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سیمای نجیب سیاست در ایران
یادکردی از زنده یاد دکتر غالمحسین صدیقی  ،چهره درخشان دانش و سیاست در سالگرد والدتش
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شور ماجراجویی شرافتمندانه در علم و قدرت
مردی که خادم صدیق ایران و فرهنگش بود

در اين يادداشـــت  -نه فقط اشاره به شـــرح زندگي دکتر غالمحســـين صديقي بلکه-
به تحليلـــي از زندگي فرهنگـــي و اداري ،سياســـي و اجتماعي او ميپـــردازم .نگاهي
بـــه زندگينامه او نشـــان ميدهد که با اســـتادي فرهيختـــه ،کارمندي وظيفهشـــناس،
سياســـتمداري بااخالق و وفـــادار ،وطنپرســـتي صميمي و انســـاني همچون نامش
«صديـــق» و نيز «ســـالم» طرف هســـتيم .منظـــورم از «ســـالم» يعني برخـــوردار از
خصوصيـــات و صفات متعارف و طبيعـــي که محرک انســـان در بهرهمندي از نعمات
فريدون مجلسي
زندگـــي ،کنجـــکاوي و جاهطلبـــي بـــراي تـــاش در پيشـــرفت علمـــي و خانوادگي،
نویسنده و مترجم
وفاداري سياســـي ،با ارجحيتدادن به حفظ شـــرف و ارزشهاي اخالقي است .اين
خصوصيات تمجيدي از ســـوي پيروان سياســـي و دوستداران مسلکي او نيســـت .او در شمار اندک کساني
بود که حتي مخالفان ديدگاههايش اين صفاتش را ميســـتودند و برايش احترام قائل بودند.

يکســـاله فرقه دموکرات در آذربايجان شد ،حزب ايران
در هماهنگي با قوامالســـلطنه در ائتالفـــي با حزب توده
در دولت شرکت کرد که با سرخوردگي از عملکرد بعدي
حزب توده ،آن ائتالف شکست خورد.
اهميـــت نقـــش درآمد نفـــت در اقتصـــاد نحيف آن
روز ايران و ســـهم ناچيزي که از آن نصيب ايران ميشد،
همچنين پنهانکاريهاي بازرگاني و نوع رفتار متکبرانه
مقامات شرکت نفت ايران و انگليس که بهايرانيان اجازه
هيچگونه دخالتي براي کسب آشنايي و تجربه در امور فني
و اداري آن شرکت را نميدادند و نيز کينهاي که ناسازگاري
انگليســـيها طي بيش از يک قرن گذشته در دل ايرانيان
پديد آورده بود ،موجب شد گروهي از وطنپرستان نخبه
و تحصيلکـــرده از احزاب مختلف بـــه نداي دکتر محمد
مصدق گردهم آينـــد و در جبههاي واحد که جبهه ملي
ايـــران ناميده شـــد ،خواهان «مليکـــردن صنعت نفت
ايـــران» و پايـــاندادن به مذاکـــرات دولت بـــراي اصالح
قرارداد نفت شوند .دکتر صديقي از چهرههاي اصلي آن
جنبش بود و تا پايان کار در آن جايگاه باقي ماند.
آن جنبش توانســـت در ميان ايرانيـــان وحدتي پديد
آورد کـــه در تاريخ اين کشـــور نظير نداشـــت .آن وحدت
کمک کـــرد و نفت ايران ملي شـــد .در قـــدم بعدي بايد
شـــکل حقوقي «مليکردن» طوري مديريت ميشد که
به صورت مصـــادره اموال و امري ظالمانه تلقي نشـــود
و ايـــران بتواند بـــه طور قانوني و بـــدون مزاحمت ،کاالي
متعلق به خـــود را به بازارهـــاي بينالمللي عرضه کند.

بعد که هدف اصلي قيام  30تير بود ،تصدي وزارت دفاع
ملي توسط مصدق و گماردن رئيس ستاد ارتش و تصفيه
فوري ارتش از افســـران رضاشاهي بود که ارتش و دربار را
روياروي مصدق قرار داد.
سپس موضوع اصالحات قضايي و تقاضاي تصويب
اختيارات موقت قانونگذاري مصدق از مجلس شـــوراي
ملـــي بود کـــه برخـــي از طرفـــداران و حتي بنيانگـــذاران
جبهـــه ملـــي را به مخالفت و جدايي واداشـــت کـــه آن را
مغايـــر تفکيک قوا ميدانســـتند و اعطـــاي آن اختيارات
را که وظيفهاي براي مجلس باقي نميگذاشـــت ،قانوني
تلقـــي نميکردند .تا اين مرحله نظر مخالفي در روش يا
ســـرعت انجام کار دولت مصدق از ســـوي دکتر صديقي
نديدهام .شايد اعتماد و وفاداري او نسبت به وطنپرستي
و درســـتکاري مصدق موجب تحمل و سازگاري بيشتر او
ميشـــد .مصدق که در الهه با وزير مختار وطنپرســـت و
باسواد «حسين نواب» آشنا شده بود ،در بازگشت به کشور
که مصادف با قيام  30تير  1331و تشـــکيل دولت جديد
او شـــد ،حســـين نواب را به وزارت امـــور خارجه منصوب
کرد .اما دو مـــاه بعد ،پس از آنکه اليحه تمديد اختيارات
مصدق در هيأت دولت مطرح شـــد ،نواب آن را حتي در
صورت تصويب مجلس غيرقانوني دانســـت و اســـتعفا
کرد .آخرين مرحله اقدام به رفراندوم براي انحالل همان
مجلس نيمبنـــد و بياختيار بـــود ،که برخي از دوســـتان
مصدق مانند دکتر صديقي و دکتر سنجابي با آن موافق
نبودند .به طوري که در شـــرح احوال دکتر صديقي آمده
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زندهيـــاد صديقي در شـــمار دومين گروه دانشـــجوياني
بـــود که در زمان رضاشـــاه در ســـال  1308براي تحصيل
به فرانســـه اعزام شـــد .هزينه اين مأموريـــت فرهنگي از
ســـوي ملتي فقير تأمين ميشد تا به کساني سپرده شود
که در بازگشـــت به کشور بتوانند اداي دين کنند .صديقي
از کســـاني بود کـــه آن مأموريت و دِيـــن را جدي گرفت و
با خدمات بعدي خود با ســـربلندي از جبران آن بســـيار
فراتـــر رفت .طي هشـــت ســـال تحصيل بـــا تخصص يا
تخصصهاي گســـتر دهاي در علوم انســـاني بـــا دکتراي
جامعهشناسي به کشور بازگشت .تا آن زمان اين رشته به
عنوان شاخهاي مستقل از علوم انساني در ايران شناخته
نشـــده بود .صديقي «سوســـيولوژي» را جامعهشناســـي
ناميد و از ســـال  1319تدريس آن را در جايگاه دانشياري
در دانشکده ادبيات آغاز کرد .سال بعد وضعيت سياسي
و اجتماعي ايران بهکلي تغيير کرده بود .ايران به اشغال
متفقيـــن درآمـــده و رضاشـــاه در شـــهريور  1320از ايران
تبعيد شـــده بود .دو ســـال بعد دکتر صديقي به کرســـي
اســـتادي دســـت يافت و ســـال بعد در کنـــار تدريس که
حرفه هميشگي او بود مديرکل دبيرخانه دانشگاه تهران
شـــد .عالوه بر آن ،در هيأت نمايندگي ايران در کنفرانس
سازمان ملل در لندن حضور داشت که منجر به تشکيل
سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد يعني يونسکو شد.
يکي دوبار هم به نمايندگي ايران در اجالسهاي ساالنه
يونسکو شرکت کرد.
صديقي که ميکوشـــيد در ســـاختار سياسي کشور نيز
مشارکت کند ،در اوايل دهه 1320به عضويت حزب ايران
درآمد که بزرگترين حزب روشنفکران و تحصيلکردگان
با عقايد سوســـيال دموکراتيک بود ،و بهزودي در شـــمار
رهبران آن حـــزب درآمد .با خـــروج نيروهاي متفقين از
ايران ،و عدم تمکين قواي شـــوروي که منجر به حکومت

همچنين الزم بود در شرايطي کهايران فاقد کارشناسان
فني در امر اکتشـــاف و توليد و تصفيه و فروش بود راهي
براي مديريت آن صنعت بزرگ پيدا شود .متأسفانه در
ايـــن مرحله اختالفنظرهايـــي در درون جبهه ملي و در
بيرون ميان دولت جبهه ملي با نظاميان متصل به دربار
پديد آمد که آن وحدت را ضعيف کرد و دولت را از انجام
رسالت و مأموريت اصلي خود که راهاندازي صنعت ملي
شده نفت بود بازداشت .طرفداران مصدق که به شدت
تحتتأثير کاريزما و شـــخصيت ملي و محبوب مصدق
هســـتند هيچگونه انتقاد و قصوري را در عملکرد دولت
او نميپذيرنـــد و شکســـت او را حاصـــل خيانت عناصر
خودفروختـــه داخلـــي و دخالت مســـتقيم دو ابرقدرت
امريـــکا و انگليـــس ميدانند؛ امـــا مخالفانش تقصيرها
را کالً به گـــردن دولت مصدق مياندازند که نتوانســـت
هرچه زودتر به قراردادي براي بهرهبرداري و صدور نفت
دست يابد و موجب رکود اقتصادي و تورم ناشي از انتشار
اســـکناس و مهمتر از همـــه قانونيکردن فعاليت حزب
توده شـــد که بقاي دولت و اســـتقالل ايران را به مخاطره
انداختهبود.
به نظر نگارنده در منطق هر دو طرف حقيقت و مجاز
وجود دارد ،که در شصت سال گذشته بسيار مورد بحث و
جدل قرار گرفته اســـت ،در اينجا جز در مواردي مرتبط با
دکتر صديقي به آن بحثها نميپردازيم .در واقع مسائل
داخلي جبهه ملي يا بهتر است به طور کليتر گفته شود
«نهضـــت ملي ايـــران» ،از فرداي بزرگتريـــن پيروزي آن
جنبش يعني قيام  30تير  1331آغاز شـــد ،که مذهبيون
به زعامت آيتاهلل کاشـــاني که نقش مهمي در بســـيج
خيابانـــي آن قيام داشـــت ،خواهان ســـهم مهمتري در
مديريت کشور بودند ،که با ديدگاه مصدق و جبهه ملي
سازگاري نداشت و منجر به جدايي آن جناح شد .مرحله

آموزگار اخالق و عقالنیت سیاسی
غالمحسين صديقي (12آذر
 29- 1284اردیبهشت)1371
در زمينـــه علمي و فرهنگي
کارنامه بسيار درخشـــاني دارد که در
نگاهي بســـيار کوتاه و فشـــرده چنين
اســـت :تحصيل در دانشسراي عالي
محمد صادقي
ســـنکلو و دريافت پنج ديپلم عالي
روزنامه نگار
(روانشناســـي ،روانشناســـي کودک و
آموزش و پرورش ،اخالق و جامعهشناسي ،جمال شناسي
و تاريخ اديان) و دريافت مدرک ليســـانس در رشته فلسفه
( 1311تـــا  ،)1315دريافت مدرک دکترا از دانشـــگاه پاريس
( ،)1316اســـتخدام در دانشـــگاه تهران با سمت دانشياري
( ،)1317عضويت در کميســـيون جغرافيايي و اصطالحات
فرهنگي فرهنگســـتان ايـــران ( ،)1319عضويـــت در هيأت
مؤسس انجمن آثار ملي ( ،)1323رياست هيأت نمايندگي
ايران در ســـومين کنفرانـــس يونســـکو ( ،)1327پايهگذاري
مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ( )1337که از سال
 1351به دانشـــکده علـــوم اجتماعي تبديل شـــد ،دريافت
عنوان «اســـتاد ممتـــاز» از دانشـــگاه تهـــران ( )1352و ...او
همچنين در زمينه سياســـي نيز فعاليتهاي چشـــمگيري
داشت.
زندگي سياســـي او در سه بزنگاه تاريخي بيشتر زير ذرهبين
قرار ميگيرد.

نخســـت؛ در ســـالهاي  1330تا  1332کـــه در دولت اول
دکتـــر مصـــدق ،وزير پســـت و تلگراف و تلفـــن و در دولت
دوم او ،وزيـــر کشـــور و نايـــب نخســـتوزير بـــود ،دوم؛ در
ســـالهاي  1339تا  1342هنگام تشـــکيل جبهه ملي دوم
که از رهبران آن بود و ســـوم؛ در ســـال  1357که شاه براي
ســـپردن مســـئوليت نخســـتوزيري با او وارد مذاکره شد.
صديقي با کولهباري از تجربه در کارهاي سياســـي و علمي
در آبـــان  1357فراخوانده شـــد و در پذيرش مســـئوليت،
طبق اصولي که داشـــت عمـــل کرد .او در مذاکره با شـــاه،
براي پذيرش مسئوليت شرطهايي را (اجراي کامل قانون
اساســـي ،تفکيک قواي ســـهگانه ،لغو محاکم اختصاصي
و مانـــدن شـــاه در ايـــران) مطـــرح کـــرد ولـــي مذاکرههـــا
به نتيجه نرسيد.
شـــوربختانه درباره زندگي دکتـــر صديقي ،آثار و
کارهاي علمي و فرهنگي و شخصيت سياسي او
پژوهشهايي انجام نگرفته که اين خودش يکي
از گرفتاريهاي بزرگ ماست .بويژه اينکه او چهرهاي است
کـــه با پرهيـــز از رفتارهـــاي هيجاني و افراطي و بـــا تکيه بر
اخالق و عقالنيت راه پيموده و «اخالق و سياست» را جدا
از هم تعريف نکرده است.
در کتـــاب «يادنامه دکتر غالمحســـين صديقـــي» که پرويز
ورجاوند مطالب آن را گردآوري و تنظيم کرده« ،مصطفي

رحيمـــي» و «داريـــوش آشـــوري» در مقالههـــاي خود به
همين موضوع پرداختهاند.
اخـــاق صديقي را مهمتريـــن نکته در
رحيمي ،ســـخن از
ِ
بررسي شخصيت او ميداند .به نظر رحيمي« ،اخالق» و
«ادب» صديقي است که در عرصه سياست و اصالحگري
بايد بيشـــتر مورد توجه قـــرار بگيرد زيرا به تعبيـــر او «اوالً
اخالق ،گمشده عزيز بشر در شرق و غرب و از جمله ايران
اســـت و دو ديگر ،آن که اخالقي درســـت ندارد ،موجودي
توخالي اســـت ،شايد در جايي به کار آيد اما ستون اجتماع
نميتواند شـــد ».آنچه رحيمـــي را در مواجهه با صديقي
ميربايد ،قبل از هر چيزي اخالق و ادب اوست.
داريوش آشـــوري نيز مينويســـد« :صديقي بـــه گمان من
پيش از هر چيز مـــرد اخالق بود و بازتاب اين خصوصيت
بنيـــادي را در هر زمينه کار و زندگي او چه در علم و چه در
سياست ميبينيم ...در کردار و گفتار ميخواست نمونهاي
از اخالق سقراطوار باشـــد و به تکليف اخالقي خود عمل
کنـــد ...بنا بـــه منش اخالقي خـــود در گفتـــار و در قضاوت
بسيار پرواگر بود و هرگز ،برخالف عرف فضاي سياسي ما،
ساحت هيچکس را به تهمت آلوده نميکرد ».نوشتههاي
روشـــنگرانه رحيمي و آشـــوري درباره زيســـت اصيل دکتر
صديقي ،ما را به انديشـــيدن دربـــاره فضيلتهايي بزرگ
واميدارد که در غياب آنها ،رســـيدن به وضعيت مطلوب
خواب و خيالي بيش نخواهد بود.

