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كبير انق�ب دربارة ديكنز چارلز گفتة به بود/ سرگيجه حد در عميق حيرتي ايام بهمن ٢٢ از پس روزهاي
خرد عصر بود, زمان بدترين بود, زمان شهر,’’بهترين داستاندو مطايبهآميز درعينحال و ِغنايي مطلع در فرانسه
بود, اميد بهاِر بود, ظلمت فصل بود, روشنايي فصل بود, ناباوري دورة بود, ايمان دورة بود, حماقت عصر بود,
را قدرتش ملت و خلق وقتي اما بود, ملت خيزش شكوه و خلق قدرت از صحبت سالها ‘ بود/‘ نااميدي زمستاِن
نبوده قرار و باشد داده رخ اشتباهي گويي ميگشتند, قدرتنمايي اين براي توضيحي دنبال مبهوت و مات داد, نشان

بيفتد/ اتفاقاتي چنين
از پيش است/ بوده همراه او ياران عام قتل و مغلوب كم حا كاخ غارت با نواحي اين در قدرت انتقال
سه هر و آمد سر به آنها طبيعي عمر پايان از پيش ديگر پادشاه سه سياسي عمر بيستم قرن در شاه, محمدرضا
جا بر چيزي او منزل اثاث از و شد اع�م خانهاش غارت با مصدق بركناري ُمردند/ غربت و عزلت در مخلوع
تلويزيون دوربينهاي برابر در روشن روز ديگر بار نداشت انتظار كسي كه بود تاريخي وقايعي اينها اما نماند/

شود/ تكرار
واردهاييكويكسوم مقالة در شد/ چاپ ٥٧ اسفند ٣ شمارة در آيندگان مطالب پرخوانندهترين از يكي
شامل مفصل مروري مستعار[ نام _احتما^ عرفان الف/ آمريكا>, گام گامبه

ِ

عقبنشيني <راز عنوان با صفحهاي
دست به جهان مطبوعات مندرجات و راديوها خبرهاي داخلي, و خارجي مقامهاي و افراد گفتههاي نقل
در منطقه نيروهاي قويترين از يكي

ِ

نظامي پايگاههاي از بسياري ’’چگونه بود: سؤال اين بحْث محور ميداد/
دفاع مردم هجوم برابر در مسلسلسازي كارخانة از حتي نخواستند ارتش سران چرا و ‘ ‘ شد؟ فتح ساعت ٣٦

كنند؟
نقشةآمريكا/ بود: اين نويسنده قاطع پاسخ شد چاپ گزارش صفحة در و داشت گاهانه كارآ لحني كه مقاله در
نگران گاه كه هفتخط بلكه و كاربلد فوقالعاده هم و عواطف داراي هم مشّخص, باشد فردي از صحبت گويي
جابهجاي در جم�تي و عبارات چنين ميدهد/ ادامه سواركردن كلك به و نميرود در ميدان از اما ميشود
,‘ ‘ آمريكا مشخص

ِ

’’خطمشي ,‘ داشت‘ گاهي آ ’’امپرياليسم ,‘ ‘ آمريكا ’’وحشت ميخورد: چشم به مطلب
و كرد توجه آن به امپرياليسم كه مهمي ’’نكتة ,‘ كامل‘ زيركي با ’’امپرياليسم ,‘ دارد‘ قصد زيركي با ’’امپرياليسم
چه /// خود عوامل دست با خونخوار امپرياليسم كه ميشود مشخص كوتاه ‘,’’بايكنگاه نمود‘ عقبنشيني موقتا

ديگر/ بسياري و ‘ است‘ ديده تدارك ايران مردم براي مهيبي توطئة
بود: اينها بهمن ٢٢ و ٢١ وقايع اصلي خطوط مطلب, نويسندة نظر از

گارد لشكر] ] افراد ميشدند عمل وارد بايستي اول مرحلة در قاعدتا كه سلطنتي] رژيم به ] وفادار نيروهاي اول:
بودند/

بودند/ دانشجو و همافر تعدادي و سربازان بعضي و مردم مخالف, نيروهاي دوم:
در مخالف نيروي چون و شود/ مرعوب يا بپاشد هم از وفادار نيروهاي بايد كه است آن مبارزه اصلي خط

شود/ فراهم آن تقويت موجبات بيشتر هرچه بايد نيست, كار اين انجام براي كافي قدرت داراي شروع

اقدامات اين شامل ديده مصلحت خردمند, حال عين در و خونخوار, امپرياليسم كه راهي ,tبا مفروضات پاية بر
ترتيب[: و اعداد همين _با است نتايج و
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شود/ تقسيم و نباشد متمركز وفادار نيروي /١
شوند/ مجهز آن به بتوانند هم مردم كه باشد تجهيزاتي حد در او تجهيزات و نشود تجهيز خوب وفادار نيروي /٢

كند/ تأمين را برتريشان آنان عددي كثرت تا شوند تجهيز كثر حدا تا مخالف نيروهاي /٣
اين حال آيد, وجود به رعب آنان در وفادار, نيروهاي

ِ

جمعي و احتمالي عكسالعمل از جلوگيري براي /٤
تهران/ از خارج چه و باشند تهران در چه نيروها

از است عبارت استكبار, يا استعمار امپرياليسم, نتايجش: و مفروضات براي نويسنده آشناي بسيار مبناي
ِ

پيشبيني به قادر آدم, و عالم در موجود اط�عات تمام حاوي عظيم كامپيوتِر يك اندازة به مغزي با موجودي
وارو و چندينپشتك هوا در كه بندباز ماهرترين حد در مهارتي داراي و خلق, نيروهاي بعدِي حركت چندين

ميآيد/ فرود پا دو هر روي و ميزند
‘ ’’راز‘ است/ آمده گرد يكجا مقاله اين در ايران جامعة در موجود سياسِي بهاصط�ح تصورات تمام تقريبا
تصورات وقتي و داشتند تصوراتي چنين خ�يق كه بود اين در بل مطلب, خود جم�ت در صرفا نه بحث مورد
حقايقي حد به تصورات آن ميديدند محققانه ظاهرا گزارشي قالب در مكتوب صورت به را خود ع�قة مورد
باد xtابدا تا و است اهريمن و اهورامزدا نبرد همانند امپرياليسم و خلق مبارزة مييافت/ ارتقا ترديد غيرقابل
بيپير اهريمِن آن نه وگرنه اهورامزدا, فريب براي است ترفندي فقط اهريمن عقبنشينِي يافت/ خواهد ادامه
و مرثيهبار مانوي, فكري طرز رسيد/ خواهد جايي به اهورايي متشّتت نيروي اين نه و است شكستپذير

ايراني/ صددرصد
و انق�ب شوراي عضو فقيد, مفتح محمد داشت/ جذابّيت هم فاتحان خود براي داغ مقالة مضمون شگفتا

گفت: اسفند[ ٢٤_ آيندگان با مصاحبهاي در الهيات, دانشكدة بعدِي رئيس

و ارتش كه بود نقشهاي اين خودش كردند/ باز را اسلحهخانهها در مرتبه يك و كرد سقوط رژيم مرتبه يك
كه بود اين نقشه / / / بيرون/ ريختند زندانيها و چاقوكشها كردند/ باز هم را زندانها دِر كشيدند/ كنار شهرباني

بيفتند/ هم جان به مردم

كه ندارد اهميتي كمترين سلطنت مدافعان و روزنامهخوانها قاطبة و مقاله نويسندة و آيتا~ و شيخ نزد
بيسيم ضبطشدة مكالمات و گفتهها اسناد, شواهد, تمام نيامد/ دست به توطئهاي چنين بر داّل مدركي بعدها
فرهنگ در اما بماند/ محفوظ اسلحهخانهها كوشيدند بسيار پليس و ارتش فرماندهان ميدهد نشان
مدارك گرها توطئه استكه طبيعي زيرا توطئه, وجود بر است ديگري دليل مدركخود فقدان اس�مي, آرياييـ
كيد تا هم وارده مقالة نويسندة ندارد/ وجود مدركي پس بوده, كار در توطئهاي يقينا چون و ببرند/ بين از را
ديگران تا نمياندازد باطله سبد در را شيطانياش نقشههاي نابكار امپرياليسم وگرنه ميكند, افشا ‘ داشت’’راز‘
خواهند كساني نشد/ پيدا سناريويي چنين از رّدي سفارتآمريكا رشتهشدة كاغذهاي در كنند/ بوق در بردارند

نميدادند/ بروز ميشد پيدا هم گر ا گفت
طبق شد متذكر منبر پاي از كسي ميداد/ سخن داد دريد را يوسف كه گرگي صفات دربارة واعظي ميگويند
البته منظورش گفت خونسردي با واعظ آمد/ در چاه از سالم و صحيح يوسف و نبود كار در گرگي قرآن, روايت
ِ

نّص گر ا حتي مغاير, شواهد كنيم, چطورفكر كه باشيم گرفته را تصميممان وقتي نخورد/ يوسفرا استكه گرگي
است/ تأويل قابل بهراحتي باشد, صريح

او از دلخوري با و رفت پست واشنگتن روزنامة گزارشگر وقِت سر تهران به پروازي در ايراني مسافر
فردي بيمقدمة

ِ

پرخاش از كه آمريكايي روزنامهنگار حيرت برابر در و ‘ ‘ ميروند؟ ِكي و كياند اينها پرسيد’’
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همه و افتاد آب روي پيش سالها توطئه اين پتة چون نزند راه آن به را خودش گفت او به بود, خورده جا ناشناس
كرد/ سقوط چرا پادگانها ميدانند

در است, سّري بكّلي و پيچيده بسيار كه حال عين در ايران, آزاديخواهان عليه توطئه زمانبنديشدة برنامة
در كار كهنه جواسيس اندازة به است قرار هم جوانآمريكايي خبرنگار و دارد قرار خارجه اهالي قاطبة دسترس
دِر بايد ساعتي چه در كسي چه جهان, مركز و سياست ثقل نقطه ايران, پايتخت در پيش سالها باشد جريان

ميكرد/ باز مهاجمان روي به را پادگان كدام اسلحهخانة
نشان كه ميكني رد را همه يا رنداني, باشگاه عضو و ميپذيري را همه يا نيست: غربالكردني قصههايي چنين
كه است اين خاورميانه

ِ

نارس اما رند شديدا ملتهاي فكر طرز در گرفتاريها از يكي نيستي/ باغ توي ميدهد
جداجدا را نتيجه و قضيه اصل مقدمات, موارديديگر, در ميدهند, قورت يكجا را قصه تمام مواردي در گرچه
را جماعت

ِ

برداشتن اسلحه و خون عيد بپذيرند/ را گزير نا تبعاِت و tزم مقدمات نيستند حاضر و ميبينند
فكر به تازه مسلسل, رگبار صداي و وتفنگ تير از شد پر خيابان و كوچه وقتي اما ميكنند تلقي مقدس شعاري
نهضتشكوهمندمان و بيندازند هم جان به را مردم تا درستكردهاند را tمو اينجنگل دشمنانمان tبد ميافتند

بخورد/ شكست
سياسي مبارزان بود/ رژيم عليه مبارزه سطح سقوط بلكه رژيم خود سقوط نه ماجرا بخش غافلگيركنندهترين
كشيدند زندان كردند, جانفشاني كوشيدند, مردم بيداركردن براي سالها سرآمدمملكت دانشگاههاي دانشجويان و
جلو در آغوشبكشد, در را پيروزي شاهد قديم, ادباي بهاصط�ح ملتميخواست, وقتي درست دادند/ قرباني و
حق كسي ميكردند اع�م مقامها روز هر ميشوند/ خوانده نامطلوب عنصر كه شد پيدا افرادي كلة و سر صحنه
منقول اموال ميريختند, جاهايي به شب هر و ندارد/ قضايي بدونحكم بازداشت و افراد خانة به شبانه يورش
براي جديد رژيم ميانداختند/ محبس در بعدي زورگيريهاي ادامة منظور به را قربانيان و ميكردند چپو را
توانست تا كشيد طول سال چند و بود اشخاص قبيل اين نيازمند مخالفان,

ِ

درهمشكستن و خودش جاانداختِن
كند/ تصفيه بودند يافته ارتقا تعقيبگر به تحتتعقيب از يكشبه كه بزنبهادري tتهاي از حدي تا را سيستم
باشند, زندان در بايد كه عناصري ميداندارشدِن از متحّير انق�ب, شوراي عضو دكتر حتيحجتاtس�م ناظران,

‘ بيفتند/‘ هم جان به ’’مردم تا ‘ كرد‘ باز را زندانها دشمن’’دِر گرفتند نتيجه و زدند افسانه رِه
ايران جامعة در رايج سياسي خرافات از بخشي پادرهواكمككرد سناريويي حاوي خيالپردازانه مقالهاي درج
تنها نه فاتحان خود حتي ميشد/ تلقي مسّلم حقيقت هم مقاله آن بدون گرچه تثبيتشود, مسّلم حقيقت بهعنوان
تهران در داد ترتيبي آمريكا متحدة اياtت كردند باور گويي بلكه ميكنند, فكر طور اين مردم كردند قبول

شود/ انق�ب پيروزي مانع اقدامي چنين كه اميد اين به كنند, تاراج را پادگانها و ك�نتريها
خاسته پا به كه tحا خيزد/ پا به اسمي, هر با يا اس�م اّمت ملت, خلق, كه بودند روزي آرزوي در همه سالها
كتاب در و تبعيد در ناtزمي مصاحبههاي در شاه است/ چيزيممكن چنين چطور كه بودند ترديد غرق همه بود
با او مدافعان نه كرد/ اشاره سقوط به منجر تحوtت در خارجي قدرتهاي دخالت به تاريخ به پاسخ ناtزمترش
بدانند/ مسئول را خودشان نميبينند tزم افراد صحاري, اين در مخالفانش/ نه و دارند اساسي مخالفت تلقي اين
و كجا خارجه بزرگ شياطين خويش/ بودِن كماهميتتر به اذعان و آنها كردِن ُگنده يعني رقبا مسئولشناختِن و
كه داخلي رقيبان با سازش به دارد شرف صد خارجي توطئة از شكست كجا/ بر و دور اين جوجهشيطانكهاي

است/ بند جا همان به نهايتا سرنخشان
زيرا مانده گريبان به دست دولتآمريكا با سالهاست اس�مي جمهوري ناباوري, واقع در يا باور اين نتيجة در
آنكه از بيش آمريكا با كشمكش شد/ خواهد تعبير كذايي شائبة صّحِت به دولت آن با تنشزدايي ميكند گمان
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انكار براي است ت�شي عمدتا و آن, يا اين. يا به قائل مانوِي طرزفكر ادامة حدي تا باشد واقعي ضرورتي از ناشي
و قاطع سياسي كثريت ا مزمن _فقدان خواهندگفتپسحقيقتداشت بياييم كوتاه كمي گر ا خيالي: سناريوي همان
/ ميكند[ مشتركممكن دشمن ايجاد با تنها را اتحاد كه است مهمديگري عامل هم ايران جامعة در آرا كندگي پرا
بهقدرترسيدنش, كه باشد شده قانع قلبا كمه هيئتحا بايدخود ابتدا ستيزهجويي, سياست در تغييري هر از پيش

نبود/ خارج از توطئه نتيجة غيرمنتظره, و سريع چند هر
مطبوعات _در هايزر رابرت ژنرال كه است اين بدهد نشان چيزي گر ا غيرمستند, و موجود, شواهد اندك
سه ٥٧ دي نيمة از تهران به سفري در اروپا, در آمريكا نيروهاي فرمانده معاون مينوشتند[, هم هويزر ايران
به ظاهرا بايستد/ كنار يا بزند, كودتا به دست كند, حمايت بختيار دولت از ارتش ديد: برابر در انتخاب
مستقيما بپرهيزند, خودشان بين ازكشمكش دارند, نگه منسجم را ارتش شاه رفتن از پس كرد توصيه تيمسارها
ايران زودتِر هرچه ترك به او اشتياق و شاه جازدن نباشند/ قدرت بهدستگرفتن درفكر فع� و نشوند عمل وارد
كنند/ چه است رفته در گهان نا آن نخ كه تسبيحي با نميدانستند و بود كرده نااميد و گيج را مقامهايآمريكايي

كه تصور اين براي اما كرد ديدار شاه معّمم و كراواتي مخالفان از شماري با و ماند ايران در ماه هايزريك
مأموريتديگري ندارد/ وجود شواهدي بود اس�مي حكومتي رويكارآوردِن و آنها از حمايت اب�غ مأموريتش
سيستم سّرِي بخشهاي جمله, از بردِن, و برداشتن و ايران از نظامي مستشاران بيدرگيرِي و سريع خروج داشت:

پرنده, هدفهاي مكان تغيير با و ميسپارد كامپيوتر حافظة به رادار روي از را هدف چندين فونيكس موشكهاي سيستم *

به مجهز ٧٤٧ بوئينگ بزند/ تكتك و ببيند مستقيما را هدفها خلباْن نيست نيازي ميدهد/ موشك هر به جديد فرمانهاي
رفت/ بين از و كرد سقوط ورامين در ٨٨ شهريور بود سيستم مغز كه رادار

بعد سالهاي در نداشت/ كاربرد خياباني درگيرِي براي افـ١٤/* جنگندههاي هوابههواي موشك هدايت
كهآمريكا هم استنباط اين اما شود, تهران خود تا ايران ك خا قلب به عراق بمبافكنهاي حملة مانع ميتوانست
اختيار در تنها ارتشآمريكا از بيرون پيشرفته سيستم است/ خيالبافي ميكرد پيشبيني را عراق و ايران جنگ

بيفتد/ اغيار و شوروي دست به بودند فروشندگانشنگران و بود ايران هوايي نيروي
اين نبود/ كار در مسلسلسازي كارخانة و ك�نتري و پادگان به تظاهركنندگان حملة هدايت براي برنامهاي
تجهيز خوب وفادار ’’نيروي تا گذاشت اجرا به و كرد اب�غ و تكثير را نقشهاش خونخوار امپرياليسم كه تصور
نيست, خّ�ق تخّيِل ‘ شوند‘ مجهز آن به بتوانند هم مردم كه باشد تجهيزاتي حد در كذا] ] او تجهيزات و نشود
وجود جاهايي در احتمالي خرابكارِي براي نقشههايي دولتها اط�عاتي دستگاه دوtبچة در است/ اوهام و هذيان
خود بايد كذايي برنامة ميكند, گريه مظلومان بر فرات آب بستن هنگام شمر تعزيهها در كه گونه همان اما, دارد
نحو به ميشد را دكوپاژشده و دقيق چنان سناريويي گر ا باشد/ خندانده كّلي و انداخته تعجب به را طراحان
از غير اوضاع كرد تحميل بينظم و نافرمان عادتا مردمي بر و مغشوش طبيعي بهطور جامعهاي در موفقيتآميز

ميبود/ اين
اما داشت گاهي كارآ بوِي و رنگ بود/ بيپايه تعابير و ايرونيوار خياtِت مشتي آيندگان اسفند سوم مقالة
حوالي هركس نميپذيرد قاضي باشد; قاتلي بايد پس هست جسدي ميدهد نظر پليس بود/ قضايي خصلت فاقد
دست در شواهدي و نميرفت كل به جزء از مقاله بود/ دخيل ارتكابش در داشت حضور جرم وقوع محل
اثباتناپذير. مقدماتي گواِه را موجود نتيجة و ميكرد حركت جزء به كل از آسمانريسمان با نداشت/

باشد/ انجاميده نتيجهاي چنان به بايد پس ميتوانست كه ميگرفت ابطالناپذير
را ترديدناپذيرش ظاهرا شواهد مطلْب نويسندة پرسيد كسي كمتر و يافت محرز سنِد قاطعيِت شد منتشر وقتي
دهنش از نابجا سؤالي مبادا ميشد نگران بسا كچه خوانندةشّكا كه بحثميكرد قاطع چنان است/ آورده كجا از
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كنند/ تحقيرش ديگران و برود در
ممكن هم آيندگان ويراستاران انداخت/ روزنامه گردن به نبايديكسره را تقصير بود كار در قصوري هم گر ا
وجود حتي يا موفق اجراي به آنها همة اما كنند استفاده ك�م تكيه بهعنوان امپرياليسم از جامعه, بقية مانند بود,
به كه هم ديگر بحثهاي بسياري درستِي به نداشتند; اعتقاد نام اين به موجودي سوي از دقيق حد آن تا سناريويي
خ�يق به مجالدادن بر قرار وقتي بيان, آزادي از محروميت سالها از پس نداشتند/ اطمينان ميفرستادند چاپخانه
شماري گر ا گذاشت/ ذّرهبين زير علمي ژورنالهاي مقاtت مانند را مطلبي هر نميتوان باشد, اظهارنظر براي
كه شدهاند سياسي چنان ايران مردم ميگفتند وقتي دارد/ درج جاي پس ميكنند, فكر طور اين مردم از قابلتوجه
خوانندگان باشيم داشته توجه بود/ قبيل اين از خرافاتي تبادل منظورشان tبد نميرسد, پايشان گرد به هم فلك

بودند/ بزرگ شهرهاي در درسخواندهها tية باtترين بلكه كماط�ع, عوامالّناِس نه ايران سرآمد روزنامة
يك روزنامه, خبر درستي اثبات براي كه ميماَند بدان ذهنگرايان استدtلهاي گفت ويتگنشتاين لودويگ
را من حرف بود: اتريشي فلسفهدان حرف بارز مصداق مقاله آن بياوريم/ شاهد روزنامه همان از ديگر نسخة
تمام كه شهر مردم تمام و نوشتهاند را همين روزنامه نسخههاي تمام و است نوشته چه اينجا ببينيد نداريد؟ قبول

است/ درست صددرصد حرف اين ميدانند خريدهاند را نسخهها
زيرا ميشد ناياب هم باز مييافت انتشار عادي تيراژ برابر چندين گر ا رسيد/ دوم چاپ به آيندگان شمارة آن
مدتها تا روزنامه همكاران ميكند/ فكر درست شود مطمئن تا داشت نياز آن از نسخه يك به خواننده هر
نمانده باقي چيزي روزنامه دفتر در اما ميخواستند, كشفاtسرار مقالة از نسخهاي كه بودند مراجعاني شرمندة
دست دنيا بدانند تا بخوانند را مقاله آن است بهتر ميدادند تذكر بهيكديگر سياسي بحث هنگام كساني و بود/

كيست/
خواهند غرب در ناليد, بزرگ قدرتهاي جور از و كرد سياه كاغذ مقداري نقشه اين دربارة بتوان بعدها گر ا
دعاوِي حقانّيت به خارجه اذعان سند را اظهارنظر همين ايران در بعد گلهمندند/ بابت اين از ايران مردم نوشت
پس سال ٢٥ آنچه مانند شد/ خواهد فراهم ايران مردم براي تازهاي زبان لقلقة و كفكري خورا و ميگيرند ملت

دارد/ ادامه همچنان و افتاد اتفاق مرداد ٢٨ وقايع از
تزلزلناپذير اعتقاد كذايي نقشهاي وجود به و بقاپند هوا در را افسانهاي چنان بودند مشتاق كه كساني شمار

است/ بزرگ تأسفآوري طرز به همچنان و ـــ بود بزرگ حيرتآوري حد به دهند نشان
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