زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺥﻮد او
ﻣﻦ  ،در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺪﻳﻤﯽ از اﻳﻞ ﺑﺨﺘﻴﺎری ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ام  .ﻧﻴﺎآﺎن ﻣﻦ از زﻣﺎن ﺷﺎهﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺕﺎ آﻨﻮن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﻳﻦ اﻳﻞ
را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  .اﻳﻦ ﺷﺎهﺎن هﻤﻮارﻩ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ .
ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺿﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن  ،ﭘﺴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ﻧﻴﺎی ﭼﻬﺎرم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ  .ﺿﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن در
ﺁﻧﻬﻨﮕﺎم واﻟﯽ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﻮد .
در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان اﻳﻞ ﺑﺨﺘﻴﺎری ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺮآﺖ آﺮد و ﺕﻬﺮان را ﮔﺸﻮد و
دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن  ،ﻳﻜﯽ ﻋﻠﻴﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎری و دﻳﮕﺮی ﻧﺠﻒ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ آﻪ
ﺑﻌﺪهﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻳﺮان ﺷﺪ  ،در اﻳﻦ ﻧﺒﺮد هﺎ ﺷﺮآﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻨﺪ.ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ آﻪ از او ﻧﺎم ﺑﺮدم ﭘﺪر
ﺑﺰرگ ﻣﺎدری ﻣﻦ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎ ﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ آﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺕﻘﺎﺿﺎ هﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ هﺎ داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ هﺎ ﺋﯽ
آﻪ آﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺷﺎ ﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﺿﺎ ﺷﺎ ﻩ ﺑﺮﺁن ﺷﺪ ﺕﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺎ را ﻧﺎ ﺕﻮان آﻨﺪ و ﺳﺮان ﺁن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد  .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل هﻤﻴﻦ ﺕﺼﻤﻴﻢ  ،رﺿﺎ ﺷﺎ ﻩ  ،در ﺳﺎل  ١٣١٣ﭼﻨﺪ ﺕﻦ از ﺳﺮان ﺑﺨﺘﻴﺎری و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا اﻋﺪام آﺮد .ﻣﻦ در
دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اول و ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب اآﺘﺒﺮ روﺳﻴﻪ  ،در هﻤﺎن آﻮهﻬﺎی ﺑﺨﺘﻴﺎری دﻳﺪﻩ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﮔﺸﻮدم .ﺕﺤﺼﻴﻼت
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﮔﺬراﻧﺪم و ﺳﭙﺲ ﺕﺎ آﻼس ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را در اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺎرﻣﻴﻪ دﻧﺒﺎل آﺮدم و
ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ درس ﺑﻪ ﺑﻴﺮوت رﻓﺘﻢ ودر ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻓﺮاﻧﺴﻮی هﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ آﺮدم  .دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را از ﺁن
ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ودر هﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد آﻪ ﭘﺪرم را از دﺳﺖ دادم و ﺑﻪ ﻧﺎ ﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺕﻬﺮان ﺁﻣﺪم و ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎﻟﯽ راهﯽ ﭘﺎرﻳﺲ
ﺷﺪم  .در ﺳﺎل  ١٩٣٩ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ هﺎی ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎ ﺋﯽ از داﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮق  ،در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ از داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺳﻮرﺑﻦ ودر رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻢ و ﺳﭙﺲ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ
آﺮدم.
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻣﻦ در آﺎر ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ "ﻟﻮﺋﯽ ﻟﻮآﺮان" ﺑﻮدم  ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺳﺮ ﺁﻏﺎزی
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد .
ﻣﻦ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻮدﺕﺎی ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاهﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮدم و از هﻤﻴﻦ
رو ﺑﺎ ﮔﺮوهﯽ از هﻢ ﺑﺎوران ﺧﻮد در ﺕﻈﺎهﺮات و زدوﺧﻮردهﺎﺋﯽ آﻪ ﺑﺴﻮد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺎن ﺑﻮد ﺷﺮآﺖ ﻣﻴﻜﺮدم  .ﺑﺎ در
ﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺕﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و  ،از ﺁن ﭘﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺮآﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻦ
روﺷﻦ و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .در ﺳﺎل  ١٩٣٩ﺑﻄﻮر داوﻃﻠﺐ در رژﻳﻤﺎن " اورﻟﺌﺎن " ﺑﺨﺶ ﺕﻮﭘﺨﺎﻧﻪ  ٧٥ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﮔﺮد
اﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی درﺁﻣﺪم و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای در  ٢٠آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻓﻮﻧﺘﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش ﺳﭙﺎهﻴﮕﺮی اﻋﺰام ﺷﺪم.
دﻳﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ آﻪ واﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻣﺎ ژﻳﻨﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ  .در ﺣﻤﻠﻪ دهﻢ ﻣﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺎژﻳﻨﻮ و ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ
ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﻣﺎ  ،ﺑﺎ هﺰاران زﺣﻤﺖ ﺕﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺨﺸﻬﺎ ی ﻣﺮآﺰی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﯽ
هﺎی ﻣﺮزهﺎی ﭘﻴﺮﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ .
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی  ،ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺕﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﺁﻣﺪم و در رﺷﺘﻪ دآﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ آﺮدم  ،در ﺳﺎل
 ١٩٤٢از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺁن آﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪم و اﻳﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﺕﺎ ﺳﺎل ١٩٤٥
ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  ،اﻳﻦ دوران را وﻗﺖ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮم زﻳﺮا ﺑﺎ ﺕﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺕﺠﺮﺑﻪ هﺎﺋﯽ آﻪ داﺷﺘﻢ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻦ روز ﺑﻪ
روز ﺑﺎرورﺕﺮ ﻣﻴﺸﺪ .
در اﻳﻦ دوران ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن هﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻴﻢ و ﺁﻧﻬﺎ را ﻳﺎوری ﻣﻴﺪادﻳﻢ  .از ﺟﻤﻠﻪ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ آﻪ در اﻳﻦ دوران ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻳﻜﯽ ﻓﻠﻴﻜﺲ ﮔﺎﻳﺎر ﺑﻮد آﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت آﻮﺕﺎهﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮرر ﭼﻬﺎرم
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ .
هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁﻣﺪم  ،اﻳﺮان هﻨﻮز در اﺷﻐﺎل ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺑﻮد و روﻳﺪاد ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن آﻪ از ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪهﺎی ﺕﺎرﻳﻚ
ﺕﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان اﺳﺖ هﻨﻮز ﭘﺎﻳﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  .ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯽ از ورودم ﺑﻪ اﻳﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ در وزارﺕﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎدی
ﺑﻨﺎم وزارت آﺎر در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ وارد ﺷﺪم  .وﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دو ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻬﻢ اداری ﺑﺎ وزﻳﺮان وﻗﺖ درﮔﻴﺮ ﺷﺪم و اﻳﻦ
در ﮔﻴﺮی ﺑﺎ دوﻟﺖ هﺎی وﻗﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ  .ﺑﺎ ﺁﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ آﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ رهﺒﺮی دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺕﻤﺎم ﻧﻴﺮو و ﺕﻮان ﺧﻮد از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ آﺮدم و در اﻳﻦ دوران ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪم آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﺎر و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ
ﻣﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺪق اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ هﻤﻜﺎری ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  .ﭘﺲ از آﻮدﺕﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢و ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺖ
دآﺘﺮﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن ﻧﺰدﻳﻜﯽ در رژﻳﻢ ﺣﺎآﻤﻪ اﻳﺮان داﺷﺘﻢ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﻜﻪ وﻗﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی
داﺷﺖ  ،از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ هﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ در ﺁن رژﻳﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪم و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪم و ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎآﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ
آﺮدم  .در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺁﻳﺖ اﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﮔﺮوهﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺄ
ﺣﺰب اﻳﺮان هﻤﻜﺎری داﺷﺘﻢ  .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٣٢از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎآﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪم  .و ﭘﺲ ازﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎری
زادﮔﺎﻩ ﺧﻮدم  ،ﺕﺒﻌﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪم  .ﺑﺴﺎ ل  ١٣٣٣ﺑﻪ ﺕﻬﺮان ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدم ودر ﻳﻚ دادﮔﺎﻩ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪم  .ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ در زﻧﺪان ﺑﺎ ر دﻳﮕﺮ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺕﻬﺮان را ﺕﺮك

آﺮدم  .دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﻤﻜﺎری داد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط آﻪ دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮ دارم اﻣﺎ
ﻼ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﻮد  .ﻣﻦ ﺕﻨﻬﺎ راﻩ را راﻩ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﺮای
ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎن در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻣﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ راﻩ ﻣﻦ آﺎﻣ ً
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی هﻤﺎن راهﯽ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻢ آﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﭘﻴﻤﻮدﻩ ﺑﻮدم .
ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن دادﻳﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎ در ﺳﺎ ﻟﻬﺎی  ٣٨و  ٣٩از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺕﺎ
ﺳﺎل  ١٣٤٥ﺳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪم  .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٤٢ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﺑﺎرﻩ دو اﺻﻞ ﻳﻜﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن
و ﻣﺮد و دﻳﮕﺮی ﺕﻘﺴﻴﻢ اراﺿﯽ آﻪ درﺑﺎر ﻋﻨﻮان آﺮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺮد آﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ  .ﻧﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ را در ﺁن روزهﺎ ﺟﺰ ﮔﺮوﻩ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ری ﻧﻤﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺕﺒﻌﻴﺪ او ﺑﻪ ﺧﺎرج دﻳﮕﺮ
آﺴﯽ ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﺸﻨﻴﺪ  .در ﺳﺎ ﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ  ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ در ﺷﺮآﺖ
هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺎری دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﻴﻜﺮدم و ﻣﺰدی ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ  .اﻳﻦ وﺿﻊ ﭼﻨﺪی اداﻣﻪ داﺷﺖ و آﺸﻮر ﻣﻦ راهﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﻮد  .و ﻣﻦ آﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل  ١٣٥٤ﺑﺎ ﮔﺮوهﯽ از
هﻢ رزﻣﺎن دﻳﺮﻳﻦ ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻳﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ ودر ﺑﺎر در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ و ﺑﯽ رﺣﻤﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را آﻪ ﺑﺮای ﺑﺮ ﭘﺎ
داﺷﺘﻦ ﺁن ﺕﻼش ﻣﻴﻜﺮدﻳﻢ در هﻢ ﻣﻴﻜﻮﻓﺖ ﺕﺎ ﺁن آﻪ در ﺳﺎل  ١٣٥٦ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮ ﮔﺸﺎدﻩ آﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﻦ و دو ﺕﻦ از
ﻳﺎراﻧﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ  .اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻮاری ﺷﺎﻩ را از ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ آﻪ در وﻓﺎ داری ﺑﻪ ﺁن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد آﺮدﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻴﺪاﺷﺖ  .ﻣﺎ از ﺷﺎﻩ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ آﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار آﻨﺪ و از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺕﺎ ﻣﮕﺮ ﻓﺴﺎ د روزاﻓﺰون دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎ ﺑﺪ و ﺑﯽ
رﺣﻤﯽ هﺎی دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎواك ﺑﺮای ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ هﺎﺋﯽ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود .ا ﻣﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﺮاﻩ ﺧﻮد ﻣﻴﺮﻓﺖ و ﻣﺎ را
ﮔﺮوهﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎف  ،ﻣﺰدور ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺮﺕﺠﻊ ﻣﻴﺸﻨﺎﺧﺖ  .اﻣﺎ ﺕﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داد آﻪ راﻩ او ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻘﻮط
آﺸﺎﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣﯽ دﭼﺎر ﺷﺪ در ﺣﺎ ﻟﻴﻜﻪ از ﺁراﻣﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻣﻜﺎﻧﺎت واﻓﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ
آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻌﺎ ری ﺟﺰ ﺁزادی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  .ﺷﺎﻩ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺕﻼف وﻗﺖ ﭼﻨﺎن وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﻣﺎ ﮔﺮاﺋﻴﺪ آﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﯽ دﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .
ﻣﻦ در ﺷﺎﻧﺰدهﻢ دﻳﻤﺎﻩ  ١٣٥٧ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی ﺁﻣﺪم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آﻪ وزﻳﺮان را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻢ  ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻤﮕﯽ
ﺁزاد ﺷﻮﻧﺪ  ،دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎواك ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮد  ،ﺑﻨﻴﺎد ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ دوﻟﺖ واﮔﺬار ﺷﻮد  ،آﻤﺴﻴﻮن ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﻣﻨﺤﻞ و ﺕﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁن
ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﻮل ﺷﻮد و از هﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺷﺎﻩ اﻳﺮان را ﺕﺮك ﮔﻮﻳﺪ .
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﺕﻤﺎم ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد آﻪ ﻇﺮف ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺻﻮرت واﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﻤﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺕﺨﺮﻳﺒﯽ
داﺷﺖ ﺑﺎ هﻤﻪ آﻮﺷﺶ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺕﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ آﻨﺎر ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﭼﻨﺪ ﺕﻦ ازﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺧﺸﻚ اﻧﺪﻳﺶ دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﻗﺪم در ﻣﻴﺪان ﻧﻬﺎد و دﻳﺪﻳﻢ آﻪ ﭼﻪ هﺎ آﺮد .

