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وطن امروز شماره 2498

تأمالت

دوشنبه  8مرداد 1397

حوادث مشکوکی که سرنوشت یک ملت را مطابق میل بیگانگان رقم میزنند

رمز و راز
یک قتل در تهران

تیرم��اه « 1303ماژور ایمبری» ویس قونس��ول
آمریکا هنگام عکسبرداری از سقاخانه «شیخهادی»
در تهران که شایعاتی درباره معجزات آن در افواه بود،
مورد هجوم عده زیادی از مردم قرار گرفت و بشدت
مجروح شد .پس از انتقال به بیمارستان نظمیه عدهای
از مردم به داخل بیمارستان یورش برده و او را به قتل
رساندند .به دنبال این حادثه در تهران حکومت نظامی
اعالم شد ،عده زیادی توقیف شدند و دولت ایران به
آمریکا غرامت پرداخت کرد .مقاله حاضر کندوکاوی
پیرامون این قتل است.
***
نزديك ب��ه  2هفته قبل از واقع��ه قتل ايمبرى،
شايعه مكررى در سطح ش��هر تهران رواج پيدا كرد
مبنى اينكه چش��م يك بابى كه قصد داشته سم در
سقاخانه ش��يخ هادى بريزد ،كور شده است .جدا از
اينكه منش��أ اين ش��ايعه مبهم بود ،خيلى سريع در
سطح شهر پخش شد« .ملكالشعرای بهار» علت اين
امر را شايعهپراكنى نظميه مىداند و همينطور حالت
روانى در مردم كه منتظر امور و وقايع جديد در جامعه
بودند ،لذا مقدمات برپايى جشن و مراسم خاصى در
بازار به س��رعت فراهم ش��د و دستجات متعددى به
صورت هياتهاى مذهبى به س��وى چهارراه آشيخ
هادى به حركت درآمدند .اين حركتها توأم با دادن
شعارهايى ضد بابىها بود و حتى هيكلهاى پارچهاى
را بهعنوان سمبل بابىها آتش مىزدند .در اين مدت
سقاخانه جماعت زيادى ديداركننده داشت و شايعات
هر روز بيش��تر مىش��د و ش��وق مردم جهت ديدن
معجزات افزايش مىيافت.
روز جمعه  27تي��ر  1303ش ،حوالى بعدازظهر
بود كه جماعت بسيارى از زن و مرد به علت تعطيلى
روز جمعه و شور و حرارت ناشى از شايعات مربوط به
معجزه ،در اطراف س��قاخانه جمع شده بودند .ماژور
ايمبرى ،ويس قونس��ول سفارت آمريكا در تهران ،به
همراه سيمور به چهارراه آمد .ايمبرى پس از ورود به
محل ،با دوربين عكسبردارى ،شروع به كار مىكند.
ابتدا مردم به بهانه منع عكس��بردارى از زنها ،مانع
كار وى مىشوند ولى وى جاى كار و ايستادن خود را
عوض مىكند ،مردم نیز با نهادن كاله جلوى دوربين
وی ،مانع عکسبرداری او مىشوند« .مصطفى فاتح»
مىگويد« :يك پاس��بان گوشزد كرد كه عكاسى در
اي��ن موقع خطرناك اس��ت و ايمبرى هم پذيرفت و
به سوى كالس��كه حركت كرد ولى بعد مردم حمله
كردند و به تصور اينكه عكس برداش��ته و از س��ويى
قصد مسموم كردن آنجا را داشته ،به وى حمله كردند.
در حالى كه آنها نمىدانستهاند او كنسوليار سفارت
آمريكاست».
بقيه مورخان مىگويند« :پس از منع اوليه مردم،
وى س��ماجت كرد و در وس��ط چه��ارراه ،چهارپايه
دوربين را به زمين نهاد و بعد با چند تش��ر از س��وى
مردم عقبنش��ينى كرد و با س��يمور س��وار درشكه
ش��دند .به قول ملكالش��عرای به��ار ،در اين موقع،
چند موتورس��وار توقف كرده م��ردم را ضد ايمبرى
تحريك مىنمودند« .سیدحس��ين مك��ى» يكى از
اينها را مصطفى فاتح صاحب مقام بعدى در شركت
نفت انگليس مىداند كه فرياد مىزده اين ش��خص
بهايى است و قصد مسموم كردن سقاخانه را داشته
كه اين عمل او س��بب هجوم مردم به وى مىش��ود.
اين امر مورد تأكيد مهدی فرخ (معتصمالس��لطنه)
هم هس��ت .به ق��ول او ،يكى از  3موتورس��وار فرياد
مىزده :اين آمريكايىها دوستان بهايىهايند كه در
كشورش��ان از آنها پذيرايى مىكنن��د .مواظب اينها
باش��يد .نفر سوم گفت :مسلمين چرا معطليد .بيايد
اينها را بكش��يد و مردم حمل��ه كردند» .به هر حال،
مردم به س��وى وى كه در حال فرار به طرف كالسكه
بود ،هجوم آوردند و ش��روع به زدن او كردند .دخالت
چند نظامى هم در اين زدوخورد مشخص بود .درشكه
به سوى خيابان استخر حركت كرد و مردم با چوب
و س��نگ به تعقيب آن پرداختند .در خيابان استخر،
س��ورچى مجروح ش��ده بود و يك نظامى به جاى او
نشسته به جلو مىراند .در چهارراه حسنآباد عابران و
تعقيبكنندگان ،سورچى دوم را هم ناكار مىكنند كه

انگليس��ى خود ،درجه اميرلش��كرى داد و آنها را به
فرماندهى مناطق مختلف كش��ور گمارد .پس از اين
زمينهچينىها بود كه مردادماه1301ش قلعه چهريق
را فتح كرد و «اسماعيل سميتقو» را شكست داد و در
مجل��س و ن��زد احمدش��اه از ارج و قرب بيش��ترى
برخوردار شد .متعاقب نطق نماینده تبریز در مجلس
 معتمدالتجار -و متهم كردن وى به قلدرى و حمايتش��هيد مدرس از بيانات معتمدالتجار و متعاقب آن
انتقاد مطبوعات از وى ،در تاريخ  1301/7/15استعفا
کرد .او كه در مهرهچينى در مناطق مختلف كشور به
تدبير انگليس��یها ،موفق عمل ك��رده بود ،به دنبال
تظاهراتى كه در شهرهاى مختلف به نفع او انجام شد،
 2روز بعد به كار خود بازگشت و پس از گذشت حدود
يك سال رئيسالوزرا شد 5 .روز پس از نخستوزيرى
رضاخان« ،احمدشاه» راهى اروپا شد و در همين حين
«عبدالحمي��د» -پادش��اه عثمانى -اس��تعفا کرد و
روز بعد مىميرد .كالسكه تا جلوی خان ميدان مشق حكومت عثمانى به جمه��ورى تبديل و «مصطفى
مىرسد .ايمبرى خود را به قهوهخانه مىرساند و پس كمال آتاتورك» رئيسجمهور تركيه ش��د .در تاريخ
از زدوخورد به سوى سردر ميدان مشق فرار مىكند  ،1302/8/21رضاخان با انتشار اعالميهاى نسبت به
و به س��ربازان و قراوالن پناه مىب��رد و اين در حالى كس��انى كه با بيگانگان ارتباط دارن��د ،اظهار تنفر و
اس��ت كه پرتاب سنگ و آجر و ...به س��وى او ادامه بدبينى كرد و خود را منزه و مبرا قلمداد كرد! او اسفند
دارد .در آنجا س��ربازى با شوشكه (يك نوع شمشير) همي��ن س��ال بل��واى «جمه��ورى رضاخان��ى» را
ضرب��هاى به او مىزن��د و او به زمين درمىغلتد .يك س��ازماندهى كرد .سال  1303ش در حالى آغاز شد
ماش��ين از نظميه با جمعى پليس مىآيد ،وى را از كه جلسه علنى مجلس براى اعالم جمهوريت تشكيل
خيابان جليلآباد به مريضخانه مىبرند ولى مردم باز ش��ده و در بي��رون مجل��س بين م��ردم و نظاميان
هم وارد مىش��وند؛ ضربه آخر را به او مىزنند و او را زدوخورد شديدى در گرفته بود .به دستور رضاخان ،بر
مىكشند .در شرح اين وقايع آنچه مهم است ،پس از عده نظاميان افزوده ش��د و در پ��ی تيراندازى ،عده
شروع تعقيب مردم ،تا رسيدن به مريضخانه نظميه ،زيادى از مردم مصدوم و مجروح و تعدادى نيز كشته
جاى بحث فراوان دارد .ملكالشعراى بهار مدعى است شدند .مخالفت علما و به تبعيت آنان ،مخالفت اصناف
روزنامههاى رسمى خالف واقع گزارش كردهاند .وى و مردم با جمهورى رضاخانى ،س��ردار سپه را وادار به
خود با تحقيق از ش��اهدان دريافته نظاميان به ضرر دادن اعالميهاى مبنى بر توقف نهضت جمهورى کرد.
قونس��ول دخالت كردهاند .در حالى ك��ه در روزنامه تلگراف عزل رضاخان توسط احمدشاه كه در پاريس
بود ،باعث قهر او شد و به رودهن
رسمى آمده پليس تماما از وى
حمايت كرده و مردم با پليس روز ده�م بهمنم�اه  1299ژن�رال رف��ت .روزنامههاى طرف��دار او،
هم درگير ش��دهاند و خيلى از آيرونس�ايد در مالقات ب�ا رضاخان مق��االت اساس��ى خ��ود را به
وقاي��ع ،مثل پناه بردن ايمبرى ميرپنج اعالم كرد« :اگر شما قدرت را اس��تعفاى او اختص��اص داده و
به نظاميان ميدان مشق و حمله در دست بگيريد ،مخالفتى نداريم» .شديدا به مخالفان ،بویژه شهيد
هلل «سيدحس��ن مدرس»
آنها ب��ه وى را ه��م نياوردهاند 22 .روز بعد ،قواى قزاق به فرماندهى آيتا 
مس��توفى ك ً
ال اوض��اع پس از رضاخان در شاهآباد تهران اردو زدند حمل��ه كردند« .على دش��تى»
هجوم م��ردم را مبهم مىداند .و روز بعد كالنترىه�ا ،وزارتخانهها ،عامل سرشناس انگلستان و مدير
به نظر وى ،چند مزدور به ظاهر پس�تخانهها ،تلگرافخانه و ادارات روزنامه شفق سرخ ،تحتعنوان
نظامى ،كالسكه را تعقيب كرده دولتى و مراكز حساس شهر را تصرف «پدر وطن رفت» مقالهاى تند و
و تا ميدان مشق سبب تهييج كردن�د و در همي�ن روز اعالميهاى كوبن��ده نوش��ت و فرماندهان
مردم كه از موض��وع بىاطالع  9م�ادهاى تح�ت عن�وان «حك�م نظامى در تهران و شهرستانها
بودهاند ،ش��دهاند و اين تعقيب مىكنم» توس�ط رضاخان صادر شد دست به تظاهرات نمايشى زدند
را تا مريضخانه ادام��ه دادهاند .و توس�ط قزاقان به در و ديوار ش�هر و در خيابانها رژه رفتند .امراى
برای ارزیابی بهتر این رویداد بد الصاق ش�د .فرداى آن روز ،رضاخان لش��كر تلگرافهاى تندى عليه
نیست کمی به عقب برگردیم و از طرف احمدشاه به منصب سردارى مجل��س و مخالفان ب��ه تهران
ش��رایط سیاسی کشور در قبل و لقب س�ردار س�پهى و فرماندهى مخاب��ره و تهديد ب��ه حمله به
ته��ران کردن��د .فش��ارهاى
و بع��د از وق��وع ای��ن حادثه را ديويزيون [لشكر] قزاق رسيد
س��ازماندهى ش��ده ،باع��ث
بررسی کنیم .كودتاى انگليسى
«س��يدضياءالدين طباطبايى /رضاخان» ،در س��ال بازگرداندن رضاخان به تهران و رئيسالوزرايى مجدد
 1299با ورود ارتش به عرصه سياست توأم بود 21 .او شد .در اين اوضاع و احوال بود كه در 1303/4/27
مهر  1299ژنرال «ادموند آيرونسايد» به جاى ژنرال ش ،م��اژور ايمبرى به قتل رس��يد و متعاقب آن در
«چمپين» ،فرماندهى قواى انگلس��تان در ايران را به تهران حكومت نظامى اعالم شد .صرفنظر از اوضاع و
دس��ت گرفت .درس��ت  11روز پس از اين انتصاب ،احوال سياسى -اجتماعى آن دوران و وضعيت مجلس
آيرونسايد به اتفاق «نرمان» -وزيرمختار انگليس -به شوراى ملى و نقش اقليت آن و شرايط روحى -روانى
مالقات مشيرالدوله (نخس��توزير) رفت و بركنارى حاك��م بر م��ردم ،روس و انگليس كه ايران را صحنه
استارو سلسكى را از فرماندهى قزاقخانه خواستار شد .تاختوتازه��اى خويش ق��رار داده بودند نيز حضور
پس از  7روز به دستور سپهدار «رشتى» كه  4آبانماه همپالکى تازه به دوران رس��يده خويش -آمريكا -را
به رئيسالوزرایى رسيده بود ،در تاريخ  8آبان «استارو برنمىتابيدند .اخراج مورگان شوستر آمریکایی در پى
سلس��كى» از ايران اخ��راج ش��د 12 .آذرماه دولت اولتيماتوم سفارت روس و اینکه از این پس استخدام
انگلستان طى يادداشت شديداللحنى به دولت ايران اتباع خارجى باید به اجازه س��فارتخانههاى روس و
متذكر ش��د قزاقخانه باید تحت فرماندهى و نظارت انگليس باش��د ،اعتراض ش��ديد انگلستان نسبت به
خرج مأموران انگليس باشد .روز دهم بهمنماه  1299واگذارى نفت شمال به شركت آمريكايى و ...از جمله
ژنرال آيرونسايد در مالقات با رضاخان ميرپنج اعالم مواردى است كه براى هر يك ،مبحث جداگانهاى نياز
كرد« :اگر ش��ما قدرت را در دست بگيريد ،مخالفتى اس��ت كه كتب تاريخى بعضا بهط��ور مفصل به آن
نداري��م» 22 .روز بع��د ،ق��واى قزاق ب��ه فرماندهى پرداختهاند .برخی مورخان اعتقاد دارند ايمبري تالش
رضاخ��ان در ش��اهآباد ته��ران اردو زدن��د و روز بعد داشت منابع نفت شمال ايران را از چنگ يك كمپاني
كالنترىها ،وزارتخانهها ،پستخانهها ،تلگرافخانه و «انگليسي -آمريكایي» به درآورده ،آن را به كمپاني
ادارات دولتى و مراكز حساس شهر را تصرف كردند و مشهور سينكلر واگذار كند اما مداخله او در اين ماجرا
در همين روز اعالميهاى  9مادهاى تحت عنوان «حكم ب��ه بهاي جانش تمام ش��د .در ماج��راى قتل ماژور
مىكنم» توسط رضاخان صادر شد و توسط قزاقان به ايمبرى در سندى تاريخى كه  17روز بعد از حادثه،
توس��ط «فضلاهلل زاهدى» براى رياس��ت ارگان كل
در و ديوار شهر الصاق شد.
ف��رداى آن روز ،رضاخان از طرف احمدش��اه به ح��رب ،ارس��ال ش��ده و قريب یک ق��رن از عمر آن
منصب س��ردارى و لقب س��ردار سپهى و فرماندهى مىگذرد ،موارد متعددى وجود دارد كه قابل بحث و
ديويزيون [لشكر] قزاق رسيد .در اين دوران بود كه پيگيرى است ،ليكن به علت اينكه پرداختن به تمام
رضاخان به س��ازماندهى نيروى نظام��ى پرداخت و اين م��وارد در حوصله اين مختصر نیس��ت ،در اين
ضمن ترفيع درجات همه صاحبمنصبان قواى قزاق ،بخش ،تنها به معرفى فردى به نام سيمور كه در متن
هلل زاهدى ،آمريكايى معرفى شده است،
به دنبال درگيرى با ماژور مسعودخان كه وزير جنگ گزارش فضلا 
بود در  1300/2/7به وزارت جنگ رسيد 5 .ماه بعد -پرداختهايم« .سيمور» عضو شركت نفت انگليس بود
براى اينكه خود را فردى مستقل معرفى كند -پليس كه بهعلت خطايى كه از او س��ر زده بود ،در سفارت
جنوب را كه توس��ط انگليسها تأس��يس شده بود ،آمريكا به حالت تبعيد به سر مىبرد .علت و چگونگى
منحل كرد و  14روز بعد كلنل «كلروپ» سوئدى را حضور سيمور در سفارت آمريكا ب ه عنوان تبعيدى(!)
ك��ه رئي��س ژاندارم��رى ب��ود ،برداش��ت و كلن��ل و پايگاه و جايگاه او در حدى كه با كنسوليار آمريكا در
«عزيزاهللخان» (سرلش��كر ضرغام��ى) را به جاى او مراوده و رفاقت بوده و در صحنه حضور يافته است و
منصوب كرد .ي��ك ماه پس از آن ،به  7تن از عوامل چگونگى نجات يافتن او از صحنه و آمريكايى معرفى

شدن او در گزارش ،نقش نيروى نظامى در اين حادثه،
همه و همه جزو مواردى اس��ت كه نيازمند بررسى و
تحليل دقيق و موش��كافانه است كه آن نيز فرصتى
ديگر را مىطلبد .در اين نوشتار تنها نظر خوانندگان
محترم را به تبارشناسى خاندان سيمور و نقش آنان
در رفرماس��يون انگليس ،جل��ب مىکنيم و قضاوت
درب��اره حادث��ه قت��ل ايمب��رى را ب��ه خوانندگان
وامىگذاريم .خاندان س��يمور كه از  450سال پيش
تاكن��ون عنوان دوك سامرس��ت را بر خ��ود دارد ،از
كهنترين و مهمترين خاندانهاى اش��رافى انگليس
اس��ت و از نظر اهميت و جاي��گاه تاريخى در رديف
خاندانهاى هوارد و سيسيل شناخته مىشود .اعضاى
اين خاندان نقش درجه اولى در رفرماسيون انگليس
ايفا كردند و از اين نظر در تاريخ اين كشور جايگاهى
برجسته دارند .تبار اين خاندان به شواليهاى از سكنه
ولتشاير ،به نام سر «جانسيمور» مىرسد 2 .پسر او
به خدمت دربار هنرى هش��تم درآمدند و دخترش
«جين س��يمور» ،نديمه «كاترين آراگونى» و سپس
«آن بالين» شد .هنرى هشتم يكى -دو سال پس از
ن س��يمور شد و اين
ازدواج با آن بالين ،ش��يفته جي 
عالقه در سقوط و اعدام آن بالين مؤثر بود .هنرى 11
روز پس از اعدام «آن بالين» ،جين سيمور را به عقد
خود درآورد ( 30مه  12 .)1536اكتبر  1537ادوارد
شش��م به دنيا آمد و  12روز بعد مادرش درگذشت.
معهذا ،خاندان سيمور تا پايان سلطنت هنرى هشتم
مورد عالقه و لطف پادشاه بودند .سر «ادوارد سيمور»
 36س��اله بود كه خواهرش ،جين سيمور ،با هنرى
هشتم ازدواج كرد و اين سرآغاز ورود و صعود سريع
خاندان سيمور در هرم اشرافيت انگلستان است .ادوارد
س��ال  1357به «ارل هرتفورد» ملقب ش��د و سال
 1542مدت كوتاهى در س��مت فرمانده كل نيروى
دريايى انگليس منصوب شد .سال  1544فرماندهى
قشون انگليس را در حمله به اسكاتلند به دست داشت
و در اي��ن حمل��ه بود كه ش��هر ادینب��ورو ،پايتخت
اسكاتلند ،اش��غال و غارت شد .سال بعد در جنگ با
فرانسوىها نيز به پيروزى دست يافت .با مرگ هنرى
هشتم ( 28ژانويه  ،)1547سلطنت انگلستان به پسر
خردسالش ،ادوارد ششم انتقال يافت و دايى او ،ادوارد
س��يمور ،در مقام قيم پادش��اه و نايبالسلطنه جاى
گرفت 16 .فوريه  1547به «دوك سامرست» ملقب
شد و به مدت  2سال و نيم حكمران واقعى انگلستان
ب��ود .در اي��ن دوران ،وى تالش براى اس��تقرار آيين
پروتستان در انگليس را آغاز كرد .جرم عدم پذيرش
رياست پادشاه بر كليساى انگلستان خيانت اعالم شد
كه مجازات آن اعدام بود .و س��ال  1549استفاده از
كتاب نيايش همگانى اجبارى اعالم شد .اين اقدامات،
قيام س��ال  1549كاتوليكها را در غرب انگلس��تان
س��بب ش��د .در پيامد اين ناآرامىها و اعتراضهاى
مردمى بود كه گروهى از اشراف و نظاميان به رهبرى
«جان دادلى» و «ارل وارويك» عليه سيمور شوريدند
و اقتدار او را بشدت محدود كردند .از آن پس تا مرگ
ادوارد ششم ( 6ژوئيه  )1553دادلى فرمانرواى واقعى
انگليس بود .دادلى س��رانجام اكتبر 1551سيمور را
خلع و زندانى كرد و  4ماه بعد ( 22ژانويه  )1552او
را ب��ه اتهام خيانت ،اعدام ک��رد .دومين برادر جين
سيمور« ،توماس س��يمور» نام داشت .پس از ازدواج
خواهرش با هنرى هش��تم ،او نيز به مناصبى دست
يافت و مدتى به مأموريتهاى ديپلماتيك و نظامى
رفت .پس از صعود برادرش به نيابت سلطنت ادوارد
شش��م ،به لرد سيمور ملقب شد ،به عضويت شوراى
مشاوران پادشاه درآمد و در مقام فرمانده كل نيروى
دريايى ( 1549ـ  )1547جا گرفت .لرد سيمور سال
 1547با كاترينپار ،بيوه هنرى هشتم ازدواج كرد .او
نفوذى فراوان بر ش��اه خردس��ال داشت و به نوشته
بريتانيكا ،با دزدان دريايى معامالت پرس��ودى انجام
مىداد .لرد سيمور رؤياى دستيابى به قدرت كامل را
ن پار
در س��ر مىپروران��د ،لذا پ��س از م��رگ كاتري 
(سپتامبر  ،)1548كوش��يد با اليزابت ،دختر هنرى
هش��تم و ملكه اليزابت بع��دى ازدواج و تاج و تخت
انگليس را تصاحب کند .برادر بزرگ ،نايبالسلطنه ،از
اي��ن وصلت به هراس افتاد و لرد س��يمور را به اتهام
خيانت دس��تگير و اع��دام کرد .پ��س از خلع دوك
سامرست ،يكى از اتهامات او قتل برادرش بود .تاريخ
مفصل خاندان سيمور در س��دههاى بعد تا به امروز
تداوم داش��ته است« .چارلز س��يمور» دوك ششم
سامرس��ت از توطئهگرانى بود كه در صعود خاندان
هانوور به سلطنت انگلستان نقش مؤثر ايفا کردند .او
س��ال  1682ب��ا «اليزاب��ت پرس��ى» دخت��ر «ارل
نورثامبرلن��د» ازدواج كرد و امالك پهناور و ميراث
هنگفت او ،از جمله كاخ نورث امبرلند در لندن را به
ارث برد .س��يمور در زمره آن گروه از درباريان بود كه
به جيمز دوم خيانت كردند و به صعود «ويليام اورانژ»
يارى رس��انيدند .از س��ال  1692در زمره دوس��تان
پرنس��س آن جا گرفت و زمانى كه آن به س��لطنت
رس��يد ،مورد الطاف ملكه قرار گرفت و سال 1702
رئيس اصطبلهاى سلطنتى شد .چارلز سيمور رقيب
«جان چرچيل» بود و سال  1711همسرش به عنوان

نديمه و دوست ملكه جاى «دوشس مارلبورو» ،همسر
چرچيل را گرفت .معهذا به رهبران تورى خيانت كرد
و در كنار ارل شريوزبورى به صعود جرج هانوور يارى
رساند .در دوران جرج اول (تا سال  )1716همچنان
رئيس اصطبلهاى سلطنتى بود .امروز جان سيمور
 46ساله دوك نوزدهم سامرست و وارث اين خاندان
است .قبل از آنكه خوانندگان محترم ،سند ماجراى
قتل ايمبرى را در گ��زارش فضلاهلل زاهدى مطالعه
کنند ،توجه ايشان را به موارد ذيل جلب مىکنيم:
«اركان حرب كل :ستاد كل ارتش
رويتر :نام خبرگزارى
ويس قونسول :كنسوليار ،نايب كنسول
فناتيك:متعصب
سبعيت:درندگى
رجاله :مردم پست و فرومايه
كورديپلماتيك:هياتنمايندگىسياسى
ماژور :سرگرد»
متن اين سند كه به تاريخ دوازدهم مرداد 1303
تنظيم شده است ،به شرح زير است:
«رياست محترم اركان حرب كل قشون
رويتر قضيه قتل ويس قونس��ول را مطابق شرح
ذيل اش��عار مىدارد .اس��تحضارا عرض ش��د آيا در
طه��ران هم همينطور منتش��ر ش��ده و اگر قابل
تكذيب است بسته به نظريات بندگان حضرت اشرف
میباش��د ولى «روستا» كه از طرف روسها منتشر
مىش��ود مىگويد :ارتجاعيون مخالف دولت بنا بر
حس فناتيكى و سبعيت اين اقدام را كردهاند .طهران
 21جوالى قضيه مؤلمهاى كه منجر به قتل قونسول
آمريكا ش��د ،در س��اعت  11امروز واقع ش��د .ماژور
ايمبرى به معيت يك نفر آمريكايى ديگر س��يمور
نام در درش��كه بودند و از نزديك سقاخانه كه مورد
توجه و تقديس عامه اس��ت ،عبور مىنمودند .مردم
هر روز در اطراف سقاخانه مجتمع مىشدند قونسول
و رفيقش نزديك جمعيت از درش��كه پياده شده و
ماژور ايمبرى دوربين عكاس��ى را به طرف جمعيت
گرفت��ه كه عكس بيندازد .جمعيت اعتراض نموده،
طرف آمريكايىه��ا حركت نم��وده ،آنها هم چون
حالت خطرناك جمعي��ت را ديده ،حركت نمودند.
جمعيت به تعاقب پرداخت و به آمريكايىها تهمت
زد كه بهايى هستند و زهر در آب سقاخانه ريختهاند.
درشكه مسافت معتنابهى از جمعيت دور شده بود
ولى هياهو توسعه يافت و يك نفر موتورسيكل سوار
درب قزاقخانه از عقب رسيده درشكه را برگردانيده
نگاه داشت .نظاميان نيز ضد قونسول هر يك اقدام
كردند قونسول را از يك طرف و رفيقش را از طرف
ديگر بيرون كشيدند .ايمبرى تا مدتى با چوب دستى
خودش دفاع مىكرد .تا آنكه با شمش��ير نظامى به
س��رش ضربت وارد آمد بعد دوباره سعى مىكرد از
زمين بلند شود كه يك سنگ بزرگ به سرش زدند
و كلهاش خرد ش��د در ضمن مردم مش��غول زدن
س��يمور بودن��د و از اطراف او را مىزدن��د تا او را به
داخل قزاقخانه كشيدند ،عاقبت پليس موفق شد هر
دو را در اتومبيل گذاش��ته و به مريضخانه ببرد ولى
جمعيت تعقيب نموده و داخل مريضخانه شدند .در
و پنجرهها را شكس��ته حمالت جديد شروع نموده؛
ايمبرى روز جمعه ساعت  3وفات نموده ولى بالنسبه
به رفيقش اميد بهبودى مىرود .حمالت ضد اين دو
نفر در خيابان پرجمعيت شروع و اگر چه عده كثيرى
پليس و نظامى حاضر بودند ،يك تير براى دفاع آنها
خالى نشد .فىالحقيقه به نظر مىآيد نظاميان شريك
رجاله ش��ده بودند .امتحان طبى نش��ان
در عم��ل ّ
مىدهد ضربت وارده بر س��ر ايمبرى از شمشيری
است كه پليس نظام (م.م.پ.و) در اختیار دارد .عدم
موفقيت فورى مستحفظ مملكت از دفاع از اشخاص
بىگناه سبب تشويش كور ديپلماتيك شده متفقا
يك يادداشت جدى به دولت ايران دادهاند .مجلس
در جلسه علنى اظهار تأسف و نگرانى شديد از اين
جنايت نموده به حكومت تأكيد كرده بدون مالحظه
مسأله را تعقيب كند .خيلى اشخاص در تحت توقيف
درآمدهاند».
منبع :اتفاقات تاریخی ،مرکز بررسی اسناد تاریخی

روزنه

گالی ه تیمور بختیار از امام خمینی

تیمور بختیار ،نخس��تینرئیس س��اواک بعد
از آنک��ه بر اثر اختالف با ش��اه در بهمن  1340از
ایران خارج ش��د ،پس از س��فر به چند کشور ،در
نهایت وارد عراق شد و مرداد  1349در استان دیاله
آن کشور به دست ماموران ساواک به قتل رسید.
گزارش حاضر شرحی از تالش تیمور بختیار برای
نزدیک ش��دن به امام خمینی در سالهای تبعید
ایشان به عراق است.
■■دیدار بختیار و امام خمینی
تیمور بختیار برای رس��یدن به سازماندهی و
رهب��ری مخالفان حکومت ایران در عراق س��خت
ت�لاش میکرد .او در جلب نظ��ر مراجع تقلید ،از
جمله آیتاهلل خمینی ناکام بود .بختیار بارها جهت
دیدار با آقایان مقیم نجف ،به این ش��هر آمد که یا
دیدار دس��ت نداد یا اگر داد ب��ا بیاعتنایی آقایان
روبهرو ش��د .رفتار آقایان حکیم ،خویی و خمینی
با بختیار یکس��و بود و اگر دیداری نیز رخ میداد،
ناخواسته بود .او در پی درگذشت علی خویی ،پسر
آیتاهلل خویی که در سانحه رانندگی کشته شده
بود ،به مجلس ختم برپا شده رفت ،تسلیت گفت
اما مورد عنایت صاحب عزا قرار نگرفت )1(.بار دیگر
با وساطت دیگران موفق به دیدار آقای خویی شد،
دس��تش را بوسید اما جز س��کوت میزبان چیزی
دس��تگیرش نش��د )2(.بختیار برای دیدار آیتاهلل
حکیم با پیشبینی قبل��ی و زمانی که این مرجع
به حرم حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسالم رفته
بود ،خود را به آنجا رساند تا شاید رودرروی او درآید
اما موفق نشد )3(.گویا پیش از آن ،درخواستهای
مالقات او با آقای حکیم رد ش��ده ب��ود )4(.دیدار با
آی��تاهلل خمینی ،رهبر نهضت اخیر ایران و امکان
گفتوگو و جلب همکاری او ،امتیاز مهمی بود که
بختی��ار آن را پیگیری میکرد .وقتی همه درهای
زده را بسته یافت ،از استاندار کربال خواست بیآنکه
نام و نش��انی از او بدهد ،وقت مالقات گرفته ،شاید
به همراه استاندار بتواند آقا را ببیند .بختیار چه بسا
متعجب بود از اینکه چرا در حالی که حکومت ایران
اموالش را مصادره کرده و در دادگاهی نظامی ،غیاباً
محاکمه و محکوم به اعدام ش��ده( )5از طرف آقای
خمینیپذیرفتهنمیشود.نهتنهاپذیرفتهنمیشود،
بلکه حق بردن نام آقای خمینی را هم ندارد .بختیار
به مناسبت سالگرد اس��تقرار مشروطیت در ایران
و مناس��بتهای دیگر سخنانی ایراد کرده ،از رادیو
بغداد پخش شده بود .او در خالل سخنرانیهایش
چن��د بار نام آیتاهلل خمینی را نی��ز به زبان آورده
بود .آقای خمینی «شدیدا ً به دولت عراق و شخص
بختیار اعتراض نموده که چرا قبل از کسب موافقت
م��ن نام مرا در رادیو اع�لام نمودهاید ...و بعد از آن
مرتب��اً در مالقاتهای خود با مردم ،مخالفت خود
را با دولت عراق ابراز مینمای��د» )6(.آن روز [دهم
آذر  ]48اس��تاندار کربال با وقت قبل��ی وارد دفتر
آیتاهلل خمینی ش��د .بختیار نیز به همراه او ،خود
را به داخل کشاند .آن دو پیش از این به دیدار آقای
خویی رفته بودند .اس��تاندار ،آنجا درباره برگزاری
مراس��م هزارمین س��ال بنیانگذاری حوزه علمیه
نجف گفته ،از میزبان خواس��ته بود در آن مراسم
شرکت جوید .آیتاهلل خویی نپذیرفته بود )7(.همین
موضوع در خانه آقای خمینی نیز مطرح شد «و نظر
خمینی را در این مورد استفسار [کردند] ...خمینی
در پاس��خ تنها به بیان کلمه «خوب است» اکتفا
و در پاس��خ اظهارات بعدی استاندار کربال در این
زمینه جواب داده است که هیچگونه نظری ندارد».
( )8سیدمحمود دعایی که از حضور بختیار متعجب
و گلهمند بود ،در نخس��تین مجالی که دست داد
به آیتاهلل گفت ش��ما در قم آقایان س��یدمحمود
طالقان��ی و مه��دی بازرگان را ب��ه طور خصوصی
نپذیرفته بودی��د ،چطور حاضر به دیدار خصوصی
با بختیار شدید؟ و شنید« :بختیار آمد مرا ببیند،
راهش ندادم و رفت گله کرد و نامهای نوشت که در
منزل علما و مراجع بر روی کفار ،یهودی و مسیحی
باز است ،چرا به روی من بسته است؟ پس چرا من
که مسلمان هستم نمیتوانم بیایم .پیغام دادم شما
به خاطر مسائل سیاس��ی به دیدن من میآیید و
من مصلحت نمیبینم شما را بپذیرم[ .بار] دوم با
[ترفند] خاصی آمد ...استاندار کربال تلفن کرد که
میخواهم خدمت برسم ،چون من تبعیدی هستم،
باید برای شنیدن حرفهایشان آنها را بپذیرم ...با
هم آمدند .هنگام معرفی گفتند ایشان تیمور بختیار
()9
است .من هم چیزی نگفتم».
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