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 بگشـــائــیم را مــرداد28عقـده 
 

  مــيالدی١٩٨٧مـاه اوت٢٧پنجشــنبه - کيهان لندن ١۶٣   شــماره
 

که هنوزنتوانسته ايم اين هستيم وعجبا ١٣٣٢ مرداد ٢٨مادرآسـتانه سی وچهارمين سال وقايع
 .عقده بزرگ روانی رابرای خودمان بازکنـيم

القلب وعاشق ايران درگره گره کردن مسئله آن انسان رقيق  اين درست است که شاه فقيد؛
ازمطرح شدن مسـئله  و نسبت بآن نوعی حساسيت شخصی پيداکرد زيرا مقصربود؛ مرداد٢٨

گشودن اين گره  در که ياران مصدق هم حقيقتا فراموش شود ولی اين نيزنبايد طفره رفت؛
جهان وطنی  و ای ها دهازتو .سـياستی نامعقول درقبال شاه بکاربردند و همت به خرج ندادند

 .نيـز انتظاری برای حل مسائل ملی نداريم وبهتراست که نداشته باشيم ها
حال مسئله مهم اينستکه مامتوجه شده ايم که مخالفان رژيم گذشته ازهيچ لحاظ نسبت بـه 

رجحان وبرتری  بايران خدمت کرده اند؛ ۵٧ و ٣٢ زنی که بين سالهای و هزاران مرد
مانع  مرداد ٢٨ وقايع با مخالفت آنها اجازه ندادند وطنپرست بودند؛ ئيکه حقيقتاآنها نداشتند و

نيست  بهمين جهت بد .فاداربود که بالمال به ايـران و رژيمی شود خدمــت کردن در از
 که همواره به رخ ما ؛مداران نهضـت آزادی همين سرد .ارزيابی کنيم مخالفان شاه فقيد را

که  مگرجزايـن بود وقتی خودشان بحکومت رسيدند؛ ه مبارزه کردند؛رژيـم شا که با ميکشند
 به دهان گرفتند؟ يرمقابل کارهـای انجام شده قبلی انگشت تحـّ در

وزارتخانه و  دارم که آقای مهدی بازرگان درمقام نخست وزيری بهر اينجانب بخوبی به ياد
کادرهای ورزيده وسيستمهای دستگاههای عظيم کامپيوتری و از دستگاه دولتی ميرفت عموما

ميکرد  تمجيد تعريف و آمده بودند؛ بوجود ١٣۵٧ و ١٣٣٢ که همگی دربين سالهای پيشرفته
فراری  را اين کادرها و راويران نکنند ملتمسانه ميخواست که اين دستگاهها از آخوندها و

بازرگان وهمدستـان که  کاری ندارم باين حاال .به جائـی نرسـيد هرچند التمـاسهای او. ندهنــد
که بعلت انقالب  کارهای عظيم ومهمی را وجرات نداشتند او خيلی حقيرانه فکرميکردند

 .پروازانه بود که سياستهای رژيم گذشته بلند آنهابهانه آوردند .ادامه دهـند ناتمـام مانده بود
 اردو )به تصديق حسن نزيه رئيس شرکت ملی نفت(مليون دالر ۶٠ غافل از اينکه روزی

" مالخور"بدون شک  درکارهای بزرگ سرمايه گذاری نميکردند؛ آنرا و اگر کشورميشد
 .اينکه شد کما .ميشد

همين آقای بازرگان درمقابل تجاوزات وتعديات خمينی وگـروه آدمــکش عمامه  ازاين گذشته؛
رت راه را بــرای بقد و جزاين بودکه قدم به قدم عقب نشينی کرد چه کرد؟ به سرهای او

 رسيدن آنهاهموارنمـود؟
 و به ناز همه شروع کردند به بعد مرداد ٢٨اين آقايان از .حاالبرويم به سراغ جبهه ملی

 و مقاطعه ها و ولی ازکنتراتها مخالف بودند مرداد ٢٨ حکومت بعداز با کرشمه گويا
قبول  اين آقايان دولت را .معامالت دولتی بـا سودهای فوق العاده وکالن بدشان نميامد

امنيـت  ولی از قبول نداشتند؛ رژيـم را .قبول داشتند نداشتــتند؛ ولـــی مقاطعه کاری دولت را
 قانونی نميدانستــند؛ ولی از دولـت را .ميشدند بهره مـند آورده بـود؛ وثباتی کــه بوجود

 بر  يک عمرهمين آقايان جبهه ملی .دل بکــنند هم نميتوانستند؛ امتـيازات و حـق المشاوره ها
شاه  با و هستند استعمار ضد خارجی هستند؛ ضد که ملی هستند؛ منت گذاشتند ؛سرملت ايران

 ؛بجای سلطنت بحکومت کردن پرداخته گذاشته و پا زير مخالفت کردند که قانون اساسی را
 اساس مليت ايـرانی مخالف است و گفت با وعلنا وقتـی يـک ماجراجوی بيوطن پيداشد اما

آقايان جبهه ملی برايش کف  اصول مشروطه هم دشمن است؛ با اساسی که سهل است؛قانون 
 .کشيدند هورا و زدند
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وقتيکه موقع دفاع جدی  و قانون اساسی محترم شمردند؛ بعنوان طرفدار را يک عمرمردم آنها
 دفرامـوش کردن همه اين آقايان سابقه سياسی گذشته را قانون اساسی ومليـت ايـران رسيد؛ از
 .امـام پـرسـت شـدند و

 کابينه آشتی ملی شرکت کند؛ اما در کريم سنجابی حاضرنشد آقای دکتر مثـال من نميـدانم چرا
 رژيم مشروطه شاهنشاهی شدن در وزير آيا وزيرخارجه شود؟ کابينه امام؛ در شـد حاضر

 خلف شـيخ نوری خـدمت ؟ رژيـم مشـروعه؛ وزيـرشـدن در و خيـانت اسـت؛
 ميگوئيد کاله سرتان رفــت؟ خوب چرا خميـنی رانشناختيد؟ ميـگوئيد اشــتباه کرديـد؟ يدميگوئ

صــفوف مشروطه خواهان  در چراسعی ميکنــيد اعتـراف کنيد؟ به اشتباهات خود االن نميائيد
 تفـرقه بيـاندازيـد؟

خلق بـدون بپردازيـم به مجاهدين  و حـال بـرويـم سراغ گروه ديـگرمخالفان رژيم گذشته؛
خودشان اسـم خودشان  .يک گروه تروريستی بود حقيقتا گفـت که اين گروه؛ پـرده پوشـی بايد

 .ولی غرض همان تروريستی اسـت .نظامی سياسـی؛ گذاشته اند؛ را
اين  کـارهائی از و زدن بانکـها و اين گروه جزترورشخصيت ها زمـان رژيـم گـذشــته؛ در
از زدن  تخصصی تـر و البته کشورداری کاری جدی تر .هنرديگری ازخودنشان نداد ؛قبيل

بلکه رفتن رهبران ايــن گروه بـه عراق  ولی اين مهم نيست؛. بانک وتـرورشخصيـت هاسـت
 ما ايران؛ حکومت غاصب در بيائيم وقبول کنيـم که برای مبارزه با اگر .مهم اسـت

 که آيا مجاهديـن خلق؛ آنوقت اين سئوال پيـش مـيايـد م؛بيگانه سازش کنيـ مجـازهستيم با
  راولـی صـدام حسـين ميدانستند؛ ديکتاتور قاتل و خائـن به ايران و را شـاه فقيـد حقيـقتا

 خـادم ميـدانند؟ انسانـدوسـت و آزاديــخواه و
 با او و آدمکش بخوانـد و ديکتـاتور شاه را محمدرضـا انسـان؛ چـطورممکـن است؛ آخـر

 درآيد؟ درخدمت او و انساندوست وآزاديخواه بداند آنـوقت صدام حسين را و !مبارزه کـند
مردم را  و به سراغ شهرهای بيدفاع ما ؛ميفرستد آنـهم زمانی که صدام حسين جت هايش را
 بـايد از رهبر .گروه گروه ميکشند سخن ميگويند؛ همـان مردمی که مجاهديـن خلق به نام آنها

ولی دستگاه مخوف امنيتـی عراق  انسانی بود؛ ساواک ضـد آيـا دين خلق پرسيد که؛مجاه
خمينی  اينستکه با از بمراتب خائنانه تر عراق همکاری کردن؛ با انسانـدوست اسـت؟

درمکـتب خيـانت و   انداخته انـد؛تازه مجاهدين باهمه سروصدائی که راه .همکاری کنيد
ديمی ترين حـزب تـوده ازقـ. س ابتدائـی حزب توده حسـاب بشـوندشاگــردان کال بايـد جنايـت؛

خوشبختانه پرونده اش بقدری ســياه اسـت که مـن نيازی به  مخالفان رژيـم شاهنشاهی است و
 ديـگر بس است که بگويم همکاری حزب توده بارژيـم خميــنی؛ همينقدر .توضيح نميدانم

 .آبروئی برايـش نگذاشته اسـت 
کنونـی همين هيئت حاکمه  گـروه ديگری ازمخالفان رژيـم شاه يادکنـم وآن گـروه؛  ازباالخره
کـه خميـنی  کاری کرد مخصوصا )شـاه( گويا بقـول يـکی ازدوستان مصدقـی بنده؛ .اسـت

 :مـن ميـگويد اين دوست دلسوخته !کارهای خـودش خوب جلوه کند تا ؛بنشيـند جـای او
 "!به جای خودش گذاشـت که خمينی را  بودبزرگترين گناه شاه همين"
ايـن  آيا .ارزيابی کنيم اين مخالفان رژيـم گذشته را کمی عدل وانصاف؛ با بيائـيم و ال ماح

الــبته که  هستند؟ نسبت به ايران وفادار اطرافيان او بـيش ازشـاه و گروه های مختلف؛
وفاداری بايران  در طرفداران اوو مطمئـن هستم که شاه فقيد صد؛ در من صد .اينطورنيـست

 .جماران هستند آخوندهای دربار مجاهدين خلق و و توده ايها از بمراتـب صميـمی تر
وطنپرست وضد استعمـاری  نـيز جبهـه ملـی را زيـرا جبـهه ملـی چيزی نميگويـم؛ درمـورد
 .درژيم شاه بو از اليق تر بهيـچوجه مطمئن نيـستم که جبهه ملی؛ اما .ميدانم

 در رژيم گذشته ميتوانست منافع ايران را از مـن مطمئن نيـستم که حکومت جبهه ملی بهتر
 .مقابـل شوروی وآمـريکا حفـظ کند
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 وطن دوست هستند بايد حقيقتا اگر آنــها که بدون ذره ای انصاف به رژيـم گذشته ميتازند؛
و هرکس که  ورمداری بــودبرای کش ظرفيت کلی کشورما؛ جزئی از که رژيـم گذشته؛ بداننـد

اعــم ازتوده ای وجبهه  درآن رژيـم توانست منشـاء خدمت باشد؛ تخصص ولياقتـی داشت؛
گـرنه رژيـم  و اجبارا ميبايست ازصحنه خارج شونـد؛ که تروريـست بودند؛ آنها .ملی وغيره
 .ميداد به همه فرصـت کار و گشــوده بود را ها گذشته در

راه هــای  راه آهـن و .شـد مـی درکشورماکارهای عظي ١٣۵٧  و ١٣٣٢ بيـن سالهای
هره برنامه های آبادانی دراين دوره چسرتاسری وذوب آهـن وصنايع سنگين ونيمه سنگين و

 . تبـديـل نمود ایکشورخواب آلوده به يک قدرت منطقه عوض کردوايران راازيک  را کشور
مـدارس عـالی   دانـشگاه وزيـادی تـعداد .سـطح زندگی مردم بطورمحسوسی باالرفت

 .صاحب شخـصيت شـده بودند و احساس غرورميکردند مردم ما ازهـمه مهمتر؛ .بوجـودآمـد
البته مسائل  .شــدند صورت شهروندان درجه دو بيرون آمدند وهمسـنگ مردها از زنـها

ربسـوی جهـت و مسيرکلـی کشو اما .فسادهم بود و پاش بود ريخت و زيادی هم داشتيم؛
  کـه رژيـم گذشته رافراموش نکنيم ولی بايد کاش فسادنبود؛ .پيشـرفت وترقی وتجـددبود

ولـی مجموعا همه  برخـی مخـالف؛ برخـی ازماداخل رژيـم بوديـم و .تشـکيل ميـداديم خودما
 .حتـما خودش رانشـان ميـداد جايگزيــن بهتـری بود؛ اگر .احسـاس تعلـق ميـکرديم ما

قضـاوت بـرعهـده ملـت . آنـهايـادشــد از کــه دربـاال هستنـد همــان ها ه جايگزين ها؛متاسفان
 .اســت 
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