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عکس :آوا عدالت

حیات سیاسی غالمحسین صدیقی در گفتوگو با خسرو سیف

صدیقی ،سیاستمدار صادق

حیات مرحــوم دکتر غالمحســین صدیقــی را میشــود به دو
شــاخه علمی و سیاســی بخشبندی کرد .در این میان بحث
درباره حیات علمی ایشــان (چنانچه از بنیانگذاران مؤسســه
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران بودنــد)
مجالی جــدا میطلبــد .امــا حیات سیاســی صدیقــی ،فراز و
مجید بجنوردی
نشــیبهای زیادی داشــت .او بــا اینکه تا پیش از ملی شــدن
صنعت نفت هیچ ســابقه سیاسی نداشــت ،به کابینه دکتر محمد مصدق وارد شد،
در ابتدا ســمت وزیر پســت و تلگراف را به عهده داشــت و بعد در سال  1331نیابت
نخســتوزیر و وزارت کشــور به او محول شــد .بعد از  28مرداد  1332به زندان افتاد
و پــس از چندی ،به همــکاری با جبهه ملی ادامــه داد و درنهایــت در آذر  1357برای
قبول سمت نخستوزیری از سوی شــاه و پس از انقالب هم از سوی مهندس مهدی
بازرگان جهت حضور در کابینه دولت موقت دعوت شــد .به مناســبت زاد روز دکتر
صدیقی در  12آذر  ،1284گفتوگویی با خسرو سیف (متولد 1315؛ از فعالین سیاسی
حــزب ملت ایــران و از نزدیکان سیاســی دکتر صدیقی) تنظیم شــد که بــه کم و کیف
حضور صدیقی در جبهه ملی و حضور سیاســتمدار صادق در عرصه سیاسی کشور در
سالهای نزدیک به انقالب اسالمی میپردازد که در ادامه میخوانید.
ëëبرای شــروع از نخســتین آشــناییتان با
مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی بگویید.
مــن در ســال  1339یعنــی در موقــع
تجدیــد فعالیــت جبهــه ملــی دوم ،آقای
دکتــر صدیقــی را از نزدیک دیــدم .اگرچه
پیش از آن در جریان فعالیتهای ایشان
بــودم .چــون آقــای صدیقــی جــزو هیأت
اجرایــی جبهــه ملی هــم بودند ،مــا برای
مسائل جبهه ملی ،بهطور مداوم با ایشان
مشورت داشتیم .چه بســا جلساتی که در
منــزل خــود آقای دکتــر صدیقی تشــکیل
میشد .حتی یادم میآید که در یک مورد
خــاص ،بایــد حتمــاً ایشــان را میدیدیــم
و از نظــرات او اســتفاده میکردیــم و
ناچــار شــدیم بــه اتفــاق چنــد نفــر دیگــر
از نماینــدگان گروههــای دیگــر ملــی ،در
ســاعت  11یا  11و نیم شب به دیدار ایشان
برویــم! در آن موقــع منــزل او در چهارراه
سرچشــمه بــود و طبیعتــاً در آن موقــع
شــب خواب بودنــد! خالصه به مــا گفتند
در ســالن منتظر بمانیم تا ایشان تشریف
بیاورند؛ ما نشستیم تا اینکه دکتر صدیقی
خیلی مرتب و کراوات زده آمدند! ایشــان
خیلــی مقرراتــی و بــا نظــم و اخالقمدار
بــود و طــرز صحبت کردنــش خیلی ادبی
و شــمرده بــود و شــخصیتی داشــت کــه
حضــورش نســبت بــه دیگــران از لحــاظ
حــرکات و برخورد و طــرز صحبت کردن،
محســوس و قابــل تمیــز بــود .همچنیــن
دکتــر صدیقــی جمعههــا در خانهشــان
دیــدار همگانــی داشــتند و ایــن خانه یک
بیرونــی و اندرونــی داشــت و همــه در آن
جمع میشــدند و حیاط منزل هم خیلی
محــدود بــود و زمانــی کــه دیدارهــا آغــاز
میشــد ،ایــن جمعیت حس میشــد .در
تمام جلسات بیشتر بحثها فرهنگی بود
اما بحث سیاسی هم صورت میگرفت.
ëëظاهــراً همــکاری دکتر صدیقی بــا جبهه
ملی فــراز و نشــیبهای زیادی داشــت ،از
این فراز و فرودها و علت دلخوری صدیقی
از جبهه ملی بگویید؟
اجــازه بدهیــد از چگونگــی آغــاز
اختالفها در جبهه ملی بگویم تا بعد به
دکتر صدیقی برســیم .در فروردین 1340

بــود که اعالمیــهای بهنــام انشــعابیهای
نیــروی ســوم یعنــی دکتــر محمدعلــی
خنجــی و دکتــر مســعودحجازی پخــش
شــد .در ایــن اعالمیــه پیشــنهاد شــده بود
کــه احــزاب ،خودشــان را بــه نفــع جبهــه
ملــی ایــران منحــل کننــد! صحبتهایــی
هــم بــا افــراد و احــزاب شــد .آقــای دکتــر
خنجــی بــه مــن گفــت کــه یــک قــراری با
آقــای داریــوش فروهــر بگــذار تــا در ایــن
مــورد صحبــت کنیم؛ من گفتــم نیازی به
صحبــت نیســت چــون مــا قصد تشــکیل
حــزب واحــد نداریم؛ مــا میگوییم جبهه
و جبهه بنا بر تعریفش شــامل نمایندگان
احــزاب سیاســی میشــود .بــه هرحــال با
آقای فروهر قرار گذاشــته شد و فروهر هم
همین نکات را متذکر شــد .نتیجه اینکه از
همــان زمان پایــه اختــاف در جبهه ملی
بابــت این بحثهــای حزبــی و غیرحزبی
آغار شد .محمد رضا شاه هم احزاب ملی
را کوبیــده بود و اجــازه فعالیت نمیداد و
ما یا آقای فروهر دائم در زندان بودیم .به
همیــن دلیل احزاب امکان گســترش و در
بــر گرفتــن جوانان را نداشــتند و در نتیجه
جوانهــا بیشــتر غیــر حزبــی میشــدند.
بنابرایــن وقتــی ایــن پیشــنهاد خنجــی و
حجازی پیش آمد بعضی جوانهای غیر
حزبــی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کردند.
تــا قبل از این پیشــنهاد ،جلســات شــورا و
حوزههایی که در صنوف مختلف تشــکیل
میشــد خیلــی خــوب جلــو میرفــت تــا
اینکــه این اختالفــات به آنها هم کشــیده
شــد .پایهگذار این اختالفــات هم ،خنجی
و حجــازی و بخصــوص حجــازی بودنــد.
امــا در جبهــه ملــی کســانی بودنــد کــه از
پراکندگــی غیرحزبیها اســتفاده سیاســی
میکردند ،مثل آقای دکتر کریم سنجابی!
گرچه در وطنپرســتی او هیچ شکی نباید
کــرد اما روش او گاهی غلــط بود .اما دکتر
صدیقــی معمــوالً خــط اصیــل و درســت
را انتخــاب میکــرد و چــون جــزو هیــأت
اجرایــی بــود ،نظــرات خــودش را بســیار
دقیق و اصولــی و منطقی بیان میکرد .تا
ایــن زمان این اختالفها به دکتر صدیقی
ســرایت نکرده بــود .تا اینکــه قضایای 15

خــرداد ســال  1342پدید آمد .مــا اعتقاد
داشــتیم کــه عمــل رژیــم در برابــر ایــن
اتفــاق ،یعنــی ســرکوبی و کشــتار مــردم
باید محکوم بشــود؛ بعضیهــا مثل دکتر
صدیقــی موافق ایــن محکومیــت و اصالً
پیشــنهاد دهنده آن بودنــد و بعضی هم
مخالفــت کردند .روی هم رفته بواســطه
ایــن مســائل و صحبتهــای دیگــری کــه
بین رهبــران جبهه ملــی و صدیقی پدید
آمــده بود ،یک نقاری بیــن دکتر صدیقی
و بعضــی دیگر پیش آمد و دکتر صدیقی
گفتنــد کــه دیگــر در هیچ یک از جلســات
جبهه ملی شرکت نمیکنند .ما خودمان
نامه نوشتیم و حدوداً پنجاه یا شصت نفر
هم امضا کردند که این عمل حکومت در
 15خرداد باید محکوم بشــود .ما به اصل
قضیه حرکت  15خرداد کاری نداشــتیم؛
بحــث ما برخــورد حکومت به این شــکل
با مردم بــود که الزم بود ما آن را محکوم
کنیم .دکتر صدیقی هم دنبال این قضیه
بودند و همین مســأله پایه اختالفی شــد
بیــن آقای دکتــر صدیقی و دیگــر اعضا و
نهایتــاً اعــام کرد کــه دیگــر در هیچ یک
از جلســات شــورای جبهــه ملــی شــرکت
نمیکند و تماسش را قطع کرد .البته این
قطــع تماس به این معنــا نبود که ارتباط
مــا بــه کل قطــع بشــود .آقــای صدیقــی
روزهــای جمعه کمــاکان دیــدار همگانی
داشــتند و همــه عالقهمندان بــه دیدار او
میرفتنــد و ما هــم میرفتیم و پای ثابت
ایــن دیدارهــا هــم خــود آقــای داریــوش
فروهــر و همسرشــان پروانــه اســکندری
بودند.
ëëکمی جلوتــر بیاییــم .در آذر مــاه 1357
شاه از دکتر صدیقی دعوت به قبول سمت
نخســتوزیری کرد .ضمن اینکه بفرمایید
چــرا شــاه در آن مقطــع بهدنبــال صدیقی
رفــت ،علت عــدم پذیــرش این ســمت
توسط صدیقی از دید شما چه بود؟
شــرایط مملکــت و آن تظاهــرات
ضدشــاهی کــه صــورت گرفــت ،شــاه را
مســتأصل کــرده بــود .بــه همیــن دلیــل
در ابتــدا افــرادی نظیر ارتشــبد غالمرضا
ازهاری و جعفر شــریف امامی را روی کار
آورد و هیچ کدام نتوانســتند کاری بکنند.
شــاه مشــاورانی داشــت و ایــن مشــاوران
گزینههــای مختلــف را بــه او پیشــنهاد
میکردنــد .شــاه از افــراد مختلف دعوت
بــه نخســتوزیری کــرد .ابتــدا صحبــت
از اللهیــار صالــح بــود کــه او نپذیرفــت.
بعــد از کریــم ســنجابی دعــوت شــد کــه
او هــم نپذیرفــت؛ چون ســنجابی شــرط
نخســتوزیری را خروج شــاه اعالم کرده
بود ،شــاه هم در آن مقطع نپذیرفته بود.
در نهایــت ظاهــراً دکتر علــی امینی که از
مشــاوران شــاه بود به او میگویــد که تنها
چهــره باقــی مانده که میشــود از او بهره
بــرد و از پــس ایــن قضایــا بربیایــد دکتــر
صدیقی اســت؛ در خاطرات آمده که شاه
به او میگوید« :آن معلم جامعهشناسی
را میگویــی! حــال کار مــن بــه جایــی
رســیده که او نخستوزیر شــود» (نقل به

مضمون) .در نهایت صدیقی به نزد شاه
دعوت شــده و ظاهراً این جلســه اول هم
بــا کلی کنایه و گله از ســوی دکتر صدیقی
خطاب به شــاه برگزار میشــود .خالصه،
نتیجــه به جلســات بعد موکول میشــود
تا صدیقی درباره این پیشنهاد فکر بکند.
دکتر صدیقی این پیشنهاد را پذیرفت اما
برای شــاه شــروطی گذاشــت .مهمترین
شــرط او ایــن بــود که اگــر دولتی تشــکیل
دهد ،شاهنشــاه نباید از کشــور خارج شود
و اگــر هم نمیخواهــد در تهران بماند به
جزیره کیش برود.
 ëëطبق گفته خود شــاه ،دکتر صدیقی تنها
کســی بود که از او خواست تا ایران را ترک
نکند .منظور صدیقی از نگهداشتن شاه در
مملکت چه بود؟
بهنظــرم صدیقــی درســت فکــر کرده
بود .ارتشــی که ما داشــتیم وابسته به شاه
بــود .صدیقــی میدانســت که اگر شــاه از
مملکــت خــارج شــود ارتش فروپاشــیده
میشــود .ایــن اســت کــه بــا خــروج شــاه
مخالف بود و شــرط اصلــیاش هم برای
نخســتوزیری همیــن بــود .بــه هــر حال
صدیقــی بــرای تشــکیل هیــأت دولــت با
عــدهای تماس گرفت تا کابینه خودش را
بســازد ولی هیچ کدام حاضر به همکاری
نشدند .من در آن زمان در شورای مرکزی
جبهــه ملی بودم و یادم میآید که تقریباً
همــه افراد جبهــه ملی با نخســتوزیری
ایشــان مخالف بودنــد؛ نه بهدلیــل اینکه
نخواهند او نخســتوزیر شــود! بلکه فقط
بهدلیــل عالقــه به خــود صدیقــی بود که
مخالفت میکردند.
ëëظاهــراً از حزب شــما داریــوش و پروانه
فروهر هــم مخالفــت میکردنــد؛ بنده در
یادداشــتی از بهــروز برومنــد خوانــدم که
پروانــه و داریــوش فروهــر «کــه عاشــقانه
زندهیــاد دکتــر صدیقــی را دوســت
میداشــتند ،بــه منــزل ایشــان میرونــد
و درخواســت میکننــد کــه مبــادا اســتاد
دکتــر صدیقــی پیشــنهاد شــاه را بــرای
نخســتوزیری بپذیرنــد» .طبــق ایــن
یادداشــت ،پروانــه فروهــر میگویــد« :ما
نگــران هســتیم مردم خشــمگین شــما را
بکشــند» .علت اصلی مخالفت فروهر با
نخستوزیری صدیقی چه بود؟
بلــه آقــای برومنــد بدرســتی نقــل
کردهاند چون خودشان هم از حزب ملت
ایرانانــد .چــه آقــای فروهــر و چه مــا ،به
طورکل به این نتیجه رسیده بودیم که کار
از کار گذشــته اســت .یعنی هر کس بیاید
و قصــد خدمت هم داشــته باشــد موفق
نخواهد شــد .نــه تنها داریــوش فروهر که
جمــع مهمی از افراد جبهــه ملی با گل و
شــیرینی به منزل دکتر صدیقی میرفتند
و ایشــان را از پذیرفتــن ایــن ســمت منــع
میکردنــد .بــرای مثــال آقــای احمــد
انصــاری و یــک عده جمع شــدند و با گل
بــه منــزل دکتر صدیقی رفتنــد و با گریه و
زاری از او درخواســت کردنــد کــه «آقــای
دکتر این ســمت را نپذیرید!» .این اســت
کــه این درخواســتها منحصر بــه فروهر

نبود و همه همین درخواست را داشتند.
 ëëاین مســأله با عالقهای که فروهر نسبت
بــه انقــاب از خــود نشــان داد ارتباطــی
نداشت؟!
نــه اصــاً ارتبــاط نداشــت .آنجــا فقط
خــود دکتــر صدیقــی مطــرح بــود .آنهــا
اعتقاد داشــتند در این مقطع ،نمیشــود
کاری کــرد و فقــط جــان دکتــر صدیقــی
در خطــر اســت؛ جهتــش فقــط ایــن بود.
حتــی خــود آقــای فروهــر را هــم بــرای
نخســتوزیری پیشــنهاد کــرده بودنــد،
چنانچه آقای هوشــنگ نهاوندی را سراغ
آقــای فروهر فرســتادند و آقــای نهاوندی
از طــرف آقــای ناصــر تکمیــل همایون با
داریــوش فروهــر قرار گذاشــت و به منزل
آقــای تکمیــل همایــون رفتنــد و صحبت
کردنــد و آقــای فروهــر گفــت «االن زمان
گذشــته اســت و ایشــان (شــاه) خیلی دیر
بــه فکــر افتادهانــد!» و معتقــد بــود االن
میبایســتی دید که مــردم در خیابان چه
میگوینــد ،چون دیگر نمیشــود مردم را
آرام کرد.
اجــازه بدهیــد نکتهای را بگویــم؛ ما در
خــرداد  1356یــک نامــه ســه امضایی به
شاه نوشتیم که این نامه را دکتر سنجابی،
بختیــار و فروهــر امضــا کــرده بودنــد و در
آن موقــع ،مســأله فروپاشــی را بــه شــاه
گوشــزد کــرده بودیــم؛ شــاه هم گفــت که
اینها کارشــان به جایی رســیده است که به
مــن نامه مینویســند! میخواهــم بگویم
خود شــاه نخواســت .این اواخر کــه امثال
دکتــر صدیقــی را بــرای نخســتوزیری
دعــوت میکــرد ،دیگــر کار از کار گذشــته
بود .اما خیلیها به دکتر صدیقی گوشــزد
میکردنــد که بــا پذیرش نخســتوزیری،
گذشــته و نــام و شــهرت شــما خدشــهدار
خواهد شد ولی خود دکتر صدیقی معتقد
بود که «یک سرباز از تمام مزایای وطنش
اســتفاده میکند تا روزی که ایران در خطر

بــود نظــرش دربــاره دکتر شــاپور بختیار
چیســت! عجیب اســت کــه کســی برای
قبول سمت نخســتوزیری دعوت شود
و پیشــنهاد او را برای شــخص دیگر جویا
شــوند! .علیایحــال در این زمینــه دکتر
بختیار عضو شــورای مرکزی جبهه ملی
بود که مــن هم عضو بــودم .بختیار این
مســأله را کــه بخواهــد نزد شــاه بــرود یا
تماســی با شــاه داشــته باشــد هیچوقت
در شــورا مطرح نکرد! در حالی که وقتی
دکتــر ســنجابی دعــوت شــده بــود همه
چیــز را بــا شــورا در میان گذاشــت .دکتر
بختیــار در زمینــه قبول نخســتوزیری،
خــودش به تنهایی عمــل کرده بود .یک
خاطرهای تعریف کنم :موقعی که آقای
سنجابی از پاریس برگشت یک مصاحبه
مطبوعاتــی در خانــهاش تشــکیل شــد و
پــس از آن ســنجابی و فروهــر دســتگیر
شــدند .ایــن دو ،عضــو هیــأت اجرایــی
جبهــه ملی بودند و موقعی که دســتگیر
شــدند ،هیأت اجرایــی از اکثریت افتاد و
پیشــنهاد شــد دو نفــر دیگر جــای آنها را
بگیرند .مهنــدس کاظم حســیبی ،بنده
را پیشــنهاد کرد و پذیرفته شــدم؛ هیأت
اجرایــی هــم هر روز جلســه داشــت .آن
موقــع کمبود بنزیــن بود و یکبــار بختیار
به من پیشــنهاد داد که نیــازی به آوردن
ماشــین نیســت و او مرا تا منزلم خواهد
رســاند .یکــی از ایــن روزهــا در ماشــین
نشســته بودیم کــه به من گفــت« :آقای
ســیف! این دوســتان اگر بگذارند لیست
کابینــه در جیــب من اســت!» من جدی
نگرفتــم امــا بعــد از اینکــه ایشــان قبول
نخســتوزیری کردند و آن مسائل پیش
آمــد بعدها به آقای فروهــر گفتم« :این
آقــا آن زمــان بــه مــن چیزهایــی گفتــه
بــود!» .بنابرایــن ایــن بگیــر و ببندهــای
دعــوت از دکتر صدیقــی و دیگران همه
بیهوده بود.

ما در خرداد  1356یک نامه سه امضایی به شاه نوشتیم که این
نامه را دکتر سنجابی ،بختیار و فروهر امضا کرده بودند و در آن
موقع ،مسأله فروپاشی را به شاه گوشزد کرده بودیم؛ شاه هم گفت
که اینها کارشان به جایی رسیده است که به من نامه مینویسند!
میخواهم بگویم خود شاه نخواست .این اواخر که امثال دکتر
صدیقی را برای نخستوزیری دعوت میکرد ،دیگر کار از کار
گذشته بود .اما خیلیها به دکتر صدیقی گوشزد میکردند که با
پذیرش نخستوزیری ،گذشته و نام و شهرت شما خدشهدار
خواهد شد ولی خود دکتر صدیقی معتقد بود که «یک سرباز از
تمام مزایای وطنش استفاده میکند تا روزی که ایران در خطر
باشد و جانش را پای میهنش میگذارد ،من هم این گذشته و آبرو
را صرف ایران خواهم کرد که اگر هم برود در راه میهن رفته است»
باشــد و جانش را پــای میهنش میگذارد،
من هم این گذشــته و آبــرو را صرف ایران
خواهــم کرد که اگر هم بــرود در راه میهن
رفته اســت» .دیگران آنقدر دکتر صدیقی
را دوست داشــتند که نمیتوانستند تصور
کننــد در چنین موقعیت خطرناکی او پای
جلو بگذارد و واقعاً هم در آن موقع کار از
کار گذشته بود.
 ëëظاهــراً هــدف دکتــر صدیقــی هــم
نگهداشــتن شــاه در قدرت نبــود! صدیقی
خودش در یک مصاحبهای گفته است که
هدفش شــاه نبود و هدف اصلی همانطور
که شــما گفتید حفظ ارتش و شالوده کشور
بود .اینطور نیست؟
بله کامالً درســت است؛ ببینید اولین
کســی که اســم انقالب را آورد خود شــاه
بــود! ما (جبهــه ملی) کــه در آن مقطع،
اجــرای قانــون اساســی مشــروطیت را
میخواســتیم .بنابرایــن اولین کســی که
اســم انقــاب را آورد خود شــاه بــود! در
هــر صــورت دکتــر صدیقــی نتوانســت
ادامه دهد .من از کسی شنیدم که ظاهراً
در جلســه آخــری کــه دکتــر صدیقــی با
شــاه مالقات داشــت ،شــاه از او پرسیده

 ëëاشاره به شروط دکتر صدیقی برای قبول
نخســتوزیری کردیــد .آیا دکتــر صدیقی
زمانی که این شــروط را برای شاه گذاشتند
با افراد جبهه ملی هم مشورت کردند؟
اصالً و به هیچوجه؛ همانطور که ابتدا
عرض کردم دکتر صدیقی از ســال 1342
به طــور رســمی بــا جبهــه ملــی ارتباطی
نداشــت .امــا بیــن مــردم بهعنــوان رهبر
جبهه ملی هم شــناخته میشــد و ما هم
مرتــب به خانه او میرفتیم .ولی با جبهه
ملی بهصورت رســمی ارتباطی نداشــت.
حتــی یکبار نزد آقای دکتــر اللهیار صالح
بــودم و چون آقای صالح میدانســت که
من بــا دکتــر صدیقــی در ارتباط هســتم،
گفت« :آقای سیف! جناب استاد قدمش
بــه روی چشــم ماســت! چــرا پهلــوی مــا
نمیآید تا ما مشکالت و اختالفات را حل
کنیــم»؛ حتــی به این شــکل دکتــر صالح
برای بنده بیان کردند.
 ëëظاهــراً در جریــان پذیــرش
نخســتوزیری ،کریــم ســنجابی نامــهای
بــه صدیقــی مینویســد و از او میخواهــد
از تشــکیل دولــت خــودداری کنــد .دکتــر
صدیقــی هم در جــواب میگویــد« :من به

شــما اجازه نمیدهم چنین نامهای به من
بنویســید!» .بین دکتر صدیقی و ســنجابی
چه اختالفی وجود داشت؟
ایــن هم برمیگشــت به جدایــی دکتر
صدیقــی از جبهــه ملــی .آن نامــهای کــه
آقای دکتر ســنجابی از طــرف جبهه ملی
دادنــد ،در واقــع قصــد داشــت بگوید که
ایشــان کاندیدای جبهه ملی نیست چون
بــا جبهه ملی ارتباطی در طول این مدت
نداشــته اســت؛ که صدیقی هــم ناراحت
و عصبانی شــده بود .مســأله و هدف این
بود.
 ëëپــس چرا خود شــاه معتقد بــود که دکتر
صدیقی «تحت فشار رهبران جبهه ملی»
شــرطی بــرای تشــکیل دولت قائل شــده
و «زیــر فشــار حزبــش» از او درخواســت
تشکیل شــورای نیابت سلطنت را داشت
که نتوانســته آن را بپذیرد .چطور سنجابی
از یــک ســو گوشــزد میکــرد کــه صدیقــی
ارتباطــی با جبهــه ملی نــدارد و از ســویی
دیگر شــاه ،صدیقی را تحــت تأثیر رهبران
جبهه ملی میدانست؟
اصــاً ارتباطــی نداشــت! شــاه بیخود
گفتــه اســت .به هــر حــال دکتــر صدیقی
از نامــه ســنجابی ناراحــت شــد و دیگــر
بحــث نخســتوزیری هــم کان لــم یکــن
باقــی مانــد .ما هــم بعد از ایــن جریانها
نزد دکتــر صدیقی میرفتیم تا احســاس
تنهایــی نکنــد و ایــن نقــار به شــکلی رفع
شود.
 ëëدر خــرداد  1358بود که صدیقی دعوت
رهبــران و اعضــای شــورای مرکــزی در
عضویت در شــورای مرکــزی جبهه ملی را
پذیرفــت و بعدها در بهمن همان ســال از
جبهــه ملی چهــارم کنارهگیری کــرد .دکتر
تکمیل همایون در جایی گفتهاند که چون
عــده قلیلی از جبهه ملی ملــزم به رعایت
دموکراســی نبودند و بهدنبال تحمیل نظر
شــخصی خود بودنــد ،صدیقــی همکاری
با جبهــه ملــی را غیرممکن میدانســت.
علت از دید شما چه بود؟
ما به دکتر صدیقی پیشنهاد دادیم که
به شــورای جبهه ملی بیاید؛ یک نامه هم
نوشتیم و همه امضا کردیم و اتفاقاً آقای
خســرو قشقایی نزد من آمد و به اتفاق به
منزل دکتر صدیقی رفتیم .خالصه آنقدر
رفتیم و آمدیــم که باالخره دکتر صدیقی
بــا تمــام مســائلی که داشــت حاضر شــد
به شــورای جبهه ملی بیایــد .برخی دیگر
از اطرافیــان ایشــان نیز از جملــه ابراهیم
کریــم آبــادی ،مهــرداد ارفــعزاده و پرویز
ورجاونــد هــم در همین زمان به شــورای
جبهه ملی آمدند .در جبهه ملی معمول
بــود که شــورا بــه  35نفر برســد و در آنجا
پیشــنهاد شد برای کســانی که قرار بود به
شورا اضافه شــوند کمیتهای تشکیل شود
تــا افــراد را بررســی کنــد .در ایــن کمیتــه
دکتــر صدیقــی ،ســنجابی ،مــن و آقــای
حســین شاهحســینی بودیم و ایــن کمیته
هــم در منــزل دکتــر ســنجابی تشــکیل
میشــد .ناگفتــه نمانــد دکتــر صدیقی در
ایــن زمان به منزل ســنجابی میآمد و در
ایــن جلســات هیــچ صحبتی هــم درباره
نقارهای گذشــته بین سنجابی و صدیقی
بــه میــان نیامــد .البتــه از آنجایــی کــه
ســنجابی دبیر جبهه ملی بود یا بهعنوان
رهبر شناخته میشد ،آقای دکتر صدیقی
پیشــنهاد کردند که رهبر نداشــته باشــیم
و شــورای رهبری پدید بیاید کــه البته این
به تصویب رســید .متأســفانه بعد از چند
صباحــی ،ما حزب ملــت ایران و از جمله
آقــای داریــوش فروهر و بهــروز برومند با
سازمان جبهه ملی اختالف پیدا کردیم و
از آنجــا بیرون آمدیم .زمانی که ما بیرون
آمدیــم ،شــورا تشــکیل میشــد و برنامــه
ادامه داشت ولی بعدها خبر رسید که در
شــورا بحث و جدلی شده و آقای صدیقی
ناراحــت شــده و دیگــر شــرکت نمیکند!
از ایــن بــه بعــد مــا در جریــان نبودیم که
دقیقاً اختالف بر ســر چه بود .بله ســلیقه
شــخصی در جبهــه ملــی وجود داشــت و
دکتــر تکمیــل همایــون درســت گفتهانــد
و شــاید هم منظور بیشــتر دکتر ســنجابی
باشد ولی به نظر من این سلیقه شخصی
از سوی سنجابی نبود.
 ëëبعد از انقالب مهندس بــازرگان از دکتر
صدیقــی برای شــرکت در دولــت موقت
دعوت کرد اما ایشــان نپذیرفت؛ بهعنوان
آخریــن ســؤال بفرماییــد علــت عــدم
پذیرفتن این پیشنهاد چه بود؟
دکتــر صدیقــی افــق فکــریاش بــا
بــازرگان متفاوت بود .گرچــه ما در مبارزه
همــراه نهضــت آزادی بودیــم و باهــم
همــکاری میکردیــم ولی دکتــر صدیقی
حســابش جدا بــود .صدیقی اصــاً روش
و افــکار نهضــت آزادی را قبول نداشــت.
بــه هر حال مــا تا آخریــن روز حیات دکتر
صدیقی نزد ایشــان میرفتیم .این اواخر
هم خانهشــان را به خیابان طالقانی برده
بودنــد و گرچه از سیاســت تقریبــاً فاصله
گرفته بود امــا وقایع را دنبال میکرد و در
جریان همه امور بود.

