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تاریخجهان
آیا «آسوشیتدپرس » با نازی ها
همکاری می کرد؟

حزب نازی در سال
 ۱۹۳۰بــه قــدرت
رسید و دستیابی
به رسانههای ملی
و بینالمللی را در
برنامه کــاری خود
قرار داد .به گزارش
«تاریخ ایرانی» ،در نخستین سال به قدرت
رسیدن حزب ،توزیع روزنامه گاردین ممنوع
شد و تا سال ،۱۹۳۵دفاتر آژانسهای خبری
مطرح آمریکایی  -بریتانیایی در آلمان ،مورد
حملهقرارگرفتوبستهشد.بااینحال،هریت
شارنبرگ ،در مقالهای که در مجله مطالعات
تاریخمعاصرمنتشرکردهاست،نشانمیدهد
که آسوشیتدپرس تنها از طریق یک همکاری
دوجانبه توانست به امکان تــداوم حضور در
آلماندستپیداکند.آژانسخبریمستقردر
نیویورک،باامضایآنچه به«قانونسردبیری»
مشهور بود ،نظارت بر اخبار منتشر شده را به
نازیها واگــذار کرد و متعهد شد اخباری را
که «قــدرت رایــش را در خــارج و داخــل کشور
تضعیف میکند» ،منتشر نکند .با گذشت
بیش از  170ســال از تأسیس خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،تحقیقات جدید این پرسش
مهم را تقویت میکند که به واقــع ،نقش این
خبرگزاری در پوشاندن چهره حقیقی هیتلر،
در نخستین سالهای به قــدرت رسیدنش،
چقدربودهوهمچنین،رابطهاینآژانسخبری
باحکومتهایخودکامهدورانمعاصرچگونه
است؟ شارنبرگ ،مورخ دانشگاه مارتین لوتر،
عقیدهداردکههمکاریآسوشیتدپرسبارژیم
هیتلر،بهنازیهااجازهدادتا«چهرهیکجنگ
مهلکونابودکنندهرابهیکجنگعادیتغییر
دهند» .آسوشیتدپرس در پاسخ به اتهامات
مطرح شده گفت که گــزارش شارنبرگ «به
افــراد خاصی اشــاره دارد و آسوشیتدپرس
از فعالیتهای شخصی ایــن افــراد پیش از
جنگ و در حین جنگ آگاهی نــدارد» و هم
اکنون مشغول بررسی اسناد مختلف است تا
«اطالعات بیشتری درباره این دوره به دست
بیاورد» .تحقیق جدید میتوانست فقط برای
مــورخــان ارزش داشته باشد ،ولــی چندی
است که روابط این آژانس با برخی دولتهای
خودکامهنیزبحثبرانگیزشدهاست.

سیاستمدارایرانیوازاعضایجبههملیبود.ویدردورهمصدق،مدتیبهوزارتفرهنگرسیدودردولتموقتمهندسبازرگاننیز،برایدورهکوتاهی،تصدی
وزارتخارجهرابرعهدهداشت.سنجابیدرزمرهافرادیبودکهشاهدرنظرداشتبهعنواننخستوزیر،درآخرینروزهایحضورشدرایرانوپیشازفراراز
کشور،معرفیکند؛اماسنجابینپذیرفت.

گسترش اعتراضات مردمی با آغاز به کار دولت «شاپور بختیار»

سودای 26روزهبرایمهارامواجانقالب

راهپیمایی مذهبی و سیاسی تاریخ» بود .تقریب ًا
نقطهایدرکشوروجودنداشتکهدرآنتظاهرات
ضد رژیم برگزار نشده باشد؛ حتی روستاها هم
صحنه تظاهرات مردمی بود .تظاهرات اربعین
برای شاپور بختیار نتایج مصیبت باری داشت؛ در
بند چهارم قطعنامه پایانی راهپیمایی که با تکبیر
میلیونها ایرانی تأیید شد ،آمده بود« :ما دولت
بختیار را که از طرف سلطنت غیرقانونی و با رأی
مجلسغیرقانونیبرسرکارآمده[است]بهرسمیت
نمیشناسیم».معنایاینتصمیم،فاتحهخواندن
برنسخهنخستوزیر«سوسیالدموکرات»شاهبود!

جواد نوائیان رودسری
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شاه واقع ًا سردرگم شده بود؛ دولت ازهــاری هم
نتوانست کاری از پیش ببرد؛ دولتی که آمده بود
به مــردم چنگ و دنــدان نشان بدهد و به ضرب
نظامیگریوبهرخکشیدنتوانرزمی،اعتراضات
را خاموش کند؛ اما مگر به این سادگیها بود؟
از اواس ــط آبــان کــه دولــت نظامی س ـ ِر کــار آمــد،
اتفاقات فراوانی روی داد که روند فروپاشی رژیم
راتسریعکرد.غالمرضاازهاریدیگرنمیخواست
نخستوزیر باشد؛ فهمیده بود که هوا َپس است!
اعالم کرد که شدت بیماری ،از او توان کار کردن را
گرفتهاستوشایدچندماهبیشتر،مهمانایندنیا
نباشد و رفت که برود و تا سال 1380زنده بماند و
درنهایتدرویرجینیایآمریکا،بمیرد!
▪هرکهآمد،خوشآمد!

شاه از سر استیصال به هر کسی که میشناخت یا
به او معرفی میکردند ،برای نخستوزیری ابراز
تمایل میکرد؛ به سراغ علی امینی ،سیاستمدار
ُ
کارکشتهوموردتوجهآمریکاییهارفت؛بااوتماس
تلفنیگرفتوچارهخواستوامینی،بامهارتیک
سیاستمدارکهنهکار،محمدرضاپهلویراپیچاند!
هیچ آدم عاقلی سکان کشتی در هم شکسته را به
دستنمیگیردومسئولیتآنراقبولنمیکند.
شــاه ،با وجــود اکــراه ،به ســران جبهه ملی هم رو
انــداخــت؛ امــا سنجابی و َصدیقی ،دســت رد به
سینهاش زدنــد؛ تا اینکه تیمسار مقدم ،رئیس
ساواک،نزدشاهرفتوگفتکهشایدبتواندشاپور
بختیار را برای تصدی نخستوزیری راضی کند.
شاه نام شاپور بختیار را شنیده بود؛ یک سال قبل،
اوبههمراهکریمسنجابیوداریوشفروهر،نامهای
برایشفرستادهوازاوخواستهبودندکهبرایاحیای
سلطنتمشروطهتالشکندوبرخیآزادیهارابه
رسمیت بشناسد و شاه که اص ً
ال از این جسارتها!
خوشش نمیآمد ،توجهی به آن نکرده بود .حاال و
در این شرایط ،چطور میشد به شاپور بختیار ،نوه
دختریصمصامالسلطنهبختیاریوفامیلتیمور
بختیار ،اولین رئیس ساواک که روزی ،روزگاری
کابوس محمدرضا پهلوی بود و سرانجام با دستور
او ،سرش را زیر آب کرده بودند ،اعتماد کرد؟ اما
مقدم به شاه اطمینان داد که بختیار آرزویی در سر
داردکهبارهاوبارهاآنرابرایرفقاییکهبااوبرسر

▪شتابسقوط

تصویری از تظاهرات مردم در بهمن 1357در مخالفت با نخست وزیری بختیار

بساط تریاک مینشینند ،باز گفته است؛ شاپور به
غایت جاهطلب است و میخواهد حتی اگر شده
برای یک روز نخستوزیر باشد! به این ترتیب ،شاه
دریکیازنیمههایشبنخستینروزهایدیماه
سال  ،1357با شاپور بختیار در کاخ دیدار کرد
و او ،پس از چند ساعت تملق ،پذیرفت که آخرین
نخستوزیرشاهباشد.
▪کابینهایباپایههایلرزان

کابینه بختیار ،روز  26دیمــاه سال  ،1357از
مجلس شــورای ملی رأی اعتماد گرفت .شاه و
اعضای خانوادهاش پس از رأی اعتماد ،بالفاصله
از کشور گریختند و همه چیز را به نخستوزیری
سپردندکهحاال،جبههملیهمازویبرائتجسته
پیش روی خود،
بود .بختیار برای شرایط بحرانی ِ
نسخهای پیچید که به زعم او ،میشد با استفاده از
آن ،شرایط را آرام کرد؛ نسخه بختیار عبارت بود از
ژست دموکراتمآبانه و دادن آزادیهای مدنی به
مخالفان .او مدعی بود که به عنوان یک «سوسیال
دموکرات» ،میخواهد دولتی ائتالفی تشکیل
دهد؛دولتیفراگیرکههمهمخالفاندرآنحضور
داشته باشند؛ دولتی که تــداوم سلطنت پهلوی
را ضمانت کند؛ اما ظاهر ًا شاپور بختیار نه مفهوم
سوسیالدموکراترادرستمیفهمید،نهدرکی
از اوضاع ،شرایط و خواستههای مردم داشت و نه
میدانست «کار دیری است که از دست شده».
هیچکدامازمخالفانملیگرایشاه،حاضرنشدند

ننگ حضور در کابینه بختیار را بپذیرند؛ وزیران او
عموم ًاافرادیناشناخته،اماازقُماشهمانوزرای
قبلیبودند.
▪پاسخقاطعمردمبهآقایسوسیالدموکرات!

پــاســخ مــــردم بــه اقـــدامـــات آقــــای «ســوســیــال
دموکرات»! سریع و قاطعانه بود .سه روز بعد از
آغــاز نخستوزیری شاپور بختیار 29 ،دیمــاه
سال  ،1357مصادف با اربعین حسینی ،ایران
یکپارچهفریادشد.بسیاریازمورخان،راهپیمایی
روز اربعین حسینی را یک رفراندوم ملی میدانند
که نتیجه نهایی آن ،فروپاشی کامل رژیم پهلوی
بود .امام خمینی(ره) طی اعالمیهای به مناسبت
فرارسیدن اربعین حسینی ،بر حضور گسترده
مردمبرایدرهمپیچیدنطومارحیاترژیمپهلوی
تأکیدکرد«:اربعینامسالاستثناییونمونهاست؛
راهپیماییوتظاهراتپرشوردرایناربعین،وظیفۀ
شرعی و ملی است .ملت بزرگ ایران ،در سراسر
ایران ،با راهپیمایی و تظاهرات خود این نظام را
دفنمیکندومخالفتخودرابا«شورایسلطنت»
غیرقانونی،اعالممینمایدوپشتیبانیخودرابرای
چندمین بار از جمهوری اسالمی اعالم میکند».
بختیار به تکاپو افتاد؛ جلسه شورای امنیت ملی را
تشکیلداد؛نتیجهجلسه،نمایانشدناستیصال
کامل بود! آن ها به این نتیجه رسیدند که قادر به
مهار این سیل خروشان نیستند .روز  30دیماه
سال،1357تیتراولروزنامهکیهان«عظیمترین

روز بعد از تظاهرات بزرگ اربعین ،بختیار تصمیم
گرفت روش خــودش را عوض کند؛ با دستور او،
تعدادی از چماق داران با عنوان راهپیمایی قانون
اساسی ،به خیابانهای تهران آمدند؛ اقدامی که
البته ،خشم مردم را برانگیخت و در شتاب گرفتن
سقوط رژیــم ،نقش مؤثری ایفا کرد .در این بین،
امام(ره) اعالم کرد که به ایران باز میگردد .موجی
از شور و شــادی فضای کشور را فرا گرفت .زمان
بازگشت امام(ره) ،روز ششم بهمنماه اعالم شد،
امابختیاربابستنفرودگاهها،مانعازبازگشترهبر
انقالب شد .روز هفتم بهمنماه ،همزمان با سالروز
رحلت پیامبر(ص) ،مردم به این اقــدام بختیار ،با
راهپیماییهایمیلیونیپاسخدادند.روزبعدازآن،
روحانیون و دانشگاهیان در مسجد دانشگاه تهران
متحصنشدندوباپیوستندوسرتیپویکسرهنگ
هوانیروز به مــردم ،شرایط برای بختیار سختتر
شد .او روز 9بهمنماه اعالم کرد« :آیتا ...خمینی
هر وقت که میل داشته باشند ،میتوانند به کشور
بازگردند ».همان روز در مشهد ،راهپیمایی یک
میلیوننفریبرگزارشد.بختیاردرواپسینکوشش
بی ثمر خود ،تالش کرد با آوردن تانکها و ادوات
نظامیبهخیابانهایتهران،روز 12بهمن1357
همزمان با ورود امام خمینی(ره) به ایران و ایجاد
رعبووحشتدرمیانمردم،ازشتابسقوطبکاهد؛
اما در آن روزهای تاریخی ،چه کسی به مانورهای
نخستوزیر«سوسیالدموکرات»توجهمیکرد؟با
ورودامامخمینی(ره)وتعییندولتموقت،بختیار
عم ً
ال به پایان کار رسید .او چند ماه مخفی شد و در
نهایت در فروردین  ،1358به فرانسه گریخت تا
در آنجا به فعالیتهای ضد انقالبی خود بپردازد و
بعدها،دستدردستصدامبگذارد!

...

تاریخانقالب
تکاپویمتحدانخارجیشاه
برای جلوگیری از بازگشت امام(ره)

با اوج گرفتن انقالب اسالمی ،تنها حضور
امامخمینی(ره)درمیانتودهمردمکافیبود
تا سقوط رژیم پهلوی را رقم بزند .به گزارش
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
متحدان شاه برای عملی نشدن این موضوع،
سعی کردند مانع ورود امام خمینی(ره) به
ایــران شوند .کارتر ،رئیس جمهور آمریکا،
امیدوار بود که امــام(ره) در فرانسه بماند و
دولــت بختیار این شانس را پیدا کند که به
اعتصاباتخاتمهوبهامورسامانیبدهدومانع
سقوطقطعیرژیمشود؛اماامامخمینی(ره)
در  22دیمـــاه ،قاطعانه اعــام کــرد که به
ایران بازخواهد گشت .کارتر که مطمئن بود
این تصمیم باعث سرنگونی دولــت بختیار
خواهدشد،صبحخیلیزود،ازژیسکاردستن
(رئیسجمهورفرانسه)تقاضاکردهرتالشی
که از وی ساخته است ،برای تأخیر در عزیمت
امامخمینی(ره)بهایران،بهکاربندد.مخالفت
با بازگشت امام خمینی(ره) ،تنها به مقامات
خارجی محدود نمیشد؛ مقامات داخلی
نیز برای جلوگیری از بازگشت رهبر انقالب،
به تکاپو افتاده بودند .درباره نحوه رهبری امام
خمینی(ره)واهمیتخبربازگشتبهایران،باید
به این موضوع توجه داشت که شخصیت الهی
ایشان،درکلیهمقاطع،بخشالینفکیازجریان
انقالب و رویــدادهــای آن محسوب میشود.
امام(ره)،باآنکه 14سالدورازهممیهنانخود
زندگیکردهبود،دربارهتوانبالقوهانقالبیکه
ییافت،نظریبسیارصائبداشت
درکشورتجل 
و توانست تودههای مردم ایران را برای رسیدن
به هدفی بسیج کند که حتی در پاییز سال
 1357نیز ،از دیدگاه بسیاری از افراد داخل
کشور،دورازدسترسبهنظرمیرسید؛اماروند
وقایع ،نشان داد که برآورد امام خمینی(ره) از
تواناییملت،کام ً
الدرستاست .بهاینترتیب،
با بازگشت امام(ره) ،طومار حیات رژیم پهلوی
درهمپیچیدهشد.

