بازتاب تاريخ از نگاه فرح ديبا
گفتگوی نوشين شاهرخی با ويدا حاجبی ١٨ ,مهر ١٣٩١
بﯽگمان اگر ،از انقﻼب مشروطيت تا انقﻼب  ،۵٧ملت ايران فرصت برخورداری از حداقل حق آزادی بيان و
آزادیهای سياسﯽ را مﯽداشت ،به احتمال قوی به آسانﯽ در دام حمايت از رهبری خمينﯽ و استقرار استبداد مذهبﯽ
گرفتار نمﯽآمد.
شهرزادنيوز:در ماههای پيش فيلمی از سوی تلويزيون "من و تو" به نام "از تهران تا قاهره" انتشار يافت که تاريخ را
از زاويهی ديد فرح ديبا بيان میکﻨد .در اين فيلم تکههايی از تاريخ ـ به ويژه فيلمهای زمان انقﻼب ـ نشان داده میشود
و فرح نظرش را در مورد اين تکهها بيان میکﻨد .وی از زاويهی ملکهای عزلشده به تاريخ چﻨد دههی پيش مینگرد و
گاه از کﻨش ملتی که به پا خواست در شگفت میماند .ايرانی به نمايش گذاشته میشود که رو به سوی قدرت و
قدرتمﻨدتر شدن دارد ،ولی با انقﻼب و رهبری روحانيون و همکاری کشورهای غربی در دامن زدن به شورشهای
مردمی ايران دچار عقبگرد و رژيمی واپسگرا و استبدادی میگردد .فيلم بيﻨﻨده را با اين پرسش روبرو میکﻨد که آيا
انقﻼب بیريشه و بدون زميﻨههای مشخص اجتماعی و سياسی ،ناگهان سربرآورده است؟ از اين جهت شهرزادنيوز با
رسانهی "من و تو" و تهيهکﻨﻨدگان فيلم تماس گرفت تا از آنان چﻨد و چون پروسهی ساختن اين فيلم را جويا شود ،ولی
اين درخواست بیپاسخ ماند و دستاندرکاران اين رسانه و فيلم حاضر به گفتگو نشدند.
شهرزادنيوز با ويدا حاجبی از زندانيان سياسی زمان شاه در رابطه با فيلم "از تهران تا قاهره" به گفتگو نشسته است.
حاجبی در دوران تحصيل خود در فرانسه با فرح ديبا همدانشکده و دوست بوده .وی خاطرات و مسير زندگی خود را
عﻼوه بر هفت سال زندان در کتاب "يادها" ،همچﻨين در دوجلد کتاب داد بیداد  /نخستين زندان سياسی زنان در دوران
شاه نگاشته است.

پذيرش يا سلب مسئوليت!
آيا تاريخ مﯽتواند از سوی حکومتگرانﯽ پيشين که از طريق انقﻼب عزل شدهاند ارائه شود!؟
 بله میشود ،چرا که نه؟ مﻨتها ايﻨکه با چه ميزان مسئوليت و چه ديدی اين تاريخ ارائه میشود نيز از اهميتی ويژهبرخوردار است .آنچه در پايان صحبت فرح ديبا در اين فيلم ديدم اين است که آيﻨدهای بهتر را برای جامعهی ايران
آرزو میکﻨد .اما هيچ اشارهای به اين موضوع پر اهميت نمیکﻨد که به ديدهی او چگونه رژيمی يا چه ويژگیهای
اجتماعی و سياسی میتواند آيﻨدهای بهتر را برای جامعهی ايران تضمين کﻨد؟
فرح در رابطه با آينده فقط آرزوی ايرانﯽ بهتر را بيان مﯽکند ،اما در رابطه با گذشته به شرح برخﯽ از رويدادها
مﯽپردازد.
 هميﻨطور است! ولی به گمان من ،اگر بخواهيم و آرزو کﻨيم که يکبار ديگر پس از سقوط اين رژيم به دام نظامیمستبدتر نيفتيم ،هيچ ضمانت و نسخهی از پيش پيچيده شدهای وجود ندارد مگر فراگير شدن آگاهی سياسی و اجتماعی
برای تشخيص حقوق شهروندی خود و مﻨافع جامعه در انتخاب نظام آيﻨده .اين آگاهی هم به آسانی به دست نمیآيد مگر
از طريق شﻨاختی واقعی از رخدادهای مهم در تاريخ گذشته ،زميﻨهها و دﻻيل اجتماعی و سياسی که به انقﻼب و
استقرار استبداد واپسگرای مذهبی انجاميد.
هر يک از ما نيز به نسبت جايگاه اجتماعی خود و نقشی که در گذشته در جامعه داشتهايم ،خواه ناخواه ،بر مسير
انقﻼب و اين رخداد تاريخی تأثير گذاشتهايم .امروز نيز به نسبت پذيرش مسئوليت و يا سلب مسئوليت از خود ،خواه
ناخواه ،بر مسير آيﻨدهی جامعهی ايران در حد خود تأثير خواهيم گذاشت .مﻨظورم از پذيرش مسئوليت ايﻨست که اگر
رخدادهای گذشته جانبدارانه و در جهت مﻨافع شخصی و واژگونه جلوه داده شود سدی خواهد بود در راه آگاهی و رشد

سياسی جامعه .کاری که متأسفانه فرح ديبا ،خواسته يا ناخواسته ،در اين فيلم انجام داده است .به ويژه آنکه در رژيم
گذشته ،در مقام ملکه از باﻻترين جايگاه و نهاد اجتماعی نيز برخوردار بود.
به نظر شما فرح آگاهانه برخﯽ از رويدادها را واژگونه جلوه مﯽدهد و برخﯽ را جانبدارانه بيان مﯽکند؟
 ترديدی نيست که اعمال خشونت ،سرکوب و فساد در نظام استبدادی جمهوری اسﻼمی دهها برابر شديدتر و خشنتراز رژيم گذشته است .ولی اتکا به اين واقعيت نمیتواند سرکوب و اختﻨاق در نظام ديکتاتوری سابق را توجيه کﻨد.
متأسفانه! به رغم گذشت سی و سه سال از انقﻼب ،در اين فيلم نه تﻨها مهمترين رخدادها در رژيم گذشته مسکوت
میماند يا وارونه جلوه داده میشود و در بازگويی واقعيت رژيم شفافيتی مسئوﻻنه به چشم نمیخورد ،بلکه فقط به
خشونت و عوامفريبیهای خميﻨی و استبداد مذهبی حاکم اتکا میشود.
ايﻨکه فرح ديبا با از دست دادن همسر و جايگاهش اندوهگين باشد امری شخصی است که قابل فهم و همدردی میتواند
باشد ،اما اين اندوه نيز عدم مسئوليت او را در شفافيت بخشيدن به واقعيت رخدادهای گذشته در جهت ياری رساندن به
آگاهی نسل کﻨونی توجيه نمیکﻨد.
حتی اگر او در دايره بستهی دربار شاه نيز از جريان رخدادهای سياسی در جامعه بیخبر مانده بود ،کافی بود بعد از
سی و سه سال به محتوای آخرين پيام شاه به مردم ايران که در آغاز همين فيلم به نمايش گذاشته شده است با دقت
بيشتری بيﻨديشد .به اسﻨاد سياسی و رسمی خود رژيم گذشته رجوع کﻨد تا به زميﻨههای واقعی که به انقﻼب و همين
آخرين پيام شاه مﻨجر شد پی ببرد و از دﻻيل نارضايتی مردم در رژيم سلطﻨتی گذشته اطﻼع يابد.

اهميت آخرين سخنان شاه
چرا آخرين پيام شاه را چنين بااهميت قلمداد مﯽکنيد؟ چه اطﻼعاتﯽ در اين پيام نهفته است؟
 اهميت اين پيام در ايﻨست که نه تﻨها محتوای آن از بن و اساس متﻨاقض است با برداشت و صحبتهای فرح ديبا،بلکه خود شاه در اين پيام به مردم ،دﻻيل مستﻨدی را ارائه میدهد که به انقﻼب مﻨجر شد.
واقعيت اين است که شاه تا هفتههای آخر پيش از سقوط ،همچﻨان تصور میکرد از طريق پيشگيری از اخبار و
سانسور مطبوعات ،ايجاد خفقان سياسی ،دستگيری و زندان قادر است سلطﻨت خود را پايدار نگهدارد .اما سرانجام در
آخرين فرصت تﻨها چارهی پيشگيری از خطر سقوط را در اين ديد که به طور رسمی و علﻨی عيوب واقعی نظام
سرکوبگر خود را بپذيرد .هرچﻨد بسيار دير به اين فکر افتاد ،اما سرانجام آشکارا متعهد میشود که از
ديکتاتوری
ِ
اِعمال روشهای استبدادی خود دست بردارد .اگر به محتوای جملههای او توجه کﻨيم تﻨاقض آن را با حرفهای فرح
ديبا در اين فيلم به آسانی درمیيابيم.
شاه در اين پيام میگويد" :ملت عزيز ايران در فضای باز سياسی که از دو سال پيش به تدريج ايجاد میشد شما ملت
ايران عليه ظلم و فساد به پا خواستيد ".و اقرار میکﻨد که" :موج اعتصابها نيز که بسياری بر حق بوده و "...
میبيﻨيم شاه نه تﻨها فساد و ظلم در دوران سلطﻨت خود را به رسميت میشﻨاسد ،بلکه به اين واقعيت نيز اشاره میکﻨد
که موج اعتصابها و اعتراضهای اجتماعی مدتی است که دوام يافته است .برخﻼف آنچه فرح ديبا میگويد ،شاه
میداند که انقﻼب يکباره سر برنياورده است .در اين فيلم نه تﻨها واقعيتهايی که خود شاه در آخرين پيامش به زبان
میآورد به کلی ناديده گرفته شده است ،بلکه فرح ديبا میگويد برخی از مقامات گذشته با اين پيام شاه موافق بودند و
برخی نبودند .بی آنکه حتی توضيح دهد اين برخی چه کسانی و در چه مقامی بودند و دﻻيل موافقت يا مخالفتشان چه
بوده است؟
حال آنکه خود شاه رسما اقرار میکﻨد که در دوران سلطﻨت او ملت ايران از حداقل آزادی نيز برخوردار نبوده .به

محتوای اين جمله دقت کﻨيد:
"متعهد میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت يک دولت ملی برای اجرای آزادیهای اساسی و
اجرای انتخابات آزاد تعيين شود تا قانون اساسی که خونبهای انقﻼب مشروطيت است به صورت کامل به مرحلهی
اجرا درآيد".
میبيﻨيم به گفتهی صريح خود شاه ،در رژيم گذشته نه دولتی ملی وجود داشته و نه انتخاباتی آزاد .انتخاب شاپور بختيار
به عﻨوان نخستوزير از جانب شاه در آخرين فرصت نيز به همين خاطر بود که بختيار عضو جبههی ملی و از
پيروان دکتر مصدق بود و همچون مصدق مدافع اجرای قانون اساسی مشروطيت به شمار میآمد .و از قضا به جرم
همين خواست بارها در رژيم شاه زندانی شده بود .اما فرح نه تﻨها از نبود آزادی در انتخابات کﻼمی نمیگويد ،بلکه
دﻻيل انتخاب شاپور بختيار از جانب شاه و بارها زندانی شدن او به خاطر دفاع از قانون اساسی مشروطيت را هم
مسکوت میگذارد .حتی از ماجرای کودتای  ٢٨مرداد عليه دکتر ﷴ مصدق و زندانی کردن او تا هﻨگام مرگ در
احمدآباد نيز کﻼمی نمیگويد .از قضا مصدق نيز در مقام نخستوزيری با کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢دستگير و در
دادگاه نظامی رژيم به جرم پيگيری در اجرای قانون اساسی مشروطيت و پيشگيری از يکهتازیهای شاه محکوم شد.
همهی اين وقايع در اسﻨاد رسمی رژيم گذشته نيز ضبط است .اما اين رخداد سرنوشتساز تاريخی نيز به کلی مسکوت
میماند .فقط با تکيه بر ايﻨکه شاه از مرگ مصدق متأسف شد آن رخداد به بيﻨﻨده واژگونه القا میشود.
حال آنکه واقعيت اين است که شاه در پی زندانی کردن مصدق در احمدآباد و اعدامها و دستگيریهای پس از آن،
سازمان امﻨيت قدرتمﻨدی به نام ساواک ايجاد کرد .از آن پس در تشديد خفقان سياسی ،دستگيری ،زندان ،اعدام مخالفان
و مرعوب کردن جامعه از هيچ وسيلهای کوتاهی نکرد .به طوری که بعد از مدتی با توقيف و انحﻼل نشريات و
روزنامههای غير رسمی ،تمامی اخبار و اطﻼعات عمومی ،فعاليتهای فرهﻨگی ،ادبی و سياسی ،حتی استخدامهای
دولتی و غير دولتی تحت کﻨترل ساواک قرار گرفت .عﻼوه بر سانسوری عمومی ،بسياری از نوشتهها و کتابها در
ملی
ليست "کتب ضاله" قرار گرفتﻨد و خواندن آنها به جرمی سياسی تبديل شد .حتی برپا ايستادن در برابر سرود ِ
"شاهﻨشاه ما زنده بادا "...در سالن سيﻨماها اجباری و عدم رعايت آن جرم سياسی محسوب شد .در يک کﻼم،
سانسوری عمومی و جرمهای ريز و درشت سياسی در زندگی روزمره بر سراسر جامعه سايه انداخت .به طوريکه
اصطﻼح "ديوار موش داره ،موش هم گوش داره" به اصطﻼحی رايج تبديل شد و خود سانسوری ،بیاعتمادی و عدم
همبستگی به امری عادی.
غرضم از اشاره به اين موارد اين است که وارونه جلوه دادن يا انتقال جانبدارانهی واقعيتهای تاريخی ،از جانب
هرفرد يا هر جريان سياسی که باشد ،به نظر من در بهترين حالت نداشتن مسئوليت نسبت به جامعهی ايران و فريبی
است سياسی.

رژيم شاه و موقعيت روحانيون
حال چرا مردم و جريانات سياسﯽ در مخالفت با شاه رهبری خمينﯽ را پذيرفتند و آلترناتيوی مترقﯽتر از رژيم شاه
طرح نکردند؟
 اين يک واقعيت است که مردم ،عاصی از سرکوب و ظلم و عدم استقﻼل سياسی و اقتصادی رژيم ،فقط به رفتن شاهمیانديشيدند و نه به نظام جايگزين .با اين اميد که از خفقان رهايی يابﻨد .نه تﻨها اکثريت مردم ،بلکه بسياری از
روشﻨفکران و جريانهای سياسی که در دوران شاه به مبارزهی مخفی يا مسلحانه روی آورده بودند در حمايت از
خميﻨی دچار اشتباه بزرگ تاريخی شدند .اشتباهی که پيامد آن را امروز دارند به قيمت اندوهبار قتل عام فرزندانشان و
ويرانی سرزمينشان میپردازند.
بیگمان اگر ،از انقﻼب مشروطيت تا انقﻼب  ،۵٧ملت ايران فرصت برخورداری از حداقل حق آزادی بيان و
آزادیهای سياسی را میداشت ،به احتمال قوی به آسانی در دام حمايت از رهبری خميﻨی و استقرار استبداد مذهبی

گرفتار نمیآمد .يکی از پيامدهای فساد و ظلمی که شاه به آن اقرار میکﻨد نيز همين عدم دستيابی جامعه به حداقل
طلبان مستبد
ت واقعيتهای تاريخی است که سرانجامی چون گرفتار شدن در دام فرصت
آزادی و آگاهی سياسی و شﻨاخ ِ
ِ
مذهبی يافته است.
اما اين را هم فراموش نکﻨيم که سياستهای خود شاه و دستگاه امﻨيتیاش ساواک نيز نقش مهمی در قدرتگيری سياسی
روحانيت به عهده داشتﻨد .در اين مورد نيز آخرين پيام شاه گوياست" :من در ايﻨجا از آيات عظام ،علمای اعﻼم که
رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسﻼم و به خصوص مذهب شيعه هستﻨد ،تقاضا دارم تا با راهﻨمايیهای
خود و دعوت آرامش و نظم برای حفظ نظم تﻨها کشور شيعهی جهان بکوشﻨد".
درست است که شاه خميﻨی را تبعيد کرده بود و گاه به ارتجاع سياه و سرخ اشاره داشت ،اما واقعيت اين است که تﻼش
میکرد خودش را مذهبی معتقدی نشان دهد و روحانيت را راضی نگهدارد .شاه ،حتی از چﻨدين سال پيش از سقوط،
امتيازهای فراوانی نيز از نظر سياسی و اقتصادی به روحانيت داده بود .به طوری که روحانيت در دوران شاه توانست
به نهاد سياسی قدرتمﻨدی تبديل شود .ايران از اواسط دههی  ۴٠از يک دبيرستان پسرانه به نام علوی و يک دبستان
دخترانه به نام رفاه برای تدريس "اسﻼم مدرن" برخوردار شد که گردانﻨدگان اصلی آن هاشمی رفسﻨجانی ،ﷴ حسين
بهشتی و ﷴعلی رجايی بودند و حاميان آن بازاریها.؛ همان کسانی که از مقامها و حاميان اصلی جمهوری اسﻼمی از
آب درآمدند .روحانيون در عين حال دستشان در ساختن و افزودن تعداد مساجد در گوشه و کﻨار ايران باز گذاشته شده
بود و میتوانستﻨد با موعظههای خود در اشاعهی فرهﻨگ واپسگرای سﻨتی مذهبی در ميان مردم نقش فعالی داشته
باشﻨد و به تدريج بر تعداد پيروان خود بيفزايﻨد و به نهادی سياسی تبديل شوند.
عﻼوه بر اين ،شاه و ساواک از چﻨدين و چﻨد ماه پيش از سقوط در امتياز دادن سياسی به روحانيت طرفدار خميﻨی از
هيچ تﻼشی کوتاهی نکردند .از جمله دستور شاه در به زندان انداختن عباس هويدا ،نخست وزيری که طی چهارده سال
مجری دستورات شاه بود .هر چﻨد در اين فيلم حتی از انتقال يافتن او از زندان شاه به زندان جمهوری اسﻼمی نيز
کﻼمی گفته نمیشود ،در عوض با تکيه به ايﻨکه شاه از اعدام هويدا در جمهوری اسﻼمی متأسف شد! ماجرا وارونه به
بيﻨﻨده مﻨتقل میشود .بگذريم!
از جمله ديگر اين انتصابها عزل نصيری ،رئيس ساواک ،و انتصاب مقدم بجای او ،آزاد کردن زندانيان روحانی و
طرفدار خميﻨی بود و غيره .همهی اين عزل و انتصابها و امتيازها برای راضی نگهداشتن روحانيت بود که به
قدرتگيری آنان و به دست آوردن رهبری سياسی در انقﻼب ياری رساند.
اين را هم فراموش نکﻨيم که نخستين فتوای نجس و پاکی از جانب مﻨتظری و روحانيون طرفدار خميﻨی به کمک
ساواک از درون زندان صادر شد .و امتيازهای ديگری که در کتاب "داد بیداد" و "يادها" در حد ممکن و به دقت به
آن اشاره کردهام و بيش از اين سخن را به درازا نمیکشم.

کمربند سبز
فکر مﯽکنيد ،چرا شاه امکان چنين فضای بازی را برای روحانيون فراهم کرده بود؟
 روشن است که پيامد وابستگی سياسی و اقتصادی رژيم شاه به آمريکا ،موجب پيروی از سياستهای خارجی واستراتژيک دولتهای وقت در امريکا و سازمان سيا میشد .بیترديد امتيازهايی که شاه به روحانيت میداد و از جمله
امکان افزايش مساجد و آزاد گذاشتن موعظههای سياسی در مساجد نمیتوانست بدون توافق با دولت وقت در آمريکا
باشد .در آن دوران سياست دولت آمريکا اين بود که در مقابله با اردوگاه سوسياليستی مرزهای ميان کشورهای
خاورميانه با اردوگاه سوسياليسم و شوروی را مصون نگهدارد و از نفوذ آنان پيشگيری کﻨد .اين سياست آمريکا به
کمربﻨد سبز معروف شد که با ايجاد رضايت و تقويت جريانهای مذهبی در خاور ميانه همراه بود .سرانجام اين
سياست ،که امروز همه از آن باخبريم ،به قدرت رسيدن جريانها و حکومتهای مذهبی و تجددستيز و ضد آمريکا در
مﻨطقهی خاورميانه بود .شاه هم فکر میکرد که با امتياز دادن به روحانيت میتواند آنها را راضی نگهدارد ،به ويژه

ايﻨکه برخی از آيتﷲهای پرنفوذ نظير شريعتمداری از رژيم شاه حمايت میکردند .شاه تا به آخر هم باور نمیکرد که
آمريکا دست از حمايت او بردارد و او را به چﻨان سرنوشتی دچار کﻨد که کرد.

انقﻼب سفيد و حق رآی زنان
فرح بر نکات مثبت دوران شاه انگشت مﯽگذارد .نظر شما در مورد اصﻼحات سال  ۴٢از سوی شاه چيست؟
 البته در انقﻼب سفيد جﻨبههای مثبتی هم وجود داشت که نمیشود مﻨکر شد .از جمله حق رأی برای زنان يا قانونحمايت از خانواده که ،خواهی نخواهی ،به رشد سياسی و اجتماعی و حضور فعال زنان در دانشگاهها و امور
تخصصی ياری رساند .مﻨتها از يک طرف هيچ جريان سياسی حتی در چارچوب قانونی حق فعاليت نداشت .از طرف
ديگر ،به گفتهی خود شاه در همين فيلم ،انتخابات آزاد هم وجود نداشت .در نتيجه نبود آزادی در انتخابات موجب
بیاعتﻨايی عمومی به اين دست اصﻼحات شده بود .و از قضا تﻨها روحانيت طرفدار خميﻨی میتوانست از اين وضعيت
بهرهبرداری کﻨد و در مساجد عليه حق رأی به زنان موعظه کﻨد و افکار واپسگرای خود را اشاعه دهد .در مورد
اصﻼحات ارضی نيز همين اتفاق افتاد .چرا که خميﻨی و روحانيت طرفدار او از مخالفان فعال اصﻼحات ارضی
بودند .از ايﻨرو بخش وسيعی از دهقانان "خوش نشين" که از حق مالکيت بر زمين محروم بودند و بعد از اصﻼحات به
حاشيه نشيﻨی شهرها روی آورده بودند ،به پايگاه اجتماعی روحانيت تبديل شدند .در يک کﻼم حق رأی بود ،ولی
انتخاب آزاد نبود .اصﻼحات ارضی انجام گرفت ،ولی بیتوجه به نيازهای اجتماعی و گسترش فقر و بيکاری ميان
حاشيه نشيﻨان شهری و الی آخر.
يادم میآيد که روزنامهی توفيق در مورد حق رأی به زنان در صفحهی اول شکلکی کشيده بود که يک عده مرد جلوی
مجلس ايستاده بودند و پﻼکاردی دردست داشتﻨد که رويش نوشته بود" :حاﻻ که حق زنان را کف دستشان گذاشتيد ،حق
ما مردان را هم بدهيد!" اما حقی به مردان داده نشد ،در عوض روزنامهی توفيق چﻨد شماره بعد از اين ماجرا توقيف و
ممﻨوعالچاپ شد.
خﻼصه ايﻨکه قدرت متمرکز نظامی که شاه با اعمال خفقان و سرکوب از طريق ساواک به وجود آورده بود ،برون
رفتی نداشت مگر با سقوط خود نظام.
باشد که بتوانيم از تجربههای گذشته به چﻨان شﻨاخت و آگاهی سياسی دست يابيم که در راه رهايی از استبداد کﻨونی از
خواست و ضرورت آزادی و دموکراسی کوتاه نياييم.

