
 رمانی کتر مظفر بقایی کدمعمای 

 عبداهللا شهبازی
 

 در اختیـار مؤسسـه مطالعـات و         1374اسناد شخصی دکتر مظفر بقایی کرمانی در سـال          
های سیاسی قرار گرفت و من از همان زمان کـار بـر روی ایـن اسـناد را آغـاز                       پژوهش
داشـته ولـی    معینی  و ترتیب   قطعًا در زمانی که این اسناد در خانه بقایی بوده نظم            . کردم

تبدیل شده بود و  از اوراق کامًال به هم ریخته     انبوهیدر جریان نقل و انتقاالت بعدی به        
دو در طـول    به کمک سرکار خانم دکتر دیبا شریعت        . شکل به دست من رسید    همین  به  

ها و نوع خـط ایشـان را شـناختم و بـرای هـر                 این اسناد را مرتب کردم، شخصیت     سال  
سنگینی کار با خانم شریعت بود و من تنها روزی یکـی            . ای تشکیل دادم   دستخط پرونده 

در طول کار شاق تنظیم اسناد بـود کـه بـا نقـش              . کردم  دو ساعت ایشان را راهنمایی می     
برجسته عیسی سپهبدی و حسین خطیبی در تحوالت سال نهضت ملّـی شـدن صـنعت                

ل اشتغال تمام وقـت بـه پـژوهش         به دلی اشتیاق فراوان،   رغم    متأسفانه، به . نفت آشنا شدم  
 1376در سـال    . فراغتی برای تدوین کتابی درباره بقایی نداشـتم        در آن زمان     زرساالران،

حاصل کـار ایشـان   . دکتر حسین آبادیان تدوین کتابی درباره زندگینامه بقایی را پذیرفت         
: تهران تر مظفر بقایی،  کزندگینامه سیاسی د  حسین آبادیان،   : زیرکتابی است با مشخصات     

 .  صفحه، رقعی620، 1377های سیاسی،  مؤسسه مطالعات و پژوهش
در این مقدمه، به ارتباطات بقـایی  . گاشتمای است که بر کتاب فوق ن     مقاله زیر مقدمه  

آبادی منتشـر شـد و        بعدها، خاطرات شمس قنات   . های صهیونیستی توجه کردم     با کانون 
هـا   انقالب، بر ارتباطات بقایی به صهیونیستها پیش از  برایم جالب بود که وی نیز، سال    

  : نویسد آبادی می قنات. توجه کرده بود
چ یه:] آبادی گفت   ها با بقایی زندگی کرده بود، به شمس قنات          رندی که مدت  [
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چـرا  : هـا قـرارداد عـدم تعـرض دارد؟ گفـتم            سـت یونی بـا صه   بقـایی تـر   ک د یدان  یم

جــا و ک کرمــانیا شــهاب رزیــ پســر مکرمــانی بقــاییتــر ک؟ دییگــو یمزخــرف مــ
در گذشـته    بقـایی ه  کـ  یا  دهیده و شن  یچ د یه: جا؟ گفت ک یهودی یها  ستیونیصه
هـا   نـگ یتی خطابـه، در م یرسـ کبون و هم حـزب و هـم   یه هم قلم داشت و هم تر ک

چ یه به هـ   ک د؟ حال آن  ی بگو یالملل سخن   نیست ب یونیه صه یلمه عل ک یک دفعه   یک
) هـا   سیانگلـ  (ییایـ در] ؟[ 1انیکـ  سر پور ن    و نه در عزا دست از      یوجه نه در عروس   

ــه، نشــن: گفــتم. داشــت یبرنمــ ــ دهین ــ ایام، ول ه او طرفــدار کــشــود  یل نمــیــن دلی
هـا    ستیونیبا صه : گفتم. نگفتم طرفدار آنهاست  : گفت. الملل باشد   نیست ب یونیصه

ق شـوهرخواهرش   یـ  از طر   :ق؟ گفـت  یـ آخر از چـه طر    ... قرارداد عدم تعرض دارد   
 اسـت و صـاحب فـاز        ی سرشناس جهـان   یها  یهودیه از دارودسته    کتر رستگار   کد

 اگـر خـواهر آدم هـم        یحتـ . شـود   یل نمـ  ین دل یباز هم ا  : گفتم. یساز  لی اتومب یک
 یربـاور یآدم د: گفـت . سـت ی بـرادر ن یرکل همفی باشد دل یرکطرفدار شخص باف  

  2...یهست
✳✳✳ 

 
ـ  ی از بحـث   کـ ی) . ش 1366-1290(رمانی  کتر مظفر بقایی    کد هـای   رین شخصـیت  انگیزت

رمان بـه   ک خانواده دارای پیشینه سیاسی در       کاو در  ی    .سیاسی تاریخ معاصر ایران است    
های مخفی وابسته به لژ بیداری ایران در         پدرش، میرزا شهاب، از فعالین انجمن     . دنیا آمد 

رمان بود و رهبری سازمانی را به دسـت داشـت           کدوران محمدعلی شاه و پس از آن در         
رمان را به دسـت     کرات  کاو سپس ریاست فرقه دم    . شد  نامیده می  حیاء نفوس مجمع ا ه  ک

در دوره چهارم به نمایندگی مجلس شورای ملی رسید و تا پایان عمر در تهـران             ،  گرفت
 . به سر برد

 27 سالگی به خرج دولت برای ادامه تحصیل راهـی فرانسـه شـد و در                 18مظفر در   
لیت احـزاب سیاسـی در فضـای پـس از شـهریور             با رواج فعا  . سالگی به ایران بازگشت   

او ابتـدا بـه عضـویت       . هـای حزبـی یافـت       ، بقایی راه پیشرفت خود را در فعالیت       1320
از دوستان  (السلطان بیات، سید محمد صادق طباطبایی         ه توسط سهام  کحزب اتحاد ملی،    

ز این   ا ،مدتی بعد . دار حزب فوق شد     یل شد، درآمد و خزانه    کاظمی تش کو باقر   ) پدرش
 

  و در چاپ اشتباه شده؟نگان باشدیبوزشاید در اصل  . 1
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، پنـد الدوله نفیسی درآمد و در روزنامـه          ار مشرف کحزب جدا شد و به عضویت حزب        

رات کـ فعالیت سیاسی بقایی بـا تأسـیس حـزب دم   . نوشت نشریه این حزب، مقاالتی می  
ثیـری از   کبقایی، به سـان گـروه       .  وارد مرحله جدیدی شد    ،السلطنه  قوام، به رهبری    ایران

رات قوام به سرعت    کاو در حزب دم   .  این حزب پیوست   جوانان جویای نام آن زمان، به     
رمـان بـه ایـن خطـه رفـت و           کرد و برای تأسیس و تصدی شعبه این حـزب در            کرشد  

رمان بـه مجلـس پـانزدهم راه        کاندیدای این حزب از     ک به عنوان    1326سرانجام در سال    
 . یافت
 

دانند و فعالیت    ا می کرات قوام را حزبی متمایل به آمری      کبرخی نویسندگان، حزب دم   
ه او در کـ نند؛ در حدی ک ا تلقی میکبقایی در آن را سرآغاز گرایش او به امپریالیسم آمری    

 »ا در عرصـه سیاسـی ایـران   کمهره آمری«اش به عنوان  تمامی دوران پسین زندگی سیاسی 
های شخصـی     طلبی  جاه. ستها  این پیچیدگی نقش سیاسی بقایی بیش از        3.نمود  عمل می 

 و شناخت پیوندهای    بخشید   چهره خاصی می   های روز قدرت به وی     انونکبا  و تنازع او    
ردهای بقایی بیش   ک عمل ،ارشناسانکبه زعم برخی    . ساخت  خارجی بقایی را دشوارتر می    

ه درسـت در همـین      کهای مخفی صهیونیستی است      اپوی سازمان کاز هر چیز منطبق با ت     
 24/ 1948 مـه    14دانـیم در     میکه    نچنا. گرفتند ی سخت را در ایران پی می      کدوران تحر 

ــت  1327اردیبهشــت  ــماً اعــالم موجودی ــت اســرائیل رس ــ دول  ،ســاعدمحمــد رد و ک
 1328 اسـفند  14 هـزار دالر رشـوه در جلسـه    400 با دریافـت    ،وزیر وقت ایران   نخست

 وسـیع   ک ایـن بیـانگر تحـر      4.تو بـه رسـمیت شـناخت      کدولت اسـرائیل را بطـور دوفـا       
بهرروی، هرچنـد شناسـایی نـوع    . یستی در ایران آن روز است   های مخفی صهیون   سازمان

ننده بقایی دشوار باشد، ولی در پیوندهای عمیـق او بـا آنـان     ک های خارجی هدایت   انونک
 .تردید نیست

و رئـیس    رکسرلشـ  (روانکحسـن پـا   اش با    های آغازین فعالیت سیاسی    بقایی از سال  
ایـن رابطـه تـا      .  داشـت  ک رابطه نزدی  ،نرواکامینه پا  او،    و مادر فرانسوی  ) کبعدی ساوا 

 و  عیسـی سـپهبدی   به این حلقه دوستان بایـد       . های زندگی اینان ادامه یافت     واپسین سال 
 علی زدر ایـن  .  با سفارت فرانسه در تهران داشتکاین حلقه ارتباط نزدی  .  را افزود  ریه
ای  میـت ویـژه    از اه  ، دوسـت دوران فرانسـه او      ، پیوندهای بقایی با عیسی سپهبدی     ،میان

 
 .1366 دیماه 15-13، کیهان، "مروری بر زندگی سیاسی مظفر بقایی" ،الرضا شهابی دکتر سیف . 3
 .93ص , 1369البرز، : تهران, ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدویآخرین سفر شاه ویلیام شوکراس،   . 4
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ه سـپهبدی واسـطه     کـ گـذارد    اسناد به دست آمده تردیدی برجای نمـی       . برخوردار است 

هـایی   نمونه. ردک ه راه سیاسی او را ترسیم می      کهای مرموز به بقایی بود       انتقال برخی پیام  
انگیزترین آن   ترین و حیرت   ه شاید مهم  کتاب حاضر معرفی شده است      کاز این اسناد در     

 استیضـاح تـاریخی     ،این سند .  نطق بقایی در استیضاح دولت ساعد باشد       نویس متن پیش 
ـ  بـه عنـوان   ،ه واجد اهمیت فراوان در تحـوالت سیاسـی آن دوران اسـت          کفوق را     کی

 .گذارد  به نمایش میسناریوی از پیش طراحی شده
 

برد و پس از بازگشـت بقـایی بـه         در پاریس به سر می     1932عیسی سپهبدی از سال     
هـای سـپهبدی و بقـایی در      و نامه،اتباتکاین م. اتبه داشتک بطور منظم با او م   ایران نیز 

سپهبدی تـا   . این دو است  میان   بیانگر رابطه بسیار صمیمانه      ،دوران اقامت آنها در فرانسه    
او در .  در پاریس بود ولی ناگهان تصمیم گرفت به ایران بیاید          1947ژانویه  / 1325بهمن  

 یاز طریق آدرس شـخص ثـالث      ه  ک به بقایی،    1325 بهمن   4/ 1947 ژانویه   24نامه مورخ   
  : رد، نوشتک ارسال نه مستقیماً

ه تصمیم قطعـی    ک با این  .نون تغییر بزرگی در پروژه زندگانی من حاصل شده        کا
نم کـ ه باید حضـورا عـرض   کبه دالیلی نون کداشتم چند سالی در پاریس بمانم، ا      

  . مسافرت خواهم نمود... سفندماه آتیه ا15ناچار به مراجعت هستم و در حوالی 
الـت موفـق باشـد تـا        کار و که بقایی تا زمان مراجعه او به ایران در          کند  ک او آرزو می  

زمان ورود سپهبدی بـه ایـران      . ندکار  که دیده است تعبیر خود را آش      ک »خواب روحانی «
همزمـان بـا    . شد  ه توسط شاپور ریپورتر هدایت می     کمقارن با آغاز عملیات بدامن است       

عضـو هیئـت    بقایی   1326در آذر   . گردیدورود سپهبدی به ایران رشد سریع بقایی آغاز         
رات ایـران و دبیـر آن و عضـو هیئـت سـری تصـفیه حـزب                 کـ اجرائیه موقت حزب دم   

 . رات ایران شدکدم
اتبات بعدی سپهبدی با بقـایی تـداوم دارد؛ الهـامی         ک در م  »خواب روحانی «القاء این   

ه بقـایی  ک باید بیفزاییم .بقایی را به سوی سرنوشتی بزرگ فراخوانده است      ه گویا   کغیبی  
رارًا ورود خود به صحنه سیاست      ک عمیقاً باور داشت و      "الهام غیبی "تا پایان عمر به این      

ه گویـا هـادی او در   کـ داد  ردهای خویش را به عواملی ماوراء طبیعی نسبت مـی   کو عمل 
ای از تهران بـه       در نامه  1336ای نمونه، در سال     بر.  است  اش بوده  مقاطع حساس زندگی  

  : نوشت ، در پاریس،علی زهری
خـواهیم و چـه بایـد       ه چه می  کرده بودی   کاغذ پیش از این دو سئوال       کدر چند   

ه مراجعـه   کـ به گذشـته هـم      . نمک  جوابی پیدا نمی   "ردکچه باید   "در باب   ... رد؟ک
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ایـم    ردهکاری  کهر وقت   . ام  هردم دیدم خودم هیچوقت به این سئوال جواب نداد        ک

 و حـاال هـم      ...شـانیده اسـت   ک نوع الهام باطنی مـرا       کرده است یا ی   کبه دلم اثر    
و این حالـت    . نمکه چه ب  کمنتظر اثر قلبی و الهام باطنی هستم        ) البته به سهم خودم   (

غیر از ایـن    .  قسمتش مربوط به همان نیامدن الهام است       کیاقًال  هم   intertie فعلی
 ...سازی خواهد بود لیشهکخواهم بنویسم لفاظی و هرچه ب

ی دوبار در بچگی به من دست داده است و شاید هم برایـت              که ی کحالتی است   
هم از بعداً ... رده باشمکه من برایت تعریف ن    کمتر چیزی هست    کگفته باشم، زیرا    

 ه زمـان حاضـر    کـ ام بارها برایم اتفاق افتاده است         ه به اصطالح بزرگ شده    کوقتی  
بیـنم و   ه دارم خـواب مـی  کام  پنداشتهغفلتًا  آمده است و    ) رویا(مثل خواب   نظرم    به

ه کـ در ده سـالی  . ه از خواب بیدار شـوم مـثال در خانـه پـدرم خـواهم بـود               کوقتی  
بعـدها هـم   . به من دست داد    intenseفرنگ بودم، چهار پنج دفعه این حالت بطور         

ی دو بـار ایـن حالـت را    کـ بـیش از ی ه در این چند سـال اخیـر       کهر چند   . همینطور
  ...ام نداشته

. نـد ک شـود یـاد مـی       ه به او می   ک "هایی  الهام"رر از   کهای دیگرش نیز م     بقایی در نامه  
ی از  کـ ی هـم  ه ایـن  کـ نم  ک تصور می «: نویسد  به زهری می   1336 اسفند   18در نامه   مثالً،  

 ».نیمکه اینطور عمل بکالهاماتی بود 
 

. ار داریـم  کارا بـا دو گونـه نامـه بـه بقـایی سـرو             کبدی آش در میان اسناد عیسی سپه    
هـا   در این نامه  . ه بیانگر روابط شخصی بقایی و سپهبدی است       کهایی است     نامه ،نخست

ه علی زهری و حسـین  کسپهبدی دوست بقایی است و نوع رابطه از همان سنخی است         
 از تهران بـه بقـایی       1330 بهمن   18 سپهبدی در نامه     ،برای نمونه . خطیبی با بقایی دارند   

  : نویسد رمان چنین میکدر 
 قربانت گردم

 کطی یـ .  بهمن پنجشنبه شب زیارت شد    17 هفته مفارقت تلگراف     کپس از ی  
هفته گذشته تا این تاریخ از لحاظ جریانات حزبـی نهایـت نظـم و آرامـش برقـرار               

، هیچگونـه نگرانـی نـدارد   آن هـم   ه  کـ ه قابل عرض اسـت،      کتنها موضوعی   ... بود
 اعالمیـه   کوسـیله یـ    شـنبه گذشـته بـه     که روز شـنبه و ی     ک انشعاب قالبی است     کی

ه کـ و آنطـرف زده   خیلی اینطرف] حیدر رقابی ["هاله"البته . مفتضحانه آفتابی شد 
تـر فـاطمی    کآقـای د  ... آقایان زیر بار نرفتنـد    . اعالمیه را منتشر سازد   باختر  روزنامه  

ه موضـوع را از لحـاظ حزبـی بـرایش           کد  ری به من ز   درباره اخراج هاله مختصر غُ    
ردیم و عمـل اخـراج هالـه    ک را می توطئه  بینی این     ه ما پیش  کردم و گفتم    کتشریح  
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. ای نداشتیم   شود و چاره    ار محسوب می  کقبل از انشعاب قالبی از جهت حزب شاه       

گنجـد یـا جـایز نیسـت      ه در این مختصـر یـا نمـی   کدر این باب بحث مفصل است       
 جمعیـت  کدر همـان زمـان انتشـار اعالمیـه یـ     . نـیم کصحبت  شفاهًانم تا  کعرض  

ی و فاطمی از آن بـا       کآقایان م . ردندکه تظاهراتی   ک در بهارستان افتتاح شد      "پان"
 .نندک رده و میکقوت و قدرت پشتیبانی 

کلـی    محققـًا بـه   ه تا فردا ظهـر شـنبه        ک] آراء[از جهت مسجد سپهساالر و قرائت       
ما خیلی مراقب   . اند  ردهکهندس مزدا تلگرافی عرض     تمام خواهد شد گویا آقای م     

هـا،    ها و دله دزدی    با تمام تالش  . شرح آن بسیار مفصل است    . جریان اوضاع بودیم  
معظمـی  . ار خواهد داشـت   کی در انجام    أ هزار ر  55زهری طبق پیشگویی آمارگر     

رت پـ کلـی   بـه آبادی و بهبهـانی      ریمک.  نگاه داشتند  13را با دوز و تقلب در ردیف        
ه کـ ای در پـیش بـود         العاده   منظور فوق  13از نگاهداشتن معظمی در ردیف      . شدند

ه کشوف و علنی خواهد شد      کها، م   آثار آن در آینده، آن هم برای رسوایی بعضی        
 ...داستان آن مفصل است

. ردمکـ خـودم عصـر در آنجـا صـحبت     . ردهکلوپ مصدق دوباره جریان پیدا     ک
 شـنیدن اسـت و بـرای مـا موفقیـت            ک تبریـ  صبح مشـغول فعالیـت و     ] زهری[علی  
از منـزل خـودت خبـر دارم،        . اندازه گردیـده اسـت      العاده و منشاء حسادت بی      فوق

ن حضور خـودت  کلی. لیه اوضاع هیچگونه نگرانی نیست   کدر  . همه سالمت هستند  
ان حقیـر  کـ ماکشود و  یل میکجلسات جبهه تش . در تهران نهایت ضرورت را دارد     

یه رفقا، علی، دیوشلی و سایرین و سـایرین، خـوب هسـتند و              لک... نمک ت می کشر
حضـور بنـدگان آقـای    . امیدوارم هرچه زودتر به زیارتت نایـل شـویم     . سالم دارند 

 .مهندس رضوی عرض ارادت و بندگی دارم
  قربان و تصدقت   عیسی

 در مجموعـه   ،معهـذا . ها بیانگر رابطـه عـادی سـپهبدی و بقـایی اسـت             نامهگونه    این
امال متمـایز و   کـ ای   ه رابطـه  کـ ات سپهبدی و بقایی تعدادی نامـه نیـز وجـود دارد             اتبکم

 سـپهبدی نـه   ،ه تعداد آنهـا زیـاد نیسـت   ک ،ها در این نامه. گذارد شگفت را به نمایش می  
امال تفـاوت دارد و لحـن آنهـا         کـ هـا    نثر نامه .  اوست مرشدو  راهنما  ه  کدوست بقایی بل  

ها سـپهبدی   نامهگونه  ایندر . ز و آمرانه به بقایی است    آمی مکبیانگر نوعی دستورالعمل تح   
گویـد و او را بـه عمـل قـاطع         با بقـایی سـخن مـی      مقام    عالی استاد روحانی    کاز مقام ی  

سـاز در تحـوالت      ها بـه مقـاطع بسـیار مهـم و سرنوشـت            نامهاین  . خواند سیاسی فرامی 
ـ  ، منـدرج اسـت    تـاب که در مـتن     کصرفنظر از مواردی    . سیاسی آن زمان تعلق دارد      ک ی

 از طریق سـپهبدی بـه بقـایی     1331 اردیبهشت   22ه در   کنمونه دیگر رهنمودهایی است     
ه سـرانجام   کـ شان است   کاین زمان آغاز اختالفات درونی حزب زحمت      . ابالغ شده است  



7  معمای دکتر مظفر بقایی کرمانی
در ایـن نامـه بقـایی بـه         . ی از حزب منجر شـد     ک به اخراج گروه خلیل مل     1331در مهر   

  : نیمکبه لحن نامه توجه . ده شده استی فراخوانکاخراج گروه مل
  اردیبهشت22صبح دوشنبه 

 ار حزبکپیشنهاد عیسی به مظفر برای ترمیم 
 لی و اصولیک جنبه -الف
هر چـه   .  ندارم "نور"ی و مقیاسی و معیاری جز       ک من برای داوری خودم مح     -1

ی بایـد  کی است و تاریکه از جنس نور یا متمایل به نور نباشد از جنس تاریکو هر   
ر و تامل یادآور    کنده شود و بدین منظور دستور آسمانی را برای مطالعه و تف           کبراف
 :شوم می
 را بـه  ک خراب و فاسد گردد به چـه چیـز نمـ   ک زمین، چون نم   کشمایید نم "

 ".اصالح آورند؟ بهرچیزی الیق نباشد اال بیرون انداخته شود و پایمال خلق شود
تـرا آن بهتـر   . ن و از خـود دور انـداز    ک بـر  نـد کاگر چشم راست تو ترا خیانت       "

ه کـ ه به دو چشم در دوزخ، جایی        ک چشم روی از آن    که در زندگانی به ی    کاست  
 ".رم نمیرد و آتش ایشان نخسپدک

شـف و تحقیـق و بینـا        که تا ایـن دقیقـه بـرای         کیبایی  کصبر و ش  :  عامل زمان  -2
یـرا بـه سردسـته      شدن حریف بسیار زیبنده بـود، از ایـن لحظـه سـم قاتـل اسـت، ز                 

راهزنان و خائنان اگر بیشتر فرصت و مجـال دهنـد باعـث تجـری دزدان و خائنـان               
 همـواره در  "بعلزبوب"ی خشم و عناد است مانند که در تاریکآن مرد  . دیگر شود 

تالش و وسوسه است و هرگز از پای نخواهد نشست، پس مانند خر آسیا به گردن            
 .ردکما آویخته و ما را غرق خواهد 

 5...ندکنده شود تا نور جلوه کی باید برافکریشه تاری
  جنبه عملی-ب
ار کـ ه اسـتعفا داده و یـا تـن بـه            کـ یالت و تبلیغات و تعلیمات،      ک مسئولین تش  -1
ار خـود را بـه      کاحضار شده بازخواست شوند و      ) تبیکاخطاریه  (دهند، باید با      نمی

ن تمـرد اخـراج شـوند بـه         مسئولین تحویل دهند به سالمتی و درستی، واال به عنـوا          
 .موجب اعالمیه رسمی در روزنامه

تـر بقـایی تحـت    کسان امین بـه شـخص د  کیالت از ک مامورین و مسئولین تش    -2
. تبی گمارده شـوند   کام  کند، با اح  که هر شب مواخذه     کسرپرستی احمد همایون،    

ه ارتبـاط بـا   کـ یالت از ایـن جهـت بایـد زیـر نظـر همـایون باشـد         کسرپرستی تشـ  (
 

 .  اشاره به خلیل ملکی است . 5
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 .)ت مالی و وصول عایدات حزب داردمسئولی

ه مسـئولین قبلـی   کـ  من خودم مسئولیت تبلیغـات و تعلیمـات را، در صـورتی       -3
نم تـا   کـ  پذیرم و در حـزب بیتوتـه مـی          نند، می کار ن کرسما استعفا بدهند و یا عمال       

ه کـ داری،  تـب کنم تـا جنبـه م   کـ  ادر را تجدید می   کالس  کارها رو به راه شود و       ک
 درس منظم هفتگـی در  کفراد مومن است، احیا شود و مظفر باید یتنها راه جلب ا 

 .الس بپذیردکاین 
 تفتیش و انتظامات بسیار قوی و موثر هم تحـت سرپرسـتی و مسـئولیت                ک ی -4

ه هر روز گـزارش روزانـه راجـع بـه جریانـات و عوامـل                کیل شود   کمظفر باید تش  
 .نندکتقدیم 

ام شود و برای تحریرات و دفتر حزب        فعال این امور باید با قطعیت و سرعت انج        
زاده از جنبه مسامحه عادی خود بیرون آید، واال به شخص منظم و               هم باید یوسفی  

  .مرتب دیگری سپرده شود
 .تاب مندرج استکها در متن  های دیگر از اینگونه نامه نمونه

 
ه و   رهنموددهنـد  ؛بینیم در این نامه سپهبدی  مرئوس حزبی بقایی نیسـت           ه می کچنان

ـ            . راهنما و استاد اوست    اتبـات دوسـتان   ک از مکاین نوع خـاص از رابطـه را در هـیچ ی
سازد   مطرح میهای فوق این نظریه را به جد      تعمق در نامه  . یابیم صمیمی بقایی با او نمی    

انونی پنهان و مرموز بوده و از این طریق در مقاطع حسـاس             که سپهبدی رابط بقایی با      ک
ه از طریـق    کـ  "مرشـدی "آن  . رده اسـت  کـ   را به بقایی ابـالغ مـی       انونکرهنمودهای آن   

ه پاسـخ قطعـی بـه آن بـا          کیست؟ این پرسشی است     کگوید   سپهبدی با بقایی سخن می    
رد بـیش و پـیش از   کمعهذا، به گمان نگارنده، این شیوه عمل . ن نیست کاسناد موجود مم  

ایی سـپهبدی و    آشـن . اپوی شـاپور ریپـورتر در ایـن دوران منطبـق اسـت            کـ س با ت  کهر
های خارجی در تهران بودند      نان سفارتخانه کارکهر دو از    . محتمل است کامًال  شاپورجی  

سپهبدی در سفارت فرانسه و شاپور ریپورتر در سفارت هند و سـپس ایـاالت متحـده                 (
و هر دو به تدریس در دانشگاه جنگ اشـتغال داشـتند؛ سـپهبدی زبـان فرانسـه                  ) اکآمری

 سرویس اطالعاتی   کطبق سند بیوگرافی  . ر ریپورتر زبان انگلیسی   رد و شاپو  ک تدریس می 
دارای ریپورتر پسـر مرحـوم سـقر اردشـیرجی ریپـورتر      . سرتیپ شاپور ا«بریتانیا درباره  

تصـویر آن در اختیـار      ه  کـ  ،»بـانو   نشان شوالیه فرمانده امپراتوری بریتانیا و لیدی شـیرین        
امور خارجـه هنـد مـأمور و بـه عنـوان             به وزارت    1947در سال   «، شاپور   نگارنده است 

در ... رودیته هند در ایـران در تهـران مشـغول فعالیـت شـد             کدبیراول ارشد اولین سفیر ا    
 دوره سه ساله به وزارت امور خارجه ایاالت متحده مـأمور   کجریان بحران نفتی و در ی     
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ورانی در تمامی د  . بیر در تهران، منصوب شد    کو به عنوان مشاور سیاسی هندرسن، سفیر      

در . دار بـود     را عهـده   6ه منجر به سرنگونی مصدق شد، او مسئولیت عملیات در منطقه          ک
رد و  کـ  در تهران نیز تدریس می    ] دانشگاه جنگ [ده سلطنتی ستاد    کاین دوران او در دانش    

 و سایر نشریات    های ایاالت متحده و اخبار جهانی      گزارشو  ) لندن (تایمزبرای نشریات   
 ».نمود گزارش تهیه می

 
وی کنـد کـه       مـی بررسی بیشـتر در زنـدگی و شخصـیت عیسـی سـپهبدی روشـن                

ننـده بـه بقـایی      ک  قاطع و تعیـین    ،توانست شخصًا نویسنده چنین رهنمودهای عجیب      نمی
 اردیبهشـت   15ه به دعوت نگارنـده در تـاریخ           کای    در جلسه  ،تر سعید فاطمی  کد. باشد
ر را  کالـذ  های فـوق   نامه،  برگزار شد  در محل موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران         1375

  : خالصه سخنان ایشان چنین است. مطالعه نمود و نظر خود را بیان داشت
ه کـ روزهایی بـود  ( با سپهبدی کام و آشنایی بسیار نزدی      ساله 50براساس تجربه   

 اتـاق در دانشـگاه تنهـا بـودم و او را در حـد اعضـای                  ک ساعت با وی در یـ      8من  
تیـو  که سـپهبدی بـه بقـایی دیر     کـ برای من قابل قبـول نیسـت        ) مشناس  ام می   خانواده

 . او رابط بوده استیقیناً . داده است می
 منشی سفارت فرانسـه بـود و   1326عیسی سپهبدی پس از ورود به ایران در سال  

فـردی  . رد و استاد دانشگاه شـد    کولی خیلی سریع رشد     . داد  به دانشجویان ویزا می   
از خود من پـنج هـزار تومـان         . ثیفکخالقی و بسیار دزد و      بود بسیار فاسد از نظر ا     

تـر ابوالقاسـم   کد. دهکار قانونی من در شـورای دانشـ      کرشوه گرفت برای تصویب     
 قالیچه و دو گـونی بـرنج رشـوه    ک نیز به ایشان ی،ه حی و حاضر است ک ،ای  قمشه
ز ه مغـ  کاصال چنین شخصیتی    . شناسم  ه من سپهبدی را می    کپنجاه سال است    . داد
در اواخر  . شخصیت بود    و بی  ک مردی به غایت ترسو، ناپا     .ر بقایی باشد نبود   کمتف

تـا ایـن اواخـر زنـده بـود و پـس از          . خـورد   عمر دیوانه شد و نجاست خـود را مـی         
الدین امیرعالیی خویشاوندی داشت ولی امیرعالیی از         با شمس . ردکانقالب فوت   
 . آمد او بدش می

تهـران دوسـت    در (USIS) اکـ اتی سفارت آمری  تر گریدی رئیس دفتر اطالع    کد
امال تسـلط داشـت و سـپهبدی بـا او           کـ گریدی به فرانسه    . روزی سپهبدی بود    شبانه

تـه شـده بـه     که همه این مطالـب دی     کبرای من قطعی است     .  معاشرت زیاد داشت  
 .سپهبدی است و او قطعا رابط بوده است برای انتقال دستورات به بقایی

 
6.   Field Operations 
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آنها را بخواهید و بدون پیشداوری و القاء نظـر خودتـان            . تنددو سه نفر زنده هس    

ر منـدرج در ایـن      کـ فه  کـ همـین نظـر را خواهنـد داد         قطعـاً   . نیدکاز آنها استفسار    
ای،   تـر قمشـه   ک د .مطالب از سپهبدی نیست و اصوال سپهبدی چنـین آدمـی نبـود            

. ی نبـود  سـپهبدی چنـین آدمـ     . اند  تر ضیاء الدین دهشیری از آن نسل هنوز زنده        کد
خـواهر اسـفندیار بزرگمهـر    . خـوار  ار در رو، زنباره و رشـوه کفردی بود تنبل، زیر     

مبتال بـه سـرطان   . وی ابتدا دانشجویش بود و بعد او را به زنی گرفت        . همسر او بود  
ه پـول   کـ سـپهبدی بـرای این    . برای عمل در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد       . شد

  .ردکن گذاشت و فرار عمل را ندهد، زن را در بیمارستا
اپوی سیاسـی گسـترده بقـایی     کـ  با ورود سپهبدی به ایران ت      ،گفتیمکه    چنان, بهرروی

سـردار  (مـت   کر و با حمایت سیاسـی رضـا ح        کالذ  محفل فوق  کمکبقایی به   . آغاز شد 
 بـه   شاهد. ندک را منتشر    شاهد دوره جدید روزنامه     1326موفق شد در اوایل سال      ) فاخر

هـای   هکار شـب  کاو با حمایت آشـ    . سی مظفر بقایی شهرت فراوان یافت     عنوان ارگان سیا  
های برجسـته سیاسـی      ی از چهر  کمطبوعاتی و تبلیغاتی داخلی و خارجی به سرعت به ی         

تهـران بـه    دوم  ه در انتخابات مجلس شانزدهم به عنوان نماینده         کروز بدل شد تا بدانجا      
 .)محمد مصدق بودتر کداول نماینده . (مجلس شورای ملی راه یافت

تـرین مخـالف او    آرا، بقـایی سرسـخت   علی رزم وزیری سپهبد حاج در دوران نخست  
وم شد ولی در دادگاه تجدیـدنظر    ک سال زندان مح   کبود و به همین دلیل دستگیر و به ی        

ه توسـط مطبوعـات آن زمـان        کـ هـای جنجـالی،       مهکها و محا    این مخالفت . تبرئه گردید 
بدینسان، بقـایی در آسـتانه چهـل        . رت بقایی را افزایش داد    یافت، شه   اس وسیع می  کانع

 .شور بدل شدکسیاسی اول ی از چند چهره درجه کسالگی به ی
شـدن صـنعت    ملّـی   وتاهی بعد طرح    کآرا به قتل رسید و مدت          رزم 1329در اسفند   

ه مقـارن بـا     کـ در این زمـان،     . نندگان آن بود، تصویب شد    کی از امضا  که بقایی ی  کنفت،  
ت نفت انگلیس   کس سازمان خلع ید از شر     أوزیری حسین عال است، بقایی در ر        نخست

تـر محمـد    کیل دولـت د   کبـه تشـ   1330این حوادث، در اردیبهشت     . و ایران قرار گرفت   
ت نفت انگلیس و دولت بریتانیـا       کسو و شر  کمصدق انجامید و اختالفات میان ایران از ی       

 .از سوی دیگر به اوج خود رسید
های اصلی نهضـت ملـی مطـرح     ی از چهره ک بقایی خود را به عنوان ی      در این دوران،  

ازجمله، بقایی طی نطقی در مجلـس خـود را          . شد رد و به این عنوان نیز شناخته می       ک می
ه بـه ملـت ایـران و بـه مـا      کـ تر مصـدق پیشـوای خـودم    کمراقب و محافظ د «به عنوان   

 .  مطرح نمود»اری را دادهکبزرگترین درس فدا
رد و او را بـه  کـ ه نقش بقایی را در حوادث سیاسی روز برجسـته      ک  دیگر حادثه مهم 
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.  اسـت مـاجرای خانـه سـدان    بدل نمـود،   "ضد انگلیسی " چهره جنجالی و شاخص      کی

ت نفت انگلـیس و ایـران،       کارمند شر کروان،  ک امیر حسین پا   1330ظاهرًا در اوایل تیرماه     
. ر. ت نفـت بـه منـزل ن   کو تبلیغات شره اسنادی از اداره انتشارات  کبه بقایی اطالع داد     
. شـود  السـلطنه منتقـل مـی    ت نفت انگلیس در ایران، در خیابان قـوام      کسدان، نماینده شر  

 خانـه   جهانگیر تفضـلی  ، رئیس شهربانی وقت، و      اهللا زاهدی   ر فضل کسرلشبقایی به همراه    
ان توسـط   بخشی از اسناد خانه سد    . رد و اسناد مزبور را به دست آورد       کسدان را تفتیش    

، و سایر مطبوعات آن زمان، منتشر شد و جنجال بزرگـی بـه پـا                شاهدبقایی در روزنامه    
 کاسناد خانه سـدان بـه عنـوان مـدار         ) 1331خرداد  (بعدها، در جریان دادگاه الهه      . ردک

اصالت ایـن مـاجرا     ،  امروزه. ت نفت انگلیس در امور داخلی ایران ارائه شد        کمداخله شر 
 یا بخشـی از     ، اسناد فوق  7، از جمله آبراهامیان   ، و برخی محققین   مورد تردید جدی است   

  8.دانند شده می اریک را جعلی یا دست،آن
ی از رهبـران    کـ مل. ردکی را آغاز    کاری نزدی کی هم کدر این دوران بقایی با خلیل مل      

 انشـعاب پرهیـاهویی را از ایـن حـزب سـازمان داد و      1326ه در سال کحزب توده بود   
 نیـروی سـوم   این مشـی بعـدها بـه نـام          . و شد کسیالیستی مستقل از مس   منادی مشی سو  

 بـه   ،سـازمان نگهبانـان آزادی    ی به اتفاق هوادارانش به      کپس از مدتی، مل   . شهرت یافت 
شـان  کحـزب زحمت   به اتفـاق بقـایی       1330پیوست و در اواخر اردیبهشت      , رهبری بقایی 

سـازمان نگهبانـان آزادی     .  بود  ارگان این حزب   شاهدروزنامه  . ردک را تأسیس    ملت ایران 
ـ        بـا بهـره    ،شان ملت ایران  کو سپس حزب زحمت     کگیـری از تجـارب سـازمانی و تئوری

حـزب  . نـد کسـب  کارگران نفـوذی    کران و   ک توانست در بین روشنف    ،ی و دوستانش  کمل
رفت، نقش اصلی    ل عضو جبهه ملی ایران به شمار می       که تنها سازمان متش   کشان،  کزحمت

مقابلـه ایـن دو حـزب حـوادث         .  نفـوذ حـزب تـوده بـه عهـده گرفـت            را در مقابله بـا    
 .ه در نهایت نهضت ملی ایران را تضعیف نمودکآفرید  آمیزی  خشونت

 

 
چاپ خـارج از   (کنکاش، "چینی در فرهنگ سیاسی ایران   فکر توطئه "هامیان،  یرواند آبرا :  بنگرید به  . 7

 .1369، دفتر هفتم، تابستان )کشور
نگارنده در طی کار چند ساله خود بر روی اسناد خانه سدان در مجموعه بقایی به ایـن نتیجـه قطعـی                       . 8

ار گرفتـه و اسـامی و   به عبارت دیگر، اصل اسناد دستمایه قـر   . رسید که اسناد فوق کامًال جعلی است      
در این باره دالیل کامًال مستندی دارم کـه در زمـان            . مواردی که مورد نظر بوده به اسناد افزوده شده        

 ) 1382 خرداد 14شهبازی، تهران، . (مناسب به صورت مقاله عرضه خواهم کرد
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تـر محمـد مصـدق      کهایی علیه دولـت د      مخالفتتدریج    به بقایی   1331از اوایل سال    

 شان در مسـئله مصـدق دو دیـدگاه پدیـد          کدر این زمان در حزب زحمت     . داشت  ابراز می 
ه کـ ی کدید و دیدگاه مل اری با مصدق را پایان یافته می  که دوران هم  کدیدگاه بقایی   : آمد

 مواضـع بقـایی در ایـن        1331 تیرمـاه    26از  . اری با مصدق تمایل داشـت     کبه تداوم هم  
رد و احمد قـوام را  کنار کوزیری بر   در این روز شاه مصدق را از نخست       . زمینه علنی شد  

تر عیسی سپهبدی از سـوی بقـایی بـا قـوام            کر همین روز، د   د. به جای او منصوب نمود    
ی و همراهانش از این مالقات مطلع شدند و خواستار آن گردیدند            کخلیل مل . ردکدیدار  

بقـایی ابتـدا    . ه مضمون گفتگوهای سپهبدی با قوام بـه اطـالع اعضـای حـزب برسـد               ک
رد کی اعالم    و کپزش. رضانور بستری شد  دکتر  رد و در بیمارستان خصوصی      کتمارض  

به دلیل تمارض بقایی، رسـیدگی بـه مسـئله تـا            . سی حق مالقات با بقایی را ندارد      که  ک
. ار شـد  کآشکامًال  تا آن زمان مخالفت بقایی با نهضت ملی         .  به تعویق افتاد   1331مهرماه  

وشید از پاسخگویی طفـره  ک ه میکیل شد و بقایی ک جلسه حزبی تش1331 مهرماه 20در  
سـپس،  .  از حزب استعفا نمود و در خانـه نشسـت          ،ردک کت جلسه را تر   رود با عصبانی  

ی را،  کـ ، به دفتر حـزب ریختنـد و طرفـداران مل          1331 مهرماه   22هواداران او، در عصر     
ز حـزب آوردنـد و طـی    کـ پس از ضرب و شتم، بیرون رانده و بقایی را از منـزل بـه مر      

ه در روزنامه   کای،    طی اطالعیه بقایی  . ردندک نفر از اعضای حزب را اخراج        12اجتماعی  
در پی ایـن    . ردکمونیست بودن او عنوان     کی را   ک منتشر شد، علت اخراج خلیل مل      شاهد

 بـه  شـان ملـت ایـران   کحـزب زحمت : شان به دو گروه منشعب شد  کاطالعیه، حزب زحمت  
 .یک به رهبری خلیل مل)نیروی سوم(شان ملت ایران کحزب زحمترهبری بقایی و 

 
مونیسـم در ایـران خـط اصـلی تبلیغـاتی بقـایی و              ک بزرگنمایی خطر    در این دوران،  

هـای   های بعـدی قـدرت     ای برای دخالت   این تبلیغات بهانه  . داد یل می کارانش را تش  کهم
) حزب تـوده (مونیست هوادار شوروی در ایران که حزب   کاین درست است    . غربی بود 

 ،ار شدکبعدها آشکه    چنان ،ودر برخی مناطق شهری از نفوذی قابل اعتنا برخوردار شده           
رده بود، معهـذا در ارزیـابی میـزان ایـن نفـوذ و              کدر صفوف نیروهای مسلح نیز رسوخ       
اشـانی بـه    کاهللا    تر مصدق و هـم آیـت      کهم د . شد  قدرت حزب توده به شدت اغراق می      
 .  ترفند تبلیغاتی امپریالیستی توجه داشتندکبزرگنمایی نقش حزب توده به عنوان ی

تر حسـین فـاطمی، وزیـر امـور خارجـه دولـت مصـدق، طـی                 ک د 1331ر   مه 30در  
. یادداشتی به سفارت انگلیس قطع روابط سیاسی ایران با آن دولت را به اطـالع رسـانید                

ی از رهبران اصـلی     کتر بقایی ی  کد. در پی این اقدام فعالیت مخالفین دولت شدت گرفت        
 . مخالفین بود
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. ردک دیگر حمایت علنی خود را از شاه اعالم           بقایی بار  1331در ماجرای نهم اسفند     

همراه همسرش، ثریا اسفندیاری، از ایران خـارج  به در این روز شاه، ظاهراً، قصد داشت   
مخالفین خروج شـاه از     . اخ مرمر رفت  کوزیر، برای خداحافظی به       مصدق، نخست . شود

ن ارتـش بـود     رهبری این جمعیت با گروهی از افسرا      . ردندکت  کاخ حر کایران به طرف    
یافتـه را علیـه دولـت      توطئه سازمانکردند و درواقع یک ه خود را فدایی شاه عنوان می  ک

ردند و  کاخ علیه مصدق شروع به شعار دادن        کآنان در بیرون    . نمودند  مصدق هدایت می  
اخ خـارج شـده     کـ مصدق در این زمـان از       . (ردندکت  کسپس به طرف خانه مصدق حر     

وزیـر، در خانـه را      ستن مقاومت محافظین خانه نخست    کهم ش این گروه پس از در    .) بود
ایـن  . رده بود ک کن مصدق از راه پشت بام خانه را تر        کردند، وارد منزل شدند، لی    کخرد  

مـاجرا،  در ایـن   . ندکه محمد رضا پهلوی از مسافرت خود صرفنظر         کعملیات سبب شد    
 .ت داشتندکصدق شربقایی به سود شاه موضع گرفت و افراد او در حمله به خانه م

 
اردیبهشـت  اول  در  . ، عملیات علیه نهضت ملـی شـدت گرفـت         1332در اوایل سال    

شـش روز   . ، رئیس شهربانی دولت مصدق، ربوده شـد       سرتیپ محمود افشارطوس   1332
 اردیبهشـت فرمانـداری     12در  . شـف شـد   ک کرکهای لشـ    بعد جسد افشارطوس در تپه    

اند و تصـمیم بـه        ه بقایی و زاهدی در این جنایت دست داشته        کرد  کنظامی تهران اعالم    
شد قاتلین قصد داشتند وزرای خارجـه    گفته می . قتل نیز در خانه بقایی گرفته شده است       

 . نندکوزیر  شند و بقایی را نخستکو دفاع را نیز ب
 وزارت دادگستری از مجلس تقاضای سلب مصونیت پارلمـانی          1332در اردیبهشت   

بقـایی و علـی زهـری،       . ت او در قتل سرتیپ افشارطوس نمـود       کبه دلیل مشار  بقایی را   
 بقایی، در مجلس متحصن شـدند، و وابسـتگان    کنماینده مجلس هفدهم و دوست نزدی     
مه بقایی  کآبادی، برای جلوگیری از دستگیری و محا        دربار در مجلس، چون شمس قنات     

ه الیحـه سـلب     کـ  روزهـایی    در. با جنجال مانع از سلب مصـونیت پارلمـانی او شـدند           
ه کـ این امر سبب شد     . ردکمصونیت از بقایی مطرح بود، علی زهری دولت را استیضاح           

با ه استعفا دهند و سپس      کبودند، بخواهد   او  ه هوادار دولت    کثریت مجلس،   کاز ا مصدق  
 بقـایی و زهـری      1332 مـرداد    25در  . کـرد منحـل   را  مجلس هفدهم   برگزاری رفراندوم   

زهری فردای آن روز آزاد شـد، ولـی         . آباد انتقال یافتند    و به زندان عشرت   دستگیر شدند   
 .ودتا و سقوط دولت مصدق در زندان بودکبقایی تا 

 
ه کـ  موجود است    حسین خطیبی های   ای از نامه   تر بقایی مجموعه  کدر اسناد شخصی د   

 . واجد اهمیت فراوان تاریخی است
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در عین حال با محمدرضـا پهلـوی و    ه  ک بقایی بود    کحسین خطیبی از دوستان نزدی    

خطیبی حـداقل از  طبق اسناد موجود، .  و صمیمانه داشتکاردشیر زاهدی نیز رابطه نزدی    
ه در حـزب تـوده دارای       کـ  سازمان مخفی اطالعاتی قرار داشت       ک در رأس ی   1329سال  

 و در رأس آنهـا حسـن        -عوامل نفوذی بود و با عناصر برجسته اطالعاتی ارتـش پهلـوی           
این سازمان به ظـاهر در زیـر رهبـری          .  مرتبط بود  -اهللا دیهیمی   حسن اخوی و حبیب    ،ارفع

اوش بیشـتر  کـ  ،معهـذا . ردک عالی بقایی قرار داشت و خطیبی خود را تابع بقایی وانمود می          
مسـتقل بـود و سـازمان او بخشـی از           کـامالً   ه خطیبـی در عملیـات خـود         کدهد   نشان می 

های اطالعاتی غرب و محمدرضـا پهلـوی قـرار          رویسه در ارتباط با س    کهایی است    هکشب
 . داشتند

رسـد؛    می 1329ه پیشینه آن حداقل به سال       ک با پیوندهایی عجیب مواجهیم      ،بدینسان
شـود و از سـتیز او بـا     ی از رهبران جنبش ملی شـناخته مـی  که بقایی به عنوان یکزمانی  

. های آن زمان داشت    نیکاف ه نقش مرموزی در تفرقه    کاین شب . تر مصدق خبری نیست   کد
 در مجلـس  1330 اردیبهشت 22 در ،اش تر مصدق پس از آغاز زمامداری   ک د ،برای نمونه 
منبـع مصـدق شـاه بـود و شـاه از            . ه فداییان اسالم قصد ترور او را دارنـد        کاعالم نمود   

  .  شنیده بود،تر بقاییک عضو سازمان د،دیهیمی
اشخاصی در صـدد از بـین بـردن        ن است بفرمایید چه     کردم مم کعرض  ] به شاه [

 بـه او اینطـور گفتـه        تر بقایی است  کدر سازمان د  ه  کدیهیمی  : من هستند؟ فرمودند  
اند و دیهیمی هم به سـتاد ارتـش    تر مصدقکه فداییان اسالم در صدد قتل د      کاست  

   9.اطالع داده و از ستاد ارتش هم به من گزارش دادند
ب اسـالمی دیهیمـی را مـرتبط بـا پنتـاگون            های خود پس از انقال     بقایی در بازجویی  

ه دیهیمی در ماجرای استیضاح دولت ساعد اطالعات نظامی         کافزاید   ند و می  ک معرفی می 
 10.داد آرا را در اختیار او قرار می مربوط به رزم

 
، نیز روشـن    )قاتل احمد دهقان  (خاطرات جواد جعفری، برادر بزرگ حسن جعفری        

یی با خطیبی و سازمان مخفی او ارتباط فعال داشته اسـت             بقا 1329ه در اسفند    کند  ک می
بقـایی بـه جـواد    . و مأموریت این سازمان در آن زمان پیگـرد حـزب تـوده بـوده اسـت      

 
، ص  1371 نشـرنامک، : ، تهران 1332 مرداد   28 تا   1320قلم و سیاست؛ از شهریور      محمدعلی سفری،     . 9
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  :گوید جعفری چنین می

نید، از همـین امشـب      کاقدامی  اصوالً  شما آری یا نه بگویید، یا       که    اینقبل از    ...
اگـر  . انـدازم  ار مـی کـ  ایـن نقشـه بـه    را بـرای اجـرای  های مخفی خودم    سازمانمن  
های شما در این آرزوی قلبـی        وششکای به دست آمد آن را به عنوان نتیجه            نتیجه

 .  درجه تخفیف منظور را از او خواهیم گرفتکرده و یکشاه به او وانمود 
ثیـری از انشـعابیون     کتر مظفر بقایی در آن موقع گروه        که د کدانستم    البته من می  

عالوه بر اینها بـر     . ها را در اختیار داشت     ای از بازاری    یر از آنها عده   حزب توده و غ   
روان ک حسـین خطیبـی و سـرهنگ پـا    کمـ کتر بقایی با کده کـ شوف بود  کمن م 

ب از  که سازمان مخفی او مر    کرده است   کبه شاه وانمود    ) روان بعدی کتیمسار پا (
ت کـ ه سـود ممل ه همه گونه قدرتی را در انجام هر اقدامی ب       کگروه ضربتی است    

 . مونیسم حایز استکبرای مبارزه با 
مطلـب را  «: رد و گفـت کدفتر بغلی و ساعت خود را نگاه  ... تر مظفر بقایی  کد... 

 تلفن محرمانه با  آقای حسـین        کنون باید ی  کمن ا . نید و خیلی ببخشید   کفراموش ن 
 ».نمکه منتظر من است مبادله کگاهی  خطیبی در وعده

تابخانه را بـرای مـن گذاشـت و خـودش           کای اتاق     د دقیقه بعد از این حرف، چن    
امـا بعـد از بازگشـت    . المه محرمانه با حسین خطیبی بـه اتـاق دیگـر رفـت     کبرای م 

رد کـ ره با حسین خطیبی دریافته بود برای من تعریـف  که در مذا  کمطلب مهمی را    
از ه با سرعت برای تعویض لباس و آماده شدن برای رفتن بـه خـارج               کو در حالی    
نون باید بیمارستان شـفا یحیاییـان را بـه          کهم ا «: ت درآمده بود گفت   کمنزل به حر  
ای از افراد سازمانی زیر نظر بگیریم، زیرا در آنجـا حـوادثی در جریـان                  وسیله عده 

تـامین  نقشه ما را در دستگیری سران فراری حزب تـوده     ه شاید قسمتی از     کاست  
  ».ندک

تـر بقـایی    کنگی جریـان آن امـر را از د        ه مـن چگـو    کن نشد   کآن شب دیگر مم   
المـه  کآن شب موضـوع م    «: تر بقایی به من گفت    کن خیلی بعد روزی د    کلی. بپرسم

وی به من خبر داد احمـد قاسـمی، عضـو    ه کـ محرمانه من با آقای خطیبی این بود      
ه از سران فراری حزب بود، شب گذشته در مخفیگـاه   کزی حزب توده    کمیته مر ک

تر مرتضـی یـزدی     ک آپاندیسیت به حالت مرگ افتاده و د       خود به علت شدت درد    
ه خـودش سـابقه   کـ ای بیمارستان شـفا یحیاییـان،         ان توده کی از پزش  ک ی کمکبه  

رده و به طور ناشناس احمد قاسـمی       کسمت ریاست آن را داشته است، دست باال         
آقـای  . رده اسـت  کـ را به آن بیمارستان انتقال داده و با تردستی و مهارت عمـل              

تر یزدی به اتفاق بیمار از جریـان        کن خطیبی بعد از جریان عمل و گریختن د        حسی
ار گذشته و تیرمان به     کار از   کامر خبر شده، اما وقتی ما در صدد اقدام برآمدیم           
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   11».سنگ خورده بود

 توسـط مـأمورین فرمانـداری    1332 اردیبهشـت  3حسین خطیبـی در روز پنجشـنبه        
او در  . شـد   ردانی عملیات قتـل افشـارطوس دسـتگیر         ارگکنظامی دولت مصدق به اتهام      

سـرهنگ  ه در ایـن زمـان       کـ نـیم   کتوجه  . اتبه پنهان داشت  کزندان بطور منظم با بقایی م     
 خطیبـی  .ن دوم ستاد ارتش بـود  کروان، دوست صمیمی بقایی و خطیبی، رئیس ر       کحسن پا 

 علیـه   »سـطایی قـرون و  «های   نجهکها مأمورین انتظامی دولت مصدق را به ش        در این نامه  
ارزار کـ  بقـایی  کمـ کرد و بدینسـان بـه   ک خود و سایر متهمین قتل افشارطوس متهم می      

 .  به سود او جریان یافت، در مجلس و مطبوعات،گسترده تبلیغاتی
هـای خـود را بیـان     مـاجرای دسـتگیری و بـازجویی     نحوی    بهها، خطیبی    در این نامه  

ا مصدق و درگیـر شـدن در نبـرد مـرگ و             ه بقایی راهی جز رویارویی نهایی ب      کدارد    می
ار کـ در این حادثـه نیرویـی در ورا و مـافوق خطیبـی در       ه  کرسد   مینظر    به. زندگی نبیند 

ها طـرح توطئـه موهـوم      خطیبی در این نامه.است و خطیبی تنها واسطه انتقال پیام اوست       
ه کـ ور اسـت   قابل تص . ندک ی و بقایی و غیره را افشا می       کاشانی، م کودتای مصدق علیه    ک

های آن زمـان   داد و بدینسان تعارض اشانی قرار میکاهللا  ها را در اختیار آیت بقایی این نامه 
هـا خطیبـی زنـدانی حتـی طـرح           در ایـن نامـه    . یافت به سوی رویارویی محتوم سوق می     

 : نیمک نمونه توجه کبه ی. ندک ته میکاستیضاح دولت مصدق و مفاد آن را به بقایی دی
 

شخص مصدق در تمام جزییات این      ه  کردم روی استنباط خودم     کض  از اول عر  
... نمکـ  ر آنهـا خـودداری مـی      کـ ه حاال از ذ   کبه دالیل زیادی    پرونده مداخله دارد    

ت بعـد از    کـ ه ایـن موضـوع از نظـر ممل        کـ نم،  کـ  رار می کام، حاال هم ت     گفتهکراراً  
نون کد تـا  تـرین مسـئله اسـت و شـای          ترین و حیـاتی     تعیین رئیس جدید مجلس مهم    

چـون  . رده و بدان اهمیت نـداده اسـت     ک ن کسی بقدر من در   کعمق این مطلب را     
اگر بتوانند این پرونده ساختگی را با هزار خروار سریشم به شـما بچسـبانند مـن        

ها  ه تا سال  کند  کت سایه خواهد اف   ک به ممل  کتاتوری وحشتنا ک دی کعقیده دارم ی  
 بیش دارای شـأن و عنـوانی هسـتند          م و که امروز   کدوام خواهد یافت و سایرین      

اش مجـال و    کـ  .همگی فدای غرض محـض مصـدق و اطرافیـانش خواهنـد شـد             
ه کـ سـانی  کاغذ حسابی داشتم تا با دلیل این موضوع را واضح و کفرصت و قلم و   

 
، 1374دفتر ادبیات داستانی حوزه هنـری،       : ، تهران بیگناهی که به دار آویخته شد     ابوالقاسم تفضلی،     .  11
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خواهند   ه به شما می   کاین موضوع   نم  کخواهم عرض     می. نمکخواب هستند بیدار    

ر دادم مقـداری از    که قـبال تـذ    کـ ت، بطـوری    بچسبانند تنها مربوط به شما نیسـ      
ه نامشـان را در نامـه بـه مجلـس     کای است  ه به ضرر آن عده کاقاریر تلقینی را    

ار شما به که به خیال خودشان بعد از اتمام   کاند    ردهکباشد و مخفی      نوشتم نیز می  
مـثال آقـای    . ننـد کعنوان مطلع و تحت عناوین دیگر جلب و مثل ما گرفتارشـان             

 یکـ مبله، اتومبیـل سـبز رنـگ مـال مـن بـوده، یـا                :  خواهد گفت  اشانیک مصطفی
در رادیـو از  !  و البته این اظهارات متهمین12...من در جلسه اول بودم    : خواهد گفت 

بهرحال من وظیفه خودم را بـا نوشـتن ایـن           . رر گفته خواهد شد   کصبح تا غروب م   
شم، چـون اطالعـاتی در      نم انجام داده با   ک ر می کتی ف کسطور از نظر اخالقی و ممل     

ه نمودنـد و    کـ هـای محرمانـه       انـد و صـحبت      ب شـده  کـ ه مرت کـ خالل ایـن فجـایع      
ای  ه دادند و با مشـاهده دو نامـه       کای جدی     های دلفریب و شاید هم تا اندازه        وعده

ن اسـت بـه     که در صورت ابراز مم    کام    ردهکسب  کفرستاد  ... ه مصدق علم دارم   ک
ایـن  . ننـد ک قصـد داشـتند مـن را بـا دارو دیوانـه              قیمت جانم تمام بشود، زیرا آنهـا      

ه پس از رد پیشنهاداتشان ایـن     کصحبت را من شخصأ در حال نیمه بیهوشی شنیدم          
شـان    نجه در خارج مـانع از تصـمیم       کاس ش کنم انع ک تصمیم را گرفتند و تصور می     

 . شد
 دیو،  که ی که مصدق آدم نیست، بل    کنم بر من ثابت شد      کبطور خالصه عرض    

ه برای از میان بردن مخالفین سیاسـی        کطلب مصروعی است       جاه کنی، ی  جا کی
زند و قانون برای او اصال معنی ندارد و تـا        جنایت دست می   13ترین  خود به پست  

. دارد  ت و مردم تحت عنوان نفت برنمی      کآخرین دقیقه مثل هیتلر دست از سر ممل       
معی هوچی رجاله   ای مرعوب و ج      عده کمکه به مرور با     کاو نقشه وسیعی دارد     

   14...ه نیستمکند خوب من ک ر میکس هم فکگذارد و هر به مورد اجرا می
شود او را جلـد دوم مصـدق دانسـت ایـن      ه در واقع می  ک نفر دیگر    کبهرحال ی 

 بـرای   اً و عامـد   اًه عالمـ  کـ اسـت   ] دکتر غالمحسین صدیقی  [شور حرامزاده   کوزیر  
بایـد  . ورت حق به جانـب دارد     صندلی وزارت قدم به قدم دنبال مصدق است و ص         

ر کـ اگر در استیضاح دقت و ظرافت به خـرج داده شـود ف          او را برداشت و      کماس
بایـد در موقـع استیضـاح       ] زهـری [ علـی    .نم او از میدان اضطرارأ بیرون رود      ک می

ه نـدارد، قسـم بدهـد       کشور یا او را به ناموسش،       کقرآن در بیاورد ببرد پیش وزیر       
 

 .چین از خطیبی است نقطه این  .  12
 .ترین پس: صل در ا .  13
 .چین از خطیبی است نقطه این  .  14
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در زنـدان دژبـان بـا آن حـال خـراب و مجـروح و مضـروب          ه آیا تو فالنـی را       ک"

بینم با هسـتی   ه میکر من متوجه وضع شما است   کبدیهی است تمام ف    ... "ندیدی؟
  15....ت بستگی داردکممل

  : نویسد خطیبی در نامه دیگر چنین می
مـن در زنـدان هسـتم و از همـه چیـز محـروم هسـتم و از همـه جـا            کـه     ایـن با   ...
نم اگـر   کـ  حـاال هـم عـرض مـی       . ردمکـ بینی تعطیل مجلـس را         پیش اطالع، قبال   بی

ه اطـالع  کـ ننـد و بطـوری   ک معظمی موفق شود باز هم مجلس را دچـار فتـرت مـی        
هـا   ای و تـوده  نفری اسـت     8ردم تمام نظرشان تصویب طرح      کصحیح تصادفا پیدا    

ارهـای دیگرشـان و شـاید قسـمت آخـر           کهـا     بعد از تصویب آن به اتفاق دولتی      
ه مراجعه به آراء عمومی و اعالم جمهوری است، شروع خواهنـد       کشان را،     مهبرنا
ه اجـرا   کـ دانـم     و این برنامه را من روی اطالع صحیح و نظـر صـائب مـی              . ردک

همـه  . "بدانید"شما هم   . "فهمیدم"این را من صرفا روی تصادف       . ردکخواهند  
بـه مـو تعبیـر      بیـنم مـو       در عین حال چون هرچه خواب مـی       .  و بفهمند  "بدانند"
 ...ردکشود، اطمینان دارم خداوند آنها را در قصدشان موفق نخواهد  می

ه از هـر  کـ یل داد ک تشـ "تـاتوری کضد دی" جبهه  کمن باید ی  نظر    بهه  کدیگر این 
ه کـ رد  کـ ه باشـد دعـوت      کـ ای     و مـرام و عقیـده و سـابقه         کس دارای هر مسـل    ک
بـا در محـل حـزب افـراد         و مرت . هـا  ای  بدیهی است بـه اسـتثنای تـوده       . ندکت  کشر

ای   نند و الاقل هفتـه    کطبقات مختلف با حضور مخبرین داخلی و خارجی صحبت          
. هـایی نیـز بـرای گـراور گرفتـه شـود        سکـ یل و ع  ک بار این جلسات مرتبا تشـ      کی

  ... العاده تاثیر داشته باشد نم فوقک تصور می
  : نویسد  به بقایی می1332 خرداد 20خطیبی در چهارشنبه 

ومـت نظـامی خیلـی ضـرورت دارد و مـن            ک سئوال و استیضـاح بـرای ح       کی ...
. اش را بچشـند  اند تا نوبت خودشان هم برسد و مـزه  نم چرا همه نشستهک تعجب می 

اشـانی،  کخوردنـد   گفتند و قسم مـی  ریاحی و نادری و سایرین همه میکه   این ماک
. نـیم ک  با آنها میآوریم و همین عمل را بقایی، شمس، ناصر ذوالفقاری، همه را می 

 کحـاال وقتـی پرونـده را دیدنـد یـ         . ه این قضیه شوخی نیست    کمنظورم این است    
ترسم دیـر شـده    نه نظر مصدق و اعوانش پی خواهند برد، ولی من میکمقداری به   

 .باشد
 

 .های خطیبی از اینجانب است  تأکید در نامه .  15
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رات و تهدیدات چندی قبل، حتی وزیر       کمن از مجموع مذا   که    اینمطلب دیگر   

یـا  ] را[ بعـد از تصـویب طـرح شـاید مجلـس       هکـ فهمـم     شور، اینطور می  کبیشرف  
رده چنین  کبهرصورت، اگر خدای ن   . یل ندهند کنند یا دیگر به عناوینی تش     کمنحل  

چـون اینهـا بـا      . و سایرین هم بنظر مـن همینطـور       . چیزی شد شما در مجلس بمانید     
 ...نندک تجاوز می] و [کپروا توطئه، تحری تمام قوا و بی

 16 ...بـه او بفرماییـد ای نـامرد   لطفـاً  ه کـ  اسـت  ارباب قلبـی موضوع آخری فعال    
 را  "شـنبه "نم بد نباشد به ارباب قلبی بفرماییـد دنبالـه آن موضـوع روز               ک گمان می 

   .ندکهم اقدام فوری 
  : در نامه دیگر چنین آمده است

سـب  کمن چـون در آن روز شـد اثـر و اهمیـت زیـاد                نظر    بهاما استیضاح زهری    
ه بـه عقیـده   کستیضاح دولت رأی خواهد گرفت و حال آن      رد و مسلما در پایان ا     کن

ه کـ رد، آنهم نه به صورت استیضاح بل کسره  کومت نظامی را ی   کلیف ح کمن باید ت  
 عـده از    که شـاید یـ    کـ ه در دستور مجلس قرار دارد       کرای منفی به الیحه دولت      

یحـه  شدگان ماده پنج رای به ال       ها و یا سایر بازداشت     ار بختیاری کال ذیعالقه به    کو
ار او کـ تر و مامورین و عمال جنایت ها دولت را قوی  واال این استیضاح  . دولت ندهند 

ی کـ بایسـتی مـثال م       را مـی    عـالوه، ایـن استیضـاح       به. ندک تر و جسورتر می     را جری 
اند منتهی حاال صـدایش را   ردهکامال بند که دستش را کی باید بداند    کرد و م  ک می

نند و به او باید گفت دو هزار        ک دیگری خرد و له      ی را بعد از   که ی کآورند    در نمی 
اند و اگـر بـه    ردهکه نام بردم ذخیره کسری اوراق پرونده را برای او و دیگران کو  

نند فنای خودشان را از حاال      کاسه ن ک کهای قبل آبها را ی      خود نجنبند و مثل دوره    
بـرد و   ار مـی کـ بـه   دولت االن تمام وسایل تبلیغاتی را علیـه مخالفـان           . مجسم ببینند 

س کـ نم و بـا هـر       کـ  ه من هـر چـه اطـرافم را نگـاه مـی            ک هم دارد و حال آن     5ماده  
نم روس  کـ  ر می کاند و فقط ف     نم از صدر تا ذیل با این دولت مخالف        ک صحبت می 

 افسـر موافـق جـز چنـد        ک سرباز و ی   کاین دولت ی  . اند  و انگلیس او را نگه داشته     
  ...ندارده دور و برش هستند کتن افسر ارشد 

  : نامه دیگر
 در تمـام جریانـات نظرشـان فقـط متوجـه شـاه و شـما بـود و               بگـویم ضمناً بایـد    

 
اربـاب  " نام مستعار اسداهللا علـم اسـت و          "قلبی"های خطیبی     در نامه . چین از خطیبی است     نقطه این   .  16
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گذرنامه سیاسی دادن و نامه نوشـتن و وعـده وسـایل آسـایش در سـوئیس دادن و              

ه مـایلم پـرداختن همـه بـرای         کس  ک ریختن و به هر      کحتی پول جلوتر در هر بان     
شـور  کو از اظهـارات وزیـر       . ننـد کان را تمام    ارشکه  کگفتن مطالبی علیه شما بود      

ه اشرفی، نـادری، سررشـته صـریحا و بـدون ابهـام و الپوشـانی                کتلویحا و مطالبی    
ارشـان را  ک سـال  که تصمیم داشتند یـ    کگفتند دیگر جای شبهه برای من نبود          می

  ...جلو بیندازند و خیالشان راحت شود
 

تر مظفر بقایی از زمره افرادی بودنـد  ک نیروهای د1332 مرداد 28ودتای کدر ماجرای   
ودتا نقش فعـال داشـتند و مطبوعـات     کآنان در عملیات    . ه به خانه مصدق حمله بردند     ک

تـر مصـدق عنـوان    ک علیـه دولـت د  "قیـام ملـی  "ی از رهبـران  کودتا بقایی را یکپس از  
 .ردندک می

اتی خواسـتار آن    های مطبوع   او طی مصاحبه  . توزانه بود   ینهکودتا  کرفتار بقایی پس از     
 ».هـا بـه شـدیدترین وضـعی مجـازات شـوند            ای  اران دولت سابق و تـوده     کهم«ه  کشد  

ردنـد و از جملـه   کها را به مخالفین خود  ترین تعرض رمان وحشیانهکهواداران او نیز در    
بقایی مـدتی   . فجیعی به قتل رسانیدند   طرز  رمان، را به    کسرگرد سخایی، رئیس شهربانی     

ه کـ سـی   که دسـت آن     کـ رد  کـ رمان رفت و در سخنرانی خود اعـالم         کودتا به   کپس از   
 17.بوسد سخایی را به قتل رسانیده می

 
ـ   یکی از هواداران بقایی در کرمان به او چنـین مـی   1332 شهریور   11در نامه مورخ     .  17   مقـام  «:وانیمخ

 غالمرضـا   فدوی: رساند می   عالی  عرض شرفه محترماً ب.   کرمانی  دکتر مظفر بقائی     آقای   جناب  محترم
   در عصـر مصـدق عوامفریـب        باشم   می   ایران  پرست   ومیهن   از افراد شاهدوست     یکی   که   رفسنجان  اهل
  ریاسـت بـه    از مرکـز       کـه    شهربانی   یکم  توانس  ،   اسعدزاده   آقاخان نام    به  ای   توده  نفر افسر خائن   یک

 وسـیله    بـه    در رفسـنجان    اسعدزاده  ،  سخایی سرگرد     ریاست   در موقع  ، بود   شده   تعیین   رفسنجان  شهربانی
 او را   کـه  ای افراد تـوده    کمک   نماید و البته     و خراب    کرده   را سرنگون    شاه   مجسمه  خواست  می  طنابی
   را نصب   مجسمه   که   خاندانی   بود و آقای     رسیده  سرحد کمال به     باره  کردند در این    بلند می    دست  روی
  نـامبرده    یکـم   سـتوان   زشت  از حرکات  مانع  پرست  و وطن    شاهدوست   اشخاص   بود و همچنین    کرده

  یکـم  سـتوان    بود از ایـن   خواسته  مهلت  ساعت24   مدت  زحمت  با هزاران  خاندانی   آقای  شدند و حتی  
به   سخاییسرگرد    از آنکه  پس. بیاورند   را پائین    مجسمه   از کرمان    تکلیف   از کسب    بعدًا پس    که  خائن  

   یکـم   سـر سـتوان   به   ریختند     هم   رفسنجان   شاهدوست   ملت ، گردید   مقتول   شاهدوست  رمانیان ک  دست
بـه  ها فـرار کـرد و        ای   توده  کمکبه     خائن  ن ای   او را بنمایند ولی      زشت   حرکات  جبران    که  اسعدزاده
   سـتوان    ایـن   ام   آمده   کرمان  شهربانیی است که به      چند روز    بنده  که  هم   و اکنون    رفت   کرمان  طرف

← 
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اش بـود، انتظـار       طلبـی بیمارگونـه     ترین ویژگی شخصـیت او جـاه        ه برجسته کبقایی،  

ه بـا پیـروزی     کـ بـرد     او گمان مـی   . وزیر باقی بماند    ه زاهدی در سمت نخست    کنداشت  
شـاید،  . شود  تقدیم مییوزیری به و  یافته و مسند نخست ودتا مأموریت زاهدی خاتمه   ک

علـت  . معهـذا، چنـین نشـد     . هایی به او داده شده بود       مستقیم یا غیرمستقیم، چنین وعده    
امی بقایی در تصدی مناصب عالی دولتی را باید در ارزیابی دقیق مامورین اطالعـاتی               کنا

ا بقـایی را    کـ ن اطالعاتی آمری  برای نمونه، ماموری  . ردکغربی از شخصیت بقایی جستجو      
 .شناختند و به همین دلیل به وی اعتماد نداشتند  می» و هوچیکمتلون، زیر«فردی 

ه منجـر بـه     کـ  سیاسی، سخنانی علیه زاهدی بیـان داشـت           امیکبقایی سرخورده از نا   
رمـان  ک بود و سـپس بـه        کپس از زاهدان مدتی در ارا     . تبعید محترمانه او به زاهدان شد     

شور وقت و دوست محمدرضا پهلوی، از بقـایی دعـوت           کیر اسداهللا علم، وزیر     ام. رفت
ی ایشان در بیرجنـد بگذراننـد   کدر صورت تمایل بقیه ایام تبعید را در باغ مل «ه  کند  ک می
 علت این رفتـار دوگانـه را بایـد در اختالفـات میـان              ».ر گردید که موجب امتنان و تش    ک

هـای خطیبـی بـا ابعـادی         ضـر از طریـق نامـه      تـاب حا  کدر  . ردکزاهدی و شاه جستجو     
این اختالفات سرانجام به سـود دربـار پایـان          . ناشناخته از این تعارض آشنا خواهیم شد      

شور خارج شـد و زمـام قـدرت         کها بود، از     اییکه مورد حمایت آمری   کیافت و زاهدی،    
 .امل به دست شاه افتادکبطور 
 

راتی کرد و پـس از مـذا  کشاه مالقات  بقایی با واسطه شمس پهلوی با       1339در سال   
در مجموعـه اسـناد بقـایی       . نـد کت  که در انتخابات مجلس شـر     کبه وی اجازه داده شد      
ه در این زمان بقایی برای تجدیـد فعالیـت سیاسـی خـود تنظـیم                کطرحی موجود است    

ه نسخه اصلی آن به خط فرد ناشناسـی اسـت و توسـط بقـایی                کاین طرح،   . رده است ک

 
← 

   شود ولی  و مجازات  حقاً باید تعقیب  افسر خائن این صورتی که در .  ام  سرکالنتر دیده  را نیز معاون یکم
   کـه    هـم    و از قـراری      است   شده   گماشته  هم  حساسی  شغلبه   و     نداده   روی   خطری  ش برای   که  تاکنون
 را   خـائن  سـخایی قبـر سـرگرد      سـراغ   خائن  یکم   ستوان   این   دارد یا نه     صحت   که  دانم  و نمی   ام  شنیده
و جـزو شـهداء       شـد    کشـته    عقیل   ابن   مانند مسلم   سخایی سرگرد     که   است   گفته   و همچنین   گرفته می

 هـر    دارم   عاجزانه   استدعای   بنده   این  اکنون.  او بسازد    برای   هم  ای   مقبره   دارد که    و خیال    است  محسوب
» .  غالمرضـا رفسـنجانی     . اسـت    دیگر امر مبـارک    . برسانید   افسر خیانتکار را بمجازات      زودتر این   چه

 ) 1382 خرداد 14شهبازی، (
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 بـه روشـنی گویـای    18ری در آن صورت گرفته و سـپس تایـپ شـده،      اصالحات مختص 

هـای   ویـژه درخواسـت   مطالب مندرجـه و بـه   . اپوی بقایی در این دوران است     کاهداف ت 
ه نام مخاطب بقایی در آن مندرج نیست، برای ارائـه  که این طرح،   کند  ک بقایی روشن می  

تردیـد، یـا     رح، بـی  مخاطـب ایـن طـ     . گیرنده تنظیم شـده اسـت      به مقامات عالی تصمیم   
 . محمدرضا پهلوی است یا مقامات خارجی مرتبط با مسایل ایران

م روستاها در ایران    کشود، عدم ترا    طرح با تحلیلی از ساختار اجتماعی ایران آغاز می        
از « و اختالف فاحش طبقـاتی در ایـران را           »مونیزمک] در برابر [از عوامل مقاوم    «ی  کرا ی 

هـای پیـدایش      سپس به علل و زمینـه     . ندک  ارزیابی می  »ونیزممکعوامل مساعد برای نفوذ     
 »دسـتگاه «رد  کـ در مقابـل، عمل   . پـردازد   رد آن مـی   کهای عمل  مونیسم در ایران و روش    ک
در مقابـل ایـن دو، سـازمان نگهبانـان          . شـود    ارزیابی مـی   »بد«ه  کمه ایران قرار دارد     کحا

جلـوگیری از  «ه هـدف از آن  کـ دد گـر  طلبانه ارائه مـی  آزادی به عنوان آلترناتیوی اصالح    
توانـد در تمـام       این سازمان می  «: ، است »در جهت حفظ رژیم سلطنت    «،  »انقالب سیاسی 

هـای مـردم    ها و نارضـایتی  دریچه اطمینانی برای رفع عصیان   منزله    بههای ایران    شهرستان
  ».یل گرددکتش

 از جملـه    مونیسم در ایران اختصاص دارد و     کبخش بعدی طرح به بزرگنمایی خطر       
رده کـ ار  ک آغاز به    1336از آذرماه   وسیله حزب توده      بهه  ک ایران را،    کفعالیت رادیوی پی  

خطـر  «بقایی برای مقابله بـا      . ندک  ارزیابی می  »ثیراالنتشارکمعادل با سیصد روزنامه     «بود،  
ان فعالیت حزبی   کام«،  »مونیستکامتیاز چند روزنامه منطقی و ضد       « خواستار   »مونیسمک
انتقـاد  بـه منظـور     رسی مجلس شورای ملی و سنا       کاستفاده از   «، و   »وسیع و علنی  ر  طو  به

رهبـری آن   «ه  کـ ه در سازمان نگهبانان آزادی، از آنجـا         کدهد    او تضمین می  .  است »سالم
بقایی با خط خـود     .  وجود ندارد  » ملّیرخنه افراد منحرف و غیر      «ان  ک، ام »انتصابی است 
بنـابراین، خطـری در اثـر زیـاد شـدن مـثال             «: اسـت نـویس چنـین افـزوده        به متن پیش  

ان هدایت آنهـا بـه      کتواند بشود و هرچه بیشتر بیایند ام        ها متوجه سازمان نمی     مونیستک
 ».شود راه صحیح بیشتر می

 
رمان نامزد نماینـدگی  کبدینسان، بقایی سازمان نگهبانان آزادی را به راه انداخت و از    

در ایـن انتخابـات تقلـب       . جلـس بیسـتم برگـزار شـد        انتخابات م  1339در تابستان   . شد
ـ کـ بقایی در اواخر مرداد ماه اجازه یافت    . ه منجر به ابطال آن شد     کصورت گرفت     که ی

 
 . صالحات بقایی و متن تایپ شده هر دو موجود استابه همراه  متن دستنویس  .  18
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ن دو هفته بعد به علت انتشار اعالمیه علیـه دولـت وقـت     کراهپیمایی را سازمان دهد، لی    

أی دادگاه برائـت  ر. ردکاو در دادگاه حمالت شدیدی به مصدق    . مه شد ک و محا  دستگیر
، در دادگاه دیگر به دو سـال زنـدان تـأدیبی            1340اما به زودی، در خردادماه      . بقایی بود 

او در این دادگاه نیز به مصدق حمله        . وم شد ولی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه گردید       کمح
 .نون چند بار تاج و تخت شاه را نجات داده استکه تاکرد کرد و اعالم ک

 
 1320های سیاسی اواخـر دهـه      ترین چهره  ی از سرشناس  کرمانی ی کی  تر مظفر بقای  کد

ارگردانـان  که بقـایی خـود از      ک،  1332 مرداد   28ودتای  کبا  .  است 1330و نیمه اول دهه     
. ردکـ افـول  تـدریج   بهآن بود، نقش تاریخی وی نیز به پایان رسید و ستاره اقبال او           مؤثر  

 سیاستمدار بازنشسـته بـدل شـد    کمه به ی  لک به معنای واقعی     1340بقایی در اوایل دهه     
هـای پایـانی سـلطنت       بحـران سـال   . ه در تحوالت روز جایگاهی برایش متصور نبـود        ک

هـای بقـایی    پهلوی و وقوع انقالب اسالمی نیز این وضع را دگرگون نسـاخت و تـالش         
به گمـان نگارنـده، از اواخـر دهـه     . اش به فرجام نرسید برای اعاده دوران طالیی زندگی    

 . یافته بود  بقایی دیگر به تاریخ تعلق داشت و عمر سیاسی او پایان1330
تب و میراث سیاسی بقایی،  به سان برخـی دیگـر   کپس از پیروزی انقالب اسالمی م     

ه در این مرحله از نوزایی جامعـه ایـران تجدیـد حیـات              کهای سیاسی گذشته     از جریان 
های مذهبی در    ه به دلیل زمینه   کنی بودند   ساکعمده  طور    بهاینان  . یافتند، مدافعانی داشت  

، 1340شان بقایی گرویدند ولی بعـدها، در دهـه   کوران حوادث گذشته به حزب زحمت    ک
ه کـ  بـود    تر سید حسـن آیـت     کدترین آنان    سرشناس. در زمره منتقدان بقایی جای گرفتند     

درج تـاب حاضـر منـ     کدر  ) 1342 آذر   3مورخ  (ای او به بقایی       صفحه 94امل نامه   کمتن  
شان و ناهمگونی طیـف هـواداران       کاین نامه بیانگر تعارضات درونی حزب زحمت      . است

سانی چون آیت جای داشتند و در سـوی دیگـر           کآن   سویکه در ی  کبقایی است؛ طیفی    
این ناهمگونی بازتاب ناهمگونی نیروهـای اجتمـاعی        . زاده هایی چون منصور رفیع    چهره
ـ کند،  روشن میاسناد موجود   که    انچن. ا داشت که بقایی بر آنان ات    کاست   ه بقـایی بـا   روی

سـانی چـون سـپهبدی،      که  کـ  -دومارانه و با گـروه      ک و دسیسه  گروه نخست عوامفریبانه  
معهذا، .  صمیمانه و همدالنه بود    -زاده به آن تعلق داشتند     زهری، خطیبی و سرانجام رفیع    

تـب  ک پیروان راستین م   در نامه آیت خواهیم دید، گروه نخست همچنان خود را         که    چنان
 .انگاشتند بخش میراث او می بقایی و تداوم

 
تــب بقــایی بیشــترین تــأثیر را در آن بــر جــای نهــاد، که مکــهــایی  ی از عرصــهکــی

ه بـه ایجـاد تقـابلی تنـد و          کـ تاریخنگاری دوران نهضت ملی شدن صـنعت نفـت بـود            



24 معمای دکتر مظفر بقایی کرمانی
تـر  کد و   اشانیکدابوالقاسم  اهللا سی  آیت تاریخی دو رهبر نامدار آن،        گرایانه میان نقش   مطلق

. هـای سیاسـی روز بـود    این امر تا حدود زیادی بازتاب تعـارض       . ، انجامید محمد مصدق 
اشانی و مصدق در واپسین     که با تجدید خاطره اختالفات میان       کسانی بودند   کسو  کی در

و . زدنـد  دوران حیات سیاسی این دو، موج ضدیت با دوسـتداران مصـدق را دامـن مـی       
ه از طریق بزرگنمایی نقش امروزین بقایی و هـواداران او           کسانی بودند   کر  سوی دیگ  در
تـر  کو برخـی نویسـندگان مـدافع د       ایـران   حزب توده   . آفریدند  را می  "پارانویای بقایی "

های نهضـت ملـی    به عبارت دیگر، تاریخنگاری حوادث سال. مصدق از این گروه بودند 
رسـد   مینظر    بهامروزه  . زمره سیاسی بود  ه بازتاب عمل رو   کای پرتنش بدل شد      به عرصه 

ه این وضع تا حـدودی دگرگـون شـده و فضـایی مناسـب پدیـد آمـده تـا بـه دور از            ک
 مـورد بـازبینی و تحلیـل        1330 و   1320هـای    های بالفعل سیاسی حوادث دهـه      تعارض
ار باشد اسناد مفصل بـه جـای        کقطعًا اگر چنین نیت و عزمی در        .  گیرد گرایانه قرار  واقع

 . ای غنی و راهگشا خواهد بود تر مظفر بقایی دستمایهکانده از دم
 

هـای   ویژه بررسی تحوالت سـال     نام بقایی از تاریخ معاصر ایران نازدودنی است و به         
ردهـای او   کجهـانی در ایـران بـدون شـناخت چهـره سیاسـی و عمل              دوم  پس از جنگ    

ه زندگی بقـایی صـورت      نون پژوهشی جدی دربار   کرغم این اهمیت، تا    به. ن است کنامم
نگرفته و حتی در منابع تخصصی مربوط به دوران پرتحول نهضت ملـی شـدن صـنعت                 

تـاب  ک.  استکاپوی سیاسی بقایی، مطالب درباره او بسیار اند   کنفت، یعنی دوران اوج ت    
تـر مظفـر بقـایی صـورت        که بر مبنای اسناد شخصـی د      کحاضر نخستین پژوهشی است     

تحوالت سیاسی جامعه ما را در معـرض داوری عمـوم قـرار             گیرد، ابعاد جدیدی  از       می
 . بخشد دهد و بدینسان تاریخنگاری معاصر ایران را غنای بیشتر می می

 عبداهللا شهبازی
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