو ههم بهپێی سروشتی خۆپارێزی ،به
پێی قاعیده نهدهبوو سیاسهتی ئابووریی شا قبووڵ بکا .بهاڵم ههروهک پێشتریش
گوتم،کهسایهتیی هووهیدا بیروبۆچوونه زۆرجار ناتهباو دژبهیهکهکانی دیارییان دهکرد.
لهالیهکهوه نێوهندڕۆ بوو و حهزی له توندڕۆییو سستهپهلی نهبوو .ههرلهو کاتهدا
بیروبۆچوونه ئابوورییهکانی جۆرێک بیری ویستپهسندانهیان تێدا ههبوو ،واته بیرێک که
پێی وایه ویستی مرۆڤ بۆ لهبهرچاونهگرتنی قانوونه ئابوورییهکانو پشتگوێخستنیان
بهسه .ڕیشهی ئهو بیروڕایهی دهبێ بهرینهوه سهر باوهڕو موتااڵکانی له سااڵنی دهیهی
سیی سهدهی بیستهمدا .لهو سهردهمهدا بیروبۆچوونه مارکسیستی-لینینیستییهکان،
ههموویان دوچاری جۆرێک بیری "ئابووریلێدراو" بوون .له لینینو ترۆتیسکییهوه بگره تا
مائۆو ستالین،ههموویان ههوای جۆرێک "قهڵهمبازی گهوره"یان لهسهردا بوو .دهیانگوت
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهگهر ژێرخانی ئابووری بگۆڕی،سهرخانی فهرههنگییش چارهی نیه دهبێ شانبهشانی وی
بگۆڕێ .دهزانین که تهنانهت له ساڵهکانی پهنجاشدا،وهختێک که مارکسیزمی سهردهمی
الوهتیی هووهیدا تهنیا هێندێک له دروشمه کۆمهاڵیهتییهکانی لێ مابۆوه ،دیسان کاتێک
دهگهڵ شاژن چووه چین،ئاڵوگۆڕه ئابوورییهکانی ئهو واڵتهی،که هێشتا له ژێر ئااڵی بیرو
باوهڕهکانی مائۆدا بوون ،یهکجار بهدڵ بوون.
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دیاره له ڕێکخراوی بهرنامهی ئهوکاتدا کهسانێک ههبوون که باش له قانوونه
ئابوورییهکان دهگهیشتنو دهشیانوێرا بیروبۆچوونهکانیان دهرببڕن.
بۆنموونه،ڕهشهمهی ،1352له ڕاپۆرتێکدا به ڕاشکاوی گوتیان " ئێران ناتوانێ ههتا کۆتایی
ئهم سهدهیه ،ببێته پێنجهمین واڵتی سهنعهتیی جیهان ".ههر لهو ڕاپۆرتهدا جهختیان
کردهوه که "دهبێ ههرچی زووه سهرنج بخرێته سهر بههێزکردنی ژێرخانی الوازو بێ-
توانای ئێستا 19".ئهم گرووپه بۆچوونهکانی خۆیان له کۆنفڕانسی گاجهرهدا که به
سهرۆکایهتیی هووهیدا پێکهات،گهاڵڵه کردو هێنایانه گۆڕێو به کهلکوهرگرتن له
نموونهو هاوسهنگییه ئابوورییهکانو به پشتبهستن به پێشبینییه ئامارییهکان،گهیشتنه
ئهو ئاکامه که له ههلومهرجی ئێستادا،ناتوانینو نابێ بوودجهی دهوڵهت زۆر زیاد بکهین.
ئهوان خوازیاری زیادکردنێکی ماقووڵو مامناوهندی بوون .دهیانگوت سهرخانی الوازو
ناسکی ئێران خۆی لهبهر سهرمایه دانانێکی زۆر زیاتر ڕاناگرێ .زیادکردنی لهنهکاوی
بوودجهی دهوڵهت دهتوانێ مهترسیدار بێ .دهیانگوت هاتنی لهنهکاوی ڕادهیهکی
زۆرتری کااڵ گرێپووچکهی ئابووریی زۆرترو مهترسیدارترمان بۆ دروست دهکا .یهکێک
لهو لێکۆڵهرانه که ناوی مهزلوومیان بوو لهوهش زیاتر ڕۆیشتو ئیددیعای کرد که
ئهگهر دهوڵهت ههموو داهاتی نهوت خهرج بکا ،له ئێراندا شۆرش ڕوو دهدا.
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هووهیدا سهرهتا دژی بۆچوونهکانی ئهو گرووپه بوو .دهیگوت دهتوانین بێتواناییه
سهرخانییهکان به دروستکردنی خێرای ڕێگاو بهندهری تازه لهنێو بهرین .لهو بوارهدا
ئاماژهی به دوو قۆنتهراتچی کردکه ههم به گهندهڵیی ماڵی بهناوبانگ بوون ،ههم بهوه
که دهتوانن پڕۆژهی گهوره له زووترین کاتدا تهواو بکهن .هێندێک لهوکهسانهی له
کۆبوونهوهکه بوون ئاماژهی هووهیدا بهناوی ئــــــــــــهو دووکهسهیان- ،بهتایبهتی لهو
بارهیهوه که هووهیدا بۆخۆی به بهربهرهکانی دژی گهندهڵی بهناوبانگ بوو،-پێ سهیرو
ههرلهو کاتهدا مانادار بوو .دهیانگوت مهبهستی هووهیدا به ڕواڵهت پێداگرتن لهسهر
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهو خاڵه بوو که دهوڵهت حازره له بهرامبهر ئهنجامی خێراو بهوهختی پڕۆژهکانی
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ئاوهدانیدا ،چاوپۆشی له ڕادهیهکی دیاریکراو له گهندهڵیی ماڵییش بکا.

بهاڵم به

پێچهوانهی بۆچوونهکانی هووهیدا ،ئهو دهستهیه له پسپۆڕانی بهرنامهداڕشتن که دهگهڵ
مهزلوومیان هاوڕا بوون ههروا دژی سیاسهتی خهرجکردنی ههموو داهاتی نهوت بوون-
و سیاسهتێکی وایان بۆ دواڕۆژی واڵت به مهترسیدار دهزانی .له ڕاستیدا ههر له
سهرهتای سهرۆکوهزیرییهکهیهوه زۆرجار له خۆبهخۆیایهتیدا ئهو قسهیهی جارێک به
باڵیۆزی ئهمریکای گوتبوو ،دووپاته دهکردهوه .ساڵی ،1346هووهیدا له وتووێژێک
دهگهڵ ئارمهن مایردا ،گوتبووی " :شا دهیهوێ بهخێراییهک که واقیعبینانه نیه واڵت
بهرهوپێش بهرێ،لهحاڵێکدا بۆخۆی [واته هووهیدا] لێبڕاوه پهیڕهوی له خێراییهکی
ماقووڵو لهسهرهخۆ بکا 23".له گاجهرهش زۆر له ڕاوێژکارانو لێکۆڵهرانو بهرنامهڕێژانی
ڕێکخراوی بهرنامه ڕاست ئهو خێراییه لهسهرهخۆیهیان ڕاسپاردبوو.
پێشنیارو پهسندکراوهکانی کۆنفڕانسی گاجهره بۆ بڕیاری یهکجاری له کۆبوونهوهیهکدا له
ڕامسهر درانه شا .ئهم کۆنفڕانسه ڕۆژی دهی گهالوێژی 1353دهستی پێکردو دوو
ڕۆژی خایاند .شا،لهحاڵێکدا قامکهکانی ههردوو دهستی له گیرفانی جلیسقهکهی
ڕاکردبوونو قامکه گهورهی ههردوو دهستانی له حهوادا دهجوواڵندن ،کۆبوونهوهکهی
به باسی ئهم نوکتهیه کردهوه که،دیاره له بارهی بهرنامهڕێژییهکانی دواڕۆژهوه ،بۆخۆی
لهکاتی پێویستدا ،ڕێنوێنیی پێویست دهردهکا .گوتی چونکه ئێوه بهههرحاڵ لهم بوارهدا
کارگهلێکتان کردوه،وهرن قسهکانتان بکهن 24.بهوحاڵه،تهنیا پاش بیستنی چهند بهشێک له
چهند ڕاپۆرت ،بهئاشکرا تووڕه بوو .گاڵتهی به ئابووریزانهکان کردو به ڕاشکاوی گوتی
دهوڵهت دهبێ فکری خێرایی مامناوهندیی ههڵدان به یهکجاری له سهری خۆی بهرێته
دهرێ .پێی داگرت که ئهوهی پێشتر بۆخۆی گوتوویه جێبهجێ بکرێ،و پێشتریش پێی
داگرتبوو که دهوڵهت بهکردهوه دهبێ ههموو داهاتی نهوت خهرج بکا .ههرچهند
کارناسانی ڕێکخراوی بهرنامه،و دیاره هووهیداو وهزیرانی دیکهی کابینه که له
کۆبوونهوهکه بوون ،ههموویان دهیانزانی که ئهو سیاسهتهی پێشنیار کراوه جگه
له"ئاوسانی دووچهندان"* بهرههمێکی نابێ ،ئهگهرچی دهیانزانی سیاسهتێکی بهڕادهیهک
مهترسیدارو شۆرشخوڵقێنه ،بهاڵم ههموو بێدهنگ بوون ،هووهیدا هیچ بهرهنگارییهکی
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مهتهڵۆکهی هویدا
نهکرد .وهزیرانی کابینهکهشی ههموو بێدهنگییان ههڵبژارد .هێندێ لهو کارناسانه
ئهمڕۆ دهڵێن هووهیداو وهزیرانی کابینهکهی دهبوو ههر لهو کۆبوونهوهیهدا دهستیان
لهکار کێشابایهوه .ههرلهوکاتهدا،پێموایه به دروستی دهڵێن که سهرۆکانی واڵت "ناتوانن
ئیددیعا بکهن که له بارهی ئاکامـــــه چاوهڕوانکراوهکانی ئهوسیاسهتهوه که گرتبوویانـــه
پێش وشیارکردنــــهوهی پێویستیان پێنهدراوه".

25

خهرمانانی،1354له کۆنفڕانسێکدا که به خهرجی دهوڵـهتی ئێرانو به ههوڵی دامهزراوهی
ئاسپن **پێکهات،هووهیداو هێندێک له خاوهنسهنعهتهکان،بانکداران ،سیاسهتمهدارانو
لێکۆڵهرانی زانسته کۆمهاڵیهتییهکانی ئێران*** ههوڵیان دا لهالیهک دهسکهوته
ئابوورییهکانی ئێران له دهیهی ئاخردا له ڕوانگهیهکی مێژووییهوه ههڵسهنگێننو نیشان
بدهنو ههرلهو کاتهدا ،لهالیهکی دیکهوه ،ڕووکێشێکی تیئۆریکی بۆ ئهو حوکمو فهرمانانه
دروست بکهن که شا دهری کردبوون .ئهمجاره هووهیدا به زمانی شارهزایهکی گهش-
بینی کۆمهاڵیهتی دهدوا .ئیددیعای دهکرد که "،ئهگهر زانیاریی تهواومان له دهستدا بێو
ئهگهر بتوانین ڕادهی ویستی ئینسانییش بقهبڵێنین ،ئهودهم دهتوانین پاشهڕۆژ نهکههر
پێشبینی بکهین،بهڵکوو بهشێوهی دڵخوازیش ڕێکی بخهین ".ئهمجار باسی ههڵدانی
داهاتی سهرانهی ناخالیسی نیشتمانیی کرد که ساڵی1342سهد دۆاڵر بووهو قهراره
ساڵی 1356بگاته 2069دۆاڵر .ئاماژهی به زیادبوونی ژمارهی ناوهندهکانی فێرکردنی
بهرز کرد .گوتی ئێران ساڵی 1352تهنیا ده کۆلێژی ههبووه،لهحاڵێکدا ساڵی 1355ئهو
ژمارهیه گهیشتۆته  .184ئاماژهی بهژمارهی خوێندکاران کردو گوتی" :ئیستا ،پتر له
چوارسهد ههزار خوێندکاری ئێرانی له ئورووپاو ئــــهمریکاو شوێنـهکانی دیکهی جیهان
26

خهریکی دهرسخوێندنن".

بهشداربووه ئێرانییهکانی دیکهی کۆنفڕانس دهربارهی ئاڵوگۆڕو پێشکهوتنهکانی ئێران له
بواری سهنعهتو کشتوکاڵدا دوان .یهکێک باسی ئهوهی کرد که"،پاییزی ساڵی 1342
خێرایی ههڵدانی بهشی سهنعهت پێنج لهسهد بووه،بهاڵم ساڵی 1353گهیشتۆته بیست
Aspen
*** له ههلومهرجێکدا که لهجێ ایهکی دیکه به درمیی باسه کردوه ،ئهم یش وهک مامۆس ای زانکۆ لهو کۆنفێانیهدا
بهشدار بووم .بۆ ئا اداربووو له درمیهی داس انهکه بێوانهAbbas Milani.Tales Of Cities: A :
Persian Memoir. New York,1998
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مهتهڵۆکهی هویدا
لهسهد ".سهنعهتی ترومبێلسازییان وهک نموونهی سهرکهوتووی "بههێزکردنی
سهنعهته خۆماڵییهکان" هێنایهوه .یهکی دیکه له وتاردهران ،ئاماژهی به دهسکهوتی
گهورهی ژنان له مهیدانی پهروهردهو فێرکردندا کرد .گوتی ساڵی 1326له ئێران تهنیا
 7840خوێندکاری کچ ههبوو،له حاڵێکدا ساڵی 1353ئهو ژمارهیه گهیشتۆته
337757خوێندکاری کچ 28.له سێبهری وێرانه پڕشکۆکانی تهختی جهمشیددا،ئێرانییهکان
به شانازیو سهربهرزییهوه ئاماژهیان بهو ئاڵوگۆڕه بهرچاوانه دهکرد که له دهساڵهی
دواییدا له ئێران وهدی هاتبوونو ئابوورییهکی دواکهوتوو و ههژاریان کردبووه یهکێک
له زیندووترین واڵتانی قاڕڕهی ئاسیا .له ڕاستیدا وتاری هووهیدا جۆرێک خڕکردنهوهی
ئهو کاناڵه جۆراوجۆرانه بوو .له ڕیوایـــهتێکـــی ڕێکوپێکدا شێوهو مانای به ئهژمارهو
ئاماره پهرشوباڵوهکان دهبهخشی .گرنگترین باسی تیئۆریکی هووهیدا دهتوانین له
ڕهخنهی توندو بهئاماژهی له نیزامی سهرمایهداریی ڕۆژئاواو نیزامی شوورهویدا
وهبینین .گوتی" :ئێمه ئیمپهڕاتۆرییه بۆڕۆکڕاتیکهکانمان ...دیتوه که چۆن مرۆڤه
ئیدئۆلۆژیکهکانو مرۆڤه تهکنۆلۆژیکهکان لهنێوان ناهومێدییهکی وێرانکهرو هومێدێکی
بهدرۆی (حهلالجووقهیی) پانگالسیدا* دێنو دهچن .ئێمهش نهکههر بهههق ،بهڵکوو به
ئهرکی خۆشمان دهزانین که ڕێگای دواڕۆژی خۆمان بۆخۆمان ببینینهوه 29".هووهیدا به
جهختکردنو دووپاتهکردنهوه ئهوهشی وهبیرهێنایهوه که لهو ڕێگایهدا ،ڕێبهرو پێشڕهوو
فهرماندهر شا بووهو ههرئهویش دهبێ.
دیاره شا لهو سااڵنهدا زیاتر له پێشووش دڵنیا ببوو که قازانجهکانی ئیران له ههمووکهس
باشتر دهناسێ .له کۆبوونهوه ئابووریو سیاسییهکاندا ،زۆرتر ،ههموو باسێکی جیددی یان
ڕهخنهگرانهی به هێنانهگۆڕی تێکهڵ بهههڕهشهی ئهو پرسیاره تهواو دهکرد که" :چما
کتێبی ئێمهتان لهو بوارهدا نهخوێندۆتهوه 30".ههتا نێوهڕاستی دهیهی پهنجا سێ کتێبی
نووسیبوون .ناوی یهکیان مهئموورییهت بۆ نیشتمانم (،)1340هی دووهمیان شۆرشی
سپی ()1346و هی سێیهمیان بهرهو شارستانهتیی مهزن بوو .لهم سێ کتێبهدا کهموزۆر
له ههموو ئهو بوارانهدا که به فکری گهیشتبوون بیروڕای دهربڕیبوو .ئهو ئیدی بهڕاستی
حاڵهتی پێغهمبـــهرێکـــی بهخۆوه گرتبوو .دهتگوت هاتوه مێگهلێکی سهرلێشێواوو ڕێلێ-
ونبوو بگهیهنێته شوێنی مهبهست .ئهو حاڵهته به باشی دهتوانین له وێنهیهکدا ببینین که
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مهتهڵۆکهی هویدا
ئهو ڕۆژانه له زۆر ئیدارهی دهوڵهتیدا به دیوارهوه دهبینرا .زهردهخهنهیهکی جیددیی
لهسهر لێوان بوو .لهسهر کۆمایهک ههور ڕاوهستابوو .دهستهکانیی بهرهو حـــهوا
ڕاگرتبوون ،دهتگوت دهیهوێ به دهستڕاوهشاندنێک مۆجیزهی خۆی نیشان بدا.
به پێچهوانهی ئیددیعای زۆربـــــهی نهیارانی شا که له تهواوی ئهو سهردهمــهدا
بـــــهڕاشکاویو پێداگرتنهوه ئهویان به"نۆکهری ئیمپهریالیزم" ناو دهبرد ،به باوهڕی من
هێندێ بهڵگهی حاشاههڵنهگر نیشان دهدهن که له سهرهتای دهیهی چلهوه سیاسهتێکی
دهرهوهو سیاسهتێکی نهوتیی تاڕادهیهک سهربهخۆی گرتبووه پێشو له زۆر بواری
گرنگدا دهگهڵ باوهڕپێکراوانو پشتیوانانی ڕۆژئاوایی خۆی له کێشهو ملمالنهدا بوو .بهاڵم
نهگبهتیی شا لهوهدا بوو که لهالیهک له ئاواتو ئامانجهکانیدا بهرزهفڕیی نیشان دهداو
لهالی دیکه له کهلکوهرگرتن له ئامرازه پێویستهکان بۆ وهدیهێنانی ئهو ئامانجانهدا
ترسهنۆک بوو .دهتوانین به کۆمهگوهرگرتن له زاراوه باوهکانی دهروونناسی ،ئهو
بهمانای وردی وشه به کهسایهتییهکی دهسهاڵتپهرست* بزانین .به جۆرێکی وردتر
بڵێین ،دهگهڵ بێدهسهاڵتانو ژێردهستان ملهوڕو بهفیز بوو ،له بهرامبهر کهسانێکیشدا که
به دهسهاڵتداری دهزانین الوازیو زهبوونیی نیشان دهدا .کاتێک ههستی به دهسهاڵت
دهکرد،دهتگوت ئیدی بهندهی هیچ خوایهک نیه .به لێبڕاوی حوکمی دهداو له بڕیارداندا
دوودڵیی به ڕهوا نهدهزانی .بهرامبهر بهوه ،ههرکه متمانهی به خـۆی نهدهماو الوازی به
سهریدا زاڵ دهبوو ،ئهودهم ئیدی گوێڕایهڵی ههموو کهس دیاریی دهکردو نهی-
دهتوانـی چووکترین بڕیار بـــــدا .ئهم تایبهتمهندییانهش ههموو به سروشتی کهسایهتیی
دهسهاڵتپهرست دهژمێردرێن .وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا ئهوی به
"کهسایهتییهکی پێچهڵپووچو پڕله ناتهبایی" دهزانیو لهودا "تێکهاڵوێکی پێشبینینهکراو له
دهستنهرمیو دڵڕهقی"ی بهدی دهکرد 31.له ڕاپۆرتێکی دیکهی باڵیۆزخانهی ئهمریکا له
ئێراندا هاتبوو که "حاڵهتی خهمۆکی[ی شا] له ڕابردوودا متمانهبهخۆبوونی به تهواوی لێ
ئهستاندبوو 32".له ههمووی خهراپتر ئهوه بوو که وهختێک مهسهلهی دێموکڕاسیی
ڕاستهقینه له ئێراندا دههاته گۆڕێ ،شا به هیچ جۆر گوێی بۆ نهدهگرت .جگهلهوه ،به
زیادبوونی نرخی نهوت ،ئهو ئیدی پێویستیی به یارمهتییه ماڵییهکانی ڕۆژئاواش نهبوو و
دهیتوانی به کهیفی خۆی،ههم سیاسهتی خۆشگوزهرانییهکی بهرباڵو بهڕێوه بهرێو ههم
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مهتهڵۆکهی هویدا
سوپا بهو جۆرهی بۆخۆی دهیهویست بههێزو پڕچهک بکا .یهکێک له سیاسهته
خۆشگوزهرانییهکانی ئهودهم خوێندنی خۆڕایی له سهرهتایی ،ناوهندیو زانکۆو بیمهی
دهرمانی خۆڕایی،بیمهی کۆمهاڵیهتیی بهرباڵوی تازهو خواردنی خۆڕایی بۆ ههموو
قوتابییان بوو 33.ههرچی ئهو سیاسهتانهو سهرکهوتنیان بهرباڵوتر دهبوو ،وهاڵمی شا بۆ
ههواڵنووسه بێگانهکان له بارهی دێموکڕاسییشهوه لووتبهرزانهترو بێموباالتانهتر دهبوو.
جاری وابوو به ڕاوێژێک که بۆنێکی ڕهگهزپهرستییشی لێدههات ،دهیگوت دێموکڕاسیی
دنیای چاوشینهکان به کهلکی خهڵکی ئێران نایه .دهیگوت" :ههڵهیه ئهگهر بڵێین دهکرێ
دێموکڕاسیی ڕۆژئاوا به شێوهی ئۆتۆماتیکی بگوازینهوه بۆ واڵتێکی وهک ئێران ".باوهڕی
پتهوی ههبوو که ئهگهر ڕۆژێک له ئێران ڕاپرسییهکی گشتی له بارهی شێوهی
ڕێبهرایهتیی ئهوهوه بکرێ ،ههموو خهڵک ،جگهله کهمایهتییهکی زۆرکهم لــــه ئێرانییــــه
کهجرهفتارهکانی دهرسخوێندووی ئهمریکاو ئینگلیس"پشتیوانی له خۆیو شێوهی
حکوومهتهکهی دهکهن".

24

به باوهڕی وهزارهتی دهرهوهی ئهمریکا ،یهکی دیکه لهو هۆیانهی شوێنیان لهسهر شێوهی
بڕیاردانی شا دادهنا چهندوچۆنی رادهی دهرسخوێندنهکهی بوو .له ڕاپۆرتێکدا
دهیانگوت خوێندنی شا له "دهورانی ناوهندی له سویسو کۆلێژی ئهفسهری له ئێران"دا
بهرتهسک بۆتهوهو بۆیه ،له کاتی بڕیارداندا"،هێندێ جار له دانی بڕیاری ئاقاڵنه ناکام
دهبێو زۆرتر ناچار دهبێ بڕیاری سۆزدارانه (عاطفی) بدا 35".نیشانهکان ههموو
دهردهخهن که شا مرۆڤێکی شهرمێون بوو ،به دهگمهن تهماشای چاوی کهسێکی دهکرد.
زۆرجار له کاتی وتووێژێکدا ،لهنهکاو چاوی لهسهر جێیهکی دوور به مۆلهق دهوهستا.
حهزی لهوه بوو خۆشیان بوێ .ئیشتیای بۆ خۆشویستن بێکۆتایی بوو و ههر ئهو
ئیشتیایهش ،گیانی دووڕووییو جامهلووسکهیی له دهوروبهرهکهیدا بههێز دهکرد .بێ-
گومان ئهو ئیشتیایه له پادشایاندا زۆر مهترسیدارهو خۆش ئهوهیه ڕێنوێنو موڕادی
هووهیدا،عهبدوڵاڵی ئینتیزام باشتر له ههمووکهس سروشتو مهترسییهکانی ئهو جۆره
حهزانهی بۆ شا ڕوون کردبۆوه .دهڵێن ئهوڕۆژهی ئینتیزام له پۆستی بهڕێوهبهری
کومپانیی نهوت الدرا ،ڕووی له شا کردو گوتی" :هیچکهس نهیوێرا قسهی درۆ به بابی
تۆ بڵێ ،له حاڵێکدا هیچکهس ناوێرێ قسهی ڕاست به تۆ بڵێ ".له کۆنفڕانسی
ڕامسهردا،زۆرکهس ههبوون که حهقیقهتیان دهزانی ،بهاڵم کهس نهبوو بوێرێ بهیانی بکا.
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هیچ کهس ههقی بهخۆی نهدا به شا بڵێ شهڕ دهگهڵ ڕاستییه سهرسهخته ئابوورییهکان
ناکرێ.
دیاره سیاسهتمهدارانی ئێران تهنیا کهسانێک نهبوون که ملیان بۆ حهزی ڕۆژلهڕۆژزیاتری
شا له جامهلووسکهیی ڕادهکێشا 36.ههمیشه ڕۆژنامهنووسانو وێنهگرانو نووسهرانێکی
زۆری ڕۆژئاوایی چاوهڕوان بوون تا له بهرامبهر ههقدهستێکی "گونجاو"دا ،به شا ههڵاڵ
بڵێنو له بارهی سروشته جوانه ئهخالقیو سیاسییهکانیهوه وتارو پهخشان بنووسن.
تهنانهت دهوڵهتانی دهرهوهش هێندێ شێوهی تایبهتیی ئهو جامهلووسکهییهیان بهکار
دێنا .ئینگلیسییهکان دهیانزانی که شا خۆی به هاوسهنگی دوگول دهزانێو زۆری حهز
لێیه دهگهڵ دوگول بهراورد بکرێ ،ههربۆیه له دهرفهتگهلی گونجاودا ،کاربهدهستانی
دهوڵهتی ئینگلیسیش تهسلیمی ئهو ئارهزووه دهبوون .نموونهیهکی دیکهی ئهو کاره
دهتوانین لهنێو ئهمریکاییهکاندا ببینین .ژانوییهی  ،1958وهزیری کاروباری دهرهوهی
وهختی ئهمریکا ،جان فاسترداڵێس نامهیهکی بۆ ئایزهنهاوێر نووسیو پێیگوت که"،زۆر
باش دهبێ ئهگهر وهختی هاتنی شا بۆ واشنگتۆن،ئێوهو هێندێک له کاربهدهسته
پایهبهرزهکانی وهزارهتی دیفاع له بارهی مهسهله نیزامییهکانهوه که زۆریان حهز پێدهکا،
وتووێژی دهگهڵ بکهن .داوای لێبووردن دهکهم که ئێوه تووشی ئهوکاره دهکهم ،بهاڵم
چونکه سهفهرهکهی ناڕهسمییه ،وتووێژێکی ئهوتۆ پێویستیی به ڕێوڕهسم یان
ئامادهکردنێکی زۆر نیه .له بهرامبهردا شاش لهوه که ئێوهله بارهی مهسهله نیزامییه
37

تازهکانهوه ئاڵوگۆڕی بیروڕای دهگهڵ دهکهن ههست به شانازییهکی زۆر دهکا".

ههشت ساڵ دواتر،له ئامادهکردنی سهفهرێکی دیکهی شا بۆ ئهمریکادا،باڵیۆزی وهختی
ئهمریکا له ڕاپۆرتێکدا نووسی که" :شا خۆی به سیاسهتمهدارێکی جیهانی دهزانێو ئهگهر
له بارهی وهزعی نێونهتهوهییهوه باسی دهگهڵ بکهنو ئاماژهیهکیش به مهسهله
نهێنییهکان بکهن ،شانازی بهخۆیهوه دهکا 38".ههر لهو سهفهرهدا پێشنیار به جانسۆن،
سهرکۆماری ئهوکات کرابوو که"،له بارهی مهسهله نێونهتهوهییهکانی دیکهوه قسه
39

دهگهڵ شا بکهنو وا نیشان بدهن که لهو بوارانهدا متمانهی پێدهکهن".

لهم سااڵنهدا ،تهنانهت ڕاوێژی ڕاپۆرتهکانی سیا لهبارهی ئێرانیشهوه بهشێوهیهکی سهیر
گۆڕا .لهحاڵێکدا لهسهرهتای دهیهی چلدا،ئهوڕاپۆرتانه ههمیشه هوشداریان دهدا که ئێران
بهرهو بێ-سهرهوبهرهییو شۆرش دهڕوا،ساڵی 1356ههر ئهوڕێکخراوه ئیددیعای دهکرد
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که"،ئێران لهژێر ڕێبهرایهتیی شادا دیاره سهقامگیر دهبێ .شا که لهدهیهی ڕابردوودا
ڕۆژبهڕۆژ پتر متمانهی بهخۆی پهیدا کردوه،کهمترو کهمتر گوێ دهداته پێشنیارهکانی
40

ئهمریکاو ئامۆژگاریی ڕاوێژکاره نێوخۆییهکانی".

شا نوقمی دهریایهک جامهلووسکهیی بوو و تا دههات لهخۆباییبوونو خۆبهزل-
زانییهکهیو باوهڕی بهدروستیی بۆچوونهکانی خۆی زیادی دهکرد .ئهگهر ئهوقسهیهی
خاوهننهزهران قبووڵ بکهین که یهکێک له هۆیهکانی شۆرشی ئیسالمی ههوڵی بهپهلهی
شا بۆ نوێکردنهوهی کۆمهڵ بوو ،ئهگهر ڕاست دهکهن که بێتوانایی سهرخانی ئابووریی
ئێران بۆ وهرگرتنی کاالو سهرمایه ئاگری شۆرشی خۆشتر کرد ،ئهودهم دهگهینه ئهو
ئاکامه که کۆنفڕانسی ڕامسهر،و بێموباالتیی شا به بیروبۆچوونی ڕاوێژکاره ئابوورییهکانی
یهکێک له نوخته گۆڕانهکانی مێژووی هاوچهرخی ئێران بوو .ههرلهوکاتهدا ،ئهگهر لهو
کهسانه بین که دهڵێن زۆر بڕگه ههبوون که هووهیدا دهبوو حهتمهن دهست لهکار
بکێشێتهوه،دهبێ کاتی تهواوبوونی کۆنفڕانسی ڕامسهر به یهکێک لهو بڕگانه بزانین.
دهزانین که هووهیدا به بهرنامهیهکی بهردرێژی ههڵدانو گهشهکردنهوه هاته سهر کار.
پوختهی ئهو بهرنامهیه بهشدارکردنی چینی نێونجی له دهسهاڵتی سیاسیی شادا بوو.
ههڵدانی خێرای ئابووریی ئێران بێگومان ڕادهو دهسهاڵتی چینی نێونجیی ئێرانی زیاد
کرد .لهالیهکی دیکهوه ،شا بڕیاری پێوهندیدار به چۆنیهتیی ئهو ئاڵوگۆڕانهیهوه
بهشێوهیهکی یهکسهر ملهوڕانه دهردهکردن .دووریش دههاته بهرچاو که له
داهاتوویهکی نیزیکدا مل بۆ داخوازه سیاسییهکانی ئهوچینه ڕاکێشێ .له ڕاستیدا ،شا نهک-
ههر دژی بهشدارکردنی چینی نێونجی له دهسهاڵتدا بوو،بهڵکوو حازر نهبوو هووهیداش
پاش چهندین ساڵ خزمهتی دڵسۆزانه ،له دهسهاڵتدا بهشدار بکا .به وتهی ڕیچارد
هێڵمز،که وهختێک سهرۆکی سیاو دواتر باڵیۆزی ئهمریکا له ئێران بوو"،ههیئهتی دهوڵهت،
لهژێر چاوهدێریی هووهیدادا،تواناو بنیاتی پێویست بۆ بڕیاردانو سیاسهتدانانی پهیدا
کردوه...بهاڵم دیاره بهو مهرجه شا ڕێگا بدا .له ساڵی 1342بهدواوه ،شا ڕۆژبهڕۆژ زیاتر
به شێوهی ڕاستهوخۆ دهستی ده مهسهلهو بڕیاری ڕۆژانهی دهوڵهت وهرداوهو ئیدی
حازر نیه دهسهاڵتی خۆی بدا به خهڵکی دیکه 41".هووهیداو هاوڕێ تهکنۆکڕاتهکانی دڵیان
بهوه خۆش کردبوو که ههڵدانو خۆشگوزهرانیی کۆمهاڵیهتی سهرهنجام شای هان
دهدهن،بگره ناچاری دهکهن ،دهسهاڵت دابهش بکا .بهاڵم کۆنفڕانسی ڕامسهر به ئاشکرا
نیشانی دا که ئهو هیوایه خهیاڵێک زیاتر نهبووه .یهكێک له هۆکاره گرنگهکانی شکستی
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تهکنۆکڕاتهکانی ئێران لهو گرهوه مێژووییهدا گۆڕانێک بوو که له هووهیدادا دهرکهوت.
ئهو بههیواو مهبهستی دروستکردنی بنیاتی پێویست بۆ پهرهپێدانی دێموکڕاسی له
ئێراندا هاته سهر کار .بهاڵم دوای ماوهیهک باقوبریقو ههوهسی دهسهاڵت سێبهری
خسته سهر ئهو ئامانجو ئارهزووانه .لهالیهک،زۆربهی دژبهرانی شا سیاسهتی ڕووخاندنی
نیزامی دیکتاتۆرییان گرته پێش .ههموو ههوڵی خۆیان بۆ لهنێوبردنی ڕێژیم بهکار دێناو
هیچجۆره سازانێکیان قبووڵ نهبوو .له بهرامبهردا ،سیاسهتی هووهیداش که لــــهسـهر
ملکــــهچیی بێئهمالوئهوال له بهرامبهر شادا دامهزرابوو ،به مهترسیدارو زیانبهخش
دهرچوو و بهپێچهوانهی گومانی هووهیداو هاوکارهکانی ،نهگهیشته دێموکڕاسی.
* * *
ئهگهر قبووڵ بکهین که کۆنفڕانسی ڕامسهر نوێنگهی ئهو ملهوڕییه له بواری ئابووریدا
بوو ،ئهودهم دهبێ بڵێین که بواری سیاسهت تهنانهت له ئابوورییش پتر مهیدانی ئهو
سهرهڕۆییه بوو،و فهرمانی به ڕواڵهت لهنهکاوی شا دهربارهی دامهزراندنی سیستمی
تاکحیزبی له ئێراندا دیارترین دیمهنی ئهو زۆردارییه تاکهکهسییه سیاسییه بوو .به
وتهی هێڵمز،فهرمانی دامهزراندنی حیزبی تازه" ،له پاییزی تهمهنی پادشایهکی
سهرهڕۆدا" دهرچوو .هێڵمز دهڵێ "،به دامهزراندنی نیزامی تاکحیزبی ئیدی له ئێران به
ڕواڵهتیش هێزێکی،دژبهر ،بهاڵم وهفادار به ڕێژیمی شا نهماوه .به لهبهرچاوگرتنی ئهم
ئاڵوگۆڕانه ،ئیدی ناتوانین ئومێدێکی ئهوتۆمان به دروستبوونی حکوومهتێکی دێموکڕات
ههبێ 42".ئهوهی هێڵمز وهک ئاکاموهرگرتنی خۆی لهو ڕاپۆرتهدا نووسیبووی له ڕاستیدا
جۆرێک پێشوێژیی وردی ڕووداوهکانی دواتری ئێران بوو *.هێڵمز پێی وابوو " ،له
ماوهی پێنج تا دهساڵی دواتردا شا یان به دڵخوازی خۆی هێزهکانی دیکه له دهسهاڵتدا
بهشدار دهکا ،یان ناچاری دهکهن ئهوکاره بکا .ئهگهر له ماوهی شهشحهوت ساڵی
* هێلکز له هاپۆرتی "کۆتایی زمهه"ی ۆیدا به چراکی نیشرانی دا کره تێ هیشر ێکی هوونری لره مهسرهلهکانی ئێرراو
ههبوو .لهومدا نووسیبووی" "ناتهبایی نێواو ههڵدانی ێرای ئابووریو نو کردنرهوهی واڵه ده رهد حکوومرهتی هرهروهک
جاراو سهرههۆی شا رن رین ناهوونی له دواهۆئی ئێراندایه .ئه هر ئهو ناتهباییه نهبووایه ،دواهۆئی ئێراو ترهواو هوووو
جێی ئومێد دهبوو .بهاڵم بهدا هوه ئه هر مێیووی دیک اتۆرهکانی هابردوو له دواساڵهکانی ئیانیاندا بکهی ه پێوانره،جێری
ئومێدمکی زۆر نیه .ئهمن لهم مێیووهدا تووشی تاقه حاڵهتێکیش نهبووم که لهودا حاککی موتڵهق به دڵخواز بهشێک له
دهسرهالتی رۆی وهال نرابێ .بێوانرهus Embassy. "End of Report: Ruchard Helms" NSA, :
.No.979.9
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دادێدا،قهیرانێک له بارهی دانانی جێنشینی شاوه دهرکهوێ،ئهنجومهنی پادشایهتی
دهتوانێ تا ماوهیهک کاروباری واڵت ڕاپهڕێنێ ،بهاڵم ههرلهو کاتهدا ئهگهر هێزه
دژبهرهکانی خوازیاری ئاڵوگۆڕ قازانجی گرووپهکانی خۆیان وهپێش تهواوهتیی خاک یان
43

ئهمنیهتی ئێران بخهن ،ئهودهم بۆشاییهکی خهتهرناکی دهسهاڵت پهیدا دهبێ".

چارهنووسی حیزبی "ایران نوین" (ئێرانی نوێ) نیشانی دهدا که شا هیچ جۆره شهریکه
دهسهاڵتێک تهحهممول ناکا.
حیزبی "ایران نوین" لهجێدا به فهرمانی شا دامهزرا .بهاڵم ساڵی 1354ڕێکخراوێکی
بههێزی ههبوو و لهژێر دهستی هووهیداشدا بوو .سهرنجڕاکێشیی حیزب لهوهدا بوو که،
"نێردیوانی پێشکهوتنی ئهندامهکانی بوو .ههرلهو کاتهدا ،حیزب ببووه هۆی بهرباڵویی
دهسهاڵتو نفووزی ڕێبهرهکانی ،بهتایبهتی هووهیدا .ڕێکخراوی حیزب له سهرانسهری
واڵتدا پێوهندییهکی پتهوی دهگهڵ بنیاتو ئیداره ناوچهییهکان ههبوو و ههرلهو کاتهدا
دهگهڵ دهزگا ئهمنیهتییهکانیش له پهیوهندیی نیزیکدا بوو .حیزب کاروبارێکی زۆری
دهوڵهتیی لهبهر دهستدا بوو که ههرکات پێویست بایه وهک پاداش دهیدان به
ئهندامهکانی خۆی .له ڕاستیدا ،ئهم دواییانه تهواوی پۆسته گرنگهکانی واڵت بهدهست
ئهندامانی حیزبهوه بوون .ئهم هۆیانه دهستیان وهدهستی یهک داو دهسهاڵتێکی
ڕاستهقینهیان بهحیزب بهخشی 44".عهلهم له یادداشتهکانی خۆیدا زۆرجار دهردی دڵ له
وهزعی حیزبی "مردم" (خهڵک) دهکاو دهڵێ زۆر هۆی جۆراوجۆر نایهڵن ئهم حیزبه
نهخشی خۆی وهک حیزبی ئۆپۆزیسیۆن به باشی یاری بکا .دیاره گوناحی ئهوکاره
یهکسهر دهخاته ئهستۆی هووهیدا .دهڵێ ئهو ههمیشه له فکری پیالنگێڕاندایهو جگه له
پهرهپێدانی دهسهاڵتی خۆیو پهکخستنی کاری حیزبی ئۆپۆزیسیۆن ئامانجێکی نیه .بهاڵم
نێوهرۆکی یادداشتهکانی عهلهم زیاتر له ههموو شتێک ئهو ڕاستییه پشتڕاست دهکاتهوه
که شاش ڕهخنهی حیزبی کهمایهتی ،یان هیچ حیزبێکی دیکهی قبووڵ نهکردوه .ئهوهی
عهلهم خۆی له بارهی چارهنووسی یهکێک له ڕێبهرانی حیزبی "مردم"هوه دهیگێڕێتهوه
نموونهی بهرچاوی ئهو بێ سیکهدانهییهیه .عهلهم دهڵێ ،شا به تووڕهیی ڕێبهری حیزبی
"مردم"ی لهسهر کار البرد چونکه پێی له بهڕهی خۆی زیاتر ڕاکێشابوو و گوتبووی
ههڵبژاردن له ئێراندا بهتهواوی ئازاد نیه.
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هووهیدا باش دهیزانی که مانهوهی له پۆستهکهیدا له گرهوی دروستکردنی پێگهیهکی
سیاسیدایــه .ههرچهند زۆرجار گوتبووی تهنیا کهس که ئهوی لهو جێیه داناوه شهخسی
شایهو هیچکهسی دیکه نیه ،بهاڵم بهکردهوه دهیزانی که لهجێدا له ڕێگای حیزبهوه
دهتوانێ دهسهاڵتی ڕاستهقینهی خۆی پتهو بکا .شاش له بهرامبهردا باش لهوه ئاگادار
بوو .ههر له ســـــهرهتای دهستبهکاربوونی حیزبهوه ههوڵی دا ڕێکخراوی حیزب نهبێته
ئامرازی دهسهاڵتی هیچکام له ڕێبهرانی .ههر بهو مهبهستهش ،بهپێی ڕاپۆرتی
باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران ،عهتائوڵاڵی خوسرهوانیی که له بڕواپێکراوانی خۆی بوو،
کرده سهرۆکی حیزب 45.خوسرهوانی لهنێو حیزبدا الیهنگرێکی زۆری نهبوون .زۆری پێ-
نهچوو که ڕێکخراوی حیزبی "ایران نوین" بوو به دوو دهسته .دهستهی یهکهم له
ئهندامانی کۆنی حیزبو کۆمهڵی پێشکهوتنخواز پێک هاتبوون .ئهم گرووپه خۆیان به
قۆڵی "ڕووناکبیر"ی حیزب دهزانی .دهستهی دووهم زیاتر له تازههاتووهکان پێک دههات.
جگهلهوه،زۆربهی ئهو کهسانهی له ڕێگای یهکیهتییه کارتۆنییهکانهوه هاتبوونه نێو حیزب
سهر بهو دهستهیه بوون .به چوونهسهری دهسهاڵتی حیزب ،هووهیداش دهسهاڵتی خۆی
بهسهر ڕێکخراوهکهیدا سهقامگیر کردو بهکردهوه وهک پێگهیهکی سهربهخۆی دهسهاڵتی
خۆی بهکاری دێنا .ڕهنگه ههر ئهو ڕاستییهش به تهنیا ،بهس بووبێ بۆ ئهوهی شا بێته
سهر ئهو ڕایه که دهبێ حیزب لهنێو بهرێ .دهزانین که پاش ئهزموونی موسهددیق،شا
ئیدی حهزی له چارهی سهرۆکوهزیرێک نهبوو که پێگهیهکی سهربهخۆی سیاسیی ههبێ.
هووهیدا نهکههر دهسهاڵتی تهواوی بهسهر حیزبی "ایران نوین"دا ههبوو ،بهڵکوو
سهرهنجام توانی یهکێک له هاوپهیمانانی خۆشی بکاته سهرۆکی حیزب .یهکێک له هاوکاره
قسهخۆشهکانی هووهیدا پێچهڵپووچیی پێگه سیاسییهکهی لهو سااڵنهدا به حاڵهتێکی
دووپارچه دادهنا .دهیگوت" :هووهیدا ناتهباییهک له دهروونیدا ههبوو .لهالیهک
داردهستی شا بوو .بهاڵم له نێوهڕاستهکانی سهردهمی سهرۆکهرزیرییهکهیهوه بۆخۆشی
ببووه بنیاتێکی بهدهسهاڵت .دوورایی دهسهاڵتهکهی چووبووه نێو ههموو پلهکانی
کۆمهڵهوه 46".بێگومان گرنگترین نموونهی دهسهاڵتی جێگرتووی هووهیدا ههر ئهو
دهستڕۆیشتنهی بهسهر ڕێکخراوی حیزبی "ایران نوین"دا بوو.
ساڵی ،1354حیزب گهورهترین کۆنگرهی مێژووی خۆی پێکهێنا .پێنجههزار کهس له
چاالکانی حیزب له سهرانسهری واڵتهوه بهشداری کۆنگره بوون .دهوری سهد حیزبی
جۆراوجۆری بێگانهش نوێنهریان بۆ ئهوکۆنگرهیه ناردبوو .هووهیدا له وتارێکی پڕههستدا
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پهسنی دهستکهوتهکانی دهساڵی ڕابردووی دا .دیاره چهندین جاریش باسو تاریفی
ڕێبهرایهتیی زانایانهی شای کرد .ڕهنگه ئامانجی هووهیدا لهو ههموو پێههڵاڵگوتنه ئهوه
بووبێ که دهیهویست ههرجۆره گومانو ڕهشبینییهکی شا پێش دروستبوونی،
بڕهوێنێتهوه .لهوانهیه ویستبێتی له ڕێگای ئهو قسانهوه که جاروبار پڕ له زێدهڕۆیی بوون
جهخت بکاتهوه که حیزبو سهرۆکوهزیر هیچکامیان له بهرامبهر شادا دهسهاڵتێکی
سهربهخۆیان نیه .لهیهک قسهدا ،ڕهنگه تاریفی له شا به مهبهستی پووچهڵکردنهوهی
گومانهکانی شاو فیتنهیی دوژمنانی هووهیدا بووبێ .بهههرحاڵ ،ئامانجی ههرچی بوو،
تووشی ناکامی هات .هێشتا دهنگدانهوهی قسهکانی له ههوادا مابوو که شا به
جووڵهیهکی خێرا،دهمودهزگای حیزبی "ایران نوین"و حیزبه قانوونییهکانی دیکهی واڵتی
تێکهوه پێچاو له جیاتیان فهرمانی دامهزراندنی نیزامێکی تاکحیزبیی دهرکرد .تهنانهت به
پێوانهکانی ئهو دهمیش که زۆرداریو سهرهڕۆیی تێدا باو بوو ،ڕهفتاری شا له بواری
سیستمی حیزبیی واڵتدا سهرهڕۆیانهتر لهجاران دیار بوو .ئهگهرچی گومان نیه که ئاکامی
نیزامی یهکحیزبی له ئێراندا له کارهسات بهوالوه نهبوو،بهاڵم ڕیشهکانی ئهو بیرهو
ناسنامهی کهسانێک که ههوهڵجار بانگهوازیان بۆی کرد له پهردهی لێڵیو ڕیادا
شاردراوهتهوه.
دهزانین که گرووپێک له ڕاوێژکارانی شاژن گهاڵڵهیهکیان بۆ وهڕێخستنی ڕاپهڕینێکی
نیشتمانی له ئێراندا ئاماده کردبوو .ئهم گرووپه له غوالمڕهزای ئهفخهمی ،ئهمینی
عالیمهرد ،ئهبولفهزلی قازی ،ئهحمهدی قوڕهیشیو مهنووچێهری گهنجی پێکهاتبوو.
بهاڵم لهبارهی چهندوچۆنی تێکۆشانی ئهو گرووپه ،چۆنیهتیو وردهکاریی گهاڵڵهی
پێشنیارکراوو له ههمووی گرنگتر کاتو پێوهندیی وی دهگهڵ فکری حیزبی"رستاخیز"
(ڕاپهڕین) النی کهم تووشی سێ گێڕانهوهی جیاواز بووم .ئهگهرچی له کاتی دامهزرانی
حیزبدا ،زۆر له ڕووناکبیرانی سهربه ڕێژیم به خۆڕانانێکی تهواوهوه ،خۆیان به بیردۆزی
سهرهکیو یهکهمی حیزب دهزانی ،بهاڵم ئهمڕۆ ،بههۆی ئاکامه کارهساتبارهکانی ئهم
حیزبهوه ،ئهم بیرۆکهیه ئیدی ههتیو کهوتوهو ئهو مرۆڤه شهریفانه کهمن که بێپهرواو
بێپهرده،پێ له نهخشی خۆیان لهو بوارهدا دهنێن.
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لهالیهک غوالمڕهزای ئهفخهمی ئیددیعا دهکا که زهمانی گهاڵڵهی ڕاپهڕین* ساڵی1350
بووه 47.دهڵێ ئهم گهاڵڵهیه پێوهندییهکی بهو شتهوه نهبوو که دوایه بوو به حیزبی
"رستاخیز" .لهالیهکی دیکه ئهمینی عالیمهرد کۆبوونهوهکانی ئهم گرووپهو ئامادهکردنی
دواگهاڵڵه دهباتهوه دوو ساڵ پێش وتووێژه بهناوبانگهکهی شا له بارهی دروستکردنی
نیزامی تاکحیزبییهوه .له بهرامبهردا،ئهحمهدی قوڕهیشی ،که گۆیا له دواقۆناغی
وتووێژهکانی ئهم گرووپهدا دهگهڵیان کهوتوه ،دهڵێ ئهم گهاڵڵهیه دهوری شهش مانگ
پێش ئهو وتووێژه ئاماده کرا .به ڕیوایهتی قوڕهیشی ،گهاڵڵهکه له ڕێگای شاژنهوه درا به
شا .شاش به تووڕهییهوه پێشنیارهکانی گرووپی ڕهت کردهوهو وهک لهو ڕۆژانهدا
عادهتی بوو ،گۆیا پرسیبووی" :چما ئێوه کتێبی ئێمهتان نهخوێندۆتهوه ".بهقسهی
قوڕهیشی ،چهند ڕۆژ دوای ئهوهی پڕۆژهی دروستکردنی حیزبی تاقانه له ڕێگای
شاژنهوه به دهستی شا گهیشت ،هووهیدا شهوێک له میواندارییهکدا له قوڕهیشیی پرسی،
"چتان کردوه که ئاغا ئهوهنده تووڕه بووه 48".به ڕاستییش ئهودهم شا به تـهواوی دژی
نیزامی یهکحیزبی بوو .له مهئمووریهت بۆ نیشتمانم دا بهڕاشکاوی نووسیبووی که
نیزامه تاکحیزبییهکان له سروشته تایبهتیو زۆر دزێوهکانی سیستمه کۆمۆنیستییهکانن.
49

ساڵی1347یش له وتووێژێکی دیکهدا،بیروبۆچوونیکی وهک ئهوهی دهربڕیبوو.

ئهندامانی پێشنیارکهری حیزبی"رستاخیز" لهو باوهڕهدا بوون که گهاڵڵهکهیان" ،ههنگاوێکه
بهرهو دێموکڕاتیزهکردنی ڕهوتی سیاسی" له ئێراندا 50.دهیانزانی که شا بوونی حیزبێکی
سهربهخۆی دژبهر تهحهممول ناکا .نیگهران بوون که حیزبی "ایران نوین"یش خونچهکانی
هاوبهشیی سیاسیی ڕاستهقینهی له واڵتدا وشک کردوه .بۆیه دهیانهویست له ڕێگای ئهو
ڕاپهڕینهوه ،هاوبهشیی سیاسیی خهڵک زیاتر بکهنو "کرانهوهیهک له ڕهوتی سیاسیدا" پێک
بێنن 51.به ڕواڵهت له ئاکامی دهربهدهریدا که بهرههمی شۆرشو کۆچکردنه،
نوسخهیهک له دهقی ئهو گهاڵڵه پێشنیارکراوه له دهستدا نیه .ههر بۆیه،چهندوچۆنی
وردهکارییهکانیو چۆنیهتیی پێوهندیی به فکری حیزبی "رستاخیز"هوه بهوردی ناتوانین
دیاری بکهین .بهوحاڵه ،تهنانهت ئهگهر ئهو قسهیهش قبووڵ بکهین که پێشنیارهکانی ئهو
* له سرهرتای دهیرهی چلردا ،میر هفای مییربا زاده  ،راوهنی هۆئنامرهی کیهراو همکخراومکری دروسرپ کررد کره نراوی
"رس ا یز" بوو .ئهم رووپه ێرا پهرهی رهو زۆری پێنرهچوو کره هاپۆرتیراو بره شرا دا کره لره کۆبوونرهوهکانی ئرهو
رووپهدا وم هی شا به دیوارهوه نیه .فهرماو دهرچوو که لهوه بهدوا وم هی شایانه ههمیشه به دیوارهوه برێ .ماوهیرهک
دواتر ئهم رووپه به هۆی بێمهیلیی هڵکهوه هوه.
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گرووپه پێوهندییهکیان به حیزبی "رستاخیز"هوه نهبووه ،دیسان گیروگرفتێکی گرنگ بێ-
چارهسهر دهمێنێتهوه :چۆن گرووپێک که ههموو ئهندامهکانی دهرسی زانسته
کۆمهاڵیهتییهکانیان خوێندبوو ههروا له نیوهی دووهمی سهدهی بیستهمدا،پێیان وابوو
حیزبێکی تاقانه،یان بزووتنهوهیهکی خهڵکی ،به ڕێبهرایهتیی شا دهیتوانی ئاکامێکی
دێموکڕاتیکی ههبێو "کرانهوهیهک له ڕهوتی سیاسیدا" پێک بێنی .ئهمینی عالیمهرد دهڵێ
بیره سهرهتاییهکانی ئهو گرووپه،زیاتر له نموونهی خودگهردانیی کرێکاریی یۆگۆساڵڤی
وهرگیرابوون 52.بهاڵم لهکاتی هێنانهگۆڕی ئهو فکرهدا ،زۆر بهڵگهی مێژوویی نیشانیان
دهدا که نیزامه یهک حیزبییهکان  ،بزووتنهوه خهڵکییهکان ،ئهو نیزامه سیاسییانهی لهسهر
ڕێفڕاندۆم دادهمهزرێن،و تهنانهت ڕواڵهتی فریودهری خودگهردانیی کرێکاری ههموویان
سهرهنجام دهچنهوه سهر جۆرێک فاشیزم ،یان له باشترین حاڵهتدا،جۆرێک دهسهاڵتی
پۆپۆلیستی .له یهک قسهدا،دێموکڕاسی له بیری "رستاخیز" ههڵنهدهستاو بهکردهوهش
دیتمان که ئهم بیره نه له نێو خهڵکدا پێشوازییهکی لێکراو نه له ڕاستیدا "کرانهوهیهکی"
له فهزای سیاسیدا پێک هێنا .بهرههمهکهی ناڕهزایهتیی ڕوولهزیادبوونی خهڵک بوو.
ههرچهند پێوهندیی وردی پێشنیارهکانی ئهم گرووپهو فکری دروستکردنی
حیزبی"رستاخیز" ڕوون نیه ،بهاڵم دهزانین که ساڵی 1353شا سهفهرێکی میسری کرد.
لهوکاتهدا سادات له باوهڕپێکراوانو دۆستانی نیزیکی شا بوو .گۆیا له میسر سادات زۆری
تاریفی قازانجهکانی سیستمی تاکحیزبی کردبوو،و ئهوبۆچوونانه گۆیا شوێنیان لهسهر شا
داناوه 53.پاش میسر ،شا بۆ پشوودان چووه سویس .ئهوهندهی ئێمه دهزانین له بارهی
نیزامی تاکحیزبییهوه ڕاوێژی به هیچکهس نهکرد .له بیرهوهرییهکانی عهلهمدا دهبینین
که له چهند مانگ پێش دامهزرانی حیزبی تاقانهوه ،شا جاری وا بوو چهند سهعات له
دهفتهری خۆیدا به تهنیا دادهنیشتو وا دههاته بهرچاو که بیر له پڕۆژهی تازه بۆ واڵت
دهکاتهوه .بهوحاڵه ،له بارهی حیزبهوه پێشتر کهسی ئاگادار نهکردهوه .تهنانهت
عهلهمیش له داستانهکه بێخهبهر بوو .له سویس شا بریاری خۆی بهعهبدولمهجیدی
مهجیدی ڕاگهیاند .مهجیدی بۆ پێشکێشکردنی ڕاپۆرتێک دهربارهی بوودجهی دهوڵهت
چووبووه سویس .به قسهی مهجیدی ،شا ،دوای بیستنی ڕاپۆرتهکه،سهرخهتی بۆچوونه
سیاسییه تازهکانی خۆی دهگهڵ مهجیدی باس کرد .ئهم بۆچوونانه بوونه هۆی
سهرسوڕمانی مهجیدی .دهڵێ پاش بیستنی بۆچوونهکانی شا ،ئهو بیروڕای خۆی
دهربڕیوه که پێی وایه سیستمی تاکحیزبی لهوانهیه گیروگرفتهکانی ئێران چارهسهر
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نهکا .دهڵێ پێشنیاری به شا کردوه که نیزامێکی چهند حیزبیی ڕاستهقینهو کارامه
دروست بکا .تهنانهت گوتوویه به باوهڕی وی مهسهلهی سهرهکیی ئێران گهندهڵییه.
وهاڵمی شا به ئاشکرا نیشانی دهدا که چهنده له بیروڕای کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران دوور
کهوتۆتهوه .پرسیبووی" :ئهتۆ گهندهڵی به چی تێدهگهی؟" و کاتێک مهجیدی چهند
نموونهیهکی بۆ باس کردبوون،شا گوتبووی" :جگه لهوانه،و له ڕاستیدا گرنگتر له
ههمووی ئهمانهو گهندهڵیی بهڕاستی ئهوهیه که خهڵک دروست کار ناکهنو
کارمهندانیش ئهرکی خۆیان به دروستی ئهنجام نادهن".ا خهڵک بهدهست گهندهڵیی
گهورهکانو بنهماڵهی پادشایهتییهوه دهینااڵندو شا کهمکاریی خهڵکی به گرنگترین
گهندهڵیی واڵت دهزانی .شا له کۆتایی وتووێژهکهدا ڕێگای به مهجیدی دا نێوهرۆکی
گشتیی بڕیارهکانی دهگهڵ هووهیدا،که له تاران بوو ،باس بکا.
مهجیدی بهپهله غاری دایه هوتێل سوڤرێتا هاوس* که ڤیالی تایبهتیی شا له سهن
مۆریتس کهوتبووه باغهکانی دهوروبهری ئهو هوتێله .مهجیدی له ژێرزهمینی
هوتێلهکهوه به تهلهفۆنێکی گشتی ،زهنگی بۆ هووهیدا لێداو فکره تازهکانی شای دهگهڵ
باس کرد .هووهیدا حهزی نهدهکرد به درێژی قسه بکا .نهیدهویست مهسهلهیهکی وا
گرنگ له هێڵێکی باوهڕپێنهکراوی تهلهفۆندا که لهوانه بوو خهڵکی بێگانهش گوێیان لێ-
گرتبێ ،بکهوێته بهر باس .بهو حاڵه ،ههر لهو وتووێژه کورتهدا ،هووهیدا تێگهیشت که
نهکههر دهمودهزگای حیزبێک که چهندین ساڵ ههوڵی پهرهپێدانو پتهوکردنی دابوو،
تێکهوه دهپێچرێ ،بهڵکوو سیستمی حیزبیی واڵتیش به تهواوی دهگۆڕێ.
ههموو بهڵگهکان ئهوه دهردهخهن که شا فکری دروستکردنی حیزبی تازهی دهگهڵ
کهسی دیکه باس نهکردوه .عهلهم که لهو کاتهدا له ههموو سیاسهتمهدارو
دهوروبهرهکانی شا لهو نیزیکتر بوو هیچ زانیارییهکی لهو بارهیهوه نهبوو 55.به ڕواڵهت
تهنانهت ساواکیش لهو باسه تهواو بێئاگا بوو 56.شا له حاڵێکدا له میسرو سویسهوه
گهڕایهوه ئێران که وهک پێغهمبهرێک،له نهکاو دڵنیا ببوو که سیستمی تاکحیزبی
ڕێگهچارهی ههموو گیروگرفته سیاسییهکانی ئێرانه .ئهوهندهی ئێمه بزانین هیچکام له
نیزیکانی شا نهوێرابوون لهو بارهیهوه قسهی دهگهڵ بکهن .هیچکهس نهوێرا ئهوندهی
وهبیر بێنێتهوه که نیزامی یهکحیزبی مافی کۆبوونهوهو حیزبدروستکردن بهرتهسک
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مهتهڵۆکهی هویدا
دهکاتهوهو ئهوهش به پێچهوانهی قانوونی بنهڕهتیی ئێرانه .لهو ڕۆژانهدا ئیدی هیچ-
کهس ،ڕهنگه بڵێین جگه له شاژن ،غیرهتی ڕهخنهگرتن له شای نهبوو .سهرپێچی له
فهرمانهکانیشی به مێشکی دهوروبهرهکهیدا نهدههات .له ههمووی گرنگتر ئهوه بوو که
شاژنیش لهو بارهیهوه له وهزعێکدا نهبوو که دژی پڕۆژهی حیزبی تاقانه ڕاوهستێ.
دووریش نیه ئهسڵی فکرهکه سهرهتا لهالیهن ڕاوێژکارانی خۆیهوه گهاڵڵه کرابێ .دیاره
هووهیداش به ئاشکرا هیچ نهیارییهکی دهگهڵ بڕیاری شا نیشان نهدا .له جیاتی کشانهوه
له پۆستهکهی-وهک زۆر له دۆستانو خزمانی پێشنیاریان دهکرد -ملکهچی ڕاستییهکان
بوو و به حهوسهلهوه چاوهڕوان بوو بزانێ لهو نهزمه نوێیهدا که شا دایناوه چ ئهرکێکی
57

پێ دهسپێردرێ.

ڕۆژی یازدهی ڕهشهمهی ،1353شا له وتووێژێکی چاپهمهنیدا ،که شێوهو نێوهرۆکهکهی
تهنانهت به پێوانهکانی ئهودهمیش جێی سهرسوڕمان بوون ،فهرمانی دا نیزامێکی تازهی
تاکحیزبی دروست بکرێ .حوکمی کرد که خهڵکی ئێران،ههموویان،دهچنه نێو ئهم
حیزبهوه .هووهیداش لهو وتووێژه چاپهمهنییهدا ئاماده بوو .هێندێک له هاوکارانی
دهیانگوت وهختێک شا له بارهی حیزبهوه دهستی به قسه کرد" ،له ڕوخساری هووهیدادا
نیشانهی سهرسوڕمانو باوهڕنهکردن دهرکهوتن ".دهیانگوت حاڵهتی ڕوخساری"،بۆ
ههمووانی ڕوونو ساغ دهکردهوه که ئهمه یهکهمجاره لهو بڕیاره گرنگو بنهڕهتییه
ئاگادار دهبێ 58".ڕاستییهکهی ئهوهیه که هووهیدا ههرنهبێ حهوتوویهک پێش ئهو
وتووێژه ،له ڕێگای مهجیدییهوه خهبهری دامهزرانی حیزبی تاقانهی بیستبوو *.ڕهنگه
حاڵهتی ڕوخساری نیشانهیهک له ههوڵی ئاگایانهی بۆ خۆدوورخستنهوه له پڕۆژهیهک

* کاشفی که له جێ رهکانی سهرۆکوهزیر بوو و لهمێیساد بوو بوودجهی تایبهتیی سهرۆکوهزیریی ئیرداره دهکرد،دهڵرێ
دهوری دوو حهوتوو پێش وتوومیی چاپهمهنیی شا ،هووهیدا دهس ووری دا که هیاکرام لره قرهراردادهکانی برهکر رت ری
انووبهرهکانی حیزب تازه نهکهنهوه .هووهیدا لهو کاتهدا دهلیلێکی بۆ ئهو دهسر وورهی رۆی نههێ ایرهوه .برهاڵم دوای
وتوومیهکررهی شررا کاشررفی هررۆی دهسرر وورهکهی هووهیرردای بررۆ دهرکررهوه( .کاشررفی،وتوومی ده ررهد نووسررهر31 ،ی
ئۆک ۆبری .)1997فهرهیدوونی هووهیرداا لرهو بارهیرهوه بابرهتێکی رنرک براس دهکرا .دهڵرێ شرا لره مان رهکانی پرێش
وتوومیه چاپهمهنییه بهناوبان هکهیدا،ههر نهبێ دوو جرار ،فکرری دروسرپکردنری حیزبری تاقانرهی ده رهد هووهیردا براس
کردبوو ،ههردوو جاریش هووهیدا توانیبووی نهزهری شا ب ۆه ( .فهرهیردوونی هووهیردا ،وتروومی ده رهد نووسرهر10 ،ی
ئۆک ۆبری .)1999
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بووبێ که پێی وابوو زۆر زیانباره .زۆرجار له خۆبهخۆیایهتیدا به دهست بێهوودهیی ئهو
فکرهوه دهینااڵند ،بهاڵم بهوحاڵه حازر بوو سهرۆکایهتیی ههر ئهو حیزبه وهئهستۆ بگرێ.
هێندێک له خاوهننهزهرانو ههروهها باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێرانیش،لهو باوهڕهدا بوون
که دروستکردنی حیزبی تازه لهڕاستیدا بهشێک لهههوڵی "شا بۆ بهرتهسککردنهوهی
دهسهاڵتی ڕوولهزیادبوونی سهرۆکوهزیر" بوو .بهوحاڵه ههرلهو کۆنفڕانسه
چاپهمهنییهدا ،شا هووهیدای کرده سکرتێری یهکهمی حیزبی تازه 59**.هیچکهس نهوێرا
له شا بپرسێ که بهپێی کام ماددهی قانوونی سکرتێری حیزبێکی دیاری کردوه که هێشتا
دانهمهزراوه .له ڕاستیدا ،شا نهک سکرتێری حیزبی دیاری کرد ،بهڵکوو تهکلیفی ههموو
ئهوانهشی ڕوون کردهوه که حهزیان نهدهکرد ببنه ئهندامی حیزب .به گاڵتهپێکردنهوه
گوتی ئهم دهستهیه دهتوانن پاسپۆرتێک وهرگرنو ئێران بهجێ بێڵن .ئهفخهمی له
کتێبهکهیدا له حاڵێکدا وادیاره مهبهستی ههر ئهو ڕاوێژهی زاری شایه ،دهڵێ" :بیرۆکهی
سهرهتایی [رستاخیز] زیاتر بۆ وهدیهێنانی جۆرێک ئاشتیی نیشتمانی بوو ...بهاڵم
ئهعالحهزرهت [له کاتی دهرکردنی فهرمانی دروستکردنی حیزبدا] حاڵهتێکی دوژمنانهی
ههبوو 60".به ڕواڵهت ئهودهم به مێشکی شادا نههاتبوو که بهپێی قانوونی بنهڕهتیی
ئێران ،ههر هاونیشتمانێکی ئێران به ئهندازهی خودی شا،ههقی ژیان له ئێرانیدا ههیه.
بهاڵم ڕاستییهکهی ئهوه بوو که شا لهوسااڵنهدا ئێرانی به مڵکی بێئهمالوئهوالی خۆی

** دوک ررۆر مررهنووچیهری شرراهقولی،که لرره دۆس ر انی نیزیررکو لرره برراوههپێکراوانی هووهیرردا بوو،لرره دیرردارمک ده ررهد
کاربهدهس انی باڵیۆز انهی ئهمریکادا وتبووی پێیوایره ێکردنرهوهی دهمودهز رای حیزبری "ایرراو نروین" ئاکرامی ئرهو
هاس ییهیه که" :شا هادهی توانای حیزبی بۆ دهرکهوتبوو .جارمکیاو ،ده هد ههوڵی شرا،و سرهرههای کرهلکوهر ررتن لره
بوودجهی ب یاتی پههلهوی که لهالیهو شهریفئیکامییهوه ئهنجام درا ،دهن ی هڵکی هامیهر نره ۆهاو کاندیردای حیزبری
"ایراو نوین" بهسهر حیزبی "مردم"دا سهر کهوه .کاتێک شا لهو بوارهدا شکی ی هێ ا،بێیاری لهنێوبردنی حیزبی "ایرراو
نوین"ی لهال دروسپ بوو .پێی وابوو دهسهاڵتی حیزب له ئهندازهبرهدهر زیرادی کرردوه ".بێوانرهus Embassy, :
 Tehran. "HOVEYDA,S LOYAL FRIEND," 25 Jan, 1977,NSA 2177.ئررهو
ههڵبیاردنهی شراهقولی ئامرائهی پرێ دهکرا لره هاسر یدا لره شراری شههیرهوار کررا .هرهڵبیاردنی نێرواودهورهیری بروو و
کاندیدای حیزبی "ایراو نوین" سهر کهوه.
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دهزانی .واڵتێکی به ڕواڵهت مۆدێڕنی ههبوو ،بهاڵم وا دیار بوو شا واڵتهکه به مڵکی خۆی-
و خهڵکهکهشی به ڕهعیهتی خۆی دهزانێ،و هیچ مافێکی هاونیشتمانییان بۆ دانانێ*.
هووهیدا به پێچهوانهی ههموو گومانێک که له بارهی نێوهرۆکی نیزامی تاکحیزبییهوه
بووی ،دهسبهجێ حوکمی دیاریکردنی شای قبووڵ کردو دهستبهکار بوو .بهاڵم وا دیار
بوو قورسایی باری گرانی چهندین ساڵ سهرۆکوهزیریی لهسهر شانی ههست پێ-
دهکرد .لهوانهشه ویژدانی لهبهر ئهو سازانهی ملی پێدابوو ،ئازاری دابێ .هێندێ جار له
میوندارییهکاندا ،درهنگوهخت بێحاڵ دهکهوت ،پاڵی وهمێزێک دهداو لهنێو کۆڕی
میوانانی سهرسوڕماودا وێژینگی دهدان .زۆربــــهی خـــهڵک نهیاندهزانی که له سهرهتای
دهیهی پهنجاوه،پاڵهپهستۆی کار وای لێکردبوو که هــــــهموو بهیانییان ،کاری خۆی
بهخواردنی ده میلیگڕهم ڤالیۆم دهست پێدهکرد 61.تهنانهت له وێنهکانی ئهو
سهردهمهشدا دهکرێ ههمیشه سێبهری ئهو ماندووییه لهسهر ڕوخساری ببینی.
چاوهکانی دهقووڵ کهوتبوون،و ئهو ڕوخساره پڕشۆقو زیندووهی وهک ڕوخساری
پیاوێکی شهکهتو داماوی لێهاتبوو.
بۆچوونی هووهیدا بۆ حیزبی تازه جۆرێک ناکامیی پڕگومانو سهرسوڕهێنی تێدا دهبینرا.
هێندێ کهس له ڕهفتاریدا "جۆرێک بێهوودهیییان دهدی که ڕیشهی له جیهانبینیی زۆر
سهرنجڕاکێشو لێزانانهی ئهودا ههبوو 62".به باوهڕی من قبووڵکردنی حیزبی تازه
لهالیهن هووهیداوه دهبێ بهوپهڕی نزمیی ئهخالقیی وی بزانرێ .زۆروهخت له
63

خۆبهخۆیایهتیدا قبووڵی بوو که سهرهنجامی کاری حیزبی تازه "شتێک جگه له شکست"
نیه .تهنانهت پێش دهستپێکردنی ڕهسمیی چاالکییهکانی حیزب ،دهستهبهندییه
نێوخۆییهکان ،ڕێکخراوهکهیان کردبووه چهند کوت .قۆڵهکانی دهسهاڵت ههرکامه
دهیهویست به تهنیا بهرنامهو پێڕهوی حیزب بنووسێو ههربۆیهش بهردیان دهخسته
سهر ڕێگای قۆڵهکانی دیکه .جگهلهوه ،شهپۆلێک له ناڕهزایهتیی خهڵک دهوری حیزبی
ساوای دابوو .بهوحاڵه ،شارهکان ،کارخانه گهورهکان ،زانکۆکانو ئیداره دهوڵهتییهکان

* عهلهم له یادداش هکانیدا ئامائه به لهحزهیرهکی زۆر بێریهر ( ویرا) دهکرا کره لرهودا وییر وویه قهباڵرهی اوهنیرهتیی
بهشێک له دوه هی کیش بداته زمهتی شا،و ئهمه دهبێ ه هۆی تووههبوونی شا .عهلهم دهڵێ " :ماوهیهک لهمهوبهر که
ئهمن کۆشکی کیشه بهناوی شه یی شاوه تاپۆ کرد ،شا قهباڵهکهی بۆ فێ دامو فهرمووی چکا دهتهو تهنیا بی ێک
له اکی ئێراو مڵکی من بێ؟ ههموو ئێراو هی م ه( ".یادداش هکاو،بهر ی دووهم،ل.)265
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ههرکامهی ڕێکالمێکی گهورهیان له چاپهمهنیی واڵتدا دهکڕیو پهیوهستبوونی بهکۆمهڵی
خۆیان به ڕێزهکانی حیزبهوه ڕادهگهیاند .ئهم شۆروشهوقه دهستکردو
داسهپاوه،ئهوخۆپێشاندانه کارتۆنییه گهورانه که له ههموو ناوچهکانی واڵتدا بۆ پشتیوانی
له حیزب وهڕێ دهخران ههموو له قوماشی بزووتنهوه گهلییه پێکهنیناوییهکانی
سهردهمی ستالینو مائۆ بوون .چوونهنێو حیزبی "رستاخیز" لهبهر چاوی خهڵک بهکردهوه
ببووه کارێکی بێگاری .دهنگۆ بوو که پاسپۆرتی ههموو ئهوکهسانهی نهچنه حیزبهوه
دهستی بهسهردا دهگیرێ .دیار نهبوو ئهو فهزای ترساندنی گشتییهو ئهو دهنگۆیهی
بهدوایدا هاتوه چهندی ئاکامی کاری دهوڵهتهو چهندی دژکردهوهی خهڵکێکی ههژان-
لێدراوه .بهههرحاڵ ،هووهیداو کۆمهڵه پێشکهوتنخوازهکهی بهو بهڵێنه هاتنه سهر کار که
دێموکڕاسیی زیاتر بۆ ئێران به دیاری دێنن ،بهاڵم ئهو به قبووڵکردنی سکرتێریی حیزبێک
که سروشتێکی تهواو شێوه تووتالیتێریی ههبوو له ڕاستیدا ببووه خزمهتکارو پیاوی
دیکتاتۆری .دیاره ئهو گۆڕانه به شهوێک دروست نهبوو .بهرهبهرهو ههنگاو بهههنگاو
بوو .وهزارهتی کاروباری دهرهوهی ئهمریکا ههر له خاکهلێوهی1347هوه،ههستی بهو
گۆڕانه کردبوو .ئهوساڵه ،دهفتهری زانیاریو لێکۆڵینهوهی ئهو وهزارهتخانهیه له
ڕاپۆرتێکدا گوتبووی که" ،به پێچهوانهی خۆشگوزهرانیی ڕوولهزیادبوون،و سهرهڕای ئهو
ڕاستییه که دهسهاڵتی هێزه دژبهرهکان ڕۆژبهڕۆژ کهمتر دهبێ ،بهاڵم شا ههروهک
جاران دهرهتانی تێکۆشانی ئازاد به خهڵک ناداو ئهوانی له مافی خۆڕێکخستن بێبهش
کردوه .حیزبی "ایران نوین"یش که ساڵی1342دامهزرا ،پاش ماوهیهکی کورت بهکردهوه
خۆی له ههموو بهرهنگارییهکی سیاسی بهدوور دهگرتو به ئاشکرا ببووه داردهستی
ڕێژیمی ئێستا .شا به ڕواڵهت به ئاگاییهوه بڕیاری داوه به بردنهسهری پایهی ژیانی
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خهڵک ،ئهوان له بهشداری له کاروباری سیاسیدا پهژیوان بکاتهوه".

لهپاڵ ئهو ئاڵوگۆڕانهدا وهزعی ئابوورییش کهمێک تێکچوو .نرخهکان بهرهوژوور
چــــوونو کهمبوونی شتوومهک له سهرتاسهری واڵتدا گاڵهی دهکرد .تاران که پێتهختو
نوێنگهی "شارستانهتیی مهزن" بوو،تووشی کهمبوونی بهردهوامی کارهبا بوو،و جارجار بێ-
ئاوییشی دههاته سهر .له دهوروبهری شار "مهجبووراوا"کان سهریان وهدهر دهناو کاتێک
دهوڵهت ههوڵی دهدا پێشی پهرهگرتنی ئهو گهڕهکانه بگرێ ،خهڵکی ههژارو بێئهنوا
سهرسهختانه بهرامبهری ڕادهوهستان .زۆرجار کارهکه دهگهیشته پێکههڵپڕژان .جاری
وابوو خوێنیش دهڕژا .له یهکقسهدا نیشانهی قهیران زۆر بوون ،بهاڵم شا گوێی به
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هیچیان نهدهدا" .ئاماده نهبوو ڕهوتی ههڵدانی ئابووری سست بکا .له بهرامبهردا
دهوڵهت ماڵیاتهکانی زیاد کردو قهرزی له هێندێ واڵتی دهرهوه وهرگرت ...ساڵی1353
ئێران دوومیلیارد دۆاڵری زێده بوودجه ههبوو ،بهاڵم زۆری پێنهچوو ئهو زیادییه جێی
خۆی دا به کهمایهسیی بوودجه .دهوڵهت 7/3میلیارد دۆاڵری کهم بوو ...ماڵیاتی داهاتی
مووچهخۆرانیان زیاد کرد .ئهم ژمارهیه ساڵی  4/.2 ،1354میلیارد دۆاڵر دهبوو و
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ساڵی 1357گهیشتبووه  5/86میلیارد".

لهو نێوهدا هۆکاری جیمی کارتهریش هاته سهر گیروگرفتهکانی شا .ئهو زۆرجار ئهو
کاتهی کاندیدای سهرکۆماری بوو ،باسی پێویستیی بهرگری له مافی مرۆڤی کردبوو.
جاری وا بوو تهنانهت به ڕاوێژێکی زۆر پێوهدهریش ،ڕهخنهی له حکوومهتی نادێموکڕاتیی
شا گرتبوو .لهنهکاو چاپهمهنیی ڕۆژئاوا له ڕادهیهکی بێوێنهدا،دهستیان کرد به باسو
ڕاپۆرت دهربارهی ههلومهرجی سهرکوتو ئهشکهنجه له ئێراندا .ئهم هۆیانه ههموو
دهستیان وێک داو نهیارانی شاشیان بهرهو جموجۆڵو خڕبوونهوه هان دا .بۆ هووهیدا،
دیاریکرانی سالیڤان به باڵیۆزی ئهمریکا له ئێرانیش به تایبهتی وهزعهکهی ئاڵۆزتر کرد.
سالیڤان ههروهک بۆخۆشی به ڕاشکاوی پێی لێدهنێ ،هیچ شارهزاییهکی له وهزعی ئێران
نهبوو .فارسییشی نهدهزانیو دهگهڵ فهرههنگو زمانو مێژووی ئێرانیش تهواو بێگانه
بوو .ناوبانگهکهی ،ههرچی بوو،له تێکهڵی دهگهڵ دیکتاتۆرهکانی باشووری ڕۆژئاوای
ئاسیادا بهدهست هێنابوو .دهیانگوت زۆردارهکانی ئهو ناوچهیهی به لێزانییهوه کۆنتڕۆڵ
کردوه .تهنانهت پێش ئهوهی پێ بنێته تاران ،مهزهی فهزای سیاسیی ئێرانو کێشهی
نێوان تاقمه جۆراوجۆرهکانی چاشتبوو .له بیرهوهرییهکانیدا باسی یهکهمین دیداری
دهگهڵ ئهردهشیری زاهیدی دهکا .دهڵێ ئهم چاوپێکهوتنه کاتی خۆسازکردنم بۆ هاتن بۆ
ئێران بوو،و لهودا زاهیدی"،بهڕێزێکی تایبهتییهوه باسی شای دهکرد ...تهنیا ئهو کاته
ڕاوێژهکهی بێڕێزانه بوو که باسی ئهمیر عهبباسی هووهیدای دهکرد .ئهو به ئاشکرا
دژی هووهیدایهو به سووکی ناوی دهبا 66".کهمێک دوای ئهو دیداره ،سالیڤان هاته تاران.
لهوێ دهگهڵ زۆر له دهسهاڵتبهدهستانی واڵت دیدارو وتووێژی کرد .سهرهنجامیش
گهیشته ئهو ئاکامه که بژاردهکانی ئێران هیچیان کهسایهتیی بهرچاوو ههاڵوارده نین.
دهڵێ تهنیا دووکهس لهو قاعیدهیه بهدهر بوون .یهکیان هووهیدا بوو که به باوهڕی
سالیڤان "له ڕێزی ڕووناکبیرانی کافهنشیندایهو زهینێکی وهک تیغ تیژو کهسایهتییهکی
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وهک سیاسهتمهدارێک"ی ههیه .ئهوی دیکه بهفکری سالیڤان جهمشیدی ئامووزگار بوو
که به یهکێک له خهنیمه سهرهکییهکانی هووهیداش دادهنرا.
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له تاران ،سالیڤان چهند کۆبوونهوهی دهگهڵ هێندێک له بژارده ئابووریو سیاسییهکانی
ئێران پێکهێنا .بابهتی سهرهکیی باسی ئهو دیدارانه دواڕۆژی ههڵدانی ئابووریی ئێران
بوو .سالیڤان ههر لهو کاتهدا له دیدارێکی دهگهڵ شادا ههوڵی دا لهسهر بناخهی ئهوهی
لهو کۆبوونهوانهدا بیستبووی ،دیمهنێک له دواڕۆژی ئابووریی ئێران بکێشێتهوه.
دژکردهوهی شا به قسهکانی باڵیۆزی تازهی ئهمریکا سهیر بوو .به وتهی سالیڤان ،شا "
دهسبهجێ کهوته حاڵهتی بهرگرییهوه .بهوردی گوێی بۆ قسهکانم ڕاگرتو دوایه به
ڕاوێژێکی توندو شهڕانــــی وهاڵمی دامهوه ...کاتێک قسهم دهکرد ،دهتگوت له
کورسییهکهی ڕۆ دهچێ .یهکجار تووڕه دیار بوو ...پاش ئهم وتووێژه له بارهی وهزعی
ئابوورییهوه ،ماوهیهکی پێچوو تا شا دووباره پێوهندیی دهگهڵ گرتمهوه .وای بۆ چووم
که ئهو ماوه بێدهنگییه له ڕاستیدا جۆرێک تهمبێکردنی من بووه ...بهاڵم ههرلهو
ماوهیهدا ،له بهرپرسانی کاروباری ئابووریی باڵیۆزخانهو له بهشێک له ئێرانییهکانم
دهبیست که شا وهزیرانی بهرپرسی کاروباری ئابووریی بانگ کردۆته الی خۆیو داوای
لێکردوون که به وردی چاو به بهرنامهی سهنعهتیکردنی واڵتدا بخشێننهوه ...ئهمجار
شا خهبهری بهمن دا که ئاڵوگۆڕێک لهڕێدایه .زۆری پێ نهچوو که کابینه[ی هووهیدا]
دهستی لهکار کێشایهوهو سهرۆکوهزیری پێشوو کرایه وهزیری دهربار .نازانم له نێوان
وتووێژی من دهگهڵ شاو ئهو ئاڵوگۆڕهی له بواری ئابووریدا کردی چ پێوهندییهک
ههبوو .پێم باشتر بوو وهاڵمی ئهم پرسیاره نهزانم .بۆم قورس بوو ئهوهی لهو وهاڵمهدا
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شاردرابۆوه قبووڵ بکهم".

بهڕاستییش دیار نیه قسهکانی سالیڤان چهنده له چارهنووسی هووهیدادا کاریگهر بوون.
ئاخروئۆخری ساڵی 1355وهزعی ئابووری خهراپتر بوو .جگه له کهمایهسیی بوودجهو
گیروگرفتی دیکهی ماڵی،مهسهلهیهکی تازهش هاته سهر مهسهلهکانی دهوڵهت.
ژمارهیهکی ڕوولهزیادبوون له نووسهرانو ڕووناکبیرانی واڵت له نامهگهلێکی
سهرئاوهاڵدا،که زۆرتریشیان ڕوو به هووهیدا دهنووسران ،ڕێژیمیان دهدایه بهر ڕهخنه.
یهکێک له ههوهڵین نیشانهکانی ئهو یاخیبوونه قهڵهمییــه نامهی سهرئاوهاڵی عهلی-
ئهسغهری حاجی سهید جهوادی بوو .بهفرانباری  ،1354ڕاست لهو کاتهدا که شا دژی
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گهندهڵی وهک یهکێک له مهسهله بنهڕهتییهکانی واڵت دوابوو،حاجی سهید جهوادی له
نامهیهکی ڕاوێژتونددا،دهوڵهتی هووهیدای تۆمهتبار کرد که نهکههر شهڕی گهندهڵیی
نهکردوهو نایکا ،بهڵکوو له ڕاستیدا کێشهی دهگهڵ دوژمنانی ڕاستهقینهی گهندهڵی ههیهو
له سهرکوتی وان بهوالوه کارێکی نهکردوه 69.له مانگهکانی دواتردا ،حاجی سهید
جهوادی چهند نامهی دیکهشی نووسین .له زۆریاندا هێرشی کردبووه سهر هووهیدا.
دیاره ئهمڕۆ بۆخۆی قبووڵیهتی که هێرشهکانی ئهوکاتی بۆ سهر هووهیدا له ڕاستیدا
بیانوویهک بوون بۆ هێرش بۆسهر شا 70.به جۆرێکی دیکه بڵێین ،هووهیدا ڕێگایهک بوو
بۆ پهالماردانی شا .بهاڵم بهههرحاڵ هێندێ لهو نامانه دواتر له دادگای هووهیدادا
ڕۆڵێکی گرنگیان گێڕا.
هووهیدا ئیدی دهیزانی که دهورانی حکوومهتهکهی تهواو بووه .پتر له ههر سهرۆک-
وهزیرێکی دیکهی مێژووی مهشڕووتهی ئێران له دهسهاڵتدا مابۆوه .بهاڵم له
ڕهشهمهی1355دا ،به باوهڕی دۆستو ئاشناکانی" ،یهکجار ماندوو،یهکجار بهدئهخالقو
بهڕاستی بێزار" دیار بوو 71.ڕۆژێکیان له کاتێکدا له خۆبهخۆیایهتیدا خهریکی ههڵسهنگاندن-
و پێداچوونهوهی نهخشی سیاسیی خۆی ببوو،به یهکێک له وهزیرانی باوهڕپێکراوی خۆی
گوتبوو" :ههر بهاڵیهک بهسهر خهڵکی ئێران دێنین ،هیچ ناڵێنو تهنیا بێدهنگی ههڵ-
دهبژێرن 72".دهزانین که لهو بارهیهوه زۆر له ههڵـهدا بوو .مێژووی ساڵهکانی شۆرش
شاهیدی زیندووی ئهو ههڵهیهی ئهوه .ئهم ههڵهیه ئاکامی به ڕاستی خهفهتباری بۆ ئهو
بهدواوه بوو.

* * *
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فهسڵی چاردهیهم
قوربانی

کهوایه دهژیین.
دوعا دهکهین ،گۆرانی دهڵێینو داستانی کۆن دهگێڕینهوه.
بۆ پهپووله باڵزێڕینهکان پێدهکهنین.
قسهی خهڵکی نهدارو ئاخرشهڕ له بارهی دهربارهوه دهبیسینو ئێمهش دهگهڵ وان
باسی پێگهیشتوو و لێکهوتووهکان ،براوهو دۆڕاوهکانو خۆشهویستو ناخۆشهویستهکان
دهکهین.
بیر له ڕهمزو ڕازی جیهان دهکهینهوه.
ههروا بزانه جاسووسی خوداین.
ههروا له چواردیواریی زینداندا دهمێنینهوه،
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تاقمو دهستهی گهورهگهورهکان دهبینین که ههڵکشانو
داکشانیان به حهرهکهتی مانگهوه بهستراوه.
شکسپێر ،شاهلیر
له یهکهمین حهوتووی گهالوێژی1356دا ،هووهیدا پشووی هاوینیی خۆی دهست پێ-
کرد .ڕهنگه پێش ڕۆیشتنیش زانیبێتی که ئهمه دواسهفهری وهک سهرۆکوهزیری ئێران
دهبێ .چووه یهکێک له دوڕگهکانی یۆنان .هاوسهری پێشووی ،لهیال ئیمامی،و ههروهها
عهبباسعهلیی خهلعهتبهریو هاوسهرهکهشی دهگهڵی بوون .ئیدوارد سابلیهش پاش
ماوهیهک ڕهگهڵیان کهوت 1.هووهیدا بهشی زۆری له نێو لمی گهرمی کهناری دهریادا
پاڵی دهدایهوهو ڕۆمانی پۆلیسیی دهخوێندهوه.
سێزدهی گهالوێژی 1356گهڕایهوه تاران .ڕۆژی دواتر چووه سهردانی شا که
لهوڕۆژانهدا بۆخۆی له نهوشههرخهریکی حهسانهوه بوو .ههرکه شا دهستی به قسه کرد،
هووهیدا وهک ئهوهی زهینیی خوێندبێتهوه،کارهکهی بۆ شا ئاسان کرد .نهیهێشت ئهم
وتووێژه پڕژانه درێژ بێتهوه .به جۆرێک پهڕیه نێو قسهی شاو گوتی وهزعی تازه به
باوهڕی وی ،خوێنو گیانی تازهی دهوێ 2و بهم قسانه له ڕاستیدا له پۆستهکهی کشایهوه.
دیاره شاش دهستلهکارکێشانهوهی هووهیدای قبووڵ کردو ههر ئهو ڕۆژه جهمشیدی
ئامووزگاری وهک سهرۆکوهزیری تازه ههڵبژارد .له ڕاستیدا ،حهوتوویهک بهر لهوه،
وهختێک هووهیدا هێشتا له یۆنان بوو ،شا به ئامووزگاری گوتبوو له فکری پێکهێنانی
کابینهکهیدا بێ 3.دیاره دهستلهکارکێشانهوهی هووهیدا به هیچ جۆر به مانای شکستو
وهالنرانی تهواوی نهبوو .ههرلهو کۆبوونهوهیهدا شا ئهوی له جێی عهلهم کرده وهزیری
دهربار .ههروهک له ڕاپۆرتی گهالوێژی)1977( 1356ی سیادا هاتوه ،بهو دانانه هووهیدا
لهوهودوا پێوهندیی ههمیشهیی دهگهڵ شا پهیدا کرد .جگهلهوه"،شا دووباره ههروهك
عادهتی خۆی" ڕهفتاری کردبوو .لهالیهک هووهیدای له سهرۆکوهزیری الدهبردو
لهالیهکی دیکه،ئهوی" ،که بههۆی سااڵنی دوورودرێژی حکوومهتهکهیهوه نفووزو
پێوهندیهکی بهرباڵوی[له دهزگای سیاسیی ئێراندا] ههبوو،وهكوو وهزنهیهک له بهرامبهر
ئامووزگاردا ،دهکرده بهرپرسی کارێکی دیکه .بهپێی قاعیده ئهم دووانه له دواڕۆژدا

380

مهتهڵۆکهی هویدا
ههرکامیان ههوڵی دهدا زیاتر خۆی له شا نیزیک بخاتهوهو لهو بارهیهوه
4

ڕقهبهرایهتییهکی توندیان لهنێودا دروست دهبێ".

تهنانهت ڕوونتر لهم سیاسهتی "دووبهرهکیو حکوومهت"ه ،جۆری ڕهفتاری شا دهگهڵ
عهلهم بوو .دهزانین که عهلهم چهندین ساڵ نیزکترین دۆستی شا بوو .هێندێ جار
دهگهڵ شا دهچووه ئهسپسواری؛ له زۆربهی مهسهله سیاسی،ماڵی ،دیپڵۆماتیو
بنهماڵهییهکاندا ،باوهرپێکراوی شا بوو .تهنانهت له پێوهندیی ئاشقانهی شا دهگهڵ ژنانیشدا
ئهو هێندێجار دهاڵڵیی بۆ دهکردو هێندێجار بۆی دهبوو به داوهڵ .بهاڵم شا وادیار بوو
ناتوانێ هاوڕێی ڕاستهقینهی کهس بێ .دهیتوانی دهگهڵ دۆستێکی وهفادارو نهێنیپارێزی
وهک عهلهمیش ههر به دڵڕهقی ڕهفتار بکا .له حاڵێکدا عهلهم له فهڕانسه دهگهڵ
شێرپهنجه له ملمالنهدا بوو ،شا له پێوهندییهکی تهلهفۆنیدا پێی ڕاگهیاند که دوژمنه
لهمێژینهکهی ،واته هووهیدای ،کردۆته وهزیری دهربار .له یادداشتهکانی عهلهم به
ئاشکرا دهردهکهوێ که لهوکارهی شا ڕهنجاوهو دیاریکردنی هووهیدای به "گوماناوی"
دهزانی 5.عهلهم کهمێک دوای وتووێژه تهلهفۆنییهکهی دهگهڵ شا ،به دڵشکاویو حاڵ-
پهرێشانی کۆچی دوایی کردو چارهنووسی بهپێی قاعیده دهبوو بۆ هووهیدا ببێته پهند.
به باوهڕی هووهیدا دهربار دهزگایهکی یهکجار ناڕێکی ههبوو و له داوی نهریتگهلێکی
وشکو ڕزیو لهالیهک،و دارودستهگهلێکی قازانجپهرستو خۆتهوهر لهالیهکی دیکه گیری
کردبوو .به یهکێک له دۆستانی ئهودهمی گوتبوو" :دهزگای دهوڵهت ههر گهندهڵ بوو،
له حاڵێکدا دهربار شارهمارێکی ڕاستهقینهیه 6".جگهلهوه ،زۆر له کارمهندانی دهربار له
باری سۆزدارییهوه سهر بهعهلهم بوونو پێیان وابوو هووهیدا بهناههق جێی وی
گرتۆتهوه .له یهک قسهدا ،پێوهندیی هووهیدا دهگهڵ زۆر له کارمهندهکانی تاریکو
پڕکێشه بوو،بهاڵم له بهرامبهردا بهو ئاڵوگۆڕانه که له ڕادهی کۆمهڵدا بهڕێوه بوون،
ناکۆکییهکانی دهربار تهواو بێبایهخ دیارییان دهکرد.
کهمێک پاش دهستلهکارکێشانهوهی هووهیدا لـــه سهرۆکوهزیــری ،شـــــهپۆلێک
خۆپێشاندانی دژیدهوڵهتی دهستی پێکرد .گیانێکی تازهی سهرکێشی له خهڵکدا پهیدا
ببوو .بهرهبهره ترس له دهوڵهتو ساواک دهڕهویهوهو ههر ڕۆژه ژمارهیهکی تازه له
کۆمهاڵنی خهڵک دههاتنه نێو ڕیزهکانی خهباتهوه .ئامووزگار تهکنۆکڕاتێکی لێوهشاوهو
بهدئهخالق بوو .ههر لهو کاتهدا زۆر سهری له وردهکارییهکانی دنیای سیاسهت
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دهرنهدهچوو .کاتێک خۆپێشاندانهکان پهرهیان گرت،یهکهمین دژکردهوهو لێکدانهوهی
ئامووزگار له وهزعهکه ئهوه بوو که هووهیداو هاوپهیمانه بنهڕهتییهکهی له ساواکدا،
واته پهرویزی سابیتی به گوناحبار بزانێ .دهیگوت ئهم دووانه ئهو ئاڵۆزییانهیان بۆ
ڕووخاندنو ناسهقامگیرکردنی دهوڵهت وهڕێ خستوه .دۆستهکهی ،ئهحمهدی قوڕهیشیی
کرده نێوبژیو داوای لهو دوو کهسه کرد که دهست له پیالنهکانیان ههڵگرن.
ههردووکیان به توندی حاشایان له ههرچهشنه دهستبوونێک لهو خۆپێشاندانانهدا
کردبوو .به سهرسوڕمانهوه گوتبوویان" :چما پێیوایه ئێمه شێت بووین که دهست
7

بدهینه ئهو جۆره ئاژاوهگێڕییانه".

هێندێک له ئێرانییهکان،ههروهک ئامووزگار،یهکهمین خۆپێشاندانی ڕێخۆشکهری
شۆرشیان به شتێک جگه له پیالنی دهستهو تاقمه خهنیمهکان نهدهزانی .هێندێکی دیکه
خودی ئامووزگاریان به خهتابارو هۆی سهرهکیی ئهو ئاڵۆزییانه دهزانی .دهیانگوت به
خۆڕایی،و بێ لهبهرچاوگرتنی ئاکامهکانی مهسهله ،یارمهتیی ئاخوندهکانی که له بوودجهی
نهێنیی سهرۆکوهزیری دهدرا ،بڕیو ههرئهوهش ڕێی بۆ شۆرش خۆش کرد .تاقمێکی
دیکه به چاولێکهریی شا ،شۆرشیان یهکسهر به بهرههمی پیالنی کومپانییه نهوتییهکان
دهزانی .مارکسیستهکانیش شۆرشیان به بهشێک له ئاڵوگۆڕه لهچارنههاتووهکانی مێژوو
دادهنا .دیاره هێندێک موافیقو هێندێک موخالیفی شۆرش بوونو ههربۆیهش،ئهوهیان به
کشانهوهیهک بهرهودوا یان ههنگاوێک بهرهوپێش دهزانی .هێزه مهزههبییهکانیش
دهیانگوت شۆرش کاری خودایه .دهیانگوت وهستاکاری یهکجاریی مێژوو له خودا بهوالوه
کهس نیهو شۆرشی ئیسالمییش نابێ به شتێک جگه له لهحزهیهکی ئهو مێژووه بزانرێ.
به پێچهوانهی جیاوازییه ڕواڵهتییهکانی نێوان ئهو بۆچوونه جۆراوجۆرانه،ههموویان له
خاڵێکدا یهک دهگرنهوه :ههموویان حاشا له بهرپرسایهتیی خۆیان دهکهن .هیچکامیان
ئاماده نین بیر لهوه بکهنهوه که له بڕگهگهلی جۆراوجۆردا ،کۆمهڵگای ئێران دهیتوانی
ڕیگایهکی دیکه بگرێته پێش .به جۆرێکی دیکه بڵێین ،به باوهڕی من دهتوانین چهند
لهحزهی مێژوویی بژمێرین که ئهگهر لهواندا یهکێک له یاریکهرانی دنیای سیاسهت
بڕیارێکی جیاوازی دابایه،تهنانهت ههر ئهو بڕیارهی چهند مانگ زووتر جێبهجێ
کردبایه،لهوانه بــــوو شۆرش ڕووی نهدابایه .یهکێک له بهرچاوترین نموونهکانی ئهو
لهحزه مێژوویییانه،بڕیاری چاپی وتارێک به ناوی "ئێرانو ئیمپهریالیزمی سوورو ڕهش"
بوو که حهڤدهی بهفرانباری  1356باڵو بۆوه.
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چهند ڕۆژ پێش چاپی ئهم وتاره ،نهسیری،له دیداری دهگهڵ شادا ڕاپۆرتێکی له بارهی
دوا بهیاننامهی ئایهتوڵاڵ خومهینییهوه پێشکێش کردبوو .بهیاننامهکه به بۆنهی مردنی
کوڕه گهورهی ئایهتوڵاڵ خومهینییهوه دهرچووبوو و لهودا ئایهتوڵاڵ گوتبووی غهمو
ئازاری مهرگی کوڕهکهم ،له بهرامبهر غهمێکدا که له تاوانهکانی رێژیمی پههلهوی له
ئێراندا ههستی پێدهکا،یهکسهر کاڵ دهبێتهوه .ڕاوێژی توندی بهیاننامهکه شای دههری
کرد .ههرلهوێ فهرمانی دا ساواک وتارێک له وهاڵمی بهیاننامهکهدا ئاماده بکاو لهودا
8

ئایهتوڵاڵ خومهینی وهک هیندیزادهیهک که جاسووسی بێگانهیه بداته بهر هێرش.

شا ههرئهو ڕۆژه بێئهوهی به ساواک بڵێ دهستوورێکی لهو چهشنهی به هووهیداش
دا .هووهیداش دهسبهجێ کاری ئامادهکردنی وتارهکهی به دووکهس له هاوکارانی
سپارد .چلوههشت سهعات دوای فهرمانی قیناویی شا،هووهیدا زهنگی بۆ داریووشی
هومایوون که ئهوکات وهزیری :اطالعات" بوو،لێداو گوتی" :وتارێک ههیه که به فهرمانی
ئهعالحهزرهت دهبێ چاپی بکهن .ئهوم به تهتهرێکی تایبهتیدا ناردۆته دهفتهری
کارهکهت 9".چهند دهقیقه دواتر،یهکێک له کارمهندانی دهفتهری کاری هووهیدا چووه
ژووری کاری هومایوون .پاکهتێکی سهرمۆری پێبوو .له پاکهته ڕهسمییهکانی وهزارهتی
دهربار بوو .زهردو نهخشێندراو به ئاڕمی تایبهتیی دهربار .هومایوون بێئهوهی وتارهکه
وهخوێنێ ،یان تهنانهت پاکهتهکهش بکاتهوه ،ناردی بۆ سهرنووسهری ڕۆژنامهی
"اطالعات" دهستووری دا چاپی بکهن .کاتێک لێم پرسی بۆچی پاکهتهکهی نهکردهوه،
وهاڵمیکی سادهی ههبوو گوتی" :چوونکه دهمزانی ئهگهر ئهمری شا بێ ،ئیدی
10

چارهیهکمان نابێ جگه له چاپی وتارهکه".

کاتێک دهقی وتارهکه گهیشته دهستی نووسهرانی "اطالعات" ،دهسبهجێ به سهرسوڕماوی
زهنگیان بۆ هومایوون لێدا .گوتیان له چاپی ئهم وتاره داوای لێبووردن دهکهن .گوتیان
ڕاوێژێکی ئاژاوهسازی ههیه .هومایوون پهنای بۆ جهمشیدی ئامووزگار برد .شتهکهی بۆ
باس کردو وهاڵمی ئامووزگاریش کورتو لێبڕاوانه بوو .گوتی ئهگهر ئهعالحهزرهت
فهرمانی چاپی وتارهکهی دابێ چاره نیه دهبێ چاپ بکرێ .بهههر حاڵ ،سهرهڕای
دوودڵیو هۆشدارهکان ،سهرهنجام نه سهرنووسهری "اطالعات" ،نه سهرۆکوهزیرو نه
وهزیری "اطالعات"ی واڵت هیچکامیان نهوێران سهرپێچی له فهرمانی شا بکهنو وتارهکه
چاپ کراو ههڵاڵیهکی لێ ساز بوو .له شاره جۆراوجۆرهکان خۆپێشاندانی خوێناوی دژی
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وتارهکه وهڕێ کهوتن .جگهلهوه،وا دیار بوو خۆپێشاندانهکان زاوزێ دهکهن .ههرکامیان
چهند خۆپێشاندانی تازهی بهدوادا دههاتنو سهرهنجام نهخوشیی خۆپێشاندان وا توندی
کرد که تهنیا به شۆرش چارهسهر دهکرا.
ئهگهرچی ههرئهودهم،نهخشی هووهیدا له ئامادهکردنی ئهم وتارهدا تا ڕادهیهک ئاشکرا
بوو،بهاڵم پاڵنهری وی بۆ ئامادهکردنی خێرای دهقێکی وا ڕوون نهبوو .دیاره یهکێک له
هۆیهکانی بهشداریی وی لهو کارهدا ئهو ڕاستییه بوو که ئهویش وهک ئامووزگارو
هومایوونو نووسهرانی "اطالعات" سهرپێچی له فهرمانی شای تهواو به نامومکین دهزانی.
بهاڵم ههر لهو کاتهدا ئهودهم دهنگۆ بوو که هووهیدا ئاکامه مهترسیدارهکانی وتارێکی
وای باش دهناسیو بهوحاڵهش کۆمهگی به نووسینو چاپکردنی کرد چوونکه
دهیهویست خهنیمهکهی له مهیدان وهدهر نێو لهسهر کار البا .ژۆزێف کڕافت* که ئهو
کاته لهالیهن گۆڤاری نیۆیۆرکهرهوه سهفهری ئێرانی کردبوو ،له ڕاپۆرتی خهبهریی
خۆیدا شتێکی لهو بابهتهی نووسیبوو .دهڵی" :وا ههست دهکهم که هۆیهکی [چاپی
وتارهکه] تووشکردنی ئامووزگار دهگهڵ نهیاره مهزههبییهکانه".

11

چاپی ئهو وتاره بوو به پڕیشکێک که دوای ماوهیهک ئاگرێکی ههمووالگری لێ-
کهوتهوه .ڕادهی خۆپێشاندانی دژبهرهکان بهرهبهره زیادی کرد .جگه لهوه،ئاشکرا بوو که
هۆیهکی سهرهکیی ناڕهزایهتییهکان ،گهندهڵیی ماڵیی نێو دهسهاڵتدارانه .ههربۆیه،هووهیدا
پاش ههوڵێکی زۆر،ئاخرهکهی شای ڕازی کرد که چاالکیی ئابووریی بنهماڵهی پادشایهتی
بهرتهسک بکاتهوه .به کۆمهگی هووهیدا ڕێنوێنییهکی تازه لهو بوارهدا ئاماده کرا که له
بیست بهند پێکهاتبوو و گهالوێژی  1357شا به یهکجاری پهسندی کرد .ئهندامانی
بنهماڵهی پادشایهتیی له" ،کرداری دوور له بایهخه کۆمهاڵیهتییهکان"دوور ڕادهگرت.
ههرچهشنه "پێوهندییهک دهگهڵ کومپانییه بێگانهکان...وهرگرتنێ ههرجۆره
کۆمیسیۆنێک...بهشداریی ڕاستهوخۆ یان ناڕاستهوخۆ دهگهڵ ئهو کومپانییانهی سات-
وسهودا دهگهڵ دهوڵهت دهکهن...ئهندامهتیی له ههیئهتی بهڕێوهبهریی کومپانییهکانیدا"
بۆ ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتی قهدهغه دهکرد 12.هووهیدا زۆرجار به دۆستو
خزمهکانی خۆی گوتبوو که ئهم ڕێنوێنییه به گهورهترین دهسکهوتی خۆی له سهردهمی
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وهزارهتی دهرباردا دهزانێ .بهاڵم لهوه بێخهبهر بوو که ئهوانه ههموو کهپهنکی پاش
بارانن .
ئامووزگار لهالیهک پیالنی دوژمنانی به هۆکاری قهیرانی سیاسیی کۆمهڵ دهزانیو لهالی
دیکه ،ڕێگهچارهی بۆ قهیرانی ئابوورییش توندکردنی پشتێنهکانی واڵت بوو  .هاوکات
لهگهڵ ئهم ئاڵوگۆڕانه ،شاش نهزهری گۆڕیبوو،و ههمیشه مزگێنیی دێموکڕاسیی دهدا.
ئهمڕۆ که ڕووداوهکانی سهردهمی شۆرش وهرد دهدهینهوه ،پێم وایه ڕوونو ئاشکرایه
که ڕۆیشتنی هاوکاتی کۆمهڵ بهرهو ئازادیی سیاسی،و داخرانو فشاری تازهی ئابووری،له
کارهسات بهوالوه نهیدهتوانی ئاکامێکی ههبێ .دهبێ لهبیرمان بێ که ههر لهسهردهمی
ئهرهستووهوه ،فیلسووفهکان باشیان دهزانی که بۆ پادشا ملهوڕهکان،هاتنهخوار له
بهشێکی دهسهاڵت،کارێکی گهورهو خهتهرناکه .دهیانزانی که ئهو پادشا زۆردارانه که
لهنهکاو ڕفتاری شبلیو بایهزید پهیدا دهکهن به ئاسانیو بێخهتهر ناتوانن شێوهی کاری
خۆیان بگۆڕن .لهیهک قسهدا،دهیانزانی که ڕهوتی دێموکڕاتیزه کردنی کۆمهڵێکی
زۆرداریلێدراو ڕهوتێکی یهکجار پێچهڵپووچو مهترسیسازه .بهاڵم بهوحاڵهش ،ڕێژیمی
شا ڕاست لهو کاتهدا که دهگهڵ قهیرانێکی خهتهرناکی ئابووری بهرهوڕوو بوو پێی نایه
ڕێگای پڕمهترسیی دێموکڕاتیکردنی کۆمهڵهوه.
ههرنهبێ دووهۆی گرنگ کۆمهگیان به هاوکاتیی مهترسیسازی ئهو دوو سیاسهته
جیاوازه-چارهسهری قهیرانی ئابووریو فهزای کراوهی سیاسی –کرد .دیاره گرنگترینیان
نهخۆشیی شا خۆی بوو .ئهو تێگهیشتبوو که تووشی نهخۆشیی کوشهندهی شێرپهنجهیهو
دهیزانی که لهوهودوا،کات دوژمنیهتیو کۆمهگی ناکا .جگهلهوه ،به هاتنهسهرکاری جیمی
کارتهر له ئهمریکا،مهسهلهی دێموکڕاسیی سیاسی له ئێرانیش پتر ببووه شتێکی
ههنووکهیی .پێش دهستپێکردنی ڕهوتی دێموکڕاسی له ئێراندا،شا بانگی قهرهباغیی
کردو پێیڕاگهیاند که"،له ئاکامی پاڵهپهستۆی نێونهتهوهییدا"،و ههروهها بۆ
"مسۆگهرکردنی مانهوهی بنهماڵهی پههلهویو سهقامگیرکردنی گوازرانهوهی قانوونیی
دهسهاڵت" ،بیری له هێندێ ڕێگای تازه کردۆتهوه .گوتی" :ئازادییهکی پتر دهداته خهڵک".
جهختی کردهوه که" ،فهرماندهرانی سوپا بزانن سهرهداوی ههموو ئهو ئاڵوگۆڕانه له
دهستی خۆماندایهو جێی هیچ نیگهرانییهک نیه 13".جگهلهوه ،چهندڕۆژ دواتریش
کۆبوونهوهیهک دهگهڵ فهرماندهرانی سوپا کرا .هووهیداو ئهزهاری سهرۆکی ئهوکاتی
385
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ستادی سوپا ،قسهیان بۆ بهشداران کردو ههردووکیان جهختیان کردهوه که "ههموو
14

ئاڵوگۆڕهکان"به تهواوی "حیساب کراون"و جێی هیچ نیگهرانییهک نیه.

یهکێک له ههوهڵین نیشانهکانی دێموکڕاسیی تازه،ئازادیی پتری چاپهمهنی بوو .ههرلهو
کاتهدا ،نوێنهرانی مهجلیسیش ڕیگایان پێدرا به ئازادییهکی زیاترهوه ڕهخنه له دهوڵهتو
سیاسهتهکانی بگرن .زۆر لهو نوێنهرانه پێیان وابوو که ههڵبژاردنی دهوری دواتری
مهجلیس به ڕاستی ئازاد دهبێ .پێیان وابوو تهنیا به کۆمهگی دهنگی ڕاستهقینهی خهڵک
شانسی چوونهوهمهجلیسیان دهبێو چونکه خهڵک ناڕازی دیار بوون،ئهو نوێنهره
دهستبژێرانهی حیزبی "ایران نوین"یش ههموو به شهوێک بوونه شۆرشگێڕو ڕهخنهگری
دهوڵهت .مهجلیس که تادوێنێ گوێلهمستو ڕام بوو ،بوو به مهیدانی وتاری زۆر توندو
پێشنیاری شۆرشگێڕانه .شهپۆلێکی لهنهکاو له هێرشو ڕهخنهی توند دژی دهوڵهت
ڕاگهیهنه گشتییهکانی کۆمهڵی داگرت .ئاگری هێرشهکان ههر دههاتو خۆشتر دهبوو .وا
دیار بوو دهیانهویست به قسهی به ڕواڵهت شۆرشگێڕانه له مهجلیسدا،ڕاپهڕینی ڕق-
ئهستوورانهی خهڵک له شهقامهکاندا کۆنتڕۆڵ بکهن .لهوانهشه ئومێدیان بووبێ که بهو
هێرشه توندانه نهکههر گوناحهکانی ڕابردووی خۆیان پاک بکهنهوه ،بهڵکوو جێیهکیش
له بارودۆخی تازهو پێکهاتهی دهسهاڵتی دواڕۆژدا پهیدا بکهن .نیازیان ههرچییهک بوو،
بهرههمی قسه زلهکانیان شتێک جگه له توندترکردنی شهپۆلی ناڕهزاییهکانو
بههێزکردنی ورهی شۆرشگێڕانهی خهڵک نهبوو.
تهوهری سهرهکیی ئهم هێرشانه ههرنهبێ له سهرهتادا ،دهوڵهتی هووهیدا بوو .ههموو
مهسهله کۆمهاڵیهتییهکان،له سانسۆری چاپهمهنیو ههڵبژاردنی کارتۆنییهوه بگره تا
گیروگرفته ئابوورییهکانو گهندهڵیی ماڵی له ئیداره دهوڵهتییهکاندا،ههموو دهخرانه
ئهستۆی هووهیدا .دیار نیه ئهو هێرشانه چهنده لهخۆوه بوون .جگهلهوه ،نازانین داخۆ شا
یان ئهندامانی دیکهی بنهماڵهی پادشایهتی له وهڕێخستنی ئهو هێرشانهدا ڕۆڵێکیان
ههبوو یان نا .ههر لهو کاتهدا ،نهخشی دوژمنانی هووهیدا له تێکڕای ئهو داستانهو لهو
ڕاستییهدا که نووکی تیژی هێرشهکان ڕووی دهو بوو ،ڕوون نیه.
دوای ماوهیهک ،نهکههر شهپۆلی ناڕهزایهتییه سیاسییهکان بهرهوژوور چوو ،بهڵکوو
باشبوونێکی ئهوتۆش له بارودۆخی ئابووریدا پێک نههات .شاش ناچار بوو ئامووزگار
هان بدا دهست لهکار بکێشێتهوه .ئهو پتر له دهساڵ له نۆرهی سهرۆکوهزیریدا
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ڕاوهستابوو،بهاڵم دهوڵهتهکهی زۆر کورتخایهن بوو *.شا دهیهویست لهجێی ئامووزگار
دهوڵهتێکی یهکیهتیی نیشتمانی بێنێته سهرکار .بێگومان دامهزراندنی کابینهیهکی ئهوتۆ
لهو ههلومهرجهدا کارێکی قورس بوو .بهاڵم زهحمهته بیر بکهینهوه که بۆ ئهو کاره
گرنگه کهسێک له شهریفئیمامی نهگونجاوتر دهست دهکهوت .بهڕێکهوت ههر لهو
ڕۆژانهدا ،شاپووری بهختیار،له دیدارێک دهگهڵ ئهندامێکی باڵیۆزخانهی ئهمریکادا،
هۆشداری دابوو که" ،دهوڵهتی شهریفئیمامی بۆخۆی تێکهڵ بهو گهندهڵییهیه که به
ڕواڵهت بهربهرهکانیی دهگهڵ دهکا...بهختیار له بارهی گهندهڵیی ماڵیی شهریفئیمامییهوه
زانیاریی زۆر تازهی ههبوون 15".ههمووان دهیانزانی که سهرۆکوهزیری کابینهی
"یهکیهتیی نیشتمانی" به "ئاغای پێنج لهسهد" بهناوبانگه .دهیانگوت بۆیه وای پێ دهڵێن
چونکه کهموزۆر له ههموو قهرارداده دهوڵهتییهکان سهدی پێنجی بهشی خۆی
وهردهگرت .جگهلهوه ،بهرزترین کاربهدهستی فڕاماسۆنی له ئێراندا بوو،و بهوحاڵه ،شا
بهربهرهکانیی گهندهڵیو "یهکیهتیی نیشتمانی" و سهرهنجام نهجاتی ڕێژیمی پههلهویی له
16

ناسکترین ساتهکانی مێژووی ئهودا ڕاست بهو کهسه ئهسپارد.

دیاره هۆی جۆراوجۆر شایان بهرهو ئهو ههڵبژاردنه سهیره پاڵ پێوه نا .حهتمهن دهبێ
داخوازی هێزه مهزههبییه نێوهندڕۆیهکان به یهکێک لهوانه بزانین .شا نیازی بوو ئهو
داخوازانه قبووڵ بکاو بهرهی مهزههبییهکان تێکبشکێنێ .چهندوچۆنی ئهوالیهنه له
ئاڵوگۆڕی پشت پهردهی ههڵبژاردنی شهریفئیمامی دهتوانین له تهلگڕافێکدا ببینین که
26ی گهالوێژی 1357له باڵیۆزخانهی ئهمریکا له تارانهوه بهڕێ کرا .لهوێدا دهخوێنینهوه
که"،سهرچاوهیهکی زۆر گرنگ ،نێوهرۆکی وتووێژی موقهددهم [سهرۆکی ساواک]
دهگهڵ عهبباسی،زاوای شهریعهتمهداریی داوه به ئێمه .ئهم دیداره شهوی 24ی گهالوێژ
بووه .موقهددهم پرسیبووی کۆڕوکۆمهڵه مهزههبییهکان چ داخوازیگهلێکیان ههیه.
عهبباسییش ئهم خااڵنهی خوارهوهی باس کردبوون:أ) دهوڵهت دهبێ بگۆڕدرێ...ب)
دهوڵهتی دواتر دهبێ ههرنهبێ هێندێک لهوانهی به گهندهڵی بهناوبانگن،دادگایی بکا...ج)
چاالکییهکانی کچهشا ئهشڕهف بێزراوی کۆڕوکۆمهڵه مهزههبییهکانن .دهبێ پێشی

* چهندین جار ههوڵه دا وتوومی ده هد ئامووز رار بکرهمو بۆچروونی لره برارهی وهزعهکرهوه برزانه و بی ێێمرهوه .هرهموو
ههوڵهکانه به فیێۆ چووو .هرهرروو جرار وهاڵمهکرهی ئرهوه بروو کره پێریوایره ،قیرهکردو لره برارهی هووهیرداوه "تفری
سهربهرهوئووره" .ئهحکهدی قوههیشی ،وتوومی ده هد نووسهر22،ی سێۆ امری.1999
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کارهکانی بگیرێ...د) خهڵک دهبێ ئازادیی دهربڕینو مهزههبیان ههبێ .الیهنگرانی
شهریعهتمهداری تاریفی وتاری شا له ڕۆژی مهشڕووتهیاندا کرد [که لهودا شا بهڵێنی دا
لهوهودوا قانوونی بنهڕهتی به تهواوی لهبهر چاو بگرێ]* عهبباسی داوای له موقهددهم
کردبوو که ئهم خاڵه حهتمهن به شا بڵێ .موقهددهم له وهاڵمدا گوتبووی که ههر
ئهوشهوه شا دهبینێ .سهرچاوه باوهڕپێکراوه مهزههبییهکان ئهوهشیان زیاد کرد که له
درێژهی وتووێژهکانی ئهو شهوهدا ،ناوی کاندیداکانی سهرۆکوهزیرییش کهوته
بهرباس .گۆیا دوو ناو باس کران :عهلیی ئهمینیو جهعفهری شهریفئیمامی،سهرۆکی
مهجلیسی سهنا ...سهرچاوهیهک ئهوهش زیاد دهکا که لهنێو ئهو دوو کهسهدا،شهریف-
ئیمامییان به کاندیدایهکی باشترو گونجاوتر زانی .چونکه گۆیا بۆخۆی مرۆڤێکی زۆر
ئیماندارهو جگهلهوه پشتیوانییهکی سیاسیی پتهویشی ههیه".

17

بێجگه له ئۆگریدهربڕینی هێندێ کۆڕوکۆمهڵی مهزههبی ،هۆیهکی دیکهش که ڕهنگه
لهودیاریکردنهدا کاریگهر بووبێ گومانی شا دهربارهی نهخشی ئینگلیس له ئاڵوگۆڕهکانی
شۆرشدا بوو .شا دڵنیا بوو که دهوڵهتی ئینگلستان یهکێک له هاندهره سهرهکییهکانی
شۆرشی ئیسالمییه .ڕهنگه ههربۆیهش پێی وا بووبێ که فڕاماسۆنێکی دێرینهی وهک
شهریفئیمامی دهتوانێ ئهرکی پێکهێنانی کابینهی "یهکیهتیی نیشتمانی" یان وردتر
بڵێین،بهرتیلخۆرکردنی ئینگلستان بهجێ بگهیهنێ.
بهاڵم هووهیدا دهگهڵ ئهو دیاریکردنه نهبوو .دهیهویست عهلیی ئهمینی بکاته جێنشینی
ئامووزگار .له نێوهڕاستی پووشپهڕدا گهیبووه ئهو باوهڕه که تێکهاڵوێک له گیروگرفته
ئابوورییهکانو جۆرێک ئیفلیجیی سیاسی"،خهڵکیان بهرامبهر به دهوڵهتی ئامووزگار کهم
متمانه کردوه"،و بۆیه دهیهویست" ،پێش ئهوهی کۆنتڕۆڵی وهزعهکه لهدهست
دهرچێ،گۆڕانێک له دهوڵهتدا پێک بێنێ 18".لهبهر ئهوه پێوهندیی دهگهڵ عهلیی ئهمینی
گرتو پێشنیاری پێکرد بهیاننامهیهک لهبارهی پێویستیی پێکهێنانی "دهوڵهتێکی یهکیهتیی
نیشتمانی"یهوه دهربکا .هووهیدا ههرلهو کاتهدا داوای له دۆستی خۆی فهرهیدوونی
مههدهوی که لهوکاتهدا له ئورووپا بوو کرد که ههرچی زووتر بگهڕێتهوه ئێرانو داوا
له بهرهی نیشتمانی بکا که ههوڵی دامهزراندنی دهوڵهتی ئاشتیی نیشتمانی بدا .هووهیدا
* بایه ی ئهم اڵه وه ێک زۆرتر دهردهکهو که وتاره سهیرهکهی شا له بهرهبهری پێکهات ی دهوڵهتی ئهزهاریدا
وهبیر ۆماو بێ ی هوه.
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تهنانهت به کۆمهگی مههدهوی چاوی به موزهففهری بهقاییش کهوت 19.له ههموو
دهرگایهکی دا بهڵکوو ڕێگهچارهیهک بدۆزێتهوه .بهاڵم ئهم ههواڵنه هیچیان سوودیان
نهدا .شا ههر وهک جاران بههۆی دڵئێشییهک که له ئهمینیی ههبوو حازر نهبوو بیبینێ.
بهرهی نیشتمانییش حهزی نهدهکرد شایهکی داماو ڕزگار بکاو سهردهمی هێندێ
کهسایهتیی وهک موزهففهری بهقاییش بهڕاستی بهسهر چوو بوو.

20

تهوهری سهرهکیی سیاسهتهکانی دهوڵهتی شهریفئیمامی باجدان به نهیاران بوو .به
پێوانهی مێژوو ئهو چهمبهرلێنی زهمانو ئههلی تهسلیمبوونو ملکهچی بوو .به باوهڕی
زۆرکهس ،ههرئهو ڕهفتاره سیاسییهی ڕێگای بۆ شۆرش خۆش کرد .ههتا ئیمتیازێکی
دهدا نهیارهکان دوو ئیمتیازی تازهیان دهویستن .ئهو ههر له یهکهمین ڕۆژی
حکوومهتهکهیهوه،بێپهردهو پهروا جهختی دهکردهوه که دهیهوێ دهگهڵ کۆڕوکۆمهڵه
مهزههبییهکان دهرگای ئاشتی بکاتهوه .دوای دهستبهکاربوون ،دهسبهجێ " پۆستی
وهزیری کاروباری ژنانی لهنێو برد؛ وهزارهتخانهیهکی تازهی بۆ ڕاگهیشتن به کاروباری
ئهوقاف دامهزراند .ههموو کازینۆکانی واڵتی [که بهڕێکهوت ههموویان هی بنیاتی
پههلهوی بوونو سهرۆکایهتیی بنیاتیش چهندین ساڵ له دهستی ئهودا بوو] داخست.
دهستووری داخستنی زۆر لهکابارهکانی تارانی دهرکرد؛ ڕۆژژمێری ئیسالمیی سهرلهنوێ
وهکار خستهوه؛* تێکۆشانی حیزبه سیاسییهکانی ئازاد ڕاگهیاند؛ سانسۆری چاپهمهنیی خڕ
کردهوه؛ بهربهرهکانیی گهندهڵیی له سهرووی بهرنامهی دهوڵهتدا داناو زێدهمـووچهی
بۆ ههموو کارمهندانی دهوڵهت بڕیهوه...و حیزبی "رستاخیز" یشی یهکســـــهر ههڵ-
21

وهشاند".

لهالیهک شهریفئیمامی باجی دهدا به نهیارانو لهالی دیکه شێوهی کاری شا تهواو
گۆڕابوو .وهک له یادداشتهکانی عهلهم دهردهکهوێ ،شا ههرگیز ئۆگرییهکی وای به

* ههتا سهرهتاکانی دهیهی پهنجا ،کۆچی پێغهمبهری ئییالم له مهککهوه بۆ مهدی ه سهرهتای تاریخی ههتاویو مان یی
ئییالمی بوو .کاتێک شا باوههی به سهرکهوت ی تهواوی "شۆرشی سۆی" پهیدا کرد ،سهودای ۆهی ی هۆئئمێر له سهری
دا .دهزانین که ههرئهو سهودایه ههرنهبێ بۆ ماوهیرهک ،لره فههانیرهی دوای شرۆراو شرووههویی باڵشرویکییش بررهوی
پهیدا کرد .له فههانیهو هووسیه ههردووکیاو دهیانهوییپ ساڵی سرهرکهوت ی شرۆرا بکهنره سرهرهتای مێریوو .شرا لره
بهرامبهردا ،تاریخی ریکانهیی دهسپپێکردنی پادشایهتی لره ئێرانیردا کررده ب ا رهو ترهقویکی ترازه لره سراڵی2535هوه
ههسکیهتی وهر ره ،که تهمهنێکی زۆری نهبوو.
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کهلکوهرگرتن له گرووپی ڕاوێژکار نهبوو .بهاڵم به پهرهگرتنی قهیران،شاش هاته سهر
ئهو ڕایه که له بیروڕای خهڵکی دیکه سوود وهربگرێ .لهنهکاو الفاوی ڕاوێژکارانی
جۆراوجۆر بهرهو دهربار وهڕێ کهوت .کهم ڕۆژ ههبوو شا دهگهڵ گرووپێک ڕاوێژ نهکا.
زۆر له سیاسهتمهداره بهڕابردووهکانی ئێران که ههریهکهی بههۆیهک چهندین ساڵ
کهوتبوونه بهر ڕقی دهربار،دووباره بانگ کرانهوه که چاویان به شا بکهوێ 22.عهبدوڵاڵی
ئینتیزامو عهلیی ئهمینیو مههدیی پیراسته بهشێک لهو ڕاوێژکاره تازانه بوون .دیاره
ههرکام لهو ڕاوێژکارانه ڕێگهچارهیهکی جیاوازیان پێشنیار دهکرد .بۆ نموونه هێندێکی
وهک شهریفئیمامی ،بانگهوازیان بۆ ئاشتیو باجدان دهکرد .هێندێک دهیانگوت له
ههلومهرجی قهیرانیی ئێستادا،ڕێژیم نابێ الوازی لهخۆی نیشان بدا .هێندێکی دیکه
دهیانگوت ڕووحانییهکان تهنیا زمانی دهسهاڵت تێدهگهنو له نیشانهکانی الوازی بۆ
بههێزکردنی ههرچی زیاتری خۆیان بههره وهردهگرن .مههدیی پیراسته دهیگوت به
شام گوت" :ئهمن ئاخوندان دهناسم .تهنیا شتی که تێی دهگهن هێزه .پێشنیارم به شا
کرد مهجلیس ههڵوهشێنێ،ماوهیهک به دهسهاڵتی تایبهتی کارهکان بهڕێوه بهرێ،
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بهرهبهره ئاڵوگۆڕو چاکسازیی پێویست جێبهجێ بکا".

ههر لهو کاتهدا،کاربهدهسته

ئهمریکاییهکان وایان دههاته بهرچاو که پیراسته لهو ڕۆژانهدا سهودای سهرۆکوهزیریی
لهسهردا بوو .له دیدارێک دهگهڵ نوێنهرێکی باڵیۆزخانهی ئهمریکادا گوتبووی:
"بهڵگهیهکی بهدهستهوهیه که نیشان دهدا هووهیدا،به پێچهوانهی ئیددیعا زۆرهکانی که
بههایی نیه،له ڕاستیدا بههایی بوو .جگهلهوه،دهیگوت هووهیدا سهرۆکوهزیرێکی زۆر
الواز بوو 24".لهمهودوا دهبینین که لهوانهیه بێلوتفیی پیراسته دهرههقی هووهیدا
سهرهنجام نهخشێکـــــــی له دیاریکردنی چارهنووسی ویدا یاری کردبێ.
دیاره پیراسته تهنیاکهسی خوازیاری سهرکوت نهبوو .هوویداش بهرهبهره نیگهرانترو
نائومیدتر دهبوو .دهیگوت" :دهوڵهت هیچ بهرنامهیهکی درێژخایهنی بۆ چارهسهری
قهیرانی کۆمهڵ نیه ".زۆرجار وهک ڕهخنه وهبیری هێنابۆوه که"،کارهکانی ئێستای
دهوڵهت هــــهموو دژکــــردهوهن ".دهیگوت دهستپێشخهرییان نهماوه 25.پێیوابوو
دهوڵهت دهبێ به دهسهاڵتنیشاندانی پێویست وهزعهکه ئارام بکاتهوهو لهو ئارامییه ،بۆ
ڕێکخستنهوهی سهرلهنوێی هێزهکانی وهفادار بـه ڕێژیم کهلک وهرگرێ .دهیگوت
دهستهوستانیو داماویی ئێستا زۆر خهتهرناکهو سێبهری خستۆته سهر ههموو کاروباری
سیاسیی واڵت .کاتێک هێندێ له دۆستانی هووهیدا ڕهخنهیان له پێکهێنانی "گرووپهکانی
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زهبروهشاندن" لهالیهن دهوڵهتهوه گرتبوو ،هووهیدا له وهاڵمدا گوتبووی"،بارودۆخی تازه
دژکردهوهی تازهی دهوێ .دهبێ سهبرمان ههبێو هیوادار بین که پاڵهپهستۆ له ههردوو
26

الوه کهمتر بێتهوه".

بهاڵم دیاره گرنگترین الیهنگری سیاسهتی سهرکوت پهرویزی سابیتی بوو .ئهو ههمیشه
جهختی دهکردهوه که دهوڵهت دهبێ به لێبڕاویی تهواو،خۆپێشاندانهکان سهرکوت بکا.
پاشان بهرهبهره دهستی نهیارانی وهفادار به ڕێژیم ئاوهاڵ بکا که ڕهخنه له ڕێژیمی
فهرمانڕهواو تهنانهت له ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتییش بگرن 27.له نێوهڕاستی
بههاری1357دا ،سابیتی له ڕێگای هووهیداوه پهیامێکی بۆ شا نارد .داوای لێکرد
ههرنهبێ بۆ ماوهیهکی کورت جڵهوی کارهکان بداته دهستی ساواکو لێگهڕێ ئهوان
چارهی پێویست بۆ سهرکوتی ڕاپهڕینو ئارامکردنهوهی واڵت بدۆزنهوه .دهیگوت هێشتا
شیرازهی وهزعی واڵت به تهواوی تێکنهچووهو ڕێگهی گهڕانهوه ماوه .پێویستیی به
لێبڕاویو نیشاندانی دهسهاڵت ههیه .شا ئهو پێشنیارهی یهکسهر ڕهت نهکردهوه .داوای
له سابیتی کرد پڕۆژهی ڕوونی خۆی بۆ ئهو ئۆپهڕاسیۆنهی له مێشکیدایه ئاماده بکاو
بیداتێ .سابیتییش خێرا دهستبهکار بوو .لیستێکی 1500کهسیی له نهیارانی گرنگی ڕێژیم
ئاماده کرد .پێی وابوو ئهگهر ئهوانه بگیرێن دهسبهجێ شارهکان ئارام دهبنهوه .ئهو
لیسته درایه دهست شا .ئهو ڕۆژێکی تهواو مهسهلهکهی سهنگوسووک کرد .ئهو ڕۆژانه
دوودڵیو بێبڕیاری وهک خۆرکه بهرببووه گیانی .ئاخرهکهی دهستووری دا که ساواک
تهنیا ئهوکهسانه بگرێ که شا نیشانهی له پهنا ناوهکانیان داناوه .وهختێک لیستی ناوهکان
بۆ سابیتی بهڕێ کرایهوه ،شا تهنیا له تهنیشت ناوی سێسهد کهس نیشانهی دانابوو.
شا له وهاڵم بۆ مێژوودا به شێوهیهکی ناڕاستهوخۆ ئاماژه بهم مهسهلهیه دهکا.
دهڵێ".ژهنڕاڵهکان دهیانهویست بهزۆر حکوومهتی قانوون له شهقامهکاندا بهرقهرار
بکهنهوه .ئهمڕۆ دهزانم ئهگهر ئهو ڕۆژانه ئیزنی تهقهکردنم به سوپا دابایه ،ئهو خوێنهی
له خهڵک دهڕژا سهدانجار کهمتر له خوێنێک دهبوو که له هاتنهسهرکاری ڕێژیمی بهناو
ئیسالمییهوه ڕژاوه .بهاڵم تهنانهت ئهو ڕاستییهش گیروگرفتی من چارهسهر ناکا .پادشا
ناتوانێ به ڕشتنی خوێنی خهڵک تاجوتهختی خۆی بپارێزێ 28".جگه له بێمهیلیی
شا،هۆیهکی گرنگی دیکهش لهو کاتهدا بهکاربردنی توندوتیژیی دژوارتر کرد .دهوڵهتانی
ئهمریکاو ئینگلیس ههریهکهی چهندجارو به ڕاشکاوی به شایان گوتبوو که دهوڵهتی ئێران
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دهبێ له بهرامبهر خۆپێشاندانو داخوازهکانی خهڵکدا به نهرمی بجووڵێتهوه .له
بڕگهگهلێکی جۆراوجۆرو گرنگدا ههردوو دهوڵهت ،یان ههرنهبێ هێندێ قۆڵی ههرکام
لهو دوو دهوڵهته ،پێیان لهسهر پێویستیی بهردهوامیی ڕهوتی دێموکڕاسی له ئێراندا
داگرتبۆوه .دهیانگوت دهوڵهتی ئێران نابێ کهلک له توندوتیژی وهربگرێ .بۆ نموونه ،له
نێوهڕاستهکانی سهرماوهزی1357دا ،شا به باڵیۆزی ئهمریکای گوت" ،سێ جۆره
ڕووبهڕووبوونهوهی تهواو جیاواز دهگهڵ نهیارانی لهژێر لێکۆڵینهوهدایه .یان دهبێ
دهوڵهتێکی هاوپهیمانی "ائتالفی" دامهزرێنێ ،یان سهر بۆداخوازهکانی نهیاران نهوی بکاو
واڵت بهجێ بێڵێ ،یان دهوڵهتێکی سهربازی بێنێنێته سهر کارو سیاسهتی سهرکوتو "مستی
ئاسنین" بگرێته پێش .باڵیۆزی ئهمریکا به درێژایی وتووێژه زۆرهکانی خۆی دهگهڵ شادا
ههمیشه ئهوی هان دهدا دهوڵهتێکی هاوپهیمانی دامهزرێنێ 29".به جۆرێکی دیکه بڵێین،
ئهمریکا الیهنگریی له سیاسهتی سهرکوت نهدهکردو شاش نهیدهویست بێ ڕهزامهندیی
ئهمریکاییهکان سیاسهتێکی ئهوتۆ ڕهچاو بکا.
ههرچۆنێک بێ ،سهرهتای ئاوریل ،ههروهک دیتمان ،شا به شێوهیهکی سنووردار
ڕهزامهندیی دهگهڵ پڕۆژهی ئۆپهڕاسیۆنی ساواک نیشان دا .ساواکیش ههر به
وهدهستهێنانی ئیزنی شا دهستبهکار بوو .لهماوهی چهند سهعاتدا کهموزۆر ههموو ئهو
سێسهد کهسهی گرت که شا نیشانهی له پهنا ناوهکانیان دانابوو .شوێنهواری ئهو گرتنانه
دهسبهجێ دهرکهوت .شهپۆلی خۆپێشاندانهکان نیشتهوه .دووباره ڕاپۆرتێک له
باڵیۆزخانهی ئهمریکا نیشانی دهدا که"،دهگهڵ هێندێ تێکههڵچوونی پهرشوباڵویش ...ئهم
دواییانه جۆره ئارامییهک جێی بێسهرهوبهرهییو ئاڵۆزییهکانی گرتۆتهوه ".له بهشێکی
دیکهی ههرئهو ڕاپۆرتهدا ئاماژه به گیرانی ئهو چهندسهد کهسه کراو دوایه سالیڤان که
نووسهری سهرهکیی ڕاپۆرتهکه بوو ،به ڕاوێژێکی بهپارێزو گهشبینانهوه ،له بارهی
دواڕۆژهوه دوابوو و گهیبووه ئهو ئاکامه که سهرباری کهمبوونهوهی توندوتیژیو
خۆپێشاندانهکان ،دهوڵهت" ،هێشتا به تهواوی نهجاتی نهبووه .ڕێبهرانی سیاسی ،وهک
وهزیری دهربار ،هووهیدا دهبێ ههروا به وردیو زیرهکی درێژه به چاالکییهکانیان
بدهنو فهزای [ئاڵۆزی] چهند مانگی ڕابردوو به ڕاستی ئارام بکهنهوه .بهاڵم بهههرحاڵ
دهکرێ بڵێین ڕهوتی باشبوونی بارودۆخ ههرئێستا دهستی پێکردوه".
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بهاڵم به هۆگهلێک که ڕوون نین -و ڕهنگه تهنیا وهختێکیش ڕوون بنهوه که دهستمان به
ههموو ئاڕشیڤهکانی ئێرانو ئینگلیسو ئهمریکا ڕابگا -پاش ماوهیهکی کورت ،دهوڵهت
سیاسهتی سهرکوتو "مستی ئاسنین"ی وهال نا .جگهلهوه سابیتی که وهستاکاری سهرهکیی
ئهم سیاسهته بوو لهسهر کار البراو پاش ماوهیهکی کورت ئێرانی بهجێ هێشت .شهوی
پێش ڕۆیشتنهکهی ،چووه سهردانی هووهیدا .هووهیدا ناهومێد دیار بوو .گوتی" :پێم
وایه شا دهستی له بهربهرهکانی ههڵگرتوه .لهسهرکارالبردنی تۆ نیشانهی ئهوهیه که
ئیدی نایهوێ شهڕ بکا ".ههرلهو کاتهدا ئهو شهوه هووهیــــدا خاڵێکـــی سهرنجڕاکێشی
دیکهی هێنایه گۆڕێ .وهک بڵێی دواڕۆژی خۆی له ئاوێنهی ڕووداوهکاندا دهدی .ڕووی
کرده سابیتیو گوتی" :شا ئیزنی دا ئهتۆ له ئێران بڕۆی چونکه دهیزانی پێشی زمانی
تۆیان پێ ناگیرێ .بهاڵم له منو نهسیری ئهرخهیانهو ههربۆیهش ئێمهی بۆ ڕۆژی
خوانهکا ههڵگرتوه 31".ئهو ڕۆژی خوانهکایه هێندهش دوور نهبوو .لهسهرکارالبردنی
سابیتی له حوکمی هۆشدارێکی جیددی به هووهیداو نیشانهی تێکچوونی ڕۆژلهڕۆژ پتری
بارودۆخی ڕێژیم بوو.
له الیهکی دیکهوه ،دهوڵهتیش دایم له نێوان سیاسهتی سهرکوتو سازاندا دههاتو
دهچوو .ڕۆژێک نهیارانی دهگرتو ڕۆژێکی دیکه ،له ههڵوێستێکی به ئاشکرا الوازدا ،ملی
بۆ ههموو داخوازهکانی ئهو نهیارانه ڕادهکێشا .ههتا سهرهنجام له 17ی
خهرمانانی1357دا سوپا له مهیدانی ژاله کۆمهڵێک خهڵکی وهبهر دهسڕێژ دا .بهوکوشتاره
وا دیار بوو دهرگای سازانو ڕێگهچارهی ئاشتیخوازانه به جارێک داخرا .شهوی پێشتر،
دهوڵهت له تاران حکوومهتی سهربازیی ڕاگهیاندبوو .کاتێک ئهو ڕۆژه که به "ههینیی
ڕهش" ناوبانگی دهرکرد ،ئهرتهشییهکان به پشتبهستن بهوحکوومهته سهربازییه،
دهستووری باڵوبوونهوهیان بهو کۆمهڵه دا که له مهیدان خڕ ببوونهوه خهڵک ،ڕهنگه به
ئهنقهستو لهوانهشه به ههڵهو لهبهر ئاگادارنهبوون له ڕاگهیاندنی حکوومهتی سهربازی
بووبی،فهرمانهکهیان جێبهجێ نهکرد .له ئاکامدا سهربازان تهقهیان کردو ژمارهیهکیان لێ
کوشتن که ههرگیز نهزانرا چهند کهس بوون .زۆری نهخایاند که ئهو کوشتاره بوو به
یهکێک له گرنگترینو کارامهترین ئهفسانهکانی شۆرش .بوو به چهکێکی زۆر کاریگهر بۆ
کۆکردنهوهو ههژاندنی کۆمهالنی خهڵک .دهڵێن ههر شۆرشو بزووتنهوهیهکی
کۆمهاڵیهتیی خهڵکی پێویستیی به ئهفسانهیهک ههیه .دهڵێن کۆمهاڵنی خهڵک به دروشمو
ئهفسانه دێنه مهیدان ،نهک به ئهقڵو لێکدانهوه .شۆرشی ئێرانیش لهو قاعیدهیه بهدهر
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نهبوو و "ههینیی ڕهش" ،دهگهڵ "سینهما ریکسی ئابادان" ،بوونه دوو ئهفسانهی کاریگهری
شۆرش .دهوڵهت لهو سهردهمهدا زۆری ههوڵ دا بهرپرسایهتیی سینهما ریکسو
کوشتاری مهیدانی ژاله بخاته ئهستۆی ڕووحانییهکان ،بهاڵم ههوڵهکانی تهواو تێشکان .له
بهرامبهردا هێزه دژبهرهکان به ئاسانی توانیان خهڵکی قانیع بکهن که هیچ کهس جگه له
دهوڵهتو شا بهرپرسی ئهو کوشتارانه نیه .ئهمڕۆ که پتر له بیستساڵ بهسهر شۆرشدا
تێپهڕیوه ،هێشتا بهرپرسایهتیی سینهماریکسو ژمارهی کوژراوهکانی مهیدانی ژاله،و
بهرپرسی سهرهکیی ئهو کوشتاره لهژێر پهردهیهکی ناڕوونیدا ماوهتهوه*.
ڕۆژی دوای "ههینیی ڕهش" هووهیدا له پۆستی وهزارهتی دهربار کشایهوه .دواتر له
نامهیهکدا که له زیندانهوه ناردیه دهرێ -و دهقهکهی له بهشی دواتری ئهم کتێبهدا
هاتوه -ئیددیعای کرد که هۆی بنهڕهتیی دهستلهکارکێشانهوهی ناڕهزایی له کوشتاری
مهیدانی ژاله بوو .ههر له سهردهمی کشانهوهیدا به هێندێک له خزمو دۆستانی دهگوت
کشانهوهی له وهزارهتی دهربار ئاکامی ڕاستهوخۆی ئاژاوهگێڕییهکانی ئهردهشیری
زاهیدییه .هووهیدا پێی وابوو زاهیدی شای قانیع کردوه که تهنیا ڕێگای ڕێککهوتنو
تێکگهیشتن دهگهڵ ڕووحانییه نێوهندڕۆیهکان البردنی هووهیدا له وهزارهتی دهرباره.
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دیاره لهوکاتهوه ئیدی ڕێژیم به تهواوی مانا کهوتبووه ئهڵقهی بێسهرهوبهرهییو
نابهسامانییهوه .له ماوهی چهند سهعاتدا سیاسهتی سازانو باجدانهکانی شهریفئیمامی
جێی خۆی دا به سیاسهتی "حکوومهتی قانوون"و سهرکوتی توندی نهیاران .دهوڵهتێکی
سهربازی جێگای دهوڵهتی "یهکیهتیی نیشتمانی"ی شهریفئیمامیی گرتهوه .زۆر له
ڕاوێژکارانی شا پێیان وابوو دهبێ سهرۆکایهتیی دهوڵهتی تازه بدرێ به عهلیی ئووهیسی
که لهبهر نهخشی له ڕووداوی مهیدانی ژالهدا به "قهسابی تاران" ناسرابوو،و لهبهر چاوی
خهڵک ئهفسهرێکی بهسامو ترسێنهر بوو .ئهگهر مهبهست له دانانی حکوومهتێکی

* دهزانین که له ئاکرامی برهدواداچوونی ئرهو ب همااڵنرهدا کره لره هووداوی سری هما ریکیردا ۆشهوییر ێکیاو لهدهسرپ
دابوو،دهوڵررهتی کۆمرراری ئییررالمی چهنررد کهسررێکی لرره شرراری ئییررفههاو،ده هد چهنررد مررهئکووری سرراواک ،برره ترراوانی
هاودهس ی له سووتاندنی سی هماو کوش ی پ ر له چوارسهد مرۆڤی بێ وناحدا داد ایی کرد .ئه هرچی بهشێکی زۆر له
رن ررین ئرهو مهسرهالنه کره پهیوهنردییاو برهو کارهسراتهوه هررهبوو هرهر یز لره داد رادا نههات ره رۆه برهاڵم هێ ررد
باڵوکررراوهی ئێرانرری-بهتایبررهتی باڵوکررراوهی "وحررده ککونییر ی" کرره برره شررێوهی ناقررانوونیو ئمرزهمی رری چرراپ دهکرررا-
بابهت هلی هوونیاو له بارهی چهندوچۆنی نه شی هێ د کهسهوه نووسی.
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سهربازی دروستکردنی ترسو سام لهنێو خهڵکدا بوو ،ئهگهر مهبهست ئهوه بوو که له
سایهی ئهو ترسو سامهدا ئارامییهک بهرقهرار کرێو بێسهرهوبهرهییو بێکیفایهتیی
دهوڵهت کۆتایی بێ ،ئهودهم ئاشکرا بوو که ئووهیسی،ڕاست لهبهر ڕابردووهکهیو
ناوبانگدهرکردنی به "قهسابی تاران"،باشترین کاندیدا بۆ ئهو کاره بوو .کهچی شا به
هۆیهکی نادیار ،لهجیاتی وی ئهزهاریی وهک سهرۆکوهزیر دیاری کرد که ئهوکارهی
لهدهست نهدههاتو زۆری پێنهچوو که بوو به گاڵتهجاڕێک.
تهنانهت سهیرتر له ههڵبژاردنی ئهزهارییش وتارێک بوو که شا ڕۆژی دوای
هاتنهسهرکاری دهوڵهتی سهربازی خوێندیهوه .پێموایه هیچ شتێک بهقهد ئهو وتاره
حاڵهتی نابهسامانی دهروونیو بێفکریو بێمهنتیقیی سیاسهتهکانی ئهو ڕۆژه ئاڵۆزانهی
نیشان نهدهدا .دهڵێن له ڕۆژانی پێش شۆرشی فهڕانسهدا ،لوویی شازدهیهم ڕۆژی14ی
ژووئیهی ،1789به خهیاڵی ئارامکردنهوهی ڕقی خرۆشاوی خهڵکی پاریس له کۆشکی
جێگهژیانی خۆیڕا بهپێ چۆته پارلهمان .دهیهویست بهمجۆره بڵێ که بهڕاستی ئاگای له
گوناحهکانی ڕابردووی ههیهو له بارهی وانهوه داوای لێبووردن له بارهگای خهڵک دهکا.
ههرلهو کاتهدا ،زۆربهی مێژوونووسانیش لهو باوهڕهدان که هیچشتێک بـــه ئـــهندازهی
ئهو "ڕێپێوانه لێبووردنخوازانهیه" تێکهوهپێچرانی دهمودهزگای بنهماڵهی بووربۆنهکانی
خێراو مسۆگهر نهکرد .وتاری ڕۆژی دوای دانانی ئهزهارییش به باوهڕی من شتێک بوو
وهک ئهو "لێبووردنخوازییانه"و ئاکامێکی واشی ههبوو .نهکههر نێوهرۆکی قســـهکانی
شا بهڵکوو ڕاوێژو شێوهی دهربڕینیشیان بهزهییبزوێن بوو .نیشانهی ئهوپهڕی الوازیی
سیاسیی ڕێژیم بوونو بهالوازییهکی تهواوی کهسایهتییشهوه دهردهبڕان .پێم وایه
ئهوانهی شایان هان دا ئهوقسانه بکاو ئهوانهی دهقی وتارهکهیان بۆ ئاماده کرد ،بهخۆیان
زانیبێ یان نا ههنگاوێکی گهورهو بێگهڕانهوهیان بهرهو شکستی ڕێژیمی پههلهویو
سهرکهوتنی شۆرش ههڵێنایهوه .کاتێک شا دهیگوت" :ئهمنیش پهیامی شۆرشی ئێوهم
بیست" ،وهختێک سوێندی دهخوارد که ئیدی قانوونشکێنیو گهندهڵیو زهبروزهنگی
پێشوو قبووڵ ناکا،حاڵوههوای ڕوخساری ،دهنگی لهرزۆکیو چاوه خهفهتبارهکانی ههموو
وهک مرۆڤێکی گوناحکار دهچوون که له بهرامبهر زاتی پاکی خوادا چۆکی له زهوی
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داداوهو داوای لێبووردن دهکا.

***
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ڕۆژێک که هووهیدا له وهزارهتی دهربار کشایهوه ،شا پۆستی باڵیۆزی ئێران له
بێلژیکی پێ پێشنیار کرد .شا له وهاڵم بۆ مێژوودا ئاماژه بهوخاڵه دهکاو دهنووسێ" ،بهاڵم
هووهیدا که هێشتا جێگای ڕێزی من بوو،نیشانهی سهرهکیی هێرشی نهیاران بوو،
ههرچهند ئامانجی ڕاستهقینه ئهمن بووم .کهمێک دوای ئهو بهسهرهاته پێشنیارم به
هووهیدا کرد بچێته دهرهوهو ببێته باڵیۆزی ئێران له برۆکسێل 34".هووهیدا لهو
کۆبوونهوهیهدا پێشنیاری شای نه قبووڵ کرد نه ڕهت کردهوه .چهندڕۆژێکی مۆڵهت
خواست تا الیهنهکانی ئهوکاره ههڵسهنگێنێ .ڕاوێژی دهگهڵ هێندێک له دۆستو
خزمانی کردو سهرهنجام گهیشته ئهو ئاکامه که پۆستی باڵیۆزی قبووڵ نهکاو له ئێران
بمێنێتهوه .به باوهڕی من،زۆر هۆی پێچهڵپووچ ئهم بڕیارهیان لێکهوهتهوهو ناتوانین به
ئاکامی تهنیا هۆیهکی لێک بدهینهوه .له ههمووان گرنگتر مهسهلهی دایکی هووهیدا بوو.
ئهو زۆرجار به زۆرکهس –یهک لهوان ئانتۆنی پارسۆنز،باڵیۆزی ئینگلیس له ئێران-ی
گوتبوو که لهبهر دایکی ناتوانێ ئێران بهجێ بێڵێ .دهیگوت ئهفسهرولملووک زۆر
نهخۆشهو ئامادهی سهفهر نیهو ههرلهو کاتهدا لێی زیاد دهکرد که هیچ کاتێک دایکی
بهتهنیا بهجێ نایهڵێ .بێجگه لهوه ،هووهیدا له ژیانی دوورخراوهییش بێزار بوو.
ساڵی ،)1957(1336دوای گهڕانهوه بۆ ئێران ،زۆرجار به دۆستو خزمانی گوتبوو که
ئیدی ههرگیز ئێران بهجێ ناهێڵێ .جگه لهوه ،مهسهلهی ئۆگریو ئهمهگناسیی هووهیدا
بۆشاش گرنگ بوو .هووهیدا دڵنیا بوو که دهورانی بنهماڵهی پههلهوی هێشتا تهواو
نهبووه؛ پێی وابوو لهپشت خۆپێشاندانی به ڕواڵهت خۆکردی خهڵکهوه "سیناریۆیهک" له
ئارادایه .دهیهویست له ئێران بمێنێتهوهو کۆتایی سیناریۆیهکه ببینێ .سهرهنجام دواهۆ که
کۆمهگی به مانهوهی هووهیدا له ئێران کرد پێشنیارهکانی هاوسهری پێشووی ،لهیالی
ئیمامی بوون .لهیال پۆستی باڵیۆزیی به "کهمتر له شان"ی هووهیدا دهزانی .پێشنیاری
دهکرد که له جیاتی وهرگرتنی ئهو پۆسته ناشایستهیه ،دهبێ ئاواتی له مێژینهی وهدی
بێنێو کتێبفرۆشییهک دامهزرێنێ .لهم وتووێژانهدا ،تهنانهت ناوێکیشیان بۆ ئهو کتێب-
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فرۆشییه خهیاڵییه ههڵبژارد .قهرار بوو ناوی بنێن "کتێبفرۆشیی پریزیدێنت".

پێشنیاری شا دهربارهی باڵیۆزخانهی ئێران له بێلژیک یهکهمین دهرفهتی ههاڵتنی
هووهیدا نهبوو .ئاڵوگۆڕهکانی دواتر نیشانیان دا که دوا دهرفهتیشی نهبوو.
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جۆزهردانی ،1357یهکێک له دۆسته فهڕانسهییهکانی هووهیدا به ناوی کلۆد دو پیڕۆن*
که پێوهندییهکی نیزیکی دهگهڵ ناوهندهکانی دهسهاڵت له فهڕانسه ههبوو سهفهری
ئێرانی کرد .پهیامێکی لهالیهن شابان داڵماسهوه که لهو کاتهدا،سهرۆکی پارلهمانی
فهڕانسه بوو بۆ هووهیدا هێنابوو .نێوهرۆکی پهیامهکه ساده بوو" :ئێمه دهزانین
بارودۆخی ئێران بهرهو ناخۆشی دهڕوا .بهزوویی وهزع زۆر لهوه خهراپتریش دهبێ.
پێشنیار دهکهین به بیانووی چارهسهر[ی نهخۆشی] ئێران بهجێ بێڵی .کاتێک گهیشتیه
پاریس،له نهخۆشخانهیهک دهتخهینو پاشان بۆ مانهوهت له فهڕانسه کاردروستایی
پێویست دهکهین 36".دو پیڕۆن دهڵێ رۆژێک که گهیشتۆته تاران دهسبهجێ چۆته
سهردانی هووهیدا که ههروا له وهزارهتی دهربار بوو .دهڵێ شهوێ تا بهیانی باسی
چارهنووسی ئێرانو پێویستیی چوونهدهری هووهیدا له واڵتمان کرد .دهڵێ ههرچی توانیم
کردم تا هووهیدای قانیع بکهم له ئێران بچێته دهر .بهاڵم هووهیدا قانیع نهبوو .به دوو
هۆ مانهوهی خۆی به پێویست دهزانی .هۆی یهکهم دایکی بوو،و هۆی دووهم
ههلومهرجی سیاسیی ئێران بوو .هـــــووهیدا دهیگوت" :وهزعی واڵت نابهسامانه .شاش
ئیدی توانای بڕیاردانی نهماوه .دهبێ لێره وهمێنم ".دو پیڕۆن دهڵێ" :پێم وایه هووهیدا
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دهربارهی ئهوهی له ئێران چاوهڕوانی بوو له گوماندا بوو".

بهههرحال ،دهنگۆی گیرانی هووهیدا ،که به دهستپێکردنی سهرۆکوهزیریی شهریف-
ئیمامی برهوی پهیدا کردبوو،ڕۆژبهڕۆژ گهرمتر دهبوو .ڕاستییهکهی ئهوه بوو که
شهریفئیمامی چهندڕۆژێک دوای دیاریکرانی به سهرۆکوهزیر،له کۆبوونهوهیهکدا که
شاو شاژنیشی تێدا بوون ،به ڕاشکاوی گوتبووی که" :بۆ نهجاتی واڵت پێویستیمان به
بڕیاری لێبڕاوانه ههیه ".لهو کۆبوونهوهیهدا ههمووان دهیانزانیو قبووڵیان بوو که
گهندهڵیی ماڵی یهکێک له شکایهته ئهسڵییهکانو هۆیهکی گرنگی ناڕزایهتیی خهڵکه .جگه
له شاو شاژنو شهریفئیمامی ،بهشدارانی دیکهی کۆبوونهوه بریتی بوون له
ئازموون،نههاوهندی ،باهیری ،ئووهیسی ،سهمهدیانپوور ،گهنجی ،قوتبیو موقهددهم.
لهو نێوهدا ،چهندکهس و بۆ وینه ئازموونو نههاوهندیو باهیری،پێیان دادهگرت که
دهبێ" ،ههموو ئهوانهی نهخشێکی گرنگیان له گهندهڵیدا ههبووه ،به توندی سزا بدرێن".
ههرچهند ناوی هووهیدا ههرگیز نههاته سهر زمان ،بهاڵم وا دیاره بۆ ههمووان ڕوون
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مهتهڵۆکهی هویدا
بوو که مهبهست لهو حوکمه گشتییه هووهیدایه .ههرلهو کاتهدا دهبێ ئهوهشمان لهبیر
بێ که لهو ڕۆژانهدا ،زۆر له ڕاوێژکارانی شا له بارودۆخی ڕاستهقینهی واڵت بێخهبهر
بوونو زۆر وێ دهچوو،و لهوانهشه له دنیای خهیاڵیی خۆیاندا سووڕابنهوه .نموونهی
ئهوجۆره خهیاڵپهروهرییه کاڵو بێبنهمایانه دهتوانین له پێشنیارهکانی ئازمووندا ببینین.
ئهو دهڵێ" :خهڵک شۆرشیان دهوێ ...شاههنشاش دهبێ بۆخۆی ڕێبهرایهتیی ئهو شۆرشه
به دهستهوه بگرێ ".دهیگوت دهبێ دادگای سهحڕایی دابنرێنو "الیهنگرانی گهندهڵی به
توندی،و به ئاشکراو لهپێش چاوی خهڵک سزا بدرێن ".وتووێژی ئهو گرووپه ئهوشهوه
نهگهیشته جێگایــــهک .کۆبوونهوه بـــهم قســــهیهی شا کۆتایی هات کـــه"،فکری لێ-
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دهکهینهوه".

دیاره ئهگهر بیروڕای خودی هووهیدا له بارهی چهندوچۆنی گیرانهکهیهوه قبووڵ
بکهین،دهبێ ئهوهشی لێزیاد بکهین که جگه لهو کهسانهی لهو کۆبوونهوهیهدا بهشدار
بوون ،کهسانی دیکهش له ههوڵی گیرانی هووهیدادا بوون .به وتهی هووهیدا،پتر له
ههرکهس ئهردهشیری زاهیدیو الیهنگرانی لهو بووارهدا چاالک بوون .دهیانهویست
هووهیدا بکهنه قوربانی .ئهو به خهتاباری سهرهکی بزاننو دیزهو گۆزهکان لهسهری
ویدا بشکێننو به سزادانی ڕقی خهڵکی بنیشێننهوه *.جگه له هووهیدا،خهڵکی دیکهش ههن
که پێیان وایه زاهیدی نهخشێکی گرنگی له گیرانی هووهیدادا گێڕاوه .بۆ نموونه ،شاهینی
ئاقایان،که بۆخۆی له دۆستانی نیزیکی هووهیدا بوو ،دهڵێ ،وهختێک له بهرهبهری
شۆرشدا ئێرانی بهجێ دههێشت ،بهڕێکهوت ئهردهشیری زاهیدی لهسهر کورسیی
تهنیشتی دانیشتبوو .ئاقایان ئیددیعا دهکا که زاهیدی ئهوڕۆژه خۆشحاڵ دیار بوو .گوتی:
"سهرهنجام ئهعالحهزرهتم ڕازی کرد که ئهو هووهیدا دایکسهگه بگرێ 39".زاهیدی حاشا
لهوه ناکا که لهو فڕۆکهیهدا بووه .ههرلهو کاتهدا دهڵێ له درێژهی سهفهرهکهدا قسهی
دهگهڵ ئاقایان کردوه .بهاڵم دهڵێ" :قسهیهک که له فڕۆکهدا کردم ئهوه بوو که
ئهعالحهزرهت دهبێ هێندێ دایکحیزی وهک ئاقایان لهبن دیواری ڕیز بکاو [بهکوشتنیان]
واڵت له شهڕی وان ڕزگار بکا 40".جگهلهوه جهختی دهکردهوه که"،ئهمن ڕێزێکی زۆرم بۆ

* هووهیدا له نامهیهکدا که له زی دانرهوه ناردوویهتره دهر ،بۆچوونرهکانی رۆی لرهو بارهیرهوه براس کرردوه .نێروهرۆکی
نامهکهم له فهسڵهکانی 15و16ی ئهم ک ێبهدا لێکداوهتهوه.

398

مهتهڵۆکهی هویدا
دایکی هووهیدا ههبوو .تهنانهت جارێک بۆ سهردانی چوومه ماڵهکهشی .مومکین نیه
جنێوم پێدابێ 41".دیار نیه لهم دوو گێڕانهوهیه کامیان له ڕاستی نیزیکتره.
شا تا ماوهیهک بهرامبهر بهو ههواڵنه که بۆ گرتنی هووهیدا دهدران ڕاوهستا .ههرنهبێ
به دوو کهسی جیاوازی گوتبوو گرتنی هووهیدا به مانای دادگاییکردنی ڕێژیمی
پههلهوییه .تهنانهت دوو ڕۆژ پێش گیرانی هووهیدا شا باڵیۆزی ئینگلستان له ئێرانی دڵنیا
کرد که" ،هووهیدا ناگرن ،دووپاتی دهکهمهوه ،نایگرن 42".بهاڵم دووڕۆژ دواتر ،ههر ئهو
باڵیۆزه خهبهری گیرانی هووهیدای له ڕادیۆ بیست .خۆش ئهوهیه که باڵیۆزی ئینگلیس به
ڕواڵهت باوهڕی به بهڵێنی دڵنیاکهرهوهی شا نهکردبوو و ههرئهو شهوه ،پاش گهڕانهوه
له کۆشکی پادشایهتی زهنگی بۆ هووهیدا لێداو باسی مهترسیی گیرانیی دهگهڵ کردو
پێشنیاری کرد که ههرچی زووه لـه ئێران ڕابکا .بهاڵم هووهیدا گوێی نهدایه ئامۆژگاریی
ئهو دۆستهشی .ئهوڕۆژهی شا قهولی به پارسوونز دا که هووهیدا ناگیرێ،دهگهڵ
دووکهسی دیکهش لهو بارهیهوه قسهی کرد .ههردووکیان له دۆستانی هووهیداو
ههردووکیشیان نیگهرانی حاڵی بوون .یهکیان عهبدوڵاڵی ئینتیزام بوو و ئهوی دیکهیان
مههدیی سهمیعی  .شا بهڵێنی به ههردووکیان دا که گرتنی هووهیدا بههیچ جۆر له
گۆڕێدا نیه 43.دهزانین که هووهیدا پێوهندیی نیزیکی دهگهڵ ئهو دووکهسه ههبوو،و بۆیه
دهکرێ وا دابنێین که ئهو ،بهڵێنه هیوابهخشهکانی شای لهڕێگای ئهو دوو دۆستهوه
بیستبوون.
ڕاست لهو ڕۆژانهدا که شا دهگهڵ وتوویرهی گرتنی هووهیدا له ملمالنهدا بوو ،هووهیدا،
بهههڵه پێی وابوو پشتیوانیی بێئهمالوئهوالی شای دهگهڵهو بۆیه ،بێباک لهو مهترسییهی
ههڕهشهی لهو دهکرد ،لهفکری دروستکردنی حیزبێکی پادشاییخوازی تازهدا بوو.
چهندوچۆنی ئهوههوڵه له ڕاپۆرتێکی باڵیۆزخانهی ئهمریکادا دهتوانین ببینین .دهبینین که،
"هوهیداو بهشێک له هاوکاره سیاسییهکانی خهریکی باس...دهربارهی ژیاندنهوهی حیزبی
ایران نوین دا بوون .هووهیدا بێشک پشتیوانیی ژمارهیهک له سیاسهتمهدارانی پلهکانی
خوارهوهی ئێرانی دهگهڵه .ئهم گرووپه دهگهڵ مهسهلهیهکی بنهڕهتی بهرهوڕوون.
ئهوان نازانن داخوا پۆسته سیاسییهکانی پێشووی هووهیدا چهندیان داوێنی سیاسیی وی
ئالووده کردوه .ههرنهبێ یهکێک له ڕۆژنامه نووسانی ئێرانی ئیددیعای کردوه که
هووهیدا به زوویی دێتهوه نێو مهیدانی سیاسهت .ههرلهو کاتهدا ،ئهم دهنگۆیهش لهسهر
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زارو زمانانه که بهزوویی ئهویش وهک زۆر له کۆنهوهزیرهکانو به تۆمهتێکی وهک هی
ئهوان دهگرن ".ئهم ڕاپۆرته سالیڤان نووسیبووی .بۆ "بهخۆشیبڕینهوه" نووسراوهکهی به
"یادداشتێکی گاڵتهجاڕی" تهواو کردبوو .نووسیبووی" :ئهو سیاسهتمهدارانهی ئهمڕۆ بۆ
پیاڵهیهکی شیاوی شهڕابه سیاسییه تازهکهی خۆیان دهگهڕێن ...ههرلهو کاتهدا ههمیشه
گۆشه چاوێکیشیان لهسهر شایه؛ دهیانهوێ به زهردهخهنهیهکی شایانه دڵنیا بن که
ههوڵهکانیان پشتیوانیی شاشیان دهگهڵه".
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لهو نێوهدا ،ئهو هێزانهی الیهنگری گیرانی هووهیدا بوون لهپشت پهردهوه به توندی
خهریکی کار بوون .سهرهنجام له حهڤدهی خهزهڵوهری1357دا شا چهند کهس له
ڕاوێژکارهکانی بانگ کرده کۆبوونهوهیهک .شاژنیش ئاماده بوو ،جگهلهوه ،مههدیی
پیراسته،جهوادی شههرستانی ،هووشهنگی نههاوهندی ،ڕهزای قوتبی ،حهسهنی پاکڕهوانو
عهلیقولیی ئهردهاڵنیش (که تازه کرابوو به وهزیری دهربار) له کۆبوونهوهکهدا بهشدار
بوون .کۆبوونهوه به باسێکی کورت دهربارهی نوێکردنهوهی دهزگای بنیاتی پههلهوی
دهستی پێکرد .دوایه چاالکییه ئابوورییهکانی بنهماڵهی پادشایهتی خرانه بهر باسو قسه
له پێویستیی شهففافبوونی زیاتر لهو بوارهدا کرا .بڕیار درا لهوهودوا ئهو چاالکییانه
ههتا بکرێ ئاشکرا بنو بکهونه بهر چاوی خهڵک .ئهم باسانه هیچیان وهختێکی زۆریان
نهگرت .لهنهکاو شا دهستووری کۆبوونهوهی گۆڕی .گوتی ماوهیهکه هێندێک له
ڕاوێژکارهکانی ،به تایبهتی فهرماندهرانی سوپا داوای گرتنی هووهیدایان کردوه .ئهمجار
داوای له بهشداران کرد لهو بارهیهوه باسو ڕاوێژ بکهن.
سهرگهرمی قسان بوون که تهلهفۆن زهنگی لێدا .شا گووشییهکهی ههڵگرت .چهند
لهحزه ههموو بێدهنگ بوون .شا قسهی نهدهکردو ههر گوێی ڕاگرتبوو .پاشان ،یهکسهر
گوتی " :به ڕێکهوت کۆمهڵێک لێره کۆبوونهوهو ڕاست باسی ئهو بابهته دهکهن ".دیار
نهبوو ئهوهی زهنگی لێدا کێ بوو .دیاره هێندێ لهو کهسانهی له کۆبوونهوهکه ئاماده
بوون دواتر گهیشتنه ئهو ئاکامه که ئهو نهناسیاوهی قسهی دهگهڵ شا دهکرد ئووهیسی
بوو .پاش چهند لهحزه بێدهنگی،شا له کاتێکدا زهردهخهنهیهکی تاڵی لهسهر لێوان بوو
دهستی لهسهر زارکی تهلهفۆنهکه داناو گوتی" :ئهویش ههر پێیوایه گرتنی هووهیدا له
نوێژی بهیانی فهڕزتره".
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چهند دهقیقه پاش ئهو وتووێژه تهلهفۆنییه،شا داوای له ڕاوێژکارهکانی کرد ههرکامیان
له بارهی پێشنیاری گرتنی هووهیداوه نهزهری خۆی ڕابگهیهنێ .هێشتا به یهقینو به
وردی نازانین یهکیهکی ئهو کهسانهی لهوێ بوون چ نهزهرێکیان دا .پیراسته که
ئێستاش پێیوایه دهنگدانی به گیرانی هووهیدا،له چوارچێوهی ههلومهرجی ئهوکاتدا،
بڕیارێکی ماقووڵو مهنتیقی بووه ،دهڵێ" :هیچکهس لهو ژووره دهنگی نهیاری به
پێشنیاری گرتنی هووهیدا نهدا .شا له ڕاستیدا جۆرێک قسهی دهکرد که دیار بوو پێشتر
له بارهی گرتنی هووهیداوه بڕیاری خۆی داوه .پێم وایه تهنانهت ئهو تهلهفۆنهش که کرا
به دهستووری شا خۆی بووه ،دهیهویست لهم ڕێگایهوه دڵپتهوییهک بدا بهو کهسانهی
له کۆبوونهوهکهدا بهشدار بوون".
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وهک نههاوهندییش دهگێڕێتهوه،له کۆبوونهوهکهدا کهس دژایهتیی گرتنی هووهیدای
نهکرد .له قسهکانی ویدا خاڵێکی سهرنجڕاکێشی دیکهش ههیه .نههاوهندی به ڕاوێژێک
که لهخۆباییبوونێکی پێوه دیاره ئیددیعا دهکا کاتێک گیرانی هووهیدا بڕیاری بۆ درا،ئهو
پێشنیاری به شا کرد که له پێشدا شا بۆخۆی ،به تهلهفۆن هووهیدای لهو بڕیاره ئاگادار
بکاو پاشانیش حهتمهن بۆ گرتنی سهرۆکوهزیری پێشوو کهلک له فهرماندهرانی سوپا
47

وهربگرێ! *

دوای تهواوبوونی دهنگوهرگرتنهکه وهختێک گیرانی هووهیدا حهتمی بوو،شا ڕووی
کرده شاژنو داوای لێکرد تهلهفۆن بۆ هووهیدا بکاو خهبهری گیرانهکهی پێ بڵێ**.
شاژن به تووڕهیی ئهو پێشنیارهی ڕهت کردهوه .گوتی حازر نیه باری ئهو قسهکردنه
بخاته سهر شانی خۆی .گۆیا دهمهقاڵییهکی توند کهوتۆته نێوان شاو شاژن .شا دهسبهجێ
* بۆ باسی وتوومیهکانی ئهو کۆبوونهوهیه کهلکه له چهنرد سرهرچاوهی جۆراوجرۆر وهر رره .وتروومیم ده رهد مههردیی
پیراس ه کرد؛ چوومهوه سهر نووسی هکانی نههاوهندی-ههم ک ێبهکرهی کره فههانیرهییهو هرهم وتوومیهکرهی لره مێریووی
زارهکیی ئێراندا .-ێێانهوهی دهسر ی دووهمری کۆبوونهوهکره دهتروانر لره وتروومیی مێریووی زارهکیری ئێرانری هراروارد
ده هد فاتکهی پاکێهواندا ببی ر  .وهر ێێاوی فارسیی ئهم وتوومیه ،لهئمر ناوی بیرهوهرییرهکانی فاتکرهی پراکێهواو دا
چاپ کراوه .ێێانهوهی داس انیی ئهم کۆبوونهوهیره دهکرر لره یرانری هووهیردا بره قهڵرهمی سرهعیدهی پاکێهوانیشردا
ببی ر  .له ههردووکی ئهم سهرچاوانهدا ئیددییا کراوه که پاکێهواو دئی یرانی هووهیدا بووه.
** شا تهنانهه له وهاڵم بۆ مێیووشدا رۆ لره قبروودکردنری ههرچهشر ه بهرپرسرایهتییهک بهرامبرهر بره رت ی هووهیردا
دهبومر و دهڵێ[' :ئهزهاری]یش ههوڵی دا بههی ایهکدا نهیارهکاو ئارام بکاتهوهو پێش هرهموو شر ێک بێیراری دا دوازده
کهس له کهسایهتییهکاو یهک لهواو هووهیدا ب ر ( ".ص.)402
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ئهوانی دیکهی له ژوورهکه دهرکردوهو وتووێژهکهی له خۆبهخۆیایهتیدا درێژه داوه.
ئهوهی لهو چهند ساتهدا له نێویاندا گوزهراوه ڕوون نیه.
دیاره هووهیدا تهنانهت پێش وتووێژی تهلهفۆنی دهگهڵ شاش ،هێندێ نیشانهی له

دهستدا بوون که شا له فکری گرتنیدایه .یهکهمین نیشانهی ڕاستهوخۆی ئهو گۆڕانهی
فکری شای له دیدارێک دهگهڵ ڕهزای قوتبیدا هاته دهست .سێ حهوتوو پێش ئهو
کۆبوونهوهیه که سهرهنجام چارهنووسی هووهیدای تێدا ساغ بۆوه ،شهوێکیان له ماڵی
دوکتۆر فریشتهی ئینشا ،ڕهزای قوتبی ڕووی کرده هووهیداو گوتی ڕهنگه تهنیا ڕێگای
دهرچوون له قهیرانو بنبهستی ئێستا "دروستکردنی تریبوونێک بێ که لهودا ڕێبهرانی
ڕێژیم بتوانن دیفاع له ڕابردووی خۆیان بکهنو وهاڵمی ئهو پرسیارانه بدهنهوه که له
بارهی رابردوویانهوه له مێشکی خهڵکدا ههن 49".هووهیدا ،له حاڵێکدا تهواوی ئهو ماوهیه
پیپهکهی به دهمهوه بوو ،به وردی گوێی بۆقسهکانی قوتبی ڕاگرت .قسهکانی قوتبی
تهواو بوونو هووهیدا وهاڵمێکی نهدایهوه .به بێموباالتی شانی ههڵتکاندو بێدهنگییهکی
ماناداری ههڵبژارد.

***
سهرهنجام ئێوارهی ڕۆژی حهڤدهی خهزهڵوهر ،شا زهنگی بۆ هووهیدا لێدا .ئهو ڕۆژانه
هووهیدا زۆرتر لهماڵی دایکی بوو .شا گوتی" :بۆ پاراستنی ئهمنیهتی ئێوه،دهستوورمان
داوه چــهند ڕۆژێک بتانبهنه شوێنێکی ئهمن 50".دیاره له چهند حهوتوو پێش ئهم
وتووێژهوه ،هووهیدا بهکردهوه له ماڵێ زیندانی بوو .پارێزهرهکانی دهستووریان پێبوو
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نههێڵن بچێته فڕۆکهخانهی مێهراباد.

دهمهساتێک دوای وتووێژه کورتهکه دهگهڵ شا،هووهیدا زهنگی بۆ ماڵی بنهماڵهی ئینشا
لێداو داوای له دوکتۆر فریشتهی ئینشاو دایکی کرد ههرچی زووه بێنه ماڵی دایکی
هووهیدا .دوکتۆر فریشتهی ئینشا دهڵێ" :کاتێک وهژوور کهوتین ،ئاغا لهنێو ژوورهکهدا
پیاسهی دهکرد .تووڕه دیار بوو .گوتی شا زهنگی بۆ لێداوهو گوتوویهتی بهزوویی دێن
بۆ گرتنی .پێمگوت دهبێ ههرئێستا ڕابکهی .گوتم ترومبێل حازره .جێگای ئهمنیشت بۆ
پهیدا دهکهم .پێکهنینێکی تاڵی هاته سهر لێوانو به ڕاوێژێکی جهفهنگاوییهوه پرسی"،له
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کهنگێوه بوویه سیاسهتمهدار؟" ئهمجار هووهیدا هۆی سهرهکیی دیدار دهگهڵ مریهمو
دوکتۆر فریشتهی ئینشای هێنایه گۆڕێ .گوتی" :دهمهوێ له نهبوونمدا دایکم به ئێوه
بسپێرم ".چاوی پڕ ببوون له فرمێسک .فریشتهو مریهمیش خهریک بوو بگرین .دوکتۆر
فریشتهی ئینشا دهڵێ" :کۆڵهگرووم ده ئهوکێ مابوو .بهوحاڵه ،ههوڵم دا به ورهیهکی
باشهوه بڵێم ،نیگهران مهبه .گوتم وهک دایکی خۆم ئاگام لێی دهبێ 52".دوکتۆر فریشتهی
ئینشا دهگهڵ ههموو مهترسییهک که ههڕهشهی له خۆیو بنهماڵهکهی دهکرد ئهو
بهڵێنهی برده سهر.
دهوری سهعات سێی پاش نیوهڕۆ،چهند سهعاتێک دوای تهلهفۆنی شا،دوو فهرماندهری
سوپا ،به دوو ترومبێلی بێنزی ڕهنگتاریکهوه چوونه حهوشهی ماڵی دایکی هووهیدا.
لهیالی ئیمامیو هێندێکی دیکه له دۆستانی هووهیدا لهسهر داواو پێشنیاری خۆی،
هاتبوونه وێ .هووهیدا به تایبهتی دهیهویست ناسری یهگانه،که دۆستی جێگای متمانهی
خۆی و وهختێکیش سهرۆکی دیوانی بهرزی واڵت بوو ،له ساتهوهختی گیرانیدا له ماڵی
دایکی هووهیدا بێ .دهیهویست یهگانه شاهیدی گیرانهکهی بێ.
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لهیال،ههروهک ڕهفتاری ههمیشهی بوو،سهرکێشیی دهنواندو ئهمجاره بهربووه گیانی ئهو
دوو مهئمووره داماوه که هاتبوون هووهیدا بگرن .دهیگوت" :گووتان کرده ئهم واڵتهو
ئێستاش هاتوون ئهم بهستهزمانه دهکهنه قوربانی ".هووهیدا لهژێر مێزهکهوه،نووکه
القێکی له القی لهیال دا .دهیهویست ئارامی بکاتهوه 54.بهاڵم لهیال ئارامگرتنی نهبوو.
فهزایهکی زۆر ئاڵۆز بوو .لهو نێوهدا هووهیدا ڕووی کرده فهرماندهرهکانی سوپاو پرسی
داخوا دهتوانێ به ترومبێلی خۆی بچێته زیندان .دهیهویست بهالقی خۆی بچێ،نهک به
گیراوی ماڵی دایکی بهجێ بێڵێ .ئهو فهرماندهرانهی به نوێنهرایهتیی فهرمانداری نیزامی
هاتبوون هووهیدا بگرن وهاڵمیان دایهوه که ناتوانن لهو بارهیهوه بڕیار بدهن .گوتیان
دهبێ له کاربهدهستانی سهرهوهتر بپرسن .پرسیاریان کردو وهاڵم هاتهوه که هووهیدا
دهتوانێ به پهیکانهکهی خۆی بچێته زیندان .له پێشدا چهمهدانێکی چووکهڵهی ئاماده
کردبوو .چهند دهست لباس،هێندێ لهو دهرمانانهی بهکاری دێنانو چهند کتێبێکی تێدا
بوون .ئهمجار به تاقی تهنیا،سواری پهیکانه شینه ناسراوهکهی خۆی بوو و لهحاڵیکدا دوو
بێنزی ڕهش ئیسکۆرتیان دهکرد ،ئهو بۆ دواجار ماڵی دایکی بهجێ هێشت.
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ههرئهو شهوه زهنگی بۆ بنهماڵهی ئینشا لێداو داوای لێکردن سبهینێ دایکی بۆ
چاوپێکهوتنی بهرنه زیندان .له خانوویهکی ئهمنی ساواک ،له شهقامی فریشته له شیمالی
تاران زیندانی بوو .ئهو ماڵه جگه له چهند پارێزهرو هووهیدا کهسی لێنهبوو .ڕۆژی
دواتر دایکی هووهیدا ،دهگهڵ دوکتۆر فریشتهی ئینشا چووه سهردانی کوڕهکهی .جارێکی
دیکهش ،دوای چهند حهوتوو،ئهو دایکو کوڕه یهکتریان دیتهوه .ههردوو دیدارهکه
کورت بوون .ههردوو جار دایکی هووهیدا دهگریا .ههردووک جار هووهیدا زۆری ههوڵ
دهدا به دهماغو هیوادار دیاری بکا .دهیهویست ههرچۆنێک بێ دڵی دایکی ئارام بکاتهوه،
بهاڵم دایک ئارام نهدهبۆوه .دیاره نیگهرانیو خهمۆکیی ئهفسهرولملووک تازه نهبوو .لهو
ڕۆژهوه که مهنسوور تێڕۆرکرا ،دایکی هووهیداش نیگهران بوو که کوڕهکهشی
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دواڕۆژێکی خوێناویی ههبێ.

بنهماڵهی هووهیدا به ئازادی له زیندان سهریان دهدا .زۆریان ههوڵ دهدا ژیانێکی تا
ڕادهیهک ئاسوودهی له زیندان بۆ پێک بێنن .بهاڵم ههتا دههات هووهیدا زیاتر
ناڕهحهتو خهفهتبار دهبوو .ههمیشه خواردنیان له ماڵێرا بۆ دهبرد .نانی نیوهڕۆی
دوکتۆر فریشتهی ئینشا سازی دهکردو نانی شهویشی لهیال .هووهیدا دهستی به
تهلهفۆنیش ڕادهگهیشت .دهیتوانی دهگهڵ ههرکهس پێی خۆش بێ قسه بکا .ههمیشه
دهگهڵ دۆستانو هاوکارانی پێشووی،و جاری وابوو تهنانهت دهگهڵ ئهندامانی
بنهماڵهکانیشیان ،له پێوهندیدا بوو.
چهند ڕۆژ دوای دهستپێکردنی دهورانی زیندانهکهی،هووهیدا له ڕێگای دوکتۆر
فریشتهی ئینشاوه پهیامێکی بۆ شا نارد .دهیهویست بزانێ "سیناریۆ چیه؟"و چ کهسانێک
خوازیاری گیرانی وی بوون ،شا ههرگیز بۆخۆی وهاڵمێکی پهیامی هووهیدای نهدایهوه.
بهاڵم له ڕێگای فهریدوونی جهوادییهوه ،که له باوهڕپێکراوانی شاژن بوو ،پهیامێک بۆ
هووهیدا ناردرا .له پهیامهکهدا هاتبوو که سیناریۆیهک له گۆڕێدا نییهو پاڵهپهستۆ بۆ
گیرانی هووهیدا نهک لهالیهنێکو قۆڵێکهوه بهڵکوو له ههمووانهوه بووه56.
جگه له ئهندمانی بنهماڵهکهی ،هووهیدا له زیندان به ڕێکوپێکی دهگهڵ تیمسار
موقهددهم ،که لهو کاتهدا سهرۆکی ساواک بوو،دیداری دهکرد .لهو وتووێژانهدا که
ئهودهم له نێوان دهوڵهتو قۆڵه جۆراوجۆرهکانی نهیاراندا ههبوون،موقهددهم نهخشێکی
سهرهکیی له ئهستۆ بوو .ههرلهو کاتهدا ،حهوتووی جارێک دهچووه سهردانی هووهیداو
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ئهوی له ئاڵوگۆڕهکانی کۆمهڵ ئاگادار دهکرد .ڕهنگه ههر بههۆی ڕاپۆرتهکانی
موقهددهمهوه بووبێ که هووهیدا ههتا ڕۆژی هاتنهوهی ئایهتوڵاڵ خومهینی ڕوودانی
کۆدیتایهکی سهربازیی به شتێکی حهتمی دهزانی .دیاره بیرهوهریی کۆدیتای 28ی
57

گهالوێژ ئهو چاوهڕوانییهی هووهیدای بههێزتر دهکرد.

ئهوهندهی ئێمه بزانین،کهسێکی دیکهش له زیندان چووه سهردانی هووهیدا .ئهو ناوی
یووری لوبڕانی بوو که بهکردهوه باڵیۆزی ئیسڕائیل له ئێران بوو .دیاره ئیسڕائیل له
ئێران باڵیۆزخانهی ڕهسمیی نهبوو ،بهاڵم دهفتهری [پاراستنی] قازانجهکانی "لهالیهن
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دهوڵهتی ئێرانهوه له ههموو بوارێکی ئهسڵیدا ،وهک باڵیۆزخانهیهک حیساب دهکرا ".له
سهرهتای دهیهی پهنجادا ،سهرۆکایهتیی دهفتهری ئیسڕائیل له ئهستۆی لوبڕانی بوو که
پێوهندییهکی تایبهتیو نیزیکی دهگهڵ هووهیدا پهیدا کردبوو .نهکههر بۆ زۆربهی
میواندارییهکانی شهوانهی هووهیدا بانگهێشتن دهکرا،بهڵکوو به ڕێکوپیکی له دهفتـهری
سهرۆکوهزیریش دیدارو وتووێژی دهگهڵ دهکرد .له بارێکهوه،لوبڕانی تهنیا
ههاڵواردنی قاعیدهیهک بوو که هووهیدا بۆخۆی له سهردهمی سهرۆکوهزیرییهکهیدا
جێگیری کردبوو .ههروهخت باڵیۆزێک له واڵتێکی دهرهوهڕا دههاته دیداری هووهیدا،ئهو
جهختی دهکردهوه که یهکێک له سکرتێرهکانی له کۆبوونهوهدا ئاماده بێ .تهنیا
ههاڵواردن لوبڕانی بوو 59.کاتێک لهو بارهیهوه له لوبڕانیم پرسی،وهاڵمی دایهوه:
"ئهوهندهی بۆخۆم دهمزانی ،هووهیدا ههاڵواردنێکی بۆمن دانهدهنا ".ههرلهو کاتهدا،
دهیگوت ههمیشه ههستی کردوه پێوهندییهکی تایبهتیی دهگهڵ هووهیدا ههیه .دهیگوت:
"ههرلهبهر ئهو دۆستایهتییه بوو که وهختێک کهوته زیندان ،ئهمنیش له ههموو توانای
خۆم کهلکم وهرگرت بۆ ئهوهی پێش دهرچوون له ئێران ،جارێک له زیندان چاوم پێی
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بکهوێو خواحافیزیی لێبکهم".

له دهورانێکدا که هووهیدا هێشتا له زیندانی شادا بوو ،دهوری سێحهوتوو پێش
گهڕانهوهی ئایهتوڵاڵ خومهینی بۆ ئێران ،کاربهدهستانی فهڕانسه جارێکی دیکه لهڕێگای
کهسێکی باوهڕپێکراوهوه پێوهندییان دهگهڵ دوکتۆر فریشتهی ئینشا گرتو داوایان لێ-
کرد ڕهزامهندیی هووهیدا بۆ ئۆپێڕاسیۆنێکی کۆماندۆیی وهربگرێ .قهرار بوو کهسێک
بهندییهوانهکانی هووهیدا به کۆمهگی دهرمانێکی تایبهتی دهخهو بکا .ئهودهم گرووپێک
کۆماندۆی بهکرێگیراوو بژاردهی ئهمریکایی هووهیدای له زیندانهوه بهرێته فڕۆکاخانهو
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به فڕۆکهیهکی تایبهتی له ئێرانی بهرێته دهر .دهیانگوت تهنانهت پێش ئهوهی
کاربهدهستانی ئێرانی پێبزانن که هووهیدا له زیندان ڕایکردوه ئهو له دهرهوهی ئێران
دهبێ .هووهیدا گوێی بۆ وردهکاریی پڕۆژهی فهڕانسهییهکان ڕاگرتو ئهمجار به
پێکهنینێکی تاڵهوه گوتی" :وا دیاره فیلمی جیمزباندییان زۆر دیوه".
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بهاڵم ڕۆژێک که هووهیدا له موقهددهمی بیست که شاو شاژن به زوویی ئێران بهجێ
دێڵن ورهی به جارێک دابهزی .ئیدی ،ئاسۆ به تهواوی لێڵوتاریک دیار بوو .هووهیدا
پێش ئهو کاته ههمیشه پێوهندی دهگهڵ شاو شاژنی له بنهماڵهکهی قهدهغه کردبوو.
بهاڵم کاتێک حهوتوویهک پێش ڕۆیشتنی شا له ئێران ،موقهددهم خهبهری ئهو سهفهرهی
به هووهیدا دا ،نهکههر نیگهرانییهکهی دووچهندان بوو ،بهڵکوو ئهمجار ،وهختێک
دوکتۆر فریشتهی ئینشا پێشنیاری کرد که پێوهندی به بنهماڵهی پادشایهتییهوه بگرێو
داوایان لێبکا کاتی چوونهدهر له ئێران هووهیداش دهگهڵ خۆیان بهرن ،هووهیدا
بهربهرهکانیو موخالهفهتێکی نهکرد .تهنیا بهوهنده وازی هێنا که گوتی" :پێوهندی بگره،
بهاڵم بزانه که وهاڵمیشت نادهنهوه".
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بهڕێکهوت بۆچوونهکهی ڕاست دهرچوو .دوکتۆر فریشتهی ئینشا چهندین جار ،به تایبهتی
له ڕێگای فهرهیدوونی جهوادییهوه ،ههوڵی دا چاوی به شاژن بکهوێ .ههموو ههوڵهکانی
بێ ئاکام بوون .پهنای بۆ چهند واسیتهی دیکه بردو ئهوانیش هیچیان سوودیان نهبوو.
وهختێک هووهیدا بیستی بنهماڵهی پادشایهتی حازر نهبوون فریشته ببینن ،لهنهکاو
حاڵهتێکی ناهومێدیو دڵساردی بهسهر ڕوخساریدا زاڵ بوو .گوتی" :ئهگهر ڕۆژێک له
تۆیان پرسی لهم لهحزهیهدا چ ههستێکم ههبوو ،بڵێ "J'ai ete ecoeure"،واته حاڵهتێکی
پڕ له بێزاریی ههبوو".
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شا لهحاڵیکدا چاوی پڕ له فرمێسک بوون26،ی بهفرانباری )1979(1357ئێرانی بهجێ -
هێشت .ههواڵی سهفهری شا خۆپێشاندانێکی پڕشۆرو بهڕواڵهت خۆڕسکی له تاران وهڕی
خست .وا دیار بوو ههمووان دهیانزانی بهم سهفهره ،تۆماری تهمهنی بنهماڵهی
پههلهوی تێکهوه دهپێچرێ .گهالوێژی  ،1356سالیڤان پێشبینیی کردبووکه" ،پاڵهپهستۆی
دێموکڕاسیی ڕاستهقینه لهوانهیه پێکهاتهی کۆمهڵی ئێران لهبهر یهک ههڵ-
وهشێنێ...پێشتریش ئاڵوگۆڕێکی وهک ئهوه له ئێران ڕووی دابوو،و ههموو جارێ ئهمریکا
کۆمهگی کرد بۆ ئهوهی "ئهمنیهتی نێوخۆیی" بهرقهرار بکرێ .ئهگهر قازانجی خۆمان له
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مانهوهی شادا دهبینین...،دهبێ به وردی بزانین لهوبارهیهوه ئێمه چیمان له دهست
دێ 64".بهاڵم به ڕواڵهت ئهمریکا گهیشته ئهو ئاکامه که مانهوهی شا ئیدی دهگهڵ
قازانجهکانی تێکهڵ نیه .دوای ئهوه نهکههر ههنگاوێکیان بۆ کۆمهگ به شا ههڵ-
نههێنایهوه ،بهڵکوو لهجێدا تاقه سیاسهتێکیشیان بهڕێوه نهدهبرد .هێندێک الیهنگری
سیاسهتی سهرکوت بوون .هێندێکی دیکه ،وهک سالیڤان دایم پێشنیاریان به شا دهکرد
دهوڵهتێکی "ائتالفی" بێنێته سهرکار 65.جگهلهوه ،ههر ئهم سالیڤانه ههرنهبێ له بهفرانباری
1357هوه گهیشتبووه ئهو ئاکامه که ئهمریکا دهبێ شا وهال بنێ .دهیگوت"،دهبێ شا لهبیر
خۆمان بهرینهوهو وهدوا قازانجی نیشتمانیی خۆمان بکهوین 66".له ڕاستیدا دهتوانین بڵێین
ههر له سهرماوهزی ساڵی پێشترهوه سالیڤان گهیشتبووه ئهو ئاکامه که شا جگه له بهجێ-
هێشتنی ئێران چارهیهکی نیه .دهیگوت ڕهنگه لهم ڕێگایهوه" ،بکرێ ڕواڵهتی قانوونی
بنهڕهتی بپارێزرێو هێزهکانی سوپا بــــه دهستلێنهدراوی بمێننهوه".
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شا له 26ی بهفرانباردا ،ڕاست ڕۆژێک دوای دانی متمانهی مهجلیس به کابینهی
شاپووری بهختیار ،له ئێران چووه دهرێ .بهختیار تهمهنێک له بهرهی نیشتمانیدا دژی شا
خهباتی کردبوو،و کاتێک بووه سهرۆکوهزیر که شانوشکۆو دهسهاڵتی سیاسیی ئهو
پۆسته تهنیا خهرمانهیهکی کهمڕهنگی لێمابۆوه .له ڕاستیدا ههر له ڕۆژی یهکهمی
دهسهاڵتی بهختیارهوه،دیار بوو که زۆری شانسی سهرکهوتن نیه .هێزه عورفییهکانی
کۆمهڵ پشتیوانییان لێنهکرد .بهرهی نیشتمانی ئهوی له ڕیزهکانی دهرکردو سوپاش
متمانهیهکی پێی نهبوو .جگهلهوه ،له سهرهتای فیوریهوه باڵیۆزخانهی ئهمریکاش بۆچوونی
خۆی له بارهی دواڕۆژی ئێرانهوه گۆڕیو گهیشته ئهو ئاکامه که" ،به لێکدانهوهی ئێمه،
بزووتنهوهی ئیسالمیی شیعهکانی ئێران ،به ڕێبهرایهتیی ئایهتوڵاڵ خومهینی،زۆر ڕێکخراوتر،
ڕووناکبینترو دژهکۆمۆنیستتر لهوهیه که نهیارانی ئیسالم تائێستا به ئێمهیان گوتبوو.
دوور نیه له درێژهی حکوومهتکردندا ،جۆرێک یهکیهتیو هاوکاری له نێوان هێزه
ڕووناکبیرییه ڕووحانیو ناڕووحانییهکاندا پهیدا بێو بهرههمی ئهوجۆره دێموکڕاسییهش،
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دهتوانێ شتێکی وهک دێموکڕاسیی ڕۆژئاوایی بێ".

بهختیار له یهکهمین حهوتووی حکوومهتی خۆیدا ،ساواکی ههڵوهشاند .بهاڵم ئهوهی به
ڕاستی به نیشانهی کۆتایی سهردهمی پههلهویو سهرۆکوهزیریی بهختیار دهژمێردرا،
"بهیاننامهی بێالیهنیی سوپا" بوو .دهزانین که ڕۆژی22ی ڕێبهندان دیدارێکی گرنگ له
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نێوان قهرهباغیو بهختیارو بازرگاندا ڕووی دا .له ڕاستیدا قهرهباغی پاش چوونهدهر له
ئێران ههمیشه به ڕاشکاوی جهختی دهکردهوه که ڕاگهیاندنی بێالیهنیی سوپا له
کۆبوونهوهی فهرماندهرانی سوپادا پهسند کراو هیچ زهمینهیهکی دیکهی نهبوو .بهاڵم
بهڵگهکانی باڵیۆزخانهی ئهمریکا له ئێران داستانێکی دیکه دهگێڕنهوه .بهپێی ئهو بهڵگانه،
ئێوارهی یازدهی فێوریه،قهرهباغی،سهرۆکی ستادی سوپا،بهختیار سهرۆکوهزیر،و
بازرگان یهکتریان دیتو "بڕیار درا قهرهباغی هێزهکانی سوپا له تاران بهرێته دهرو شار
بداته دهستی هێزه شۆرشگێڕهکان 69".بهمجۆره ،ههنگاوی یهکهم بهرهو پووچهڵ-
کردنهوهی سوپاو هاتنهسهرکاری ڕووحانییهکان ههڵێنرایهوه.
به ڕاگهیهندرانی بێالیهنیی سوپا ،سهربازان یان له پاسگاو سهربازخانهکان ههاڵتن ،یان
ئهگهر له شهقامهکان بوون گهڕانهوه سهربازخانهکان .له تهواوی ئهو دهورانهدا هووهیدا
هێشتا چاوهڕێی کۆدیتایهکی سهربازی بوو .دیاره دواتر دهرکهوت چاوهڕوانییهکهی تهواو
دۆنکیشۆتانهش نهبووه .ڕۆژی دوای ڕاگهیاندنی بێالیهنیی سوپا،ڕاست چهند سهعات
دوای ئهوهی زۆر له سهرانی سوپا گیرابوون ،باڵیۆزخانهی ئهمریکا له تاران تهلگڕافێکی
له کۆشکی سپی وهرگرت .دهوڵهتی ئهمریکا لهو ڕێگایهوه ڕهزامهندیی خۆی دهگهڵ
کۆدیتایهکی سهربازی لهالیهن سوپاییانی ئێرانهوه ڕاگهیاند 70.ڕاستییهکهی ئهوه بوو که
پێشتر،ههرئهم کۆشکی سپییه،ژهنڕاڵ هوویزهری ناردبووه ئهم واڵته تا سوپای ئێران له
کۆدیتا به دیفاع له شا دوور بخاتهوه .به فهرماندهرانی گوتبوو ئهمریکا کۆدیتایهکی وا
تهحهممول ناکا 71.دیاره بڕیاری تازهی ئهمریکاش وهک زۆر له سیاسهتهکانی شا خۆی،
کهپهنکی پاش بارانه بوو.
بهڕاگهیهندرانی بێالیهنیی سوپا ،نیگابانهکانی هووهیدا که ههموویان ئهندامی ساواک
بوون له ترسی گیانی خۆیان ههاڵتن .پێشنیاریان به هووهیداش کرد ههڵێ .بۆ
ئاسانکردنی کارهکهی سویچی ترومبێلێکو دهمانچهیهکیشیان دایه 72.هووهیدا گوێی
نهدایه پێشنیاری نیگابانهکان .له جیاتی ڕاکردن،زهنگی بۆ دوکتۆر فریشتهی ئینشا لێداو
گوتی دهیهوێ خۆی تهسلیمی کاربهدهستانی تازه بکاو داوای له فریشته کرد ئهو کاره
ڕێک بخا .له پێوهندی دهگهڵ ئهم بڕیارهدا هووهیدا زهنگی بۆ کهسێکی دیکهش لێدا.
حهوتوویهک پێش ،لهیالی ئیمامی بۆ چارهسهری ددانهکانی چووبووه پاریس .دوا دیداری
دهگهڵ هووهیدا به قسهلێکههڵبهزینهوه تهواو ببوو .لهیال له ڕووبهڕووبوونهوهی
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هووهیدا دهگهڵ شا تووڕه بوو .دهیگوت ڕووبهڕووبوونهوهکهی شهرمێونانهو
زهبوونانهیه .لهحاڵێکدا هووهیدا له چاوهڕوانی بهوالوه چارهیهکی نهبوو،زهنگی بۆ پاریس
لێداو ئهحواڵی لهیالی پرسی .لهیال که له ڕێگای چاپهمهنییهوه ئاگای له دهنگوباسی
ئێران ههبوو وهاڵمی دایهوه که"،لهمن گهڕێ ،وهزعی تۆ گرنگه .چۆنی؟" هووهیدا وهاڵمی
دایهوه که حاڵی خهراپ نیه ،بهاڵم نیگهرانی وهزعی واڵته .لهیال پێشنیاری کرد که هووهیدا
له دهرفهت کهلک وهرگرێو ههتا زووه له بهندیخانه ڕابکا .هووهیدا پێشنیاری لهیالشی
قبووڵ نهکرد .گوتی "هۆیهک بۆ ترسانم نیه،کارێکم نهکردوه .دهمهوێ خۆم بهدهستهوه
بدهم .خهبهر به دۆسته فهڕانسهییهکانم بده 73".و ئهمه دواوتووێژی تهلهفۆنیی هووهیدا
بوو.
دوکتۆر فریشتهی ئینشا سهرهنجام توانی دهگهڵ داریووشی فرووههر ،که له وهزیرانی
کابینهی تازه بوو،پێوهندی بگرێ .به کۆمهگی وی گرووپێکی پێکهاتوو له ڕووحانییهک،
گاردێکی چهکدار ،نوێنهرێکی وهزارهتی داد ،دهگهڵ فریشتهی ئینشاو مێردی خوشکی به
دوو ترومبێلی سواری بچنه ڤیالی ساواک له شیان،له نیزیک تاران .هووهیدا چهند
حهوتووی دوایی لهو خانووهدا بهسهر بردبوو .شهقامهکانی شار ههموو قهڵهباڵغ بوون.
خهڵک به ههژاوی له پیادهڕۆو شهقامهکاندا دهسووڕانهوه .شۆری بێسهروبهرو تێرۆری
لهخۆوهی شۆرش لهههوادا شهپۆلیان دهدا .الوان ،چهکبهدهست سهرمهست له بادهی
سهرکهوتن ،ئیدارهی شهقامهکانی شاریان بهدهستهوه گرتبوو .شهوی پێشتر هێندێک له
عهمبارهکانی سوپا پهالمار درابوونو ئهو تفهنگو دهمانچهو موسهلسهله "دهست-
بهسهرداگیراو"انهی به دهست ئهو الوانهوه بوون ههموو دهسکهوتی ئهو پهالماره
شهوانهیه بوون .گرووپه شۆرشگێڕهکانیش لهو هێرشانهدا بهشدار بوونو لهو ڕێگایهوه
ڕادهیهکی زۆر چهکیان بهدهست هێنا .یهکێک لهو گرووپانه تهنانهت تانکێکیشی به
"دهسکهوت" گرتبوو،و له یهکدوو ڕۆژی سهرهتای شۆرشدا لهشهقامــــــهکانی تاران
دهیگێڕا .هێزه شۆرشگێڕهکان پهالماری زیندانهکانیشیان دا .له شۆرشی
فهڕانسهدا،باستیلیان گرتو لهوه بهدوا،گرتنی زیندان بوو به ڕوکنێکی واجبی ههموو
شۆرشێک .بهاڵم تا شهوی سهرکهوتنی شۆرش کهموزۆر ههموو زیندانییه سیاسییهکانی
ئێران له زیندان ئازاد کرابوون .ئاکامی "گرتنی باستیل" ئهم جاره ڕزگاربوونی ئهو
دهستهیه له سهرانی ڕێژیمی پێشوو بوو که ههروا له زیندان بوون .دیاره ههموو ئهو
زیندانییانه نهیانتوانی ههڵێن .بهشێکیان کهوتنه دهستی کۆمهاڵنی ههژاوی خهڵکو کهوتنه
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بهر لێدانو جنێوپێدانو زۆربهشیان درانه مهدرهسهی "رفاه" که ههم بنکهی ئایهتوڵاڵ
خومهینیو ههم ناوهندی فهرماندهریی شۆرش بوو.
بڕینی شهقامهکانی تارانو گهیشتن به زیندانی هووهیدا کارێکی هێنده ئاسان نهبوو.
دیاره ئهوه که له نێو ئهو کۆمهڵهی دهچوون هووهیدا وهربگرن ڕووحانییهکیش ههبوو
کاری تێپهڕین له شهقامهکانی ئاسانتر دهکرد .زۆربهی شهقامهکان سهنگهربهندی
کرابوون .الوانی ههر گـــــهڕهکێک،زۆرتر موسهلسهلبهدهست،نیگابانیی ئهو سهنگهرانهیان
وهئهستۆ گرتبوو .ههتا دهگهیشتنه یهکێک لهو سهنگهرانه ڕووحانییهکهی دهگهڵیان بوو به
پاسداره خۆکردهکانی شۆرشی دهگوت"،ئێمه لهالیهن ئیمامهوه مهئموورییهتمان ههیه،".و
ههرئهو قسهیه بۆکرانهوهی ڕێگاو سهنگهرهکه بهس بوو.
که گهیشتنه شیان،وهزعهکه نهختێک خهتهرناک دیار بوو .خهڵکی دێیهکه که خۆشیی
شۆرش کهوتبووه کهوڵیان،له دهوروبهری ئهو ڤیالیهی ساواک که هووهیدای تێدا بهند
کرابوو ،خڕ ببوونهوه .وا دیار بوو نازانن کێ لهو چوار دیوارییهدا زیندانییه .بهوحاڵه
تووڕه دیار بوون .گۆیا دهیانزانی خانووهکه هی ساواک بووهو ههر ئهوه ڕقی
ههستاندبوون .دووباره به کۆمهگی ئهو ڕووحانییه ،به نێو قهڵهباڵغیی الدێییهکاندا
ڕێگایهک کرایهوهو دهرگا ئاسنهکانی ڤیالشیان ههرچۆنێک بوو کردهوهو چوونه حهوشهی
ماڵهکه .جادهیهکی خیزڕێژ دهچووه خانووهکه،و هێشتا نهگهیشتبوونه ئاخری جادهکه که
هووهیدایان دیت .له ههیوانی پێشهوهی خانووهکهدا تهنیاو بێپارێزهر ڕاوهستابوو.
بڵووزێکی یهخهدرێژی خاکیڕهنگو شهڵوارێکی ڕهنگتاریکی دهبهردا بوون .تازه ڕیشی
تاشیبوو .بهڕێزهوه دهگهڵ بهندییهوانه تازهکانی بهرهوڕوو بوو و چاکوخۆشیی دهگهڵ
کردن .گوتی تازهی چا دێم کردوه ،بهاڵم کهس حهوسهلهی چاخواردنهوهی نهبوو .زیاتر
نیگهران بوون که ههتا زووه هووهیدا لهوێو لهبهر دهستی دێهاتییه ههژاوهکان بهرنه
دهرێ .له ڕاپهڕیویوههژانی خهڵک دهترسان .دهیانزانی که هووهیدا گرنگترین زیندانیی
شۆرشهو دهیانهویست ههتا زوویه بیگهیهننه جێیهکی ئهمن .بهاڵم هووهیدا هێندێ
فکری دیکهی دهسهردا بوون .دایم جهختی دهکردهوه که ئهو ،داخوازانه خۆی تهسلیمی
کاربهدهستانی شۆرش کردوه؛ 74به ڕواڵهت دڵی بهوه خۆش کردبوو که ئهو ڕاستییه له
ههر دادگایهکی بهویژداندا به قازانجی تهواو دهبێو گوناحهکانی ،ههرچییهک بن ،کهم
دهکاتهوه.
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له کاتی هاتن بۆ زیندانی هووهیدادا،ئهندامانی گرووپ له نیزیک ڤیالی ساواک
ئامبوواڵنسێکیان دیبوو که له شهقامێکی دراوسێ ڕایگرتبوو .به کۆمهگی موسهلسهلی
ئهو گاردهی دهگهڵیان بوو ،ئامبوواڵنسهکهیان بهدهستهوه گرتو بردیانه ژووری
ڤیالیهکه .ئهمجار هووهیدایان بانگ کرده نێو ئامبوواڵنس .ڕووحانیی گرووپهکه پێشنیاری
کرد هووهیدا له بهتااڵیی نێوان دوو سهکۆی پشتهوهی ئامبوواڵنسهکه لهسهر زگ درێژ
بێ .گوتی مهبهستی پاراستنی گیانی هووهیدایه .دهیگوت بهمجۆره ئهگهریش کهسێک له
پهنجهرهوه تهماشای ژووری ئامبوواڵنسهکه بکا هووهیدای ناناسێ .دهیگوت ئهگهر لهنێو
ئهو خهڵکهدا ،کهسێک هووهیدا بناسێتهوه ،لهوانهیه نهتوانین پێشی توندوتیژیو پهالماری
خهڵک بگرین .هووهیدا نهچووه ژێر بار .له جیاتی ئهوه کاڵوشهبکهیهکی ڕهنگتاریکی
لهسهر ناو خۆی له گۆشهی الی چهپی ئامبوواڵنسهکهو ئهوهندی کرا دوور له دهرگاو
پهنجهره حهشار داو فریشتهی ئینشا له تهنیشتی دانیشتو نوێنهری دادگاش ههر له
پهنای دامهزرا .ئهوانی دیکهش لهسهر سهکۆی بهرامبهریان دانیشتن .تهختی ئامبوواڵنس
دوو گرووپهکهی لێک جیا دهکردهوه .ڕووحانیی گرووپهکه له پێشهوهی ئامبوواڵنس له
تهنیشت شۆفێرهکه سوار بوو .گرووپهکه پێیان وابوو بوونی ڕووحانییهکه له تهنیشت
شۆفێر ڕێگای پڕ خهتهری گهڕانهوهیان بۆ تهخت دهکا .به درێژایی ڕێگا له ههرکوێ
ئامبوواڵنس ناچار دهبوو ڕاوهستێ،کۆمهڵێک خهڵک دهوریان دهداو ههمیشه چهند چاوی
کونپشکن به شووشهی دهرگای پشتهوهی ئامبوواڵنسهکهوه دهچهسپانو تهماشای
ژوورهوهیان دهکرد .بهاڵم هووهیدا کاڵوهکهی ههتا سهر برۆیان هێنابووه خوارو تهواو
له سێبهری فریشتهدا دانیشتبوو .ههربۆیهش له دهرێڕا نهدهبینراو نهدهناسرا.
ئومێدی گرووپهکه بهوه که بوونی ڕووحانییهک سهفهرهکهیان بێخهتهر دهکا زۆری
نهخایاند .له نیزیک یهکێک له سهنگهرهکانی شهقام ،الوانی نیگابانو موسهلسهلبهدهست
فهرمانی ڕاوهستانیان دا ،بهاڵم شۆفێرهکه بهوهخت گوێی لێنهبوو و ئهوانیش تهقهیان
کردو به ڕێکهوت تهنیا شۆفێرهکهیان بریندار کرد .دوای ژانهسهرێکی زۆر سهرهنجام
گرووپهکه دهگهڵ هووهیدا،گهیشتنه دهفتهری ناوهندیی بهرهی نیشتمانی .دهوڵهتی
ئهمریکا له سهرهتای دهیهی چلهوه ههوڵی دابوو بهرهی نیشتمانی له ئێراندا بێنێته سهر
کار .خۆش ئهوه بوو ئهو ههواڵنه به ئاکام گهیشتن،بهاڵم نهک له سهردهمی پادشایهتیی
شا ،بهڵکوو لهژێر دهسهاڵتی ڕووحانییهکدا.
411

مهتهڵۆکهی هویدا
له دهفتهری ناوهندیی بهرهی نیشتمانی،ئامبوواڵنسی ههڵگری هووهیدایان نارده کاڕێژی
ژێرزهمین .ئهمجار هووهیدایان خێرا برده بهشێکی چۆڵی خانووبهرهکه .داریووشی
فرووههر بۆخۆی هاته پێشوازی زیندانییهکهوڕهفتارێکی زۆر ڕێزدارانهی دهگهڵ هووهیدا
بوو .داوای میوهو شهربهتی کرد .چهند دهقیقه وتووێژی دهگهڵ هووهیدا کرد .هووهیدا
سهعاتی دواتری ههر لهو ژوورهدا بهسهر برد .خانووبهرهکه پڕ له ئهندامانی کۆنو
نوێی بهرهی نیشتمانی بوو .له تهواوی ئهوکهسانهی ئهو شهوه لهو خانووه خڕ
ببوونهوه،تهنیا ژمارهیهکی کهم دهیانزانی که هووهیدا به شێوهی کاتی له ژوورێکی ئهو
خانووهدا زیندانییه .لهو ماوهیهدا فرووههرو دووکهس له هاوڕێکانی به مهسهلهی
هووهیداوه خهریک بوون .نهیاندهزانی ڕادهستی کوێی بکهن .سهرهنجام هاتنه سهر ئهو
ڕایه که بیبهنه مهدرهسهی "رفاه" که ئیدی به ستادی فهرماندهریی شۆرش دهژمێردرا.
هووهیدا بۆیه پێوهندیی به فرووههرهوه گرتبوو که له ڕاستیدا دهیهویست خۆی بداته
دهستی دهوڵهتی کاتیی بازرگان .بهاڵم فرووههر ،پاش ماوهیهک باسو بیروڕاگۆڕینهوه
دهگهڵ هاوکارهکانی ،سهرهنجام هووهیدای دایه مهدرهسهی "رفاه" .له ڕاستیدا بهوکاره
دهسهاڵتی دهوڵهتی کاتی بهتوندی الواز دهبوو .به باوهڕی من ئهم بڕیاره به ڕواڵهت
سادهیه ،له دوورهدیمهنی مێژووییدا ،بایهخێکی تایبهتیی ههبوو .دهتوانین بڵێین گهرای
ئاڵوگۆڕهکانی ئێران له چهند مانگی دوای شۆرشدا ،واته به شێوهیهکی ڕوون الوازبوونی
بهرهبهرهی دهوڵهتی کاتیو بههێزبوونی ڕۆژبهڕۆژی دهسهاڵتی ڕووحانییهکانو
کومیتهکان لهو بڕیاره به ڕواڵهت سادهیه لهبارهی هووهیداوه گوورا .له ههمووشی
گرنگتر ئهوهیه که ئهو بڕیاره ڕهنگه له چارهنووسی هووهیداشدا نهخشێکی
یهکالکهرهوهی گێڕابێ .بهاڵم لهو شهوه پڕههژانهدا مهسهلهی گرنگی فرووههرو
هاوڕێکانی چۆنیهتیی گوازتنهوهی زیندانییهکه بۆ زیندان بوو .ههوا سارد بوو .ئهو
گرووپهی هووهیدایان له زیندانی شیان وهرگرتبوو ،دووباره وهڕێ کهوت .بهفر باریبوو
و شهقامهکانی شاری داپۆشیبوو.
کۆمهڵێکی زۆری خهڵک له شهقامهکانی دهوروبهری مهدرهسهی "رفاه" دهخوالنهوه.
ئامبوواڵنسی هووهیدا بهزهحمهت ڕێیهکی لهو شهقامهدا کردهوهو له دهرکهی ئاسنینی
مهدرهسه نیزیک بۆوه .تاوێکی پێچوو تا له ژوورێڕا دهرگایان کردهوهو ئامبوواڵنس
چووه حهوشهی مهدرهسه .دوکتۆر فریشتهی ئینشاو ڕووحانییهکه،دهگهڵ گارده
چهکدارهکه هووهیدایان برده نهۆمی دووهمی خانووبهرهکه .له پلیکانان وهسهر کهوتنو
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گهیشتنه دااڵنێکی درێژو تاریک .چهند گڵۆپی کز تهنیا سهرچاوهی ڕووناکایی دااڵنهکه
بوون .لهوێ لهپشت مێزێکی ڕهنگخۆڵهمێشی کوڕهجحێڵهیهکیان دی که قاپقاپهیهکی
پالستیکیی دهپێدا بوونو موسهلسهلێکی بهدهستهوه بوو .کهمێک ڕیشی هاتبوو.
سهروچاوی ناڕێکوپێک دیار بوون .لهوالی مێزهکه،له نیزیک ئهو شوێنهی گهنجهکهی لێ
دانیشتبوو ،لهبهر دهرگای داخراوی ژوورێک که تا چهند ڕۆژ پێشتر ژووری دهرس-
خوێندن بوو،کۆمهڵێک کهوشو قاپقاپهی جۆراوجۆر لهسهریهک کهڵهکه کرابوون.
هووهیدایان برده ژوورێکی چووکهڵه لهوبهری دااڵنهکه .پهنجهرهکانی ئهو ژووره به
ڕۆژنامهی کۆن گیرابوون .له یهکێکیاندا مانشێتی گهورهی ڕۆژنامهی دوێنێ دهبینرا " :که
دێو بڕوا فریشته دێته ژوورێ ".هووهیدا ئێستا له خانووبهرهیهکدا دهژیا که ههر لهو
کاتهدا شوێنی ژیانی ڕێبهری شۆرشیش بوو .کاتێک دوکتۆر فریشتهی ئینشا شهکهتو
ماندووی ههورازو نشێوهکانی ئهو ڕۆژه پرئاڵۆزییه له دهروازهی مهدرهسهی "رفاه"
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هاته دهرێ ،گوێی لێبوو که خهڵک بهسرته دهڵێن" :ئێستا هووهیدایان هێنا".
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فهسڵی پازدهیهم
قازیی شۆرش

ناوی پاکی من ،ژیانی ههژارانهم،
شاهیدیم به دژی تۆ،و پلهو پایهم له دهوڵهتدا
وا سێبهر دهخهنه سهر شکایهتهکانت
که له سێبهری گێڕانهوهکهتدا گیان دهسپێری.
ههرچیت پێخۆشه بیڵێ ،درۆیهکانی من له ڕاستییهکانی تۆ بههێزترن.
شکسپێر
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ئهوانهی له بهدناوبوون الی نهیارانیان ناترسێن ،بوونهوهری زۆر مهترسیدارن .دوای
شۆرش هووهیدا کهوتبووه دهستی كهسایهتییهکی لهو چهشنه .ناوی شێخ سادقی
خهڵخاڵی بوو و ههروهک بۆخۆی له بیرهوهرییهکانیدا دهڵێ لهالیهن نهیارانیهوه به قازیی
پیاوکوژ بهناوبانگ بوو 1.ڕێکهوتی مێژوو و پێویستیی شۆرش ئهوی گهیاندبووه
جێگهوپێگهیهکی یهکجار گرنگ.
منداڵی الدێ بوو و خوێندهوارییهکی وای نهبوو .هاتبووه قوم تا دهرسی ئایینی بخوێنێ.
دهموچاوی خڕی،لێوه دهرپهڕیوهکانی،برۆ پڕپشتهکانی ،چاوه چووکهڵهکانی ،ڕیشی که له
چهنهگه دهرپهڕیوهکهی وهدهر دهکهوت،و سهرهنجام مێزهره قهبهو زهالمهکهی ههموو
شێوهی یهکێک لهو سوارانهیان پێ دابوو که له زۆربهی مینیاتۆره ئێرانییهکاندا دهبینرێن.
خهڵخاڵی مێشکێکی سادهی ههبوو .ههرلهو کاتــهدا بێباکو بێپهرواش بوو .ههرئهو
سروشتهش کردبوویه یهکێک له پهیڕهوانی ئایهتوڵاڵ خومهینی .کاری وای پێ
دهسپێردران که زۆرتر ئازایهتییان دهویست تا بیرکردنهوه .بۆ نموونه،گۆیا ساڵی1342
هێندێک له مهئموورانی ساواک ویستبوویان یهکێک له کۆبوونهوهکانی ئایهتوڵاڵ خومهینی
له مهدرهسهی فهیزیهی قوم تێک بدهن .ئایهتوڵاڵ خومهینییش به سادقی خهڵخاڵیدا
پهیامێکی بۆ ناردبوون .گوتبووی ئهگهر وتار خوێندنهوهکهم لێ تێکبدهن،ئهودهم
مێزهرهکهم دهخهمه ژێر چهنهگهمو وهپێش خهڵک دهکهومو دهیانبهمه حهوشهی
حهزرهتی مهعسوومه 2.چهند مانگێک پاش ئهو رووبهڕووبوونهوهیه ،ئایهتوڵاڵ خومهینی
له پێشدا بۆ تورکیهو سهرهنجام بۆ عێڕاق دوور خرایهوه .خهڵخاڵییش ماوهیهک زیندانی
کراو دوایه دوور خرایهوه بۆ دێیهکی دوورکهوتووی ئێران.
له سهروبهندی شۆرشدا ،خهڵخاڵی بیرهوهریی دوورخرانهوهکهی چاپ کرد .بهرههمێکی
به ڕاستی سهرسوڕهێنو ههژێنهر بوو .دروشمه دژی ئیستیعمارییهکانی دهگهڵ هێندێک
دهنگۆی بێبنهما تێکهڵ دهکردو ههردووکی به زمانێک که له باری شێوهوه الوازو له
باری ڕاوێژهوه پڕ له یهقین بوو ،تهحویلی خوێنهران دهدا .ئهو قهڵهمگێڕانهی بواری
لێکۆڵینهوهی مێژووییشی دهگرتهوه .نامیلکهیهکی پهنجاوههشت الپهڕیی له بارهی
کوورووشی مهزنهوه نووسی .دهیگوت ئهو لێکۆڵینهوهیهی له زمانی شادا نووسیوهو
ساواک پێشی چاپو باڵوکردنهوهی گرتوه .دهیگوت ساواک نهیدههێشت بهرههمی
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بیرکردنهوهکانی دهگهڵ خهڵکی خوا بێنێته گۆڕێ .باوهڕی وابوو که کوورووش،له
تاوانبارێکی زگماکو حیزێکی بێقیمهت بهوالوه شتێک نهبووه.
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بهاڵم سهیر ئهوهیه خهڵخاڵی ،دهگهڵ ههموو ئهو سروشتو بیروباوهڕه
سهرسوڕهێنانهدا ،دوای شۆرش ،به فهرمانی ڕاستهوخۆی ئایهتوڵاڵ خومهینی ،بوو به
سهرۆکی دادگای شۆرشی تاران .دهتوانین ئهو به یهکێک له جاڕچییه سهرهکییهکانی
تیئۆریی "ئوممهتی شۆرش" دابنێین .جاڕچییانی ئهو تیئۆرییه،توندوتیژیو خوێنڕێژیو
تیرۆر وهک کهرهسهو ئامرازی پێویستی ئاڵوگۆڕه کۆمهاڵیهتییهکان پهسندو ستایش
دهکهن .خهڵخاڵی نهکههر الیهنگری ئهو تیئۆرییه بوو،بهڵکوو ئهزموونهکانی منداڵیو
گهنجیو دهورانی دوورخرانهوهشی تاڵییهکی ترسێنهریان تێدا پێکهێنابوو .سێ مانگ له
شۆرش نهگوزهرابوو که ڕۆژێک خهڵخاڵی ،به شانازیی تهواوهوه ،به ڕۆژنامهنووسێکی
گوت تا ئێستا ههرنهبێ چوارسهد کهسی داوهته دهستهی ئیعدام .ههر لهو وهختهوه
لهالیهن نهیارانی کۆماری ئیسالمییهوه ناسناوی "قازیی پیاوکوژ"ی پێبهخشرا.
له یهک قسهدا ،خهڵخاڵی،رهنگه له ههموو کهس پتر سێمبولی توندترین هێزهکانی
شۆرشی ئیسالمی بووبێ،و به ڕێکهوت کاری دیاریکردنی چارهنووسی یهکێک له
لێوهشاوهترینو ئاقڵترین ڕووماکانی ڕێژیمی ڕابردوو بهو سپێردرابوو.
ڕووبهڕووبوونهوهی ئهو دوو کهسه،نوێنگهی ڕووبهڕووبوونهوهی دوو جیهانبینیو دوو
شێوهژیانی تهواو دژ بهیهک بوو .ههروا بزانه مێژوو وهک دهرهێنهرێکی بهتوانا ،پوختهی
زێدهڕۆترین ڕووما باشو خهراپهکانی ڕێژیمی شکاوو سهرکهوتووی له بهرامبهر یهکتر
دانابوو.
چهندوچۆنی یهکهمین لێپرسینهکان له نامهیهکهوه تێدهگهین که هووهیدا به نهێنی له
زیندانهوه ناردبوویه دهرێ .ڕۆژی دهی ڕهشهمهی ،1357دوکتۆر فریشتهی ئینشا وهک
پزیشکی چارهسهری هووهیدا ،له زیندان چووه سهردانی .له کاتی ئهو سهردانهدا ،لهپڕ
ههراههرایهک له جێیهک بهرز بۆوه .نیگابانی ژوورهکه به ناچار لهحزهیهک له
چاوهدێریی هووهیداو میوانهکهی غافڵ بوو و هووهیدا لهو تاقه لهحزهیه بههرهی
وهرگرتو نامهیهکی وهدهست فریشته دا .فریشتهش به تهڕدهستی نامهکهی له
سینهبهندهکهی هاویشت .بۆخۆی دهڵێ"،ئارهقێکی سارد به سهروچاومدا دههاته خوار ،وا
ههژابووم دڵم تهپهتهپ لێی دهدا ".دیدارهکهیان یهکدوو دهقیقه زیاتری نهمابوو.
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دوکتۆر ئینشا کیفی پزیشکییهکهی ههڵگرت خواحافزیی له هووهیدا کردو به ئارامی
چووه حهوشهی مهدرهسهی "رفاه" .دهرگای چوونهدهر چهند ههنگاوێک دوورتر بوو،
بهاڵم دهڵێ له پێش چاوم لهوسهری دنیا بوو .ههستی به مهترسی دهکرد .دهیهویست
چهندی بکرێ زووتر لهو نێوه دوور کهوێتهوه؛ ههر لهوکاتهدا نهیدهویست به
پهلهپهلێکی نائاسایی،شکو گومان بۆ نیگابانهکان دروست بکا .دوو ههنگاو پتری بۆ دهرگا
نهمابوو که لهنهکاو دهنگی نیگابان لهپشتهوه بهرز بۆوه" :خانم دهچیه کوێ؟" دوکتۆر
ئینشا ئاوڕی دایهوه .پیره پیاوێکی موسهلسهلبهدهستی دیت .دهڵێ دهمزانی که دهبێ
ههرچۆن بووه خۆم کۆنتڕۆڵ بکهم .بهزمانی پڕدهسهاڵتی پزیشکێکی لهخۆڕازی
گوتی"،پزیشکم .هاتبوومه سهردانی نهخۆشهکان ".پیرهپیاو داوای لێبووردنی کردو دوکتۆر
ئینشاش بهرهودهرگا وهڕێ کهوتهوه .دهڵێ" :ههستم دهکرد ههر لهحزهیهک لهوانهیه
ئهژنۆکانم لهکار بکهون".
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کاتێک سهرهنجام له حهوشهی مهدرهسهی "رفاه" دهرچوو ،بێهێزیو دڵهخورپهیهکی
سوار بوو که نهیدهتوانی ترومبێل لێخوڕێ .ترومبێلهکهی که لهونیزیکانه
راگرتبوو،ههرلهوێ بهجێ هێشتو به تاکسی چۆوه ماڵێو ڕۆژی دواتر بۆ هێنانهوهی
ترومبێلهکهی چۆوه دهوروبهری مهدرهسه .که گهیشتهوه ماڵێ ،پێش ههموو شتێک
نامهی پڕگنجولۆنجی هووهیدای له حهشارگه هێنایه دهر .کوتهکاغهزێکی چووکهڵه بوو
که لهودا بابهتگهلێک به فهڕانسهیی نووسرابوون *.هووهیدا لهوێدا باسی یهکهمین
لێپرسینهوهی کردبوو که ههر ئهو ڕۆژه لێی کرابوو .نووسیبووی بێگومان من له
دادگایهکی ئیسالمیدا دادگایی دهکهن .دهڵێ" ،پارێزهر(وهکیل)ێک له گۆڕیدا نابێ .ڕقیان
له ئێمهیه .پێیان وایه ههرچی ئهوان خۆشیان ویستوه وێرانمان کردوه .ههمووانمان
دهکوژن .ههلومهرجهکه زۆر لهوه خهراپتره که بتوانی بیری لێبکهیهوه .مردن به
بهراورد لهگهڵ ئهم وهزعه کرانهوهیهکه ".دادگای خهڵخاڵی نوێنگهی ئهم ڕقو قینه بوو.
* * *
* ئهسڵی نامهکه له الی دوک ۆر فریش هی ئی شایه .هێ د بهشری بره براوههی رۆی ترهواو تایبرهتینو برۆ چراپ نرابن.
ده هد وی همک کهوتین که دهقی تهواوی نامهکه پێکهوه بخوم ی هوهو ئهمن تهنیا ئهو بهشانه ب ێێمرهوه کره ئرهو پێری
وایه بۆ چاپ دهبن .هۆئمک له پاریس ،له ماڵی دایکی دوک ۆر ئی شا ،نامهکهماو پێکهوه وم ردهوه .دوک رۆر فریشر هی
ئی شا له ۆشهیهک دانیش بوو و به بیی ی وتهکانی هووهیدا،هێدیهێدی ده ریا.
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بهتڵێک له نیوهشهو گوزهرابوو که هووهیدایان برده دادگای خهڵخاڵی .چهند ڕۆژێک
زیاتری بۆ نهورۆز نهمابوو و هێشتا مانگێکیش بهسهر شۆرشدا تێنهپهڕیبوو .تاران که
لهوێدا دهتوانی چوار وهرزی ساڵ ببینی دوا شهوهکانی سههۆڵبهندانی زستانێکی ساردی
بهجێ دههێشت .هووهیدایان لهخهو ههستاند .دهستووریان دا جلهکانی دهبهر بکا .الوازو
ڕهنگپهڕیو دیار بوو 5.چاویلکه تازهکهی دهچاودا بوون .له تێکهڵپێکهڵیی یهکهمین
ساتهکانی شۆرشدا چاویلکهکانی لێ ون ببوون .له دیداری دواتردا داوای له دوکتۆر
فریشتهی ئینشا کرد چاویلکهیهکی تازهی بۆ به دروستکردن بدا .لهو وێنانهدا که
ڕۆژنامهکان له یهکهمین دادگای هووهیدایان باڵو کردنهوه ،فریشته ئهم چاویلکه تازهیهی
له چاوی تۆمهتبارهکهدا دیت 6.دوو ڕۆژێک دهبوو ڕیشی نهتاشیبوو .ئهو ڕیشهاتنه،
سێبهرێکی خستبووه سهر ڕوخساره ڕهنگپهڕیوهکهی .جگهلهوه ،له چهند حهوتووی
دواییدا ،دهوری بیست کیلۆ له کێشی کهم ببۆوه .دهموچاوێکی ڕهقهڵهو حاڵهتێکی داماوی
ههبوو .پێش ئهوهی لهو ژووره دهرسییهی کرابووه زیندان بێته دهرێ ،نیگابانهکان ڕایان
گرت ههتا مقهببایهکی دهمل بکهن که ههردوو ســــهری دهزووی تێخرابوو .ئهمه
دیاریی شۆرشی فهرههنگیی چین بوو .لــــــــهو ڕۆژه پڕئاڵۆزییانهدا ،ڕێبهرانی غهزهب-
لێگیراوی حیزبیان ،له حاڵێکدا کاڵوێکی قووچیان لهسهرو مقهببایهکیان له ملدا بوو ،به
شهقامهکاندا دهگێڕانو گارده سوورهکانیش که خۆیان به پارێزهرانی خاوێنیی شۆرش
دهزانی ،تفو لهعنهتیان بۆ ئهو چارهڕهشانه دهناردو هێندێ جار تهنانهت لێشیان دهدانو
جنێویان پێدهدان .له بارهی هووهیداشهوه ،ههاڵوهسراوی سووکایهتیو شکاندنی ،کوته
مقهببایهک بوو که به ناڕێکی دوو کونی تێکرابوونو مقهببایهکهیان لهحاڵێکدا ناوی وی
لهسهر نووسرابوو ،بهملهوه ههڵواسی 7.لیباسی ناڕێکوپێکی هووهیدا ،حاڵهتی سام-
گرتووییهکهیو لهههمووی خهراپتر کاتی نادیاری دهستپێکردنی دادگاکهی ،ههموو
بهشێک له ههوڵێکی ڕێکخراوی ههڵسووڕێنهرانی دادگا بۆ سووکایهتیکردن به زیندانیو
تێکشکاندنی گیانی بهربهرهکانی لهودا بوو.
له ڕوخساری هووهیدادا ،وهختی هاتنی بۆ دادگا،دهردهکهوت که ئهو ڕهفتاره پڕ
سووکایهتییه کاری تێکردوه .ئهو به حاڵهتێکی گێژو وێژو قهاڵفهتێکی تهواو شێواوهوه
چووه ژووری دادگا .ئارهق نیشتبووه سهر ڕوخساری .ئهو ڕۆژنامهنووسانهی له
کۆبوونهوهکهدا بوون ،له ڕاپۆرتهکانیاندا نووسییان که وهختێک هووهیدا هاته ژوورێ،
نهیدهزانی له کوێیهو بۆچی هێناویانهته نێو ئهو کۆمهڵه خهڵکه 8.دیاره قهاڵفهتی
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گرژومۆنی خهڵخاڵی هۆی کۆبوونهوهکهی بۆ ڕوون کردهوه .حااڵتی هووهیدا ههموو
نیشانهی نارهحهتیو پهرێشانیی ههناوی بوون .چاوی ڕهشکهوپێشکهی دهکردو دڵهخورپه
له نێوچاوانیدا دیار بوو .دهوری سێسهد کهس له ژوورهکهدا خڕ ببوونهوه 9.کهسی
بنهماڵهی تۆمهتبارکراویان دهنێودا نهبوو .جگهلهوه ،کهسیش لهو خهڵکانه که عادهتهن
ههر بۆ ئــــهوهی بزانن چباسه دهچنه دادگا لهو کۆمهڵهدا نهبوو .دادگای هووهیدا
لهحزهیهکی مێژوویی بوو .ئامادهیی لهو نمایشهدا ههر بۆ بژاردهکانی شۆرش بوو.
هووهیدا خێرا چاوێکی به ئامادهبووانی کۆبوونهوهکهدا گێڕا .تێگهیشت که تهنیا دووسێ
ڕوومای تاڕادهیهک ناسراوی لێن .سهرۆکی دادگای پێشتر دیبوو و دووکهس له
ڕۆژنامهنووسهکانیشی له سهردهمی سهرۆکوهزیرییهوه دهناسین.
هووهیدایان لهسهر تهنیا کورسیی بهتاڵی ژوورهکه دانا .به حاڵهتێکی ماتو بێدهنگهوه
چووه نێو کورسییهکهوه .ههردوو دهستی له ڕووی داماوی لهسهر ئهژنۆکانی دانان.
بهاڵم چهند دهقیقه دواتر دووباره کۆنتڕۆڵی بهسهر خۆیدا پهیدا کرد .له ههموو ژیانیدا
بهنهرمیو لهسهرهخۆیی ناوبانگی ههبوو .دهیانگوت لهو ڕێگایهوه له ههمـــوو
تهنگانـــهیهک بــــــه ساڵمــهتی دهردهچێ .دهورانی درێژی سهرۆکوهزیرییهکهشییان ههر
دهبردهوه سهر ئهو سروشته .داخوا ئهمجارهش دهیتوانی به پشتیوانیی ئهو بههرهیه
گیانی خۆی ڕزگار بکا؟ وهختێک زانی ئهویان بۆ دادگاییکردن هێناوهته ئهو ژووره،
خهیاڵی کهمێک ئاسووده بوو .دهیهویست پێش دهستپێکردنی کاری دادگاکهشی ئاڵۆزو
زبری ژوورهکه به قازانجی خۆی بگۆڕێ .ههمووان دهیانزانی که ئهو مرۆڤێکی یهکجار
بهئهدهبه .ڕووی کرده سهرۆکی دادگاو لهجۆری لیباسدهبهرکردنی خۆی داوای
لێبووردنی کرد .گوتی تهنیا لیباسم ههر ئهوهیه که دهبهرمدایه .ئهمجار به ڕاوێژێکی
پڕگاڵتهوه لێی زیاد کرد که" ،لێره ههمووکهس ناوی من دهزانێ"و داوای له سهرۆکی
دادگا کرد ڕێگا بدا ئهو مقهببایهی دهملیدایه دهری بێنێ 10.خهڵخاڵی مووافهقهتی کرد.
ڕۆژنامهنووسێک له دهرفهت کهلکی وهرگرتو پێش دهستپێکردنی ڕێوڕهسمهکه له
هووهیدای پرسی داخوا نووسهری ڕاستهقینهی بهرهو شارستانهتیی مهزن دهناسێ .دیاره
کتێبهکه به ناوی شاوه چاپ کرابوو ،بهاڵم ههمووکهس دهیزانی کاری قهڵهمی خۆی نیه.
هووهیدا به پارێزێکی تهواو ،لهبن لێوانهوه ،جوابی دایهوه " ،له زمان منهوه مهنووسن،
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بهاڵم به کۆمهگی شوجاعهددینی شیفای نووسیبوو 11*".دیاره ئهو ڕۆژنامهنووسهش
وهسبهینێڕا ئهو بابهتهی له زمانی هووهیداوه گێڕایهوه .هێشتا وتووێژی کورتی
هووهیداو ڕۆژنامهنووسهکه تهواو نهببوو که یهکێک دهستی کرد به خوێندنی چهند
ئایهتی قوڕئان" .بسم الله الرحمن الرحیم"ێکی گوتو ئایهتێکی قوڕئانی خوێندهوه .ئیدی
ببووه ڕهسمێکی واجیب که ههموو بۆنهیهکی ڕهسمی به خوێندنی چهند ئایهتی قوڕئان
دهست پێبکهن .موسوڵمانان لهو باوهڕهدان که زمانی خودا عهڕهبییه .ههروهک له
سهدهکانی نێوهڕاستدا،زمانی التینیان به تهنیا زمانی ڕێگهپێدراوی کلیسا دهزانی .له
واڵتانی موسوڵمانیش دوعای جۆراوجۆر ههر به عهڕهبی دهخوێنن .دیاره پێیان وایه هیچ
کارێکی خوا بێ نهێنیو حیکمهت نیه .ئهوشهوه هووهیدایان بهناوی شهڕکهر دژی خواو
"مفســــد فياألرض" دادگایی دهکرد ،بهاڵم لهنێو ئهو سێسهد کهسهی له ژوورهکهدا خڕ
ببوونهوه،کهمتر کهسێک ههبوو عهڕهبی وهک هووهیدا باش بزانێ.
دوای خوێندنی چهند ئایهتی قوڕئان خهڵخاڵی دهستی بهقسه کرد .ئهویش له پێشدا
بیسمیلالیهکی کردو دوایه ڕایگهیاند دادگا ڕهسمییه .دیاره وهختێک وشهی "دادگا"مان
به زماندا دێ ،دیاردهیهکی ڕوون ،به هێندێک سروشتی تایبهتییهوه،له مێشکماندا
دهنهخشێ .فهزایهکمان دێته بهرچاو که لهوێدا جێی ههرکهس -لهسهرۆکی دادگاوه بگره
تا تۆمهتلێدراوو دادئهستێنو پارێزهرو ههیئهتی مونسیفهو ئامادهبووان-دیاری کراوه.
دهزانین که له چهندوچۆنی ئهو فهزایهو جێگای ههرکام لهوانهدا،حیکمهتو مانایهک
شاراوهتهوه .لهالیهک ،سهرۆکی دادگا دادهنیشێ .جێیهکهی عادهتهن لهسهر سهکۆیهکه
بهرزتر لهوانی دیکه .ئهم مهودایه،و ئهم بهرهژوورییه ههردووک نیشانهی بێالیهنیو
دادپهروهریی خوازانهی سهرۆکی دادگان .جگهلهوه ،تۆمهتلێدراوو دادئهستێن
* هووهیدا ئهم ک ێبرهی براا دهناسری .سراڵی 1354نووسررابوو،و زۆرجرار وهک پێۆئهیرهکی ورد برۆ مهزنایرهتیی ئێرراو
کهوتبووه بهر پهسنبێییی کاربهدهس انی دهوڵهتی ئێرراو .قرهرار بروو فهرهیردوونی هووهیردا براڵیۆزی وه ری ئێرراو لره
همکخراوی نهتهوه یهک رتووهکاندا ،ک ێبهکه بکاته فههانیهیی .شا به هۆ رهلێک کره زۆر هووو نرین زۆری پهلره بروو کره
ک ێبهکه چهندی بکرر زووترر لره رۆئئراوا براڵو بێ رهوه .فهرهیردوونی هووهیردا کره هوونراکبیرمکی لێروهشراوه بوو ،اڵره
الوازهکانی ک ێبهکهو به تایبهتی چهندین نکوونهی بهرزهفێییه سهرسوههێ هکانی دهناسرین .چهنردین جرار لرهو بارهیرهوه
شکایهتی بردبووه الی ئهمیر عهبباسی برای .هووهیدا له وهاڵمدا دهی وه" :پێپ وانیه بۆ ۆشه ئهوانره دهزانره ".ههرلرهو
کاتهدا جه ی دهکردهوه که ده هد ههموو ئهو اڵه الوازانه ،ک ێبهکه بایه ێکی تایبهتیی ههیه .فهرهیدوونیش ده هد
ههموو ئهو هه انهی له ک ێبهکهی ههبووو درمیهی به وهر ێێانی دا.
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ههردووک،له مهودایهکی وهکیهکدا،بهرامبهر به سهرۆک دادهنیشن .ئهم مهودا وهک-
یهکه ،ئهم دوورییه وێکچوویه ،بهڕێکهوت نینو بایهخێکی سێمبولیکی تایبهتییان ههیه.
لهوێدا ئهو نوکتهیه شاردراوهتهوه که تۆمهتلێدراوو دادئهستێن ،شکایهتکهرو شکایهت-
لێکراونو هیچیان له سهرۆک نیزیکتر نینو هیچیان ئیمتیازێکی تایبهتییان نیه .حهشیمهتی
ئاماده له دادگاش عادهتهن به جیاو دوور له سهرۆکو دادئهستێنو تۆمهتلێدراوو
ههیئهتی مونسیفه ڕادهگرن .له یهک قسهدا فهزای دادگا فهزایهکی پیرۆزو دوور له
قاووقیژی خهڵکه.
بهاڵم له دادگای خهڵخاڵیدا-و له داگاکانی دیکهی شۆرشدا -دادئهستێنو سهرۆکی دادگاو
ههیئهتی چاوهدێری دادگا ههموویان له پشت یهک مێز دادهنیشتن .ههر وا بزانه که
ههموویان له یهک ڕیزدانو یهکگرتوونو تۆمهتلێدراویش دوژمنی هاوبهشی
ههمووانهو له ڕێزی بهرامبهریاندایه .جگهلهوه ،هووهیدایان لهسهر کورسییهکی
چووکهڵهو ڕاست لهنێو خهڵکهکهداو شانبهشانیوان دانابوو .له راستیدا لهپشت ئهو
ڕواڵهته بێپهردهیهی دادگاو لهپشت ئهو گوێنهدانهی به ڕێوڕهسمه ناسراوه
قانوونییهکان ،جۆرێک توندوتیژیی خهتهرناک ،چهشنێک ڕاگهیاندنی بێقانوونی،و
شێوهیهک خوێنخوازیی ههژاوی کۆمهڵێکی ڕقههستاو شارابۆوه .له ههمووی خهراپتر
ئهوه بوو که سزاخوازییشی به ئاشکرا وهک پهیامی ئاسمانی دهزانی .ههروا بزانه خواو
مێژوو ڕهواییو دروستییهکهییان دهستهبهر کردوه .ئیدی لهوه گهڕی که نێوهرۆکی
ههر سزاخوازییهک،کۆمهڵێک تۆمهتهو کاری دادگا دروست ڕاگهیشتن به چهندوچۆنی
ههرکام لهو تۆمهتانهیه .له قسهو ڕهفتاری خهڵخاڵی دهردهکهوت که ئهو نهک داوهری
له بارهی ڕاستیو ناڕاستیی تۆمهتهکانهوه بهڵکوو تهنیا سزادانی تۆمهتلێدراو به ئهرکی
خۆی دهزانێ .رهنگه ههربۆیهش بووبێ که مێزێکیان بۆ هووهیدا نههێنابوو که بتوانێ
بهرگریی خۆی بهرامبهر به سزاخوازییهکهی لهسهر ڕێک بخا .وا دیاره له چهندوچۆنی
فهزای ئهم دادگایهدا ئهو ئهسڵه گرنگو خهتهرناکه شاررابۆوه که لهجێدا تۆمهتهکانی
سزاخوازی بهرگری ههڵناگرن،و نهکههر گوناح بهڵکوو سزای تۆمهتلێدراویش له
پێشهوه دیاری کراوه .ڕنگه ههر لهبهر ئهوهش بووبێ که هووهیداش بهوپهڕی بێ-
موباالتییهوه گوێی بۆ دهقی سزاخوازییهکه ڕاگرتبوو.
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سزاخوازی دژی هووهیدا،بهڵگهیهکی پڕبایهخ بوو .ئهو بهرزترین کاربهدهستی ڕێژیمی
ڕابردوو بوو که کهوتبووه دهستی ڕێژیمی ئیسالمی .پازده ساڵ له نێوجــــــــهرگهی
دهسهاڵتدا ببوو .نــاوی ببـووه ئاواڵدووانهی ناکامیو دهسکهوتهکانی ڕێژیمی پههلهوی.
شۆرشی ئیسالمی به پشتبهستن به دروشمگهلێکی گشتی به دهسهاڵت گهیشتبوو.
ڕێبهرانی شۆرش هیچوهخت وردهکاریی بهرنامهکانی خۆیان شی نهدهکردهوه .دهیانگوت
ڕووخاندنی پادشایهتی دهرمانی ههموو دهرده کۆمهاڵیهتییهکانه .دهیانگوت باسی
وردهکارییهکان دهبێ "بۆ دوای ڕۆیشتنی شا"ههڵگرین .ئێستا که شا ڕۆیشتبوو و شۆرش
سهر کهوتبوو ،دادگا دهرفهتێک بوو تا ڕێبهرانی شۆرش،ڕهوایی داخوازهکانیان سابیت
بکهن .جگهلهوه ،پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ،دادگا سهربازیو ڕواڵهتییهکان له گرنگترین
سکااڵکانی خهڵکو دژبهران له ڕێژیمی پێشوو بوون .شۆرشی سهرکهوتوو ئێستا دهی-
توانی به نموونهو بهکردهوه ،نێوهرۆکی ئهو دادپهروهرییه تازهیه که مهبهستی بوو به
خهڵکی دنیا نیشان بدا .دهیتوانی ڕابردوو بکێشێته دادگاو سووچه تاریکهکانی مێژووی
هاوچهرخ ڕوون بکاتهوه .بهاڵم بهداخهوه ههوای تۆڵه(قصاص)ی بهپهلهو سزای خوێناوی
بهسهر زانستو دووربینیدا زاڵ بوو .له دادگای هووهیدادا نه له ڕاستییه مێژووییه
تازهکانو پێلێنانه سهرسوڕهێنهکان نیشانهیهک ههبوو،نه له تێگهیشتنی قانوونی .له جیاتی
ههمووی ئهمانه ،مانایهکی تازه له "دادپهروهری" دهرکهوت که خۆی به شۆرشگێڕ
دهزانیو ناو دهبرد.
دهقی سزاخوازییهکه ئاوا بوو:
لهسهر بناخهی سزاخوازی،ئهمیرعهبباسی هووهیدا کوڕی حهبیبوڵاڵ ژمارهی ناسنامه3542
دهرچووی تاران لهدایکبووی 1295وهزیری پێشووی دهرباری شاههنشاهیی دوابڕاوو
سهرۆکوهزیری پێشووتری شای پێشوو خهڵکی ئێران تۆمهتباری به:

-1باڵوکردنهوهی گهندهڵی لهسهر زهوی.
 -2شهڕ دهگهڵ خواو جێنشینی ئیمامی زهمان علیهالسالم.
-3ڕاپهڕین به دژی ئهمنیهتو سهربهخۆیی واڵت به دامهزراندنی کابینهگهلی دهست-
نیشانکراوی ئهمریکاو ئینگلیس بۆ پشتیوانی له قازانجی کۆلۆنیالیستهکان.
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-4ههنگاونان به دژی سهروهریی نیشتمانی ،دهستتێوهردانی ههڵبژاردنی مهجلیس،دانان-
و البردنی وهزیرانو فهرماندهران به داخوازی باڵیۆزخانهکانی بێگانه.
-5دانی سهرچاوهکانی ژێرزهوی نهوت،مس،و ئوورانیۆم به بێگانهکان.
-6پهرهپێدانی نفووزی ئیمپهریالیزمی ئهمریکاو هاودهستــه ئورووپاییـهکانی له ئێران
لهڕێگای وێرانکردنی سهرچاوه نێوخۆییهکانو کردنی ئێران به بازاڕی قاڵبوونهوهی
کاالکانی دهرهوه.
-7دانی داهاتی نیشتمانیی بهدهستهاتوو له نهوت به شا،فهرهحو واڵتانی سهربه ڕۆژئاواو
پاشان وهرگرتنی قهرز بهسوودی زۆرو مهرجه کۆیلهییهێنهکانی ئهمریکاو دهوڵهتانی
ڕۆژئاوا.
 -8نابووتکردنی کشتوکاڵو لهنێوبردنی دارستانهکان.
 -9بهشداریی ڕاستهوخۆ له چاالکییه جاسووسییهکاندا بهقازانجی ڕۆژئاواو زایۆنیزم.
 -10دهستهبهندی دهگهڵ پیالنگێڕان له سهنتۆو ناتۆدا بۆ سهرکوتی نهتهوهکانی
فهلهستینو ڤێتنامو ئیران.
-11ئهندامی چاالکی فڕاماسۆنهکان له لۆژی فرووغیدا به پێی بهڵگهکانی بهردهستو
دانپێدانانی خودی تۆمهتبار.
 -12بهشداری له ترساندنو تۆقاندنی خهڵکی مافخوازدا دهگهڵ کوشتارو لێدانو
بریندارکردنیانو بهرتهسککردنهوهی ئازادییهکانیان به داخستنی ڕۆژنامهکانو سانسۆری
چاپهمهنیو کتێبهکان.
-13دامهزرێنهرو یهکهمین سکرتێری حیزبی ملهوڕی "رستاخیز ملت ایران" (ڕاپهڕینی
نهتهوهی ئێران).
 -14باڵوکردنهوهی گهندهڵیی فهرههنگیو ئهخالقیو بهشداریی ڕاستهوخۆ له پتهوکردنی
پایهکانی کۆلۆنیالیزمو پێکهێنانی داوهریی کۆنسوولی بۆ ئهمریکاییهکاندا.
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 -15بهشداریی ڕاستهوخۆ دهگهڵ حهسهنعهلیی مهنسوور له قاچاغی هێرۆئیندا له
فهڕانسه.
 -16ڕاپۆرتی ناڕاست به باڵوکردنهوهی ڕۆژنامهگهلی دهستنێژو دیاریکردنی
سهرنووســــهرانی دهستنێژ.
 -17لهبهر کۆنووسهکانی کۆبوونهوهگهلی ههیئهتی دهوڵهتو ئهنجومهنی بهرزی
ئابووریو سکااڵی شکایهتکهرانی تایبهتی یهک لهوان عهلیئهسغهری حاجیسهید جهوادیو
به لهبهرچاوگرتنی ئهو بهڵگانهی له ساواکو سهرۆکوهزیری به شاهیدیی دوکتۆر
مهنووچێهری ئازموون ،مهحموودی جهعفهریان ،پهرویزی نیکخوا دهست کهوتوونو پێ-
لێنانی تۆمهتبار خۆشی ،چونکه ڕوودانی تاوانهکان ئاشکرایه دادئهستێنی دادگای شۆرشی
ئیسالمی دهرکردنی حوکمی ئیعدامو زهوتکردنی دارونهداری تۆ له بارهگای دادگا داوا
دهکا.

له یهکهم ڕوانیندا ،دهقی سزاخوازییهکه لهباری جۆراوجۆرهوه سهرنجڕاکێش بوو .له
پێشدا چونکه نێوهرۆکهکهی به شێوهیهکی به ڕاستی سهرسوڕهێن ،گشتی بووو کهمتر
تاوانی ڕوونو تۆمهتی کهسیی تێدا دهبینرا .پاشان چونکه ئهوهی له سزاخوازییهکهدا
نههاتوه به ئهندازهی خاڵه زهقهکانی بایهخی سیاسیو مێژوویی ههیه .دهزانین که له
تهواوی دهورانی چاالکیی سیاسیی هووهیدادا ئهو دهنگۆیه لهسهر زاروزمانان بوو که ئهو
بههاییه .ههر لهو کاتهدا دهزانین که له سهروبهندی شۆرشدا،زۆر بهڵگهی گرنگی
ناوهنده بههاییهکان کهوتنه دهستی کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمیو چاالکانی ڕێکخراوی
حوججهتییه که لهکۆنهوه خهبات دژی بههاییهکانیان له سهرووی بهرنامهکانی ڕێکخراوی
نهێنیی خۆیاندا دانابوو .به باوهڕی من ئهگهر بهڵگهیهک لهسهر پێوهندیی هووهیدا به
مهزههبی بههاییهوه ههبووایه دهبووه بهشێکی گرنگ له سزاخوازییهکه .سی ساڵ بوو
ڕووحانییهکان ڕهخنه له نفووزی بههاییزم له دهوڵهتیان کردبووه یهکێک له دروشمه
بنهڕهتییهکانیانو له ههر دهرفهتێک بۆ ڕهخنه لهو الیهنهی کاری ڕێژیمی شا کهلکیان
وهردهگرت .بۆیه ئهگهر له دادگای کهسایهتییهکی گرنگی وهک هووهیدادا ،چووکترین
بهڵگهیان بۆ ئیسباتی بهستراوهیی ناوبراو بهو تاقمهوه له دهستدا بایه،حهتمهن خۆیان له
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بهکارهێنانو جهختلهسهرکردنهوهی نهدهبوارد .جگهلهوه ،دهقی سزاخوازییهکه لهبارهی
گهندهڵیی ماڵیی هووهیدا خۆیهوه به تهواوی بێدهنگهی کردبوو .هووهیدا ههمیشه له
ژیانی سیاسیی خۆیدا شانازیی بهم خاڵهوه دهکرد که ههرگیز دهستی به بهرتیلو ماڵی
حهرامی بیتالمال ئالووده نهبووه .سزاخوازی ههرنهبێ لهو بارهیهوه بهنرخ بوو که
نیشانی دهدا بهخۆنازینی هووهیدا بێجێ نهبووه.
بهاڵم بناخهی سزاخوازییهکه ،له دروشم بهوالوه نهبوو .زمانو نێوهرۆکهکهی پێکهاتهیهکی
ناڕێک له وشهو دروشمه چهپیو مارکسیستییهکانو دروشمهکانی الیهنگرانی شۆرشی
ئیسالمی بوون .هێرشی پهیتاپهیتای سزاخوازییهکه بۆسهر ئهمریکا ،زمانی تایبهتیی بهشێک
له بهندهکانی("باڵوبوونهوهی نفووزی ئیمپهریالیزمی ئهمریکاو هاودهسته
ئورووپاییهکانی...کردنی ئێران به بازاڕی قاڵکردنهوهی کاال دهرهکییهکان...قهزروهرگرتن
بهنرخی ههورازو گران...دهستهبهندی دهگهڵ پیالنگێڕان له سهنتۆو ناتۆدا")و سهرهنجام
بێدهنگبوونی له بارهی شووڕهویدا ههموو دهکرا ڕهنگدانهوهیهک له نفووزی
بیروباوهڕهکانی حیزبی تووده بن.
سزاخوازی بۆ ئیسباتی گوناحو تۆمهتهکانی هووهیدا ئاماژه به دوو جۆر شاهیدو بهڵگه
دهکا .لهالیهک پشت به دانپێدانانی تۆمهتلێدراوو زیندانییهکانی دیکه دهبهستێو
لهالیهکی دیکه به "سکااڵی شکاتکهره تایبهتییهکان" .جارێ دیار نیه پشت بهکام دانپێدانانی
"زیندانییهکانی دیکه" دهبهستێ .ههلومهرجی بهدهستهێنانی ئهو دانپێدانانه،و ڕادهی
بهکارهێنانی فشاری لهشیو ڕووحی لـــــه بهدهستهێنانیشیاندا،بۆ دادگا هیچ مایهی گوێ-
پێدان نهبوون.
پاشان ئاماژهی سزاخوازی به سکااڵی عهلیئهسغهری حاجیسهید جهوادییش به زۆرهۆ
پێویستیی به لێوردبوونهوهو لێکۆڵینهوهی پتر ههیه .پێش ههموو شتێک چونکه سکااڵی
حاجی سهیدجهوادی بهڵگهیهکی قانوونی نهبوو .له هیچ دادگایهکیشدا سابیت نهببوو .له
ڕاستیدا شتێک نهبوو جگه له بهیاننامهیهکی سیاسی که جۆزهردانی 1356نووسرابوو و
چهند دانهیهکی کهمی له تاران لێ باڵو کرابۆوه .دهتوانین نووسینی ئهو بهیاننامهیه به
یهکێک له ههوهڵین نیشانهکانی زیندووبوونهوهی سهرلهنوێی بزووتنهوهی دێموکڕاتیک
له ئێراندا بزانین .جگهلهوه ،حاجی سهید جهوادی بۆخۆی دهڵێ مهبهستی له نووسینی
ئهو دادخوازییه"،له راستیدا هێرش بۆ سهر شا بوو .بهاڵم له ساڵی1356دا هێشتا هێرشی
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ڕاستهوخۆ بۆسهر شا دهرهتانی نهبوو 13".و ههربۆیه هووهیدا له جیاتی شا کهوته بهر
پهالمار.
دیاره ههرله کاتی دادگاشدا حاجی سهید جهوادی دهیزانی مهبهستیان تهنیا ئهوهیه
کهلکی خهراپ له "دادخوازی"یهکهی وهربگرن .ههربۆیهش بانگیان کردبوو تا له
کۆبوونهوهکانی دادگادا بهشدار بێ .بهاڵم حاجی سهید جهوادی نهچووه ژێربار .ئهو
دهڵێ شێوهی کاری دادگام بهدڵ نهبوو .جگهلهوه،گومانێک نیه که وهختێک ئهو ،بهوپهڕی
ئازایهتییهوه ،ترسو سامی ساواکی وهال ناو ئهو نامه ئازایانهیهی نووسی ،گومانی نهبوو
که چهند ساڵ دواتر ،نێوهرۆکی ئهو "دادخوازی"یه دهبێته بهڵگهی دهستی دادگایهک که
له کوشتنی هووهیدا زیاتر ئامانجێکی نهبوو.
بهڕێکهوت لهو "دادخوازییه تایبهتی"یهدا مهسهلهی بهرپرسایهتیی قانوونیی هووهیداو
وهزیرانی کابینهکهی چهند بهرابهر وردترو درێژتر له دهقی سزاخوازییهکهی دادگای
شۆرش شی کرابۆوه .حاجی سهید جهوادی "ئاغای هووهیداو هاوکارهکانی"ی به
لهژێرپێنانی النی کهم پهنجاو شهش ئهسڵی قانوونی بنهڕهتیی ئێران تۆمهتبار کردبوو.
نووسیبووی هووهیداو هاوکارهکانی ئهسڵهکانی قانوونی بنهڕهتییان له پێوهندی دهگهڵ
مافی کۆبوونهوهو حیزبایهتیو سهربهخۆیی دهسهاڵتی دادوهریدا له ژێر پێ ناوه .باسی
ئهشکهنجهو سانسۆری کردبوو و هووهیدای تۆمهتبار کردبوو که ههمیشه به لێبڕاوییهوه
حاشای له بوونی زهبرو زهنگ له ئێراندا دهکرد 14.گوتبووی که له تهواوکهری قانوونی
بنهڕتیدا به ڕاشکاوی گوتراوه "شا دهبێ پادشایهتی بکا نهک حکوومهت" .به ڕاشکاوی
گوتبووی وهزیرهکان بهرامبهر به مهجلیس بهرپرسن نهک بهرامبهر بهشا .گوتبووی
بهپێی قانوونی بنهڕهتیی ئێران هیچ فهرمانێکی شا ،چ بهنووسراو ،چ بهدهم ،بهرپرسایهتیی
قانوونی له وهزیر ناستێنێتهوه .باسی بهرپرسایهتیی هاوبهشی ههیئهتی دهوڵهتی کردبوو
و گهیبووه ئهو ئاکامه که یهکیهکی وهزیران ،بهرامبهر به ههموو کارهکانی ساواک
بهرپرسن.
دوابهشی "دادخوازی"یهکه بۆ مهسهلهی مافی خڕبوونهوهو حیزبایهتی تهرخان کرابوو.
لهوێدا حاجی سهید جهوادی ئهو دهستهیه له ئهسڵهکانی قانوونی بنهڕهتیو ههروهها
بهیاننامهی مافی مرۆڤی که پێوهندییان به ئازادیی خۆڕێکخستنو حیزبایهتییهوه
ههبوو،ناو بردبوو،ئهمجار گهیبووه ئهو ئاکامه که دامهزراندنی حیزبی "رستاخیز" ئهو
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مافه گرنگهی له خهڵکی ئێران زهوت کردوه .نووسیبووی ئهمه یهکهمجار نیه که مافی
حیزبایهتیی خهڵکی ئێران وهبهر شهق دراوه .ههرلهو کاتهدا پێی دادهگرت که زۆر
بهندی دیکهی قانوونیش له ئاکامی سهرهڕۆیی دهوڵهتدا خراونه ژێر پێ .حاجی سهید
جهوادی به ڕاشکاوی دهیگوت له ئێران دهسهاڵتی دادوهری سهربهخۆ نیه،بهوحاڵه داوای
له هووهیدا کرد ههرلهو دهسهاڵته دادوهرییهدا ،دادگایهک بۆ پێڕاگهیشتنو حوکمدان له
بارهی ئهو تۆمهتانهوه که له دادخوازییهکهدا هاتبوون دیاری بکا 15.دیاره هووهیدا
ههرگیز ئهو داوایهی قبووڵ نهکرد .گهالوێژی 1356به یهکێک له باوهڕپێکراوانی خۆی
گوتبوو" :ڕیشهی خۆپێشاندانهکانی ئهم دواییهو کاغهزپهڕێنیو بهیاننامهنووسینهکانی تازه
له ئێران نیه 16".ڕیشهی بهیاننامهکان له ههرکوێ بووبێ ،ئهمجاره له سزاخوازیی دادگای
هووهیدادا خۆی دهرخستبوو و هووهیدا بهوردی گوێی بۆ نێوهرۆکهکهی ڕادهگرت*17.
خوێندنهوهی سزاخوازییهکه تهواو نهببوو که هووهیدا ناڕهزایی خۆی دهست پێکرد.
ڕۆژی دوای شۆرش،ئهویان ناچار به وتووێژێکی چاپهمهنی کرد .له تهواوی ئهو
وتووێژهدا ،حاڵهتێکی سهرکێشی ههبوو .تهنانهت له یهکێک له پرسیارکهرهکان تووڕهش
بوو که"،ئێره وتووێژی چاپهمهنییه ،نهک دادگا 18".بهاڵم کاتێک له دادگا دهستی به قسه
کرد توندیی وتهکانی کهم کردبۆوه .وهک ئهوهی بزانێ عاقیبهتی کارهکهی چیه
نائومێدیو ترس سێبهریان خستبووه سهر گیانو قسهکردنی .گوتی" ،ئهمن ئهم
سزاخوازییهم ههرگیز نهدیوهو نهخوێندۆتهوه ".پرسی چما به پێی قانوون نهدهبوو
دهرفهتی بدرێتێ تا پێشتر سزاخوازییهکه وهخوێنێو بهرگریی خۆی ئاماده بکا .ناڕهزایی
له کاتی دهستپێکردنی دادگاش دهربڕی .وهبیری هێنانهوه که ئێوارهی ههر ئهو ڕۆژه
چاوی به دادئهستێن کهوتبووو لهو دیدارهدا ،دادئهستێن بیست پرسیاری جۆراوجۆری
هێنانه گۆڕی"،و بڕیار درا دهرفهتی تهواو به من بدرێ تا بهرگری لهخۆم بکهم".
* تا ماوهیهک لهمهوبهر ،هۆئنامهکانی ئهودهمو چهند بیرهوهرییهک ،تهنیا سرهرچاوهی بهردهسرپ بۆچهنردوچۆنی داد رای
هووهیرردا بووو،کۆمرراری ئییررالمی هرریاکرراه شررری ی تررهواوی ئررهو داد ایررهی برراڵو نررهکردهوه .ئررهم دواییانرره لرره ئێررراو
ئیان امهیهک به قهڵهمی وسرهوی موع هزید و به ناوی هووهیدا :سیاسهتکهداری پیب،وهکاز ،وڵی ئۆهکیده باڵو بۆوه.
دوو بهشی دوایی بهر ی دووهمی بۆ باسی داد ای یهکهمو دووهمی هووهیدا تهر او کراوهو له هاومریی قیرهکاوو جرۆری
چاپی دهقهکه وا دهردهکهو که ێێانهوهی ک ێبهکه له جێدا دهقی پیادهکراوی شری ی وتوومیهکانی داد ایه .برهاڵم بره
دا هوه موع هزید هیا سهرچاوهیهک برۆ ێرانهوهکرهی نراو نابرا .بره ناچرار ئرهم یش ترهنیا لرهو جێ ایانرهدا کرهلکه لره
ک ێبهکه وهر ره که نێوهرۆکهکهیاو ده هد ئهوهی پێش ر له چاپهمهنیی ئهو هۆئانهدا باڵو ببۆوه ده وم ێ هوه.
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گوتی"،ڕێک کهوتین که ئهو ئهژمارهو زانیارییانهی له بارهی ئهو پرسیارو تۆمهتانهوه
پێویستن ،کۆ بکرێنهوه ".بێپهروا گوتی پێش ئهوهی لهخهوی ههستێننو ڕاکێشی دادگای
بکهن حهبی خهوی خواردبوو .گوتی حهبهکان دوکتۆری زیندان بۆی دانابوو .پرسی :
"لهم ههلومهجهدا چۆن دهتوانم وهاڵمی سزاخوازییهکی وا بدهمهوه 19".وهاڵمی خهڵخاڵی
بهو ناڕهزایهتییانه به ڕاستی سهرسوڕهێن بوو .واش دیار نهبوو بهگاڵته بێ .گوتی کاتی
نائاسایی دهستپێکردنی دادگا له ڕێکهوت بهوالوه نیه .گوتی ،دادگاکانی شۆرشی
ئیسالمی شهوو ڕۆژ ناناسن .کارهکهی "خێراو شهووڕۆژی" ئهنجام دهدا" ،ههروهک له
ناوهکهیڕا دیاره شۆرشگێڕه".
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هووهیدا پاش ناڕهزایی له شێوهی کاری دادگاو کاتی دهستبهکارکردنی هێرشی کرده
سهر نێوهرؤکی سزاخوازییهکه .ڕاوێژی قسهی زۆر ورد بوو .تووڕه نهدهبوو ،بهاڵم به
ڕاشکاوی قسهی دهکرد .دووباره وهبیر سهرۆکی دادگای هێنایهوه که" ،بهپێی لێک-
حاڵیبوونێکی دهگهڵ دادئهستێن کرابوو ،قهرار بوو ئێمه زانیاریی بدهینێ 21".به ڕاستییش
هووهیدا بۆ وهدهستهێنانی ئهو ئهژمارهو ئامارانه که بۆ بهرگری لهخۆی پێویستیی
پێیان ههبوو ،داوای کۆمهگی له بنهماڵهکهی کردبوو .پتر له ههموو شتێک له ئامارێک
دهگهڕا که ڕادهی ههڵدانی ئابووریی ئێرانی له سهردهمی سهرۆکوهزیریی خۆیدا نیشان
دهدا 22.خهڵخاڵی گوتی لهو کاتهوه گیراوی تا ئێستا دهرفهتی پێویستت بۆ ئامادهکردنی
بهرگریی خۆت ههبووه .هووهیدا به دژی ڕاوهستاو گوتی له سهردهمی شۆرشهوه تا
ئێستا تهنیا دووجار دهگهڵ کاربهدهستێکی ڕهسمیی نیزامی ئیسالمی قسهی کردوهو
دهرفهتی پێویستی بۆ کۆکردنهوهی ئهژمارهو ئامار نهبووه 23.وهاڵمێک که خهڵخاڵی بهو
ناڕهزایهتییهی دایهوه به باوهڕی من تهنانهت له مێژووی دادگا ڕواڵهتییهکانیشدا بێوێنه
بوو .سهرۆکی دادگای شۆرش گوتی" ،بهشی زۆری بهندهکانی سزاخوازی مهسهلهی
گشتیو تۆمهتگهلێکن که پێویستییان به شاهیدو بهڵگه نیه".
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بهرهبهره ڕوون بۆوه که ڕێوشوینی باوو ناسراو له دادگادا -له پێویستیی بهڵگهی
دادگاپــــهسندو بێگوناحیی تۆمهتلێدراو پێش سابیتبوونی تاوانهوه بگره تا بێالیهنیو
دادپهروهریی ســــهرۆکی دادگا -هیچیان بۆ خهڵخاڵیو دادگاکهی بایهخێکیان نیه .ئهو له
پۆستی سهرۆکی دادگادا تهنانهت پتر له دادئهستێنیش ئیرادی له تۆمهتلێدراو دهگرت؛
به زمانێکی تهنانهت توندتر له دادئهستێنیش ڕووی دهکرده تۆمهتلێدراوو سهرکۆنهی
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دهکرد .له دادگایهکهیدا نه ههیئهتی مونسیفهیهک ههبوو نه پارێزهرێک .دهنگۆ به
ئهندازهی ڕاستی برهوی ههبوو و بهرچاوترین نموونهی ئهو ڕاستییه دهتوانین له بهندی
15ی سزاخوازییهکهدا وهبینین .لهوێدا هووهیدا به قاچاغی هیرۆئین تۆمهتبار کراوهو
دهزانین که دهنگۆیهکه لهجێدا ئهوی به قاچاغی دراو تۆمهتبار دهکردو ههرلهو کاتهدا
دهزانین که بهڵگهکانی وهزارهتی دهرهوه به ئاشکرا نیشان دهدهن که هووهیدا به هیچ
جۆر گوناحکار نهبوو .بهاڵم لهالی خهڵخاڵی ههر ئهو دهنگۆ بێبناخهیه وهک حهقیقهتێکی
ڕووت سهیر دهکرا .له ڕاستیدا خهڵخاڵی دواتر له بیرهوهرییهکانیدا بێپهروا شانازیی بهو
ڕاستییهوه دهکرد که له دادگادا بێباکانه هێرشی کردۆته سهر هووهیدا .دهڵێ"،ئهو
25

دهکرێ بڵێین گێژ ببوو ،وهک کهسێکی سهرهگێژهی گرتبێ".

خهڵخاڵی لهو بارهیهوه ڕاستی دهکرد .ڕهفتاری له دادگادا به ڕاستی تۆمهتلێدراوی
لهڕیشه دهردێنا .هووهیدا زوو تێگهیبوو که ئهو دادگایه لهو بابهته نیه که ئهو
چاوهڕوانی بوو .دهیزانی که چارهنووسی له پێشدا دیاری کراوه .دهیزانی که
سزاخوازیو وتووێژهکانی دادگا له ڕواڵهتبازی بهوالوه شتێک نین .بهوحاڵه به یهکجاری
دهستی له هێرش بۆ سهر سزاخوازیو دیفاع لهخۆی ههڵنهگرت .جاری وابوو پهنای بۆ
وردهکاریی زمانناسی دهبردو دهیپرسی که داخوا بهڕاستی مرۆڤێکی فانیو بێ-
دهسهاڵتی وهک وی دهتوانێ شهڕ دهگهڵ دهسهاڵتی بێبڕانهوهی خواوهند بکا .دهیگوت
ئهمن بێچووه موسوڵمانمو دایکم ژنێکی ئیماندار بوو و دهیپرسی چۆن دهکرێ
مرۆڤێکی وهک من بکهوێته فکری شهڕکردن دهگهڵ خوا.
هووهیدا قبووڵی کرد که دانی مافی کاپیتوالسیۆن به ئهمریکاییهکان له ساڵی1343
()1964دا ههڵه بووه .بهاڵم بۆ بهرگری لهخۆی گوتی ئهودهم هێشتا نهببووه سهرۆک-
وهزیر .گوتی تهنیا وهزیری دارایی بووهو جگه لهوهش لهکاتی پهسندکردنی
پڕۆژهبڕیارهکهدا له دهرهوهی ئێران بووه .دیاره پاکانهکهی لهو بارهیهوه زۆر الواز بوو.
بێگومان ئهو باشی دهزانی که بهپێی قانوونی بنهڕهتیی ئێران ،ئهندامانی ههیئهتی
دهوڵهت له بهرامبهر بڕیارو کارهکانی کابینهدا بهرپرسایهتیی هاوبهشیان ههیه.
دهربارهی تۆمهتی قاچاغی هێرۆئین له پاریس،هووهیدا ڕوونی کردهوه که سهرچاوهی
سهرهکیی ئهو تۆمهته بێبنهمایه،قسهکانی ڕۆژنامهیهکی بهدناوی چهپی بوون .حهقیشی
بوو .گوتی ئهگهر دادگا بیههوێ پشت به ههموو دهنگۆیهکی بێبناخه ببهستێو به بهڵگهی
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دابنێ ،ئهویش یهکسهر له بهرامبهر دادگادا بێدهنگ دادهنیشێ .له ڕاستیدا ههر له رهت-
کردنهوهی ئهم بهندهی سزاخوازییهکهدا بوو که هووهیدا به ئازایهتیو لێزانیی خۆی
دادگای برده ژێر پرسیار .گوتی" ،ئاغای سهرۆک ئهم سزاخوازییه الوازه .دادگا دهبێ
ئهم سزاخوازییه وهر بگرێتهوه 27".گوتی ئهگهر به ڕاستی دهستم له کاری قاچاغدا بووبێ،
بهڵگهکانی ئهو داستانه حهتمهن له وهزارهتی کاروباری دهرهوهو پۆلیسی نێونهتهوهیی
ڕاگیراون .گوتی ئهگهر چووکترین نیشانهی گوناحی من لهو بوارهدا دۆزرایهوه ،ئهمنیش
ههموو الیهنهکانی دیکهی سزاخوازیییهکه قبووڵ دهکهم .دیاره سهرۆکی دادگا
مهرجهکهی هووهیدای قبووڵ نهکردو تهنیا ئهوهندهی گوت که هووهیدا باشتره درێژه
28

به بهرگریکردنهکهی بدا.

لهبارهی تۆمهته گشتیترهکانی وهک خهیانهتو جاسووسییهوه ،هووهیدا جۆرێکی دیکه
جوواڵیهوه .لهو بارهیهوه باری بهرپرسایهتیی خسته سهرشانی سیستم .گوتی تاک لهو
سیستمهدا بهرپرسایهتییهکی وای نهبوو .گوتی ڕێژیمی پێشوو ئهمن دروستم نهکردوه؛
ئهمن ههر خزمهتکاری ئهو نیزامه بووم .جهختی کردهوه که بهرپرسایهتیی ویش ههر
بهقهد بهرپرسایهتیی ههموو ئهو کهسانه بووه که ملیان بۆ حکوومهتی شا ڕاکێشاوه.
باوهڕی وابوو که زۆربهی ئهو کهسانهی له دادگا ئاماده بوون وهک وی بهشێک له
ڕێژیمی پێشوو بوون .دهیگوت ئهمن تهنیا پهڕهیهک له چهرخی ئهو دهزگا گهورهیه
بووم .قبووڵی بوو که له سهردهمی سهرۆکوهزیرییهکهیدا حهتمهن هێندێ ههڵهش
ڕوویان داوه،بهاڵم دهسبهجێ لێی زیاد دهکرد که ههر لهو دهورانهدا ئێران دهسکهوتی
گهورهی به نسیب بوون .به ئاشکرا لێبڕابوو که بهرگری له کارنامهی دهورانی
حکوومهتهکهی بکا .دهیگوت ئهگهر داوهری لهسهر من دهکهن ،دهبێ باره باشهکانیش
لهپهنا باره خهراپهکان لهبهر چاو بگرن .پێی دادهگرت که هیچ نهخشێکی له بهڕێوهبردنی
ساواکدا نهبووهو ههموو نیشانهکانیش دهردهخهن که ئیددیعایهکهی لهو بارهیهوه ڕاست
بووه .ههر لهو کاتهدا حاشای لهوه کرد که پیاوهکانی خۆی کردبنه سهرنووسهری
چاپهمهنی 29.وهبیر دادگای هێنایهوه که ئهو مهسهالنهی پێوهندییان به سیاسهتی دهرهوه،
سوپاو سیاسهتی نهوتیی ئێرانهوه ههبووه ههموو له پاوانی شادا بوون .گوتی هیچ
خهبهرو ئاگادارییهکی له هێرشی ئێران بۆ سهر زوفار نهبووهو مانگێک دوای دهست-
تێوهردانی ئێران لهو شهڕهدا،له ڕێگای چاپهمهنییهوه ،لهو بهسهرهاته ئاگادار بووه .کاتێک
ئهوقسانهی دهکرد ڕقو ناڕهزایهتی له دهنگیدا شهپۆلیان دهدا .بێپهروا ئیددیعای کرد
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که ئهندامانی دادگاش ناتوانن بهرامبهر به ڕێژیمی پێشوو یهکسهر بهرپرسایهتی له
خۆیان داڕنن ،چونکه بهههرحاڵ ئهوانیش لهو سهردهمهدا له ئێران ژیاونو لهژێر
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فهرمانی ڕێژیمدا بوون.

خهڵخاڵی لێرهدا پرسیارێکی هێنایه گۆڕێ که زۆرجار دۆستانو خزمانی هووهیداش لێیان
کردبوو .پرسی بۆچی وهختێک تێگهیشتی هیچکارێکت له دهست نایه،دهستت لهکار
نهکێشایهوه 31.هووهیدا لهژێر ئهو پرسیاره دهرچوو،وهاڵمێکی وردی نهدایهوه .تهنیا
ئهوهندهی گوت که گوناحی وی لهو بارهیهوه ،ههر ئهوه بووه که له سهردهمی
حکوومهتهکهیدا له ههموو دهسهاڵتی سهرۆکوهزیر کهلکی وهرنهگرتوه.
ئهم پرسیارهی خهڵخاڵی له ڕاستیدا دهکرێ به نوێنگهی ڕاستییهکی گشتیتر بزانین.
ههرچهند خهڵخاڵی وهک سهرۆکدادگایهک تهنانهت بۆ ڕواڵهتبازییش خۆی بێالیهن
نیشان نهدهدا،بهاڵم بهوحاڵهش ،و ڕهنگه به پێچهوانهی ویستی خۆشی ،هێندێ پرسیاری
هێنانه گۆڕێ که ههموویان بۆ ههڵسهنگاندنێکی جیددیی جێگهو پێگهی مێژوویی هووهیدا
بنهڕهتیو پێویستن .بۆ نموونه ،ئایا هووهیدا بهڕاست ههر قوربانییهکی ڕێژیمی
سهرهڕۆیی بوو یان له هێنانهمهیدانو رهنگوڕووپێدانیدا نهخشێکی بنهڕهتیی ههبوو؟
داخوا بهڕاست ،وهک بۆخۆی زۆرجار ئیددیعای کردبوو،لــــه دهورانی شادا کهس نهی-
دهوێرا دهست له کار بکێشێتهوه؟ داخوا له نێوان هاوکاریی سهرۆکوهزیرێک دهگهڵ
شاو چاالکیی -بۆ نموونه -مامۆستایهکدا که ئهویش مووچهی ههر لهو ڕێژیمه
وهردهگرت جیاوازییهک نهبوو.
سهرنجڕاکێش ئهوهیه که خهڵخاڵی تهنیا کهس نهبوو که ئیددیعای هووهیدای لهو
بارهیهوه که ئهو ههر قوربانیی ڕێژیمی شا بووه ،قبووڵ نهبوو .بهڕێکهوت هێندێک له
ئهندامانی بنهماڵهی پادشایهتیو ژمارهیهکی بهرچاو له الیهنگرانی پادشایهتییش هووهیدا
نهک به قوربانییهک بهڵکوو به مۆرهیهکی گرنگو خهتاکار دهزانن .چهند ڕۆژ دوای
دهرچوونی شا له ئێران ،ئێدوارد سابلییه له مهڕاکیش وتووێژی دهگهڵ کرد .سابلییه له
بارهی چارهنووسی هووهیداوه پرسیاری لێکرد .دهیهویست بزانێ داخوا شا پێش
چوونهدهر له ئێران هووهیداشی له زیندان ئازاد دهکرد .شا له حاڵێکدا ڕوخسارێکی
داگیرساوو تووڕهی ههبوو ،وهاڵمی دایهوه که" ،ئهو درۆی دهگهڵ کردین 32".کچهشا
ئهشڕهفی پههلهوییش بهشێکی بهرچاو له گوناحی ڕووخانی ڕێژیمی پههلهوی دهخاته
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سهر شانی هووهیدا .گۆیا به یهکێک له باوهڕپێکراوانی خۆی گوتبوو"،هووهیدا چاردهساڵ
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درۆی دهگهڵ برایهکهم کرد .ههرگیز ههنگاوێکی بۆ گرتنی دزهکان ههڵنههێنایهوه".

نه ئیددیعای شاو نه قسهی کچهشا ناتوانین به جیددی وهربگرین .ڕاستییهکهی ئهوهیه که
شا لهجێدا گوێی بۆ خهبهری ناخۆشو ڕهخنه له ڕێژیمهکهی ڕانهدهگرت .ئهگهر
بیرهوهرییهکانی عهلهم به جیددی بگرین ،دهبێ قبووڵ بکهین که حهوتوو نهبووه عهلهم
بابهتێک له بارهی رادهی ناڕهزایهتیی خهڵکهوه به شا نهڵێ 34.جگه لهوه،به درێژایی
دواساڵهکانی شایهتییهکهی،شا چهندین جار ڕاپۆرتگهلێکی له بارهی خهراپیی بارودۆخهوه
له کهسایهتییه سیاسییهکانهوه پێدهگهیشتو بهکردهوه ههموویانی یان پشت گـوێ
دهخست یان گاڵتهی پێدهکردن .نهک ههر عهلهم،له گهالوێژی 1356دا،ئهوکاتهی
دهگهڵ نهخۆشیی شیرپهنجه دهستوپهنجهی لێدهداو له فهڕانسه له سهرهمهرگدا بوو،
نامهیهکی بۆ شا نووسیو نیگهرانیی خۆی له دواڕۆژی واڵت دهربڕی،بهڵکوو مهنووچێهری
ئیقباڵیش پاش کشانهوه له سهرۆکایهتیی ههیئهتی بهڕێوهبهریی کومپانیی نهوتی ئێران ،له
نامهیهکدا بۆ شا به ڕاشکاوی ڕایگهیاند که"،خهڵکی واڵت له بارودۆخ ناڕازین ".شا ئهو
هۆشدارانهی به پووڵهڕهشکهیهک نهدهکڕین .له وهاڵمی ئیقباڵدا گوتبووی که ئهو "ئاگای
35

له کاروبار نیه"و شا بۆخۆی بارودۆخی واڵت له ههمووکهس باشتر دهناسێ.

دیاره ئهگهر دادگای موحاکهمهی هووهیدا له ههلومهرجێکی ئارامداو به حهوسهلهوه
بهرپا کرابایه ،لهوانه بوو بتوانێ پرسیارگهلێکی گرنگی وهک ئهوانهی پێشتر ئاماژهم بۆ
کردن بخاته بهر باسو لێکۆڵینهوهو به چوونهخوارێکی وردتر به دووراییه ئهخالقیو
قانوونیو مێژووییهکانی ههرکامێکیاندا ،داوهری لهسهر ههرکامێکیان ئاسانتر بکا .بهاڵم به
پێچهوانه ،سهرۆکی دادگا ههمیشه دروشمی دهدان،گشتوێژیی دهکردو کاتێک
سهرهنجام کاری دادگا گهیشته بنبهست،هووهیداش بهرگرییهکانیی به ئاماژه بۆ ژیانی
تایبهتیی خۆی تهواو کرد .گوتی" ،دهستهکانم نه به خوێنی کهس ئالووده بوونو نه به
بهیتولمال ".جهختی کردهوه که "ڕقی کهسم دهدڵدا نیه ".گوتی ئهمنیش ئهگهر بهڕاستی
گوناحکار بایهم ڕامدهکردو ئهمڕۆ وهک پێنج سهرۆکوهزیری دیکهی ئێران له
شهقامهکانی ئورووپا یان ئهمریکادا پیاسهم دهکرد .پێی داگرت که" ،مامهوه چونکه
واڵتهکهمم خۆش دهویستو دڵنیاش بووم که گوناحکار نیم ".ئهمجار باسی ژیانی سادهی
خۆی کرد .گوتی له ماڵی دنیا تهنیا شوققه (ئاپارتمان)ێکم ههبوو که ئهویش کۆمیتهی
شۆرش دهستی بهسهردا گرت .باسی ئۆگریی خۆی به دایکی پیریی کرد .گوتی" ،ههشتا
432

مهتهڵۆکهی هویدا
ساڵهیهو ئهمن زۆرم خۆش دهویست ".به پاڕانهوه داوای له دادگا کرد که دایکی نههێننه
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دادگا .دهیگوت" ،باشتره ئهم وهزعه نهبینێو دڵ به بیرهوهرییهکانی ڕابردوو خۆش بکا".
بهڕواڵهت یادی دایکی ،هووهیدای زۆر تێکدا *.دهسهسڕهیهکی له گیرفانی دهرێناو
دڵۆپه فرمێسکهکانی له ڕوخساری سڕینهوه .ئهودهم به دهنگێک که لهبهر ههستوسۆز
دهلهرزی ،داوای له سهرۆکی دادگا کرد کۆبوونهوهکه تهواو بکاو دهرفهتی بداتێ تا
بهرگریی خۆی بهوهخت ئاماده بکا .خهڵخاڵی پێشنیاری هووهیدای قبووڵ کرد .بهپێی
قاعیده هۆکارگهلێکـــی جۆربهجۆر کۆمهگیان بهو پهکخستنه کاتییهی کاری دادگا کرد.
بێجگه لهوهی ئهو شهوه له دادگادا گوزهرابوو ،دهوڵهتی بازرگانیش ،له پشتی پهردهوه،

به توندی دژایهتیی کاری دادگاکانی شۆرشی دهکرد .بهتایبهتی دهیهویست کارێک بکا که
هووهیدای له دادگایهکی ئاشکرادا موحاکهمه بکهن .ههرچۆنی بوو ،پهکخستنی کاتیی
کاری دادگا،لهبهر ههرهۆیهک بوو ،گیانی هووهیداشی ،ههرنهبێ بۆ ماوهیهک ،ڕزگار
کرد.

***
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فهسڵی شازدهیهم
*

گۆلی سههۆڵبهستووی کاکیتووس

ههر ههناسهیهک
ترسی کۆنی لهخوێنداخهوتوو وهخهبهر دێنێ.
دانته

*

 :Cocytusله دۆزهخ ی دان هدا ،نۆیهمین ئهڵقهی دۆزهخ ناوی ۆلی کاکی ووسه.
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خهڵخاڵی گێڕانهوهی ڕووداوهکانی دادگای دووهمی هووهیدا به باسی ئهو خۆراکه
دهست پێدهکا که نیوهڕۆی ئهو ڕۆژه خواردبووی .ڕۆژی ههژدهی خاکهلێوهی1358
بوو .خهڵخاڵی دهوری سهعات یهکی پاش نیوهڕۆ گهیشته زیندانی قهسر .برسی بوو.
چووه ئاشپهزخانهی زیندان .خواردن نهمابوو .بهاڵم بیستی که "ئهوڕۆژه شویتپاڵویان
ههبووه ".دهڵێ"،ئهمن نانوپهنیرم خوارد".و دهستم کرد به ئامادهکردنی زهمینهی
1

دادگا.

ههرچهند له بیرهوهرییهکانیدا که به ڕاستی بێسهرهوبهرهن،چێژی نانخواردن ههمیشه
جێیهکی زهقی پێدراوه،بهاڵم ناکرێو نابێ دوورایی سێمبولیکو سیاسیی ئاماژهی
خهڵخاڵی به نانوپهنیر ،ئهویش له دوو دێڕی یهکهمی گێڕانهوهی بۆ دادگای دووهمی
هووهیدادا،لهبهر چاو نهگرین.
دهزانین که له زمانی فارسیدا"،نانوپهنیر" ههم پهسنێکی سادهیهو ههم سێمبولێکی
مانادار .به جۆرێکی دیکـــه بڵێین ،ههروهک بۆنموونه القــهفڕووج به نموونهی خواردنی
دهوڵهمهندان دادهنرێ ،نانوپهنیریش به نیشانهی ئیفتادهییو بێفیزیو سادهیی ژیان
دهژمێردرێ .بهم جۆره دهبینین که گێڕانهوهی خهڵخاڵی بۆ دادگای دووهمی هووهیدا به
جۆره نواندنو ئهدایهکی سیاسی دهست پێدهکا .ههروا بزانه دهیهوێ بڵێ که ئهو وه-
کوو کهسێک که لهنێو خهڵک پێگهیشتوه ،باری داوهری لهسهر یهکێک له نۆکهرانی
کاربهدهستانی لێکهوتووی گهندهڵی پێشووی خستۆته سهرشان.
بهڕێکهوت خهڵخاڵی بۆ ئیسباتی گهندهڵیی ئهخالقیی هووهیدا کهلکی له داستانێکی زۆر
ڕوون وهرگرتوه .ههر بهو زمانه که سروشتی جیاکهرهوهی ههموو
نووسینهکانیهتی،دهڵێ هووهیدا له زیندان "زۆر دهخهوت ،بهاڵم به ڕووتوقووتی که
ئهوکارهی چهند جار بووه مایهی ناڕهزایهتیی پاسدارهکان 2".له ئێران عادهتهن پیاوان
ڕووتیی لهش،تهنانهت ئهگهر لهشی خۆشیان بێ ،به ئاسانی تهحهممول ناکهن ئهوانهی به
ڕووتی دهخهون زۆر دهگمهنن .ڕیشهی ئهو ڕاستییه دهبێ له حوکمی نهریتو
مهزههبو چهمکی وهک حهیاو شهرمدا بدۆزینهوه .بهرامبهر بهوه له ڕۆژئاوا پێوانهی
سهرهکیی بۆ ئهوهی ههرکهس چۆن دهخهوێ ئاسوودهیی خۆیهتیو بڕایهوه .شۆرشی
ئیسالمی ههرنهبێ بۆ زۆر له هێزه مهزههبییهکان ،جۆرێک شهڕی فهرههنگی بوو.
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لهالیهک ئهخالقێکی تازه ههبوو که ڕێژیمی پههلهوییان به نوێنگهی وی دهزانی.
دهیانگوت ڕیشهی له سێمبولو بایهخه ڕۆژئاواییهکاندایهو دهگهڵ بایهخه نهریتییهکانی
ئیسالم له ناتهباییدایه .له الیهکی دیکه الیهنگرانی نهریتی مهزههبی بوون .ئهگهر مێژووی
شۆرش لهو ڕوانگهیهوه،و وهک ڕووبهڕووبوونهوهی ئهو دوو هێزه فهرههنگییه سهیر
بکهین ،ئهودهم پێم وایه دهگهینه ئهو ئاکامه که سکااڵی خهڵخاڵی له هووهیدا تهنیا باری
تاکهکهسیو تایبهتیی نهبوو ،بهڵکوو بهشێک بوو له کۆمهڵه مهسهلهیهک که هووهیدایان
دهگهڵ سهرکهوتووانی شۆرش لێک جیا دهکردهوه.
لهو ڕۆژانهدا زیندانی قهسر ببووه "میوانخانهی مردن" .ههمیشه کۆمهڵێک
ڕۆژنامهنووس له دهوروبهری دهرگاکانی زیندان چاوهڕوان بوون تا دادگای شۆرش
ژمارهیهکی تازه له سهرانی ڕێژیم بداته دهستی تاقمی ئیعدامو ئهوانیش چهندی بکرێ
زووتر،خهبهرهکه بگهیهننه گوێی خهڵکی ئێرانو جیهان .بهاڵم ڕۆژی ههژدهی خاکهلێوه،
دهوری سهعات دووی دوانیوهڕۆ ،لهنهکاو دهرکهکانی زیندانیان له ژوورێڕا داخست.
ئیدی هیچکهس،و بۆ وێنه ئهو ڕۆژنامهنووسانهی به ههرهۆیهک له حهوشهی زینداندا
بوون ،مافی چوونهدهرهوهیان نهبوو .سیمهکانی تهلهفۆنیش پچڕان .ههر بۆ تێبینی،
خهڵخاڵی دهزگاکانی تهلهفۆنی لهنێو سههۆڵدانێکدا شاردهوه.
ئهو جموجۆڵه سهرسوڕهێنانه نابێ به تێبینیی ئهمنیهتی دابنرێن .کهس نیگهرانی هێرشی
کۆماندۆیی نهبوو .ئهو دهرگاداخستنو تهلهفۆنپچڕینه ههمووی بهرههمی ڕاستهوخۆی
ملمالنهیهکی توند بوو که له نێوان قۆڵه جۆراوجۆرهکانی دهسهاڵتدا ههڵگیرسابوو.
خهڵخاڵی بۆخۆی بێپهروا هۆی ئهوکاره سهیرو سهمهرانهی دهگێڕێتهوه .دهڵێ نهی-
دهویست دهوڵهتی بازرگان بزانێ که ئهو کاری دادگای هووهیدای دهست پێکردۆتهوه.
بازرگان ههر له سهرهتاوه دهگهڵ خهڵخاڵیو تێگهیشتنی له دادپهروهریی ئیسالمی
موخالیف بوو .سێ حهوتوو پێش دهستپێکردنی دادگای دووهمی هووهیدا ،ڕۆژێکیان
بهڕێکهوت بازرگانو خهڵخاڵی ههردووکیان له ژووری چاوهڕوانیی ماڵی ئایهتوڵاڵخومهینی
چاوهڕێی دیداری ڕێبهری شۆرش بوون .لهو بهینهدا وتووێژێک له نێوانیاندا ههاڵیسا.
تهوهری باسهکهیان چۆنیهتیی کاری دادگاکانی شۆرش بوو .زۆری نهخایاند که بوو به
4

شهڕه قسهو چهند لهحزه دواتر گهیشته دهروازهی لێکڕاکێشان.
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دیاره تهنانهت پێش ئهو دهمهقاڵییهش ،بازرگانو هێندێ له هاوکارهکانی چاوهڕێی
خڕکردنهوهی دهمودهزگای دادگاکانی شۆرش بوون .دهیانگوت کاری ئهو دادگایانه
ئابڕووی شۆرشی له سهرانسهری دنیادا بردوه .دهیانهویست هووهیدای حهتمهن له
دادگایهکی ئاشکرادا موحاکهمه بکهن .هێندێ کهس تهنانهت دهڵێن کاری وهڕێخستنی
دادگایهکی لهو چهشنه دهستیشی پێکردبوو .قهرار بوو پارێزهرێکی فهڕانسهیی کاری
بهرگری له هووهیدا وهئهستۆ بگری .هێندێک دهڵێن ئهو پارێزهره مافناسێک بوو به
ناوی لۆبالن* و هێندێکی دیکه دهڵێن ئهدگار فوور** که بۆخۆی وهختێک سهرۆک-
وهزیری فهڕانسه بوو ،بهرگری له هووهیدای وهئهستۆ گرتبوو .دهڵێن پارێزهرهکان
جانتای سهفهریشیان تێکنابوو و له فڕۆکهخانه چاوهڕوانی مۆڵهتی فڕین بوون.
فهرهیدوونی هووهیدا که پاش ڕووخانی ڕێژیمی پههلهوی له ئورووپا مابۆوه ،چاالکانه
ههوڵی دهدا بیروڕای گشتیی ڕۆژئاوا به قازانجی دادگایهکی دادپهروهرانه بۆ برایهکهی
یهک بخا .هێندێ سهرکهوتنی بهرچاویشی لهو بوارهدا بهدهست هێنان .له جێرزی
کۆزینسکی له ئهمریکاوه بگره تا ژمارهیهکی بهرباڵو له ڕووناکبیرانی فهڕانسهو ههموو
سهرۆکوهزیرانی پێشووی زیندووی ئهو واڵته نامهی سهرئاوهاڵیان بۆ کاربهدهستانی
5

ئێران ناردو داوای نهجاتی گیانی هووهیدایان کرد.

هووهیدا له زیندان ئاگای له چهندوچۆنی ئهو ههوڵه ههبوو .بۆخۆشی بۆ نهجاتی گیانی
خۆی دهههوڵدا بوو .نێوهڕاستی خاکهلێوه ههرچۆنێک بوو توانی نامهیهکی دیکه به دزی
له زیندانهوه بنێرێته دهرێ .نامهکه بهخهتی خۆی بوو و دهبێ به بهڵگهیهکی گرنگیش
دابنرێ .بایهخهکهی له چهند خاڵدا دهکرێ ببینین :یهکهم ئهوه که نامهکه له
ههلومهرجێکی یهکجار پڕمهترسیدا نووسرابوو .ناردنیشی له زیندانهوه کارێکی ئاسانو
بێخهتهر نهبوو .جگهلهوه ،ئهم نامهیه دوادهستخهتی هووهیدایهو ههر لهو کاتهدا
بهڵگهیهکی نووسراوه که لهودا باسی چهندوچۆنی گیرانی له زهمانی شایدا کردوه،و
خهتابارانو هاندهرانی سهرهکیی ئهوکارهی،ههرنهبێ له ڕوانگهی خۆیهوه ،ناساندوه .ئهم
نامهیه ههر لهو کاتهدا دهڵێی ڕوو به وهچهکانی داهاتوو نووسراوه .لهودا هووهیدا بـه
ئاشکرا ویستوویهتی نهخشێک له دیاریکردنی جێگهوپێگهی مێژوویی خۆیدا یاری بکا.
Le Blanc
Edgar Faure

*

**
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وێستوویهتی له هێندێ بواری گرنگدا،بۆچوونی خۆی لهبارهی ڕووداوه گرنگهکانی ژیانی
خۆیهوه تۆمار بکا .سهرهنجام ئهوه که له دهقو ڕاوێژی نامهکهڕا دهتوانین پهی به
ورهی وی له زینداندا بهرین .دهتوانین چاوهڕوانییهکانی له دواڕۆژ بناسینو ئهو پڕۆژهیه
که بۆ بهرگری لهخۆی دایڕشتبوو ههڵسهنگێنین .نێوهرۆکی نامهکه به ئاشکرا نیشان
دهدا که هووهیدا له زیندان دهستی له ههوڵدان ههڵنهگرتبوو ،بهتوندی بۆ
ڕزگارکردنی گیانی تێدهکۆشا .پێشتر دیتمان که جارێکی دیکهش نامهیهکی له زیندانهوه
ناردبووه دهر .نامهی یهکهمی ههروهک له فهسڵی پازدهیهمدا دیتمان،ڕاوێژێکی
نائومێدانهی ههبوو .بهاڵم له نامهی دووهمیدا ترووسکهیهکی هیوا بهدی دهکهین .به
پێچهوانهی نامهی پێشووی که به فهڕانسهیی بوو ،ئهمجاره یادداشتهکهی به ئینگلیسی
نووسیبوو .هێندێجار ڕستهکانی ههڵهو شێواو بوون .ئهم ههڵخلیسکانانه دهبێ به حیسابی
ئهو ڕاستیه بگرین که نامهکه له ههلومهرجێکی زۆر خهتهرناکو به پهلهدا ،نووسراوه .له
وهرگێڕانی دهقهکه بۆسهر فارسیدا،ههوڵم نهدا ڕستهکان ڕاست بکهمهوهو تێکۆشام
دهقی ههر ڕستهیهک وهک خۆی بکهمه فارسی .دهقی نامهکه ئهمهیه:

-1پاڕاگڕافێکم (بهڕهنگی سوور) له یادداشتهکانم زیاد کردو لهودا داوام کرد چهندی
زوویه ئهو دهقانهی پێوهندییان به"محاربه"و بوختانهوه ههیه بگهیهننه دهستی من.
دهقو لێکدانهوهی ئایهتهکانم بۆ شیکردنهوه له دادگادا پێویستن .ههرلهو کاتهدا سوپاس
دهکهم ئهگهر لیستی ئهو کتێبه مهزههبییانهم بۆ بنێرن که بۆ بهرگریکردن بهکهلکم
دێن .لێره دهتوانم تکا لهمانه بکهم بۆم بکڕن.
-2له ههوڵدام چهندی بکرێ زووتر دادئهستێنی گشتی ببینمو له بارهی داهاتوومهوه
قسهی دهگهڵ بکهمو دهقی سزاخوازییهکهی لێوهربگرم.
-3پێموایه دهبێ ئێوه له فکری پهیداکردنی تیمێک لهو پارێزهرانهدا بن که لهو بوارانهدا
شارهزان .ئانجل* لهوبارهیهوه قسهی دهگهڵ کهسێک کردوه ،باشتره پێوهندی بهوهوه
بگری.

* لهدهقی ئی لییییهکهدا  Angelهاتوه که به مانای فریش هیهو له نامهی هووهیدادا بێ وماو ئامائه به دوک ۆر
فریش هی ئی شایه.
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-4لهودۆستانهمان که لهبازاڕو کۆڕوکۆمهڵه مهزههبییهکان ئاشنایان ههن بپرسه داخوا
(جگهله پارێزهران) دهتوانین پیاوێکی شارهزای مهسهله مهزههبییهکان بدۆزینهوه .داخوا
پێی وایه فهلسهفی حازره لهو بارهیهوه کارێک بکا؟(له دادگاو ئهگهر نهکرا له دهرهوهی
دادگا؟ تهلهڤیزیۆن -چاپهمهنی).
-5دهمهوێ لێرهدا چهند خاڵێک ڕوون بکهمهوه :بۆچی منیان له 17ی خهزهڵوهردا گرت.
ئهمه پیالنێک بوو بهدهست زاهیدییهوه (که دیاره دهگهڵ شهریفئیمامیو ئهمینی
دهست پێکرا)و ههروهها چهند کهسێک له سوپادا بۆ ئهوهی ههموو دیزهو گۆزهکانی
ڕووداوهکانی 15ساڵی ڕابردوو له سهری مندا بشکێنن .قهرار بوو شا ئیددیعا بکا که
خهبهری لهو شتانه نهبووهو چۆن خهڵک باوهڕیان بهو دهکرد .بهرگی نوێت لێ مهبارهک
بێ .ئهمه بیرێکی گهوجانه بوو .خهڵک ئهوهیان وهك ڕێگهچارهسهر قبووڵ نهکرد.
لهبیرت نهچێ دوای دهستلهکارکێشانهوهی من چاپهمهنیو نوێنهرانی مهجلیس هێرش
بـــۆ سهر منیان دهست پێکرد زاهیدیو دارودهستهکهی دهیانهویست من بکهنه
قوربانیو شا سهرهنجام تهسلیم بوو( .ئامووزگار کۆمهگی کرد).
-6بۆچیو کهنگێ له وهزارهتی دهربار کشامهوه .شهوی شهممه 18ی خهرمانان واته
ڕۆژی دوای ههینیی ڕهش ،ئهو ڕۆژهی ژمارهیهکی زۆر له خهڵک کوژران .ئهمه
ڕێگهچاره نهبوو .ئهمهم به شا گوتو دهستم لهکار کێشایهوه .چهندڕۆژ دواتر کاتێک له
شوێنی ژیانی خۆم چوومه دهر ئهو وهزیرێکی تازهی دهرباری هێنا[ .زهقکردنهوهکان
ههموو هی دهقهکهن] ئهمن دژی ئهوکاره بووم که کردیان.
-7پێموایه دۆستانی ئێمه دهتوانن ئهم دووخاڵه زانیارییه به ئاشکرا یان به نهێنی له بازاڕو
له نێو کۆڕوکۆمهڵه مهزههبییهکاندا بێننه گۆڕێ.
-8خهڵکێکی زۆر گیراون-وهزیران ،سوپاییان،کارمهندان -زۆری پێدهچێ تا نۆرهی دادگای
ههموویان دیاری دهکرێ .له ڕاستیدا دهبێ ههموو ڕێژیمی پێشوو پاکسازی بکهنو
ئهمه دوو میلیۆن کهس دهگرێتهوه.
-9باوهڕم وایه دهبێ بزانین دادگا کهنگێ دهست پێدهکاو له بارهی پارێزهرهکانهوه
دهبێ چبکهین .لهو بارهیهوه دهگهڵ ئانجل پێوهندی بگره.
439

مهتهڵۆکهی هویدا
-10ئاکامی داخوازی کهسایهتییه نێونهتهوهییهکان چبوو؟ پێم وایه له ڕێگای تهقیهددین
سوڵح ،وهزیری دهرهوهی لوبنانهوه دهتوانین کهلک له شیعهکانی لوبنانو موسوڵمانانی
دیکه وهربگرین که ههیئهتێک بنێرنه ئێره .وابزانم ئانجل لهو بارهیهوه ئاگادارهو دهبێ
پێوهندیی دهگهڵ بگیرێ .نازانم کهنگێ دێتهوه[.زهقکردنهوه له دهقهکهدایه].
-11له یادداشتیکدا پوختهی خهبهرهکانم بدهیه .لێره له ههموو شتێک بێخهبهرم.
-12لهبارهی "کاناڵ"هوه تکایه به ئانجل بڵێ ههرکارێکی پێویسته بیکا.

ئهو "کاناڵ"هی له بهندی 12ی نامهکهدا ئاماژهی پێکراوه یهکێک له بهندییهوانهکانی
هووهیدا بوو .ههر بۆخۆی پێوهندیی به بنهماڵهی هووهیداوه گرت .گوتی له بهرامبهر
پاداشێکی گونجاودا،دهبێته ئهڵقهی پێوهندیی هووهیداو بنهماڵهکهی .دیاره بنهماڵهی
هووهیدا لهو کاتهدا ،لهو جۆره پێشنیارانه بهگومان بوون .چهندین کهسی دیکهش پێشتر
دهرگای ئهو سهودایهیان کردبۆوه .دهیانگوت له پارێزهرانی هووهیدان ،کهچی بهکردهوه
به قۆڵبڕ دهردهچوون .بهاڵم "کاناڵ" بهڵێنی خۆی برده سهر .له بهرامبهر ههر پهیامێکدا
که دهیگهیاند،کرێیهکی وهردهگرت .دیاره ئهوهنده بهتهماعیش نهبوو .بهرزترین
پاداش که داوای کرد تهلهڤیزیۆنێکی ڕهنگاوڕهنگ بوو،و ههربۆیهش ناوه نهێنییهکهی بوو
6

به "کاناڵ"

ههوڵهکانی هووهیدا له زینداندا له ناردنی ئهو پهیامه نهێنییانهدا بهرتهسک
نهدهبوونهوه .له نێوهڕاستی خاکهلێوهدا،یادداشتێکی بۆ ئهسهدوڵاڵی موبهششیری نووسی
که ئهودهم هێشتا وهزیری دادی دهوڵهتی کاتی بوو *.له نامهکهدا داوای دیدارێکی
تایبهتیی له موبهششیری کردبوو .ههرلهو کاتهدا نووسیبووی ئهگهر له دادگایهکی
ئاشکرادا موحاکهمهی بکهن،ئهویش ههرچی لهبارهی مێژووی سهردهمی پههلهوییهوه
دهیزانێ باسی دهکا .هووهیدا به ڕواڵهت تێگهیشتبوو که تهنیا ئیمکانی زیندوومانی
لهوهدایه که چارهنووسی خۆی بداته دهستی دهوڵهتی کاتی .دهیزانی که تهنیا دهوڵهتی

* به باوههی من ئهوه که له بهندی دووهمی نامهکهیدا ،ئامائه به دیدار ده رهد "دادئهسر ێ ی شر ی" دهکرا ،مهبهسر ی
ههر ئهم نامهیهو ههوڵی چاوپێکهوتن ده هد موبهششیرییه.
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کاتی لهوانهیه بۆ ڕاگهیشتنێکی جیددی به دۆسیهی هووهیدا،دادگایهکی دادپهروهرو
ئاشکرا پێکبێنێ .ههربۆیه نهکههر له یهکهمین ڕۆژی شۆرشدا پێوهندیی دهگهڵ یهکێک
له وهزیرانی دهوڵهت گرت ،بهڵکوو دواتریش ،وهک لهونامهیهو نیشانهکانی دیکه
دهردهکهوێ ،ههوڵی دهدا چارهنووسی خۆی بداته دهست ئهو دهوڵهته .بهاڵم ڕاستییهکه
ئهوه بوو که موبهششیری ،ههرچهند به ڕواڵهت بهرزترین کاربهدهستی دادوهریی واڵت
بوو ،بهکردهوه هیچ دهسهاڵتێکی نهبوو .تهنانهت نهیدهتوانی بچێته دیداری هووهیدا له
زیندانیش .ههڵسووڕێنهرانی زیندانی قهسر ،به ڕواڵهت به پهیڕهوی له فهرمانی
ڕووحانیگهلێکی وهک خهڵخاڵی ،پێشی ئهو چاوپێکهوتنهیان گرتبوو.
موبهششیری که له سهرنهکهوتنی ههوڵهکانی وهجان هاتبوو ،پهنای بۆ بهنیسهدر برد.
ههردووکیان دهیانزانی که لهههموو مهسهله گرنگهکانی واڵتدا،دوابڕیار به ئایهتوڵاڵ
خومهینییه .دهیانزانی که چارهنووسی هووهیداو چهندوچۆنی دادگاکهشی له گرنگترین
مهسهلهکانی ڕۆژن .ههربۆیه به ههلیکۆپتێر چوونه قومو چاویان به ڕێبهری شۆرش
کهوت .کیسهیهکی پڕ له بهڵگهو ههروهها یادداشتی هووهیدایان که لهسهر کوته
کاغهزێکی زهرد نووسرابوو دهگهڵ خۆیان برد .موبهششیری تهنانهت لهو کاتهشدا
پێوهندیی به هێندێک له چاالکانی پێشووی کۆنفێدڕاسیۆنهوه گرتبوو و داوای لێ-
کردبوون بهڵگهو سهنهد لهدژی هووهیدای بۆ بنێرن .بهنیسهدرو موبهششیری به
ئایهتوڵاڵ خومهینییان گوت که"،ئهم کیسهیه پڕه له بهڵگه که وهزارهتی داد کۆی
کردوونهوهو ههموویان ڕادهی بهرباڵوی گهندهڵیی ڕێژیمی پێشوو پشتڕاست دهکهنهوه"،
گوتیان هووهیداش ئامادهیه،ئهگهر له دادگایهکی ئاشکرادا دادگایی بکرێ ،ههرچی دهی-
زانێ بیڵێ 8.بهنیسهدر جهختی کردهوه که دادگایهکی وا به سهرکهوتنێکی گهوره بۆ
شۆرشی ئیسالمی دهژمێردرێ .گوتی لهم ڕێگایهوه دهتوانین له دادگای بیروڕای گشتیی
ئێرانو جیهاندا ،ڕێژیمی پێشوو مهحکووم بکهین .به ڕێنوێنو مهبهست"مرشد و مراد"ی
9

خۆی لهو دهورانهیدا گوت بهمکاره" ،مێژووش ئێمه به بێگوناح دهناسێ".

ئایهتوڵاڵ خۆمهینی نهدهچووه ژێر بارو دهیگوت ئهم تاوانبارانه شیاوی دادگا نین .بهاڵم
دوای ماوهیهک ،ههرنهبێ بهڕواڵهت ،ڕازی بوو .دهستووری به بهنیسهدرو موبهششیری
دا که بچنهوه تارانو کاری وهڕێخستنی دادگای ئاشکرای هووهیدا دهست پێبکهن.
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دیداری ئهو سێکهسه الی ڕۆژئاوا تهواو بوو .موبهششیری بڕیاری دا ڕۆژی دواتر بچێته
10

سهردانی هووهیداو لهو بڕیاره ئاگاداری بکا.

بهاڵم به پێچهوانهی ئهم وادهو بهڵێنانه،به پێچهوانهی بهڵێنی ئایهتوڵاڵ خومهینی ،ڕۆژی
دوای دیداری دهگهڵ بهنیسهدرو موبهششیری ،دهوروبهری سهعات سێی پاش نیوهڕۆ،
هووهیدایان برده دادگای خهڵخاڵی .بهنیسهدر به پێداگرتنهوه دهیگوت" :هیچ کهس
جگه له خومهینی نهیدهتوانی له بارهی دادگای هووهیداوه بڕیار بدا 11".خهڵخاڵییش له
بیست ساڵی دواییدا زۆرجار گوتوویه ههرچیی کردوه ،به فهرمانی ئیمامهکهی بووه.
هاوکات دهگهڵ بیستهمین ساڵوهگهڕی شۆرش ،خهڵخاڵی له وتووێژێک دهگهڵ
ههواڵنووسی ڕۆژنامهی نیۆیۆڕکتایمزدا دووباره جهختی کردهوه که" ،ههرچی
12

کردوومه ،به فهرمانی پیرۆزی ئیمام بووه .تهنیا ئهوشتهم دهکرد که ئهو دهیهویست".
لهو سهردهمهدا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی تووشی ملمالنهیهکی سهختی نێوخۆیی بوو.
جگهلهوه ،کاربهدهستانی ڕێژیم نیگهرانی کۆدیتای شاپهرستهکانیش بوون .ئاخونده
توندڕۆیهکان به ڕێبهریی ئایهتوڵاڵ خومهینی گهیشتنه ئهو ئاکامه که بهرپاکردنی

دادگایهکی ئاشکرا به زیانیان تهواو دهبێ .دهیانزانی که دادگایهکی وا ههرنهبێ دووسێ
حهوتوو دهکێشێو به پێداگرتن لهسهر ڕێو شوێنه قانوونییهکانو عورفی قانوونی،
سهرهنجام دهستی هێزه نێوهندڕۆیهکان بههێزتر دهکا .بهناچار سیاسهتی تۆڵهکردنهوهو
قینپێڕشتنیان وهپێش داوهریی ههڵسهنگاوو قانوونیی دادگایهکی ڕاستهقینه خست .دیاره
به باوهڕی بهنیسهدر ،ئایهتوڵاڵ خومهینی بوو ،که موحاکهمهی هووهیدای به خهڵخاڵی
ئهسپارد .دهڵێ " ،هێندێک کهس دهترسان له درێژهی دادگادا،تهونوبهستهکانیان دهگهڵ
ئهمریکاییهکا بکهونه ڕوو .جگهلهوه ،هێندێکیش دهترسان دۆسیهکانیان ئاشکرا ببنو بۆیه
تێدهکۆشان رایهکهی خومهینی پشت گوێ بخهنو نهیهڵن دادگایهکی ئاشکرا بۆ هووهیدا
پێک بێ .له یهکهم ڕۆژی شۆرشدا ،کاتێک دهفتهرهکانی ساواک کهوتنه دهستی ئێمه،
لهنهکاو دیتمان دهوری چل دۆسیهی نهێنی ونن .ئهو جهنابانه نیگهران بوون که هووهیدا
له دادگادا تهونوبهستهکانیان دهگهڵ ڕێژیمی شا لهقاو بدا .دهترسان باسی ئهو دهم-
شیرنییانه بکا که هێندێکیان له دهوڵهتیان وهردهگرتن .کاتێک دواتر دووکهس له
کارمهندانی دهفتهری من ڕاپۆرتێکی نهێنیی سهد الپهڕییان دهربارهی تهونوبهستهکانیان
دهگهڵ ئهمریکا ئاماده کرد،ههردووکیان دهسبهجێ بهتۆمهتگهلێکی پڕوپووچ گرتنو
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مهتهڵۆکهی هویدا
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ئیعدامیان کــــردن".

بهنیسهدر دهیگوت له ئهنجومهنی شۆرشیشدا که بهکردهوه

ئیدارهی واڵتی به دهستهوه بوو ،ههموو بێ ههاڵواردن ههرنهبێ بهڕواڵهت الیهنگری
دادگایهکی ئاشکرا بۆ هووهیدا بوون 14.به جۆرێکی دیکه بڵێین ،تهنیا کهس که دهیوێرا
موحاکهمهی هووهیدا ،ئهویش له دادگایهکی شۆرشگێڕی کهموزۆر نهێنیدا ،به خهڵخاڵی
بسپێرێ ئایهتوڵاڵ خومهینی بوو و بهس .مهبهستی ئایهتوڵاڵ خومهینی ههرچی بوو ،لهیهک
شتدا ناکرێ گومانمان ههبێ :به موحاکهمهی هووهیدا به دهستی خهڵخاڵی پاکسازییهکی
بهرباڵوی ئیداره دهوڵهتییهکانیش دهست پێکراو پاش ماوهیهک ،ئهندامی لهشی یهک-
یهکی کارمهندان ،ئهفسهرانی سوپا ،جوولهکهکان ،بههاییهکانو ههموو نهیارانی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێرانی وهلهرزه خست .زۆری پێنهچوو که ئیسالم پهنایی بوو به تهنیا
دهستهبهری مانو ئهمنیهت و گرنگیش نهبوو ئهو ئیمانهێنانه ڕیشهی له باوهڕی
ڕاستهقینهدایه یان تهنیا ڕواڵهتبازییهکهو بهس.
***
کاتێک هووهیدایان هێنایه ژووری دادگا،دهوری چلکهس له ژوورهکه بوون ،چاکهتێکی
چهرمو بڵووزێکی تهنکی یهخهخڕی دهبهردا بوو .یهخهی کراسه ڕهنگتاریکهکهی له
بڵووزهکهی هاتبۆ دهر .شاڵوارێکی کمریتیی ڕهنگقاوهیی دهپێدا بوو .یهکدوو ڕۆژ پێش
دهستپێکردنی دادگا ،کهسێکی نهناسیاو زهنگی بۆ ماڵی دوکتۆر فریشتهی ئینشا لێداو
دهستووری دا دهستێک لیباسی تازه بۆ هووهیدا بهرنه زیندان .وا دههاته بهرچاو دێهاتی
بێ .ههرئهو کهسه پێشتریش چهنـــــدجار زهنگی لێدابوو .له ئێرانیش ههروهک واڵتانی
دیکهی جیهان ،زمان دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتییه .وشهکانو ڕاوێژی ههر کهسێک مۆرێکی
چینایهتیی پێوهیهو ڕهگه کۆمهاڵیهتییهکانو جوگڕافیای زمانیی قسهکهرهکه نیشان دهدهن.
دوکتۆر فریشتهی ئینشاش کهسایهتیی دێهاتییانهی مهئمووری زیندانی ههر لهو
ڕێگایهوه بۆ دهرکهوتبوو .دهزانین که بۆ زۆربهی زۆری پیاوانو ژنانی دێهاتی ئێران،
ناوی ژن بهشێک له نامووسی پیاوو پیرۆزو تایبهتییه،و دهبێ له ئازاری چاوو گوێو زمانی
نامهحرهم بهدوور ڕابگیرێ .ههربۆیه ،پیاوانی الدێ عادهتهن هاوسهرهکانیان ههرگیز به
ناوی ڕاستهقینهی خۆیان بانگ ناکهن .دهیانهوێ نهکههر ڕوخسار بهڵکوو ناوی ژنانیش
لهپشت پهردهوه ڕابگرنو بپارێزن .یهکێک له باوترین پهرده لهفزییهکان ،ناوی کوڕه
گهورهی بنهماڵهیه  .مهئمووری زیندانیش به پهیڕهوی لهو نهریته له پێوهندییه
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مهتهڵۆکهی هویدا
تهلهفۆنییهکانی خۆیدا ،به دوکتۆر فریشتهی ئینشای دهگوت "دایکی عهلی" چونکه
کوڕهکهی ناوی عهلی بوو .ئهمجارهیان گوتبووی"،دایکی عهلی ،دهستێک لیباسی تازهو
15

دهرمانهکانی بۆ بێننه زیندان".

که هووهیدا وهژوور کهوت ،فهزایهکه ئاڵۆز دیار بوو .ئهویان لهسهر کورسییهکی ساده
له نێوهراستی ژوورهکه دانیشاند .ڕووبهڕووی وی سهرۆکی دادگاو ڕاوێژکارهکانیو
دادئهستین لهپشت یهک مێز دانیشتبوون .دوو مێزی چووکهڵه له تهنیشت کورسییهکهی
هووهیدا دانرابوونو به پێچهوانهی دادگای یهکهم ،ئهمجار ئهگهر پێویست بایه دهی-
توانی بۆ نووسین کهلکیان لێوهرگرێ .دهفتهرێکی ئهستووری یادداشتی بهرگچهرمی
پێبوو لهسهر یهکێک له مێزهکانی دانا .هووهیدا له یهکێک له ههوهڵین ڕۆژهکانی نێو
زیندانی کۆماری ئیسالمیدا داوای له دوکتۆر فریشتهی ئینشا کردبوو دهفتهرێکی
یادداشتی بۆ ئاماده بکا .گوتبووی" :دهمهوێ ئهوهی لێره بهسهرم دێ لهو دهفتهرهدا
بنووسم 16".دواشوێنهواری ئهو دهفتهری یادداشته،وێنهگهلێکن که ڕۆژنامهکان لهو
سهردهمهدا له باسی دادگای هووهیدادا چاپیان کردن که لهواندا دهکرێ دهفتهرهکهش
لهسهر مێزه چووکهکه ببینی .ڕوون نیه دوای ئهوڕۆژه ئهو دهفتهره چیی بهسهر هاتوهو
داخوا ئهمڕۆ دهکرێ سهروسۆراغی پهیدابێ یان نا.
ڕوخساری دانیشتووان لهبهر چاوی هووهیدا گرژترو نادۆستانهتر له دادگای یهکهم دیار
بوو .ژمارهی ڕۆژنامه نووسهکانیش بێگومان کهمتر بوو .هادیی غهففاری که توندڕهویو
جنێوفرۆشیو وته به ڕواڵهت شۆرشگێڕانهکانی،و ئۆگرییهکهی به توندوتیژی بۆ
ههمووان ڕوون بوو ،وهک ڕاوچییهکی بێسیکهدانه لهپهنای هووهیدا دانیشتبوو .ئیدی
هووهیدا ئهو هووهیدایه نهبوو که له ڕۆژهکانی سهرهتای شۆرشدا بێپهروا بهرگریی له
دهسکهوتهکانی دهوڵهتی خۆی دهکرد .ئێستا وا دیار بوو ئارامو سهنگین تهسلیمی
چارهنووسی حهتمیی خۆی بووه .به ڕاوێژێکی پڕ له نیگهرانییهوه له خهڵخاڵیی پرسی:
"ئهمانه ههموو پاسداری شۆرشن؟" خهڵخاڵی وهاڵمی پرسیای هووهیدای نهدایهوه.
لهجیاتی ئهوه ،بهڕاوێژێکی توندو تێکهڵبهسهرکۆنه ،پرسی"،چما فهرقی چیه؟ خۆ برایانی
پاسدار وهک ساواکییهکانی ئێوه نین.

17

دهوری سهعات سێی دوانیوهڕۆ دادگا به ڕهسمی دهستی بهکار کرد .چهند ئایهتێک
قوڕئان خوێندراو پاشان دهقی سزاخوازییهکهیان که بێکهموزۆری ههر سزاخوازییهکهی
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مهتهڵۆکهی هویدا
دادگای یهکهم بوو ،خوێندهوه .هێشتا خوێندنهوهی ئهو حهڤده بهنده تهواو نهببوو که
دهنگی باڵهکانی ههلیکۆپتێرێک کاری دادگای ڕاگرت .پهرێشانیو دڵهخورپه له حهوادا
شهپۆلیان دهدا .ههلیکۆپتێر هاته خوارو لهجێیهک ،ڕاست بهرامبهر پهنجهرهی ئهو
ژوورهی دادگایهکهی تێدا بهڕێوه دهچوو،دهمهساتێک ڕاوهستا .فڕینهوهکهی تهواو
چاوهڕواننهکراو بوو .تهنانهت دیار نهبوو ئیزنی فڕینیشی له کێ وهرگرتوه .ئامانجیشی
ڕوون نهبوو .ئایا نیازی نیزیکایهتیی ههبوو یان به دوای ئامانجێکی دوژمنانهوه بوو؟ هیچ-
کهس وهاڵمی هیچکام لهم پرسیارانهی نهدهزانی .ناچار تێکهاڵوێک له ترسو ناڕوونی،و
18

تهنانهت ترسو ئومێدیش ،دادگای تووشی پهککهوتنێکی کاتی کرد.

ڕهنگه خهڵخاڵیو هووهیدا هیچیان نهیانزانیبێ که شهوی پێشتر هێنری
پڕێشت*،بهرپرسی بهشی ئێران لهوهزارهتی کاروباری دهروهی ئهمریکا،ئاگادار بوو که
دادگای هووهیدا بـــــــهزوویی دهست پێدهکرێتهوهو گیانی هووهیدا له مهترسیدایه.
ئهویش دهسبهجێ تهلگڕافی بۆ چارلز ناس **،کارداری ئهو کاتی ئهمریکا له ئێران لێداو
داوای لێکرد ههرچی بکرێ زووتر کاربهدهسته ئێرانییهکان ببینێو نیگهرانیی دهوڵهتی
ئهمریکا له وهزعی هووهیدا به ئاگاداریی دهوڵهتی ئێران بگهیهنێ.

19

پاش نیوهڕۆی ڕۆژی دواتر ،ناس چاوی به ئیبڕاهیمی یهزدی کهوت که ئهوکات هێشتا له
ڕووما چاالکهکانی دهوڵهتی کاتی بوو .ههرکه ناس ناوی هووهیدای به زماندا
هات،یهزدییش به ڕاوێژێک که" ،نه دۆستانه بوو،نه ڕاستوێژانه"،له بارهی تاوانهکانی
ساواکهوه دهستی کرد به وتاردان .هێندێ دۆسیهی له چهکمهجه (کشو)ی مێزهکهی
دهرکێشان .گوتی بهڵگهی تاوانهکانی ساواکن .گوتی هووهیدا دهستی له تهواوی ئهو
تاوانانهدا ههبوو 20.سهرهنجامیش وتهکانی بـــهم قســهیه کۆتایی پێهێنا که سهرهڕای
ههموو ئهو ڕاستییانه گیانی هووهیدا بههیچ جۆر لهمهترسیدا نیه .دواتر ڕوون بۆوه که
ههرئهو کاتهی یهزدی ئهم بهڵێنانهی دهدا ،هووهیدا له دادگای خهڵخاڵیدا بوو و زۆریش
وێ دهچوو تهنانهت چارهنووسیشی دیاری کرابێ .ناس دهیگوت" :ههرگیز تێنهگهیشتم
که بهڕاستی ئهوکاتهی یهزدی قسهی دهگهڵ من دهکرد نهیدهزانی هووهیدا چیی
21

بهسهر هاتوه یان درۆی دهگهڵ دهکردم".

Henry Precht
Charles Nass

*

**
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مهتهڵۆکهی هویدا
بهههرحاڵ چاوهڕوانیی دادگا زۆری نهکێشا .ههلیکۆپتێرێک که به شێوهیهکی گوماناوی
هاتبووه فهزای زیندانی قهسر لهنهکاو ههروا به چهشنێکی گوماناوی،فهزای زیندانی
بهجێ هێشتو قهتیش نههاتهوه .رهنگه هاتنی ئهو ههلیکۆپتێره دواساتهکانی هومێدی
هووهیدا بووبێ .خوێندنهوهی سزاخوازییهکه دهست پێکرایهوه .پێش ههڵفڕینی
ههلیکۆپتێرهکه ،فهزای کۆبوونهوهکه ئاڵۆز بوو .کاتێک دادگا کاری خۆی دهست پێ-
کردهوه ،ترسو دڵهڕاوکێیش کهوته سهر ئهو ئاڵۆزییه .دوای تهواوبوونی خوێندنهوهی
سزاخوازییهکه ،دادئهستێن دهستی به قسه کرد .قسهو بهڵگهو شاهیدێکی تازهی نهبوو.
ههرئیددیعای نێو سزاخوازییهکهی دووپاته دهکردنهوه .تهنیا جیاوازیی وی دهگهڵ
خهڵخاڵی ئهوه بوو که له ڕاوێژی قسهکانیدا نهزمو ویژدانێکی ههرچهند کهمڕهنگیش بێ
بهرچاو دهکهوت 22.دیاره پاش قسهکانی دادئهستێن ،دووباره نۆرهی خهڵخاڵی هاتهوه.
جارێکی دیکه بهتوندی هێرشی کرده سهر تۆمهتلێدراو .تهنانهت ههوڵی نهدهدا
بهڕواڵهتیش خۆی بێالیهن نیشان بدا .له بیرهوهرییهکانیدا به خۆڕانانهوه دهڵێ چلوپێنج
دهقیقه بێڕاوهستان ،هێرشم بۆ کرد .دهڵێ تاوانهکانی ڕێژیمی پههلهویم گێڕانهوهو
هاودهستیی هووهیدام له ههموویاندا نیشان دا .تهنانهت حاشا لهوهش ناکا که
چارهنووسی هووهیدا پێش دهستپێکردنی دادگا بڕابۆوه .له بیرهوهرییهکانیدا پێی لێ-
دهنێ که" ،ئێمهش تهواو هۆشمان له خۆمان بوو و نهماندهویست کاڵومان لهسهر نێن.
بۆیه زۆر بهجیددی دهمهویست تا کۆتایی دادگاو تهنانهت ئیعدامی هووهیداش له
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دهرهوهی زیندان کهس له چارهنووسی ئاگادار نهبێ".

کاتێک هووهیدا بهوردی گوێی له سزاخوازیو هێرشه توندهکانی سهرۆکی دادگاو
دادئهستێن بوو ،وهختێک فهزای قورسو داگیرساوی دادگای ههڵسهنگاند،و کاتێک بیری
له کاتو ههلومهرجی نائاسایی کاری دادگا کردهوه ،وا دیار بوو یهکسهر ناهومێدیو
تهسلیم بهسهریدا زاڵ بوون .جارجاریش لهنهکاو له بارودۆخهکه تووڕه دهبوو .له
شێوهی کاری دادگا ناڕازی بوو .گوتی کهسێک لهالیهن دادگاوه قهولی بهو داوه که
سزاخوازییهکی تازه ڕێک دهخرێو پێش دهستپێکردنی کاری دادگا ،دهقهکهی دهدرێتێ.
پرسی" ،ئهمن لێرهدا نازانم دهربارهی کام سزاخوازی قسه دهکهین ".کاتێک وهاڵمی
البهالو توندی خهڵخاڵیی وهرگرتهوه ،دیسان بێپهروا گوتی" ،دیسان عهرزتان دهکهم لێره
قوربانی پێویسته .ئهمن تهسلیمم 24".ههرلهو کاتهدا چهند ساتێک دواتر ،زهردهخهنهیهکی
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بهڕوخساری خهڵخاڵییهوه دیتو گوتی"،بزهی ئێوه جهنابی سهرۆک له بــاری
25

دهروونییهوه هێزم پێدهبهخشێ".

ئهمجارهش ههروهک دادگای یهکهم خهڵخاڵی له ڕاستیدا ههموو ڕێوشوێنه ناسراوه
قانوونییهکانی پشت گوێ خست .وا دیار بوو له شێوهو نێوهرۆکی کاردا پابهندی هیچ
ئهسڵێک جگه له تهواوکردنی خێراتری کاری دادگاو جێبهجێکردنی حوکمهکه نیه.
ههرلهو کاتهدا ،ئهوشتانهی ئهوو دادئهستێن له هێرش بۆسهر هووهیدادا دهیانگوتن
لهجێدا ههر دووپاتهکردنهوهی ئهو بۆچوونانه بوون که له دادگای یهکهمدا هاتبوونه
گۆڕێ .هووهیداش ستڕاتیژیی بهرگریی خۆی نهگۆڕیبوو .ئهوهنده نهبێ که بهشێک له
بهرپرسایهتیی کارهکانی ڕێژیمی پێشووی قبووڵ دهکرد .جهختی دهکردهوه که
گوناحکاری سهرهکی سیستمهکه بوو .داوای لێبووردنی لهو کهسانه کرد که به دهستی
ساواک ئهشکهنجه کرابوون ،بهاڵم ههرلهو کاتهدا دووپاتهی کردهوه که ئیدارهی ساواک
تهنیا به دهست شاوه بوو .گوتی له شهڕی دووهمی جیهانییهوه ،ههموو سهرۆک-
وهزیرهکان ،بێجگه له موسهددیق ،له چوارچێوهی سیستمێکدا کاریان کردوه که لهودا
بهشی زۆربهی دهسهاڵت به دهست شاوه بووه .گوتی ئهمن ئهوسیستمهم دانههێناوه،
بهڵکوو درێژهم پێداوه 26.دووباره وهبیری هێنایهوه که ساواک ،سوپا ،سیاسهتی
دهرهوهو کهموزۆر ههموو بواره گرنگهکانی بڕیاردان له پاوانی شادا بوون .حاشای لهوه
دهکرد که "نۆکهری ئهمریکاییهکان" بووبێ .گوتی" ،ئهگهر ئهمریکاییهکان ئاغای من
بووایهن ،جهنابی سهرۆک ،ئهمن لێره چیم دهکرد؟ ئێستا لێره له خزمهتتاندا نهدهبووم".
پرسی" ،جهنابی سهرۆک،لهنێو ههموو ئهوانهدا که پێش منو پاش من بوونه سهرۆک-
وهزیر کامیان لێره،لهتارانن؟"

27

ستڕاتێژیی بهرگریی هووهیدا له زۆربارهوه الوازیی ههبوو .گومانێک نیه که ئهو دهی-
زانی له ڕوانگهی قانوونی بنهڕهتیی ئێرانهوه،به هیچ جۆر ناتوانی سیستم به تهواوی به
بهرپرس بزانیو تاک ،ئهویش سهرۆکوهزیری واڵت به بێخهتا دابنێی .دهزانین که
هووهیدا له سهرهتای سهردهمی سهرۆکوهزیریی خۆیدا،ڕۆژێکیان دهگهڵ ژمارهیهک له
وهزیرانو ڕاوێژکارهکانی چاوی به شا کهوتبوو .بهرنامهی کاری کۆبوونهوهی ئهوڕۆژه
"شۆرشی ئیداری" بوو .قهرار بوو ئهو مهسهلهیه وهک ئهسڵێکی تازه،بخرێته سهر
ئهسڵهکانی "شۆرشی شاو خهڵک" که به خێرایی له زیادبووندا بوون .دوای کۆتایی
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کۆبوونهوهکه که لهودا الیهنهکانی ئهو شۆرشه به کورتی کهوتنه بهرباسو وتووێژ،
هووهیدا داوای له نهڕاقی کرد که دهگهڵی بچێته شارو کۆشکی سهرۆکوهزیری .نهڕاقی
له کۆبوونهوهکهو له حوزووری شادا گوتبووی دهبێ کارمهندانی دهوڵهت فێر بکرێن که
چۆن سهرپێچی له فهرمانه ناقانوونییهکان بکهن .هووهیدا ههروهک ههمیشه لهپشت
فهرمانی پهیکانهکهی دانیشتو نهڕاقی له تهنیشتی سوار بوو و پارێزهرهکانی هووهیداش
لهسهر کورسییهکانی پشتهوه سوار بوون .هووهیدا دهستی به قسه کردو چونکه بابهته-
کهی به گرنگ دهزانی،وهک عادهتی خۆی به فهڕانسهی قسهی کرد .به نهڕاقیی گوت:
"ئهگهر ئهوقسهیهی ئهمڕۆ کردت دروست بێ ،ههموومان گوناحبارین .له ههلومهرجی
ئێستادا چارهیهکمان نیه جگه لهوهی فهرمانی سهرۆکهکانمان که هێندێ جار ناڕهواشن
جێبهجێ بکهین 28".له ڕاستیدا ،هووهیدا زۆرجار به دۆستانو هاوکارانی نیزیکی خۆی
گوتبوو که پێشکهوتنی ئێران له گرهوی ملڕاکێشان بۆ ئهو فهرمانه جاروبار ناقانوونی-
یانهدایه .باوهڕی وابوو که پێشکهوتن بێ ڕێبهرایهتیی شا دهرهتانی نیهو له ههلومهرجی
ئێستادا بهردهوامیی ئهو ڕێبهرایهتییهی له ملکهچی بهرامبهر به فهرمانهکانی شادا دهدی.
دیاره زۆرجار دۆستانو خزمانی هووهیدا دژی ئهو بۆچوونهی دهوهستان .لهالیهک
هێندێکان دهیانگوت لهجێدا ملکهچی بهرامبهر به فهرمانی ملهوڕانه ڕێگای پێشکهوتن نیه.
لهالیهکی دیکهش ،هێندێ کهس وهبیریان دێنایهوه که هووهیدا ئیدی هیچ خۆڕاگرییهک
بهرامبهر به فهرمانهکانی شا نیشان نادا .دهیانگوت ڕهفتاری وی له سنووری
بیروبهرژهوهندی سیاسی گوزهراوهو بۆته ملکهچیی تهواو .ئێستا هووهیدا له دادگادا،
سزای سیاسهتی مودارایهکهی دهدایهوه .دهزانین که ئهو ملکهچیو مودارایه تهواو به
پێچهوانهی ئهسڵهکانی قانوونی بنهڕهتیی ئێران بوو .بهاڵم خهڵخاڵی ئهوهنده له
ئهسڵهکانی ئهو قانوونه بێئاگا بوو ،ئهوهنده بهرامبهر به وردهکارییهکانی باسه
ئهخالقییهکان بێموباالت بوو ،ئهوهنده خووی به دووپاته کردنهوهی دروشمه بهتاڵو بێ-
نێوهرۆکهکان گرتبوو که دادگایهکهی ههرگیز نهیتوانی ببێته مهڕجهعێکی خاوهن-
سهاڵحیهت بۆ ڕاگهیشتن به خهتاکاری یان بێگوناحیی هووهیدا .خهڵخاڵییش ههر وهک
ئۆکڕان له وتووێژه تهلهڤیزیۆنییهکهیدا ،باوهڕی نهدهکرد که سهرۆکوهزیری واڵت
نهخشێکی له ئیدارهی ساواکدا نهبووبێو نهیتوانیبێ سیاسهتهکانی واڵت دیاری بکا .بهاڵم
خهڵخاڵی،دهگهڵ ئهوهی زۆربهی قسهکانی ناقانوونی بوون ،ههرنهبێ له خاڵێکی گرنگو
بنهڕهتیدا ههقی ههبوو .دهیگوت سهرۆکوهزیر بهپێی قانوونی بنهڕهتیی ئێران بهرپرسی
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کاروباری دهوڵهته .دهیگوت ئهگهر قانوونو ئهسڵی سهروهریی نیشتمانی پێشێل بکرێ،
وهزیرانو سهرۆکوهزیران ناتوانن بهرپرسایهتی له خۆیان داڕنن .له هووهیدای
دهپرسی بۆچی وهختێک تێگهیشتی کارێکت لهدهست نایه ،دهستت له کار نهکێشایهوه.

29

له درێژهی باسهکانی دادگای دووهمدا ،دوو خاڵی تازه هاتنه گۆڕێ .خهڵخاڵی له
هووهیدای پرسی" :به توندی دهنگۆیه که ئهتۆ گوتووته هێندێ بهڵگهت له دژی شا
ههن ...ئایا پشتڕاستی دهکهیهوه یان نا ".دهیهویست بزانێ داخوا هووهیدا حازره
بهڵگهکان بداته دادگا،و کۆماری ئیسالمی یان نا .هووهیدا لهالیهک بوونی ئهو بهڵگانهی
پشتڕاست کردهوهو لهالیهکی دیکه گومانێکی نههێشتهوه که حازر نیه بهڵگهکان بداته
دادگاو کۆماری ئیسالمی .گوتی" :ئهمن عهرزت دهکهم ئهگهر خوا تهمهنم بدا
مێژوویهک له 20ی خهرمانان[ی ]1320هوه تا ئهمڕۆ دهنووسمو لهو مێژووهدا بێ-
گومان زۆر خاڵی تاریک ڕوون دهبنهوهو بهڵگهگهلێکیشم ههیه".

30

خاڵی دووهم له بارهی خهرجی چاککردنهوهی یهکێک له شوێنه پیرۆزهکانی مهزههبی
بههایی بوو .خهڵخاڵی له هووهیدای پرسی ئایا لهو کارهدا ،ڕاستهوخۆ یان ناڕاستهوخۆ،یان
له ڕێگای دابینکردنی خهرجییهوه ڕۆڵێکی ههبووه یان نا .هووهیدا زۆر سهرسوڕماو
هاته بهرچاو .له سزاخوازییهکهدا هیج ئاماژهیهک بهو مهسهلهیه نهکرابوو .له ڕاستیدا
ئهمه تهنیا حاڵهت بوو که به درێژایی دادگای یهکهمو دووهم ئاماژه به مهزههبی بههایی
31

دهکرا .هووهیدا حاشای له ههرجۆره بهشدارییهک لهو کارهدا کرد.

پاش ماوهیهک ،ڕاوێژی شهڕانیی خهڵخاڵی جارێکی دیكه هووهیدای قانیع کرد که ئهم
کۆبوونهوهیهو وتووێژهکانی ،له ڕواڵهتپارێزی بهدهر شتێک نین .تێگهیشت که
چارهنووسی دیاری کراوهو،و ئهمجار ،ههرکه خهڵخاڵی هێرشی کرده سهر
هووهیدا،ئهویش هاته نێو قسهکانیو گوتی" :قوربان ،قازی نابێ دژی تۆمهتلێدراو قسه
بکا 32".بهناهومێدییهوه له خهڵخاڵیی پرسی"،چیتان لهمن دهوێ؟" 33خهڵخاڵییش له وهاڵمدا
گوتی "ئهتۆ مفسد فياألرض"یو پێشنیاری پێکرد که دوا بهرگریی خۆی بخاته بهر گوێی
دادگا .خهڵخاڵی بهم قسهیهی به ئاشکرا نیشانی دا که تهنانهت پێش "شور" کۆبوونهوهی
دادگاش حوکمهکهی دیاری کراوه .دهگهڵ خهڵخاڵی لهسهر ئاقاڵنهبوونی تۆمهتی "مفسد
فياألرض" کهوته کێشهوه .لهوجۆره بهڵگههێنانهوهیه،و ئهویش لهو کاتهدا،دهکرا حاڵهتێکی
خهفهتبارو ناهومێدییهکی جێگای بهزهیی ببینین .گومانێک نیه که خهڵخاڵی به خوێنی
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سهری هووهیدا تینوو بوو .داوهرییه بهپهلهکانی ئیدی لهو دهورانهدا ناوبانگیان
دهرکردبوو 34.بهوحاڵهش ،هووهیدا له دادگای کهسێکی وادا له وردهکارییهکانی زمانی
عهڕهبیو له ئاقاڵنهبوونی تۆمهتی "گهندهڵی له زهویدا" دهدوا.

35

هووهیدا قبووڵی بوو که له دهورانی سهرۆکوهزیریی خۆیدا تووشی خهتاگهلێک بووه.
بهاڵم ههرلهو کاتهدا جهختی دهکردهوه که لهم دهورانهدا ،کۆمهڵی ئێرانیش گهشهو
پێشکهوتنی بهرچاوی بهدهست هێنــــاون .دهیگوت دادگا دهبێ باره باشو خهراپهکانی
کارنامهی من لهبهر چاو بگرێ .دهتگوت وردهورده ورهی خۆڕاگریو تهنانهت
سهرکێشیی خۆشی بهدهست هێناوهتهوه .ههرلێرهدا بوو که بێپهروا دهستی کرد به
بهرگری له کارنامهی دهوڵهتی خۆی .گوتی بهرنامهی ئێمه بۆ کۆمهڵی ئێران ههم
پێشکهوتوو بوو،ههم ههققانیهتی مێژوویی لهپشت بوو .پێی داگرت که بهداخهوه
دهرفهتی پێویستی دهست نهکهوت که ئهو بهرنامهیه به تهواووکهماڵی،جێبهجێ بکا.
ئامارو ئهژمارێکیشی ئاماده کردبوو که ئهو پێشکهوتنانه نیشان بدهن .بنهماڵهی ئینشا له
ئامادهکردنی ئهو ئامارانهدا کۆمهگیان کردبوو 36.بهاڵم خهڵخاڵی پێشی قسهکانی
هووهیدای گرتو پێی داگرت که "مهچۆ نێو وردهکاری ".هووهیدا به توندیو تاڵی گوتی
ئهمن لهم دادگایهدا "بهرگری له گیانم دهکهم ".گوتی":ئهمن ناچارم وردهکاریی ئامارو
ئهژمارهکان باس بکهم ".خهڵخاڵی قانیع نهبوو و داوای له هووهیدا کرد له بوارێکی
گشتیدا درێژه به بهرگرییهکانی بدا.
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سهرهنجام هووهیدا به نیشانهی سهرکێشیو دڵشکاوی له کاری داگا،بێدهنگ بوو .دهستی
ڕاستی به تێکهاڵوێک له تووڕهییو بێموباالتی له حهوادا ڕاوهشاندو بهم کاره نیشانی دا
که ئیدی بهرامبهر بهو دادگایه قسه ناکا .بهمجۆره قۆناخێک له کاری [دادگای] خهڵخاڵی
کۆتایی هاتو ئهو بهناو "کهوته کۆبوونهوه" .سێ ئاخوندهکهی دیکه -ئازهری ،جهننهتیو
گیالنی38-چاوهدێرو ڕاوێژکاری دادگا بوون .بهپێی نهریتی ئیسالم ،ئهم ڕاوێژکارانه تهنیا له
کاتێکدا دهست لهکاری دادگا وهردهدهن که بزانن بێعهداڵهتی کراوهو چوون له دادگای
خهڵخاڵیدا نیشانهیهک له بێعهداڵهتییان نهدیبوو ،قسهیهکیشیان تێدا نهکردو بێدهنگ
دانیشتنو تهماشای کاری دادگایان کرد.
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چهند دهقیقه دوای دهستپێکردنی "کۆبوونهوه" خهڵخاڵی حوکمی دادگای ڕاگهیاند.
گوتی" :مفسد فياألرض بوونو خهیانهتی ئهمیر عهبباسی هووهیدا به گهلو نیشتمان
39

سابیتهو ناوبراو مهحکووم به ئیعدامو زهوتکرانی داراییهکهیهتی".

لهنهکاو ئارهقێکی سارد نیشته سهر نێوچاوانی هووهیدا .ڕهنگی به ڕووانهوه نهما .بۆ
نهجاتی گیانی خۆی جارێکی دیکه وهقسه هاتو گوتی" :دهزانم دهتانهوێ من بکوژن.
مانگێکم دهرفهت بدهنێ تا مێژووی دوو دهیهی دوایی بنووسم ".هووهیدا دهیزانی
زهمان به قازانجیهتی .خهڵخاڵییش ئهوهی دهزانیو ههربۆیهش بێ لهحزهیهک دواکهوتن،
پێشنیاری هووهیدای ڕهت کردهوه .گوتی خهڵکی دیکه زۆرن که دهتوانن ئهم مێژووه
بنووسن .پاشان دهستووری دا تۆمهتلێدراو له ژوورهکه بهرنه دهر .ههرلهو کاتهدا
حوکمی کرد که هیچ کهس ههقی نیه له ژوورهکه بڕواته دهر .ههروهک جاران نیگهرانی
دهستتێوهردانی حکوومهتی کاتی بوو .لهوه دهترسا کهسێک بچێته دهرێو خهبهری
کاری دادگا بداته دهوڵهتی بازرگان .دهیزانی لهحاڵهتێکی وادا،بازرگانو کابینهکهی تێ-
دهکۆشن جێبهجێکردنی حوکمهکه وهدوا بخهن .خهڵخاڵی لێبڕابوو فهرمانی ئیمامی خۆی
جێبهجێ بکا .نهیدهویست هیچ کهس له بهشی خۆی لهو ساته مێژووییهدا بێبهشی بکا.
که له ژوورێ چوونهدهر ،هووهیدا جارێکی دیکه ههوڵی نهجاتی گیانی خۆی دا .داوای له
خهڵخاڵی کرد ڕێگای بدا قسه دهگهڵ ئهحمهدی خومهینی بکا .دهیزانی که وهختی خۆی
کۆمهگی به ئهحمهدی خومهینی کردوه بچێته الی بابی که دوور خرابۆوه بۆ عێڕاق.
هیوادار بوو ئهو چاکهیهی دوێنێ ئهمڕۆ بۆ نهجاتی گیانی فریای کهوێ .خهڵخاڵی دووباره
بێڕاوهستانو دوودڵی ،داخوازی هووهیدای ڕهت کردهوه .گوتی ئهحمهدی خومهینی
هیچی لهدهست نایه .جهختی کردهوه که" :کارێکی نائاسایی که بۆ ئهحمهدئاغات کردوه
ئهوه بووه که دهستوورت داوه پاسپۆرت بۆ ئهوو خێزانو کچهکانی ئیمام دهربکهن.
40

ئهمه شتێک نیه بتوانێ کۆمهگت بکا بۆ ئهوهی ببهخشرێی".

ئهمجار خهڵخاڵی دهستووری به هووهیدا دا وهسیهتنامهی خۆی بنووسێ .هووهیدا
ئهوکارهی نهکرد .خهڵخاڵی سهرپێچیی هووهیدای به ههوڵێک بۆ نهجاتی گیانی دهزانی.
دهڵێ هووهیدا به ههڵه پێی وابوو ئهگهر وهسیهتنامه نهنووسێ،ئێمهش حوکمهکهی
جێبهجێ ناکهین 41.بهاڵم سهرپێچیی هووهیدا دهتوانێ هۆی دیکهشی ههبن .گرنگتر له
ههمووان ئهوه که دهزانین ئهو،کهمێک پێش گیرانی ،وهسیهتنامهیهکی نووسیبوو و لهالی
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یهکێک له سکرتێرهکانیی دانابوو .خهبهری به فهرهیدوونی براشی دابوو که
وهسیهتنامهیهکی وای ههیه 42.جگهلهوه ،ڕهنگه هووهیدا نهیویستبێ به نووسینی
وهسیهتنامه ڕهوایی به دادگای شۆرشو حوکمهکهی ببهخشێ.
پاشان هووهیدایان به دااڵنێکدا برده حهوشهی زیندان .دیاره ئهو زانیویهتی له کۆتایی
ئهو دااڵنهدا چ چارهنووسێک چاوهڕوانیهتی .هادیی غهففاری که به درێژایی دادگاکه له
تهنیشت هووهیدا دانیشتبوو و بهخێسه تهماشای دهکرد،دهگهڵ خهڵخاڵیو گرووپێکی
چووکهڵهی پاســـدارانو ڕووحانییان به دوای هووهیدادا دهڕۆیشتن.
ههرکه هووهیدا پێی دهحهوشهی نا ،یهکێک لهو کهسانهی له دوایهوه دهڕۆیشتن
دهمانچهیهکی دهرهێنا،سێرهی له گهرووی هووهیدا گرتو دووگوللهی پێوه نان.
هووهیدا کهوته سهر زهوی .خوێن له ڕهگی ملی فیچقهی بهست .دیار بوو ئهوهی
تهقهی له هووهیدای شهست ساڵه کرد ،دهیهویست به مهرگێکی لهسهرهخۆو پڕئازار
بیکوژێ .وا دیار بوو مهرگی دهسبهجێی دهستهی ئیعدامی بۆحاڵی هووهیدا به گونجاو
نهدهزانی .هووهیدا که دهیزانی برینێکی کوشهندهی ههڵگرتوه،ڕووی له کهسێک به
ناوی کهریمی کرد،که لهڕیزی هاوڕێیانی خهڵخاڵیدا بوو،به پاڕانهوهوه داوای لێکـــــرد
گیانی لێبستێنێ .کهریمییش دیار بوو له ڕووی لوتفهوه ،دهمانچهکهی به دهستهوه
گرتو گوللهیهکی خهالسی له سهری هووهیدا دا 43.هووهیدا ئیدی دوا ساتهکانی ژیانی
دهگوزهراند .گۆیا لهبهر خۆیهوه گوتبووی"،قهرار نهبوو ئاوا تهواو بێ 44".بهپێی ئهو
وێنانهی له تهرمی هووهیدا باڵو بوونهوهو به پێی ڕاپۆرتی پزیشکیی قانوونی،و ئهوه که
دوکتۆر فریشتهی ئینشا دیتبووی دهتوانین بڵێین بێشک هووهیدا نهک به دهسڕێژی
دهستهی ئیعدام بهڵکوو به سێ گوللهی دهمانچهیهک کوژراوه .دوکتۆر ئینشا دهیگوت،
"ئهوانهی دهستهی ئیعدام دهیانکوژێ ،دهموچاویان شین ههڵدهگهڕێ؛ ڕاست وهک
کهسێک که دهخنکێ .بهاڵم ڕوخساری هووهیدا ئهو ڕهنگو حاڵهتهی نهبوو 45".جگهلهوه،
خهڵخاڵی ئهو دهمانچهیهی وهک بهڵگهی شانازیو وهک نیشانهی ئهو ڕۆژه مهزنانه که
دادپهروهریی ئیسالمی به دهستی وی بهڕێوه دهبرا،بۆخۆی ههڵگرتو بردیهوه ماڵێ.
کاتێک نووسهری به ناوبانگی ئینگلیسی،ڤی.ئیس.نێپاڵ* له قوم،و له ماڵی خهڵخاڵی چاوی
پێی کهوت ،ئهو ههروا شانازیی به ئیعدامی هووهیداو نهخشی خۆی لهو ڕووداوهدا

452

V.S.Naipal

*

مهتهڵۆکهی هویدا
دهکرد .به نێپاڵی گوتبوو"،دهزانی هووهیدا ئهمن کوشتم ".وهختێک دیلمانجهکهی نێپاڵ بۆ
تهواوکردنی قسهی خهڵخاڵی لێی زیاد کرد که "له ڕاستیدا کوڕی ڕووحانییهکی بهناوبانگ"
هووهیدای کوشت .خهڵخاڵی دهسبهجێ به لهخۆباییبوونێکی تهواوهوه زیادی کرد که"،
46

بهاڵم دهمانچهکهی لهکن منه ...ههر له وژوورهی تهنیشتێیه".

کاتێک خهڵخاڵی له مهرگی هووهیدا دڵنیا بوو،گهڕایهوه ژووری دادگاو ئامادهبووانی له
چارهنووسی هووهیدا ئاگادار کردو پاشان بۆخۆی ،دوای چهند لهحزه ،زیندانی قهسری
بهجێ هێشت .خهریک بوو بچیته دهر که یهکێک له بهرپرسانی زیندان غاری دایه الی
خهڵخاڵیو پرسی هووهیدای چ لێبکهین .به جۆرێکی دیکه بڵێین ،تا ئهو لهحزهیه ،تهنانهت
زۆر له بهرپرسانی زیندانیش ئاگایان له چارهنووسی هووهیدا نهبوو .خهڵخاڵی له وهاڵمدا
گوتی ئیدی هووهیدایهک له ئارادا نیهو بهڕێی خۆیدا ڕۆیشت.

47

ڕۆژی مردنی هووهیدا چاپهمهنیی پێتهخت ،سهرمهست له بادهی سهرکهوتن،الپهڕهکانی
خۆیان بۆ وێنهگهلێکی به ڕاستی ناشیرین له پهیکهری هووهیدا تهرخان کرد .له ڕۆژانی
یهکهمی شۆرشدا،تاران شاری بێدهوڵهت بوو .بهوحاڵه،خهڵکی شار کهموزۆر له
نهخۆشیی قینلهزگیو خوێنخوازیی بهکۆمهڵ که فهتای زۆر له شۆرشهکانی سهردهمی
نوێ بوو ،بهدوور مابوونهوه .له ڕاستیدا له سهردهمی شۆرشی فهڕانسهوه ئهو جۆره
شێتییه دهسبهجێیه به یهکێک له پێویستییهکانی شۆرشه گهلییهکان دهژمێردرا .بهاڵم له
ئێرانو تاران،شۆرشهکه گهلی بوو ،و ههرلهو کاتهدا زۆربهی خهڵک نهجیبییان نیشان داو
ئارام مانهوهو ههوای خوێنڕێژیو خوێنخۆری له سهری نهدان .له بهرامبهردا ،هێندێ
بهش له دهوڵهتو هێزه شێوه سهربازییهکانی خوێنڕێژیو قینلهزگییان ڕهچاو کرد .له
شۆرشی فهڕانسهدا،به گیووتینیان دهگوت "ماشێن"و له پێش چاوی خهڵکو به
ڕێوڕهسمیکی تایبهتییهوه بهکاریان دێناو دوای ماوهیهک ههرئهو "ماشێن"ه بوو به
سێمبولی توندوتیژیی شۆرشگێرانهی گهل .له ئێران به باوهڕی من،وێنه خوێناوییهکانی
پهیکهری مهحکوومانی دادگا شۆرشگێڕهکان نهخشێکی وهک ئهو "ماشێن"هی شۆرشی
فهڕانسهیان له ئهستۆ بوو.

48

له یهکێک له وێنهکاندا تهرمی هووهیدا دهبینین که لهسهر زهوی پان بۆتهوهو پهتووه
شڕهیهک نیوهی لهشیی داپۆشیوه؛ پهڵهخوێن لهسهر گهروویو سهر ڕوومهتی وشک
بوون .کوته مقهببایهک لهسهر سنگی دانراوه که به خهتێکی مندااڵنه ،ناوی هووهیدای لێ
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نووسراوه .له وێنهیهکی دیکهدا ،له چهکمهجهی ساردخانهی پزیشکیی قانوونیدایه .دوو
پیاوی تفهنگبهدهست لهسهر تهرمهکه وهستاون .له ڕوخساریاندا نهک شادی ،بهڵکوو
سهرسوڕمان دهبینین .دهڵێن ئازاری مهرگ دهموچاوو جهستهی مرۆڤ خواروخێچ دهکا.
بهاڵم له ڕوخساری هووهیدادا نیشانهیهک لهو خواروخێچییه نهبوو .به پێچهوانه ،ئارامیو
هێمنییهکی سهیرو تهنانهت ههژێنهر،دههاته بهرچاو .له تهنیشت ئهو وێنه شوومو
مهرگلێدراوانه ،ڕۆژنامهکان وێنهگهلێکیشیان له دهورانی دهسهاڵتو شهوکهتی هووهیدا
چاپ کردبوو.
تهنانهت له ههڵبژاردنی ئهو وێنه کۆنانهشدا جۆرێک نیازخهراپی بهرچاو دهکهوت .له
یهکێکیاندا هووهیدای دهبینین که داهاتۆتهوهو دهستی شا ماچ دهکا .له یهکی دیکهدا،
کاڵوی گهورهی کاوبۆیهکانی ئهمریکای لهسهره .له پهنای نووسرابوو که کاڵوهکه دیاریی
ڕیچارد هێڵمز بوو-ئهو کهسهی وهختێک باڵیۆزی ئهمریکا له ئێران بوو و پێشتریش
سهرۆکایهتیی ڕێکخراوی جاسووسیی سیای له ئهستۆ بوو .-پێم وایه پهیامێک که لهو
وێنهیهدا شاردرابۆوه زۆریش پێچهڵپووچ نهبوو .ئهمریکاییهکان کاڵوێکی گهورهیان لهسهر
هووهیدا نابوو.
له ههلومهرجی ئاساییدا،خهبهری مردن به ههزار زهمینهسازی به خزمانو دۆستان
ڕادهگهیهندرێ .بهاڵم ههروا بزانه له سهردهمی شۆرشدا ،ههموو پێوانهکان تێکهڵ دهبن.
خۆشهویستیو ناسکیو جوانکاری جێگایهکیان نیه .موداراو خۆشهویستی زۆربهی وهخت
جێی خۆیان دهدهن به توندوتیژیو دڵڕهشی .دڵڕهقی لهژێر ناوی ڕقی خهڵکداو قین-
لهزگی به شێوهی توندوتیژیی شۆرشگێڕانه خۆ دهنوێنن.
پێش ههمووان تهلهفۆن بوو .ههرئهو دهنگه بوو که ههمیشه له زیندانهوه زهنگی لێ-
دهداو داوای "دایکی عهلی"ی دهکرد .ئهمجاره دهوروبهری حهوتونیوی ئێوارێ زهنگی
لێدا .لهو ڕۆژهوه که هووهیدا گیرابوو ،دایکیشی له ماڵی دوکتۆر فریشتهی ئینشا دهژیا.
بهڕێکهوت ئهوڕۆژه ئهفسهرولملووکو چهند ژنی هاوتهمهنی له ژووری دانیشتنی ماڵی
ئینشادا ڕێوڕهسمێکی ئایینییان گرتبوو .دایکی هووهیدا گوتبووی خێری لهخۆی گرتوه.
ههرکام له ژنهکان قوڕئانێکیان لهسهر سهری خۆیان ڕاگرتبوو،و بهعهڕهبیو بهدهنگی
بهرز دوعایهکیان دهخوێندو به هاواری غهمی ههناویانهوه خۆیان ڕادهژاند .زهنگی
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تهلهفۆن ئارامیی خهڵوهتهکهیانی شکاند .لهنهکاو دڵهخورپهو پهرێشانی جێگای خاترجهمیی
گرتهوه.
دوکتۆر فریشتهی ئینشا تهلهفۆنهکهی ههڵگرت .دهنگێک لهوبهرهوه بهرز بۆوه"،ئهتۆ
دایکی عهلیی؟" کاتێک وهاڵمی ئهرێی وهرگرتهوه،به کورتییهک که ڕهنگه له دڵڕهشییهوه
هاتبێ ،گوتی"،ئیدی پێویست نیه لیباسی بۆ بێنن .چهند دهقیقه پێش ئێستا ئیعدامیان کرد".
ترس کهوته گیانی دوکتۆر فریشتهی ئینشا .دهیزانی که ههموو ژنهکانو یهک لهوان
دایکی هووهیدا چاویان له زاری وییه .جگه لهوه که خۆی ئارام نیشان بدا چارهیهکی
نهبوو .ههر ئهوهندهی گوت که"،زۆر سوپاس"و ئهمجار به هێمنی،دهگهڵ ئهوهی چاوی
پڕ له فرمێسک بوون ،زهردهخهنهیهکی هێنایه سهر لێوانو خۆی خۆشحاڵ نیشان داو
گوتی" ،خانم مزگێنی .ئاغایان بۆ ئورووپا دوور خستۆتهوه ".دایکی هووهیدا وهاڵمێکی
نهدایهوه .پرسیارێکی نهکرد .ههستوسۆزێکیشی نیشان نهدا .دوعایهکهی دهست پێ-
کردهوه .بهاڵم وادیار بوو لهو لهحزهیهدا چاوه پڕفرمێسکهکانی یهکسهر له تیشکو شۆقی
ژیان بهتاڵ بوون 49.ههروا بزانه به سروشتی دایکایهتی ،لهحزهی مهرگی جگهرگۆشهکهی
دهزانی.
ئهوشهوه دوورڕاگرتنی دایکی هووهیدا له دهنگوباسی ڕادیۆو تهلهڤیزیۆنو تهلهفۆنی
دۆستو خزمان تهنیا ههوڵی بنهماڵهی ئینشا بوو .بهشی زۆری شهوێیان به سووتاندنی
ئهو بهڵگهنامانهوه گوزهراند که له ماڵهکهیان شاردرابوونهوه .دوکتۆر ئینشا دهڵێ،
"زۆربهی بهڵگهنامهکان هی هووهیدا بوون .یهکێک لهوشتانه که ئهو شهوه سووتاندمانن
نامهکانی هووهیدا بۆ شاو شاژن بوون .بۆخۆی گوتبووی ئهگهر شتێکی بۆ هاته پێش،
ههموو بهڵگهکان بسووتێنین 50".ههتا بهتڵێک له شهوێ گوزهرا ،یهکی دیکه له دۆستانی
هووهیداش که بیست ساڵێک هاوکاریی نیزیکی دهگهڵی ههبوو،خهریکی سووتاندنی
بهڵگهنامهکانی هووهیدا بوو .دیاره نیگهرانیی ئهو دۆستو خزمانه دووالیهنه بوو.
لهالیهک نهیاندهویست ئهو بهڵگانه به پێچهوانهی ویستو دهستووری هووهیدا بکهونه
دهستی کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی .لهالیهکی دیکهش باشیان دهزانی ئهگهر
پاسداران ئهو بهڵگانه له ماڵی ئهو دۆستو خزمانهدا وهدۆزن ،بۆیان دهبنه مایهی
ژانهسهر .به باوهڕی من بهشێک لهو بهڵگهنامانهی ئهوشهوه سووتێندران ههرئهو
بهرگهو بهڵگانه بوون که هووهیدا له فهرمانو چاالکییه ناقانوونییهکانی دهورانی
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سهرۆکوهزیریی خۆی ئامادهی کردبوون .پێی وابوو ئهو دۆسیهیه ،ساڵمهتیو ئازادیی
وی له ڕێژیمی پههلهویدا دهستهبهر دهکهن .ههرلهو کاتهدا وای دهزانی ئهگهر ڕێژیم
بگۆڕێ دۆسیهیهکی وا وهک کارتێکی براوه به دهستیهوه دهبێ .بهاڵم لهو لێکدانهوهیهدا
له خاڵێکی گرنگ غافڵ بوو .ڕهنگه ههر بیری لهوه نهکردبێتهوه که له ئێران ڕێژیمێک
بێته سهر کار که یهکسهر لهبهر دهستی ڕووحانییهکاندا بێ .ئهویش ئهو ڕووحانییانه که
تۆڵهو سزا (قصاصو مجازات)یان زۆر له پاراستنی بهڵگهنامه مێژووییهکان بۆ گرنگتر
بوو .جگهلهوه ،له شهوی مهرگی هووهیدادا ،خزمو دۆستانی ویش ،جگه له غهمی مهرگی
خۆشهویستهکهیان ،زیاتر له فکری ڕهواندنهوهی مهترسی لهسهر خۆیاندا بوونو دیاره
غهمی کونپشکنیی مێژوونووسانی دواڕۆژیان له دڵدا نهبوو.
چهند سهعات دوای مهرگی هووهیدا ،ڕۆژنامهکانی تاران ژمارهی تایبهتییان له بارهی
ئیعدامی وییهوه بالو کردنهوه .جاری وابوو تیتره درشتهکانیان نیو الپهڕهی دهگرت.
یهکێک دهیگوت"،دادگای عهدڵی ئیسالمی هووهیدای گوللهباران کرد"و ئهوانی دیکهش
تیتری لهو بابهتهیان لێدابوو .چهند دهقیقه پاش چاپی ئهو ژماره تایبهتییانه،کهسێک
نوسخهیهکی له الپهڕهی یهکهمی ڕۆژنامهکه به پهنجهرهی ژووری دانیشتنی بنهماڵهی
ئینشاوه دا .ڕوون نیه داخوا ئهفسهرولملووک ههرگیز نێوهرۆکی ئهو ڕۆژنامهیهی دی
یان نا .دوکتۆر فریشتهی ئینشا دهسبهجێ ئهوی له پهنجهرهکه کردهوه .جگهلهوه،
ئهوشهوه ڕادیۆو تهلهڤیزیۆنهکانی ماڵێیان کوژاندهوه .دهترسان دایکی هووهیدا خهبهری
مهرگی کوڕهکهی له بهرنامهیهکی ڕادیۆ یان تهلهڤیزیۆن ببیسێ.
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بنهماڵهی ئینشا ههوڵی تهواویان دهدا ئهفسهرولملووک به ڕاستی قانیع بکهن که
کوڕهکهی،ئهمیر عهبباس ،بۆ ئورووپا دوور خراوهتهوهو دایکی هووهیداش لهویارییهدا
هاوکاریی تهواوی نیشان دهدا .هاوکات دهگهڵ مهرگی کوڕهکهی ،ئهویش ڕۆژلهڕۆژ پتر
دهخزیه نێــو خــۆی .دنیــــــــای دهرهوه ڕاینهدهکێشا .له دوانیوهڕۆی ئهو ڕۆژهوه که
داغی مهرگی کوڕهکهی دی،تا ئهو ڕۆژهی چوار ساڵ دواتر مرد ،کهموزۆر ههمیشه
بێدهنگ بوو .زۆربهی وهختی به دوعاکردن دهگوزهراند .لهبارهی ئهمیر عهبباسهوه
پرسیاری لهکهس نهدهکرد .ههرگیز داوای نهکرد بیبهنهوه ماڵهکهی خۆی .کاتێک
بنهماڵهی ئینشا وایان دهنواند که بۆ وێنه نامهیهکی هووهیدا هاتوهو دهقێکیان به دهنگی
بهرز دهخوێندهوه ،ئهفسهرولملووک ههستو سۆزێکی دهرنهدهبڕی .تهنانهت ئهو
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دیارییانهش که بهڕواڵهت هووهیدا بۆی ناردبوون" -لهچکێک،قاپقاپهیهک ،چهند جووت
گۆرهوی" -دژکردهوهیهکیان لهودا نهدهبزواند.
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شهوی ئهو ڕۆژه که هووهیدا ئیعدام کرا،ماڵێک که ئهو دهگهڵ دایکی لێی دهژیا،و
ههروهها ئاپارتمانێکی چووکهڵه که کهمێک پێش کشانهوه لهپۆستی سهرۆکوهزیری له
ساختومانێکی تازهی تاران کڕیبووی تااڵن کران .ئاڵبوومهکانی بنهماڵه لهتوپهت کرانو
وێنهکانی ،لێرولهوێ ،له پیادهڕۆیهکانی دهوروبهری ماڵێو دااڵنهکانی نیزیک
ئاپارتمانهکهیدا باڵو بوونهوه .له ئاپارتمانهکهیدا "تهنانهت دیوارهکانیشیان کونکون کرد.
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پێیان وابوو شته گرانباییهکانو دراوه نهغدهکانی لهوێ له سندووقێکدا شاردوونهوه".
ههموو ڕۆژنامهکانی تاران ههوڵیان دهدا ئیعدامی هووهیدا به ڕهوا نیشان بدهن .له
تهواوی ئهو الپهڕه زۆرانهدا که بۆ ڕاپۆرتی کاری دادگا ،سزاخوازی،حوکمی دادگاو
جێبهجێکردنی حوکمهکهیان تهرخان کردبوو ،تهنانهت یهک کهسیش وشهیهکی وهک

ڕهخنه له سروشتی ئهو دادگایهو حوکمی بهپهلهیهوه نهنووسی .له جیاتی ڕهخنهی بهجێ-
و بنهڕهتی ،ڕۆژنامهنوسانو لێکۆڵهران دروشمی شۆرشگێڕانهیان دهدانو دهنگۆیان باڵو
دهکردنهوه .یهکێک دهیگوت گوڵه ئۆڕکیدهکهی هووهیدا ههر بۆ ڕواڵهتبازی بوو و
لهپشت گوڵهکهوه میکڕۆفۆنێک شاردرابۆوهو هووهیدا دوژمنانی خۆی پێ دهداو
دهخست .یهکی دیکه ئیددیعای دهکرد که ئۆڕکیدهکانیان ههموو ڕۆژێ به فڕۆکه له
پاریسهوه دێنانه تاران .سێیهم گاڵتهی به پێوهندیی ژنومێردایهتیی هووهیدا دهکردو
نووسهری چوارهم ئیددیعای دهکرد هووهیدا تهونو بهستی نهێنیی دهگهڵ ساواک
ههبوو .دهچووه ههرجێیهک ،به کۆمهگی هێندێ ئاماژهی تایبهتی دوژمنانی خۆی به
ساواک نیشان دهداو ساواکیش دهسبهجێ دوژمنی هووهیدای دهگرت .یهکی دیکه له
وتارهکانیدا دهیهویست ئیسبات بکا که"،ساواک له کۆشی هووهیدادا بوو به
دێوهزمهیهک".
الی نیوهشهوێ بوو که جارێکی دیکه تهلهفۆنی ماڵی ئینشا زهنگی لێدا .ئهمجاره کهسێک
له پزیشکیی قانوونی بوو .دهیهویست بنهماڵه ئاگادار بکا که تهرمی هووهیدا
گوازراوهتهوه بۆ ئهوێ .بڕیار درا"،بهیانی کهسێک لهالیهن بنهماڵهوه بچێته پزیشکیی
قانوونی"و کاری کفنودفنی تهرمهکهو ئهنجامدانی قۆناغه قانوونییهکانی دیکه وهئهستۆ
بگرێ .جارێکی دیکه ئهرکهکه کهوته سهرشانی دوکتۆر فریشتهی ئینشا .دهڵێ وهختێک
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گهیشتمه پزیشکیی قانوونی"،ساڵۆنێکم دی زۆر بهرینو پڕ له تهرم،هێندێ له تهرمهکان
ڕووت بوون،و چهند بهشێکیی لهشی ڕووتی هێندێکی دیکه به خاولییهک یان پهڕۆیهک
داپۆشرابوون ".دهڵێ له ناسنامهی ههرکام لهو تهرمانه تهنیا مقهببایهکی چووکه مابوو که
به کوته دهزوویهک له القی مردووهکان گرێ درابوو .بۆنی مردن فهزای ساڵۆنهکهی
پڕ کردبوو و حاڵهتێکی سامناکی پێدابوو 55.سێبهری مهرگ بهسهر ئهو نێوهندهدا زاڵ
بوو و فهزایهکی مهرگهێنی تێدا پێکهێنابوو 56.دهڵێ پیشهی من پزیشکییه .له بهشی
زۆری ژیانمدا له نیزیکهوه دهگهڵ مردن ئاشنا بووم .بهاڵم تهنانهت ئهمنیش لهوههموو
مهرگهی لهو ساڵۆنهدا ههبوو ترسام 57".دهڵێ له سووچێک تهرمی درشتی پیاوێک
دهبینرا که وا دیار بوو به ههزارو یهک چهقۆ گیانیان کێشابوو .الویژگهیهکی دهوروبهری
پازدهساڵه له پهنا تهرمهکه ڕاوهستابوو .ئارامئارام دهگریا .دهڵێ له چارهنووسیم پرسی-
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وگوتی "پیاوهکه ئاژان بوو و الویژگهکهش کوڕیهتی".

ئهمجار دوکتۆر فریشتهی ئینشایان برده ژوورێک که دیواره کانی ،لهمیچی تا سهر
زهوی،به دهرگای کانزایی شینی ساردخانهی پزیشکیی قانوونی داپۆشرابوو .یهکێک له
چهکمهجهکانیان ڕاکێشا .لهشی ڕووتی هووهیدا وهدهر کهوت .کهسێک به ماژیک ،لهسهر
یهکێک له پهراسووهکانی نووسیبووی"،ئهمیر عهبباسی هووهیدا" ،دوکتۆر ئینشا دهڵێ:
"ڕهقهڵهیی دهموچاوی سامناک بوو ".دیتنی جهستهی ڕووتی هووهیدا فرمێسکی هێنایه
چاوهکانی دوکتۆر ئینشاوه .به تووڕهیی گوتی" ،بۆچی ئاواتان ڕهفتار دهگهڵ کردوه؟"
یهکێک لهو دوو پزیشکهی لهوێ بوون ،وهاڵمێکی کورتی دایهوه" .خانم چفهرق دهکا .ئهو
خۆ مردوه 59".پاش ناسرانهوهی تهرمهکه،دوکتۆر ئینشایان بۆ دهفتهری یهکێک له
پزیشکانی قانوونی ڕێنوێنی کرد .لهوێ نوسخهیهک له ڕاپۆرتی ڕهسمیی پزیشکیی
قانوونی درایه دوکتۆر ئینشا .ههرلهو کاتهدا داوایان لێکرد تهرتیبی کفنودفنی تهرمهکه
ئاماده بکا.
ڕاپۆرتی پزیشکیی قانوونی به زمانی وشکو بێ سۆزی زانستی بوو .نووسرابوو:
تهرمی پیاوێکه جووتێک گۆرهویی السک نیوه درێژیی دهزووی بهڕهنگی سهوزی
تاریک دهپێدان...سپیپێسته .بهژنی 167سانتی میترو کێشی دهوری 68کیلۆیه .خهتهنه
کراوه .پێشهسهری ڕووتاوهتهوه .ئهوی دیکهی مووی کهمێک درێژو کهمپشتی ماشو
برنجییه...ددانی شهویلکهی سهرێی دهسکردن...سهروچاوو دهستهکانی خوێنیان پێوه
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وشک بووه .بههۆی وێکهوتنی زهبری توند ...چهند کون لهسهر لهشی که وهک برینن
به شێوهی خوارهوه دهبینرێن )1:برینێکی وهک کونێکی بازنهیی به ئهندازهی شهش
میلیمیتر لهسهر ملی...الی ڕاست)2...کونێکی دووهم که ههورازهو لهشانی ڕاستی
دهرچووه  ...به ئهندازهی شهش میلیمیتر)3...کونێکی سێیهم له کهللهسهری ...مێشکی
ئازاری دیوه...بهپێی چۆنیهتیی ئهوانه شوێنی چوونهژووری گوللهی چهکی گهرمن.
ههرچهند ئهو چهکهی بهکار براوه یان فیشهکهکانی لهبهر دهستی ئێمه نین،بهوحاڵه
بهپێی ڕادهی برینهکان وا دیاره چهکهکه دهوری کالیبر  38بووه...بههۆی زهبری جیسمی
ڕهق که پێوهندیی بهکاتی ژیانهوه ههیه ،کوترانێکی سهرپێستی به درێژیی سانتی
میترێکو پانایی دوو میلیمیتر له چهنهگهدا ههیه...
ڕهفتاری جێی ستایشی دوکتۆر گهڕمان ههر لهم ڕاپۆرتهدا بهرتهسک نهدهبۆوه.
پیاوێکی بهخۆوهو کهمدوێو جیددی بوو .ڕوخساری سوورکاره بوو .پاش ئهنجامی
ڕێوڕهسمه قانوونییهکان ،داوای له دوکتۆر ئینشا کرد دهگهڵی بچێته دهفتهری کارهکهی.
له ژوورهکهی خۆی که تاڕادهیهک چۆڵ بوو ئاماژهی بهو خاڵه کرد که ئهم ڕۆژانه،
زۆروهخت ،خهڵکی ههژاو له دهوروبهری بارهگای پزیشکیی قانوونی دهخولێنهوه.
چاوهڕوانن ببینن چکهسێک له گهورهپیاوانی پێشوو ،ڕێی دهکهوێته پزیشکیی قانوونیو
جاری وایه بێڕێزییش به تهرمی ئهو کهسایهتییانه دهکهن .دوکتۆر گهڕمان گوتی" ،دوو
ڕێگا چارهسهر پێشنیار دهکهم .دهتوانم تهرمهکه بسووتێنم .ڕێگای دیکه ئهوهیه تهرمهکه
ماوهیهک لێره ،له جێیهکی ئهمن ،ڕادهگرمو کاتێک وهزعهکه ئارام بۆوه پێوهندیت پێوه
دهگرمو ئهودهم دهتوانن تهرتیبی کفنودفنی بدهن 60".کاری دوکتۆر گهڕمان به ڕاستی
سهرسوڕهێن بوو .ئهو بۆخۆی هیچ ئۆگرییهکی به ڕێژیمی پههلهوی نهبوو .له
بنهماڵهکهیدا خهباتو دژایهتی دهگهڵ ڕێژیمی شا به نهریتێکی لهمێژینه دهژمێردرا .بهاڵم
لهو لهحزه سامناکهدا دوکتۆر گهڕمان که له خانهنشینی نیزیک ببۆوه ،ههموو شتێکو
لهوانه کارو مووچهی خانهنشینییهکهی خسته مهترسییهوه تا دوژمنی سیاسیی دوێنێی له
بێدهنگیو ئارامییهکی شیاوی مهرگی خۆیدا بهخاک بسپێردرێ .دوکتۆر ئینشا ڕیگهچارهی
دووهمی ههڵبژاردو چۆوه ماڵێو بنهماڵهکهیان چاوهڕێ مان.
ڕۆژی دواتر خهبهر به کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی گهیشت که دۆستانی هووهیدا به
کهلکوهرگرتن لهو بێسهرهوبهرهییهی بهسهر پزیشکیی قانوونیدا زاڵه تهرمهکهییان
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ڕفاندوه .خهڵخاڵی لهو درۆ مهسڵهحهتییهی دوکتۆر گهڕمان ،پیالنێکی نێونهتهوهیی
دروست کرد که لهودا ههمووکهس ،بۆ وێنه زایۆنیستهکان ،بهشدار بوون .گوتی
بازرگانو مهتیندهفتهریو شاپهرستانو فهڕانسهییو ئینگلیسیو ئیسڕائیلییهکان پێکهوه
پیالنیان گێڕاوهو تهرمی هووهیدایان سێمانگ له پزیشکیی قانوونی شاردۆتهوهو پاشان
ڕفاندوویانهو بردوویانهته فهڕانسهو لهوێوه بردوویانهته ئیسڕائیلو له گۆڕستانی
جوولهکان له پهنای بابی ناشتوویانه.
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ئهوداستانه دوورودرێژه تهنیا الیهنێکی له ڕاستی نیزیکه .تهرمی هووهیدا بهڕاستی
دهوری سێمانگ له ساردخانهی پزیشکیی قانوونی مایهوه .دوای ئهو چاوهڕوانییه
دوورودرێژه،پاشنیوهڕۆی ڕۆژێک دوکتۆر گهڕمان زهنگی بۆ بنهماڵهی هووهیدا لێداو
گوتی سبهینێ بۆ بردنهوهی تهرمی هووهیدا سهری پزیشکیی قانوونی بدهن .گوتی،
"بهیانی زوو وهرن ،ژمارهتان زۆر نهبێ ،نابێ سهرنج ڕابکێشن ".ڕۆژی دواتر پێش
تاوههاڵت،کاروانێکی دوو ترومبێلی له ماڵی ئینشاوه ڕۆیشت .یهکێکیان چوارکهس له
ژنهکانی بنهماڵهی ئینشای تێدابوون .له ترومبێلی دووهمیشدا پیاوێک ،بهتاقی تهنیا،
دههات .برای دوکتۆر فریشتهی ئینشا بوو .لهترسان نهیدهویست دهگهڵ گهلی
ڕهشپۆشان بکهوێو به مهودایهکی نهک هێنده دوور به دوایاندا دهڕۆیشت.
له پزیشکیی قانوونی ،چوار ژنه ڕهشپۆشهکه ڕێنوێنیی پێویستیان له دوکتۆر گهڕمان
وهرگرت .بهناوێکی خوازراوهوه ئیزنی ناشتن بۆ هووهیدا دهرکرابوو .دوکتۆر گهڕمان
گوتی" :ئهگهر له گۆڕستان ناسنامه یان کارتێکی دیکهی پێناسیان لێویستن بڵێن به
ڕووداوی ترومبێل کوژراوهو بهڵگهو سهنهدهکانی ههموو دزراون 62".یهکێک له دۆستانی
هووهیدا کفنێکی دابوو به بنهماڵه .تهرمهکهیان تێوه پێچا .دوکتۆر ئینشا دهڵێ لهشی
هووهیدا بههۆی ئهو دهرمانانهوه که له پزیشکیی قانوونی بهکاریان هێنابوون ،ببووه
شینێکی ئاسمانی .دهڵێ" :ئهو ڕۆژهی بۆ کفنودفنهکه چووم ڕۆژی پشوو بوو .جهژنی
میعڕاجی پێغهمبهر بوو .شهقامهکانیان کردبووه چراخان .پێموایه دوکتۆر گهڕمان به
ئهنقهست ئهو ڕۆژهی ههڵبژاردبوو .دهیهویست لهو ڕێگایهوه ئیمکانی ناسرانهوهی
هووهیدا کهمتر بکاتهوه 63".بنهماڵهی ئینشاش ،ههر بهوهۆیهوه ،ڕێوشوێنی کفن-
ودفنهکهیان زوو تهواو کرد .تهنیا نیشانهی تازیهباری کاتێک دهرکهوت که دهیانهویست
تهرمهکه لهخاکڕاکهن .دوکتۆر فریشتهی ئینشا لهبن تهرمهکه چۆکی داداو لهبهر
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خۆیهوه چهند وشهیهکی به زماندا هاتن که پێی وابوو هووهیدا له ههموو شتێک زیاتر
تامهزرۆی بیستنیان بوو .گوتی" ،ئاغا ،بهڵێن دهدهم چاکم ئاگا لهدایکت بێ 64".تهرمهکهیان
له ناخڕا کردو بنهماڵهی ئینشاش گهڕانهو نێو شار.
چهند مانگ دواتر سهرهنجام بهردێکیان لهسهر گڵکۆی هووهیدا دانا .بهاڵم ئهوکاتیش
ناوه ڕاستیهکهییان لهسهر بهردهکه نهنووسیو تهنیا به ئاماژهیهکی ناڕاستهوخۆ به
ناسنامهی ئهوکهسهی له خاکدا خـــهوتوه وازیان هێنا .دوای شهست ساڵ ژیانی
پڕهــــهورازو نشێو،پاش زۆر سهرکهوتنو تێشکان ،ئهڤینی سهرکهوتوو و ناکام،دوای
چارهڕهشیو بهدبهختیی ئاوارهییو شهوکهتو کهڵکهڵهی دهسهاڵت ،پاش چهند جار
ئومێد به ئازادیو دڵشکاوی له چارهنووسی حهتمیی خۆی،ئاخرهکهی هووهیدا هیچی لێ
بهجێ نهما جگه له بهردێک لهسهر گڵکۆیهکی نهناسراو.
ڕۆژی مردنهکهی ،ڕۆژنامهکانی تاران که ههموویان تازه له زنجیری سانسۆر ئازاد
ببوون،ههموو ههوڵێکیان دا تا ئیعدامی هووهیدا به ڕهوا نیشان بدهن .بهاڵم به پێچهوانهی
ئهو تیترانه که ههمووان باسی تاوانو سزایان دهکرد،لهو وێنانهدا که له الپهڕهی یهکهمی
کهیهاندا چاپ کرابوون،داستانێکی تهواو جیاوازو غهمبزوێن دههاته بهرچاو .وێنهی یهکهم
ئهوی له دادگادا نیشان دهدا .دهموچاوێکی ڕهقهڵهو خهمناکی ههبوو؛ دڵشکاو دیار بوو.
خهریکی نووسین بوو .خهرمانهیهک له پهرێشانیو تهسلیم له بهرامبهر
چارهنووسدا،سێبهری خستبووه سهر ڕوخساری .وێنهی دووهم له تهرمهکهی بوو .پهڵه
خوێنهکان جێی گوللهکانیان نیشان دهدا .بهوحاڵه ،له ڕوخساریدا هێمنیو ئارامییهکی
ههژێنهر شهپۆلی دهدا.
هووهیدا بهشی زۆری تهمهنی لهنێو دوو بهرداشدا گیری کردبوو .لهالیهک دژبهرانی
ڕێژیم بوون که زۆربهیان وشکو ناسازگار دیار بوون .لهالی دیکهش شایهک بوو که له
پاییزی باوکساالرییهکهیدا لهجاران زیاتر ملهوڕو خۆپهرست بوو .دهتگوت هووهیدا بهو
65

پێکهنینه ئارامهی نیشتبووه سهر ڕوخساری،دهڵێ؛ " نهفرهت له ههردوو ڕهچهڵهکتان".

461

مهتهڵۆکهی هویدا
کۆتایی وهرگێڕان بۆ سهرزمانی کوردی
2010/4/28

462

