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» اساس کار من در تشکیل کابینه مشورت فراگیر برای تبدیل تعارض ها به همکاری است. ترکیب 
کابینه من باید به گونه ای باشد که نمایانگر تمام افکار موجود در نیروهای وفادار به  انقالب باشد، من 
قطعاً بنا دارم در آینده از مجموعه نیرو ها استفاده کنم چرا که نباید افراد کارآمد و دلسوز دیگر جریان ها 
از میدان خدمت محروم بمانند و این نمی شود مگر اینکه کابینه یک حالت جامعیتی داشته باشد «

 به گزارش پایگاه اطالع رســانی آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی، گزیده سخنرانی رییس  وقت 
جمهوری اســالمی ایران در جلســه معرفی اولین کابینه دولت سازندگی )۱۳۶۸( بدین شرح است:  
 * برای ما یک نقطه تحولی اســت زیرا تا گذشــته خیلی نزدیک، اینجا می نشستیم و آقایان 
دیگــری کابینــه را برای معرفی می آوردند و حال دنیا عوض شــده و جور دیگری شــده اســت 
و االن ما کابینه را برای معرفی آورده ایم، ولی احســاس مجلســی بودن از ذهن من هنوز، بیرون 
نرفته اســت و بحث هایی که می کنم حتماً یک مقداری شکل ریاســت مجلس را خواهد داشت. 
به هر حال آقایان خودشــان را آماده کنند که یک  دفعه نمی شــود همه چیز عوض شود. امیدواریم 
کــه این رابطــه را بتوانیم در آینده حفظ کنیم و این احســاس و عالقــه همچنان محفوظ بماند. 
* امــروز اولیــن کابینه پــس از ارتحال وجود مقدس حضــرت امام امت، رضــوان اهلل تعالی 
علیــه، مورد بحث قرار می گیرد. خوشــبختانه، مســایل مربــوط به کابینه تا حــدود زیادی برای 
نماینــدگان محتــرم و مردم روشــن اســت و بحث هــا در یک نقطــه تاریکی انجــام نخواهد 
شــد. من هــم در ابتدای صحبت، وقــت زیادی را نمی گیــرم برای اینکــه می خواهم این وقت 
را بــرای وزرا محفــوظ نــگاه دارم که طبعاً در جلســه مورد بحــث قرار می گیرنــد و باید وقت 
بیشــتری داشته باشــد تا بتوانند از مطالبی که اینجا مطرح می شــود دفاع کرده و صحبت کنند. 
* برنامه دولت عمدتاً متکی بر برنامه پنج ســاله اســت و با اطالعی که ما از برنامه پنج ساله 
داشتیم سعی کردیم در   همان چارچوب حرکت کنیم و این هم چیزی است که باالخره مجلس باید 
تصویــب بکند و مصوبه مجلس، مالک عمل قرار خواهد گرفت، طبعاً اگر نقدی هم بر این برنامه 
باشد، این نقد را در جریان بحث های برنامه پنج ساله، آقایان مطرح می کنند و آنجا بحث می شود و 
مجلس هم رأی خواهد داد و حتی وقتی که امروز شــما فعاًل به برنامه من رأی دهید معنایش این 
نیســت که شما از خودتان سلب حق کرده اید که در مورد برنامه پنج ساله اظهارنظر جدیدی بکنید.

 * یک مقدماتی پیش آمد تا ما به اینجا رسیدیم که من آن ها را به  طور کلی و مختصر عرض 
می کنم: اواًل یکی از مبانی تصمیم گیری برای من، اطالعات خودم بوده است و البد آقایان قبول دارند 
که من به عنوان یک نفر آدم مطلع از وضع وزارتخانه ها و وزرا و امور کشور، در تصمیم گیری روی 
افراد می توانم صاحب نظر باشم. البته حرف من حجت کامل نمی شود، اما به عنوان نظر می تواند مورد 
توجه باشد و یکی از پشتوانه های تصمیم گیری های خودم، این مساله بوده است. البته به این اکتفا 
نکردم و کارهای دیگری هم بر اساس یک مالک و معیارهایی که االن عرض می کنم، انجام دادم.

 * اولین کار من مشورت بود. من حاال نمی دانم در گذشته، رؤسای کابینه ها چه مقدار مشورت 
می کردند، اما در مورد خودم، می دانم که مشورت بسیار وسیع انجام شد، به خاطر شرایطی که داشتیم و 
به خصوص شرایطی که من داشتم. من از نمایندگان خواستم که ابراز نظر کنند و آن ها به طور وسیعی 
ابراز نظر کردند. اکثر کمیســیون ها نظر دادند، جریان های فکری موجود در مجلس، که سه جریان 
عمده هستند، روی افراد نظر دادند. البته سه جریان که مطرح کردم، یکی از آن ها جریان وسطی است 
که تعبیر خود آقایان، »جریان مستقل« است، ولی دو جریان دیگر برای شما روشن است. این آقایان 
نظر دادند و هر سه لیستی که آقایان دادند برای من قابل استفاده بود. خیلی از نمایندگان با من مالقات 
خصوصی کردند و نظر خود را ارایه کردند که تعداد قابل توجهی بود و من آن ها را یادداشت کردم که ظاهراً 
یک مجموعه تاریخی است و اگر یک روزی بنا باشد منتشر شود، یک کتاب بسیار زیبایی خواهد بود.

 * وزارت خانه هــا، معاونیــن وزارتخانه هــا، انجمن هــای اســالمی و کســانی کــه بیرون 
از مجلــس هســتند و به نحــوی جنبه های سیاســی و کار شناســی دارند، این هــا خیلی برای 
مــن نامه نوشــتند و من همــه آن هــا را خوانــدم و از خالل آن ها لیســتی اســتخراج کردم.

 * همچنیــن با تعدادی از وزرایی که در کابینه بودند، صحبت کردم، با نخســت وزیر و رییس 
ســابق قوه قضاییه، آیت اهلل موسوی اردبیلی زیاد صحبت کردم. با سایر دوستان نیز مشورت کردم 
و بیش از همه با مقام معظم رهبری مشــورت کردم که برای من نظرات ایشان، به خاطر حضوری 
که در دســتگاه های اجرایی داشــتند، نه صرفاً از جهت رهبری، چون ایشان بنا نداشتند از جایگاه 
مقام رهبری در این مســاله شرکت کنند، بلکه از جهت اطالعات ایشان در مقام ریاست جمهوری 
بســیار با ارزش بود و مشورت زیادی با ایشان داشتم و کمک زیادی به من فرمودند. این، مجموعه 
مشــورت ها است که از آن یک لیست درآمده اســت. البته در لیست هایی که ما می گرفتیم، خیلی 
روشن، جهت گیری های سیاسی ملحوظ بود، البته این هم حق همه است، مخصوصاً حق نمایندگان.

 * دو لیست، جهت گیری های مشخص داشت و آن لیست میانه، جامع تر به نظر می رسید و این 
هم طبیعی اســت و برخالف انتظار من هم نبود. هر کســی، هر شخصی را قبول داشته باشد، باید 
پیشنهاد کند، اما من از آقایان خواسته بودم مقداری هم خودشان را جای من بگذارند دنبال افرادی 
باشــند که می خواهند کار کنند و با همه نیروهای وفادار به انقالب در میدان عمل همکاری کنند.

 * مــن اگر بخواهــم آن جوری که خــودم می فهمم و اقتضای مصلحت اســت عمل کنم، 
طبعــاً کســانی که عالقمند به یک جریان هســتند، حتماً از لیســتی که من ارائــه کردم، راضی 
نمی شــوند، چون آن ها، پیشــنهاد خودشــان برایشــان اعتبار و اهمیت دارد، ولی حتمــاً آقایان 
توجــه دارند کــه از رییس جمهوری چنین توقعی نیســت کــه فقط به یک جهــت توجه کند.

 * مالکی که برای من در انتخاب افراد مهم بوده است، یکی این بود که سوابق قابل قبولی از 
لحاظ کاری و فکری برای انقالب و من داشته باشند، یعنی سابقه خدمت قابل قبول و قابل اتکا در 
انقالب و یا قبل از انقالب داشته باشند. مالک دیگری که برایم بسیار اهمیت داشته است، آن بوده 
که ترکیب کابینه به گونه ای باشد که نمایان گر افکار موجود در نیروهای وفادار به انقالب باشد، چون 
من قطعاً بنا دارم در آینده از مجموعه نیرو ها استفاده کنم به دلیل اینکه افراد وابسته به دیگر جریان ها 
از میدان خدمت محروم نمانند و این نمی شــود مگر اینکه کابینه یک حالت جامعیتی داشته باشد.

دفاع هاشمی رفسنجانی از خاتمی، 
عبداهلل نوری، معین و فالحیان/ بازخوانی تاریخ

به نقل از تاریخ ایرانی-روزنامه مســتقل به مناسبت 
شهریور و یادآوری اتفاقات شهریور ۱۳۲۰، تصمیم به 
بررسی این پرونده گرفته است. به همین دلیل، به سراغ 
کتاب زندگی و زمانه شاه نوشته غالمرضا افخمی رفتیم 
تا هرهفته، در این صفحه بخشی از این کتاب را منتشر 
کنیم. در آخرین بخش، ایــن فصل از کتاب به روایت 

روزهای پایانی سلطنت رضا شاه پهلوی می پردازد.
*** 

 روزی که شاه جدید سوگند یاد کرد، قوای متفقین 
وارد تهران شــدند. تــرس تمام وجود شــهروندان را 
فــرا گرفته بود. ثروتمندان که می خواســتند از چنگ 
روس هــا بگریزند بــه جنوب و غرب کشــور یا هر جا 
می توانستند، رفتند. مستمندان، نگران از اینکه آینده 
آبســتن چه حوادثی اســت، در شــهر ماندند. فروغی 
که گاهی حرف هایش در حدی مضحک ســاده لوحانه 
می آمد، تالش کرد ملــت را آرام کند: »آن ها می آیند 
و می رونــد ولی با ما کاری ندارند.« چنین اظهاراتی از 
احساس ترس شــهروندان نمی کاست، به ویژه که غذا 
هم مثل رعایت قانون و نظم به مســاله ای بدل شــده 
بود و ســربازانی که به خانه می رفتند، انواع و اقســام 
ســالح هایی را به همراه داشــتند که اینک در سراسر 
کشور پخش شــده بود. به ارتش فرمان داده بودند که 
این سالح ها را جمع آوری کند و ارتش هم برای تسلیم 
آن هــا زمانی را مقرر کرده بود ولی همه می دانســتند 
که این کار دشــواری اســت زیرا دیگر کســی به این 
فرمان هایی که زمانی بــدون چون و چرا مطاع بودند، 
اعتنا نمی کرد. ناگهان ارتش که از زمان روی کار آمدن 
رضا شــاه در سال ۱۳۰۴ نقشی در سیاست نداشت به 
بازیگر اصلی صحنه سیاسی بدل شد. رشته های پیوند 
ارتش با سلطنت هنوز وجود داشت ولی بی تردید، اگر 
نه از نظر وفاداری دســت کم از نظــر انظباط نظامی 

سست شده بود.
 نظیر تغییرات ارتش در عرصه سیاســی غیرنظامی 
هــم صورت گرفت و این تغییرات در این برهه از زمان 
شــکل و معنایی جدیــد پیدا کرده بود. ســکوتی که 
ســال ها حکمفرما بود جای خود را به اظهارنظرهایی 
داد کــه بدون هیچ گونه مانعی ابراز می شــد. در روز ۷ 
مهر گروهی در خانه یکی از شــاهزادگان قاجار به نام 
سلیمان میرزا اسکندری گرد آمدند تا حزب توده ایران 
را تاسیس کنند. ســلیمان میرزا، مرد محترمی از نظام 
پیشین و عضو سابق حزب اجتماعیون عامیون، حزبی با 
گرایش های چپ بود و در گذشته چند بار، از جمله در 
دوره رضاخان، در هیات دولت ســمت هایی را پذیرفته 
بــود. او اعتباری به حزب می داد ولی پیشــنهاددهنده 
اصلی آن نبود. آن امتیاز به بستگان وی، عباس و ایرج 
اسکندری تعلق گرفت که افراد فعال تر و ایدئولوژیک تر 
خانواده بودند و همچنین دیگر کمونیســت های ثابت 
قدم مثل رضا روســتا، عبدالصمد کامبخش، آرداشس 
آوانســیان و رضــا رادمنش. ولی این حــزب در آغاز، 
برخــالف میل چند تن از اعضــای اولیه آن، قرار نبود 
حزبی انقالبی باشد. حزبی کمونیست ممکن نبود بدون 
اجازه و رهنمودهای ســفارت شــوروی به وجود آید و 
دولت شــوروی بیش از هر چیز نگران پیشروی ارتش 
آلمــان بود. آن دولت به هیــچ روی مایل به خصومت 
ورزیدن نســبت به انگلستان، متحد اصلی خود در آن 
زمان، یا نســبت به امریکا نبود. در این دوره میهن بر 
مارکسیســم- لنینیسم ارجحیت داشــت و استالین با 
دوباره مطرح کردن نام قهرمانان ســنتی روســیه این 
کار را انجام داد، قهرمانانی مثل الکساندر نوسکی)۷۸(، 
قدیس کلیســای ارتدکس، که باعث شکست سوئد در 
قرن سیزدهم شــد، یا میخاییل ایالریونویچ کوتوزوف، 
فیلد مارشالی که با عقب نشینی حساب شده و کشاندن 
ارتش بزرگ ناپلئون به درون ســرزمین پهناور روسیه، 
که ارتش منهزم روســیه در نیمه زمستان هرچه قابل 
 استفاده در آن بود را به آتش کشید، امپراتور را شکست 

داد.
 بنابراین در آن دوره باید ترس و ســوءظن متفقین 
تخفیــف پیدا می  کرد. ره نمود ها البد دســت کم باعث 
شگفتی برخی از اعضای حزب توده شده بود. بنا بود این 
حزب قانونی و نیز به ظاهر و در عمل به قانون اساسی 
و رژیم ســلطنتی ایران وفادار باشد. از نظر ایدئولوژی 
هم نباید به مارکسیسم- لنینیسم وابستگی می داشت؛ 

هیچ عاملی در آن نباید نشــان دهنده تمایالت انقالبی 
می بود. بایــد کامال از متفقین پشــتیبانی می کرد- با 
هــواداران آلمــان، ایتالیا و ژاپن در ایــران می جنگید 
و بــدون قید و شــرط از مواضع بین المللی روســیه، 
انگلستان و ایاالت متحده امریکا حمایت می کرد. البته 
اتحاد شــوروی در ارجحیت بود؛ هر چند این حزب در 
هیچ شــرایطی نباید تصمیماتی می گرفت که احتماال 
متفقین روســیه را مکدر می کــرد. حزب توده باید در 
پی جذب شــخصیت های ملی بر می آمد، یعنی افرادی 
که گرایشــی به کمونیسم نداشتند ولی از نظر سیاسی 
و اجتماعی مورد احتــرام بودند. در ضمن فعالیت های 
ایــن حزب بنا نبود به منافــع اقتصادی متفقین لطمه 
بزند، بــرای مثال موجب اعتصابات کارگری و بســته 
شدن کارخانه ها شود.)۷۹( با عقب نشینی ارتش آلمان، 
اوضاع تغییر می کرد ولی در این زمان در برنامه حزب 
توده هیچ چیز وجود نداشت که شاه جوان با آن موافق 
نباشد. در واقع، یک سال بعد، زمانی که شاه با شماری 
از اعضــای حزب توده که به نمایندگی مجلس انتخاب 

شــده بودند، مالقات کرد، او آن ها را به این خاطر که 
به انــدازه کافی به وضع وخیم زنــان توجه نکرده اند، 
ســرزنش کرد و گفت: »شاید در طرح های آتی به این 

موضوع بپردازید.«)۸۰(
 در ماه هــای بعد افراد سر شناســی کــه در دوران 
فرمانروایی شــاه قبلی اجازه ورود به عرصه سیاسی را 
نیافته بودند، دوباره در این عرصه ظاهر شــدند. احمد 
قوام از اروپا، ســیدضیاءالدین طباطبایی از فلسطین، 
محمــد مصدق از ملــک خود در احمدآبــاد به تهران 
برگشتند. این ســه نفر از نظر کیفی، به دلیل ماهیت 
و ویژگی های چالش های آن ها نســبت به سلطنت، با 
دیگر حریفان غیرنظامی تفاوت داشتند. شاه به تدریج 
فــرا گرفت چگونه با آن ها کنار بیایــد و این تجربه بر 
شــیوه رفتار وی در مورد کارش، حکومتش، ملتش و 

کشورش اثر گذاشت.
*** 

 البته شــاه بیش از همه چیز نگران پدرش بود که او 
را زندانی مقامات بریتانیا در جزیره موریس می دانست. 
شــاه پیشین سوار بر کشتی پســتی باندرا، ایران را به 
قصد اقیانوس هنــد ترک کرد، با این گمان که آزادانه 
می تواند مقصد نهایی خــود را انتخاب کند، ولی او را 
در جزیره موریــس، جزیره ای کوچک و گرمســیری 
در شــرق ماداگاســکار در آبهای جنوب اقیانوس هند 
پیاده کردنــد، هوای آن جزیره به هیــچ وجه با مزاج 
او ســازگار نبود. به نظــر او آن جزیره نفرت آور آمد. او 
ســر بی. کلیفورد، حاکم بریتانیایی جزیره را فرا خواند 
و بــه دلیل هــم آب و هوا و هم شــرایط اجتماعی به 
زندگــی در آن جزیره اعتراض کــرد. مهم نبود که او 
اجازه داشــت در تمام جزیره آزادانه بگردد؛ کل جزیره 
مثل زندان بود. او مایل بود به کشــوری بی طرف برود 
که با بریتانیا مناســباتی دوستانه دارد. اگر نفوذ آلمان 
در امریکای  جنوبی باعث می شــد آن منطقه مناسب 

نباشد او می توانست به ایاالت متحده برود.
 می خواســت هر چــه زود تر بدانــد مقاصد مقامات 

بریتانیا در باره او چیست.)۸۱(
 در ایران شــاه از بوالرد پرســید آیا به پدرش اجازه 
می دهند بــه آرژانتین برود؟ بوالرد نســخه ای از نامه 
فرمانــدار کل بریتانیا در هند را به ســهیلی داد تا آن 
را تســلیم شــاه کند، و در ضمن به او بگوید که دولت 
بریتانیا نگران این اســت که در امریکای جنوبی امکان 
دارد برخــی از اعضای خاندان ســلطنتی آلت دســت 
تبلیغات و شعارهای توخالی آلمان شوند.)۸۲( نگرانی 
بــوالرد این بود که رضا شــاه در ایران محبوب شــده 
بود. »این خصوصیت این مردم فرومایه اســت که شاه 
پیشــین، به عنوان قربانی بریتانیا، دوباره محبوب شده 
است. این اسطوره شکل گرفته است که ما خودمان را 
از شر شاه خالص کردیم زیرا او از استقالل ایران دفاع 
می کرد و می خواست کشور را مدرن کند، در حالی که 
ما می خواهیم آن را عبد و عبید خود نگه  داریم و کاری 
کنیم که به دوره اســتفاده از شتر ها بازگردد. احتماال 
تبلیغات هواداران آلمان در این قضیه موثر اســت، ولی 
ایــن فکر تا حدودی هم به این دلیل به وجود آمده که 
ایرانی ها دوست دارند شاه پیشین را با ناپلئون مقایسه 

کنند و اعتقاد به اینکــه آن ها برده فرمانروایی بوده اند 
که مرد بزرگی به شــمار می آمده، باعث می شود کمتر 

احساس خفت و خواری کنند.« )۸۳(
 تلگرام بوالرد در لندن سر و صدا به پا کرد. ماموران 
دولت در یادداشــت هایی کــه رد و بــدل می کردند 
ایرانیان را »نژادی غیرمنطقــی«  می نامیدند. با وجود 
این »اســطوره پهلوی« خطرناک بود و نیاز به »توجه 
جدی« داشــت و نباید اجازه می دادند گسترش یابد. 
رفتن شاه پیشین به کشوری بی طرف، یعنی جایی که 
نمی شــد او را کامال تحت کنترل قرار داد، محال بود. 
کانادا یا آفریقای جنوبی قابل بررســی بود، این البته از 
دید مقامات انگلیــس لطف بزرگی بود. ایدن در تاریخ 
۶ مهر پیام زیر را امضا کرد: »ما نه از نظر اخالقی و نه 
طبق قرارداد، نه علنی و نه تلویحی، در این مورد هیچ 
گونه تعهدی نداریم.« این امکان وجود دارد که شــاه 
بگوید که به مقامات بریتانیایی اعتماد کرده است یا به 
این دلیل استعفا داده است که به آرمان متفقین کمک 
کند: »ولی اگر زندانی در دادگاه به گناهش اقرار کند، 

هیچ  گونه تعهدی بــرای قاضی در مورد معافیت وی از 
اعمال شاقه ایجاد نمی شود، حتی اگر با این کار زحمت 
دادرسی طوالنی را از دوش دادگاه برداشته باشد.« پس 
شاه پیشین فعال باید در جزیره موریس می ماند)۸۴(، 
هر چند در    نهایت به او اجازه دادند در ژوهانســبورگ، 

واقع در آفریقای جنوبی، مستقر شود.
 شاه سفر غم انگیز پدرش را در دوران تبعید به دقت 
دنبال و هر بــار فرصتی پیش می آمد در مورد رفتاری 
که نســبت به او می شــد به مقامات انگلیسی اعتراض 
می کرد. شاه نامه هایی هم برای او می فرستاد که اغلب 
با تاخیر به دســت پیرمرد می رسید. او انتظار نامه های 
پدر را هم می کشید که منظم به دستش نمی رسید. او 
پیامی از عشق و احترام را برای پدرش ضبط و ارنست 
پرون، دوست سوییســی خود را مامور رساندن آن به 
پدرش و برگرداندن صدای ضبط شــده او کرد. پرون 
این ماموریت را به انجام رســاند. لحن رضا شاه رسمی 
و ادیبانه است. او از شنیدن صدای پسرش هیجان زده 
شده است، صدایی »تبدیل شده به امواج نامریی، ولی 
قلبم چنان آن ها را به وضوح دریافت کرده اســت که 

می توانم در بهترین زوایای آن حفظشان کنم.« 
او با وجود بعد مســافت همواره پسرش را در خاطر 
داشــت و هیچ مانعی نمی توانســت آن را از خاطرش 
بزدایــد: »فرزند گرامــی، از موقعی که به نفع شــما 
تصمیم به اســتعفا از مقام ســلطنت گرفتــم و برای 
پیشرفت کارهای شــما مصلحت دیدم کشور را ترک 
نمایــم، تمام امیدواری من این بوده که از دور خدمات 
صادقانه شــما به کشور را شاهد باشم. اطمینان داشتم 
که شما با قوه جوانی و عشق به میهن در مقابل شداید 
و ســختی ها پایداری کرده و همه گونــه نامالیمات را 
بر خود هموار خواهید ســاخت تــا در میدان اجتماع 
گــوی افتخار و نیک نامی را بربایید. من در عین اینکه 
یک آن و دقیقه ای از فکر شــما غافل نیســتم معهذا 
خود را به این اندیشــه که شــما اوقــات را به خدمت 
کشور مصروف می نمایید خوش حال و خوش وقت نگاه 
می دارم. شما باید نســبت به جریانات همیشه بیدار و 
آگاه باشید. هیچ وقت دستخوش نصایح فریبنده ای که 
 بوی غرض از آن استشمام می شود نشده، ثابت و پابرجا 
باشــید. حال که این بار مســوولیت عظیم را به دوش 
کشــیده اید نباید از هیچ پیشــامدی بهراســید، چون 
موقعیت شما طوریست که کوچک ترین اشتباه از طرف 
شما ممکن است به قیمت از بین رفتن خدمات بیست 

ساله و نام فامیل تمام شود. 
باید به هیچ وجه تســلیم اضطراب نشــده، چنان بر 
جای خود محکم و استوار باشید که هیج قوه ای نتواند 
کمترین حرکتی در اراده ثابت شما ایجاد نماید.« )۸۵(

 این پیام به شــدت پســر را متاثر کرد، و باعث شد 
هــم از نظر عاطفی و هم از نظــر ذهنی به حرف های 
پدر احســاس تعهد کند. در روز اول مرداد ۱۳۲۳ رضا 
شاه به دلیل ســکته قلبی در ژوهانسبورگ درگذشت. 
پیکر مومیایی شــده او را موقتا در مسجد رفاعی مصر 
به خاک ســپردند تا آرامگاهی که مخصوصا برای وی 
طراحی شــده بود به پایان رسد. ســاخت این آرامگاه 
در فروردین ۱۳۲۹ به پایان رســید و شــاه گروهی را 

به ریاســت برادرانش، علیرضا، غالمرضا و عبدالرضا که 
هر یک پســر یکی از زنان پــدرش بودند و همچنین 
چند تن از غیرنظامیــان و نظامیان بلندپایه، از جمله 
صدراالشــراف، نخست وزیر پیشــین و سپهبد مرتضی 
یزدان پناه، به ترتیب به نمایندگی از دولت و ارتش، به 
مصر اعزام داشت تا پیکر شاه را تا ایران همراهی کنند. 
شاه به صدر گفت: »یکی از مهم ترین آرزوهای من این 
بوده است که پدرم را با احترامات دینی و قانونی کامل 
بــه ایران برگردانم. پیش از آنکه پدرم در آرامگاه ابدی 
خود قرار گیرد، شما باید پیکر او را برای طواف دادن به 
مرقد حضرت محمد در مدینه و سپس به حرم حضرت 
معصومه در قم ببرید و یکی از مراجع بزرگ تقلید باید 
مراسم نماز را به جا آورد.« او به حسین عال، وزیر دربار، 
و ســپهبد حاج علی رزم آرا، رییس ستاد ارتش، دستور 
داد جزییات برنامه بازگردانــدن پیکر پدرش را آماده 

کنند و به نظر او برسانند. )۸۶(
 این هیات در آغاز با دو مانع روبرو شــد. نخســت، 
به دلیل طالق فوزیه خاندان سلطنتی مصر مناسباتی 
حســنه با همتای ایرانی خود نداشــت. علی دشــتی، 
دولت مردی صاحب نام و چهره ای ادبی که سفیر ایران 
در مصر بود، پس از اقدام به مکاتباتی چند و کارهایی 
دیپلماتیک توانســت موافقت مقامات مصری را در این 
مورد جلب کند که شــاه فقید به شکلی درخور بدرقه 

شود. طواف دادن جسد در قم هم مساله زا بود. 
دشــمنان خاندان پهلوی در میان روحانیان مخالفت 
خود را با بردن جسد به حرم ابراز داشتند، زیرا به گفته 
آن ها رضا شاه دین ســتیز بود. صدر با آیت اهلل العظمی 
بروجــردی در قــم دیدار کــرد. آیــت اهلل بروجردی 
گفــت نمی تواند جلــوی فعاالن سیاســی را در مورد 
اظهارنظرهای مزخرف دینی بگیرد. بروجردی متفکرانه 
گفــت: »می دانید ممکن اســت برخــی از روحانیان 
اظهارنظرهایــی ناروا بکننــد و در نتیجه احتمال دارد 
دولت با مشــکل روبرو شــود: مجازات کــردن آن ها 
پیامدهایی ناخوشایند دارد و مجازات نکردن آن ها هم 
به    همان نتیجه می انجامد.« بنابراین آیت اهلل بروجردی 
توصیه کرد جســد را بــه قم نبرند. صــدر گفته های 
بروجردی را با نظر مثبت به شــاه گزارش داد ولی شاه 

باز هم بر تصمیم خود پافشاری کرد.
 تابــوت رضا شــاه در اهــواز به ایران رســید و در 
آنجــا مورد اســتقبال وزیــر دربار، چند تــن دیگر از 

وزرا و نماینــدگان مجلــس قرار گرفــت و مردم برای 
آن ســوگواری کردند. صــدر تحت تاثیر احساســات 
صادقانــه زنــان و مــردان معمولی کوچــه و خیابان 
قرار گرفــت: »مردم همــه جا گریــه می کردند... در 
اراک، شــمار مردم آن قدر زیاد بــود که قطار قادر به 
 حرکت نبود. ما پیاده شــدیم تا از ســوگواران تشــکر 
کنیم.  یکی از مردان اصرار داشت شعری را که به این 
مناسبت گفته بود بخواند و ما هم موافقت کردیم. همه 
دوباره به گریه افتادند.« مرحله قم هم به خوبی برگزار 
شــد و صبح روز بعد قطار به تهران رســید. شاه وارد 
قطار شــد تا برای آخرین بار جسد پدرش را ببیند. او 
روی تابوت خم شد و آن را بوسید و بدون آنکه بخواهد 
از صمیم قلــب به گریه افتاد و این حالت به نظر صدر 

»فوق العاده رقت بار و تاثرانگیز« آمد.
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 روایت جزیره و جنازه

وزیر خارجه قطر با غیرقانونی خواندن اقدامات و مطالبات کشورهای عربی علیه قطر بار دیگر خواستار حل بحران از طریق گفت وگو شد.
به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت النشــره، شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر اعالم کرد: کشورهای محاصره کننده با مخالفت با قوانین بین المللی گذرگاه های خود را با قطر 

بسته اند و با نقض  اصول بین المللی به محاصره خود همچنان ادامه می دهند.
وی در ادامه افزود، اقدامات کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس غیرقانونی و ناقض قوانین بین المللی است آن ها حتی با صدور لیستی غیرقانونی مانع اقدامات بشردوستانه شده اند.

وزیر خارجه قطر با ابراز تاسف از اقدام شخصیت های دینی در خصوص مشارکت آن ها در انتشار احساسات خصمانه علیه قطر تاکید کرد، کشورهای عربی علیه قطر به تروریسم فکری علیه کسانی 
که با قطر مالطفت دارند، ادامه می دهند. وی گفت: کسی که دشمنان سیاسی خود در داخل و خارج را به تروریسم متهم می کند خود در مبارزه با تروریسم جدی نیست.

وزیر خارجه قطر: 

حل بحران
 باید به دور از سیاست 

»دیکته « باشد

پاورقی 

آخرین حرف مربوط به زمانی است که آقا در تهران نبودند. فکر می کنم کرج بودند. تماس گرفتند 
و پرسیدند: »چه خبر؟« جواب دادم: »سفیر روس می خواهد شما را ببیند و چند روز است تماس گرفته. 
آقای گلزاده غفوری و آقای مجتهد شبســتری هم می خواهند شما را ببینند.« این دو نفر می خواستند 
به تاشکند بروند و در کنفرانس اسالمی شرکت کنند. پرسیدم: »چه کنم؟« گفتند: »تماس می گیرم.« 
مجدداً تماس گرفتند و گفتند: »بگو این ها بیایند منزل آقای چهپور.« بسیار وقت شناس بودند. کارها را 
جمع کردم و تلفنی به آقا گفتم: »این کارها هم باقی مانده اند.« گفتند: »اگر خیلی مهم نیست، بماند، 
چون من خیلی خسته ام.« گفتم: »اگر این جور است مزاحم نمی شوم.« گفتند: »خدا پدرت را بیامرزد.« 
فکر می کنم تا ۸.۵، ۹ شب آنجا بودم. آقای شانه چی می خواست از دفتر برود منزل آقای چهپور. گفتم: 
»آقا خسته اند، این کارها هم هستند، بیشتر خسته شان می کنی، نرو. قسم خورد که واهلل! باهلل! از کار 
حــرف نمی زنم و از کارهای دفتر هیچ چیز را مطــرح نمی کنم«. گفتم: »خدا خیرت بدهد، آقا گفتند 
خسته ام، به همین دلیل هم من نمی  آیم.« خداحافظی کردم و رفتم منزل. تازه خوابم برده بود که تلفن 
زنگ زد. گوشــی را برداشتم و دیدم یکی از دفتر با ناراحتی می گوید: »خبر داری آقا فوت کرده اند؟« 
گفتم: »یعنی چه؟ آقا طوریشان نبود!« گفت: »خبرگزاری گفته.« گفتم: »تلفن زدی؟« گفت: »تلفن 
خراب است.« تلفن زدم منزل آقای چهپور دیدم کار نمی کند. مجدداً زنگ زدم دفتر و گفتم: »این جوری 
نمی شود. در دفتر را ببند و برو خانۀ آقای چهپور ببین چه خبر است و به من تلفن بزن.« رفت و خبر 
داد که ماجرا صحت دارد. من دیگر نفهمیدم چگونه لباس پوشیدم. یکی از برادرهایم از خواب بلند شد 
و پرسید: »چه خبر است؟« جواب دادم: »آقای طالقانی فوت کرده.« خانۀ ما در خیابان زرین نعل بود. از 
آنجا شروع کردم به دویدن! کمی بعد دیدم ماشینی بوق می زند. برگشتم دیدم برادرم است... با او رفتم 
خانۀ آقای چهپور و دیدم بله، صحت دارد... یک عده می گفتند در دست دادن سفیر روس با آقا اتفاقی 
افتاده و...، ولی اصال این چیزها نبود. از نظر حفاظت که محمد ترکان، محافظ ایشــان، همیشه پشت 
در اتاق آقا می خوابید. ساختمان آقای رضایی آسانسور داشت. هر وقت آقا آنجا می رفتند، او در آسانسور 
می خوابید که اگر کسی روشن کرد و خواست باال بیاید او بفهمد. این قدر فدایی آقا بود. من نمی توانم 
این حرف ها )مرگ مشکوک( را قبول کنم... آقا پزشکی داشتند که در بیمارستان ایرانشهر کار می کرد. 

خدا رحمتش کند دو سه سال پیش فوت کرد. او ایشان را معاینه و اعالم سکته قلبی کرد.

آیا درگذشت آیت اهلل طالقانی مشکوک بود؟

بدیع زادگان: پزشک شخصی آقا گفت 
  سکته قلبی است

)بخشاول(

)قسمتدوم(

فصل نشستن بر تخت شاهی؛ پدر و پسر


