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 سال دوم جنوب
مقاالت3

برگی از اوراق خاطراتم!  محمد رجبی

 رفراندوم؛
قسمت سیزدهم

پیشنهاد مهندس بازرگان:
ابراهیم یزدی چهار راه و فرمول  به گفته  بازرگان 
را در مورد بختیار و استعفای او، پس از مذاکرات ۳ 

بهمن ۱۳۵۷ ارائه می کند:
۱. دکتر بختیار به عنوان رئیس حکومت دولت ایران 

بگوید من در اختیار شما هستم.
۲. دکتر بختیار به عنوان رئیس حکومت دولت ایران 
بگوید از این ساعت اگر شما اجازه بدهید من به کار 
بگویند  آقا  و  می روم  کنار  واال  می دهم  ادامه  خود 

فعاًل به کار خود ادامه بدهید.
۳. دکتر بختیار به عنوان رئیس حکومت دولت ایران 
استعفانامه خود را کتبًا تقدیم کند؛ ولی آقا نپذیرند 

و بگویند فعاًل به کار خود ادامه دهید.
۴. دکتر بختیار به عنوان رئیس حکومت دولت ایران 
استعفانامه کتبی تقدیم کند، آقا بپذیرند و مجددًا او 

را مأمور تشکیل کابینه بعدی نمایند.
دیدار نخست وزیر شاه با آیت اهلل خمینی:

زمینه  این  در  مذاکره  موافقان  از  یزدی  ابراهیم 
چنین گفته است: »...پس از مکالمه تلفنی با آقای 
 ۶( روز  همان  را  تهران  بازرگان، گزارش  مهندس 
همان طور که  رسانیدم.  امام  اطالع  به  بهمن ۱۳۵۷( 
انتظار می رفت، گفتند هیچ یک از فرمول ها قابل قبول 
شرایطی  تحت  و  قابل بحث  چهارمی  اما  نیست، 
که  گرفت  انجام  هم  مذاکراتی  است.  قابل قبول 
به پاریس  بختیار  نیز همراه  بازرگان  آقای مهندس 
بالفاصله آقا حکم  بختیار،  استعفای  از  بعد  تا  بیایند 
نجاتی،  از:  نقل  بدهند« )به  ایشان را  نخست وزیری 

خاطرات(.
پیشنهاد شورای انقالب اسالمی:

یزدی در ادامه دالیل شورای انقالب را برای این کار 
بختیار  اگر  بود که  این  امام  »نظر  می دهد:  توضیح 
داشت«  نخواهد  دیدار  اجازه  ندهد،  استعفا  تا  بیاید 
مسئله،  این  اعالم  »اما  می گوید:  یزدی  آقای  و 
درحالی که بختیار در تهران بود، ضرورتی نداشت« 

)یزدی، خاطرات(.
خروج بختیار برای دیدار با امام:

یزدی خطر کودتا توسط ارتش در صورت خروج 
نخست وزیر از ایران )برای مذاکره با رهبر انقالب( 
را گوشزد می کند: »روشن بود بختیار نمی توانست 
پاریس  به  بعد  و  بدهد  علنی  استعفای  تهران  در 
بیاید. اگر او استعفا می داد، دیگر نخست وزیر نبود 
با امام فایده و معنایی نداشت.  و آن وقت مالقاتش 

شود،  خارج  تهران  از  نمی توانست  او  ضمن  در 
به تهران  نتواند  امام  برای آنکه  زیرا در آن روزها 
و  بودند  بسته  را  فرودگاه ها  ارتش  و  بروند، دولت 
رفت وآمد تمامی هواپیماها متوقف شده بود و بختیار 
به  ارتشی  اختصاصی  هواپیمای  یک  با  می خواست 
پاریس بیاید. اگر بختیار در تهران استعفای خویش 
را منتشر می ساخت و بعد می خواست از تهران خارج 
شود، به احتمال قوی در تهران کودتا می شد« )یزدی، 

خاطرات(
خطر کودتا توسط ارتش شاهنشاهی!

ارتش  توسط  باوجود خطر کودتا  بختیار  بااین حال، 
سقوط  از  جلوگیری  برای  دولت،  علیه  شاهنشاهی 
بزرگی  ریسک  به  دست  انقالبیون،  دست  به  نظام 
با  مذاکره  به منظور  کشور  از  خروج  آماده  و  زده 
همکاری  از  میان  این  در  می گردد.  انقالب  رهبر 
مرامنامه  در  که  می شود  برخوردار  بازرگان  کامل 
اساسی  قانون  به  وفاداری  آزادی،  نهضت  حزبشان، 
مشروطه مورد تأکید و به همین دلیل نهضت آزادی 
مورد تأیید مصدق در تبعید قرارگرفته بود. ازاین رو 
بختیار به منظور مالقات با آیت اهلل خمینی، نامه ای را 
با مشورت یار و همرزم دیرینش در سنگر مشروطه، 
هیچ  اگر  که  کردم  فکر  من  می نویسد:  بازرگان، 
قدمی به سوی خمینی برندارم، ممکن است تاریخ مرا 
را  او  شخصًا  نکرد  کوشش  چرا  که:  کند  محکوم 

ببیند؟ چرا دوبه دو با او به صحبت ننشست؟
این  جوابش  کردم.  مشورت  بازرگان  با  دراین باره 

بود:
چطور  را  ترتیبش  ولی  است،  خوبی  بسیار  فکر  ـ 
بدهیم؟ چون قطعًا خمینی خیال می کند که ما با این 

کار برایش دامی گسترده ایم.
ـ کافی است مقدمات را درست بچینیم.

ـ همان کاری را خواهد کرد که با سنجابی کرد؛ 
یعنی می گوید: »اول امضا کنید، بعد بیایید« و قبل 
از اینکه الی در را باز کند، استعفای شما را خواهد 

خواست )بختیار، خاطرات(:
بحران در کشور، خواست آیت اهلل خمینی از 

دولتمردان:
گفته های  و  بحران  دوران  آن  سیاسی  تجربه  طبق 
وارد  در  از  که  هر  به  خمینی  آیت اهلل  بازرگان، 
استعفا  اول  آنکه  مگر  نمی داد،  ورود  اجازه  می شد، 
دهد. این دو در اندیشه یافتن راهی برای خروج از 

بن بست استعفا از سوی آیت اهلل هستند.

نظر بختیار برای متن استعفا:
متن  ما  »خود  می دهد:  پیشنهاد  بازرگان  به  بختیار 
چنین  به  تن  من  ازآنجاکه  می کنیم،  تهیه  را  پیام 
شرایطی نخواهم داد، بهتر است از ابتدا امکان اینکه 
او شرایطش را به ما تحمیل کند، از او بگیریم.« و 
در ادامه می گوید که متن با نظر کامل بازرگان و در 
هماهنگی و مشورت عالی با او برای آیت اهلل تهیه 
شده است: »روز جمعه ای به این کار مشغول شدیم. 
حدود ۱۲ سطری نوشتم که بازرگان چندین بار باال 
با  است.  موجود  هنوز  متن  حکومت:  با  پایینش  و 
می شد  شروع  بختیار...«  شاپور  »این جانب،  کلمات 
زمان  تا  فعالیت هایم  از  خالصه ای  شرح  به  بعد  و 
نخست وزیری می پرداخت و در پایان باکمال احترام 
پیشنهاد اینکه به پاریس بروم تا درباره مسائل بسیار 
حیاتی آینده کشور و حتی دنیای اسالم، با او دوبه دو 
به گفت وگو بنشینیم. مقصود از دوبه دو این بود که 
نه من به عنوان رئیس دولت با او حرف خواهم زد و 
نه او به عنوان رهبر مذهبی با من طرف خواهد شد و 
افزوده بودم که من می توانم ظرف ۴۸ ساعت پس 
از دریافت جواب، نزد او بروم و با میل پیشنهادهای 
)بختیار،  بشنوم«  ایران  ملت  منافع  جهت  در  را  او 

خاطرات(.
همکاری مهندس بازرگان با دکتر بختیار:

از  خمینی  آیت اهلل  با  مذاکره  راه  در  بختیار  شاپور 
همکاری مهدی بازرگان که به گفته بختیار، انسانی 

»که در لطافت طبعش خالف نیست.«
رفراندوم برای تعیین حکومت، ابتکار بختیار:
رفراندوم  برگزاری  مناسبت  به  بختیار  )اعالمیه 
محمد  آیت اهلل  موافقت  نیز  و  اسالمی(  جمهوری 
باز  که  مطهری  مرتضی  آیت اهلل  و  بهشتی  حسینی 
به گفته او »از این دو نفر اطمینان دارد«، برخوردار 
را گرفتم  تصمیم  این  من  فکر  این  می شود: »روی 
یادم  بود،  جمعه ای  روز  کردم.  تهیه  متنی  یک  و 
خواستم.  را  بازرگان  آقای  دوستان  از  یکی  هست. 
و  بودیم  زندان  هم  سال ها  بازرگان  با  ما  باالخره 
باوجود اختالفات سلیقه و طرز تفکری که داریم و 
اختالفات راجع به دخالت مذهب در سیاست، من او 
را آدم فاسدی هیچ وقت ندیدم. به این شخص گفتم 
من حاضرم بروم به اروپا و با آقای خمینی مذاکره 
اینکه در  به مسائل و مصائب کشور و  بکنم راجع 
از  قبل  بایستی  ما  ایرانی  دو  به عنوان  کشور  خارج 
هر چیز به منافع مملکت فکر کنیم. باالخره به این 

شخص گفتم بدون اینکه من تعهدی بسپارم یا استعفا 
با  ایران  ملت  رهبر  به عنوان  بخواهد  ایشان  و  بدهم 
من صحبت بکند، ما به عنوان شاپور بختیار و روح اهلل 
و  شد  مذاکره  موضوع  این  بکنیم.  خمینی، صحبت 
این مذاکره رسید به سطح بهشتی؛ بهشتی و مطهری 
با اصل این موضوع تا آنجایی که من اطالع دارم، 
موافقت کردند. موضوع را منعکس کردند و متنی 
هم که تهیه شده بود به این مفهوم بود. من تقریبًا از 
حافظه کمک می گیرم: من، شاپور بختیار که سالیان 
دراز برای آزادی، استقالل و حکومت قانون در این 
مملکت مبارزه کرده ام، اکنون که مملکت در وضع 
بسیار اسفناکی گرفتار شده، سعی کردم تا می توانم 
حکومت را »حکومت قانون« بکنم، آن بی عدالتی ها 
را از بین ببرم و غیره تقاضا می کنم که وقتی تعیین 
راجع  آیت اهلل  با  و  بیایم  پاریس  به  من  که  کنید 
با هم  به مسائلی که هست  ایران و راجع  آینده  به 
تبادل نظر بکنیم و اگر نظری دارید راجع به بعضی 
اساسی،  قانون  به  برمی گردد  هم  این  چون  مسائل، 
حدود  در  و  داد  خواهم  گوش  من  احترام  باکمال 
شده  تصویب  پس  داد.  خواهم  انجام  اساسی  قانون 
بود که من به پاریس حرکت کنم. باز برمی گردم 
به قسمت اول که اگر من این کار را نمی کردم آن 
ایراد از طرف پسر شما نسبت به من حتمی بود که 
چه می شد اگر بختیار این کار را می کرد. نامه که 
رسید -با نظر موافق بهشتی و مطهری، از این دو نفر 
اطمینان دارم- بازرگان تلفن کرد به من، گفتم آقای 
بازرگان خود شما هم بیایید به نظر من صالح است. 
نخست وزیری  طیاره  با  نیست  طیاره ای  اگر  حاال 
می رویم هر دو نفر تا شهر نیس، ازآنجا شما با یک 
آقای  پیش  بروید  مستقیمًا  می توانید  دیگر  طیاره 
خمینی و من می روم منزل یکی از نزدیکانم و روز 
می کنم.  صحبت  ایشان  با  و  می آیم  پاریس  به  بعد 
شما،  با حضور  هم  مقداری  تنها یک  مقداری  یک 
هر طوری که خود شما ترتیبش را بدهید؛ ولی بودن 
شما در آنجا مانع صحبت من نخواهد بود. بازرگان 
به  را  موضوع  و  دادم  موافق  هم نظر  من  که  گفت 
آقای بهشتی گفتم. من تلفن کردم به وزارت خارجه 
که برای من و دو تا از وزرای کابینه و دو سه نفر هم 
که یک گرفتاری داشتند که طیاره پیدا نمی کردند 
که پاسپورت هایی که الزم است صادر بکنند و حتی 
یک مقداری پول هم فرستادم از بانک آوردند، سی 
چهل هزار فرانک برای اینکه مخارج رفتن و آمدن 

آنجامان تأمین بشود« )بختیار، بهمن ۱۳۵۷(.
نامه استعفای بختیار خطاب به امام:

و  بختیار  توسط  به صورت مشترک  تنظیم شده  نامه 
بازرگان که نامه سوم بختیار به آیت اهلل خمینی بود، 
ایران  تلویزیون  و  رادیو  از  بهمن ۱۳۵۷   ۷ در روز 
خوانده شده و صرفًا در آن گفته شده برای کسب 

نظر از آیت اهلل خمینی به مالقاتش می رود.
رادیوتلویزیون  از  بختیار  نامه  متن  پخش 

ایران:
در شامگاه ۷ بهمن ۱۳۵۷ در ساعت ده و بیست دقیقه 
شب برنامه عادی رادیو و تلویزیون قطع شد و این 
متن قرائت گردید: »آقای نخست وزیر بیانیه زیر را 
امام  که متن آن موردقبول حضرت آیت اهلل العظمی 
خمینی در پاریس نیز واقع شده است، صادر کردند. 
من به عنوان یک ایرانی وطن دوست که خود را جزو 
کوچکی از این نهضت و قیام عظیم ملی و اسالمی 
می دانم و اعتقاد صادقانه دارم که رهبری و زعامت 
ایشان  رأی  و  خمینی  امام  آیت اهلل العظمی  حضرت 
ضامن  و  ما  امروزی  مشکالت  راهگشای  می تواند 
شأن و امنیت کشور گردد، تصمیم گرفتم که ظرف 
۴۸ ساعت آینده شخصًا به پاریس مسافرت کرده و 
به زیارت معظم له نائل آیم و با گزارشی از اوضاع 
فیض  درک  ضمن  خود  اقدامات  و  کشور  خاص 

درباره آینده کشور کسب نظر نمایم.«
 ادامه دارد...

عملکرد سیستم ایمنی کیسه هوا )AIRBAG(واکنش به افزایش کرایه تاکسی

خوب  کازرون  »حال  مطلب  در 
کردم  اشاره  نکته  این  به  نیست« 
این  از  ناشی  مشکل،  از  بخشی  که 
هر  هرکس  کازرون،  در  که  است 
کاری خواست می کند و با هیچ گونه 
نظارت و برخوردی روبه رو نمی شود. 
نمونه ای از این به هم ریختگی، همین 
تاکسی های  کرایه  نرخ  افزایش 
است  مدتی  که  است  درون شهری 
موجب نزاع و بگومگوی مسافران با 
است.  شده  تاکسی  رانندگان  برخی 
با شکایاتی که صورت گرفته  البته 
و از سوی تعدادی از رانندگان عنوان 
هماهنگی  با  نرخ  افزایش  این  شده، 
گرفته  صورت  ذی ربط  ارگان  با 
اوضاع  این  در  به قول معروف،  و 
عده ای  گرانی،  و  اقتصادی  نابسامان 
برون رفت  راهکار  تاکسی داران  از 
بهای  افزایش  و  اقتصادی  فشار  از 
که  دیده اند  این  در  را  لوازم یدکی 
تا  نرخ کرایه ها  افزایش  با  نیز  آنان 
حدودی از مشکالت پیش روی خود 

بکاهند.
اقشار  همه  است  مسلم  آنچه 
بد  و  بحرانی  شرایط  با  امروز 
هستند،  دست به گریبان  اقتصادی 
فهم  و  درک  غیرقابل  آنچه  اما 
است،  افزوده  معضالت  بر  و  است 
ظاهرًا  شرایط  همین  از  سوءاستفاده 
نیست  شکی  است.  غیرقابل کنترل 

که رانندگان و مالکان عزیز تاکسی، 
طاقت فرسایی  و  سخت  نسبتًا  کار 
دارند و عمده ترین فشار بر این قشر، 
روزمره،  مایحتاج  برگرانی  عالوه 
اما  است؛  قطعات  و  لوازم  گرانی 
به  یا  و  خودسرانه  عده ای  اینکه 
نرخ  بر  سبز صنف  با چراغ  عبارتی 
و کرایه ها، بدون تصویب در شورای 
با  هماهنگی  بدون  یا  و  ترافیک 
به مردم  اجحاف  استان دست زده اند، 
است  مقررات  و  قانون  خالف  و 
و  سودجویان  با  باید  تعزیرات  و 

متخلفین برخورد نماید.
این  که  است  یادآوری  به  الزم 
افزایش نرخ، همچون دفعات قبل در 
کوتاه مدت شاید به نفع تاکسی داران 
اما  بینجامد،  درآمدشان  افزایش  و 
گرانی  هر  همچون  درازمدت،  در 
تورمی  رکود  موجب  دیگری، 
در  که  معناست  بدان  این  می شود. 
کاهش  به  منجر  تاکسیرانی  حرفه 
مسافر می گردد. به همین دلیل است 
شهرمان  خیابان های  هرروز  که 
چراکه  می شود.  شلوغ تر  و  شلوغ 
می دهند  ترجیح  شهروندان  از  برخی 
یا  نمایند  تردد  شخصی  خودروی  با 

اینکه رو به تاکسی تلفنی بیاورند.
اخیرًا هم که بر تعداد موتورسواران 
از  بیش  که  شده  افزوده   آن چنان 
گاه  و  تاکسی  یک  نفره   5 ظرفیت 

تا 6 و 7 نفر اعضای یک خانواده با 
موتورسیکلت جابجا می شوند.

در  و  روندی  چنین  ادامه  با  خب 
که  شیراز  شهرستان  با  مقایسه 
ارزان تر  عمومی  حمل ونقل  از  مردم 
استفاده می کنند و شاید عجیب باشد 
چنارشاهیجان  از  سفر  هزینه  که 
از  حتی  هم  کازرون  شهر  مرکز  تا 
با تاکسی درون شهر  یک جابجایی 
این  همه  است،  ارزان تر  کازرون 
تاکسی  چرخش  شده  باعث  عوامل 
به  نباشد.  مقرون به صرفه  شهر  درون 
تاکسی ها  تجمع  صف  دلیل،  همین 
در اطراف میدان شهدا و برخی نقاط 
شهر طوالنی و طوالنی تر شده است.

که  تالش هایی  علیرغم  طرفی،  از 
سرویس دهی  برای  اتوبوس رانی  در 
بهتر به شهروندان صورت می گیرد، 
متأسفانه زمان شروع اولین سرویس 
کار  شروع  ساعت  از  بعد  که  صبح 
طوالنی  و  است  مدارس  و  ادارات 
می شود  باعث  انتظار،  مدت  بودن 
با  که بسیاری از مردم ترجیح دهند 
خودروهای شخصی و موتورسیکلت 
جابجا شوند و این واکنش شهروندان 
کرایه  نرخ  افزایش  و  گرانی  به 
سرویس دهی  عدم  و  تاکسی ها 
واحد،  خط  اتوبوس های  مطلوب 
خودروهای  تعداد  افزایش  به 
تک سرنشین و ترافیک هرچه بیشتر 

یادآوری  به  الزم  می انجامد.  شهر 
است اکثر مسافران تاکسی، از اقشار 
که  هستند  افرادی  یا  و  کم درآمد 
شخصی  خودروی  با  جابجایی  توان 
شماری  که  ازاین روست  ندارند.  را 
خواستار  مدت هاست  شهروندان  از 
در  اسنپ  سرویس  راه اندازی 
شهرستان کازرون شده اند. از طرفی، 
برخورد  رانندگان  برخی  اینکه 
و  می نمایند  مسافران  با  ناشایستی 
کورس  هر  به  را  تاکسی  کرایه 
هزار تومان رسانده اند و یا به سلیقه 
از  ناشی  می گیرند،  کرایه  خودشان 
شفاف سازی  عدم  و  انحصارگرایی 
و قصور در نظارت تاکسیرانی است 
برخی  و  مورد  این  در  تاکنون  که 
مطلوب  اقدام  شهروندان  شکایات 

نشده است.

یکی از سیستم های ایمنی در خودروها 
به  که  است  ایمنی  کمربند  از  استفاده 
از   )%36 )حدود  قابل مالحظه ای  میزان 
جلو  سمت  به  سرنشینان  شدن  پرتاب 
مختلف  قسمت های  با  آنها  برخورد  و 
خودرو ازجمله داشبورد، غربیلک فرمان، 
که  می نماید  جلوگیری  و...  جلو  شیشه 
همه  در  نمی تواند  به تنهایی  درعین حال 
سرنشینان  برای  را  الزم  ایمنی  ضربات، 
سیستم  عملکرد  بهبود  برای  نماید.  ایجاد 
جدیدی  مکمل  سیستم  ایمنی  کمربند 
ناشی  خطرات  که  است  گردیده  طراحی 
از تصادفات شدید را تا حد قابل مالحظه ای 
این  نام  )حدود 18%( کاهش می دهد که 
 )AIR BAG( هوا  کیسه  ایمنی،  سیستم 

است.
انواع سیستم ایربگ
این سیستم در دو نوع:

گردیده  طراحی  الکترونیکی  و  مکانیکی 
است که نوع مکانیکی آن قدیمی بوده و 

نوع الکترونیکی آن طراحی جدید است.
آن  نوع  به  توجه  با  ایربگ  سیستم  در 
چندین  از  انتخابی  به صورت  می توان 
استفاده  خودرو  یک  درون  هوا  کیسه 
هوای  کیسه های  از:  عبارت اند  که  نمود 
فرمان،  غربیلک  روی  بر  راننده  سمت 
سرنشین جلو بر روی داشبورد، کیسه های 
راننده  سمت  صندلی  داخل  جانبی  هوای 
سرنشینان  هوای  کیسه  جلو،  سرنشین  و 
عقب بر روی پشت سری صندلی های جلو 

و سقف خودرو و ستون ها و... نام برد.

از قطعات مختلفی تشکیل  شده است:
1. حسگر ضربه تصادف

2. کنترل الکترونیکی ایربگ
3. فنر ساعتی

4. مدول ایربگ
شرح عملکرد قطعات اصلی سیستم ایمنی 

)AIR BAG( کیسه هوا
حسگر ضربه تصادف

روی  بر  سنسور  این  قرارگیری  محل 
 SAS( ایربگ  الکترونیکی  کنترل  واحد 
با  خودرو  چنانچه  و  است   )UNIT
تصادف شدید از سمت جلو مواجه گردد 
شدت ضربه توسط این سنسور اندازه گیری 

شده و به واحد کنترل ارسال می گردد.
واحد کنترل الکترونیکی ایربگ

سمت  از  ارسالی  اطالعات  مجموعه  این 
با  و  نموده  دریافت  را  ضربه  حسگر 
پردازش آن جریانی جهت عملکرد کیسه 

هوا به مدول ایربگ ارسال می نماید.
فنر ساعتی

بر  ایربگ  مدول  به قرارگیری  توجه  با 
به  روی غربیلک فرمان و گردش فرمان 
چپ و راست بایستی اتصالی مطمئن بین 
وجود  به  دسته راهنما  و  فرمان  غربیلک 
نام  به  قطعه ای  باوجود  عمل  این  که  آید 
فنر ساعتی )CLOCK SPRING( میسر 

می گردد.
مدول ایربگ

کنترل  واحد  سمت  از  ارسالی  جریان 
به   )SAS UNIT( ایربگ  الکترونیکی 
سمت پرایمر که در داخل مدول ایربگ 

ایجاد حرارت  باعث  قرارگرفته است که 
ایجاد  موجب  حاصل  گرمای  می شود. 
جرقه و تولید آتش گشته و آتش مزبور 
به سرعت به درون مواد محترقه تولیدکننده 
گاز انتشار می یابد. گاز حاصل از احتراق 
از  که  نموده  آزاد  نیتروژن  زیادی  مقدار 
کاهش  برای  که  فیلتری  صفحات  میان 
به  و  نموده  عبور  شده،  تعبیه  صدا  و  دما 
داخل کیسه هوا وارد می شود. کیسه هوا، 
کاور روی فرمان را پاره نموده و به سمت 
صورت سرنشین به سرعت باز می شود. با 
تخلیه گاز از سوراخ های کیسه هوا، کیسه 
آن  ضربه  مقدار  از  تا  شده  خالی  مجددًا 
کاسته شده و فضای دید کافی برای راننده 

تأمین گردد.

منوچهر حبیبی

مهندس مؤذنی، کارشناس 
مکانیک و برق خودرو


