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رابرت هایزر
( 1924 – 1997میالدی)

...

گفتوگو
پیکر شهید نواب صفوی
چگونه به قم منتقل شد؟

شهیدنوابصفویرابایدیکیازتأثیرگذارترین
شخصیتهای تاریخ معاصر ایــران بدانیم.
اقدامات شجاعانه او با هدف تحقق حاکمیت
اســـام در جامعه ایــــران ،مــقــدم ـهای بــرای
شکلگیری گروههای مبارز و مسلمانی شد
که بعدها در جریان انقالب اسالمی و پس از
پیروزی آن ،نقشی مؤثر در جامعه ایفا کردند.
آنچه در پی میآید ،فرازهایی از گفتوگوی
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با
مرحوم حجتاالسالم جعفر شجونی است که
در آن به چگونگی انتقال مخفیانه پیکر شهید
نواب صفوی به شهر قم و دفن آن در قبرستان
وادیالسالماینشهرمقدساشارهشدهاست.
چهویژگیهاییدرشهیدنواب
صفوی وجود داشت که برای شما از همه
بتربود؟
جذا 
شجاعت ،صراحت ،سادهزیستی و اخالص.
هنگامی که شهید نواب به «مؤتمر اسالمی»
رفــت ،شهرت جهانی پیدا کــرد و بسیاری
از نخبگان عــرب و کشورهای اسالمی او را
شناختند وشجاعتشرا تحسینکردند؛حتی
یاسرعرفاتمیگفتکهپسازمالقاتباشهید
نواب ،تغییر روش داده و به مبارزه روی آورده
است .چنین فردی با این همه شهرت و قدرت
روحی ،هنگامی که از مؤتمر برگشت و فهمید
خانهپیرزنتنهاوفقیریدرحالتخریباست،
آستینهاراباالزدوخانهویراتعمیرکرد.
ظــاهــر ًا شما در انتقال پیکر
شهید نواب صفوی از گورستان مسگرآباد
به قم ،نقش مؤثری داشتید .ماجرا از چه
قراربود؟
چندسالبعدازشهادتمرحومنوابویارانش،
شهرداریتصمیمگرفتقبرستانمسگرآبادرا
به پارک تبدیل کند .بسیاری معتقد بودند این
یک حرکت سیاسی است و رژیــم میخواهد
ک ً
ال یاد و خاطره فدائیان اسالم را از بین ببرد .با
عدهای از دوستان تصمیم گرفتیم بقایای پیکر
شهدا را به جای دیگری منتقل کنیم .فتوای
این کار را هم از مرحوم آیتا ...مرعشی نجفی
گرفتیم .یک شب همراه عدهای از دوستان از
جمله مرحوم حاج ناصر زربافت ،به گورستان
مسگرآباد رفتیم و پیکر شهید نواب و یکی دیگر
از شهدا را از قبر خــارج کردیم و به قم بردیم.
میخواستیمبرایبقیهشهداهماینکارراانجام
بدهیم،منتهافرصتخیلیکمبودواگرمعطل
میکردیم ،گیر میافتادیم .بههرحال ،آن شب
دو پیکر را به وادیالسالم قم منتقل کردیم.
مسئوالنقبرستاناجازهدفننمیدادند.مابه
مرحوم آیتا ...مرعشی نجفی مراجعه کردیم و
ایشانبهمتصدیانقبرستانامرکردندکهاجازه
بدهندپیکرهایشهدارادرآنجادفنکنیم.
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هرچند که محمدرضا پهلوی به سلطنت رسیدن
خود را در شهریور  ،1320مدیون انگلیسیها و
فعالیتهای «ریدر بوالرد» ،سفیر این کشور بود؛
اما بیتردید این آمریکاییها بودند که با کودتای
 28م ــرداد ،دســت مخالفان و منتقدان شــاه را
کوتاه و او را به عنوان یک دیکتاتور تمام عیار ،در
ایران تثبیت کردند .شاه پس از بازگشت به کشور،
در اواخر مردادماه  ،1332علن ًا آمریکا را ناجی
خود نامید و تداوم حکومتش بر ایران را ،مدیون
حمایتهای آنها دانست .این وادادگی در برابر
قدرت خارجی ،افزون بر وابستگی پهلویها به آن
سوی مرزها ،ریشه در فقدان مشروعیت در داخل
کشورنیزداشت.
▪بحرانمشروعیت

شاه ،همچون پدرش ،همواره با بحران مشروعیت
روبــهرو بــود؛ هرچند که حکومت و قــدرت را در
اختیار داشت ،اما این حکومت و قدرت ،از سوی
رد
ملت حمایت نمیشد و مردم خود را در تأیید یا ّ
پهلویها ،صاحب رأی نمیدانستند .این موضوع
به ویژه پس از شکست طرح اولیه کودتا ،در 25
مرداد 1332وسردادنعلنیشعارسرنگونیرژیم
پهلوی از سوی برخی طیفهای مخالف ،بیش از
پیششاهراترساند.او«التکوچههایخلوت»بودو
وقتیباچنینمخالفتآشکاریروبهرومیشد،فرار
رابرقرارترجیحمیداد.دراینبین،تنهاچیزیکه
میتوانستخیالمحمدرضاپهلویراراحتکند،
حمایت یک دولت مقتدر خارجی از او بود؛ در واقع
ویبهجایتالشبرایتأمینمشروعیتدرداخل
کشور ،میخواست آن را در خارج از مرزهای ایران
بیابد.طیدودههبعدازآن،شاهبهطورفزایندهای،
به دنبال جذب حمایت حداکثری آمریکاییها
بــود .محمدرضا پهلوی ،در این زمینه ،حتی از
اعطای امتیاز کاپیتوالسیون به اتباع آمریکایی
نیز ،خودداری نکرد؛ اقدامی که به شدت بر نفرت
عمومیازویافزود.
▪دموکراتیاجمهوریخواه،فرقینمیکند!

آمریکاییها که شاه را خدمت گــزار وفــادار خود
میدانستند،ازهیچمساعدتیبرایتحکیمقدرت
وی کوتاهی نکردند .ســاواک ،به عنوان بازوی
امنیتیرژیمشاه،ازسویسرویسهایجاسوسی
آمریکاییوصهیونیستیپشتیبانیمیشد.آمریکا
برای خریدهای تسلیحاتی شاه ،از روش «چک
سفید امضا» استفاده میکرد و هر نوع تجهیزاتی
رادراختیارپهلویمیگذاشت؛اینرویکرد،البته،
بیش از آنکــه بر قــدرت منطقهای شاه بیفزاید،
جیبصاحبانصنایعنظامیآمریکاراپرمیکردو

کارخانههایتسلیحاتیآنهارانجاتمیداد!طی
 15سال پایانی عمر رژیم شاه ،منافع آمریکاییها
و پهلویها چنان به هم گره خوردهبود که نمیشد
برای آن دو در ایران ،سرنوشتی متفاوت از یکدیگر
فرض کرد .این وضعیت حتی با دست به دست
شدندولتمیانجمهوریخواهانودموکراتها
در آمریکا هم ،تغییر نمیکرد .با آنکه شاه طبع ًا به
جمهوریخواهان تمایل داشت ،اما دموکراتها،
چهدرزمان ِک ِندیوچهدردورهکارتر،نشاندادند
کهازهیچحمایتینسبتبهرژیمپهلویخودداری
نمیکنند.

فروپاشی روانی شاه
پیش از فروپاشی رژیم
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▪آنشبنشینیرؤیایی!

برخی معتقدند که پس از به قدرت رسیدن جیمی
کارتر در آمریکا ،رویکرد دولت این کشور به شاه
تغییر کرد؛ آمریکاییها به ظاهر از وضعیت حقوق
بشر در ایران نگران بودند و از شاه خواستند که
تغییراتی در این زمینه به وجود بیاورد .با وجود
ژستهای دموکرات مآبانه کارتر ،او کمتر از یک
سال پس از آغاز ریاستجمهوری خود ،به تهران
آمد و در شب سال نو میالدی ،مهمان محمدرضا
پهلوی شد؛ کارتر نخستین رئیس جمهور آمریکا
بود که در دوران تصدی این ُپست ،شب سال نو
میالدی را خارج از این کشور گذراند و به همین
دلیل،انتقاداتشدیدداخلیرابرانگیخت.سفراو
بهایران،درآنشرایط،فقطبهمعنایحمایتتمام
عیار آمریکا از شاه بود .او در ضیافت شب سال نو
میالدیکهملکحسین،شاهاردننیزدرآنحضور
داشت ،حمایت و پشتیبانی کامل دولت آمریکا از
رژیمشاهرااعالمکردودرمقابلچشمهایبهتزده
مردمدنیاکهچندماهقبل،انتقاداتاوراازمکانیسم
حکومتتوامبااختناقشاه،شنیدهبودند،ایرانرا
«جزیره ثبات» نامید و محمدرضا پهلوی را به دلیل
اقداماتش ستود «:ایران  ...جزیره ثبات در یکی از
آشوبزدهتریننقاطدنیاست...هیچکشوردیگری
در جهان به اندازه ایران ،در راستای برنامهریزی
امنیت مشترک ،به ما نزدیک نیست .هیچ کشور
دیگری در دنیا به اندازه ایران ،برای حل مشکالت
منطقهایموردعالقهدوطرف،باماهمکاریندارد
و هیچ کس مانند شاه ،با من رابطهای دوستانه
نــدارد و نسبت به او چنین احترام عمیقی حس
نمیکنم ».کارتر در حالی این سخنان را به زبان
میآورد که چند ماه قبل ،اعالم کرده بود که شاه
را برای اصالح وضعیت حقوق بشر در ایران ،تحت
فشارخواهدگذاشت.حمایتهایبیدریغآمریکا
ازشاه،تاآخرینروزهایعمراوادامهداشت.کمتر
از  9ماه پس از آن شب نشینی بود که هزاران نفر
از مردم تهران که در حال برگزاری تظاهراتی آرام
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در میدان ژاله(شهدا) تهران بودند ،توسط عوامل
رژیم شاه به خاک و خون کشیده شدند؛ اما کارتر،
مدعی طرفداری از حقوق بشر ،نه تنها واکنشی به
این وحشیگری افسارگسیخته نشان نداد ،بلکه
چندروزبعد،درتماستلفنیباشاه،اوراازحمایت
کامل آمریکا مطمئن و ساعتی پس از این تماس،
طی یک بیانیه ،این حمایت همه جانبه را به همه
دنیااعالمکرد.
▪توفانیکهدررسید

آمریکاییهانیزمانندشاه،درکدرستیازشرایط
داخل ایران نداشتند و حاضر نبودند درباره نقش
مؤثر نیروهای مذهبی ،دیدگاهی واقعبینانه
در پیش بگیرند .با اوج گرفتن انقالب اسالمی،

تحلیلگران سیا خیلی دیر به این نتیجه رسیدند
که کار شاه تمام است! آن ها در گزارشهای اوایل
زمستان سال  ،1357برای نخستین بار از نفرت
عمومی مردم ایران از آمریکا سخن گفتند و تأکید
کردند حکومتی که پس از سقوط رژیم شاه سر کار
بیاید ،اصو ًال حاضر به دادن امتیازاتی که شاه به
آمریکادادهاست،نخواهدبود.بااینحال،برایهر
اقدامدیگری،دیرشدهوتوفان،سراسرجزیرهثبات
را فرا گرفته بود .شاه در 26دیماه سال 1357از
ایرانگریختوکاررابهآمریکاییهاواگذارکرد؛به
امیدآنکهمانندسال،1332بتواننددوبارهاورابه
قدرت بازگردانند .فعالیتهای ژنرال هایزر برای
تدارک کودتا ،به جایی نرسید و امواج خروشان
ملت،بهحیات 53سالهرژیمپهلویخاتمهداد.

با اوج گرفتن مبارزات مردم و شتاب تحوالت
سیاسی ،شاه روحیه خود را به طور کامل
باخت .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران ،محمدرضا پهلوی به دلیل
شخصیت سیاسی ضعیف خود ،فاقد قدرت
تصمیمگیری در مواقع حساس بود .به طور
کلی و به نظر بسیاری از کسانی که شاه را از
نزدیک میشناختند ،وی در موارد بحرانی
و سرنوشتساز ،دچار تردید میشد و جرئت
الزم را برای تصمیمگیری نداشت .این وجه
از شخصیت شــاه ،از نظر آمریکا و غرب نیز
پنهان نمانده بود و آن ها هم به این موضوع،
به عنوان یک مشکل روانی مینگریستند؛ با
این حال ،شاید هیچگاه تصور نمیکردند که
پشت این چهره ،شخصیتی کام ً
ال بیاراده
وجود داشته باشد .گری سیک ،مشاور امنیت
ملی کارتر ،نوشته است« :در پی مالقاتهای
گذشته ،یک نکته برای آمریکاییها روشن
شده و آن مشکل روانــی شاه بود .کسی که
قدرت تصمیمگیری ندارد و سردرگم است
و سعی می کند تصمیمگیری درباره مسائل
حساس و مهم را بر عهده آمریکاییها قرار
دهــد؛ بنابراین آمریکا باید بــرای وضعیت
روانی شاه هم فکری میکرد ».شاه با چنین
روحــی ـهای ،در اواخــر پاییز  ،1357کام ً
ال
خود را باخته بود و از هرگونه تصمیمگیری
جدی عاجز ماند .روحیه شاه در آن دوره به
حدی ضعیف بود که در نوشته ها و خاطرات
بسیاری از نزدیکان وی و نیز ،سیاستمداران
خــارجــی ،منعکس شــد و بسیاری از آنــان
اذعـــان داشــتــنــد کــه شــاه بــا کوچکترین
اتفاقی خشمگین و دچــار حــاالت عصبی
میشد .شخصیت ضعیف و در عین حال،
دیکتاتورمآب شاه و ترس او از شرایطی که در
آن گیر افتاده بود و همچنین ،کارنامهای که از
او نزد مردم کشورش ،یک چهره منفور ساخته
بــود ،در کنار ادبیات سراسر تملقی که در
اطراف پهلوی دوم وجود داشت ،زمینههای
سقوط او را ،بیش از پیش فراهم کرد.

