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بايـست مجـدداً    با دادن اين امكان، مملكـت مـي  . گندم از كانادا و آمريكا آورديم  

. امسال محصول نسبتاً خوب است و در بعضي نقاط خيلي خوب          ... شد  خودكفا مي 
در همــه جــا . ولــي مثــل هميــشه در مواقــع بحرانــي ميــل بــه احتكــار وجــود دارد 

ضـمناً  ... كننـد   پنهـان مـي   ميزان واقعـي محـصول را       ] دولتي[داران و مأموران      زمين
     112.شود ها باالتر است، قاچاق مي گندم به جاهايي در خارج از كشور، كه قيمت

مسئوليتي دولـت     به لندن، مكرر به مسئله نان و بي        1321هاي سال     بوالرد در گزارش  
 مستـشار آمريكـايي     113او بـه تحقيقـات شـريدان،      . سهيلي در قبـال آن پرداختـه اسـت        

 بوالرد  114.كند كه منجر به كشف يك شبكه بزرگ احتكار گندم شد            يخواروبار، اشاره م  
در احتكـار   ) الملـوك   تاج( به نقش ملكه مادر      1321 آبان   18/ 1942 نوامبر   9در گزارش   

    :گندم اشاره كرد
كـه    انگيزي مالحظـه شـد حـاكي از آن          ها اعالم رقت    چند روز پيش در روزنامه    

ن شده، از امالك خـود بـراي خيـرات          چون ملكه مادر به واسطه كمبود نان غمگي       
واقع امر اين بـود كـه مستـشار آمريكـايي كـشف             . عمومي گندم اهدا نموده است    

داران، با نگهداري گندم بيش از نياز مـصرف   كرده بود ملكه مادر، مثل ساير زمين   
     115.كند خود و بذر سال بعد، قانون ضد احتكار را نقض مي

هايي شناخت كه     ترين حوادث در سلسله دسيسه      هم را بايد يكي از م     "بلواي نان  "‐۴
هاي هوادار او براي خارج كـردن          شاه جوان و كانون    1320هاي پس از شهريور       در سال 

 نخـستين   "بلـواي نـان   "به عبارت ديگر،    . احمد قوام از صحنه سياست ايران اجرا كردند       
هاي   پهلوي در دهه  هايي بود كه به استقرار ديكتاتوري محمدرضا          حلقه در زنجيره توطئه   

  . پسين انجاميد
. ، نقـش مهمـي ايفـا كـرد        اطالعـات در اين ماجرا عباس مسعودي، مالـك روزنامـه          

اي تند و منفي در قبـال   مسعودي پس از سقوط رضا شاه، به تأثير از افكار عمومي، رويه      
 سخنان  1320 شهريور   25مسعودي از   . خانواده پهلوي و حكومت سابق در پيش گرفت       

. كـرد   تي درباره جواهرات سلطنتي و امالك پهلوي را با آب و تاب منعكس مي             علي دش 
نگذاريـد شـاه جـواهرات را       «اي منتشر كرد با عنـوان         او از جمله در روزنامه خود مقاله      
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خواست تا از طريق كمك به تحريكات دربار عليه قوام رابطـه              اينك مسعودي مي  » .ببرد

اسـفنديار  . مـادر و اشـرف پهلـوي برقـرار كنـد          اي با محمدرضا شاه جوان، ملكه         حسنه
كرد و از نزديكان عباس مسعودي         كار مي  اطالعاتبزرگمهر، كه در آن زمان در روزنامه        

    : نويسد بود، مي
فقـط  . هاي وقت موافق باشـد      در سياست مسعودي سعي داشت كه با تمام دولت        

بـار بـا   يك بار به تحريك محمـدعلي مـسعودي و احمـد دهقـان و بـا حمايـت در        
 آذر و   17 درافتـاد كـه بـه دنبـال آن جريـان             1321الـسلطنه در آذر       حكومت قـوام  

دانست قضايا از كجـا آب        قوام هم كه مي   . ها و آشوب و بلوا راه افتاد        غارت مغازه 
 را كه در اين قـضيه       اطالعاتاي از كاركنان      خورد، تمام اقوام مسعودي و عده       مي

فقـط عبـاس    .  هـم توقيـف شـد      اطالعـات سهمي داشتند توقيـف كـرد و روزنامـه          
كـرد، از مـصونيت    مسعودي، كه سـنگر مجلـس را بـه هـر شـكلي بـود حفـظ مـي         

  ... پارلماني استفاده كرد
مـسعودي بـه    ...  نوشت راجع به بـدي نـان در تهـران          اي  يك روز مسعودي مقاله   
و مقامـات انگليـسي كـه بـا قـوام           ] محمدرضـا پهلـوي   [تشويق شخص شـاه سـابق       

شتند، اين مقالـه را نوشـت و ايـن خـود غيرمـستقيم وسـيله تحريـك                  هماهنگي ندا 
ها كه بازار تجمع      خوردند شد و آن وقت      مردمي كه نان سيلو را با هزار آشغال مي        

و تحصن خيلي گرم و خريدار داشت، اجتماع در جلـوي مجلـس، كـه تنهـا اميـد                   
و را مـسبب    هـا ا    كه عليه دولت كه آن     نمود  ميمردم بود، تمام اصناف را تحريك       

 آذر  17من شاهد بـودم كـه يـك هفتـه پـيش از              . دانستند قيام كنند    اين اوضاع مي  
وآمد كسبه و مردم زياد شده  رفت.  بوداطالعاتجنب و جوش زيادي در روزنامه 

  ... بود و مشغول تهيه مقدمات شورش بودند كه معلوم نبود عاقبتش چه خواهد شد
بعـد از ايـن واقعـه از او         ... نـام امينـي     بـه صندوقدار روزنامه اطالعات مردي بـود       

 مقـادير   اطالعـات  آذر از صندوق روزنامـه       17شنيدم كه در جريان پيش و پس از         
زيادي پول نقد بين مردم پخش شده بود و همان روزي كـه قـوام دسـتور توقيـف                   

داديـاران  . ها را اميني از ميان بـرد         را داد، اين اوراق مربوط به آن       اطالعاتاعضاي  
رت دادگستري كه بعداً مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند، ضـمني اعتـراف              وزا

ولـي صدراالشـراف در     . انـد   هـاي دربـار را در ايـن مـاجرا ديـده             كردند كه چـك   
 17من همان شـب     . ها وجود خارجي نداشت     خاطرات خود نوشته است اين چك     

راه مخبرالدولـه و  آباد، چهار هاي خيابان شاه  آذر شاهد بودم كه مردم به تمام مغازه       
هاي مـشروب را شكـسته و همـه را غـارت كردنـد و                 اسالمبول حمله كرده، بطري   

كلي خالي شـده      شركت كاالي ايران را در خيابان اسالمبول طوري چاپيدند كه به          
بود و چند نفر كه يك توپ پارچه غارت كرده بودند آن را به در سينما مايـاك،                   
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و آن را پاره و تقسيم كردند و سهم هر يـك كـه              زار و اسالمبول، آورده       نبش الله 

و اين غارت زير نظر فرمانداري نظـامي و مـأمورين        . شد  چهل يا پنج متر پارچه مي     
     116.گرفتند گرفت كه از دربار دستور مي شهرباني انجام مي

نظـر    كنـد صـحيح بـه       را متهم مي  » مقامات انگليسي «آن بخش از نوشته بزرگمهر كه       
توان گفت كه بوالرد، سفير بريتانيا در تهران، در ايجـاد ايـن بلـوا        مي رسد يا حداقل    نمي

 8او در گزارش   . داند  هاي خود شاه را عامل اين بلوا مي         بوالرد در گزارش  . نقش نداشت 
    :  به وزارت خارجه نوشت1321 آذر 17/ 1942دسامبر 

تظاهرات امروز صبح جلوي مجلس به خاطر وضـعيت ارزاق بـه يـك غـارت و           
وزيـر غـارت و بـه آتـش كـشيده شـده               خانـه نخـست   . واي نسبتاً جدي منجر شد    بل

شاه . توانم شاه را از سهمي كه در اين ماجرا داشته است تبرئه كنم              من نمي ... است
اگر كـاري انجـام   : ديروز به بعضي از نمايندگان مجلس، كه فراخوانده بود، گفت   

كند كه انقالبي  سپس اشاره ميشاه . نشود انقالبي از پائين صورت خواهد پذيرفت
عدم مداخله شهرباني و ارتـش بـه دسـتور بعـضي مقامـات              . از باال بهتر خواهد بود    

     117.بلندپايه ظاهراً محتاج توضيح است
بلـواي  [من داليـل ايـن كـار        «:  افزود 1321 آذر   27/ 1942 دسامبر   18و در گزارش    

   118».مدانم اما مانند هرودوت از افشاي آن معذور را مي] نان
دانـست   » اولين يورش ارتجاع « آذر را توطئه دربار و       17حزب توده نيز بعدها بلواي      

    :  نوشت1322 مرداد 5 در شماره رهبرو روزنامه 
يك مشت رجاله مزدور به عنوان آزاديخواه سرو سينه زنان در ميدان بهارسـتان              

ه هـواي   لوح را گـرد خـود جمـع نمـوده، بـ             جمع شدند و يك مشت از مردم ساده       
طلبي به تحريك مردم پرداختند و بـاالخره بـه كوچـه و بـازار        دادخواهي و آزادي  

كس در مجلس شـورا از ايـن واقعـه پرسـشي              هيچ... ريخته به غارت مشغول شدند    
     119. آذر اولين يورش ارتجاع بود17واقعه ... نكرد

    : نويسد فخرالدين عظيمي مي
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اي كـه      عوامل دربار و افـراد وابـسته       سازي  اين اغتشاشات به تحريك و با صحنه      

وجود آمد و هدف آن تـضعيف         نگاران داشتند به    بين نمايندگان مجلس و روزنامه    
   120.وزير بود روحيه، به ستوه آوردن و سرانجام سرنگون كردن نخست

  دشتي سياستمدار 

در انتخابـات دوره    .  ادامـه يافـت    1327فعاليت دشتي در حزب عدالت تا حـوالي سـال           
، دشتي، در كنار دكتر محمد مصدق و نه تن ديگـر، بـه عنـوان                )1322بهمن  (دهم  چهار

  . نماينده تهران به مجلس راه يافت
ها دشتي به عنوان عـضوي از شـبكه منـسجم و مقتـدر رجـال سياسـي                    در اين سال  

. هاي اصلي قدرت را به دست داشتند        شد كه اهرم    بازمانده از دوران رضا شاه شناخته مي      
 شـهرت يافتنـد و ايـن        "جنـاح انگلوفيـل   " در مطبوعات و محافل سياسي بـه         اين كانون 

براي مثال، حتي فردي چون دكتر قاسم غنـي نيـز علـي             . انتساب براي آنان همگاني شد    
هـاي قـدرت را در دسـت          خواند كه تمامي اهـرم     مي    "انگلوفيل"دشتي را از زمره رجال      

 به اسناد بيوگرافيـك سـاواك،       1340 اين شهرت چنان گسترده بود كه در دهه          121.دارند
  

 .98همان مأخذ، ص  . 120
، ج  1377انتشارات زوار، چاپ دوم،     : كوشش سيروس غني، تهران     ، به هاي دكتر قاسم غني     يادداشت . 121
  .181، ص 4

 دسـته   5هاي ايراني را بـه        "فيلانگلو" 1950 ژوئن   3/ 1329 خرداد   13دكتر قاسم غني در يادداشت      
اند؛ دوم، گروهي كـه   بگير و پادو و جاسوس و خبرچين اول، گروهي كه پادو و حقوق  : كند  تقسيم مي 

ها هستند مثل اعضاي ايراني نفت جنـوب و           ها و دوائر و ادارات مربوط به آن         عمالً وارد كار انگليس   «
بد و نيك حكومت انگليس را بد و        ... ها را بسته    ننفس شغل آ  ... بانك شاهنشاهي از قبيل مصطفي فاتح     

سوم، اشخاصي كه خود يا پدران و پشت اندرپشت تحت الحمايه انگليس بوده و              » .دانند  خوب خود مي  
اند مانند قوام شيرازي و ناصرالملك قراگوزلو، منصور، سـيد ضـياءالدين              ها زندگي كرده    به كمك آن  

چهـارم،  . صغر حكمت، سردار فاخر حكمت و سيد محمد تـدين         ا  طباطبايي، مشرف نفيسي، ساعد، علي    
مثل عبدالحـسين هژيـر و دكتـر        . گانه فوق شوند    خواهند وارد طبقات سه     كارند و مي    اشخاصي كه تازه  

يـك دسـته    «: افزايـد   غني مي » .تر از سايرين هستند     ها فعاليت زياد دارند و غالباً خطرناك        اين«. اقبال
ها جماعتي هستند كه ايران را دوست دارند، جاسوس هم             اين طبقات و آن    ديگر هم هستند غير از همه     

بالذات نيستيم و خودمـان       ها اين است كه ما قائم       نيستند، حريص كار هم نيستند، ولي عقيده سياسي آن        
. با روسيه كه غيرممكن است كنـار بيـائيم        . به تنهايي نه قابل اداره خود هستيم و نه توانا به اداره خود            

... سياست خـارجش متزلـزل اسـت      ... يكا منافعي ندارد و حكومت دورافتاده غيرمعتمدي است كه        آمر
هـا بـه حـسن        ايـن . ها باشـيم    پس بهتر است و الزم است با انگلستان كنار بيائيم و در پناه صولت آن              

← 
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شد، راه يافت و از علي دشتي  كه نظر رسمي سازمان اطالعاتي حكومت پهلوي تلقي مي 

 ياد شد و حتي ادعا شـد        "انگلوفيل"يا به تعبير ديگر     » هوادار سياست انگليس  «به عنوان   
  .به وكالت رسيد» با كمك مستر هاوارد«كه علي دشتي در انتخابات دوره پنجم 

، كـه حـل بحرانـي عظـيم         1320السلطنه پس از شهريور       ر زمان دومين دولت قوام    د
چون ماجراي آذربايجان را به عهده گرفته بود، تحريكات دشتي و دوستانش عليه دولت      

 ارديبهـشت   30در  . از سرگرفته شد كه اين بار نيز با برخورد قاطع قوام مواجـه گرديـد              
ميرزا كـريم خـان رشـتي، دكتـر هـادي           (گر    ه علي دشتي و گروهي از رجال توطئ       1325

 15دشـتي تـا     . بازداشـت شـدند   ) طاهري، جمال امامي، ساالر سعيد سنندجي و ديگران       
 و سقوط دولت قـوام در منـزل شخـصي           1326 مهر   19خرداد در زندان بود و سپس تا        

  . خود توقيف بود
السلطنه را نيز     ام هوادار او سرانجام اين دولت قو      "انگلوفيل"هاي شاه و رجال       دسيسه

. پاس خدمات قوام در حل مسئله آذربايجان، مطرود و مغضوبش نمـود             ساقط كرد و، به   
گـر   السلطنه از بستر بيماري در لندن به شاه دسيسه        ، قوام 1329 خرداد   25ها بعد، در      سال

    : و ناسپاس نوشت
مـال  ك را بـا     ي فدو يها  ياركها و فدا    يجه جانباز يه نت كافسوس و هزار افسوس      
ه خود،  ي و رو  كپس ناچارم برخالف مسل   . اند   فرموده ي تلق يانصاف  ي و ب  يرحم  يب
ـ  ي را وظيام و هر خـدمت     ردهك خدمت ن  يچوقت دعو يه ه ك  يپرسـت   و وطـن يفـه ملّ

مال جسارت و با رقت قلب و سـوزدل بـه عـرض             كن مورد با    يام، در ا    خود دانسته 
 كحضرت به خـط مبـار     يه اعل رناميه تقد ك يزال قسم روز  ي ال يه به خدا  كبرسانم  

ش فرموده بودند سهم مهم اصالح      ين و ستا  يه ضمن تحس  كد،  ي رس يبه افتخار فدو  
ه چگونـه افتخـار   كـ ر بـودم  يـ افته است، متحي انجام  يله فدو يوس  جان به يامور آذربا 

 در انجــام امــور ي احــدير از خــود بــرايــرا غيــضــبط و قبــول آن را حــائز شــوم ز
ه ك بود ين فدوياست اير و سيجه تدبينبودم و فقط نت قائل  يجان سهم و حق   يآذربا

  
← 

 هـاي   ها چون وجاهت ملّي دارنـد از بهتـرين مـروج            سياست انگليس ايمان زياد هم دارند و غالب اين        
غنـي  » .الملك، مرحـوم فروغـي      زاده، حكيم   تقي: سياست انگليس و حيثيت معنوي آن دولت بشمارند       

نوعي خـدام انگلـيس       ها مدير و مدبرند و همه هر يك به          امروز در صحنه سياست اين    «: گيرد  نتيجه مي 
ـ          هايي هستند كه مي     هستند و هر پنج طبقه مذكور بر ضد آن         . ودخواهند ايران به آمريكـا نزديـك ش

خواهد آمريكا را به عنـوان قـوه سـومي وارد     ها با مصدق و طرفداران او بد هستند چون مصدق مي   اين
  .)182-178همان مأخذ، صص (» .ايران كند
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حضرت با جاه و جالل يه بحمدهللا اعلكو بعد   ... جان حل شد  يل آذربا كبحمدهللا مش 

 نقـاط  يحـضرت در بعـض  يجان شـدند و بـرخالف انتظـار اعل   ي آذربا يفرما  فيتشر
جـه  يردم اگـر نت   كـ شروع شد، با تلگراف رمز عـرض        گري    غارت و   ييجو  استفاده

... ستميجان ن ي مسئول امور آذربا   يخ فدو ين تار ين است از ا   ي و اقدامات ا   يراكفدا
 را  يه بر همه معلوم است جمعـ      ك يبيه به ترت  كشود    يل م ين مقدمات دل  يا تمام ا  يآ
 همـان قـانون     يعنير دهند   يي را تغ  ينام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساس        به

اد يـ  تعهـد نمـوده و سـوگند         ت آن را  يـ ه موقع قبول سلطنت حفظ و حما      ك ياساس
س ي رئـ  يانـد و مرحـوم فروغـ        د را شـاهد و نـاظر قـرار داده         ياهللا مج   المكفرموده و   

 موجـود   ي طبـق قـانون اساسـ      يونيحضرت همـا  يه اعل كح نموده   يدولت وقت تصر  
    122...سلطنت خواهند فرمود

  1329 خـرداد  30در : پس از رسيدن اين نامه به تهران شاه پاسخي زشت به قوام داد    
   از وزارت خارجـه،    يربودن اسناد دولتـ   احمد قوام را متهم به       يمعاون وزارت دادگستر  
 قطـع    تن چاي و   500 و  تن جو  450صدور غيرقانوني مجوز براي     دخالت در انتخابات،    

  .  كرد و از مجلس تعقيب او را خواستار شدجنگل
  

احـزاب و   نيـز    1320پـس از شـهريور      السلطنه    قوامدوره زمامداري   دومين  زمان  در  
ايـشان  مبارزه قلمي سختي را عليـه        "انگلوفيلجناح  " و   دشتيبا  محافل سياسي مخالف    

يكـي از   . غلبـه داشـت   طبق سياق آن زمان رنگ و بوي افـشاگري بـر آن             پي گرفتند كه    
نـام    بـه  1324در سـال    غالمحسين مصاحب   است كه   اي    ها رساله   ترين اين افشاگري    مهم

ـ  ساله   35در اين زمان مصاحب     ظاهراً،   123.ر كرد  منتش علي دشتي هاي    دسيسه حـزب  ه  ب
  

مؤسسه : تهران  ،زندگينامه سياسي دكتر بقايي     ان،يآبادحسين  : السلطنه در   بنگريد به تصوير نامه قوام     . 122
 .370-362صص ، 1377هاي سياسي،  مطالعات و پژوهش

رسـاله فـوق فاقـد مشخـصات        .  صـفحه، رقعـي    46 ،هاي علـي دشـتي      دسيسهغالمحسين مصاحب،    . 123
در صـفحه   .  منتشر شده است   1324توان دريافت كه در اواخر سال         از سياق متن مي   . كتابشناختي است 

 شوراي   مجلس 1324 آذر   21در جلسه   » آقاي هژير وزير دارايي كابينه فعلي     «به نطق   ) 46ص  (پاياني  
 . ملي استناد شده است

مصاحب پس  «: نويسد  ايرج افشار مي  . در تعلق رساله فوق به دكتر غالمحسين مصاحب ترديد نيست         
طور مثال يكي دو رساله       به مسائل اجتماعي و سياسي هم گوشه چشمي انداخت و به          ... 1320از شهريور   

 پرداختن به مـسائل اجتمـاعي منـصرف و          اما زود از  ). 1324(در انتقاد سياسي و اجتماعي منتشر كرد        
» .يافـت   تر مي   اي فرهنگي   شد چهره   هر چه روزگار بر او دراز مي      . يكسره به كارهاي علمي مشغول شد     

← 
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اعـضاي كـانون    دانان و     حقوقرا تني چند از دانشگاهيان و       اين حزب   . نزديك بود ايران  

اتحـاد  هوادار ( در مقابل حزب توده ايران   1323اوائل  و   1322مهندسين ايران در اسفند     
 سـيد ضـياءالدين      حـزب عـدالت دشـتي و حـزب اراده ملّـي            چون يو احزاب ) شوروي

هـوادار سياسـت    بـه عنـوان     كه  (طباطبايي و حزب همرهان سوسياليست مصطفي فاتح        
تـر  ك ديازيـ امت  ت و صاحب  يري به مد  ،شفقروزنامه  . پا كردند   به )شدند  بريتانيا شناخته مي  

بـه ايـاالت متحـده       حـزب ايـران   . بـود ران  ي حزب ا  ي ارگان رسم  ،يري جزا الدين شمس
   .داشتآمريكا نگاهي دوستانه 

گفتـه مـصاحب      يـا بـه   دشـتي،   كـه   » ثابـت كنـد    «هـد خوا  مصاحب در اين رساله مي    
اي است كه تقريبـاً از بيـست سـال            هاي جديدالوالده   يكي از سرطان  «،  »راسپوتين ايران «

كند، مقاالت  كه خود تصريح مي مĤخذ مصاحب، چنان   124».قبل در ايران ظاهر شده است     
لطنت احمـد شـاه، از جملـه مطالـب منـدرج در             هاي پايـاني سـ      مخالفان دشتي در سال   

ادعاهاي مندرج در رساله فـوق      مأخذ ديگر   او  . عباس اسكندري، است  سياست  روزنامه  
  .ذكر كرده است» غرض تحقيقات از اشخاص بي«را 

مصاحب، پدر بزرگ علي دشتي از نوكران مخصوص حسين خـان دشـتي،             نوشته    به
جـا    ش براي تحصيل به نجف رفـت و در همـان          كالنتر دشتستان، بود كه به تشويق ارباب      

  
← 
در شـرح زنـدگي او      «: افزايد  ايرج افشار در شرح حال دشتي مي      ) 404 صنادره كاروان،   ايرج افشار،   (

كـه دو   ) بازيگران عصر طاليي  از سلسله   (نوري    خواجهيكي نوشته ابراهيم    : شناسيم  دو رساله مستقل مي   
اي است انتقادي به قلم استاد مرحوم دكتر غالمحـسين مـصاحب              سه بار طبع شده است، و ديگر رساله       

هاسـت    منتشر شد و سال"شيخ علي دشتي"نام   به1324هاي سياسي دشتي در سال  كه در بحبوحه فعاليت  
 را چنين آغاز كـرده  هاي علي دشتي دسيسه مصاحب رساله )500همان مأخذ، ص (» .كه كمياب است  

هايي كه ايران را به وضع        صفحات ناقابل اين رسائل را كه قدمي است در راه مبارزه با نادرستي            «: است
فعلي كشانيده است به روح پاك پدر بزرگوارم كه باالترين سرمشق فضيلت و تقوي بوده و در حيات                  

مصاحب، سه  » .غالمحسين مصاحب . دارد   به اين حقير آموخت تقديم مي      خود عمالً راستي و درستي را     
 درجه دكتري در رياضيات از دانـشگاه كمبـريج اخـذ            1327سال پس از نگارش رساله فوق، در سال         

متعـدد در زمينـه رياضـيات        دكتر غالمحسين مصاحب بعدها عالوه بر نگارش كتب و مقـاالت             .كرد
رساله فوق توسط دكتر محمدمهدي جعفري در دو      .  نيز به عهده داشت     را املعارف فارسي   دائرةسرپرستي  

تاريخ و فرهنگ معاصر،    ،  »علي دشتي «: تجديد چاپ شده است   تاريخ و فرهنگ معاصر     شماره فصلنامه   
، شـماره   تاريخ و فرهنگ معاصر   ،  »هاي علي دشتي    دسيسه«؛  190-171، صص   1372، زمستان   8شماره  

  .336-312صص ، 1373، بهار و تابستان 9-10
 .2مصاحب، همان مأخذ، ص  . 124
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فرزند او مرحوم شيخ عبدالحسين، پدر دشتي، نيز از طالب نجف بود ولي             «. متوطن شد 

» .كـرد   در تحصيل توفيقي نيافـت و از قبـل زوار دشـتي و دشتـستان امـرار معـاش مـي                    
 چرا به شيخ علي   «مقاله  مصاحب سپس، براي بيان وضع دوران نوجواني علي دشتي، به           

 23، 150شـماره   ( شـفق  روزنامـه    ، منـدرج در   »گوينـد؟    ابودفه مي  401جاسوس شماره   
نويـسنده  احتمـاالً   . منتشر شد » نويسنده گمنام «كند كه با امضاي       استناد مي ) 1324مرداد  

    : افزايد ميمصاحب . مصاحب استخود مقاله فوق نيز 
زيـرا  ... يمكنـ    نوشته شده اسـت نقـل مـي        شفقشرح مختصري را كه در روزنامه       

 ارگان رسمي حزب ايران است و از گروهـي از اسـتادان دانـشگاه و                شفقروزنامه  
     125.تر است روشنفكران تشكيل شده است و اعتبار مندرجاتش بيش

 يـا   "علـي ابودفـه   "مصاحب مدعي است كه دشـتي در دوران جـواني در نجـف بـه                
، اين اسـت كـه گويـا        »صاحب عبا «وجه تسميه ابودفه، به معني      .  شهرت داشت  "ابودقه"

و وي بـه جـز عبـا        كـرد   اخالقي از خانه بيـرون      فساد  شيخ عبدالحسين پسر را به جرم       
    .معروف شد» ابودفه«چيزي براي ستر عورت نداشت و به اين دليل به 

دقـه بـه زبـان بغـدادي يعنـي          . گويند كه ابودقه اسـت      بعضي ديگر از مطلعين مي    
خواست خـود     كه افتد و داني، مي      ي، چنان  جوان مو چون شيخ علي هم در ايا      . خال

. فكـر افتـاد كـه خـالي بـر چهـره خـود بيفزايـد               به  را خوشگل جلوه دهد، بنابراين      
بنابراين، در وسط دو ابروي خود خـالي كوبيـد و بـه همـين مناسـبت او را ابودقـه                     

    126.تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. گفتند يعني صاحب خال
از عتبات به بوشهر و سپس به برازجان رفـت       .  ق 1334ي در   دشتنوشته مصاحب،     به

مـصاحب مـدعي    . حسين برازجاني، شوهر خواهرش، ساكن شد     شيخ محمد  و در خانه    
در مبـارزات مـسلحانه ضـد    برازجـاني   شـيخ محمدحـسين     با توجه به جايگاه     است كه   

بـراي جاسوسـي و مطلـع شـدن از          هـا     انگليـسي انگليسي آن زمـان در جنـوب ايـران،          
اتهامـات مـصاحب     .فرسـتادند برازجان  علي دشتي را به     » هاي عمليات مجاهدين    نقشه«

 در جرايـدي    1303 شود كـه در سـال       يابد و همان مطالبي تكرار مي       عليه دشتي ادامه مي   
نامه منـسوب بـه هـاوارد نيـز مجـدداً منتـشر          .عليه دشتي عنوان شده بود    سياست  چون  
  . شود مي

  
 . 4همان مأخذ، ص  . 125
 . 5همان مأخذ، ص  . 126
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 نوري   زندگينامه علي دشتي، نوشته ابراهيم خواجه      نقدغالمحسين مصاحب سپس به     

 و  ،به سلطنت رسيد  خان  وقتي رضا   مدعي است كه    نوري    خواجه 127.پردازد  مي،  )1322(
رضـا  نويسد،    مصاحب مي  128.دشتي از او دور شد    تدريج    بهاز قانون اساسي تخطي كرد،      

حمايـت  خان از روزي كه وزير جنگ شد قانون اساسـي را نقـض كـرد و دشـتي از او                
كند   ، استناد مي  1309 شهريور   30، مورخ   شفق سرخ مصاحب به مقاله دشتي در      . كرد  مي

كنـد بـه سـخنان دشـتي در            و نيز استناد مي    129؛خواند  مي» نامه  روزي«و جريده مزبور را     
ما اعليحضرت پهلوي را تنها يك نفر        «: مجلس شوراي ملي كه    1313خرداد   ذ 30جلسه  

ما شاه خود را    ... دانيم  آل ملّي خودمان مي     لكه او را مظهر ايده    دانيم ب   پادشاه خودمان نمي  
   130».دانيم ميمان  آل ملّي از صميم قلب دوست داريم و مظهر افكار و ايده

 ذكـر   شـت  را كه عليـه دشـتي رواج دا        »شايعاتياهم  «مصاحب در پايان    غالمحسين  
     :كند ولي با اين توضيح مي

تـوانيم    ه ما به علت فقد مدرك كافيه نمي       دهند ك   هاي زيادي مي    به دشتي نسبت  
    .ها را نشنيده انگاشت آن توان ها حكمي بكنيم و از طرف ديگر نمي درباره آن

، آخـرين   )مختـاري  (الدين مختار   يكي از اين شايعات دوستي دشتي با سرپاس ركن        
كاري دشتي بـا     است و هم   ،)1320 شهريور   -1315فروردين   (رئيس شهرباني رضا شاه   

 دشـتي عـضو كميتـه هفـت         1320شد كه پس از شهريور        گفته مي . خفيه آن زمان  پليس  
   131.كرد اي بود كه براي حمايت از مختاري و تبرئه او تالش مي نفره

  
 در 1329 به عنوان سفير ايران وارد قاهره شد و تا اسفند 1327علي دشتي در آذرماه 

  
نوري، دوست صـميمي دشـتي، در         كه ابراهيم خواجه  است  اي     جزوه 9زندگينامه علي دشتي يكي از       . 127

شـد و ناشـر آن        ها هفتگي منتشر مي     اين جزوه . منتشر كرد بازيگران عصر طاليي     با عنوان    1322سال  
. ا: مشخصات كتابشناختي چـاپ اول جـزوه مربـوط بـه دشـتي چنـين اسـت                .  بود اصغر اميراني   علي

چاپخانـه  :] تهـران [، )دشتي، دبيـراعظم، اميرخـسروي   (دوره دوم   بازيگران عصر طاليي،    نوري،    خواجه
بعدها توسط انتشارات جيبي تجديد چاپ شـد        بازيگران عصر طاليي    .  صفحه 55، رقعي،   1322باقرزاده،  

 ).  صفحه204، رقعي، 1357؛ چاپ دوم، 1340چاپ اول، (
 . 23چاپ اول، ص همان مأخذ، نوري،  خواجه . 128
 . 29مصاحب، همان مأخذ، ص  . 129
  . 30-29همان مأخذ، صص  . 130
  . 45همان مأخذ، ص  . 131
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او ايـن  . رفـت  شمار مي آل به زندگي در قاهره براي دشتي مطلوب و شايد ايده   . مصر بود 

هاي سلطنت ملك فاروق دربار او را نظـاره كنـد، بـه               امكان را يافت كه در واپسين سال      
دليل تبحر در زبان و ادبيات عرب توجه علماي مصر را به خود جلب نمايد، در جـامع                  

  . السفرا شود االزهر سخنراني كند و شيخ
. كيل شد و علي دشتي به آن راه يافت      اولين دوره مجلس سنا تش     1328 بهمن   20در  

  . از اين زمان تا پايان سلطنت پهلوي دشتي هماره سناتور بود
در دوران سفارت در قاهره رابطه نزديكي ميان او و حسين عالء، وزير دربار، برقرار               

 به عنوان وزير 1329 اسفند 29شد و اين امر سبب شد كه دشتي در پايان مأموريتش در     
  . اي است كه دشتي به وزارت رسيد اين تنها دوره. لت عالء راه يابدمشاور به دو

) ملكـه مـادر   (الملوك پهلـوي      ها، دشتي رابطه حسنه با محمدرضا و تاج         در اين سال  
 در مجلـس سـنا      1337برقرار كرد؛ و اين رابطه نطق معروف دشـتي را در اواخـر سـال                

در محمدرضا شاه كـشف     » انگيز  دو خصوصيت خيلي حيرت   «او در اين نطق     . سبب شد 
اولين خـصوصيتي كـه دشـتي در شـاه          » .كند  ايشان را از تمام شاهان متمايز مي      «كرد كه   

    : كشف كرد، فقدان غرور بود
هر موضـوعي را    . از استبداد و خودرأيي بركنارند    . در ايشان غرور و تكبر نيست     

 صدر به تمام ايشان با سعه. توان در پيشگاه ايشان مطرح كرد و حتي بحث كرد           مي
دهند و هر فكـر صـحيح و    دهند و تمام مالحظات را جواب مي   انتقادات گوش مي  

اين سـابقه خلقـي در ايـران، در         . فرمايند  هاي طرف ببينند قبول مي      مفيدي در گفته  
    . ايراني كه شاهان به خودرأيي مشهورند، نادر و بلكه ناياب است

دشـتي  . در اوسـت  » س سـودجويي  فقدان ح «زعم دشتي،     دومين خصوصيت شاه، به   
انـسان بـه تمـام معنـي        .  شاه باشد انـسان اسـت      كه  آن از   تر  بيشاعليحضرت  «: ادامه داد 

    : ناميد» ستون ايران«و در پايان، محمدرضا پهلوي را » .كلمه
وجود اعليحضرت در عصر ما و با اين اوضاع متشنجي كه در دنيـا هـست، مثـل                 

 مثل تاريخ و گذشته ايـران، شـيرازه قوميـت و          زبان فارسي، مثل شاهنامه فردوسي،    
     132.ستون استقالل و يگانه ضامن استقرار و ثبات ايران است

گـر    هاي صعود سردار سـپه بـه قـدرت، توجيـه            بدينسان، دشتي بار ديگر، چون سال     
هاي بلند خـويش را     اين سخنان دشتي متعلق به زماني است كه شاه گام         . ديكتاتوري شد 

  
 . پرونده علي دشتي، دستنوشته دشتي . 132
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داشت و دقيقاً همين دو خصوصيت مورد اشاره دشتي در            لقه برمي به سوي حكومت مط   

  . كرد طرزي بيمارگونه رشد مي او به
مان ديدگاه دشتي به گسترش نفوذ اياالت متحده آمريكا در ايـران و منطقـه          در اين ز  

نـويس يكـي از    اي، كه احتمـاالً پـيش   او در دستنوشته. نگريست ظن و عالقه مي   با حسن 
مجلس سنا عليه جمال عبدالناصر است، چنين تصويري از دولت اياالت           هاي او در      نطق

    : متحده آمريكا به دست داد
و تـاريخ  . وقت نه يك دولت استعماري بوده و نـه امپريـاليزم            دولت آمريكا هيچ  

نـشان نـداده كـه مبـرا از هـر گونـه             ] به جز آمريكـا   [بشر ملت و دولت مقتدري را       
عالوه پيوسـته بـه دنيـاي آزاد كمـك كـرده و بـه               تجاوز به حقوق ديگران بوده و       

هاي خود حتـي يـك مرتبـه          معذلك، ناصر در نطق   ... معاونت انسانيت شتافته باشد   
اعتراف نكرده است كه اتازوني ضـد اسـتعمار و حـامي آزادي ملـل شـرق اسـت                   

شـوروي را حـامي ملـل آزاد و         ) مستقيم يا غيرمستقيم  (بلكه، برعكس، تبليغات او     
     133.را امپرياليست و دشمن عرب معرفي كرده استدنياي غرب 

 در تيغـستان    اش  ها دشتي بخش عمده اوقـات خـود را در خانـه ييالقـي               از اين سال  
 او در اين خانه بزرگ، كه باغـات         134.گذرانيد  مي) تقاطع خيابان تيغستان و كوچه مجد     (

 دكتـر محمـد     باصفا و انبوه الهيه آن را احاطه كرده بود، در همسايگي عباس مـسعودي،             
. زيـست   السلطنه مجد مـي      و فطن  135، حاج آقا مفيد   )وكيل دعاوي (مصدق، دكتر سياسي    

  .  تغيير داد"خيابان دشتي" شهرداري نام خيابان تيغستان را به 1338در شهريور 
 در اين خانه محفلي به راه انـداخت كـه محـل     136دشتي، كه تا پايان عمر مجرد بود،      

 گـاه   1340از اوائـل دهـه      . وي سياسـي و ادبـي بـود       اجتماع هفتگي دوستانش و گفتگـ     
دادنـد كـه در پرونـده او          هايي از جلسات خانه دشتي ارائه مـي         مخبرين ساواك گزارش  

  
 بـا توجـه   . زمان نگارش اين نوشته مندرج نيست     . 10 -5پرونده علي دشتي، دستنوشته دشتي، صص        . 133

گيري تعارض تبليغاتي حكومت پهلـوي و حكومـت جمـال     هاي اوج   به مضمون آن بايد متعلق به سال      
 .  باشد1330عبدالناصر يعني اواخر دهه 

 . خانه شهري دشتي در خيابان سعدي، زير شركت بيمه ايران، واقع بود . 134
نـوني در تهـران و      مفيد از ثروتمندان بزرگ ايران بود كه بيمارستان مفيد را در خيابان شريعتي ك              . 135

  . خانه او اكنون محل مجتمع قضايي شميران است. مدارس متعددي به همين نام در شمال احداث كرد
اش يـك سـوم       نامه  علي دشتي فرزندان خدمتكاران خود را به فرزندخواندگي پذيرفت و در وصيت            . 136

  . اموال خود را به ايشان بخشيد
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 اهللا  هـا حـاوي نظـرات دشـتي دربـاره جانـشين آيـت               يكي از اين گزارش   . شد  ضبط مي 

ــروردين 11در جمعــه . بروجــردي اســت ــوت آيــت 1340 ف اهللا  ، يــك روز پــس از ف
نوري، دكتـر لطفعلـي    ابراهيم خواجه: دي، در خانه دشتي افراد زير حضور داشتند       بروجر

، )بـرادر علـي دشـتي   (، عبـداهللا دشـتي   )اهل شـيراز (نام زند يا زندي  صورتگر، فردي به  
دشتي در اين جمع، در پاسخ بـه  . اي ديگر  و عدهروشنفكراي، مدير مجله     مهندس گنجه 

    : اهللا بروجردي گفت اي جانشين آيته پرسش يكي از حضار، درباره ويژگي
فردي كه از هر حيث متدين و مورد احترام و قبول مردم باشد و بتواند نظر مردم         
را به خود جلب كند بايد به جانشيني ايشان منصوب گردد زيرا مردم پول خـود را                 

داد    پيغـام مـي    جراهللا بروجردي اگر به يـك تـا         دهند و آيت    به دست هر كسي نمي    
و . فرستاد و اين از شرايط پيشوا بودن اسـت     ك ميليون تومان پول برايش مي     فوراً ي 

انـد كليـه      كـه تـاكنون در ايـران سـمت پيـشوايي شـيعيان را داشـته                 اگر چه كساني  
اهللا بروجـردي     اند، ليكن بايستي در هر صورت جانـشين آيـت           هاي خوبي بوده   آدم

ر غيـر ايـن صـورت       ها هـم او را دوسـت داشـته باشـند چـه د               كسي باشد كه عرب   
   137.گيرد اصطالح يخش نمي به

  1342 خرداد 15سفارت در لبنان و قيام 

فرهنگ عرب سبب شد كه دولت امير اسداهللا علم، در زماني كه            زبان و   آشنايي دشتي با    
جنگ تبليغاتي دو حكومت جمال عبدالناصر و محمدرضا پهلوي در اوج خود بـود، در               

  . سفير به بيروت اعزام كند دشتي را به عنوان 1341 آبان 12
علي دشتي در دوران سفارت در بيروت نظراتي را درباره سياسـت ايـران در منطقـه                 
خاورميانه و نحوه برخورد به پديده ناسيوناليسم عربي و ناصريسم به عباس آرام، وزيـر               

كـرد كـه از پختگـي نگـاه سياسـي او،              امور خارجه، و گاه به شخص شاه مـنعكس مـي          
هـا بـه      علي دشتي در اين گزارش    . كند  وبي يا بدي ديدگاهش، حكايت مي     صرفنظر از خ  

زعم او ماليم آمريكـا در قبـال ناصريـسم را     پردازد؛ سياست به   تبيين پديده ناصريسم مي   
از سوي اياالت متحده آمريكـا      تر    دهد و خواستار اتخاذ سياستي جدي       مورد نقد قرار مي   

    : نويسد او مي. شود عليه ناصر مي
ــه سياســت آمريكــا را   نگر ــازوني از نفــوذ كمــونيزم در خاورميان انــي مــستمر ات

  
 .12/1/40، مورخ 56/331-3-2اره پرونده علي دشتي، گزارش اطالعات داخلي، شم . 137
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ترديدآميز و بااحتياط ساخته و صفت استحكام و استواري را از آن زايل سـاخته و                

هاي ديكتـاتوري سـاخته    همين مطلب وسيله هم براي انقالبات و پيدايش حكومت 
رم ايـن حالـت بـه       و هم براي شانتاژ بعضي از رؤسـاي دول عـرب؛ و مـن يقـين دا                

طلبان كمك كرده و ثبات و استقرار را     دلسردي دوستان آمريكا و جري شدن جاه      
  . كند از خاورميانه متزلزل مي

مبداء تقويت ناصر گرديده يـا الاقـل باعـث آن           ) ترس از كمونيزم  (اين سياست   
شده است كه ناصر در كشورهاي عربي جوالن دهد و زمينه براي انقالبات فـراهم               

     138.كند
هاي دشتي در باب مسائل منطقه در گـزارش مالقـات او بـا                نمونه ديگري از ديدگاه   

دشتي در ايـن گـزارش مـسئله        . يابد  تميم، بازتاب مي    شيخ علي سهيل، رئيس عشيره بني     
شيعيان عراق و نحوه برخورد آنان به سوسياليسم بعثي و ناسيوناليسم ناصـري را مـورد                

   139.بررسي قرار داده است
  

هـاي خـشن و    ت دشتي در بيروت با شروع نهـضت امـام خمينـي و سـركوب              سفار
. سـابقه علمـاي شـعيه لبنـان را برانگيخـت            خونين در ايران مصادف بود كه اعتراض بي       

هـا بـه شـرح زيـر          يكي از اين تلگراف   . هاي آنان به شاه شد      دشتي واسطه ابالغ تلگراف   
    : است

آوازي بـا علمـاي      داي تعالي و هـم    ما علماي شيعه لبنان از باب پذيرفتن نداي خ        
نجف اشرف و ساير علماي اقطار اسالمي، از روش شما در برابر علما و وعـاظ در             
ايران و اعمالي كه كرامت و حيثيت آنان را مخدوش ساخته است، اظهار نارضايي 

هاي مخالف مذهب را متوقف سازد مورد تأييد          كنيم و هر اقدامي كه اين طرح        مي
   .دهيم قرار مي

الدين، سـيد     شيخ حبيب آل ابراهيم، شيخ حسين معتوق، شيخ عبدالكريم شمس         
    . اهللا، شيخ رضا فرحات، شيخ جواد مغنيه الدين، محمدحسن فضل نورالدين شرف

هاي مشابه را خطاب به شاه امضا كردند عبارتنـد            ساير علماي لبنان كه ذيل تلگراف     
  

 14،  15/1/42، ضمايم نامه علي دشتي به احمد آرام وزير امـور خارجـه، مـورخ                پرونده علي دشتي   . 138
  . به تصوير سندبنگريد .  صفحه تايپي8صفحه دستنوشته دشتي، 

، كاغذ سفارت ايران    3/3/42، مورخ   219نامه علي دشتي به شاه، محرمانه، شماره         ،پرونده علي دشتي   . 139
  . به تصوير سندبنگريد . ايپي صفحه ت5در بيروت، 
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شيخ عبداهللا نعمه، شيخ عبدالحـسين نعمـه، شـيخ سـلمان آل سـليمان، سـيد هاشـم                   : از

الدين، سـيد     العابدين شمس    شيخ زين  140،]سيد موسي صدر  [معروف، سيد موسي الصبر     
اهللا، سيد محمدجواد الحسيني، خليـل        ضلعباس ابوالحسن الموسوي، سيد عبدالرئوف ف     

  . ياسين، علي بدرالدين و حسن معتوق
هـا     به اين تلگـراف    1342 فروردين   4علي دشتي، به عنوان نماينده شاه در لبنان، در          

    : چنين پاسخ داد
سفارت ايران در بيروت نهايت احترام و حسن عقيـدت را بـه آقايـان دارد زيـرا                  

داند و به همـين مناسـبت        و مورد اعتماد طايفه جعفري مي      گاه شيعيان   ها را تكيه    آن
از تلگرافي كه به توسط سفارت به پيشگاه اعليحضرت همـايون شاهنـشاه مخـابره               

كردم كـه دسـايس مخـالفين و          زيرا من شخصاً تصور نمي    . ايد تعجب كرد   فرموده
تبليغات سوء مغرضين ذهن شما را نسبت بـه اصـالحات ايـران و مخـصوصاً روش                 

  . روشن و حسن سياست شاهنشاه مشوب كند
شوند كه ديانت و مـذهب را وسـيله           متأسفانه در هر كشوري اشخاصي يافت مي      

دهند و با هر اصالحي كه معـارض منـافع    پيشرفت اغراض خصوصي خود قرار مي     
كنند و همين عده هـستند كـه دسـت بـه تبليغـات           شخصي ايشان باشد مخالفت مي    

  . اند ن اذهان پرداختهسوء زده و به مشوب ساخت
. رسد كـه ارسـال ايـن تلگـراف بـه تهـران مناسـبتي نداشـته باشـد                    نظر مي   لذا، به 

شاهنشاه در اجراي اصـالحاتي كـه مقتـضيات حاضـر ايجـاب كـرده اسـت سـعي                   
پـس متوقـع هـستند كـه        . اند از موازين شريعت اسالمي انحرافي روي ندهـد          كرده

نند و از اين سوءتفاهمي كه بـراي آقايـان          شيعيان دنيا ايشان را تقويت و حمايت ك       
چه ايشان عالوه بر ايمان قاطعي . شوند  روي داده است متأسف و رنجيده خاطر مي       

كه به ديانت اسالم دارند، بر حسب قانون اساسـي ايـران حـامي و نگهبـان مـذهب            
كـه   انـد؛ چنـان   جعفري هستند و در هر موقع و هر مناسبت اين تصميم را نشان داده       

كـه عيـد سـال ايـران اسـت، در           )  مارس 21( چهار روز قبل، روز اول نوروز        همين
   141.نطق خود صريحاً به اين امر اشاره كردند

  
اهللا سـيد عبدالحـسين       در پـي فـوت آيـت      .  ش 1338./  م 1959امام موسي صـدر در اواخـر سـال           . 140

ايـن دعـوت مـورد تأييـد        . الدين، رهبر شيعيان لبنان، بنا به وصيت او به اين كشور دعوت شد              شرف
ر به اين ترتيب، امام موسي صدر به لبنـان مهـاجرت كـرد و د              . العظمي بروجردي قرار گرفت     اهللا  آيت

 .شهر صور سكونت گزيد
، بـه دفتـر     1341 فـروردين    7پرونده علي دشتي، نامه محرمانه سفارت ايـران در بيـروت، مـورخ               . 141

← 
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هاي علوم ديني، و هم بـه        علي دشتي، هم به دليل پيشينه طلبگي و تحصيل در حوزه          
ي رفت، بـه حـوادث      شمار مي   دليل اقامت در لبنان، كه يكي از مراكز اصلي جهان تشيع به           

 انجاميد، عالقمند   1342 خرداد   15كه در دوران دولت امير اسداهللا علم رخ داد و به قيام             
دشتي به شدت منقد نهاد روحانيت است و در اين ترديد نيست؛ و اين نقد بعـدها                 . بود

ولي او از بدو شروع حـوادث ايـران         . به نقد اسالم نيز كشيد    بيست و سه سال     در كتاب   
كوشـيد تـا در نـزد         از يكسو، به عنوان سـفير شـاه، مـي         . يش گرفت اي دوگانه در پ     رويه

مقامات ديني و سياسي لبنان و جهان اسالم حوادث ايران را تصادم منافع شخصي قليلي               
از سـوي   . هاست، جلوه دهـد     از روحانيون با اصالحات شاه، كه متضمن برخي نوآوري        

رويه مماشات با روحانيت را، به هاي دولت علم را مورد انتقاد قرار داد و          ديگر، سياست 
  . جاي برخورد خشن، توصيه نمود

 3دشـتي در    .  خـرداد تعلـق دارد     15اولين تحليل انتقادي او به چند روز قبل از قيام           
اي به عباس آرام، وزير امور خارجه، حكومت پهلوي و دولت علم               در نامه  1342خرداد  

    : د و نوشتخوان را به حزم و احتياط در قبال روحانيت فرا
در مواقــع مهــم و بــراي اجــراي اصــالحات ضــروري، كــه حتمــاً تــصادم ميــان  

كنـد كـه دولـت روش     دهد، حزم و احتياط حكـم مـي     حكومت و آقايان روي مي    
آن هـم   . مماشات پيش گرفته و سعي كند اين تصادم زبر و خشن و شكننده نباشد             

كـه    بلكـه از لحـاظ ايـن   هـا،  هـا و مراعـات نقطـه نظـر آن     نه از نقطه نظر مصالح آن    
عوايقي در راه اجراي منظورهاي اصالحي پيدا نشود و اگـر هـم ناچـار بايـد پيـدا                   

  . شود زياد شديد و مصادم نباشد
نظـر مـن دولـت و         در اجراي اصالحاتي كه منظور نيات عاليه شاهنـشاه بـود، بـه            

ر صـورتي  انـد د   مباشرين امور اين حزم و متانت و سياست نرمي را به كار نينداخته            
و نتيجه ايـن شـد      . ها خيلي كاست    نظر بنده با كياست ممكن بود از تهييج آن          كه به 

هاي تهران و قـم و مـشهد          نظري  كه حتي علماي نجف، كه دور از اغراض و تنگ         
هستند، نيز با روحانيون ايران همصدا شده و حتي آثار اين همفكـري و همـدردي                

وسـيله اشخاصـي ميـان        نامه و پيغام و هم بـه      وسيله    به اين نواحي نيز رسيده و هم به       
اند كه يكي از آثـار آن تلگرافـي بـود             روحانيون شيعه لبنان نارضايتي پخش كرده     

  
← 

 .مخصوص شاهنشاهي
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     142.ها جواب داده شد كه چند روز قبل علماي اينجا به سفارت كرده و به آن

انقـالب  "سلوك پليسي و سركوبگرانه حكومت پهلوي در قبال علمـاي مخـالف بـا               
ي شيخ محمد عال، مفتي اهل تسنن لبنان، را نيز برآشفت و او در تلگرافي بـه              ، حت "سفيد

    : سفارت ايران چنين نوشت
 حكومت ايران در ايراد ظلم نـسبت بـه          گيري  سختاخبار متواتر واصله مشعر بر      

چـه    اين عمل خشم مسلمانان را برانگيختـه و آن        . علماي اسالم در آن كشور است     
  . ول رفتار انساني نسبت به اتباع يك كشور منافات داردگذرد با اص در ايران مي

خواهشمند است احساسات دردناك ما را بـه مقامـات مـسئول كـشور عزيزتـان                
ابالغ كنيد و اميدواريم دولت به صداي حق پاسخ گويد و تازيانه عذاب را از سـر             

  . گويند خداوند پروردگار ماست، برگيرد علماي مسلمان، كه مي
    143 لبنانمفتي جمهوري

» جـو   جمـاعتي اخالگـر و مفـسده      «دشتي به اين تلگراف نيز پاسخ داد؛ مخالفـان را           
 ترجمه تلگراف شـيخ محمـد عـال و پاسـخ خـود را بـراي                 1342 تيرماه   5خواند و در      

    . حسين عالء، وزير دربار، ارسال داشت تا به رؤيت شاه برسد
  جناب مفتي محترم جمهوري لبنان عالي

دادم   بعالي ديگري اين تلگراف را كرده بـود، بـه او جـواب نمـي              اگر غير از جنا   
زيرا آن را يك نوع دخالت در امور داخلي ايران تلقي كرده و بـديهي اسـت كـه                   

ولـي احترامـي كـه بـه شـخص          . دانستم  كلي نامتناسب و نا به هنگام و ناموجه مي          به
ي و انـساني    دانم موجب شما در فرستادن اين تلگراف عواطف دينـ           شما دارم و مي   

اسـاس و     چه بـه شـما گفتـه شـده بـي            سازد كه آن    است خاطر محترم را مسبوق مي     
  . نوعي تبليغات مضره است

وقـت دچـار خـشم و كينـه نـسبت بـه اتبـاع خـود نبـوده و                 حكومت ايـران هـيچ    
شدتي حتي نسبت به مخالفان خود، مادامي كه مخالفت خـود           و  هيچگونه قساوت   

اگـر مقـصود    .  نگاه داشته باشند، به كار نبـسته اسـت         را در حدود مقررات و قانون     
كـه از ايـام عـزاداري عاشـورا اسـتفاده           ] است[جو    شما جماعتي اخاللگر و مفسده    

  
 انتقاد - علي دشتي به عباس آرام    1342 خرداد   3نامه  (بنگريد به تصوير سند فوق      . پرونده علي دشتي   . 142

 ). هاي دولت علم در قبال روحانيت از سياست
تلگراف شيخ محمد عال، مفتي اهل تسنن لبنـان، در          (بنگريد به تصوير سند فوق      .  علي دشتي  پرونده . 143

 ). 1342 خرداد 15اعتراض به سركوب قيام 
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كه به وظايف و مقررات مذهبي عمـل كننـد، و از ايـن راه بـه                   كرده و به جاي اين    

 ها در   خداوند و به اصول انسانيت نزديك شوند، دست به آشوب زده، متعرض زن            
كوچه و بازار شده، كتابخانه پارك شهر را آتـش زده، و صـدها مغـازه و خانـه را                    

اند، و خالصه برخالف آسـايش        هاي مردم را درهم شكسته      غارت كرده و اتومبيل   
انـد و     مردم و امنيت كشور اقدام به اعمال تخريبي و ايجاد رعب و مـصيبت كـرده               

ييـد وظيفـه هـر حكومـت        العمـل نـشان داده، تـصديق بفرما         حكومت ايران عكـس   
  .قانوني چنين اقدامي بوده است

  . شمارد موقع را براي تجديد احترام و عرض سالم مغتنم مي
  سفير ايران
    144علي دشتي

كرد تا    كه او در لبنان همچنان تالش مي        در حالي . رويه دوگانه علي دشتي ادامه يافت     
لوه دهد، در مكاتبات    شكن و مفسد ضد اصالحات ج       حوادث ايران را كار جمعي قانون     

دشتي بيش از ديگران    . نمود  هاي دولت امير اسداهللا علم را نقد مي         خود با تهران سياست   
 خـرداد   21او در نامـه     . كـرد   متوجه عمق خطري بود كه حكومت پهلوي را تهديـد مـي           

 خـرداد در    15 به عباس آرام، ضمن بيان مواضع مطبوعات لبنان در قبال حـوادث              1342
    : ايران، نوشت

چيزي كه در جرايد اينجا، حتي جرايد موافق، منعكس شد و مرا بسيار ناراحـت               
 نبوده بلكه بـر     145كرد اشاره به اين بود كه اين قيام و شورش تنها بر ضد حكومت             

در بيانـات   ) طـور تـصريح     بلكـه بـه   (ضد رژيـم بـوده و متأسـفانه عـين ايـن اشـاره               
  . نيز ديده شداي كه از تهران رسيده بود  هفمختل

 كه چون به عنوان يـك تـز سياسـي           -بنده در اين باب مطالب گفتني بسيار دارم       
دانم تا چـه درجـه مواجـه          شود و نمي    ورود در آن مستلزم طول كالم مي      ] و[است  

 -)كه از مـن بخواهنـد       مگر اين (كنم    شود، از بيان آن صرفنظر مي       با حسن قبول مي   
 كنم كه ابـداً مـصلحت نيـست         توانم خودداري   ولي از اصرار در يك موضوع نمي      

در ايران تفوه به اين كلمه شود و حتي اگر واقعاً جماعت افسارگسيخته شعارهايي              
بر ضد مقام سلطنت داده باشند، نبايـد آن را بـه روي خـود بيـاوريم و نبايـد آن را                      

  
  . پرونده علي دشتي . 144
برد و منظور او دولت اميـر اسـداهللا علـم              را معادل كابينه و دولت به كار مي        "حكومت"دشتي واژه    . 145

 .است
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بلكه پيوسته بايـد مقـام     . تكرار كنيم و نبايد با اعتراف به آن روي مردم را باز كنيم            

هـا    ت مقدس و دور از نجال و هر گونه اعتراضي قرار گرفته و تمام مخالفـت               سلطن
كند و نبايد راه      متوجه حكومت قرار گيرد؛ زيرا معتقدات مانند امراض سرايت مي         

  ...اين سرايت را باز نگاه داشت
دارد ولـي نـه از ايـن حيـث كـه دولـت فعـالً                  اوضاع ايران مرا شخصاً نگران مي     

بايستي با   تر از اين لحاظ كه اعمال قوه پيوسته مي           ولي بيش  مسلط بر اوضاع نيست   
سياســت و تــدبير تــوأم بــوده و تنهــا اتكــاي بــه قــواي نظــامي مــالك عمــل قــرار  

    146...نگيرد
اي   اوج انتقاد دشتي از عملكرد دولت امير اسداهللا علم در قبال حوادث كـشور، نامـه               

 خرداد  30 را تكميل كرد و در        خرداد آن  24 نگاشت، در    1342 خرداد   5است كه او در     
واپسين كتاب دشتي، منتشر شـده     عوامل سقوط،   اين نامه در پايان     . به تهران ارسال نمود   

    : هايي از اين نامه به شرح زير است بخش. است
دولـت رحـم    «هاي آقاي علـم ايـن عبـارت را خوانـدم كـه                در طي يكي از نطق    

فهوم مخالف اين جملـه يعنـي    م. رحمي كه صفت خوبي نيست      بي» ...نخواهد كرد 
اين عبارت مرا به يـاد دكتـر اقبـال انـداخت كـه بـه                ... رحم است   دولت ظالم و بي   

بنـده هـم از     » .ترسـم   مـن از خروشـچف نمـي      «: گفـت   مجلس سنا آمده بود و مـي      
دكتر اقبال بيان اين عبارت را عالمت شـجاعت و       . ترسم  جمهور آمريكا نمي    رئيس

داد، در صورتي كه صـداقت بـه ذات    ايوني قرار مينشانه صداقت خود به ذات هم     
مبارك مستلزم اين بود كه رئيس دولت، ولو به كناره گرفتن خود باشد، در صدد               
اين برآيد كه خطاي گذشته را جبران و روابط شوروي را با ايران اصـالح كنـد و                  

  . بخش نسازد ها و تبليغات زيان ما را سه سال دچار آن هرزگي
كه خود را سپر بال قرار دهند و پاسخگو باشند، دائمـاً              به جاي آن  متصديان امور   

در اين فكرند كه به نحوي از انحا خود را نوكر و چاكر و مجـري اوامـر شاهنـشاه                    
معرفي كنند و تازه اين وظيفه را الزم نيست هر سـاعت و هـر دقيقـه بـه رخ مـردم                      

  . بكشند و مسئوليت تمام كارها را متوجه اعليحضرت كنند
دورنماي وحشتناكي در برابر ديدگانم گسترده      ] 1342 خرداد   15[قضاياي اخير   

ــه   ــوعي خجلــت و سرشكــستگي حاصــل شــده اســت ب كــه در  طــوري و عــالوه ن
بنـابراين،  . داند به استفسار متعجبانه مردم چگونه پاسخ دهد         اجتماعات شخص نمي  

  
 .280، شماره 21/3/42دشتي به آرام وزير خارجه، محرمانه، مورخ پرونده علي دشتي، نامه علي  . 146
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راي ايـن   ام بـ    اگر گستاخي كرده و باعث افسردگي و تكدر خـاطر مبـارك گـشته             

ام در اطراف سرير سلطنت مردمان خيرخواه، صادق، شـجاع،            است كه معتقد شده   
انديش و صريح يا نيست يا خيلي كم شده و گويي خاك مرده بر سـر تهـران                    مĤل

اند كه تمام مباشران امور جز حفظ مقام و صندلي خود آرزويـي ندارنـد و                  پاشيده
هنگـام    اظهار بندگي به هنگـام و بـي       حفظ مقام را نيز در مجامله، خوشامدگويي و         

  ... اند يافته
انـد، دنيـاي آزاد پـشتيبان اعليحـضرت        البته، همانطور كه جرايد خـارجي نوشـته       

ولي اگر اوضاع داخلي بدينگونه رو به اختالل گذارد، معلوم نيـست دنيـاي              . است
  عـراق 1958كه در حوادث ژوئيـه   تواند به كمك ما بشتابد؟ چنان  آزاد چگونه مي  

حتي حاميان نوري سعيد و مؤسسان سلطنت هاشمي عراق بـراي شـناختن انقـالب               
  !عراق به عنوان حكومت قانوني يك هفته نيز تأمل نكردند

توجه همـه   ... خورد   خرداد به چشم مي    15نخستين چيزي كه از حوادث سنگين       
ترين پيـشامدي اسـت       رسد اين خطرناك    نظر مي   به. هاست به ذات مبارك     مخالفت

اش در دوران حكومت دكتر اقبـال آبيـاري            تاكنون روي داده و متأسفانه ريشه      كه
  . وزيري علم رشد كرد شد و در زمان نخست

راجع به آقايان روحانيون نخست بايد اين حقيقـت مهـم را فرامـوش نكنـيم كـه          
و اين امـر بـرخالف آن چيـزي اسـت           ... ها مورد عالقه و تمايالت مردم هستند        آن

كار و مصدر     اند و علما را دسيسه      م و پاكروان يا جرايد تهران پنداشته      كه آقايان عل  
توانـد    به عقيده چاكر، فردي چون آقـاي خمينـي نمـي          . اند  شرّ و فساد معرفي كرده    

طور مورد توجه عموم باشد كه عكـس          جماعت مردم را به حركت درآورد و اين       
اعتبار و . دم قرار گيرد  ايشان سنبل نهضت گردد و مورد احترام، ستايش و تقليد مر          

هـا گرديـده    شأن او براي اين است كه جسارت كرده و مظهـر تمـايالت نهفتـه آن         
     147...است

اين نامه  .  تعلق دارد  1342 آذر   28آخرين نامه دشتي به عنوان سفير ايران در لبنان به           
خطاب به شاه است و اعتراضي است شديد به مراسم بزرگداشت بيست و پنجمين سال             

دشتي، پس از تعارفات اوليه،     . الدين شفا، معاون فرهنگي وزارت دربار       ندگي شجاع نويس
    : نوشت

اي كه آقاي سعيد نفيسي به سـفارت لبنـان در تهـران               به پيوست اين عريضه نامه    
  

، گردآوري از مهـدي     )هايي منتشرنشده از شادروان علي دشتي       يادداشت(عوامل سقوط   علي دشتي،    . 147
 .190-180 صص ،1381مركز نشر و تحقيقات قلم آشنا، : ماحوزي، تهران
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نوشته، و تصريح كرده است كه شوراي فرهنگي سلطنتي با همكاري جمعيت قلم             

ــه  ــت روزنام ــي  ؟ و جمعي ــاران م ــش  نگ ــد ج ــاي   25ن خواه ــسندگي آق ــاله نوي  س
كـه  ) يعني گدايي كـرده اسـت     (الدين شفا را بگيرند و خواهش كرده است           شجاع

    . شود مؤسسات فرهنگي لبنان هم در اين باب شركت كنند، تقديم مي
دشتي در اين نامه، كه در عرف مكاتبات آن روز دولتمردان ايرانـي بـا شـاه سـخت                   

    : كند  را مطرح ميهايي كند، پرسش آميز جلوه مي جسارت
 كـه هنگـام تـصدي اداره     148ماننـد آقـاي تفـضلي     (الدين شـفا      آقاي شجاع ... آيا

خواهد  مي) شد اش شئوني قائل مي كرد و براي خود و خانواده     تبليغات مصاحبه مي  
از اين سمتي كـه در دربـار شاهنـشاهي دارد اسـتفاده كنـد و بعـد آن جـشن و آن                       

اند، به عنوان سند لياقت و براي         ف گدايي كرده  اي را كه از كشورهاي مختل       رساله
  باال بردن شأن خود در پيشگاه همايوني به كار اندازد؟ 

هاي خـارجي، از      درست است كه آقاي شفا، مانند اغلب جوانان آشنا به زبان          ... 
هـاي كوتـاه    بيست و پنج سال قبل شروع به ترجمه كرده است و بسياري از داستان          

ساتي، مانند المارتين يا بليتيس، را ترجمـه كـرده و اخيـراً نيـز             يا بعضي اشعار احسا   
انـد، و همـه      بـه فارسـي درآورده     149)كمـدي ديـوين   (يك كتاب ادبي و مهمي را       

ها براي آشنا ساختن ايرانيان با ادبيات غرب مفيد است، اما ايشان هرگـز اثـري                  اين
فرهنـگ ايـران بـه      نيافريده و از خود چيزي بيرون نداده، مخصوصاً در شناسـاندن            

اند، تا شوراي فرهنگي سـلطنتي بخواهـد از وي تجليـل              دنياي خارج كاري نكرده   
كه اين معني در دانـشگاه بيـروت روي داد يعنـي مـديران آنجـا متحيـر                    چنان. كند

بودند كه راجع به يك آدم ناشناس، كه آثار وي در اينجـا ابـداً انعكاسـي نداشـته                   
يسند و از وي تمجيد كنند ولي رئـيس دانـشگاه           توانند چيزي بنو    است، چگونه مي  
اند كه مضمون آن اين معني را به خوبي نشان            چيزي تهيه كرده  ... از نقطه نظر ادب   

  .دهد مي
براي اين منظور بلند پا بـه عرصـه وجـود گذاشـته             ... شوراي فرهنگي سلطنتي  ... 

ايـن هـدفي اســت   . اسـت كـه فرهنـگ درخـشان ايـران را بـه جهـان معرفـي كنـد         
آيا با اين مقدمه سزاوار است كه نخستين اقدام شوراي فرهنگي سلطنتي         ... رجمندا

انگيـز اسـت كـه هـر       اين عجيـب و تأسـف     ... تجليل از يك مترجم متوسط باشد؟       
در مقابـل   ... مقصد ارجمندي در مقام عمل فـرو افتـاده و آلـوده بـه اغـراض شـود                 

  
 .  در دولت امير اسداهللا علمجهانگير تفضلي وزير مشاور و سرپرست انتشارات و تبليغات . 148

149.  La divina commedia  اثر دانتهكمدي الهي  
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  ...دين شفا گرفته شودال  ساله شجاع25 ساله شاهنشاهي ايران جشن 2500جشن 

  اعليحضرتا
نمايش صـنايع هفـت هـزار سـاله ايـران در عـالم خـارج اثـر عميـق كـرده و                       ... 

ها را در باب اثر هنر يونـان تغييـر            متفكران را به ياد ايران انداخته و حتي عقيده آن         
نيـت اعليحـضرت همـايون شاهنـشاه        ... انـد   داده و سهم بزرگ ايران را بازشـناخته       

آميـز    مقصد ارجمند بوده است؛ اجازه نفرمائيـد قيافـه حقيـر و مـسكنت        متوجه اين 
    150.بدان بدهند

در پايـان آذر    . چنين بود . قابل تصور بود كه دو نامه اخير دشتي خوشايند شاه نباشد          
كـه دشـتي سـفيري موفـق       به مأموريت دشتي در بيروت خاتمه داده شد حـال آن    1342

و تأثير او بر فضاي فرهنگي و سياسـي لبنـان را از              اين موفقيت دشتي     .رفت  شمار مي   به
الـدين منجـد، از ادبـاي لبنـان، در روزنامـه               نوشته دكتـر صـالح     »سفير اديب «يادداشت  

گويد   منجد از شركت خود در ميهماني سفارت ايران سخن مي         . توان دريافت   ميالحيات  
و بـر تـاريخ و      كنـد     تكلـم مـي   » به زبان عربي ادبي فـصيح     «و درخشش سفير ايران، كه      
    : نويسد او در پايان مي. ادبيات عرب اشراف دارد

 توصيه بزرگان عرب در باب انتخاب و اعزام سفير افتـادم  ياد بهمن در اين لحظه  
زبـان و اديـب و دانـا و هوشـيار و كارآگـاه و         كه معتقد بودنـد سـفير بايـد گـشاده         

و همتش مـصروف جلـب      باتجربه و تيزبين باشد و از غرور و جهالت به دور باشد             
     151.شهرت و جمع مال نگردد

هاي دشتي ادامه يافت و لذا زمـاني كـه دشـتي، بـه پيـروي از                  رنجش شاه از توصيه   
» آزادي« خواسـتار  1344هاي فوق بيان شـده، در مهرمـاه     همان مذاق سياسي كه در نامه     

ي نمـوده   دشتي گُه خورده كه چنين درخواسـت      «: اهللا خميني شد؛ شاه در پاسخ گفت        آيت
   152».است

هاي خـود، فـضاي زمـان دولـت علـم و            دشتي پس از انقالب، در واپسين يادداشت      
  

نامه علي دشتي به محمدرضا پهلوي در اعتراض بـه          (بنگريد به تصوير سند فوق      . پرونده علي دشتي   . 150
 ). شفاالدين شجاع سالگي نويسندگي 25جشن 

 .6فحه ، ص1963 نوامبر 17، احلياة، "السفير االديب"الدين المنجد،  الصالح . 151
 .9/6/44، مورخ 826/322پرونده علي دشتي، گزارش اطالعات داخلي، خيلي محرمانه، شماره  . 152

 در تركيه تبعيد بود و بنابراين در زنـدان نبـود كـه              1344 مهر   13 تا   1343 آبان   13امام خميني از    
 .بوددشتي پايان دادن به تبعيد امام خميني را درخواست كرده . دشتي آزادي وي را تقاضا كند
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    : واكنش شاه به نامه خود را چنين بيان كرد

 دربار شاه ايـران، در زمـان   ...علم باب دندان اعليحضرت بود و نوكر صميمي او  
ت بـود و    شخـصي   صدارت و وزارت دربار وي، غالباً مشحون از عناصر حقير و بـي            

  .خواست اين همان چيزي بود كه شاه مي
رأيـي علـم آن را         خرداد، كه سوء سياست شاه و سست       15درست پس از وقايع     

كميسيوني در اين باب در     . اي به شاه نوشتم     اي چهارده صفحه    به بار آورد، عريضه   
يافـت ولـي      دربار تشكيل شد كه تا حدي رأي مرا در تخفيف تشنجات مـؤثر مـي              

بـرد و از عمـق        سـر مـي     دشـتي دور از ايـران بـه       : سيله علم پيغام فرستاد كـه     و  شاه به 
  ... آن وقت من سفير ايران در بيروت بودم. جريانات سياسي آگاه نيست

ابداً وزن سياسي نداشت تا رأي خود را در مواقع حساس اظهار كنـد و               ] علم[او  
 چند جلسه بعد اطاعت كوركورانه او و يارانش موجب شده بود كه حتي دفاعيات        

  .بخش واقع نگرديد از ورودم به تهران نيز با خود شاه نتيجه
اگر همكاران علم صاحب تشخيص بودند و مصالح مملكت و شـاه مملكـت را               

اطالعات اي سراسر توهين و تحقير از سوي شاه به روزنامه            گرفتند، نامه   در نظر مي  
كردند؛ آن هم نسبت به يـك        فرستادند و آن جريده را ناگزير به درج آن نمي           نمي

روحاني كه همه مخالفان شاه و توده مـردم را پـشت سـر خـود داشـت و در برابـر                      
حاصل، كاپيتوالسيون و     ويژه اصالحات ارضي بدان صورت بي       هاي او، به    نابكاري

     153.غيره، با قاطعيت و جسارت بر او خرده گرفته است
    : الدين شفا چنين نوشت و درباره شجاع
او ... آمد  رفت، بدش مي    هر كسي كه شبهه استقالل رأي و فكر در او مي          شاه از   

  . پسنديد الدين شفا را مي تيپ جمشيد اعلم و شجاع
الدين شفا، كه به عنوان معاون آقاي علم در امـور فرهنگـي وزارت                همين شجاع 

كرد و بايد بر حسب وظيفـه مـصدر خـدمات علمـي و فرهنگـي                  دربار خدمت مي  
ن بــه امــور فرعــي و مقاصــد مــادي را دون شــأن خــود بدانــد، بــه باشــد و پــرداخت

  . سازي و نمايش عادت كرده بود صحنه
چاپ و منتشر مأموريت براي وطنم كرد كه وقتي كتاب     يكي از دوستان نقل مي    

شرفياب گرديد و به عـرض رسـاند كـه چـاكر            ) الدين شفا   شجاع(ايشان  . شده بود 
نثـار   د از بابـت فـروش كتـاب مبلغـي بـه جـان      چه امر فرماييـ   مبلغي بدهكارم، چنان  

  
 . 128-127دشتي، همان مأخذ، صص  . 153
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درآمد اين كتـاب مـال      : ايشان هم فرمودند  . كمك شود مشكالتم حل خواهد شد     

  !تو
توانـد تمـدن بـزرگ بيافرينـد و وارث            چنين درباري با ايـن رجـال چگونـه مـي          

  ...باالستحقاق كورش و داريوش باشد؟
دگـي و وارسـتگي و   علُـو طبـع و عـزت نفـس، آزا    ] محمدرضـا شـاه  [در نظر او   

منزله تهديدي عليه مقام شامخ سلطنت است و اگر      استقالل فكر در رجال كشور به     
اين مزايا جاي خود را به ذلت و ادبار و فرومايگي بدهد، مقـام پادشـاهي از خطـر                   

    154.ماند سقوط در امان مي
ات كه پس از بازگشت از لبنان همچنان سناتور بود ولي اغلب اوقـ              رغم اين   دشتي به 
  .گذرانيد اش در تيغستان مي را در خانه

در .  جلسات هفتگي خانه دشتي از سر گرفتـه شـد   1342ماه    پس از بازگشت، از دي    
هاي فرهنگي نزديك به امير اسداهللا علـم و وزارت دربـار مـورد                اين جلسات گاه چهره   

مهـدي   كـه    -1342 اسفند   2مثالً، در جلسه    . گرفتند  حمله دشتي يا ساير حضار قرار مي      
الزمـان    نوري، دكتر ناظرزاده كرماني، بديع      نمازي، دكتر لطفعلي صورتگر، ابراهيم خواجه     

 دشتي دكتر رضازاده شفق را مورد حمله قـرار         -فروزانفر و گروهي ديگر حضور داشتند     
    : داد

دكتـر  : در اين جلسه ابتدا علي دشتي درباره شعر و شاعري بحث كرده و گفـت              
شـعر گفـتن كـه گنـاهي       : و فروزانفـر اظهـار داشـته      . دهرضازاده شفق هم شاعر شـ     

اهللا هـم شـعر سـاخته و     آخر او براي گنبد مسجد شيخ لطف    : و دشتي افزوده  . ندارد
دان   نـويس، اسـتاد، شـاعر، حقـوق         كاره شده و تاريخ     عالوه بر اين ايشان اخيراً همه     

ي و روز يكـشنبه گذشـته فلـسف       . سياسي و تاريخ تفـسيركن از آب درآمـده اسـت          
هـاي اشـعار دكتـر شـفق را خريـده بـود و                واعظ در منزل من بود و يكي از كتاب        

چه فرصتي پيـدا شـود در بـاالي منبرهـا حقـش را كـف                  گفت قصد دارم چنان     مي
     155.دستش بگذارم

شد    در جلسات خانه دشتي گاه انتقادات تندي از دولت هويدا بيان مي            1344از سال   
اسـناد  . يكات سياسي عليه دولت هويدا نيز دسـت زد  و ظاهراً دشتي در اين سال به تحر       

  
 .131-130همان مأخذ، صص  . 154
 .3/12/42، مورخ 1018/322پرونده علي دشتي، گزارش اطالعات داخلي، محرمانه، شماره  . 155
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 سـفير  156يـر،  ساواك حاكي است كه گويا دشتي در دوران سفارت در لبنان با آرمين مـه           

ير در بيروت، دوست بود و اينك او          اياالت متحده آمريكا در ايران، از دوران سفارت مه        
 1347اقل تـا سـال       بدگويي دشتي از هويدا حد     157.كند  را عليه دولت هويدا تحريك مي     

ايـن قبيـل اشـخاص كـه        «:  دربـاره هويـدا گفـت      1347 فروردين   7او در   . تداوم داشت 
   158».شان ندارم نوكر خانه خود قبول] به عنوان[شوند من  وزير مي نخست

 در حـضور    كرد؛ يا   هاي بعد دشتي از ورود در مباحث سياسي پرهيز مي           ولي در سال  
. كـرد   سكوت اختيار مـي -ه به ايشان مشكوك بود منابع ساواك و كساني ك  ‐"نامحرمان"

 در خانه دشـتي، حاضـرين دربـاره ابتهـاج و انتظـام           1356 آذر   30براي مثال، در جلسه     
كرد و فقط راجـع بـه         اي نمي   ترين اظهار عقيده    علي دشتي كوچك  «گفتند ولي     سخن مي 

، 1357هـشت    يـا در ارديب    159».نمود  نوشته است بحث مي   نقشي از حافظ    نام    كتابي كه به  
... هيچگونـه حرفـي   «گرفت، بـاز دشـتي سـاكت بـود؛            زماني كه جنبش انقالبي اوج مي     

گفت تصميم دارد راجع به مولـوي كتـاب جديـدي بنويـسد و شخـصيت                  زد و مي    نمي
  160».بزرگ عرفاني او را معرفي كند

  دشتي نويسنده 

ارش مقـاالت   نگاري خوش قلم بود كه توانايي چشمگير در نگ          دشتي در جواني روزنامه   
 وي، زمـاني كـه      161)پلميـك (نثـر محاجـه     . داد  كوتاه و خوش ساخت از خود بروز مي       

هـاي دشـتي    توانمنـدي . شـد  يافـت، بـه شـدت مهـاجم و پرخاشـگر مـي       ضرورت مـي  
 پژواك يافت و او را به محافل سياسي و مطبوعاتي و            شفق سرخ ويژه در     نگار به   روزنامه

  . ادبي ايران شناساند
  

156.  Armin H. Meyer 

  .23/2/44، مورخ 200/303پرونده علي دشتي، گزارش اطالعات داخلي، سرّي، شماره  . 157
ير است، احتماالً صـحت       بقه دوستي علي دشتي با آرمين مه      بخشي از گزارش فوق، كه مربوط به سا       

 در بيروت بود، در همين سال مأموريتش در لبنان خاتمه يافت و احتماالً  1340ير در سال      ندارد زيرا مه  
 . سفير ايران در لبنان شد1341دشتي در آذر . از اين كشور خارج شد

، مـورخ   5 هـ   4551/20يلي محرمانه، شماره    ، خ 322 به   5 هـ   20پرونده علي دشتي، گزارش خبر از        . 158
7/2/47. 
 ].1356 [30/9/36، مورخ 3742-3-2پرونده علي دشتي، گزارش اطالعات داخلي، شماره  . 159
 ].1357 [13/2/37، مورخ 390-3-2گزارش اطالعات داخلي، شماره . پرونده علي دشتي . 160

161.  polemic  
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، كـه دربـاره آن سـخن        )1301 (ايـام محـبس    كتـاب   و شفق سرخ االت  عالوه بر مق  

هاي نخست فعاليت سياسـي و مطبوعـاتي خـود دو اثـر از عربـي                  گفتيم، دشتي در سال   
تفـوق انگلوساكـسون    و   162)گوستاو لوبـون  اثر   (نواميس روحيه تطور ملل   : ترجمه كرد 

 از  163ي زغلـول پاشـا    هر دو كتاب را احمد فتح     . )ادمون دومولن  اثر (مربوط به چيست؟  
فرانسه به عربي ترجمه كرده و دشتي، كه هنوز با زبان فرانسه آشنايي وافي نداشـت، از                 

در تهـران انتـشار      1303و   1302هـاي     سالدو كتاب فوق در     . عربي به فارسي برگرداند   
  .يافتند

  
162.  Gustave Le Bon (1841-1931) 

هـا و     ها و شورش    از اولين كساني است كه به تبيين جنگ       . س فرانسوي شنا  انديشمند سياسي و روان   
: هاي زير را تأليف كرد      شناسي پرداخت و از اين منظر كتاب        هاي اجتماعي بر بنياد اصول روان       انقالب
، 1898(هـا     شناسـي تـوده     روان،  )1895 (مطالعه ذهـن مردمـي    : توده،  )1898 (ي سوسياليسم شناس  روان
مطالعـه  : جهـان در تالطـم    ،  )1916(شناسي جنگ بـزرگ       روان،  )1912(ي انقالب   شناس   روان ،)1924
دانـست و     هـا را احـساسي مـي       او ذهن تـوده   ). 1924 (جهان نامتوازن و  ) 1920 (انه زمانه ما  شناس  روان

. انگاشت  انديشه برابري اجتماعي را، كه مكتب سوسياليسم بر بنياد آن شكل گرفت، توهمي بزرگ مي              
در دنيـاي عـرب   ) 1884(تمدن عـرب   به تاريخ اسالم در كتاب   اش  ن به دليل نگاه مثبت    گوستاو لوبو 

شهرت فراوان يافت و از اين طريق در ايران نيز معرفي شد؛ ولي ساير آثارش در ايران چندان شناخته                   
 به فارسي ترجمه شد و در زمـان خـود از كتـب              تمدن اسالم و عرب    تاريخكتاب اخير با عنوان     . نشد
ترجمه سيد محمدتقي فخرداعي    تاريخ تمدن اسالم و عرب،      گوستاو لوبون،   . (وش و تأثيرگذار بود   پرفر

  .)  صفحه800، 1380انتشارات افراسياب، : گيالني، چاپ جديد، تهران
سـعد  . اسـت ) 1927-1860(برادر كوچك سعد زغلول پاشا ) 1914-1863(احمد فتحي زغلول پاشا    . 163

سياستمداران و مصلحين بزرگ مصر در اوائل سده بيـستم و دوسـت           زغلول پاشا رهبر حزب وفد و از        
فتحي زغلول در جواني در قيـام       . الدين اسدآبادي بود    شيخ محمد عبده و مانند او از شاگردان سيد جمال         

او در دوره حكومت بريتانيا بر مصر در مشاغل عالي قضايي جـاي          . شركت داشت ) 1882(عرابي پاشا   
 در مصر بـود كـه پـس از          "نهضت ترجمه "پيشگامان موج فرهنگي موسوم به      فتحي زغلول از    . گرفت

شكست قيام عرابي پاشا و اشغال مصر آغاز شد و از طريق ترجمه كتاب مـصري بـه فارسـي انديـشه         
 تقـدم اإلنجليـز     سرّهاي او بايد به       ترين ترجمه   از مهم . سياسي جديد در ايران نيز تأثيرات عميق گذارد       

 أصول الـشرائع  گوستاو لوبون و     روح االجتماع گوستاو لوبون،     تطور األمم  سرّمولن،   ادمون د  السكسون
در سـال   .  سـالگي درگذشـت    51 در   1915 مارس   27/ 1332االول    ربيع 29در  . جرمي بنتام اشاره كرد   

للطباعـة  دارالنفائس  . (كوشش عدنان حسين و اسعد الحسمراني تجديد چاپ شد           به  تطور األمم  سرّ 1987

  ). صفحه160والتوزيع، ر والنش
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 نويـسنده اسـكاتلندي،     164اثر ساموئل اسـمايلز،   اعتماد به نفس    سومين ترجمه دشتي    

نوشـته   بـه .  در تهـران بـه چـاپ رسـيد    1305ه از فرانسه ترجمه شد و در سـال    است ك 
جـاد  يقى بر دشتى گذاشته و در ا      ير عم يتأث«اصل اين كتاب    » ظاهراً«عبدالحسين آذرنگ،   

و جـزو  ... مكـ زبان ترجمه دشتى ساده، مح. است ار موثر بودهيت او بسيتحول در شخص  
  165».ديآ شمار مى نثرهاى فارسى معاصر به  نيبهتر

هـاي كوتـاه    هاي پسين، تا پايان سلطنت رضا شاه، از دشتي به جز يادداشـت    در سال 
 منتشر شد، اثـر ديگـري   ايام محبس به ضميمه 1327، كه در سال     "نظر  تحت"معروف به   

  . شناسيم نمي
نويس و منقد اجتماعي و        دشتي سياستمدار در كسوت داستان     1320پس از شهريور    

 1321از اسـفند    فتنـه،   هاي او،     ترين مجموعه داستان    ولين و معروف  ا. ادبي نيز ظاهر شد   
 سايه 1325در اواخر   .  به صورت كتاب انتشار يافت     1323در بهار    و   مهر ايران در مجله   

    . ها بود  مقاله پراكنده دشتي در جرايد آن سال27اي از  منتشر شد كه مجموعه
هـاي    اره از هر دري از انديـشه      ك  از مطالعه اين مقاالت پيداست كه نويسنده همه       

كـه تخصـصي در     بدون ايـن - از دنيا و زندگاني، اخالق و فلسفه و اجتماع      -بشري
بـا  . بند است   قدر كافي بهره برده و به منطق قوي و صحيح پاي            ها داشته باشد، به     آن

اسـتاندال،  . ادبيات اروپـايي از مجـراي زبـان عربـي و احيانـاً فرانـسه آشـنايي دارد                 
شناسـد و از هـر يـك          سكي، تسوايك، پروسـت و ديگـران را خـوب مـي           داستايو
چه را كه خوانده خـوب هـضم و تحليـل             هاي جورواجور زياد خوانده و آن       كتاب

كرده و اين كثرت و تنوع مطالعه قدرت و سطوتي به قلم وي بخشيده كـه در هـر                   
يس و بي   آيد و روان و سل      اي وارد شود به خوبي از عهده آن بر مي           مبحث و مقوله  

     166.كند تعقيد اداي مطلب مي
نـام  ) 1331 (هنـدو و  ) 1330 (جـادو هـاي دشـتي       دومين و سومين مجموعه داستان    

 اطالعات ماهانـه   در مجله    1330هاي عشقي بود كه از مرداد تا دي            داستان جادو. داشت
  . هندو، بر ساحل مينايي، دو شب: شامل سه قطعه بودهندو نشر يافت و 
جـادو  در مقدمـه    . پرداخـت   نويـسي مـي     ته خود، از سر تفنن به داسـتان       گف  دشتي، به 

  
164.  Samuel Smiles (1812-1904) 

-29، شماره بخارا، "نگار، سياستمدار، نويسنده و منتقد ادبى  علي دشتي؛ روزنامه  "عبدالحسين آذرنگ،    . 165
 .1382 مرداد -، تير30

 .326پور، همان مأخذ، ص  آرين . 166
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    : نوشت

هـا گذرانـدن وقـت و     داعي مـن بـه نگـارش آن   ... سراي خوبي نيستم   من داستان 
ايـن  ... نويسي و ضمناً ايراد بعضي تفكرات يا تخيالت اسـت           امتحان قريحه داستان  

اشـد كـه نـه يـك        دانـم بـد اسـت و شـايد بـه همـين جهـت ب                 من هم مـي   . بد است 
نويس زبردست و نه در هيچ موضـوعي صـاحب            گر ماهر و نه يك داستان      سياست

     167.ام تخصص نگرديده
هاي دشتي ساده و بسيط است و در حول يك محفل و يك راوي دانـا                  زمينه داستان 

 زن در   168 .كنـد   گردد كه با شيريني و دقت جزئيات مـاجراي قهرمانـان را بيـان مـي                 مي
ي جايگاه خاصي دارد و از مختصات معيني برخوردار است كـه همـاره              هاي دشت   داستان

    . شود تكرار مي
مـĤب، متظـاهر بـه       ن، فرنگى يخانلرى، زنِ آثار دشتى موجودى است متع       به قول 

ف اجتمـاعى،   يت در وظـا   كبرابرى بـا مـرد امـا بـدون مـشار            تجددخواهى، مدعى 
امـشاد،  كقـول   آثـار دشـتى بـه     و مـردِ     ؛خوشگذرانى هوسباز، خودنما و اهل محافل    

و خوش رفتار، اهل  مؤدب  زگار،  يخوش چهره، آم   موجودى است مجرّد، باهوش،   
    169.غربى  رقص و بازى ورق، پرمطالعه و آشنا با فرهنگ

در . دشتي هيچگاه ازدواج نكرد ولي اين به دليل عدم تمايل او به جنس مخالف نبود   
ضـعف بـسيار    «و  » تمايل زياد بـه زن    «سند بيوگرافيك ساواك، يكي از مختصات دشتي        

هاي دشـتي      اين تمايل را در داستان     170.عنوان شده است  » شديد نسبت به جنس مخالف    
. بـدل كـرده اسـت   » نويـسان  سـرحلقه عاشـقانه  «توان ديد تا بدان حد كه دشتي را به    مي

    : نويسد ميرعابديني مي
نكاوانه به آثارشـان    كوشيدند با زدن رنگي روا      نويساني هم بودند كه مي      عاشقانه

سرحلقه ايـن دسـته از      ... اي باالتر از امثال جواد فاضل جاي دهند         خود را در مرتبه   
نثري روان دارد و آثـارش از لحـاظ توصـيف زنـدگي و         ... نويسندگان علي دشتي  
  ... هايي برخوردار است آمال اشراف از ارزش

  
 .327همان مأخذ، ص  . 167
 .328همان مأخذ، ص  . 168
 . آذرنگ، همان مأخذ . 169
 .1347 بهمن 12، مورخ 922سند بيوگرافيك، شماره . دشتيپرونده علي  . 170
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ران وابـسته بـه طبقـه    اي از مشغله ذهني روشنفك تصوير زنده ... هاي دشتي   داستان

هـاي زيبـاي      در محفل انس اينان، كه در باغ      . دهند  حاكم در آن دوره به دست مي      
شود، پـس از مباحثـاتي دربـاره زن و عـشق،              هاي تهران تشكيل مي     شميران يا كافه  

ــه نقــل داســتاني عاشــقانه مــي  در واقــع، گردهمــايي . پــردازد يكــي از حاضــران ب
طبقـه راقيـه و   «مردانـي از  . شـود   آن تعبيه مـي   چارچوبي است كه داستان اصلي در     

ــان شــوهردار مــي » يافتــه تربيــت ــان را از  عاشــق زن جــاده اســتقامت و «شــوند و آن
ــد مــي» روي منحــرف ســالمت ــده و  . كنن ــان، كــه درس خوان ــع از افكــار «زن مطل

هـاي   هـا و محـدوديت   درايـي نـسبت بـه تعـصب     اند، بـا هـرزه  »نويسندگان فرهنگ 
در نخستين داستان كتاب، فتنه خود      . دهند   واكنش نشان مي   اجتماعي و خانوادگي  

نمايد و به مرور عـشقي سـودايي و رومانتيـك بـين آنـان شـكل                   را عاشق هرمز مي   
پندارد، امـا وقتـي او را در آغـوش            هرمز فتنه را زني عفيف و رؤيايي مي       . گيرد  مي

مـاجراي آن  "ن در داسـتا . شـود  يابد از عشق بيزار و از زن متنفر مي مرد ديگري مي 
. شـود   نما سبب سـرخوردگي او مـي        ، نيز آگاهي مردي بر خيانت زني عفيف       "شب

ايـن خـاطرات، كـه    . يابـد  ، مردي دفتر خاطرات زني را مـي      "دفتر ششم "در داستان   
     171...دارند دهند، پرده از عشقي ممنوع برمي بقيه داستان را تشكيل مي

    : داند را تجلي سرشت دشتي ميفتنه غالمحسين مصاحب 
منتشر شد و اگر حدس يكي از دوستان كـه آن را يـك              فتنه  سال پيش كتاب    ... 

دانست، صحيح باشد، شـايد بتـوان گفـت شـيخ علـي در ايـن        نوع اتوبيوگرافي مي 
ايـن  . كتاب باطن زندگي خصوصي خـود را بـه خواننـدگان عرضـه داشـته اسـت                

واني شـيخ، و محمـد      قول آقايان هاشمي حائري، از دوسـتان ايـام جـ            كتاب، كه به  
سعيدي، رفيق حجره و گرمابه و گلستان او، و لطفعلي صـورتگر، دوسـت وي، از                
شاهكارهاي ادبيات فارسي اسـت، بـه اسـتثناي چنـد قـسمت آن كـه يادگـار ايـام                    
گرسنگي دشتي است و بالنتيجه شامل انتقـادات شـديدي از طبقـه حاكمـه اسـت،                 

هاي شوهردار و وسـايلي كـه         ا زن شرف است ب    پرده معاشقات مردهاي بي     شرح بي 
برند تـا شـهوات حيـواني خـود را ولـو بـا نـابود سـاختن                    گونه مردها به كار مي      اين

ولـي  . دانـيم   اين كتاب واقعاً اتوبيوگرافي است يا نه، مـا نمـي          . ها اطفا كنند    خانواده
هاي شاذي اسـت كـه        شود از سنخ افكار آدم      بعضي از افكاري كه در آن ديده مي       

ــر   ــر اث ــهواني آن  ب ــساسات ش ــواري اح ــي و مفتخ ــوق  كالش ــا ف ــت   ه ــاده تقوي الع
  

، 1، ج   1380نـشر چـشمه، چـاپ دوم،        : ، تهران در ايران نويسي    داستانصد سال   حسن ميرعابديني،    . 171
 .157-155صص 
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     172...شود مي

دشتي محقـق و    :  چهره ديگري از دشتي نويسنده شناخته شد       1330از نيمه دوم دهه     
سـيرى در   ،  )1336 (نقشى از حـافظ   : ها آثار زير از دشتي انتشار يافت        در اين سال  . منقد

دمـى  ،  )1340] ( خاقانى [ شاعرى ديرآشنا  ،)1338  (قلمرو سعدى ،  )1337 (ديوان شمس 
همـراه   [نگاهى به صائب  ،  )1351(] شه حافظ يل اند يدرتحل [كاخ ابداع ،  )1344 (با خيام 

 پـرده پنـدار    ،)1353(]  دليـ ى در خـصوص ب    ي هندى واظهارنظرها  كبا بحثى درباره سب   
عقـال   ،)1353(]  اني صـوف  ءى عطـار و آرا    االولياةتذكر ى از يها اى انتقادى بر جنبه    نوشته[

در ديار  ،  )1354(]  مخالفان مشرب عقلى  هاي     ديدگاه درباره غزالى و نقد    [برخالف عقل 
، )1353 (]پـرده پنـدار   هـاى    انه و ادامـه بحـث     يفصـو   اتيـ ل و نقد ادب   يدر تحل [  صوفيان

    . )1363 (تصويرى از ناصرخسرو
ان در قبـال    بـ يه اد ك به نظر او روشى   . گراست شگام و تحول  ين آثار پ  يدشتى در ا  

او بـا  . دهـد  ش نمـى يش گرفته بودند فهم ما را از آن افزا     يدر پ  م فارسى يات قد يادب
ل و نقـد    يـ گرى به تحل  يرد د يكى رو ياروپا  يكالسكمنتقدان  هاي    روشاستفاده از   
ا يـ ا بررسـى اقـوال   يـ نـسخه   هـاى  ژگـى ي به جاى بحـث در و   ،ده است و  يادبى برگز 

 علمـى    و  نش شخصى كط به زندگى و اثر، وا     هاى مربو  ق در اطالعات و داده    يتحق
ن يعبدالحــس  هكــل اســت يــن دلي و بــه همــ...ات نــشان داده اســتيــخــود را بــه ادب

ــزر ــ ني ــد او را در اك ــوع و روش نق ــوب ن ــار ي ــب (»تأثرنگــارى«ن آث ــأثرات ي ان ت
   .نامد مى) منتقد در برابر آثار ادبى شخصى

م، تـأمالت و  ياو بـا ادب قـد  ان متمادى انس ين دسته از آثار دشتى حاصل سال    يا
م و استوار و    كت مح يغا گر و نثرى به    ليه با قلمى تحل   كشخصى است   هاي    ديدگاه
اى را بـه روى مطالعـات ادبـى     هـاى تـازه   انـداز  و چـشم  با نوشـته شـده    يار ز يگاه بس 

هـاى دشـتى هـم بـا مخالفـت و انتقـاد شـمارى از                 ن دسته از نوشته   يا. گشوده است 
ه كـ اى اسـت     از جمله انتقادهاى تند بر او مقاله      . شدرو     روبه ديم و جد  يمنتقدان قد 

اسـى را   يهاى س  هيناكها و    نوشت و انواع طعنه     دمى با خيام  مى در نقد    يمصطفى رح 
د در  يـ گو امشاد مـى  ك... ردكدشتى   ن اثر همراه و نثار    يگرى از ا  يهاى د  با نقد جنبه  

تـر از دشـتى      قيـ شى عم ه دربـاره شـعر فارسـى دانـ        كـ سانى بودنـد    كو خارج     رانيا
ابى يـ دسـتى او را در ارز      رهيـ ل و چ  يـ ت، گـستره تخ   يحـساس  سىكمتر  كداشتند، اما   
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     173.ار گرفتكدستاورد شاعران به 

كـرده فرنـگ      دشتي زماني وارد عرصه فعاليت مطبوعاتي شـد كـه جوانـان تحـصيل             
در نثـر   هـاي فرانـسه       دشتي براي تثبيت موقعيت خود به استعمال واژه       . دادند  جوالن مي 

تدريج، پس از اثبات جايگـاهش بـه عنـوان نويـسنده و اديـب،          ولي به . فارسي پرداخت 
معهذا، او، مانند بسياري از نويسندگان نـسل        . استعمال واژگان فرانسه را كم و كمتر كرد       

    : برد  را زياد به كار مي"يك"خود، به تأثير از زبان فرانسه 
  ...  پر انرژي مرديكپرست،   نظامي وطنيكسردار سپه، 

دريغ، حتي مثـل       روح پر از ايمان و بي      يكاينك، به پاداش اين جهش كريمانه       
  . توانم آزادانه نفس بكشم  حمال هم نمييك

 يـك ترين ضربه به قلـب    بزرگ...  نفر محبوس اين است كه     يكتنها مايه تسلي    
  ...نفر محبوس سياسي

  ..شويد قدري عميق يكبس است، ... باف هاي فلسفه اي ماشين
همان حدودي است كه تعـاليم      ... پس بهترين طريق براي سعادتمند كردن مردم      

  ...  ديانتي مانند اسالميك
  ...زد  صدمه غليظي مي يكاز اصدار اين حكمي كه به قلوب عناصر آزاديخواه

   طرح تازه و جديدي بريزيديك... دست به دست آزاديخواهان داده
  ... ناپذيري اراده خستگي يكبا ... آن كسي كه سه سال قبل

  ...شرفي است  جوان بييكسياست مدير 
  ...حيثيتي نبود  آدم گمنام و بييكپدر بنده 

  . سلسله حقايقي در آن اوراق منتشر شوديكها مانع شد كه  ولي فشار انگليس
    ... مبارزه شديدي با سياست انگليس شده بوديكوارد ... ستاره ايران

بان و ادبيات عرب، نثر فارسي را ساده و شيوا، فـاخر ولـي              رغم آشنايي با ز     دشتي به 
هـاي مرسـوم در ميـان نويـسندگاني كـه پيـشينه               فروشـي   نوشت و از فضل     تكلف مي   بي

  . جست تحصيالت حوزوي داشتند كمتر بهره مي
رغـم    رغم پيوند عميق سياسي با كانوني كه حكومت پهلوي را بركشيد، و به              دشتي به 

اي معتـدل و       ميان گروهي از ايشان، در حوزه زبـان و ادب رويـه            نويسي در    سره  گرايش
پايه را بـه تنـدي        هاي جلف و بي     كرد ولي نوآوري    او از نوآوري دفاع مي    . معقول داشت 

كـساني كـه اصـرار در كـاربرد        : داد  دشتي دو گروه را مورد انتقاد قرار مـي        . نمود  نفي مي 
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هـاي بيگانـه از       ر در حذف افراطـي واژه     هاي عربي دارند و كساني كه اصرا        افراطي واژه 

، 1355او در اواخر اسـفند      . هاي نامأنوس و ناهنجار دارند      زبان فارسي و تراشيدن معادل    
هـايي را     در پاسخ به نامه مدير عامل سازمان راديو و تلويزيون ملّي ايـران، كـه پرسـش                

    : درباره زبان معيار براي راديو و تلويزيون طرح كرده بود، نوشت
گانه امتياز آدمي از ديگر جانوران انديشه است و اصل در هر گفت و شنود يـا                 ي

تـر    هر بياني كه انديشه را بهتر به ديگران برساند درست         . نگارشي بيان انديشه است   
واژه بيگانـه   . است هر چند در انجام اين امـر مهـم واژه بيگانـه بـه كـار بـرده شـود                    

كـه بـا       به ديگران ناتوان باشـد و يـا ايـن          هنگامي بيگانه است كه از رساندن انديشه      
 خـواه عربـي، خـواه       -هـاي بيگانـه     بـه كـار بـردن واژه      . نسج سخن ناسازگار باشـد    

بـسي از   .  گنـاهي نيـست خاصـه اگـر مـشابه آن در فارسـي رايـج نباشـد                  -اروپايي
المللي زياني بـه   هاي بيگانه چون تلفن، تلگراف، ماشين و بسياري از لغات بين     واژه

 وضع  "اتومبيل" به جاي     "خودرو"رساند و به خود فشار آوردن تا          رسي نمي زبان فا 
  . آور است انگيز و خنده كنيم سخره

ها به زبان دري يك ضرورت  هاي عربي، من برآنم كه ورود آن   اما در باب واژه   
از پيوند دري و    . طبيعي بوده و زبان دوره ساساني كافي به بيان مقصود نبوده است           

انـد و آن را بـه           وجود آمده است كه شاعران نامدار بدان سخن گفته          بهعربي زباني   
هاي عربي دچـار      كه در اين پيوند حتي لغت       اند و نكته مهم اين      اوج كمال رسانيده  

  . تحول شده و متناسب با نسج سخن فارسي گرديده است
هاي عربي نوعي جمود فكري است و اگـر هواخواهـان            پس تعصب بر ضد واژه    

اي حاصل     رستگار شوند جز فقر زبان و ناتواني آن در بيان انديشه نتيجه            اين روش 
  . شود نمي

گيرد بلكه عوامل ديگـري       استحكام مباني قومي با طرد لغات عربي صورت نمي        
هاي زنـده امـروز، چـون انگليـسي و فرانـسوي و               دانيم كه زبان    همه مي . خواهد  مي

قول گوته، قـدرت      به. اند   بسيار گرفته  آلماني و حتي روسي، از التين و يوناني بهره        
يك زبان در اين نيست كه كلمات بيگانه به خود قبول نكند بلكه در آن است كه                 

    . ها را هضم كند و حال بسياري از لغات عربي در زبان فارسي چنين است آن
    : دشتي افزود

 اسـت   طبعـاً ناهنجـار  "...روز، امسال، شب، پـدر، مـادر، بـرادر       "توان گفت     تا مي 
 بـه كـار بـرد، ولـي مـردم           ..."يوم، هذه السنه، ليل، ابوي، والده، اخـوي       "هاي    كلمه

راديـو و تلويزيـون     ... خـوانيم   شوند و هر روز در جرايـد مـي          مرتكب اين ناسزا مي   
 در زبان   "قضاوت"اگر  . چه رايج است و ذوق عمومي پذيرفته است بايد بپذيرد           آن
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اني اين مصدر را از ريشه عربي گرفته و استعمال اير. نيامده باشدعربي نيامده است 

  ...پسند درست است كرده و همان غلط مصطلح و عامه
فرهنگـستان، اگـر از مـردم       . تراشي كار فرهنگستان هم نيـست       سازي و واژه    لغت

 قرن تاريخ فرهنگ و ادب ايـران آشـنا          11دانا و اديب تشكيل شود، مردمي كه به         
پسند بپذيرد و به جاي واژه دخيـل يـا            هاي تازه و ذوق    باشند، در اين است كه واژه     

هـاي جديـدي كـه       تواند واژه   در اين باب، راديو تلويزيون نمي     . واژه خالي بگذارد  
اي از دوايـر متـداول        جهت و بدون دليـل در پـاره         ابداً ريشه درستي ندارند ولي بي     

سـازماني اسـت    كه    دور بريزد براي اين   و غيره   " پدافند"،  "ترابري"شده است چون    
ولي ديگر نبايد بـار مـا را سـنگين        ) هر چند اسم خود را ملّي گذاشته است       (دولتي  

  ...اي كه طبع منحرف شخصي تراشيده است قبول كند كرده و هر واژه
نويـسنده و سـراينده     . اين امر كاري اسـت در منطقـه نويـسندگان و سـرايندگان            

احـساس خـود را بيـان كنـد،         خواهـد انديـشه و        داراي انديشه و احساس است، مي     
ناچار است تعبير بيافريند، به مجاز و اسـتعاره متوسـل شـود، در نتيجـه دايـره بيـان                    

فرهنگ و ادب ايـران در طـي ده قـرن چنـين             . گيرد  گسترده و قوه تعبير فزوني مي     
توان گفت نيروي بيان زبان فارسي، مخصوصاً در شعر،      به حدي كه مي   . شده است 

   174.تواند با آن برابري كند كه زبان ديگري نميبه جايي رسيده است 

  پنجاه و پنج
وسوسـه   از اينـرو، شـايد       .نينـدوخت فراواني   ثروت   ، در مقايسه با همگنان خود،     دشتي

او را  » فشار چهـارده سـاله    «مالي سبب شد كه وي پيشنهاد دربار را بپذيرد و شايد واقعاً             
پنجـاه و   دح سلطنت پهلوي با عنوان      بدينسان، دشتي كتابي نوشت در م     . به زانو درآورد  

 و سـپس بـه صـورت كتـاب انتـشار            كيهان؛ كه ابتدا به صورت پاورقي در روزنامه         پنج
 حوت 3 سال اخير، از كودتاي      55 دشتي در اين كتاب خاطراتي را از تحوالت          175.يافت

  
 راديو تلويزيون ملّـي ايـران،       پرونده علي دشتي، پاسخ دشتي به نامه رضا قطبي، مدير عامل سازمان            . 174

 .1355 اسفند 8مورخ 
  . 1354اميركبير، چاپ اول، : ، تهرانپنجاه و پنجعلي دشتي،  . 175

بنابراين، كتاب فـوق در     .  را برخود دارد   1354 اسفند   3يادداشت كوتاه دشتي بر آغاز كتاب تاريخ        
ت پنجـاهمين سـال سـلطنت       تدوين و انتشار اين كتاب به مناسـب       .  به بازار عرضه شد    1355اوائل سال   
منتشر ) انتشارات مهر و نشر البرز    ( در آلمان    پنجاه و پنج   ميالدي چاپ دوم     2003در سال   . پهلوي بود 

  . شد
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    : دشتي بعدها گفت.  و آغاز اقتدار رضا خان، بيان داشت1299

شار بودم تا كتابي در سـتايش خانـدان پهلـوي تـدوين     چهارده سال تمام تحت ف   
اگر كسي حوصـله    . خواستند  ها مي   معذلك، اين كتاب چيزي نيست كه آن      . نمايم

ام  هايي را زده  شود كه، با همه فشارهاي اخالقي، حرف        تتبع داشته باشد، متوجه مي    
هـا از   سـايي البته بـيش از نار . ام هايي از حوادث دوران پهلوي را نشان داده     و گوشه 

    176...ام ها سخن گفته سازندگي
» مـĤب  بلـشويك «گفتار، دليل نگارش كتاب را مكالمه تلفني بـا خـانمي             دشتي در پي  

پادشاهان «، كه   نقشي از حافظ  اگر به اين نوشته خود در كتاب        : ذكر كرد كه از او پرسيد     
 روح در نظـر   پيشاني بلنـد، آزادي فكـر، اسـتقالل       ... خواستند  ايران مداح و چاپلوس مي    

 آن نطـق  1337، اعتقاد دارد چرا در سال »شود ترين گناه محسوب مي     شاهان ايران بزرگ  
چاپلوسانه را در مجلس سنا در مدح محمدرضا شاه بيان كرد؟ دشتي به ايـن زن پاسـخ                  

    .  نطق فوق را ايراد كرده استنقشي از حافظداد كه به دليل همين نوشته در 
بـا همـان صـراحت فطـري، كـه احيانـاً بـه مـرز                ] Ĥبمـ   دلبر بلشويك [در جواب   

 و آن   نقـشي از حـافظ    آري، به همان دليل كه      «: رسد، گفتم   ادبي مي   خشونت و بي  
ام، آن نطق را در مجلـس سـنا كـردم بـراي               ايد نوشته   هايي را كه نقل فرموده     جمله
بـراي سـجاياي اسـتوار و مكـارم         . كه محمدرضـا شـاه پهلـوي را دوسـت دارم            اين

براي همت بلند و عشقي كه به مرزوبوم خود دارد دوسـت            . ش دوست دارم  اخالق
عالوه بر اين،   . براي صفات انساني و عشقي كه به نوع بشر دارد دوست دارم           . دارم

اين چهل و چند سال اشتغال به كارهاي سياسي و اجتماعي ايـن اصـل را در فكـر                   
اقـل از دو هـزار و       من راسخ كرده است كه دستگاه سلطنت، اين دستگاهي كـه ال           

پانصد سال پيش در ايران استوار شده است، ضامن بقا و استقالل و وحدت قـومي                
تاريخ ايران ثابت كرده اسـت كـه هـر گـاه ايـران از وجـود پادشـاهي                . ايران است 

     177.باعزم و اراده و عادل برخوردار بوده است محترم و معزز بوده است
كـيش  "، ظاهراً، پاسـخي اسـت بـه مقالـه           »بمĤ  دلبر بلشويك «اين گفتگوي خيالي با     

 كه يكي از نشريات حزب توده در خارج از كـشور دربـاره نطـق دشـتي در                   "چاپلوسي

  
 . 13، ص عوامل سقوطدشتي،  . 176
 .239-235، صص پنجاه و پنجدشتي،  . 177
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   178.مجلس سنا منتشر كرده بود

ابراهيم صهبا، شاعر سرشناس    . هاي متفاوتي را برانگيخت     واكنشپنجاه و پنج    انتشار  
     : و دوست دشتي، چنين به ستايش از او برخاست

  وز روزگار رفته بسي ماجرا نوشت  ي به سال نو اثري پربها نوشتدشت
  پنجاه و پنج سال سخن گفت يا نوشت   نام كتابي بود كه او"پنجاه و پنج"

   نوشت "بامداد خوش كودتا"كان را ز    است"عصر درخشان پهلوي"وان از طلوع 
  تشاهي كه كارنامه امروز ما نوش  تا اين زمان كه عهد شهنشاه حاضر است
   عظيم به لطف خدا نوشتاي برنامه  ايران ز فرّ سلطنتش جان تازه يافت
  او را يگانه رهبر و فرمانروا نوشت  دشتي به چشم دل چو به دنيا نگاه كرد
    ها نوشت اش رواست كه شهنامه درباره  شاهنشهي كه مايه فخر جهان بود

 دريافـت درجـه     اندكي پس از انتشار كتاب، شوراي دانشگاه تهران دشـتي را نـامزد            
وضع «اي به شاه نوشت و به بهانه          علي دشتي نامه  . دكتراي افتخاري از اين دانشگاه كرد     
شـاه در پاسـخ     . از قبول اين عنوان عذر خواسـت      » مزاجي و فرسودگي نيروهاي حياتي    

اگر خودتان عالقه به دريافت درجه دكتـراي افتخـاري نداريـد مـانع نـدارد كـه              «: گفت
   179».دريافت نفرماييد

ولي دشمنان دشتي در ميـان رجـال پهلـوي انتـشار كتـاب را برنتافتنـد و از موضـع          
) چاپ تهـران   (رنگين كمان نو  مجله  . طلبان افراطي دشتي را به باد ناسزا گرفتند         سلطنت
در اين مقاله   . اي سراسر دشنام دشتي را به تخطئه تاريخ دوران پهلوي متهم كرد             در مقاله 
    » .مار خورده و در طول زمان افعي شده است«ده شد كه خوان» بچه آخوندي«دشتي 

دقت كنيد و ببينيد معجون هفـت خـط هفـت رنـگ پـرورش               ... ها  در اين نوشته  
هاي سي و     يافته در عراق عرب و مايه گرفته در آنجا چگونه و با چه عباراتي گفته              

ده اصطالح با يـك تيـر چنـد نـشان ز            پنج سال پيش خود را تكرار كرده است و به         
شروع كرده است و در همان چند جمله        ... مطلب را از رفتن به زندان خود      ... است

اول خواسته است به خوانندگان بفهمانـد در زمـان رضـا شـاه كـسي تـأمين جـاني                    
   180.نداشته است

  
 .1338 فروردين 25] نشريه حزب توده ايران در خارج از كشور،[، صبح اميد . 178
 -1 -39ي، نامه اسداهللا علم وزير دربار شاهنشاهي به سـناتور علـي دشـتي، شـماره       پرونده علي دشت   . 179

 .24/6/2535، مورخ 200
 ].1355 [2535 فروردين 19، 34، شماره رنگين كمان نو . 180
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اي بـا عنـوان       ترين حمله به دشتي از احسان طبري بـود كـه در مقالـه               معهذا، سخت 
    :  نوشت "پنجاه و پنج در هشتاد و يك"

اش را نزد معـشوق تاجـدار         او پرونده پنجاه و پنج    اگر آقاي دشتي پنداشته است      
آرايد، مطمئن باشد كه آن را در نزد صاحب اصـلي كـشور، يعنـي             اش مي   امروزي

ايـن نـوع جـانوران      ! ولي دشتي را چـه بـاك      . تر كرده است    مردم، از هميشه آلوده   
د و اهميتي بـه قـضاوت تـاريخ و مـردم            كنن  زندگي مي  " اين دم "پراگماتيك براي   

  ".دنيا پس مرگ ما چه دريا چه سراب": ها اين است شعار آن. دهند نمي
كه تمام غناي معنوي و سـرمايه حيـاتي         ... اند  در تاريخ معاصر ايران مرداني بوده     

خود را به خاطر دفاع از منافع اصيل خلق نثار كردند و زندگي جوان خود را فديه                 
زاده،   در تاريخ معاصر ايران مردانـي نيـز بـوده و هـستند از قبيـل تقـي                 . آن ساختند 

اند به خـاطر      اي كه داشته    دكتر رضازاده شفق و همين آقاي علي دشتي كه هر مايه          
دانـش و  "قـول شـاعر     در خدمت ستمگر نهادنـد؛ و بـه       "لذات عمر "برخورداري از   

گفتـه انجيـل    يـا بـه  ، ايـن همـه، را بـرده درم سـاختند و     "آزادگي و ديـن و مـروت   
بيني، دو نوع زندگي،      دو نوع جهان  ... مرواريدهاي خود را در پاي خوكان ريختند      

فلـسفه  . اين موجودات از نفرت مردم، از لعن تاريخ پروايـي ندارنـد         . دو نوع انسان  
ها فلسفه خوشباشي خودخواهانـه و فردگرايانـه افراطـي محـض و وقـيح اسـت                آن

هـاي   آل ها كه به خاطر ايده    ديگران، آن . گويند   مي  "زرنگي"چه كه به آن       يعني آن 
   181".اند ديوانه"ها  گفته اين خود با غوالن و جادويان نيرومند در افتادند، به

   بيست و سه سال تا تخت پوالداز 

دشتي مؤلف دو كتاب است كـه بـيش از تمـامي            . دشتي نويسنده چهره ديگري نيز دارد     
، سـايه افكنـد؛ و      )1360-1350(واپـسين دهـه آن      آثارش بر شـهرت و زنـدگي او، در          

در ايـن دو  . احتماالً در آينده نيز بيش از تمامي آثار دشتي بر نام او سايه خواهـد افكنـد              
كننده تماميت اسـالم بـه       يابيم و سرانجام نفي      مي "دين مرسوم "كتاب ابتدا دشتي را منقد      
  . عنوان دين مبتني بر وحي

  
، نشريه سياسي و تئوريك كميته مركزي       دنيا،  "يك  در هشتاد و    پنجاه و پنج  "،  ]احسان طبري [" ط" . 181

 .29-26، صص 1355رداد ، خ3حزب توده ايران، شماره 
 سال زنـدگي  "هشتاد و يكمين" در   "پنجاه و پنج  "نگارش كتاب    ،عنوان مقاله احسان طبري   منظور از   

  .  هشتاد و يك ساله1354است و در سال .  ش1273دشتي متولد . استدشتي 
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 از برخورد به سنن و ايستارها و باورهاي رايج و بعـضاً  تعارض دشتي با اسالم، ابتدا   

 در  1351   دي 15 تا   1350 دي   15از  . ، آغاز شد  "دين مرسوم "عاميانه در ميان شيعيان، يا      
اهللا وحيدنيا، مطالبي منتشر شد كه در آبان  ، به مديريت سيفمجله خاطرات شماره از    12

بـه  ، بـدون ذكـر نـام نويـسنده،          )حه صف 204( تخت پوالد نام     به صورت كتابي به    1353
طور رسمي انتساب ايـن كتـاب بـه خـود را نپـذيرفت، و                 دشتي هيچگاه به  . چاپ رسيد 

 روشـن بـود كـه       ولـي  در پيش گرفـت،      سالبيست و سه    بعدها همين رويه را در قبال       
در خارج از كشور با ذكر نام علي دشتي         تخت پوالد   . قلم و نثر دشتي است    تخت پوالد   

بـه نـشر البـرز      ) 2003(نويسنده بارها تجديد چاپ شده و آخـرين چـاپ آن             به عنوان 
  .تعلق دارد) كلن(و انتشارات مهر ) فرانكفورت(

  
 ماجراي سـفر راوي داسـتان بـه اصـفهان و            تخت پوالد دشتي در سه بخش نخست      

 مجتهد و مدرس نامدار اصفهان، را شرح 182اي، آشنايي خيالي او با سيد محمدباقر درچه      
  . پردازد  ديني مي-د و در چهار بخش ديگر به مباحث نظريده مي

 نگاهي شـبيه    "جواد" است؛ و اين     "جواد"نام     از زبان شخصيتي نمادين به     تخت پوالد 

  
ي، از  ، فرزند سيد مرتضي لنجاني از تبار ميرلوحي اصـفهان         .) ق 1342-1264(اي    سيد محمدباقر درچه   . 182

ابتدا . اي از مدرسين برجسته اصفهان در اصول فقه بود          درچه. معاريف علماي سده يازدهم هجري، است     
در اصفهان در محضر ميرزا ابوالمعالي كلباسي و ميرزا محمد حسن نجفي تلمذ كرد و سپس از محـضر                   

.  ق 1303در  . فتميرزاي رشتي و آقا سيد محمد حسين ترك در نجف بهره برد و از اين دو اجازه گر                 
كـرد و طـالب از        آورد تدريس مـي     در مدرسه نم  .  سال به تدريس پرداخت    38به اصفهان بازگشت و     

گويند غذاي او در طول هفته چنـد          به زهد معروف بود و مي     . رفتند  تهران و ساير نقاط به محضرش مي      
در خزانـه آب    .  ش 1302./  ق 1342الثـاني      ربيـع  28در شب جمعه    . آورد  دانه نان بود كه از درچه مي      

در تخـت   .  نشـستند  اش  بيش از يك هفته مردم اصفهان و حومه به سـوگواري          . غرق شد و فوت كرد    
.  ش 1339متـوفي   (، سيد ابوالعلي    .) ش 1333متوفي  (ميرزا ابوالمعالي   : چهار پسر داشت  . پوالد دفن شد  

تر   در در نزد دو پسر كوچك     هاي پ   نوشته. اي  ، سيد ابوالحسن، حاج سيد احمد مرتضوي درچه       )در مشهد 
اداره كل فرهنگ و    : اصفهاناآلثار،    مكارمآبادي،    ميرزا محمدعلي معلم حبيب   . ( مجلد موجود بود   18در  

.  ق 1314-1310هاي    حاج آقا حسين بروجردي در سال     .) 1781-1779، صص   5هنر اصفهان، بي تا، ج      
اسـناد و   :  در عرصه اجتمـاع و سياسـت       مرجعيتمنظوراالجداد،  (. در نزد ايشان در اصفهان تلمذ كرد      

: ، تهـران   شمسي 1339 -1292هايي از آيات عظام نائيني، اصفهاني، قمي، حائري و بروجردي،             گزارش
تخـت  . ( تلمـذ كـرد  اي درچـه الدين همايي نيز مدتي در نـزد     جالل.) 404-403 ، صص 1379شيرازه،  
 .)8، ص پوالد
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 همـان آنارشيـسم   "جـواد "انديـشه سياسـي    . به شيخ ابراهيم زنجاني بـه روحانيـت دارد        

ون بريده از روحانيت در    پوپوليستي است كه كه در آثار زنجاني و ساير طالب و روحاني           
    : نويسد دشتي، همچون زنجاني، مي. دوران مشروطه و پس از آن رواج فراوان داشت

يكي طبقه حكام و    : اند  ها فقط دو طبقه در اين مملكت راحت و آسوده           از انسان 
اين دو طبقه هيچ كار و زحمتي را متحمل . ديوانيان و ديگر طبقه علما و روحانيون

عـالوه بـر ايـن هميـشه     . تـر پـول دارنـد    كننـد و بـيش   تر زندگي مـي  شوند و به    نمي
تر و آبرومندتر از ساير طبقات هستند و بر سايرين تحكـم كـرده و بزرگـي                  محترم
     183.فروشند مي

     :نويسد مي ورود به سلك روحانيت  "محاسن" در "جواد"و از زبان پدر 
ه عتبات و چند سالي     تر است زيرا مستلزم رفتن ب       ورود در سلك روحانيت آسان    

تـوانم بگـويم تحـصيل هـم چنـدان            حتي مـي  . تحصيل عربي و فقه و حديث است      
قدر انسان چند سالي در نجـف مانـده، بعـد شـكمي بـزرگ              همين. مدخليتي ندارد 
قطور و ريشي بلند و نعليني زرد و قبايي دراز بپوشد كافي اسـت              اي    كرده و عمامه  

عزز زندگي كند و مردم هم به او وجوهات         كه مثل شريعتمدار خودمان محترم و م      
     184.بدهند
اي و چند تن از خواص اصحاب هر پنجشنبه عصر بـه گورسـتان تخـت                  سيد درچه 

  "جـواد ". كننـد   هاي باصفا چاي نوشيده و بحث مـي         روند و در يكي از مقبره        مي 185پوالد

  
 .18، ص 1353 چاپ اول،: ، تهرانتخت پوالد] علي دشتي،[ . 183
  . 19همان مأخذ، ص  . 184
 ايجـاد شـد،    "رضـوان بـاغ  "نـام    ، كه گورستان جديدي به    1363تخت فوالد، يا تخت پوالد، تا سال         . 185

اين . رفت  مي شمار  بهتشيع  جهان  هاي   ترين گورستان   گورستان اصلي شهر اصفهان بود و يكي از محترم        
تخت فـوالد از اوائـل سـده هـشتم          . ع است رود و در حاشيه شرقي شهر واق        گورستان در جنوب زاينده   

، ايلخـان شـيعي   )سلطان محمـد خدابنـده  (سده چهاردهم ميالدي، از زمان اولجايتو خان / هجري قمري 
.  نيـز شـهرت داشـت    "الدين مزار بابا ركن" و  "االرض لسان"هايي چون  ايران، مورد استفاده بود و به نام   

تـر، ايـن نـام از         طبق روايت معروف  . وناگوني رواج دارد  روايات گ " تخت فوالد "درباره تسميه آن به     
بويه، در اين مكان ساخت و تا دوران ناصـري            سنگي گرفته شده كه پوالد، حاكم اصفهان در زمان آل         

السلطان، حاكم اصـفهان،      اين سنگ را ظل   . گرفتند  گيران اصفهاني بر روي اين سنگ كشتي مي         كشتي
بويه از ايـن مكـان بـه        در زمان آل  .  محل بازار كنوني ميوه بود     محل تخت سنگي فوق در    . از ميان برد  

هاي پنجم تا هشتم هجري اين مكان محـل سـكونت زهـاد و                در سده . شد  عنوان گورستان استفاده نمي   
← 
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يني مرسـوم را  اي عقايد د است كه مجتهد درچه در اين جمع. پيوندد  مينيز به اين جمع     

گيرد و عليه روايات مقبول و رايـج دينـي و ايـستارها و سـنن و نهادهـاي                     به سخره مي  
مثالً، در جدل با يكـي از اعـضاي ايـن جمـع،     . خيزد مذهبي جامعه ايراني به جدل برمي 

    : گويد آبادي، مي سيد نجف
ن هـم مـا   اگر مشيت خدا بر اين تعلق گرفته بود كه واقعه كربال اتفاق بيفتد و اال   

رويد و با آب و تاب  معتقد به اين مشيت هستيم، پس چرا ديگر شما باالي منبر مي        
هـا را بـه      كنيـد و آن     هاي محزون آن قضيه فجيع را به مـردم گوشـزد مـي              و آهنگ 

  كنند؟  كنيد و مردم چرا گريه مي گريه و شيون تشويق مي
 اراده خداونـدي    اين حركت شما و گريه مردم معنايش اين است كه مـا از ايـن              

راضي نيستيم و اوقاتمان تلخ است كه چرا خداونـد ايـن اراده را فرمـوده اسـت و                   
بنابراين، اين عمل ما، يعني هم روضه خواندن شما و هم گريه كردن مردم، نه تنها                
يك عمل مستحب و داراي اجر نيست بلكه يك نحو طغيـان و عـصيان محـسوب                 

     186. كندشود و خداوند بايد ما را مجازات مي
اي شخصيت واقعي است ولي روشن است كه دشـتي            هر چند سيد محمدباقر درچه    

خواهـد   كند و هر چه خود مـي  او را به عنوان نماد خيالي خود مطرح مي      تخت پوالد   در  
  . نمايد بر زبان او جاري مي

  
اوست كه بـه كمـك      بيست و سه سال     ترين كتاب دشتي      ترين و معروف    معهذا، مهم 

علينقي منزوي پـسر شـيخ      (ا با زبان و تاريخ و ادبيات عرب و علوم اسالمي            جواني آشن 
   188. در بيروت منتشر كرد1353 در سال 187)الذريعهآقا بزرگ تهراني صاحب 

  
← 

متـوفي  (الدين    الدين مسعود بن عبداهللا بيضاوي، معروف به بابا ركن          عرفا بود كه نامدارترين آنان ركن     
الدين در همين مكان واقع است و بقعـه آن، بـه عالمـت شـيعه دوازده                   بابا ركن مزار  . ، است .) ق 769

در تقسيمات سنتي، تخت فوالد جزو بلوك جي بـوده          .  ترك است  12امامي بودن او، داراي گنبدي با       
 .است

 .41-40همان مأخذ، صص  . 186
محمدرضـا  سـتوان يكـم     . هاي سياسي جلب شد     علينقي منزوي به تأثير از برادر بزرگش به فعاليت         . 187

او پـس از كودتـاي   . ، پسر بزرگ شيخ آقا بزرگ تهراني، عضو حزب توده بود)1308متولد (منزوي  
 ماه در زندان بود ولي به دليل عدم كشف سازمان نظامي حزب توده              11 دستگير شد و     1332 مرداد   28

 و  درخواسـت حكومـت پهلـوي       پس از كشف سازمان فـوق، بـه       . تبرئه و آزاد شد و به بيروت رفت       
← 
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روت چاپ  ي و در ب   1353چاپ آن در    اولين  ه براساس ظاهر    ك ،بيست و سه سال   
ران يـ ز انقالب در ا   ش از انقالب و پس ا     يرمجاز پ يز به صورت غ   يبار ن  شده، و چند  

ش از چاپ در تهران دست بـه دسـت    ياش پ  سىكرايز  هاى منتشر شده است، نسخه   
شـناختى آن در هالـه    تابكمشخصات   ز و همهيانگ ار بحثيتابى است بس كشد؛   مى
اى بر آن   و مقدمه ) 1985 ،  لندن(رده  كسى ترجمه   يتاب را به انگل   كن  يبگلى ا . ابهام

تـاب هـم    كمؤلـف   ترجمه بگلى نقدى نوشته و درباره       من بر   كنوشته است و اسپرا   
بـا دشـتى در      ش از انقالب،  ي، سه سال پ   1354 بگلى در    .رده است كى  ياظهارنظرها

ش از آن،   ي سـال پـ    يـك تـاب   كه  كـ رده اسـت    كتهران آشنا شده و از زبان او نقل         
     189.روت منتشر شده استي ش، در ب1353عنى دري

رغـم     بـه دشـتي رواج دارد، و بـه         بيست و سه سال   هايي كه درباره تعلق       رغم ابهام   به
فـوق   نيست كه كتاب     يكه دشتي هيچگاه رسماً تعلق آن را به خود نپذيرفت، ترديد            اين

   190.از دشتي است

  
← 

 در زنـدان    1333در بهمـن    . جمهور لبنان، دستگير و به ايران مسترد شد         موافقت كاميل شمعون، رئيس   
اي،   شـهيدان تـوده   رحيم نامور، هوشنگ حصاري، ژاله نوتـاش،        . (قلعه در زير شكنجه به قتل رسد        قزل

مركـز  : هـران تسپهبد تيمور بختيار به روايت اسناد ساواك،        ؛  68، ص   1361حزب توده ايران،    : تهران
  .)211-203، صص 2، ج 1378بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، 

علينقي منزوي دكتراي فلسفه را از دانشگاه ژوزف بيروت دريافت كرد و در اواخر عمر حكومـت                 
او متـرجم   . پهلوي، به كمك علي دشتي و دكتر پرويز ناتل خانلري، اجازه يافت كه به ايران بازگردد               

منتشر شد ولـي انتـشار      هايي درباره اسالم      درسلدزيهر است كه جلد اول آن با نام         كتاب دو جلدي گ   
 بـه اتهـام     1360هاي    منزوي در اوائل سال   . جلد دوم آن، به دليل پيروزي انقالب اسالمي، متوقف ماند         

 . مدتي زنداني بودبيست و سه سال همكاري با دشتي در نگارش و نشر 
با ذكر نام علي دشتي به عنـوان نويـسنده در خـارج از كـشور                سال  بيست و سه    اخيراً دو چاپ از      . 188

نشر نيما، ژانويـه    : كوشش عليرضا ثمري، اسن آلمان      ، به بيست و سه سال   علي دشتي،   : منتشر شده است  
. كوشش بهـرام چوبينـه اسـت        چاپ ديگر، كه مشخصات كتابشناسي آن را در دست ندارم، به          . 2003

 در اينترنت موجود    PDFاين متن به صورت فايل      .  به پايان رسيده   1381مقدمه بهرام چوبينه در خرداد      
 .متن مورد استفاده من همين نسخه است. است

  . آذرنگ، همان مأخذ . 189
مطلـب فـوق بـه      ). 1379، بهـار    53شـماره    (رهاوردزاده در مجله      بنگريد به خاطرات جواد وهاب     . 190

انتـشار يافتـه    ) 182-180نه، صص   ويرايش بهرام چوبي   (بيست و سه سال   صورت پيوست چاپ جديد     
  .است
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خوانـد كـه تـصويري         را ارائـه اثـري مـي       بيست و سه سـال    دشتي هدف از نگارش     
از زنـدگي   » نـدارها عاري از گرد و غبار اغراض و تعصبات و پ         «و  » روشن و خردپسند  «

 از مـردان    191او پيامبر اسالم را، به پيروي از توماس كاراليل،        . پيامبر اسالم به دست دهد    
    . خواند ترين ايشان، مي بزرگ تاريخ و با توجه به اوضاع زمانه بزرگ

ترين نوابغ تاريخ سياسي و تحـوالت         از برجسته ] ص[بدون هيچ ترديدي محمد     
ع اجتمـاعي و سياسـي در نظـر باشـد، هـيچ يـك از                اگر اوضا . اجتماعي بشر است  

     192...كنند سازندگان تاريخ و آفرينندگان حوادث خطير با او برابري نمي
تـصويري زيبـا بـه      ) ص(او در صفحات آغازين از زندگي و شخصيت پيامبر اسالم           

سراسر زندگاني وي با محروميت و زندگاني زاهدانه سـپري   «دهد؛ پيامبري كه      دست مي 
     193».ستشده ا

قامت متوسط، رنگ چهره    . هنگام بعثت چهل سال داشت    ] ص[حضرت محمد   
كرد و كمتـر      كمتر شوخي مي  . سبز مايل به سرخي، موي سر و رنگ چشمان سياه         

كـرد و   هنگام راه رفتن بر گامي تكيه مي   . گرفت  دست جلوي دهان مي   . خنديد  مي
  

191.  Thomas Carlyle (1795-1881) 

-1856هـاي     به اين دليـل در سـال      . ستايشگر مردان بزرگ بود   . نويسنده و مورخ نامدار اسكاتلندي    
زعم كاراليـل     به. گراي پروس، را در ده جلد تدوين كرد          زندگاني فردريك كبير، پادشاه نظامي     1865

دانـد و لـذا دومـين گفتـار از      او پيامبر اسالم را يكي از اين قهرمانان مي   . اند  يخقهرمانان سازندگان تار  
) ص(را بـه حـضرت محمـد        درباره قهرمانان، پرستش قهرمانان و قهرمـاني در تـاريخ،           كتاب خود،   
داند كه قهرمان را      پرستي در تاريخ را در ميان كفار مي        كاراليل اولين مرحله قهرمان   . دهد  اختصاص مي 

دانند بلكـه     اكنون پيروان قهرمان او را خدا نمي      «: دومين مرحله در ميان اعراب است     . دانستند   مي "داخ"
تـرين    اولـين و كهـن    . اين دومين مرحله در پرستش قهرمان اسـت       . خوانند  ملهم از خدا، پيامبرش، مي    

ر بزرگ، از سوي    مرحله از ميان رفت و هيچگاه بازنگشت، و ديگر در تاريخ جهان هيچ مردي، هر قد               
 كاراليل، براي ارايه نظريه تاريخي خود، در ميان پيامبران، شخصيت محمد            ».پيروانش خدا شناخته نشد   

  . بود»پيامبري راستين« و »ترين پيامبران برجسته«زعم او پيامبر اسالم  گزيند زيرا به را برمي) ص(
Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and The Heroic in History, Elecbook 

Classics, Transcribed from the Everyman edition published by J. M. Dent & Sons, London 

1908, pp. 51-53.   
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از قـرائن و    . تنگريـس   خرامش در رفتار نداشـت و بـدين سـوي و آن سـوي نمـي               

دانند كه در بسياري از رسوم و آداب قـوم خـود شـركت داشـت                  امارات بعيد نمي  
ولي از هر گونه جلفي و سبكسري جوانان قريش بركنار بود و به درستي و امانـت                 

پـس از ازدواج بـا خديجـه،       . و صدق گفتار، حتي ميان مخالفان خود، مشهور بـود         
پرداخـت چـون      امور روحي و معنـوي مـي      كه از تالش معاش آسوده شده بود، به         

حـضرت ابـراهيم در نظـر وي سرمـشق خداشناسـي بـود و طبعـاً از           . اغلب حنيفـان  
گوينـد    در سخن گفـتن تأمـل و آهنـگ داشـت و مـي             ... پرستي قوم خود بيزار     بت

نيـروي بيـانش قـوي و حـشو و زوايـد در گفتـار               . اي باحيـاتر بـود      حتي از دوشيزه  
غالباً كالهي  . پوشانيد  اي از گوش او را مي       و تقريباً تا نيمه   موي سر او بلند     . نداشت

طبعـي مايـل بـه تواضـع و         . زد  گذاشت و بر ريش و موي عطر مـي          سفيد بر سر مي   
داد در واپـس كـشيدن دسـت پيـشي            رأفت داشت و هر گاه بـه كـسي دسـت مـي            

بـا زيردسـتان معاشـرت      . كـرد   لباس و مـوزه خـود را خـود وصـله مـي            . جست  نمي
كـرد و بـا وي نـان          اي را نيـز قبـول مـي         نشست و دعوت بنـده      بر زمين مي  . كرد  مي

هنگام نطق، مخـصوصاً در موقـع نهـي از فـساد، صـدايش بلنـد و       . خورد جوين مي 
  . شد چشمانش سرخ و حالت خشم بر سيمايش پديد مي

شجاع بود و هنگام جنگ بر كماني تكيه كرده، مـسلمانان           ] ص[حضرت محمد   
كرد و اگر هراسي از جنگ بر جنگجويـان اسـالم مـستولي               مييع  جرا به جنگ تش   

معذلك كسي را   . شد  تر مي   شد، محمد پيشقدم شده و از همه به دشمن نزديك           مي
به دست خود نكشت جز يك مرتبه كـه شخـصي بـه وي حملـه كـرد و حـضرت                     

     194.پيشدستي كرده و به هالكش رساند
از خرافات، اسـرائيليات    ) ص(سالم  دشتي ظاهراً قصد پيراستن تاريخ زندگي پيامبر ا       

، كتاب واقدي و    تفسير جاللين ،  تفسير طبري اي را دارد كه بعضاً در         هاي عاميانه   و اغراق 
    : نويسد مي. شود آثار مشابه يافت مي

از اقران خـويش ممتـاز اسـت و         ] ص[اي نيست كه حضرت محمد        در اين شبهه  
ر از اوهـام و خرافـات متـداول         وجه تمايز او هوش حاد، انديشه عميق و روح بيـزا          

اي است كه يك تنه او  العاده تر قوت اراده و نيروي خارق زمان است و از همه مهم 
كشاند، بـا زبـاني گـرم مـردم را از فـساد و تبـاهي برحـذر                    را به جنگ اهريمن مي    

كند، به جانبـداري از       دارد، فسق و فجور و دروغ و خودخواهي را نكوهش مي            مي
خيزد، قوم خود را از اين حماقت كه به جاي پرستش             ستمند برمي طبقه محروم و م   
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هـا    كند و خـدايان آن      برند سرزنش مي    هاي سنگي ستايش مي     خداي بزرگ به بت   

     195.داند را ناتوان و شايسته تحقير مي
برد كه منظور وي واقعاً همـان         قلم دشتي در آغاز همدالنه است و خواننده گمان مي         

او در ذكر فقراتي از قرآن كريم عبـارت         . ي پيامبر از خرافات است    پيراستن تاريخ زندگان  
 يـا   196كند،  برد، مثالً در آنجا كه آيه اول سوره اسري را نقل مي             را به كار مي   » آيه شريفه «

   197.برد به كار مي) ص(را درباره پيامبر اسالم » از دهان مباركش«در جايي كه تعبير 
 198انگارانه  هاي عاميانه و انسان     ، كه شاخ و برگ    دشتي با ذكر فقراتي از برخي تفاسير      

    : افزايد اند، مي به قرآن كريم داده
كنـد كـه پيغمبـر چنـين مطـالبي       بـر مـا مـدلل مـي    ... ولي آشنايي با مطالب قرآن  

ــسانه   ــصورات اف ــن ت ــوده اســت و اي ــان    نفرم ــود روح عامي ــه مول ــز و كودكان آمي
گـرده شـاهان و اميـران خـود         لوحي است كه دسـتگاه خداونـدي را از روي             ساده

     199.درست كرده است
اعتقـاد  ) ص(رسد كه نويسنده به رسالت پيامبر اسالم          نظر مي   در صفحات آغازين به   

    : نويسد مثالً، آنجا كه مي. كامل دارد
را ] ص [ها را تـار كـرده و حـضرت محمـد            كه تعصب ديني بينش آن      اما كساني 

اي   وغگـو خوانـده و قـرآن را وسـيله         طلب و در ادعاي نبوت در       ماجراجو، رياست 
اند، اگر اينان همـين    براي نيل به مقصد شخصي و رسيدن به رياست و قدرت گفته       

داشـتند مطلبـي بـود و از          ابراز مي ] ع[و عيسي   ] ع[عقيده را درباره حضرت موسي      
دانند و محمد     ها موسي و عيسي را مأمور خدا مي         موضوع بحث ما خارج، ولي آن     

     200.را نه
» محـال «دشـوار يـا     » از لحاظ استدالل عقلـي صـرف      «ا زماني كه اثبات خداوند را       ي
    : افزايد ويژه كه پس از آن مي تواند ديدگاهي خاص تلقي گردد؛ به داند مي مي
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از دورترين زماني كه حافظه بشر بـه خـاطر دارد، قائـل بـه مـؤثري در                  ... آدميان
ديانت بوده و هـست     ين طوايف انساني    تر  ترين و وحشي    در ابتدايي ... اند  عالم بوده 

     201.ترين اقوام ترين و فاضل تا برسد به مترقي
يابد كه دشتي ميان پيامبران و مصلحان تمايزي قائـل            تدريج خواننده در مي     معهذا، به 

، "وحي"نام    داند، زيرا وي از عاملي به       نيست، و در واقع پيامبران را نوعي از مصلحان مي         
    : گويد  پيامبران و مصلحان، سخن نميبه عنوان وجه تمايز

اين تحول و اين سير به طرف خوبي مرهون بزرگـان اسـت كـه گـاهي بـه اسـم                 
گـذار، و گـاهي بـه عنـوان پيغمبـر       نام قانون فيلسوف، گاهي به نام مصلح، گاهي به  

در ... حمورابي، كنفوسيوس، بودا، زردشت، سـقراط، افالطـون و        . اند  شناخته شده 
اند يعني خـود را مبعـوث از         وسته مصلحان به صورت پيغمبر درآمده     اقوام سامي پي  

     202.اند  طرف خدا گفته
    . شود اي غير مادي، مي جا منكر معجزه، به عنوان پديده و در همين

دهنـد و از همـين روي         لوح دليل صدق نبوت را معجزه قـرار مـي           متشرعان ساده 
شـرح  ] ص[ي حـضرت محمـد      نويسان اسالم صدها بلكه هزارها معجزه بـرا         تاريخ
اگر خداوند به يكي از بندگانش اين قـدرت را عطـا فرمايـد كـه مـرده                  ... دهند  مي

زنده كند، آب رودخانه را از جريان باز دارد، خاصيت سوزاندن را از آتش سلب               
كند تا مردم به او ايمـان بياورنـد و دسـتورهاي سـودمند او را بـه كـار بندنـد، آيـا                        

نيروي تصرف در طبايع مـردم را بـه وي بدهـد و يـا           نيست كه   تر    تر و عقالني    ساده
مردم را خوب بيافريند؟ پس مسئله رسالت انبياء را بايد از زاويه ديگر نگريـست و                
آن را يك نوع موهبت و خـصوصيت روحـي و دمـاغي فـردي غيرعـادي تـصور                   

     203.كرد
     كند، را به عنوان مصلحي بزرگ تجليل مي) ص(هر چند دشتي پيامبر اسالم 

هـاي مكّـي       ساله پـس از بعثـت، مخـصوصاً از مـرور در سـوره              13از سير تاريخ    
اش قد برافراشته و از      شود كه يك تنه در برابر طايفه        قرآن، حماسه مردي ظاهر مي    

اي به حبشه و اسـتمداد از نجاشـي بـراي             اي، حتي فرستادن عده     توسل به هر وسيله   
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ها باز نمانده     بارزه با استهزا و بدزباني آن     سركوبي قوم خود، روي نگردانيده و از م       

     204.است
ولي اين پيامبر زميني است و مصلحي است كه ديـن را ابـزار هـدايت آدميـان كـرد                    

  . گونه كه حمورابي قانون را، كنفوسيوس مواعظ را و لنين ايدئولوژي را همان
 بـه جلـو     در هر گـام كـه     . پردازد  دشتي در مباحث پسين به احكام و شرايع قرآن مي         

شود تا سـرانجام      تر مي   ظاهر مساعد اوليه او به اسالم كمرنگ و كمرنگ          دارد نگاه به    برمي
از ديد او، پس از فتح مكه اسالم چهره نخستين را از دست  . رسد  به نفي و ذم آشكار مي     

، بـدل شـد و حـال و هـواي           "ديـن شمـشير   "، بـه    سـلطه داد و به دين مبتني بر قهـر و          
    .  رنگ و بوي روحاني و مسيحايي آيات پيشين قرآن را از ميان بردحكومتگري و غلبه
رفته از صورت دعوتي صرفاً روحاني به دستگاهي مبدل           ترتيب، اسالم رفته    بدين

هاي ناگهاني، كسب غنايم، و امـور         شد رزمجو و منتقم كه نشوونماي آن بر حمله        
     205.مالي آن بر زكات استوار گرديد

، تمـدن   ايام محـبس   پرشور دشتستاني است كه در جواني، در         اين فرجام همان طلبه   
بهتـرين  «را  » تعاليم اسالم «كرد و     جديد غربي را در تماميت آن با خشم و نفرت نفي مي           

  .خواند مي» طريق براي سعادتمند كردن مردم

   سلطنت پهلوي »عوامل سقوط«دشتي و 

هاي پايـاني عمـر او،        ات سال ها و تقرير    شناسيم، يادداشت   آخرين كتابي كه از دشتي مي     
اين كتاب را خواهرزاده دشتي، كه همدم و محرم واپسين          . پس از انقالب اسالمي، است    

ها و تقريـرات      يادداشت.  منتشر كرد  1381هاي زندگي او بود، گرد آورد و در سال            سال
 آغـاز شـد و دشـتي انـدكي پـيش از دسـتگيري و مـرگ ايـن         1358دشتي اواسط سال    

  . به پايان برد1360را در آبان ها  يادداشت
ها دشتي از موضع مردي دنياديده به تبيين عوامـل شخـصيتي مـؤثر در     در اين نوشته  

. پردازد؛ رفتاري كه سرانجام سـقوط او را سـبب شـد             رفتار حكومتي محمدرضا شاه مي    
كند، در واقع شرحي است بر اين كالم امـام            حجم بيان مي    چه دشتي در اين كتاب كم       آن

  : امللوک حةينصد غزالي در محم
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ك را   كيلِم ـ ه م  يه چـرا دولـت از تـو رو        كـ دند  ي از او برفتـه بـود، پرسـ        كل
ش، و غافل بـودن مـن از        ي خو يرويشدن من به دولت و ن     غرّه  : د؟ گفت يبرگردان

ع ي بـزرگ، و ضـا     يهـا   ردن مردمان دون را به شـغل      ك يردن، و به پا   كمشورت  
ر ناسـاختن انـدر وقـت حاجـت بـدو، و            اكش، و چاره    ي خو يلت به جا  يردن ح ك

    .ردن حاجات مردمكردن، و روا ناكد يه شتاب باك  و درنگ در وقت آنيآهستگ
    : كنيم دشتي را، بدون توضيح، ذكر ميعوامل سقوط هايي از  قطعه

  :]سقوط شاه[
توان براي حوادث اخير ايران       تر از اين نمي     تر و درست    اي متناسب  كلمه! سقوط

  . يدا كردو فرار شاه پ
 هزار ژانـدارم و پلـيس و بـا          50 هزار سپاه و بيش از       400شاهي با داشتن بيش از      

  . رفت... داشتن دستگاهي مخوف چون ساواك مانند بادي
سقوط امپراتـوري   . ام  هاي گوناگون ديده    در دوره زندگاني مختصر خود سقوط     

ن، سقوط هيتلـر    تزارها، سقوط امپراتوري عثماني، سقوط امپراتوري اتريش و آلما        
بــا تــشكيالت دهــشتناك حــزب نــازي و گــشتاپو، ســقوط موســوليني بــا آن همــه 

مثابه سقوط مـضحك و       پرمدعايي و با تشكيالت منظم فاشيست، ولي هيچ يك به         
. توان گفت نامعقول و ناموجه نبود       انگيز محمدرضا شاه نامترقب و حتي مي        حيرت

    ) 23ص . (رنگون ساختوتخت س يك روحاني با دست خالي او را از تاج
  :] محمدرضا شاه جوان و ميراث پدر[

كـه بـر تخـت اردشـير بابكـان          ] محمدرضـا شـاه   [اين جوان بيست و يـك سـاله         
پدر چنان سايه سنگين خود     ... نشست، از هر گونه تجربه كشورداري دور بود زيرا        

را بر مقامات كشوري گسترده بود كـه مجـال تفكـر و تجربـه بـراي فرزنـد ارشـد                     
تنها چيزي كه از مقـام و سـلطه پـدر بـه او رسـيده بـود                  . ويش باقي نگذاشته بود   خ

ص . (تكريم و تعظيم و اظهار اطاعت و انقياد دولتمردان كـشوري و لـشكري بـود             
39 (    

: باري، پدر دو ارثيه از خود براي پـسر بـاقي گذاشـت و از كـشور بيـرون رفـت                   
هـايي كـه در مـدت         ا و كينه  ه  يكي مال و امالك بي حد و حصر و ديگر نارضائي          

به همين دليل پـسر يـك مرتبـه و ناگهـاني از             . ها متراكم شده بود      سال در سينه   20
هاي خرد و بزرگ فرو افتاد و شايد همين            ساله به حضيض انتريك    20اوج قدرت   

امر او را، به جاي تدبر و تأمل و اتخاذ تصميمات بجا و مؤثر، بـه ورطـه اغـراض و              
  . ختكاري اندا دسيسه

بـافي دور ماندنـد و        كـاري و سياسـت      كساني كه مورد اعتمـاد بودنـد از دسيـسه         
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كساني كه حقد و كينه فراوان از دوران پدر در سينه داشتند از هيچ گونه انتريـك                 

  . بافي رويگردان نبودند و سياست
كاري در فكر شاه جوان ريشه گرفت و          پس، طبعاً همين روحيه مجامله و دسيسه      

زده ســالي كــه از آغــاز ســلطنت وي تــا ســقوط دكتــر مــصدق دوام در مــدت دوا
نمـايي و تـشنه سـلطه        تشنه اطاعت، تشنه قـدرت    : داشت، كار شاه پيوسته چنين بود     

  . داد مطلق؛ و اين تشنگي مفرط پيوسته او را رنج مي
هـا كـرد و شـواهد آورد، مـصدر            ها بحث   شايد همين نكته، كه بايد راجع به آن       

رديد كه در زمان حكومت مصدق رشد كرد و پس از سـقوط             اي گ  پيدايش عقده 
هاي گوناگون و به طـرزي       ، اين عقده به شكل    1332 مرداد   28او به دنبال كودتاي     

محسوس و مشهود ظهور و بروز داشت و همين عقده سرانجام شاه را به كارهـايي                
    ) 41ص . (كشانيد كه هر انديشمندي را انديشناك كرد

  :] محمدرضا شاه با دكتر مصدقتمنشاء رواني مخالف[
قرائن و اماراتي عديده هست كه شـاه بـه جـاي فراسـت و تـدبير بـه انتريـك و                      

ــي  ــسه روي م ــده و در     دسي ــات او ش ــزء روحي ــن خــصوصيت ج ــي اي آورد و حت
  . اش اثر گذاشته بود انديشه

توانـست بكنـد،    آن ايامي كه دكتر مصدق در اوج قدرت بود و شاه كاري نمـي             
  . كرد افان فكر ميب چون منفي

هـا نفـت را ملّـي         مصدق به دسـتور خـود انگليـسي       «: يك روز به خود من گفت     
آمـد، چنـدان جـاي     اين سخن اگر از دهان يك نفر هوچي بيرون مي» .كرده است 
ولي از شاه مملكت كه بيش و كم از چرخش امور و جريان سياسـت         . حيرت نبود 

  )43ص . (دنمو انگيز و باورنكردني مي مطلع بود، حيرت
النفس بود كه از ترس دكتر مصدق و اصـرار او نـاگزير شـد                 قدري ضعيف   او به 

وزير دربار مورد اعتماد خويش را كنار گذارد و به جاي او فرد مورد نظر مصدق،        
كه مصدق موفـق شـد        يعني ابوالقاسم اميني، را به وزارت دربار برساند و باالتر اين          

    ) 45ص . (راج كنداو را به عنوان سفر از ايران اخ
  ]خواست؟ محمدرضا شاه جوان چه مي[

خواست، تا مردم صادقانه او را بـستايند،   شاه هم وجهه و محبوبيت مصدق را مي  
محبوبيت دكتـر   ... و هم اقتدار مطلق پدر را، تا از وي بي چون و چرا اطاعت كنند              

آورده مصدق مولود يك سلسله كارهايي بـود كـه او از دوره جـواني بـدان روي                  
زد و بـا هـر گونـه نفـوذ اجنبـي مخـالف                هاي مردم دم مـي      بود و پيوسته از خواسته    

هاي روانـي محبوبيـت    هاي روحي و عقده     توانست با آن همه ضعف      شاه نمي ... بود
    ) 72-71صص . (دكتر مصدق را داشته باشد
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محمدرضا شاه و نفرت از مشورت، علت منزوي و مطرود شدن حـسين عـالء،               [

  ]اي ديگر انتظام و عدهعبداهللا 
 را به خاطر دارند كه آقاي خميني در قم بـر منبـر              1342 خرداد   15همه قضاياي   

رفت و مداخله شاه را در كار حكومت نكوهش كرد و صريحاً اعـالم داشـت كـه          
  ».شاه بايد سلطنت كند نه حكومت«

ي در نتيجه اين اقدام در شهر، مخصوصاً جنوب شهر، غوغايي به حمايت از آقـا        
ها ريخته شد  خميني برخاست و قواي انتظامي مأمور سركوبي مردم گرديد و خون

  . هاي گوناگون صورت گرفت و اعدام
را سـخت بـه وحـشت انـداخت و بـراي        ] وزيـر وقـت دربـار     [اين پيـشامد عـالء      

اي از رجال آزمـوده را جمـع كنـد و بـه               جا رسيد كه عده     جويي فكرش بدان    چاره
  . مشورت نشيند

اصـغر حكمـت،      پنـاه، علـي     جمع، عبداهللا انتظـام، سـپهبد مرتـضي يـزدان         در اين   
محمدعلي وارسته، گلشائيان و چند نفر ديگر شركت داشتند و گويـا جملگـي بـر                

كنار رود و بـراي تـسكين   ) اسداهللا علم(اين رأي استوار شدند كه رئيس حكومت        
  . هيجان مردم حكومتي تازه روي كار آيد

بـه  .  خوش نيامد و با تـشدد و تغيـر بـه مقابلـه پرداخـت               اين تصميم به مذاق شاه    
انديشي كنند، به مفهوم ايـن اسـت كـه فكـر              گمان او، اگر جمعي بنشينند و صالح      

بنـابراين،  . خواهند براي او تكليفي تعيين نمايند       خود را برتر از فكر شاه دانسته، مي       
 آن جمـع را از كـار        انـدركار   نه تنها اين فكر را نپذيرفت بلكه عناصر مهم و دست          

عالء از وزارت دربار افتاد و عبـداهللا انتظـام از رياسـت شـركت ملّـي                 : بركنار كرد 
  ...نفت بركنار شد

دانست كه عالء از راه خيرخواهي و از فرط اضـطراب و ناچـاري چنـين                  شاه مي 
نظر وي او پاي خود را از گليم خـويش بيـرون كـشيده و بايـد                   كرده است؛ ولي به   

    )88-87صص . ( و عبرت سايرين او را به عضويت سنا محكوم سازدبراي تنبيه
  ]شاه و عقده مصدق شدن[

شاه عقيده شديد پيدا كرده بود و از هنگام سقوط دكتر مـصدق ايـن فكـر را                  ... 
پروراند كه از حيث جلـب افكـار عمـومي و وجهـه ملّـي جـاي دكتـر                    در ذهن مي  

در اين باب شاه تشنه بود و عطش       . دمصدق را بگيرد تا مردم وي را چون او بستاين         
 28از اينـرو بـه مناسـبت        . نحـوي فرونـشانند     خواستند بـه    او را مأمورين انتظامي مي    

آن وقـت شـاه   . سـاختند   آبان اصناف و كسبه را به چراغاني مجبـور مـي        4مرداد يا   
كـه همـين      كننـد غافـل از ايـن        كرد مردم از روي طوع و رغبت چنين مي          خيال مي 

  . ساخت موران انتظامي موجبات نارضايي مردم را فراهم مياقدامات مأ
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تر از اين نيست كه شخص نخواهد در پوست خود جـاي       چيزي حقيرتر و زشت   

گيــرد و ســعي كنــد كــسي ديگــر باشــد؛ و بــه عقيــده مــن نــوعي تــاريكي رأي و  
صص . (كشاند هاي گوناگون است كه شخص را عاقبت به چنين مصيبتي مي            عقده

89-90(    
  ]ارباب تراش مال رجا[

طـور عمـل كنيـد تـا          يقين بدانيد كسي نرفته به دكتر اقبال يا علم بگويد شما اين           
كـن هـستند وگرنـه     درسـت  تراش و بت بعضي از افراد جنساً ارباب    . محبوب بشويد 

اي را بخواهنـد افتتـاح كننـد بايـد حتمـاً بـه نـام نـامي          معني دارد كه هر مهمانخانـه    
  )95ص ! (اعليحضرت همايوني باشد؟

كه مصالح و مـوازين       تر نوكرند تا صاحب رأِي و نظر؛ به جاي اين           رجال ما بيش  
هاي صاحبان قـدرت      مروت و انصاف را در نظر بگيرند، اغراض، مطامع و خواسته          

    )96ص . (نگرند را مي
  ]علت مرگ دكتر منوچهر اقبال[

در مجلـسي    همـين دكتـر اقبـال را         1356در يكي از روزهـاي دهـه اول آبانمـاه           
ناگهان مرا به كناري كشيده، سر صحبت       . مالقات كردم و او را بسيار آشفته ديدم       

دشتي، ديگر كارد به استخوانم رسيده اسـت و از دسـت شـاه    «: را باز كرد و گفت  
ام؛ مسئله كيش و جريان خريد تأسيسات آن، كه از بودجه مملكت هـم   عاجز شده 

ين كـار يعنـي پرداخـت هزينـه آن     ساخته شده است، مطـرح اسـت و مبـادرت بـد       
توسط شركت ملّي نفـت و هواپيمـايي ملّـي خيـانتي بـزرگ بـه كـشور محـسوب                    

ام   شود و مستقيماً به زيـان خـود شـاه تمـام خواهـد شـد؛ و مـن تـصميم گرفتـه                        مي
شـوم صـريحاً عواقـب آن را بـه حـضورشان              چهارشنبه هفته آينده كه شرفياب مي     
  .اهمخو عرض كنم و از شما نيز كمك مي

ام   طور خصوصي مالقات نكرده      سال است كه من شاه را به       15حدود  : بدو گفتم 
ام كـه بـه مـذاق ايـشان خـوش             و حتي در چند مورد كتباً و شفاهاً عرايـضي كـرده           

شما مسئوليت داريد خطر اين كار . اند نيامده و حتي آن را حمل بر تقدم سن كرده
بايـستي از مـصالح مملكـت، كـه          را گوشزد كنيد هر چند خيلي پـيش از ايـن مـي            

  .كرديد مصالح خود ايشان هم هست، دفاع مي
رساند و شاه، پس از  باري، روز موعود، با نهايت خضوع، جريان را به عرض مي     

كنـد و دو    سال خدمت صـادقانه طـرد مـي   40حرمتي بسيار، او را پس از حدود          بي
    ) 97-96صص . (ميرد روز پس از اين ماجرا به علت سكته قلبي مي

  ]شاه، خودكامگي و احزاب فرمايشي[
خواسـت از ايـن راه        يكي از آرزوهاي سمج و عميق او ايجاد حـزب بـود و مـي              
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نقش هيتلر و موسوليني را ايفا كند، آن هم بدون توجه به اوضاع و احوال سياسي،                
اقتصادي و اجتماعي آلمان و ايتاليا در زمان ظهور و بروز و تأسيس حزب نازي و                 

خواه و    دو حزب جمهوري  ) اتازوني(پنداشت كه چون در آمريكا        او مي . تفاشيس
كار و حزب كارگر بر حـسب         دمكرات وجود دارد، يا در انگلستان حزب محافظه       

آيند، اگر در ايران هم دو حـزب اكثريـت و اقليـت               موقعيتي كه دارند سر كار مي     
-100صـص   ! (انـد   تأسيس گردد، يك نوع كادر سياسي به كشور تقـديم فرمـوده           

101(  
خواست تنهـا شـاه باشـد، آن هـم شـاه يـك حكومـت مـشروطه، بلكـه             شاه نمي 

وزير، هم انتخابات مجلس را مطـابق ميـل و     خواست هم شاه باشد و هم نخست        مي
ها دستگاهي باشد كه      سليقه خود انجام دهد، و آن مجلس چون يكي از وزارتخانه          

 احـزاب مطيـع محـض و سرسـپرده او           ميل و سياست و اوامر او را اجرا كند، و هم          
بــه همــين دليــل از مقــام ســلطنت و همــه لــوازم آن بــراي تحقــق ايــن امــر . باشــند

اين يك معمايي است كه حل آن دشوار و توجيه آن سخت            . كرد  سوءاستفاده مي 
  )102ص . (محتاج تجزيه و تحليل است

كري گـشت؛ منـشي و نـو    او پي منشي و نوكر مي     . خواست  وزير نمي   شاه نخست 
كه در جزئيات امور با وي همفكر و هـم عقيـده باشـد و اگـر هـم همفكـر نيـست                  

خواست هيچ قدرتمنـدي، حتـي زاهـدي،          شاه باطناً نمي  ... الاقل مطيع محض باشد   
    )82-81صص ... (در برابرش ظاهر گردد

  ]السلطنه شاه و عقده مصدق و قوام[
توانـد چـون او       كـه نمـي     اينالسلطنه، و     تصور من اين است كه شاه از لياقت قوام        

هـايي بـسيار از او در دل داشـت؛            تدابيري منطقي بيانديشد، انديشناك بود و عقده      
الـسلطنه و عـزل مـصدق         و از ايـن جهـت پـس از مـرگ قـوام            . كه از مصدق    چنان

ها در تأسيس حزب دمكرات و   خواست نقش آن دو را بازي كند و به تقليد از آن           
بـديهي اسـت    .  مردم را بر مردم كشور تحميل نمايـد        جبهه ملّي، دو حزب مليون و     

    )105ص . (افتد در اين صورت يك فيلم كمدي به راه مي
  ]تناقضات خودكامگي[

خواست اداي كشورهايي بـا نظـام دمكراسـي را در آورده،              او از يك طرف مي    
انـد و در نتيجـه حـزب اكثريـت غالـب              يعني بگويد دو حزب سياسي مبارزه كرده      

خواهد نشان دهد كه چنين نيست و همه بايد بداننـد            از سوي ديگر مي   آمده است؛   
كه مردم در اين باب اختياري ندارند و تنها رأي وارده ايشان است كـه اكثريـت و        

  . آورد اقليت پارلماني را به وجود مي
جمهور آمريكـا   السلطنه، هم رئيس  خواست هم دكتر مصدق باشد هم قوام        او مي 



   زندگي و زمانه علي دشتي

  

109
اش نقـش وزيـر داخلـه و          هر؛ حتي در ده سال آخر فرمانروايي      و هم شاهنشاه آريام   

كه تمام وزيـران تـا        به اضافه اين  . كرد  را هم ايفا مي   ... خارجه، وزير جنگ، ماليه و    
ايـن امـر بـه خـط     . سطح مديران كل بايد با صوابديد ايشان تعيين و منصوب شوند       

وجـه در   هـيچ  هداد كـه اراده مـردم بـ    مستقيم نقض غرض بود و بـه همـه نـشان مـي         
    ) 109ص . (تشكيل مجلس تأثير ندارد

  ]انقالب سفيد و تقسيم اراضي كشاورزي[
در همـان تـاريخ بـسياري از    ... اصالحات ارضي ظاهري فريبـا و منطقـي داشـت    

بـه نظـر ايـن      ... نگريـستند   نظران به اين تحول و اصالح با ديـده شـك مـي              صاحب
مالـك  . ت توليـد آن اسـت    انديشمندان قوت و قـدرت كـشوري در قـوت و قـدر            

توانـست قـوه توليـد را بيفزايـد، زيـرا بـه               بزرگ به پشتوانه امالك وسيع خود مـي       
توانست قنات ايجاد كند، چاه عميق حفر كند، زراعـت را             اتكاي همان پشتوانه مي   

تـر بـه كـار عمـران و آبـادي روي              مكانيزه كند و به اميد برداشـت محـصول بـيش          
نيـازي سـوق    ك و پوشاك كـشور را بـه سـوي بـي    آورد؛ و حداقل از حيث خورا 

شد مالك كوچك     اما اگر امالك بزرگ ميان صد يا دويست نفر تقسيم مي          . دهد
  )114ص . (توانايي آن را نداشت كه كار مالك بزرگ را انجام دهد

ريزي شده بود بـاقي       باري، اصالحات ارضي روي همان محوري كه نخست پي        
ت به حدي كه ايران صادركننده برنج، امـروز بـا           دولت راه افراط پيش گرف    . نماند

كند، روغن و مرغ و گوشـت از          گذراند، گندم وارد مي     برنج وارداتي روزگار مي   
آورد و اگر روزي محاصـره اقتـصادي سـختي صـورت گيـرد، بـيم آن                   خارج مي 

  . رود كه مردم از گرسنگي جان دهند مي
صورت چيزي ديگر نبود    همچنين است ساير اصول انقالب سفيد كه جز قشر و           

ها را به بار آورده بود كـه اگـر بخـواهيم آن را دنبـال كنـيم           و عقده خودنمايي آن   
  )116-115صص . (شود مثنوي هفتاد من كاغذ مي

يابيـد و از      سويس كشور كوچكي است ولي يك وجب زمين بيكار در آن نمي           
يـه صـنعت ژاپـن      اما ايران نه صـنعت خـود را بـه پا          ... نياز است   حيث صنعت نيز بي   

رسانيد و نه توانست محصول سنتي را، كه خواروبار مـورد نيـاز كـشور اسـت، بـه                   
ها همه نتيجه غرور، خودستايي و خودنمـايي نـامعقول شـاه بـود                اين. جايي برساند 
ص . (كرد تا پنج سال آينده به دروازه تمـدن بـزرگ خواهـد رسـيد                كه تصور مي  

116 (    
  ] واهران و برادرانخويشاوندساالري و نابكاري خ[

رسيدن بدين مقصد بزرگ امكان دارد ولي نه بدين شيوه بلكه بدين شـرط كـه                
. از گفتن و مجامله و خودستايي پرهيز كرده، عوامل مولد ثروت را به كار انـدازد                
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كند بتواند قبل از هر چيـز         و حداقل، آن كسي كه چنين ابداع بزرگ را مطرح مي          

كه دست بر اموال مـردم گذاشـته و از هـيچ تجـاوزي     خواهران و برادران خود را،   
صـص  . (شان بنشاند و از آن همـه نابكـاري بازشـان دارد             كنند، سر جاي    دريغ نمي 

116-117(    
  ]اشرف پهلوي و ماجراي دشت قزوين: مثالي از خويشاوندساالري[

اي را كــه خــود مــن از دهــان وزيــر كــشاورزي  در ايــن زمينــه بــد نيــست قــضيه
  : گفت او مي... ام، نقل كنم دهشني) روحاني(

اي نمونه احـداث      مزرعه) دشت قزوين (قرار شد در اراضي ميان كرج و قزوين         «
كـه در دنيـا   ) درسـت يـادم نيـست   (با يكي از متخصصان هلندي يا نـروژي         . گردد

شهرت داشت، مذاكره شـد و ايـشان موافقـت كـرد كـه بـر مبنـاي يـك قـرارداد                      
كه از مقامـات مملكـت كـسي           گيرد مشروط بر اين    منصفانه اين وظيفه را بر عهده     

  . اعمال نفوذ نكند و اسباب مزاحمت فراهم نسازد
نحـوي كـه پـس از دو سـال بهتـرين       قرارداد بسته شد و ايشان مشغول گرديد بـه        

در اين اثنا، اشرف پهلوي، خواهر شاه، . بازده را داشت و بنا شد كار وي ادامه يابد         
مباشـران خـارجي زيـر بـار نرفتنـد و           . هم شريك سازيد  اصرار ورزيد كه بايد مرا      

ايـشان  . كـه خواسـتيم جريـان را بـه عـرض برسـانيم       تـا ايـن   . ايشان هم متقاعد نشد   
دهم يك روز مباشـران       اگر اين مطلب به شاه گفته شد اجازه نمي        : گفتند) اشرف(

چون چنين شد، مدير هيئت خارجي گفـت حاضـريم در           . خارجي در ايران بمانند   
مطالب را  . ان سال به ايشان ده ميليون تومان بدهيم ولي در كار ما دخالت نكنند             پاي

كـه جرئـت كـنم ايـن          به سركار عليه عرض كرديم و باز هم متقاعـد نـشد؛ و ايـن              
ترسـم و جرئـت       توانم و از شما چه پنهان كـه مـي           مطلب را به شاه عرض كنم نمي      

  ...».استعفا هم ندارم
طور خصوصي همه موارد را گفتم و حتي افزودم           هفوري وقت گرفتم و به شاه ب      

كه وزير كشاورزي، كه نوكر شماست، از من استمداد كـرده كـه نـام او را پـيش                   
دهم مراقبت بيشتري كنند و در اين  به دولت دستور مي «: فرمودند. خواهرتان نبريد 

  » .كنم مورد خاص هم اقدام مي
مـأموران خـارجي اظهـار    «: چند روز بعد وزيـر كـشاورزي تلفـن كـرد و گفـت      

دو روز بعـد  » .گيـرد   اند كه چنـدي اسـت مزاحمتـي صـورت نمـي             خشنودي كرده 
حاال ديگـر  ... آقاي"اند كه  مشاراليها پيغام داده «: زده به منزلم آمد و گفت      وحشت

گذاريد دختر رضا شاه نان بخورد و چغلي او را نـزد   سرتان به اينجا رسيده كه نمي   
پيغام، كارشناسان خـارجي كـار را رهـا كـرده و حتـي بـراي         با اين    "بريد؟  شاه مي 

» !انـد   اند و ديروز به كشور خويش مراجعه كـرده          دريافت مطالبات خود هم نمانده    
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    )120-117صص (

  ]جان كندي، علي اميني و شاه[
كنـدي  . به ياد دارم، زماني كه كابينه دكتر علي اميني بر سر كار بود و جـان اف      

ده بود، روزي حضور شاه شرفياب شدم و ايـشان را بـسيار     جمهور آمريكا ش    رئيس
هـاي آمريكـا هـم، مثـل      دشـتي، كمـك   «: ناگهان بدون مقدمه گفـت    . نگران يافتم 

تمام كـشورهاي خاورميانـه     . شود  رسد متوقف مي    باران، وقتي به مرزهاي ايران مي     
رفـدار  كه ايـران همچنـان ط   كنند و با اين دريغ آمريكا استفاده مي هاي بي   از كمك 

  ».كند هاست، كمكي دريافت نمي غرب باقي مانده و مجري سياست آن
دهم   من از سلطنت استعفا مي    «: قدري عصباني شده بود كه گفت       شاه در اينجا به   

ها روابطي حسنه دارد، بگو كه پادرمياني كند بلكـه            و تو به اميني، كه با آمريكايي      
  ...».چيزي بشود

هـا كـه عاشـق چـشم و ابـروي مـا           ريكـايي آم«: حضورشان عرض كردم و گفتم    
مثالً، . كنند براي يك نقشه عمومي بزرگي است كه دارند          نيستند، اگر حمايت مي   

نظامي فرستاد و اين اقـدام      ] دسته نظامي [تركيه در همين جنگ كره يك دتاشمان        
ها به ما اين عقيده را ندارند بلكه معتقدند كـه ايـن               آن. در افكار عمومي تأثير كرد    

هـاي    رود و مـا آن را صـرف هوسـراني           كنند هدر مي    هايي كه به ما مي      ه كمك هم
كـه ايـران      براي تنظيم امور كشور، آسـايش مـردم و ايـن          « كنيم و از آ     خودمان مي 

  ».كنيم سدي استوار در برابر كمونيسم باشد، استفاده نمي
اي هـ   شب آن روز به دكتر علي اميني تلفن كردم و نگراني شـاه را از كمـك                ... 

من هرگز از اميني توقعي نداشـتم و بـا هـم دوسـت بـوديم و            . آمريكا يادآور شدم  
هـاي مـرا      از اينـرو حـرف    . خورديم  گاهگاهي منزل او يا منزل خودم با هم شام مي         

دفعـه ديگـر كـه      . پس از پانزده روز از سوي كندي دعوتي به عمل آمـد           . شنيد  مي
 بـه جـاي مـاه سـپتامبر، مـاه      شرفياب شدم ديدم شاه خيلي بشاش است زيرا كنـدي   

باري، به دنبال آن، شاه با خـشنودي تمـام          . مارس را براي سفر شاه تعيين كرده بود       
  . هايي نيز دريافت كرد همراه با ملكه راهي آمريكا شد و كمك

هاي آمريكا و اروپـا، بـا        پس از مراجعت شاه، با كمال تعجب شنيدم كه روزنامه         
ر، ضمن انعكاس خبـر مـسافرت شـاه و دريافـت            نحو تمسخ   هاي درشت و به     عنوان

هاي فاخر و جـواهر فراوانـي كـه بـه خـود            نظير شهبانو، لباس    كمك از آرايش كم   
اند؛ و در همه جا نوعي كارنـاوال بـراي پادشـاه ايـران بـه راه                   بسته است، ياد كرده   

  . اند اند و اين تناقض مضحك را بسي بزرگ كرده انداخته
شان رسيدم و زبان     خدمت. فوري پذيرفت . ت خواستم بدين مناسبت از ملكه وق    

اعليحـضرت بـراي اسـتقراض و       ...«: شـان عـرض كـردم       خدمت... به انتقاد گشودم  
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برند؛ آن وقـت بـا ايـن نـوع ظهـور و بـروز بايـد                   جلب كمك آمريكا تشريف مي    

جرايد و محافل خبري فرنگ ما را در انظار جهانيان بدين شيوه مـضحك مرهـون                
    )124-121صص (» .سازند

  ]چگونه علم براي نخستين بار وزير شد[
ناگزير شـديم بـه اصـرار شـاه علـم را وارد             «: گفت  به ياد دارم، روزي ساعد مي     

علـم مدرسـه كـشاورزي را       . كابينه ساخته، او را به عنوان وزير كشور معرفي كنيم         
. ت كنمتوانستم موافق كه وي وزير كشور بشود نمي    وجه با اين    هيچ  من به . ديده بود 

از اينرو، روز معرفي كابينه تجاهل كرده، او را به عنـوان وزيـر كـشاورزي معرفـي       
بنا بود علم وزيـر  : پس از مرخصي اعضاي كابينه، شاه مرا خواست و فرمود       . كردم

 را  "كـشور "ام و     پس بنده اوامرتان را اشتباه شـنيده      : به عرض رساندم  . كشور شود 
.  گويـا درس كـشاورزي هـم خوانـده اسـت     ام مخصوصاً كه     پنداشته "كشاورزي"

    206)129-128صص (» .بدين تمهيد، از زير بار يك مسئوليت بزرگ نجات يافتم
  ]كنند؟ ها در ايران مداخله مي چرا و چگونه خارجي[

ام رفتـه اسـت،       نظران و سياسيون انگليس، كـه نـامش از حافظـه            يكي از صاحب  
ما حوادث و وقـايع را در       . كنيم  يما در امور داخلي كشورها مداخله نم      «: گفت  مي

گيريم؛ نهايت بـا توجـه بـه     ها به نفع خود بهره مي      كنيم و از آن     كشورها مطالعه مي  
هاي   بيني  هاي عميقي كه روي روحيه ملل و جوامع داريم، پيش           مطالعات و بررسي  

  ...».آيد درست در مي غالباًما 
د اين كار را بكنيـد و آن        آيد به من و شما بگوي       هيچ خارجي ابتدا به ساكن نمي     

. كنـد   برداري مي   سنجد و از آن بهره      او طبايع و استعدادهاي ما را مي      . كار را نكنيد  
بنـد بـه اصـول و         كنيم، در هيچ كشور بافرهنگ و پاي        نظير اين كارهايي كه ما مي     

شود كـه نظـاير اميـر متقـي و            آن وقت نتيجه اين مي    . افتد  موازين انساني اتفاق نمي   
گيرند و در مواقع بروز خطر از هر          دين شفا در صف رجال كشور قرار مي       ال  شجاع

    )130-129صص . (كنند انديشي عاجز مانده، فرار اختيار مي گونه تدبير و مĤل
  ]ترس از شاه [

 بــه بعــد، كــسي شــاه را دوســت 1341هــاي  در كــشور مــا، مخــصوصاً در ســال
. القـه و محبتـي نداشـت   داشت و غير از مادر پيرش كـسي بـه وي ع       نميداشت نمي 

آيـد    نظـر مـي     برعكس، حالت رعب و بيمي از وي در پيرامون او پراكنده بود و به             

  
  .)367-366، صص كاروان عمر( .اين مطلب را اسفنديار بزرگمهر نيز از ساعد نقل كرده است . 206
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  )136ص . (خواست اين همان چيزي است كه خود او مي

چنـد  «: كرد كه يك روز از شاه پرسيدم        نوري برايم نقل مي     آقاي ابراهيم خواجه  
دتي قدم زد و فكر كـرد       شاه م » تن دوست صادق و صميمي و قابل اعتماد داريد؟        

ايـن  «: گفـتم » .تر نباشـند    خيلي كم، شايد سه چهار نفر بيش      «: و باالخره جواب داد   
: باز مدتي قـدم زد و فكـر كـرد و سـرانجام گفـت              » ...باعث تعجب و تأسف است    

الزم نيست عده زيادي شاه را دوست داشـته باشـند و بهتـر          . شايد همين بهتر باشد   «
اشته باشند؛ عامل بيم بيش از عامل محبت در اراده عامـه            است همه از او مالحظه د     

    )141ص (» .تأثير دارد
  ]چرا ارتشبد فريدون جم مطرود شد؟[

سير و اكول دوالكـار بـه پايـان     فريدون جم، كه تحصيالت عاليه خود را در سن 
رسانيده و از افراد پاك و منزه ارتش بود و تا درجه ارتشبدي نيز ارتقاء يافته بود و   

كـه مـدتي دامـاد شـاه و شـوهر             رئيس ستاد ارتش هم شده بود، هـم از حيـث ايـن            
شمس بود و هم ذاتاً آدمي بود دور از هر گونه دسيسه و آنتريـك و از هـر حيـث                     
قابل اعتماد، يك مرتبه و ناگهان، او را از مقام خود، با همه كـارداني و كفـايتش،                  

مهري به وي مبذول شد، اين بـود         بركنار ساخت و تنها محبتي كه در مقابل اين بي         
  ...كه او را سفير اسپانيا كرده، از تهران بيرون راندند

قبل از مسافرت ارتشبد جم به صوب مسافرت، شبي اين فرصت دسـت داد كـه                
علـت اصـلي را بـرايم       ... فريـدون هـم   . از خود او علت اين تغيير را استفـسار كـنم          

  : بازگفت
ن لـشكري راجـع بـه وظيفـه سـربازي و            اي از سـرا     چندي قبل در حـضور عـده      «

گفتم و براي تأييـد ايـن معـاني تأكيـد             سخن مي ... ها نسبت به شاه     خلوص نيت آن  
ايـن سـخن بـه      . دارم  كردم كه من او را چون برادري بزرگ دوست و محتـرم مـي             

خود را برادر شاه بخـوانم،      ) فريدون جم (گوش شاه رسيد و خوشش نيامد كه من         
اي   خوانده و خويشتن را نماينـده "خدايگان" سران لشكر او را      بلكه بايد چون ساير   

    )137-136صص (» .مقدار و چاكري خدمتگزار گفته باشم بي
  ...]باز بود ولي ودل شاه دست[

: رسـانيد  باز بود و به اطرافيان خود به انواع مختلف كمك مي         ودل  دست] شاه[او  
داد؛ و در  داد، خانه مي اتومبيل ميداد،  داد، مقام و منصب مي     داد، زمين مي    پول مي 

ولي چـون ايـن     . راه بذل و بخشش، هر چند از كيسه دولت، هرگز دريغي نداشت           
شـد و خـواري و ادبـار بـه            ها به قيمت بندگي و تذلل تمـام مـي           نوع بذل و بخشش   

پسنديد كه مقـام اسـتادي    او پروفسوري را مي . دنبال داشت، واكنش مثبتي نداشت    
كه در انتخابـات مجلـس سـنا موفـق          را رها كند و به عنوان اين      و درآمد سرشارش    
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نشده، چون سگ قالده به گردن اندازد و در ايوان كاخ نياوران دست و پا زند؛ تا                 

  )139ص . (وي از راه رحم و شفقت مقام سناتوري انتصابي را به او ارزاني دارد
ار اسـت؟   چه كسي بذل و بخشش را به بهاي خضوع و نوكري مطلـق خريـد              ... 

گـداياني كـه آبـرو و    . ها ديگر آثاري از مناعت طبع نيست    حتماً كساني كه در آن    
. ريزنـد  تمام شئون خود را براي كسب پول و جاه به زير پاي ديكتاتور و مستبد مي     

    ) 140ص (
  ]روحي پر از عقده و مغزي آشفته[

كـه  نحـوي     كـرد بـه     بر شاه يك روح پر از عقده و يك مغز آشفته حكومت مي            
گذاشت روشي مستقيم و ثمربخش را دنبال كند و به عبارت ديگر فاقـد روح                 نمي

هـا و انتخـاب       خواست شاه باشد بـه تغييـر كابينـه          زماني كه مي  . اعتماد به نفس بود   
خواســت ليــدر و حــاكم باشــد  زد، و زمــاني كــه مــي وزيرهــا دســت مــي نخــست
 و حـزب درسـت      نوشـت   انـداخت، كتـاب مـي       هاي مطبوعاتي بـه راه مـي        مصاحبه

    ) 141ص . (كرد مي
  ]تر است نيتش بيش تر باشد خلوص هر كه مطيع[

اش بـه     تـر و عقيـده      نيـتش نيـز بـيش       تر باشـد خلـوص      پنداشت هر كه مطيع     او مي 
هاي خود را روي افـراد   از اينرو، پس از زاهدي آزمايش     . شخص وي زيادتر است   

ــاز كــرد ــه  : آغ ــال، ب ــر  عــالء را روي كــار آورد، بعــد اقب ــال او مهنــدس جعف دنب
امامي، بعد دكتر علي اميني، سپس اميـر اسـداهللا علـم؛ و شـاهكار آن وقتـي          شريف

    ) 142ص ! (وزيري برگزيد بروز كرد كه حسنعلي منصور را به نخست
  ]سايه شوم پدر، عقده رضا شاه شدن[

بنابراين، منشاء حقيقي سقوط، تشكيل همين عقده غرور و خودنمـايي بـود كـه               
ل دوره دوازده ساله اول سلطنت چون غده سرطاني در مزاج شـاه نـشوونما               در طو 

در همـين دوره    . كرد و آثار عديده اين بيماري در همين دوره دوم آشكار گرديد           
القاعـده بايـد تـشنگي خودنمـايي فرونـشيند،            است كه شاه به قدرت رسيده و علي       

 بايـد بـه هـر    بـرعكس، . عقده حقارت ارضاء شود و ضعف روحـي جبـران گـردد           
اي شده همه مردم ايـران و جهـان بداننـد كـه محمدرضـا شـاه پهلـوي، آدم                      وسيله
النفس و محجوب گذشته نيست و اوست كه بايد قدرت از دست رفته پدر  ضعيف

    )142ص . (را نيز به چنگ آورد
  ]وزير شد پسركي جلف كه خود را به سيا بست و نخست: حسنعلي منصور[

. وزيـري ايـران بـود       وره انتخاب حسنعلي منصور به نخست     شاهكار شاه در اين د    
قدري غيرمترقب و باورنكردني بود كـه بـسي از انديـشمندان آن را                اين انتصاب به  
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وزيري برگزيـده باشـد    كردند او كسي را به نخست دروغ سال پنداشته، تصور نمي  

وه صـاحب   عال  كه حتي به اندازه يك رئيس دفتر نيز كارداني و كفايت ندارد و به             
ص . (شأن و مرتبه سياسي و اجتماعي نيست؛ هـر چنـد فرزنـد علـي منـصور باشـد                

147(  
وقتي در كابينه عالء وزير مشاور بودم، او به زور پدرش رئيس دفتر عالء شده و   

امـامي بـه      در ايـن بـاب، روزي مهنـدس شـريف         . عالء از نحوه كار او ناراضي بود      
قدري   صور از من وقت خواست ولي به      وزير بودم، من    وقتي نخست : خود من گفت  

او وزن و اعتبـار يـك رجـل         . ديدم كه به وي وقت مالقات ندادم        مي» جلف«او را   
  ) 148ص . (كرد كه حتي علم پيش او جلوه مي طوري سياسي را نداشت به

طلـب و پرمـدعايي       كه خيلي آدم جاه     يكي اين : حسنعلي منصور دو حربه داشت    
ديگـر  . ندوبـست و دنبـال ايـن و آن رفـتن نداشـت            بود و هيچ كاري جز تـشبث، ب       

ديـد جـز    اي نمـي  طلبـي چـاره   كه، چون هنري نداشت، براي ارضاء حـس جـاه     اين
  )148ص . (كه با سيا بسازد اين

. هاسـت  مشهور بود كه حسنعلي منصور با آمريكائيان دمخور و مورد تقويت آن           
. پنداشـتند    را عضو سيا مي    در اين باب سخناني بسيار گفته شده و مبني بر قرائني او           
    )149ص ... (شايد خود اين موضوع شاه را بدين انتخاب تشويق كرده

  ]اطاعت مطلق و بي چون و چراي هويدا[
يك ارث قابل توجهي از حسنعلي منصور به هويدا رسيده بـود كـه در خـود                 ... 

بـود  منصور به درجه اعال بود و هويدا هم آن را تا آخر كار حفظ كـرد و آن ايـن       
كه براي انتخاب همكـار در كابينـه خـود دنبـال آدم اليـق و كارآمـد نبودنـد كـه                      

دادنـد    كردند و پـست مهـم مـي         مي؛ و تنها كساني را وزير       "ة علة االنضمام  يالسنخ"
  )152-151صص . (ها را بگويند تر تملق آن كه بيش

طلق و اطاعت م. در اين دوره نيز روش گذشته ادامه يافت و ارث به هويدا رسيد
بي چون و چراي او چنان اعتماد شاه را جلب كرد كه قريب سـيزده سـال او را در               

  ) 152ص . (اين مقام نگاه داشت
تمام هوش و استعداد او در ايـن بـه كـار            . حكومت هويدا سيزده سال دوام كرد     

هـا و اوامـر او وارد         اي به ساحت قدس شاه و دستورالعمل        رفت كه مبادا خدشه     مي
اي رسيد كـه خـود خـان هـم فهميـد و روي         ن همه شوري قضيه به درجه     با اي . آيد

همين اصل در اواخر حكومت او كميـسيون شاهنـشاهي در دفتـر مخـصوص شـاه                 
. تشكيل شد تا به حساب دولت و كارهاي انجام شده و انجام نشده رسيدگي كنـد               

    ) 168ص (
  ]جشن تاجگذاري[
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رسـد، كـسي      هي كشوري مي  شاهي بدون زحمت و مرارت به مقام واالي پادشا        

انـد، دو مجلـس    ها بدين حق قانوني وي اذعان كـرده       مدعي او نيست و همه دولت     
ها در اختيار او هستند، ولـي ايـن امـر او را               اند، دولت   ميل و اراده او را گردن نهاده      

ص ! (گيـرد  اي چون صحنه تئاتر به راه نيندازد آرام نمي كند و تا صحنه   راضي نمي 
161(  

كـه    ها را بر چـه حمـل كنـد جـز ايـن              داند اين چنين اقدام     يشمند نمي شخص اند 
خيال كند محمدرضا شاه براي بازيگري تئاتر خلق شده و اينك حقايق و واقعيات              

    )162ص . (اي درآورد خواهد به صورت نمايشنامه موجود را مي
  ] ساله شاهنشاهي ايران2500جشن [

اهنشاهي ايران اسـت كـه چهـار سـال     از اين بدتر جشن دو هزار و پانصد ساله ش         
، برگزار شد كه فرنگيان آن را بـه بالماسـكه تـشبيه             1350بعد از آن، يعني در سال       

اند كه چرا دولت ايران هزارها ميليون تومان خرج           ها در حيرت    اند و همه آن     كرده
هـايي كـه      وپـاش   كند، صد چادر گرانبها و صدها اتومبيل مرسدس بنز، بـا ريخـت            

جمشيد فراهم آورد، از رسـتوران ماكـسيم پـاريس غـذا              است، در تخت  الزمه آن   
تهيه و وارد كند، رؤساي كشورها را دعوت نمايد و صـدها از ايـن نـوع كارهـاي                   

ها را به خـاطر آورد، تـا سـرانجام شـاه              نابخردانه كه حافظه من قادر نيست همه آن       
كورش تو  «: فرياد زند ايران در جلگه مرودشت به راه بيفتد و چون بازيگران تئاتر            

عجب بيدار بودند كه چند نطق آقـاي خمينـي او را چـون              » !بخواب كه ما بيداريم   
    )163-162صص ! (اي به خارج از مرزهاي ايران پرتاب كرد موش مرده

  ] ايرانستان[
شـايد بـراي اداي همـين       . هاي پرطمطـراق بـود      او فريفته الفاظ و مجذوب جمله     

، كـه تـا آن زمـان كـسي از آن خبـر              » ايجـاد ايرانـستان    مسئله تقسيم ايران و   «جمله  
ريزي شده اسـت، منظـور        داند اين نقشه كجا طرح      نداشت و تاكنون هم كسي نمي     

كه قدرت ارتش چهارصد هزار نفري خـود را بـه رخ              خاصي نداشته است جز اين    
    )163ص . (مردم بكشد

  ]نظير در تاريخ ايران كورش ثاني؛ شاهي بي[
، با همه انقالبات و تحوالت گونـاگون و غيرمترقـب آن، شـاهي              در تاريخ ايران  

نفس و بدين مايه عقده داشتن، آن هم عقده خودنمايي و خودستايي،              بدين ضعف 
داند فكر كورش كبير را چه كسي به ذهن او وارد سـاخته               كسي نمي . وجود ندارد 

قـرن بيـستم او     آِيا مغز عليل خود او بنيانگذار اين انديشه بوده اسـت كـه در               . است
بياران معركه اين فكر كودكانه را        كورش كبير ديگري است، يا چاپلوسان و آتش       

  )164-163صص (اند؟  به وي القا كرده
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  ]اطرافيان سودجو و بي منزلت[
اي سـودجو و      كـه ملتـي اليـق تربيـت شـود، عـده             داد به جاي ايـن      او ترجيح مي  

هـاي گونـاگون    ا در پـست كـرده، ر  خوانـده و تحـصيل      منزلـت، هـر چنـد درس        بي
بگمارد به نحوي كه تني چند از سرسپردگان او هر يـك متجـاوز از بيـست شـغل                   

  )166ص . (زير نظر داشتند
ها،   زعم او، رئيس دانشگاه تهران و استادان برجسته دانشگاه بايد همه تخصص             به

 گوش به اراده و پذير، بي گو، ذلت قربان  شان را كنار گذاشته، بله      تدبرها و تجربيات  
داد و متكـي بـه دانـش و           اي باج نمـي     اگر يك مسئول كارخانه   . فرمان ايشان باشند  

اش بـه   دسترنج خويش بود، بايد تمام عوامل فراهم شود تا سـرانجام او و كارخانـه         
يك وكيل يا وزير وقتي باب دندان او بـود كـه از عقـل و                . ركود و توقف انجامد   

    ) 167ص . (ان بگذاردكفايت استعفا دهد و پا جاي پاي ايش
  ]ابقا يا تغيير منصب به جاي مجازات قاصران و مقصران[

مـثالً، اگـر    ... رفت بلكه ممكن بود تغيير پـست دهـد          قاصر يا مقصر كنار نمي    ... 
شود و    شهردار تهران، به داليل گوناگون، كفايت ادامه كار را ندارد مجازات نمي           

يابـد؛   نتـصابي بـه كـاخ سـنا راه مـي     شـود بـه عنـوان سـناتور ا      اگر هم مجازات مـي    
شهرداري كه اگر قرار شود در مورد او رفراندومي صـورت گيـرد حتـي در ميـان                  

آورد و تا اين اندازه مورد تنفر و انزجـار   اعضاي دولت و طرفدارانش نيز رأي نمي  
    )169ص ... (است

  ]نبوغ شاه[
ي دسـت بلنـد     مـردم اتـومبيلش را رو     ... شما شاهي را، كه هنگـام تولـد وليعهـد         

گيرند، مقايسه كنيد با شاهي  كنند و هنگام مراجعت از سفر او را در آغوش مي           مي
شاه رفـت، شـاه   «ها بريزند و فرياد  كه هنگام ترك وطن مردم دسته دسته به خيابان      

كه چنان محبوبيت و مقبوليتي بدين درجـه از نفـرت و             و براي اين  . سر دهند » رفت
    )171-170صص . (العاده الزم است غ فوقبيزاري مبدل شود هنر و نبو

  ]ابداع تاريخ شاهنشاهي[
خواهـد    او مـي  . مشكالت و تبعات ناشي از تغيير تـاريخ بـراي او اهميتـي نـدارد              

انديـشد كـه      جانشين خلف و فرزند بالفصل كورش باشد و حتي به ايـن هـم نمـي               
اند ليكن به ذهـن       پادشاهان و اميراني بسيار بر اين سرزمين حكم رانده        ... پيش از او  

و تنهـا اوسـت كـه    . هيچ يك از آنان نرسيده است كه در صدد تغيير تاريخ برآيند        
بايد بر اورنگ كورش كبير تكيه زند و حتي پدر او نيز لياقت اين عنوان را نـدارد                  

 سـال شاهنـشاهي ايـران       2500و فقط سنوات شاهنشاهي ايشان اسـت كـه بايـد بـر              
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بديهي است حواشي و درباريـان      . ت از كار درآيد    درس 2535افزوده گردد تا رقم     

بيار معركه نيز بيكار ننشسته، بر اين عطش افزودند به نحوي كه امر               رياكار و آتش  
    )173ص . (ها هم مشتبه گرديد بر شاه و خود آن

  ]حزب رستاخيز ملت ايران[
بايـد  . يكي از شاهكارهاي سياسي شاه تأسيس حزب رستاخيز ملت ايران اسـت           

حزبـي اداره شـود و هـر           ايران، چون كشورهاي كمونيستي، بـه شـيوه تـك          كشور
آورد   بعد كه به ياد مـي     . اش را بگيرد و از ايران برود        پسندد گذرنامه   كسي كه نمي  

حزبي با طبيعـت جامعـه ايـن          كه ايشان پادشاه كشور مشروطه هستند و سيستم تك        
و  "سـازنده "دو جنـاح  كشور و با روح قانون اساسي آن سازگار نيـست، پـس بايـد         

وجود آيد تا باب انتقاد مسدود نگردد و شيوه دمكراسي در يك كشور                به "پيشرو"
كه فتوري در ايـن دسـتگاه رخ ندهـد، سـازمان              و براي آن  ... مشروطه تعطيل نشود  

وسيع، مجهز و مقتدري چـون سـازمان امنيـت را ضـامن اجـراي ايـن برنامـه قـرار                     
دانـست چگونـه آن را خـرج     كه آقاي هويدا نمـي دهد و از بودجه كالن نفت،     مي

بـاري،  . كنـد   گردانـانش نثـار مـي       كند، ميلياردها تومان به پـاي آن حـزب و تعزيـه           
ها، كه از نهفتن آن ديـگ سـينه           به بانگ چنگ بگوئيم آن حكايت     «گفته حافظ     به
  )175ص (» .زد جوش مي

  پايان سخن 

نخستين بار كمتر   . و بار بازداشت شد   پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، علي دشتي د        
كـه خـود      چنـان . 1358 ارديبهـشت    16 فـروردين تـا      19از  : از يك ماه در زنـدان مانـد       

هايي داشـت و سـرانجام، گويـا، بـه            گفت، در بازداشتگاه با آقاي خلخالي جرّوبحث        مي
ي  ارزيابي صحت و سقم ادعاي دشت      207.آزاد شد ) ره(دليل نظر نسبتًا مساعد امام خميني       

بيست و سه سـال     رغم شهرتي كه      براي ما ممكن نيست ولي اين مسلم است كه وي، به          
مدت قابـل تـوجهي نيـز در زنـدان          برخورد سختي نديد و     برايش به ارمغان آورده بود،      

  .نبود
بـار دوم،   . همدم بـود   زيست و با دوستان خود      دشتي از آن پس در خانه تيغستان مي       

او ايـن بـار نيـز       . دستگير شـد  بيست و سه سال،     نگارش  ، به اتهام    1360در حوالي آذر    
دشـتي  . مدت زيادي در زندان نماند و به دليل كهولت و بيماري و شكستگي پا آزاد شد            
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 در   و  سـالگي درگذشـت    87، در بيمارستان جم تهران، در       1360 دي   26در  اندكي بعد،   

     . ده شدزاده عبداهللا به خاك سپر امام
ه در  كـ رجانى  يدى سـ  يسـع . انـد  ردهكـ ف  يتناقض توص معموالً پر  ت او را  يشخص

جـو،   قـت يباسـتا، حق يرده، و او را زكـ چ جنبه مثبتى فروگـذار ن ير هكم او از ذ   يركت
مـزاج،    اسـت، صـفات آتـشى       ر دانـسته  ير، اهل منطق و استدالل و انتقادپذ      كروشنف
     208.ز براى وى برشمرده استيى را نيجو ت و پرخاشيعصب

، دشـتي چنـين توصـيف       1347بهمن  ، متعلق به    ساواكرافيك  در يكي از اسناد بيوگ    
زند و معاشـرتي و       رو، باحوصله، باهوش، سريع حرف مي       پوش، خنده   شيك«: شده است 

در سـند   . بودن دشتي نيز سخن رفته اسـت      » مزاج  عصبي«در اين سند از     » .دار است  مردم
» عـصباني و  انگيز   فتنهناراحت،  « تعلق دارد، دشتي     1344بيوگرافيك ديگر، كه به مهرماه      

موارد . زباني تند و گزنده و شخصيتي مهاجم داشت در واقع، دشتي    . توصيف شده است  
دكتـر لطفعلـي    زمـاني   . كننـد   مـي نقـل   او به دوستانش را     خشن  متعددي از برخوردهاي    

نـوري   خواجـه ابـراهيم  كتك زد و زماني ميهمانش بود، از شيراز آمده و    ، كه   صورتگر را 
  . قرار دادعتاب  به شدت مورد اش، خودنمايي، به دليل را

شاهد هفت دهـه  او .  و ماكياوليستي را از سر گذرانيد  پرماجراطوالني،  دشتي زندگي   
 بـازيگران اصـلي حـوادث     مـواردي از    و در   تاريخ معاصر ايـران بـود       پرتالطم  تحوالت  

ايفـاي   ، رضا شـاه و پـسرش      ،در تحكيم اقتدار مطلقه دو پادشاه     دشتي  . رفت  شمار مي   به
منزوي كم و بيش    وخوي تندش،     خلق ، به دليل  آنانقدرت  در زمان ثبات    نقش كرد ولي    

ــر دو  شــد  ــقوط ه ــس از س ــر   ســختو پ ــدها را ب ــرين نق ــردي و ت ــلوك ف ــيره س س
  . گفت يا نوشتشان  حكومتگري

  1383 ارديبهشت 15 تهران،
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