






در بزرگداشت دکتر صدیقیگفتگوی داریوش فروهر با سردبیر نشریه آدینه فرج سرکوهی 

 در زندگی سیاسی خود، کمتر کسی را در چنان پایهای ستودهاید که دکتر صدیقی را. با توجه به آنکه با:گزارشگر  

بسیاری از رهبران سیاسی ایران آشنا بودهاید، احترام ویژهای که برای دکتر صدیقی قائلید چه د)یلی دارد؟ و  

فرایند زندگی سیاسی او را چگونه میبینید؟

  ریشهی باور من به دکتر صدیقی از دید و بینش کلی که نسبت به جهان هستی داشت و نیز منش:داریوش فروهر

ایشان مایه گرفته است. بسیاری از شخصیتهای سیاسی آشکارا به یک جهانبینی ابزار پایبندی میکنند و حتی    

به وابستگی حزبها در میآیند؛ بسیاری دیگر آشکارا از داش' یک جهانبینی دم نمیزنند، اما از برآیند گفتارها،    

نوشتارها و کردارهای آنان میتوان به جهانبینیای که دارند پی برد. به گمان من، دکتر صدیقی، همچون پیشوای   

خود مصدق بزرگ، یک ملتگرای ناب بود.

بخشی از برنامههای ک(سهای آموزشی حزب ملت ایران، که من وابسته به آن هستم، برداشتشده از درسهای    

جامعهشناسی دکتر صدیقی است ــ نه اکنون، که شاید از سیوپنج سال پیش. به همین دلیل، آن پژوهشگر فرهیخته  

یگانهی دوران »و سیاستگر روشنبین و نماد همسایی اندیشه و کردار را در تسلیتی که به همهی ایرانیان گفتم    »   

خواندم.

 آشنایی با چهرهی فرهنگی و سیاسی دکتر صدیقی برای من از خیلی دور آغاز شده است و هر روز به این انسان

وا) باوری نابتر یافتهام. 

در دورهای که روی پایاننامهی دانشگاهی خود کار میکردم، به کتابی از سیف آزاد زیر نام     دموکراسی و آزادی در

  دست یافتم. در آن کتاب، در عکسی در کنار گاندی و نهرو، که بسیار مــورد ستایش من بودند، دکتر صدیقی همهند

  فکر کردم این مرد باید ارزش ویژهای داشته باشد.١۱٣۳٢۲۶قرار داشت ــ در کنفرانس ملل آسیایی در دهلی به سال 

که همنشین آن چنان بزرگانی گردد.

 در گیرودار پیروزی جنبش ملّی کردن صنعت نفت و نخستوزیری دکتر مصدق، در یکی از تغییرهای کابینه، دکتر

 صدیقی به وزارت پست و تلگراف و، پس از قیام ملّی سی تیر، به وزارت کشور برگزیده شد. در آن هنگام، این

گزینش در ذهن من جلوهای مانند دیگر گزینشها داشت؛ اما هنگامی که کودتای بیستوهشتم مرداد رخ داد و دکتر   

 مصدق از خانهاش بیرون آمد و سپس خود را در اختیار کودتاگران قرار داد و خبر یافتم دکتر صدیقی یکی از دو

تنی بوده که در آن هنگامهی سخت لحظهای دکتر مصدق را ترک نکرده و وفادارانه با او مانده و به زندان رفته است،  

بر این شیوه آفرین گفتم.

 نفر دوم که بود.:گزارشگر

  دکتر شایگان بود. از آن هنگام، دکتر صدیقی به زندان افتاد. من از شامگاه روز سیاه:داریوش فروهر

بیستوهشتم مرداد، گریخته از چنگ کودتاگران، خانهبهخانه میرفتم و، مانند دیگر ستیزندگان با استعمار و    

 استبداد، برای شکل دادن به نهضت مقاومت ملّی کوشا بودم که دادرسی از مصدق بزرگ آغاز شد. در روزنامهها

 :خواندم که در اوج اقتدار شاه دکتر صدیقی در پیش درآمد گواهی یا گفتار خود در آن دادگاه فرمایشی گفته است

من از شاه نه بیم دارم و نه امید. در آنجا پی بردم در پشت دیوارهای زندان هم هستند شیرمردانی که میغرند. « » 

 مدتی بعد و پس از این در و آن در زدنهای چندماهه، دستگیر شدم و به زندان لشکر دو زرهی افتادم. ساعتی بعد،



از درون سلولم، دکتر صدیقی را دیدم که با ابهت ویژهای از راهرو میگذشت. در آن زندان، از دکتر صدیقی در  

ذهن من این تصویر به وجود آمد که او در میان یاران مصدق تافتهی جدابافتهای است. پایبندی بر اندیشهها،    

 مهربانی، پاکیزگی و اندرزدهی بهنگام به دیگر زندانیان به او حالتی استثنائی داده بود. شرح همهی آنچه از آن

روزان و شبان سختگذر بر یادم مانده از حوصلهی گفتگوی کنونی بیرون است و تنها یکی دو مــورد را پیش  

میکشم.

زمانی که کریمپور شیرازی، آن روزنامهنگار جانباخته، در برابر کیفرخواست اعدام سرتیپ آزمودهی ج(د، که    

 دادستان ارتش بود، به اعتصاب غذا دست زد، بسیاری از زندانیان از نزدیک شدن به اتاق او پرهیز میکردند. آن

 اتاق از اتفاق در کنار اتاق دکتر صدیقی قرار داشت. گرچه در آن هنگام استاد بهرغم زندانی بودن سرگرم فراهم

داش' نوشتارهایی برای هزارهی بوعلی سینا بود، هر روز به کریمپور شیرازی سر میزد و به نیرومندسازی روحیهی    

او میپرداخت و از من، که با کریمپور نزدیکی بیشتری داشتم و میکوشیدم او را تسکین دهم، میخواست تا کار    

خود را بیمحابا دنبال کنم؛ و سرانجام، در میان آن همه بگیروببند، دکتر صدیقی سرتیپ تیمور بختیار، فرماندار  

نظامی وقت، را به زندان و به بالین کریمپور کشاند و اعتصاب غذای او پایان گرفت.

به یاد دارم، در پیدایی نخستین نشانههای شکنجهگری گماشتگان فرمانداری نظامی در آن زندان، کسی که از میان  

رهبران ملّی سا&ندتر با استواری پرخاش میکرد دکتر صدیقی بود.

 به نظر من، یکی از علتهای به دادرسی کشانده نشدن دکتر صدیقی منش آن بزرگوار بود که دوست و دشمن را به

احترام گذاردن وامیداشت.

چندی بعد، هر دو بهتقریب همزمان از زندان آزاد شدیم؛ ولی در همان مدت همزندانیبودن شیفتگی من به دکتر    

صدیقی پا گرفته بود.

زمان کوتاهی پس از آزادی، دکتر صدیقی با شخصیتهای سیاسی و حزبهای هوادار مصدق بزرگ رابطهی   

 تنگانگ برقرار کرد و، با برخــورداری از احترام همگان، برای شکل دادن دوباره به جنبش ملّی ایران به ت(ش

پرداخت. سرانجام، در پی کوششهای بسیار، به هنگامی که من از چندی پیش در زندان بهسرمیبردم، جبههی ملّی     

دوم پدید آمد. برداشتم از بــررسی گذشته آن است که، اگر پیگیریها و پافشاریهای دکتر صدیقی نبود، چهبسا   

دورهی دوم پیکارهای جبههی ملّی شکل دیگری میگرفت. همچنان که گفتم، در آن هنگام، من در زندان بودم؛ ولی به    

پیشنهاد دکتر صدیقی به وابستگی شــورای نوبنیاد جبههی ملّی برگزیده شدم و، پس از آزادی، بیدرنگ به  

کوشندگان پیوستم.

در گیرودار کارآوریهایی که برای زندهداشت حقوق مردم به پیشگامی جبههی ملّی دوم انجام میگرفت، باز هم دو    

سه بار دکتر صدیقی به زندان افتاد و هر بار استوارتر به میان مردم بازگشت.

اص(حات انق(ب سفید نام گرفت، آغاز نمود و جبههی ملّی با شعار  «هنگامی که شاه بازی تازهای را، که بعدها   « »  

آری، دیکتاتوری نه در برابر آن جهتگیری کرد، بیشتر رهبران و گردانندگان جبههی ملّی دستگیر گردیدند؛ و این  « 

 واپسین بار بود که من با دکتر صدیقی همزندان شدم. در این زندان هم، شخصیت سیاسی استثنائی دکتر صدیقی

بهخوبی نمایان بود.

از همین هنگام بود که میان دکتر و شماری از رهبران جبههی ملّی ناسازواریهایی پدید آمد که تا پایان دوران  

زندان، در نیمهی شهریور یکهزاروسیصدوچهلودو، دنباله یافت؛ و سرانجام این ناسازواریها به آزردگی و   



کنارهگیری عملی ایشان از جبههی ملّی دوم کشید و ایشان دیگر در نشستهای شــورا و هیئت اجرائیه شرکت   

نکردند.

 از آن پس، اخت(ف در درون جبههی ملّی با) گرفت؛ و اندکی بعد دکتر مصدق طرح سازمانی آن را نارسا تلقی کرد

و برنامهی تازهای برای پدید آوردن یک سازمان فراگیر ارائه داد. 

در کوششهای بعدی برای پدید آوردن جبههی ملّی سوم، دکتر صدیقی به دلیل همان آزردگیها شرکت نداشت؛ اما   

بهرغم کنار ماندن، به همه اندرز و امید میداد که کار را دنبال کنند. من خود در این دوره از تشویقهای ایشان   

برخــوردار بودم.

 روز سیاه مرگ مصدق، در میان کسانی که با شتاب خود را به احمدآباد رساندند، دکتر صدیقی تجسم اندوه و

سوگواری بود.

در پایانهای سال یکهزاروسیصدوپنجاهوپنج، زمانی که کوششهای تازهای برای شکس' جو اختناق آمیز کشور و    

 هماهنگ نمودن نیروهای ضددیکتاتوری آغاز کردم، به نخستین کسی که به همراه دوست رزمندهام، حسین

شاهحسینی، مراجعه نمودم دکتر صدیقی بود؛ ولی ایشان هنوز آزردهخاطر مینمود و خود را دور نگهداشت.   

با این همه، دکتر صدیقی در گیرودار حرکتهایی که به انق(ب انجامید پیوسته به آرمانهای ملّی پایبند و با   

نخبگان گروههای اجتماعی گوناگون در نشستوبرخاست بود و بسیاری از پیشنهادهای همکاری را، که برای دیگر  

شخصیتهای سیاسی اغواکننده از آب در آمد، با سنجیدگی رد کرد.

 پس از پیروزی انق(ب، دکتر صدیقی، که سخت نگران آیندهی ایران بود، به پیشنهاد و یا پافشاری یاران نزدیک و

رزمندهی خود آماده شد که با جبههی ملّی چهارم همکاری کند و در چند نشست شــورای آن شرکت نمود؛ ولی دیگر  

 این سازمان گنجایش برخــورداری از رهبری استوار ایشان را نداشت. به هر روی، من افتخار دارم که همواره از

اندرز و رایزنی آن بزرگوار، نزدیک به چهل سال، بهره بردم؛ و، حتی به هنگام اخت(فهای سیاسی، بیشترین  

 احترام را به ایشان گذاشتهام؛ و آن نماد پاکیزگی و مهربانی نیز هرگز از رهنموددهی به من و حزب ملت ایران

دریغ نورزید.

: دکتر مصدق در انتخاب وزیران کابینهی خود معیارهایی داشته است گروهی بر اساس شخصیت و:گزارشگر  

گذشتهی سیاسی خود گزیده میشدند و گروهی بر مبنای مصلحتهای روز و سازشهای سیاسی. دکتر صدیقی تا    

پیش از وزارت سابقهی سیاسی مهمی نداشت و از آن گروه هم نبود که بر اساس مصلحتهای روز و توازن نیروهای  

 سیاسی به کابینه راه یافت. گزینش یک دانشگاهی برای وزارت کشور در یک دورهی بحرانی، که از همه سو بیم

 خطر بود، انتخاب درستی بود؟ یک دانشگاهی غیرسیاسی آیا توان آن را داشت که بحرانهای داخلی و کودتا را

کنترل کند؟

  نخست باید روشن شود که دکتر صدیقی تنها یک شخصیت فرهنگی نبود. ایشان پیشتر از آن:داریوش فروهر

هنگام در کار گردانندگی دستگاههای اداری تجربه داشت و سالها مدیرکل دبیرخانهی دانشگاه بود. دکتر مصدق   

 پس از نخستین کابینهی خود در انتخاب وزیران بیشترین ارزش را به یکرویگی، پاکیزگی اخ(قی و کارآمدی اداری

میداد که، به نظر من، دکتر صدیقی در آن دو ویژگی نمونه بود و، در ویژگی سوم، به اندازهی کافی شایستگی  

داشت.

 دکتر صدیقی هم در دوران وزارت پست و تلگراف و هم در دوران وزارت کشور خود توانایی نشان داد و از



انگشتشمار وزیرانی بود که دکتر مصدق تا پایان کار از آنها ابراز رضایت کرده است. 

 گروهی برآناند که گزینش ایشان صرفـاً به دلیل آن بود که دکتر مصدق به دانشگاهیان خوشنام نظر:گزارشگر  

داشت؛ و گروهی دیگر اعتقاد دارند که شاه به وزارت کشور شخصیتهای سیاسی مهم جبهه تن نمیداد؛ و، از این  

رو، وزارت دکتر صدیقی را، که بیطرف بود، ترجیح میداد. شما چه برداشتی از این مسئله دارید؟

  دکتر صدیقی یک شخصیت فرهنگی برجسته در سطح جهانی بود و دکتر مصدق بیشک:داریوش فروهر

میخواسته است از همکاری چنین کسانی بهرهگیرد؛ ولی به نظر من تعبیر دیگری که گفتید صحیح نیست. دکتر  

 صدیقی نخست به وزارت پست و تلگراف و پس از سی تیر به وزارت کشور گمارده شد، چون امتیازهای )زم را

 داشت. بعد از قیام ملّی، شاه شکستخــورده و درمانده در جایگاه ابراز وجود نبود که بتواند درمــورد گزینشی نظر

دهد.

 شما اشاره کردید که دکتر صدیقی نقش مهمی در سازماندهی جبههی ملّی دوم داشت، اما در زندان از:گزارشگر  

جبههی ملّی کناره گرفت؛ و دربارهی دلیل این کنارهگیری گفته شده است که دکتر صدیقی با مذاکره با شاه مخالف   

  خرداد پخش شود و دیگران مخالف بوده و، از١۱۵بود و طرفدار آن بود که اع(میههایی علیه شاه و کشتار مردم در 

 این رو، دکتر صدیقی رهبران جبهه را به اعمال دیکتاتوری و سازشکاری متهم و از جبهه کناره گرفت. برداشت

شما از آن ماجرا چیست؟

  با افسوس بسیار این است که در آن هنگام گفتگوهایی در زندان با بعضی از رهبران آغاز شد تا:داریوش فروهر

 شاه با گرف' امتیازهایی به جبههی ملّی آزادی عمل دهد. شماری از وابستگان شــورا با این برنامه ناسازواری

 نشان دادند. دکتر صدیقی، که به همراه اللهیار صالح و دکتر کریم سنجابی در گفتگو با فرستادهی شاه شرکت

 داشت، از روند کار راضی نبود. با پدید آمدن خیزش پانزدهم خرداد و آن کشتار جمعی وحشتناک، ناخشنودی

ایشان نمایانتر شد.

من به یاد نمیآورم سخن از اع(میهی خاصی به میان آمده باشد. به نظر من، دلیل اصلی جدایی ایشان را از  

جبههی ملّی دوم میتوان ناخشنودی از ترکیب رهبری تلقی کرد؛ اما نقطهی عطف تصمیم به کنارهگیری اعتراض به    

کشتار جمعی مردم و اهانت به مرجع تقلید شیعیان بود؛ ولی در هر حال آن گفتگوها هم دیگر دنبال نشد.

دکتر صدیقی هر روز رویدادها را یادداشت میکرد و این یادداشتها را به صــورت فیش درمیآورد. سرانجام   

روزی آنها در دسترس مردم قرار خواهند گرفت و، با دقتی که در آن پژوهشگر فرهیخته سراغ دارم، همهی  

موضوعها روشن خواهد شد.

  شما هم با دکتر صدیقی آشنا بودید و هم مردی سیاسی هستید. از دکتر صدیقی همگان به عنوان:گزارشگر

مردی یاد میکنند که بر اعتقادات خود پای میفشرد. در شخصیت دکتر صدیقی تناقضی است ایشان تا جبههی :   

ملّی دوم یکی از فعا)ن صحنهی سیاسی ایران بودند و پس از آن ناگهان نه فقط از جبههی ملّی، که از فعالیت  

سیاسی سازمانیافته کنارهگیری کردند. مرد سیاسی در هر شرایطی راه خود را دنبال میکند؛ اما چه شد که دکتر   

صدیقی با آن پایمردیای که در او بود سیاست را به یکباره کنار نهاد؟ 

 به نظر من، دکتر صدیقی شیوهای ویژهی خود داشت. من نمیپذیرم که دکتر صدیقی دل از:داریوش فروهر   

 سیاست و دخالت در سرنوشت مردم کنده باشد. من خودم بارها، چه پیش از انق(ب و چه پس از آن، در

جهتگیریهای سیاسی از رهنمودهای ایشان برخــوردار شدهام. اعتماد دکتر صدیقی بهسختی به دست میآمد.     



سیاستگران یکدست نیستند. من به شخصیتهای سیاسیای که در هیچ هنگامی خاموشی برنگزیده و همواره  

پرخاشگر ماندهاند ارج بسیار مینهم؛ اما گاه خاموشی و کنارهگیری را از پویایی سیاسی برندهتر میدانم. به     

گمان من، دکتر صدیقی از آن قماش سیاستگزاران بود که به دنبال فرصت سیاسی نمیرفت، فرصت سیاسی باید  

دنبال دکتر صدیقی میآمد.

!در پایان این گفتگو بگذارید بگویم آوخ که اکنون آن بزرگ، آن سروبا)ی ایرانزمین درون خاک جای گرفته است  

ولی نام و یاد جاودانهاش گنجینهای گرانبها برای همهی فرزندان بیداردل این نیاخاک خدایی، بهویژه ملتگرایان،      

است.

 فرصت پدیدآمده را غنیمت میشمارم و، به عنوان یک سرباز جنبش ملّی ایران، که به انق(ب پیوست و بر سر

نگهداشت جدول ارزشهای آن پای فشرد، از این همه شــورمندی مردم قدرشناس در بزرگداشت دکتر غ(محسین   

صدیقی سپاسگزاری مینمایم. 


