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 به ثريا جمالي و هما زاهدي

 
 پيشگفتار

 
 
  

 توان زيست توان دريافت ولي تنها با نگاه به پيش مي زندگي را تنها با نگاه به پس مي

 سورن کي يرکگارد

 
 

ر نخستين نگاه گذر زمان است بر آدميان، بر آدميان معين؛ تاريخ جزئي است؛ روزگار د
تاريخ يک فرد، يک گروه به هر اندازه؛ و يک دوره است. مانند تاريخ، اندرکنش 

interaction  زمان و انسان است. من در اينجا داستان روزگاري را که با آن و در آن
ا که مانند هر زندگي از هفتاد من کاغذ هم خواهد ام ر ام، نه داستان شخصي ام گفته زيسته

 گذشت.
 

بيشتر آدمي زادگان سراسر ساخته روزگارند، به اين معني که تاثيري شناختني بر روندها و 
دهند؛ اما تنها به دست  شماري آشکارا روزگار را به درجاتي شکل مي رويدادها ندارند. اندک

ها بوده است. ما  ته است و موضوع دگرگونياي که در ظاهر هيچ اثري نداش همان توده
همه بازيکنان ميدان زندگي هستيم، هرچه ميدان بهتر و تماشاگران بيشتر، بازي 

تر جهان اين است که ميدان را نيز تا  هاي شوربخت چشمگيرتر. مشکل ما در اين گوشه
 بايد بسازيم.    حدودي خود مي
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وزگار برمن کرد و آنچه را که من دربرابر روزگار اي از داستان آنچه را که ر اين کتاب گوشه

ها بيشتر از نظر نشان دادن روندها و  گويد. من به رويدادها و شخصيت از آن برآمدم باز مي
ام. يکي از  سازد و کمتر از نظرگاه روابط شخصي پرداخته فضاي زمانه که بستر تاريخ را مي

و نگاه از بيرون بوده است. اکنون در اين ام تحليل خود و فاصله گرفتن  اشتغاالت هميشگي
مرحله پاياني فرصتي دارم که به سرتاسر زندگيم بنگرم که به گفته يک نويسنده فرانسوي 

 شود تغيير داد. هايش را نمي حاصل جمعي است که هيچ يک از رقم
 

ند. رس ها پيش از فاجعه به بيداري مي خودزندگينامه مانند خواب ديدن است. بدترين کابوس
ترين  شود. صميمانه هيچگاه آن ضربه نهائي و کشنده به خواب بيننده وارد نمي

دهند. حتا درباره روسو که در  ها باز تصويري بهتر، از خود به دست مي خودزندگينامه
گويند که چنان  هاي شخصيتش انگشت نهاده است مي اش به تاکيد بر تيرگي خودزندگينامه

ننده مات از آنهمه راستگوئي بگذارد که به مبالغه نيز افتاده خواست اثر بهتري بر خوا مي
ام تا آنجا که در توانم بوده از بيرون به زندگيم  است. من ادعائي ندارم جز آنکه کوشيده
بوده است و آنچه نگريسته شده زندگي “ من“بنگرم. ولي آنکه از بيرون نگريسته 

ش و مصلحت خودش آزاد شود ديگر که  اگر پاک از خود“ من“بوده است ــ آن “ من“
 نخواهد بود.

 
هاي فردي  خودزندگينامه يک يادآوري صرفا شخصي نيست؛ انبازکردن ديگران در تجربه

است و آنچه از زندگي شخص ممکن است به کار ديگران بيايد، زيرا زندگي انسان در 
زندگي، از پاک يابد. هيچ خودزندگينامه، مانند هيچ  رابطه با ديگران است که ارزش مي

هاي ديگرم،  ام. ولي مانند نوشته کردن حساب تهي نيست. من نيز حساب خود را پاک کرده
اين پاک کردن حساب کمتر با اشخاص و اساسا با زمانه است، با تاريخي است که به قول 

ام از کابوس آن بيدار شوم. روزگار بر من بسيار گذشته است و من بيش  کوشيده“ جويس“
ام. دوران ما استثنائي بود و کمتر  اي که برايم ميسر بوده ديده و تجربه کرده دههاز چند 
افتند. بيداري از آن کابوس الزم است  هاي مهم تاريخي مي ها اين چنين در گذرگاه زندگي

ــ اگر انسان نخواهد برگي در تندباد باشد. ولي بيداري بي گذاشتن حق آن دوران ناممکن 
ام، با تشنگي سيراب  هاي گوناگون به تمام زيسته گارم را در سطحخواهد بود. من روز

بايد آن را بازبگويم.  نشدني، با دريغ هميشگي بر اينکه چرا بيشتر نتوانستم؛ و اکنون مي
صفحات محدود اين خودزندگينامه بخش ديگري از بجاي آوردن آن وظيفه است. بسياري 

 بايد بر آن افزود. ام مي نوشتهها  ديگر از آنچه را که بويژه در اين سال
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کم به اندازه خودم اهميت دارد. هر  چنانکه اشاره کردم در اين نوشته سهم روزگارم دست
شد. من که از نوجواني، بلکه  کسي در خانواده يا کشور يا دوراني ديگر کسي ديگر مي

ام خود را  دهکودکي، به امر عمومي، به سرزمين و ملت، به تاريخ و رويدادهاي روز انديشي
بينم. در اندرکنش هميشگي با روزگارم، در تاثيري،  بيش از بسياري ديگر درگير روزگارم مي

تر که روزگار بر من گذاشته است  ام، و تاثيري، بسيار بزرگ کوچک که من بر آن گذاشته
هاي دهه  هاي درونم محدود کنم، چنانکه تا نيمه توانم سرگذشت خود را به کشاکش نمي

گذشت  هاي شکل دهنده، خودم و آنچه در درونم مي کردم. در آن سال زندگيم مي بيست
تر بيرون نيز به سبب  داشت. درگيريم با جهان بزرگ هايم مي دست باال را در دفتر يادداشت

دانش اندک و ميدان عمل کوچک، محدود بود. ولي بزودي به اين رسيدم که خود را بيش 
شت روزانه هم ديگر ننوشتم. هرچند در آن تصميم بيم اينکه از اندازه جدي نگيرم. ياددا

اش  ام بريزند و نظر واقعي مرا به روزگاري بدانند که کار زيادي درباره زماني به خانه
 تري داشت.  توانستم، سهم بزرگ نمي

 
دروني را کمتر جدا از جهان رو به گسترش بيرون من “ من“خوانندگان در اين زندگينامه 

يد. خواست من اين نيست که دربرابر افکار عمومي بر تخت روانکاو دراز بکشم. خواهند د
ايم؛ مناسباتي با ديگران از بسيار نزديک تا دور و از  هائي را از سر گذرانده همه ما بحران

اي  اي مايه سربلندي و پاره ايم. کارهاي بسيار از ما سرزده است پاره عشق تا بيزاري داشته
آيد تصوير درستي از يک  من اميدوارم آنچه از اين خودزندگينامه بدر مي سرافکندگي، ولي

زندگي سراسر درگير با يک دوران استثنائي تاريخي بدهد. من اين بلندپروازي را هميشه 
ام را به روزگارم بپردازم ــ روزگاري که مرا به مقدار زياد ساخت ــ و آن  ام که بدهي داشته

وانم دگرگون سازم. شايد اين نوشته بتواند اندکي به اين بلندپروازي ت اي که مي را به اندازه
 نيز خدمت کند.   

 
کرد کي  اي درباره زندگيم نمي دانم اگر آقاي بهمن اميرحسيني مرا دعوت به مصاحبه نمي

ها گاه به گاه با هم گفتگوهائي عموما از سر  افتادم. ما در طول سال به اين انديشه مي
هاي پياده شده از نوارها نگاهي دوباره انداختم که عادت  من بعدا بر نوشتهشتاب کرديم و 

افتد، و بر آنها افزودم و خطاهاي  اي از خودم مي من است، هربار که چشمم بر نوشته
حافظه را اصالح کردم و احتماال خطاهاي ديگري هست که خوانندگان يادآوري خواهند 

نثر کتاب از اين است که بخشي گفتاري و بخشي ها در لحن و  اي ناهمواري کرد. پاره
هاي  هاي روزانه، روزنگاري، هاي سال نوشتاري است. دو پيوست اين کتاب يکي يادداشت

اي “زندگينامه“دور من است که در گريز از ميهن به جاي گذاشته بودم و در ايران از روي 
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دآوري شده و به چاپ رسيده اند توسط آقاي آريا پارسي گر که به اشاره رژيم از من نوشته
 .هاست آن روزنگاري epilogueام که در واقع پسگفتار  است. بر آن پيشگفتاري افزوده

پايمردي  ماند؛ و بي آنها ناقص مي ديگري داستان گريز من است. خودزندگينامه بي
آنها، که نامش به قول “ تالش“هميشگي خانم فرخنده مدرس و آقاي علي کشگر و 

 يافت. آسمان افتاده است، به اين پاکيزگي انتشار نميها از  عرب
 

ها دوستان از  هائي که در اين سال کذائي و عکس“ وزير خاکستري“تصاوير کتاب از 
 اند گرفته شده است. از همه سپاسگزارم.  هاي خودشان فرستاده آلبوم

 
ي دارند؛ به شود که بر زندگيم حق اندازه نگرفتن به دو زني پيشکش مي“ من و روزگارم“

مادرم ثريا جمالي و به همسرم هما زاهدي. در زندگي درازم با زنان اين را دريافتم که آنها 
هاي  به سبب خويشکاري يگانه خود به عنوان بُردارندگان گوهر زندگي، بررويهم آدم

 اي به هردو آنها نيز هست.  بهتري هستند. اين پوزشنامه
 
 د. ه.  

 2008ژنو 
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 يک
 

 های بی آرامی سال
 
 
 

تان برای ما بگوييد. کی و کجا به  جناب همايون، از دوران کودکی اميرحسينی ــ
ای؟ برادران، خواهرانتان؟ لطفا توضيح کلی در اين  دنيا آمديد؟ در چه خانواده

 زمينه بفرماييد.
 

ول تهران و خانه پدر در خيابان اسالمب 1928/ 1307 من در آغاز پاييز، مهر ــ همايون
هاي سفارت عثماني  بزرگ مادريم ابوالقاسم که به خان ناظر شهرت داشت زيرا ناظر هزينه

هاي  بود به دنيا آمدم. او امالکي در همان خيابان داشت که بخشي از آن درخيابان کشي
اش  تهران است از ميان رفت. زندگي Haussmanسرلشگر بوذرجمهري، که بارون هوسمن 

سطح باالي طبقه متوسط آن زمان بود. در دوره رضاشاه نام خانوادگي جمالي را برگزيد در 
بزرگم و از سران جنبش مشروطه گرفته  که از نام جمال الدين واعظ اصفهاني، دائي مادر

داد. تصويري که از او  بود. چند بار به اروپا رفته بود که به او جاي شاخصي در خانواده مي
و مو و  آقاي خوشپوش موقر اروپاي مرکزي است با همان رنگ و رو به ياد دارم يک

شان  لباس. مردي بود متجدد و از معتمدان محل که مردم براي حل مشکالت و اختالفات
بزرگ مادريم زود درگذشته بود و او را نديدم. از خانواده صدر و صدر  آمدند. مادر نزد او مي

 شيعه از جمله امام موسي صدر بعدي خويشي داشت. اي رهبران مذهبي عاملي بود و با پاره
دار مجلس شوراي ملي بود و تا بازنشستگي در  نام پدرم نوراهلل بود، فرزند علي که خزانه

اش مزاحم خواب ما و  هاي صبحگاهي همان شغل ماند. مردي مذهبي و قشري که با اذان
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گفتند.  اش مي از درستکاري ها شد. او به امانتداري شهرت داشت و داستان همسايگانش مي
اي سخت و قامتي بلند و خدنگ داشت و تا پايان زندگي همان ماند که هميشه بود.  چهره

هاي ناهموار و  هنگامي که بازنشسته شد به جهانگردي در ايران پرداخت و جانش را در راه
جاه، ها، دهه بيست و سي/ چهل و پن شرايط سخت مسافرت در ايران نيمه ويران آن سال

اي اشرافي بود. زني بود کوچک اندام و  گذاشت. مادر بزرگ پدريم عاليه خانم از خانواده
اي گلگون داشت مانند عروسکي که پير شده باشد. خانواده بزرگ خود را ــ  مهربان. چهره

گفتيم که  کرد. ما همه به او مامان جون مي چهار پسر و پنچ دختر ــ با توانائي اداره مي
رفت؛ اما  مي هاي فرنگي مآبي طبقه متوسط نوخاسته ايران به شمار نشانهنخستين 

خواب و ميز ناهارخوري منتظر نسل بعدي و خانه مادر و پدرم ماند و سامان زندگي  تخت
مادرم ثريا  يبه طبقه متوسط رسيد. وضع خانوادگ 60اروپائي به تدريج و تا دهه چهل/
جوان بودند و من اولين فرزندشان بودم. پدرم در آن  يبسيار از پدرم بهتر بود. هر دو خيل

زمان کارمند مجلس شوراي ملي بود و در به دنيا آمدن من تنها بيست ودو سال داشت. 
مادرم هم تحصيالتش را تمام نکرده بود و در همان نوجواني ازدواج کرده بود؛ چون 

قمر نام داشت ولي همه او  ام نامادريش اصرار داشت که زودتر دخترها را شوهر بدهد. خاله
انگاشتم. زني بود توانا و  زدند. به من بسيار نزديک بود و او را مادر دومي مي را بانو صدا مي

بزرگم از نوع معتمد محل. خانواده ما زود از هم پاشيد. دو سال بعد، کمتر از دو  مانند پدر
رفت و مادرم جدا شد و سال، نخستين برادرم سيروس به دنيا آمد، و پدرم همسر ديگري گ

کرد و بعد او  يبا مادرم زندگي م يکردم و برادرم چند يمن با پدرم و همسرش زندگي م
هم به من پيوست و ما تا هفت سالگي من با نامادري بوديم. پدرم از نامادريمان هم جدا 

شنبه  شد و من از آن خانم هم برادري دارم، شاپور. ما در هفته يک روز از بعد از ظهر پنج
توانستيم با مادرمان باشيم. او خدمتگارش را که خانمي گرجي با موهاي  تا عصر جمعه مي

فرستاد و او ما را با درشگه به خانه مادرم در شمال شهر زير خندق  حنائي بود دنبال ما مي
برد و آرزوي ما بود که اتوبوس سوار شويم که تازه  که خيابان شاهرضا را بر آن کشيدند مي

 ها راه افتاده بود.  خياباندر 
کردند.  يدر خانه پدر بزرگ پدري زندگي کرديم تا باز پدر و مادرم با هم آشت يسال يک

در همه هاي کودکي و نوجواني من  زندگيشان هيچوقت به خوبي نگذشت و سال يول
 20يا  19اختالف ميان پدر و مادر و در محيط بسيار پرتنشي سپري شد. سرانجام در حدود 

هاي هوشنگ و  سالگي من پس از سومين ازدواج پدرم که برادر سوم و خواهري به نام
ژينوس براي ما آورد، پدر و مادرم براي هميشه از هم جدا شدند و من با مادرم و برادرم 
زندگي کردم و بعد برادرم را فرستادم به آلمان که درس بخواند؛ و من و مادرم با هم 

در بيمارستاني در لندن درگذشت. تا 1969/ 1348که او در  يکرديم تا هنگام زندگي مي
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چرخيد. او  من به کار روي آورم زندگي ما بيشتر با درامد نه چندان باالي ملکي مادرم مي
موسيقي که نتوانست  اي دلنشين و ذوق ادبي و به قول نظامي، زني سره بود؛ با چهره

گفت تا پايان  رسيد مي ارستان ميپرورشش بدهد. دوستي که از سوي من به او در بيم
اش  ها حفظ شود. دلسپردگي ها آبروي ايراني مراقب بود رفتاري داشته باشد که نزد فرنگي

اندازد. او نخستين خوشبختي بزرگ من  به ما دو پسرش، بويژه به من، هنوز مرا به رقت مي
 بود. 

زير دارائي وقت به آن اکبر داور و پدرم چندي در کارمندي مجلس ماند و به توصيه علي
وزارتخانه رفت و در آنجا تا مديرکلي و مستشاري ديوان محاسبات رسيد. داور با پدر بزرگم 

شنيدم و قهرمان من بود و تاثير  اش مي خويشاوندي نزديک داشت و من از کودکي درباره
دم و پسندي بزرگي بر زندگي من گذاشت. در او کاربري در عمل و جسارت در انديشه را مي

راهي را که او و نسل مديران رضاشاهي براي ميانبر زدن به توسعه يک جامعه واپسمانده 
دانستم. پدرم مردي خوشايند بود که از  قرون وسطائي در پيش گرفتند تنها راه مي

درستکاري به بي مسئوليتي رسيده بود. اعتنائي به پول نداشت و به آساني هرچه داشت 
ناپذيري نيافتم. استعدادهاي فراوان  اه با اشياء ارتباط گسستبخشيد. من نيز هيچگ مي

شد؛ از جمله  هاي کوچک خرسند مي هاي محدود هدر کرد. از موفقيت داشت که در زمينه
گفت و يکي از ترانه  هاي من دلخوش کرد و از خودش دست برداشت. شعر مي به پيشرفت

 تا حوالي 1304/192۵ خت. ازهاي خوبي سا سرايان ناماور زمان خودش بود و ترانه
زاده، آهنگساز و  يک دوره  فعال ترانه سازي داشت و بيشتر با جواد بديع 1320/1941

 مشهور بودند.  يها خيل کرد و اين دو نام در آن وقت ها کار مي خواننده بزرگ آن زمان
در نتيجه من در يک محيط آشنا با موسيقي بزرگ شدم و آشنا با شعر؛ چون پدرم 

آدم خوش صحبتي هم  بود. من در مجالس دوستانش حاضر  مند بود به ادبيات و قهعال
ند داشتهاي طوالني  کردم و آنها با هم بحث گوش مي نشستم و اي مي شدم و در گوشه مي

درباره اسالم، تاريخ ايران، ادبيات. خيلي براي من آموزنده بود. البته حاال که به آن وقت 
جذابيت داشت. در  يبراي ذهن من خيل يها باال نبود ول بحثکنم طبعا سطح  نگاه مي

انديشيد.  تربيت من شعر سهم بزرگي داشته است. پدرم عمال با شاعران بزرگ ايران مي
خواند. از  فردوسي و حافظ را پيش از ده سالگي آشنا شدم. مادرم تقريبا تنها حافظ مي

ا، نجابت در معني اشرافي آن که فردوسي نه حکمت عملي، بلکه حس قهرماني نجيبانه ر
لزوما ربطي به خون ندارد، گرفتم که چند سالي بعد باز در بتهوون يافتم ــ زندگي روان در 
سطح باالتر از روزانه، فراتر از مصلحت؛ يک زيباشناسي اخالقي که در بوستان بويژه 

ا يافت. من هنوز توان يافت و از زرتشت آمد و در يونانيان بهترين استدالليان خود ر مي
هاي بوستان نيز  اي تکه توانم فردوسي را بي گرهي در گلو بخوانم، حالتي که در پاره نمي
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دهد. سعدي گلستان، با رندي و اخالقيات دوپهلويش، فراورده يک دوران ازهم  دست مي
بينيم، آموزگار خوبي نبود. از  گسيختگي اجتماعي، چنانکه در حکومت اسالمي مي

ها را که نسل اول سخن  هاي عملي بسيار گرفت. همه اين کتاب شد درس ميقابوسنامه 
هاي رضاشاه با  سنجان )منتقدين ادبي( نوين ايران ويرايش کرده بودند در نخستين سال

اي که داشت با همه چيز، از جمله ميراث فرهنگي بزرگش آشنا  چاپ پاکيزه در اختيار توده
 شد گذاشته بودند. مي

هاي کارآمدني بيشتري داشت نظامي مخزن االسرار و مقدمه ليلي و  شاعري که درس
اش که يک دوره بيش از اندازه دراز تاريخ  عرفانيـ  مجنون بود ــ دور از فضاي مذهبي

انديشه را در ايران پوشانده است. از نظامي، به روايت پدرم، دو بيت شنيدم که در آن 
دولت طلبي سبب نگهدار / با خلق خدا “ه شدم. از شان نرفتم و گمرا سالي تا پايان معني کم

ترين مفهومش گرفتم. ولي منظور شاعر، ادب به معني  ادب را در تنگ“ ادب نگهدار
ترين کسانند. ادب به اين معني را تا  پرداختن به مردمان است چنانکه احساس کنند از مهم

که از هر نظر مردي استثنائي با برادر خانمم خوب آشنا نشدم درنيافتم. او، در مکتب پدرش 
درست ادب به نظامي نيازي نداشته است. بيت ديگري که بيرون  بوده، براي دريافتن معني

هر چه در اين پرده نشانت “در ذهنم نقش بست و بهمان اندازه زيان زد:  contextاز بافتار 
به که سخن “ه در باره سخن است و دنباله اين بيت ک“ دهند / گر نپسندي به از آنت دهند

دير پسندي همه جا خوب است ولي تنها “  دير پسند آوري / تا سخن از دست بلند آوري.
در زيبا شناسي است که هر چه نپسندي به از آنت دهند. در بيشتر جاهاي ديگر، تنها همان 

اي که  شد بدست آورد و فاصله ها را ديگر نمي دهند. اينها را دير دانستم. فرصت نشان مي
همه مناسباتم هست )که مانند اصرار به تدوين اخالقيات و نظام رفتاري ويژه خودم، در 

يکي از کم ضررترين پيامدهاي فرزند خانواده شکسته بودن است( کمتر اجازه داد ادب 
اي بود  ترين بهره نظامي را بجاي آورم. آن پرورش فکري آغشته به ادبيات فارسي بزرگ

ها براي  اي شد براي مطالعات بعدي من. کالسيک م و زمينهکه از کودکي و نوجواني گرفت
گرايان فرهنگي که در  گيري شخصيت و ذهن بهترين آموزگارانند. نسبي هاي شکل سال

ذهن امريکائي را “اند  ها تنگ کرده هاي امريکائي عرصه را بر آموزش کالسيک دانشگاه
حيطه واقعي شعر، دانش دل “د که جفرسون زماني گفته بو“بندند.  )به گفته آالن بلوم( مي

 “ ارزد. آيد به هر چه مي آدمي است و دانشي از اينگونه که با خواندن به دست مي
هاي آشنايي با تاريخ ايران؛ و   هاي بازسازي ايران بود؛ دوره رضاشاهي و سال آن سال

تازه است.  اي از اين روحيه برآمدن روح ناسيوناليستي مردم ايران بود. نام خود من نشانه
ها نام  هاي پس از دوران باستان ايران هستم. قرن يکي از نخستين داريوش من احتماال

شد و آن وقت که نام من داريوش گذاشته شد  يها گذاشته نم داريوش بر پسران در خانواده
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و باز نام خانوادگي من که همايون  شد يافت؛ نميشايد در همه ايران ده پانزده داريوش 
ايراني بر خودشان بگذارند. رضاشاه دستور  هاي نه عالقه آن نسل بود به اينکه ناماست نشا

داده بود که مردم نام خانوادگي داشته باشند و پدر من با سليقه بهترش نام همايون را براي 
دار شخصي ناصرالدين شاه،  خانواده برگزيد؛ چون پدر بزرگ مادرش امين همايون، خزانه

شد و  بود نام خانواده من عاصي مي ون را گرفت. اگر به پدر بزرگم ميآن تکه هماي بود و
انگاشتم دور  من طبعا آن را نيز مانند بسياري عالئق ديگر که تحميلي و نه به ميل خود مي

داد که چه فضايي در آن وقت حکمفرما شده بود. يکباره از  يانداخته بودم. اين همه نشان م
هاي  العلي؛ و اعظم و وقار و آفاق و افتخار و فخري )نامعبد عبدالحسين و ابوالحسن و

هايم( به داريوش و سيروس و شاپور و هوشنگ و ژينوس و ميترا... رسيده  عموها و عمه
ويژه برگرفته از شاهنامه و تاريخ باستاني ايران بسيار زياد ه بوديم. ديگر نامهاي فارسي ب

کرد و تلفظ داريوش را دشوار  وش صدا ميشده بود. در سال اول دبستان آموزگارم مرا ي
يافت. او ريش بلند سفيدي داشت و آخوندي بود که رضاشاه وادارش کرده بود شغل  مي

 تري برگزيند. سازنده
ها بزرگ شديم و من تاريخ ايران و بعد  ما هم با اين احساس تند ناسيوناليستي در آن سال

مند بودم و به روزنامه. از هشت  تاريخ عالقهکردم. خيلي زياد به  تاريخ جهان را دنبال مي
سالگي آغاز به خواندن هر روزه روزنامه کردم و از همان حدودها شروع به خواندن تاريخ. 

هاي کودکان اصال نبود و من که خواندن و نوشتن  در آن دوره کتاب بسيار کم بود و کتاب
بريد و  با را روي تکه کاغذهائي ميرا از پنج سالگي از پدرم فرا گرفته بودم )پدرم حروف الف

داد که با آنها بازي کنم و از رويشان بکشم و شب آنها را به  هر بامداد چندتائي به من مي
ها پهن  هائي که زير فرش خواندم، از جمله روزنامه آموخت( هرچه دم دستم بود مي من مي

توجه به  بودم و بيها گوشه فرش را باال زده  کردند؛ و منظره من که در ميهماني مي
خواندم در محافل خانوادگي و دوستان مشهور شده بود.  پيرامونم روزنامه زيرش را مي

بود. سينما  193۵اش خواندم حمله موسوليني به حبشه در  نخستين بحران جهاني که درباره
هاي  تفريح بزرگ ديگر ما بود. در سالني کوچک که کفش از خاک پوشيده بود بر نيمکت

ديديم و کسي در ميان رديف  هاي صامت را مي نشستيم و فيلم ي سالن ميدو سو
هاي ناطق را هم  گفت. به زودي فيلم رفت و داستان فيلم را برايمان مي ها راه مي نيمکت

 رفتيم. در سينماهاي بهتر ديديم که با مادرمان مي
ز آن مدرسه پس از کالس اول دبستان پدرم مرا نزد مدير دبستان مروي برد که پيش ا

مذهبي بود و بعد دبيرستان شد و از او خواست که مرا در کالس سوم بپذيرد. او با ديدن 
کارنامه درخشانم گفت اگر در امتحان هوش قبول شوم موافقت خواهد کرد و از من پاسخ 
اين مسئله را پرسيد که اگر روي درختي سي وسه گنجشک نشسته باشند و يک شکارچي 
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ش گنجشک را بزند چند گنجشک روي درخت خواهد ماند؟ من پاسخ با تفنگ ساچمه ش
نماي خانواده و نگران نظر  دادم هيچ و به کالس سوم رفتم. اين رويداد مرا بيشتر انگشت

آميز به قضاوت ديگران درباره  ها الزم آمد که از آن توجه مبالغه ديگران کرد. کوشش سال
اندازه نگران قضاوت ديگران درباره عقايدي  خودم بکاهم اما خوشبختانه هيچگاه بيش از

شان اطمينان داشتم نبودم. در آن سال براي آخرين بار به دست پدرم تنبيه  که به درستي
شمردم )خطم هيچگاه خوب نشد( و  شدم. مشق نوشتن را دوست نداشتم و اتالف وقت مي

رفتم و  د زير ميز ميآم وقتي آموزگار براي تصحيح دفترهاي مشق از ميزي به ميز ديگر مي
ام کشف شد و آموزگارم به پدرم خبر داد.  نشستند. تا روزي حيله تر مي همشاگردان تنگ

پس از آن تصميم گرفتم ديگر به چنان اهانتي تن در ندهم. آن پيش افتادن يک ساله 
ها بيش از جبران شد. در  ديري نپائيد و در دبيرستان با ترک تحصيل و امتحان ندادن

خواندم و به زودي تاريخ ايران باستان  هاي تاريخ درسي را مي هاي ابتدائي کتاب کالس
ها  پيرنيا بدستم رسيد که زمينه اصلي تفکر سياسي من شد. در آن ايران نويني که از ويرانه

ام از افتخارات ايران کهن سرشار شد. زندگي  ايستاد ذهن تاثيرپذير کودکانه روي پايش مي
گرديد. من  اش در جهان مي سازي و رساندن ايران به جاي شايستهمن بايست وقف باز

هاي  براي زندگي آسوده ساخته نشده بودم. خواندن روزنامه و تاريخ که در من ماند و عالقه
اصلي زندگيم شد، و بعد سياست البته، مرا از مسير عادي زندگي که عموم همساالنم دنبال 

 کردند بيرون انداخت. 

هاي ايرانشهر و البرز و چند سال بعد در  ر تهران ادامه دادم و در دبيرستانتحصيالتم را د
دبيرستان دارائي به پايان رساندم. تا سيزده چهارده سالگي شاگرد خوبي بودم و بويژه در 

رسيد. از همان کودکي مشهور بود که  فارسي و انشاء و تاريخ و جغرافيا کسي به پايم نمي
ادم هست در نه سالگي به دوست پدرم که مانند من تازه با زنم. )ي لفظ قلم حرف مي

ها در ميان خويشان و  ترم.( اين داستان شطرنج آشنا شده بود گفتم من از شما جهانديده
کرد که از همان هشت نه سالگي درباره استعدادها و  گشت و کمک مي دوستان مي

يرامون کوچک خود پيدا کرده بودم اي که در پ هايم به اشتباه بيفتم. موقعيت  ويژه توانائي
انداخت. اندک اندک که  کرد و از حالت طبيعي مي مرا بيش از اندازه به خود مشغول مي

تر شد به انديشه غيرممکن بازساختن خود، چنانکه گوئي طبيعت و منش من  غرورم افزون
خوشايندي ديگر کسي را قبول نداشتم. پدر و مادرم با فضاي نالوح سپيدي است، افتادم. 

که در خانه بوجود آورده بودند خود را از چشمم انداخته بودند و من تصميم داشتم مانند 
 هايم هدر رفت زيرا توانم بگويم که همه کوشش نميکس ديگري در پيرامونم نباشم.  هيچ

تر کرد.  هايم آماده اي بدترين ضعف عادت از بيرون به خود نگريستن مرا به تصحيح پاره
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سودمندتر، آسيب  ،و براي زندگي ،تر هاي عادي مه دست بردن در خود به واکنشولي اينه
 انجام داد. “ از روي طبع“انديشه زياد و  بايد بي زند. اموري هست که مي مي

را با دردهاي  1938/ 1317در نه سالگي بيماري فلج کودکان گرفتم و بهار و تابستان 
امتحانات سال چهارم را گذراندم. آن سال در سخت و در بستر سپري کردم و با همان حال 

هاي پسرانه و دخترانه بود و پس از  خواندم که يکي از دبستان دبستان ايراندخت درس مي
ها متروک شد. انگشتان و کف پاي چپم فلج شد و پزشکان  رضاشاه زير فشار آخوندها مدت

ها بود  ه آن زمان از بهترينبايد آن را برق بگذارم. مدتي در بيمارستان شوروي ک گفتند مي
ام را جراحي کردند و  ام سوخت و وضع بدتر شد. ناچار پاشنه پايم را برق گذاشتند تا پاشنه

هاي سوخته را برداشتند ولي داروي بيهوشي هنوز به ايران نرسيده بود يا در آن  گوشت
پيوسته حسرت  دانستند. هنوز فريادهائي که کشيدم در گوشم است. آنها که بيمارستان نمي

نالند به گفته ولتر در  خورند و از سخت شدن زندگي در دنياي نوين مي ها را مي گذشته
اند.  به سنگ کليه دچار نشده“ کنيم ما در بهترين جهان ممکن زندگي مي“پاسخ اليب نيتز 

آن نخستين از سه جراحي بر پاي چپم بود و تا عمل آخري در شش دهه بعد همه عمر با 
هاي  هاي آخر هر گامم با درد همراه بود. کودکيم در بيماري رفتم. در سال راه مي ناراحتي

هائي بود که در  آمد. آن سال سخت گذشت که از نيش پشه و آلودگي آب و خوراک مي
ها آب آغشته  در شمال شهر در جوي“تهران به گفته وندل ويلکي، فرستاده ويژه روزولت، 

مدتي از ترس يا به دليل دچار “ .ب کثافت آغشته به آببه کثافت جريان داشت و در جنو
که صورت مثالي مزه تلخ است.  دادند به ما ميشدن به ماالريا جوشانده پوست بيد 

زن بودند، بدترينشان فلوس و بويژه  داروهاي آن زمان همه بسيار بدمزه و حتا دل بهم
بياورم آن داروها را سر  آنکه خم به ابرو گفت که من بي روغن کرچک. پدرم به همه مي

کردم. او در  ها را به رعايت نام نيک با خوشروئي تحمل مي کشم و من آن شکنجه مي
هائي که تازه  رسيد. در سال پرورش فرزندانش خشن بود، جز شاپور که دستش به او نمي

کردم با دسته کليدش به پشت دست من  راه افتاده بودم اگر در زمين خوردن گريه مي
 .زد مي

هنگامي که کارنامه ششم ابتدائي را گرفتم که در آن زمان مرحله بسيار مهمي بود پدرم 
اي برايم بخرد يا يک دوره شش جلدي تاريخ جهان آلبر ماله را.  مرا مخير کرد که دوچرخه

 تجربهها را ترجيح دادم و تابستان پس از آن را به خواندنشان گذراندم که  من کتاب
برد. تاريخ آلبر ماله )و ژول ايزاک که آن را به  مرا در حالتي رويائي مي شگرفي بود و روزها

دادند ولي در آن زمان بهترين دوره  ها درس مي پايان رساند( را در فرانسه در دبيرستان
تاريخ جهان به فارسي بود و وزارت فرهنگ ترجمه آنها را به مترجمان تواناي زمان 

ها  فلسفي و رشيد ياسمي و عباس اقبال آشتياني. تا مدتسفارش داده بود از جمله نصراله 
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آيد. احساس تاريخي، و  گشتم و هنوز گاه و بيگاه در حافظه به ياريم مي به آن تاريخ برمي
ها کشيده شده است و هر از چندگاه بدست ملت يا  خطي را که از پيشرفت در طول هزاره

هاي غرب در دهه سي  وب کتابها گرفتم. ترجمه خ افتد از آن کتاب هائي مي ملت
ترين  )ميالدي( اندک بود و من با بسياري شاهکارهاي ادبي، مانند فاوست، به ساده شده

ان بازتابيده بود، آشنائي يافتم و توصورت داستاني آن، چنانکه در آئينه ذهن مترجم نا
است؟ اش نوشته بودند پس کج فهميدم که آن شاهکاري که در اينجا و آنجا درباره نمي

هائي  هاي دراز را به خواندن ياوه چه ساعت)بعدها در مورد جنگ و صلح نيز پيش آمد(. 
دادند. آثار  هدر کردم که در دهه سي و چهل ميالدي به عنوان ترجمه به خورد ما مي

اي در نخستين مراحل گذار  نويسندگان و شاعران ايراني هم وضع بهتري نداشت. جامعه
هاي خوب به  ش را مي نوشت. از نيمه دهه چهل بود که ترجمههاي فرهنگي، سياه مشق

هائي که حتا براي ذهن کودکانه من سطحي بودند  شمار زياد به بازار آمد. در خواندن کتاب
ها و سطرها عادت کردم که به من مزيت تندخواني به فارسي بخشيد  به زود گذشتن از واژه

 ام را نيز افزون کرد.   دقتي و بي
کرد و براي تشويق بيشترم، از  همان کودکي مرا براي تحصيالت پزشکي آماده مي پدرم از

کردند. ولي کمتر کودکي  همان نوجواني به من در خانواده بجاي نامم دکتر خطاب مي
مانند من مسير زندگيش را از همان آغاز تعيين کرده است. با پدرم سخت درافتادم و يک 

حادثه برخوردم با مين آشتي کرديم. با او در همه  گفتيم تا در سالي با هم سخن نمي
ها از مذهب گرفته تا ادبيات اختالف پيدا کرده بودم. از جهان سنتي خانواده و  زمينه
شد و من  ديد و خشمگين مي ام بيرون زده بودم. او معايب خودش را در من مي جامعه

جوان، همان کودک سراپا غرق انداختم. در سنيني بودم که نو معايب خود را به گردن او مي
ها و امکاناتي فراتر از ظرفيت خود، و نخستين  خبر از ديگران است با آزادي در خويش و بي

اش در افتادن با پدر و مادر و محکوم کردن آنهاست ــ تنها کساني که  قدرت نمائي
يرون آمدن هاي پختگي است، به معني اندکي از خود ب تواند به آنها زور بگويد. در سال مي

و خود را بجاي ديگران هم گذاشتن، که قدر خانواده، حتا خواهر و برادران رقيب، بر انسان 
  شود.  آشکار مي
هاي مادرم و صفات استثنائي او را نشناختم. او به  سفم که زود تر ارزش فداکاريبسيار متا

فظ کرد و از خود ها را تاب آورد و ما را ح قول شکسپير يک ستون )برج( قدرت بود. سختي
زد تا ما کمتر سختي بکشيم. در نگرش من به مسئله زن در جامعه، در گرايش تند 

بار مرا با  او نخستين ام، مادرم نفوذ اصلي بوده است. فمينيستي که از ديرباز پيدا کرده
سرنوشت زن به عنوان سنگ زيرين آسياي دين و قدرت، فرهنگ و جامعه، آشنا کرد. اما 

شت تا شناخت بيشتر و بهتر بارسنگيني که طبيعت و اجتماع بر دوش زن ها گذ دهه
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مرا در رابطه با زنان تغيير دهد و به حقيقت آنچه در “ سينيک“اند، سرانجام نگرش  گذاشته
انگاشتم پي برم. فرض اصلي من اين بود که زن و مرد برابرند و  زنان به غلط رياکاري مي

دارند به گفته سعدي ديدار نمايند و پرهيز کنند. اندک  توانستم دريابم که زنان حق نمي
هاي جسماني و اجتماعي رابطه زن  اندک دريافتم که برابري در ميان نيست و همه هزينه

و مرد بر دوش زن است. همه رنج و خطر فرزندآوري با زن است و رابطه جنسي در بيشتر 
اي  افتخاري بر سينه، و براي زن لکهتاريخ و تقريبا همه اجتماعات انساني براي مرد نشان 

هاي نيمه وحشي ما حق دارند که  اند و هنوز در جامعه بر دامن بوده است. زنان حق داشته
تر از مرد رفتار کنند. برابري ــ  تر و خويشتندارانه براي حفظ جان و آبروي خود  با احتياط

بار زنان بر دستگاه  ن باز نه به کمال ــ از دهه شصت سده پيش با کنترلي که نخستي
هاي پيشرفته باختري، با برابري حقوقي فزاينده پديد آمد. از  باروري خود يافتند؛ و در جامعه

 کنند. بينيم زنان در رابطه با مردان کمابيش برابر  رفتار مي هاست که مي همان زمان
ققنوس و هاي نوجواني با نيما يوشيج و صادق هدايت آشنا شده بودم؛  از نخستين سال

اش روان درد آشناي يک نوجوان  خروس را ازبر داشتم و بوف کور از همان نخستين جمله
ها هر روز به  سيزده ساله را عميقا خراشيده بود. هنوز کودکي بيش نبودم ولي تابستان

دادند. در آنجا  دار آن را به آساني راه مي رفتم که نوه خزانه کتابخانه مجلس شوراي ملي مي
را که مجله نفيسي بود و از سوي يک “ ايران امروز“خواندم.  رسيد مي دستم ميهر چه 

يافت در آنجا کشف کردم. ايران امروز به  اداره دولتي، شايد وزارت فرهنگ، انتشار مي
ترين  پرداخت و بزرگ اي مي هاي کشور، و مباحث ادبي و سياسي پايه تاريخ ايران، پيشرفت

نوشتند. پس از رضاشاه از انتشار باز ايستاد. در ايران  آن مي دگان آن روز ايران درننويس
امروز بود که نخستين بار با مبحث تجدد آشنا شدم. رشيد ياسمي مقاالتي در آن زمينه 

را خوب  “شمول تجدد“، فهميدم ولي عنوان بحث نوشت. من چيز زيادي از موضوع نمي مي
يافتم. عيب کارم اين بود که  ودتر در ميبود که مفهومش را ز به ياد دارم و چه بهتر مي

اي براي من ندارند به موقع  بسيار چيزها را پيش از موقع خواندم و  به خيال اينکه چيز تازه
 به آنها باز نگشتم. 

خواننده مجالت مردم حزب توده و سخن و موسيقي  بودم و از آنها به روندهاي  مشتري و
از ترجمه شاعرانه اتللو کار مسعود فرزاد در  با شکسپيربردم.  تازه در ادبيات و هنر راه مي

هاي بي بي سي در  مجله موسيقي آشنائي يافتم. در خانه راديو داشتيم و با شنيدن برنامه
زدم. بسياري آثار در گوشم سنگين بود و عموما ناآشنا،  درياي موسيقي کالسيک غوته مي

بايد بياموزم. آثاري  باني است که ميدانستم که اشکال در گوش من است و اين ز ولي مي
ها وقت گرفته بود و اجرايشان چنان نوازندگان و  ها و گاه سال که نوشتنشان ماه

توانست با  خواست و نمي داشت طبعا کوششي سزاوار از شنونده مي ارکسترهائي الزم مي
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ثير متمدن تا“سليقه موسيقي کودکانه، در هر سني، قضاوت شود. بعدها در جائي به عبارت 
شد در پرده  برخوردم و حقيقتي که در آن آغاز نوجواني تنها مي“ کننده موسيقي موتزارت

ها  تواند پس از آن خواندن ابهام احساس کرد به روشني برايم نمايان شد. انسان چگونه مي
کوچکي که همه ما در کودکي هستيم و بسياري از ما تا پايان  tyrantها خودکامه  و شنيدن

هاي دراز  آئيم باقي بماند؟ در خود من آن تاثير متمدن کننده، سال گي از آن بدر نميزند
بايد رسيده باشد. در هنگامه جنگ و زير  داشت، اگر هيچگاه، به آنچه مي الزم مي

نظري، موسيقي شگرف آلمان را با  هاي هيتلري، راديوي رسمي بريتانيا با گشاده بمباران
کرد. حتا واگنر را بار نخست از بي بي  ائي به فراواني پخش مياجراي ارکسترهاي بريتاني

اخالقي و توانائي فاصله گرفتن از خود، در کنار  integrityسي شنيدم. اين يکپارچگي 
 ؛fair play  ها دريافتم ــ رويکرد منصفانه  صفات اخالقي ديگري که به تدريج در انگليسي

 stiff upper lipهاي بهم فشرده  ه آن لبپابرجائي و سرکشي دربرابر ناکامي، که ب
اي برايش در فارسي  که از بس از روحيه ما دور است هيچ واژه  understatemet،گويند مي

يابيم و دوري از سخنان پر آب و تاب، و کمرنگ کردن موضوع را که برعکس بر تاثير  نمي
برم که چنان با گوش  رساند )من در نوشتن بيش از سخن گفتن بکار مي افزايد مي آن مي

طنز خشک که صورت ديگري   برد؛( فارسي زبان بيگانه است که اثر سخن را از ميان مي
است؛ دست انداختن خود؛ وفاداري به دوستان؛ ادب و خويشتنداري ــ  understatementاز 

سازند مرا شيفته خود کردند؛ و آن  يها که کاراکتر مشهور انگليسي را م همه اين ويژگي
ترين هديه بريتانيا به جهان است. با آنکه در سياست ضد  تصاد و فلسفه سياسي که بزرگاق

شناختم. دنيا از هيچ ملتي بيش از  يها براي خود نم انگليسي بودم معلمي بهتر از بريتانيائي
اند ــ  آنها نگرفته و نياموخته است. در ميان پانزده ملتي که در جهان بيشترين تاثير را کرده

 ها رتبه اول را دارند.  شان ــ بريتانيائي يکيما 
يکي از دوستان پدرم، رفاهي، کتابفروشي ممتازي به نام قلم سعدي در چهار راه 

ها با رودکي و  رفتيم. نخستين آشنائي مخبرالدوله داشت. همراه پدرم گاهگاه به آنجا مي
يد و تاريخ بيهقي در خاقاني و ناصر خسرو و اسرارالتوح فرخي و مسعود سعد و سنائي و

نوشيدم. پدرم و دوست  وار مي شاعران خراساني را تشنه سار آنجا دست داد. چشمه
کتابفروش بارها مرا اشگ در چشم يافتند. زيبائي و نيکي از همان هنگام بسيار بيش از 
تلخکامي و تراژدي شخصي، مرا متاثر کرده است. در خواندن فرخي حالي داشتم که در 

ها پايان  ها در قصايد و مسمط خواستم آن تغزل و تشبيب دهد. نمي دست مي زمشنيدن برا
اي نداشتم و مثنوي را نخستين  اش، زياد ميانه هاي شاعرانه يابد. با مولوي مثنوي، مگر تکه

بار پس از شنيدن خبر مرگ مادرم چند روزي از همه کناره گرفتم و به تمام خواندم. 
هاست که با همه  بيني قرون وسطائي ماست. از آن کتاب جهان المعارف( فرهنگنامه )دائره
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بايد گزينشي خواند. ما امروز به همه آن نياز نداريم ولي آنچه از مثنوي به درد  بزرگي، مي
خورد پيامبرانه است. زمستان پانزده سالگي را زير کرسي به خواندن فرهنگ  امروز مي

بردم ولي آموزش  يخواندم و بيشتري را از ياد م يمشان را  ها و معاني نوبهار گذراندم. واژه
خواندم. يکبار  خوبي بود. خواندن برايم به صورت بيماري در آمده بود. در خيابان هم مي

که موقتا در  1340/1961توانستم راه بروم. بار ديگر در  اي رفت و مدتي نمي پايم به چاله
خوانان به ساختمان ديگري رفتم و  تابکرديم ک يک مجموعه آپارتماني با مادرم زندگي مي

کردم آپارتمان ماست کليد انداختم و خوشبختانه زود دريافتند که  به دري که خيال مي
 ام. از آن وقت اين عادت را ترک کردم. اشتباه کرده

کرد. از همه فاصله گرفته بودم و ديگر  آنهمه خواندن طبعا مرا از پيرامونم جدا مي
نخستين ميدان برخورد  ،تر با پيرامونيانم تفاوت داشته باشم. مذهبخواستم هرچه بيش مي

خواني داشت و سه چهار  اي بود سخت مذهبي. مادرم هر ماه روضه جدي در خانواده
هاي همراهشان را به گريه  هاي دوست و خويشاوند و بچه آمدند و خانم خوان مي روضه

ام هنوز برجاي بود آنها را آنقدر به  هبيانداختند. در چهارده سالگي با آنکه اعتقاد مذ مي
هاي خانه ما موقوف  خواني گوئي کردم که ديگر نيامدند و روضه بحث گرفتم و ناچار از ياوه

اش را خوانده بودم کتابي به نام بحيره  شد. در کتابخانه نه چندان بزرگ پدرم که همه
نظرم سخيف آمد که در ايمان اي به  )درياچه( بود از معجزات حضرت در کربال و به اندازه

معني شده بود. به  ام رخنه افکند. در شانزده سالگي ديگر اعتقادات ديني برايم بي کودکانه
خرد خودم و آن قانون اخالقي که کانت در دلش داشت بسنده کردم )با کانت بعدها 

اساسي آشنائي يافتم و کاش زودتر به فرايافت کانتي آزادي و حقوق فردي و نظام قانون 
بردم.( احساس شرم براي جلوگيري از بدکنشي بيش از  آيد پي مي که از همان جا بر مي
کرد، و بيم دوزخي که از زهر مار  هاي شير و عسلش اشتها را کور مي نويد بهشتي که جوي

کرد. گودرز شاهنامه پس از آنکه در رزمي تن به تن  و بوي گوشت سوخته پر بود کار مي
چنان “آيد زيرا  آورد از بريدن سر او بر نمي از پاي درمي “پسر ،تاد کين برادربه هف“پيران را 

هاي مقدس را  ديدم و کتاب الهيات را فراتر از ادراک بشري مي“  بدکنش خويشتن را نديد.
يافتم. )ترجمه فارسي عهد  اي و حتا شخصي و پر تناقض مي بيش از اندازه محلي يا دوره

يک دوست همشاگرد يهودي در همان آغاز نوجواني خوانده بودم؛ و  گيري از قديم را با وام
دکترين(هاي اسالمي شيعي بيش از سهم يک نوجوان آشنائي يافته بودم.( بيشتر (با آموزه

اش با  اش بر مسئوليت کيهاني انسان و همپايگي با تکيه که دانستم جهانبيني زرتشتي
 مسيحي، آزادمنشي بهائي، جهانشناسيـ  ي، انسانيت يهوداهورامزدا در نبرد با اهريمن

cosmology  “را ستايش کردم. فيلسوفان رواقي با اعتقادشان به حقوق طبيعي  “ودائي
)فطري؛( و به مسئوليت و تنهائي انسان در اين جهان؛ و تن دردادن و خم به ابرو نياوردن 
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يري ندهد، که بعدها دربرابر امر ناگزير )به شرط آنکه انسان پيش از موقع حکم به ناگز
دانستم( بيشترين تاثير را بر من گذاشتند. پس از آشنائي با فلسفه دانستم که 

نياز از مذهبي که  ــ ناتوان از پي بردن به حقيقت آفريننده و بي هستم agnosticاگنوستيک
را از اسپينوزا يگانگي آفريدگار و آفريده )طبيعت(  گيرد. دهد و جلو بدکاري را مي تسلي مي

آموختم که با رسيدن به واقعيت پروردگار از واقعيت طبيعت در الهيات تفاوت دارد. رويکرد 
من به مذهب بعدها در کسانم، حتا اندکي در پدر و مادرم، اثر کرد. پدرم مسلمان آزادمنشي 

تواند بکند. )آخوندها  از جهان رفت ــ آنچه هر مسلماني با برداشت گزينشي از دين مي
 ترين رفتار را با دين دارند.(  شيخود گزين

با  “هاي رضاشاهي، بچه“من مانند همساالنم، به قول دکتر عاليخاني  ،از سيزده سالگي
روبرو شديم و آن حمله نيروهاي متفقين بود، شوروي سخت تحول بسيارناگواري، با تکاني 

د من آخرين وقتي متفقين ايران را اشغال کردن 1340/1920در و انگلستان، به ايران. 
ام بود و از سيزده سالگي ديگر وارد محيط سياسي تندي شدم. ما که  هاي دوازده سالگي ماه

ها رها شده بوديم، در آغاز برآمدن رضاشاه، که آن  يبيش نبود از تسلط خارج يچند صباح
وقت عنوان سردار سپه داشت؛ و شايد اصال فقط بيست سال، در يک تاريخ نسبتا طوالني، 

اي را  از اشغال و امر و نهي خارجي در ايران زندگي کرده بوديم، ناگهان باز حمله تازهآزاد 
 هنگامن همابراي من که با تاريخ ايران آشنايي کافي در . بر سرمان فرود آمدديديم که 

اي بود که ما از دست  ساله صد و پنجاهپيدا کرده بودم اين حمله و اشغال يادآور تحقيرهاي 
ايران و روس اوايل قرن نوزدهم تا  يها ها کشيده بوديم: از جنگ گليسيها و ان روس

هاي توپدار به بوشهر، به  مداخالت بريتانيا در مساله افغانستان دو بار و فرستادن کشتي
 که ايران را به کلي اشغال کردند بندرهاي ايران، و نيروهاي نظامي دو کشور در جنگ اول

اينها براي من زنده شد و مرا بسيار متاثر کرد. ديگر از و سراسرش را درنورديدند. همه 
هاي کوچک  هاي همسالمان، با نوجوانان سيزده چهارده ساله گروه همان وقت ما با بچه

خواستيم با نيروهاي اشغالي   سياسي تشکيل داديم و مشغول فعاليت شديم. در اوايل مي
بايستيم، سيمي را بگيريم و موتور هاي کودکانه. مثال دو طرف خيابان  بجنگيم؛ با شيوه

ها  سوارهاي خارجي را پرت کنيم. اين کار را نکرديم و عملي نشد. ولي در اين سطح
نوشتيم و به انگليس و شوروي  روي ديوارها شعار مي خواستيم مبارزه بکنيم. البته يم

 يختيم. انگ کرديم، آنها را برمي کرديم. بين همساالنمان تبليغات مي حمالت زباني مي

مي ظهاي تاريخ ايران است و نه تنها سير پيشرفت کمابيش من سوم شهريور يکي از فاجعه
 194۵ـ  1324/46ـ  2۵ اي متوقف کرد بلکه در که  سرتاسر جامعه را فراگرفته بود دو دهه

نگاران سياسي، مانند همان  ايران را با خطر جدي تجزيه روبرو ساخت. ولي در دست تاريخ
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تاريخ آغاز و پايان پاره پاره شدن ايران بود، زير سايه رويدادهاي ديگري )حتا  آذر که 21
 ذر( رفته است. آ 16
 

 خاطره ای داريد؟ 1320شما از سوم شهريور امير حسينی ــ 
 

چون  کرديم، بله، روز سوم شهريور ما در منزل بوديم و با برادرم بازي مي همايون ــ
هاي ضدهوايي تيرانداري  تيراندازي شنيديم. توپ يصدا مدارس هنوز باز نشده بود و

و آسمان را نگاه کرديم و هواپيماهايي را ديديم که برفراز آمديم کردند و ما به خيابان  يم
ريختند  هايي مي کردند و هواپيماها اعالميه هاي ضدهوايي شليک مي تهران بودند و توپ

ايم و مردم ايران را  ود و اينکه آمدهها حمله به رضاشاه ب عالوه بر بمب، و آن اعالميه
ايم. اين خاطره من است  براي آزاد کردن مردم ايران از استبداد آمده و خواهيم آزاد کنيم مي

جا بسته شد  چيز ناياب و همه از سوم شهريور. که بالفاصله البته ترس همه را گرفت و همه
خارجي زندگي خيلي دشواري چندين سال ايران در اشغال  اي آمد و و ديگر دوران تيره

بندي شده بود چون گندم را  بردند. نان جيره داشت و مردم در بدترين شرايط به سر مي
بردند و سيلوهايي که رضاشاه ساخته بود براي انبار  متفقين براي نيروهاي خودشان مي

کردن گندم در تهران و بعضي شهرهاي بزرگ، شروع کردند به پختن نان مخصوصي که 
ان سيلو معروف بود. کم کم بجاي نان آشغال و کثافت و حشرات مرده همراه با به ن

چيز  دادند. چيز وحشتناکي بود و همينطور همه آرد و سنگريزه به خورد مردم مي يمقدار
رفتند، آنهائي که تازه از  مردم مي .فروختند زميني مي ها سيب کمياب شده بود. در خيابان

       برنج که نبود.  و خوردند بجاي نان زميني را مي آمدند، اين سيب عهده برمي
     

هايی که برفراز تهران ريخته شد  اشاره کرديد که در اعالميهامير حسينی ــ 
ايم. مردم  نوشته شده بود که ما برای آزادکردن مردم ايران از استبداد آمده

يا اينکه او را به ترسيدند  کم مردم تهران، در آن زمان از رضاشاه می ايران، دست
خاطرخدمتی که به کشور کرده بود  دوست داشتند يا اينکه واقعا منتظر بودند که 

 عمومی مردم به رضاشاه چه بود؟ نگاهها بيايند و ايران را آزاد کنند؟  فرضا روس

 
ها ايران را از دست کسي آزاد  ها يا انگليس مردم مسلما انتظار نداشتند که روسهمايون ــ 

دانستند و خاطرات دوران تسلط استعماري و  و آنها را دشمنان اصلي ايران ميکنند 
شان هم اين خاطرات را بيشتر زنده  مداخالت آنها هنوز همه جا زنده بود و البته رفتار بعدي

محبوبيت گذشته را  روي در اين ترديدي نيست که رضاشاه در آن موقع به هيچ يکرد. ول
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هاي آخر رضاشاهي تورم هم زياد شده بود.  دند و در سالنداشت و مردم خسته شده بو
چيز دولتي و ديواني بود و مقامات  شد و همه اينکه اقتصاد ايران درست اداره نمي يبرا

پايين در ادارات و مقامات باال به زورگويي عادت کرده بودند و اصوال فلسفه رژيم زورگويي 
درباره ــ يعه هم نبود و درست بود که شاــ و پيشرفت به زور بود. شايعات زياد 

که صدمه شديدي به اعتبارش وارد کرده بود و اينها  ها بود برسر زبان اندوزي رضاشاه مال
ها آن  کردند و ما بچه را من از مجالسي به ياد دارم که دوستان و خويشان برگزار مي

خود من البته آن شد.  چيزها دستگيرمان مي يکرديم و خيل نشستيم و گوش مي ها مي گوشه
هاي ايران هم مطلقا به عنوان منبع درست اطالعات قابل  وقت بسيار کوچک بودم. روزنامه

اي است. مردم  اطمينان نبودند. ولي پيدا بود که فضاي جامعه فضاي بسيار ناراضي و خسته
ستند. خوا گرفتند و بيشتر مي ها خشنود بودند ولي آنها را مسلم مي در عين اينکه از پيشرفت

متفقين هيچکس را متقاعد نکرد و همه حمله سوم  يشد. اما تالش تبليغات بيشتر هم مي
پيشگان که فورا به  شهريور را به عنوان يک فاجعه ملي تلقي کردند، جز گروهي از سياست

هاي مياني  پابوس اربابان قديمي رفتند و يک دسته روشنفکران که از همان سال
آباد کمونيستي افتاده بودند و ورود سربازان شوروي را به ايران  رضاشاهي به دنبال ناکجا

يک مائده آسماني شمردند و رفتند و دنبال کردند و کار را به جاهايي که بعدها ديديم 
 رساندند. 

 
 فعاليت سياسی شما از کی آغاز شد؟ امير حسينی ــ

 
ه آن وقت حکومت شد، ک 1321اولين فعاليت سياسي مهم ما در هفده آذر همايون ــ 

السلطنه بر سر کار بود و وضع نان خيلي خراب شده بود در ايران و در تهران، و  قوام
آموزان مدارس از دبيرستان البرز ، دبيرستان ايرانشهر و چند دبيرستان ديگر به سوي  دانش

ر هاي پس از رضاشاه بود. د مجلس راه افتادند و اين اولين تظاهرات بزرگ خياباني در سال
شرکت داشتم و ما رفتيم به مجلس و به عمارت بهارستان وارد شديم و  آن تظاهرات من

فرانسه  1830ها بود و من خودم را در حالت انقالبيان  مجلس را اشغال کرديم و سخنراني
ها را بست ولي  حکومت قوام روزنامه“ !به مجلس برويم“دادم  کردم و شعار مي احساس مي

و سقوط کرد. مسئله مملکت با آن تظاهرات که از جاهاي ديگر و با  دوام نياورد سرانجام
مقاصد ديگر راه انداخته بودند حل نشد، چيزي عوض نشد. براي اينکه همچنان متفقين 

 گذاشتند. بردند و مردم را گرسنه مي خواربار را از ايران مي
 

 …نکه موزی بود يا ايااين تظاهرات صرفا يک تظاهرات دانش امير حسينی ــ
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موزي بود. کسان ديگري هم پيوستند ولي عمده نيروها ابله، اساسا دانش همايون ــ
و آموزان بودند. و من وقتي عصر به خانه برگشتم ــ صبح رفته بودم به مدرسه  دانش

پدر و مادرم با نگراني  تم ــها بعد برگش ساعت وانتظار داشتند که بعد از ظهر برگردم 
فتم رفته بودم تظاهرات و پدرم خيلي به من تشر زد که به تو چه پرسيدند کجا بودي؟ گ

ها را رها  مربوط است اين کارها، ولي ديگر اينها به ما مربوط شده بود، و اين فعاليت
نکرديم و من به کارهاي سياسي بيشتر پرداختم. از همان زمان اختيار زندگيم هم بدست 

رفتم. با آنکه از  خواستم مي م و هرجا ميخواستم دوست بود خودم افتاد؛ با هر که مي
ترک تحصيل کردم هيچ بازخواستي نشدم. پدر و مادرم به من به چشم  1324/194۵

کنم اشکال ندارد و سرانجام به  کردند؛ اعتقاد عجيبي داشتند که هرچه مي ديگري نگاه مي
پذيرفته بودند و ها بود ولي رويهمرفته مرا چنانکه بودم  رسم. تنش خواهم مي جائي که مي

 شدند. از من نوميد نمي
من و چند تني از  1322بحث اعتبارنامه سيد ضياء الدين طباطبائي در مجلس چهاردهم در 

ها با هم در آنجا  دوستان را در پاي ديوار مجلس در ميان جمع بزرگي يافت که ساعت
اتهامات  کرديم که کشاکش لفظي داشتند. ما با چپگرايان درباره رضاشاه بحث مي

کردند. امروز ما اگر پسران چهارده پانزده ساله را در اجتماعات  دکترمصدق را تکرار مي
ترها ببينيم ــ اگر اصال امکان داشته باشد  خياباني در حال بحث سياسي و تاريخي با بزرگ

چهل سال پيش از آن  د.کر کس تعجبي نمي افتيم ولي در آن زمان هيچ ــ به خنده مي
شگفتي زياد تلقي شده بود. من به  خواهي کودکان دبستاني بي مشروطهتظاهرات 

يافتم و ادعاي او را  انصافانه مي دکترمصدق عقيده داشتم ولي حمالت او را به رضاشاه بي
آهن سرتاسري را خيانت و به قصد کمک به اشغال ايران در جنگ دوم  که ساختن راه

ديدم که چگونه  امي که چشم گشوده بودم ميشمردم. از هنگ آور مي شمرد خنده جهاني مي
هاي پيشرفت هر روزه در  کند. نشانه او هر روز زندگي مردم را بهتر و ايران را آبادتر مي

هاي آن هنوز  شد. شهر خودم، تهران تاريک کهنه غبارآلودي که غروب جا ديده مي همه
هاي  آراسته شده بود، خيابانهاي باشکوه  کند، روشن و پاکيزه و با ساختمان دلم را تيره مي

خوردند )و به زودي اسفالت  ها رويش ليز مي درختکاري و سنگفرش که اسبان درشگه
هاي تنگ و پيچ در پيچ و پر گل و الي را گرفته بود. تلفن و راديو به  شدند( جاي گذرگاه

ي مکتب شد که جا هاي بزرگ و زيبائي ساخته مي ها و دبيرستان ها آمده بود. دبستان خانه
ديديم که به تندي باال آمد. در  هاي دانشگاه تهران را مي گرفت. ساختمان ها را مي خانه

ها درس موسيقي داشتيم و سلفژ  شد. ما در دبستان ها گشوده مي هرجا بيمارستان
آموختيم. پيشاهنگي به ما داده شده بود و در يک پيکار ملي گردآوري پول براي نيروي  مي

هاي صنايع ملي که هر ساله برپا  ايران شرکت جسته بوديم. در نمايشگاههوائي نوخاسته 
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هاي صنعت نوپاي ايران باز  شد و من چند تائي از آنها را ديدم دهانمان از فراورده مي
تنه دربرابر چشمان کودکانه و  توانستم از چنان مردي که ايران را يک ماند. چگونه مي مي

 گون کرد دفاع نکنم؟ گر خود من دگر با اينهمه نظاره
آغاز کرديم. با علينقي عاليخاني و  1321/1942را در تابستان “ حزبي“نخستين فعاليت 

را از جمله با هدف “ نهضت محصلين“محسن پزشکپور و نادر نادرپور و چندتن ديگر 
گذاري شده بود. گروه ما طبعا نه نهضت بود  مبارزه با حزب توده تشکيل داديم که تازه پايه

ها زندگي ما را بر همان  نه جز ما ده بيست تن به محصلين ارتباطي داشت. ولي تا سال و
در چند ماه کوتاه خود، پيش از آنکه در اختالفات داخلي و “ نهضت“راه انداخت. 

نگاري آشنا  اي به همان نام انتشار داد که مرا با روزنامه ها از ميان برود روزنامه بندي دسته
را که پيوستي به روزنامه “ بهمن دانشاموزي“از آن نيز چند ماهي کرد. دو سال پس 

به مديريت ناصر خدايار دوست عمويم عبدالعلي همايون بود اداره کردم، و آنچه از “ بهمن“
آن پيوست به يادم است طرحي بود که براي اصالح خط فارسي و ساده کردنش براي 

ندي که اشاره کردم ميان دو گرايش بود، ب در آن نوشتم. دسته“ اعراب“چاپ و وارد کردن 
گرايشي که پس از جدا شدن از ما موقتا به حزب توده پيوست و گرايشي که من و 

رسانيد. “ انجمن“و سپس “ رستاخيز“گذاري گروه  عاليخاني و پزشکپور را نخست به پايه
ي از شايد يک علت کشش من به حزب رستاخيز را در همان پيشينه بتوان يافت. ما بخش

پياده  32تا مرداد  20توده بزرگ دانشاموزان و دانشجوياني بوديم که در فضاي باز شهريور 
شد داشت؛  بيني نمي داد. از ما انتظار روشن هاي سياسي را تشکيل مي نظام احزاب و گروه

نسل پيش از ما نيز که رهبري سياسي و حکومت را داشت نمايشي بهتر نداد. يک فرصت 
هدف وسيله “مزمن ما و دنباله ناگزيرش، “ غير خودي“و “ خودي“در نگرش ديگر بود که 

 هدر شد.  “ را تبرئه مي کند،
ها و دوستان که از نهضت محصلين و رستاخيز  با چند تن همکالسي 1322در زمستان 

تشکيل داديم و تصميم گرفتيم که با  “انجمن“به نام  يآمده بودند يک گروه مخف
نيروهاي اشغالي، عوامل  با نيروهاي اشغالي، ولي بيشتر با عواملهاي تروريستي  شيوه

ايراني آنها، بجنگيم و شروع کرديم به جستجو براي تهيه مواد منفجره که به خانه سران 
احزاب انگليسي و روسي و به مراکز آنها بيندازيم. انجمن نخستين گروه چريکي ايران پس 

 ه تقليد از آن هم درست شده بود.از کميته مجازات دوران مشروطه بود و ب
 

 بودند؟“ انجمن“خاطرتان هست چه کسانی در  امير حسينی ــ
 

 دکتر بيژن فروهر بود که ارتباطي به داريوش فروهر نداشت. پدرش چندي وزير  همايون ــ
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دارايي و وزير کشور بود و عمويش چندي وزير دارايي بود. از خانواده خيلي خوب. دکتر 
دانم چه به سرش  ينويس که نم بود به نام هوشنگ حق يخاني بود. يک کسعلينقي عالي

شناسي خوانده بود و مذهب دومش شده بود. مذهبي متعصبي هم بود و  آمد. کتابي در قيافه
کرد. از بس فضاي  ام مي مانند حسن غفوري خراساني همرزم ديگرمان با عقايدش خسته

هني را شکل بدهد. محسن پزشکپور بود. توانست ذ فرهنگي ما تنگ بود يک کتاب مي
دانم چه به سرشان آمد. ديگر  زاده بود که آنها هم نمي ناصر معاضد بود و جواد تقي

اي  ما شعبه يتاسه  نديدمشان. ما يک گروه مرکزي بوديم که بعد هر کدام ما، يا دو
بوديم. و آن  شناختند در ارتباط ما را مي تنهادرست کرديم و با چند نفر ديگر که آنها 

ام چهل وسه بود. از چهل و  انجمن چهار شعبه داشت و افراد شماره داشتند و من شماره
اي را جمع کردند و  ها شروع به فعاليت کردند و عده اين شعبه يک شروع کرده بوديم و

کرديم و کمتر کسي ديگري را  جمعا شايد سي چهل نفري شديم و خيلي پنهاني عمل مي
 شناخت.  مي
مانند کلرات و زرنيخ و ابتدايي  هاي عمليات نظامي شروع کرديم به ساختن مواد منفجربر

 يساخت. ول ساز در بازار آن را برايمان مي درست کرده بوديم که يک حلبيهم  يبمب
اش بود،  و فرانسه زبان مادري ،بزودي بيژن فروهر، دکتر فروهر بعدي که مادرش خارجي

اي کشف کرد که  المعارف فرانسه ماده منفجره روس و دائرههاي ال با استفاده از کتاب
کرديم از اين  ها را از آن ماده انفجاري پر ميقوطي زيادي داشت و بعد آن  يقدرت انفجار

ها تعدادي ساختيم و خود من يکي در منزل کامبخش انداختم. يکي هم در مرکز  بمب
اش را آتش زدم.  ها گذاشتم و فتيلهحزب توده در خيابان فردوسي.  بمب را پشت يکي از در

پائيد. وقتي همراه او داشتيم با خونسردي از کلوب حزب بيرون  ناصر معاضد بيرون را مي
رفتيم منفجر شد و ما به سالمت جستيم. بسيار کار خطرناکي بود و در آن کلوب شلوغ  مي

ساده بود؛  يلبخت با ما ياري کرد. از آنجا به منزل کامبخش رفتيم. منزل کامبخش خي
اش و رفتيم و بمب منفجر شد. دوستان ديگرمان به جاهاي  بمب را پرت کرديم به هشتي
اي  هاي ضد توده آمد و روزنامه ها جز صدا و دود چيزي در نمي ديگر پرت کردند. از آن بمب

هاي بعدي  دادند. ولي بمب ها نسبت مي اي کردند و به خود توده ها را مسخره مي اندازي بمب
ما موضوع ديگري بود و من يکي از آنها را به خانه يکي از سياستگران طرفدار انگليس 

 انداختم. 
 

 بود؟ یکامير حسينی ــ 
 

 ناراحت خواهد شد ولي يکي  يپسرش دوست من است. االن اگر بگويم او خيلهمايون ــ 
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هاي  خانه هاي مهم دربار و دولت بود. به حزب اراده ملي حمله کرديم، و به از شخصيت
معروف بودند؛ چون آن  ين انگليس دوست که االن خاطرم نيست ولتگراتعدادي از سياس

ها در هيئت حاکمه ايران طرفدار سياست انگليس بودند. خالصه موج  يوقت خيل
 اندازي وسيعي راه انداختيم که خيلي سرو صدا کرد. بمب

بعدها آنجا را آسايشگاه  هران بود ودر آن اثنا انبار مهماتي را که در سرخه حصار در شرق ت
مسلولين ساختند کشف کرديم. سرخه حصار يک ويالي ييالقي شکارگاهي 

در دوره رضاشاه انبار مهمات کرده بودند و در سوم  شاهي بود. بعد اين ويال را ناصرالدين
ند ها را از اين انبار بيرون برد رضاشاه رفت و ارتش بهم ريخت کساني سالح يشهريور وقت

شان را بپوشانند و يک سطح وسيع پر بود از  و فروختند و منفجرش کردند که آثار دزدي
ها باد و باران خرابش کرده  هاي توپ که همه فاسد شده بود. در طول سال نارنجک و گلوله

رفتيم   ها را گردآورديم. در سفرهاي متعدد که با دوچرخه مي بود. ما رفتيم اين نارنجک
کرديم. خود من در اتاقم   هايمان پنهان مي آورديم ودر خانه کرديم و مي مياينها را بار 

ها بود. رويش روزنامه پهن کرده بودم و مثال  پر از اين نارنجک آناي داشتم که کف  قفسه
ها و اينها پوسته سالم و  چيزهايي گذاشته بودم که معلوم نشود. ولي پر بود از اين نارنجک

هاي بيرونيش عين  ن سالح را هم کاج گذاشته بوديم چون برشمحکمي داشتند. اسم اي
گذاشتيم همان  کرديم و فتيله مي کاج بود. اين کاج ها را با آن ماده پيکرات پتاسيم پر مي

زديم و نارنجک را پرتاب  با شوره و اين ديگر يک نارنجک واقعي بود. آن فتيله را آتش مي
توانم آن را به رويش بياورم يکي از  االن هرگز نميکرديم. و من به خانه پدر دوستم که  مي

کس کشته نشد  داد. خوشبختانه هيچ اينها پرت کردم و انفجار مهيبي بود. صداي بزرگي مي
 اش زياد بود. سرو صداي تبليغاتي يول

در اين سال ها من ديگر تحصيل را کنار گذاشته بودم و از کالس ده يعني چهارم متوسطه 
 …يل کردم و در آن سالتقريبا ترک تحص

 
 چه سالی بود؟ اميرحسينی ــ

 
در  .انداختيمهاي زيادي  بود و آن سالي بود که ما بمب 1324/194۵ سال  همايون ــ

با پايان جنگ جهاني نيروهاي متفقين غربي به موجب تعهدي که در کنفرانس  194۵
ماندند. اميرآباد که ال در باها  تهران کرده بودند ايران را ترک کردند. ولي  روس 1943

ها و مرکز پژوهش اتمي شد آن وقت اردوگاه  بعدها کوي دانشگاه تهران و خوابگاه
گذاري کرده بودند که مردم  امريکائيان  بود. اطراف آن را سيم خاردار کشيده بودند و مين

ياوريم و  ها را در ب ها دستبرد نزنند. ما رفتيم که اين مين به انبار وسايل زندگي آمريکايي
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زاده   ديگر، محسن پزشکپور و جواد تقي من و دو نفر  2۵/46استفاده کنيم. در ارديبهشت 
به درون  شد و ميبه اميرآباد رفتيم و من از يک تکه که سيمش را بريده بودند يا افتاده بود 

تاده ها را که از زمين در آمده بود بياورم. آنها بيرون ايس رفت، رفتم که يکي از اين مين
بودند و من که به طرف آن مين رفتم يک مين ديگر زير پاي راستم منفجر شد و افتادم. 
آن دو نفر آمدند و با ترس و لرز مرا بيرون آوردند و خاک زيادي هم به ضرب به دو 

رفت و درد زياد  چشمم پاشيده شده بود و ديگر تقريبا کور بودم و از پايم هم خون مي
من همه قطع شده بود و به يک تکه گوشت در قسمت انگشت  يداشتم و انگشتان پا

کوچک چسبيده بود. به هر حال مرا به بيمارستان رساندند و آنجا پايم را عمل کردند و از 
ترس قانقاريا تمام کف پا را برداشتند. ساق پا بود با پاشنه پا و استخوان گرد مفصل. 

ودگي سرايت کند. در حالي که اگر خانواده  اش نبود. ترسيدند مثال از آن استخوان آل بقيه
آوردند، چون آن وقت هيچ وسيله  آمدند و وسيله ضد عفوني مي مرا خبر کرده بودند آنها مي

نبود. آنها ترجيح دادند که به کلي آن تکه را بردارند. من وقتي به هوش آمدم در بيمارستان 
چون  است، انستم چه به سرم آمدهد سينا بودم و پدر و مادرم باالي سرم بودند و من مي

همه چيز  ياند. ولي اين قدر ما آماده بوديم برا فهميده بودم که البد انگشتم را هم بريده
که من به پدر و مادرم گفتم که خوب حاال من ديگر مشکل گرفتن ناخن پا ندارم و اين 

به بيمارستان رفتم  روحيه را عوض کرد و فضا بهتر شد. تا مدتي در بستر بودم و باز دوباره
توانستم بکنم. خيلي وضع  م که بشود راه رفت. هيچ کار نمياشتو يک عمل ديگر د

وحشتناکي بود. چند ماه دائما پانسمان و درد و زنداني بستر بودن. در آن سال بيمارستان 
 بودم.دست کم شش ماهي در بستر و  بيمارستان بودم.

 

آوردن آن مين به اميرآباد رفتيد نيروهای که شما برای در یهنگامامير حسينی ــ 
 آمريکايی هنوز آنجا بودند يا آنکه رفته بودند؟

 

ها بگيرند و آنها  ها را از آمريکايي نه، رفته بودند ولي بجاي اينکه نقشه اين مين همايون ــ
ه در اين اتفاق البته به همه گفتيم ک پس ازد. ما اشها گذاشته بودند همانجا ب را بردارند ماه

دنبال ما هم کرديم و باد زد و کتاب و کاغذهاي ما را برد.  آنجا درس حاضر مي
کاغذهايمان رفتيم و اين اتفاق براي ما افتاد. ولي دوستان ما ترسيدند که اين رويداد سبب 

هاي  شود که بقيه انجمن کشف بشود و شروع کردند به گردآوري اين مواد منفجره از خانه
اي يک خانه انبار مهمات بود ــ که اينها را به  کم در هر شعبه دستدوستان مسئول ــ 

 بيرون از تهران منتقل کنند و در زمين خاک کنند. 
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ها  احتياطي کرد. سر اين کاج يها يکي از افراد ما، عضو يک شعبه ب در يکي از اين خانه
هايي درست  آنها پيچپيچ بود ولي بسياري از آنها پيچش رفته بود يا زنگ زده بود. ما براي 

 از  ريختيم. گويا الي يکي کرده بوديم. قالب درست کرده بوديم با سرب و فلزات ساده مي
کرديم  با يک قلم  يها را باز  و پر م ها آن ماده پيکرات بود. ما هميشه، وقتي کاج اين پيچ

ه نامش بستيم. آن جوان ک کرديم دوباره آن پيچ را مي موي باريک محل پيچ را پاک مي
شد گويا پاک  پزشکي آماده مي يعليرضا رييس بود و جوان خيلي خوبي هم بود و برا

نکرده بود و وقتي پيچ را روي کاج پيچانده بود نارنجک در دستانش منفجر شده بود و 
هاي گوشت و پوست او پوشيده شده بود. او  اقش از تکهطچنانکه شنيدم تمام ديوارهاي ا

شد و انجمن بدين ترتيب کشف شد. يعني آن شعبه کشف شد.  بطور خيلي فجيعي کشته
ايم. در آن شعبه دکتر بيژن  البته آنها هيچ چيز درباره ديگران نگفتند. گفتند فقط ما بوده

فروهر و دکترعلينقي عاليخاني و چند نفر ديگر عضويت داشتند. آنها را به زندان انداختند 
ذي بود، بعد از دو سه ماه آزادشان کردند به شرط مرد متنف يولي چون پدر بيژن فروهر خيل

اينکه بفرستندشان بيرون و آنها را فرستادند به اروپا و انجمن پس از آن از فعاليت افتاد. 
توانستيم بکنيم.  چريکي، هم ديگر نمي و من هم در بيمارستان بودم. کارهاي تروريستي

 شد که کار کيست؟ فورا کشف مي
خيلي سست شد و عمال از بين رفت. من ماندم و يک زندگي  انجمن پس از آن کارش

درآمد و  مانده و بيکار و بي درهم شکسته و بي آينده. هژده نوزده سالم بود، از درس عقب
هاي همساالنم  نتيجه مانده بود. از بسياري تفريحات و فعاليت معلول؛ هرچه کرده بودم بي

ه پاي آنها گام بردارم. هر راهي بر رويم بسته توانستم پا ب اي نداشتم زيرا حتا نمي بهره
آمد. دوستان و خويشانم، حتا پدر و مادرم اندک اندک در من به چشم دلسوزي  مي
نگريستند. جاي آن بود که دل خودم هم به حالم بسوزد. اما دلسوزي به خود را هيچگاه  مي

مينان داشتم و خاطرم از کرد به خودم اط ام و به صورتي که نامعقول جلوه مي دوست نداشته
ام جمع بود. کودکي ناشاد و پر از محروميتم يک سيستم دفاعي دروني به من داده  آينده

کرد. اين مصونيت دربرابر  ام نمي اي در خوشبيني بود که هيچ ناکامي يا مصيبتي هم رخنه
شکست و ناکامي را بعدها در فرمولي آوردم. در زندگي دچار شکست شدن هست و 

شدم؛  خيزد. من تنها دچار شکست مي خوردن. شکست خورده از جايش بر نمي شکست
مسعود سعد را خوانده بودم که در آن سياهچال، خود را شکست.  من مياز  تنها بيرون

 ديد که سرانجام از نيام بيرونش خواهد آورد. شمشيري در دست روزگار مي
اثر  وان شکل نگرفته و جا نيفتاده بيها در آغاز جواني ناگزير در يک ر ولي آنهمه ناکامي

هائي  ماند و در من به صورت طغيان بر همه چيز و همه کس بروز کرد. خواندن بخش نمي
ام و از  ام به تازگي خوانده اي در باره ها که در زندگينامه ام در آن سال هاي روزانه از يادداشت
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ودم همه چيز را به ويراني دهد که چگونه براي بازساختن خ يادم رفته بودند نشان مي
خواستم پر کنم.  کوشيدم خود را نخست از آنچه بودم تهي و با آنچه مي کشيدم و مي مي

، براي ترور شخصيت 1382را در ايران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر، “ وزير خاکستري“)
اند که از ترور فيزيکي به مراتب بهتر است.( آن نگرش راديکال و بيرحمانه  نوشته

داستايوسکي نمونه  Possesed“ ديوگرفتگان“)در توانست مرا پاک از انسانيت دور کند  مي
کند کودکي  ها تصوير مي شخصيتي که آن يادداشت اي تصوير شده است.( چنان روحيه

هايش را به خود  بهره از نبوغ او ويرانگر ترين انديشه شناسد و بي است که نيچه را نمي
ناچيز و نه از روي طبع،  "انتلکت"ي است که به نيروي گرفته است. هيوالي کوچک

تواند سربريدن مرغ سفره شام را در خانه پدربزرگش  خواهد از انسانيت دور شود. نمي مي
اندازد. موجودي است مانند صدها ميليوني که  ببيند ولي به آساني  بمب به خانه مردم مي

؛ فراورده فرهنگ انهدام و ريشه کني تاريخ سده بيستم را با خون خود و ديگران نوشتند
اي از باد مسموم فرهنگي که  اي که شرمساري هميشگي تاريخ  جهان است. گوشه سده

مندان فرانسوي و آلماني و روسي در مکتب داروينيسم اجتماعي بريتانيائي در سده  انديشه
مهربان خود افکندند به من نيز در آن سرزمين قرباني تاريخ و جغرافياي نا  نوزدهم پي

 رسيده بود.  
هاي من بيشتر به جائي نرسيد. روان انسان لوح سپيد نيست و نمي  خوشبختانه کوشش

و کاراکتر انسان با رويکرد عمومي سياسي  پاک کرد و دوباره بر آن نوشت را اه نوشتهتوان 
بودم و خواستم از خود درآورم ساخته نشده  او پيوندي ارگانيک دارد. من براي آدمي که مي

و سومکا اختيار کردم با سرشتم سازگاري “ انجمن“هاي  رويکرد سياسي که در سال
بسر  1941همه پيشفرض من که در اوضاع خطرناک بحراني، همانند چرچيل  نداشت.

بايد پا برسر همه چيز بگذاريم  بريم )که همواره از قهرمانان من مانده است( و مي مي
مکرات ليبرالي که بود )البته تا آنجا که به نادرست بود. چرچيل تا پايان د

ترين پيروزي تاريخي با راي مردم  شد( باقي ماند و در لحظه بزرگ مربوط نمي“ امپراتوري“
هاي بلندم با  توانيم تصورش را هم بکنيم؟( ناسازگار بودن هدف کنار رفت. )ما مي

عوالم غير انساني بدر  بود مرا شرمسار کرد و از آن هاي پستي که در دسترسم مي وسيله
يافتم در من ماند. زندگي و  اما اصرار بر دگرگون کردن هرچه با آن سرو کار ميآورد. 

 يير است. غجهان به نظر من از تغيير و براي ت
هاي تازه افتادم. دوستان انجمن پراکنده شده بودند و تنها  در بي آرامي خود به انديشه راه

ه فکر افتاديم که از صورت مخفي در بياييم و فعاليت سياسي دو تن از ما ادامه داديم و ب
تشکيل داد.  26/47 ايرانيستي در سال  بيروني بکنيم. يکي از اعضاي انجمن يک گروه پان

 ولي من به آن فعاليت نپيوستم.
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 ايرانيستی نشديد؟  شما چرا وارد آن گروه پان اميرحسينی ــ
 

مان  اي دوستان ميانه ما در انجمن. چون با پاره به سبب اختالفات داخلي بين همايون ــ
دوست نداشتم که آنجا بروم. ولي بيشترش  وزياد خوب نبود و اشکاالتي بروز کرده بود 

هاي  اي دشمني ما در انجمن به پاره شخصي بود، بيشترش ناسازگاري خصوصي بود.
داشتند تا مرز خونين که خوشبختانه به عمل نرسيد دچار شده بوديم. دو تني از ما 

هاي چريکي پس از ما که تکامل يافته  . گروهرفتند همرزمان خود ميپاکسازي فيزيکي 
 هائي است. بودند آن را هم تجربه کردند. اين در طبيعت چنان فعاليت

من يک انجمن هنري به نام انجمن هنري جام جم تشکيل دادم. از بيمارستان که بيرون 
قت تصميم گرفته بودم که تحصيالتم را دنبال کنم. دوباره آمدم و به راه افتادم همان و

رفتم دوره دوم دبيرستان يعني کالس دهم را در دبيرستان دارايي شروع کردم و آن انجمن 
هنري را با چندتن از جمله سياوش کسرائي و سهراب سپهري و منوچهر شيباني و ضياء 

به نام جام جم انتشار  يا جلهم  27/48 مدرس و شاپور زندنيا درست کرديم و در سال
با  يداديم که يک مجله هنري پيشتاز )آوانگارد( بود براي معرفي هنر مدرن غربي ول

وقت اين بود که انقالبات در دنيا با  من آن نظريههاي شديد سياسي و اصال  گرايش
شود و ما بايد با جنبش هنري زمينه يک انقالب سياسي را در  هاي هنري شروع مي جنبش

هائي در  کردم و سرمقاله ايران آماده بکنيم. در جام جم من موسيقي کالسيک را معرفي مي
انتشار پيدا کرد و بعد چون  ينوشتم. آن مجله هم هفت هشت ماه باره هنر ملي مي

نداشتيم از بين رفت. سپهري و کسرائي نخستين شعرهاي سياه مشق خود را  يامکانات مال
ها سرود و  و منوچهر شيباني بهترين شعرهايش را در همان سالدر آن مجله انتشار دادند 

اش در پشت  چند تاي آنها در جام جم چاپ شد. او دستي هم در نقاشي داشت اما قريحه
 ميزنشيني هدر رفت. 

در انتشار جام جم بود که دست به يکي از کارهائي زدم که هنوز مايه شرمساري من است. 
رداختن پول چاپ در چاپخانه نقش جهان صحافي نشده آخرين شماره مجله به سبب نپ

مانده بود. من به نورصادقي، مدير چاپخانه پيشنهاد کردم که چند تن از ما کار صحافي را 
در محل چاپخانه انجام دهيم و ضمن صرفه جوئي هزينه صحافي در آن فرصت پول چاپ 

ها  هر روز شماري از مجله را هم فراهم کنيم. او با حسن نيت پذيرفت. ما مشغول شديم و
ها پول  آورديم. نقشه من اين بود که با فروش آن مجله را پنهاني با خودمان بيرون مي

ها داديم.  اي را بيرون برديم و به روزنامه فروش چاپخانه را در آوريم. دويست نسخه
مه آمد فردايش در دفتر توزيع جرايد با منوچهر شيباني نشسته بوديم که نور صادقي سراسي

که اين چه کاري بود که کرديد و من به شما اطمينان کرده بودم. من از شرم سرم را پائين 
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دانستم چه بگويم. شيباني طلبکارانه گفت مگر چه شده است؟ ولي من  انداخته بودم و نمي
م. يهمه تقصير را به گردن گرفتم و از نورصادقي پوزش خواستم. گفتم که چه قصدي داشت

ابت نشان داد و چند روز بعد آنچه را از فروش روزنامه در آورده بوديم به او او باز نج
ها بکند. اما ديگر آماده نبودم  خواهد با بقيه نسخه پرداختيم و به او اختيار داديم هر چه مي

کند برايم به  به چنان بهائي به انقالب و هنر خدمت کنم. شعار وسيله هدف را تبرئه مي
بايد از آن  توان بدان رسيد مي اگر هدفي است که تنها با وسيله بد مي پايان رسيده بود.

دست برداشت؛ چنان هدفي نادرست است. چندي بعد به ديدن پدرم در وزارت دارائي رفته 
کرد.  افتاده رسيدگي مي هاي مالياتي عقب بودم. او رئيس کميسيوني بود که به پرونده

. به پدرم گفتم به اين آقا يک بدهي سنگين اش آمده بود نورصادقي هم براي پرونده
 توانست برايش کرد. اخالقي دارم و او هر چه قانونا مي

 
انقالب سياسی مورد نظر شما در آن زمان چه بود و چه  امير حسينی ــ

 هايی را در ذهن داشتيد؟ هدف
 

ند گفت ها هيئت حاکمه مي خواستيم گروه حاکم ايران را که آن وقت ما مي همايون ــ
برداريم چون تقريبا هيچ کدامشان اعتباري نداشتند. هيچ کدام از نظر ما توانايي اداره کشور 

خواستيم يک نظام ناسيوناليستي در ايران روي کار بيايد که استقالل و  را نداشتند و مي
يکپارچگي ايران را تامين کند. چون خطرهاي زيادي همان وقت بروز کرده بود؛ و 

هاي  خواستيم که پيشرفت ر تند در زمينه عدالت اجتماعي داشتيم و ميهاي بسيا گرايش
دوره رضاشاهي را از سر بگيريم با سرعت بيشتر و با عدالت بيشتري براي همه طبقات و 

اي بود و ما  هاي اجتماعي. البته يک برنامه سياسي بسيار ناپخته نسنجيده نينديشيده گروه
بيشتر  ؛ي براي رسيدن به هدف هايمان نداشتيمدانستيم. هيچ راه رئوسش را فقط مي

سي سال بعد که  بيستخواهيم و خيلي مايه شگفتي من شد که  دانستيم که چه نمي يم
ها بسيار  ها بيشتر شده بود و دسترسي به ادبيات کشورداري در همه سطح بسيار آگاهي

ا انديشيدند و اين کساني آمدند و درست به همان شيوه سي سال پيش م  افزايش يافته بود،
خواهند و هيچ اطالعي از آنچه که  دانستند که چه نمي بار توانستند عمل بکنند و فقط مي

خواهند نداشتند و عينا باليي را که ما ممکن بود سي سال پيش بر سر کشور بياوريم و  مي
کار بزرگي  توانستيم، آنها آوردند. آنها هم مانند ما همه معايب الزم را براي ميخوشبختانه ن

 که آغاز کرده بودند داشتند.
 

 وروی بر خالف قراردادهای ـپس از پايان جنگ جهانی دوم که ش اميرحسينی ــ
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المللی از بيرون بردن ارتش خود از خاک ايران خودداری کرد و جريان  بين
اقدامات فرقه دمکرات در آذربايجان را پيش آورد، آيا انجمن شما در مقابله با آن 

 کرد؟ فعاليتی می شرايط
 

هايي  و خيال سالمان بودشانزده هفده نه، ما آن موقع بسيار جوان بوديم. همايون ــ 
داشتيم که هيچ وقت عملي نشد. ولي اثر خيلي عميقي در شکل دادن به گرايش سياسي 
ما و زندگي سياسي بعدي ما بخشيد. يعني ما از نزديک خطري را که هميشه از ناحيه 

ايران بوده است احساس کرديم. تا وقتي شوروي همسايه ايران بود اين  شوروي متوجه
خطر وجود داشت. هميشه کساني در ايران در گرايش چپ بودند که به سود شوروي و به 

ها در ايران پايگاهي به  زدند براي اينکه شوروي کردند و به جان مي زيان ايران کار مي
دا کنند. و در نتيجه من از همان وقت به سياست هايي از ايران را ج دست بياورند و تکه

السلطنه متمايل شدم که کشاندن پاي آمريکا به ايران در برابر شوروي بود. و تمام  قوام
ام  پس از آن با اين اعتقاد سپري شد که ايران بايد با آمريکا بهترين رابطه  سياسي يزندگ

باني آمريکا را در برابر شوروي جلب کند. و را داشته باشد و از آمريکا پشتيباني نمايد و پشتي
نگار و در دولت  از اين  اين اعتقاد راسخ من بود و در هر سمتي که داشتم به عنوان روزنامه

نگاري  مرداد که دوباره به کار روزنامه 28کردم. به خاطرم هست که پس از  نظر دفاع مي
مقاالت، چهار مقاله، در  نوشتم، يک سلسله شروع کردم و در روزنامه ايران ما مي

هايم را درباره  که ديدگاه “طرحي براي سياست خارجي ايران“نوشتم به نام  1334/19۵۵
سياست ايران در برابر همسايگانش و )در برابر انگلستان بخصوص، چون من خيلي ضد 

داشت. در آن مقاالت براي  انگليسي بودم( و شوروي و آمريکا و در خاورميانه بيان مي
بار اسرائيل را تنها متحد استراتژيک طبيعي ايران در خاورميانه شمردم و از اين  ستيننخ

نظر دفاع کردم که ايران بايد با آمريکا وارد اتحادي بشود و نفوذ شوروي را خنثي کند. 
البته من آن وقت معتقد بودم که کار انگلستان در خاورميانه تمام شده است و بيم زيادي 

دادم که زياد انگلستان را مهم ندانند و از اين  شت و به هموطنان هشدار مينبايد از او دا
دان خارج بشوند، که اين هنوز با بسياري هست. اثر  توان و همه پارانوياي انگليس همه

بحران آذربايجان و کردستان در من اين بود که مرا از نظر سياسي بيشتر متمايل به راست 
ايش به دفاع از اتحاد و نزديک شدن به آمريکا پيدا کردم. و از چپ دور کرد و بيشتر گر

علي سهيلي، نخست وزير و وزير خارجه پيشين، که سفير ايران در لندن بود نزد جهانگير 
تفضلي مدير ايران ما از آن طرح خيلي تعريف کرده بود و گفته بود مو الي درزش 

بود  شد که هدف خودش نيز ميخواهم “ وارد هيئت حاکمه“گفت من  )تفضلي مي رود. نمي
 و بدان رسيد.(
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که االن شما اشاره کرديد در ايران  1327تا  1320های  بين سال اميرحسينی ــ
های  ها طبيعتا حزب های فراوانی تشکيل شده بود. در ميان آن حزب حزب

کرد به هيچ کدام  ای که انجمن فعاليت می ناسيوناليستی هم بودند. شما در دوره
 ها گرايشی نداشتيد و ارتباطی برقرار نکرديد ؟ زباز اين ح

 
اي  با آنچه هم که بود ميانه نه، آن موقع احزاب ناسيوناليستي مهمي نبود. همايون ــ

خواستيم همه کاره باشيم ــ همين حالتي که در بيشتر  نداشتيم چون خودمان مي
سياسي ايران به شدت فضاي  ها بينيم، در هر سن که هستند. در آن سال سياسيکاران مي

هايي که جبهه ملي را بعدا ساختند. ما يک  زير سايه حزب توده بود و احزاب و گروه
کرديم. به  اعتمادي به نسل بزرگتر از خودمان داشتيم و با حزب توده هم مبارزه مي بي

خاطرم هست که با اعضايي از احزاب ايران، احزاب اسالمي سوسياليست ـ يک گروه 
ياليست هم آن موقع تشکيل شده بود ــ ارتباطات زياد برقرار کرديم ولي از اسالمي سوس

هاي افراطي بوديم و  آمد. ما ناسيوناليست همه سر خورديم. از طرز تفکرشان خوشم نمي
هيچ جنبه مذهبي نداشتيم. من از شانزده سالگي به کلي از عالم مذهب بيرون آمدم. براي 

داد  شي که اعتقادات مذهبي را در فعاليت سياسي راه ميهميشه. اين است که با هيچ گراي
خواستم ارتباطي داشته باشم. دوستان ما هم همين طور. به همين دليل آن حزب،  نمي

 ايرانيستي را ساختند.  گروه پان
 

 ايرانيست را ساختند ؟ چه کسانی حزب پان اميرحسينی ــ
 

آن حزب را ساخت. و دوستان  بيش از همه محسن پزشکپور بود که رفت و همايون ــ
اي ديگر. در  و عده يتهران يترينشان دکتر عاملي بعدي، دکتر محمدرضا عامل ديگر مهم

ايرانيست که آن وقت داريوش فروهر  من يک دوره کوتاه با آن حزب پان 1328ـ  9سال 
 به زودي فروهر و پزشکپور از هم جدا شدند. آن يهم از رهبرانش بود همکاري کردم ول
پس  ايرانيست و من ايرانيسم. اين يکي شد حزب پان يکي شد حزب ملت ايران بر بنياد پان

ها و از روحيه آن  ايرانيست از هر دو دور شدم و اصوال از طرز فکر پان از يک دوره کوتاه
ويژه ايراني “ تيپ“ايرانيسم روياي شانزده سالگي يک  )پانآمد.  ها خوشم نمي سازمان

ها داريوش فروهر و دکتر محمدرضا  ايرانيست درصف پانو بس.( تواند باشد  مي
ترين  ترين استعدادها بودند و دکتر هوشنگ طالع برجسته تهراني از نظر سياسي بزرگ عاملي

پژوهشگري است که از ميانشان برخاسته است. فروهر دالوري استثنائي داشت که به او 
اش که هيچ دکانداري در  پرشور صميمانهبخشيد و ايران دوستي  اي از فرهمندي مي درجه
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اش نقشه  داد. ولي يک برنامه سياسي که پايه آن نبود هر کسي را تحت تاثير قرار مي
اي داشته باشد و  توانست زمينه جغرافيا و تاريخ باستاني باشد هيچگاه در ايران نمي

هي دوستان ناسيوناليسم به عنوان فلسفه سياسي، محدودتر از آن است که بيش از گرو
دبيرستاني را در کنار هم نگهدارد. راست ناسيوناليست ايران هرگز نتوانست طبقه متوسط 

ي( برآينده جامعه را جذب کند. مسئله ايران تنها ناسيوناليسم نبود افرهنگي )اينتليجنتسي
که جز جايگاه محدودي در فرهنگ و سياست خارجي ندارد؛ و سواد سياسي در راست 

 داد.  هاي ديگر نيز کمتر دست مي از گرايشناسيوناليست 
استعداد اصلي دکترعاملي در منطق نيرومند و توانائي ارتباطي او بود که در دست يک 

هاي آخر هرچه  ساخت. او که در سال شخصيت خوشايند از او يک رهبر طبيعي پارلماني مي
نمايندگي مجلس اين  هاي کوتاه گرفت در همان دوره ها فاصله مي ايرانيست بيشتر از پان

توانائي را نشان داد. در توفان انقالبي که همه را در خود گرفت پيوستن او به سياست 
هاي شريف امامي و ازهاري نه تنها سرنوشتش را به ديوار اعدام  سازش و تسليم حکومت

بود واپسين شعله  کشيد سقوط رژيم را هم پيش انداخت. انسان پاکيزه و اصولي که او مي
هاي انساني که سرنوشت ملتي را در  الئي روانش را در دادگاه انقالب در برابر زبالهوا

هاي ناشايستگي و جنايت گرفته بودند نشان داد. او با دالوري، از ايران بزرگي که در  دست
بار در هزار و سيصد سال بر ايران ــ اين بار از درون  دل داشت دربرابر جانياني که دومين

 دند دفاع کرد. ــ تاخته بو
ايرانيسم بلکه درطيف هواداري مصدق توانست جائي در سياست  فروهر نه با جاذبه پان

مرداد، در کربالي  28اي  اسطورهـ ايران بيابد و همراه آن طيف چنان در فضاي مذهبي 
مصدقي، فرو رفت که کورکورانه سر از گودال مار انقالب اسالمي درآورد. سرکشي و 

يش از آن بود که رژيمي سراسر دشمن ايران و ايرانيت را برتابد. اما اگر شرزگي فطريش ب
هاي  داشت بهاي وفاداري خود را به اصول خويش با زندان در رژيم پادشاهي که دشمن مي

اش همه نقد زندگي را باخت. زندانبانان  پيمانان انقالبي پرداخت، در رژيم هم گاهگاهي مي
کردند.  ردي چنان سره و به يک ايراني کمياب پنهان نميپيشين او احترام خود را به م

شرمشان احترام پيکرهاي پاره پاره او و پروانه  ياران انقالبي پيشينش با کاردهاي بي
اسکندري، همسرش ــ او نيز يگانه بانوئي موقتا به بيراهه افتاده ــ را هم نگه نداشتند. 

که وجودشان از آن بيگانه بود. يکي از  دکتر عاملي و فروهر هردو قرباني انقالبي شدند
روي طبع، خوشبينانه و با ماليمت بي هنگام، به موج انقالبي تسليم شد تا مهارش کند؛ 
ديگري زنداني يک دوره تاريخي و همان اندازه گمراهانه، به آن موج پيوست تا سوارش 

 شود.
بيرون بيايم. از حدود بود که شروع کرده بودم از عوالم کودکي سياسي  ها از همان وقت

تر پرداخته بودم. اما خطر حزب توده خيلي زياد بود.  بيست سالگي اندکي به مطالعات وسيع
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اي بر نسل جوان ايران پيدا کرده بود و عالم روشنفکري ايران سراسر در  تسلط گسترده
وفق کوشيديم که آن تسلط را بشکنيم که البته م اختيارش بود. ما در آن انجمن هنري مي

نشديم و من به اين نتيجه رسيدم که فقط با يک گروه پرشور افراطي راديکال راست 
پيوستم به يک گروه سياسي که تازه تشکيل  توانيم با خطر حزب توده مقابله کنيم و مي

شده بود به نام سومکا، سوسياليست ملي کارگران ايران، که تقليدي بود از حزب نازي 
اش. براي اينکه براي ما، براي ايرانيان اصال اين  يد ضد يهوديشد يها آلمان منهاي جنبه

من پيوستم به  1330/19۵1جنبه سخت ضدکمونيستي داشت. در  يمساله مطرح نبود ول
ها  مشغول درس بودم. دبيرستانم را که به جاي شش سال  اين حزب. ديگر در آن سال

دانشکده حقوق و ضمنا چون از  رفتم به ه سال طول کشيده بود تمام کرده بودم و مييازد
 کار ديگري نتوانسته بودم بکنم به اين گروه تازه پيوستم.  لحاظ سياسي هيچ

 
 اين حزب را کی تاسيس کرده بود ؟ اميرحسينی ــ

 
 در آلمان که در راسشان دکترمنوچهر ياز تحصيل کردگان ايران يا حزب را عده همايون ــ

ن بود و حبيب اخوان يکي ديگرشان بود. چند تايي مکري قرار داشت و اخوي يکي ديگرشا
ها اين را ساخته بودند. بعد چون هيچکدام آن جذابيت  جمع شده بودند و به تقليد از آلمان

شان در آلمان به  را نداشتند که مردم را گرد آورند از يک دوست ديگر، همکالسي پيشين
داد دعوت کردند  اسکندريه درس مي زاده که در آن هنگام در دانشگاه نام دکتر داود منشي

زاده معروف  زاده پسر ابراهيم منشي که به ايران بيايد و رهبر اين حزب بشود. دکتر منشي
کميته مجازات بود و او هم در دوران رضاشاه به فرانسه فرستاده شده بود و زبانشناس 

آلمان تحصيل کرده اي زبردستي بود، خيلي دانشمند، و بعد به آلمان رفته بود و در  حرفه
بود و در نيروي زميني آلمان هم خدمت کرده بود و در دوره خدمتش مدتي زندانبان 
زندانيان جنگي روسيه در آلمان بود و آنجا با چند اسير تاجيکي آشنا شده بود و براي ما 

ي پدر، تاجيک“ها وقتي از او فارسي شنيده بودند به او گفته بودند:  کرد که تاجيک تعريف مي
خبر از جهان پيرامون و تاريخشان  ها را بي تاجيک تا آن اندازهها  روس“ اي؟ از کجا آموخته

هاي آن دوره بخش عمده  تاجيک نگه داشته بودند.شان و همسايگانشان  و گذشته
گرايان  ها و نسبي ند، همان فرهنگي که اسالميدفرهنگشان را به سادگي فراموش کرده بو

ه واپسماندگي را به نام ژويه زنند و هر ناروائي و جنايت و ب دم ميفرهنگي اينهمه از آن 
 کنند.  نگهداري آن توجيه مي

و  ،بزرگ،( سراپا دانش و ذوق“ ف“زاده مردي بسيار بسيار با فرهنگ بود )فرهنگ با  منشي
عمق زندگي فرنگي را دريافته بود و عمق فرهنگ ايراني را آشنا بود. يکي از مردان 
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ي داشت. يک شيوه نگارش خيلي استثنايي و نيرومندانش بود و نثر بسيار غني ه زمتبرجس
در بدر در پي “ها به نام  ويژه خودش. چندين کتاب نوشته است. يک مجموعه داستان

بود و به چاپ نرسيد.  يکه خاطرات“ مانند گياه هرز بار آمديم“يکي ديگر به نام “ بهشت
دو کتاب ترجمه کرد:  Jose Ortega Y Gasetاست هاي زياد کرد. از اورتگااي گ ترجمه

هردو کتاب اثر پايداري در من بجاي گذاشت.  “ها. طغيان توده“و  “انتلکتوئل و ديگري“
اي گاست از متفکران اجتماعي بزرگ سده بيستم است و انتلکتوئل و ديگري  شيواترين 

ترجمه را رتشت نيچه هايي از ز رود. او همچنين تکه توصيف اين تيپ انساني بشمار مي
اي داشت. من خيلي زياد تحت تاثير نثر او قرار گرفتم. منتها به  العاده کرد. نثر فارسي فوق

دوستانش بي وفايي کرد. به محض اينکه رسيد، زير پاي دوستانش را به کمک همساالن 
دهندگان اصلي حزب  من جارو کرد. وقتي من وارد حزب شدم آن دسته اول که سازمان

وار  ترها حزب را در دست گرفتيم. و بعد هم ميمون همه را اخراج کرده بود و ما جوان ،ندبود
 يکرد، حتا سبيلش. موي هيتلري نداشت و ميان سرش طاس شده بود ول از هيتلر تقليد مي
 ها، عبارات شديدا تقليدي از هيتلر بود.  سخن گفتن، واژه

 
و رهبری حزب را به عهده گرفت چند سال زاده وقتی به ايران آمد  منشی اميرحسينی ــ

 داشت؟
 

داشت. خانمش و چهار فرزندش را در آلمان  بايد حدود سي و هشت سال مي همايون ــ
ها پيدا کرده بود که خانمش شايد نتوانسته بود  رها کرده بود، روابط آشکار زيادي با خانم

جذابيت او به عنوان يک  تحمل کند. بيوفائي در وجودش بود و تقليد بسيار. اما ما از
توانست   اي پرقدرت و مي کرديم، سخنران خيلي توانايي بود و نويسنده سخنران استقبال مي

ترين نيرويي بود که  مردم را جلب کند. حزب سومکا هيچ وقت بزرگ نشد ولي مهم
سايه به کلي زير  ديگرانها و  ايرانيست ها ايستادگي کند. پان توانست در برابر کمونيست مي

 سومکا قرار گرفتند.
 

 های اصلی مرامنامه سومکا چه بود؟ نکته اميرحسينی ــ
 

آورم . ولي تا آنجا که به ياد  البته آنقدر گذشته است که من به خاطر نمي همايون ــ
جنبه بدترين ها در آلمان بود، منهاي  آورم اين مرامنامه رونويسي از ادبيات حزبي نازي مي

هاي ملي، نقش  از جهت تکيه بر جنبه يول (.کرد ا از اسرائيل دفاع مي)سومک يهود ستيزيش
فرماندهي دولت در اقتصاد، جاي زنان در خانه و حالت ضد برابري زن بسيار به برنامه 
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ن هيج هاي آلمان شبيه بود. چون دسترسي به آن منابع ندارم و اال ناسيونال سوسياليست
 ناگزير به همين کليات بايد بسنده کنم. توانم جزييات را به خاطر بياورم  نمي

 

 کردند؟ اعضای حزب اونيفورم برتن می اميرحسينی ــ
 

پوشيديم. عالمت حزب هم  هاي سياه مي بوديم. پيراهن انبله، ما پيراهن سياه همايون ــ
ساختيم و به سينه و به بازوبندهايمان  اين عقاب را از برنز مي عقابي بود استيليزه شده و

هايش را راست گشوده بود وخودش راست  اين عقاب طرحي ساده و زيبا داشت. بالبود. 
زاده با هنرمندي  ايستاده بود؛ به صورتي شبيه عالمت فروهر ساده شده بود و دکتر منشي

تمام آن را طراحي کرده بود. و بعد به تقليد حزب نازي يک گروه حمله داشتيم و آنها در زد 
دادند و يک سازمان  ها خيلي جسارت و توانايي به خرج مي اي ودهخوردهاي خياباني با ت و

 پيرامون خود گرد آورد.جوانان داشتيم و حزب توانست چند صد نفر را 
 

 بيشتر در تهران ؟ اميرحسينی ــ
 

اي شهرهاي ايران هم  بيشتر در تهران ولي در خوزستان، آذربايجان و  پاره همايون ــ
ين حزب تا فرمانده حزب باال رفتم. بيشتر کار حزب دست من هايي داشت و من در ا شعبه

 داديم . يبود و روزنامه حزب هم دست من بود که انتشار م
 

 نوشتيد. مقاالتی هم طبيعتا می اميرحسينی ــ
 

 نوشتم. نوشت. من مقاالت را مي زاده مي هميشه. سر مقاالتش را منشي همايون ــ
 

 عار؟ا نام مستبا نام خودتان يا ب اميرحسينی ــ
 

 .با نام خودم همايون ــ
 

در کتاب اول مجموعه رجال عصر پهلوی که درباره شماست  اميرحسينی ــ
و مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت “ داريوش همايون به روايت اسناد ساواک“

اطالعات جمهوری اسالمی انتشار داده از قول ساواک دو سه جا نوشته که 
 اران سومکا بود. سرلشگر ارفع از سردمد

 

زاده با او ارتباط داشت و به ديدنش  نه او عضو حزب نبود ولي دکتر منشي همايون ــ
 رفت. مي
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 چه کسانی از همفکران حزبی آن زمان يادتان هست ؟ اميرحسينی ــ
 

از سران اين حزب شاپور زندنيا بود، ضياء مدرس بود، دکتر در حقوق و وکيل  همايون ــ
که از معدود دوستان نزديک من شد و مردي با ارزش استثنائي بود و دادگستري بعدي 

کرد. رجبي بود که در  حق زندگي به گردن من دارد. معيني بود که گروه حمله را اداره مي
 سازمان جوانان يا ايرانفرزندان بود؛ حکمت بود. 

 
 های کوچکشان خاطرتان نيست ؟ نام اميرحسينی ــ

 
د. چند گاهي در ايرانفرزندان همکاري کرد و به زودي به چپ بيژن حکمت بو همايون ــ

 خاطرم نيست. ديگر بعد از چهل پنجاه سال اين ي دررجبنام پيوست. معيني هوشنگ بود. 
بود که بعدها هم کيان  يک گروه به هم پيوسته بوديم. منوچهر رفيع يها يادم رفته ول نام

 رييس گارد نخست وزيري شد. 
 

 وره  نخست وزيری چه کسی ؟د اميرحسينی ــ
 

که من به آن حزب رفتم ما سخت به جنبش ملي  1330در دوره هويدا. از  همايون ــ
کردن نفت پيوستيم. براي اينکه روحيه شديد ناسيوناليستي و ضد انگليسي داشتيم و به 

ما به سود مصدق تظاهرات  1331ر اش بوديم. در سي تي شدت طرفدار مصدق و مبارزه
ها  خود من در اين تظاهرات شرکت داشتم در خيابان اکباتان با صف مسلح پاسبان کرديم.

بار يورش برديم و در همان خيابان چند نفر تير خوردند و کشته و  روبرو شديم و چندين
شدند و همان روز بعد از ظهر بود که اعالم شد مصدق به نخست وزيري برگشته  يزخم
 گريستن خيلي از مردم بودم.من در ميدان توپخانه شاهد . است

 
 کردند؟ از شادی گريه می  اميرحسينی ــ

 
بله، و همان روز هم در الهه پيروزي ايران بر انگليس اعالم شد که بهترين  همايون ــ

ولي پس از  (.)که در روانشناسي ايراني آغاز پايان است دوره، بهترين روزهاي مصدق بود
مبارزه خارجي را زير سايه  يشد و مبارزات داخل سي تير به تدريج سياست ايران فاسد

گرفت. بين شاه و مصدق جنگ شروع شد و پيرامون مصدق به سرعت شروع کرد به خالي 
اي به خودش گرفت و ناشکيبايي بيش از اندازه در برابر  شدن، و مصدق حالت خود کامه
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و مزدور انگليس کرد به عنوان خائن  هر مخالفي پيدا کرد و هرکس که صدايي بلند مي
 خورد. برچسب مي

 
اش در تاريخ  السلطنه جای شايسته کنيد که به قوام فکر نمی اميرحسينی ــ

 معاصر ايران داده نشده است؟
 

شناسند.  طور است و خوشبختانه کم کم قدر او را بيشتر مي کامال همين همايون ــ
هاي خارج از سوي  گاهالسلطنه چه در جمهوري اسالمي چه در دانش کارهايي روي قوام

اي بود و قابل  السلطنه البته شخصيت بسيار پيچيده پژوهشگران ايراني شده است. قوام
انگيز. از سويي نماينده خالص اشرافيت سنتي ايران با تمام  ها بحث بحث. به قول امروزي

 کش بود و اش بود، از جمله فساد که جزو طبيعتش شده بود. بسيار نقشه هاي منفي جنبه
کرد عادت  هاي خيلي پيچيده که همه را سرگردان مي گر بود و تودار، و بازي حيله

العاده نيرومند بود که نظيرش در  اش بود. در عين حال يک شخصيت فوق روزانه
 برد به اهميت درستکاري در سياست ايران پي ميسياستگران ايران کمتر ديده شد. او اگر 

اش برآمد روي  ند. ولي آن مقدار کاري که از عهدهتوانست بک تري هم مي کارهاي بزرگ
رفته در دو زمينه بود: يکي از آغاز سده بيستم و ورودش به سياست متوجه شد که  هم

مسئله ايران ميان شوروي و انگلستان جز با توسل به يک نيروي برآينده آن زمان که 
کند که  لح ملي حکم ميامروز ابر قدرت تنهاي دنياست يعني آمريکا قابل حل نيست و مصا

شد و وزن متقابلي در مقابل شوروي و انگلستان اتر به آمريکا ب سياست ايران هرچه نزديک
ها را به صنعت  در سياست ايران پيدا شود و سخت کوشيد که از همان آغاز پاي آمريکايي

در اين خدمت نفت ايران باز و عالقه آنها را به ايران زياد کند، و اين خدمتي بود. او البته 
 تنها نبود ولي يکي از پيشروان و يکي از معماران اصلي اين سياست بود. 

السلطنه کرد، که دنباله همان تصميمي بود که او در آغاز  دومين خدمتي که قوام
بحران اش در همان اوايل دهه سوم سده بيستم گرفت، اين بود که در  هاي سياسي فعاليت

ها نشان  استادانه ديپلماتيک راه گريز آبرومندانه را به روس يک بازي بسيارآذربايجان با 
ها را مات کرد و بدون دادن کمترين امتيازي  داد و با يک فريب مشروع ديپلماتيک روس

به شوروي نيروهاي آن کشور را از ايران بيرون راند و آذربايجان و کردستان را به ايران باز 
الملک،  ران آن روز ايران، مردماني از قبيل صدر و حکيمبود با سياستگ گرداند. اگر قوام نمي

العاده انگلستان در سياست ايران که گرداننده اصلي هيئت حاکمه آن وقت  و نفوذ فوق
 ونييافتند چون دنبالش بودند. کميس تقسيم ايران مي ها راه حلي براي ايران بود، انگليسي

شد. و حکيمي  شيده بودند و داشت عمل ميهايي بود که آنها اندي حل سه جانبه يکي از راه
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ن طرح را آآورديم ــ   را مي ها نامن ما با ننگ اين در آن زمانخست وزير وقت ــ که 
پذيرفته بود و نزديک بود که ايران در ميان سه کشور بزرگ آن زمان، پيروزمندان جنگ 

 تقالل ايران نماند. و نشاني از اس ،1907 يکبار ديگر ،جهاني دوم، به صورتي تقسيم بشود
پادشاه، محمدرضاشاه پهلوي، البته در نگهداري ارتش خيلي خوب مقاومت کرد و زير بار 
گنجاندن و در برگرفتن افسران فرقه دمکرات در ارتش ايران و تسليم ارتش نرفت. 

پادشاه صورت ظاهر  ،ها تسليم شدند در آذربايجان زير فشار روساگر چه هاي ارتش  واحد
ها مقاومت  روس برابردر  بود، توانست، اگر قوام نمي داشت. ولي او هم به تنهايي نميرا نگه

گردد که از روز اول تصميم  بر مي ،السلطنه، احمد قوام کند و اين اعتبار بيشتر به قوام
زيربار تجزيه ايران نرود و ايران را دست نخورده از جنگ به پشتيباني قاطع امريکا گرفت 

سويه و روشني  ون بياورد و اين کار را هم کرد. بازي قوام البته بازي يکجهاني دوم بير
نبود يعني در اين نبرد ديپلماتيکي که در گيرش شده بود او نه فقط با شوروي و حزب توده 

دانست که محمدرضاشاه ميانه خوشي با او  جنگيد. براي اينکه مي بلکه با دربار پادشاه مي
هد کرد و براي استوار کردن جاي خودش با حزب توده شايد بيش ندارد و او را برکنار خوا

خواست نزديک بشود، بيش از آنچه که براي مانور ديپلماتيکش الزم  از اندازه هم مي
اش را به خطر بيندازد.  داشت، ولي من مطمئن هستم که نه به آن اندازه که طرح اصلي مي

محض ايران داشت احتماال حاضر او در هراس بجائي که از قدرت شوروي و ناتواني 
به هر حال قوام تا آنجا بود امتيازات بيشتري هم به استالين بدهد ولي نه از سر سازش.  مي

هاي جرج آلن  پيش رفت که ــ چنانکه اسناد وزارت خارجه آمريکا و يادداشت يدر اين باز
ها هم تا  آمريکاييدهد و اين اسناد چاپ شده است ــ  سفير وقت آمريکا در ايران نشان مي

کند و او همه را در تاريکي نگه داشته  دانستند که چه مي نمي آخر اعتمادي به او نداشتند و
 که جنبش جنوب را در ها ها تا حزب توده تا قشقايي ها تا شوروي بود از شاه تا آمريکايي

اي شوروي و ه روي برابر زياده برابر حزب توده راه انداختند و به قوام کمک کردند که در
گرفت. اما طرح  حزب توده به صورتي حق به جانب مقاومت کند. او همه را به بازي مي

 برايش روشن بود و در آن طرح کامياب شد.  ياصل
ام که وقتي استالين که مردي بود که  هايي هم من از رفتار قوام در کرملين شنيده داستان

السلطنه بود  را که رياستش با قوام يئت ايرانشد هي کرد و دير از خواب بيدار مي دير کار مي
السلطنه دستور داده بود هواپيما را آماده کنند  در کرملين در ديدارشان معطل کرده بود، قوام

خواسته بودند  پوزشها با ناراحتي و با شتاب برگشته بودند و  که به تهران برگردند و روس
در آمده بود به دليل همين  يز در دوستو ديدار انجام گرفته بود و استالين هم خيلي ا

السلطنه در واقع کاله در دست به پايتخت  السلطنه. تصور بکنيد که قوام واکنش سخت قوام
رود براي اينکه آنها را راضي به تخليه ايران بکند و در آن شرايط  کشور فاتح اشغالگر مي
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د. خيلي شخصيت سترگي دار هم اين احترام به خودش، اين احترام به کشورش را نگه مي
 بود. 

اش  همان طور که گفتيد جايش در تاريخ ايران هنوز کامال شناخته نيست. معايب شخصي
اش به کنار، ولي خدمتي که او به يکپارچگي ايران کرد با خدمت  به کنار، معايب سياسي

 روزير ديگري قابل مقايسه نيست. تنها سردارسپه از اين نظ مصدق، با خدمت هيچ نخست
گذرد براي اينکه پاي يکپارچگي ايران در ميان بود. محمدرضاشاه هم  يالسلطنه م از قوام

نشان داد ولي خوب  يبعدها در مساله جزاير خليج فارس همين استادي را در ديپلماس
تر و از موضع قدرت بود. اين است که بايد ما  شرايط ايران آن موقع خيلي بهتر و آسان

السلطنه در تاريخ معاصر ايران اهميت بدهيم. او در کنار رضاشاه  ه قوامخيلي بيش از اينها ب
ايم و الزمش داريم: پارادايم  متفاوتي است که ما بسيار از آن دور افتاده“ پارادايم“نماينده 

اي که کشور را با آنچه در  برنده. در روانشناسي ما شهيد مظلوم شکست خورده جاي برنده
 برد گرفته است. پيش ميو حتا کند  حفظ ميدسترس است 

 
 بعد از سی تير چه می کرديد؟ اميرحسينی ــ

 
ما همچنان با حزب توده در مبارزه بوديم. در شهريور آن سال يک گروه از  همايون ــ

هفت هشت نفري کم و بيش، به سرکردگي ضياء  “ايرانفرزندان“سازمان جوانان سومکا 
مجارستان  يمي حزب، رفتند و به دفتر بازرگانمدرس سرخود ولي به پيروي ازسياست عمو

ها بود در چهار راه  روس ، در واقع مرکز تبليغاتيکه خانه فرهنگي “وکس“در تهران و 
و  يالسلطنه تهران حمله کردند و در و پنجره و شيشه را شکستند و شعارهاي روس قوام

در حزب در حال مبارزه  کمونيستي را پايين آوردند. در آن روزها ما با يک گروه انشعابي
 بوديم و آنها را بيرون کرده بوديم.

 
 علت انشعاب چه بود و انشعاب کنندگان که بودند؟ اميرحسينی ــ

 
بکلي و اينها اشخاص بي سر و پا  يمتاسفم که بايد اين کلمات را بکار ببرم. ول همايون ــ

دانم دکتر  اصال نميـ بي فرهنگ که درست نيست ولي بيسوادي ــ بودند و ـبي فرهنگ 
زاده اينها را در درجه اول چرا به حزب آورده بود. اعضاي اتحاديه يخ فروشان تهران  منشي

بودند و با ما که اکثرمان جوانان دبيرستاني و دانشگاهي بوديم در آن حزب هيچ تناسبي 
خير،  دانم اصال عقايدي داشتند يا نداشتند. رفتارشان و حرکاتشان و عقايدشان، که نمي

فضاي خيلي غيرقابل تحملي در حزب بوجود آورده بود و ما اينها را از حزب بيرون کرديم 
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شان هم  تواند با آنها کار بکند. رفتار بعدي زاده هم باالخره متوجه شد که نمي و دکتر منشي
شان چه اندازه اشتباه بوده است. براي اينکه نه تنها به حزب حمله  نشان داد که راه دادن

ورند و حزب را بگيرند بلکه بعد رفتند و به آخواستند ما را از پاي در  يزيکي کردند و ميف
 وها  زاده در حمله به اين خانه دروغ شهادت دادند که ما، کساني مثل من، مثل خود منشي

مراکز کمونيستي دست داشتيم در حالي که هيچ کدام سهمي در آن حمله نداشتيم. 
دانستند و  پرست مي ها با اينکه خودشان را خيلي ميهنمنظورم اين است که اين

همفکران خودشان را در ولي در يک مبارزه داخلي ابايي از اين نداشتند که  ،ضدکمونيست
هاي بيشتري از اين  ها لو بدهند. من بعدها به نمونه به سود کمونيست مبارزه ضدکمونيستي

منش شخصي آنهاست، از اينرو کاراکتر را . رفتار سياسي مردمان امتدادي از افراد برخوردم
  بايد شمرد. تر مي از عقايد سياسي مهم

 
 جريان حمله به حزب چه بود ؟اميرحسينی ــ 

  
به مرکز حزب که در خيابان خانقاه بود حمله کردند و ما با تيراندازي و  روزيک  همايون ــ

شان را هم تصرف  ديم و جيپسالح سرد با آنها درگير و گالويز شديم و آنها را عقب نشان
کرديم و بعد با آن جيپ ــ خود من سرکرده آن عمليات بودم ــ کاميون آنها را که 

العاده بود، براي اينکه  کرديم، خارق کشيد آتش زديم. ما کارهاي عجيب مي برايشان يخ مي
ي آن اي بود که مرکز اينها بود و کاميونشان جلو خانه منزل من در مثال صد متري قهوه

خانه بود و ما رفتيم و کاميون را با کوکتل مولوتف آتش زديم. ولي چنان ترسي از ما  قهوه
اي آشفته بود که  به دل داشتند که جرات تالفي نکردند. در آن دوره اوضاع ايران به اندازه

ها دم  افتاد. کساني که از دمکراسي در آن سال چنان رويدادهائي هر روز به آساني اتفاق مي
اش اين نيست  دانند که دمکراسي چه اندازه به قانون و نظم نياز دارد و همه زنند نمي مي

خواهند بي هيچ مسئوليت مدني بگويند و بنويسند. خالصه  که عده کمي بتوانند هرچه مي
اينها با ما خيلي دشمن شده بودند و رفتند و به شهرباني گزارش دادند که آن حمله را ما 

 ا هم حزب ما کرده بود. ايم. واقع کرده
روزي ما در حزب مشغول فعاليت و کارهاي خودمان بوديم ماموران شهرباني و حکومت 

 ـچون تقريبا تمام دوره دکتر مصدق حکومت نظامي بود، تقريبا تمامش ـ ـنظامي ـ
 يزاده را به اضافه هشت نفر از ما دستگير کردند و به زندان موقت شهربان يريختتند و منش

بردند  کردند مي ند و بارها از ما بازجويي کردند. ما را نصف شب از خواب بيدار ميبرد
ايم و  کرديم که حزب شرکت نداشته و ما نبوده کردند. ولي ما انکار مي بازجويي مي

را که حمله کرده بودند نجات داديم. هيچ کس را لو  يدانيم که بوده است و آن کسان نمي
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ضد ما  يم. نزديک سه ماه در زندان بوديم و چيزي نتوانستند برنداديم و زنداني را کشيد
پيدا کنند. چون شهادت آن عده قابل قبول نبود. با ما درگيري پيدا کرده بودند و غرض 

اي  پرونده يداشتند و کس ديگري هم چيزي نگفته بود. پس از سه ماه ما را آزاد کردند ول
اي افتاده بود و  در دادگستري دست قضات تودهما تشکيل داده بودند و اين پرونده  يبرا

چون نتوانستند چيزي بر ضد ما پيدا کنند، با توجه به يکي از مواد مرامنامه حزب که 
نيست، براي ما به عنوان  يتغييري را در قانون اساسي پيشنهاد کرده بود که چيز غيرقانون

احضار شديم. موضوع قابل قيام بر ضد سلطنت مشروطه پرونده درست کردند و به دادگاه 
جيپي را که به زور گرفته بوديم پس نگرفتند و به صاحبانش  امالحظه آن بود که حت

 کنم در شهرباني به حزب ما محبتي از نظر ضدکمونيست بودنش داشتند. ندادند. تصور مي
 

اين يک اشاره کلی بود يا اسم برده شده بود که فرضا اصل  اميرحسينی ــ
 شماره فالن ؟

 
نه، موضوعي را که در قانون اساسي خالفش بود دفاع کرده بوديم که بايد  همايون ــ

اند قيام بر  و آنها گفته بودند اينها چون خالف قانون اساسي تبليغ کرده قانون تغيير کند
ضد سلطنت مشروطه است و ما اصال طرفدار پادشاه بوديم. ما را در ماه اسفند به دادگاه 

 آن اتهام فقط قابل طرح در دادگاه نظامي بود. نظامي بردند چون
 

 چه سالی ؟اميرحسينی ــ 
 

به دادگاه بردند. اين تاريخ را به يک دليل احساسي  1331/19۵2بيستم اسفند  همايون ــ
در خاطر دارم. در دادگاه من نقش اصلي را داشتم و با اشاره به سوابق تغيير قانون اساسي 

ه در اين مورد  بعدا با اصالحاتي در قانون اساسي ايران شده هائي ک بيني در جهان، پيش
و سوابق تغيير مواد قانون اساسي در خود ايران دفاعي کردم و با کف زدن حضار روبرو  ،بود

شدم و ما همه تبرئه شديم. وقتي من خواستم از دادگاه بيرون بيايم باز ماموران حکومت 
گاه حضور داشت برآشفته شد و به دفتر رئيس نظامي دستگيرم کردند. مادرم که در داد

شهرباني رفت و با فرياد و تشدد اعتراض کرد که پسر تحصيل کرده و سياسي مرا نبايد به 
زندان بزهکاران بيندازند و همان سبب شد که مرا به زندان عمومي نبردند و اطاق 

ود و من متاسفم که اي در زندان موقت شهرباني به من دادند. مادرم چنان زني ب جداگانه
ها يا او را به دادگاه و زندان کشيدم، يا به اطاق عمل بيمارستان. من براي بار دوم به  سال

زاده را به همين استناد  شدم. چند روز پيشش هم منشي موجب ماده پنج دستگير مي
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اسفند فعال بوديم خيلي تالش کرده بوديم براي  9تظاهرات  دستگير کرده بودند. ما در
  9دهم به آن فعاليتي که در  مان را ربط مي ينکه شاه از ايران نرود و من اين دستگيريا

 اسفند کرده بوديم. وضع دمکراسي در آن زمان از اين قرار بود.
 

تان آغاز شد. به اين  شما سه ماه زندان بوديد، بعد هم که محاکمه اميرحسينی ــ
 شيد ؟توانستيد فعال با اسفند چگونه می 9ترتيب در 

 
در آن مدت آزاد بودم. بعد از آن، سه ماهي آزاد بودم. بعد براي محاکمه در  همايون ــ

زاده را زودتر گرفته  اسفند ماه به دادگاه رفتيم و از محاکمه مرا به زندان بردند. دکتر منشي
اره به اسفند و مرا هم در دادگاه گرفتند و دوب 9بودند چند روز پيش از آن. همه در ارتباط با 

زندان رفتم و تا اواخر ارديبهشت در زندان بودم. دو ماه زنداني بودم يعني جمعا نزديک به 
پنج ماه شش ماه حکومت دکتر مصدق را در زندان بسر بردم و اين بار ديگر با همرزمانم 

زندانيان تاريخ و جغرافي و  يدر زندان نبودم. تنها بودم ولي دوستان زياد پيدا کردم. برا
آيد. زندانيان همه به کلي  گفتم. مثال اينکه باران چگونه مي زيک و تاريخ طبيعي ميفي

بيسواد بودند. خيلي وضعم در زندان خوب بود و احترامي داشتم. از دزدان زنداني دانستم 
گفتند. مردم  کردند مال مي وار که با آن درهاي قفل شده را باز مي که به اهرمي قندشکن

 کنند. د گونه بيان ميعقايدشان را به ص
هاي  کرد يعني اوال شيوه شهرباني در دوره افشار طوس تمرين سازمان امنيت شدن مي

نامه گرفتن که از آن وقت  و فشار آوردن؛ ثانيا توبهسياسي سختگيرانه در رفتار با زندانيان 
ادري که ها بکار برد. به من چند بار توسط سرهنگ ن اي باب شد و بعد ساواک در مورد توده

ام را از دولت ملي اعالم  اي بنويسم و پشتيباني رئيس آگاهي بود پيشنهاد کردند که نامه
ها  اي بکنم که مرا آزاد بکنند و من نکردم. در ارديبهشت، اواخر ارديبهشت که فعاليت توده

 خيلي باال گرفته بود مرا آزاد کردند و از زندان بيرون آمدم. 
 

تير به نفع مصدق تظاهرات کرديد. بعد چه اتفاقی  شما در سی اميرحسينی ــ
افتاد که از مصدق روی برگردانديد و آنجا برای نمونه حاضر نشديد که وفاداری 

 خودتان را به دولت مصدق اعالم کنيد و از زندان بيرون بياييد ؟
 

اوال چون ما را گرفته بودند. دو بار خود مرا در دوره حکومت دکتر مصدق  همايون ــ
ترش اين بود که از بعد از سي تير  مهم يتوقيف کرده بودند و طبعا من خشمگين بودم. ول

ما ديديم که در ايران خطر، خطر کمونيسم است. مصدق با دامن زدن به آشفتگي در کشور 
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اي که به  و منحرف کردن مبارزه از جبهه خارجي به جبهه داخل و با دست گشاده
ها را   کند. ايران آن سال بزرگي روبرو مي تهديدت ما را دارد با ها در ايران داده اس اي توده
ها از تسلط شوروي داشتند نگاه کرد. امروز براي ما  ي که بيشتر ايرانيترسبايد در پرتو  مي

 يها هميشه زير سايه تهديدآميز شوروي زندگ اصال قابل تصور نيست ولي ما در آن زمان
ها با  غافل نبوديم. خود من تمام زندگيم در آن سال اي از اين موضوع کرديم و لحظه مي

را بگيرند و با ي هاي تکهرا از هم بدرند و  کشورايند و اين ياين ترس که يکبار روس ها ن
که دو استان ايران عمال جدا شد ما در  1324ل ها تقسيم کنند بسر بردم. در سا انگليسي

ها و  را به آذربايجان بفرستيم و با روس ريختيم براي اينکه کساني هايي مي آن انجمن طرح
ها به حکومت  ييم که انگليسه بودديد هم 1332۵وري مبارزه بکنيم. در سال  با رژيم پيشه

ايران پيشنهاد تشکيل کميسيون سه جانبه کردند، انگليس، آمريکا شوروي، که عمال ايران 
اي  کردن نفت وسيله يارزه ملرا تقسيم بکنند و اين براي ما خطرناک بود و ما ديديم که مب

شده است که حزب توده قدرت بگيرد. براي اينکه جبهه ملي وجود نداشت، نامي بيش 
مه را از گرد خودش کرد. تک و تنها بود؛ ه نبود. مصدق اعتنايي اصال به جبهه ملي نمي

اراضي شد؛ وضع زندگي مردم بد بود، همه ن تر مي . اقتصاد روز بروز خرابپراکنده کرده بود
اکبر سياسي رئيس  شد. به نوشته دکتر علي بودند و حزب توده هم دائما قدرتش افزوده مي

توانست افسر شهرباني را دستگير و در محل  دانشگاه تهران در خاطراتش آن حزب مي
ترسيديم،  حزب بازجوئي کند. بعد هم اصرار مصدق بود به اينکه شاه از ايران برود و ما مي

کرديم خروج شاه از ايران با از بين رفتن  ها، که شاه برود. فکر مي ه ايرانيمثل تقريبا هم
استقاللش يکي است. اينها ما را در مقابل مصدق قرار داد. البته زنداني شدن خود من هم 

 مساله بسيار مهمي بود.
 

 گرفت؟ حزب سومکا در آن دوران از دربار کمک می اميرحسينی ــ
 

گرفت. ولي بعدا من داليلي بدست آوردم که دو نويسنده   کمک نمي نه، از دربار همايون ــ
ظاهرا پوششي بيش  کهمطبوعات آن وقت ايران، يک شرکت بازرگاني درست کرده بودند 

کردند و  هايي مي هاي ضد کمونيستي کمک ها و گروه نبود و در آن دوران به احزاب و دسته
اي  کار نداشت ولي زندگي کم و بيش آسوده زاده يبينم که منش گردم مي من حاال که برمي

گرفت   يهايي م بود و به نظرم از آن منبع کمک او تامينکرد، يعني همه نيازهاي اوليه  مي
هايي در آن دوران خرج  نگار و آن شرکت پول ها توسط آن دو روزنامه و آمريکايي

اند و نور  نام برده“ بوسکه“ در  آن دوره از اين دو به نام برادران“ سيا“کردند. در اسناد  مي
نام آنها را نوشته است. يکي از سردستگان گروه “ شاه، مصدق، زاهدي“محمد عسگري در 
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دانشجويي که در دانشکده حقوق آن زمان سخت با حزب توده در جنگ بود و ما چند بار 
 … ها کمک کرديم به تازگي به من گفت به خود او اي به او در زد و خوردهايش با توده

 
 آن شخص کی بود ؟ اميرحسينی ــ

 

مش را نياورم. خود آن آقا به من گفت که از آن دو نادهم  من ترجيح مي همايون ــ
زاده هم کمک  کنم که دکتر منشي گرفته است و من تصور مي نگار کمک مي روزنامه

 1332 يک تجربه دارم. پس از اينکه در بهارهم گرفته است ولي از دربار خير. خود من  مي
مرداد يک کسي به نام طباطبايي که از سياست  28از زندان آزاد شدم، اندکي پيش از 

زاده هنوز در زندان بود و من حزب  پيشگان آن زمان بود با من تماس گرفت. دکتر منشي
کردم  و ما براي انتشار روزنامه سومکا معطل بوديم و او نهصد  را به نام فرمانده اداره مي

 مرداد.  28کمک کرد و من با آن نهصد تومان روزنامه را در آوردم پيش از  تومان به من
 

 اسم روزنامه حزب چی بود ؟  اميرحسينی ــ
 

 سومکا. همايون ــ
 

 : تيراژ سومکا چقدر بود ؟اميرحسينی
 

ها ضد کمونيست بودند و  تيراژش چند هزارتايي بيشتر نبود ولي خوب خيلي همايون ــ
 طرفدار ما بودند.

 
آيا سومکا هيچگاه به نام ديگری هم منتشر شد؟ من اين را از   اميرحسينی ــ

 پرسم. ام می روی مطلبی که در کتابی خوانده
 

خواهند  در دوره مصدق نخست وزير اعالم کرد که مطبوعات آزادند هر چه مي همايون ــ
زيريش با به دولت و به شخص او حمله کنند. ولي او تقريبا در سراسر دوران نخست و

برد و از تصويب  کرد. قانون حکومت نظامي را به مجلس مي حکومت نظامي کار مي
توانست هر  گذراند و از آن پس سروکار افراد و مطبوعات با حکومت نظامي بود که مي مي

اي را توقيف کند و هر کسي را به زندان بيندازد. با اين ترفند قانوني، دولت در  روزنامه
ها نيست ولي حکومت نظامي به دستور  ها و دستگيري رد که مسئول توقيفک ظاهر ادعا مي
در دوسال و چند ماه نخست  بود. کرد؟ مسلما زير فرمان جامعه مدني نمي که عمل مي
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ي به دليل مخالفت زرگوزيري مصدق شايد چهار صد پانصد روزنامه توقيف شدند و گروه ب
امتياز روزنامه صادر شده بود و  صدهاآن دوره با نخست وزير به زندان افتادند. منتها در 

هاي توقيف شده روي رابطه دوستي يا شايد با پرداخت پولي به  رسم بود که روزنامه
يافت. ما هم چند  کردند تا توقيف خودشان پايان مي صاحبان امتياز، از نام آنها استفاده مي

 رديم.اي بيش نبودند استفاده ک بار از امتيازاتي که کاغذ پاره
 

 ها آيا سومکا هيچ وقت در انتخابات مجلس شرکت کرد؟ : در آن سالاميرحسينی
 

نه، حزب بسيار کوچکي بود و امکان برد در هيچ حوزه انتخاباتي نداشت و از  همايون ــ
و در نتيجه اصال موضوع مطرح  اشتند د از سي به باال چند تنميان رهبران حزب هم تنها 

ها دنبال پارلمان و پارلمانتاريسم نبوديم. يک حزب  اد در آن سالنبود. به عالوه ما زي
 فاشيستي اعتقاد چنداني به انتخابات و مجلس ندارد. 

 

همايون از سه ماه زندانتان بگوييد. آن سه ماهی که همه با  یآقا اميرحسينی ــ
 نفری که با هم دستگير شده بوديد. نههم بوديد. آن 

 

 زاده بسيار آموختيم.  کرديم. از دکتر منشي زيکارآمو در آن دوران ما همايو ــ
 

 همه باهم در يک جا بوديد ؟ اميرحسينی ــ
 
 نفر آنجا بوديم. نه همه با هم در يک جا بوديم . يک سالن بزرگ بود و هر  ــ
 

 در زندان قصر؟اميرحسينی ــ 
 

امه بود. بعد از مان هم خواندن اسکندرن نه، زندان موقت شهرباني؛ و تفريح همايون ــ
خوانديم و خيلي  گشوديم و مي هاي سياسي اسکندرنامه را مي هاي حزبي و بحث بحث

 کرديم. تفريح مي
 

 اين چه کتابی است؟اميرحسينی ــ 
   

نويسي  تر به سنت قصه اسکندرنامه يک داستان دوره قاجار است يا شايد قديمي همايون ــ
تر است.  رين و مشهورترينش است. اسکندرنامه قديميت ايراني که امير ارسالن احتماال تازه

عيار است که هشتصد نهصد سال پيش نوشته  ها، سمک ها، اين قصه نخستين اين کتاب
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سرائي  شده است و ارزش ادبي و جامعه شناسي دارد. اسکندرنامه سراپا خيالبافي و افسانه
هاي سفيد ظاهر  دار با علمبيکران است. مثال شرح صحنه يک نبرد: از مشرق صد هزار نقاب

هاي سياه. يعني همه چيز حالت جادوئي و بکلي  شدند، از مغرب صد هزار نقابدار با علم
خارج از منطق ولي همراه با يک حس طنز بسيار نيرومند؛ و به همين دليل ما تفريح 

ه خوانديم. ارزش داستاني، ارزش زبانشناسي، ارزش جامع کرديم وقتي اين کتاب را مي مي
اش خيالبافي گاه احمقانه است، يعني محصول فرهنگي  شناسي کتاب بسيار کم است. همه

بافد با سواد اندک. يکي از  مانده که نشسته است و فقط خيال مي اي سراپا عقب جامعه
هاي اين کتاب برخورد اسکندر با افالطون است. افالطون  حکيمي تصور شده است  صحنه

ماليد و مثل گوسفند پشم در  يسرما نخورد روغني به تنش مها براي اينکه  که زمستان
آن زمان است از فلسفه، از دانش. افالطون به  يآورد. اين نهايت تصور انسان ايران مي

توانيم  گوششان خورده بود و تصوري که از افالطون داشتند اين بود. ما امروز نمي
ته باشيم. خوبي اين اثر فولکلوريک تصوردرستي از اوضاع باورنکردني ايران عصر قاجار داش

داد که رمانش اسکندرنامه بود و  اي که ايران بود مي ن بود که چنان تصويري از جامعهآ
اش افالطون در پشم گوسفند و قهرمانش اسکندر. بهر حال براي ما زندانيان از همه  فلسفه

بسيار به ياد هاي پس از انقالب من  جا دست کوتاه وسيله تفريح خوبي بود. در سال
هموطنان چندان عموم هاي سياسي رايج  بينم تحليل اسکندرنامه افتادم و هنوز گاهگاه مي

 از آن عوالم دور نيست.
و بيشتر وقت ما به تميز نگه داشتن بود دشوار  و ها در آن زمان بسيار ابتدايي شرايط زندان

ي که به خورد زندانيان هائ و خوردني کردن آشغال محيط و قابل تحمل کردن فضاي زندان
زاده چنانکه گفتم آدم  موفق بوديم. منشي يزاده خيل گذشت و به کمک منشي مي دادند مي

ها را براي ما پيدا بکند. ما هم  حل توانست راه يبود و م يبسيار با فرهنگ و آگاه و داناي
هستم. ولي  زاده مديون همه تازه کار بوديم. من خيلي از لحاظ پرورش انتلکتوئل به منشي

دار جلوه کرد. اين  کردم خنده بزودي از آن مرحله فراتر رفتم و برايم کارهائي که مي
ام که با  زودي به مراحلي رسيدهه هميشه با من در زندگي بوده است. هميشه در زندگي ب

ها  م و سعي کردم که از آن قالبريستهائي از خود نگ حالت استهزا يا پشيماني به گوشه
 من از قالب حزب سومکا خودم را بيرون کشيدم.  33و  32ايم. در سال بيرون بي

 
کرديد. آن روز شاه واقعا قصد  1331فند ای به نهم اس اشاره اميرحسينی ــ

 …خروج از ايران را داشت يا
 

 ت ـظه که با مخالفـان لحـران بود، از همـروج از ايـشه آماده خـحتما، شاه همي همايون ــ
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دامه پادشاهي پهلوي روبرو شد. هر وقت که اوضاع رو به دشواري نهاد، شاه بريتانيا با ا
شکست مرداد. وقتي آن طرح کودتا  2۵آماده خروج بود. اول بار نهم اسفند بود، بعد در 

شب رييس گارد شاهنشاهي  به معني کالسيک کلمه کودتا نبود ولي وقتي نيمه خورد. البته
اري به نخست وزير داد، هرچند آن فرمان قانوني بود، رفت و فرمان برکن گروهي مسلحبا 

گنجيد. بعد هم دستگير  اما نحوه عمل کودتايي بود و در تعريف ضرب شصت نظامي مي
کردن چند تن از سران حکومت که جنبه کودتا داشت. وقتي رييس گارد دستگير شد و 

هواپيماي کوچک اش و يک  کودتا شکست خورد شاه به شتاب با ملکه و با خلبان شخصي
 معروف بود به بغداد پرواز کرد و از آنجا به رم رفت.  زمان هاآن  که“ بيچ کرافت“
 

هايی جلوی کاخ رفتند و خواهان ماندن  در نهم اسفند چه گروه اميرحسينی ــ
 شاه در ايران شدند؟

 
ي هاي ضد کمونيست و بسيار هاي ناسيوناليست، گروه هاي مذهبي، گروه گروه همايون ــ

از مردم عادي که حقيقتا به حال کشور نگران بودند. يک جنبش عمومي بود. هيچ پولي در 
 آن خرج نشد. خيلي خود انگيخته بود.

 

 جلوی کاخ مرمر؟اميرحسينی ــ 
 

هاي بسيار پرشور شد و شاه تحت تاثير قرار  جلوي کاخ مرمر رفتند و سخنراني همايون ــ
و سران مذهبي، مانند ابوالقاسم کاشاني خيلي به شاه گرفت و ماند. و البته رجال کشور 

 در آستانه خروج از کشور بود. اواصرار کردند و شاه را نگه داشتند. ولي 
 

 …توانيد بياوريد که شاه  چه دليلی می اميرحسينی ــ
 

هاي بحران نبود به هيچ وجه.  شاه اصوال مرد روزهاي آفتابي بود، مرد دوره همايون ــ
آورد خودش را گم  کاميابي به او روي مي يطبيعتش نبود. از آنها بود که وقتاصال  در 

باخت. اين اصال کاراکترش بود. در هر  شد خودش را مي کرد و وقتي با ناکامي روبرو مي مي
باخت و هم سخت خودش را  گراييد. هم سخت خودش را مي به شدت به افراط مي حالدو 

يانش بود. آن چند باري که خودش را باخت حقيقتا کرد و در هر دو مورد به ز گم مي
 اش را به خطر انداخت و بار آخر از دست داد.   پادشاهي

 
 ا را در ـها، شم ای ت شديد تودهـر فعاليـت به خاطـيد که دولـگفت اميرحسينی ــ
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نامه  از زندان آزاد کرد با وجود اينکه شما حاضر نشديد توبه 1332ت ارديبهش
کنيد که دولت  تان را از دولت مصدق اعالم کنيد. فکر می تيبانیبنويسيد و پش

 ها شده بود؟  ای مصدق هم در آن زمان واقعا متوجه خطر توده
 

ترديد. براي اينکه ما از نظر مقامات آن زمان عناصر نامطلوبي بوديم اما  بي همايون ــ
ما حزب کوچکي بود ولي  ها باشد. حزب اي خواستند که وزنه متقابلي هم در برابر توده مي

هاي خياباني به هيچوجه از  العاده فعال و با ايمان بودند و در درگيري افرادش فوق
خورديم. مصدق  اي که مصدق در پيش داشت مي آورديم و به کار مبارزه ها کم نمي اي توده

اي داشت هم بر ضد دربار، هم بر ضد انگلستان، هم بر ضد حزب  هم موضع بسيار پيچيده
خواست در مقابل يکديگر استفاده کند. از امريکا بيش از همه در مقابل  توده و از همه مي

بهره از مهارت تاکتيکي و  شباهت نبود ولي بي يبقيه و از اين جهت وضعش با وضع قوام ب
بينش استراتژيک او. مصدق هم گاه و بيگاه عناصر داخلي را براي پيشبرد سياستش به 

دانست. ما اصال خطري براي او نبوديم.   ما را در آن موقع الزم ميگرفت و حزب  کمک مي
زاده را  کرد که به کار بياييم. با اين همه خود منشي اصال بيهوده ما را گرفته بودند. فکر مي

زاده را هم در  ها خيلي زياد شد منشي اي تا روز هاي آخر آزاد نکرد و وقتي که خطر توده
محاسبات  ميان دهد که مرداد آزاد کردند. اين نشان مي 28همان يکي دو روز پيش از 

 سياسي مصدق و زنداني شدن ما ارتباط مستقيم بود.
 

امرداد چه  25که شما از زندان آزاد شديد تا  1332از ارديبهشت اميرحسينی ــ 
 کرديد؟  کرد؟ يا هر دو چه می کرديد؟ در حقيقت سومکا چه می می
 

اش را  زي کردم، براي اينکه متالشي شده بود، رهبريمن حزب را بازسا همايون ــ
بود  روزهائيشديم. آن  يهاي شديد و مبارزات خيابان و وارد فعاليت .ها گرفته بودند مدت

ها صحنه زد و خوردهاي هميشگي  ها بر فعاليتشان بسيار افزوده بودند و خيابان اي که توده
 تر شديم. مرداد نزديک 26بود، بويژه هر چه به 

گرفت ما حقيقتا  مرداد صورت مي 28هائي که براي  ها و تهيه مرداد و فعاليت 28در جريان 
که يک کسي آمد به روزنامه ما کرد و آن شماره روزنامه  يجز آن کمک شرکتي نداشتيم.

و همان يک تماس بود که با ما گرفته شده بود. يافت مرداد انتشار  28يکي دو روز پيش از 
جوان و  يما خيل يتري برقرار بوده است ول هاي مرتب زاده تماس منشيمسلما قبال با 

آمد. آن  هم سراغ ما نمي يرفتيم و کس يچيزها نم يايدئاليست بوديم و اصال زيربار خيل
آورد و  يکمک را هم به دليل آنکه روزنامه در چاپخانه مانده بود و مدير چاپخانه فشار م
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فتيم. شرطي هم نگذاشتند، نگفتند چه بنويسيد. ما هم خواست، ناچار شديم گر طلبش را مي
ما بسيار  يآنچه را به نظرمان رسيده بود قبال نوشته بوديم و روزنامه هم چاپ شده بود. ول

روزي بسر برديم، يعني من  ها بوديم و آن چند ماه را در مبارزه دائمي شبانه اي نگران توده
زاده هم آزاد شد با آن جيپي  که منشي يوقت گذشت. و يبيشتر اوقاتم در ساختمان حزب م

مرداد تمام شهر را  28که قبال به غنيمت گرفته بوديم سه چهار نفري از سران حزب روز 
هايي کرد و در آن روز ما در تظاهرات عنصر  زاده بارها براي مردم سخنراني گشتيم و منشي

 خيلي فعالي بوديم. 
 

تر مصدق رفراندمی برای انحالل مجلس دک 1332در امرداد سال  اميرحسينی ــ
ای داريد و آن قضيه را چگونه  شورای ملی انجام داد. شما از آن روز چه خاطره

 بينيد؟ یم
     

داد که  سابقه و نشان مي خود همه پرسي طبعا عملي بود فرا قانون اساسي و بي همايون ــ
ن ندارد و يک طرح سياسي را اش بر قانونگرايي مطلقا توجهي به قواني مصدق با همه تکيه

اش دکتر فاطمي بود. ايران در آن  رسيد ابتکار کننده واقعي کند که به نظر مي دنبال مي
زمان داشت به طرف حکومتي شبيه اندونزي يا مصر يا غنا، نکرومه، ناصر و سوکارنو، پيش 

مش را هايم اس رفت. يک نظام سياسي که من با وامگيري از علوم سياسي در نوشته مي
رابطه پيشوا با مردم از فراز نهادهاي  اش؛ گونه ايراني گذاشته ام سزاريسم يا بناپارتيسم

قانوني؛ يک نظام اقتدارگرا که تا ديکتاتوري اکثريت و بعدا اقليت فاصله چندان ندارد. در 
گشتم. دو صندوق راي دور از هم گذاشته شده بود،  هاي تهران مي آن روز من در خيابان

شدند و  ق در جنوب تهران و مخالف در شمال شهر. مخالفين تهديد و مسخره ميمواف
ها بسيار کم بودند و صندوق موافق را پر کردند.  کرد. مراجعان به صندوق کسي جرات نمي

ها رايي نگرفتند و گفتند نظر مردم تهران نشان دهنده تمايل عمومي  شهرستانبيشتر در 
نشد. نتايج  ينگريستند و استقبال چندان اقدام مصدق مياست. مردم با بدگماني به اين 

  9/99اي ـ  هاي سوکارنوئي و ناصري و نکرومه انتخابات هم شباهت داشت به همان رژيم
درصد آرا.  شنيدم حتا چند گاهي االغي جلو صندوق مخالف بسته بودند و نوشته بودند من 

 مخالفم. 
حمدرضاشاه و او هم وقتي مواد ششگانه م ياما اين شيوه کار مصدق سرمشقي شد برا

قانون اساسي  پرسي گذاشت که باز عملي فرا منشور انقالب سفيد يا شاه و مردم را به همه
هاي موافق و مخالف را ــ منتها نه فقط دو صندوق ــ جدا از هم گذاشتند.  بود، صندوق

رد. مشارکت مردم هم ک البته ديگر االغي نبستند و کسي هم مردم را تهديد يا مسخره نمي
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اي بود بر راديکال شدن سياست ايران  خيلي زيادتر بود ولي اين شيوه کار متاسفانه نشانه
آغاز شده بود و راه هرگونه مصالحه و همرايي و گفت و شنود مخالف و موافق  1332که از 

ود ــ پرست بود و آزاديخواه بود و قانونمند ب در آن نظام بسته شده بود و يک طرف ميهن
شد ــ و طرف ديگرش مزدور بود و خيانتکار و  شمرده مي گونهحاال هرچه بود ولي اين 

کرد و جز  فروش و فاسد. دو طرف طيف سياسي را ديوار بلند دشمني از هم جدا مي وطن
و پيش از آن شروع  1320شد. اين روند که از  حلي تصور نمي ها راه نابودي يکي از طرف

اي که به رضاشاه کردند و يک طرف را سياه کردند و طرف  فانهشد با حمالت غيرمنص
مقابل را سفيد کردند، از قانون ممنوعيت اعتقادات اشتراکي دوره رضاشاه و بعد از سخنراني 

ها به طوري  مصدق در مجلس چهاردهم در مخالفت با اعتبارنامه سيدضيا آغاز شد. صف
جدا بود و هر طرف به همان اندازه طرف مقابل  که هرگز نتوانستند با هم کنار بيايند از هم

سويه شد و بعد حزب توده که در صحنه هرچه بيشتر  در مواضع خودش سختگير و يک
آن روز ايران تا پايان دوران  يدامن زد و اصطالحات سياس آتش شد به اين ظاهر مي

ده پهلوي اصطالحات خيانت به ميهن، خدمتگزار مردم، پيشواي محبوب، دست نشان
روي و راديکاليسم صحنه سياست  بيگانه، شخصيت منفور و از اين قبيل بود؛ افراط و زياده

 ايران را پوشاند. 
 

امرداد که شاه از ايران رفت چه تاثيری روی شما گذاشت؟  25 اميرحسينی ــ
 برای شما شوک تندی بود؟

 
ها  ست کمونيستبرايم خطر افتادن کشور به د .13۵7؛ همان حال مسلم است همايون ــ

 28هاي سومکا پيش از  اي که نوشته بودم در يکي از آخرين شماره در مقالهتر شد.  برجسته
وضع مصدق را تشبيه کرده بودم به وضع “ کرنسکي يا هيندنبورگ“مرداد زيرعنوان 

ها در روسيه يا هيندنبورگ پيش از روي  پيش از کودتاي کمونيست  Krenskiکرنسکي 
از اين دو تا خواهد بود: يا جايش را به  يدر آلمان، که مصدق نقشش يک کار آمدن هيتلر

دهد. عينا همان که اتفاق افتاد. براي اينکه معلوم  يم ها دهد يا به راست ها مي کمونيست
بود. مصدق هيچ تسلطي بر اوضاع نداشت. نبرد بر سر مصدق بود نه با مصدق. کسي با 

کردند براي اينکه جاي مصدق را  يگري با هم ميمصدق جنگ نداشت. جنگ را نيروهاي د
اش به بيرون نفوذي، قدرتي، هيچ چيز  اش بود و بس. و از خانه بگيرند و مصدق در خانه

 نداشت. 
زاده مقاله بسيار تندي از زندان  مرداد وقتي اتفاق افتاد و شاه از ايران رفت منشي 2۵

 28اپ شد، شايد يک يا دو روز پيش از مرداد چ 27يا  26ر فرستاد که در همان روزنامه د
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مرداد روزنامه را درآورديم. و در آن مقاله گفت که شاه نشان داده است که توانايي مبارزه 
حل  تواند از کشور و از تاج و تختش دفاع کند و از ايران رفته است و ما بايد راه ندارد و نمي

دانست نه ما  وب نه او ميشود حساب کرد. خ ديگري بينديشيم و ديگر روي شاه نمي
دانستيم که با اينکه شاه چنان خيال و قصدي نداشت بيرون رفتنش از ايران و تصميم  مي

اي که گرفت اتفاقا خيلي به سود برگرداندن افکار عمومي بود و به صورت يک  شتابزده
ها گالوانيزه شد و  کاتاليست عمل کرد و افکار عمومي مشتعل شد، به قول فيزيکدان

بخشيد. اين نه  رفت شايد آن تاثير را نمي اگهان ورق اصال برگشت و اگر شاه از ايران نمين
به اين دليل است که بگويم شاه آگاهانه اين کار را کرد ولي اين تاثير بناچار بخشيده شد. 

زاده با همه  زاده هم از نظرگاه ديگري به شاه حمله کرد. براي اينکه منشي منشي
د بسيار جسور و جنگاوري بود و برايش قابل تصور نبود که در آن هايش مر محدوديت

رفت. به  شرايط شاه از ايران بيرون برود. در شرايطي که کشور حقيقتا داشت از بين مي
زاده به  هرحال روزنامه ما حمله خيلي سختي به شاه کرد و از بابتش بعدا البته منشي

مله کردند براي اينکه مقاله به امضاي او چاپ دشواري افتاد و در يکي دو روزنامه به او ح
 شد. 

ها بود و هشدار به  همه حمله به کمونيستموضع من من نه، چنان موضعي نگرفتم. 
هيچ چيز ديگر نبود. و من فقط نگران  ،مصدق. مصدق براي من حقيقتا دشمني، خطري

شروع کرده بودم از اندازد. آن موقع، اشاره کردم، من  بودم که خودش را دارد به کجا مي
حالت رمانتيک کودکي سياسي بيرون بيايم و وقايع را آن جوري که هستند ببينم. و در 

کنم اشتباه کردم. بعد هم در مقاالتي که در  فکر نمي روي تشخيص وضع مصدق به هيچ
مرداد خيلي سعي کردم که طرفداران جبهه ملي را برگردانم  28از همان سومکا نوشتم بعد 

سخني با هواداران جبهه “ه مبارزه سازنده و يک سلسله مقاالتي به نام به جبه
نوشتم، سه مقاله، و اينکه محدود کردن همه چيز به مجلس و قانون اساسي پاسخ  “ملي

تري داريم که  تر ديد و ما مبارزه خيلي پيچيده گستردهبه مساله ايران نيست. بايد قضيه را 
اصال امکان مصالحه نه تنها آن  يخواهد رسيد. ول با کمک جبهه ملي حتما به پيروزي

ها و مصدق و بعد هم نيروهاي طرفدار  اي ها پيش، از دست رفته بود. توده موقع، مدت
پادشاه همه ديگر وضع ايران را راديکاليزه کرده بودند و امکان مصالحه از بين رفته بود. 

 همه جا سياه و سفيد شده بود. 
تا  1320مگذاري مکتب تاريخنگاري حزبي پس از رضا شاه، دوره نا _مشروطه دوم يا سوم

اي بود که طبقه سياسي ايران نشان داد با دمکراسي چه  صحنه 1941ـ19۵3/ 1332
ها آزاد بودند که حتا مانند  اي بود که مجلس همه کاره بود، روزنامه تواند بکند. آن دوره مي

ها را به مادر و خواهر  رش بود( بدترين نسبتاش به گمانم شو کريم پورشيرازي )نام روزنامه
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شد. احزاب از همه  نگاري ايران در باجگيري تعريف مي شاه بدهند؛ بخش عمده روزنامه
هاي ضربتي تشکيل  توانستند دسته انداختند و مي گونه فعاليت داشتند، تظاهرات راه مي

گويند دوره مصدق آزادي  بدهند. کارگران سنديکا داشتند و اعتصابات رايج بود. اينکه مي
ها در  بود از همان تاريخنگاري تبليغاتي است. نخست وزيران پيش از او هم در آن سال

کردند ــ با اين تفاوت که مانند او همه دوره خود را با  حکومت مي“ دمکراسي“همان 
کردند و جز قوام در دوره هيچ کدام آنهمه روزنامه توقيف نشد  حکومت نظامي سپري نمي

و آنهمه افراد به جرم مخالفت با دولت به زندان نيفتادند و براي سر هيچ شخصيت سياسي 
 جايزه نگذاشتند. 

به ويژه بدترين دوره از نظر فساد محض فرايند سياسي بود که در  1332/1329هاي  سال
يک واژه، به دشمني، فروکاست. مفاهيمي مانند همراه و موافق نبودن، مخالف بودن، نظر 

ري داشتن، از فرهنگ سياسي رخت بربست. گفتار سياسي، هتاکي و ترور شخصيت ديگ
تواند  شد؛ و فعاليت سياسي را چاقوکشي فراگرفت. نسل کنوني در جمهوري اسالمي مي

شد پيدا کند. امروز هم در  تصوري از فضائي که سياست آن زمان ايران در آن ورزيده مي
هاي ديداري شنيداري مي نگريم، يا  ي رسانهفضاي آزاد بيرون هنگامي که به بسيار

خوانيم  سازان خون به ديده گرفته را مي اي امامزاده پرستان سياسي و ملت هاي پاره نوشته
کرد ببينيم ــ به سخن “ تئوريزه“توانيم بازمانده آن روحيه را که شريعتي بهتر از همه  مي

دش در بکار بردنش استاد بود، با کار نداشتن، گوينده را آماج گرفتن و با زباني که خو
مرداد بسيار  28ها با او روبرو شدن. از نقش اوباش در  ترين کلمات و بدترين نسبت زشت
در خدمت حکومت  1331اند که درست هم هست. ولي سران همان اوباش تا سي تير  گفته

وقتي رفتند ــ تا  به شمار مي“ هاي سياسي نمايش“گردان و گروه ضربتي  ملي و صحنه
هاي فدائيان  کرد. خود کاشاني فرمانده تروريست اهلل کاشاني از مصدق پشتيباني مي آيت

ها بود که همواره پيرامونش را پرکرده  اسالم و به گفته يکي از نزديکانش رئيس چاقو کش
 بودند. 

گوياترين نشانه سطحي که دمکراسي ايراني به آن فرو افتاده بود در رويکرد به آدمکشي 
. دو نماينده مجلس از جبهه ملي، و يکي رهبر جبهه آن، در بحث پارلماني، دو است

نخست وزير را تهديد کردند که خودشان آنها را خواهند کشت. براي نخستين بار گلوله و 
رولور وارد واژگان پارلماني شد. مجلس در اقدامي که شايد مانندي برايش نتوان يافت راي 

خليل طهماسبي( داد و “ استاد“کي از آن دو نخست وزير )به تبرئه و تشويق کشنده ي
سران حکومت از جمله نخست وزير او را به حضور پذيرفتند. مخالفان حکومت نيز به 

رئيس شهرباني را ربودند و به وضع فجيعي کشتند. آنها نيز پس از “ مبارزه سياسي“عنوان 
رفتند. براي تعريف دمکراسي سرو صدا گ هائي بي تغيير حکومت کيفري نديدند و پاداش
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بايد از راي و انتخابات فراتر رفت. هنگامي که حکومت قانون نباشد ــ هر قانوني از بي  مي
سخن نمي توان “ حکومت قانوني“قانوني و هر حکومتي از هرج و مرج بهتر است ــ  از 

توان  گفت و هنگامي که دگرانديشي، خيانت و مزدوري به شمار رود از حکومت ملي نمي
بست خود  هاي مصدق به بن و دمکراسي به سبک ايراني در سال“ مشروطه دوم“دم زد. 

توانست از کودتاي بعدي حزب توده  مرداد سرنگون نشده بود و مي 28رسيد. او هم اگر در 
اش حزب کودتا ماند( جان بدر برد به همان راه عبدالناصر و  )که تا پايان شرم آلوده

هاي قانوني و سياسي ــ  گذاشت. تهيه صطالح اشپنگلر( گام ميسوکارنو )سزاريسم ا
 اش را هم ديده بودند.  روانشناسي

 

اند  در همان کتاب داريوش همايون به روايت اسناد ساواک نوشته اميرحسينی ــ
با دکتر فاطمی تماس گرفته و با او توافق برای دادن فحش به “که شما شخصا 

 ايد.“شاه کرده
  

اش را نقل کرديد هشتاد درصدش دروغ است، از  گزارش ساواک که اين تکه  همايون ــ
هاي زشتي که به برادرم  تا نسبتداند،  همان اولش که مرا از مادرم داراي دو خواهر مي

تا وضع تحصيلي من و زندگي مطبوعاتي و سياسيم، تا ارتباط سيروس در آلمان داده است، 
ام نه  آنها را هم مانند دکتر فاطمي نه در زندگي ديدهبا خارجياني که نام برده است و من 

ام. در سرتاسر آن گزارش سعي شده است که هر عيبي به من نسبت  با آنها تماسي داشته
ها را به دليل خودخواهي و  داده شود و حتي رفتن به اميرآباد براي دست يافتن به مين

کشور، از “ اينتليجنس“ي دستگاه داند. با اين درجه دقت و واقعگرائ پرستي من مي مقام
هاي انقالب تعجب نبايد کرد. مقاله  سردر گمي سياسي و اطالعاتي رژيم پادشاهي در ماه

من در سومکا جز در زير نام خود  زاده به امضاي خود او در روزنامه انتشار يافت و منشي
در جمهوري م ا هاي ديگري که درباره اي ننوشتم. من با خواندن آن کتاب و کتاب مقاله

ها اين بود که با  در آن سال مترين دستاورد کنند متوجه شدم که بزرگ اسالمي چاپ مي
 آنهمه دشمني ساواک تا آخرين مراحل باز توانستم کارهائي بکنم.

 

امرداد سپهبد زاهدی با شما يعنی در حقيقت با حزب   28در  اميرحسينی ــ
فعل و انفعاالت آن روز نقشی  امرداد، در  28سومکا تماسی گرفت؟ شما در 

 داشتيد؟
  

مرداد يکي  28مرداد و خيزش  2۵تاي . نيروهاي طرفدار کودرويبه هيچ  همايون ــ
مرداد کودتاي نظامي تمام عياري در جريان بود که  2۵در نبودند، چون حقيقتا فرق است. 
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ظامي دستگير بسيار هم ناشيانه عمل کردند و شکست خورد و تقريبا همه سران کودتاي ن
ها، سرگردها، جز يکي دو تن از سرکردگان اصلي، همه دستگير  ها، سرهنگ شدند. سرتيپ

بود که پس از بيرون رفتن شاه از ايران، با يک حرکت شرايط ديگري مرداد  28در شدند. 
آن چند صد نفر کشيد.  هاکوچک خياباني چند صد نفر از جنوب تهران شروع شد و به هزار

هاي  ب راه انداخته شده بودند نقشي جز همان آغاز کننده نداشتند. آمادگي گروهبه هر ترتي
بزرگ مردم بود که واحدهاي نظامي زير فرمان مصدق را نيز به صف تظاهرکنندگان راند. 

بايد تظاهرات مردم تهران را در روز  آونگ افکار عمومي به سود شاه گشته بود. مي
 ديديد. بازگشت شاه مي

سپهبد  گاهم و هيچديداري نداشت هنگامسپهبد زاهدي يا اردشير زاهدي در آن ا بمن هرگز 
شدم. آنچه درباره او شنيده  خواست با او آشنا مي زاهدي را در زندگي نديدم و بسيار دلم مي

ام احترام فراواني در من برانگيخته است. من اطمينان دارم که نسل بعدي  و خوانده
هاي سياسي و اغراض حزبي، قدر او و خدمات حياتي را  آاليشپژوهندگان ايراني دور از 

نخستين سفرم اردشير زاهدي هم در  با  که به نگهداري ايران کرده است خواهند شناخت.
کدام تماسي با ما نگرفتند. با خود  دم. ولي اطرافيانشان هم هيچبه شوروي آشنا ش

يگر مدتي بود در زندان بود. از پيش شناختند ولي او د زاده تماس داشتند و او را مي منشي
مرداد  28آشنا شده بودند. ما همانطور که عرض کردم اصال خبر از مقدمات مرداد يا 

 نداشتيم. 
زاده هم تازه از زندان آزاد شده بود و  مرداد هم صبح آمديم به مرکز حزب. منشي 28در 

بسيار شلوغ بود و سوار آن جيپ شديم ببينيم چه خبر است. چون شهر روز پيشش هم 
ها پاک کرده بودند و  ها نبرد سختي کرده بودند و آنها را از خيابان اي سربازان هم با توده

دانستيم که اوضاع شهر بحراني  ها بودند و خبر داده بودند و مي اي افراد ما هم درگير توده
د بگوييد گفتن هايشان به ما مي بودند و بعضي ياست. گله به گله واحدهاي کوچک نظام

جاويد شاه. بعد شنيديم که تظاهراتي از جنوب شهر شروع شده است که رفتيم و شاهد 
با  يها و مردم هم بوديم. يکي از دوستان ما هم که عضو حزب نبود ول هاي نظامي درگيري

ما همکاري داشت و جزو هواداران بود، يک جوان ارمني، باغديک آواکيان، هم سن و سال 
 کردند يکه از نظم خيابان دفاع م يبه دست يکي از سربازان هممن بود. او تر  برادر کوچک

به  يند ولنبودنکه تمام ارتش هم طرفدار شاه  منظورم اين است. تير خورد و زخمي شد
ها را همچنان پاک نگهدارند و اين  خواستند خيابان در آغاز مي يتدريج همه پيوستند. يعن

و مردم تعداد زيادي در آن روز تلفات دادند. يعني من دو دستوري بود که حکومت داده بود 
گزارش روزنامه  نيز و ها نوشته بود در کتاب وارن که آن وقت يسه جا خواندم  ــ يک

 برابر البته بيشترشان در  ،زخمي شدند آن روز دويست سيصد نفر کشته و که کيهان ــ
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ته باشند و رفته باشند بخواهند . اين طور نبود که مردم مثال پنج دالر گرفنه مصدقخا
 برگرداندن شاه به ايران راه افتاد.  برايمصدق را سرنگون کنند. حقيقتا موجي بود که 

 
امرداد کشته و   28اين دويست سيصد نفری که شما اشاره کرديد در  اميرحسينی ــ

 زخمی شدند آيا طرفداران مصدق بودند؟
 

خواستند آن را بگيرند کشته و  خانه مصدق که مي اصال. بيشترشان در مقابلنه  همايون ــ
دو تانک داشتند و سربازان  يشد. يک زخمي شدند و خانه مصدق خيلي خوب نگهداري مي

هم تا وقتي که همه سربازان به مردم  در خيابانرا آن روز کشتند.  بسياريبا مسلسل 
 نپيوستند خيلي از مردم تير خوردند.

 

گردم ولی برای روشن شدن  باز به آن کتاب بر میمتاسفم که  امير حسينی ــ
زاده  اند که شما و دکتر منشی موضوع الزم است. در همان گزارش ساواک نوشته

 مرداد بيست روز در بازداشتگاه شهربانی زندانی بوديد. 28پس از 
 

هائي است که دستگاه اطالعاتي کشور بر اساس آنها رژيم را  از همان دروغ همايون ــ
کنم  مرداد به ديدار شاه رفت. من فکر مي 28زاده پس از  کرد. دکتر منشي مي“ نمائيراه“

لود و سرخورده کسي را آ توانست واکنش خشم شاه خودش هم از رفتارش پشيمان بود و مي
ها براي او جنگيده بود بفهمد. بعدها هم در کتابش نوشت که خروج از ايران در آن  که سال

ت و وعده داد که ديگر چنان اشتباهي نخواهد کرد ولي متاسفانه در هنگام اشتباه بوده اس
 تعهدش پايدار نماند.

 

 امرداد از حزب سومکا خارج شديد؟ 28شما پس از  اميرحسينی ــ
  

من معنايش را از دست داد. به عنوان يک  يچنانکه گفتم حزب سومکا برا  بله، همايون ــ
به پيامش، به ماموريتش باور  داشت من نيزديگر نقشي نوسيله مبارزه ضدکمونيستي 

مرداد آخرين  28. در ام بود هاي شکل دهنده زندگي نداشتم. ديگر رشد کرده بودم. سال
گذراندم و ديگرخيلي خوانده بودم و خيلي ديده بودم،  را ميام  بيست و چهار سالگي هاي ماه

نستم در آن قالب زندگي توا خيلي بيش از سنم در شرايط فرهنگي آن روز ايران، و نمي
 بکنم. ولي تا وقتي که در مبارزه ضدکمونيستي معناي سياسي روز داشت، در حزب ماندم.

 

 : سرنوشت حزب سومکا بعدا به کجا کشيد؟اميرحسينی
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از بين  1333سال  از بين رفت. به سرعت تحليل رفت. ما که بيرون آمديم در همايون ــ
 رفته بود.

 
 بعدا چه کرد؟ زاده : منشیاميرحسينی

 
مرداد يکي دوبار  28 زاده در زمينه سياسي بسيار آدم ناشي بود. پس از منشي همايون ــ

شاه را ديد و از شاه درخواست اسلحه کرد. گفت ما براي حفظ سلطنت بايد مسلح بشويم. 
نفهميد که شاه آمده است و تحمل هيچ گروهي را ديگر نخواهد کرد. او نکته اصلي را و ا

خواست يک گروه مسلح بوجود بياورد. به هر حال مقداري پول به او دادند که  مي تازه
 ؛شرکت کرد اودر طرح کودتاي  و کرد. به سرلشگر قرني نزديک شد چندگاهي زندگي مي

اش به او تکليف کردند که  . بعد با توجه به سوابق ضدکمونيستي19۵8بود،  1337در سال 
ئد رفت و در دانشگاه امريکا و سپس سوها از ايران به  سالاز ايران خارج شود؛ و در همان 

او را يکي  دوبار ديدم. با والتر ليپمن  1960در سفرم به واشينگتن در داد.  اوپساال درس مي
نگاران  ترين روزنامه نگار امريکائي بود و از بزرگ که آن زمان مشهورترين روزنامه

 1967در  کرد. بسيار ديدار جالب توجهي بود.امريکاست دوست شده بود و مرا با او آشنا 
هاي چاپ ديدن کنم و او را ديدم. شام  از کارخانه سازنده  ماشين تا به سوئد رفتم هم که 

از دست رفته بود. مشروب زياد  مان قطع شد. پس ارتباطبا هم خورديم و ديگر از آن 
ازنشسته که شد در دهه خورد و زندگي سوئد هم برايش دشوار بود، در سرماي سخت. ب مي

آنجلس رفت. ولي آنجا هم گويا به قدري در خوردن مشروب  هشتاد به کاليفرنيا، به لس
افراط کرده بود که در حدود هفتاد سالگي در تنهائي و فراموش شدگي درگذشت و حيف 

توانست در  زاده به عنوان يک نويسنده و يک زبانشناس خيلي مي شد؛ براي اينکه منشي
دانش چنان شخصي با چنان  .باال بيايد و ترقي کند. خيلي جايش خالي ماندايران 

کس يادي از او  نابود شد. هيچ و به داليل سياسي بکلي با توطئه سکوت روبرو اي گسترده
نکرد. يکي از کارهايش ترجمه حماسه گيل گمش بود که از شاهکارهاي نثر فارسي است 

براي اينکه آن صورت  .شد. کار نادرستي بودو توسط احمد شاملو بازنويسي و خراب 
زاده  هيچ کس ياد منشي نيز در آن بازنويسي ياش از بازنويسي خيلي بهتر بود. ول اصلي

دهد.  اش را نشان مي نيفتاد. خوشبختانه در اين اواخر چاپ دومي شده است که ارزش ادبي
ن فارسي است. و آثار يکي از نويسندگان قابل مالحظه قرن بيستم ايران و ادبيات نوي

اش در زبانشناسي ارزش دارد. ارزش دانشگاهي هميشه خواهد داشت. يکي از  آلماني
هاي جغرافيايي شاهنامه است که به آلماني نوشته شده که اثر بسيار با  آخرين کارهايش نام

 ها را آورده هاي اصلي و تطور اين نام هاي امروزي و نام ارزش تحقيقي است و در آن نام
 ام کار خيلي با ارزشي است. است. آنچه که شنيده
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زاده داشتيد با هم درباره  در ديداری که در اوپساال با منشی اميرحسينی ــ
سياست هم صحبت کرديد؟ آيا او همچنان مواضع سياسی خود در  تابستان  

 امرداد، را داشت؟ 28، منظورم پيش از 1332 سال
 

آورم بيشتر درباره همکاران و همرزمان پيشين صحبت  تا آنجا که به خاطر مي همايون ــ
از وضع ايران ناراضي بود. با اوضاع  يهايشان داشت. خيل هايي که از بعضي کرديم و گله

مخالف بود. ولي همچنان به نظرم از نظر سياسي  بسيارايران، با حکومت وقت ايران 
زاده هيچ وقت  بکند. منشيبايد  خواهد و چه دانست که چه مي آمد و نمي لوح مي ساده

 آور است که زندگيش در اين راه به هدر رفت.  حقيقتا يک آدم سياسي نبود و تاسف
 

زاده اطالع پيدا کرد؟  دستگاه امنيتی کشور از ديدار شما با منشی اميرحسينی ــ
 کم پرسشی کردند؟ برای شما بعد مزاحمتی پيش آوردند؟ دست

 
کنم که اصال اطالع هم پيدا  ن نکردند ولي فکر نمينه، هيچ. صحبتي با م همايون ــ

 کردند. او ديگر فراموش شده بود.
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 دو
 

 بر پلکان زندگی
 
 
 

های خودتان را چگونه ادامه  امرداد ، چه کرديد  فعاليت  28بعد از  اميرحسينی ــ
 داديد؟

  
اينکه  ير بکلي از کارهاي حزبي دست شستم و به زندگيم پرداختم برامن ديگ همايون ــ

خيلي عقب افتاده بودم. از بيست و دو سالگي پس از گرفتن ديپلم متوسطه از دبيرستان 
دارائي به کارمندي وزارت دارائي در آمدم. ولي کار اداري از همان روز اول مرا زد. دلم 

ديدم مشغول وقت  ي بگذرد ولي هر که را ميخواست وقتم براي از پيش بردن امر مي
دادند  هم پاس ميه خواست مسئوليتي بپذيرد. مسائل را آنقدر ب کشي بود. هيچ کس نمي

اش جابجا کردن کاغذها بود.  دادند. همه شد. کار سودمندي به من نمي که فراموش مي
داشتند. از اين  مييافتند سودي بيش از من ن چاره را در غيبت ديدم. آنها هم که حضور مي

گرفتم و وقتم  شدم، حقوق نه چندان قابل مالحظه دولتي را مي اداره به آن اداره منتقل مي
هايم عقب افتاد ولي  گذراندم. چند بار منتظر خدمتم کردند و رتبه را در بيرون اداره مي

سمت  ام تا کسي نتوانست مرا مجبور به نشستن پشت ميز و چاي خوردن کند. سوء استفاده
مشاور به من دادند ادامه يافت. درسم را که در دانشکده حقوق تمام کردم به جستجوي کار 

ها  بايست چند سال در شهرستان مي يجدي برآمدم. خواستم وکيل دادگستري بشوم ول
داشت و اصال  اي نداشتم و برايم امکان نمي خدمت کنم. من هم در هيچ شهرستاني سابقه

باشم. بعد به وزارت دادگستري رفتم به مناسبت اينکه ليسانس  دوست داشتم در تهران
ها کارکنم  قضايي گرفته بودم. آنجا هم باز گفتند که بايد چند سال در دادگستري شهرستان
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بود. خواستم در وزارت آموزش و پرورش  انگيز مي و برايم زندگي شهرستان خيلي غم
 سرانجامنکرد يا گوش نکردند. که بکند اي  استخدام شوم ولي نشد. قرار بود کسي توصيه

زدم يک آگهي در روزنامه اطالعات خواندم که  همين طور که براي کار اين در و آن در مي
نشست و  هاي چاپي که در چاپخانه مي خواهند يعني تصحيح کننده نمونه ينمونه خوان م

ر بيايد و من رفتم و غلط د کرد که روزنامه بي چيدند تصحيح مي هائي را که مي نمونه ستون
امتحاني داشتند و ده نفر شرکت کرده بودند و من و يک نفر ديگر انتخاب شديم. من 
همان وقت ليسانسيه حقوق بودم با يک سابقه خيلي طوالني فعاليت سياسي و اجتماعي و 

طور از هشت  مقاالت زياد نوشته بودم. آن موقع صدها کتاب مثال خوانده بودم، همين
انده بودم تا آن وقت و با اين وصف گفتم اين راه ورود من است و من بايد از سالگي خو

بود  ينگاري آشنا بشوم و خيلي تصميم خوب هاي روزنامه کاري پايين شروع بکنم و به ريزه
 ها وارد فعاليت سياسي نشدم.  که گرفتم. بعد ديگر تا سال

 
 شما چه مدت به عنوان مصحح کار کرديد؟ اميرحسينی ــ

  
به يک سال نکشيد. هفت هشت ماه طول کشيد. من در دوره دکتري دانشکده  همايون ــ
رسيدم. کار سنگيني بود و به عالوه  يخواني نم نويسي کرده بودم و به کار نمونه حقوق نام

ها بي سر و ته و بيسوادانه  توانستم تحمل کنم. براي اينکه به قدري نوشته ديگر آن را نمي
هاي چاپي اينها را تصحيح کنم؟ به هر حال رفتم  کردم چرا بايد نمونه مي بود که من فکر

خواهم کار  ديگر در تصحيح نمي ؛به مدير روزنامه عباس مسعودي گفتم که بس است
دانستم و به عنوان  بروم چون زبان انگليسي مي يخواهم به سرويس خارج بکنم و مي

ي و همانجا بمان. مقاالت ايران ما که مترجم کار بکنم. او گفت نه تو مصحح خوبي هست
يافت و سروصدائي به پا کرده بود. گردانندگان  نوشتم در همان زمان انتشار مي مي

خواندند و با اينهمه اصرار داشتند که در نمونه خواني بمانم. بعد من به  اطالعات آنها را مي
سعودي بگو يا من مند که دوست من بود گفتم به م معاون سردبير خارجي، مهدي بهره

خوان نخواهم آمد و او  آيم به اينجا يا از اطالعات خواهم رفت. من ديگر به عنوان نمونه مي
خواهيد او را به عنوان مصحح  هم رفت و گفت اين به هر حال خواهد رفت. حاال شما مي

شروع  رفتم و بالفاصلهبه سرويس خارجي نگهداريد نخواهد ماند. اقال بگذاريد بيايد اينجا. 
اي، مانند سياست ميدان طبيعي من بود. هرچه  نگاري حرفه کردم به باال رفتن. روزنامه

 آمد.  ها به کارم مي کرده و خوانده بودم در آن زمينه
 

 له دکترايتان چه شد؟ئمس  اميرحسينی ــ
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نويسي در دوره دکتري علوم سياسي دانشکده حقوق دانشگاه تهران،  پس از نام همايون ــ
ها بطور منظم در  اولين بار پس از سال يادامه کارم در روزنامه اطالعات شايد برا ضمن

ها حاضر شدم. چون در دانشکده نامرتب بودم. براي گذراندن امتحانات، روشي که  کالس
گرفتم و  هاي پرحجم، مي هاي درسي را، اگر چه کتاب از دبيرستان داشتم اين بود که متن

هاي به درد خور آنها بازنويسي  آمد و  باگرفتن تکه تر مي ستبه صورتي که به نظرم در
توانستم درس حاضر  اي بود که مي آموختم. اين تنها شيوه کردم و آنگاه درس را مي مي

داشتم که هم به  در دوره دکترا جدي گرفتم. هر سال واحدهاي کمي بر مي يکنم. ول
رم. ديگر موضوع حفظ کردن کارهاي فراوانم  برسم و هم حق دوره دکتري را بگزا

کرد، جز يک استثنا. استادي  اي نبود که استاد به عنوان درس دانشگاهي ديکته مي جزوه
داشتيم، دکتر سرداري، استاد حقوق سياسي بود، و او دوره دکتري را با مثال درس عربي در 

عربي به ما  معلمکه هايي يا قواعدي را  دبيرستان اشتباه گرفته بود. در درس عربي ما متن
کرديم، فقط براي گرفتن نمره، بدون اينکه اصال بدانيم چيست و اصال  گفت حفظ مي مي

فرانسه را که دوازده سيزده تا بود با هم  ياي به آنها داشته باشيم. او هم قوانين اساس عالقه
ر کرديم و به نظ بايد اينها را حفظ مي مقايسه کرده بود و اين موضوع درسش بود و ما مي

آمد و من آن قدر نرفتم و آن درس را امتحان ندادم و عقب افتادم تا  من خيلي ابلهانه مي
آن استاد متاسفانه ــ چون آدم بسيار خوبي هم بود ــ درگذشت و جانشيني پيدا کرد. آن 

فهميد که معناي دوره دکترا چيست و آن وقت  آبادي( مي جانشين )دکتر محمدحسين علي
هايي بود که در دوره  هاي من در دوره دکترا بهترين نمره م. نمرهآن درس را گذراند

هايي هم که نوشتم  اش خيلي باال بود. رساله تحصيلم ــ بعد از شايد ابتدايي ــ گرفتم. همه
 خيلي موفق شد.

از لوتر تا “پيش از رفتن به اطالعات با رنج زياد و در هشت نه ماه کتابي را به نام 
ترجمه کرده بودم که  G.M. McGovernج مونتگومري مک گاورن از دکتر جر “هيتلر

آمدم و سهراب سپهري  اي بود که کمتر از خانه بيرون مي متاسفانه چاپ نشد. آن دوره
گفت. نشسته بودم و خودم را  گفت فالني زيج نشسته است. به تعبيري هم راست مي مي

هاي تابستان که در ايوان  کردم. شب اي که درست آشکار نبود آماده مي براي آينده
ها  کردم و زندگي خودم را در مسير شهاب خوابيدم به آسمان روشن شفاف نگاه مي مي

رفت.  زدم. ترجمه آن کتاب يک خودآموزي انگليسي و علوم سياسي بشمار مي نشانه مي
صفحه در تاريخ انديشه سياسي راست اروپا و اثري بسيار  700کتاب ستبري بود در بيش از 

؛ هاي فراوان مرجع دست اول و پانويس صدهاامع در بهترين سنت دانشگاهي امريکا با ج
رفت. براي يافتن  و يک دوره درس فلسفه و تاريخ انديشه سياسي براي من بشمار مي

ها  نامه ها و واژه يافت فرهنگ بار به فارسي راه مي هاي اصطالحاتي که براي نخستين معادل
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سازي بخشي از نويسندگي من شد. هنگامي که در  همان هنگام واژهرا زير و رو کردم و از 
 Northبه امريکا رفتم به جستجوي او برآمدم که خوشبختانه در دانشگاه  1339/1960

Western داد. ناهاري با هم خورديم و  شيکاگو و نزديک شهري که در آن بودم درس مي
آن درياي علوم سياسي امريکا او فرصتي شد که حقي را که به گردنم داشت بگزارم. در 

ماهي بزرگي نشد ولي کتابش مرا به جهاني برد که هيچ کس در ايران آن زمان به درستي 
براي بررسي تاثيرات برداشتن کاپيتوالسيون  1928شناخت. برايم تعريف کرد که در  نمي

شهرباني را هايش بدگماني  بر اتباع خارجي به ايران رفته بوده است و عمدا با جستجوگري
اي دست اول داشته باشد. خبر او را  جلب کرده و چندي در زندان بسر برده است تا تجربه

 در سالنماي پارس آن سال بعدها يافتم.
بود که تمام کرده بودم، يک دوره  1347/1968از پايان دوره دکتري به نظرم در سال  پس

دم. ولي آن دوره براي من هم در همان دانشکده حقوق در رشته توسعه سياسي درس دا
تجربه بسيار بدي شد. يعني فضاي دانشگاهي ايران و موقعيت سياسي حکومت در مقابل 
دانشجويان و وضعي که دانشجويان در برابر حکومت پادشاهي پيدا کرده بودند بطور 

اي که درس دادم، آن يک ساله، براي من روشن شد. دانشگاه  آن دوره   اي در زننده
هاي علوم انساني تبديل شده بود به يک وسيله جلب قلوب دانشجويان.  ر رشتهکم د دست

اي در صدد جلب رضايت دانشجويان بود. نه تنها به دانشجويان  حکومت به صورت درمانده
شد و خوراک بسيار ارزان مناسب در دانشگاه به  وکمک مسکن داده مي مالي هاي کمک

اي آسان گرفته شده بود که هيچ جاي  حان به اندازهدادند، بلکه نمره و امت يدانشجويان م
و  ست،خواندند نه به عنوان امري که باي شکايت براي کسي نماند. دانشجويان درس مي

خواندند براي اينکه آن  اي که باالخره الزم است چيزي از آن آموخت. درس مي دوره
براي آن درس ي که مدرک را بگيرند و آن مدرک حق آنها بود و هيچ ارتباطي با زحمت

شد، چنانکه خود من هم در دوره  شد نداشت. کمتر کسي سر کالس حاضر مي گذاشته مي
ها حاضر شدم. ولي از اين گذشته، و اين ديگر فرق کرده  ليسانس خيلي کم در سر کالس

ترين  اي که من دانشجو بودم، اگر ما در امتحانات از شاگردان حتا آسان بود با دوره
هايي براي کسي که تنها مختصري دوره را مرور کرده بود ــ  ــ پرسش ها را پرسش

بوديم که يک جوري  دادند ما موظف مي يپرسيديم و آنها حتا ورقه نيم سفيد و سفيد م يم
نها نمره بدهيم که قبول شوند و باالتر بروند. آن سال وقتي امتحان برگزار شد و من آبه 

دانستم وضع چيست، بسياري اوراقي  بودم چون مياي طرح کرده  هاي خيلي ساده پرسش
هيچ مطلبي رويش نوشته نشده بود. بعد که نمره دادم ناگزير  که گرفتم تقريبا سفيد بود،

اي را رد يا تجديدي کردم. و رييس دانشکده به من گفت که  يک عده قابل مالحظه
نم و من البته ارفاق توانم ارفاق بک پيامدهاي سياسي خطرناکي خواهد داشت و هر جور مي
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بيش از  ها کردم ولي ديگر درس دادن در دانشگاه را ترک گفتم. نگراني روساي دانشگاه
 ،شد که مقامات سياسي و امنيتي شان بود. بسيار مي همه از تحريکات رقيبان سياسي

توجه به پيامدهاي خطرناکش براي همه  کردند بي خودشان دانشجويان را تحريک مي
 رژيم.
م. از گوي است که مي 69/48ز همان وقت ويژگي فضاي سياسي ايران شده بود، سال اين ا

کرد. حاال  يهاي فشار را گدايي م همان وقت حکومت در عين سرکوبگري، رضايت گروه
توانست  يهاي فشار تبديل شده بودند. هرکس در آن کشور م به گروهبودند که دانشجويان 

دهد ــ خود دانشجويان بيشتر از همه توانسته بودند ــ قدرتي بنمايد و خودي نشان باندک 
حکومت همه گونه حاضر بود کنار بيايد ويک صورت بسيار زننده تقسيم غنايم پيدا کرده 

 ديگراناند و به  تر غنايم را گرفته رسيد که يک عده سهم بسيار بزرگ بود. به نظر مي
هم دهيم، شما  ما سهمي به شما مياش قابل مذاکره و چانه زدن است.  گويند که بقيه مي

خورد در همين  ما کار خودمان را بکنيم. آنچه مثل خوره آن رژيم را ميتا ساکت باشيد 
شد. رژيمي بود که از سويي در  ده ميديرويدادها و در همين حوادث، در همين روندها 

اي  اندازه کرد و از سويي به نمايي مي جاهايي که به هيچ وجه ضرورتي نداشت خيلي قدرت
 شد. کرد تسليم مي خواست و قدي علم مي چيزي از او مي هدر مقابل هر ککه درمانده بود 

دادند.  حسابي که به آخوندها مي هاي بي اش بود. نمونه ديگرش پول اين يک نمونه
توانستند به اين  آخوندهايي که هيچ اثري هم در نگهداري آن رژيم نداشتند ولي هرچه مي

ساختند،  ساختند، مسجد مي کردند. برايشان حسينيه مي دادند و کمک مي مي آخوندها پول
و آن  سو دادند بکنند. اين ضعف از يک خواستند به آنان اجازه مي هر کاري مي

هاي ناالزم از سوي ديگر زمينه را براي آن انقالب فراهم کرد که ديديم باز  ينماي قدرت
پردازاني که  ز بين رفت. هر دو بيجا. آن نظريهنمايي و ضعف ا رژيم در ترکيبي از قدرت

زنند کمربند سبزي را که رژيم پيشين از اول دور  اش از کمربند سبز امريکا دم مي همه
 اند. کشيد فراموش کرده خودش مي

 
برگرديم به کارتان در روزنامه اطالعات. در چه سالی به سرويس  اميرحسينی ــ
 خارجی رفتيد؟

 
و مترجم شدم. در همان  يبود که من وارد سرويس خارج 3۵/۵6يل در  اوا همايون ــ

المللي روزنامه ناخوش شده بود و يا به  سال يک روز نويسنده ستون تفسير رويدادهاي بين
نويسم. تورج فرازمند سردبير خارجي بود و آن  يهر حال نيامده بود و من گفتم به جايش م

اندونزي بود و  دربارها نوشتم و يادم هست که نوشت. من آن مقاله ر ستون را هر روز مي
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من خيلي از مسائل دنيا آگاه بودم. مقاله خوبي نوشته شد البته بي امضاي من، و فرازمند 
نگاران، و با بزرگواري استثنائي. گاه و  خيلي مرا تشويق کرد ــ برخالف روش همه روزنامه

روع کردم به نوشتن و چند سال نوشت، من ش شد، چون هر روز مي او خسته ميکه بيگاه 
بعد مسعودي سرانجام از ترس اينکه اطالعات را ترک کنم اجازه داد نامم را در پائين 
مقاالت بگذارم و کارم خيلي باال گرفت. مدتي مترجم و نويسنده ستون تفسير خارجي بودم 

بير سرد 37/۵8در سال  نوشتم و بعد يو تقريبا ديگر همه تفسيرهاي خارجي را من م
در  1341/1962خارجي اطالعات شدم، چون فرازمند رفت و سردبير خود روزنامه شد. تا 

کردم. در بحران سوئز طرف عبدالناصر را گرفتم تا روزي به ساواک  آن سمت کار مي
موش اگيرم؟ گفتم آيا فر ها چقدر مي احضار شدم و از من بازخواست کردند که از مصري

ام و دست از سرم برداشتند. در آن زمان  ود آنان را رد کردهاند که چند بار پول خ کرده
طبقه “ها  داد. در همان سال نگاران هدايائي مي هائي به برخي روزنامه ساواک به مناسبت

 ميلوان جيالس را ترجمه کردم که در اطالعات به تدريج چاپ شد. “جديد
هاي تبليغاتي  فعاليت به ساواک دعوت شدم. پس از اشاره به 1338/19۵9روزي در سال 

ها  ها در ايران از من دعوت کردند به وين بروم و در جشنواره صلح که شوروي کمونيست
آوردند و يک نمايش  هائي را از همه دنيا مي کردند و هيئت هر سال در جائي برگزار مي

 هاي خود را استادانه تبليغاتي کمونيستي در سطح جهاني بود شرکت جويم و نتيجه بررسي
درگزارشي بنويسم. سفر به خارج هميشه آرزوي من بود و از اين دعوت استقبال کردم. 

از  آن شهربليت هواپيما و هزينه سفري براي يک هفته در وين به من دادند. يک هفته در 
هاي جشنواره که در سطح باالي فرهنگي و با پيام نيرومند کمونيستي بودند بهره  برنامه

بيني کردم که وين آخرين جشنواره خواهد  نوشتم به درستي پيش بردم و در گزارشي که
هاي  هاي بزرگي را فرستاده بودند و آنها با هيئت ديدم که غربيان گروه بود زيرا مي

ها به زيان خودشان تمام  شدند و تدبير شوروي نمايندگي کشورهاي کمونيست دوست مي
 شد.  مي

انسه و بلژيک و سويس و ايتاليا و انگلستان پس از آن يک ماهي در اتريش و آلمان و فر
گشتم. در آن تابستان داغ نقشه شهرهاي بزرگ اروپا در دست با اتوبوس و مترو و پياده 

ها خوانده بودم از نزديک  ها را که در کتاب جاهاي ديدني تاريخي را بازديد کردم. آنهمه نام
کم از  م که از نظر آسايش زندگي دستديد ديدم؛ تا ميدان نبرد واترلو رفتم. روستاها را مي

شهرها ندارند. تمدن غربي اين تفاوت مهم را از ميان برده بود. از فضاي تنگ ايران 
يافتم. فضاي  ناگهان به اروپاي بي پايان پرتاب شده بودم. خودم را انسان ديگري مي

عني فکري من همانگاه با فرهنگ غربي پر شده بود ولي زيستن در تمدن اروپائي م
کردند. ما در ايران تقليد زشت زندگي را در  ديگري داشت. زندگي آن بود که اروپائيان مي
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آورديم. از آن هنگام بود که به اروپا رسيدن، اروپا را در ژرفايش شناختن، و بر فرهنگ  مي
توانستيم مانند آن مردمان زندگي  آن تسلط يافتن آرزوي من براي ايران شد. ما هم مي

ها افتادم ــ  رودخانه“ گردآوري“از آن زمان بود که به انديشه  يوسته بيافرينيم.کنيم و پ
ام. به جستجوي رودهاي بزرگ، به ويژه آنها که  تنها کلکسيوني که در زندگي گردآورده

هائي که در پيرامون آنها  رفتم و در تماشاي آنها غرق زندگي نامي در تاريخ داشتند مي
 شدم. گذشت مي گذشته بود و مي

اي براي آشنا شدن   عوتي از طرف وزارت خارجه آمريکا آمد. برنامهد 1339/1960در سال 
کارشناسان و رهبران از کشورهاي مختلف با آمريکا داشتند. آمريکا در صدد بود که نفوذش 

هاي  افرادي که در زمينه  خواست از طريق دعوت افراد مطلع، را در جهان بگستراند و مي
جايي رسيده بودند، به آمريکا و گرداندنشان در آن اقيانوس تالش انساني اين خودشان به 

اي بود که دو ماهش را من به عنوان کارشناس، ميهمان  کار را انجام دهد. دوره چهار ماهه
روزنامه  South Bend Tribuneخوبي بود به نام  ينامه خيلزاي در اينديانا بودم. رو روزنامه

در استان اينديانا که البته شهر دانشگاهي مهمي است.   South Bendواليتي در شهر 
آن در آمريکا خيلي معتبر است. ولي به هر حال روزنامه  Notre Dameدانشگاه نوتر دام 

بود که همه چيز داشت و بسيار جامع بود. در آن دو ماه با همه  يک شهر نسبتا کوچک
کردم و به  دم. با خبرنگاران کار ميهاي روزنامه آشنا ش هاي زندگي شهر و بخش گوشه
کردم.  کردم و مطالب را براي انتشار آماده مي رفتم. با سردبير کار مي هاي خبري مي حوزه

 چند مقاله هم از ديدگاه يک ايراني برايشان نوشتم. کار آموزي خوبي بود. 
و آهن از شرق به غرب و جنوب گشتم و جاها  دو ماه پس از آن در آمريکا با راه

هايم گنجاندند. يک روز ميهمان پايگاه فورت  مندتر بودم در برنامه هائي را که عالقه فعاليت
ر کاروليناي شمالي بودم و روزي ديگر در يک کوکتل ادبي در دFort  Bragg  برگ 

ديدم. سفرم با مبارزه انتخاباتي  را در نيورک مي “اپراي سه پولي“نيواورلئان، و شبي ديگر 
آمريکا بين نيکسون و کندي مصادف بود و من در شهرهايي که  1960ري رياست جمهو

کردم کندي و نيکسون هر دو را ديدم. اينها براي مبارزه انتخاباتي آمده بودند.  يمسافرت م
در  يهائي هم راجع به انتخابات آمريکا نوشتم و از آمريکا به ايران فرستادم ول گزارش

به ايران  يبيران اطالعات مثل فرازمند نبودند. وقتروزنامه چاپ نکردند چون همه سرد
برگشتم آن مقاالت را خودم با تغييراتي چاپ کردم. ديدار از امريکا تکانه فرهنگي مرا 

اش يک موتور پيشرفت بود؛ نخستين تمدن  اي را ديدم که هر گوشه کامل کرد. قاره
مومي ساخته بود. دمکراسي هاي ع اي جهان که فرد عادي جامعه را مرکز همه فعاليت توده

کرد. سير توقف  ترين صورت آن در کنار تسلط پول بر سياست کار مي مشارکتي در کامل
شد ديد. امريکا از نظر ظرافت و پيچيدگي و  جامعه را به سوي آزادي در همه جا مي ناپذير
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بش و توانست در جن رسيد ولي اروپا نمي به پاي اروپا نمي sophisticationپالودگي يا 
اي نداشت  نوآوري به گرد آن برسد. يک توده انرژي در ابعاد کيهاني بود. اروپاي کهن چاره

که کم و بيش راه کوبيده شده اين ملت جهاني، اين تنها کشوري را که بر يک ايده ساخته 
 شده بود، دنبال کند. 

ي بيشتري، از پس از امريکا يک دو ماهي باز به جهانگردي پرداختم و از کشورهاي اروپائ
، ديدن کردم و تا مصر و لبنان و ترکيه رفتم. در هواپيمائي که مرا به اسکانديناويجمله 

نگاري بود در برنامه گنجانده  )فنالند را چون ميهن اصلي دوست روزنامهبرد  هلسينکي مي
ستم ميهمانداران فنالندي که احتماال کمتر ايراني ديده بودند وقتي شنيدند ايراني هبودم( 

ايم و تنها روسيه در ميانه افتاده  آئي؟ به آنها گفتم ما همسايه گفتند از راه به آن دوري مي
هاي قديمي شهرهاي اروپاي مرکزي و  شدم. محله است. از ديدن جاهاي تازه سير نمي
دادند، گرم و دلچسب. از اينکه فرصت يافته بودم و  شمالي به من احساس شکالت مي

شناختم. مانند هر سفري به دنياي غرب به  شدم سر از پا نمي ور مي وتهدرتمدن اروپائي غ
رفتم. آنچه را که خوانده بودم از نزديک تجربه  ها مي ها و کنسرت تئاترها و اپراها و موزه

اي از اين تمدن، از غنا و ظرافت و  کردم. هنوز هم در هر برخورد روزانه با گوشه مي
 تواند برسد؟  افتم. انسان تا کجاها مي مياش به شگفتي  پيچيدگي و دامنه

به موسسه  1341/1962به صورت تمام وقت ماندم. در سال  1340در اطالعات تا سال
اي سه مقاله  رفتم. با اين توافق که هفتهFranklin Book Programs انتشارات فرانکلين 

موسسه  را براي آن“ هاي صلييي جنگ“براي اطالعات همچنان بنويسم. پيش از آن 
زاده بود،  ترجمه کرده بودم که گويا دوبار چاپ شد. مدير موسسه فرانکلين همايون صنعتي

مردي بود با هوش سرشار که به يک نظر  entrepreneureيک نمونه کامل کارآفرين، 
کرد و آن دفتر محلي تهران را نه  برداري را مي ها را مي سنجيد و بيشترين بهره موقعيت

اش که ديگر  هاي پاياني المللي کرد بلکه در سال دفتر آن موسسه بين ترين تنها بزرگ
هاي  اش را از دست داده بود دفتر تهران بخشي از هزينه اتحاديه ناشران امريکا عالقه

 پرداخت.  دفترهاي ديگر را در جهان سوم مي
چک را دارد. او دنياي کو يگاهترين جا زاده در صنعت نشر کتاب در ايران مهم صنعتي

کردند به جهان بزرگ صنعت نشر با  هائي هم چاپ مي هائي را که گاهي کتاب کتابفروش
ابعادي که شايسته جامعه آن روز ايران بود درآورد. نشر کتاب در ايران به دست او نوساخته 

بار ويراستاري و طراحي کتاب و کار هنري  شد. موسسه انتشارات فرانکلين براي نخستين
نعت نشر ايران داد و دستمزدهائي به مترجمان پرداخت که ديگران را نيز روي جلد را به ص

اي شد که مترجمان فاضل به کار پرداختند. صدها و صدها  به پيروي واداشت و انگيزه
عنوان، عموما از بهترين آثار، از سوي آن موسسه نشر يافت و در اختيار کتابفروشاني قرار 
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زاده دريافته بود که موتور  گرفتند. صنعتي عهده ميتر هزينه را بر گرفت که بخش کوچک
به بدترين صورت  30/۵0هاي درسي است که در آن زمان، در دهه  صنعت نشر ايران کتاب

هاي مرغوب و سطح باالي دبستاني و  از نظر ظاهر و محتوي درآمده بودند. بجاي کتاب
ه سرهم بندي شده و هائي با چاپ و صحافي بد و مطالب گا دبيرستاني رضاشاهي کتاب

زاده با سازمان خدمات  شدند. صنعتي ها ديرتر از موقع به دانشاموزان تحويل مي ماه
هاي ديگرش هم وزارت آموزش  اجتماعي شاهدخت اشرف پهلوي قراري گذاشت که طرف

هاي درسي به فرانکلين داده شد و  و پرورش و سازمان برنامه بودند. انحصار چاپ کتاب
اي  سازمان برنامه داد و به سازمان خدمات اجتماعي هم سهم قابل مالحظه هايش را هزينه

هاي درسي را  آرائي کتاب داده شد. فرانکلين دربرابر به عهده گرفت که طراحي و صفحه
 رايگان انجام دهد.

زاده يک امپراتوري مطبوعاتي ساخت که همه اجزايش در  از آنجا انرژي نا محدود صنعتي
ترين  ن بود: براي چاپ آنهمه کتاب درسي، چاپخانه افست با پيشرفتهخدمت فرهنگ ايرا

هاي فني و کارشناسي هاگوپ  تکنولوژي به مديريت کارامد جعفر صميمي و کمک
هاي چاپ  گابريليان مدير موسسه بازرگاني فرگاه که نمايندگي مهمترين سازندگان ماشين

انه جهان از ميالن تا توکيو به شمار ها بهترين چاپخ گذاري شد که تا مدت را داشت، پايه
رفت. با جعفر صميمي مديريت صنعتي امروزين به صنعت چاپ ايران راه يافت و او و  مي

گابريليان با پرورش و کارآموزي صدها تن يک ذخيره فني براي آن صنعت فراهم آوردند 
 گردانند.   هاي ايران را مي هنوز بهترين چاپخانه ن آن دوکه با شاگردا

هاي درسي به هزينه موسسه انتشارات فرانکلين که نام دفتر تهران بود در  يک اداره کتاب
هاي درسي  آوري تاسيس شد که کتاب وزارت آموزش و پرورش به رياست جهانگير شمس

المعارف فارسي به سرپرستي دکتر  ترين کشورها رساند. نخستين دائره را به پايه پيشرفته
المعارف گذشته  يافت. آن دائره مرگ او، دکتر اقصي، انتشار غالمحسين مصاحب و پس از

ترين  خدمتي که به زبان فارسي کرده است، از نظر چاپ، دقيق اش و از ارزش باالي علمي
ترين کتابي است که در فارسي انتشار يافته. شاهنامه بايسنغري با مينياتورهاي  و فني

رانکلين در دوازده رنگ چاپ شد که شاهکارش در چاپخانه افست و به هزينه موسسه ف
 صنعت چاپ ايران را به جاهائي برد که تا آن زمان نرسيده بود. 

زاده در  هاي فراواني بود که صنعتي هاي جيبي که يکي از طرح من رفتم براي انتشار کتاب
هاي جيبي شدم و  سته بودند انجام بدهند. مجري طرح کتابندست داشت و چند سال نتوا

هاي  ها و نوشته لوکس داشت و ترجمه حتا ها را که چاپ خيلي تميز و ه کتاباين سلسل
خيلي خوب و در سطح باال، و يک کتابخانه کوچک از روي مدل انتشارات پنگوئين 

 داشت. چاپ آنها تنها در چاپخانه افست امکان مي انگليس بود، شروع کردم.
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ديدم سفري به ميالن کردم  آنها مي هائي که براي توزيع ها در تهيه پيش از انتشار کتاب
هاي  هاي فلزي ويژه کتاب و تهيه قفسه  Mandadoriبراي گفتگو با موسسه ماندادوري

زاده مرا به آنها معرفي کند ولي گويا فراموش کرده بود و من  جيبي. قرار بود صنعتي
گفتگو  ناشناس وارد آنجا شدم و با مدير آن بنگاه که يک موسسه بزرگ نشر جهاني است

دانم چه بود ولي آنها به من اطمينان کردند و موسسه را به من نشان دادند و  کردم. نمي
ها گرفتم و يک قفسه هم به هزينه  هاي پخش کتاب اطالعاتي از آنها درباره روش

خودشان براي من فرستادند که از رويش در ايران بسازيم و من در بازگشت بهاي آن و 
ام ولي  يشان حواله کردم. در زندگيم زياد از ديگران چيزي نخواستهاش را برا هزينه پستي

 تجربه ماندادوري در هرجا برايم تکرار شده است.
ي ميهمان موسسه پنگوئين بودم به ميزباني سر آلن ا فتههدو سه چندي به انگليس رفتم. 

و سطح مدير و بنيادگزارش که مرد بزرگي بود و انتشارات نفيس  Sir Allen Laneلين 
باالي جيبي را او به جهان داده است؛ و آنجا با طرز کارشان آشنا شدم. در همان سال به 
آمريکا رفتم براي گفتگو درباره طرح تازه و آشنا شدن با موسسه فرانکلين و کارهايي که 

 ياي غير انتفاعي بود که اتحاديه ناشران آمريکا پس از جنگ برا کردند. موسسه يآنجا م
نه اش را  نعت نشر در جهان سوم از آفريقا تا آسيا تاسيس کرده بود و هزينهکمک به ص

در ادامه همان سياست معرفي آمريکا به  ،داد همين اتحاديه ناشران مي بلکهدولت آمريکا 
خواست وارد دنيا بشود و از آن انزواي قرن نوزدهم و  جهان. آمريکا تازه آمده بود و مي

در آمده بود. در آن سفر با صنعت نشر آمريکا هم آشنا شدم که پنجاه سال اول قرن بيستم 
حاال با صنعت نشرش  ،نگاري آن آشنا شده بودم اصال دنياي ديگري است. قبال با روزنامه

يافتم. برگشتم به ايران و آن انتشارات را خيلي گسترش داديم و آن موسسه   هم آشنائي مي
سه اميرکبير فروخته شد. يک کتابفروشي نمونه در بعدها به موس ؛ وها کتاب انتشار داد ده

هاي آمريکايي سازمان  تهران در خيابان سعدي باال درست کردم که به شيوه کتابفروشي
هاي متحدالشکل کتاب سفارش داده بوديم. اين کتابفروشي را درست  داده شده بود و قفسه
هم دادند به يکي از  فروختيم. آن را هاي فارسي و انگليسي مي کرديم و آنجا کتاب

کتابفروشان ولي او چندي بعد سرقفلي محلش را به بانک صادرات فروخت و کتابفروشي 
خواهد. کار ما اصوال  نمونه از ميان رفت. کتابفروشي نمونه خوانندگان و خريداران نمونه مي

اش را  هاي تازه نشر و توزيع کتاب و کتابفروشي را معرفي بکنيم و بقيه اين بود که شيوه
زاده که در  ديگر خود صنعت محلي دنبال کند. اين هم کار خوبي بود از ابتکارات صنعتي

 . 1343آن دوره به انجام رساندم و اين کشيد تا سال 
 

 سرمايه اوليه اين انتشارات، که شما گفتيد ما به موسسه اميرکبير  اميرحسينی ــ
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ديم، مال موسسه فرانکلين فروختيم يا آن کتابخانه که به کس ديگر واگذار کر
 بود؟

  
 بله. مال موسسه فرانکلين بود.   همايون ــ

 

 پس در حقيقت موسسه فرانکلين آن  را به ديگری فروخت. اميرحسينی ــ
 

ها همه به نام من بود. چون اجاره محل يا تلفن ــ تلفن آن موقع  بله، منتها اين همايون ــ
من همه را به نام خودم سفارش داده بودم و   ،و اثاثيه گران بود ــ يا اسباب يدر ايران خيل

رفتم و آنچه را به نام من بود مجانا به خريدار تازه واگذار  خريده بودم، به دفترخانه مي
ـ يا يکجا يا ـکردم، ولي او پولش را به موسسه فرانکلين به صورتي که من وارد نيستم  مي

 گرداند.  ـ بر ميـدر چند قسط 
 

کرديد به انتخاب خودتان  هايی که شما در آنجا منتشر می کتاب ی ــاميرحسين
 کرد؟  بود يا موسسه فرانکلين انتخاب می

 
 کردم . نه، همه را من انتخاب مي همايون ــ

  
 بيشترشان هم ترجمه بود. اميرحسينی ــ

 
درصدش ترجمه از انگليسي بود ولي کارهاي ديگر  شصتبله. شايد بيش از  همايون ــ

از اولين انتشارات ما دوره شاهنامه ژول مول بود. يا سير  يم چاپ کرديم. مثال يکه
هاي زياد.  اي انتشار داديم و بعد هم البته ترجمه حکمت در اروپا بود. شماري کتابهاي پايه

مند بودم. از رمان تا علوم  ههايي که خودم در کودکي خوانده بودم و عالق چندتا هم از کتاب
دبيات همه را در آن سري چاپ کردم. کارهاي روي جلدش را هم سرپرستي انساني و ا

اي بود. يکي از  کردم که به پرورش هنري من کمک کرد. خيلي انتشارات پاکيزه مي
هاي شعر آزاد از  هاي شعر نو فارسي، شايد نخستين آنها زير عنوان نمونه نخستين گزيده

نتشارات جيبي آمد. شعرهايش را با همکاري هائي بود که بسيار دوست داشتم و در ا کتاب
حسين سادات دربندي انتخاب کرديم که جوانمرگ شد و مرد با فرهنگ ظريفي بود. 
مقصودمان از شعر آزاد، شعر نيمائي بود ميان شعر کالسيک و شعر سپيد. يکي ديگر از 

اپ شد. از يک نويسنده ايتاليائي بود، و چند چ “خرمگس“هائي که انتشار دادم  کتاب
داستاني احساساتي از پيکار آزاديخواهانه و ازجان گذشته ايتاليائيان با امپراتوري 
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را گذاشتم که بر “ فرانچسکو گويا“هابسبورگ. روي جلدش هم تابلوي اعدام مشهور 
صد جوان را به راه نبرد  دانم با آن کتاب، ناخواسته چند جاذبه دراماتيک آن افزود. نمي

دانم که  هائي از سري مشهور چه مي . يک کار ديگرمان ترجمه کتابام چريکي انداخته
 کرد. آبادي اداره مي المعارف است از فرانسه بود که دکتر ايرج علي نوعي دائره

 

 در موسسه فرانکلين بوديد و بعد؟ 1343تا سال  اميرحسينی ــ

  

ده بودم. اختالفاتي سال تقريبا به پايان کارم در موسسه فرانکلين رسيآن  در  همايون ــ
براي  يوقت مرئوس ايدئالي نبودم. کار کردن با من دشوار نبود ول پيدا کرده بودم. من هيچ

گاه خيلي دوست نداشتم به  شد. حاال اين عيبي است که من دارم. هيچ خودم دشوار مي
 آمد. عنوان مرئوس کار کنم  و خوب، شيوه اداره موسسه هم به مذاقم چندان سازگار نمي

ها  ها و خبرگزاري به هر حال به اواخرش رسيده بود. در آن اثنا يکباره خبري در روزنامه
دار آمريکايي به  ام. يک سرمايه انتخاب شده Nieman Fellowمنتشرشد که من به عنوان 

اي در اختيار دانشگاه هاروارد گذاشته بود و از درآمد اين موقوفه هر  موقوفه   Niemanنام
نگار بيرون از  نگار آمريکايي و پانزده روزنامه هم هست ــ پانزده روزنامه سال ــ هنوز

ها شمارشان در هر گروه به دوازده تن رسيده است.(  شوند )در اين سال آمريکا انتخاب مي
شان هستند و اينها يک سال تحصيلي در  هاي باالي حرفه نگاراني که در سطح روزنامه

خوانند براي اينکه سطح کار  ان ميل دارند درس ميهايي که خودش هاروارد در رشته
انتخاب  Fellowshipشان باال برود. من تا اين اواخر تنها ايراني بودم که به اين  مطبوعاتي

 شدم. 

 

 کسان ديگری هم هستند؟ اميرحسينی ــ

 

نگاران زنداني در ايران صاحب  دختر يکي از روزنامه  2003بله. شنيدم در سال  همايون ــ
که خود  William Green Miller ن بورس شده است. در معرفي من به هاروارد بيل ميلرآ

از دانشاموختگان آن دانشگاه بود سهم اساسي داشت و او بود که مرا به بنياد معرفي کرد. 
او مدتي در تبريز و اصفهان سرکنسول امريکا بود و در سفارت امريکا مقامي داشت و از 

دفتري که  فريدون مهدوي و دکترحسين مهدوي و هدايت متين توسط دکتر 1341/1962
کرد، شعر  مدتي با چند نفر ديگر محفلي داشتيم با او آشنا شدم. کارهاي ما را دنبال مي

گفت و عقايد ليبرالي داشت. در دوره نيکسون از وزارت خارجه بيرون آمد و در دفتر  مي
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و نقش آنها در کاستن اختيارات  به کار پرداخت Frank Churchسناتور فرانک چرچ 
    اند.  ها متهم بودند که عمليات آن دستگاه را فلج کرده مشهور است و مدت “سيا“
 

 فعاليت سنديکائی شما در چه تاريخی بود؟ اميرحسينی ــ
    

در  ام . کار مطبوعاتيشده بودم يوارد فعاليت سنديکاي 1341من از سال  همايون ــ
نوشتم. دوستان اطالعات و  اي سه مقاله مي به همان شيوه که هفته 1342اطالعات بود تا 

مطبوعات ديگر جمع شدند و به من هم گفتند که به آنها بپيوندم و سنديکاي نويسندگان و 
خبرنگاران ايران را درست کنيم. بيش از همه هوشنگ پورشريعتي اصرار داشت. من در 

ديدم  يپايين م ينگاران ايران را خيل سطح روزنامهاين کار ترديد داشتم، براي اينکه حقيقتا 
نوشت  تا مقاله مي اي با حد و مرزي نبود و هر کس دو نگاري هم کار حرفه و روزنامه

آمد سنديکا را کنترل کند.  شد. دولت هم حتما در صدد بر مي نگار محسوب مي روزنامه
 يو جمع اينها به نظرم خيلپيشينه سنديکائي هم در ايران به مداخالت شوروي آغشته بود 

به هر حال گفتند الزم است و من آن وقت هنوز با  يتوانست بيايد. ول نمي يطرح درخشان
معتقد بودم که جامعه ما بايد سازمان يافته بشود.  ياصطالح جامعه مدني آشنا نبودم ول

ها و  سازمانها و  ديدم مردم در باشگاه اي که در آمريکا پيدا کرده بودم که مي روي تجربه
کنند که ما امروز به آن  هاي مختلف عضو هستند و مستقل از دولت کارهايي مي گروه

گوييم. گفتم بسيار خوب و پيوستم، ولي مدير موسسه اطالعات آدم بسيار  جامعه مدني مي
 کاري بود و سخت مخالفت کرد.  محافظه

 
 مسعودی؟  یآقا اميرحسينی ــ

  
برابرش ايستادم و رهبر اين جنبش  ي؛ و من هم سخت درآقاي عباس مسعود همايون ــ

کرد براي  شدم. يکبار يادم است که در سالن اجتماعات موسسه اطالعات او صحبت مي
کردم و او از  هاي او را رد مي رفتم حرف نويسندگان و خبرنگاران اطالعات، من بعدش مي

هاي مسعودي اين  خالفتشد. به هر حال ما به رغم م عصبانيت رنگش مثل گچ سفيد مي
سنديکا را تشکيل داديم که نخستين سنديکاي مستقلي بود که در دوران محمدرضا شاه 
تشکيل شد. سنديکاهاي وابسته به حزب توده هم دولتي نبودند ولي با شوروي رابطه 
داشتند. سر انجام مسعودي يک روز مرا به دفترش دعوت کرد و گفت که ادامه همکاري 

است. من هم بدون صحبتي، بدون اينکه ادعاي خسارتي، حق و حقوقي ما غيرممکن 
چيزي بکنم از اطالعات بيرون آمدم. کار من در جامعه خيلي باال گرفت. پيش از آن 
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گذاري چنان سنديکائي کوشيده بودند و هر سه بار به سبب  نگاران سه بار براي پايه روزنامه
بودند. من با چالش کردن مستقيم مسعودي  مخالفت مديران بويژه مسعودي ناکام مانده

رسيد انجام داده و کامياب شده بودم. به همين دليل هم  آنچه را که غيرممکن به نظر مي
 بود که توجه عمومي به آن درجه به مبارزه ما جلب شد.

با اکثريت زيادي به دبيري آن انتخاب شدم  1342/1963در انتخابات دوره دوم سنديکا در 
اي را براي درآوردنش به يک پايگاه قدرت به اجرا گذاشتم. براي بسيج  گسترده و برنامه

مالي يک کنسرت با شرکت افتخاري گروهي از خوانندگان مشهور زمان برگزار کرديم که 
هايش را خانم ايرن رازيانس هنرپيشه محبوب  اش ويگن فراموش نشدني بود و بليت ستاره

ي را هم از شهرداري تهران به رايگان گرفتيم. من فروخت. سالن ورزشگاه در گيشه مي
نخستين سخنراني خود را دربرابر يک جمع بسيار بزرگ در آنجا ايراد کردم. کار تبليغاتي 

نگاران بيکار  بزرگي بود و پول زيادي هم جمع شد که با آن يک صندوق کمک به روزنامه
هاي آن و  کنسرت و تهيه شده درست کرديم. )خودم هيچ نگرفتم.( در جريان برگزاري

اش تجربه کوتاهي با محافل هنري زمان پيدا کردم ولي مجالس تفريح  هاي دنباله ميهماني
چسبيد و زود از آن فضا بيرون آمدم. با دوستانم هم از آنگونه  و نوشانوش زياد به دلم نمي

ري جايزه پر مجالس نداشتيم؛ بحث بود و در ميان گذاشتن نتيجه مطالعات و تفکرات. برقرا
نگاري هر سال داده شد. مشغول  هاي روزنامه زرين کار ديگرم بود که تا چندي به بهترين

نگاران بودم که بورس  آهن و هواپيمائي رايگان براي روزنامه گرفتن امتيازاتي مانند بليت راه
 نيمن آمد و خدمتم را در سنديکا نيمه تمام گذاشت.

تري پيدا کرد و توجه بسياري جلب شد، از  ابعاد بزرگاين مبارزه من و موسسه اطالعات 
م راه بيندازمقامات خارجي و سياستگران داخلي. بعدها وقتي خواستم که روزنامه آيندگان را 

کردند و خيلي مشهور شدم. ديگر  فهميدم اثرش چه اندازه بوده است. همه جا مصاحبه مي
 Niemanن کمک کرد که به عنواننگاري بودم و اي آن موقع در اوج فعاليت روزنامه

Fellow  نگار خيلي  انتخاب شوم. من به سبب مقاالتي که در اطالعات نوشته بودم روزنامه
 ناماوري شده بودم. اما مبارزه سنديکايي وضع مرا اصال بکلي عوض کرده بود. در سال 

به هاروارد هم از اطالعات بيرون آمدم و هم از موسسه فرانکلين؛ و براي يک سال  43/64
اي بود و  رفتم و در رشته توسعه سياسي درس خواندم.  توسعه سياسي آن موقع رشته تازه

دادند. راستو و نظريه  و اينها را درس مي Lernerو  Lipsetو .Rostow   w.wهاي  تئوري
take off  اقتصادي او بسيار بر من تاثير گذاشت و سبب شد که قدر “ زمين کند“يا

عه رضاشاهي را که در زمان خودش تنها راهکار ممکن بود بيشتر بدانم. البته استراتژي توس
داد، راجع به  کيسينجر هم کالسي داشت، تاريخ ديپلماسي درس مي يموقع هنر آن

مترنيخ و بيسمارک که چنانکه بعدها نشان داد مرشدان او هستند. خيلي جالب بود و 
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 Afluentصاددان و نويسنده بزرگي بود، که اقت .Galbreit J.Kاستفاده کردم. گالبرايت 

Society “ليبرال  يها داد و گرايش او را خوانده بودم. او اقتصاد درس مي“ جامعه توانگر
دهد  داشت. ليبرال در آمريکا به صورتي، معنايي از سوسياليست تا سوسيال دموکرات را مي

کرد و هر چه  ارتش کار ميدر اروپا. ساموئل هانتينگتون روي توسعه سياسي بويژه نقش 
بودند. ولي من بيشتر روي توسعه  من تر شده است. اينها چند تن از استادان گذشته بزرگ

آمد وقتش در ايران رسيده است. خيلي سال درخشاني در  سياسي کار کردم که به نظرم مي
ئي ها برخوردار شدم. فضا زندگيم بود. بسيار استفاده کردم. از کتاب خواندن و کالس

سميناري در  1344/  196۵ام را گشاده کرد. تا در ماه مه سال  بهشتي بود و افق ذهني
هاروارد برگزار شد، درباره توسعه در ايران، توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي. من 

اش را من به عهده گرفته  اي نوشتم به نام توسعه سياسي در ايران. قسمت سياسي رساله
همه تکثير کرده بودم و کنار سالن  رساله را مانندنگليسي بود و من بودم و اين رساله به ا

آمدند هر کدام يک  را بيان کردم. کساني که مي ي از آنا گذاشته بودم و خودم خالصه
رفتند. ظاهرا از طرف دولت ايران هم، چون موضوع ايران بود و  داشتند و مي نسخه بر مي

اي را برداشته بودند و به ايران فرستاده  دند و نسخهتوسعه در ايران، کسي يا کساني آمده بو
 بودند. 

براي دومين بار  در اروپا وقتي از امريکا برگشتم که پاي چپم را گشت و گذار يبعد از مدت
کردم. در  کرده بودم و وقتي به ايران آمدم با چوب زير بغل حرکت مي يعمل جراح

 علم که وزير دربار بود و هم از طرف بازگشت تقريبا بالفاصله هم از طرف اميراسداهلل
 زاده دعوت شدم که به ديدارشان بروم. اميرعباس هويدا که نخست وزير بود توسط صنعتي

هويدا به ناهار دعوت کرد که عادتش بود و  علم به صبحانه دعوت کرد که عادتش بود.
خاب شدم و ال به سنديکا هم برگشتم و يک دوره ديگر به دبيري انتوحدرآن ا رفتم. 

محلي در خيابان کوشک براي سنديکا گرفتم و اجاره کرديم که خيلي محل آبرومندي بود. 
سازي براي اعضاي سنديکا آخرين کاري بود که  آغاز گفتگوها با هويدا در مورد طرح خانه

کاره ماند. به محض آنکه مطمئن شدم  در سنديکا کردم. آن دوره دبيري سنديکا هم نيمه
روزنامه صادر خواهد شد به هيئت مديره سنديکا گفتم من بايد به کار روزنامه که امتياز 

برسم و گذشته از اين، ديگر کارفرماي مطبوعاتي خواهم شد و بهتر است از دبيري کنار 
 بروم.

 
دوره فعاليت دوباره جبهه ملی و  41تا  39های  شما در سال اميرحسينی ــ

هايی که آن زمان  ها و حزب در گروه یيعنکرديد؟  کار سياسی نمی یحکومت امين
 بودند به هيچوجه فعاليت سياسی نکرديد؟
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 .بست خورده بود دوباره وضع ايران عوض شد و شاه که به بن 39/60از سال  همايون ــ  
کردم و رييس  هم در آن موقع در فرانکلين کار مي برگشت به سوي جبهه ملي. من

ود و در محافل سياسي رفت و آمد داشت و با شاه هم مرد بلند پروازي ب يفرانکلين خيل
ارتباط برقرار کرده بود. و او هم به ميان افتاده بود که راه حلي براي ايران پيدا بشود. وضع 

و ديگران کرده  يهايي که دولت شريف امام بسيار خرابي بود؛ اقتصاد به دليل سوء استفاده
انتخابات باطل  يبستاني و زمستاني، که در يکبست انتخابات تا بودند؛ سياست به دليل بن

گرفته  يشد و در ديگري همه نمايندگان مجلس استعفا کردند که جلوي شورش عموم
ه بود. شاه با سران جبهه ملي در مذاکره وارد سويهمه و بست کامل  بشود. به هر حال بن

شاه رفت و  نزدزاده هم  شد و خليل ملکي هم به ديدار شاه رفت که مشهور است. صنعتي
شاه گفت که اشکالي ندارد که عناصر مخالف در حکومت بيايند و صنعتي زاده يک روز آمد 
به خانه به نظرم دکترحسين مهدوي. من بودم، سيروس غني بود، فريدون مهدوي بود. به 

کرديم ما دو سه  ما پيشنهاد کرد که وارد دولت بشويم که به او پاسخ رد داديم زيرا فکر مي
 ر در آن درياي ناکارائي و بند و بست، حل و نابود خواهيم شد.نف

اهلل معتمدي و  دونفر ديگر هم بودند، فضل، 1330ما در آن موقع محفلي داشتيم از سال 
دفتري. پنج شش نفري بوديم. جلسات منظمي داشتيم و با دکترغالمحسين  هدايت متين

يکبار، يادم هست که هفت هشت بار، اي  اي دو هفته صديقي هم آشنا شده بوديم و هفته
به منزلش رفتيم و جلساتي هم با او داشتيم و قرار بود که کنگره جبهه ملي دوم را تشکيل 
بدهند. و آن موقع روزنامه اطالعات تحريم شده بود از طرف جبهه ملي و من هم در 

ه همان اش دنبال اي نوشتم براي جبهه ملي که مقدمه کردم. برنامه ياطالعات کار م
نوشته بودم که جبهه ملي از لحاظ  1332مقاالتي بود که خطاب به هواداران جبهه در سال

بايد  مياش هم دانشگاه تهران است و  سياسي فقير است و يک شعار بيشتر ندارد و اسلحه
يک جنبش مردمي بشود در خدمت توسعه ايران. چون مساله من اصال هميشه مسئله 

گنجيد. دمکراسي  ز ديگري نداشتم. اينها همه در بستر توسعه ميتوسعه بود. کاري به چي
عبارت بود از توسعه سياسي و همين طور توسعه اقتصادي. يک طرف نگهداري تماميت 

اش اصال به نظر من خارج از موضوع  ايران، استقالل ايران، يک طرف هم توسعه. بقيه
شان طرح شود.  يه کردم که در کنگرهاي در اين زمينه براي جبهه ملي  ته آمد.  برنامه مي

بردند و نشان دادند. منتها يکي از سران جبهه ملي گفته بود که نبايد کسي که در 
ها بشود. چون اطالعات را تحريم کرده بودند. به  نويسد اصال وارد اين بحث اطالعات مي

تماسي نگرفتم.  هرحال هيچ اقبالي از آن برنامه که نوشته بودم نشد و من هم ديگر با آنها
شود. کنگره هم که  ي نداشت. ديدم نميسودتماسم با صديقي هم قطع شد. براي اينکه 

زاده بودند ولي همسن، و  ها، که عمو و برادر تشکيل شد دوستان من همان مهدوي
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هاست و  اي براي هيچ پيشرفتي نيست و همان حرف ديگران به من گفتند که اصال زمينه
که قانون  دعوت کردجبهه ملي  ازمانطور هم بود. شاه هم که همان روحيه است و ه

بار نرفتند و من  اساسي را بپذيرد، يعني پادشاهي را، و حکومت را تشکيل بدهد آنها زير
ايشان نگرفتم. يک تماس  بکلي ديگر از جبهه ملي قطع اميد کردم و هيچوقت تماسي با

طالح نوآور در جبهه ملي برقرار کرده با بعضي از عناصر اصالحگر به اص يغيررسمي، مدت
بودم که به جايي نرسيد. صديقي خيلي نظر موافق داشت و خودش هم آدم بسيار خوبي 
بود، و از لحاظ ادبي و نويسندگي هم با من خيلي نزديک شده بود. ما مبادالت ادبي به 

ودند که دلم او در کنار خليل ملکي دو رهبر سياسي از دگرانديشان بداشتيم.  اصطالح مي
کنم تنها سياستگراني از هر طيف بودند  تر نگاه مي خواست با آنها کار کنم. وقتي دقيق مي

ترين و سودمندترين سياستگران آن دوره  توانستم با آنها کار کنم. اصولي که حقيقتا مي
 ايران بودند. اما هيچ فرصتي به آنها داده نشد. )يکي از کارهائي که از آن خشنودم دادن
اصطالح دگرانديش به زبان فارسي است؛ مفهومي بيگانه از سياست ايران که تازه دارد جا 

 ن تمام تماسي بود که من با جريانات سياسي گرفتم. مي افتد.( اي
 

اشاره کرديد که روزنامه اطالعات از سوی جبهه ملی ايران  اميرحسينی ــ
 تحريم شده بود. علت اين تحريم چه بود؟

 
تا آنجا که به خاطرم هست چاپ يک مصاحبه بود با کسي که زياد بر جبهه  همايون ــ

ملي خوش نيامده بود. و عالوه بر آن در طول حکومت مصدق هم روزنامه کيهان خيلي 
تر جلوه کرده بود تا روزنامه اطالعات، چون هميشه کيهان به قول آن روزها چپ  مصدقي

پسندتري بگيرد. و اطالعات از طرف  مردم تري، کرد که مواضع پوپولر زد و سعي مي مي
االن درست يادم نيست که موضوع  يتحريم شد. ول  بخشي از جبهه ملي ــ نه همه ــ

  تواند کشيده شود. در کشورهائي مانند ما کار سياست تا اينجاها نيز ميمصاحبه چه بود. 
 

 ه بود؟برخورد شما به اصالحات ارضی و اصوال انقالب سفيد چ اميرحسينی ــ
  

که شاه برنامه اصالحات ارضي را عنوان کرد ارسنجاني  يوقت 1340در سال  همايون ــ
اين برنامه اعالم شد و من  ،وزير کشاورزي بود. در اواخر پاييز آن سال، اوايل زمستان

به  موضوع عالقمند شدم. براي اينکه در آن طرح توسعه من، اصالحات ارضي دقيقا  بسيار
نگار ديگر،  با دو دوست روزنامه 1338ليلش هم اين بودکه من در نوروز گنجيد و د مي

مند و دکترشاپور زندنيا، سفري به يزد و اصفهان و کرمان و بندرعباس و  دکترمهدي بهره
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ها  چيز نبود. مسافرخانه ها کرديم و شرايط وحشتناک را ديديم. يعني حقيقتا هيچ آن طرف
 ،رسيدند ميبه شهري اطرم هست که مردم شب که که اصال قابل تحمل نبود. و من خ

زدند بلکه آن گوشه يک جايي به آنها بدهند براي اينکه نسبتا تميز  رفتند در حمام را مي يم
ها بلکه در باشگاه افسران جايي به ما بدهند. در  ا مجبور بوديم برويم به سربازخانهمبود. 

ا آجودانش تماس گرفتيم و با او ديدار کرمان غالمرضا ازهاري فرمانده لشگر بود و ما ب
اي  و وسيله يجاي ايم کرمان. هيچ نگار هستيم آمده کرديم و مشکل را گفتيم که روزنامه

براي مسافرت ما نيست. محبت کردند و ما را بردند به باشگاه افسران و بعد هم جيپي و  
خواستيم به سيرجان و  کنيم. مياي به ما دادند و ما توانستيم که بازديدهايمان را آغاز  راننده

گشتيم و ميهمان واحدهاي نظامي بوديم. سفر ما از کرمان  بندرعباس برويم و آنجاها مي
کشيد چون راه نبود و در بازگشت از بندرعباس اتومبيل ما چپه شد و  زتا بندرعباس سه رو

از مرگ خوشبختانه آسيبي نديديم و آن دومين باري بود که ــ پس از اميرآباد ــ 
 جستم که بعدها نيز بارها خودي نشان داده است تا وعده ديدار واپسين. مي

از  در آنسفرنامه مفصلي نوشتم و  ،در بازگشت از آن سفر يک سلسله مقاالت نوشتم
ن وضع اصال ايران متوقف خواهد ماند و بايد تسلط آاصالحات ارضي دفاع کردم که با 

اصالحات شاه  هنگامي که ديدم چه خبر است. که بود در کرمان زمينداران از بين برود.
قوا به آن برنامه پيوستم و داوطلبانه با خرج خودم يک سفر  همهاعالم کرد من با ارضي را 

شد و سلسله  چند روزه کردم به مراغه که طرح آزمايشي اصالحات ارضي در آنجا اجرا مي
حات ارضي موضوع نقش ارتش روي اصالحات ارضي نوشتم. در آن مقاالت اصال يمقاالت

در توسعه هم مطرح شد که ما بايد از ارتش در خدماتي غير از سربازي هم استفاده کنيم. 
بويژه در روستاها تا روستاها را پيش ببرند. نوعي پيشنهاد سپاه توسعه در آن مقاالت شد. 

بختانه که آمد شاه آن شش ماده انقالب سفيد را طرح کرد که يکيش هم خوش 1341سال 
بود که کندي در سال  يهمان سپاه دانش بود. و سابقه اين سپاه دانش هم آن سپاه صلح

ته بودم و اين فکر از آنجا براي من پيش فدر آمريکا راه انداخته بود و من از او گر 1961
آمده بود. و من سراپا پيوستم به آن برنامه اصالحي پادشاه که به نام انقالب سفيد بود و به 

من هم انقالب نبود چون در آن زمان هنوز نمونه انقالب فرانسه و روسيه را  نظر
بينم که اصالحات ارضي حقيقتا يک انقالب بزرگ اجتماعي  شناختم. گرچه حاال مي مي

بود کم و بيش اداري ولي آن حقيقتا يک  يانقالب نداشت. اصالحاتنبه بود. بقيه مواد نه، ج
که رضاشاه  193۵/ 1314رداشتن حجاب از سر زنان در سال بود در کنار ب يانقالب اجتماع

هاي مدرن شدن و در آوردن  و پايه ساختکرد. که اين دو  ايران را براي هميشه دگرگون 
ايران را از جهان قرون وسطايي، اين دو انقالب و انقالب آموزش همگاني و درهم 

 هاي عشايري گذاشتند. شکستن قدرت خان
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تم يک روز از دفتر رئيس ساواک مرا دعوت کردند. به ديدار سرلشگر پس از انتشار مقاال
خواهد ببيند ساواک در شرايط تازه  حسن پاکروان رفتم. گفت مقاالت مرا خوانده است و مي

روستاها چه بايد بکند؟ من در بخشي از گزارش سفرم نوشته بودم که روستاهاي ايران پس 
بايد براي خدمت به  اهند ديد و ادارات دولتي ميهاي بزرگ خو از اصالحات ارضي دگرگوني

تر خواهد شد و بيشتر خواهد خواست آماده شوند. چنان مرد روشني را  اي که آگاه توده
هاي چاپي  نوشته برداشتند و کسي را به جايش گذاشتند که به دشواري چشمش بر

 افتاد.  مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 
 
 
 
 
 
 

 سه
 

 نوآوری و سازشگری
 
 
 

 جدا از اين کارها ولی فعاليت گروهی و حزبی نداشتيد؟ اميرحسينی ــ
 

کردم و گاه مقاالتي اينجا و  نه در هيچ حزبي نبودم  و در روزنامه هم کار نمي همايون ــ
ولي  نوشتم. از سوي سردبير انگليسي کيهان اينترنشنال به من پيشنهاد کار شد آنجا مي

دوپيشنهاد ديگر، رياست انجمن نفت و رياست روابط عمومي مسعودي جلوش را گرفت. 
هواپيمائي ايران را هم نپذيرفتم که هردو کارهائي با حقوق و امتيازات فراوان و فريبنده 

گردم به آن موضوع. من وقتي از آمريکا آمدم  در پي انتشار روزنامه بودم. حاال بر ميبودند. 
رفتم به ديدار آن دو دولتمرد و راجع به رساله من البته بحث شد. چون  44/6۵ن تابستا در

در آن رساله من موضع غيرمتعارفي گرفته بودم. ضمن انتقاد سخت از شيوه حکومتي در 
ايران، نه از شاه، از شيوه حکومتي، و خطر کمونيسم را يادآور شده بودم و موضع خيلي 

هادهايي براي اصالح از درون داده بودم. اصال نوشته شديد ضدکمونيستي داشتم و پيشن
آن دو نفر را  و برداشت منبودم ما بايد يک جنگ چريکي سياسي، از درون سيستم بکنيم 

توانند بکنند  خواهم بکنم و براي من چکار مي خواستند ببينند من چه کار مي گرفته بود. مي
من موضوع روزنامه را مطرح کردم و و خيال داشتند از من به اصطالح استفاده کنند و 

 گفتم که يک روزنامه به من بدهيد.
 

 علم پيشنهاد مشخصی به شما داد؟ مثال کار در دربار؟ ی: آقااميرحسينی
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خواهم بکنم  زنم چکار مي ها را که مي خواستند ببينند من اين حرف نه. ولي مي همايون ــ
 توانند براي من بکنند. و آنها چکار مي

 

 آقای هويدا هم همين طور؟ پيشنهاد مشخصی برای کار ندادند؟ ينی ــاميرحس
 

توانند براي من بکنند گفتم  وقتي گفتند چکار مي يهويدا هم همين طور. ول  همايون ــ
خواستم شايد  خواهم بيايم در حکومت و اگر مي اي به من بدهيد. نگفتم مي روزنامه

کردم که از راه روزنامه بايد اين تغييرات داده شود  فکر مي يتوانستم بروم، بعيد نبود. ول مي
و دو سال البته طول کشيد تا با يک شرايط خيلي سخت اين روزنامه را اجازه دادند که  

دنبالش  1344آخر پاييز روزنامه را توانستم درآورم. از تابستان  46/67 منتشر کنم. در سال
 با هويدا بيشتر.  ،لم کمترنها ديدار کردم. با عآبودم. بارها و بارها با 

 

علت اين طول کشيدن چه بود؟ سازمان امنيت مخالف بود يا  اميرحسينی ــ
 شد؟ یفرض کنيد نفوذ کسانی مثل عباس مسعودی مانع م

 

نه ، اتفاقا عباس مسعودي باعث شد که اين روزنامه را به من بدهند. موضوع  همايون ــ
شد و روزنامه هم به اندازه کافي در  کس داده نمي چکه امتياز روزنامه ديگر به هي اين بود

شد و  ايران بود. خيلي روزنامه بود. دويست سيصد روزنامه در سراسر ايران منتشر مي
آمد بسيار  ها در مي آمد و يا هفتگي بود. و آنچه صبح ها در مي ها هم بيشتر صبح روزنامه
ها هم جز چند مجله که  ند. هفتگيهاي کوچکي بودند و اعتبار چنداني هم نداشت روزنامه

شان خيلي در وضع ضعيفي بودند و حکومت تصميم گرفته بود که  فروشي داشتند بقيه
نوشتم  اي که در روزنامه اطالعات مقاله مي ديگر به کسي روزنامه ندهد. ضمنا من در دوره

ع ايران مقاالتم با اينکه در ظاهر درباره مسايل خارجي بود شايد دوسومش راجع به وض
هاي ايران  کردم همه نشاني از نيکاراگوئا و ونزوئال مي مثال بود. منتها انتقادات شديدي که

دانستند. اصال موفقيت من در اطالعات مقداري بر اثر اين موضع  رويش بود. همه مي
هاي  انتقاديم راجع به وضع ايران بود. البته شيوه نگارش و راه ورود به مطلب و آگاهي

ها از انتقاد  آنها هم کمک کرد. ولي اصلش آنقدر ايراني ،ه پيدا کرده بودمسياسي ک
است. من به عنوان يک  زير سايهآيد که بقيه چيزها  آمد و هنوز مي خوششان مي

نگار منتقد شناخته شده بودم که بارها هم مقاالتم را گفته بودند چاپ نشود و خود  روزنامه
کشته شدن رابرت  پس ازاي  مقالهسرچاپ نشود. از من  اي مقالهدستور داد هم يکبار شاه 

در جمهوري  يکندي در آيندگان نوشتم و برادران کندي را مقايسه کردم با برادران گراک
خواستند کارهايي براي اصالح نظام بکنند و هر دو  رم که آنها هم پوپوليست بودند و مي
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تور داد که اصال مقاله چاپ نشود. آمد دس يها بدش م کشته شدند. شاه چون خيلي از کندي
از اين مشکالت من بارها داشتم. يک مقاله در اطالعات راجع به کودتاي يمن نوشته بودم 
و از پسر پادشاه يمن امام يحيي دفاع کرده بودم. يا درباره کودتاي ويتنام نوشته بودم. 

دين زيم و برادرش و کرده بودم و با فساد دستگاه نگو 1960تبر سفري هم به ويتنام در اک
دانم از کجا نام مرا شنيده  نام جنوبي در هند نمي همسر برادرش آشنا شده بودم. سفير ويت

ها در ايران نمايندگي نداشتند.  نامي بود و از آنجا مرا براي بازديد کشورش دعوت کرد. ويت
زمين را نام تازه آغاز شده بود و من سرتاسر آن سر نگ چريکي شمال با جنوب در ويتج

نام جنوبي  نام شمالي و ضعف رژيم ويت هاي ويت هاي کمونيست اندازي گشتم و از دست
ها، کودتايي که در  دانستم که کار آمريکايي وضع بدي بود. البته نمي ينگران شدم. خيل

همان اوقات ترتيب دادند، چه اندازه به زيان ويتنام و زيان آمريکا و زيان دنياست. آن وقت 
 نستم بفهمم. همه اينها خيلي سوء ظن شاه را نسبت به من بر انگيخته بود. توا نمي

 
نويسيد و به  شما يک مقاله می یآيد که وقت یاين پرسش پيش م اميرحسينی ــ

دهيد، قاعدتا او بايد تصميم بگيرد که اين مقاله چاپ بشود يا  سردبير روزنامه می
وی ميز شاه که شاه تصميم بگيرد رود ر چاپ نشود. چگونه است که اين مقاله می

که مقاله شما درباره کشته شدن رابرت کندی چاپ بشود يا نشود؟ يعنی شاه تا 
 کرد و يا اصال وقتش را داشت؟ های جامعه دخالت می کاری اين اندازه در ريزه

 
دانم تقاضاي مرخصي  تر از اين، نمي شاه وقت براي کارهاي خيلي کوچک بله،  همايون ــ

تر از آن هم داشت. همه را به عرضش  کل کشاورزي استان خراسان يا پايينمدير 
 گذاشت جنگل را ببيند. همين بود که درخت به اصطالح نميرساندند.  مي
 

داديد که چرا دوسال طول کشيد تا اجازه روزنامه را به  توضيح می اميرحسينی ــ
 شما دادند.

 
اعتمادي به من نداشت. با اينکه مرا آدم اش اين بودکه خود شاه  علت اصليهمايون ــ 

هاي به اصطالح ليبرال من ناخشنود بود و همين  دانست ولي از گرايش ناسيوناليستي مي
که مواضعي به سود کودتاگران در يمن و ويتنام گرفته بودم. يمن به درستي، ولي در ويتنام 

 چه آن موقع چه بعد. اومن سخت اشتباه کردم. من در مساله ويتنام بسيار اشتباه کردم 
ها منتشر  خوشش نيامده بود. عالوه بر اين تمام دستگاه از اينکه روزنامه مستقلي صبح

توانم بکنم نگران بود.  کردند من با اين روزنامه خيلي کارها مي و فکر مي ،بشود
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آن اي در فضاي متوقف  ترسيدند که مبادا اين روزنامه از اختيار در برود و دردسر تازه مي
. هويدا و احتماال علم نظر خاطرش از من آسوده نبود حکومتي ها درست بشود. دستگاه سال

اهلل نصيري رييس سازمان امنيت نيز چون با اطالعات بسيار  موافق داشتند و خود نعمت
دشمن بود و کينه شخصي داشت و من هم با اطالعات درافتاده بودم ميل داشت که من 

بت با اطالعات در بياورم. و بر سر اين موضوع جنگي در گرفته يک روزنامه عصر به رقا
خواهيم روزنامه صبح  توانيم رقابت کنيم. ما مي بود. من بارها به هويدا گفتم ما نمي

بنويسيم و اين سنت را زنده کنيم که در ايران از بين رفته است. در ايران کسي روزنامه 
خواهيم اين  سابي روزنامه صبح است. ما ميو همه جاي دنيا روزنامه ح ؛شناسد صبح نمي

خر با هويدا و نصيري سه نفري حل در اوااي  در جلسه سرانجامکار را بکنيم. اين موضوع 
و من ثابت کردم رقابت امکان ندارد. منظور خود نصيري هم برآوردني نيست که ما  ؛شد

 ا اطالعات که طرف نبوديمما ب ــ خواهيم اطالعات را بکوبيم. حاال عالوه بر اينکه ما نمي
 يها تواند وزنه روزنامه اصال نخواهيم توانست. در حالي که يک روزنامه صبح مي يول ــ

 عصر را کم بکند، و اين استدالل پذيرفته شد. 
 

گفت که من قصد کوبيدن روزنامه  اين را خود نصيری مستقيم می اميرحسينی ــ
 اطالعات را دارم؟ 

 
گفت شما بايد يک روزنامه عصر بدهيد در رقابت با اطالعات. ولي  نه، ولي مي همايون ــ

بودم که  1333ال اش با اطالعات در س اينکه در جريان دشمني يدانستم، برا من مي
بود و مسعودي مجبورش کرد که بيايد و در اداره روزنامه اطالعات در برابر  يرييس شهربان

اي اين که در گوش خبرنگار اطالعات زده بر ،همه نويسندگان و کارگران معذرت بخواهد
هايش  ورزي بود و اين مساله را اصال فراموش نکرد، تا آخر عمر. کينه بود. نصيري آدم کينه

اش بسيار بد بود. براي اينکه در جريان همين روزنامه  بود. با من هم ميانه با اوتا آخرعمر 
کردم. چون اصال  ياعتنايي م يآيندگان خيلي جلوش ايستادم و بعدها هم خيلي به او ب
داشت و به عنوان رييس  کمبودقبولش نداشتم. به عنوان يک انسان خيلي به نظر من 

خورد. بعدها هم که من به جاهاي باالتري رسيدم او را گاه  سازمان امنيت اصال به درد نمي
 بود.اش با من خوب ن کردم و هيچ وقت ميانه ديدم و اعتنايي به او نمي و بيگاه مي

به هر حال راه حلي که به نظرشان رسيد اين بود که خود دولت در اين روزنامه شريک 
درصد سهام با دولت باشد که هر وقت من فيلم ياد هندوستان  پنجاه و يکبشود و کنترل 

کرد بتوانند جلوي من را بگيرند و با اين ترتيب به من يک امتياز دادند. که البته به من 
هاي کودکي من بود و من معرفي کردم  مي که از دوستان و همشاگرديندادند. به خان
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که امتياز روزنامه به نام من باشد. و من  ،خواستند خواستم، شايد آنها هم نمي نميمن دادند. 
درصد سهام را من و دو تن چهل و نه داد و  مدير عامل شرکتي شدم که روزنامه را نشر مي

 از طرف هويدا داده شد.  بقيهاز دوستانم تامين کرديم و 
 

 بودجه نخست وزيری؟ اميرحسينی ــ
 

بودجه محرمانه نخست وزيري. خود هويدا داد. دو تن از افراد هم قرار شد که  همايون ــ
دکتر حسين اهري بود که دوست هويدا بود و از رياست  ينماينده اين سهام باشند. يک

خواست کاري به او بدهد، يکي هم  مي بانک رهني آمده بود و سخت ناراضي بود و هويدا
بعد معلوم شد آقايي است به نام منوچهر آزمون که در ساواک است. وقتي من فهميدم که 
او در ساواک است رفتم پيش هويدا، رفتم پيش ناصرمقدم يکي از مقامات باالي ساواک و 

شما اگر رود.  مان مي کردم که آبروي روزنامه  lobbyingها به قول آمريکايي سخت
ديگر چرا  .خواهيد بگوييد اين روزنامه ناشرش ساواک است خوب اصال از اول بگوييد يم

دو ماهي  يشود. يک رويم پي کارمان. نمي کنيم مي فرستيد. ما هم تعطيل مي آزمون را مي
سياسي خيلي سريعي  ـ نکشيد و او را از روزنامه برداشتند و او هم رفت و يک کارير اداري

و تا باالها رسيد. اهري نماينده دولت در روزنامه بود. خانم آزمون هم نه با نام را گرفت 
کردند. وارد هم در کار  اي نمي شوهرش عضويت هيئت مديره را داشت. ولي آنها مداخله

آمد. من اين روزنامه را سراپايش را خودم درست کردم  روزنامه نبودند. من هم خوشم نمي
 ه کنند.آمد مداخل اصال خوشم نمي

 
 اين دونفر عضو هيات مديره آن شرکت بودند. اميرحسينی ــ

 
 بله. يعني به عنوان سهامدار. همايون ــ

 
 و کسان ديگر؟ اميرحسينی ــ

 
بود. من بودم و قرار هم خانمي که صاحب امتياز روزنامه بود. جهانگير بهروز  همايون ــ

من هم هرچه داشتم واقعا روي اين  دو نفر ديگر هم باشند که آنها نيامدند و يبود يک
هاي  روزنامه گذاشتم. پيش از انتشار روزنامه دو تکه زمين را که خريده بودم و در آن سال

ام را هم  پس از مرگ مادرم خانه 48/69بورسبازي زمين ترقي کرده بود فروختم و در سال 
يک رسيد به  دريافت حساب و بي خواستم در آن بسر برم فروختم و بي که ديگر نمي

 ها چند روزي بيشتر نپائيد. صندوق روزنامه ريختم که در پرداخت بخشي از بدهي
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 آن خانم کی بود؟ اميرحسينی ــ
 

خانم فريده شاهرودي ميرزائي بود. بعد ايشان با روزنامه اختالفاتي پيدا کرد و  همايون ــ
لي من سخت اختيار کارها خواست مانند مدير روزنامه که او بود عمل کند و کنار کشيد؛ مي

خواستم درآورد. امتياز را  اي را که مي توانست روزنامه به نظرم کس ديگري نمي را داشتم و
دانم. شايد آنقدر  به دکتر اهري داديم. من باز از گرفتن امتياز تن زدم. حقيقتا دليلش را نمي

 رم.اي از خودم را آزاد نگهدا خواهم گوشه روم که مي دريک کار فرو مي
 

 آيا سرمايه روزنامه کافی بود؟ اميرحسينی ــ
 

شروع به کار کرديم. ولي چاپخانه روزنامه را خود من راه  سرمايهن آما با  همايون ــ
پيش از انتشار روزنامه به  46/67اش به نام روزنامه بود. در همان سال  انداختم و همه

که هر چهارسال يکبار  Drupaم نمايشگاه چاپ در دوسلدورف رفتم. به نمايشگاهي به نا
هاي چاپ مناسب؛ و آنجا از غرفه چاپ الينو تايپ ديدن  ديدن ماشين يشود، برا برگزار مي

هاي حروفچيني  هايش را ديده بودم. و اين الينو تايپ ماشين کردم که در اطالعات ماشين
کرد  ين کار ميهاي الت فارسي با حجم تقريبا دو برابر ماشين ـ ساخت و براي خط عربي مي

که اطالعات و کيهان هم خريده بودند. کاراکترهاي فارسي و عربي هفتاد هشتاد درصد 
بيش از کاراکترهاي التين است. و ما براي هر يک حرف آنها، يک عالمت آنها، چهار تا يا 
دو تا داريم: اول، وسط، آخر، مفرد. يا مفرد و آخر مثل ر يا دال. بقيه هم که چهار تاست؛ 

هايي که اطالعات و کيهان براي تايپ عربي و  تا. ماشين 92کاراکتر بجاي  14۵ايد ش
کردند خيلي گران بود. من رفتم به کارخانه در نزديکي منچستر و آنها  استفاده مي يفارس

 92سازيم که با همان تقريبا  هايي براي عربي ساده شده مي گفتند که ما داريم ماشين
داشتند و  يک خرده بيشتر از التين. يک مقدار عاليم التين را بر مينشانه بتواند کار کند. 

گذاشتند و اين ماشين تازه يک مخزن، به اصطالح يک ماگازين، داشت  عاليم عربي مي
هاي معمولي خط فارسي که دو مخزن داشت. در آنها حروف از دو صفحه  در برابر ماشين

اي آنجا ماندم و با  ريخت. يک هفته از يک صفحه ميماشين اين در ريخت پايين،  مي
کارکنان و متخصصين الينو تايپ طرحي ريختيم براي فارسي ساده شده که حروف 
فارسي را واردش کرديم و مقدار زيادي عربي را برداشتيم و باز هم کمتر کرديم و عاليم 

اي داديم براي فارسي که به همان مناسبت  نقطه گذاري گذاشتيم. خالصه طرح تازه
خفيف مناسبي هم دادند. چهار دستگاه ماشين سفارش دادم که هاگوپ گابريليان نماينده ت

الينوتايپ در ايران پانزده در صد پيش پرداخت بهايش را داد. يعني صدهزار تومان و بيشتر 
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ورقه اعتباري، الزم است، خود نماينده پرداخت. او در  Letter of creditکه براي بازکردن 
ا من دوست شده بود و در اروپا هم با هم بوديم و اعتقاد به من داشت و هيچ همان اوقات ب

سندي هم از من نگرفت. گابريليان کسي بود که صنعت چاپ ايران را به ابعاد جهاني 
توانستند صدها هزار کتاب و روزنامه  هاي چاپ را که مي ترين ماشين رساند. نه تنها بزرگ

بندي  هاي بزرگ براي جعبه و شيشه و بسته پخانهصحافي شده بيرون بدهند بلکه چا
بازرگاني با توليد انبوه نيز به پايمردي او به ايران راه يافت. او عالوه بر کار دارو که بخش 

کنم کسي  هاي چاپ قرار داشت و فکر نمي اصلي بازرگاني او بود دائما در جريان پيشرفت
 رسيد.  در ايران از اين نظرها به پاي او مي

هايي که موسسات نشر که اغلب دوست من بودند در آيندگان دادند  دا من از طريق آگهيبع
ها از طرف من به روزنامه آمد بدون اينکه در  اين پول را به او پس دادم. يعني اين ماشين

طور از محل آگهي و درآمدهاي  را هم همين ها بقيه پول ماشيندفترها منعکس بشود. و 
عد داديم. بابتش هم رفتيم به دادگاه، بابت وامي که از بانک صادرات روزنامه چندين سال ب

براي اين کار گرفتم. رئيس بانک صادرات، مهندس غالمعلي مفرح که از کاراکترهاي 
برجسته و پرمايه و بسيار جالب آن روزگار بود و بانک را با مختصر سرمايه خود و چند تن 

موسسات مالي ايران کرد، با من توسط جهانگير از دوستانش راه انداخت و از بزرگترين 
تفضلي از سهامداران بانک، دوستي داشت. با دکتر اهري به ديدار ممتاز، سرهنگ پيشين و 

هائي  برابر سفته رئيس گاردخانه مصدق، که رئيس شعبه بازار بانک صادرات بود رفتيم و در
ام دادند. اين وام را تاچند سال بعد ها را و که امضا کرديم چند ميليون ريال بقيه پول ماشين

افتاد و بانک ما را به  مان بهتر شد توانستم بپردازم. اقساطش عقب مي که وضع آگهي
 دادگاه برد و در دادگاه من حق را به بانک دام و به پرداخت جريمه محکوم شديم. 

يهان  پس از کار حروفچيني به ماشين بزرگ چاپ که ضرورت داشت پرداختم. روزنامه ک
اش را گسترش داده بود و ماشين روتاتيوش که آن زمان دوازده سالي از کارش  چاپخانه

گذشت روي دستش مانده بود. فروش آن ماشين به يک روزنامه ديگر که بهر حال  مي
گنجيد. اگر  ها، در منطق ايراني معمولي نمي ه هم به سود همه طرفچبود هر  رقيبي مي

ريزي از مديران کيهان که خود يک امپراتوري مطبوعاتي در پادرمياني دوستم ايرج تب
بود ما  زاده نمي درون آن موسسه راه انداخت و گشاده نظري استثنائي دکترمصطفي مصباح

زاده نه تنها ماشين را به ما فروخت دو تن  شديم. دکتر مصباح هرگز داراي آن ماشين نمي
آمدند و ماشين ما را راه  داد که هر شب مي از کارکنان طراز باالي کيهان را هم به ما وام

 همان مبلغبه بانک عمران مقروض بود. ما آن را به  پنج ميليون ريالانداختند. کيهان  مي
خريديم و وام بانک عمران به ما منتقل شد. باز در پرداخت اقساط دچار زحمت شديم و 

دادگاه ما را به پرداخت جريمه  بانک عمران ما را به دادگاه برد و من حق را به بانک دادم و
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در دهه پنجاه پرداخت کرديم. در خريد ماشين  سرانجاممحکوم کرد. آن بدهي را هم 
اعتبار ما اکتفا نکرد و تضمين ملکي خواست. دوستم  هاي بي چاپ، بانک عمران به سفته

ستش اش را که تازه خريده بود به گرو داد و خانه داشت از د دکترسيروس آموزگار خانه
رفت. او از آن مردان است که خود صدها دوست دارد ولي به عنوان تنها دوست براي  مي

هريک از آنها بس است. دکتر آموزگار بيش از اينها به گردن آيندگان حق دارد. يک سال 
رفت که تعطيل شود. من به  آور بود و روزنامه مي پس از انتشار روزنامه وضع مالي ما ياس

دعوتي براي يک سفر گرد  1347/1968ودم و همان زمان، در اواخر پائيز بست رسيده ب بن
هائي با آيندگان داشت  جهان از وزارت بهداري داشتم. با دکترسيروس آموزگار که همکاري

گفتگو کردم و اداره مالي روزنامه را به او سپردم و به سفر رفتم. او با کارداني و به ياري 
هاي اجتماعي گوناگون داشت توانست سر و صورتي به کارها  هاي که با گرو ارتباط گسترده

 بدهد و چند سالي در همان سمت کار کرد. 
ها بعد که به وزارت اطالعات و جهانگردي رفتم فرصتي را که براي بازپرداخت بدهي  سال

هاي  جستم بدست آوردم. در آن وزارت براي تعيين نرخ آگهي ام به کيهان مي اخالقي
ها تدوين کرده  ودجه هنگفتي داشت جدولي بر پايه شمارگان )تيراژ( روزنامهدولتي که ب

اي  گذاشت. در آن زمان کيهان به اندازه بودند که کيهان را در رديف باالتر از اطالعات مي
نمود. اما  از رقيب خود پيش افتاده بود که همرديف نگه داشتنش با اطالعات نامنصفانه مي

ها  دستي در وضع موجود ببرد. من، چنانکه در درجه بندي هتل کس جرئت نکرده بود هيچ
کردم، بي درخواست کيهان آن روزنامه را در رديف باالتر از اطالعات گذاشتم  نيز عمل مي

 و بهايش را با دشمني اطالعات که نزديک بود تا نابودي من برسد پرداختم.  
س سازمان اوقاف دکترنصير عصار براي محل چاپخانه الزم بود جائي را بسازيم.  به رئي

پيشنهاد کردم که زميني به ما به اجاره درازمدت دهد، اگر اشتباه نکنم نود و نه ساله، و ما 
درصد بهاي زمين را بابت اجاره بپردازيم. پيشنهادي  12ساختماني برآن بسازيم و سالي 

به من لطف داشت کار دولتي غيرقابل هضم، ولي او  بود غيرعادي و براي موسسه محافظه
بست. زميني در خيابان فروردين، کنار  و متقاعد شد و  دوازده درصد اجاره، هر زباني را مي

خيابان شاه افتاده بود بين ورثه که دعوا داشتند. به راهنمائي يکي از کارمندان سازمان 
پيشنهاد اوقاف، آقاي مصداقي، که مرد بسيار خوب با ذوقي بود زمين را يافتيم و به اوقاف 

کرديم. سازمان اوقاف آن زمين را خريد و به ما اجاره داد. عمارت چاپخانه را هم توسط 
مهندسي ساختيم که باز روي دوستي و اعتماد حاضر شد پولش را به اقساط بگيرد. به 
هرحال با دست خالي و کارهاي غيرعادي يک چاپخانه سي و چند ميليون ريالي را راه 

ر روزنامه در همان محل، بر خيابان شاه، ساختماني را اجاره کرديم که انداختيم. براي دفت
مشرف بود به ساختمان چاپخانه و کارمان راه افتاد. بعدها يک طبقه ساختمان پهلوئي آن 
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هاي  جا را هم به نام روزنامه خريدم و آنها را بهم وصل کرديم. مطالب روزنامه و نمونه
هيات تحريريه به ديوار چاپخانه کشيده بوديم توسط  هائي که از سالن چاپي را با سيم
گردانديم. زيرسازي بخشي از زمين را هم که براي دفتر  فرستاديم و بر مي سطلي پائين مي

روزنامه کنار گذاشته شده بود انجام داديم ولي هيچگاه پول کافي براي ساختنش فراهم 
 نداشتم.  ها رغبتي به وام گرفتن ام با بانک نشد. پس از تجربه

هاي صبح با آن  آيندگان از هر نظر روزنامه مهمي شد با همه مبارزه سختي که روزنامه
ايم. مانند  کردند. بعد که چاپخانه را درست کرديم نوشتند که ما آن را از اسرائيل گرفته

کرد که خودم توانسته باشم؛ و در آن فضاي  ام کسي باور نمي بيشتر کارهائي که کرده
پروائي و رفتار  گشتند. اما من نيز با بي مي پيداهاي نا ديشي بجاي تفکر، دنبال دستان توطئه

کردم. چاپخانه تازه راه پيشرفت را بر آيندگان گشود. پيش از  برکنارم کمکي به خود نمي
هاي عصر داشت  اي ما که قطعي ميان مجالت هفتگي و روزنامه آن روزنامه دوازده صفحه

کردند و  شد و در صحافي ديگري، صفحات چاپ شده را تا مي يدر دو چاپخانه چاپ م
گذاشتند. سازمان دادن اين کار و  چهار صفحه الئي را در ميان هشت صفحه روئي مي

ها و فرودگاه و گاراژها در نخستين ساعات بامدادي  مرکز پخش روزنامه هرساندن روزنامه ب
هاي دراز  ام. شب ام کرده ه در زندگيبا امکانات محدود، دشوارترين کار تشکيالتي است ک

هاي دو گانه و در صحافي به عقالني کردن فرايند چاپ و صحافي و رساندن  در چاپخانه
ها گذراندم و با بررسي شيوه کار صحافان، يک سيستم خط زنجير به ايشان  روزنامه

 شان افزود.   آموختم که بر سرعت
 

اولين شماره آيندگان منتشر بشود شما به اين ترتيب تا زمانی که  اميرحسينی ــ
فقط درگير کارهای روزنامه آيندگان بوديد. در اطالعات که ديگر مقاله 

 نوشتيد. نمی
 

 بيرون آمدم.  1342نه  از اطالعات که در سال  همايون ــ
 

در فرانکلين هم که ديگر نبوديد. به اين ترتيب وقتتان فقط صرف  اميرحسينی ــ
 مساله...

 
مسافرتم به هاروارد را  1343/1964ببخشيد من يادم رفت. هنگامي که در  ــهمايون 

خواستم آغاز کنم موسسه فرانکلين که قبال با من کار کرده بود و خيلي راضي بودند،  مي
هاي آسيايي موسسه بازديدي  خواهش کردند که از شرق به امريکا بروم و سر راه از شعبه
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آسيايي موسسه از کابل تا جاکارتا بازديدي  يها شعبهبکنم و گزارشي بنويسم و من از 
کردم و گزارشي نوشتم که يکي از آنها را در مالزي، آن وقت مااليا نام داشت، روي 

 يد است و خيلي وضع خرابزائگزارشي که من نوشته بودم تعطيل کردند. چون ديدند اصال 
به ق رئيس ايراني فرانکلين، مسلما با نظر موافت. از گزارش من خيلي خوششان آمد و شاد

ام در هاروارد، نماينده سيار آن موسسه در آسيا  من پيشنهاد کردند که پس از پايان دوره
بشوم. وقتي برگشتم به ايران رفتم به موسسه فرانکلين و دفتري به من دادند و من شروع 

منتشر کنم و خواستم آيندگان را  کردم به مسافرت در آسيا. يعني در آن دو سالي که مي
رفتم. از  يکردم ضمنا نماينده موسسه فرانکلين در آسيا بودم و مرتبا سفرهايي م تالش مي

کشيد. در ژاپن البته موسسه دفتري نداشت ولي  شد و گاهي تا ژاپن مي يافغانستان شروع م
رفتم و سفرهاي خيلي جالبي  هاي نشر و امثال اينها گاهي هم به ژاپن مي نمايشگاه يبرا

 رايم بود به مناطقي از دنيا که هيچوقت نديده بودم.ب
زاده که انرژي و ابتکارش حدي  در آن مدت در کار مبارزه با بيسوادي هم توسط صنعتي

در مراحل  شناخت شرکت داشتم. مبارزه با بيسوادي زير نظر شاهدخت اشرف و نمي
تم. تفصيلش اين بود که اش بود. سازمان آن مبارزه را در خوزستان من پايه گذاش مقدماتي
زاده پيشنهاد کرد براي اين کار به خوزستان بروم و گفت ترتيباتش داده شده است.  صنعتي

کس در فرودگاه نبود. چاره را در اين ديدم که به دفتر سيامک  من به آبادان رفتم و هيچ
ويم شناختند و درها به ر مصدقي که مسئول شرکت نفت در آن مناطق بود بروم. مرا مي

گشاده بود. دکتر مصدقي هيچ خبري از موضوع نداشت و باز گويا فراموش کرده بودند. 
ولي من طرحم را به او گفتم و همه امکانات شرکت نفت از جمله هواپيما در اختيارم قرار 
گرفت و به شهرهاي خوزستان رفتم و به کمک مقامات شرکت نفت و وزارت آموزش و 

ندازي شدند. بعدا شاهدخت و گروهي براي سرکشي به ا ها راه وزارت کشور کالس
 خوزستان رفتند و من هم بودم. 

يک کار مربوط به آموزش ديگر هم در آن دو ساله نمايندگي موسسه فرانکلين در آسيا از 
شناختم.  بيگي را که در کار آموزش عشايري بود از نامش مي دستم برآمد. محمد بهمن

تلفن کرد و قراري گذاشتيم. برايم از کارهايش گفت و من روزي به دفترم در فرانکلين 
مند شدم. دعوت کرد از آموزشگاهش ديدن کنم. به شيراز رفتم و از آنجا به  سخت عالقه

گشتيم و در چادرهائي که ميز  هاي عشايري مي منطقه قشقائي رفتيم و سه روز در دهکده
هاي  ديدم که درس ها را مي سر بچهها و پ بچه و نيمکت و تخته سياه گذاشته بودند دختر

درخشيدند و فلسفه پرورشي  خوانند؛ همه از هوش و انرژي مي دوره دبستان را مي
ها خود را نشان دهند و اثبات کنند و دچار کمروئي نباشند و  بيگي آن بود که بچه بهمن
ادند و بر د ها به هر پرسشي در آنچه خوانده بودند به تندي و با صداي بلند پاسخ مي بچه
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ها مانند صدسال پيش بود و من  گرفتند. شرايط زندگي در آن دهکده هم پيشي مي
ديدم ولي شادترين روزها را در ميان آنها  وسواسي، چاره را در هرچه کمتر خوردن مي

خواست يک دبيرستان عشايري هم بسازد و حيف بود که تحصيل  بيگي مي گذراندم. بهمن
آموزان چنان  کاره بماند. من از او شمار احتمالي دانش يمههاي با استعداد ن آن بچه

هاي يک دبيرستان عشايري را که همراه  دبيرستاني را پرسيدم و هزينه ساالنه و سودمندي
کند به تخمين آوردم و طرحي را که نوشته بودم به هويدا  قبيله، گرمسير و سردسير مي

 دادم و او دستور اجرايش را داد. 
از فرانکلين هم بيرون آمدم. آن کار هم باز در اختالفاتي که با  134۵ل در پايان سا

سراسر دنبال  1346موسسه فرانکلين در تهران پيدا کردم از بين رفت و ديگر در سال 
راه افتاد  ولي کارهايش را قبال آماده  13۵0هاي روزنامه بودم. چاپخانه روزنامه درسال تهيه

 کرده بودم. 
 

آميزی داشت يا  های اول فروش موفقيت يندگان از همان ماهآ اميرحسينی ــ
 اينکه طول کشيد تا به آنجايی که شما در نظر داشتيد برسد؟

  
کرد. به تدريج زياد شد. براي  نه فروشش کم بود. از سه چهار هزار تجاوز نمي همايون ــ

 ل است يا مالگفتند يا مال اسرايي اي شروع کرد. همه مي اينکه در فضاي خيلي خصمانه
را هم ما از  آن ييا مال ساواک است. در مورد ساواکش يک مقدار حق داشتند ول “سيا“

بين برديم. ما ديگر هيچ ربطي به ساواک نداشتيم. ولي در مورد اسرائيل و سيا البته بکلي 
اشتباه بود و مبارزه تبليغاتي بر ضد شخص من بود و روي مواضعي که قبال گرفته بودم. 

اي قرار گرفته  کردم ايران در منطقه وقت نداشتم. فکر مي واضع ضد اسرائيلي هيچمن م
ها با اسرائيل  است که اسرائيل متحد استراتژيک ماست. به ما مربوط نيست که فلسطيني

طرحي براي سياست خارجي “هاست. در آن مقاالت چهارگانه  دعوا دارند. مشکل خود عرب
بودم. هيچ وقت در زندگي گرايش خاص هوادار عرب  اين موضوع را پرورانده “ايران

يک ناسيوناليست ايراني بودم، خوب با آن عوارضي که در فضاي  نداشتم و
آن زمان داشت و افتد و داني.  من از مواضع مستقل بين اعراب و اسرائيل،  “روشنفکري“

ل در تهران مسابقه کردم. يک وقت که تيم فوتبال اسرائي يدفاع م  نه لزوما طرفدار اسرائيل،
اي نوشتم که ما درگير  من مقاله ؛کشيم زنيم، مي ريزيم مي داشت و صحبت اين بود که مي

يک مسابقه ورزشي هستيم نه يک جنگ؛ و يهودي و مسلمان ندارد و اسرائيل ندارد و 
هاي فاشيستي  مردمان همه برابرند و بخصوص بعد از آن تجربه سومکا که گرايش

بسيار از آن طرف افتادم و سخت ليبرال شدم. چون از نظر مذهبي هم از  اي داشت، زننده
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کردم که به  يبودم و اصال اعتقادات مشخصي نداشتم و فکر م agnosticشانزده سالگي 
گنجد. همه مذاهب برايم يکي  من اصال مربوط نيست و اين مسائل در حيطه من نمي

ران و اسرائيل گرفتم که خوشبختانه به بودند و اين موضعي که من در مسابقه فوتبال اي
 ،ها متوجه خطر شدند و زياد تالشي نکردند پيروزي ايران انجاميد. شايد هم اسرائيلي

دانم. اينها همه مرا به عنوان يک هوادار اسرائيل معرفي کرد. دوبار دعوت به آمريکا   نمي
وت شدم. در حالي که هم تعبير شد به عامل سيا بودن. البد من چون عامل سيا بودم دع

گشتند و کسان ديگري هم به امريکا دعوت شدند،  نگاران برجسته مي آنها دنبال روزنامه
خيلي کسان. منتها آن بورس هاروارد نصيب کسي نشد. اينها جلو پيشرفت روزنامه را تا 

نگاري  ها گرفت ولي خود روزنامه بقدري خوب بود و متفاوت بود که اصال در روزنامه سال
هاي اطالعات و کيهان بعد از انتشار آيندگان و پيشش  ايران تاثير کرد. يک نگاه به روزنامه

نگاري را عوض کرديم. کم کم مردم به  دهد که چقدر ما اصال شيوه روزنامه نشان مي
ها تا من بودم بيش از  طرف آيندگان آمدند. هيچ وقت روزنامه بزرگي نشد. در آخرين ماه

ها و  خيلي روزنامه متنفذي بود يعني گزارش يکرديم. ول وز منتشر نميسي چهل هزار در ر
ها را راجع به  هاي آيندگان، آن وقت هم من عموما سرمقاله هاي آيندگان، سرمقاله مقاله

لي نه و ،خيلي بيش از يک روزنامه معمولي ،کرد يها اثر م نوشتم، در سياستگزاري ايران مي
نگاران درجه اول را ما در آيندگان معرفي  ري از روزنامهم. بسياباشراضي آن اندازه که 

کرديم و پرورش داديم. چون هرجا دنبال استعداد بودم و هرکس در يک روزنامه 
گذاشتم  کردم و مي مي شنوشت که خوب بود دعوت به همکاري دانشجويي هم چيزي مي

  .اي بود که در مطبوعات ايران ديده نشده بود درخشد، اين شيوهتا ب
 

 شد؟ یها آيندگان سانسور هم م آيا درآن سال اميرحسينی ــ
  

 ديگر.  يها روزنامه انندم همايون ــ
 

داشت و نيمی در روزنامه جدا از اينکه ساواک به هر حال ماموری  اميرحسينی ــ
ها  واژه یبود که خط بکشد روی بعض یاز آن به دولت تعلق داشت. يعنی مامور

 ای را کنار بگذارد؟ اصوال مقالهها يا  روی بعضی جمله
  

ديگر نداشت. آن  يها شد هيچ تفاوتي با روزنامه ينه، رفتاري که با آيندگان م همايون ــ
ساواک چند ماهي پس از انتشار روزنامه و مامور ساواک هم يکي دو ماه بيشتر نبود. 

نفس دست داد. اش را به آيندگان از  احتماال به دليل کنار گذاشته شدن آزمون، عالقه
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بخشيد. براي  گذاري دولت هم در روزنامه کمترين اثري در جريان روزانه کار نمي سرمايه
اي نداشتم که به  آمد. من اصال عالقه اش ماهي يک دفعه هم به روزنامه نمي اينکه نماينده

بدين  ؛شد شد با ما هم مي ها مي روزنامه بيايد و در نتيجه عين رفتاري که با ديگر روزنامه
کرد. گاه همه تيترها را براي مامور دولت  معني که تابع سياست دولت بود که فرق مي

کردند ولي  آمدند و روزنامه را نگاه مي ، مواقع بحراني کساني مي خوانديم. يکي دو مورد مي
ها  هايي هر روز به روزنامه شد و هميشه هم دستورعمل عناوين خوانده مي از پيشاصوال 

را ننويسيد. مسايلي که مهم بود يا بايست ناگفته بماند.  که اين را بنويسيد آن شد داده مي
خواندند که اينهاست؛ مقاالت اين است. اگر مطلبي مورد  وگرنه همه تيترهاي روزنامه را مي

 فرستادند.  نظر بود مي
 

 شد؟ تلفنی برای کسی در سازمان امنيت خوانده می اميرحسينی ــ
  

 اش سازمان امنيت بود.  ازمان امنيت. بعدا وزارت اطالعات. ولي اوايل همهبله س همايون ــ
 

 از آن دستگاه در ساختمان روزنامه دفتر... یکه کس اينگونه نبود اميرحسينی ــ
 

 .جز در موارد استثناييهمايون ــ 
 

 ميز داشته باشد؟. دفتر داشته باشداميرحسينی ــ 
 

آمد و در  ي اميني مثال، کسي از ساواک مي دوره 41و  40هاي  نه، ولي در سال همايون ــ
 نشست. هيئت تحريريه مي

  

 در اطالعات؟  اميرحسينی ــ
 

وزيري اميني بدترين دوره  بله آن وقت من در اطالعات بودم. اواخر نخست همايون ــ
 ها. رفتار با مطبوعات بود در آن سال

 

 فرموديد. ان میدر مورد سانسور در روزنامه آيندگ اميرحسينی ــ
 

ها را  افتاد که کسي مستقيما روزنامه در دوره آيندگان خيلي کم اتفاق مي همايون ــ
هايي که مقامات مسئول،  گرفت. چه از طريق دستورعمل سانسور کند و از راه دور انجام مي
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دادند يا اطالعي که از سوي  ساواک و بيشتر وزارت اطالعات و گاه خود نخست وزير مي
شد که چه مطالبي دارد. و اين کار تقريبا هر روز بود. هر روز  امه به مقامات داده ميروزن

شد براي اينکه  کند. ولي به آنجا البته ختم نمي بايست بگويد که چه چاپ مي روزنامه مي
پسنديد حتا پس از همه اين مقدمات  شد که مقامات باال يعني پادشاه مطلبي را نمي گاه مي

گفت و يا مثال وزير  وزير مي شد و شاه به نخست افتاد، توفان مي راه مي وقت بهمن و آن
گفت بعد او يا مستقيم  وزير به وزير اطالعات مي گفت. بعد نخست وزير مي دربار به نخست

ها از جمله مثال به خود من يا توسط معاون يا مدير کل  کرد به مسئوالن روزنامه تلفن مي
شد براي توضيح دادن، براي  ها وقت صرف مي گرفت و ساعت مطبوعاتي اين کار انجام مي

گزاري، تهديد، انواع و اقسام، بسته به ميزان خشمي که پادشاه نشان داده بود، و  گله
نگار يا سردبير از نوشتن يا از حضور در  کشيد که يک روزنامه گاهگاه هم کار به آنجا مي

ها جنبه هميشگي نداشت و بعد از مدتي بر  شد. ولي معموال اين مجازات روزنامه ممنوع مي
نگار طراز اولي است در سال سوم،  گشتند. يکي از همکارانم جهانگير بهروز که روزنامه مي
به مناسبت هزارمين شماره روزنامه، به دليل مطلبي که در  شايدن درست خاطرم نيست اال

دار با ايرج اسکندري کرده و دي يآيندگان نوشته بود و به دليل مسافرتي که به آلمان شرق
بود سخت مورد عتاب وخطاب و خشم قرار گرفت و به من گفتند و به خودش گفتند که از 

 آيندگان برود و ما سهام او را خريديم و او از آيندگان رفت.
. چند مطلب پشت سرهم که نوشته بود 48/69من رسيده بود. سال  پيش از آن نوبت خود

ام به خراسان کرده  کرد. از جمله مثال سفري همراه همسر آيندهبودم کاسه صبر را لبريز 
ها به نام اعضاي  بوديم به دعوت سازمان اوقاف و در خراسان متوجه شدم که تمام خيابان

ها نام مکرر خاندان سلطنتي وقت را دارد. اما  خاندان سلطنتي وقت است و بعضي از خيابان
ها در باره  هايي است که چنانکه فرانسوي تانهاي ايران از اس خراسان در ميان استان

گفتند اگر بخواهند مجسمه مردان بزرگش را بتراشند سنگ کم خواهد آورد و  فرانسه مي
ديگر هيچ. و من نوشته بودم که  يکس نبود. حاال گاهي فردوسي، ول يک اشاره به هيچ

رد و در اين شود. ايران تاريخ درازي دا ايران تاريخش از سي سال پيش شروع نمي
ها بايد به تاريخ هم نگاه کرد. يک ميدان سامانيان، يک خيابان سامانيان در  نامگزاري

بودند خراسان به اين صورت و بعد هم ايران  مشهد نيست در حاليکه اگر سامانيان نمي
بود و اين خيلي اسباب رنجش شده بود ولي واکنشي در اين مساله نشان داده نشد. يا   نمي

اي کرده بودم به اين که مواد انقالب سفيد، که آن  ديگري نوشتم و در آن اشارهمقاله 
، بيشترش جنبه اداري دارد و درست نيست که ما سيزده يا چهارده اصلموقع رسيده بود به 

اينها را به عنوان انقالب بناميم. سرانجام از طرف وزير اطالعات به من گفته شد که حق 
اي به روزنامه  توانم همچنان مقاالتي بنويسم، و پنج هفته يرم ولي مرفتن به روزنامه را ندا
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هاي  فرستادم تا بعد وزير اطالعات جواد منصور که از مصداق رفتم و مقاالتم را مي نمي
منشي و نجابت است با هويدا صحبت کرد. هويدا به عرض رساند و در يک موقع  بزرگ

 م. توانم برگرد خوشي دستور داده شد که من مي
 

 ؟ها زياد بود از اين گرفتاری اميرحسينی ــ
 

اي که دارم مال يک دو سال اول آيندگان است که يک روز  بدترين خاطره ،بله همايون ــ
صبح زود به دفتر جواد منصور خوانده شدم و در آنجا نصيري هم بود و صالحيار و بهروز؛ و 

اشت و گفت گردانندگان روزنامه نصيري به مطلبي که در روزنامه آن روز بود اعتراض د
اش به من بود و يکي کمونيست است که  شان با سيا و موساد مربوط است که اشاره يکي

منظورش صالحيار بود و يکي هم با شوروي ارتباط دارد که به بهروز اشاره کرد. من البته با 
وانست ت خونسردي پاسخش را دادم و جلسه تمام شد ولي چنان حمله سخت مستقيمي مي

هائي روزنامه  آور است که با يک چنان دشمني خبر از شرايط دشوار روزنامه بدهد. شگفت
 ماند و پيش رفت. 

 

خوانيم  می 1353شهريور  25های آقای علم در روز  در يادداشت اميرحسينی ــ
شهريور  25. که شاه از مقاله آن روز شما در آيندگان بسيار ناخرسند بوده است

دوران پادشاهی ايشان بود. خاطرتان هست چه نوشته بوديد و بدان سالروز آغاز 
 سبب دچار مشکلی هم شديد؟

 
شهريور هر سال فرصتي براي ارزيابي اوضاع کشور بود که ناچار به شاه بر  2۵ همايون ــ

گشت براي اينکه مرکز همه چيز بود. من به شيوه معمول خود انتقادها را در ستايش  مي
 تر از آن بود که نفهمد. ولي واکنشي نشان نداد. شاه باهوشپيچيده بودم و 

 

شما در آغاز صحبت راجع به روزنامه آيندگان گفتيد که عباس  اميرحسينی ــ
 مسعودی به نوعی کمک کرد. من متوجه نشدم منظورتان چه بود.

  
ي اين اي بود برا به صورت منفي. منظورم اين بود. دشمني نصيري با او انگيزه همايون ــ

بعد من ديگر با او در  ياي انتشار بدهم که با او در بيفتم. ول که اجازه دهند من روزنامه
. علت اصلي دشمني نصيري با من نيز همين آيندگان کاري با اطالعات نداشتنيفتادم و 

پسنديد از ناچاري و چون کس  گيري از مسعودي با من که هيچ نمي بود که به انتظار انتقام
ا نداشت همراهي کرده بود ولي در نهايت انتظارش را برنياورده بودم. او خودش را ديگري ر
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گونه بود؛ از يک  دانست. در همه مدتي که از درون سيستم کار کردم وضع همين مغبون مي
، از يک طرف انتظار فرصت براي زمين زدن من. اما اين کار کردن با من طرف ناچاري

اش  طبيعت جنگ چريکي سياسي است که خودم گزارنده براي من پذيرفتني بود چون در
 بودم.

 
رقابت دو روزنامه بزرگ عصرتهران، کيهان و اطالعات با آيندگان  اميرحسينی ــ

دوستانه بود. منظورم اين است  یای بود يا اينکه به نوع يک رقابت صرفا حرفه
گان يا اينکه کردند روزنامه خودشان را بهتر کنند در رقابت با آيند که سعی می

زاده و آقای  کردند از نفوذی که آن دو شخص يعنی آقای مصباح سعی می
بهر حال هردو سناتور بودند و سابقه ساليان دراز  ـمسعودی داشتند 

ـ موانعی بر سر راه  نگاری و مطمئنا دوستی با رجال مملکت داشتند روزنامه
 انتشار آيندگان ايجاد کنند؟

  
ها و کوشش ناکامي  اي نمايندگانشان در شهرستان هاي پاره کارشکني غير ازنه.  همايون ــ

توانستند جلو  حقيقتا موانعي ايجاد نکردند. نميدر جلوگيري از پخش روزنامه در تهران 
انتشار روزنامه را بگيرند ولي رقابتي هم نبود براي اينکه ما در وضعي اصال نبوديم که 

تر بوديم. بعدهم ما هرکدام حد  تر بودند، ما خيلي کوچک رقابتي بشود. آنها خيلي از ما قوي
دانستند که از نظر انتلکتوئل نبايد اصال با آيندگان وارد رقابت  خودمان را شناختيم. آنها مي

دانستيم که از نظر شمارگان )تيراژ( گسترده،  بشوند. امکان برايشان نداشت. ما هم مي
نداريم. اصال ويژگي منحصر آيندگان اولويت نداشتن گير، هرگز اميد رقابت با آنها را  توده

داشت ارزشي باالتر از  تا جائي که براي ما امکان مي excelenceشمارگان بود. واالئي 
ام. در آيندگان  ن اولويتي پشيمان نشدهارفت. من هيچگاه از چن کاميابي بازرگاني بشمار مي

بزرگي از خوانندگان چپگرا چشم  با تسليم نشدن به چپگرائي در سياست و هنر از بخش
پوشيده بوديم. نويسندگان چپگراي خود ما نيز منطق روزنامه را پذيرفته بودند که 

باال برتر از پسند زمانه است. ميان ما و دو روزنامه عصر يک نوع تقسيم کاري  ،استاندارد
رو. کساني که يک بوديم يعني باال اب highbrowها  اي به قول انگليسي شده بود. ما روزنامه

ها اين اصطالح را از آنجا  گيرند. انگليس گيرند ابروانشان را باال مي کمي خودشان را مي
هاي متوسط  بودند. به اصطالح بيشترروزنامهmiddlebrow اند. آنها هم روزنامه  ساخته

داديم.  تر جامعه. ما سرآمدان جامعه را بيشتر طرف خطاب قرار مي بودند در صف عمومي
ين است که روزنامه ما اصوال روزنامه سرامدان بود، آنها که نگرش متفاوتي را ا

ي، مقامات باالتر سياسها، مقامات  ها، انتلکتوئل پسنديدند: دانشجويان، درس خوانده مي
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هاي مهم ديگر  به اصطالح آن روزها بود. روزنامه“ تعهد“اداري. تقسيم کار ديگر در زمينه 
نفکرانه، حتا ارگان حزب يگانه نيز ميدان تاخت و تاز روشنفکران هاي روش و عموم هفتگي

بودند در روزنامه نگاه “ متعهد“نوشتند اگر هم  متعهد بودند. روشنفکراني که در آيندگان مي
اي ندارم. برعکس، روزنامه کيهان نه  تري داشتند. نه، رقابتي نبود. و من هيچ گله بيطرفانه

شين چاپش را به ما فروخت، که خوب به خودش هم خدمتي اش را يعني ما تنها چاپخانه
داد و ما به کمک آنها روزنامه را منتشر  وامکرد، بلکه خدمه فني چاپخانه را هم به ما 

داديم. اطالعات کاري به کار ما نداشت و برعکس از دهه  يکرديم و اضافه کار بهشان م
ارزه قبلي، و در مذاکراتي که با پنجاه روابط ما با اطالعات هم خوب شد با همه آن مب

سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران در مورد تعيين حقوق صنفي و حقوق ساعات کار و 
وضع کاري کارکنان مطبوعات شد، چه کارکنان مطبوعاتي و چه کارکنان اداري، من 

هايي  نماينده هر سه روزنامه بودم که با سنديکاي کارکنان و با سنديکاي خبرنگاران قرارداد
. وقتي هم مسعودي درگذشت، شايسته يمنگاران و کارکنان بست سراسر به سود روزنامه

او کرديم در آيندگان؛ براي اينکه ما قدر خدمت مسعودي را بهتر  ترين تجليل را ما از
نشان داديم که حقيقتا براي مطبوعات چه کرد. مطبوعات امروزي به عنوان صنعت را او به 

بزرگ، به عنوان يک کسب و کار بزرگ، به   businesات به عنوان يکمطبوع :ايران آورد
اي که با همه سطح جامعه در تماس است.   يک عده زياد افراد، يک کار حرفه ةعنوان حرف

اي و بازرگاني و  از او مطبوعات جنبه سياسي و شخصي داشتند، او مطبوعات را حرفه پيش
 يک تر کرد. ولي در تحليل آخر، چنانکه صنعتي کرد که کيهان هم آمد و آن را بزرگ

همکار نزديکم در آيندگان، نوشته است، ما در رقابت پيروز شديم. آيندگان نه تنها به 
ها کيهان تهران  برتري روزنامه عصر پايان داد روزنامه عصر را در ايران از ميان برد. تازگي

 نيز روزنامه صبح شده است.
 

داديد، اشاره  که راجع به روزنامه آيندگان می شما در توضيحاتی اميرحسينی ــ
ها معتقد بودند که  دانستند، بعضی ها آن را اسرائيلی می کرديد که بعضی

وقت به  ها يا اصوال هيچ گيرد. شما در آن سال می .C.I.Aهايش را از  کمک
 اسرائيل نرفتيد؟

 
آن وقت هم يک بود.  1342اول باري که به اسرائيل دعوت شدم، در سال  همايون ــ

کردند به  هاي مختلف اجتماعي ايران دعوت مي برنامه خيلي وسيعي داشتند. از گروه
اسرائيل براي آشنايي با آن کشور، و من رفتم و تحت تاثير آنچه که آنها در آن صحراي 

قرار گرفتم که واقعا بسيار خوب کار کرده بودند. همين کردند  مي القيطآب و علف يا با بي
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اي از  درآن سرزمين افتاده است و گوشه تري بزرگ يکه اتفاقات خيل اکنون طور تا
 در قلب خاورميانه کهاسرائيل را کشوري يافتم  انگيز ماست. هاي اروپا در منطقه غم بهترين

خواهد اروپايي  يبه اروپا دارم. من دلم م يو من هميشه يک ضعف شد؛ داشت اروپائي مي
پيش از انتشار  1346/1967اند. سفر دوم در سال  وپايي شدهبشويم. و ديدم آنها خيلي ار

 يهاي چاپ بود و جنبه بکل ماشين رايب “دروپا“آيندگان در راه اروپا و ديدار نمايشگاه 
داشت و ارتباطي به مسايل رسمي و دولتي پيدا نکرد. يعني با کسي در تهران آشنا  يشخص

استم ببينمش و آخرين سفر هم در آن دوران خو شده بودم که از اسرائيل آمده بود و من مي
بود که سر راهم در بازگشت به ايران يک دو روزي توقف کردم باز  1347/1968 در سال

و پايان يک دوستي. در نتيجه آنچه که من از  يخداحافظ يبراي ديدن او، صرفا برا
 اسرائيل ديدم بيشتر مربوط به پيش از انتشار آيندگان است. 

به اسرائيل چند روز پيش از آغاز جنگ شش روزه روي داد. پيش از سفر  46/67سفر سال 
بيني کرده بودم که جنگ خواهد شد و اعراب  در يک مصاحبه تلويزيوني در تهران پيش

شکست خواهند خورد. اين در فضائي بود که يکي از به اصطالح روشنفکران مشهور زمان 
 هاي مصر ايران بود پس از شکست ارتشو از سران گرايش چپ که گرايش مسلط جامعه 

و اردن و سوريه، در ميان باور عمومي سرامدان فکري وقت و روشنفکراني که هرچه را 
هاي مصر را  ند، نوشت که هواپيماهاي امريکائي و انگليسي فرودگاهپذيرفت مي خواستند مي

ز سفر من چند بمباران و نيروي هوائي آن را نابود کردند و باعث شکست اعراب شدند. ا
تني همکاران مطبوعاتي آگاهي داشتند و ذهن خيالپرور دوست و دشمن ميان آن 

اي شيطاني برقرار کرده بود. من سه چهار روزي که  بيني دقيق و مسافرت من رابطه پيش
در تل اويو و اورشليم ماندم شاهد بسيج ارتش اسرائيل و سربازان ذخيره از زن و مرد بودم 

شنيدم به دفتر هواپيمائي رفتم و روز وزارت دفاع دايان را به  اب ژنرال موشهو تا خبر انتص
ژوئن به پاريس پرواز کردم. برايم مسلم بود که جنگ هر لحظه آغاز خواهد شد و فرداي  ۵

  آسائي را که مارشال گودريان ترين صورت جنگ برق آن روز نيروهاي اسرائيل کامل
Hans Von Guderian ازانش بود آغاز کردند. آن شيوه جنگي ديگر تکرار از نظريه پرد

اش را در دو جنگ خليج فارس آوردند. در راه تهران نيز از  نشد، تا امريکائيان روايت تازه
اسرائيل گذشتم و چند روزي ماندم و رژه ارتش اسرائيل را در اورشليمي که پس از دو هزار 

فضائي که از شارژ الکتريکي نزديک به  افتاد در سال سراسرش باز به دست اسرائيليان مي
اي درباره جنگ و فرا آمد ناگزير  مقاله“ ادشبام“انفجار بود تماشا کردم. پس از بازگشت در 

اي را دربرابر اسرائيليان  هاي خاورميانه ها و حکومت آن نوشتم و روحيه مردمان و سياست
 دمان گرفته بودم.اي بود که دربرابر حکومت و جامعه خو قرار دادم که آئينه
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تر بود. شبي در اوايل آيندگان در خانه  نکردني ها از اين هم باور در مورد سيا خيالپردازي
يکي از دوستان مطبوعاتي دعوت داشتم و دير رسيدم. دوستان از دکترسيروس آموزگار 

در  دانيد رفته است سراغم را گرفته بودند و او با شوخ طبعي معمول خود گفته بود مگر نمي
اندونزي کودتا کند. کودتاي سوهارتو سه سال پيش از آن و يک سال پس از سفر چند 
روزه من براي بازرسي دفتر فرانکلين جاکارتا و تنها سفر من به آن کشور صورت گرفته بود 
ولي آن شوخي در همه جا بازگو شد و به صورت باور عمومي روشنفکران گول گولخور 

دادن کودتاي سيا در اندونزي شناخته شدم. اين باور به اسناد درآمد و من مسئول ترتيب 
ساواک هم راه يافت که پس از خواندن مجموعه اسنادش درباره خودم که در کتابي از 

اند؟  تر بوده سوي واواک جمهوري اسالمي انتشار يافته است ندانستم کدام با من دشمن
اسالمي هم کشيد و دوستان چپ و  هاي بعد از انقالب افسانه کودتاي اندونزي تا سال

مترقي و ضد امپرياليست همچنان بر آن باور بودند و دکترسيروس آموزگار خود را ناگزير 
توان  اش را توضيح دهد. با چنان روشنفکراني آيا هنوز مي شوخي “روزگار نو“ديد دوبار در 

 در شگفت بود که چگونه مردم ايران چهره خميني را بر ماه ديدند؟
 
 همکاران شما در آيندگان چه کسانی بودند؟ يرحسينی ــام
 

اگر بخواهم همه کساني را که در آيندگان نوشتند نام ببرم چيزي نزديک به  ــ همايون
شود. بسياري از آنها  جامعه روشنفکري آن زمان مي who is who “ کي چه کسي است“

قرار بود جهانگير بهروز و گذاري روزنامه  در پايه هائي داشتند. با آيندگان همکاري
مند سهم داشته باشند ولي با نزديک شدن زمان  رمهدي سمسار و دکترمهدي بهرهتدک

انتشار روزنامه آن دو تن کنار کشيدند و تنها جهانگير بهروز ماند. در شرکتي که تشکيل 
ن داديم او و خانم فريده شاهرودي ميرزائي سهام مختصري پرداختند و سهم اصلي از آن م

بود. طرح نخستين من آن بود که کارکنان روزنامه در آن سهيم باشند ولي هنگامي که 
در صد سهام شرکت قرار پنجاه و يک پاي دولت به ميان آمد و شرط دادن امتياز را کنترل 

هاي اول از شرکت رفت و خانم  دادند از آن انديشه منصرف شدم. بهروز در همان سال
 تر نماند و من سهام آنها را پرداختم.  شاهرودي هم چند سالي بيش

نخستين سردبير روزنامه غالمحسين صالحيار بود که مردي درکار خود ورزيده بود و 
اش از زمين بلند کرد. او گرايش تند چپ داشت  روزنامه را در نخستين و دشوارترين دوره

در آيندگان ادامه آمد و اين روشي بود که تا پايان  ولي در همکاري ما مانعي بشمار نمي
شان  نگاران به همکاري هيچ توجهي به پيشينه ياعقايد سياسي دادم. در دعوت روزنامه

نداشتم. در کنار سردبير از همان آغاز يک ميز ويراستاري داشتيم که يکي ديگر از 
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هاي آيندگان بود. ويراستاران که در آغاز حسين مهري و  هوشنگ وزيري و قاسم  نوآوري
شد از نظر نگارشي کنترل،  د بودند وظيفه داشتند که آنچه را در روزنامه چاپ مينژا هاشمي
ها را درست کنند. به همت ويراستاران براي نخستين بار يک روزنامه  ها و نارسائي و غلط

نگاري انتشار  روزانه با نثري جا افتاده و درست و دور از شلختگي معمول نثر روزنامه
باط ناپذير فارسي هم از يک نظم نسبي برخوردار شد. ضط انالخ  يافت و حتي رسم مي

اش بود. سردبيري را به  صالحيار دو سالي ماند و به اطالعات بازگشت که خانه اصلي
حسين مهري پيشنهاد کردم که پس از پرويز نقيبي، که از سوي راديو تلويزيون به اروپا 

ح صفحات داخلي، بود که چهار ماموريت يافت، دبير بخش مقاالت و فرهنگي، به اصطال
هاي  ترين بخش ياز قو درکنار آيندگان ورزشيصفحه از دوازده صفحه را ميگرفت و 

. اداره آن بخش را به هوشنگ ندرفت يروزنامه و يک نوآوري مطبوعاتي در ايران بشمار م
کرد و شش ماهي نيز آيندگان  نوشت و ترجمه مي وزيري سپردم که در آن صفحات مي

ترديد بهترين  يافت و بي را اداره کرد که روزهاي پنجشنبه همراه روزنامه انتشار ميادبي 
نشريه نوع خود بود. به دنبال انتقال مهري به راديو تلويزيون مسعود بهنود به سردبيري 
رسيد و او هم به راديو تلويزيون رفت و هوشنگ وزيري سردبير روزنامه شد که بهترين 

ه کرد. من از همانگاه در حزب فعال شده بودم و کار تحريري روزنامه دوره آيندگان را ادار
هاي روزنامه بايد از هوشنگ  را با خيال آسوده سراسر به وزيري سپردم. از دبيران بخش

پورشريعتي و حميد اوجي و سيروس علي نژاد )که معاون سردبير خبري هم بود( و 
گوران نام ببرم که پس از آزادي از  زاده و بهمن صفوت و مسعود مهاجر و فيروز حبشي

هاي سياسي، موسسه کيهان از بازپذيرفتنش خودداري کرد و من به  زندان به دليل فعاليت
ها و ناشر کتاب جمعه کيهان او را به دبيري  سفارش ايرج تبريزي رئيس بخش شهرستان

ستوار و با ها گماردم که بسيار خوب اداره کرد. تبريزي دوستي ا بخش خبرهاي شهرستان
است و در متقاعد کردن موسسه کيهان به  ارزش  و مردي توانا و درستکار و خوشفکر

  اينکه ماشين چاپش را به ما بفروشد و کارکنان فني را به ما وام دهد سهم اساسي داشت.

اش  نظمي هم که از بي گلسرخي راخسرو  ما با کيهان چند مورد مبادله همکاران داشتيم. 
ند به او تحويل دادم که به کتاب جمعه کيهان فرستاد. از نويسندگان و شکايت داشت

ام يداهلل  هائي که به يادم مانده است و بيشتري را از ياد برده همکاران تحريري، نام
شوب اميرشاهي و فريدون پزشکان و بهروز صوراسرافيل و دکترپرويز آذبيحيان و شهر

زاده و پرويز  يون مجد و محمد قائد و ايرج اديبممنون و بيژن خرسند و بيژن مهاجر و هما
محمود احمدي و بتول عزيزپور و نظريان والله تقيان و بهنام ناطقي و  روبن شاه پرتو و

توانم ياد کنم که او هم پس از آزادي از زندان )به  مهرداد حقيقي و دکتر شاپور زندنيا را مي
مسلحانه( به استخدام آيندگان درآمد. دليل همکاري با سپهبد بختيار و اقدام به قيام 
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کشيد. بسياري از ناماوران مطبوعاتي که بعد ها بر  کاريکاتورهاي ما را کامبيز درمبخش مي
اي بود که همه  نگاري ايران درخشيدند چندگاهي در آيندگان کار کردند. روزنامه روزنامه

درهايش بر روي نه تنها  ر از همهت نگاري زمان تفاوت داشت؛ مهم چيزش با عرف روزنامه
 رفت. ، خود به شکار استعدادها مياستعدادها گشوده بود

که بهترين همکاري است که هر  خلق مدير مالي و اداري بود در بخش اداري محمد خوش
تواند بخواهد و هوشنگ اخالقي مدير پخش و منصور رهباني و بعد عميد نائيني  کس مي

ترين مديران مطبوعاتي پس از انقالب شده  ز مهماي است و يکي ا که استعداد برجسته
هاي اول که  دند. پدرم هم خزانه دار روزنامه بود و در سالرا اداره مي کرآگهي  است بخش

ها بجاي پول به  افتاد و مدت مشکالت مالي داشتيم و پرداخت حقوق همکاران عقب مي
يرومند شعري، که گاه از طبعي و حافظه ن داديم او با خوش صحبتي و شوخ آنها سفته مي

کرد که بارها  يگرفت چنان سر آنها را گرم و آنها را راضي م ياشعار خودش هم کمک م
گفتند خوب پس از همه اينها حقوق ما چه شد؟   همکاران پس از بيرون آمدن از اطاقش مي

 حقوق خود من از چند تني از مديران کمتر بود.
ک نيمي از اعضايش از چپگرايان و بهرحال به اي که نزدي براي اداره هيئت تحريريه

درجاتي مخالف بودند روشي متناسب با سطح فکري باالي همکارانم درپيش گرفتم. در 
گذاشتم  کردم و مي يپوشي باز م پرده جلسات هفتگي با هيئت تحريريه مسائل سياسي را بي

ري و تحريري به آنها خودشان نتايج الزم را بگيرند. دادن حداکثر آزادي به همکاران ادا
کرد. براي آنکه افراد به بيشترينه  داد که از هر کنترلي بهتر کار مي ياحساس مسئوليتي م

بايد در يک محيط خوشايند و با احساس مسئوليت کار کنند. زبان  آفرينشگري برسند مي
رقابت  کرد. من به روحيه تيمي بسيار اعتقاد دارم. مشترک ما کار متقاعد کردن را آسان مي

تر از هر دشمن خارجي است. يکي  و اختالف در محيط کار اگر از حدودي بگذرد خطرناک
از نخستين کارهايم در همان اوايل انتشار آيندگان اين بود که به همت حميد اوجي 
هواپيماي دربستي اجاره کرديم و يک روز همه هيئت تحريريه و گروهي از کارکنان اداري 

اش را خود همکاران سرشکن کردند. آن  ن به کرانه خزر برديم. هزينههايشا را با خانواده
يک روز پايه دوستي و صميميتي را در روزنامه گذاشت که من در هيچ جا نديده بودم. 

کرد بالفاصله با خود  هر که از ديگري بدگوئي مي ،براي آنکه سخن چيني را از ميان ببرم
ديگر به اين مشکل برنخوردم. در وزارتخانه هم  کردم و پس از يکي دوبار  او روبرويش مي

ها بيربط شد. در  بندي همين روش من سبب شد که محيط اداري آرامشي پيدا کرد و دسته
ها را پس از چاپ با  همه ده سال آيندگان با هيچ اختالف نظر اصولي روبرو نشديم. نوشته

کردم و اگر انتقادي هم داشتم  يخواندم و از ستايش و تشويق، و راهنمائي دريغ نم يدقت م
هائي که گشاده دستانه  کرد که تشويق بود. وزيري گله مي با احساس همدلي و تفاهم مي
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ها و  افزايد ولي من باکي نداشتم و لذتي را که از خواندن نوشته ات ميعکنم بر توق مي
ه گذاشتم. چنين شد ک بردم با آنان در ميان مي هشياري نويسندگان در تشخيص مي

 همکارانم چند سال تنگي مالي را با گشاده روئي دوام آوردند.  
 

له اروند رود بين ايران و عراق ئدهه چهل، مس ایه در اواخر سال اميرحسينی ــ
ايران توانست پس از حدود هفتاد سال سه جزيره  1350پيش آمد و در سال 

ه روحيه ميهن خليج فارس را دوباره زير تسلط خودش بگيرد. با توجه ب یايران
شما، اين اقدام دولت تا چه حد در روزنامه آيندگان مورد  یو ناسيوناليست یپرست

   ييد کرديد؟اه را تئلتاييد شما قرار گرفت و اصوال چگونه شما اين مس
 

شناخته شده  يالعرب را بکار ببرم که نام جغرافياي دهم نام شط يمن ترجيح م همايون ــ
ـ که ممکن است ـالعرب منطبق باشد  حال اگر هم دقيقا بر شطاست و اروند رود به هر 

به  يپيوندند و کارون وکرخه وقت يرود به هم م سه العرب در شطاينکه  يچنين نباشد برا
مي نامند که نام ايراني دجله بوده اروند رود را امروز کساني آن رود تازه  يوندندپمي هم 
در  رياند و دستکا العرب ناميده ا از ديرباز شطآنجا ر ـاينها اهميت ندارد ـ ي . ولاست

کنيم  يمالمت م يها را بابت خليج عرب ما عرب .درست نيست يو جغرافياي يتاريخ يها نام
جا  را چنانکه همه يجغرافياي يها نکنيم و نام يو بهتر است که خود ما هم چنين کار

 شناسند بناميم.  يم
اختالفات پيش از آن، از و از  گردد برميفتاد سال بيش از هبه له ئالعرب مس در موضوع شط

 و کنترل يهميشه زير نظر يعن رودگيرد و آن  ميدوره قاجار سرچشمه  از يايران و عثمان
ـ ـساخته شد سده بيستم  20در دهه بود. و بعد که دولت عراق  ينه حاکميت، دولت عثمان

قرار  يبه عراق سپردند ول عرب راال ها باز کنترل شط يانگليس ـاست ـ يعراق کشور ساختگ
 نشد.  يوقت عمل هيچالعرب داشته باشد که  در شط يبود که ايران حقوق

تر  بود. پايين بيروناز تسلط ايران، نه حاکميت ايران،  يجزاير خليج فارس باز دوران طوالن
وقت بيش از دويست سال از  نزديک شبه جزيره عربستان، جزيره بحرين بود که در آن

را به  آن چگاهايران هي ليبود و رفته کميت ايران، حکومت ايران، تسلط ايران بيرونحا
بود که ما در اواخر دهه شصت با آن روبرو بوديم. در  يرسميت نشناخته بود. اين موقعيت

تخليه  يز را در پيش گرفتند که به معنائها سياست شرق سو ياواخر دهه شصت انگليس
از دست  19۵6در جنگ  هم ز رائبود. و البته خود سو يداشت م ز قرارئآنچه که در شرق سو

پر کند؟ و دو:  يتدولانگلستان را، يک: چه  يخال يداده بودند و موضوع اين بود که جا
 يبه چه صورت حل شود؟ ديپلماس رسموضوع اختالفات ايران با همسايگانش در خليج فا
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انگلستان در خليج فارس  يين طبيعد که جانشسازايران توانست آمريکاييان را متقاعد 
ها  خليج فارس دارد. انگليس نگهداري يکافي برا ينظام يايران است و ايران نيرو

حل  ها و به زيان عرب ايران به سود ايران يخواستند مسايل ارض يکردند و نم يمقاومت م
ي ارايران بود. جمعيت بحرين با آنکه بسي يسياست خارج يدر گلو يبشود. بحرين خار

عرب  يشدند و دنيا يعرب شمرده م يداشتند ول يشان اصل ايران يشايد نيم ،شان
به  يا نامه 1348 خاطرم هست که در بهيکپارچه پشت بحرين و شيخ بحرين بود. من 

چون رفته بودم و اين مناطق را ديدن کرده بودم و پيشنهاد کردم که ما از  ،هويدا نوشتم
نظامي نخواهيم  ياينکه آنجا را جز با نيرو يرداريم. براخودمان بر بحرين دست ب يادعا

نه فقط با  يفرسايش يطوالن کارزارکار ما را وارد يک  توانست بگيريم و حفظ کنيم و اين
و بحرين  ؛اعراب بحرين بلکه با تمام دنياي عرب خواهد کرد و به مصلحت ايران نيست

ندارد که ما در غم از دست دادن آنها  ياوال بسيار از خاک ايران دور است و ثانيا منابع
ارزش استراتژيک و دراز مدت   ـچون فقط با تصرف ممکن بود ــ باشيم و تصرف آن ـ

اي هم در آيندگان نوشتم که  مقالهندارد. در نتيجه من طرفدار رها کردن بحرين بودم. 
 تر است. منتيجه بر بحرين مه برتري در خليج فارس براي ما از دنبال کردن ادعاي بي

نقطه قوتش شمرده  ينيرومند بود و سياست خارج يدر ديپلماس يمحمدرضا شاه که خيل
 ــ 1و حل کند که  يبند را توانست به اين صورت جمع مسائل شد اين مجموعه يم

موافقت  يـ ايران با تشکيل امارات متحده عربـ 2انگلستان از خليج فارس بيرون برود. 
 يها نشين بجاي شيخ يتر بزرگماهيت  ينها دور هم جمع شوند وچون قرار بود که ا ،ندک

ـ ايران از بحرين دست بکشد. ـ 3پايشان بايستند.  يپراکنده تشکيل بدهند که بتوانند رو
 ـ سه جزيره استراتژيک تنگه هرمز به ايران بازگردد. ـ 4

حاضر به ها به هيچوجه  يدعوا بود و عراق ضوعالعرب در آن وقت هنوز مو موضوع شط
 وضوعداد. م يالعرب نم اولويت را به شط هنگامن آکمترين گذشت نبودند و ايران هم در 

دفاع از تنگه  يبود يعن يواستراتژيکئما يک مساله بسيار مهم استراتژيک و ژ يبرا ياساس
ها در ظفار در عمان آغاز شده  روس يانداز نيم که در آن زمان دستکهرمز. نبايد فراموش 

کرد. و همه منطقه  يخودش را از جنوب مورد تهديد احساس م ييران به درستبود و ا
در جنوب خليج  ين و خطرناکئها نزديک بود پايگاه بسيار مطم يطور بود و شورو همين

کار گرفته بشود  اين يجلو بهاخواست به هر يفارس در تنگه هرمز بدست بياورند و ايران م
ه از سويبسيار گسترده و چند  ستراتژيماند. پس يک اب يو تنگه هرمز در تسلط ايران باق

بيگانه در جنوب خليج  يها يانداز مقاومت در برابر دست :شد طرف پادشاه اعمال مي
پس  ؛اتحاديه امارات يشد يعن يکه داشت درست م يتيباني از ماهيت محلشپ س؛فار

و  يت ضدايرانبحرين به احساسا يو رها کردن بحرين. ادامه دعوا ،گرفتن سه جزيره
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 يتاريخ ديپلماس يها ترين برگ نيکي از درخشاحل آن و  ،زد يدامن م يهوادار شورو
حمالت زياد به شاه کردند  يو از لحاظ روابط عموم يبا اينکه از لحاظ احساس ،ايران است

دوستان چپ صرفنظر کردن از بحرين را به عنوان مثال خيانت به رخ ما  يا و هنوز هم پاره
کرده  يگوييم که اگر رفته بوديم و بحرين را اشغال نظام يم آنها ما به وليد. کشن يم

ان سرورديم بو يم يجنگ چريکگرفتار آنجا در پانزده سال  ،ده سال ،بوديم و بيست سال
کار را نکرد و به واقعيت  و شاه اين دکشيدن يرا به عنوان ويتنام شاه هر روز به رخ ما م آن

و جزيره  آمدحاکميت ايران  دراز آن سه جزيره، دو جزيره کامال  موجود احترام گذاشت.
از  ييک، با قرار گرفت ، و عمال ايرانزير اداره مشترک ايران و امارات يابوموس يسوم يعن

چون  ــ روي دادهم که  يها که قبال اداره کننده آنجا بود. در عمليات نظام آن اميرنشين
له به ئـ چند سرباز بيشتر کشته نشدند و مسـشد  رواين کار به هر حال با مقاومت روب

کامل کرد  يتسلط ايران را بر ابوموس ياسالم يصورت پايان يافت. بعدها جمهوربهترين 
و امروز سراسر جزيره بطور قطع زير حاکميت ايران و در کنترل ايران است. وتمام 

جزيره کردند بيهوده مانده جداکردن اين سه  يالب براقبعد از ان اماراتهم که  يهاي تالش
عمال پذيرفتند که ايران بر اين جزاير به آن صورت در آن زمان  خودشاناينکه  ياست. برا

اند و بعد هم  را در يک موافقت نامه امضا کرده که عرض کردم حاکميت داشته باشد و اين
ع اصال شدند و موضو يآن امارات خليج فارس بارها به ايران آمدند و دعوت رسم يروسا

 همچنانکه در شط العرب.  ،تمام شده بود. انقالب آنها را دوباره به فکر انداخت
 درهم شکست وايران صبر کرد و در آن اثنا اوال شورش ظفار را  ،العرب در موضوع شط

و بعد در الجزاير  اشتبهترين روابط را برقرار د يبا شورو ،خود را تقويت کرد ينظام ينيرو
الجزاير بود در آن  يحسين. بومدين که رييس جمهور پادشاه با صدام ،دبا عراق روبرو ش
را به عنوان چاشت صرف و تواند ت يحسين گفته بود که شاه م به صدام هکنفرانس الجزير
خواست  يحسين آمد و به آنچه که ايران م صدام و ي،ها را بايد کنار بگذار کند و اين حرف

 يوقت ايران چنين پيروز و تسليم شد. هيچو حق ايران بود بالعوض گردن نهاد 
خودش بدست نياورده بود. من البته سخت دنبال اين  تسلطبيرون از قلمرو  يديپلماتيک

و مدافعش بودم و گذر زمان ثابت کرد که تسلط بر آن سه جزيره به مراتب  ياستراتژ
العرب به يک  حقوق ايران در شط يايران بيش از بحرين بوده است. برقرار ياهميتش برا

حسين بعد از انقالب زير آن توافق زد و آن  چند صدساله پايان داد. منتها صدام يماجرا
 العاده ديدند.  دنبالش آمد که هم او و هم ايران صدمات فوقه جنگ هشت ساله ب

 
شد،  یگذار که حزب رستاخيز پايه 53 تا سال چهلاز اوايل دهه  اميرحسينی ــ

 یها ايران حضور داشتند. روزنامه یوين در صحنه سياسدو حزب مردم و ايران ن
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از اين دو  یزبان يک یکدام به نوع منظورم صرفا آيندگان نيست، هيچ  ،آن زمان
 یگرايش شد ی میطبيعتا نبودند، روشن است. ول یحاال ارگان رسم ؟حزب نبودند

 ته باشد؟شه حزب مردم دابمثال  یداشته باشند؟ يا خود آيندگان گرايش
 

 يکس جد گرفتم مثل بقيه، هيچ ينم ياصال. نه، من آن احزاب را زياد جد همايون ــ
 ، ساختمان،ياز نظر تشکيالت يخيل آن حزب ،آخر ايران نوين يها گرفت. در سال ينم

اينها هيچوقت حزب  ياز لحاظ سياس يمن آن را ستودم. ولو  تجهيزات پيشرفت کرده بود
توانستند انتخابات را  يبخورند. حداکثر م وسعه سياسيتکه به درد  ينشدند به اين معن

کيهان و  يها شد. روزنامه يديگر روشن م يجاهادر که تکليفش  يسازمان بدهند. انتخابات
داشت و  يم يکردند آنچه که جنبه رسم ياطالعات هم به همين ترتيب، خبرها را چاپ م

هم چندان  هاخود را داشتند که آن يها به کار احزاب نداشتند. احزاب خودشان ارگاني کار
 نداشت. يخريدار

 
ساله در ايران  2500یها جشن یما شاهد برگزار 1350در سال  اميرحسينی ــ

 یخوانيم، برا یاز دولتمردان آن زمان را م یخاطرات بعض یبوديم. امروز وقت
ن با اي یهاي بينيم که در خود دربار هم مخالفت یعلم، م یآقاوزير دربار نمونه 

موافق اين چندان هم  یعلياحضرت شهبانو فرح پهلو اگويا حت شده. یقضيه م
که برگزار شد و يا قرار بود برگزار بشود نبودند. شما  تیرصوها به آن  شنج

کرده بوديد که مثال چرا در خراسان  یطور که خودتان گفتيد، انتقادات همان
در مورد آيا است.  یاده سلطنتخانو یها به نام اعضا ها و خيابان از ميدان یبسيار
در آيندگان  یهيچ  آن را به نوع ؟ايد داشته یساله نظر انتقاد 2500 یها جشن

بود که رژيم مايل  یبسيار حساس یها بيان کرديد، يا اينکه اين هم باز از آن نکته
 بشنود؟ ینبود از آن چيز

 
نيمه  ندراه انداخت يجنبش نخست،ها من در سه سطح ارتباط پيدا کردم.  با جشن همايون ــ

 شان را هم يدر سطح کشور بسازند که هزينه يک دبستان 2۵00که  ي، نيمه اساسيتبليغات
هم خوشحال بودم که اين کار را کردم و ساخته شد.  يو خيلدادم به نام مادرم  در گيالن

شگاه وقت با هم بسيار نزديک بوديم، دنبال اين بود که دان که آن منهمسر آينده  ،دوم
 برپاکه در ايران قرار بود  اي تازه دانشگاه يشد، يعن پايه گذاشتههمدان که بعدا  يبوعل

، از طرف يکردند که به شمال ايران برود چه در دربار سلطنت يم يو سخت سع ،بشود
ايشان ميل داشت که  ،اهل شمال يمقامات سياس يا خانواده مادر علياحضرت و چه پاره
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و توسل به شاه در يک ساله  2۵00يها ان برود و با استفاده از جشناين دانشگاه به همد
، همين برودکه سبب شد دانشگاه به همدان  يبيشترين عامل موقعيت مناسب توانست.

که همدان به گردن ايران باستان دارد. من  يبه حق، با توجه ساله بود 2۵00يها جشن
با در اين سطح نيز  کرد دفاع مي نظرچون طرفدار اين موضوع بودم و آيندگان از اين 

شاه بود در آرامگاه کوروش. البته آن  يسخنران ،کار داشتم. سومين سطح و ها سر جشن
که از ذوق  يچادر و تخت جمشيد و آن کارناوال، حقيقتا به مذاق کمتر کس بعدي مراسم

بود و  اينکه بيشتر کارناوال يآمد. برا يداشت خوش م يسياس نگرشبرخوردار بود و يا 
 دو همه چيز از فرانسه وار گي داشتو به رخ کشيدن و نوکيس يو هاليوود يحالت کويت
 وقت از بدترين کارها از آب در آمد. ما آن يبه نظر من بد عمل شد. يک يشد و خيل

بدترين کار روابط عمومي در  يعنينقدر بد خواهد بود. آفهميديم که  دانستيم و نمي يمن
آن مراسم  يبراي رژيم در داخل ايران بود. ول يو بدترين دشمن تراشخارج از ايران بود 

داشت و   يحال ديگر ،و آرامگاه کوروش ،تخت جمشيد، پيش از آنکه اين ميهمانان بيايند
در آن اش نوشتم.  هم در باره شارژ شده ثير آن قرار گرفتم و يک مطلب خيلياتحت ت

در پرتو  "ش بخواب که ما بيداريمکور"شد تصور کرد که آن خطاب  هنگام هم نمي
ساله بود،  2۵00به هر حال جشنرويدادهاي هفت سال بعد چه طعنه تلخي در خود دارد. 

تاريخ را  اي سبکسرانه ينمايش يکارها يبرا وساله بود  8يا  ۵ گرچه دوهزار و مثال
 يها يستب، ما هم به عنوان ناسيونالويادآور آن دوران بود و خ و ؛کرده بودند يدستکار

 ،و ما در جريان البته نبوديم ي،دعآن کارناوال ب يثير قرار گرفتيم. ولاتحت ت يکار خيل کهنه
مملکت، در سطح جامعه  يمثل همه کارها ،ساله 2۵00يها جشنموضوع ديگري بود. 

دانست برنامه چيست و چکار  يکس نم بسته بود و هيچ يجريان نداشت. پشت درها
بعدها کم کم معلوم شد. به هرحال يک روز  ،اش است هزينه خواهند بکنند، چقدر يم

مردم از آن آن مراسم را در تلويزيون ديديم.  آيند و يخوانديم که تمام سران کشورها م
ها هيچ دستگيرشان نشد و مشارکتي نداشتند. چندي پيش به تصادف در يکي از  جشن
بايد به ميان مردم  جشن را مي هاي آيندگان آن روزها برخوردم که گفته بودم اين شماره

 برد.
 

ساختن ساله موضوع  2500یها اشاره کرديد که در جريان جشن اميرحسينی ــ
تان هم در اين راه فعاليت  در همدان پيش آمد و آنکه همسر آينده یدانشگاه بوعل

و با چه  یسيس بشود. شما کاکردند و مايل بودند که دانشگاه در همدان ت یم
 رديد؟ازدواج ک یکس
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 يو با خانم هما زاهد 1972بود يعني اوايل سال  ۵0ل ازدواج من در پايان سا همايون ــ
 /47بعد در سال سال پيش از آن. دهشناختم.  يم 40/61ازدواج کردم. ايشان را من از سال 

مختلف  يکه در زمينه کنترل مواليد در کشورها يکارهاي يبررس يپيش آمد برا يسفر 68
در ايشان بود که نماينده همدان بود  ييک .نددعوت شديرد، از مجلس دو نفر گ يانجام م

رفته  ،سه دوره. من هم از طرف مطبوعات، روزنامه آيندگان ي دوره اول ازبراآن زمان 
تدريج تصميم گرفتيم، در ه بودم. تمام يک ماه را ما با هم بوديم و دوست شديم و بعدا ب

خانمم يکي از احتماال بيست زن قدرتمند آن دوران بود م. که ازدواج کني ،عرض سه سال
ولي سرو صدا نداشت. پيش از نمايندگي مجلس با استفاده از موقعيت خانوادگي و رفت و 

جا داشت، کارهاي مردم را که فراوان به او متوسل  آمد به دربار و نفوذي که در همه
که مجاهد شده بودند به خواهش انداخت و در يک مورد جان دو برادر را  شدند راه مي مي

با نفوذ  .و نوجوانان بود  گذاران کانون پرورش فکري کودکان او از پايه .مادرشان نجات داد
خانوادگي و شخصي که در دستگاه حکومتي داشت همه درها را بر کانون گشود و تا 

ا اداره هاي سيار ر هاي نمايندگي مجلس خود، انتشارات و برنامه کتابخانه نخستين سال
 /1346اش که از  کرد که يکي ديگر از کارهاي نمايان کانون بود. پس از نمايندگي مي

همان سال انتشار آيندگان، تا انقالب کشيد به همدان پرداخت و آن شهر را  1967
هاي عمراني کرد.  ترديد او وارد برنامه بازديدهاي مقامات باال و يک اولويت در طرح بي

نگار بودم و اعتبارات  ولت را به همدان برد و من نيز به عنوان روزنامهبار همه هيئت د يک
هنگفتي در همان مجلس از هويدا و وزيرانش براي شهر گرفت. شهر همدان در دوران 

هاي همدان از دوران کورش بزرگ تا  گفتند کوچه نمايندگي او دگرگون شد. در بازار مي
ايانش که همواره خواهد ماند بردن دانشگاه بوعلي؛ زمان او تغيير نکرده بود. ولي سه کار نم

هاي هگمتانه از صدها  تاسيس هنرستان صنعتي بزرگ سپهبد زاهدي، و پاک کردن تپه
اي که در آن النه کرده بودند و کارشان کندن تپه ها و قاچاق آثار باستاني بود و از  خانواده

بزرگ براي آنها ساخته شد که رسيد. به همت او يک کوي  ميان بردن هر چه دستشان مي
اي از تاريخ ايران است به  ها را که گنجينه هايش را به رايگان به آنها دادند و تپه خانه

هاي تازه  اي دارم. با هم به بازديد خانه وزارت فرهنگ و هنر سپردند. از آن کوي خاطره
هاشان را به صداي  تحويل شده رفته بوديم. مردم برگرد ما ازدحام کرده بودند و درخواست

هاشان گلکاري شود  خواستند که خانه ها با ناله و تضرع مي گفتند. چند تن از خانم بلند مي
بار که با  کرد.  يک رود. خانمم سفرهاي بسيار به همدان مي ها مي ــ واپسماندگي تا ريشه

به  هم رفته بوديم مردم چنان برگردش حلقه زدند که من نگران سالمتش شدم. به شوخي
کس بيش از خانم من به همدان خدمت  کنم هيچ او لقب عمله توسعه داده بودم. گمان نمي

 کرده باشد.
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بوده  یشود که ازدواج شما يک ازدواج سياس یخوانده م یگهگاه اميرحسينی ــ
چه حد تا و  یچه حد سياستا است. پرسش من اين است که اين ازدواج 

 بود؟ یاحساس

 
و  يبه کارير سياس ياينکه نه ايشان نياز ينداشت. برا يياسهيچ جنبه س همايون ــ

ام داشتم. من  يدر زندگبراي پيشرفت  يبه نفوذ ديگر يمن داشت و نه من نياز يمطبوعات
دولت در به رفتن  متوانستم بکنم. براي يخواست م يدلم م يهرکار .رفتم يداشتم پيش م
با مقامات باال که يک شرط اصلي ورود  من جز دوستي بود. مي ها بسيار آسان همه آن سال

کرد در  ينوشتم که اثر م يم يمختلف مطالب يها در زمنيه به دستگاه حکومتي بود
 و ها بود در سياست يدادم مستلزم تغييرات اساس يه مئها که ارا حل راه يا و پاره ،ها سياست

نم از هيچ نظر ک تصور نمي گرفت. يمورد توجه مقامات تصميم گيرنده قرار مکم  دست
خواستم روزنامه آيندگان را  ينه، من م بود. بخت وزارت من در آن زمان از ديگران کمتر مي

هم  وارد  يبرسانم و پيش از موقع حاضر نبودم وارد کار سياست بشوم. و وقت يبه يک جاي
 نداشتم.  يشدم آيندگان کامال بر سرپايش ايستاده بود. و من ديگر تکليف زياد

را جستجو  يهاي يمن در همسرم صفات و ويژگ .داشت يظر البته جنبه سياساز يک ن
 يداشتم و يک شريک زندگ يعموم يداشت. من يک زندگ ينم يکردم که هر خانم يم

تا مادرم زنده بود در فکر ازدواج نبودم و پس از او دادم.  يهم ترجيح مي را عموم
کردم که  يفکر نم يول .در آن سن يگردي توانستم هزار جور ازدواج بکنم مثل هر مرد يم

 ؛ق مرا داشته باشديمرا تحمل کند مگر اينکه خودش همان عال يهمسرم بتواند شيوه زندگ
 يراحته داشت، ب يبود و کارير سياس يو چون ايشان خودش از يک خانواده سياس

و با  . او هم در نوجواني بر پدر، چنان پدري، شوريده بودکند يتوانست با من زندگ يم
ام  ازدواجي که هيچ گاه از سوي پدر بخشوده نشد راه خود را برگزيده بود. من در خانم آينده

شکند؛ احترامي به خود که  نيازي کمياب ديدم و غروري که هرگز درهم نمي يک حس بي
اش به دو دختر خود  دارد. راست و درست است و در سرسپردگي در بدترين شرايط نگه مي

مان به او لقب هميشه مادر داده  رود. در نخستين آشنائي نان تا نهايت ميو چهار دختر آ
 بودم، از روي عنوان داستان کوتاهي از چخوف، هميشه شوهر. 

 نه. ،شود يکه تصور م يبه معناي يداشت ول يالبته جنبه سياس نظرهااز اين  ازدواج ما
 اردشير زاهدي شدت دشمنه دا بهوي زيرااتفاقا به رغم اين ازدواج بود  هاي بعديم پيشرفت

با  ،استعفا کرده بود ز وزارت خارجهچند ماه بود که ا ازدواج ما موقع دربرادر خانمم بود که 
اينکه  يبرا .شد يمن م يو اين داشت به زيان کلو به اروپا رفته بود  ،شديد يها يدشمن

باريک  يه جاهامن ب وضعاش را پنهان کند و  يتوانست کينه و دشمن يهويدا اصال نم
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 و دوستي مردانه و استوار است که معاون نخست وزير بود يشيد و اگر يداهلل شهبازک يم
انجمن که از  ــ از دوستان من ييکساختند.  کار مرا در آيندگان مي ،مداخله نکرده بود

اي بود و متاسفانه به بدترين صورتي هم  هنري جام جم با هم بوديم و مرد بسيار پيچيده
نگار او را عوامل اطالعاتي رژيم اسالمي کشتند  اي دوستان روزنامه و به روايت پاره مرد

ا من نزد هويد يو برا کرده موقعيت استفادهگفت ــ از  دانست و زياد هم مي چون زياد مي
. او از آن مردان استثنائي است که دست به هر متوجه شد و مداخله کرد زده بود. شهبازي

شود. من هم در يکي از آن موارد کمياب که برقي در گوشه ذهن  يزند موفق م چه مي
ها به فراست دريافتم که آن دوست از قول من چه گفته است و  درخشد به قول قديمي مي

 ه بودمتوجه شدنيز با گذشت زمان و هويدا  به هويدا گفتم که او چه تحريفي کرده است
ان در صف ده قبال هم چنکم. چنانا هتهستم و به صف دشمنانش نپيوس يکه من آدم مستقل

ها نبودم و  دسته و دار داخل گفت گرگ تنها. يدوستان نبودم. هويدا هميشه به من م
)تنها استثنا شرکت در چند نشست نافرجام با گروهي بود که  کار خودم را بکنم.خواستم  مي

دعوت دوست عبدالحسين سميعي گرد آورده بود و خيال داشتند حزبي بسازند و من به 
در  يمرا چند ماه ياز نظر سياس دبيرستانيم دکتر خداداد فرمانفرمائيان رفتم(. آن ازدواج

ن به اصطالح که م دانستبعد البته هويدا ديگر  ي. وليقرار داد، شش ماه يبدبسيار وضع 
اينکه خانمم با همه  يبرا ــ و با خانمم هم بهترين رابطه را داشت آدم خودم هستم

بار  يادم است که يک منتها هميشه نگران بود. ــ برقرار کند دتوان يرابطه را مبهترين 
بشويم؟ و او خيال  ان خوبيکه ما بتوانيم دوست يکن يم به او گفت که چرا استعفا نمخانم

و وحشت کرد.  نارش بگذارنداند ک در محافل باال تصميم گرفته و کرد که کارش تمام است
 ه بود.اين حرف را زد ياهايشان با کمال بيگن يول

اي که خانم من است عامل اصلي در سرگرفتن و  هاي مشترک ما و انسان ويژه زمينه
کس ديگري در زندگيم چنين نقش حياتي  پايداري ازدواج ما بود و پس از مادرم هيچ

نداشته است؛ حياتي به معني لفظي کلمه. اين ازدواج مرا از ديواري که برگرد خود کشيده 
آنها  اي از رابطه انساني به من آموخت که انسان بي هاي تازه بدر آورد، صورت بودم

 بينواست و سه نسل يک خانواده طراز اول را به من داد.
 

و  یکه بين جناب اردشير زاهد یاشاره کرديد به اختالفات اميرحسينی ــ
 شادروان هويدا بوده. من خاطرم است که آن زمان شايع بود که گويا در يک

به گوش هويدا  یاردشير زاهد یکه اين دو با هم پيدا کرده بودند آقا یاختالف
نواخته و بر اين پايه از وزارت خارجه کنار گذاشته شده است. آيا شما  یسيل

 اطالع داريد؟ 
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اولم به نزديک نبودم و يکبار در سفر  يزاهد اردشير وجه. من البته با يچه نه به همايون ــ
ا هم بوديم و اولين بار او را ديدم و ديگر نديدمش تا ازدواج کردم. باز هم بدورادور  يشورو

طور  نيوجه ا ش طبيعتا قرار داشتم. به هيچا يدر جريان زندگ يرابطه ما دورادور بود ول
بينشان  يکه قرار بود به کارکنان وزارت خارجه داده بشود اختالف يهاي نبود. بر سر نشان

و رفته  به او نوشته بود و او از موقعيت استفاده کرده بود ينامه تند يو زاهد ،پيدا شده بود
 يخواست که زاهد يبکند و شاه هم نم يو شاه را ناگزير کرده بود که انتخاب ،پيش شاه بود

هم  وا يمساله را با هويدا حل کند. ول ييک جور وزير خارجهاستعفا کند و آماده بود که 
تواند او را برگرداند و اصرار  يکس نم کند هيچ يم يررود و کا يم ياست که وقت يمرد

کرد تا  يم يس زندگيدر سو يبرود و فورا از ايران بيرون رفت و چند ماهکنار ورزيد که 
 بعدا سفير ايران در آمريکا شد. 

 
نکرديد.  ی. در اين مورد صحبتی اشاره کرديدبه سفر شورو اميرحسينی ــ

 بدهيد؟ یممکن است توضيح
 

و  ،ادشاه را دعوت کردبرژنف پ. يپيش آمد به شورو يسفر 70/49سال  در ن ــهمايو
نگاران هم من و دو نفر ديگر  علياحضرت هم بود. از روزنامه رئيس جمهوري پادگورني.

کنم  يگمان نم که هرگز ديگر يوستوک رفتيم. جاهاييرا تا والد يبوديم. و سراسر شورو
بود. اين  يت آن را خواهد داشت. بسيار سفر جالببخ يبختش را داشته باشم و کمتر کس

به عنوان خودم  ي کردم کهبه شورو شبود. يک سفر هم سال بعد يسفر اولم به شورو
با من روابطشان بسيار خوب بود با اينکه ما ضد  يدعوت شدم. اتفاقا مقامات شورو

در  راسراغ م د،آمدن مي هم هر وقت به ايران ينگاران شورو و روزنامه ؛کمونيست بوديم
داشتيم. بعدا هم که در دولت بودم سفير  يم يمفصل يها و صحبتگرفتند  ميآيندگان 

کرد راجع  يبوديم بسيار با من صحبت م يهمانيکه وينوگرادف بود هر بار که در م يشورو
گفت شما در  يايران بخصوص. من يادم است که به من م يبه اوضاع ايران، سياست خارج

و از اين  ؛تريم به ظفار کار داريد؟ ما نزديکه گفتم شما چ من ميداريد؟  کاره ظفار چ
و  ،انگيختند هميشه يها در من يک حالت ترس و احترام بر م روس يمناسبات داشتيم. ول

ي گذاشتم و همسايه نيرومند يبسيار هم بهشان احترام م يبسيار ازشان متوحش بودم ول
 است.  يملت بزرگ يخيل يوس. خيلاست ملت ر يا العاده ملت فوق بود.

سفر اول بزرگي و قدرت شوروي را به من نشان داد و مهابت آن کشور در دلم بيشتر جا 
گرفت. ما هيچ راهي جز پشتگرمي به امريکا براي نگهداري پکيارچگي ملي خود 

 کرد.  ولي يکپارچگي ملي، يا داشتيم.  پشتگرمي به امريکا استقالل ما را محدود مي نمي
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توانستيم چند گاهي بسر بريم.  داشت. ما با استقالل محدود مي بود و يا نبود، درجه برنمي
داشت. سفر دوم ديده گشاتر بود. در  هاي از دست رفته امکان نمي ولي برگرداندن سرزمين

هائي رفتم )همه دولتي( که کارکنانشان به مشتري  آن سفر دوستي پيدا کردم. به رستوران
نگريستند زيرا سهميه خواربار رستوران را در بازار آزاد فروخته بودند و  ميبه چشم دشمن 

گشت.  داني برمي آوردند که دست نخورده به زباله هائي مي ها انتظار، خوراک پس از ساعت
داديم. توسط دوستم به خانه دو تن از اعضاي طبقه متوسط  همه جا بايست رشوه مي

ي کوچک خود از سطح زندگي پائيني برخوردار بودند که ها شوروي رفتم. آنها در آپارتمان
يافتند با  ها چيزي نبود و مردم هرچه را مي آمد. در فروشگاه البد در نظرشان بهترين مي

کرد  اي حرکت مي خريدند تا با هم مبادله کنند. هرکس با کيسه هاي دراز مي انتظار در صف
انداخت. اما  ه بود کسي را به شگفت نميو منظره پير مردي که چندين زيرپوش زنانه خريد

ترين و آشکارترين  بود پليس امنيتي و خبرچينان به زمخت اگر کاالهاي مصرفي کمياب مي
 دادند.  جا حضور خود را نشان مي صورتي همه

اي از تهديد شوروي براي ايران آشنا کرد. شوروي نه تنها براي  آن بازديد مرا با بعد تازه
ها ديگر آرزوي دست  لکه براي بهروزي مردم ايران که در آن سالموجوديت ايران ب

بود خطرناک بود. کشوري بود مصداق کامل تمثيل بت روئين با پاهاي گلين.  نيافتني نمي
تري از همان تمثيل  چند سال بعد دريافتم که خود ما نيز مصداق کامل و بسيار کوچک

 بوديم.
 

 یهم به همراه یديگر یسفرها، شما یغير از سفر شورو اميرحسينی ــ
 اعليحضرت يا شهبانو انجام داديد؟

  

يک سفر ديگر در معيت علياحضرت که به چين دعوت شده بودند و از همان  همايون ــ
ت اشرف کرده بود و شاهدخرا  يسفر قبل و هويدا هم بود. جا روابط ايران و چين برقرار شد

ايران پيش از امريکا  ي. ولباز کردند بين ايران و چينها راه را  ياو راه را باز کرد. و پاکستان
 يکبار هم به مصر رفتيم. اش را با چين درست کرد. رابطه

 

 اين به توصيه امريکا نبود؟  اميرحسينی ــ
 

ثير امريکا نبود. ااش زير ت ينه. ايران حقيقتا بر خالف مشهور سياست خارج همايون ــ
ما  يکرد ول ين به عنوان يک همراه، يک همکار استفاده مامريکا از ايرا و ايران از امريکا

قوام به دست محمدرضا  استراتژي يگذشته نبود. يعن حالداشتيم. ديگر به  يمنافع مشترک
قدر از وزنه امريکا استفاده کرد که ما در منطقه در  شاه آن . محمدرضابه نتيجه رسيد شاه
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 يدرياچه ايران ،خليج فارس ،پارس يعرض امريکا بوديم. دليلش هم اين است که دريا
ما خودمان امنيت اينجا را  ؛و ما گفتيم که الزم نيست شما بياييد ؛با رضايت امريکا ،بود

 يب، به نظر من زيادوو تا اقيانوس هند شاه خيال داشت که برود که خ م،کني يم ينگهدار
بوديم و به هيچ امريکا  يمنظور اين است که ما ديگر يک شريک سياست خارج يبود ول

 نداشت. يوجه جنبه فرمانبر
 

 فرموديد. یراجع به سفر چين م اميرحسينی ــ
 

بود و من  يبله، در چين يک سفر ده روزه  کرديم. چين در اوج انقالب فرهنگ همايون ــ
اصال يک  .اصال مبهوت شده بودم. چون همه چيز به هم خورده بود و همه چيز وارونه بود

هندسه  در جايرا بگذاريد  ريمانکه شما هندسه  بود ميمثل اين  .بود يهندسه ديگر
اش  رسيد و همه يم يديگر يشد و به جاها يشروع م يديگر ياز يک جا يکلب  .اقليدس

که من بسيار فريب  ياز موارد ييک يآمد. ول يدرست به نظر مدر منطق خودش هم 
. سازند يدارند م يا نظام تازهها يک  يخوردم، آن سفر چين بود. من خيال کردم که چين

توانستيم با مردم تماس بگيريم.  يبردند و ما نم يهمه جا ما را به صورت کنترل شده م آنها
اي درباره هوا سخني بر  هيچ کس با ما جرئت گفتگو نداشت و سر ميز شام جز چند کلمه

اي بر  ر پردهکرد که صورت ظاه مي مرا آگاه و هشيار ستباي يهمان مآمد.  ها نمي زبان
 که آني ثير قرار گرفتم. در حالاتحت ت ينشدم و خيل ي هشيارول اي است، واقعيت زننده

ب، من آن وخ يرفت. در آغاز دهه هفتاد. ول يوقت چين داشت به سرعت تا اعماق فرو م
البته بايد بگويم که تصميمم را  نوشتم.براي چين هم  يغراي ينامه خيل سفر .اشتباه را کردم

اپيش گرفته بودم و دوستي چين را به عنوان يک وزنه متقابل ديگر شوروي براي ايران پيش
  اي بر آن دوستي بيفتد. شمردم و حاضر نبودم کمترين سايه حياتي مي

دو سفر ها  در آن سالبود.  ي، کره جنوبيثير قرار داد و به درستاتحت ت يکه مرا خيل يجاي
وسعه را که ما هرگز به آن در ايران نرسيديم، در کره . و نمونه موفق تکردم يبه کره جنوب

خوانم، حقيقتا دود از سرم بلند  يصادرات کره را م يآمارها يديدم. و امروز وقت يجنوب
ها نخواهيم توانست  اند که ما خوابش را هم تا مدت رسيده يآنکه آنها به جاي يشود. برا يم

باشد از اولويت دادن به روستاها، اولويت دادن ببينيم. آنها نمونه درست توسعه را که عبارت 
که ما درش ضعيف بوديم، گرفتند و  يا و اولويت دادن به صادرات، سه رشته ،به آموزش
 جلو رفتند.

 
 کرده بوديد.  یپيشتر اشاره کرديد که در مورد ويتنام هم اشتباه اميرحسينی ــ
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ضد کمونيست و  يخيلها  آن وقتدر مورد ويتنام اشتباه من اين بود که چون  همايون ــ
کنند و  يم يها دارند يک مبارزه ناسيوناليست يمتوجه نشدم که ويتنام ،طرفدار امريکا بودم

بين ويتنام و چين جنگ  احت .ثابت کرد يجريانات بعد ؛ندارند يبه چين و شورو يربط
اين اصال  .ندکدر ويتنام مداخله شت حق ندا يو بعد اينکه امريکا از نظر اخالق درگرفت.

 همندارد. بعد  يها معن له جنگ سرد است و اين حرفئگفتم مس يمن مطرح نبود. م يبرا
 يامريکا نکردم. آن جريان خليج تونکين که يک کشت يتوجه به اشتباهات بزرگ استراتژ

ها زدند، و اينها هم بهانه شروع بمباران ويتنام شمالي کردند و  شمالي را ويتنام يامريکاي
در لجنزار انداخت. من اينها را  گردنديگر امريکا را تا  يوس و کامبوج، که بکلئبه ال حمله
 يو خيل ،بازندگان جنگ ويتنام هستم در خارج از امريکا وکدام متوجه نشدم و جز هيچ

 متاسفم که آن مواضع را گرفتم.
 

گروه ايران با محاکمه آشکار  یدر اوايل دهه پنجاه دستگاه امنيت اميرحسينی ــ
نزد مردم يک قهرمان ساخت. اين  یگلسرخخسرو از  یموسوم به گلسرخ

رسيد. چگونه اين رويداد  یبعيد به نظر م یايران کم یاشتباه از دستگاه امنيت
 ؟پيش آمد

 

وقت نتوانستم بفهمم که دليلش چه بود. در آن دوره همه چيز پرده  من هم هيچ همايون ــ
در آمد بر من هم مجهول است.  يه آن صورت علنب يشد و چرا اين دادرس يم يپوش

بود و انتلکت درجه  ينامنظم يکرد و شخص خيل يدر آيندگان کار م يچند گاه يگلسرخ
تغيير ماهيت داد و  يدوربين تلويزيون متوجهش شد بکل يهم نبود. در دادگاه هم وقت ييک

کرد ـ  ييندگان کار مدر آ که هم يوقت ـچپ داشت  ياه شد و با اينکه گرايش يآدم ديگر
خودش را با علم کرد و  يناگهان به صورت شهيد و قهرمان کربال در آمد و نهضت حسين

، ياسالم يها ها گرايش وقت ب آنوخيکي کرد.  "موالي متقيان"و  "سيدالشهدا"
زياد بود. به  يها شباهت يمارکسيست يها شروع شده بود و بين آنها و گرايش ،اسالمگرا

شد و به آن صورت قهرمان در آمد و بعد هم  يا تازه ييک شخصيت بکل يهرحال گلسرخ
مانند کشتن بيژن در سانسور گل سرخ اصال کار را به مضحکه کشاند.  يرو دستگاه با زياده

از اشتباهات  يچه محاکمه و چه اعدام او يکجزني و هشت تن از همرزمانش در زندان، 
اش مي گفت بدتر  اي با سينيسم )بدنگري( افسانه ؛ تاليرانها بود بزرگ ساواک در آن سال

 از جنايت.
 

 یبين آقاحد اختالف  که در مورد یا کردم به شايعه یا من اشاره اميرحسينی ــ
ها در جامعه آن روز فراوان بودند.  بود. از اين شايعه یاردشير زاهد یهويدا و آقا
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 ریعام یذشت آقانمونه شايعه نحوه درگ ی. برایسياس یها در حقيقت شايعه
 دبير کل حزب مردم. خبرها اينگونه بود که او تصادف کرد و کشته شد. درحالی

نگار و به عنوان  گفت. شما به عنوان يک روزنامه یرا م یکه شايعات چيز ديگر
يا  یبه هر حال در ارتباط بوديد، روايت درست یکه با دستگاه دولت یيک کس

 یيا مطلبها آ در آن سال ؟ما بگوييد یبرا از آن سانحه داريد که یروايت ديگر
اينکه در  یسانسور شد؟ برا یخواست بنويسد ول یبود که روزنامه آيندگان م

خبر گذاشتن مردم سنت شده بود. امروز هم  یها ب ايران متاسفانه در آن سال
 کند.  یهست متاسفانه. و اين مساله به دامن زدن شايعات کمک م

 

مرگ  يداد که هر سه شايعه زياد برانگيخت. يک يمرگ روسه ها  سالآن در  همايون ــ
ش ژرفايبه  ي. انسان وقتيخانوادگ يبود و بر سر يک ماجرا ساده يبود که خودکش يتخت

خودش را کشت. جهان  ين دليلاافتخارآميز نيست که به چن يتخت يرود، زياد برا يم
دانستم که ساواک  يکامال م يولنوشتم.  اي سوگنامهبود که من خودم در مرگش  يپهلوان

بود که در يک تصادف  ريعاممرگ در مرگ او نداشته است. ديگر  يدست روي به هيچ
 يها او را بکشد. دبيرکل يکشتن نداشت. الزم نبود کس ريو اصال عام اتوموبيل درگذشت

م داشت. سه چهار نفر را پشت سر هم برداشت. او ه يحزب مردم را شاه با يک اشاره بر م
 "قربان البته"رهبر حزب  .رهبر اپوزيسيون نبودعامري اصال.  ،نبود يمطلب ،از آنها بود ييک

 است، حزب مردم حزب البته ي قربانگفتند حزب ايران نوين حزب آر يها م وقت بود. آن
رودخانه و در  بود. مرد شنا بلد نبود و رفته بود يديگر هم مرگ صمد بهرنگ ي. يکقربان

اينها ضعف  يها بافتند و قهرمان ساختند و شهيد ساختند. ول چه افسانه غرق شده بود.
مطالب پيش پا افتاده را  يا اينکه به اندازه يرساند. برا يها م سياست ايران را در آن سال

ترين  به اصطالح، که کوچک ،اسرار يکردند از افشا يم يکردند و جلوگير يسانسور م
اين گناه سياست ايران در آن زمان بود.  قابل فهم بود.و کرد  ه پيدا ميئرويداد جنبه توط

و  ديديماش را ما در روسيه  افتند. بدترين نمونه يهمه به اين روز م يديکتاتورهاي  منظا
يا ايدز در افريقا و  "سارز،"يا در چين و واگيردار )اپيدمي(  کورسک يزير درياي يماجرا

ه بيش از اندازه، وسواس حفظ يتوج ،بيهوده يکار بينيم که پنهان يو مجمهوري اسالمي، 
کردند  يچيز را باز م که اگر در آن موقع همهي انجامد. در حال يها م يحيثيت يحيثيت به چه ب

 تمامهمه اينها  ي،قانون يرفت در پزشکگ يديد و عکس م يرفت، جنازه را م يخبرنگار م
 متاسفانه اين اشکاالت بود.  يشد. ول يم
 

ها و  از روزنامه یدر اوايل دهه پنجاه به دستور دولت بسيار اميرحسينی ــ
طرفدار و  یکه خيل یا نمونه دو مجله یآن روز ايران بسته شدند. برا یها مجله
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هم  یيک توفيق بود و یمجله فکاه ی، يکندداشت یزياد یخيل یها خواننده
را با  بسته شدند فقط نام اين دو در ذهنم مانده است. اين ی. بسياریفردوس

ها  اينکه روزنامه یتوان توضيح داد. برا یآن روز دولت چگونه م یها سياست
ها، مطالب و  شدند. تيتر روزنامه یهمه، همانطور که خود شما هم گفتيد سانسور م

کردند  شدند و آنها اظهار رضايت می ساواک خوانده می یبرا یبايست یسرمقاله م
که در آن زمان در اوج قدرت بود نزديک  یتداشت که دول یکردند. چه دليل یيا نم

در قشر روشنفکر ايرانی بوجود  یشايد صد روزنامه را ببندد و يک نوع نارضايت
خواند و ضرر اين موضوع  یرا نم یکه بالطبع مجله فردوس یبياورد؟ دهقان ايران

و نارضايتی او را بيشتر  شد یم یصرفا متوجه قشر روشنفکر و تحصيلکرده ايران
 کرد. می
 

که تعطيل شدند، دو دسته بودند. اکثريتشان، نود در صدشان  يهاي آن روزنامه همايون ــ
اينکه ي برا. بودند يو اسباب زحمت وزارت اطالعات و جهانگرد ي شخصيها روزنامه
بدهکار بودند و پاي وزارتخانه  ها به چاپخانه .داد يم يکرد، آگه يبه اينها کمک م بايست

  .يکردند به دليل مشکالت مال يناشايست م يهايشان کارها يبعض شد. ميبه ميان کشيده 
 دکتر غالمرضا کيانپور وزير تازه کردند. يم يو کاله کاله زندگ يبيشترشان با بدبخت يول

هاي دور ودراز براي آن وزارتخانه داشت و مديري با  ي که طرحاطالعات و جهانگرد
برآوردن ميل هويدا تصميم به تعطيل آنها  و آسان کردن کار خودش يبرا شهامت بود

هاي هر روزي آنها روبرو بود. تعطيل آن  گرفت ــ از بس با مراجعات و درخواست
در راه  ينداشت، هيچ قدم ي، اصال جنبه سياسيصرفا ادار اقدامبه عنوان يک  ها روزنامه

اننده نداشتند. اينها خوبسياري از اصال.  ،ها نبود سانسور و تشديد اختناق و اين حرف
طرفدار  ،نبودند مخالف ، فرمان، اينها روزنامهمرد مبارزخواند؟  يم هروزنامه کوشش را ک

به اين کارها نداشتند. يک  ي. کاريهر حکومت ،آمد يم ههر ک دطرفدار حکومت بودن ؛بودند
 يبستند. روزنامه توفيق قابل سانسور نبود، برا يرا به مالحظات سياس يدسته کوچکتر

تواند  يشود سانسور کرد. طنز را يا بايد بست يا بايد رها کرد. همه جور م ميينکه طنز را نا
 و پادشاهحتا و هويدا بخصوص، و  ؛گيرند يرا هم همه مش خودش را ابراز بکند. و پيام

به اينجا رسيدند که  بارياز توفيق پيدا کرده بود.  يا گله ياشرف و دربار، هر کس شاهدخت
به همين ترتيب.  يو سانسور بستند. فردوس يبه دليل صرفا سياس را . و آنطنز بس است

مزاحم تشخيص داده شد. اينها، و نما، همه  يبود و مترق يروشنفکرنما بود و مترق سيفردو
شايد فردوسي  يدليل سانسور داشت. چپگراي يداشت. يعن ميعمو يآن هم دليل سياس

 سپيد يمجله ديگر بخصوص من يادم هست، يک بيش از اندازه به نظرشان رسيد. ولي دو
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هاي  روزنامهديگر، اينها  يسه تا دو تهران مصور، و روزنامه ديپلمات و يو سياه بود، يک
 ، چونخودش يمالحظات سياس يرو، خواست تعطيل بشوند يم هويداتنها  خوبي بودند و
ظر از اينها بستن صرفن به هويدا نداشتند و اينها را دستور داد بستند. يچندان محبت

سانسور بيان در ايران بزند.  يبه آزاد ينبود که ضربه اساس يکارها  سراسري آن روزنامه
يک مصيبت  ياز نظر روابط عموم پيش از آن بود و پس از آن هم بيشتر نشد. هرچند

 وها را وزارت اطالعات  روزنامه يها يها و بده راه افتاد. وام يبزرگي کامل بود و آبرو ريز
به عهده گرفت و به همه کارکنانشان حق و حقوقشان را پرداخت کردند. خود جهانگردي 

از اينها را وزارت  يبعضبدهي ، هنوز اقساط يمن که رفتم به وزارت اطالعات و جهانگرد
ولي عامل اصلي در آن تصميم، تمايل خود شاه  پرداخت. يما از محل بودجه محرمانه م

ها را ديده و گفته بود به اين زيادي  ارم آبان صف مديران روزنامهبود. او يکبار در سالم چه
اي  هاي هر روزه پاره ها، هم خودش را از درخواست هستند؟ از نظر هويدا بستن روزنامه

داد که  کرد، هم اجراي منويات شاه بود و طبعا فرصتي هم به او مي مديران آسوده مي
العات هرچه روزنامه بيشتر گرفتاري بيشتر. به مخالفانش را خاموش کند. از نظر وزارت اط

همين دليل سياست دولت خودداري از دادن امتياز روزنامه بود و آيندگان از استثناها بشمار 
اي را که  رفت. خود من در وزارت اطالعات و جهانگردي هربار درخواست امتياز روزنامه مي

گذاشتم با بي ميلي او  ميان ميوزير در ماهي دو سه درخواست کننده داشتيم، با نخست
 شدم. روبرو مي

ترين و کارامدترين سياستگران آن دوران.  دکترکيانپور دوست نزديک من بود و از پاک    
اهميت به يک  او جهانگردي را به وزارت اطالعات افزود و آن وزارت را از يک اداره بي

دي درآورد. هنگامي که به کم در زمينه جهانگر دستگاه سياستگزاري و اجرائي مهم دست
آن وزارت رفتم از دامنه کارهائي که او در کمتر از سه سال انجام داده بود به شگفتي 

 افتادم. بسياري از بهترين همکارانم برکشيدگان او بودند.
 

 یبرای پادرميان ینگاران کوشش روزنامه یدر آن زمان سنديکاها ــ اميرحسينی
 در اين قضيه نکردند؟

 
و از  کند cooptراه کرد هم يم يت نداشتند، دو: هويدا همه را سعرئيک: ج ــهمايون 

خبرنگاران و دادن خانه به  ينگاران و خبرنگاران را با ساختن کو روزنامه يجمله سنديکا
بطور  وارد نکردند. ي، فشاريسنديکا در رضايت کامل برده بود و آنها هيچ اعتراض ياعضا

هاي تعطيل شده جز چندتائي که برشمردم هيچ  موم روزنامهکلي بايد در نظر داشت که ع
ام  اعتباري در جامعه نداشتند. به عنوان نمونه، من پس از مرگ مادر و بيرون آمدن از خانه
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نگارم حاضر به اجاره دادن  شنيدند که روزنامه گشتم ولي وقتي مي دنبال آپارتماني مي
يکي از جاهائي که پسنديده بودم با دوستم شدند، تا سرانجام صاحب  آپارتمان به من نمي

دکترعبداعظيم وليان که از کاراکترهاي بسيار جالب آن روزگار بود آشنا درآمد و از او درباره 
 من شنيد و دوسالي تا ازدواجم مستاجر او بودم. 

 
ها اجازه انتشار پيدا  کنيد که اگر آن روزنامه امروز فکر نمی اميرحسينی ــ

  57ها عامل ديگر، شايد شرايط انقالب  از ده یته اين به عنوان يککردند، الب یم
 آمد؟ یپيش نم

 
اي که آن  اثر عمدهثير را نداشتند. اها به هر حال آن ت کنم. آن روزنامه يفکر نم ــهمايون 

منشور "ها پس از  اي ازآن روزنامه تصميم بخشيد در سرنوشت خود دکترکيانپور بود. پاره
دوباره انتشار از سر گرفتند و مبارزه زشتي را با او آغاز کردند که به  "آزادي مطبوعات

دستگير شدنش در دوره بختيار انجاميد. دکترکيانپور در شامگاه بيست و دو بهمن از زندان 
اش ماند و به دست انقالبيان افتاد که او را در کنار مدير يکي از همان  گريخت ولي در خانه

براي آنکه جلو انقالب گرفته . دشمن دکترکيانپور بود اعدام کردندها که بدترين  روزنامه
 هشتر را يک پرکا کمر اين هم به قول معروف که .بود مي الزم ي ديگرچيزها يخيلشود 

يک  طور اضافه شد و سرانجام کمر شتر شکست. بود که همين يشکند، پر کاه يم
اندازند هر  ت روي همه کار ميهاي ديکتاتوري اين است که چون دس گرفتاري اصلي نظام
 اي جز اين نيست که مردم خودشان تعيين کننده باشند. شوند. چاره چه بکنند بدهکار مي
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 چهار
 

 در کوره سياست
 
 
 

شاه دستور ايجاد حزب رستاخيز را داد و سيستم 1353در اسفند  ــ اميرحسينی
را در کشور اعالم کرد. شما پيش از اينکه شاه در آن مصاحبه  یيک حزب
شما  یاين مساله را عنوان کند از اين قضيه با خبر شديد يا اينکه برا یمطبوعات

 ناگهان مطرح شد؟ یهم در آن کنفرانس مطبوعات
 

 يبود. به ما خبر دادند که ساعت فالن، يک روز عصر يمن بسيار ناگهان يبرا ــهمايون 
بود که به سعدآباد برويم و همه مديران  13۵3/197۵اسفند ه يازدهم بود، مثل اينک

بود و ما را بردند آنجا و در سالن جمع شديم و پادشاه آمد و  يهاي اتوبوس .ها رفتند روزنامه
ش را اصولکه يک حزب خواهد شد و و گفت  يهويدا و علم. و شاه شروع کرد به سخنران

 ي استجور بينيد اين يب، موخ"ژست  هنگامي که نگاهم به او افتادگفت. هويدا هم 
تعهد. من آنجا   بيضمنا  يمتعجب، ول ي، نه خيليناراض ينه خيل .به خود گرفت "رديگ

 يپيش خواهد آمد برا يپيشنهاد کردم که حاال که يک حزب خواهد شد مشکل انتخابات
هر  يکند و در نتيجه بهترين راه اين است که برا يرقابت نمبا خودش ينکه يک حزب ا

  با هم مبارزه کنند. آزادانهند و آنها ک يحوزه، حزب چند کانديدا معرف
 

 اين پيشنهاد را کرديد؟ یبه چه کس ــ اميرحسينی
 

 به پادشاه.  ــهمايون 
 

 در صحبت در همان جلسه؟ ــ اميرحسينی
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 يشد اظهارنظر کرد. يک حرف ميب، وهايش را کرد. خ پادشاه صحبت يبله. وقت ــهمايون 
براي من پذيرفته شد. بعدا و من اين مطلب را گفتم که ست نظري بدهيم زده بود و ما باي

گشتم يک فرصت مهم پيش  ها بود دنبال راهي براي باز کردن آن سيستم مي که سال
هاي  نهاد را چند سال پيشتر در يکي از سرمقالهآمده بود و از آن بهره گرفتم. آن پيش

گفتند  آيندگان کرده بودم که براي آنکه وضع انتخابات تا حدي از آن صورت که دائما مي
تقلبي و فرمايشي است و انتخابات واقعي نيست که نبود، در بيايد، در گزينش کانديداها هر 

کنند، ولي وقتي کانديداها معلوم خواهند اعمال  خواهند بکنند، هر نظري مي احتياطي مي
خواهند راي بدهند که آنها  شدند مردم را آزاد بگذارند که به هرکس از ميان آنها مي

کم از يک جهتي برابر مردم پاسخگو باشند. اين پيشهاد در آن زمان عملي نشد ولي  دست
نظر مرا  پس از اعالم حزب رستاخيز که شاه نامش را هم گفت، حزب رستاخيز ملي ايران،

طور که همايون  اي که با هيئت اجرائي حزب داشت گفت همان پذيرفت و در جلسه
 گويد عمل کنيد. مي
 

نبود و  یا اين مصاحبه هيچ شايعه یرفتيد برا یشما در راه که م اميرحسينی ــ
 اند؟ دفعه ما را خواسته کرديد که چگونه است که يک یتعجب نم

 
نشسته  يزاده در يک صندل ن يادم است که با دکترمصباحدانستيم. م يهيچ نم ــهمايون 

 بوديم در اتوبوس و نه او و نه من، هيچ خبر نداشتيم که موضوع چيست.
 

شما، نه فقط  یخاطرتان هست که در آن زمان همکاران مطبوعات ــ اميرحسينی
 خودشان را به ینارضايت یکه در آن جلسه بودند بعد به نوع یدر آيندگان، ديگران

 گوش شما رسانده باشند؟
 

به  ينکرد. برعکس آن اقدام پادشاه يک حرکت خشنوديکس اظهار نا خير. هيچ ــهمايون 
گير کرده بود  يرکود تي وحرک يبست، يک ب سياست ايران داد. سياست ايران در يک بن

چه درد  از مشخص نبودن نقش احزاب بود. حقيقتا معلوم نبود که احزاب به يکه ناش
کار بايد بکنند؟ چرا اصال اين حزب مردم هست؟ گفتم  هرند؟ فرقشان چيست؟ چخو يم

ما ئحزب مردم دا يها . و بعد دبير کلنبودندالزم آن احزاب اصال  ؛البتهحزب و  يحزب آر
کرد. کار اصال ديگر به مسخره  ياز اينها را تعيين م يکردند و خود هويدا گاه بعض يتغيير م

بردم.  اره نظام حزبي ايران در مقاالتم اصطالح نقش ديوار بکار ميمن دربکشيده شده بود. 
پيش آورده  ياين دو حزب وضع مبتذل يها ها و جر زدن در جريان انتخابات هم بده بستان
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جنبه  ـ نبود يکه واقعا نظام حزبي ـ ديدند که اين نظام به اصطالح دو حزب يبود. همه م
ايران کرد و  يگردش کار سياس يبرا يفکر ايدب ميپيدا کرده است و  يمعن يمسخره ب

خود  وشد بيفتد  يم يبخش بود. چون اتفاق اميد يخيل يبسيار ياتفاقا اين پيشنهاد شاه برا
طور  شد کرد. و واقعا هم همين يکارها م يو در درون حزب اقال خيل بودشاه اعالم کرده 

 کارها شد.  يبود، خيل
بود که وسيله  يز ديگران نگران شد و رهايش کرد. حزبمنتها فورا شاه از اين حزب بيش ا

به  بسياريد و در آغاز کار توانست باش ميبراي بسيج و جلب مشارکت مردم  يبسيار خوب
؛ هزاران کانون حزبي در سراسر کشور تشکيل شد و مردم در آغاز اميد زيادي آن پيوستند

او اشتباه  برود.توانست جلو  يد مگرفته بو يو اگر شاه اين حزب را جد به آن حزب داشتند
بزرگي کرد که دنبال پيشنهاد خودش را نگرفت و نگذاشت که آن حزب تکامل پيدا کند به 
صورتي که به سود کشور باشد و از درونش يک نظام چند حزبي در آيد، همان که من با 

م با سپهر اي ه اش بودم و در مصاحبه نگاهي به حزب يگانه خلق در ترکيه آتاتورک در پي
کار  دنبال آن ياگر بطور جدذبيح که به منظور بررسي آن تحول به ايران آمده بود گفتم. 

توانست عاملي در  مي ندکگذاشتند که به حد امکان خودش رشد  يشد و م يگرفته م
 يچون مردم ايران در صدد انقالب و بهم زدن زندگ جلوگيري از حرکت انقالبي باشد

اين حکومت  که امروز ، ماننددر آن شرايط دنبال اصالح بودند. ندکه داشتند نبود يخوب
که با آن را  ياوضاع ستندخوا ياکثريت مردم نم ،کند ياست که مردم را وادار به انقالب م

 ،بود ايران ترين دوران آسودهکه ها  بخصوص در آن سال ،ندبودآمخته و کم و بيش آسوده 
چندگاهي کند. مردم  يمجبور ممردم را  هست کها سياست حکومت اين .بهم بريزند

د و صورت گير يبشود و تغييرات يخواستند که از طريق حزب رستاخيز گشايش يم
انتخابات  ،که حزب رستاخيز کرد تيدر سيستم داده شود و به همين دليل انتخابا ياصالحات
بسيار  رشمااز لحاظ تعداد شرکت کنندگان بود. حقيقتا  يبسيار انتخابات موفق ،مجلس

از مردم در آن شرکت کردند چون رقابت در بيشتر ايران منصفانه بود. ديگر دولت  يزياد
طور نبود: مثل فارس،  در چند استان اينالبته انتخاب خواهد شد.  ينداشت که ک يکار

از طرف دربار و مراجع نزديک به دربار  شد،اعمال نفوذ  که در خود تهرانن، يا مثل خراسا
 خوب بود.  يايران خيل ياهابقيه ج يول

 يدر همدان مبارزه انتخابات ياينکه خانمم يک ماه يرفتم به همدان برا اي من دوهفته
، مبارزه ايشان را سازمان دادم. يک يکرد و من به عنوان اداره کننده مبارزات انتخابات يم

پرکردن و  و بست و بند ،نداشت يشوخاصال  يتمام عيار بود. يعن يمبارزه انتخابات
با زحمت خانمم و  کوشيدند ي سخت ميدو کرس يدرش نبود. شش نامزد برا ها صندوق
. زحمت زياد از اين جهت که براي بار سوم به مجلس راه يافت العاده فوق ايبا ر يزياد ول
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. هيچ به انتخابات چهار بوديم يهمه چيز را بايست مواظب م رها کرد؛ شد يجا را نم هيچ
ام به دفتر فرمانداري کل  گيري همراه خانم آينده اعالم نتايج راي سال پيشش که روز

در آن انتخابات با آنکه ايشان به همدان سفرهاي انتخاباتي  شبيه نبود. همدان رفتيم
کردند نتيجه انتخابات را فرماندار کل همدان  چندي کرد و در هر جا مردم از او استقبال مي

بارها شد که خانمم براي داشتند.  يمردم نقش مهمخيز تعيين کرد. ولي در انتخابات رستا
اش هم سخنراني داشت. مردم تا او را  رفت که رقيب انتخاباتي سخنراني به روستائي مي

آمدند و از آن بدتر گوسفندي را که براي قرباني آورده شده بود نيز  ديدند به گرد او مي مي
گله کردند که جمعيت به کنار، آنها چقدر  آوردند. پس از انتخابات رقيبان خانمم همراه مي

اند که در پاي خانم من قرباني شدند! انتخابات رستاخيز با همه  پول گوسفندهائي را داده
اي که در چند استان  بينانه شهرت شعاري که پيدا کرده است و با همه مداخالت کوته

 منتها يکباشد.  توانست پيشدرامد يک گشايش سالم در نظام حکومتي ايران کردند مي
هي که جز در سياست خارجي هيچ استراتژي نگذشت که حزب رستاخيز از چشم شا يسال

پس از مداخالت زننده صاحبان نفوذ  افتاد. توانست به درستي و تا پايان دنبال کند را نمي
  در آن چند مورد از چشم مردم نيز افتاد.

ش دوم خرداد دل بستند و آنهمه از براي من مايه شگفتي است که کساني اين همه به جنب
گويند. از هر نظر که بنگريم دوم خرداد و رستاخيز  حزب رستاخيز بد گفتند و هنوز مي

اي بدرآمدند و اعتبار  هاي بسته هاي بزرگ دارند. هردو از درون نظام همانندي
ت بست سياسي رژيم را با رضاي شان جاي بحث زياد داشت. هردو قرار بود بن دمکراتيک

خواستند و نگرشي تاکتيکي  خود آن بگشايند ولي هردو رژيم در واقع چنان گشايشي را نمي
کار بودند  به مسئله داشتند. هردو شاهد برخورد سخت دو طرز تفکر اصالحگر و محافظه

)دوم خرداد به مراتب بيشتر.( هردو به همان دالئل شکست خوردند و هردو تا مدتي کمتر 
ي عمومي برخوردار شدند. انتخابات مجلس رستاخيز از نظر مشارکت و بيشتر از پشتيبان

هاي محلي  کمي از اولين انتخابات مجلس دوم خرداد نداشت و انتخابات انجمن هيچ دست
اعتنائي عمومي در انتخابات شوراهاي دوم خرداد روبرو شد. هر دو  رستاخيز با همان بي

ت، منتها رژيم پادشاهي در پايان حاضر بود داش نشان دادند که اصالح از درون امکان نمي
 به اصالحات تسليم شود و جمهوري اسالمي هيچ در اين عوالم نيست.

 

 که در حزب رستاخيز به شما داده شد چه بود؟ یاولين پست ــ اميرحسينی
 

مور تهيه اکه م ئتيشاه، دعوت شدم به هي يمن بعد از آن جلسه سخنران ــهمايون 
ند از روشنفکران ه بوددعوت کرديا بيشتر را  ي. يک صد نفربودامه حزب اساسنامه و مرامن

، براي بررسي مرامنامه و و آنجا دو قسمت شديم ،ان و غيرهگرنگاران و سياست و روزنامه
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که به نظرم اصل موضوع و کاراکتر حزب بود زيرا  من رفتم به کميته اساسنامهاساسنامه. 
توانست چيزي باشد و آنچه هم که از کميته مرامنامه  مرامنامه جز تکرار سخنان شاه نمي

 اساسنامه پنجاه شصته درآمد يک برنامه درهمي بود که به زودي فراموش شد. کميت
يک اساسنامه ، نده بودآورد يا اساسنامه .را شروع کرديم يبودند و آنجا مبارزه جد ينفر

زمون نوشته بود و گفتند اين را آ دکتر ايتاليا، که اسپانيا و فاشيست مدل فاالنژ ياصناف
يم چکار ا هآمداينجا ند ما ا هند. من گفتم اگر اين را تصويب کردا هاعليحضرت تصويب کرد

اين  ه،آمد. ن ي؟ اگر اين تصويب شده بود اينجا نماند هپيش ما آوردآن را  هچ يکنيم؟ برا
کرديم. رو و  را زير آن يو بکلم؛ اينجا بحث کني در خواهيم که يو ما ماست تصويب نشده 

. بيشترش را من نوشتم ييعن ،اصال گذاشتيم کنار و يک اساسنامه ديگر من نوشتم
نامه نوشتن و مرامنامه نوشتن را از چهارده سالگي تمرين کرده  اساسنامه نوشتن و آئين

بودم )به عنوان معترضه بگويم که هنوز هم در ايران تفاوت اساسنامه و مرامنامه را 
رود.( آن اساسنامه چهارچوب  ند و بيشتر اوقات اساسنامه بجاي مرامنامه بکار ميدان نمي

ها هزار عضو فعال در سراسر ايران داشته  توانست ده سازماني گسترش حزبي را که مي
و عضدر حزب گرفت و باال  کار من در محافل حکومتي بسياراز آنجا باشد تعيين کرد. 

ت ئبودند و بيشتر جلسات هي يچهل پنجاه نفر يئت اجرائ. در هيي شدماجراي هيئت
 . ؛ بحث در دست من بودگرداندم يرا من م ياجراي

م مقام دبير کل ئشد دبير کل حزب و من هم شدم قا 13۵۵/1976يل بعد آموزگار در اوا
 به نظرمگرداندم.  ي، حزب را من ممهيچ نداشت و من داشت يحزب که چون او سابقه حزب

مردم را بسيج هدف حزب را مشارکت قرار داده بوديم،  ؛داشتيمي خيلي خوب هسالک ي
 والنئگذاشتيم و مس ميها  استان تهران و درتا هزار نفري بزرگ  هاي گردهمائيديم. کر مي
 يها براي سياست يمطالعات يها شدند. گروه يوالن روبرو مئآورديم و مردم با مس يم را

 يکارها يبزرگ داشتيم برا يند. سمينارهاکرد يشرکت م يمملکت داشتيم که عده زياد
. آخرينش هم يادم است کردم در آنها شرکت مي ، همه جور. منيشهرساز ي، برايآموزش

 نشد ديگر.  ي. وليآموزش يها سياست يبابلسر بود برادر 

پناهي  سه همکار خيلي موثرم دکترضياء مدرس دبير حزب در استان تهران و خسرو  کريم
داود قاجار مظفري معاون روابط عمومي دبيرکل بودند که اصال معناي  معاون پژوهشي و

ها هزار تن را در سطح  اي به يک حزب دولتي، آن هم حزب يگانه دادند و مشارکت ده تازه
 هاي گوناگون عملي کردند.  کشور به صورت

 

يا در حقيقت دستور با وجود اينکه خود شاه پيشنهاد تشکيل  ــ اميرحسينی
 افتاد؟ يشانچرا اين حزب از چشم ازب رستاخيز را داده بود تشکيل ح
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که  يچيست؟ ما حداکثر يسياس يگير ه اين بود که نقش حزب در تصميمئلمس ــهمايون 
توانستيم کوتاه بياييم آمديم و من اين تز را مطرح کردم و در آن رستاخير ماهانه هم  يم

اينکه تصميم  ي. برايسياس يگير يمتصم يمردم و شاه هستيم برا ينوشتم که ما ميانج
شاه گيرنده تصميم است که نظر مردم باشد و شاه بايد بگيرد. اين ديگر مسلم بود با بايد 

اين  ستتوان يمردم باشد. در نتيجه اين حزب م يبازتابنده نيازها ستاين تصميم باي يول
شد امتياز داد. اين را  يمبود که  ينيازها را به شاه بگويد و فرموله بکند. اين ديگر حداکثر

پسنديد. اصال مردم الزم نبود نيازهايشان در نظر گرفته بشود. شاه خودش  يهم شاه نم
 نداشت.  يهم به ميانج يمردم چيست و نياز يدانست نيازها يم
 

کرد  یمردم توجه نم یهايش به نيازها یگير در تصميم یشاه وقت ــ اميرحسينی
در دور و بر  یمطرح بود يا اينکه چند نفر انخودش یها انديشه ها و صرفا خواسته

خودشان را  یخودشان را و منافع ماد یها و نيازها ايشان بودند که اينها خواسته
شود گفت،  یبه شاه، ديکته البته نم یمردم به نوع یها و نيازها به عنوان خواسته

 کردند؟  ی ه مئبه شاه ارا یبه نوع یول
 

و نقش حزب. من اين مطلب را که  يگير مان جريان تصميمبرگردم به ه ــهمايون 
نوشتم که در آن مجله چاپ شد، اين مقاله دوبار رفت پيش شاه و  يا ، در مقالهمعرض کرد

و من اصالح کردم و برگشت. از طريق  ؛که موافق نبود ياو زيرش خط کشيد، جاهاي
حساسيت داشت. اما شاه قدر  . آنتر شد و هربار رقيقدوبار اين مقاله رفت  ،هويدا

انسان در  ي.هرکس ديگر انندم يگرفت ول يتصميمات شاه را درست است که خودش م
شاه  يغار نشسته بود، بله تصميمات خودش بود. وليک تماس با ديگران است. اگر شاه در 

. کردند ياحاطه کرده بودند. و اينها بودند که شاه را اداره م ي، بيست نفريرا ده پانزده نفر
شان  يبا دنيا نداشت. تماسش از طريق اينها بود. و اينها يک ياينکه او تماس بيشتر يبرا

آدم  ـ رفتم يمن زياد به خانه پادشاه م ـ ديدم يگو بود. در مجالس م بذله يخيلمثال 
راه اصفهان ـ شيراز را گرفته بود و  امتياز ساختن .خنداند يپچ پچ شاه را م ، بابود يگوي بذله
گرفت. بعد اين  ديگر. او با همين کارها آن را هم ياصفهان را داده بودند به يک تهران ـراه 

قدر  نآاينکه خودش  يها گرفت برا ميليون و ديگر يکارها امتيازها را فروخت به مقاطعه
شان مثال  يجور بود. يک کرد. اين يصرف مباز باال برده بود که  يرا با اين نفوذ سياس مبالغ

خواهرش  يکرد، يک يبريج م يباز ي با شاهپزشک شاه بود، يک يماد شاه بود، يکمورد اعت
 داشت و مسلما در تصميمات شاه ينفوذ شان کدامبرادرش بود. به هرحال هر يبود، يک

 گيري موثر بودند. اي وزيران نيز طبعا در تصميم وزيران و پاره نخست. کرد تاثير مي
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 اندازد. یما را به ياد دربار ناصرالدين شاه م یاين يک مقدار زياد ــ اميرحسينی
 

بايد دربار داشت. بايد يک دفتر  يدربار بود. دربار گرفتاريش همين است. نم ــ همايون
و بس. دربار الزم نيست. يا  که کار پادشاه است را اداره بکند يتشريفات يکوچک کارها

 شود. يينها با هم نماست، يا مردم است. همه او پادشاه ، يا دربار تت اسحکوم
 

هم بودند  یدر ميان کسانی که دور و بر شاه بودند مقامات سياس ــ اميرحسينی
 توانست...  یتوانم تصور کنم که يک وزير هم م یيا بيشتر دوستان بودند؟ من نم

 
نزديک به شاه  يوزير اقتصاد وقت خيلهويدا نزديک بود. چرا.  يمقامات سياس ــهمايون 

قدر نزديک  آن يرسد کس ينظرم نمه نزديک بود. جز اينها ببه شاه ربار بسيار وزير د .بود
اصال  يمال يدر کارها :بوده باشد. البته برادر خانمم هم بسيار بسيار نزديک بود ولي او يک

هم که وزير امور  قبال .در امريکا بود که من شاهد بودم : بيشتر اوقاتشد. دو يسرش نم
 ،بقيه يبود. ول ياش مسايل سياست خارج ها نبود، همه اين بحثخارجه بود اصال وارد 

 ييک دو تا ؛گرفت يبود که بيشتر کارها را او م ييا معمار مهم ،بودند شاه دوستان نزديک
نزديک شده  يبه صورت ،کند ينم يفرق ييا سبب يخانواده بودند حاال نسب يديگر از اعضا

 بودند.
 

 قش هويدا در حزب چه بود؟برگرديم به حزب. ن ــ اميرحسينی
 

 ، بعد کنار رفت.يسال هويدا اول دبير کل حزب بود، يک ــهمايون 
 

 خودش کنار رفت يا اينکه اعليحضرت او را برکنار کرد. ــ اميرحسينی
 

خواست که هويدا بيش از  ياو را کنار گذاشت. نم اه منتظر گذشت زمان بود وش ــهمايون 
 .. به اين عنواننيز بود ورش شد دبير کل حزب که وزير مشاوربشود. و وزير کش ياندازه قو

 عضو نبود.سياسي  نداشت. حتا در دفتردر حزب  يهويدا هيچ سمتاز آن پس ديگر 
 

 در راه حزب نکرد؟ یهاي یپس از آن هويدا کارشکن ــ اميرحسينی
 

 کرد.  ينکارشک کابينهنکرد. بعد در کار  يخير. هويدا در راه حزب کارشکن ــهمايون 
 

 آموزگار دبير کل حزب شدند و شما را.... یبعد آقا ــ اميرحسينی
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و  نخست وزير شد ۵6، سال  ۵6دبير کل حزب شد تا  ۵۵/76ل آموزگار در سا ــهمايون 
به آموزگار داده  يباز دبير کلتا هم او بود  ي. چند ماهبه دبير کلي رسيد يباهر دکترمحمد

حزب  يکرد. ول يحزب را اداره م از دورمعاون شش قام و م مئقاسه  شد که او هم توسط
 ديگر از نفس افتاد. 

 

 بوديد؟ قائم مقام هم  یباهر یشما کماکان در دوره آقا ــ اميرحسينی
 

 حزب بودم.  يتا پايان عضو دفتر سياس يمن در دوره باهر ــهمايون 
 

 ر؟طو آموزگار هم همين یآقا یدر دوره دوم دبيرکل ــ اميرحسينی
 

 بودم. يعضو دفتر سياس ــهمايون 
 

آموزگار در حزب آشنا شديد و يا اينکه پيش از آن  یشما با آقا ــ اميرحسينی
 داشتيد؟ یهم آشناي

 
 در حزب آشنا شدم. ــهمايون 

 
امروز پس از گذشت بيست و چند سال به حزب چگونه نگاه  ــ اميرحسينی

خواهم  یـ نم یديگر یتيد کارهاتوانس یکنيد؟ به نقش خودتان در حزب؟ م یم
 شد؟ شرايط چگونه بود؟ یانجام بدهيد؟ يا نم ـ یبهتر یبگويم کارها

 

 يم، خيليرا دنبال بکن اندر حزب کارم اداد م يگذاشت، و اجازه م ياگر پادشاه م ــهمايون 
کس مانند من معني  کنم در دستگاه حکومتي آن زمان هيچ تصور نميشد کرد.  يکارها م
به توانستيم  يحزب را مفهميد. ما  ها را مي برداري درست از رسانه زب مدرن و بهرهيک ح
در آن زمان حزب اينکه  ي. براي درآوريمثر و کارومحکم و با معنا و م سازمان سياسييک 

کردند از طريق رستاخيز  ها فکر مي يک زمينه مردمي داشت. مردمي به اين معني که خيلي
ها و اشخاص سالم را  کرديم و جوان يکار م يبا عده بسيار خوبنند. ما توانند کارهائي بک مي
بود که در کار حزب در بلوچستان کرديم که  يها انتصابات از نمونه يرديم. يکآو يم گرد

خواندگان آن زمان بلوچ، دکترغالمرضا  يکي از معدود درس د.تحول بزرگي در آن استان بو
اين استان اي به مردم داد.  ن شد روحيه تازهبر، که دبير حزب در بلوچستا حسين
بود. بدترين عناصر فساد را آنجا  يو ادار يترين استان ايران از نظر سياس مانده عقب
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 يبه سيما يبار اصال جنبه مردم اولين يفرستادند. ما مردم را در آنجا اميدوار کرديم. برا يم
 . داده شد حکومت در آن استان

چيز حکم  بهاي سنگين روابط عمومي براي شاه همراه بود و همه اعالم حزب رستاخيز با
کرد ولي  برداري از امکانات حزبي بشود که حکومت نمي کم بيشترين بهره کرد که دست مي

اي  هاي مدني تا اندازه توانست با توجه به ضعف سازمان اي در حکومت بود و مي به گونه
 ،حزب ي، در همان دبيرکلمکه در حزب بمان. من ترجيحم اين بود چنان نقشي داشته باشد

او با بي تصميمي د. بگير زب راجلو حشاه تصميمش را گرفته بود که  ي. ولنروم و به دولت
ها را تحمل  هايش هيچ سودي نبرد و همه زيان درباره يکي از پر سروصداترين تصميم

نيم بگوئيم که توا نگريم جز اين نمي کرد. ما اکنون که به سرگذشت حزب رستاخيز مي
يکي از اشتباهات گران پادشاه در آن چند سال پاياني بود. تصميم خود من نيز در پيوستن 

 گشت.  ام از شاه بر مي به حزب مسلما اشتباه بود. اما اشتباه من به ارزيابي
 

به روزنامه آيندگان بکنم. حزب رستاخيز  یا اينجا دوباره اشاره ــ اميرحسينی
را در حزب بگذرانيد تا در روزنامه. در  یبيعتا وقت بيشترباعث شد که شما ط

داد. اين از يک  یرا بيرون م "رستاخيز"ها روزنامه  عين حال خود حزب هم صبح
 یبرا یطرف شما را از روزنامه آيندگان دور کرد و از طرف ديگر رقيب ديگر

آيندگان  روزنامه یبر رو یثيراروزنامه صبح تهران بيرون داد. اين موضوع چه ت
 گذاشت؟

 
من ارتباطم را با آيندگان حفظ کردم. يعني عصرها بعد از کار حزب به آيندگان  ــهمايون 

ب، به آن اندازه درگير آيندگان نبودم. وخ يکردم. ول يکار م 12و  11شب  رفتم و تا نيمه يم
در آن دگان آين يند. ولکاز خوانندگان را جلب  يثر بود در اينکه بخشورستاخيز هم مسلما م

نها با عالقه کار کردند. آداشتيم و  يخوب ياينکه ما کادر خيل ينديد برا يآسيب جددوران 
ها به  کنم از نظر احساس رسالت و تشخص، هيچ گروه تحريري در آن زمان من فکر نمي
خود من  .داشت يدر روزنامه نم يتاثيرزياد وجود من ديگر ها رسيده باشد.  پاي آيندگاني

همانطور که فرموديد،  يکردم به روزنامه. ول يم يهاي نوشتم، کمک يم يگاه مطالب هم گاه
 ياز زندگ يمن هميشه بخش يبرا ينگار اثر هم نبود. منتها روزنامه ياين وضع به هرحال ب

 يروشنفکر يو کارها ينگار و روزنامه يمن در عرصه سياس ي. زندگاست بودهعمومي 
اطالعات که فقط به  ئياه خواستم. و آن دوره يبا هم م اهمه ر منو  ،هميشه تقسيم شده

دانستم يا روزنامه را  از ناگزيري بود ــ يا ورود به سياست را صالح نمي آيندگان پرداختميا 
 رساندم. بايست به جائي مي
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 انتخاب کرد؟ یسردبير روزنامه رستاخيز را چه کس ــ اميرحسينی
 

ترين  را انتخاب کرد که از قوي سمسار مهدي کترد دبيرکل حزب يعني هويدا ــهمايون 
 ترين مردمان بود. نگاران و شريف روزنامه

 
انتخابات مجلس بيست و چهارم، در  یحزب برا یکانديداها ــ اميرحسينی

، به گزينش حزب رستاخيز بود يا یحقيقت آخرين دوره مجلس در دوره پادشاه
 ساواک؟

 
گفتند. رستاخيز اصال شد  يرستاخيز يها باره مجلسبعد از انقالب بسيار در  ــهمايون 

بيشتر نبود و آن رستاخيز  در واقع يک مجلس يآن رژيم. ول يمظهر تمام معايب سياس
از بهترين  يمسلما يک يايران، ول يمجلس هم نه اينکه بهترين انتخابات دوران پارلمان

ضا شاه مسلما بهتر از آن ساله آخر محمدر 2۵؛ و در ايران بود يانتخابات دوره پارلمان
. بود کامال غيردمکراتيک يالبته اصل گزينش کانديداها، اصلانتخاباتي صورت نگرفت. 

کم مراحل  ولي دست کرد يصالحيت اين کانديداها را رويهمرفته ساواک تعيين م ييعن
ها  ها شباهتي به روش معمول انتخابات در ايران بويژه شهرستان اش در بيشتر حوزه بعدي

هستند يا  يگفت که اصال اينها قابل بررس يم کانديداها. ساواک با توجه به سوابق نداشت
هيئت  در حزب .تقريبا غيرممکن بود که گنجانده شوند فت داشتمخال خير؟ و اگر شديدا

 نم پرداختند. خود يبود که هر کدام به يک استان م ي تقسيم شدههاي يسيونکم اجرائي به
ا نام نامزدها و اظهارنظر ساواک ه کميسيون ان را داشتم. در آنآذربايج سيون دوکمي

که ساواک مخالفت از آنها را  ييکنام کميسيون آذربايجان  درکم  دست. شد يم يبررس
رسيد  يکه به نظر م يهم بود که کسان يموارد يشد. ول نامزدگنجانديم و او هم  کرد مي

شدند  يتوصيه م اف مقامات ساواک حتکه سخت بايد مورد مخالفت ساواک باشند، از طر
که بعد بود در تبريز  يا از آن موارد، نماينده يکه اينها هم بد نيستند که گنجانده بشوند. يک
تاخت و به انقالب  يبود که به رژيم پهلو ياز باال گرفتن انقالب يکي از نخستين کسان

يدا بشود چون از خواست که کاند يدلم م يبود که هم خود من خيل يپيوست. او کس
و هم معاون ساواک  ي بود،نگار و وکيل دعاو رهبران مخالف رژيم بود در گذشته، روزنامه

 نيزديگر  يشايد در جاها از دوستان دکترمدرس نيز بود.او را توصيه کرد. ي ثابت پرويز
 د. اين ترتيب گزينش کانديداها بود.ش گونه عمل مي همين

 
 ست کميسيون آذربايجان شرقی و غربی رسيديد؟اميرحسينی ــ چرا شما به ريا
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همايون ــ خودم دو آذربايجان را برگزيدم و اعضاي کميسيون رياست را به اتفاق به من 
که پدرم يک سالي در تبريز مامور بازسازي ادارات دارائي استان  1326/1947دادند. من از 

و در نخستين سفرم به تبريز ها بود بارها در آذربايجان سفر کردم  پس از حکومت دمکرات
با برادرم سيروس از راه اردبيل و آستارا و بندرپهلوي و رشت به تهران بازگشتيم و در 
سفرهاي ديگر همه آذربايجان شرقي و غربي را ديدم و عالقه زيادي به مردم آذربايجان 

را استوارتر ها داشتم و دکترمدرس هم پيوند م پيدا کردم. دوستان زيادي درميان آذربايجاني
کرده بود. در بازديدي که يک سال پيش از رستاخيز از تبريز کردم سخت زير تاثير هوش و 

اي در چند  هيچ پيشزمينه توانائي و زود فراگيري روستائيان آذربايجاني قرار گرفتم که بي
ماه کارگران ماهر کارخانه ابزارسازي تبريز شده بودند و مهندس چک کارخانه را به 

انداخته بودند )آنها حتا شير آب را در زندگي نديده بودند.( از همان نخستين سفر به  شگفتي
کنند  اي که درباره مردم آذربايجان مي هاي زننده جا معاشرانم را از شوخي تبريز، من همه

 يافتم که به آن مردم خدمتي کنم. ام. در آن انتخابات فرصتي مي سرزنش کرده
 

 گفتيد. ات میاميرحسينی ــ از انتخاب
 

که به نظر  يگزيديم از ميان کسان يسه نفر را بر م گينمايندکرسي هر  يما برا همايون ــ
کرديم که  يم يما سع داد اجازه ميام  که من خودم تجربه يرسيد که بهترند. باز تا آنجاي يم

مجلس  نو باشند. در يها باشند، و چهره establishment ياکمتر افراد وابسته به دستگاه 
، نه از نمايندگان پيشين و دادند ينو تشکيل م يها را چهره يرستاخيز اکثريت بسيار باالي

ها و زمينداران بزرگ. ترتيبي داديم که  هاي سياسي شهري يا بقاياي خان روساي ماشين
از  يبسيار طور هم شد و نمايندگان طبقه متوسط ايران بيشتر به مجلس بيايند. همين

وزير در آن  و دوستان هويدا نخستاز جمله بستگان پادشاه و ملکه  يقديم يها چهره
شب پس از انتخابات هنگامي که با خانمم  ند. طوري بود که جمعهشکست خوردانتخابات 

به ميهماني هفتگي پادشاه وارد شديم شاه و شهبانو براي او کف زدند. او کاري کرده بود 
جالب  ياز اين جهت هم انتخابات خيل بودند. که عموم دوستان و بستگان آنها نتوانسته

کم از طريق انتخابات قدرت  بشود در ايران و کم يو اميد ما اين بود که روند ؛بود يتوجه
 انتخابات ،بعد يبالفاصله پس از اين انتخابات، يک سال يبه دست مردم بيفتد. ول

ندادند و اين تجربه  ايشهر و استان شد و مثال در تهران بيش از ده درصد ر هاي انجمن
 رويهم رفته شکست خورد. 

همه جا با سالمت همراه  ،انتخابات مجلس بيست و چهارم، انتخابات رستاخيز چنانکه گفتم
سالمت را من درگيومه و همان سبب شد که اعتبار کل انتخابات از ميان رفت.  نبود
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شد که  يسع تر جاهاگيري در بيش در مرحله راي يگذارم چون اصل کار سالم نبود ول يم
 يها و اعمال نفوذها استفاده ءسالم باشد. به هرحال در مرحله گزينش کانديداها سو

 دادند، که به مقامات باال يدار با پول هنگفت در تهران شد. دو سرمايه ي از جملهشديد
تقريبا  يو استاندار ي، آستان قدس رضونراه يافتند. در خراسا و سنا آمدند به مجلس

و  خواستند کردند. در شيراز وابستگان به وزير دربار باز تقريبا هرچه خواستند کردندهرچه 
آزاد بود. اين  يگير اينتخابات در مرحله راجز آنها بيشتر ايران  يول اي شهرهاي ديگر. پاره

 يها، ول يبکار بست و انتخابات را در ميان خود يبود که بعدا گورباچف در شورو يا شيوه
اختيار کرد. حاال هر عيب و  يهم در قانون اساس ياسالم يداد و بعد جمهور آزاد انجام

 من است.  ييک مقدارش به گردن پيشنهاد اصل ،ايران دارد يامروز نظام انتخابات ياشکال
مثل بقيه  ينيفتاد. مجلس يا العاده فعاليت داشت، اتفاقات فوق يدرآن مجلس که دو سه سال

ايران تغيير نکرده بود. پادشاه همه کاره بود و  يظام سياساينکه ن يبرا ،ها بود مجلس
خواست  يرسيد و اگر نم يبه تصويب برسد به تصويب م يا خواست اليحه يپادشاه اگر م
تر از  برجسته ي، آن مجلس خيليدر سطح ادار يشد. ولي از جهت انتقادهاي ياصال طرح نم

 يتر يدر آن مجلس بطور جد يمقامات اجراي ي. و موضوع حسابرسبود مجالس گذشته
از  يآن نمايندگان حقيقتا با زحمت انتخاب شده بودند و بيمبيشتر اينکه  يشد. برا يعمل م

به محض  يولتر بودند.  از اين نظر از مجلس دوم خرداد پيشانتخاب کنندگان داشتند. 
دن برخاست، از طرف مجلس شروع شد به نشان دا ۵7و  ۵6در سال  ياينکه موج انقالب

، از اواخر و به آن پيوستند ن موج را آغاز کردندآهم که  يو اولين کسان ،استقالل عمل
و ساواک  ،اتفاقا مشهور به نزديک بودن به ساواک بودند ،۵7و اوايل سال  ۵6سال 
اينها آمدند و  و خوزستان، آذربايجان وکرمان  و تهراندر  ينمايندگان شان کرده بود. توصيه

نشان داد نمايندگان  يقيه هم به سرعت پيوستند. هرچه رژيم ضعف بيشترعلمدار شدند. ب
 .شد در تاريخ ايران يا مجلس ويژه يطرفدار اين انقالب شدند. خيل يبه تعداد بيشتر

  
 هم جذب رستاخيز شد؟ یاز عناصر مخالف رژيم کس ــ اميرحسينی

 
، يگرفته شد. و کسان يجد يهمايون : بله. بسيار. در آغاز حزب رستاخيز از طرف همه خيل

که ساواک زياد موافق آنها نبود، آمدند و در انتخابات مجلس شرکت کردند. يا  يکسان احت
کرد که بتوانند در چارچوب رستاخيز  يساواک فکر م يکه قبال از مخالفان بودند ول يکسان

ا چندتن از با هم خورديم ب يبا داريوش فروهر داشتم. ناهار يکار بکنند. من خودم ديدار
کردم که آنها را هم دعوت کنيم که بپيوندند به حزب و يک جريان  يدوستان و فکر م

به هر حال نظام بسته را بايد  ، راه بيفتد.در ايران بطور سالم، حاال هدايت شده يطلب اصالح
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يکباره سيل بندها را  ايک جاييش باز کرد و شروع کرد به باز کردنش. راهش هم البته ياز 
خورند.  ين. کمابيش همه هم شکست محرکت کردتدريج ه يا ب ،يا تسليم است ،داشتنبر

نپذيرفت مانند همه مخالفان سرسخت ديگر خورند. او البته  يها هم کمتر شکست م يبعض
بودند که مخالفان بودند و بعدا پيوستند به  يکسان يپيوست. ول يو رفت به جريان انقالب

 بکنند.  يدرون حزب کار حزب و اميدوار بودند که از
 

 یها زدند. خواسته یصريح حرف مدر حزب  مردم کنم یفکر م اميرحسينی ــ
دولت  یاجراي یها را که از روش یخودشان را و انتقادهاي یخودشان را، نيازها

 یحل مردم را نديد که بخواهد راه یکردند. حزب اين نارضايت یداشتند بيان م
 انقالب نشود؟برايش پيدا کند که منجر به 

 

جور کارها گذشت و  و اين يسال اول حزب رويهم رفته به مبارزه با گرانفروش ــهمايون 
موفق نشد. آن کار درست نبود. حزب را کشيد به  چندان سازمان دادن آن انتخاباتجز 
نکرد و آن راهش نبود. در  يهم در کار گرانفروش يکه از محبوبيتش کاست و اثر يهاي راه

بود که من در اداره حزب سهم  يجلب مشارکت مردم. آن سال يحزب رفت رو ،سال دوم
اداره کشور و اداره امور در  يبرا يهاي اينکه طرح يداشتم. و ما بيشتر رفتيم رو يزياد

ن به مردم پاسخ والئنيم و مسکجا جمع  والن را با مردم يکئبشود و مس يحزب بررس
ايران مردم را درجلسات بسيار زياد،  هاي استان مهموفق شد. در ه يبدهند و  اين کار خيل

سال سوم در کرديم.  يبزرگ جمع م يخيل يها جور جاها يا سالن ها و اين در استاديوم
متعدد  و معاونان ها مقام مئقا ينداشت و بيشتر در اختالفات داخل يمعين استراتژيحزب 

حزب  يها چون دبيرکل و ؛صرف شددبيرکل و کوشش براي تدوين يک ايدئولوژي رژيم 
هايش تغيير  حزب چهار بار دبيرکل ۵7تا  ۵4از سال  ــکردند  يهم به سرعت تغيير م

نگرفت و موضوع و  ياصال حزب شکل ــکردند و دو تن از آنها در سال آخر حزب بودند 
ما در آغاز اين بود که حزب را  ياستراتژ يرا هم ديگر دنبال نکرد. ول يمعيني استراتژ

طلب جامعه و  براي جذب استعدادها و عناصر روشن و اصالح يل کنيم به مرکزتبدي
. در اين کار البته حزب موفق ييند سياساجلب مشارکت مردم به فر يبکنيم برا يا وسيله

خوب در آن کشور کرديم  بينم هرکار يکنم م يکاره ماند و هرچه فکر م نشد چون نيمه
 .بايد نرسيد ه جائي که ميب نيمه کاره و سرسري بود ومتاسفانه

والن بود، در حزب ئداشت و مربوط به مقامات و مس يآنچه جنبه ادار ،ها ينارضاي بارهدر 
رود،  يثر. اما اينکه کشور دارد به طرف انقالب موم يهم بطور خيل يشد و تا مدت يبحث م

وقت  هيچ که من در دولت بودم يدر دولت تصورش را نکرديم. تا وقت يااصال ما در حزب 
و  يبساط آن رژيم را در هم خواهد پيچيد. نارضاي يبه اين زود يکردم که انقالب يفکر نم
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واقعا هم بود. حاال  بود،همه قابل کنترل به نظر من  يديديم ول يالبته بود و م ينا آرام
 امواج اگر بگوييم که ــاست. خود حزب در جريان انقالب  يرها کردن، بحث ديگر بارهيک

 تابستان و پاييز و زمستان ، ازبعد شروع شد و باال گرفت واندک اندک  ۵6ب از اواخر انقال
ايفا نکرد و آن در جريان تظاهرات تبريز  ييکبار بيشتر نقش ــ آن شش ماهه رسيد ، به۵7

دومين  ۵6يک تظاهرات بزرگ شد. در اواخر سال  ۵7بود. در تبريز در اوايل سال 
حزب رستاخيز در  ۵7اوايل سال  در تبريز صورت گرفته بود. در تظاهرات بزرگ برضد رژيم

هزار  سيصدوقت  ، آني راسازمان داد. و تعداد بيشمار تبريز در يتظاهرات ،پاسخ آن آشوب
خاطر از  نا همه آنها به طيبئبياورد. مطمبه هر ترتيب به خيابان نفر گفته شد، توانست 

يا روي ر نرفت. گفتند بياييد و آنها هم آمدند. هم بکا يزور يشان بيرون نيامدند ول خانه
خورد.  يدردشان مه کردند حزب ب يفکر ممالحظه هميشگي از قدرت حکومت و يا چون 

بود   هم وزير که خود من هم در آن شرکت کردم و نخست نمائي و قدرت آن تظاهرات
ت در مقابل توانس ينشد. حزب م يها خبر تبريز را آرام کرد. و ديگر مدت ياصال بکل

پادشاه اعالم کرد که  ۵7مرداد  28هم در  يانقالب بايستد. امکاناتش را کامال داشت. وقت
توانند شرکت کنند که در حقيقت پايان  يانتخابات آينده آزاد خواهد بود و همه احزاب م

يس مجلس به دفتر من در يوالن حزب و رئمس ش،، فردايبود در ايران يحزب دوره يک
ه ب، حاال با اين اعالم پادشاه بايد چوو گفتند که خي آمدند عات و جهانگردوزارت اطال

چند کانديدا از طرف حزب تمام شده است و  يمن گفتم که ديگر دوره معرف ؟کار بکنيم
کند و بهترين  يپشتيباناز او قوا همه و با  يحزب بايد يک کانديدا در هر حوزه معرف

 ،آزاد باشد اگر چه ببريممجلس را توانيم  يبريم. م يما م کرد و معرفيکانديداها را هم بايد 
در  يبراي اينکه بازيگر موثر يبه شرط اينکه آن کانديداها درست باشند. حزب هنوز بخت

سياست ايران باشد، داشت. منتها بالفاصله حزب را تعطيل و منحل کردند و اشتباه بسيار 
شد عوض  ها به آساني نظرش را مي شواريبود که در برخورد با د پادشاه از سوي يسنگين
 کرد.

 

حزب گمارده  یجمشيد آموزگار به دبيرکلی هويدا ، آقا یبعد از آقا ــ اميرحسينی
اين  ینداشتند، آيا برا یشدند. ايشان با توجه به اينکه هيچ سابقه و تجربه حزب

گار اين بود که آقای آموز یبودند؟ و آيا اين انتخاب برا یشغل انتخاب درست
اينکه هويدا را  یبدست بياورند يا برا یوزير پست نخست یبرا یتجربه بيشتر

 کنار بگذارند و يا هردو؟
 

 ياين بود که هويدا کم کم کنار برود و آموزگار برا يبله بيشتر برا ــهمايون 
 وزگار ـآماول در دوره  يد. ولـام جلوتر بيايد و آمـدا کند و يک گـپرورش پي يوزير تـنخس
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 تفاقا حزب خوب اداره شد. ا
 

حزب بيشتر در بين معاونين صحبت  یشما از اختالفات داخل ــ اميرحسينی
 اختالفات بيشتر شخصی بود تا خط سياسی؟ کرديد. اين 

 

 . يشتر شخصي بودب  ــهمايون 
 

 یبود که با شخص شما بخواهد رقابت کند؟ فرضا آقا یآنجا کس ــ اميرحسينی
داشت؟ چون  یکاکصطحداشت با شما ا یکه قلم تواناي جعفريان از اين نظر

داشت. يا اصوال کسان ديگر. از اين نظر يک  یايشان هم در حزب سمت باالي
 بدهيد. یتوضيح

 

کرد.  يم مقام دبيرکل معرفئآموزگار دبيرکل حزب شد، مرا به عنوان قا يوقت ــهمايون 
م مقام ئيک قا. حزب در دوره من جعفريان در دبيرکلي دوم آموزگار آمدمن تنها بودم. 

هم جز علي فرشچي معاون مالي که همکار نزديک را  دبيرکلن ابيشتر نداشت. تمام معاون
 دکتر آموزگار و مردي با لياقت و درستکار بود من برگزيدم.  

 

 به انتخاب فقط شخص خودتان؟ ــ اميرحسينی
 

روبرو شديم. يک  ياختمان خالرفتيم به عمارت حزب، با يک س يما وقت .بله ــهمايون 
 ز. هيچ چيندبود يهم کارمند دفتر يتعداد خورد. روي ميزها خاک مي مشت پرونده و کاغذ

کردم.  ينم يروز اول هيچ کار 1۵در  .حزب فکر کردم يبرا يا سازمان تازه ننبود. م
ي حزب با توجه به نقشي که براو  ،کار بکنيم با اين حزبه اش در فکر آن بودم که چ همه

 ي،داشت مثل بازرس يمعاونت جنبه ستاد چهار .مدر نظر گرفتشش معاونت کردم  تصور مي
 اصطالح. که پژوهش وه ديگر جنبه صف داشت ب يتا دبيرخانه. دوو  تشکيالت ي،مال

 کردم، نزديک يک يگرفت. و در نتيجه در آن مدت که من کار م يدر بر م مومي راع روابط
کردم و هم  ياينکه هم معاونان را من انتخاب م يب نبود. برادر حز يسال، هيچ تصادم

من باقي ماندند از گذشته  هم يها و در تهران. اگر چندتاي دبيران حزب را در استان
زمان در آمد، به دبيرکلي  يباهر ا دکترمحمدنداشتيم. بعد از م ينه. هيچ مشکل م.نگهداشت
فرصتي هم اداره حزب نداشت و  يراخاصي ب ياستراتژ يباهر .آموزگار وزيري نخست

 کردند. يوزير و خوب با هم کار نم ضمنا در تصادم بود با نخستبراي آن نيافت؛ 
 

 کرديد؟ شما در آن مدت چه می ــ اميرحسينی
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 باريک يکه ماه ينداشتم. جز در دفتر سياس يمن ديگر با حزب کار زياد ــهمايون 
بيشتر  ي، که البته چندماهيباهردکترد که کرد. بع يهم نم يشد و کار خاص يتشکيل م

 شش عالوه برم مقام داشت ئسه قاحزب  شد.رفت و آموزگار دوباره دبيرکل حزب  ،دنپايي
ها  يهم اين گرفتار آنها بااثر کردن آنها و حزب بود.  اي براي بي دبيرکل که نسخه معاون

وقت با من تصادم نداشت و  و هيچها بود و ا مقام مئاز قا ينه من. جعفريان هم يک ،را داشتند
 ه بودپارس شد ييس خبرگزاريرقبال او  ي من کهاتفاقا در وزارت اطالعات و جهانگرد

که به کار کرده بود زياد ي و عادترا با او داشتم. منتها طرز کارش  يروابط بسيار خوب
 يدفترها يعرب يخواست که در کشورها ي. او دلش مپذيرفتپسنديدم و او هم  ينم

عرب  يو دنيا يچون گرايشش به زبان عرب ،سنگين يها پارس باز کند با بودجه يخبرگزار
مهم  يها استان و شهرستان ي، تمام اين بودجه را بگذاريد در مرکزهاهبود و من گفتم ن

کار را  و داشتيم اين است؟چه خبر کشوردفتر درست کنيد که ما اصال بدانيم در اين 
 بين ما پيش نيامد.  ييچ اختالف نظرجز اين ه يکرديم. ول يم

 
خودشان شما را دوباره به  یآموزگار چرا در دوره دوم دبيرکل یآقا ــ اميرحسينی

 خودشان انتخاب نکردند؟ یم مقامئقا
 

من در آن دوره اول گويا بيش از حد  يوقت از او نپرسيدم. ول دانم. من هيچ يهمايون: نم
کنند  وزيران از وزيراني که زياد جلوه مي راني نخستنگهمه چيز را در دست گرفته بودم. 

 ارتباط نبود. جا هست. به نظرم اين موضوع به بي عالقه شدن شاه به حزب هم بي همه

 
نا مورد تاييد پادشاه مملکت ئحزب مطم یمقام مئانتخاب شما به قا ــ اميرحسينی

 بود.
 

بگيرد. روال آن دوره جز اين  نظر شاه آموزگار کسي نبود که تصميمي بيهمايون: البد. 
 از اين بابت نشنيدم. يمن چيز يپادشاه. ول يکرد برا ينم يشايد هم نه. فرقنبود. 

 
پيش آمد که دربار خط  یکه شما انتخاب کرديد آيا مورد یمعاونين ــ اميرحسينی

 شان را يا... یبزند يک
 

ر دبيرکل رساندم و او به اين کارها نداشت. فقط من به نظ يهمايون : نه. اصال. کار
 آمدند. ها  سرکارآنو  پذيرفت
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با پادشاه  یشما پيش از اينکه به وزارت برسيد ديدار شخص ــ اميرحسينی
 داشتيد؟ ديدار دونفره منظورم است.

 
)ما کاخ شاهي  اش خانهدر ديدمش  يها م يوقت. من در مهمان نه، هيچ ــهمايون 
خت و شاهپورها و يکبار هم در خانه دائي خانمم، از ، يا خانه شاهدخانه پادشاه نداشتيم،(

شاهزادگان قاجاري که عنوان پيشخدمت مخصوص شاه داشت و همه روحيه و روال دربار 
هم صحبت  يآمد و با کس ينم ديدم، نزديک ريخت. شاه را از دور مي مي قاجار از وجودش

بار بيشتر شاه را نديدم. با يک  ينفر کرد بجز با چند نفر دور و برش. من احتماال دو ينم
آمده  اش و ملکه حسين کوچک، مثال ملک يها کوچک يا شام يخانمم چندبار در ناهارها

چند مورد معدود.  ي،بيشتر نبوديم. يا موارد ديگر ينفر شش، ما هم سر ميز بوديم ندبود
 موزارت رفقط د يدونفر يبا پادشاه و ملکه بوديم. ول ينفر جکه مثال فرض کنيد چهار پن

 بعدش با شاه صحبت کردم. همين. يکردم، يک ساعت يکه معاونينم را معرف

 
له سياست ئهويدا ما به مس یآقا یوزير در اواخر دوران نخست ــ اميرحسينی

 یخوريم. اين بيشتر انديشه خود شاه بود يا اينکه فشار یبر م یباز سياس یفضا
طور  ر، بر شاه وارد کردند؟ همانکارت یها، در حقيقت دولت جيم یکه آمريکاي بود

رساندند. آيا  یوزير را به نخست یامين یآقا یبه نوع 41-40های  که در سال
 در همان فرم بود يا اينکه خود شاه به اين نتيجه رسيده بود ؟  یباز سياسی فضا

 
موثر بود و هر وقت  يايران خيل يداخل يها رابطه ايران با آمريکا در سياست ــهمايون 

به  يکند يداد. وقت يدر سياست ايران رو يکار آمدند تغييرات مهم يها رو موکراتد
کردند بتواند موفق شود، زير فشار او و  يانتخاب شد، که در ايران باور نم يست جمهوراري

ي چيز هيک همچ "يترق ياتحاد برا"که داشت، اگر اشتباه نکنم تحت عنوان  يا برنامه
 يدر کشورها يو سياس ياو دنبال اصالحات اجتماع غاز شد.بود، در ايران هم حرکتي آ

التين  يگسترش نفوذ کمونيسم گرفته شود و در آمريکا يآنکه جلو يبرا بود جهان سوم
زدند. در ايران هم که در آن هنگام  يزير فشار آمريکا دست به اصالحات يبسيار يکشورها

 دفراهم شده بو يش اقدامات اصالحپذير يبست رسيده بود، زمينه برا کامال سياست به بن
را داوطلبانه تقسيم  يپادشاه که قبال هم امالک سلطنت يکار آمدن امين ياز رو پسو 

مبتکرش بود با عالقه پيوست و  يکه ارسنجان يکرده بود به برنامه اصالحات ارض
 يچند ماه پس از رو 1340در همان سال  يپشتيبانش شد. و اين برنامه اصالحات ارض

عمل شد و بعد پنج  يشروع کرد به اجرا. در مراغه به عنوان طرح آزمايش ير آمدن کندکا
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، به آن افزوده شد و در يماده ديگر انقالب سفيد به اصطالح، يا انقالب شاه و مردم بعد
روبرو و تصويب شد. من خودم در آن  يعموم يحقيقتا با پشتيبان 1341سال  پرسي همه

در تهران  يگير يرا يها ا همکاران روزنامه اطالعات در حوزه، ب41روز، روز ششم بهمن 
 در کار نبود بوديم.  يدادن مردم که هيچ زور يگشتيم و شاهد را

ترين موضوعات مورد  از مهم يکار آمد باتوجه به اينکه يک يکارتر رو يوقت 1976در سال 
هم به ايران  يراتموضوع حقوق بشر بود و حتا اشا ياش در طول مبارزه انتخابات عالقه

ايران را گرفت و  يسياس يايران و رهبر يدستگاه حکومت يوحشت شديد ،کرده بود
به حزب  يهم بود که حکومت ايران کمک کرده است به مخالفين کارتر يعن يهاي صحبت

کنم صحت  يانتخاب شدن کارتر را بگيرد که تصور نم يآنکه جلو يجمهوريخواه برا
ها موضع  آشکار بود که موضع حکومت ايران در مورد دمکراتکامال ي داشته باشد. ول

 به کارتر يکند. وقت يم ترسها احساس  نيست و از ناحيه دموکرات يدوستانه و موافق
طرح شد و  يباز سياس يدر ايران هم موضوع فضا يزوده ب درسي يجمهور تساري

که  ،ايران يها تسياس يرا در متن عموم آنخالف  تردو سال پيش از حکومت هويدا که
 ي، شروع کرد دم از فضاددنبال کرده بو ،بيان و اجتماعات ياز آزاد يعبارت بود از جلوگير

به فرايند  يها آزادتر شدند و کوشش شد که حالت آزادتر روزنامه يزدن و مقدار يباز سياس
ريکا در شود صرفا برگرداند به تاثير سياست آم يرا م در کشور داده بشود. حاال اين يسياس

که در  يبرگرداند به تغيير 40-1339مثل سال  ييک مقدارتوان  ميايران و شايد هم 
سياست ايران را نو کرد. هرچه بود  ستطرز تفکر شاه پيدا شده بود که به هرحال باي

را  يکه سران جبهه مل که کرد اين بود يپذيرفته شد و مهمترين اثر يباز سياس يفضا
همزمان با تغيير فضا در عرصه  .سالآن اليت بشوند، درست مثل که وارد فع اددي دلگرم

 در راهمبارزه  يبرا يا تازه انرژيمخالف ايران هم دلگرم شدند و  ينيروها يالملل بين
 شان پيدا کردند.  يها هدف

خواستند که مشروطه به  يدر ايران بودند و م يقانون اساس يطرفدار اجرا يسران جبهه مل
با پادشاه داشتند که مانع  يو دشمن يجوي بشود. البته يک رگه کينه درست عمل يمعنا

شد اعتماد متقابل بين دو طرف برقرار شود. شاه هم به آنها بسيار بدبين بود و آنها را  يم
نوشتند  اي ، اگر اشتباه نکنم سه تن از رهبرانش نامهياز جبهه مل يکرد. عناصر يتحقير م

به هويدا نوشتند و  يا دو تن از نويسندگان هم نامه يآن يک هويدا و بعد از وزير نخست به
باز هيچ  يآن سياست فضا مالحظهاز وضع کشور کردند و به  يصريح يانتقادات خيل

که ي نگاران نيفتاد و آنها را تعقيب نکردند و به زندان نينداختند. در حال اين نامه يبرا ياتفاق
ايران بود.  يسياس يبر تغيير فضا يا اين نشانه بود. يدر گذشته حتما جايشان در زندان م

از نجف به  يپخش شد و همه از آن آگاه شدند. خمين يدر سطح وسيع ناآن يها نامه
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ها را  ببينيد کسي کاري با اشخاصي که آن نامه پيام داد کههواداران بيشمارش در ايران 
 يقو يشبکه خيليک  فرستادند نداشت بجنبيد و شروع کنيد. هواداران خميني همانگاه

الحسنه و امثال آنها  قرض يها ها و انجمن ها و حسينيه و تکيه يمذهب يها تئند و هيشتدا
در  .گرفتند يهم از بازار م يبزرگ يخيل يها را در سراسر ايران گسترش داده بودند و پول

 دادند يتشکيالت م داشتنداين شبکه در حال گسترش بود و  1342تمام پانزده سال بعد از 
  .حکومت و سازمان امنيت يحکومت و سازمان امنيت بلکه با همکار ينه تنها زير بين ــ

در مقامات بسيار نزديک دربار و دولت کار  يو انقالب اسالم ياز سران رژيم اسالم يا پاره
منابر کردند و در  ياينها بر فعاليتشان افزودند و انتقادات صريح رو هنگاماز آن  .کردند يم

به راه افتاد که به زد وخورد و کشته شدن يکي دو طلبه  يرسه فيضيه در قم تظاهراتمد
پذير خودش را کرد و به  يبين تاثير پيش يباز سياس يضاف 13۵۵انجاميد در همان سال 

 ت داد که بر فعاليتشان بيفزايند.ئرژيم جر فراوانمخالفان 

 
باز  یسياست فضابه اين  یهويدا خودش هم اعتقاد یآقا اميرحسينی ــ

آن بود يا اينکه از طرف شاه مجبور به  یپيدا کرده بود و آماده اجرا یسياس
 پذيرش اين سياست شد؟

 
وزيريش به تدريج از يک موضع نسبتا ليبرال  دراز نخست يها همايون: هويدا در طول سال

انتقاد را گفتار نداشت و  يبه آزاد يا گراييده بود و هيچ عالقه يکار افراط به محافظه
شاه تصميم گرفته بود که  يبه اين سياست تازه نداشت. ول يا رست و عالقهيا ينم

وارد کنند اين سياست را عمل کند و  يها فشار يپيشاپيش و پيش از آنکه آمريکاي
در سياست ايران  زيهمانطور که اشاره شد شايد هم به اين نتيجه رسيده بود که يک نوسا

حزب رستاخيز را تشکيل داده بود که  13۵3که در سال  ن بودالزم است. دليلش هم اي
کرد که با بودن حزب رستاخيز  يايران را بگشايد و فکر م يبست سياست دو حزب بن

داشته باشند و سخنانشان را بگويند.  ينيست که عناصر ديگر هم در جامعه صداي ياشکال
فدار تمرکز هرچه بيشتر به اين موضوع نداشت و طر يا عالقه ،خود هويدا خير يول

 قدرت بود.  و يگير تصميم
 

 یکنيد که آيا آقای جمشيد آموزگار بهترين انتخاب برا یفکر م ــ اميرحسينی
هم در صحنه سياست ايران  یپس از هويدا بود يا کسان ديگر یوزير نخست

 آنها را برنگزيد؟ یشاه به علل یداشتند ول یبيشتر یبودند که تواناي
 

 شناخت و به آنها  يکرد که آنها را خوب م کار مي يانوزير نخستفقط با طبعا  اههمايون : ش
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 يمراحل ييعن شدند يم برگزيدهاعتماد کامل داشت و اين کسان هم معموال از ميان وزيران 
اعتماد کند. در نتيجه  آنان توانست به يرا گذرانده بودند و شاه با آنها آشنا شده بود و م

وزير تازه  انتخاب نخست ياساسا برا يدولتي مقامات باال ييعن يدولتاز دستگاه  بيرون
تر هم که شاه اصال حاضر  مستقل يبود. از ميان رهبران سياس ينم يقابل توجه يکانديدا

 يوزيري داشتند، کسان که در آن موقع بخت نخست ير کند. چند نفرکشان ف نبود درباره
 گزينهکرده بودند و از ميان آنها آموزگار بهترين کار  يها در دستگاه حکومت بودند که سال

آن  يشد که بتواند مسايل اصل يبود و تصور م يسياستگر درست و ديوانساالر قابل اوبود. 
هم بيش از همه مبارزه با تورم بود و به راه  ،کند. و ماموريت کابينه تازه برطرف ،زمان را

پيش از اينکه آموزگار به  چونها.  يرو يادهز يا از پاره يو جلوگير يانداختن دستگاه ادار
شده بود.  يپيش از آن، اقتصاد ايران دچار يک زلزله واقع هد، در دوسالرسب يوزير نخست

ها و  هست و بچه يباز هاي در پارککه   roller coasterپيدا کرده بود شبيه اين يحالت
روند و با يک  يافتند و شيرجه م يم يبه سر پايين ينشينند و از سرباالي يترها در آن م بزرگ

افتند و از نشيب به فراز و اين حالت اقتصاد  يسرعت غيرقابل تحمل از فراز به نشيب م
بطوري که در عرض دو سال پس از چهار برابر شدن بهاي نفت دولت به کسر ايران بود. 

 بودجه شديد افتاد.
ا کرده بود. و برنامه پنج ساله که ناگهان بودجه ساالنه کشور ابعاد برنامه پنج ساله را پيد

چهار پنج برابر  ،شود چند برابرآغاز  13۵6قرار بود از سال بعد از پايان برنامه پنج ساله، از 
راف و تلف شدن منابع سو ا ريخت و پاش کمبود و در عين حال يا شده بود و به اندازه

را  يواردات يکاالها که يهاي يهمه جهانيان بود. مثال کشت يکه مايه شگفتت داشت شد
انداختند که نوبت پياده کردن  يماه در دريا لنگر م آوردند تا شش يايران م يبه بندرها

 يشد. يا بارها يزيان پرداخت م يکاالهايشان برسد و هر روز هزاران دالر به هر کشت
تبديل  ها زير باران و آفتاب کردند، چون جا نبود و اين سيمان يم يسيمان را در بيابان خال

که من اتفاقا در جريانش  يشد يا دو هزار کاميون از يک شرکت آمريکاي يبه سنگ م
)به خود من و خانمم در سفرمان به  داد يهاي آورد و چه رشوه يم يهستم که چه فشارهاي

ها از شرکت وايت وارد بشوند.  که اين کاميونپيشنهاد کردند(  13۵4/197۵واشينگتن در 
تربيت کنند و در فکر استخدام راننده از  يشانبدون اينکه راننده برا ه آوردوزارت رااينها را 

 يها در بيابان افتاده بود و تقريبا همه آنها از ميان رفت، يعن بودند و اين کاميون يکره جنوب
فرستادم  کابينهمن رفتم به  يموتورهايشان همه زنگ زد و الشه آنها مانده بود و وقت

کنار راه  يسرپاي ايه درشان بدهند و از آنها قهوه خانه يبياورند و تغييراتاز آنها را  يتعداد
توانست به  يدالر خرجش شده بود فقط مشايد صدهزار که  يکاميون يدرست کنند. يعن

استفاده بشود. يا برق در همه ايران کم شده بود و مصرف از  ياق موقتطصورت يک ا
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 يشهرها، بخصوص تهران در آن تابستان، زندگدر همه  يخاموش .گرفته بود يتوليد فزون
، نج ميليارد ريالبسيار بزرگ پرهزينه، پ يها طرح يامردم را تلخ کرده بود و از اين قبيل. 

يا مثال براي ساختن کتابخانه شاهنشاهي، و بيش از اينها براي مرکز پزشگي شاهنشاهي. 
بسيار  يها تا سال و عهد بوديمهر سال ما يک ميليارد دالر متدر آن زمان  يدر صنعت اتم

 آن يکه جلو يکمرشکن نظام يها کنيم. يا هزينههزينه ها ميليارد دالر قرار بود  آينده ده
را هم نتوانستيم کمترين  ياتم يمربوط به انرژ يها البته نشد بگيريم چنانکه هزينههم را 

 ياين رو يار براشکست. دولت آموزگ يداشت م ماليه دولتو حقيقتا کمر  ؛بدهيم يکاهش
از اين مشکالت را برطرف کند که انصافا هم در زمينه تورم و در زمينه  يکار آمد که مقدار

مشکالت  اي پاره يموفق شد. ول يها و شبکه ارتباط توليد برق و باز کردن بندرها و راه
  مانده بود.  ياقتصاد باق ياساس

هاي  کنم که با همه آشنائي با پيشرفتاز مشکالت گفتم، اين حقيقت را نيز بايد يادآوري 
کشور، هنگامي که به عنوان عضو کابينه از نزديک از دامنه کارهائي که دولت و بخش 

ساله پيش از آن کرده بود آگاه شدم دهانم باز ماند. من از نوزده  1۵، 14خصوصي ايران در 
نه دگرگون گشتم و گوشه کنارهاي کشور را ديده بودم که چگو سالگي در ايران مي

اي مانند کرمان و بلوچستان، بندرعباس و چاه بهار، بوشهر و  شدند؛ جاهاي دورافتاده مي
ديدم که ناگهان چند صد سال به پيش تاخته بودند. در  دزفول و شوشتر و پيرانشهر را مي

آمدن تبريز و اراک و ماهشهر به مراکز صنعت سنگين در برابر چشمانم روي داده بود. 
کاري  چهار گوشه ايران رفته بودم حکومت با همه ناکارائي و مردم با همه تازههرجا در 

کردند. به کابينه که رفتم  داشتند واپسماندگي صدها ساله را در دو سه دهه جبران مي
اميدهايم به آينده ايران بسيار بيشتر شد. دستگاه اداري با همه ناکارائي، ماشيني بود که به 

ها همه جا  ها و اولويت شد. سياست شته بود و به آساني کارامدتر ميتوسعه ايران همت گما
درست نبود ولي جهت عمومي درست بود و تعهد به توسعه با سرعت کمرشکن، از شخص 

داشت. ما تنها چند سال وقت الزم  پادشاه تا مديران اجرائي را به کار شبانروزي وا مي
 داشتيم. مي

 
روزنامه  یبرا یها وقت زياد ا ديگر در آن سالبا وجود اينکه شم ــ اميرحسينی

در روزنامه شما  یتاثير یباز سياس یآيا سياست فضا یآيندگان نداشتيد، ول
 روز ايران بپردازد؟  مسايل آن یبه انتقاد و بررس یبازتر یها گذاشت که با دست

 
گذاشتيم که مرز اينکه ما از روز اول در آيندگان بنا را بر اين  ينه چندان. برا ــهمايون 

سانسور و آنچه که نبايد نوشته شود در طول دوران  .ما آزمايش کنيمائسانسور را د
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 يکه من در دولت بودم سع ي. آن يک ساله بودبه هيچوجه تعيين نشد يپهلو يپادشاه
وقت موضوع  تا آن يکنم که کار بر سردبيران آسان بشود. ولمرز را تعيين کردم که اين 
 يا گرفت. پاره ينم يگرفت و گاه يم يرفتيم و گاه يم يجاي ، ما تا يکدوآزمون و خطا ب

 يا . پارهدبو يموقت معموال يروزها، ول شدند به اصطالح آن يالقلم م نويسندگان ممنوع
بود. ما در  يهم موقت آن يشد ول يقطع م يدولت يمواقع به عنوان مجازات روزنامه آگه

 يگيرد. برا يرا در برم 13۵7تا  1346که از  يا تمام دوره نتيجه آزادترين روزنامه بوديم در
را امتحان  شد. آن يداديم به آنچه که درباره سانسور گفته م ياينکه زياد گوش نم

کردند.  يديگران باور نم .گفت يشود سخنان يديديم که م يموارد هم م يکرديم و خيل يم
که در  يليل ارتباطات نزديکاين توهم وجود داشت که من به د يدر محافل مطبوعات

عمل  يم از اين آزادا برقرار کرده يمراحل مختلف انتشار آيندگان با دستگاه حکومت
پيشبرد کار  يبرا يوقت از هيچ ارتباط طور نبود و من هيچ حقيقتا اين يبرخوردارم، ول

امه روزن يخودم و برا يبرا ياز هيچ مقام يروزنامه استفاده نکردم. هرگز هيچ درخواست
ها يک رابطه نزديک  اينکه ديگر روزنامه يرد براک عمل مرا زياد ينکردم. و اين اتفاقا آزاد

داشتند و ما در آيندگان  يهاي يو دوستانه به هر صورت با مقامات و مراجع و يک رودربايست
کس نبود. در نتيجه ما به  نداشتيم و دستمان زير ساطور هيچ ياز کس يهيچ رودربايست

ما  يکرديم، اين آزاد يرعايت مهم مملکت را ينوشتيم و چون مصالح باال يم يآزاد
بسيار  يبزرگ عصر با آنکه امکانات مال يها شد. منظورم اين است که روزنامه يتحمل م

هايشان  سياستکردند  يگوناگون از طرف حکومت دريافت م يها به صورت يبيشتر
   متمايل به مخالفان بود.

مانند گذشته رفتم ديدم که  يبه وزارت اطالعات و جهانگرد يمن وقت به عنوان يک نمونه
کرد  يکه روزنامه اطالعات منتشر م يبيست ميليون ريال، بايد به يک مجله عربي سال

به شرط اينکه مجله از يک  يکمک بکنيم. من گفتم که اين پول را حاضريم بدهيم ول
بود و  يا مطلب و مسخره ير سبک، ببرخوردار شود. چون مجله بسيا يسطح قابل اعتناي

آموزگار شد.  يهايش را حل کنند. به رايگان داده م ها دوست دارند جدول گفتند که عرب يم
توانيم بدهيم.  يبيست ميليون ريال نم يحل جدول سال يا برامگفتم آورد.  هم فشار مي

 يگرفتند ول يرا از جهات مختلف م ياين امکانات مال ها منظورم اين است که روزنامه
 يفرهنگ يها ها بخصوص در زمينه و در همه زمينه اشتهايشان تمايل به چپ د سياست

خبرنگاران و نويسندگان چپ و و در واقع سانسور در دست نويسندگان  يانحصار نويسندگ
آشکار بود.  ينبود و اين به خوب گراچپ يور به هيچ يبود ول يبود. روزنامه ما روزنامه ليبرال

 يها در هنر و با سياست يليسم سوسياليستئاداشتيم که در عين اينکه با ر يما موقعيت ييعن
موقع آن دو روزنامه بزرگ  در جهان، که در آنکمونيستي  يانقالب يها طرفدار جنبش
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و بلوک  يکه با شورو يا مبارزه يکرديم، رو يترين مدافعانش بودند، مبارزه م عصر بزرگ
 يمنتقدين خيل ي،داخل يها سياست در ييعن ياز جهات داخل ي، وليشرق داشتيم بطور کل

 يها من در سمت .نکرد يتغيير يباز سياس يبوديم و اين موقعيت پس از فضا يتر صريح
دادم به آنچه  ينوشتم. و همچنان ادامه م يهم که بودم همچنان در آيندگان مقاله م يحزب

 يحکومت يها تقاد نسبتا صريح از سياستروزنامه آيندگان بود و آن ان يکه در گذشته ويژگ
سال و  رسيد. فقط در آن يک يجور که به نظرم م کشور آن يبود در عين حفظ مصالح باال

 ننوشتم.   يت بودم ديگر چيزحکومکه در  يا خرده
 

منظورتان از اينکه انحصار سانسور در دست نويسندگان چپ بود  ــ اميرحسينی
 چيست؟ 

 

ارزش آثار مطرح نبود. ديگران را يا  پرداختند و ا به آثارموافقان ميآنها تنه همايون ــ 
کند: ابراهيم گلستان و مهشيد  کردند. دو نمونه کفايت مي کوبيدند يا در سکوت خفه مي مي

اميرشاهي با توطئه سکوت روبرو شدند، ولي چپ و راست از نويسندگان و شاعران ميانمايه 
نجي رئاليسم سوسياليستي به يک وسيله تبليغاتي شد. سخن س بزرگداشت مي "مترقي"

فرو کاسته شده بود. من براي جبران اين ناهنجاري، آيندگان ادبي را همراه روزنامه آغاز 
هاي عصر، حتا روزنامه رستاخيز، را  کردم ولي ساواک که صفحات هنري يک سويه روزنامه

 .تعطيل کرد خواند آيندگان ادبي را خواند يا شايد نمي به آسودگي مي
 

اقتصاد ايران.  یا له امکانات ضعيف پايهئشما اشاره کرديد به مس اميرحسينی ــ
که از بين رفت يا  ینمونه گنجايش پايين بندرها، مساله دو هزار کاميون یبرا

شد. من خاطرم هست  یشد و تبديل به سنگ م یکه در بيابان انبار م یهاي سيمان
خريد يک کيسه سيمان در تنگنا  یم واقعا براکه مردی در همان دوران در حال

بوديم که سيمان به  یهاي یها شاهد آگه د، ما در روزنامهمآ یبودند و گيرشان نم
خواست  یديد. يعنی نم یرا دولت نم هر مقدار که بخواهيد موجود است. اين

 به وجود یها از کجا آمده و چگونه اين بازار سياه علن کند که اين سيمان یپيگير
 یمورد اعتراض مردم، نارضايت یها از نکته یآمده است. شايد از اين طريق يک

کند.  یرسيد که دولت عمد دارد که مردم را ناراض یکرد. به نظر م یمردم را کم م
 شد؟  یآن پشت در کار بودکه مانع حل مشکل م یهاي چه دست

 

که سيزده سال سر شدگي حکومتي  بود و سنگ "اينرسي"پيش از همه لختي  ــ همايون
ايران عبارت بود از  يسياست توسعه اقتصادکار بود و هيچ سرزندگي درش نمانده بود. 



142 

ش هم در دولت مدافعترين  و بزرگ ،و انحصارها نداران بزرگ و انحصارگرا تقويت سرمايه
ري گذا ها مثال در قيمت روي اي زياده . در دولت آموزگار جلو پارهبود ياقتصاد و داراي ارتوز

به انباشت سرمايه  ياز آغاز دهه شصت ميالد صنعتي سياست ها گرفته شد. فراورده
تقويت داري بزرگ  سرمايه .دداتمرکز  يمعين يها در دسترا صنايع ايران گرايش داشت و 

داران و  سرمايه يهفتاد ميالد ي نه به صورت تاراجگرانه. اما از اوايل دهه يشد ول
و استثمار پيدا کردند و هرچه  يحالت انحصارطلب اسي بهم زدند ونفوذ سي کارآفرينان ايران

شد. به دليل اينکه فکر  يتوانستند بر سود خودشان افزودند و اين انحصارها تحمل م
در آن  در امريکا زمانيکردند هرچه آنها ثروتمندتر شوند به سود اقتصاد ايران است.  يم

 robber baron ها يبه قول آمريکاي  راهزن، يها که بارون يا دوره  ،يغارت صنعت ي دوره

زمام اقتصاد آمريکا را در دست داشتند مدير عامل شرکت جنرال موتورز گفته بود که آنچه 
بود که در آمريکا تا  يا آمريکا خوب است. اين روحيه يجنرال موتورز خوب است برا يبرا

دهه  يها ر ايران از سالدهه پنجاه و شصت سده بيستم چيره بود. همين روحيه را ما د
صميمانه  يتوانستيم ببينيم. خيل يم يتا پايان رژيم پهلو ي، شصت ميالديچهل هجر

دهند. تا  يداران هرچه نيرومندتر بشوند صنعت ايران را گسترش م معتقد بودند که سرمايه
و در  بيرون نمي بردندداران پولشان را  اينکه اين سرمايه يهم حق داشتند برا يمقدار زياد

دست  يپهلو يپايان يها که در سالي از هنگام يکردند. ول يم يگذار داخل سرمايه
ها و  موضوع سهيم کردن کارگران در کارخانهداران سياسي بازتر شد و بعد  سرمايه

داران شروع کردند  اين سرمايه بسياري از ،داصل انقالب پيش آميک موسسات به عنوان 
ها کردند  و با اعمال نفوذ سياسي موسساتشان را وامدار بانک ؛به فرستادن سرمايه به بيرون

که بود   اين يبرا نبود ه از ترس انقالبک ،ها را به بيرون فرستادند ها را گرفتند و پول و وام
ديگر  يکاالها يسيمان يا ميوه يا بسيار کار در خود به کارگران ندهند. در واقع از جيب

که به دربار نزديک بودند توانسته بودند در واقع امتياز  يوجود داشت. کسان يانحصارهاي
را به دست بياورند، يا مراجع مختلف اين کارها را  وارد کردن اين کاالها و توزيع آن

 شدند.  يکردند و از طرف حکومت هم تحمل م يم

شود  يکه م يکه وجود داشت. يک مورد بسيار زننده باورنکردن ياما برگردم به تنگناهاي
 يا ايران به اندازه يها گمرگخانه 13۵4،13۵۵ يها ها، سال اين بود که در آن سال گفت

بود  يريختند و اگرگودال يطرف م طرف و آن لدزر اينوکاالها را با ب هانباشته شده بودند ک
 هر بار صدها يتازه باز بشود. يعن يها يکشت يريختند که جا برا يها م آنها را در آن گودال

که در کشور کمبود وجود داشت و ي در حال ،شد يها ميليون دالر نابود م ، دهميليون ريال
تازه بودند و اينها داشت به  يمردم با باال رفتن قدرت خريدشان آماده خريد بسيار چيزها
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ها  رفت. در دولت آموزگار اين تنگناها برطرف شد. اين ريخت و پاش يآن صورت از بين م
 به مقدار زياد از بين رفت.

 
که بر سر کار بود چگونه  یدولت آموزگار در آن تقريبا سيزده ماه ــ اميرحسينی

کشور  یتوانست يکباره فرض کنيم  که گنجايش بندرها را دو برابر کند يا راه ها
آموزش بدهد که بتواند اين کمبودها را بر  یرا آنقدر وسيع کند يا راننده فراوان

 طرف کند؟
 

بود. با جابجا  يبه دليل ناکارآي .اداره بود يز مشکالت به دليل بدا يمقدار زياد ــهمايون 
از  يکارآمد بسيار يبا آمدن وزيران تازه نفس و معاونان و کارکنان رده باال ،شدن مقامات

دستگاه  يا شد اينها را حل کرد. منتها به اندازه يآن مشکالت حل شد. پيش از آن هم م
بود که  يحرکت يشده بود و دچار رخوت و ب کرختکد و ايران در طول سيزده سال را يادار

گاهي هم به دليل اختالفات شخصي در آمدند.  يترين مسايل بر نم از عهده حل کوچک
مثال کمبود برق در گرفتند که وزير مربوط تضعيف شود.  مقامات باال جلو اعتبارات را مي

شد و  برطرفماه  در عرض سه چهار به همت مهندس تقي توکلي وزير نيرو ايران
را گسترش دادند و به مقدار زياد از اتالف منابع  ي موجودها آوردند، نيروگاه يهاي نيروگاه
هاي  ما در وزارتخانه نسبتا کوچک خودمان با درهم آميختن سازمانکردند.  يجلوگير

موازي و سر راست کردن گردش کارها و پاک کردن يک النه ناکارائي و فساد به سرعت 
اهميت وزارت اطالعات و جهانگردي يک اداره دولتي بود با  رائي افزوديم. چاپخانه بيبر کا

خواستند کاري هم  گرفتند و به حدي که خودشان مي کارمنداني که تنها بايست حقوق مي
دادند. من با برکنار کردن رئيس چاپخانه و آوردن يک مدير چاپخانه بازنشسته از  انجام مي

اي که از بيرون آمده بودند و پولي  دادن به خدمت هيئت مديرهبخش خصوصي و پايان 
ها با رعايت قانون کار و رضايت وزارت کار  چرخيدند، و بيرون کردن بيکاره گرفتند و مي مي

که نقش گروه فشار کارگران را داشت آن چاپخانه را، به بهاي دشمني پايدار کسي که 
گرفت، به جائي رساندم  ن عضو هيئت مديره ميکارمند وزارتخانه هم نبود و پولي به عنوا

شد به بخش خصوصي فروخت و وزارت را از کاري که ربطي به آن نداشت آزاد  که مي
اي يکبار مسئولين اجرائي هر  کرد. براي راه انداختن کارها خود من روشي داشتم که هفته

ار بدهند. بايست گزارش پيشرفت ک آوردم و آنها مي بخش را در همان بخش گرد مي
شد. عالوه بر اين دفتر يادداشتي داشتم و از روي آن  مشکالت نيز در همان جا برطرف مي

خواستم. مقامات  مرتبا از مسئوالن گزارش انجام دستورهائي را که داده شده بود مي
 کنم. وزارتخانه در شگفت بودند که من هيچ تصميمي را فراموش نمي
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جوئي و جمع و جور کردن ديوانساالري کردم،  صرفه اي که براي سابقه کار ديگر و بي
تعطيل دفترهاي وزارت اطالعات و جهانگردي بود. در شهرهاي بزرگ اروپا و امريکا 

هائي را بر سر آنها گذاشته بودند و کاري هم  دفترهائي داشتيم با هزينه گزاف که نورچشمي
شت )در پاريس( و از حوزه ما کردند. يکي دوست هويدا بود، يکي با دربار ارتباط دا نمي

اعتنائي به او و بازديد نکردن از  اش توانستم بکنم بي بيرون بود و حد اکثر کاري که درباره
دستگاه پر عرض و طولش بود. يکي خويشاوند، شايد برادر همسر علم بود و بهمين ترتيب. 

رده بود. بستن آن ها بود رها ک نگار قديمي بود که سال رئيس دفتر ما در رم يک روزنامه
دفتر سبب شد که او پس از انقالب تا نفس داشت در تبعيد کاري جز حمله به من نکرد. 

اي  هاي وجدان قبيله گذرد و از بازمانده هاي متمدن در مي جوئي در ايرانيان از اندازه کينه
ماست. من گفتم اين درست نيست که هر وزارتخانه براي خودش نمايندگي درست کند. 

ها تمرکز يابد؛ و شروع به بستن دفترها کردم که  هاي بيرون از کشور بايد در سفارتخانهکار
کم چهار دفتر را بستيم. هنگامي که  هاي مالي داشت. ولي دست کار آساني نبود و پيچيدگي

در هيئت دولت موضوع را طرح کردم به ياد دارم که عباسعلي خلعتبري وزير خارجه با 
کرد خيال دارم جاي او  نگريست. البد تصور مي و بدگماني به من مينگاهي پر از شگفتي 

شد گذشت که  کنم. ولي از حق نمي را بگيرم و مسائل وزارت خارجه را پيشاپيش حل مي
تر کردن دامنه اختيارات و نفوذش بود  در آن فضائي که هر دستگاه دولتي در تالش بزرگ

 گذشت. چنان تصميمي از دريافت بسياري در مي
الزم داشت و دولت آموزگار توانست اين اصالحات  يبود که اصالحات ادار ياينها امور

، اه هم يکباره وزارتخانه بودجهرا به سرعت انجام دهد. در زمينه پايين آوردن  يادار
 يهايشان بکاهند. ول موظف شدند که بيست درصد از هزينه يموسسات و ادارات دولت

درصد شصت و هشت چون  شد.  ميبودجه کشور کم درصد  از سي و دوبيست درصد 
که زير نظر پادشاه کار  يموسسات ييعن ،کرد يبودجه کشور را در حقيقت پادشاه کنترل م

که در  سازمان راديو تلويزيون و جزيره کيش ي،اتم يسازمان انرژ ،ارتش انندکردند. م يم
ه کشور از کنترل نخست درصد  بودجشصت و هشت  .و امثال اينها دست وزارت دربار بود

کاسته  يدولتي ها که از هزينه يوزير و وزيران بيرون بود. با اين وصف آن بيست درصد
تر کردن  در پايين آوردن تورم داشت. اضافه بر آن که همراه بود با سخت يشد تاثير زياد

برود و باال  يموقتا پايين بيفتد و بيکار ياعتبارات. البته اينها سبب شد که رشد اقتصاد
برخورد و خود اينها به عوامل تشديد ي بود. منتها به بحران سياس يم يهمه اينها موقت

  کننده بحران تبديل شدند. 
مورد جزيره کيش قابل ذکر است. آباد کردن جزيره طرح وزارت دربار بود و يک خويشاوند 

شد  هائي که مي اش بود. من از دوره آيندگان از ريخت و پاش نزديک وزيردربار همه کاره
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هاي خليج فارس  ها ميليون دالر خرج کنيم که شيخ خبر داشتم و اصال اين فکر که ده
آمد. من در کرانه شمالي خليج فارس سراسر  بيايند و خوش بگذرانند به نظرم زننده مي

ها براي  دانستم که چه اندازه واپسمانده است. ولي بجاي آن، پول گشته بودم و مي
شد. در نخستين  لدارهاي تهراني و خريد با معافيت گمرکي صرف ميخوشگذراني پو

هاي وزارتم از من دعوت کردند که به ديدار جزيره بروم ولي تا پايان نرفتم. هويدا در  ماه
خواست از اين ارث نه چندان خوشنام سلفش رها شود. با ما وارد مذاکره  وزارت دربار مي

خواستم اداره  ا که رغبتي هم نداشتم بازداشت. آيا ميشدند که جزيره را بگيريم. خانمم مر
کننده يک مرکز خوشگذراني باشم؟ هيئتي را براي ارزيابي به کيش فرستادم. تا آنجا که به 
ياد دارم بيش از شش ميليارد ريال تا آن زمان در آن هزينه شده بود. به وزارت دربار نوشتم 

 مائي ملي فروختند.اي نداريم و کيش را به هواپي که ما عالقه
 

 یاز اعضا یکه شما اشاره کرديد برخ یاقتصاد یدر آن انحصارها ــ اميرحسينی
نبود که از ديد شاه پنهان بماند.  یخاندان سلطنت هم شريک بودند. اين امر چيز

محدود کردن اين انحصارها  یها، برا کوتاه کردن اين دست یبرا یکار شاه هيچ
کمتر زيان  یکرد تا در افکار عموم یه خودش نمخانواد یاعضا یکم برا دست

  ببيند؟ 
 

ش را از ا چندين بار پادشاه خواهر يا خواهرزاده خودش را توبيخ و خواهرزاده ــهمايون 
باز برگشت. پادشاه رويهمرفته نسبت به يک  ي اوکاخ ممنوع کرد ول يها يآمدن به ميهمان

گذاشته بودم  "يدست نزدن"همان وقت  در حدود بيست نفر که که من اسم آنها را گروه
 يها گردد به سال يکه برم يهاي با همان داللت ـها ـ امريکائيبه قول  Untouchable ــ

 يها بود و گروه يآمريکا که دوران ممنوعيت مشروبات الکلسده بيستم  يبيست و س
وانست دست ت دولت نميکردند و  يرا کنترل م يتجارت مشروبات الکلاز گانگسترها  يبزرگ

کردم.  يها م يهمان داللت در مقاالتم صحبت از دست نزدن همن با اشاره ب به آنها بزند.
از آنها البته در دستگاه دولت  يشدند. يک ياين حدود بيست نفر از طرف پادشاه تحمل م

 نزديکان پادشاه بودند دردر دربار يا از  ؛نبودند يبقيه مقامات دولت يداشت ول ئيمقام باال

بود و برايش نه گفتن به نزديکان و  يو محمدرضا شاه مرد محجوب ،مختلف يجاها
موارد هم نزديکانش را به اينکه ثروتمند بشوند  يا دوستانش بسيار دشوار بود. و در پاره

اش  يتر داشته باشد. مثال پزشک شخص نئآنها را مطم يرااينکه وفاد يکرد برا يتشويق م
کشنده شاه  يدر بيمار يوليت بسيار بزرگئو احتماال مس هم بود ئيکه پزشک درجه دو

، ي، نزديک به آن، مرد و وزير دربار هم از همان بيماريخودش هم از همان بيمار داشت و
کرد استفاده کرده بود. او در  يکه تجويز م يهم از داروهاي خودشنزديک به آن، مرد. گويا 
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تر از  گران يبرق که به مقادير زياد يها نيروگاه يبود برا ييک مورد دنبال قرارداد
دريافت کرده بود و سرانجام  يروحانمنصور که وزارت نيرو به وزارت بود  يپيشنهادهاي

ناگزير شده بود به شاه شکايت  ي، که در درستکاري و کارداني، رقيبان اندکي داشت،روحان
ا قرارداد بسيار آورد که م يگرفتن پنج درصد کميسيون فشار م يببرد که اين شخص برا

خاک بر سرش. حاال کارش به پنج "را بپذيريم و پاسخ شاه به او اين بود که  يآور زيان
ديد. و  ينم يکرد و مشکل يو موضوع تمام شده بود. شاه اينها را تحمل م "!درصد رسيده

کشور  ياز بابت آينده مال يا کرد وضع ايران خوب است و به اندازه يفکر م يا به اندازه
به  يداشت و توجه ينم يها برايش در واقع اهميت جور ريخت و پاش ن بود که اينئطمم

اما د. نمو يکه در پيرامونش جريان داشت نم ياين وضع و معامالت يسياس يپيامدها
اش را از اين  کرد که پرونده محرمانه شخصي وزير، هويدا، به اين بسنده مي نخست
 کند.ها براي روز مبادا ستبرتر  ناروائي

بر منابع  يخاص يکه دعو يست کسانا من در يک سرمقاله در آيندگان نوشتم که خوب
 يبر منابع عموم يخاص يکه دعاو يست به کسانا خوب، دارند عينا اين جمله يعموم

ممنوع شوند.   يهمه آنها از معامالت دولت و از درآمد نفت مستقيما داده بشود يدارند سهم
بيگ  شيرين اسماعيلسويس شوهر دوم شاهدخت فوزيه را ديدم، که در  يها بعد وقت سال

 که چند سال پيش درگذشت، او گفت که اين مطلب را به دربار ايران رسانده بوده که خوب
بکنند  يکسان قرار بدهند و آنها آسوده زندگ يا در اختيار پاره يا ست بودجه قابل مالحظها

که از دربار مصر داشت اين توصيه را کرده بود.  يا تجربه يمعامالت نباشند. او رو يو در پ
اين  يفتاد. ولنيمن  يبراهم  ياتفاق هيچت را کردم و نوشتم و ئهم در آيندگان اين جر من

طور که در پرسش شما اشاره شد بسيار بسيار به زيان پادشاه  نشد و همان يعمل پيشنهاد
کرد و مثل يک کارمند دولت  يايران کار م يکه از صبح تا شب برا يتمام شد. پادشاه

استفاده کسان ديگر به  ءاداره امور گذاشته بود، بابت سو يپشت ميزش بود و وقتش را برا
 ءجا صحبت از بيست ميليارد سو همه يپهلو ياي بدنام شد که پس از سقوط پادشاه اندازه

ها  يانگار اين سهل يوجه درست نيست. ول بود که به هيچ ياستفاده پادشاه و دربار سلطنت
 دامن زده بود. يها به چنين شايعات يتوجه يو ب
 

بيگ همسر دوم واالحضرت فوزيه  شيرين یکه با آقا یديدار ــ اميرحسينی
 ؟ یبود يا يک ديدار شخص یداشتيد يک ماموريت دولت

 
ديدم.  نه اين ديدار که من داشتم بعدها پس از انقالب بود. من در سويس او را ــهمايون 

هاي برادر  من در ميهماني آمدند و يدرشهر مونترو داشتند و گاه به آنجا م يآپارتمانآنها 
 ديدم. مياو را  خانمم
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شود آدم  یدهيد آيا امروز نم یکه شما م یهاي با توجه به اين نمونه ــ اميرحسينی
آن زمان مثل فداييان و مجاهدين  یچريک های م در دل خودش به جريانک دست

دربار و دولت بود  که در یو فساد مال ینهمه نادرستآبا توجه به  ــحق بدهد که 
 یکه برايشان مانده بود همين بود که دست به اسلحه ببرند و اقدام یتنها راه ــ

 برای بهتر شدن اوضاع انجام بدهند؟
 

تغيير اوضاع ايران  يهمه مخالفان و معترضان کامال حق داشتند که به جد در پ ــهمايون 
بوديم. منتها  مي تغيير اوضاع يدر پ يخود ما که نزديک بوديم به دستگاه حکومت باشند.
 ياين نبود که در پ يچريک يها کرديم اين کار را بايد از درون کرد. مشکل سازمان يفکر م

 را بخواهند. مشکل ينظام پهلو يسرنگونحتا که  حق آنها بودبرچيدن آن دستگاه بودند. 
ها را درک نکرده  د. آنها رابطه بين هدف و وسيله و آرمان و روشهايشان بو در روش آنها

تواند هر روش  ينجيبانه و شرافتمندانه م يها بلند و هدف يها کردند آرمان يبودند. خيال م
شود  ينم يآنها فکر نکردند که با تروريسم و اعمال چريک .را توجيه کند يا و هر وسيله

دوانده بود و با  يکه در جامعه ايران يا ريشهرا با آن  يمثل حکومت پهلو يحکومت
که در دست داشت سرنگون کرد. يک حالت رمانتيک  يکه داشت و با کارهاي يدستاوردهاي

از  يآگاه کمترينهمطالعه با  يخود ما که ب يدوران نوجوان انندبر آنها غلبه کرده بود. عينا م
ال ما وسايلمان عبارت بود از خواستيم کشور را دگرگون کنيم. حا يترين راه م کوتاه

ها، چه مجاهدين چه  چريک صار؛فاسد شده انبار مهمات منفجر شده سرخه ح يها نارنجک
 ياوال متوجه نبودند که اين وسايل کاف يشروع به کار کردند. ولباوسائل بهتري  ،فداييان

که براي ايران  يدرمانرا نخواهد داد. ثانيا ايران له ئپاسخ مس انقالبي نيست و آن رمانتيسم
که  يکشت. بيمار يبود که ما دچارش بوديم. درمان آنها بيمار را م يداشتند بدتر از بيمار

سرانجام  و درحال درمان شدن هم بود. درمان شود توانست يجامعه ايراني دچارش بود م
اش از  هم که مايوس شدند زير عباي خميني رفتند که هيچ به آنها ربطي نداشت و همه

ينه کور و توحشي بود که از هر دو سو، چه حکومت و چه مخالفان، سياست ايران را سر ک
نگريستند بايست از  تر مي هاي خود از نزديک داشت. آنها اگر اندکي به روحيه و روش بر مي

افتادند. کشتن وآتش زدن  بود به هراس مي خودشان بيش از رژيمي که دشمنشان مي
کردند در همان  هاي تيمي با هم رابطه عاشقانه پيدا مي خانه رقيبان حزبي يا اعضائي که در

شد  بحبوحه جنگ با رژيم، مسلما خبر از بهشتي که بايست جانشين وضع موجود مي
 داد.   نمي

اگر حکومت  يحکومت آموزگار مبالغه کنم ول يخواهم راجع به دستاوردها يمن نم
ه در ايران از بين داستفاء وارد فساد و سون مآاز  يپاييده بود بسيار يآموزگار سه چهار سال
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که  سال، پيش از اينکه هويدا آخرين خدمتش را به ايران بکند رفت. ما در همان يک يم
به آن هژده بيست نفر پيرامون  يسال تقريبا هيچ امتياز همان يک در ،توضيح خواهم داد

د در کابينه مطرح کرد يا به دولت وارد کردند وزير مربوط آم يپادشاه نداديم. هر جا فشار
سران سياسي مردم را که  يها وزير گفت و جلويش را گرفتند و ندادند. چه زمين به نخست

ما جلوش را گرفتيم. که چه معامالت نان و آبدار را  ،گرفتند يمرتبا م و ارتشي و درباري
سوي  هاي دولت از هفته و ماهي نبود که احمد احمدي وزير کشاورزي مانع تصاحب زمين

سران ارتشي و امنيتي و سياسي نشود در حالي که در گذشته هيچ مقاومتي صورت 
چند ماه پس کرد. آن آخرين خدمت هويدا هم اين بود که  راها کار شد اين يمگرفت.  نمي

 يگذراند که افراد خانواده سلطنتاز تصويب شاه را  يبه وزارت دربار رفت دستورعمل از آنکه
 ــ يه وزيران منع و ناگزير شدند همه کارهايشان را از طريق رسماز مراجعه مستقيم ب

ها را  استفادهء سو يخيل يـ انجام دهند که درنتيجه جلوـوزارت دربار و نخست وزير 
 گرفت.  يم

در  را يتي زير فشار قرارگرفتم که کسنعضو برجسته خانواده سلط يکمن خودم از طرف 
و من او را بيکار کردم و  ندمن او را معاون کرده بود از پيش .معاونت وزارتخانه نگه دارم

آن معاونت را اصال از بين بردم. يکبار ديگر همان عضو خانواده از من خواست که چهار 
وام با بهره چهار  ها ريال معني داشت( )آن وقت ريال صد ميليون تومان، چهار ميليارد

هم من ديدم.  هايش را که نقشهساختن يک هتل پنج ستاره در تهران بدهم  يدرصد برا
 يها خواستيم هتل يالزم نداشتيم. ما م يما چنان چيز يبسيار هم زيبا تهيه شده بود. ول

و آن پول را ندادم. يکي از  بسازيم ها شهرستانطبقه متوسط دو ستاره و سه ستاره در 
دو ر نرفتم. تحميل بکند که زير با از نزديکانش را به وزارت ما يخواست يک يم شاهپورها

گرفتند برکنار  سه تن را که از دربار توصيه شده بودند و هر کدام ماهي صد هزار ريال مي
 کردم و اتفاقي نيفتاد. 

ترين افراد به شاه، فليکس آقايان،  تري برخوردم با يکي از نزديک آنجا که به مبارزه جدي
سات ورزش زمستاني که به بود. او تا برکناري من رفت ولي من توانستم دستش را از تاسي

هزينه و متعلق به دولت ولي به نام او بود با همکاري سپهبد نادر جهانباني رئيس شايسته 
کميته ملي المپيک کوتاه کنم. او شرکتي درست کرده بود و درآمد آن تاسيسات را بر 

ن آمد داشت. روزي بهمن باتمانقليچ که مردي با همت و بلندپرواز و دريادل است نزد م مي
ميليون ريال تا آن زمان، تله کابين توچال را  300و مشکلش را با آقايان گفت. او با هزينه 

هاي زير تله کابين مال اوست و بايد  ساخته بود ولي آقايان مدعي شده بود که زمين
ها وام بگيرد و کار متوقف مانده بود.  توانست از بانک شريک آن طرح باشد. باتمانقليچ نمي

ديدار تله کابين رفتم که طرحي بسيار چشمگير و سودمند بود و پس از بررسي و  من به
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ها مال دولت است قراردادي را از تصويب هيئت دولت گذراندم که  آشکار شدن اينکه زمين
داد تله کابين را با تاسيسات جهانگردي آن بسازد و با ضوابط وزارت  به باتمانقليچ اجازه مي

هائي که کرده بوديم و  به مدت طوالني اداره کند. بر اساس حساباطالعات و جهانگردي 
گذاريش را در آورد و بعد همه تاسيسات به دولت تعلق يابد.  از سود آن اصل و فرع سرمايه

هاي دولت سوء استفاده  در اينجا بود که شاه روي القائات آقايان مرا متهم کرد که از زمين
وزير و فرستادن مدارک توانستم ذهن شاه را روشن  ستکنم. سرانجام با پادرمياني نخ مي

 کنم.

هاي لوکس  داد آپارتمان يک قرارداد شگفتاور او را هم که به يک شرکت آلماني اختيار مي
خواست بفروشد به بهاي  زمستاني در ديزين و گاجره بسازد و اگر نتوانست به بهايي که مي

وزير بهم زدم. در همان جلسه  تدلخواه خود به وزارت ما واگذارد به کمک نخس
تواند انحصار واردات گوشت را در  دکترآموزگار به او گفت از اين خيال خام درگذرد که مي

خواست به  دست بگيرد. پيش از ما در کابينه هويدا او دکتر فريدون مهدوي را که مي
بود. من به انحصار واردات شکر او پايان دهد نزد شاه بدنام و از نظر سياسي خرد کرده 

گفت و بر  هائي که مي وزير توانستم در هر جا او را ناکام کنم )با همه دروغ پشتيباني نخست
شد( و اتفاقي هم برايم نيفتاد. براي او هم اتفاقي نيفتاد. وقتي همه چيز در  شاه نيز ثابت مي

 دهد. شود از اين بدترها نيز روي مي يک تن خالصه مي

، وزارت يديگر بخصوص در وزارت کشاورز يها ر در وزارتخانهت مهم ياز اين موارد خيل
که  يآمد. در حکومت آموزگار بود که هژبر يزدان يو اقتصاد پيش م يصنايع، وزارت داراي

نزديک به چهار ميليارد تومان اگر خاطرم باشد به  يها بود و چيز ياز آن دست نزدن ييک
ن آود از بانک صادرات وام گرفته بود بعد که مثال رفته ب يداشت. به صورت يها بده بانک

اعمال نفوذ  يفقط رو ه؛زنند هاي وام را صرف خريد همان بانک کرده بود. به اين صورت
گرفتيم و او را چون به پزشک پادشاه و به رييس سازمان امنيت نزديک بود. ما  يسياس

 ت رائيگانه اين جر مددکترمحوقت  يکرديم. وزير داراي يزندان يمال يها استفاده ءبابت سو
 يها ها را شروع کرد به پس گرفتن. سازمان اين پول کرد و او را به زندان انداخت و

بر خالف اين . اصالح ايران بودحل ايران در خود آن رژيم  توجه نکردند که راه يچريک
 آن در با آنکه رژيم دزدان و جنايتکاران نبود ياينکه رژيم پهلو يغيرممکن نبود. برارژيم 

 يها هم برضد حقوق بشر اتفاق افتاد که در آن سال زيادي افتاد، جنايات ياتفاق م يدزد
آنها  يهم به پايان رسيد. ول اي سياسيه آخر تعطيل شد. ما ديگر شکنجه نداشتيم و اعدام

را انتخاب کردند که همانطور که عرض کردم به مراتب وضع ايران را بدتر از رژيم  يحل راه
  .کرد يم يپهلو
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پيوستند که در خود دستگاه حکومتي هم  يطلب جامعه م اصالح ينها به نيروهاآاگر 
بار در حکومت آموزگار به  نخستين يکه برا يما کسان ـ داشت ينيرومند ينمايندگان خيل

کرديم  يم يهمه ما سع ؛طلب بوديم حقيقتا گروه اصالحو عموم وزيران ديگردولت پيوستيم 
وزير در هيچ  پيش ببريم و نخست يخودمان و وضع دولت را بطور کل يها وضع وزارتخانه

 ياگر نيروها ـدر خود جامعه بود  ،بود کابينهما نايستاد و اين حرکت در خود  يجلو يمورد
اش داريم دير يا  که ما با وضعش و روحيه يپيوستند شاه با آشناي يمبه اين حرکت مخالف 

خواست  يکه م ياينکه او هم رسيده بود به جاي يبرا داد. يزود به اين اصالحات تن در م
خسته شده بود و به  از توقعات پيرامونيانش کشور پيش برود. ديگر خود او هم احتماال

به درخواست هويدا پاسخ مثبت داد و آن خدمت را هويدا کرد که  يهمين دليل به آن آسان
بايد  يم يرسيده بود که نظام يک حزب شاه واقعا به اين نتيجهاينکه دير بود. يا  يالبته خيل

حکومت آموزگار اعالم کرد که  يبشود. و در آخرين روزها يواقع يتبديل به نظام چند حزب
کار را بکند و ما در  خواست اين يهمه احزاب آزاد خواهد بود و واقعا م يانتخابات آينده برا

آماده بشويم. ما  يچند حزب انتخابات يکرديم که برا يحزب رستاخيز بالفاصله رفتيم و سع
نماينده فريدون هويدا که ي ـ بطور اخواهيم داشت. شاه حت يقو يکرديم رقبا يفکر م

نوشته بود و گفته بود که شاه به او ماموريت  يپيش مطلب يمتحد چند ايران درسازمان ملل
ر نظر نظارت بر آن انتخابات د يرا برا يطرفيت بئمتحد هي داده بود که در سازمان ملل

در ايران بکند. اين اقدامات شاه در آن دوران  يبگيرد ـ واقعا خيال داشت که انتخابات آزاد
آنها دچار  يشد. ول ميگرفته  يمخالف جد يبايست از طرف نيروها يباز سياس يو فضا

وتسه تونگ و حتا انورخوجه ئرا و مااگو و غرق در عوالم چه وحتا نيهيليسم رمانتيسم انقالبي
 يبودند و کار خودشان و کشور را به جايياسر عرفات  و فيدل کاسترو ورشکسته و يآلبان

احساس  شان هنوز از مبارزه گرچه ،کشاندند که امروز مسلما از بابتش خوشحال نيستند
 ـ يک نمونه ديگر از استعداد ايراني در جدا کردن مقدمات از نتيجه. کنند يم يسربلند

 
در درون ايران، کنفدراسيون  یچريک یها ندر کنار جريا ــ اميرحسينی

کنيد کنفدراسيون  یدر خارج از کشور بسيار فعال بود. فکر م یدانشجويان ايران
که دولت کارتر به ايران وارد کرد و اصوال  یدر انتقادهاي یدانشجويان ايران
 ايفا کرد؟  یاو نقش یداخل یها عليه شاه و سياست یالملل تحريک جو بين

 
 يها از بهترين نمونه يدر خارج يک ير زياد. کنفدراسيون دانشجويان ايرانابسي ــهمايون 
شود. جماعت بسيار بزرگ دانشجو پراکنده در  يتاريخ ايران محسوب م يسياس يسازمانده

موثر به وجود بياورند که بيشتر  يخيل يسياس يسطح جهان توانسته بودند يک گروهبند
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شد. به اين صورت که حکومت محمدرضا شاه به  يذيه مخود ايران تغ يهم از منابع مال
 يکرد. مقادير قابل توجه يم يا بسيار سخاوتمندانه يها در خارج کمک يدانشجويان ايران

 يداشتند برا يفراوان يارز با نرخ بسيار پايين هر ماه در اختيارشان بود و اينها امکانات مال
هست و  يکردند. احتماال شواهد يک ماينکه به کنفدراسيون کمک کنند و صميمانه کم

هم از منابع  يديگر يفور يها کمک يام که در موارد خوانده و شنيده يمن در جاهاي
 يها شد. احتمال اين هست که شرکت يبه کنفدراسيون داده م ياقدامات معين ينامعلوم برا

بر حکومت  يبا ايران داشتند فشار يکه مذاکرات يکه هميشه ميل داشتند در مواقع ينفت
عناصر در کنفدراسيون که به اندازه ديگران سالم  يا به پاره يهاي شاه وارد بياورند کمک
بود با  يايران يکنفدراسيون اصوال يک سازمان اصيل دانشجوي ينبودند کرده باشند. ول

در  يبا شاه و رژيم پادشاه يالعاده باال و مبارزه بسيار موثر فوق يتشکيالت يها قابليت
 از ايران کردند. خارج

ديدند و حاضر  يله ايران را بيش از اندازه راديکال مئاشکال آنها هم در اين بود که مس
رژيمش به خود راه بدهند. آنها  يها يدرباره مقاصد شاه و تواناي ينبودند کمترين ترديد

و ترين زمان  اين رژيم و در کوتاه يجز سرنگون يصد در صد اطمينان داشتند که هيچ راه
شان خود آنها را نيز  لوحي سياسي سونگري و ساده يک ترين وسيله ممکن نيست. به خشن

خميني را به رهبري  1342/1963خرداد  1۵برباد داد. آنها همان پس از شورش اسالمي 
پذيرفتند. چند سال پيش در سانفرانسيسکو از يکي از سران کنفدراسيون شنيدم که در 

اش هواپيمائي را پر کرده و به ايران رفته بودند که به  قالبيفرداي انقالب با دوستان ان
گفت از آن هواپيما تنها اندکي زنده ماندند و به بيرون گريختند.  پيروزمندان بپيوندند. مي

ها براي زنده کردنش به  ها پس از انقالب از سياست کنار کشيدند و کوشش کنفدراسيوني
برند ــ يادگارهاي عصر  همان عوالم بسر مي جائي نرسيد. تنها چندتني هستند که در

و  بسيار موثر بوداز نظر صرف سازماندهي کار کنفدراسيون  ماا کودکي سياست در ايران.
 من در سازماندهي حزب مشروطه ايران از تجربه آن بهره گرفتم.

 
ما  یآموزگار با خودتان و پيشنهاد پست وزارت برا یاز تماس آقا اميرحسينی ــ

 .بگوييد
 

ي خودش در بابلسر يک ميهمان يها در ويال غالمرضا هر سال تابستان شاهپور ــ همايون
 اوايل 13۵6در سال  .مخانممن و  ،داد. و ما هم دعوت داشتيم يم به افتخار شاه و شهبانو

 او کابينه را کشيد و گفت قرار است که يآموزگار مرا به کنار يمرداد بود. در آن ميهمان
با خانمم اول  خاموش ماندم وبشوم. من  يمن وزير اطالعات و جهانگردو تشکيل بدهد 
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دهم در آن سمت کار نکنم و خانمم بيش از  ميمن گفتم ترجيح  اين سمت مخالفت کرد.
 يخواه يبپذير مي خواه ياست که گرفته شده است و م ياو گفت که اين تصميم يمن. ول
دادم در همان کار  يمن واقعا ترجيح منيست.  يسمت ديگر و خالصه همين است .نپذير
 يحزب هم اعليحضرت فکر ديگر يگفت که برا او يبمانم و حزب را پيش ببرم ول يحزب

خسته شده بودم  يکرده است. من از چند سال پيشش از دست وزارت اطالعات و جهانگرد
رفتار  وضع مطبوعات و خواست از سر باز کند و يم بيشتر وزيران کساني بودند که هويدا

نظم و پر از  يآميز و ب هرج و مرج يقدره با مطبوعات هم ب يحکومت يها دستگاه
ادارات  يها مديرکل يشده بود که قابل تحمل نبود. يعن يباز يو پارت يمالحظات شخص

را که دوست نداشتند  يانتشار اخبار يکردند و جلو يهم به وزارت اطالعات مراجعه م
سرکوب مطبوعات  يديگر برا يها به اسباب دست وزارتخانهگرفتند. وزارت اطالعات  يم

 بود.  يو شخص يادار و بيشتر يسياسکمتر له ئتبديل شده بود. مس

نخواهم داشت و فکر کردم که از طريق کار در وزارت  يمن ديدم که ديگر در حزب جاي
در که  ي رامشارکت عموم ،را يخواهم توانست آن طرح بسيج مل ياطالعات و جهانگرد

نگاري و کار حزبي اين اميد ضعيف را به  تجربه روزنامهکرديم دنبال کنم.  يل معمحزب 
من داده بود که شايد بتوان بخشي از جامعه روشنفکري، از طبقه متوسط را براي اصالح از 
درون بسيج کرد. من مشکل اداري و سياسي ايران را در مداخله بيش از اندازه دولت در 

دولت به عنوان متصدي و نه سياستگزار و داور و فراهم آورنده نيازهاي ديدم؛  کارها مي
اي  کرد. هر روز مقررات تازه نوشتم ولي اثري نمي زيرساختي جامعه؛ و در اين باره بسيار مي

بست و دست مامور دولت را براي سوء استفاده باز  شد که دست و بال مردم را مي وضع مي
توانم به دگرگوني نگرش دستگاه  ئت وزيران بهتر ميکرد. فکر کردم از درون هي مي

بخشي  رشد و قدرت که به "عمل تصدي"حکومتي، و بيرون بردن هرچه بيشتر حکومت از 
سازي يا اداره فروشگاه يا کارخانه نبود.  انجاميد کمک کنم. کار دولت خانه طبقه متوسط مي

ذار کرد. حکومت بايست شد به بخش خصوصي واگ حتا بسياري از خدمات عمومي را مي
هاي تشويق کننده مردم را به  کرد و با سياست سازي و شهرسازي را اجرا مي ضوابط خانه

هاي ساختماني را انجام دهد و بهمين  داد نه اينکه خودش کار شرکت سازي سوق مي خانه
در هاي ديگر. به نظر من رهبري و مديريت در توانائي واگذاري اختيارات  ترتيب در زمينه

عين نظارت و تسلط کلي بر جريان کارها و روندها و آمادگي براي اصالح و تجديدنظر 
روي نشانه قدرت مديريت و رهبري نيست. در حکومت ايران  است. تمرکز اختيارات به هيچ

خواست اختيارات خودش را زياد کند و ناکارائي به درجات باال رسيده بود. اما  هرکسي مي
ها بود در  وزارت احتماال يک انگيزه نهاني هم دخالت داشت. من سال در پذيرفتن پيشنهاد

 شدم.   بردم، بويژه در کار حزب، و کم کم به جاذبه آن تسليم مي حاشيه قدرت بسر مي
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اي براي سپردن کارها به بخش خصوصي و درآوردن  در وزارتخانه خودمان برنامه گسترده
ظارت اجرا کردم. با همکاري مهدي دها که گزاري و ن وزارتخانه به يک دستگاه سياست

کرديم به اجاره داديم که به ما  هاي فراواني را که اداره مي مدير تواناي جهانگردي بود هتل
اي بسازيم. رستوراني را  هاي تازه رفت هتل خصوصي نمي داد در جاهائي که بخش اجازه مي

ايان رسيد اجاره داديم و قرار بود هم که وزارتخانه در تهران ساخته بود و در زمان من به پ
گيريم آنجا را به آزمايشگاهي براي گردآوري و تهيه  اي که از شهبانو مي با عطيه
هاي سراسر ايران و بازرگاني کردن آشپزي درخشان ايراني که يکي از چند آشپزي  خوراک

 مهم جهان است به منظور جهاني کردنش در آوريم. يک کار ديگرم آموزشگاه عالي
هاي تابستاني کارمندان دولت در کنار خزر  جهانگردي بود که داشتيم در يکي از اردوگاه

کرديم و همه مقدماتش با سرعت  براي پرورش کادر جهانگردي از جمله هتلداري برپا مي
هاي مسافرتي  هاي جهانگردي به اتحاديه آژانس آماده شد. درکار واگذاري اداره گشت

هاي  ان رسيد. در جلسات بررسي بودجه در سازمان برنامه سخنرانيبوديم که کار من به پاي
کوتاه من درباره بيرون کشيدن دولت از عمل تصدي در اقتصاد بسيار تازگي داشت و 
آلکساندر مژلوميان معاون سازمان برنامه و همشاگردي دبيرستاني من با خوشحالي و 

د. او يکي از دو سه مقام سازمان کر شگفتي از نظرات وزير اطالعات و جهانگردي ياد مي
رويه برنامه پنجم و پيامدهاي ويرانگر آن تا حد انقالب  برنامه بود که درباره افزايش بي

 هشدار داده بود. 
وزارت اطالعات و جهانگردي با همه گسترشي که کيانپور بدان داده بود وزارت سنگين 

ها  اش به رسانه رفت ولي با دسترسي هاي ديگر به شمار نمي وزني در مقايسه با وزارتخانه
ام به  اي هاي رسانه داد که با تکيه به توانائي ترين وزارتخانه بود و به من امکان مي سياسي

شديم.  يو معرف پذيرفتم يدو دل يرا با کم پيشنهاد دکتر آموزگار آن اهميت الزم را بدهم.
و به  ،پادشاه آنجا بود ،رفتيم يبايد به رامسر م يبود و م يخاطرم هست که روز بسيار گرم

لباس  ،پوشيدند يلباس فراک م يشديم و وزيران در مواقع معرف يم يحضور پادشاه معرف
 ــ فراک روز به اصطالح ــ يسياه فراک در آن فصل گرما. من يک لباس فراک خاکستر

ران هم ام تا آن زمان، که در ميان سياستگ از دکترعلينقي عاليخاني دوست سي و پنج ساله
عصر خود از نظر انتلکت کمتر مانندي دارد و پدر صنعت بزرگ ايران است، گرفتم و 

 م. همها دهپوشي تابستانينفر که لباس  1۵،16هستم در اين  يپوشيدم و ديدم که تنها کس
آش شدم و  ميان از همان روز اول يک نخود صورتيريختند. به  يلباس سياه عرق م با

 يا همان نخود ميان آش بود. وضع ويژه ،کم و بيش تا پايان يوضعم در دستگاه حکومت
ها بود شايد از  دولت را زنده کردم. سال يبود. در وزارت اطالعات من سمت سخنگو

دولت شدم و هر  يدولت در کار نبود. من سخنگو يبه بعد ديگر سخنگو 1334 -1333
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دادم و گاه  ييق خبرنگاران مبه مردم از طر يهفته پس از جلسه کابينه از تصميمات گزارش
کردم و کم  يمو تشريح دولت را اعالم  يها سياست يمطبوعات يها مصاحبهدر و بيگاه هم 

 يباال برد و يک وزنه سياس يدولت مقام وزارت اطالعات را خيل يسخنگوي نهادکم اين 
  پيدا کرد. يا العاده فوق

ن خارجي که کسي را از نوع خود يافته هاي فزاينده خبرنگارا از همان آغاز کار با درخواست
هاي آخر هرهفته دو سه مصاحبه داشتم. آنها  بودند براي مصاحبه روبرو شدم و در ماه

خواستند صحبت  رفتند و با هر که مي خواستند مي آمدند و هرجا مي آزادانه به ايران مي
سيستم بدترين هاي سرسبد  هاي طبقه باالي تهران از زبان گل کردند و در ميهماني مي

گفت.  هايشان همه از نيمه خالي ليوان مي شنيدند و گزارش حمالت را به اوضاع کشور مي
بود  اما همان آزادي که در هيچ کشور پيرامون ايران تا شمال افريقا برايشان فراهم نمي

اي بود که  گذشت نشان دهد. اين جامعه توانست ويژگي اساسي آنچه را که در ايران مي مي
پرست و  شد و نيازي به انقالب خونين به سرکردگي آخوندهاي پول ت گشاده ميداش

 داشت. زورگو و مرتجع نمي
نگاران خارجي، درخواست کنندگان وام براي ساختن تاسيات جهانگردي  گذشته از روزنامه

خانه سنتي مراجعه کنندگان هميشگي من بودند. ما اعتبارات زيادي براي  از هتل تا قهوه
پرداخت و وام  ه آنها نداشتيم و سيستم بانکي ايران هم جز به کارهاي صرافي نميکمک ب
گنجيد. با وزارت صنايع گفتگو کردم که از اعتبارات  گذاري در تصورش نمي سرمايه
گذاري براي توسعه صادرات مبالغي در اختيار ما بگذارند ولي آنها جهانگردي را  سرمايه

خواستند هرچه بيشتر دست  دستگاه اداري ديگري مي شمردند و مانند هر صادرات نمي
آالت  گذاري صنعتي هم صنعت را در ماشين هاي اختصاصي سرمايه خودشان باشد. بانک

هاي جهانگردي بود.  اي که به نظرم رسيد يارانه دادن به وام کردند. چاره خالصه مي
همه شرايط معمول  موافقت جليل شرکاء، رئيس بانک ملي را جلب کردم که پس از احراز

درصد  بود بپردازد ولي  14يا  12هائي را با حساب بهره معمول بانک که  بانکي، چنان وام
اش را ما بپردازيم. با توجه به نرخ باالي بهره در  از وامگير نيمي از بهره را بگيرد و بقيه

سي شدن ماندگي سيستم بانکي که خود نتيجة نبود اعتماد در جامعه و سيا ايران و عقب
داد که  بود و اجازه مي همه کارهاست، آن طرح با همه غير متعارف بودنش کامال عملي مي

دولت بجاي ساختن هتل و امثال آن، هر سال با صرف چند ده ميليون ريال که آنهم به 
رفت، صدها ميليون ريال سرمايه خصوصي را در صنعتي  جيب ديگرش يعني بانک ملي مي

کرد بکار اندازد و هزاران اشتغال  مي "صادر"تا مسجد شاه اصفهان را  خانه که از چاي قهوه
هاي ديگر  گرفت چندين برابر يارانه را درآورد. در زمينه توليد کند و از مالياتي که مي

   خواست. شد همين کار را کرد.  ولي اينها همه اندکي زمان مي گذاري نيز مي سرمايه
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زگار با شما در بابلسر و پيشنهاد پست آمو یآقا یدر گفتگو اميرحسينی ــ
به شما ايشان گفتند که اين تصميم گرفته شده  یوزارت اطالعات و جهانگرد

 هم؟ است. اين تصميم را ايشان پيشاپيش گرفته بود يا اعليحضرت يا هر دو با
 

کرد. احتماال پادشاه هم  يوزير نام وزرايش را اعالم م است که نخست يطبيع ــهمايون 
به  ـبيايند ـ ياين جهت، نه اينکه کسان زاـ بيشتر ـبمانند  خواست يمکه  را ينکسا

 .دوتايشان بعدا کنار رفتند يماندند. يک يگفت. از کابينه هويدا عده زياد يوزير م نخست
 وزير به پادشاه گفته بود و پادشاه پذيرفته بود. نخست

 
حضرت هم تشکيل اميرحسينی ــ هيئت دولت در آن زمان در پيشگاه اعلي

ای دوبار  ام که گويا هيات دولت هفته داد؟ من اينطور خوانده جلسه می
 . داد يکبار با حضور اعليحضرت يکبار بدون حضور ايشان تشکيل جلسه می

 
همايون ــ نه ديگر از اواخر شايد از اواسط حکومت هويدا اين رسم ترک شد و هويدا 

شاه برقرار بکند و جز دو سه تن از وزيران کمتر  تري با خود موفق شد که ارتباط مستقيم
داشت و عموما از طريق خود هويدا بود و بعد در  وزيري مستقيما با خود شاه تماس مي

وزير با شاه ارتباط  تر شد و وزرا عموما از طريق خود نخست دولت آموزگار اين رسم قوي
 ه نبودم.داشتند . من هرگز شاهد تشکيل هيات وزيران در حضور پادشا

 
، برخورد شما با ینگار با توجه به پيشينه شما در کار روزنامه ــ اميرحسينی

 مطبوعات در دوران وزارتتان چگونه بود؟
 

به وزارتخانه رسيدم اولين تصميمم اين بود که به  يوقت يدر زمينه کار مطبوعات ــهمايون 
د و الزم نيست به وزارت ها خبر داديم که ديگر آنها را سانسور نخواهيم کر روزنامه

خودشان بايد  يخواهند چاپ کنند. ول ينم هچ خواهند و ه مياطالعات اطالع بدهند که چ
له ئـ که چه مطالبي حساسيت دارد و اگر مسـکه دارند  يا ـ با تجربهـتشخيص بدهند 

صورت ما کنترل روزانه بر  پيش آمد ما به آنها خبر خواهيم داد. در غير اين يخاص
اي  هفتهنبود و  ياين کاف يها عمل شده بود برداشتيم. ول عات را که رسم بود و سالمطبو

ما شديم.  ها دچار ناراحتي شاه و نخست وزير مي هاي روزنامه يکي دو بار از بابت نوشته
که سانسور  يديديم که حد و حدود مطبوعات را تعيين کنيم و در شرايط چاره را در اين

 ي، آنها تکليف خودشان را بدانند و ما هم به زحمت نيفتيم. طرحدر واقع بود ينبود ول
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ول حفظ منافع ئما مس دو،ما مطبوعات را سانسور نخواهيم کرد.  يک،م که نوشت
ول چاپ شدن پاسخ آنها در ئديگر در مطبوعات نيستيم. ما فقط مس يها وزارتخانه

اند باشد.  ها درباره آنها نوشته که روزنامه يکه متناسب با مطلب يها هستيم به صورت روزنامه
اش به ما  بقيه يولش هستيم. ولئداريم و مس يرا محفوظ م يدولت يها ما حق پاسخ دستگاه

حمله کرد و انتقاد کرد  يا به وزارتخانه ،ت حمله کردحکومبه  يا مربوط نيست. اگر روزنامه
ها  که روزنامهرا  يدموار سه، .او را نخواهد گرفت يت جلوحکومتواند و  يآزاد است و م

بود که زير نظر شاه  اموريکه همه  مچاپ مطالب اجازه بگيرند معلوم کرد يبايست برا يم
خانواده پادشاه ، سياست خارجي، وزارت جنگ، مسايل  ،شخص پادشاه و مربوط به شاه بود: 

تقاد کنند و ان آن ها از دولت پذيرفت که روزنامههيئت آزاد بود و  امور. بقيه يو امنيت ينظام
 پاسخ بدهد. 

تهيه  يها مطالب ها در پاسخ به روزنامه کرديم. و گاه و بيگاه وزارتخانه يکار را ما م اين
کم يک کنفرانس  که چاپ کنند. هر ماه هم دست داشتيم مي کردند و ما آنها را وا يم

ها  هآمدند خبرنگاران روزنام يگذاشتم که وزيران م يدر وزارت اطالعات م يمطبوعات
هايشان را  کردند و آنها سياست يبحث م يا آمدند و با وزيران مدت قابل مالحظه يم

اش  يکردند و پ يم يبه وزير يکه حمالت سخت يدادند. گاه و بيگاه هم کسان يتوضيح م
گذشته آنها را برکنار يا مجازات  اننداينکه م يما بجا ـحاال به هر دليل ـ ـند ـفترگ يم را

و  ي،کرديم، جلسات سه چهار نفر يکرديم، وزير مربوط را هم دعوت م يم شانکنيم دعوت
گفتند. و به اين صورت ما يک  يداد و آنها داليلشان را م يآنها توضيح م يوزير برا

ه ب زمانمساله سانسور پيدا کرديم. البته در آن  يدر آن شرايط برا نيچهارچوب عقال
مورد  يتوقعات باال بود که همين مقدار هم خيلمخالفت با رژيم باال گرفته بود و  يقدر

ها  روزنامه يشد. ول يحمله قرار گرفت و از طرف مخالفان به عنوان سانسور و اختناق تلق
پيش نيامد مگر در  يا اولين بار بود. مشکل عمده يبه راحت کشيدند. برا يواقعا نفس

از خبرنگاران آيندگان را  يکشعر انستيتو گوته و آنجا ما مجبور شديم که يي ها جريان شب
که البته  ي،کنار رفت تا مدت کوتاه ينگار القلم کنيم و او از کار روزنامه به اصطالح ممنوع

  .هم نداشتم يراه ديگر يبخشم ول يهيچ من خودم را بابت اين قضيه نم
اي داشته  توانست آثار درازمدت سازنده دو طرح مطبوعاتي در دست اجرا داشتم که که مي

به توافق  International Herald Tribuneباشد. با شرکت ناشر اينترنشنال هرالد تريبون
رسيديم که يک چاپ تهران داشته باشد. آن روزنامه در همان وقت در چند شهر اروپائي و 

رسيده است( و موافقت کرد تهران را هم بر  13شد )امروز به  آسيائي همزمان منتشر مي
ا به تصويب هيئت وزيران رساندم و تاکيد کردم که سانسوري در مورد آنها بيفزايد. طرح ر

المللي به پا خواهد شد. حسابم اين بود که اگر  آن روزنامه نبايد باشد زيرا يک اسکاندال بين
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هاي خودمان  المللي بتواند آزادانه در باره ايران گزارش دهد روزنامه اي در سطح بين روزنامه
خواهند شد و به تدريج مشکل سانسور را برطرف خواهيم کرد.  نيز کمتر دچار سانسور

المللي و  همچنين در کار ساختن يک خانه مطبوعات براي تمرکز دفترهاي خبري بين
ها بودم و با سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران صحبت  هاي مطبوعاتي و سخنراني مصاحبه

نگاران  که تماس هر روزي روزنامهرسيد  کردم که اداره آن را بر عهده گيرد. به نظرم مي
کار داشت شان به باال بردن سطح مطبوعات کمک خواهد کرد.  ايراني با همکاران خارجي

يک قانون تازه مطبوعات هم نوشتم که در آن حق رفت که به انقالب برخورد.  يپيش م
جانده شده ها گن نگاران به افشا نکردن منبع خبرهاي خود و مسئوليت مدني روزنامه روزنامه

بود و هردو آنها براي يک مطبوعات مسئول که گام به گام رو به آزادي برود ضرورت 
داشت. طرح آن قانون را برخالف معمول پيش از تسليم به مجلس انتشار دادم و در 

ها انتشار يافت که آگاهان نظرات اصالحي بدهند. ولي چون هنوز در مورد دادن  روزنامه
ار را به دولت داده بوديم و از آزادي کامل مطبوعات فاصله داشت امتياز روزنامه اختي

نگاراني به آن حمله کردند. ما آن طرح را در وزارتخانه اصالح کرديم و حق شکايت  روزنامه
شان رد شده بود شناختيم ولي به استعفاي  به دادگستري را براي کساني که درخواست

من در آن فضاي سياسي و فکري که هيچ تدريجي  approach دولت برخورديم. رهيافت
انديشيد، چنانکه بزودي نشان داده شد، بر شعارهاي آزاديخواهانه  کس به دمکراسي نمي

پشتوانه برتري داشت و هواداران آزادي مطلق مطبوعات خود پيشاهنگ پاکسازي  بي
مخالف  رو و راستگرا و ها شدند و در همان دولت شريف امامي همه عناصر ميانه روزنامه

رو خود کردند. بدين گونه  خميني را با توسل به خشونت، يا بيرون راندند و يا با تهديد دنباله
 ها در چهار پنج ماهه پاياني رژيم پادشاهي سراپا انقالبي شده بودند. بود که روزنامه

و براي  پيش آمد يمسايل ديگر هاي آخر در ماه ياين رابطه ما با مطبوعات بود ول
هاي محلي از يک  ها در بزرگ کردن خبرهاي آشوب هاي روزنامه روي از زياده جلوگيري

 سو و مقابله با حمالت رئيس ساواک از سوي ديگر دوباره سانسور را برقرار کرديم. 
 

 اميرحسينی ــ حمالت رئيس ساواک از چه بابت بود؟
 

ي از او دور بودم و گشت ول همايون ــ پيشينه آشنائي من با ناصر مقدم به آيندگان بر مي
شناختم رفت و آمد داشتم.  ترين مقام ساواکي بود که مي برعکس با پرويز ثابتي که فهميده

اي  آمد و به محض آنکه در حکومت شريف امامي دست گشاده مقدم از ثابتي خوشش نمي
ه اش با آنها خوب نبود بازنشست يافت او را با جمع ديگري از مقامات ساواک که البد ميانه

ها انتشار داد. انتشار آن خبر در حکم دادن چراغ سبز به  هاي آنها را در روزنامه کرد و نام
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ترين ضربات را از ثابتي به عنوان رئيس موفق کميته  هاي گوناگوني بود که سخت چريک
توانند حسابشان را با کساني که  ها مي مشترک خورده بودند. معنايش آن بود که چريک

داشتند پاک کنند. ثابتي البته با هوش سرشارش زود اين معني را دريافت و ديگر نگهباني ن
 از ايران خارج شد. 

تا وزارتم برخوردي با مقدم نداشتم. هنگامي که به رياست ساواک گماشته شد که نخستين 
( که سراسر با انتصابات نامناسب از سوي 13۵7/1978انتصاب نامناسب شاه در سالي بود )

روان به قدرت رساند، دو برخورد  د و انقالبيان اسالمي را عمال بر روي تختاو پوشيده ش
هاي خالي بود که  سخت با او پيدا کردم. اول بر سر طرحي  براي اجاره دادن اجباري خانه

اي براي مسائل  هاي سرنيزه حل او و آموزگار پشتيبانان پرشورش بودند. من با اين راه
دم و اصال اين يکي از دالئل ورودم به کابينه بود. با مقدم اقتصادي و اجتماعي مخالف بو

شبي در يک ميهماني، در خانه خودمان در باره نا معقول بودن آن طرح و اينکه بجاي حل 
سازي خواهد انجاميد بحث پرحرارتي کردم ولي نه او و نه  مسئله مسکن به رکود خانه

اي که من با برنامه  نتظار بود که کابينهآموزگار متقاعد شدند. اين براي من بسيار خالف ا
کاهش مداخالت دولت به آن راه يافته بودم، مداخالت را يک گام بزرگ و ويرانگر ديگر 

اي عادت کرده بودند که هر فعاليتي را در حوزه عالقه و  برد. وزيران به اندازه پيش مي
ر به کار کند کردن عمل خود زير مقرراتشان در آورند که وزارت فرهنگ هنر، که بيشت

آمد، طرحي را به هيئت وزيران آورد که تهيه فيلم را در ايران به  آفرينندگي هنري مي
روي توسعه آمرانه )در آن  آورد. من توانستم جلو اين آخرين زياده انحصار آن وزارت در مي

دم مورد عدم توسعه( را در رژيم پادشاهي بگيرم ولي در هيچ زمينه ديگري جز در کار خو
 به ياد ندارم که کامياب شده باشم.

تر بر سر بلوچستان روي داد. دبير حزب رستاخيز در بلوچستان،  برخورد دوم و خطرناک
بر، که مردي دلسوز و کارامد بود و ارتباطش را با من حفظ کرده بود به  دکتر رضا حسين

در تيول خود  ها پيش آن استان را من نوشت که روساي ساواک و ژاندارمري که از سال
آنها بر اعتبارشان  "فرو نشاندن"ها هستند تا پس از  داشتند خود عوامل اصلي نا آرامي

باغي فرمانده  وزير دادم. آموزگار، مقدم و عباس قره افزوده شود. من گزارش او را به نخست
ع ها مانده بودند دفا اي دعوت کرد و من از تغيير روسائي که سال ژاندارمري را به جلسه

مانده به مدت طوالني ناچار به فساد  کردم و گفتم رياست در يک استان دور دست عقب
تر و  انجامد و دليلي ندارد که آنها را همچنان نگه دارند. پيشنهاد کردم که روسائي جوان مي

تر به استاني که بيش از همه نياز به توجه دارد فرستاده شود. آنها از ماموران خود دفاع  پاک
توانست هرکس  هايشان تيرگي دشمني و تنفري را ديدم که مي و من در چهره کردند

ديگري را در موقعيت من بترساند. در دولت ازهاري آنها که به عنوان اعضاي دار و دسته 
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فردوست قدرت اصلي حکومت شده بودند فرصت يافتند که از جمله حساب خود را با من 
شان کامل شود. مقدم در حالي که چشمانش را  زيپاک کنند. ولي روزگار نگذاشت که پيرو

کرد به دست انقالبياني که هرچه توانسته بود به پيروزيشان کمک کرده بود اعدام  باور نمي
باغي که سوگند وفاداري به خميني امضا کرده بود بازمانده عمرش را دست و پا  شد و قره

ها مال آنها  خنده به قول انگليس اش گذراند. آخرين زنان براي به جوي آوردن آبروي رفته
 نبود.

ها با  ها که تا آغاز آشوب اما حمالت مقدم به من از بابت برداشتن سانسور بود. روزنامه
هائي که  روي عمل کرده بودند اندک اندک با آب و تاب دادن به خبر آشوب ميانه

تر  ضا را بحرانيها و امثال آن نبودند ف عمومشان بيش از حمالت ده بيست نفري به بانک
ها از هرسو شدت گرفته  از آنچه بود کردند. در آن اواخر فشار براي برقراري سانسور روزنامه

روزنامه اطالعات  13۵7/1978بود. پس از برچيده شدن پادشاهي در افغانستان در بهار 
همه صفحات يک شماره انيس چاپ کابل را که خبر انقراض پادشاهي در آن چاپ شده 

ها بود به  اش انتشار داد. اطالعات که در جلب خوانندگان سال راه صفحات معموليبود هم
رسيد پيشرو حرکت انقالبي شده بود و تا آنجا که به خاطر دارم عکس  پاي کيهان نمي

بار در آن روزنامه چاپ کردند و  تقريبا تمام صفحه خميني را در صفحه اول براي نخستين
ها بوده است صدها هزار نسخه را چون  الب از توطئه نفتيمردمي که بعد مدعي شدند انق

ورق زر خريدند و روزنامه کيهان نيز روز بعد با موفقيت بيشتري اين رهگشاد  
breakthrough  را دنبال کرد. فرداي روز بازچاپ انيس يک مقام وزارت خارجه تلفن کرد و

نگاري کرده  يک ابتکار روزنامهمعتقد بود بايد اطالعات را توقيف کرد. من گفتم اطالعات 
است و گفتگو را پايان دادم. او حق داشت، و کار اطالعات يک دعوت آشکار به براندازي 

رفت و به  نظام پادشاهي بود ولي توقيف روزنامه در آن شرايط جز نشانه هراس بشمار نمي
اهميت سياسي رويدادي که نه بسياري از آن آگاه شدند و نه اثرش چند روزي بيشتر پائيد 

 داد. المللي مي اندازه نگرفتني و بازتاب بين
من براي پوشاندن جناح راست خود و براي جلوگيري از حمالت موثر مقدم دوباره سانسور 
را برقرار کردم. البته سه چهار ماه بعد، وزارت ما در دولت شريف امامي منشور آزادي 

مطبوعات امضا کرد که در حکم تحويل مطبوعات را با سنديکاي خبرنگاران و نويسندگان 
ها از سوي  دادن دربست مطبوعات به نيروهاي انقالبي بود و با پاکسازي روزنامه

 نگاران چپگرا معناي کامل آزادي مطبوعات را آشکار گردانيد.   روزنامه
 

اميرحسينی ــ پس از انتصاب شما به وزارت اطالعات و جهانگردی برخورد 
نگار به  ما چگونه بود؟ آيا خوشحال شدند که يک روزنامههمکاران مطبوعاتی ش

 وزارت رسيده يا اينکه به نوعی حسادت کردند؟
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همايون ــ نه بسيار بد بود. من در سنديکاي نويسندگان و مطبوعات دشمنان سوگند 
اي داشتم که يا اعضاي حزب توده بودند يا از جبهه ملي بودند و از نظر سياسي با  خورده

ف بودند. از نظر همکاري هم من چون از پايين کار مطبوعاتي را شروع کرده من مخال
خوان روزنامه اطالعات بودم و کار  بودم، خيلي پايين در حکم کارگر چاپخانه و نمونه

اي از آنجا شروع شده بود، کمتر کسي دل خوشي داشت که من تا  ام بطور حرفه مطبوعاتي
توانستند  را به سيا و موساد و هرجايي و هرکسي که ميام و هرگونه پيشرفت م آنجاها رفته

کردند. نه، من کمتر ديدم که در ميان همکارانم کسي خوشحال شده  بتراشند منتسب مي
کردم. علت ديگرش هم شايد اين بود که من  باشد در حالي که من راه را براي بقيه باز مي

داشتم  نگاري آن روز ايران مي امهتوانستم نظر پائيني را که به سطح روزن به دشواري مي
نگاران بيست سي درصدي بيشتر، از سطح سزاواري  پنهان کنم. در ميان آن نسل روزنامه

 رفت. برخوردار نبودند. آيندگان از اين نظر حقيقتا استثنائي بشمار مي
ها را به وزارتخانه دعوت کردم و برايشان از  سردبيران روزنامه ۵7/78در اوايل سال 

عيت خطرناکي که پيش آمده است گفتم و هشدار دادم که اگر به جريان اصالحي که موق
در حال پيشرفت بود کمک نشود جايگزين اين وضع کساني خواهند بود که هيچ درجه 

شان را دربرابر حرفه خودشان يادآور  آزادي مطبوعات را تحمل نخواهند کرد. مسئوليت
تر کنيم.  د که گام بگام دامنه آزادي را گستردهشدم و دعوت کردم که با ما همکاري کنن

ولي با آنکه يکي از حاضران، رحمان هاتفي، به دکتر مصطفي مصباح زاده گفته بود که در 
هاي حسابي شنيده است هيچ واکنشي نشان داده نشد و در خود آن جلسه هم  جلسه حرف

هاي  درباره سياستبحثي در نگرفت. يکبار دکترآموزگار سردبيران را دعوت کرد که 
خواست يک  وزير که نمي مطبوعاتي بحث شود ولي از آن هم چيزي در نيامد. نخست

گوئي بسنده کرد. من هم گفتم وزارت  نگار کمترين رنجشي از او پيدا کند به کلي روزنامه
اطالعات و جهانگردي مسئول مطبوعات نيست و کنترلي بر آنها ندارد و هر دستگاه دولتي 

شود. اين وضع بود و  ها مربوط است و هر اقدامي از پيش خنثي مي روزنامهخودش با 
 هرکس به راه خودش رفت تا اختيار از دست همه بيرون رفت.  

 
هيات دولت آموزگار به پيشگاه پادشاه، شما  یپس از معرف ــ اميرحسينی

 یها ملکرديد. در آن ديدار پادشاه دستورالع یمعاونين خودتان را به پادشاه معرف
 که داشتيد به شما دادند؟ یا پست تازه یبرا یخاص

 
وزارت  به ياينکه من وقت يمعاونان چندين ماه طول کشيد. برا يمعرف ــهمايون 

يک  .بود يتحميل يشش معاونت داشت که يکيش بکلرفتم  ياطالعات و جهانگرد
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ا را حذف کردم. تا ت ، مثل همه جا بيکاره هم بود. من اين دويريز معاونت طرح و برنامه
مدتي و کارآمد کردن وزارتخانه را بپذيرد  ياين صرفه جوي يو استخدام يسازمان امور ادار

بود. ما مجبور بوديم تالش کنيم که آن سازمان بپذيرد که ما  ي خنده آورخيلکشيد. 
 يبود. به هرحال تا بپذيرند مدت همينکه کار آنان ي دستگاه را جمع وجور کنيم. در حال

وزارتخانه را با چهار معاونت تجديد سازمان کردم و به شاه  سرانجامطول کشيد و من 
اهلل تدين بود که از پيش مديرکلي مطبوعات را بر  معاون مطبوعاتي عطاءکردم.  يمعرف

توانست به زدودن تصوير زننده سانسورگر از  اش مي عهده داشت و دانش و خوشخوئي
ثابت بر  ک کند. معاونت جهانگردي را مهندس کاشانيوزارتخانه که منظور من بود کم

عهده گرفت که وجودش براي  اجراي طرح هاي گسترده ساختماني ما مغتنم بود. 
هاي ترکيه و اتريش از  دعوت رسمي که دولت دردکترفتح اهلل سعادت که با او و خانمش 

با پيشينه چند ساله در  المللي بود و من و خانمم کردند همسفر بوديم معاون پارلماني و بين
رفت. دکترضياء دانشوري  اش بهترين گزينش بشمار مي هاي گسترده آن سمت و آگاهي

 ام.  تر از او نديده معاونت مالي و اداري را بر عهده گرفت و در امور اداري چيره دست
 ردک يکه مجله خواندنيها به هويدا م ينداد. موضوع حمالت يآن مالقات شاه دستور خاصدر

حساب  پيش آمد. چون ما سانسور را برداشته بوديم و مجله خواندنيها که با هويدا خرده
ها و داستان تحميالت هويدا  داشت موقع را مغتنم شمرد و شروع کرد به نيش زدن يطوالن

آنها تعيين کرده بود ، پيش کشيده بود.  من گفتم که  يرا برا يرا به مجله که سردبيران
 يايم کار که پيش گرفته يدنبال آن سياستبه ما  ياست ول ياز ما ناراض يوزير دربار خيل

توانيم بکنيم و چون وزير دربار بود مجبور بودم اين موضوع را طرح کنم و حقيقتا  ينم
 يد؟خواهيد بکن يکارش مه کرد. چ شود يپادشاه گفت که کاريش نم .دانيم چکار بکنيم ينم

بودکه من مطرح کردم و  يو مطبوعات يتبليغات يها در زمينه سياست يبعد مسايل کل
بودکه من  يبيشتر طول نکشيد. اين تنها مالقات يساعت پادشاه با آنها موافقت کرد و يک

 دو بدو با پادشاه داشتم.
 

 یکرد تحميل شود یبدين ترتيب پادشاه با بيان اينکه کاريش نم ــ اميرحسينی
کم  ف يا بستن خواندنيها را يا دستبر مجله خواندنيها وارد نکرد. دستور توقي

 ها را نداد؟ قطع آن نيش زدن
 

نداشت.  ياهميت زياد برايش وزير پيشينش نکرد. مثل اينکه از نخست يدفاع هن ــهمايون 
در  يهويدا ناراحت شد و اين متاسفانه در جريان حوادث بعد نداشت. حاال يواقعا هم اهميت

ام جاز وزيرانش سران ير ناراحت بود از اينکه يک. هويدا بسياگذاشتسرنوشت کشور اثر 
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بالفاصله از روز بعد از انتصابش در آن  يوزير هر نخست يو نگران ــ جايش راگرفته است
کردند  مي ياز وزرايش سرانجام جايش را خواهدگرفت و سع يبود که يک يزمان همين م

بگيرند ثانيا اندک اندک  يبيشتر يها وليتئنسبتا نيرومند را اوال نگذارند که مس يکه وزرا
 يهويدا هم در اين خيل ــ شان بود از سر باز کنند، يا پيش شاه خراب کنند. اين کار همه

را داشت با حمالت مجله خواندنيها هم روبرو  يهويدا که آن ناراحت يمهارت داشت. وقت
شاره مثال اش به حکومت تازه بيشتر شد. فکر کرد که اين حمالت به ا شد طبعا کينه

اين تحريکات سر  وزير است و بر تحريکاتش بر ضد دولت تازه افزود و نخست ،آموزگار
ترين فاجعه بود. البته  کار آمد که در آن زمان بزرگ يروي انجام سبب شد که شريف امام

 يهاي کنم آن نيش يبود و من فکر م يتر که فاجعه بزرگ يکار آمدن ازهار يپيش از رو
 در حوادث آينده و در سرنوشت ايران کرد.  ينيها به هويدا زد تاثيرکه مجله خواند

 
 یها آموزگار نمونه یهويدا در کار کابينه آقا یها یاز کارشکن ــ اميرحسينی

 ه دهيد؟ ئتوانيد ارا یم یمشخص
 

گذاشت.  ينبود. او هرچه داشت با پادشاه در ميان م يآشکار يکارشکن چنه، هي ــهمايون 
موقعيت حکومت آموزگار را پيش پادشاه ضعيف  يکرد. يعن يم يکارشکناز آن طريق 

داشتم و به هويدا مديون  يکرد. به عنوان يک نشانه من چون با هويدا رابطه دوست يم
دو  يرفتم. يک يکه به انتشار روزنامه آيندگان کرده بود، به ديدارش م يبودم از جهت کمک

از ديدارها به من گفت که شما بيش از حد  يدر يکبار در وزارت دربار به ديدارش رفتم و 
آن زمان الزم  يرا که برا ينيرومند يما آن جنبه سياس ييعن به طعنه گفت. ؛هستيد يادار

بودکه طبعا به شاه هم  يين مطلبامملکت بيشتر سرگرميم.  يادار يبود نداريم و به کارها
ا اين استدالل که حکومت آموزگار ايران باال گرفت ب که بحران در يگفت و وقت يمرتبا م

 يآيد و بيشتر به مسايل ادار يبر نم ينيست و از عهده حل مساله سياس يحکومت سياس
پردازد که خودش آنهمه از آن غفلت کرده بود، شاه را متقاعد کرد که آموزگار را بردارد.  يم

آمده بود  يامين که اگرو بعد شريف امامي بود  يامين يوزير نخستبراي هويدا  يکانديدا
چنانکه بعدا به عنوان رهبر  يتر انجام گرفته بود. امين سريع يتسليم ايران به آخوندها خيل

طرح  ينقشه، ب يبود. ب يمخالف نشان داد سياستمدار بسيار ناتوان ياز نيروها بخشي
 و و اصال اراده مبارزه درش نبود ؛مشخص، آماده هر روز رنگ به رنگ شدن و امتياز دادن

د ترجيح دارا  يخواست بياورد و شاه شريف امام ياو را مهويدا . زمينه تند آخوندي داشت
نزديک بود. اين  يهم به آخوندها خيل يکرد به آخوندها نزديک است. امين يکه فکر م

له آخوندها را حل بکند و اين ئمس بازيشاه پذيرفته شده بود که با آخوند ياستدالل از سو
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اش در دربار و نزد شاه بود نه  يکرد و کشور را از دست داد. هويدا خرابکار اشتباه مرگبار را
 ديگر.  يجا
 

شما اين حرف هويدا را به گوش آموزگار رسانديد؟ اصوال خود  ــ اميرحسينی
 های  هويدا بود؟ یآموزگار هم متوجه کار شکن

 
ا همچنان که هويدا وزير متوجه تحريکات هويدا بود ام همايون: نه، اهميتي ندادم. نخست

گفت توجه چنداني به منظره کلي نداشت. او خود را غرق مشکالت اداري کرده بود که  مي
رسيد باز هيچ عالئم نگراني از  به ارث برده بود و با توجه به اطالعات زيادي که به او مي

 ديدم. اوضاع در او نمي
ي زمستاني بسيار زيبا از در سفر اتريش همراه خانمم ما را به بازديد يک مجتمع ورزش

اسکي و آبگرم و هتل و تاسيسات فراوان مربوط به آنها بردند. يک شب آنجا مانديم و از 
تواند  نظم و ترتيب و پاکيزگي و تجهيزات آن مجتمع بسيار خوشم آمد. من ديدم ايران مي

ست. با جا کمتر ني هاي گرم ايران از هيچ هاي زمستاني بشود و آب يک مرکز جهاني ورزش
صاحب و مدير آن مجموعه و دوست معمارش گفتگوهاي زيادي داشتم و آنها به دعوت 

ها و تاسيسات ورزش زمستاني ما ديدن کردند و  من و هزينه خود به ايران آمدند و از آبگرم
دوست معمار او که از معماري ايران بسيار خوشش آمده بود در بازگشت بالفاصله چند 

خواستم  آبگرم بزرگ ما با الهام از معماري ايران کشيد و فرستاد. مي هاي نقشه براي چشمه
ساختيم به او بدهم تا خود ايرانيان تجربه الزم را بدست آورند.  اداره تاسيساتي را که مي

شديم که کابينه استعفا کرد.  ها دست بکار توسعه اين رشته مي داشتيم با راهنمائي اتريشي
هائي که کرده  وزارتخانه آن بود که با برآورد سرانگشتي هزينهيکي از آخرين کارهايم در 

بودند و وقتي که گذاشته بودند و تا آن هنگام ما جز هزينه سفرهاي داخلي آنها را نپرداخته 
بوديم، دستور دادم پولي برايشان فرستادند. يک خاطره ديگرم از سفر اتريش ميهماني 

ر متشخص، براي من و خانمم داد که مقامات ناهاري است که شهردار وين، خانمي بسيا
سياسي در آن شرکت داشتند و از جمله درباره اجراهاي گوناگون گوستاو ماهلر بحث 

مند آگاهي داشتم و از اجراهاي ماهلر هم  مفصلي کرديم. من تنها در حد شنونده عالقه
گفتند و  سخن مي شناختم. ولي وزيران کابينه با تسلط کارشناسانه تنها يکي دو تا را مي

 روزي فراموش نشدني بود. 
 

هم داشتيد و پس از  یهويدا دوست یشما اشاره کرديد که با آقا ــ اميرحسينی
و شروع به کار در وزارت دربار باز هم به ديدار  یوزير کنار رفتن ايشان از نخست
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به خواهيد  یاز هويدا م یرفتيد. با توجه به اين شناخت شما چه تصوير یايشان م
 تاريخ بدهيد؟

 
اش خوشم  بود و من خيلي از اين جنبه يل به تمام معنئهويدا يک انتلکتو ــهمايون 

شد با او درباره مسايل گوناگون بحث کرد. در آغاز هم با يک  يبود که م يآمد و مرد يم
 يها يالعاده باهوش و قادر بود به باز بود فوق يآمد و به کار پرداخت. مرد يمترق نگرش

بود و  يروانشناس خوب .بسيار استاد بود يسياس ييار پيچيده و بويژه در مبارزات درونبس
 يجلب دوست يداشت متمايل به سازش و بيشتر درپ يکرد. طبيعت يم يمردم را خوب ارزياب

 يدرش بود. در عين حال بسيار مرد مهربان يو دلسخت يجوي يک رگه تند کينه يبود. ول
بود با همه محاسن و تقريبا با بيشتر  يپيشه به تمام معن ک سياستباز. ي دوست يبود و خيل

را گرفت و کمتر  يبلندپرواز يدر وجودش جا يطلب که جاه يمعايب اين واژه. به اين معن
 يوزير به دستاورد و بيشتر به مقام انديشيد. در آغاز جز اين بود. ماندن در سمت نخست

در آمد. از وزير مشاورش ناصر يگانه که  obsession، يبرايش به صورت يک سودازدگ
 يها يک از صدراعظم پرسيده بود کدام يزمان شنيدم که کرد يبعدها در واشنگتن خودکش

و هويدا بسيار  يزا آقاسرايران بيش از همه صدارت کرد؟ و يگانه به او گفته بود حاج مي
ش و گذاشتن يک رکورد دهد که چه اندازه به دوام کار ينشان من اي يناراحت شده بود. ول

فکر  رجو گفته بود که ما بيست سال در اين کار خواهيم ماند و اين يانديشيد. در جاي يم
کرد که اين بيست سال چگونه بگذرد و وضع کشور  ينم يکرد و برايش چندان تفاوت مي

و  يديد و پوسيدگ يچگونه باشد. بيش از آن باهوش بود که من تصور کنم مشکالت را نم
ايران را گرفته بود، حس  يايران را گرفته بود و نظام حکومت يت سياسئرا که هي يدفسا
و بد  ياعتقاد ت قدرت گرم بود و بيفادلش به قدرت و اسباب و تشري يکرد. ول ينم

او در يک معامله داد.  يخودش را با پناه بردن به مشروب تخفيف م  cynismينگر
 باخته بود.  با اهريمن قدرت وارد شده و "فاوستي"

هاي شخصي و عمومي، جسمي و بيش از آن، و  هاي آخر، انحطاطي که در سطح آن سال
مرگ در "پوشيده در جاه و جالل پر زرق وبرق، در باالترين جاها پخش شده بود يادآور 

توماس مان بود: ويراني اخالقي و جسماني قهرمان داستان در ميان شکوه زندگي  "ونيز
خواست  کس نمي گرفت و هيچ ونيز، بر زمينه وبائي که همه را مياشرافي شهري چون 
 اش بگويد.  ببيند و سخني درباره

يا  هاي ميهماني خورد و در مجلس يمشروب فراوان م، آخر عمال الکليک بود ياه در سال
در مقابل ميهمانان  يکرد، گاه رقص با دستمال حت يسبک م يزد يا کارها يما چرت مئدا

اش در رستوران فانوس دلکش  در ميهماني شاهد بودم موردش را من خارجي که يک
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 ي   وزير افغانستان که بعد درکودتا نخست خواننده بزرگ به افتخار محمدموسي شفيق
 يچنين آدم سبب سخت سرزنش کرد. ، و خانم من او را در همان جا بدينکشته شد1973

کرد  يو زياد برايش فرق نم ،تر توجه يبشد و  يتر م شده بود و در انتصاباتش هر روز شلخته
اينکه به  يبه خود من نيست. برا يشود. اين البته تعارف يگمارده م يکار به چه يکس که چه

کند. شايد مثال به اين دليل که من  يخواست مرا وزير مسکن و شهرساز يمن گفت که م
ت از کارهاي کومحنوشتم چون دنبال کوتاه کردن دست  يکه در آيندگان م يدر مقاالت

بودم و معتقد بودم که دولت بايد نظارت بکند و کار را به مردم بسپارد و سياست  ياجراي
توانم  يدارم و م يهاي رد که من يک ايدهک يمسکن حکومت هم شکست خورده بود، فکر م

سال بعد  به هرحال در انتصاباتش بسيار شلخته بود. دو يبيندازم. ول يساز مردم را به خانه
 يوزير بهدار ، دکترمنوچهر شاهقلياز وزيران کابينه را ديدم يمن در آمريکا يک ،از انقالب

زده بودم  يهاي شايد گوشه ين صحبت که من يک کمضمـ در ـهويدا را که به من گفت 
زياد است.  ،وزارت خواهانگفت که  يداشت و م يا که هويدا در انتصاب وزيرانش فلسفه ــ

اينکه از تعداد  يکار دو سود دارد: يک کنيم و اين ييم و وزير مآور ما اينها را مي
توانند کار بکنند خودشان متوجه  يشود. دوم اينکه اگر نم يکنندگان کم م درخواست

ام را نتوانستم پنهان کنم و  آيند. من تعجبم را و خنده يبر نم يکه از عهده کار شوند يم
بود که هويدا و کشورمان در آن  يده گودالنشان دهبرايم ن يحقيقتا اين شيوه کشوردار

اين طور بود و به همين دليل هم  يزمان درش افتاده بود و به دست خودمان افتاده بود. ول
ايران آغاز  ي و سياسيسقوط ادار ،نفت ياز دهه هفتاد  و به ويژه از چهار برابر شدن بها

ايران نيرومند شده  يايه اقتصادپاينکه اينقدر  يتوانم بگويم برا ينم يشد. سقوط اقتصاد
 يکرديم ول يتوانست رد کند و ما داشتيم رد م يم يبود که آن بحران چند ساله را به راحت

ش روبرو شدم  يمن خودم با قسمتزائيده نظام سياسي بود و که  يحقيقتا دستگاه ادار
هزار  يو ناراضتوانست به آن وضع ادامه پيدا کند  يبود و نم يناکار آمد رها شدهدستگاه 

 تراشيد.  يهزار م
 

در فساد  ینبود يعن و دله ص هويدا دزدخش یبا همه اين احوال ول ــ اميرحسينی
 شريک نبود. یمال
 

 ياندوز پول، مال يآور جمع يبود و آرزوهايش در زندگ يهمايون : هويدا مرد بسيار درست
انجام بدهد که  کشوربراي  يوزير بماند و کارهاي خواست نخست يگرفت. او م ينم بر را در

ه ميزش پاک بود و ب يبود که هربار به ديدنش رفتم رو يکم کم از عهده بر نيامد و آدم
او کرد.  ياين نشانه کار آمديش نبود که کارها را به سرعت رد م که من متوجه شدم يزود
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ا مشغول کشيد ي ييا نقشه م ،. پشت آن ميز نشسته بودگذاشت يکار نم چنداني براي  وقت
از خودش،  ، بيش از هرکس شخص شاه،کردن کسان ياش بود: راض يروابط عموم

را در آن رژيم باب کرد. با  يمختلف اجتماع يها گروه يجمع و او خريد دسته ؛هرکس
را وامدار خودش کرد.  يزياد يها بودجه بسيار بزرگ محرمانه که در اختيار داشت گروه

 يرژيم هواداران يکند که او با اين ترتيب برا ممکن است در نظر اول انسان فکر
دارد که بايد به هر  ييک سهم نفت نينبود. او اين تصور را که هر ايرا نيچن يتراشيد. ول يم

باور عمومي او  دورهکرد. اين طرز فکر در تر  وسيله از چنگ دولت دربياورد در ايران رايج
که درست هم  ياحساس حق شناس خواستند بدون کمترين ي. همه سهم نفتشان را مشد

شده بود  ينداشت. قرار يبه آن رژيم بده يالزم نبود. کس يبود. در آن رژيم حق شناس
 ستگرفتند و سرشان باي ياز درآمد نفت م يو مردم. مردم سهم دستگاه رهبري کشور بين

هم  دستگاه رهبري کشورشد.  يد و سهم هم هر روز بيشتر مبو يبه کار خودشان گرم م
و هويدا در پيشبرد  گرفت ميو او هم سهم خودش را از نفت  کرد ميبايست کار خودش را 

 داشت.  يبزرگ نقش رويکرددر رايج کردن اين  ،اين طرز تفکر
 

و مسکن را  یهويدا قصد داشته پست وزارت آبادان یگفتيد که آقا ــ اميرحسينی
کنار رفت به شما گفت  یوزير را پس از آنکه از نخست به شما پيشنهاد کند. اين

 ها گفت و شما نپذيرفتيد؟   يا در طول همان سال
 

وزيريش  نخست يها ها يا شايد ماه آيد در آخرين هفته يتا آنجا که به خاطرم م ــهمايون 
پاسخي من  يول و در واقع نيز در فکر ترميم کابينه بود دارد يگفت که يک چنين خيال

پذيرفتم. يکبار وسوسه شدم که وزارت آموزش و  ينم يدر حکومت هويدا شغلندادم و 
بود که وزرا  يحکومت هويدا طور يبر اين وسوسه غلبه کردم. فضا يپرورش را بگيرم ول

به راحت کشيدم. نه از جهت  يهويدا رفت من نفس يآمدند. و وقت يبر نم ياز کار چندان
ديدم.  يومتش را زيانبار مخود هويدا ادامه حک يبرا ابا هويدا. بلکه حت يمخالفت و دشمن

وزير  يکه با عبدالمجيد مجيد يا ماهانه يهويدا در ناهارها يچند سال پيش از برکنار
به او  ــ از اين ناهارها بسيار داشتم ــ خوردم يمشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه م

برود و  امروز در اين شرايط کنار ،وزير خوب خواهد بود که هويدا نخست يگفتم که خيل
بتواند انجام  يبيشتر يبرگردد و کارها يچند سال بيرون گود باشد و دوباره با وضع بهتر

زنم و يا مثال از طرف  يآزمايش او م يفکر کرد که من اين حرف را برا يدهد و مجيد
خود هويدا مامور گفتن اين مطلب هستم که ببينم مزه دهان او چيست و آن ناهارها قطع 

 ..عقيده من بود. قيقتاح اين يشد. ول
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رسد  اين گفته هويدا که دولت آموزگار سياسی نيست به نظر نمی اميرحسينی ــ
کنيد دولت آموزگار برای نمونه با ندادن  که چندان دور از واقعيت باشد. فکر نمی

کمک دولت يا حتا باج دولت به آخوندها سبب شد که آنها ناراضی بشوند يا 
ها افزوده بشود. اين  رحال يک مورد ديگر بر نارضايتیتر بشوند و به ه ناراضی

 بينيد؟  قطع کمک دولت آموزگار به روحانيت را شما امروز چگونه می
 

اي است، اينها که  ـ اين روحانيت هم اصطالح گمراه کنندهـکه  يروحانيون همايون ــ
 گرفتند مختلف ميگرفتند اوال از منابع  ـ آخوندهايي که از دولت کمک ميـروحاني نيستند 

گرفتند  از اوقاف کمک مي همچنين آستان قدس رضوي يک فهرست طوالني داشت. مثال
ـ به ـ وزيري را به روحانيوني مانند ساواک. آموزگار تنها کمک نخست جاهاي ديگر و از

درباري شناخته  يقطع کرد که هيچ نفوذي در مردم نداشتند و آخوندها ـاصطالح ـ
ترين رهبران  نداشتند. برخي از مهم جايگاهيب هم آنها کمترين شدند و در انقال يم

گرفتند بلکه  کدام پول نمي انقالب آخوندهايي بودند که در عين مخالفت با رژيم هيچ
گرفتند؛ در باالترين مراکز قدرت مانند دربار مشاور يا گرداننده بودند يا  يامتيازات سياسي م

از  يول (.)مانند بهشتي و مطهري و باهنر ختلفدر وزارت آموزش و پرورش و جاهاي م
ها کمترين اثري در تقويت  شد. قطع آن کمک بودجه محرمانه پولي به ايشان پرداخت نمي

هاي دولت  هاي رايج است. آنچه که در سياست نيروهاي انقالبي نداشت. و اين از افسانه
ه چون جلوي اعتبارات اش بود ک آموزگار به جريان انقالبي کمک کرد سياست ضد تورمي

هاي دولت کم شد يک مقدار بيکاري بيشتر شد. و نارضايي از آن بابت  گرفته شد و هزينه
هاي گذشته پيدا شد. از  رکود مختصري نسبت به رشد داغ و خطرناک سال يبروز کرد. يعن

کرد که دولت آموزگار مالحظات اقتصادي را بر  يفکر م يآن جهت هويدا حق داشت. يعن
جا سرازير کند،  آنکه سيل پول را به همه يحظات سياسي مقدم دانسته است و به جامال

کار آمدند و به  يهايي که پس از آموزگار رو کند. ولي حکومت کمربندها را دارد سفت مي
بودند و اصال به اداره کشور هم کاري نداشتند، مثال  يهاي سياس اصطالح حکومت

امتياز  يکرد يعن کردند که هويدا هم مي ن تعبير ميحکومت شريف امامي، سياست را چنا
شناختيم. براي ما  دادن. ما در حکومت آموزگار سياست را به معناي امتياز دادن نمي

سياست عبارت بود از محکم ايستادن. ايستاده بوديم که تا آخرش در مقابل آشوبگران 
اضافه  يستگاه دولت براداديم که هر روز يک گوشه د يمقاومت کنيم و مطلقا اجازه نم

ها تلفن بکنند که شما اضافه  از طرف ساواک به ادارات به کارخانه حقوق اعتصاب بکند.
کنيد؟ اين تعبيري بود که بعد از ما از سياست شد.  خواهيد؟ شما اعتصاب نمي حقوق نمي

پيش اهايشان را پيش گفتند که اگر ما به مخالفان و انقالبيان امتياز بدهيم، اگر خواست
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شهريور به نام مبارزه با  17برآورده کنيم اينها آرام خواهند شد. همين سياست بود که روز 
از مقامات دولتي انجاميد، آنهم به  يا فساد به دستگير کردن چندين وزير پيشين و عده

هاي بيشمار و هر  وزيري که به عنوان آقاي پنج درصد شريک سوء استفاده دست نخست
 تند که مردم را به اصطالح با سياستبازي آرام کنند. روزي بود. خواس

گنجيد. هويدا بسيار اشتباه کرد که  ها نبوديم و در تصورمان نمي ما اصال وارد اين سياست
خود او  يها تواند در برابر بحراني که سياست هاي پيشين خودش مي کرد با شيوه خيال مي

هايي هستند  يني يا شريف امامي آن حکومتکرد امثال ام يپديد آورده بود بايستد. خيال م
که در آن هنگام ايستادگي و نشان دادن قدرت،  يکه بحران را مهار خواهند کرد در حال

انقالب بعدي را و به نظر من با اينکه خود  يگرفت هم جلو هم جلوي خونريزي را مي
اري آموزگار تصور چنداني از جنبه سياسي حکومت نداشت و بيشتر به مسايل اد

حکومتش سرگرم امور جزيي اداري بود ولي  يپرداخت، و با اينکه تا آخرين روزها مي
استراتژي کلي حکومت استراتژيي بود که پانزده سال کشور را آرام نگه داشته بود و ما 

ها نرفته  توانستيم آن سياست را ادامه بدهيم چون در آن هنگام هيبت حکومت از دل مي
جا را  بود که همه مي ياراده مقاومت و ايستادگي از طرف ما کاف بود کمترين نشان دادن

 ايستاديم، نشان داده شد.   کهآرام بکند چنانکه در تبريز و در اصفهان و جاهاي ديگر 
 

شعر در انستيتو گوته آيا با موافقت دولت صورت گرفت،  یها شب اميرحسينی ــ
ای گرفت يا آنکه در  ازهبدين مفهوم که انستيتو گوته قبال تماس گرفت، اج

 اجرای سياست فضای باز سياسی حتا نيازی  به اطالع به دولت نبود؟ 
  

اي در کار نبود. انستيتو گوته در ايران  تا آنجا که من در جريان هستم اجازه همايون ــ
هاي  شد که فعاليت کرد، اجازه داشت. آن سياست فضاي باز طبعا سبب مي يفعاليت م

کار باال گرفت از همان نخستين شب ساواک  يانجام بگيرد. ولي وقت يهنري به آسان
هايي که با ساواک داشتيم تصميم  به دست و پا افتاد و نگران شد و ما هم در تماس يخيل

ها دستور داديم که از انتشار خبر  گرفتيم که انتشار اخبارش را محدود بکنيم و به روزنامه
 يزنامه آيندگان يکي از خبرنگاران، سردبيران، سرپيچشعر خودداري کنند و در رو يها شب

کرد و دستور رسيد که او را از کارش بردارند و حق و حقوقي به او دادند و از آيندگان رفت. 
هاي شعر مقدمه حرکات  با همه جلوگيري که شد خبرها همه جا پيچيد و آن شب يول

 بعدي روشنفکران در جهت انقالب شد.
 

 طرتان هست اسم آن خبرنگار چی بود؟خا  اميرحسينی ــ
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نگاران ايران است و  ترين روزنامه نژاد که يکي از بهترين و آگاه يبله سيروس عل همايون ــ
 نگاري آوردم. خود من هم او را به روزنامه

 
در روزنامه  یا شما اشاره کرديد که در دوره وزارتتان مقاله اميرحسينی ــ

ر کمبود وقت شما بود يا يک دستور يا يک تصميم آيندگان ننوشتيد. اين  به خاط
 بود؟ یحکومت

  
رفتم تمام ارتباطم را با آيندگان قطع کردم و سهامي را که  کابينهبه  يمن وقت همايون ــ

ت حکوممتعلق به من بود و تمام اموال روزنامه را به کارکنان آيندگان واگذار کردم و به 
در آيندگان ندارم. آيندگان آن موقع شايد درحدود  هم اطالع دادم که من ديگر هيچ سهمي

ارزيد و پنچ نفر را از سردبيران آيندگان و مديران اداري برگزيدم و  يصد ميليون ريال م
آيندگان را به آنها واگذار کردم. قرار شد که آنها به بقيه کم کم سهامشان را بدهند و بعد 

مد، که آهاي ديگر پيش  مانند روزنامهالبته اختالفات خيلي شديد سياسي در آيندگان 
هاي دمکراتيک خلقي، دگرانديشان را پاکسازي يا مرعوب  هاي سياسي چپ با شيوه گروه

در آيندگان نداشتم و صحيح  يمن ديگر سهم ياز بين رفت. ول يکردند، و اين طرح بکل
يش از يک هم نبود که به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي مقاله در جايي بنويسم. و ب

هاي اداري و دستورهاي اداري و طرح و  گزارش جزاي ننوشتم  سال از زندگيم هيچ مقاله
نامه و از اين قبيل و سراسر وقف وظايفم در وزارتخانه بودم. آن  يک سالي بود که  تصويب

هيچ فعاليت دلخواه خودم را نکردم. من به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي عضو شوراي 
نامي ــ و در آنجا با يک گوشه ديگر مشکل  ونگ و هنر هم بودم ــ همچعالي فره

شدن زندگي عمومي و سياسي ايران، آشنا شدم. پانزده  (بوروکراتيزهديواني )ديوانساالري، 
سال بود دستگاه دولتي دائما بر مداخالت خود در هر زمينه، که پيش از آن هم بيش از 

 اندازه بود، افزوده بود. 
کردم با سينماگران براي رفع مشکالتشان با وزارت فرهنگ  اي که حزب را اداره مي از دوره

سازان و چه سينماداران بر اين بودند که ارزاني بليت  و هنر در تماس بودم. چه فيلم
هاي دراز ثابت مانده بود و  گيرد. بليت سينما سال يران را مياها جلو صنعت سينماي  سينما
گرانتر شده بود. وزارت فرهنگ و هنر جلو افزايش بهاي بليت را به نام  چيز تا دو برابر همه

کنندگان با کمال ميل حاضر بودند پول  گرفت اما مصرف حمايت از مصرف کننده مي
شد که  هاي بهتري تماشا کنند. نتيجه اين مي هاي بهتر فيلم بيشتري بپردازند و در سالن

شدند و استانداردهاي  هاي کمتري باز ميماندند و سينما سينماها کهنه و کثيف مي
رسيد و بازار  هاي خوب کمتر به ايران مي کردند و فيلم بهداشتي و ايمني را کمتر رعايت مي
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رفتند و در عوض  توانستند به سينما نمي يافت. مردم تا مي فيلم ايران گسترش نمي
در حزب به جائي  هاي من شدند. تالش هاي گزاف برپا مي هاي فيلم با هزينه جشنواره

نرسيد. در دولت که رفتم از نزديک با مشکل آشنا شدم. رئيس اداره سينمائي که مردي 
سخت مذهبي بود و اگر نامش به خاطرم باشد نامش هم اسالمي يا چيزي در آن حدود 
بود. اصال با سينما مخالفت داشت و همه قدرت آن وزارتخانه با موقعيت درباريش که آن را 

کرد تا پايان جلو اصالح وضع سينماها را گرفت و سينماهائي مانند رکس  ي ميدست نزدن
 کنترل ماندند. آبادان که يک کوره واقعي منتظر شراره بودند بي

 
کنسول اياالت متحده در دوره انقالب در ايران در کتابی که در اميرحسينی ــ 

ورديد که اجازه بدهد مورد انقالب ايران نوشته اشاره کرده که شما به شاه فشار آ
که نمايندگان صليب سرخ از زندانيان سياسی در ايران ديدن کنند. اين قضيه 

 چگونه بود؟
است. حاال سمتش درست يادم  J.Stempellکنم نامش جان استمپل  گمان ميــ  همايون

نيست ولي عضو موثر سفارت آمريکا بود و کتابي در انقالب ايران نوشته که به فارسي هم 
دوران فضاي آزاد بود. از  13۵6/1977جمه شده است. ما که آمديم به دولت در سال تر

دوره هويدا اين سياست فضاي آزاد شروع شد. و چون موضوع حقوق بشر و رفتار با 
کرد و روابط عمومي  زندانيان بخصوص در خارج از ايران سخت به زيان ايران عمل مي

م به عنوان مسئول اطالعات و جهانگردي يکي از بسيار بدي براي ايران شده بود و من ه
هايم اين بود که تصوير حکومت ايران را در خارج بهبود بخشم و تنها راهش هم  ماموريت

هاي ايران برقرار  المللي بر بعضي از زندانيان سياسي و زندان همين بود که يک نظارت بين
کردند،  کنند. و واقعا ديگر نمي شود و دنيا ببيند که ديگر در ايران کسي را شکنجه نمي

تري داريم  تر و پيشرفته عوض شده بود. خود شاه هم چند بار گفت که ما وسايل پيچيده
شود و طوري شواهد را در برابر متهم  هايي مي براي گرفتن اقرار تا شکنجه. يعني پرسش

کنند. اين  کند، همان کاري که در همه جاي دنيا مي دهند که ناگزير اعتراف مي قرار مي
ما اين اصرار را کرديم. ولي دکتر منوچهر گنجي که وزير آموزش و کساني مانند است که 

هايش با  پرورش بود روي سوابقي که در مورد حقوق بشر در ايران داشت و همکاري
ها براي انساني کردن  سازمان ملل متحد و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، سال

ندانيان سياسي کار کرد و بيشترين سهم را در اين موضوع دارد. آنها ها و ز شرايط زندان
ها را نشان دادند و بسياري از ادعاهايي که مخالفان  آمدند و ديدند و فيلم برداشتند و فيلم

رفتند و حالشان  اند راه مي کرده بودند دروغ بود. بسياري از کساني که گفتند کشته شده
آن دوره خيلي رسيدند و خيلي تر و تميز شد و وسايل آسايش خوب بود. به زندان اوين در 
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ديدند و صليب سرخ مرتب  زندان قابل قبولي شد. آنچه که نمايندگان مي ؛درش فراهم آمد
 شد. پيداها در وضع زندانيان بهبود کلي  آمد، براي يکبار نبود. اين است که در آن سال مي
 

ای در روزنامه اطالعات با امضای  الهدر تاريخ انقالب انتشار مق اميرحسينی ــ
آن مقاله در انقالب چه  به نظر شما تاثير  احمد رشيدی مطلق نقشی ايفا کرد

 بود؟  
 

را و دستور شاه و نقش دفتر مطبوعاتي وزارت دربار داستان آن مقاله همايون ــ 
ر )در گفتگويش اند از جمله روزنامه نگاران قديمي مانند احمد احرا نويسندگان بسيار نوشته

و مهدي قاسمي در مجله علم و جامعه واشينگتن. اثر  “چه شد که چنان شد؟“باغي  با قره
بالفاصله چاپ آن مقاله، شورش گروهي طلبه در قم بود که به سبب خشونت بيش از 

به بعد  1342/1963اندازه ماموران انتظامي به کشته شدن پنج شش تن انجاميد. قم از 
آميزي در قم روي  خرداد تظاهرات خشونت 1۵يني شده بود. هر سال در پايگاه اصلي خم

که مقاله در زمستانش چاپ شد  13۵6/1977همان سال  خرداد 1۵داد و از جمله در  مي
طالبان مدرسه فيضيه تظاهراتي کردند و در زد و خوردي که روي داد ماموران انتظامي 

فيضيه به زير انداختند که کشته شدند. گروهي را زخمي کردند و يکي دو تن را از بام 
سرکوبي تظاهراتي که براي اعتراض به چاپ آن مقاله درگرفت  ماموران انتظامي ظاهرا در

خواستند درسي به طالبان بدهند که ديگر تظاهرات تکرار نشود. خود مقاله که در  مي
ه خميني جاهاي مختلف و در جمهوري اسالمي بارها چاپ شده است نوشته سستي بود ک

کرد و اشاراتي به اصل و نسب  را مرتجع و مخالف اصالحات و عامل استعماري معرفي مي
هندي و تخلص شعري او داشت. مانند آن مقاله بارها در گذشته نوشته شده بود و خود شاه 

تري به  حمالت سخت 13۵6و چه در همان سال  1342کم در دو سخنراني چه در  دست
اش را در  ود. براي من در آن زمان حتا پس از آنکه چاپ شدهروحانيت مرتجع کرده ب

اي آغازگر چنان تحوالتي شود. ولي مانند  اطالعات خواندم قابل تصور نبود که چنان نوشته
هاي پاياني مردم و حکومت، نيروهاي رژيم و  سراسر داستان انقالب اسالمي، در آن ماه

ادي توضيح پذير نيست و در تاريخ نيروهاي مخالف، در فضائي که هنوز با منطق ع
 کردند.   انقالبات جهان مانندي ندارد عمل مي

اينکه يک مقاله که شمار اندکي هم آن را خواندند بتواند انقالب راه بيندازد از مقوله 
از  ست.به قول پاسکال ا بيني کلئوپاترا کوتاه و بلندي داشتن سير تاريخ جهان به بستگي

شود براي آن  هاي روز افزوني از مردمي که گفته مي قالب گروهسه چهار ماه پس از ان
هائي زدند که آن مقاله دربرابرشان تعارف  مقاله انقالب کردند درباره خميني حرف
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اي  تر از آن هم از همان وقت نوشته شده است و ذره اي است. هزاران مقاله سخت مودبانه
سوزي در سينما  حوادثي مانند آتش حکومت اسالمي را تکان نداده است. در مقايسه با

رکس آبادان؛ و روي کار آوردن دولت شريف امامي؛ و تسليم سرتاسري به آخوندها و دنباله 
ملي آنها در يک دوره شش ماهه که با سرپوش گذاشتن روي حقايق آن  روهاي چپ و

پديده نکردني شاه در هنگام انتصاب ازهاري که خودش  جنايت آغاز شد؛ و سخنراني باور
هاي ارتشي است؛ و آزاد کردن بدترين دشمنان رژيم و دستگيري  يکتائي در تاريخ حکومت

ها اشتباه و سستي مرگبار، مقاله روزنامه اطالعات اصال در  خدمتگزاران همان رژيم، و ده
خواست به موج حمالتي  آيد. حمله به خميني در آن مقاله پاسخي بود که شاه مي شمار نمي

ميني در قم و نجف به شاه شد. او عادت به چنين خاز مرگ پسر  بدهد که پس
کرد سلسله رويدادها از چاپ يک مقاله که  کس تصور نمي ها داشت و هيچ گوئي پاسخ

ها آن  تازگي هم نداشت تا سرنگوني نظام شاهنشاهي خواهد کشيد. بسيار در اين سال
د. اين درست است، ولي يک اند که آتش انقالب را روشن کر مقاله را کبريتي شمرده

تواند چند برگ کاه را آتش بزند. اگر پس از آن کبريت، شش ماه  بجاي  کبريت تنها مي
وقت مسئوليتي  آب، نفت بر روي آتش ريختند مسئله ديگري است. مردم، که البته هيچ

زار توانند از خود بپرسند چرا از يک حمله ماليم به کسي که بعد خودشان ه ندارند. ولي مي
  اند چنان بهم برآمدند که انقالب کردند؟ دشنام زشت به او داده

پس از آن مقاله شورش کوچکي )دو سه هزار تن( در قم و چهل روز بعد شورش بزرگ 
ترين  تهران شاهد بزرگ 1378/1999تري )ده برابر آن( در تبريز روي داد. در هژده تير 
به  138۵/2006ا به لرزه انداخت و در تظاهرات سياسي شد که سرتاسر حکومت اسالمي ر

ها ريختند و  دنبال چاپ يک کاريکاتور در همان تبريز دويست و پنجاه هزار تن به خيابان
شهرهاي آذربايجان يک هفته صحنه تظاهرات ضد حکومتي بودند. پيش از آن انتشار نامه 

کرد. در هاي بزرگ  يک معاون رياست جمهوري پيشين، خوزستان را صحنه نا آرامي
هاي خونين شدند و در  بارها شهرهاي ايران دستخوش شورش“ سازندگي“هاي  سال

 شهر تهران کار به تيراندازي از هوا به مردم خشمگين کشيد؛ و لي انقالبي روي نداد.  اسالم
هر کاري مسئوالن، به ابعاد ناالزمي رسيد  هاي قم و تبريز که  به سبب ندانم آشوب بدنبال

داد  هائي عموما با ابعاد کوچک در گوشه و کنار کشور روي مي هرات و آشوبچهل روز تظا
هاي کوچکي با تحرک زياد بود که از اين شهر به آن  ولي مبارزه اصلي با رژيم کار گروه

شکستند. براي ما  ها را مي زدند يا مشروب فروشي هائي را آتش مي رفتند و بانک شهر مي
 /1342خرداد  1۵مانند  سال پيش از آن بود که بايست اين حوادث يادآور شورش پانزده

تا پايانش برود. در آخرين نشست دفتر سياسي حزب رستاخيز دکترعاملي تهراني که  1963
هاي دبيرکل بود موضوع مقاله را پيش کشيد. دکتر آموزگار گفت مقاله  مقام  يکي از قائم
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تر است  ت و سر طرفي که ضعيفارتباطي به دولت نداشت. من گفتم نبردي شروع شده اس
خواهد شکست. هر دو ما حق داشتيم ولي زمان اينکه گناه به گردن چه کسي انداخته شود 

شد. اين کاري بود که  گذشته بود و بايست همه نيروها براي شکستن سر دشمن بسيج مي
 نگرش ديوانساالرانه کابينه خود ما و نگرش به اصطالح سياسي کابينه شريف امامي و

کابينه ازهاري از آن بر نيامد. آن آخري، بختيار هم  defeatistنگرش سراپا شکست پذير 
 که از همان اول خود را خلع سالح کرد.

 

در تبريز تظاهراتی عليه حکومت شد و در  1356در بهمن سال  اميرحسينی ــ
حزب رستاخيز تظاهراتی در موافقت با دولت ترتيب داد. در  57ارديبهشت سال 

تظاهرات حزب رستاخيز آقای نخست وزير و خود شما هم شرکت داشتيد.  آن
آقای آموزگار در آنجا در نطق خودشان اشاره کردند که کسانی که شهر را به 
آشوب کشيدند همگی آن آشوبگران از خارج از مرز آمده بودند. اين جمله يک 

چگونه توضيح  ای نداشت. اين را شما جمله تاريخی شد برای اينکه چندان پايه
 دهيد؟  می

 

وزير، وزير مشاور در مجلس پس از تظاهرات تبريز در مجلس  پيش از نخست همايون ــ
اي که از خارج آمده بودند ترتيب دادند.  سخناني گفت و توضيح داد که تظاهرات را عده

. دادند شد به خارج نسبت مي ها هر خبري مي آن سالدر همه ها کليشه بود.  ولي اين حرف
طور است. هر تظاهرات ضد رژيم به خارج متصل  بينيم در جمهوري اسالمي هم همين مي
شود. اين شيوه رفتار، اين فرار از واقعيت بيماري مزمن اين ملت است که بايد ترک  مي

به نظرم اگر بگوئيم رژيم شاه روي ترس از روبرو  شود. آن وقت هم گريبانگير ما بود.
ايم. هيچگاه نتوانستند بايستند و مشکالت  ت چندان مبالغه نکردهشدن با مردم از ميان رف

هاي آخر اين ترس به جائي رسيد که  را چنانکه بود با مردم در ميان بگذارند. در آن ماه
گناه آتش زدن سينما رکس را هم به گردن گرفتند. شاه پيش از آن در يک سخنراني 

نخستين نشانه وحشت بزرگ و درام هشدار داده بود. ولي در “ وحشت بزرگ“درباره 
شود خاموش ماند و اجازه  خونباري که سي سالي است در ايران و صحنه جهاني بازي مي

آمده بود گناه را به گردن رژيم او، در “ آشتي ملي“اي که براي  داد که حکومت درمانده
دند درباره ها گذشت و هيچ نگفتند و هنگامي هم که دهان گشو واقع خود او، بيندازد. ماه

 بود.“ پيام انقالب شما“شنيدن 
 

 ما کماکان وزير بوديد  اين احساس ـای که ش در دوره 57در سال  اميرحسينی ــ
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را کرديد يا حکومت، هيات دولت اين احساس را کرد که کنترل کارها دارد از 
 رود؟ دست می

 
يدا شده است و اي پ احساس خطر کرديم. مسلما. ديديم که يک نيروي تازه همايون ــ

اي متوجه رژيم است. آنچه که خود من به نظرم رسيد اين بود که ما پليس  يک تهديد تازه
اي از ارتش را به پليس  ضد شورش را تقويت کنيم و پيشنهاد کردم که واحدهاي گزيده

منتقل بکنند و تجهيزات الزم را به آنها بدهند که آماده باشيم. چون پيدا بود که 
بعدا دولت هم از آمريکا درخواست کرد که گاز  يشتري در پيش است وهاي ب شورش

هاي الستيکي و وسايل ضد شورش در اختيارشان گذاشته شود. در آنجا   آور و گلوله اشگ
هاي وزارت خارجه، پاتريشيا دوريان، مخالفت کرد و نگذاشت که اين  يکي از مديرکل

جاي ديگر خريد. من در همين حد احساس  شد از تجهيزات به ايران فرستاده شود. ولي مي
هايي در پيش است و ما با داشتن پليس ضد شورش به راحتي از  کردم که شورش خطر مي

و کابينه  آييم. در تابستان آن سال و اندکي پيش از سقوط کابينه آموزگار عهده آنها بر مي
ديم و در آنجا با ما در اصفهان اغتشاشاتي شد و ما در آن شهر حکومت نظامي اعالم کر

کمال قدرت بدون اينکه کسي کشته بشود اغتشاشات سرکوب و شهر آرام شد و ديگر در 
شد  اصفهان خبري نشد تا ما بوديم. چنانکه در تبريز تا ما بوديم خبري نشد. به خوبي مي

کرديم که درست است که تهديدهايي  کنترل کرد و ما با اين روحيه وضع ايران را نگاه مي
ها زياد خواهد شد ولي کامال  هايي در پيش است و ناآرامي ه رژيم شده است و شورشمتوج

توانيم آن را کنترل  مطمئن بوديم که در ما توانايي رويارويي با اين تهديد هست و مي
اي  بکنيم و بعد هم با اقدامات اصالحي که حکومت ما داشت و در پيش گرفته بود و مبارزه

کرديم جاي خوشبيني بسيار بود. يکي از کارهاي روزانه و  که با فساد و تورم مي
هاي روزانه بين وزيران اين بود که من چگونه در مقابل فالن شاهزاده، فالن  صحبت

شاهدخت مقاومت کردم و او چگونه. ما در آن سال دائما مشغول مقاومت دربرابر سوء 
کرديم اينها کم کم موثر  مي داديم. و فکر ها بوديم و هيچ امتيازي به کسي نمي استفاده

 و اصالحات ترکيب تر خواهد کرد و ترکيب اين دو ـ  خواهد شد و نظام سياسي را  پاک
 بود.  ها کافي مي مسلما به نظر ما براي مقابله با آن شورش ــ ايستادگي

خواهد  گفت ديگر نمي شود و مي خانمم خيلي زودتر احساس کرد که اوضاع دارد عوض مي
بات شرکت کند. به نظرش رفتار مردم تغيير کرده بود و او از رفتار ديگران حتا در در انتخا

 تري برسد. تواند به درستي به نتايج پردامنه زمينه شخصي مي
 

وزيری غير منتظره بود يا  برکناری آقای آموزگار از نخست اميرحسينی ــ
 بود؟ اش بود؟ شما آگاه بوديد يا اينکه برای شما هم ناگهانی زمزمه
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من اين موضوع را شنيدم. از ناحيه يکي  ،يکي دو روز پيش از برکناري دولت همايون ــ
هاي نزديک دربار. اين خانم بطور غيرمستقيم و به کنايه به من  دو سناتور و يکي از خانم

تواني بروي و با روزنامه آيندگان ميليونر بشوي. چون روزنامه آيندگان  گفت که تو حاال مي
اش بهتر شده بود و مردم بيشتر  شد و آگهي ر روز وضعش داشت بهتر ميديگر ه

 خريدند. و شايد مثال دو روز يا يک روز بعد ابالغ شد که دولت استعفا کرده است. مي
 

اين تصميم در نشست رسمی هيات دولت به آگاهی وزيران رسيد  اميرحسينی ــ
 و درباره علت آن گفتگو شد يا نه؟

  

وزير توضيحي نداد و گفت از خدمت معاف  ه آخر ما کوتاه بود و نخستجلس همايون ــ
 هاي تشريفاتي. ايم و صحبت شده

 

 در حقيقت آقای آموزگار استعفا نکرد . گفتند کنار برو.اميرحسينی ــ 
 

بله شاه گفت کنار برود. براي اينکه ناصر مقدم که رييس ساواک بود رفته بود  همايون ــ
و نهضت  ا آخوندها گفتگو کرده بود. او مرتب با آخوندها و جبهه مليبا شريعتمداري و ب

در تماس بود و کمک خيلي زيادي به انقالب کرد و دائما روحيه آنها را تقويت  آزادي
داد و دست آخر هم چند صد ميليون تومان و همه  کرد و به آنها امتياز و اطالعات مي مي

ي و آخوندها گذاشت. او براي شاه پيغام آورد که هاي ساواک را در اختيار طالقان پرونده
هاي دولت آموزگار به خون آغشته است، آلوده شده است در  روحانيت معتقد است که دست

ي که مورد ا کابينههمان داستان قم و مثال تبريز و اينها و بهتر است که کنار برود و 
 دليل آمد.  حمايت روحانيت باشد روي کار بيايد که شريف امامي به همين

سينما رکس آبادان بود که با اينکه در همان دو  رويدادولي آنچه سبب سقوط دولت شد 
سه روزي که ما بعد از آتش سوزي سينما رکس بر سر کار بوديم داليل کافي بدست 
آورديم که آخوندها دست داشتند و يکي از متهمانش را هم گرفتند و شهرباني خوب کار 

است که اين اطالعي که ما بدست آوريم و آلودگي دست روحانيت  ولي خيلي جالب ؛کرد
در اين جنايت، بر ضد حکومت آموزگار به کار رفت، و دولت شريف امامي آمد که دست 
روحانيت را از اين جنايت پاک کند و بشويد و قضيه را مسکوت بگذارد و همين کار را هم 

نابودي شاه حقيقتا اين ماجرا بود. ولي کردند و گناهش افتاد به گردن رژيم شاه و آغاز 
 دولت آموزگار هم دو سه روزي بعد از آن آتش سوزي برکنار شد.

 

 های  چرا دولت آموزگار اين قضيه را به مردم عنوان نکرد که دست اميرحسينی ــ
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 آخوندها در کار بوده است؟ 
     

گرفته بودند و داشتند  بوديم. تازه آن شخص را يما در مراحل اوليه بازجوي همايون ــ
کردند. ولي ديگر روشن شده بود. ما اصال اهل سازش و کنار آمدن با روحانيت  بازجويي مي

پيش از آنکه ما اصال بتوانيم اين موضوع را جمع و جور  به اصطالح نبوديم. تغيير کابينه
موضوع را  و از نزديک ر،وزي بود برويم به آبادان، من و نخست بکنيم، پيش آمد. ما قرار

دنبال کنيم. ولي عمده اين است که حکومت شريف امامي با کمال شدت و جديت کوشيد 
مردم ايران نرسد و پوشيده بماند. هم وزير اطالعات و  آگاهيکه حقايق اين موضوع به 

هم رئيس ساواک  جهانگردي بعدي استدالل کرد که آزردن خاطر روحانيت صالح نيست و
رونده اين موضوع به اطالع مردم برسد کسي باور نخواهد کرد. پس استدالل کرد که اگر پ

اصال بهتر است که چيزي گفته نشود. طبيعي است با نگفتن حقايق براي مردم مسلم شد 
اي با مطبوعات کردم و  فرداي آتشسوزي سينما رکس من مصاحبه که دولت کرده است.

روي ماست و ديگر هرکس  پيش که شاه پيش از آن هشدار داده بود“ وحشت بزرگ“گفتم 
بايد موضع خود را روشن کند. اين گفته چندي در دست يکي دو تن از چپگرايان به نام 
وسيله دست انداختن من شده بود و بيش از آن اثري نکرد که آوردن آن همراه با تصوير 
بزرگ من در صفحه اول کيهان اينترناشنال به من براي گرفتن پناهندگي سياسي کمک 

رد. منظورم اين است که ما آن جنايت را به عنوان آغاز نبرد قطعي تلقي کرديم ولي براي ک
 جانشينان ما و خود شاه آغاز مرحله قطعي تسليم و شکست پذيري گرديد.

 
فکر انحالل حزب رستاخيز پس از برکناری دولت آموزگار مطرح  اميرحسينی ــ

 شد يا پيش از آن؟
     

ين اقدامات دولت شريف امامي بود. شريف امامي براي اينکه خيلي يکي از اول همايون ــ
محبوب قلوب مخالفين بشود اقداماتي کرد از جمله کازينوهايي را که خودش تاسيس کرده 
بود و روحانيون با آن مخالف بودند تعطيل کرد. حزب رستاخيز را هم منحل کرد و اين به 

ولي سبب شد که در آن شرايط يکي از آخرين ترين اقداماتش بود.  اصطالح يکي از مردمي
خواستند دل مردم را بدست  سنگرهاي دفاعي دولت از بين رفت. طرفه آن است که اگر مي

 داشتند. بياورند بايست خود او را از رياست سنا و بنياد پهلوي برمي
 

من پيشتر پرسيدم که شما چه تصويری از آقای هويدا به تاريخ  اميرحسينی ــ
تر توانستيد به آن  دهيد. چون هويدا امروز ديگر نيست شايد شما راحت میايران 
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توانم اين را درباره آقای آموزگار هم بپرسم. با توجه به اينکه شما  بپردازيد. می
 هم به عنوان وزير و هم در کار حزبی همکار ايشان بوديد.

     
ه معناي گسترده کلمه نه بله. آموزگار به حداکثر غيرسياسي بود. سياسي ب همايون ــ

توانست در مقامهاي سياسي  سياستگر. سياستگر بود مسلما. هيچکس در آن کشور نمي
چيره اش  سياسي سويهاداري و ديوانساالرانه او بسيار بر  سويهبماند و سياستگر نباشد. ولي 

 عالقه و اش را هم نداشت. به کار حزبي هم بسيار بي . نگرش سياسي نداشت. دعويبود
اعتقاد بود. مردي بود درست، از لحاظ مالي پاک. بسيار از همه وزيرانش در مقابل  بي

ردند حمايت آو يفشارهايي که دربار، شاهزادگان و نزديکان دربار بر وزرا هميشه وارد م
شد. ولي به قدري  هايشان ترتيب اثر داده نمي کرد. تنها در حکومت ما بود که به درخواست

اش را در اصراري که به  يک نمونه. رسيد تصوير کلي نميداخت که به پر به جزئيات مي
ولت هيئت د ۵6/77هاي سال  برقراري عوارض بر مسافرت خارج کرد ديديم. در آخرين ماه

رود ده هزار ريال عوارض  اي گذراند که از هر مسافر ايراني که به خارج مي تصويبنامه
برقراري اين عوارض نياز به تصويب  شد. ي ميا گرفته شود که در سال مبلغ قابل مالحظه

گيرد  کرد که گذراندن قانون از مجلس وقت مي وزير استدالل مي در مجلس داشت. نخست
رود. ما آن  و فرصت گردآوري چند صد ميليون ريال در مسافرتهاي نوروزي از دست مي

ي وظيفه اش را هم به مجلس داديم و من نيز رو عوارض را برقرار کرديم و اليحه
سخنگوئي همين توضيح را دادم که دولت با کسر بودجه روبروست و مجوز مجلس را هم 
درخواست کرده است و اگر مجلس تصويب نکرد پول مردم را پس خواهيم داد. ولي از نظر 
قانوني کار ما درست نبود و از نظر روابط عمومي هم بازتاب بسيار بدي پيدا کرد. ما به 

م که اختيار قانونگزاري گرفت ولي هنگامي که خودمان به مصلحت مصدق ايراد داشتي
دهد که تا در يک فرهنگ سياسي، اصول، حتا  دانستيم همان کار را کرديم. اين نشان مي

 شود. روي باز مي برابر مصلحت، جاي خودش را پيدا نکند راه بر هر زياده در
اد جلسه داشت و شنيدم که درباره روزي که کابينه مجبور به استعفا شد او در شوراي اقتص

کرد؛ اينقدر وارد به جزييات و عالقمند به مسايل اداري  هاي آبجو بحث مي استاندارد قوطي
بود. من در او آن نگرش سياسي را که در آن شرايط الزمه مقابله با آن حوادث بود نديدم. 

بيرون آمده خوب به خاطرم هست که در نخستين جلسه هيئت دولت، من که بکلي از 
نگار و مقام حزبي بودم، يعني سراسر سياسي؛ و تفکر من اصال جنبه اداري  بودم، روزنامه

ايم که اصالحات خيلي  نداشت، گفتم که اوضاع بسيار حساسي است و ما موقعي آمده
ها الزم است و اين کابينه بايد کابينه اصالحي نيرومندي  زيادي در کشور در همه سطح

که در  يهاي گوييد که پس تمام اين پيشرفت مشاور گفت که شما داريد مي بشود. يک وزير
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سايه رهبري اعليحضرت شاهنشاه آريامهر حاصل شده بد بوده است و انتقاد دارد و خراب 
وزير هم  سازي در چنان سطحي ناچار ساکت شدم. نخست بوده است. من در برابر پرونده

کنم اشتباه از من بود  د. هر چند اکنون که نگاه ميهيچ نظري در پشتيباني از من ابراز نکر
کردم. به هرحال آموزگار نقش خودش را و ماموريت  گفتم و دنبال مي و بايست نظرم را مي

سياسيم غرق  نگرشديد و من نيز با همه  خودش را ادامه وضع گذشته به صورت بهتر مي
موش کردم. تنها دفاعي که ام شدم و تصوير کلي، جنگل، را فرا در کارهاي وزارتخانه

رسيد از عموم  وزير مي هائي که به نخست توانم از خودم بکنم اين است که آگاهي مي
 شد.  يوزيران، از جمله من دريغ م

بسيار  آنچه ايران نياز داشت يک حکومت اصالحگر 13۵6به عنوان حکم نهائي، در سال 
کاري و  محافظه روحيه. نيافت ي امکاننيرومند بود، با ابتکارات جسورانه. منتها چنين چيز

رفته چنانکه   همه چيز مانند گذشته و فقط معايب را برطرف کنيم غلبه داشت. روي هم
احمد احرار، يکي از ناظران آگاه اوضاع ايران، نوشته است، آموزگار يکي از بهترين 

دهه  هاي پاياني بود ولي در دهه پنجاه بخصوص در سال وزيران دهه چهل مي نخست
داشت. بايد اضافه کرد که جانشينانش از او به  پنجاه براي آن موقعيت هيچ مناسبت نمي

تر بودند و اگر او دست کم پنجاه درصد بخت پيروزي بر نيروهاي انقالبي  مراتب نامناسب
 داشت، آنها هر بختي را از ميان بردند. يرا م

 

 آقای آموزگار آلودگی مالی که نداشت؟ اميرحسينی ــ
     

وقت. ما کمترين آلودگي مالي از او نديديم و در وزيرانش هم نبود و  اصال. هيچ همايون ــ
در اين مسايل بسيار سختگير بود. و يکي از نخستين کارهايش اين بود که جلوي آن 

هاي دولت کم   ها را در دستگاه دولت گرفت. بيست درصد و بيشتر از هزينه ريخت و پاش
هاي  گشت به آن پول هم برمي اش گوشهوزيري حتا بيشتر که يک  خستکرد و از بودجه ن

 دادند. حسابي که به آخوندها مي يب
 

 شما بعد از انقالب ايشان را مالقات کرديد؟ اميرحسينی ــ
 

به ديدنش رفتم و بعدا دو سه بار هم به  1981واشنگتن در سال  يکبار در ــ همايون
نديدمش. مانند دو رئيس ديگري که پيش از او  ،ي بيشترتصادف يا در خيابان يا در ميهمان

 داشتم ديگر نديدمش.
 

فرموديد که آقای فليکس آقايان مرد خيلی مقتدری بود. اين  اميرحسينی ــ
 آمد ؟ اين اقتدار چگونه بود؟ اقتدارش از کجا می
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با نفوذ بود  منظورم بيشتر بانفوذ بود تا مقتدر. واژه بدي بکار بردم. بسيار همايون ــ    
اي بود که يک تعدادي، به دليل نزديکي خوني يا  براي اينکه از نزديکان شاه بود. دوره

اي فعاليتهاي اقتصادي را در دست داشتند، يا سهم بسيار  معاشرت با شاه انحصار پاره
ها به خودشان اختصاص داده بودند و مقامات حکومتي هم مثل  بزرگي را در آن رشته

شد. و  کردند و هيچ مقاومتي در برابرشان نمي وزير بسيار رعايتشان را مي ستوزيران و نخ
اي به همه اينها داد و کافي بود  اين روش در دوره هويدا ادامه داشت و دست خيلي گشاده

داد. ولي پس از آنکه به  کسي به شاه نزديک باشد و هويدا هر کاري برايش انجام مي
ام.  ي آنگونه اقدامات را بگيرد که جاي ديگري اشاره کردهوزارت دربار رسيد سعي کرد جلو

وزيري آموزگار جرئت اين پيدا شد  در دوره نخستتنها فليکس آقايان از همان افراد بود و 
در طول آن سيزده سال هر کاري به آساني از طرف او انجام  يکه در برابرش بايستند ول

 گرفته بود. 
 

با آقای داود نصيری از کارمندان وزارت  من در گفتگويی که اميرحسينی ــ
کرده  گفت هنگامی که در سفارت ايران در ورشو کار می امورخارجه داشتم می

است آقای هويدا به دعوت دولت لهستان به ورشو آمده بوده است و آقای هويدا 
در حضور وی به خبرنگار اطالعات آقای علی باستانی گفته بوده است که: 

يعنی برايشان  “بخشند. بخشند ولی خيانت را نمی را میاعليحضرت دزدی “
دزدی اصال مهم نيست. اين طبيعتا خودش را در رابطه با آقای فليکس آقايان و 

دهد. برای من عجيب است که  يا در مورد سرلشگر ايادی و ديگران نيز نشان می
داشت  ای که در اطرافيان خودش وجود ديد که اين فساد گسترده شاه اين را نمی

آورد. اگر اشتباه نکنم آقای علم در خاطرات خود  چه نارضايتی عمومی بوجود می
های  يک جا اشاره کرده است که شهرام پسر شاهدخت اشرف کلی از عتيقه

برد و هر کاری آقای علم و دولت کردند که  ايران را به قصد فروش به ژاپن می
دولت ايران بفروشد نپذيرفت. اينها تری به  ها را برگرداند و به قيمت ارزان عتيقه

شود در همين جاها ديد.  واقعا باعث تاسف است. يعنی علل واقعی انقالب را می
 صرفا مساله آخوندها نبوده است. 

     
اي بود.  درست است. شاه درباره فساد بسيار آسانگير بود و برايش امر پذيرفته همايون ــ

اي اطرافيان  د که پادشاهان همه به يک درجهگرد اين به سنت حکومت در ايران برمي
کردند. اين، هم سوءاستفاده خودشان را اگر در اين کارها  خودشان را آلوده فساد مي

داشت، هم به  کرد، هم آنها را از سرکشي باز مي تر مي کرد، معمولي تر مي بودند آسان مي
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داد، در طبقه سياسي  يم آمد تفرقه را افزايش دليل اختالفات مالي که ميانشان پيش مي
ماند. خود رضاشاه هم   تر مي کرد و در نتيجه مقام پادشاه محفوظ پراکندگي را شديدتر مي
هاي  کرد و آنها سوءاستفاده پوشي مي اش روي هم رفته چشم درباره سرکردگان نظامي

اين شد براي همين که وفاداريشان را نگه دارد.  کردند چندان پاپي نمي بزرگ هم اگر مي
هاي اداري  سنت به محمدرضا شاه هم رسيده بود. در آن دوره فساد در ايران در سطح

بسيار بود ولي رويهم رفته قابل تحمل بود. مثال دادگستري ايران خيلي کم آلوده به فساد 
رفتند، ممکن بود؛ در  ها به دليل آنکه حقوق خيلي کم مي گيري در ميان پاسبان بود. رشوه

هاي پايين اداري فساد چندان نبود. شايد  ها ممکن بود. ولي بر رويهم در سطح ميان ژاندارم
مثال در دستگاه مالياتي طبعا يک اشکاالتي بود. مردم براي راه انداختن کارهايشان در 

هاي بزرگ در شرکت نفت دست به دست  ادارات ناگزير از پرداخت رشوه نبودند. پول
بن سوءاستفاده  هاي بي توانست چاه ي عمراني ميها شد و در خريدهاي نظامي. طرح مي

 40هاي ما  نويسد که طرح از قول شاه مي 13۵4/197۵بشود. علم در خاطراتش در سال 
شود. فسادي که پيامدهاي سياسي داشت اصوال مال طبقه باالي  تر تمام مي درصد گران

تم اصلش در يک که گف يتر بيشتر، و همان طور کشور بود. هرچه به منبع قدرت نزديک
 گروه شايد بيست نفري بود.

 

شما پس از اينکه کابينه برکنار شد به روزنامه آيندگان  اميرحسينی ــ    
 رفتيد يا اينکه ديگر نرفتيد؟ 

 

بله چند روزي رفتم. بعد در روزنامه اطالعات مقاله سختي بر ضد من انتشار ــ  همايون
اسر به من نسبت دادند. اين افسانه از آنجا پيدا کرد که آن داستان رشيدي مطلق را سر

آييم  ام که اگر اين مقاله را چاپ نکنيد مي ساخته شد. چيزها گفتند که بله من تهديدکرده
کنيم و اين  کنيم خودمان روزنامه را چاپ مي آنجا چاپخانه روزنامه اطالعات را تصرف مي

فته بودم اطالعات را روي سرتان اند که گ گذاريم. )تازگي ادعا کرده مقاله را در آن مي
کنيم!( درحالي که نه من اهل اين تهديدها بودم نه امکانش براي وزارت  خراب مي

هاي مدرن را با آن چاپخانه مختصري که وزارت اطالعات  اطالعات بود که آن ماشين
 داشت بشود بکار انداخت، و اصال با آن اقتدار شاه و وضع مطبوعات، نه نيازي به تهديد

بود. خالصه يک حالت قهرماني به روزنامه اطالعات و يک حالت سراسر شيطاني به  مي
من دادند و آن مقاله يک فضاي بسيار خطرناک و بدي پديد آورد که من ترجيح دادم 

اش نشود و بعد از دو سه روز به خانه برگشتم و ديگر هرگز به  روزنامه آيندگان آلوده
هم دخالت نکردم. پس از امضاي منشور آزادي مطبوعات و آيندگان نرفتم و در کارهايش 
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ها ميان چپگرايان انقالبي و بقيه درگرفت هيئت تحريريه  اي که براي کنترل روزنامه مبارزه
بار گردانندگان روزنامه به خانه ما آمدند و  آيندگان هم صحنه نبرد قدرت شد و يکي دو

آمدن حکومت ارتشي و دستگيري ما جلسه کردند، ولي سودي نداشت. پس از روي کار 
هوشنگ وزيري و همفکرانش در روزنامه  نبرد را به چپگراياني که از بيرون هم تقويت 

شدند باختند. درباره مقاله هم سکوت کردم چون هر توضيحي موقعيت شاه را ضعيف  مي
کرد. به معينيان رئيس دفتر مخصوص شاه هم که تلفن کرده بود گفتم که هيچ  مي
ها از  اهم گفت. با اين ترتيب همه مسئوليت را به گردن گرفتم و هدف بدترين دشمنينخو

 ها هيچ کس بيش از من دشمن نداشت. همه سو شدم. در آن زمان و تا سال
روزنامه آيندگان با آنکه به انقالب پيوست ولي صداي مشخص خود را حفظ کرد. تنها 

ني تسليم نشد. نويسندگان آزادانديش اي بود که يکسره به آن هيستري همگا روزنامه
هاي هشدار دهنده خود را در همان گرماگرم که خميني را از مقام خدايان اساطير  پيام

رساندند که بسيار دير باز شدند. تنها  هائي مي شد آورد در آيندگان به گوش تر نمي پائين
ايستاد و کار به جائي کشي رژيم  اي بود که پس از پيروزي انقالب دربرابر آزادي روزنامه

خوانم و دولت ليبرال و ملي مذهبي بازرگان  کشيد که خميني گفت من آيندگان نمي
هايش به روزنامه ريختند  اللهي روزنامه را نه تنها توقيف بلکه تعطيل کرد و ماموران و حزب
 د.، دستگير کردنسيروس و يازده تن از نويسندگان و کارکنانش را، ازجمله پدر و برادرم

اي  نگاري ادامه دادند و پاره هاي پس از انقالب عموما به روزنامه همکاران آيندگان  در سال
گذاري کردند. هوشنگ وزيري در ايران  هاي اين دوران را اداره يا پايه از بهترين روزنامه

ماند و کاري نداشت تا در اوايل دهه هشتاد به خارج آمد و يک دوره تازه و درخشان 
هنگامش آغاز کرد که کمتر کسي به پايش  نگاري را در نزديک دو دهه، تا مرگ بي روزنامه

 رسد. مي
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 پنج

 
 انقالب و باززايش

 
 
 

 ؟شما دردوره انقالب کی بازداشت شديد اميرحسينی ــ
 

در  کهوزي که ازهاري به نخست وزيري انتخاب شد شاه گفتاري داشت رظهر  همايون ــ
راديو تلويزيون خواند و گفت که ملت ايران من پيام انقالب شما را شنيدم و استدعا کرد و 
ناله و زاري کرد که اجازه بدهند که خود او رهبري انقالب را به عهده بگيرد و از حکومت 

ه و ضعيف، با لکنت زبان، با رنگ پريده؛ يک تصوير ارتشي نترسند؛ با حال بسيار شکست
اي. آن پيام، پيام وحشتناکي بود و بامداد روز بعد، ساعت يک بامداد  ذليل شکست خورده

آبان مرا دستگير کردند. دستگيري ما بخش ديگري از استراتژي بدست آوردن دل  16روز 
اي از آن  شاه نيز گوشه “البپيام انق“ديت دنبال شد و جانقالبيان بود که شش ماه با 

رفت. گروه بانفوذي در دربار و دولت، نود درصدي از نزديکان مرکز قدرت که  بشمار مي
سياستگزاري را در دست داشتند، تصميم گرفته بودند بجاي جنگيدن با انقالبيان کنار آيند. 

هرالد  اي با خبرنگاري امريکائي )اينترنشنال شاه هم که به گفته خودش در مصاحبه
کرد گام به گام  پيروي ميدربرابر انقالب  “سياست تسليم“( صرفا از 1980مه  28تريبيون 

اي سروکار داشتيم  با پديده  1978ـ  9/ 13۵7 آمد. ما از تابستان تا زمستان با آنها راه مي
ب انقال آماجکه در تاريخ انقالبات جهان مانند ندارد. در هيچ انقالبي نبوده است که رژيم 

گونه دست در دست نيروهاي انقالبي براي امر مشترک، پيروزي انقالب، کار کرده  آن
باشد. يک فضاي سوررئاليستي کامل بود. موضوع اين نيست که اقداماتي براي جلوگيري 

کرد که درهمه انقالبات به فراواني  مي backfireدادند که پس آتش  از انقالب انجام مي
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کوشيد اقداماتي در جهت خواست انقالبيان انجام  مي، رژيم ميبوده است. در انقالب اسال
 دهد.

 رويکرد غالب اين بود که سران انقالب و دشمنان رژيم ناراحت نشوند.  
 

فاصله بين سقوط کابينه و بازداشت را شما چگونه سپری کرديد؟  اميرحسينی ــ
 کرديد؟  چه می

 

آمدند. هيچوقت من در  م به ديدنم ميگروه گروه مرد درخانه بودم و بيشتر همايون ــ
آمدند يا  دانم چه شده بود و همه مي نديدم. نميام  در خانهاينهمه آدم هر روز ي زندگ
خواستند در  خواستند خبر از من به جاهايي ببرند يا واقعا مي خواستند خبري بگيرند يا مي مي

قتم به پذيرايي ديدارکنندگان دانم ولي بيشتر و دوران برکناري به من اظهار لطف کنند. نمي
ام.  گذشت و کتاب خواندن البته، و نشان دادن خودم در محافل که من از ايران نگريخته مي

ام. شاه دستور داده بود پاسباناني که در  چون همه جا شايع شده بود که من از ايران گريخته
ين احساس امنيتي به دوره وزارت من نگهباني خانه ما را داشتند در پست خود بمانند و ا

داد. در مجلس سنا دکتر جمشيد اعلم سخناني در ارتباط آن مقاله بر ضد من گفته  من مي
 رفت.  بود و شاه به او پيغام داده بود که تو دوست ما هستي و از تو انتظار نمي

 

در آن فاصله کسی به شما پيشنهاد نکرد يا خود شما به اين اميرحسينی ــ     
 د که ايران راترک کنيد؟فکر نيفتادي

     

بسيار به من پيشنهاد شد. من خودم هرگز. بسيار به من پيشنهاد شد که يک همايون ــ 
ترين دوستم هشدار داد که در محافل،  ترين و نزديک مدتي برو. دکتر بهرام محيط، قديمي

ر خانمم صحبت از کشتن من است و پيشهاد کرد به آپارتمانش در جنوب فرانسه بروم. براد
گفت وجودم در آنجا الزم  داد که به امريکا بروم و مي از سفارت ايران در امريکا پيغام مي

شايد سخنان  ها را متوجه وضع بکنم و توانستم امريکائي رفتم مي ياست. احتماال هم اگر م
انداخت. ولي من حاضر نبودم به  شد و شاه را به سرگرداني نمي شان کمتر مي ضد و نقيض

 وجه از ايران بروم.هيچ
 

روزی که شما بازداشت شديد وقتی به بازداشتگاه رفتيد کسان اميرحسينی ــ 
 ديگری هم آنجا بودند يا آنکه بعدا آمدند؟ 

     

بله بيشتري آنجا در جمشيدآباد و زندان دژبان تهران  بودند. بعد از من هم يک  همايون ــ
هاي عملياتي اشخاص را  با همزمان و گروهآوردند. ولي عملياتي بود تقري را چند نفر
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بردند بقيه دنبال نفر بعدي  آمدند. يکي را به زندان مي گرفتند بعد دنبال بعدي مي مي
آمدند. خانم دکتر وليان که او را هم آمده بودند و گرفته بودند سعي کرده بود با ما  مي

هاي  گاهي هم تلفنشد،  ها خيلي زياد تلفن مي تلفني تماس بگيرد ولي من چون شب
شد  شد تلفن را قطع کرده بودم و نشنيدم. ولي کار ديگري هم نمي مزاحم و تهديدآميز مي

 گرفتند. کرد. در راه بودند و مرا به هر حال مي
 

 دانستيد که در حال آمدن هستند... ولی اگر می اميرحسينی ــ
     

يعني از آن لحظه تازه هشيار شدم. آن موقع،  توانستم بگريزم... ديگر در اگر مي همايون ــ
 تا آن لحظه در غفلت بودم.

 

 .بهمن 22شما را به پادگان جمشيديه بردند و در آنجا بوديد تا  اميرحسينی ــ
 

پادگان دژبان تهران بود وقتي  و بهمن. چون آنجا زندان ارتش 22شامگاه تا  همايون ــ
دانبانان ما همگي گريختند و درهاي هاي مسلح حمله کردند و پادگان را گرفتند زن گروه

زندان باز شد و ما همراه بقيه زندانيان گريختيم. و جز دو سه نفر از همکاران ما که با ما 
 زنداني بودند کسي دستگير نشد. 

 

 دادند؟ در مدتی که زندان بوديد اجازه مالقات به شما می اميرحسينی ــ
     

و دو سه نفر ديگر از جمله يکي از دختران ما و  اي يکبار خانم من  بله هفته همايون ــ
 شوهر او و يکي دو بار برادر خانمم در آن مدت مرا ديدند. 

 

 شما در زندان انفرادی بوديد؟ اميرحسينی ــ
 

هاي انفرادي بود که دور يک راهرو يعني يک راهرو دور  سلول ، به تعبيري.بله همايون ــ
کرد. درحدود بيست تا سلول بود و ما هم  هم وصل مياينها بود که اينها را همه را به 

بيست نفرمان آنجا بوديم. يک تعدادي هم جاهاي ديگري بودند مثال يک اتاقي آن 
 تر.  تر. مثال نصيري در اتاق ديگري بود آن طرف طرف

 

 چه کسانی خاطرتان هست که در آن دوره با شما زندانی بودند؟  اميرحسينی ــ
 

ران دکتر عبدالعظيم وليان بود، منصور روحاني بود، رضا صدقياني بود، از وزي همايون ــ
رييس شهرباني پيشين سپهبد  ،پي وزير پيشين و شهردار پيشين تهران بود غالمرضانيک
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آزمون  صدري بود، ايرج وحيدي وزير کشاورزي و نيروي پيشين بود، دکتر منوچهر منصور
زاده بودکه  االسالم آرام بود، دکتر شجاع شيخ ليبود، دکتر فريدون مهدوي بود، دکتراسد ني

 وزير بهداري بود.
 

کرديد که  جو زندان چگونه بود؟ همه نااميد بودند يا فکر می اميرحسينی ــ
 شويد؟ بزودی آزاد می

     
ها  کردند. بعضي بيني مي شان پيش طور راجع به آينده همين نه، نگران بودند. همايون ــ

نوشتند. من و دکتر مهدوي دائما  ها دفاعياتشان را مي وشتند، بعضين خاطراتشان را مي
کرديم. راديو گوش  شود تحليل مي مشغول تحليل سياسي بوديم؛ اوضاع را که دارد چه مي

 کرديم. کرديم خبرها را دنبال مي مي
 

 رسيد؟ روزنامه هم به دستتان می اميرحسينی ــ
     

خواندم. آن دوره خيلي کتاب خواندم.  يد. کتاب ميرس روزنامه به دستمان مي همايون ــ
 گذرانديم ديگر.  به هر صورت. مي

 

مقاماتی که در پادگان جمشيديه همزمان با شما زندانی بودند در  اميرحسينی ــ
ای با هم نداشتند، يعنی  دورانی که پست و مقامی داشتند حتما رابطه دوستانه

هم داشته باشند. نوعی حسادت، رقابت، ای با  الزامی نبود که رابطه دوستانه
تواند همه جا وجود  توانست وجود داشته باشد، می های شخصی می دلخوری

 داشته باشد. در زندان رابطه بين اين افراد چگونه بود؟ 
     

شد. سرنوشت مشترک همه را نزديک  در زندان کمتر تنش و اختالف ديده ميهمايون ــ 
پي. همه زندانيان  يي بود. يک مورد آزمون بود يک مورد نيککرده بود. دو مورد استثنا

تقريبا با آزمون دشمني شديد داشتند. براي اينکه آزمون را به حق يکي از طراحان سياست 
امامي  دانستند. آزمون با سر و صداي بسيار در حکومت شريف تعقيب وزيران پيشين مي

گرفت و دار زد و زنداني کرد، هر کس  گفت که بايد همه را طرفدار يک انقالب بود و مي
کرد. همه را بايد گرفت و يک  را که مقصر بوده است. تقصير را هم البد خودش تعريف مي

گرفت. و در زندان با  اقدام انقالبي کرد. در نتيجه او از طرف همه طرد شده بود و گوشه مي
پي مورد دشمني نبود  شد. نيک پيروزي انقالب خوشحال و با شکست انقالبيون غمگين مي

ي خودش را  انگيخت و او هم گوشه اي بر نمي اي بود که هيچ عالقه ولي رفتارش به گونه
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گرفته بود و حتا با معاونش هم رفتار خيلي درستي در دوران زندان نداشت. حاال اينها 
و  اند و درست نيست. يعني از آنها که بگذريم بقيه با هم روابط معمولي اند و رفته مرده

 بسياريشان هم دوستانه داشتند. 
 

اهلل  بله. پيشتر اشاره فرموديد که رابطه شما با ارتشبد نعمت اميرحسينی ــ
ديديد به او  ها وقتی او را می نصيری رييس ساواک دوستانه نبود. مثال در ميهمانی

 کرديد. اين رابطه در زندان چگونه بود؟  اعتنايی می بی
     

هاي ما زنداني بود و گاه خيلي به ندرت براي راه رفتن  در اتاق زير اتاقهيچ. او  همايون ــ
رفتيم و او خيلي کم بيرون  آمد و ما هر روز يکي دوبار در محوطه زندان راه مي بيرون مي

گزيد و در نتيجه ارتباطي نداشتيم. آن وقتي هم که من  آمد و از همه ما دوري مي مي
کردم. يکبار فقط با هم برخورد  نداشتم و نگاهش نمي ديدمش همانطور کاري به کارش مي

خواست مرا ببيند و نصيري هم چون با او خيلي  کرديم. برادر خانم من به پادگان آمد و مي
سابقه طوالني داشت، او را هم ديد. ما دو را به اتاق فرمانده پادگان بردند و او گفت که من 

تم و صحبت کردم و صحبتم هم تا آنجا که آخر بروم و ايشان را ببينم. پس من اول رف
خاطرم هست اين بود که بايد بايستيد و اينها را بگيريد، نه اينکه تسليم بشويد؛ که به 

 جايي هم البته نرسيد. 
 

 در حضور مامور امنيتی؟ اميرحسينی ــ 
     

تم که او نه ما تنها بوديم. بعد من بيرون آمدم و در اتاق فرمانده پادگان نشس همايون ــ
هم بود. بعد نصيري رفت و نيم ساعتي بعد با چشماني گريان برگشت و ما خداحافظي 

زديم. شفق در  کرديم و دو تايي با محافظانمان به طرف زندان بازگشتيم و البته حرفي نمي
آسمان ظاهر شده بود. شامگاه بود و خيلي شامگاه زيبايي هم بود. خيلي شفق زيبايي بود. 

 ـولي گفتم که نگاه بکنيد اين آسمان را ببينيد ـ ،وارم از سر بدجنسي نبوده باشداميد ،و من
ـ نگاه کنيد ببينيد اين شفق چقدر زيباست و اين آسمان چقدر ـکرد  حاال او گريه مي

و ما  ،اش شديدتر شد زيباست. ديگر اينها را، اين مناظر را، نخواهيم ديد. و او طبعا گريه
دانم.  طوري گفتم. شايد هم يک بدجنسي درش بود، نمي همينبرگشتيم. من اين را 

اميدوارم نبوده باشد. نه، هيچ مناسبتي با هم نداشتيم و همچنان روابط سرد ماند و من فکر 
اي به او  اش با من بسيار بد بود. من هم هيچ عالقه کنم که تا آخر عمرش هم او ميانه مي

 نداشتم. 
 

 کرد؟ درست  ف بود که گريه میـچرا اينقدر ضعييری ـارتشبد نص اميرحسينی ــ
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کنم که همه زندانيانی که آنجا بودند گريه  است به هرحال زندانی بود و فکر نمی
 کردند.  می

    

نه، نه. ولي خوب اين پيرمرد بود. احتماال فرزندان خردسال داشت. از پاکستان  همايون ــ
. به پاي خودش آمده بود، گرفته بودندش. او را خواسته بودند. به عنوان سفير آنجا بود

دانم، ترکيب  پشيمان بود که چرا همانجا نمانده، چرا جاي ديگري نرفته است. نمي
ام که در قدرت به اصطالح شمر  احساسات مختلفي بود. ولي من بسيار کسان را ديده

احتماال  شوند و او هم گردد ناتوان مي جلودارشان نيست و به محض اينکه روزگار بر مي
متکبر و  مالحظه، گستاخ، قدرتش خيلي بيرحم، خيلي بي هنگام ها بود. در  يکي از همين

 متفرعن بود. ولي وقتي روزگار زمينش زد بکلي خودش را باخته بود. 
 

شما ندانستيد که بين ارتشبد نصيری و جناب زاهدی چه گذشته،  اميرحسينی ــ
 چه صحبتی کرده بودند؟ 

     

اي نداشتم. نصيري  وقت به من نگفت. من هم نپرسيدم. عالقه زاهدي هيچ همايون ــ
کردم.  وقت به عنوان يک آدم قابل مالحظه نگاهش نمي اصال برايم مطرح نبود. هيچ

اينتليجنس “ کردم که چنين آدمي در ايران به آن مقامات رسيده باشد. مشکل تعجب مي
 .االيش سرگرفته بوداز همان ب و “اينتليجنس“ما از همان  “سرويس

 

در دوران زندان از شما بازجويی هم شد؟ يا صرفا در بازداشت  اميرحسينی ــ
 بوديد؟

     

يعني به استناد ماده پنج حکومت  تا آمدن بختيار ما صرفا بازداشت بوديم. همايون ــ
ره و دوره بختيار گويا تصميم اين بود که تکليف ما را يکس نظامي و بدون هيچ اتهامي. در

ما را اعدام کنند. مقدم دنبال اين موضوع بود و يکي از همکارانش را که شخصي به نام 
انصاري بود فرستاد و آنجا چند اتاق را آماده و تبديل کردند به نوعي دادسرا و آن شخص 
هم از اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران که مقدم مدتي پيش از رياست ساواک رييسش بود 

نها ما را يکايک به بازجويي خواندند. ما تصميم گرفته بوديم که هيچکس آمده بود، و آ
بايد اتهام ما روشن بشود. به چه  گفتيم که اول مي پاسخ به آنها ندهد. براي اينکه مي

اند. آن وقت ببينيم که اصال سوال چيست. ولي بيشتر  اند و نگه داشته مناسبت ما را گرفته
زجويي شدند. خود من هيچ پاسخي ندادم و گفتم که اول همکاران متاسفانه حاضر به با

بايد ببينم که به چه مناسبت من اينجا هستم و تفاوت شخصي که آن ور ميز نشسته با من 
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توانيد از اينجا بيرون برويد و  گفتم که تنها تفاوت ما اين است که شماها مي چيست؟ مي
چيست و شما به چه حق داريد از من توانم. واال معلوم نيست که من اصال گناهم  من نمي

خواهيم به شما کمک بکنيم.  کنيد. او هيچ چيزي نتوانست بگويد و گفت ما مي بازجويي مي
اي درست کنيد  هاي ما يک چيزي در بياوريد و براي ما پرونده خواهيد از حرف گفتم بله مي

تفهيم اتهام و من حاضر نيستم به شما جواب بدهم مگر آنکه به اصطالح قضايي اول 
هاي سياسي ما را گرفته بودند. مقدم يک  بشوم. البته اتهامي هم در کار نبود. روي حساب

ليست چند صد نفري داشت و کسان ديگري در دولت و دربار شاهنشاهي دنبال اين کار 
اي بود. او هم در آن اواخر از مشاوران  زاده بودند. من يک دندان پزشگ داشتم، دکتر معين

ه بود و يک فهرست هفتاد نفري اعداميان داشت. بعدها در اروپا به پوزشخواهي به شاه شد
ديدنم آمد. من جز خنده پاسخي نداشتم. بله بازجويي هم شديم و نزديک بود که 

هايي براي ما تشکيل بدهند و ما را اعدام کنند. من خود ديدم که در آخرين سالم  پرونده
پيشين رفته بودم، وزير خارجه شريف امامي که در دولت  چهارم آبان که من به عنوان مقام

ازهاري هم ماند به وزير دادگستري، دکتر محمد باهري که زير بار نرفت، در همان حضور 
شوند؟ در دستگيري هويدا او مهمترين  کرد که پس کي اينها بازداشت مي من اصرار مي

شايد براي نخستين بار( ) نقش را داشت و من خود شاهد بودم که قانون اساسي را
ترين کار او به عنوان وزير خارجه فشار آوردن به  خواند تا موادي بر ضد او پيدا کند. مهم مي

دولت عراق بود که خميني را بيرون کند، و به دولت فرانسه، که مزاحم خميني نشود که به 
در دست  ها پاريس رفته بود و يک شخصيت جهاني شده بود. سرنوشت ايران در آن ماه

 چنان عناصري بود.
 

که شما هم فرار  بهمن نگهبانان شرايطی ايجاد کردند 22در  اميرحسينی ــ
 کنيد يا خودشان از ترس جان خودشان فرار کردند و راه باز شد؟

     
آن پادگان به تدريج  از مدتي پيش در حال گريز بودند. در حدود ششصد نفر از همايون ــ

کرديم و دلگرمي  د که اين اواخر ديگر ما زندانبانان را تشويق ميفرار کردند و طوري بو
خواستيم ارتش  د. براي اينکه اينها ضمنا محافظ ما بودند و ما نمينداديم که فرار نکن مي

افتد. ولي آن روز بعد از دو سه ساعت تيراندازي  دانستيم چه اتفاقي مي متالشي شود و نمي
اي هم زخمي شده بودند که دکتر  عده يک. بودند کرده فرار رديگ همه تقريبا اين زندانبانان

شان آمد و  کرد و دستگير شد و نخواست فرار کند، و يکي زاده آنها را درمان مي االسالم شيخ
گويند که زندانيان آزادند. در ميان زندانيان  اند مي گفت که اينهايي که به زندان حمله کرده

سرباز و همافر بودند. و ديگر تفکيک آنها از ما مشکل  از جمله ششصد هفتصد نفر افسر و
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آنها و وقتي ششصد هفتصد نفر بيرون زدند  ميانبود. وقتي درها باز شد ما همه رفتيم 
احتمال اينکه ما دستگير بشويم بسيار کم بود. من هم ريش گذاشته بودم و عينکم را روي 

 چشم گذاشته بودم و خوشبختانه کسي مرا نشناخت.
 

 : به خانه رفتيد يا به جای ديگر خودتان را رسانديد؟يرحسينیام
 

خودم را به خانه رساندم بعد از تعويض چند اتومبيل. اولين اتومبيلي که سوار  همايون ــ
شدم جواني هم با من سوار شد که دو سه بار که من پياده شدم کسان ديگري باز سوار 

طور شده بودند، خيلي  گرفتند مردم همين نميها پول از کسي  اين اتومبيل شدند. اتومبيل
فضاي انقالبي، همه غرق محبت به هم و خوشحال، او مرا شناخت و وقتي آخرين بار پياده 
شديم و آن اتومبيل راه خودش را رفت و ما منتظر اتومبيل ديگري بوديم که بيايد ما را 

دانم کدام طرف  نمي ام در شميران؛ او هم خواستم بروم طرف خانه برساند ــ من مي
رفت ــ به هر حال او به من گفت که شما فالني هستيد گفتم بله و گفت اينجا چه  مي
کنيد؟ گفتم مردم آمدند و ما را آزاد کردند، گفتند شما کاري نکرديد. گفت بله شما  مي

کاري نکرديد ولي عينکتان را بزنيد و من جانم را مرهون اين جوان هستم و عينکم را 
کرد ولي براي  بردم و چشمم را اذيت مي تم. البته عينکم را من براي خواندن بکار ميگذاش

حفظ جان الزم شد و بار ديگر به چشم زدم. بعد از سه تغيير اتومبيل رفتم به منزل و فردا 
صبح يک دوره يک سال و سه ماهه را در تهران پنهان بودم و اين طرف و آن طرف 

دادم و دوبار براي گريز از ايران تالش کردم. يکي پايان  مي ها تغيير جا رفتم و شب مي
 موفق شدم.  ۵9/1980در ارديبهشت  سرانجامکه  13۵9سال  و يکي اوايل 13۵8سال 

  

شما از دوران کار حزبی و وزارت و اصوال دوران زندگی اجتماعی  اميرحسينی ــ
خانه جا ماند و  های روزانه داشتيد که در سياسی خاطرات روزانه يا يادداشت

 نتوانستيد خارج کنيد؟
     

هاي روزانه بنويسم نکردم و  ها جرئت اينکه يادداشت نه، من هرگز در آن زمان همايون ــ
ترسيدم که بيايند و دسترسي پيدا کنند و اسباب زحمت من و دوستانم بشود.  هميشه مي

هاي پس از  اند و در سالاين کار را نکردم و اين عادت در من نم در آن زمانمتاسفانه 
از  با ارزشيهاي  کرده بودم امروز خيلي يادداشت انقالب و بيرون هم اگر من اين کار را

 شد. متاسفانه نکردم. وضع اپوزيسيون ايران مي
 

 رديد در ـک ما پنهان زندگی میـدتی که شـپس از انقالب در آن م اميرحسينی ــ
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وزيران و اميران ارتش و بسياری ديگر از  خبر تيرباران اهای اول بويژه مرتب ماه
 ی شما داشت؟ شد. اين خبرها چه تاثيری در روحيه مقامات منتشر می

     

بسيار فضاي غمگين بدي بود. يعني بدترين روزهاي زندگي من همان  همايون ــ
پشت سر هم گذاشته  نها راآديدم. و عکس  ها را من هر روز عصر مي روزهاست. روزنامه

آور. چهره انسان در  و دوستان و آشنايان ما را تيرباران کرده بودند و آن حاالت رقت بودند
شود. بسياري از آنها  آن درد و ترس مرگ عموما خيلي چهره نامناسب ناخوشايندي مي

دوستان نزديک من بودند. دکتر غالمرضا کيانپور که در زندان با ما بود و در زمان بختيار 
تهراني. اينها دوستان نزديک من بودند که اعدام  محمدرضا عامليدستگير شد، يا دکتر

شدند. و خيلي فضاي وحشتناکي بود. ولي من آن شب که از زندان گريختم خودم را مرده 
ميرد. ديگر تمام شده است  مييکبار آدم  کردم خوب من يکبار مردم، فرض کردم. فکر مي

وجودم بود که مرا به زندگي اميدوار ام، در ته  به هر حال. اما يک چيزي در زندگي
کردم که زنده خواهم ماند هرچه بشود و همه نيرويم را بکار بردم، همه  ساخت. فکر مي مي

 سم را  بکار بردم و خودم را نگهداشتم.  جمنابع ذهني، روان و 
 

تواند برای آدم بسيار سنگين باشد ولی  طبيعتا مرگ هر دوست می اميرحسينی ــ
کسانی که در آن دوره به دست جمهوری اسالمی تيرباران شدند  در ميان آن

 کسی بود که مرگش برای شما يک شوک باشد؟ بيشترين ضربه باشد؟
     

بيشترين تکان را از اعدام دکترکيانپور خوردم. غالمرضا کيانپور وزير دادگستري  همايون ــ
و  اي وزير اطالعات يک فاصله همکار ما در کابينه آموزگار و يک دوره پيش از من يعني با

دوست خيلي صميمي من بود؛ و بعد دکتر ضياء مدرس، پس از او وقتي در  جهانگردي که
ترين دوست من در دنيا بود  نزديک ديگر او که ــکشته شدنش  .1380اروپا بودم در سال 

 خيلي بر من سنگين آمد.  ــ و برادر من بود
 

ود؟ چگونه با هم آشنا شديد و چه مدرس که ب ءدکتر ضيا اميرحسينی ــ
 خصوصيات مشترکی داشتيد؟

 

توسط دکترشاپور زندنيا آشنا شدم و دوستي نزديکي ميان  1326/1947با او در همايون ــ 
ما پيدا شد که پايدار ماند. مردي بود با کاراکتر استوار و نيرومند، بي تزلزل و بسيار دلير. 

وري براي ايران مبارزه کرده بود. در  در دوران پيشه ناسيوناليست و مبارز بود؛ از تبريز
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ها در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در زد و خوردهائي که هر روز در  اي توده 1329/19۵0
گرفت به او چاقو زدند و مدتي در بيمارستان سينا بستري بود و يک روز که به ديدارش  مي

ه بيمارستان آوردند و من قطره خوني را چکيد ب آرا را که خون از سرش مي رفته بودم رزم
ديدم که از سرش پيش پاي من چکيد. دکتر مدرس وکيل دادگستري بود با حلقه دوستان 
و آشنايان بسيار گسترده و موقعيت اجتماعي برجسته؛ شوخ طبع بود و شعر شناس. شعر 

من بود و  گفت و با هم مبادالت شعري داشتيم و سفرهائي کرديم. همراه و همرزم هم مي
اش را به او بسپرد. من به ياري او بود  توانست مال و خانواده و زندگي دوستي که انسان مي

که پس از دو بار کوشش توانستم از ايران بگريزم. متاسفانه خودش در ايران ماند و در آن 
و  شرايط نامناسب به مبارزه ادامه داد و گرفتار شد. در دادگاه انقالب نيز با بي پروائي

مانند هزاران تن ديگر اعدام  اش آخوندها را به خشم آورد و پافشاري خود بر ميهن دوستي
 شد.

 
در آن دورانی که شما پس از انقالب اسالمی در جاهای مختلفی  اميرحسينی ــ

کرديد. آن دوره چيزی ننوشتيد؟ فرضا  پنهان بوديد فرموديد که بيشتر مطالعه می
زمينه ديگری کاری کرده باشيد، چون به هرحال به  تحليل از شرايط روز؟ يا در

شود پذيرفت که شما چيزی ننويسيد. برای اينکه نوشتن در شما  دشواری می
 ای است در شما. جوشد، اين واقعا چشمه می
     

در آن دوران من هر روز منتظر بودم که يک وقتي در باز بشود و بريزند و مرا  همايون ــ
نه، هيچ چيزي ننوشتم که بر ضد من، بر ضد کسي بکار برود. ولي بگيرند. اين است که 

الخط  الخط فارسي نوشتم. فارسي را چگونه بنويسيم. اين آشفتگي رسم يک راهنماي رسم
شود برد. البته در  را چه جور از بين ببريم، در واقع به کمترينه برسانيم چون از بين که نمي

تري  تر ساده ده بود. من سعي کردم يک ترتيب عملياين زمينه در ايران دو سه بار کار ش
 م.   پيدا کنم. ولي متاسفانه آن کتابچه در ايران از ميان رفت. نه، هيچ چيز ننوشت

هايي که در بيرون از ايران زندگي کردم آغاز  آن دوره و دوره پيشش در زندان و بعد سال
که من از زندان گريختم روز مرگ  زندگي تازه من بود. من دوباره به دنيا آمدم. چون روزي

را از سر گرفتم. و زندگي را  نويني بود و وقتي از مرگ مسلم بدر آمدم زندگي مي مسلم من
اي که براي خود قرار  از سرگرفتن به معني بازانديشي موقعيت و نقشم بود. نخستين وظيفه

ها(  رسول عرب )بولس “پل قديس“دادم فراموش کردن بود. فراموش کردن، چنانکه براي 
و پس از آنکه نور هدايتش بر او تابيد، پيش آمد. پل، يهودي متعصب  “راه دمشق“در 

اش  ترين دلمشغولي و آزار دهنده مسيحيان، هنگامي که به مسيح پيوست بزرگ “فريسي“
اش آماده کند. او درپي توجيه و تبرئه  فراموش کردن بود تا بتواند خود را براي نقش تازه
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گونه خواست ديگر آن گذشته را تکرار نکند؛ فراموش کردني از  ش نبود، ميا گذشته
 . رنگ گرداني نه رويگرداني

به خود گفتم حاال من بايد چکار کنم؟ تصميم گرفتم دو کار نکنم: يکي دنبال پول نروم و 
که هردو برايم آسان بود. پيش از آن هم دنبال آنچه از مقام و پول  يکي دنبال مقام نروم

به خود گفتم اينها دست و نرفته بودم؛ مقامات و پول به من روکرده بودند.  بدستم آمده بود
اند. و من که تقريبا در همه زندگي سياسيم از بسياري  سازشکاريپا گيرند. همه مستلزم 

نبودم. فکر کردم که  سازشکاريپسنديدم ديگر حاضر به  چيزها دفاع کرده بودم که نمي
بردارم. توقع را برداشتم. دنبال  ستکنم، پس توقع را باي سازشکاريندگي نبايد هرگز در ز

محبوبيت نرفتم. از بدگوئي و دشمني نه تنها نترسيدم؛ اگر بي ارزش بود اصال اهميت 
ندادم. بکلي بي توجه شدم. خودم را آزاد کردم. من هميشه در زندگي دنبال آزادي بودم، 

هاي پس از انقالب به دستم آمد. توانستم خودم را آزاد  دنبال پرواز بودم. اين فقط در سال
کنم و با آن توانايي که در پرهاي من بود به پرواز درآيم. به نظرم رسيد که نقش من تغيير 

بيني و فرهنگ سياسي ايران است. نه اينکه من تنها اين کار را بکنم، ولي يکي از  جهان
با آن  .ها و شرايطش را دارم يکر کردم توانائکساني هستم که اين کار را بايد بکنند. و ف

اي که در زندگي کرده بودم اين آمادگي در من پيدا شده بود.  دنبال اين کار رفتم.  تجربه
هايش به )جنبه(ه سوي توانم بگويم که همه زندگي تازه خيلي خوبي را شروع کردم. نمي

ياد در زندگي پيش از انقالب ام، پيش از انقالب بود. من امتيازات ز خوبي زندگي گذشته
کدام آنها را ديگر نداشتم و ندارم، ولي آن آزادي که پيدا کردم،  بدست آوردم که هيچ

توانايي آن که هرچه به نظرم درست است بگويم و اعتنايي به نظرهاي بدخواهانه يا ابلهانه 
 ديگران نکنم و به خاطر ديگران مواضعي نگيرم، بسيار به من آزادي داد. 

متاسفانه جامعه ما به دليل واپسماندگي شديد فرهنگي و آشفتگي فکري حقيقتا جامعه 
شود. برخوردهاي بدخواهانه و ابلهانه موارد بسيار  دارد بهتر ميشايد روانپريشي بود، حاال 
نوشتند بخوانم يا  ام مي خواستم به آنها توجه کنم، حتا مطالبي که درباره داشت و من اگر مي

داشت. اين است  شد، نه اينکه در روانم تاثيري مي گو کنند و بشنوم وقتم تلف ميبرايم باز
شود نه برايم بفرستند و نه  که چاپ مياز آن گونه گفتم چيزهايي  که به همه دوستانم مي

خواهد بنويسد. اما البته  خواهد بکند، هرچه مي به من بازگو کنند. هرکس هر کار دلش مي
کردم پاسخ بدهم و آن را به  شت و انتقاد درستي داشت سعي مياگر کسي حرف حسابي دا

خوبي و بيطرفانه بخوانم. اين آزادي، اين پرواز، بهترين جنبه زندگي پس از انقالب من 
البته سراپا در بيم دستگيري  1980تا  1978بوده است ــ اين بيست و چند ساله گذشته. از 
آزاد شروع شد. پيش از آن به هزار  م پروازسپري شد، ولي از هنگامي که که بيرون آمد

توانستم  هاي خودم مي ها و انديشه بستم. فقط در عوالم کتاب مالحظه پر و بال خودم را مي
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آزادي داشته باشم. ولي از وقتي به بيرون آمدم دوره خوبي در زندگي من شروع شده است 
خواست آن زندگي  ند که دلت ميکرد که هنوز ادامه دارد و ترديد دارم که اگر مرا مخير مي

گرفتم. با اين زندگي فعال   دادي يا اين زندگي را، من آن زندگي را مي را ادامه مي
بهتري بوده است، نه از  دورانهاي تبعيد برايم  رسد که سال خوشحال هستم. به نظرم مي

 تر است.  لحاظ امکانات زندگي ولي از آنچه به دلم نزديک
 

ز بيرون آمدن از ايران احساس شما چه بود و برای آينده پس ا اميرحسينی ــ
 خود چه طرحی داشتيد؟

 
من در بدترين وضع قرار داشتم. نه تنها حکومت، تقريبا همه ايران به دنبالم همايون ــ 

بودند. موقعي بود که  در اوج عدم محبوبيت ملي بودم. موقعيتي داشتم بسيار بدتر از هژده 
پول و آواره بودم؛ چپ و  ام. بيکار و بي کردند هدر رفته مه خيال ميام که ه نوزده سالگي

راست و حکومت و مردم و موافق و مخالف با من دشمن بودند؛ در هيچ جمعي به آسودگي 
توانستم به کار کوچکي در گوشه  اي دربرابرم نبود. حداکثر مي توانستم ظاهر شوم؛ آينده نمي

آمدم. دشمنان فراوانم حق  نگاه تمام شده به نظر ميگمنامي اميدوار باشم. در نخستين 
 خوردند.  داشتند اگرکار خود را بامن پايان يافته بدانند و دوستانم در نهان بر حالم تاسف مي

کردم. اميدي به  ساله بودم و بايست از نو آغاز مي ۵1 هنگامي که به پاريس رسيدم
محدود بود. تصميم گرفتم به  optionيم بازگشت به ايران در کوتاه مدت نداشتم. گزيدارها

ام، نويسنده و سياستگر برگردم؛ نويسندگي براي پيشبرد انديشه و در  نقش هميشگي
شد  خدمت سياست، و سياست به عنوان محرک نويسندگي. تا آنجا که به نوشتن مربوط مي

تابش نند هيچگاه پيش از آن در وضع بهتري نبودم و بسر بردن در فضاي فرهنگي اروپا ما
د. اما کار سياسي را بايست از جائي که برايم دا مي انرژينويسندگي من به نهال  خورشيد
کردم؛ هيچگاه در وضع بدتري  امتيازترين، آغاز مي ترين و بي داشت، از پائين يامکان م

هائي برسانم که پيشاپيش بر من  نبودم. بايست سخنان ناخوشايند يا نامانوسي را به گوش
اي نبود.  داشت روشن بود؛ جز آن مسئله اي که مرا به خود مشغول مي ودند. مسئلهبسته ب

چرا ما  صد ساله )آن زمان هشتاد ساله( تجدد ايران را از دست داديم؟ چرا در ميانه مانديم 
ترين نرسيديم؟   زده پيش افتاديم به پيشرفته هاي استعمار و با آنکه از بيشتر سرزمين

شان در انقالب و پيش از انقالب،  د به انقالب خلقي خود يا توجيه نقشتوانستن ديگران مي
يا امامزاده سازي محمدرضا شاه و مصدق بپردازند، يا از اسالم نسخه دمکراسي درآورند، يا 

توانستند براي  به هر که جز خودشان بتازند و تقصير را به گردن اين و آن بيندازند. مي
نه ميدان بود، نه اصال پيش افتادن بود، بر سر و کول  هائي که پيش افتادن در ميدان



195 

يکديگر بزنند و اجتماع تبعيدي را در چشم ايراني و بيگانه سبک کنند. مشکل من هيچ 
کردند مرا بيشتر متقاعد  هائي که از چپ و راست همه جا مي يک از اينها نبود. بحث

حقيقت نکرد. تصميم گرفتم  اي جز ها رفت و هيچ مالحظه بايد به ريشه ساخت که مي مي
شان بيرون  هاي فکري و عادات ذهني از قالب تنها بمانم و منتظر باشم که ديگران نيز

 بيايند. 
انقالب و روياروئي با مرگ، نه يکبار و دوبار؛ مردن در آن شب زمستاني و يافتن يک 

بند و زنجيرهاي  دانته ــ چه بود اگر آزادي از بسياري Vita Novaزندگي نو ــ ويتا نواي 
اش مي گويد دريابم:  توانستم آنچه را که تام استوپارد در نمايشنامه ميبود؟  پيشين نمي

کردي که  اين بهترين زمان ممکن براي زيستن است، هنگامي که تقريبا هر چه فکر مي“
بار پنجاه سال زندگي،  من اين مزيت را يافته بودم که از کوله“ داني اشتباه است. مي
کم نديده  اي را به دور اندازم يا دست ها، گزينشي کنم و پاره يها و بستگ ها و تجربه ختهآمو

تري به موقعيت ايران نگريستم ولي  بگيرم و به بايگاني راکد ببرم. با عينک تازه و روشن
 سه  تر از بار آسان ها همان بود. فاصله گرفتن از پيرامون برايم تازگي نداشت ولي اين چشم

انقالب خودکشانه بود. راهي که در پيش داشتم با پيروزي  دهه پيش از آن ميچهار 
هاي انقالب و مذهب سياسي، و شکست سياسي و نه تاريخي رژيم  ياسالمي و ايدئولوژ

اقتدارگراي پادشاهي به مقدار زياد کوبيده شده بود؛ شکست دورانساز اردوگاه کمونيسم 
پس از ديگري، در شکست و پيروزي خود خرد شده  ها يکي بيشتر بقيه راه را کوبيد. بت

هاي فکري چپ و راست در آزمايش زمان، خود را نشان داده بودند. اينها را  بودند؛ دستمايه
توانستم معنائي را که در آن  دشواري زياد مي نوشتم. و بي يديدم و م يدر همان وقت م

 ها نهفته بود بدر آورم.  ها و پيروزي شکست
دانستم.  مند بودم و آغاز عصرنو ايران را از آن مي روطه همواره بسيار عالقهبه جنبش مش

بايد از  تر به آن نگريستم و به نظرم رسيد که مي ولي پس از انقالب بود که از نزديک
خواهان بود آغاز کرد. در اين  جا و از عصر روشنگري که آبشخور فکري مشروطه همان

گرائي فرهنگي پذيرفته  ردن دختران به نام نسبيجهان پسا مدرن که حجاب و ناقص ک
القي و سياسي است اتفاقا ما بيشتر خهاي ا ترين ارزش شود، و ناموس و شهادت بزرگ مي

و اسميت، به قوانين طبيعت، حقايق  نياز داريم که به کانت و هيوم و هابس و الک،
مسئوليت جامعه،  شوندگان، بديهي، حقوق فطري سلب نشدني فرد انساني، رضايت حکومت

اسکاتلندي، برگرديم. ارسطو به من اهميت تعريف ـ  و فلسفه اخالقي روشنگري انگليسي
هاي انتزاعي که چهارچوب زندگي اخالقي و اجتماعي و  کردن را بويژه مفاهيم و فرايافت

سازند )اين هر سه در تحليل آخر يکي هستند( آموخته بود. براي آنکه  سياسي ما را مي
بتواند درست درباره موضوعي فکر کند بايد تعريف درست آن را بشناسد. من شروع انسان 
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کردم به تعريف، حتا بديهيات، براي خودم. در آن گرماگرم مبارزه که همه پياپي در 
ها بودند من از تعريف مبارزه آغاز کردم مبارزه در  ها و تدارک اقدامات يا اکسيون نشست

داد که چرا  اي بود و توضيح مي ظوري؟ اين برايم مکاشفهشرايط ما چيست و براي چه من
رسيدند. مبارزه آنها در  گذاشتند به جائي نمي بيشتر کساني که از وقت و پولشان مايه مي

 گشت ــ بازگرداندن يا جلوگيري آن.  ها مي واقع برگرد بازگشت به گذشته
اختيارم در دست خودم از وقتي  بوده است ــ آرمان هميشگي من integrityيکپارچگي 

هاي  ــ ايده گذاشترا بر يک پايه فلسفي  يزندگ بايد براي رسيدن به يکپارچگي مي .افتاد
هائي که تاب اوضاع و احوال زير و رو شونده  مرکزي تعيين کننده مسير اصلي زندگي؛ ايده

ال آن که پيوسته در جابجائي است. بهترين مث را بياورند و وحدتي به کل زندگي ببخشند
هاي گوناگون  قطاري است که در رهگذر پر پيچ و تاب خود از چشم اندازها و ايستگاه

ها توانستم  رسد که سرانجام در آن سال به نظرم ميرود.  آهن بيرون نمي گذرد ولي از راه مي
به آن وحدت فلسفي برسم و راه مشخص خود را بيابم. بريدن هرچه بيشتر از گذشته را 

آن فضاي پس از انقالب  سلوک درازي قرار دادم که در پيش داشتم. درنخستين مرحله 
اگر يک کابوس من ادامه اوضاع و احوال روز بود، کابوس ديگرم تکرار اوضاع و احوال 

گذاشتن نمايش و صورت ظاهر بجاي همه چيز و باور کردن دروغي  زمانه پيش از آن بود:
ليجنتسيا( را فرا گرفته بود. به نظرم آمد که که سرتاسر نظام و طبقه متوسط فرهنگي )اينت

تهي،  هاي ميان يآيندگان ما را نخواهند بخشود اگر باز به آن ادعاهاي بيمايه، بلندپرواز
اي است که  هاي مبتذل روي کنيم. مقصودم تنها حکومت نيست، سرتاسر جامعه نوکيسگي

کيسه در بيرون از تاالر هاي سر سبد طبقه متوسط و اشرافيت نو در جشن هنر شيرازش گل
بردند. حکومتي که دلش را به اين خوش  کنسرت اشتوکهاوزن لذتشان را از ترانه آمنه مي

 خود را به رخ جهانيان بکشد و طبقه متوسطتهي  ميانکرد که جالل و جبروت  مي
ي که تشخصش همساني با روحيه ــ و نه شيوه زندگي ــ جهان سومي و ا ميانمايه

 شده بود. در صورت فولکلوريک آخوندي الت قرون وسطائي اسالم آويختن به اص
 

بعد از رسيدن شما به پاريس تا آغاز اولين کار سياسی يا از  اميرحسينی ــ
کرديد؟ و کی شروع کرديد به کار  سرگيری دوباره کار سياسی شما چه می

سياسی، حاال چه به مفهوم نگارش مقاالت سياسی و چه به مفهوم کار 
 التی؟ تشکي

 
ـ اطراف ـطبعا يکي دو ماهي به ديد و بازديد دوستان فراواني که از اطراف  همايون ــ

آمدند گذشت و ديدار را تازه کرديم. و براي همه آنها من از  ـحقيقتا به معني اطراف دنيا ـ
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شان افراد خانواده، معدودي که در خارج بودند، ولي بيشتر  دست رفته و مرده بودم. بعضي
نوشتم و  و چندين ماه مي “و فردا ديروز“تان. پس از آن شروع کردم به نوشتن کتاب دوس

م. کار ديگري در آن مدت نکردم. چندين جلسه و ساختماده آ 1980 - 81ميان کتاب را 
هايي که آن موقع فعال بودند مثل گروهي که ارتشبد اويسي  ديدار سياسي داشتم، گروه

اي که  مشروطه موقع آن فدار مشروطه يعني پادشاهي ــهاي طر تشکيل داده بود. گروه
به من مراجعه کردند و دعوت به همکاري کردند.   ــ شد مورد نظر ماست اصال طرح نمي

شد آنها دعوت به همکاري کردند. ولي من  راديويي بود در آن هنگام از قاهره پخش مي
خواستم  براي اينکه ميودم. با آنکه در مشکل جدي مالي ب ،ها را رد کردم همه آن دعوت

اول تکليفم را با خودم روشن کنم و بدانم قصدم چيست و طرحم چيست و براي آينده چه 
کنم. چون در طول مدتي که در زندان بودم و  اي دارم و راجع به گذشته چه فکر مي نقشه

گذشت  در طول مدتي که پنهان بودم و بعد آن چند ماه اول که در تبعيد بودم همه در اين
ام،  اي نگاه کنم، خودم را بازبيني کنم، بازنگري کنم، گذشته که خودم را دوباره در پرتو تازه

خواستم تعهدي بپذيرم و  نمي ــ انتظاراتي که از آينده داشتم. اکنونم و بخصوص آينده را
ن خودم را وارد جرياني بکنم که بعد نپسندم و بيرون بيايم. پس همه نيرو را روي انديشيد

د با دعوتي که شصادف مآماده شد اتفاقا  1981ن کتاب در نيمه آو نوشتن گذاشتم. وقتي 
 يکي از دوستان پيش از انقالبم، بهمن باتمانقليچ، کرد.

با خانمم به قاهره براي ديدار علياحضرت و  1981باتماقليچ را در سفري که در اوايل 
ر در آنجا ديدم. او هم مانند بسياري ديگر رضا پهلوي به قاهره کرده بوديم بار ديگ شاهزاده

آمدند  ها به فراواني به رباط و سپس قاره مي از ارتشي و غير ارتشي که در آن نخستين سال
داشتند آمده بود ببيند  هائي براي رهائي ايران به شاه و شهبانو و شاهزاده عرضه مي و طرح
هاي  ه بود يگانه کردن سازمانتواند براي ايران بکند. طرحي که به نظرش رسيد چه مي
گروه سياسي دعوت کرده بود  سيبيست از نمايندگان طلب بود و در همان سال  سلطنت

که در واشنگتن کنفرانسي تشکيل بدهند و با هم کار کنند. من آن دعوت را پذيرفتم و به 
نقليچ در آن کنفرانس در نزديک فرودگاه واشنگتن رفتم که دو يا سه روز ادامه داشت. باتما

آن موقع بسيار فعال بود و مقادير زيادي از سرمايه شخصي خودش را صرف اين جور 
 ها و ديدارها و نزديک کردن افراد به هم کرد ولي به هيچ جا نرسيد.  جلسات و مسافرت

ها در آن زمان ممکن نبود به هيچ جا برسد. و من در آن دو سه روز که  اين جور فعاليت
ازه ميدان مبارزه از انديشه تهي است. يعني گروه بزرگي، خيلي بزرگ در رفتم ديدم چه اند

آن موقع، مشتاق حرکت هستند، دنبال فعاليت هستند ولي اصال تصوري از اينکه 
خواهند به ايران  خواهند چه بکنند ندارند. تنها مخالف رژيم آخوندي هستند و مي مي

نند و همان رژيم را برگردانند. کمبود هاي گذشته را بک برگردند و کمابيش همان زندگي
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طلب بر من آشکارتر شد. گر چه  العاده سياسي، ضعف بزرگ سياسي نيروهاي سلطنت فوق
قبال آشکار بود، چون در جريان نوشتن آن کتاب به اين نتيجه رسيده بودم، ولي در صحنه 

ز به افزودن عمل هم برخوردم که کار عملي در چنين فضايي بيهوده است و اين فضا نيا
عنصر تفکر دارد، و ما نه پول کم داريم و نه آدم، بلکه انديشه کم داريم، برنامه کم داريم و 

خواهند بکنند، اصال متوجه نيستند چه شده است.  دانند که چه کار مي اينها اصال نمي
قالب کردند همان اندازه پرت بود که درباره دوران پيش از ان تصوراتي که درباره انقالب مي

هاي  ند. و درباره دوران پس از انقالب و آينده ايران هم اصال تصوري نداشتند و حرفاشتد
کنند اجراي  ترين پيامشان، که احتماال هنوز بقايايشان تکرار مي زدند. روشن مبهمي مي

هايش بود ــ همان قانون اساسي مذهب رسمي و پنج فقيه  قانون اساسي مشروطه با متمم
 طراز اول.

مرا جلب کرد اين بود توجه آن مجمع من صداي تنهايي بودم. ولي موضوع ديگري که  در
که گرد آمده  يکه اين صداي تنها چه اندازه برد دارد. براي اينکه در آن جمع بيشتر کسان

کردند که من  بودند به خون من تشنه بودند. آنها کساني بودند که آن موقع خيال مي
قاله باعث انقالب شده است و در واقع من مسئول بدبختي همه ام و آن م اي نوشته مقاله

روز ديدم که سه ميان کساني رفته بودم که دشمن من بودند، ولي در آن دو  بهآنها هستم. 
همه اين دشمنان سخنان مرا سرانجام بدون مقاومت زياد تاييد کردند و اين براي من 

شده بودم که از نظر سياسي در ميان  خيلي دلگرم کننده بود. چون پيش از آن هم متوجه
ها هستم. کسي هستم که همه  ترين ترين، يکي از پايين جامعه ايراني تبعيدي، من پايين

هاي سياسي با من دشمنند. ديگران بهر حال يک عده طرفدار داشتند. اگر طرفدار  گرايش
بهه ملي جودند يا کم طرفداران سلطنت با آنها همراه بودند يا اگر چپ ب سلطنت بودند دست

بودند و يا هر چه، همفکران و هواداراني داشتند. من، هم طرفداران سلطنت دشمنم بودند، 
ها دشمن  ميهم چپ بسيار با من دشمن بود، هم جبهه ملي با من دشمن بود، هم اسال

بودند. هيچ گروه سياسي نبود، هيچ گرايش سياسي نبود که با من نظر خوب داشته باشد و 
جمع هم که همه طرفداران پر و پا قرص سلطنت و پرشور بودند، کينه و غيظ و  در آن

زد. و ديگران با ديده بسيار بدبينانه، پر از سوء ظن به من  ها بيرون مي دشمني حتا از بعضي
ها که خواستند شاه را بردارند  که آمريکايي CIAنگريستند. کمترينش به عنوان عامل  مي

ما آن مقاله را بنويسيم. در چنان فضايي با اينهمه ديدم سخنان دستور دادند که مثال 
شود، که متضمن تحليلي انتقادي از گذشته بود و طرحي بود براي  اي که گفته مي تازه

آينده که باز بسيار با گذشته متفاوت بود، همه را ساکت کرد. شايد متقاعد نکرد ولي 
من بگويد. و آنچه که عرضه کردم يک کس سخني متقاعد کننده نداشت که در پاسخ  هيچ

هاي  برنامه سياسي البته خيلي کلي بود ـ هماني است که من بارها و بارها و بارها در سال
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هاي مختلف و افراد مختلف  تر به جمع هاي گوناگون و تکامل يافته پس از آن به صورت
 ام ـ و با کف زدن پذيرفته شد.  عرضه کرده

يرون آمديم قرار گذاشته بودند که در نيويورک تظاهراتي بر ضد از کنفرانس واشنگتن که ب
اي از کساني  جمهوري اسالمي انجام بدهند. چه کساني که در نيويورک بودند و چه پاره

که در کنفرانس شرکت کرده بودند. من هم براي شرکت در اين تظاهرات به نيويورک 
دان نيائيد و ديگران شما را نبينند. رفتم . ولي به من گفتند که شما حاضر نشويد، در مي

آيند  کنند يا مي شما، در يک هتل اتاقي گرفته بودند، در آن اتاق با خبرنگاراني که تلفن مي
پرسند به عنوان سخنگو صحبت کنيد ولي در ميان جمع نيائيد.  و راجع به اين تظاهرات مي

جمهوري اسالمي برضد  حاضر نبودند با من در يک جا ديده شوند مبادا تظاهرات بجاي
ها صحبت کردم. يکي از  من بشود. من البته اين کار را کردم و با خبرنگاران و با روزنامه

 نخستين تظاهرات ضد جمهوري اسالمي در نيويورک بود.
 

 دقيقا کی بود؟ اميرحسينی ــ
     

، بود. پس از نيويورک به لوس آنجلس رفتم و حدود يک ماهي 1981پاييز  همايون ــ
. و کردم و بر ماشين کردن کتاب نظارت مي اندکي بيشتر، در منزل يکي از دوستان بودم

آمدند. من  شد و انواع و اقسام کسان مي سيل ديدار کنندگان در آن مدت قطع نمي
و عامل  AICآيند. اينها همه مرا به عنوان عامل  دانستم که چرا اينها به ديدار من مي مي

کردند که من يک نقشه ديگري براي ايران دارم و  کردند و فکر مي ها نگاه مي يآمريکائ
ام براي اينکه آن نقشه را عملي کنم. و با اينکه بسياريشان از من بيزار بودند ولي  آمده
خواستند روابط خوب با من داشته باشند که در  کردند و مي آمدند و با من دوستي مي مي

فهميدم؛ ديگر کامال دستم آمده بود که  را ميآينده من کمکي به آنها بکنم. من اين 
هاي دراز بود هيچ تماسي  هاي تبعيدي چيست؛ و من آن موقع سال يموقعيتم در ميان ايران

با يک آمريکايي  نداشتم. از دوره روزنامه آيندگان، و دوره حزب رستاخيز، و دوره وزارت به 
ها نداشتم، جز يکي  با امريکائي ها زياد بود و من هم کاري سبب اينکه آن موقع حساسيت

رفتم. ولي اين طور شناخته  شان نمي هاي رسمي دوبار که به ديدارم آمدند؛ حتا به ميهماني
دادند از اين نظر بود و من پوزخندي به اينها  شده بودم و اهميتي که افراد به من مي

هاي سياسي  گروهکردم. ولي اين سبب شد که از ورود در  زدم و سخنانشان را گوش مي مي
اي اينها پرت و نامربوط هستند و بقدري در عوالم خودشان  نااميد شدم. ديدم که به اندازه

زنند که کما بيش وضعي است که در دوره انقالب حکمفرما بود. يعني يک  دست و پا مي
خواهند يک  زنند و فقط مي جماعت خوابگرد مهتابزده، خودشان را به اين سو آن سو مي
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اي و نه توانايي تحليل دارند، نه جرئت روبرو شدن با  برايشان پيدا شود، و نه انديشهراهي 
هاي بالفاصله  انگيز حافظ. آن روزها، سال هيچ واقعيتي. همان جنگ هفتاد و دو ملت غم
هاي وبايي سياست ايران بود و ملت ما در  پيش از انقالب و بالفاصله پس از انقالب، سال

 نمايش را از ضعف سياسي جامعه ايراني داد.  ها بدترين آن سال
انگيز بود و فضا را  يک وظيفه مهم که بر خود قرار دادم دگرگون کردن آن فضاي غم

پرداختيم. آن بيماري از جنگ مذهبي،  شد دگرگون کرد مگر به بيماري اصلي مي نمي
 ر تعريف،گرفت. تاريخ بنا ب جنگ صليبي، برسر تاريخ همروزگار ايران، سرچشمه مي

سياست گذشته است؛ ولي ما تاريخ را سياست روز و آرمان فردا کرده بوديم. هر گروه به 
يک گوشه و يک تعبير از تاريخ چسبيده بود ــ هنوز هم کم نيستند ــ و آن را چون 

برد. به نظر من جز يک بازنگري انتقادي به تاريخ  سالحي کشنده برضد ديگران بکار مي
رسيد. بازنگري انتقادي  از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي، راهي نمي همروزگار ايران،

دهد هر  دو مولفه دارد؛ نخست، نگاه فراگيرنده به همه رويدادها و بازيگران که اجازه مي
رويداد و هر کس را در جاي سزاوارش بگذاريم و از سهم مهر و کين و شيفتگي و نفرت 

يا  interaction يالکتيک سياست و جامعه و اندرکنشدر نگرش تاريخي بکاهيم؛ و دوم، د
وارد بررسي تاريخي کنيم. چنان بر يکديگر نيروهاي سياسي و اجتماعي را تاثير متقابل 

داد. ما همه در ساختن آن تاريخ سهم  بازنگري، همگاني بودن تاريخ را بهتر نشان مي
 م بيشتر داشتند. داشتيم و آن برکناران که حتا تماشاگر نيز نبودند گاه سه

اين کوشش براي بوجود آوردن يک جريان اصلي سياسي و يک زمينه مشترک که بيشتر 
ترين  طبقه سياسي را دربر گيرد؛ رسيدن به يک همرائي برسر اصول و نگهداري سخت

اختالف نظرها ازجمله برسر تاريخ، بيشتر وقت مرا در دو دهه گذشته گرفته است و گمان 
ملي کردن تاريخ گذشته از من وقتش را در اين کار گذاشته باشد.  کنم کسي بيش نمي

نزديک ايران و بخشودگي دادن به آن که هيچ به معني فراموش کردن تاريخ و نپرداختن 
اي از تفکر و عمل سياسي من شد. ما همه اين  به آن نيست بيش از پيش بخش عمده

ضوع پرونده سازي کنيم نداريم. به ايم و سودي در اين که تاريخ را مو تاريخ را ساخته
ترين وظيفه ما شکست دادن اين گذشته مشترک است ــ  عنوان مسئوالن و قربانيان، مهم

 شکست دادن به معني بيرون جستن از قفس آن.
را فراهم کردم که در پايان همان سال  “ديروز و فردا“در آن سفر مقدمات چاپ کتاب 

انتشار پيدا کرد توفاني از دشمني، دشمني بي مغز منتشر شد. و وقتي اين کتاب  1981
برخاست؛ و شگفت آنکه مثل آن مقاله روزنامه اطالعات، کمتر کسي کتاب را خواند و از 

من هيچ  “هر يک حکايتي به تصور کردند. “موضع خواندن کتاب به من تاخت. بلکه افراد 
ولي گفتند که فالن کس که  دادند نزده بودم. ها را که به من نسبت مي کدام از آن حرف
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ها باز بيشتر شد. مانند آن مقاله که  يه است و دشمنگفتخودش وزير پادشاه بوده ديگر چها 
کمتر کسي خوانده بود، فراموشش هم کرده بودند و بعد هزار چيز به آن بستند اين کتاب 

 ها به همان سرنوشت دچار شد. هم مدت
 

 ين مقاالت را کجا نوشتيد؟ : پس از خروج از ايران اولاميرحسينی
      

ها در فرانسه، در پاريس جبهه نجات ايران تشکيل شده بود و جبهه  در آن سالهمايون ــ 
هايي  کرد. من چند بار مقاالت و نامه اي به نام ايران و جهان منتشر مي نجات ايران مجله

بود براي اينکه باز جهان نوشتم که دو سه تاي نخستينش با امضاي مستعار  براي ايران و
آمد به نام  مجله اکراه داشت که نام مرا روي صفحاتش بگذارد. روزنامه ديگري در مي

اي مقاله نامربوطي در آن  طلب بود. نويسنده ايران آزاد که يک روزنامه افراطي سلطنت
نوشته بود و من پاسخي به آن مقاله دادم. کسي از سبک نگارش پاسخ حدس زد که منم و 

اي از من چاپ کرده است و من ديگر در ايران آزاد  جله سخت تاخت که چرا مقالهبه م
ننوشتم. در ايران و جهان هم سعي کردم مواضعم را روشن کنم و باز حمالت بيشتري شد. 

 ديگر تصميم گرفتم  که با نام خودم بنويسم. 
خواهد  رد که ميوقتي در آمريکا بودم، بهمن باتمانقليچ به من پيشنهاد ک 1981در سال 

م و براي روبنيادي به نام بنياد دوستي ايران و آمريکا درست کند و از من دعوت کرد که ب
به  1982بنياد کار کنم و من هم آن موقع کار نداشتم و استقبال کردم و در اوايل سال 

نوان ام به من بپيوندند؛ و رفتم سر آن بنياد به ع آمريکا رفتم. تنها رفتم تا بعد خانواده
هايي که در آن بنياد بودند از بازنشستگان  يمعاون. رييس بنياد يک آمريکايي بود. آمريکاي

دستگاه حکومتي آمريکا بودند، سه چهار نفري از وکالي دادگستري بودند، يک وکيل 
 دادگستري جوان آمريکايي بود. يک وکيل دادگستري جوان ايراني بود. 

 
 ؟ کرد بنياد چه می ،: رييس بنياد کی بوداميرحسينی

 
العاده خوبي بود. بنياد چهار سالي بعد  مرد فوق weaverآقائي بود به نام ويور همايون ــ 

اي  وقت آن بنياد را جدي نگرفتم. کار بي آينده هم هيچ بهم خورد و پولش تمام شد. من
ها را  هاي فارسي درست کرديم، بچه شود آنجا کرد. کالس بود. ولي رفتم ببينم چکار مي

اي داديم. چند نفر ايراني را حقيقتا نجات  عده داديم. بورس تحصيلي به يک درس مي
داديم. در پاکستان يک عده ايراني سرگردان شده بودند. يک وکيل دادگستري به پاکستان 

کارهاي خيريه کرديم. ولي نام بنياد که ايران و  گونه فرستاديم و آنها را نجات دادند. از اين
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هايشان به  ئي که با تمام وجود به امريکا چسبيده بودند و با بچهها يبود، و ايرانآمريکا 
خيال چون  گفتند انگليسي شکسته و نبسته )به قول يکي از دوستان شوخ( سخن مي

وجود خود من  نگريستند. به ما با بدگماني ميکردند آمريکا در کشورشان انقالب کرده،  مي
گفت  انمم مي. خه بود و کسي به آن بنياد کمک چنداني نکرددر آن بنياد بزرگترين اشتبا

بود و من هم  يم آن بنياد، آمريکا نمناايد؟ اگر در  اين چه نامي است روي بنيادتان گذاشته
شد. براي اين که راجع به من هنوز آن تصورات  تر مي بودم احتماال موفق در آن بنياد نمي

 ادامه داشت. 
در کتاب نگاه از  198۵کردم به نوشتن مقاالتي که بعدا در سال  در آمريکا که بودم شروع

بيرون چاپ شد. اين مقاالت را در ايران و جهان چاپ کردند و من در آن مقاالت پاسخ 
اي بر  دادم به حمالتي که به کتاب ديروز و فردا شد و همچنين روشنگري مواضع تازه

چندان از خطي که در آن کتاب  . چون من در بيست و دو سه سال گذشتهراستاهمان 
ا ام ام. ام ولي تغيير اساسي نداده ام و پيش برده ام. آن را بسط داده ام منحرف نشده کشيده

هاي پنداري که بر انديشه  بيش از همه کوششي بود براي دريدن پرده“ نگاه از بيرون“
آن مقاالت بود.  هاي پس از انقالب، و تا دو دهه ديگر پس از آن نيز، افتاده سياسي سال

بسيار موفق شد و بسياري دشمنان پيشين حتا در مواردي با حفظ دشمني پيوستند به صف 
ي به ا هاي مودبانه تاييد کنندگان من. چند نفري هم حمالتي کردند که پاسخ وخوانندگان 

هاي همان کتاب آمده است و پس از آن ديگر  ها و جدل پاسخ بخشآنها داده شد که در 
 ها روبرو نشدم.  هيچ چالش جدي در نوشتهمن با 
ام نوشتن مقاالت براي  آمريکا بودم و کار اصلي در بنياد دوستي ايران و 1986ل تا سا

خيلي دوره پر از نظر نويسندگي اش در آن کتاب آمده است.  ايران و جهان بود که مجموعه
تصميم گرفتم که  1986وضع مالي بنياد خراب شد. در آغاز سال  198۵کاري بود. در سال 

و داماد و  اناي داشتيم و به دختر به پاريس برگردم. براي اينکه ما در پاريس خانه
 تر شديم. هايمان هم نزديک نوه
 

قای آاين بنياد دوستی ايران و آمريکا صرفا از دارايی شخصی  اميرحسينی ــ
 بهمن باتمانقليچ تشکيل شد؟

 
و اصرار داشت بنياد با همان نام و ترکيب تشکيل شود و ا صرفا از دارايي او بود.ــ  همايون

تا دالر آخر تعهد خودش را نيز پرداخت. شايد در طول آن چند سال ما توانستيم بيست سي 
هزار دالري هم از دوستان ايراني کمک بگيريم. ولي هيچ کمک ديگري نشد و اين پول 

 هم خرج شد و بنياد به پايان رسيد.
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 کرد؟ يا اصال نکرد؟ د هيچوجه کار سياسی نمیبنيا اميرحسينی ــ
 

کرد، نه اصال، فقط کار  مينبايد اصال  اش به موجب اساسنامهبنياد کار سياسي همايون ــ 
خواستم به پاريس برگردم از طرف دفتر وارث  کرد. بنياد بدي نبود. وقتي مي خيريه مي

ي من ديگر تصميم گرفته پادشاهي پيشنهادي شد که بمانم و با دفتر همکاري کنم. ول
بودم که برگردم و به پاريس بازگشتم. در پاريس دوسه ماهي ماندم. بعد به ژنو رفتم و 

ام بودم تا به پاريس بازگشتيم و زندگيمان را  هفت هشت ماهي هم در سويس نزد خانواده
آنجا تشکيل داديم. وقتي در سويس بودم دکترگنجي که از دوستان قديم من بود به من 

گنجي  اند. آن موقع دکترمنوچهر تلفن کرد و گفت که پزشکان در ايران اعتصاب کرده
شد و گفت که بايد اينها را تقويت کنيم. من هر روز  راديويي داشت که به ايران پخش مي

نوشتند. به مردم  يگفتم که م نوشتم و با تلفن مي گفتار کوتاهي درباره اعتصاب پزشکان مي
هاي اينها را فتوکپي کنيد،  مثال به ديدار اين پزشکان برويد، حرف داديم که رهنمود مي

رسيد ولي آنچه که  دانم چه اندازه صداي اين راديو مي اعتراضات اينها را پخش کنيد. نمي
رسيد موثر بود. و بعد از آن به پيشنهاد او من به نوشتن اين گفتارهاي راديويي ادامه  مي

اي شش  نوشتم. تقريبا هفته ال و نيم اين گفتارها را ميتا سه س 86دادم. از نيمه سال 
فرستادم گفتارهاي کوتاهي بود ولي همه در زمينه مسايل  نوشتم و با فاکس مي گفتار مي

 کردم. روز و خيلي گزنده، خيلي گوشه دار. فعاليت ديگري نمي
که  ،ملخسرو اکدکتربا همکاري  1983 که در آمريکا بودم در همان بنياد، از يهنگام

همکار نزديک من در حزب مشروطه ايران شد و بر دهه اول حزب به شايستگي رياست 
م يغالمرضا سميعي يک انجمن به نام انجمن بحث آزاد تشکيل داد و نصير عصار وکرد، 

که بيشترش طرفداران پادشاهي مشروطه بودند. باز آن وقت هنوز تفاوت بين 
ص نبود. در آن انجمن بحث آزاد ما سعي کرديم طلبي زياد مشخ خواهي و سلطنت مشروطه

که افرادي از دگرانديشان هم دعوت کنيم و دو سه سخنراني از مخالفان پادشاهي، از 
طرفداران نهضت مقاومت ملي پاريس، از وابستگان جبهه ملي پيشين و کنفدراسيون 

ود ولي چون من خيلي خصمانه بو تشکيل داديم و اينها آمدند و با اينکه محيط بر ضدشان 
ايستادم و گفتم که بايد ما حرف همديگر را بشنويم و اينجا جاي حمله نيست، دوستان 
رعايت کردند و حمله نکردند و خيلي فضاي خوبي شد. و بعد در آخرين روزهايي که در 
واشنگتن بودم آن گروه مخالف از من به ميزگردي دعوت کردند که به نظرم نخستين 

نهضت مقاومت ملي و  ،. يعني چپبرگزار شد 1986و در بهار  بود ميزگرد چپ و راست
و جمعيت هم عموما چپگرايان بودند. وقتي به  طرفداران مشروطه که ما سه نفر بوديم

هايي  پاريس آمدم اين کار را ادامه داديم. در پاريس و در دو سه شهر آلمان از من دعوت
هاي افراطي حمالت سخت  ايلش چپشد و رفتم و در اين ميزگردها شرکت کردم. او
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افراطي يادآوري  گرايانکردند که آنها را با استدالل البته سرجا نشاندم. در برابر چپ مي
کرد، ولي بيش از همه  مواضع خودشان و انصاف در بيان مواضع خودم بسيار کمک مي

ه داد. گفتمان من ک نها نشان ميآسنگ شدگي چپ راديکال بود که خودش را حتا به 
هاي توطئه  نمود. يک دو بار هم راست پيوسته تحول يافته بود بيشتر متقاعد کننده مي

 هاي بي رمقي عرضه داشتند. انديش چالش
با همکاري سيروس فرمانفرمائيان که عالقه زيادي به گسترش معرفت در ايران دارد 

مي است و انجمن توسعه و تجدد را در پاريس بنياد گذاشتيم که گروهي آزاد و غيررس
سر و صدا ولي پر مغز.  پس  کند، بي گذارد و سخنراناني دعوت مي ماهي يکبار جلساتي مي

از رفتن من و سيروس فرمانفرمائيان از پاريس دکترسيروس آموزگار انجمن را اداره کرد و 
بعد آن را به مهندس عبدالحميد اشراق سپرد که در شوق خدمت به فرهنگ ايران از وقت 

ها دو  گذرد و انجمن هنوز هست با کيفيت بهتر، و من در اين سال به آساني مي و پول خود
 ام. سه باري در آن سخنراني کرده

در لندن ميزگردي، سميناري براي بررسي ده ساله رونق اقتصادي موفق  1987در سال 
به قول چرچيل،  “بهترين ساعات آنها“ايران يعني اوايل دهه شصت تا اوايل دهه هفتاد، 

برگزار شد که دکترعاليخاني که خود از معماران اصلي آن رونق اقتصادي است بر آن 
اي عرضه کردم درباره تاثيرات سياسي توسعه اقتصادي ايران  رياست داشت. در آنجا رساله

هاي  هايش از آن هنگام آشکار شد و ضمنا پيروزي ها و مشکالتي که نشانه در آن سال
د. آن ده سالي بود که رهبري سياسي ايران را نخست به اي که  بدست آم العاده فوق

انداخت و روند ديواني )بوروکراتيزه( شدن جامعه را  hubrisانگاري و سپس به کبريا  سهل
دان در باالي  بسيار گسترش داد: دولت صاحب اختيار همه چيز و پادشاه همه توان و همه

اليخاني آن ده ساله را نتوانست ادامه خود دکترع گذاشت. آن که نيازي به جامعه مدني نمي
ها  دهد و روحيه سياسي که رشد اقتصادي چشمگير و همراه با رضايت عمومي آن سال

 پديد آورده بود مردي به پاکي و کارداني و دلسوزي او را نيارست.
شروع کردم در کيهان تک و توک مقاالتي نوشتن که دو سه سالي ادامه  86از سال 

ه براي من در روزنامه کيهان هيچ فراهم نبود. در آن روزنامه گرايش زنده داشت. ولي زمين
هاي تجديدنظر طلبانه من سرانجام سبب شد  چيرگي داشت و برداشت باد شاهنشاه آريامهر

اي  اي که در پاسخ سرمقاله خود آن روزنامه و مقاله نويسنده از چاپ مقاله 1993که در 
تر را درباره نظام پيشين  گل نازک پرداز توطئه بود و ازترين نظريه  نوشته بودم که بزرگ

 شمرد، خود داري کرد و من به نيمروز پيوستم.  خيانت مي
 

دانيد چرا تعطيل  ايران و جهان از نظر محتوا نشريه خوبی بود. می اميرحسينی ــ
 شد؟
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ت در آن ايران و جهان همانطور که گفتم ارگان جبهه نجات بود. جبهه نجا همايون ــ    
وقت به رياست علي اميني بود و علي اميني و کسي به نام اسالم کاظميه آن جبهه را اداره 

داد و ميان اميني و کاظميه با  کردند و دکتر شاهين فاطمي بيشتر کار مجله را انجام مي مي
تر مسايل را  دکتر فاطمي تفاهم چنداني نبود براي اينکه دکتر فاطمي خيلي دورتر و روشن

هاي ميان زمامداري شريف  ديد و آنها دنباله همان سياستي بودند که اميني در ماه يم
کرد. استراتژي تملق آخوندها را گفتن و تالش کردن  امامي تا سقوط پادشاهي دنبال مي

بعد هم تکيه زياد به آمريکا  .اي متحد شوند و باز گردند براي اينکه از درون رژيم با عده
طيل کشيد عها از جبهه نجات اميني ناراضي شدند کارش به ت ريکائيسبب شد که وقتي ام

حل قطعي ايران را تقويت رفسنجاني به عنوان اميد آينده ايران  و خود او هم سرانجام راه
اي از سياست پيشگان آن  ي يک زندگي سياسي شد که نمونه“آواز قو“دانست و اين 

 دوران بود.

صحبت  1984شوراهاي مشروطيت بپردازم. در سال  ها به فراموش کردم که در اين سال
جهان نوشتم که  تشکيل شوراهاي مشروطيت پيش آمد و من دو سه مقاله در ايران و

شيوه تشکيل اين شوراهاي مشروطيت چندان عملي نيست و درست نيست. ولي به هرحال 
ه من در توجه نکردند. با اين وصف چگونگي انتخاب نمايندگان شوراهاي مشروطيت را ک

يکي از اين مقاالت ايران و جهان نوشته بودم پذيرفتند. ولي شوراهاي مشروطيت به 
اي که  نمايندگي پادشاه از طرف افرادي که مامور تشکيل اين شوراها بودند و با بودجه

هايي مثل  اختيارشان گذاشته شده بود شروع به پايه گرفتن کرد و در اين شوراها سازمان
ي و جبهه نجات ايران شرکت داشتند. نهضت مقاومت ملي با اين نهضت مقاومت مل

خواست بر اين  خواست که اين شوراها پا نگيرند. جبهه نجات مي شوراها مخالف بود و مي
وزيري آينده خودش  اي براي نخست شوراها تسلط پيدا کند و علي اميني اين شوراها را پايه

هاي سياسي  شود و با اين قدرت با گروه رتي ميکند و قد کرد که افراد را جمع مي تصور مي
گيرند  روند و جاي آخوندها را مي دهند و مي شود و ائتالفي تشکيل مي ديگر وارد مذاکره مي

کنند که قدرتي اينجا هست وجايگزيني براي جمهوري اسالمي  ها را متقاعد مي يو امريکائ
کنند( و چون به  وز کساني ميهائي که هن اي بود )مانند حساب هست. ولي فکر ناپخته

صورت دستوري از باال، مثل معمول در ايران، تشکيل شد فاقد انسجام و فاقد قدرت 
تشکيالتي و مطلقا عاري از زمينه فکري بود و رسيد تا آنجا که در بروکسل قرار شد 

 قابل کامال که ــحکومت موقت تشکيل بدهند که آنهم با يک اختالفات عجيب 
ـ روبرو شد و مبارزات سخت دروني برسر حکومت موقت بين داوطلبان ـ دبيني بو پيش

 بسيار درگرفت و به سر و کله هم زدند و شوراهاي مشروطيت از بين رفت. 
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ها يا شوراهاي  ما در واشنگتن، و اين يکي از اشتباهات من بود، پيوستيم به يکي از کانون
پراکنده دچار اغتشاش فکري.  مشروطيت. يک بيست سي نفري بوديم و افراد بسيار

هاي پيش از انقالب، از دايناسورهاي راست که هيچ نوع تحول  مانده بيشترشان هم از عقب
فکري، اصال هيچ اصالحي درشان نشده بود و وقتشان صرف مبارزه با هم و پرونده سازي 

تخاب براي هم و بدزباني و رسيدن به مقامات در انتخابات داخلي گذشت. آنهايي که ان
هاي  نشدند سخت شروع به مبارزه کردند. يعني عين کارهايي که معموال در اين فعاليت

هاي طرفدار  ايم. شايد شمار سازمان ها ديده در اين سال ،تشکيالتي طرفداران سلطنت
برسد  صدهاهاي پس از انقالب در اطراف جهان تشکيل شد به  سلطنت که در اين سال

جنگيدند،  ودند. به جاي کار سياسي بر سر مقامات با هم ميولي همه دچار همين مشکل ب
کردند و نظريه بافي درباره توطئه. آن شوراهاي مشروطيت  بافي مي بجاي کار فکري توطئه

هم درش شرکت کردم. اندازه به زودي از بين رفت و من متاسف شدم که اصال در آن 
اي است و حاال که  ه وظيفهکردم ک ولي من در حد عضو يک شورا بودم. شايد فکر مي

کاري شروع شده است بايد من هم در حد خودم شرکت کنم. وقتي آن کانون و يا هرچه، 
بود که  2006تنها پس از تجربه جنبش رفراندم در از بين رفت نفسي راحت کشيدم. 

 بايد اعتقادم را به کار تشکيالتي در ميان هم ميهنان مهار کنم. متوجه شدم مي

امکاناتي براي مسافرت من به آمريکا پديد آمد. به اين صورت  1989-1990 هاي در سال
هائي که  که دوستي که قبال در لوس آنجلس پيدا کرده بودم، اميل رضائيه، از تيزترين ذهن

ام و يک کارآفرين درجه اول، يک آژانس مسافرتي داشت و مرا به عنوان  به آن برخورده
ايرالينز معرفي کرد. چون آنها کساني دارند که به عنوان بازرس شرکت هواپيمايي يونايتد 

کنند که سرويس هواپيما  نشينند و نگاه مي مسافر در هواپيماهائي که جاي خالي دارند مي
هاي يونايتد  کنند، و دوست من چون عمده فروش بليت چطور است، ميهمانداران چه مي

اين بازرسان معرفي کرد. من در طول آن داشت و مرا به عنوان يکي از  ايرالينز بود اختيار
سال سه چهار سفر به آمريکا آمدم و در آن مدت کساني گرد من جمع شدند و گفتند که 

ترين آنها دکتر حبيب مميز و منصور عالئي  بايد روزنامه آيندگان را دوباره منتشر کرد. مهم
يگر يک سرمايه نزديک به و مسعود بابائيان و لوتر الخاصه بودند. اين دوستان و چند تن د

هفتاد هشتاد هزار دالر جمع کردند و وعده بيشتر دادند و من اشتباه کردم و به جاي اينکه 
اين روزنامه را در همان پاريس منتشر کنيم فکر کردم در لوس آنجلس عده خيلي زيادي 

ه ايراني هست، آنجا منتشر بکنيم. منتها چون خودم درپاريس بودم، هيئت تحريريه ب
سردبيري دوست قديمم هوشنگ وزيري که مدتها سردبيري آيندگان اصلي را داشت در 
پاريس بود، دفتري در پاريس گرفتيم، دفتري در لوس آنجلس گرفتيم. تعدادي رايانه در 
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هايمان باال رفت. چهارده  لوس آنجلس گذاشتيم. هزينه پاريس گذاشتيم، مشابهش را در
 داديم. خيلي روزنامه خوبي بود.شماره آيندگان دوره تازه را 

 

 هفتگی بود؟ اميرحسينی ــ

 

بله هفتگي بود. ولي هيچ بختي براي موفقيت نداشت. براي اينکه در لوس  ــهمايون 
ها همه رايگان بودند و هزينه توزيع،  اي براي فروش روزنامه نيست. روزنامه آنجلس زمينه

کن بود. و هزينه توليد به سبب دو تا رساندن روزنامه به کشورهاي دوردست کمرش و پست
داد و کامپيوترها  اي، در آن موقع که اصال تکنولوژي اجازه نمي هاي رايانه دفتر و گرفتاري

رفت. به هر حال پول ما هم به سرعت ته کشيد و پيش از  افتاد، باال مي هر روز از کار مي
 اينکه  بدهکار شويم روزنامه را تعطيل کردم.

 

وقتی شما انتشار آيندگان را در خارج از کشور آغاز کرديد کيهان  ـاميرحسينی ـ
شد. انتشار آيندگان به قصد رقابت با کيهان  ها بود که منتشر می چاپ لندن سال

های شما را به دليل آنکه شاهدخت اشرف از شما دلخوری  لندن بود که مقاله
شد  اشتيد که نمیکرد، يا اينکه شما به هرحال نظرات ديگری د داشت چاپ نمی

ـ جمعيت ـدر آنجا پياده کرد؟ با توجه به اينکه جمعيت ايرانی خارج از کشور 
ها آنقدر نبود که بتواند بار دو تا روزنامه را بکشد و يا  ـ در آن سالـروزنامه خوان 

شود، انگيزه  آيد و موفق می سرپا نگهدارد، هرچند که بعد روزنامه نيمروز می
ر آيندگان در خارج چه بود؟ صرفا بازگشت به کار اصلی شما از انتشا

تواند  ای برای کار سياسی شما بود؟ البته می تان بود يا اينکه وسيله ینگار روزنامه
 هر دو هم باشد. 

     

گاه جدا از سياست نيست. اما درآن موقع نيمروزهم  نگاري براي من هيچ روزنامه همايون ــ
اي در خارج به  توانيم يک نگاه تازه کردم که مي فکر مي شد، چند سالي بود. من منتشر مي

نگاري بيندازيم. چنانکه در ايران اين کار را کرده بوديم و تحولي را سبب شده  روزنامه
اي که بتواند مطالب مرا چاپ کند دسترسي نداشتم.  بوديم. ضمنا درست است، من به رسانه

ه چنين کاري بکنم و من پشيمانم که اين کردند به اين ک ديگران هم خيلي مرا تشويق مي
ها را پذيرفتم. داليل متعددي با هم جمع شد که اين کار را کردم. ولي قصد رقابت  توصيه

رفتم.  توانستم در کيهان راحت کار بکنم دنبال آيندگان نمي شخصي اصال نداشتم. اگر مي
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ن روزنامه را اداره گشت که در آن زما به شخصي بر ميصرفا اشکال کارم هم در کيهان 
 کرد. مي

 
 : امروز هم اين رابطه کيهان با شما کماکان وجود دارد؟ اميرحسينی

 
با اينکه پس از آيندگان، وزيري سردبير کيهان شد و با او به همکاري پرداختم  همايون ــ

 اي با من نداشت. بعدها با تغيير مديريت به کيهان بازگشتم.   ولي مديريت روزنامه ميانه
 

        علت تعطيل روزنامه آيندگان صرفا فروش نرفتنش بود؟ اميرحسينی ــ
     

توجهي درمان ناپذير من در مسائل مالي يکبار  بله، صرفا مشکالت مالي بود. بيهمايون ــ 
بست رساند و اين بار نتوانستم از آن درآيم. مشکل اصلي، رساندن روزنامه  ديگر مرا به بن

رسيد. در آنجايي هم که  شد، به همه جاي دنيا نمي . روزنامه توزيع نميبه خوانندگانش بود
رفت براي اينکه همه منتظر بودند که مجانا در خواربار  محل انتشارش بود فروش نمي

خواستم اين کار را بکنم. آگهي نتوانستيم بگيريم براي  ها بگذاريم و من هم نمي فروشي
بازار  1990و اوايل 1989نرسيد براي اينکه در  اين که تيراژي نداشتيم. کمک مالي هم

هايشان در  مستغالت آمريکا و اروپا هردو شکست و دوستان ايراني ما هم که سرمايه
هاي خيلي سخت پيدا کردند و نتوانستند به  مستغالت بود همه بدهکار شدند و بعد زندگي

ستان بسيار نزديک من شان دو چيز ماند و آن اينکه همه ما کمک بيشتري بکنند. ولي يک
باقي ماندند و اولين شرکت ايراني است که ورشکست شد و دوستي همه با هم حفظ شد؛ 

 ولي تجربه ناموفقي بود و من نسنجيده به آن دست زدم.
 

 : از کی کار سياسی را از سرگرفتيد؟اميرحسينی
     

در کنفرانسي در از من دعوتي شد که  1988بايد برگردم به گذشته. در سال همايون ــ 
نزديک واشنگتن در ويرجينياي غربي شرکت بکنم. که وارث پادشاهي پهلوي درش 

شهريار  شرکت داشت، و احمد قريشي که آن وقت رييس دفتر ايشان بود، و دکتر گنجي و
که امروز در ايران  ها نزديک بود و دو سه تن از کساني آهي که به ايشان در طول سال

شود کرد و ما دو  برم، که ببينيم براي پادشاهي در ايران چه کار مي نميبرند و نام  بسر مي
سه روز درآن سمينار بوديم و فکرهايي کرديم. در آن سمينار من فکر تشکيل سازماني از 

و ديدارهاي بعدي با وارث  1989خواهان را پيش کشيدم و در سفرهاي سال  مشروطه
هاي نخستين زندگي در تبعيد اندک  ن سالپادشاهي پهلوي هم دنبالش را گرفتم. در آ
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از جنگ به واژگان راه يافته  اندک به يک استراتژي رسيده بودم. استراتژي از يوناني و
ي طرح عملياتي است که همه تصوير کلي و تحوالت روزانه و روابط تغيير ناست و به مع
ابرجائي و انعطاف از پاست هاي موقعيت کلي را در نظر بگيرد ــ ترکيبي  يابنده مولفه

پذيري که دشوارترين کارهاست. استراتژي، هم ديد بسيار گسترده الزم دارد هم ورود در 
مالحظات عملي را. در آن طرح کلي، نخستين و مهمترين عنصر، انديشه سياسي بود نه 

 رسيدن به قدرت. 
با رژيمي سر هاي امريکائي در تهران به اين نتيجه رسيدم که  من از گروگانگيري ديپلمات

و کار داريم که هيچ همانندي با رژيم ما ندارد و نه تنها به نخستين نشانه بحران و با 
نخستين اشاره، کشور را در سيني به دشمنانش تقديم نخواهد کرد بلکه از آن سو افتاده 

هاي ديگران انباز نبودم و  پروري است و براي ماندن تا نابودي ايران خواهد رفت. در آرزو
ديدم و رسيدن به قدرت را تا آينده دور از طرح  يکار با جمهوري اسالمي را درازمدت ميپ

توانست  شد از آن فضيلتي ساخت. استراتژي مي کلي بيرون راندم. اين ضرورتي بود، اما مي
تري مانند پروراندن يک انديشه سياسي تازه، دگرگون کردن فرهنگ  به امور بنيادي

اي و  وزشي و گذاشتن سرمشق در عمل، و کار سازماندهي ريشهسياسي ايران با کار آم
هائي که زير عنوان   حل پيگير بپردازد. آن انديشه سياسي کليدي، قالبي بهتر از مجموعه راه

هاي افتخارآميز  يافت. جنبش مشروطه نه تنها يکي از نخستين مشروطه نوين آمد نمي
موقعيت ايران ربط داشت. ايران  ديگر ملت ما بود بلکه پس از هشت دهه هنوز به

هاي آغازينش برگشته بود با امکانات بيشتر و روبرو با  هاي پاياني سده بيستم به دهه دهه
تر. هنوز ما درگير استراتژي توسعه و نوسازندگي همه سويه جامعه ايراني  موانع بزرگ

ن زمان، پشت سر بوديم، با اين تفاوت که هشتاد سال تجربه خودمان و جهان را نيز، تا آ
توانستيم بسيار در طريق دمکراسي ليبرال پيشتر  داشتيم و از پدران جنبش مشروطه مي مي

 بود.   برويم، ولي راه و مقصد بررويهم همان مي
کند، هر چند در امور عمومي، پيوند ايده  خواهد و کار خود را مي ايده لزوما سازماندهي نمي

رسد؛  ماند و به جائي نمي يزماندهي بي ايده ناقص مو سازماندهي از رنگ ديگر است. سا
گذرد. من در پيرامون خود  ايده نيز چون معطوف به عمل است بي سازماندهي کارش نمي

ديدم که خود  هاي فراوان، همه در ابعاد کوچک و بهر حال غير قابل مالحظه، مي سازمان
را که پرسيد عقل چيست به ياد  اي که گاه شخصي دانستند، تا درجه نياز مي را از ايده بي

نوستالژيک،  هءآوردند. زنده کردن جنبش مشروطه در صورت نوين آن، که نه يک بوي مي
رفت.  بلکه ضرورتي حياتي براي ايران است، بي يک سازمان سياسي نيرومند دور نمي

ا خواهان عادت نکرده بودند برگرد يک ايده گرد آيند؛ اساسا ب مشکل آن بود که مشروطه
اش  ها پيش درباره مدتحزب و کار پيگير و عمقي نا آشنا بودند. مشروطه نوين که من از 
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هاي بيش از  اش باشد و آن را در عرصه داشت که نماينده ينوشتم نياز به حزبي م مي
ها پيش ببرد؛ و بعد هم ضرورت پيکار با جمهوري اسالمي بود که بي سازماندهي  روزنامه

 رسد.  به جائي نمي

شد از ميانشان حزبي بدر  ترين گرايشي بودند که مي ه نظر من هواداران پادشاهي مناسبب
بودند. زيرا پادشاهي پهلوي يک  يدانستند، در مسير توسعه م آورد. آنها حتا اگر خود نمي

بود.  هاي فراوان در توسعه سياسي، مي يدوران توسعه و نوسازندگي، هر چند با کوتاه
داشتند؛ و براي آينده ايران  راي آموختن زبان تجدد آمادگي بيشتر ميهواداران پادشاهي ب

تواند به نيرو هاي دفاع از  يتر حکومت است و بهتر م نيز پادشاهي مشروطه شکل مناسب
هاي سياسي ديگر يا مانند چپ هنوز درگير عوالم قرون  دمکراسي کمک کند. گرايش

ها منجمد شده در  ند جبهه ملي و مصدقيلنينيستي خود بودند يا مان ـ وسطاي مارکسيست
مانده در پي کش دادن حکومت  يک شخص و يک دوره، و يا مانند ملي مذهبيان عقب

هاي روز افزوني از آنها به اين نتيجه برسند که  گذشت تا گروه ها بايست مي اسالمي. سال
اريخي يا شکل ها يا روزهاي ت اي شخصيت مسئله اصلي ايران تجدد و مدرنيته است نه پاره

بايد از ميان سنت ليبرال  حکومت؛ و پاسخ مسئله مدرنيته را ميپادشاهي يا جمهوري 
 هاي جهان سومي يا ضد دمکراتيک.  يدمکراسي غرب بدر آورد و نه ايدئولوژ

هاي يک حزب به معني واقعي  در آن استراتژي، يک سازمان سياسي که از کمترينه ويژگي
ند با دگرانديشان رابطه درست اگرچه يک سويه برقرار کند ابزار آن برخوردار باشد و بتوا

رفت و با گذشت  عمده دگرگوني فرهنگ سياسي ابتدائي و توسعه نيافته ايران بشمار مي
جايگزين باورپذيري براي جمهوري اسالمي در کنار نيروهاي مدرن ديگر توانست  زمان مي

ود زيرا تنها به آن دسترس داشتم؛ ولي از باشد. توجه من همه به اجتماع ايراني بيرون ب
يت هر روزه عتر بودم. آنها زير فشار و دربرابر واق تر خاطر جمع بابت جامعه ايراني بزرگ

توانستند خود را از زندان گذشته بدر آورند. آنچه هم که ما در بيرون  رژيم اسالمي، بهتر مي
 بخشيد. همين هم شده است. ميرسيد و تاثيرش را  کرديم دير يا زود به درون مي مي

توانست سهمي در دگرگوني فرهنگ سياسي داشته باشد  چنان حزبي تنها در صورتي مي
ها يک عنصر نيرومند آموزشي پيدا کند.  که گذشته از کار سياسي معمول اينگونه فعاليت

ه است هاي دمکراتيک تازه کار و در مواردي بيگان اي در فنون و مهارت جامعه ما به اندازه
هنوز پس از سي سال که هر فعاليت اجتماعي ما از داشتن آن عنصر آموزشي، ناگزير است. 

بينيم که وقتي  هاي دمکراتيک کسان بيشماري را مي انقالب و تبعيد و بسر بردن در نظام
شمرند و از  زنند و راي اکثريت را ديکتاتوري مي آورند دست به انشعاب مي راي نمي

اند متهم به برتري طلبي  کشند و کساني را که کنار نکشيده ار ميهاي درست کن کار
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بايد به گستردن زمينه تفاهم  ما پيش از بدست آوردن امتيازات سياسي ميکنند.  مي
 بينديشيم. 

آيد و سود عملي  خرد کردن و از ميان بردن هماوردان در شرايط ما اولويتي بشمار نمي
توانيم رقابت سياسي را در  ومتري احتمال قدرت، ميبراي کسي ندارد. ما در هزاران کيل

يک فضاي مسابقه غيردشمنانه جريان دهيم و اميدوار باشيم که ديگران نيز بياموزند و 
چنين  ، بيشتري،زماني سياست ما هم متمدن و امروزي شود. روشن است که ديگران

دربرابرشان بايستد  هاي گذشته در پي نابود کردن هر که انديشند و با همان روحيه نمي
هاي تبعيدي اين است که همه خشم و خروشش چندان از توفان  هستند. اما حسن سياست

توانستيم به رغم يک سويه و بي  رود. ما مي المثل انگليسي فراتر نمي در فنجان چاي ضرب
هايمان همچنان به منظره کلي از ديد فراحزبي بنگريم. موقعيتي را  بازتاب ماندن کوشش

هائي برسيم که  همه ما در آن سهم و مسئوليت داريم تشريح کنيم؛ بکوشيم به واقعيتکه 
 دارند.  ديد حزبي و مسلکي بر نمي

ام ضمن دنبال  من خودم در همه دوران پس از انقالب که دوره پرکاري بوده است کوشيده
بارزه سياسي کلي به سراسر منظره بيندازم. در م نگاهکردن دستورکار و برنامه سياسيم يک 

ها به سود خود؛  ها و موقعيت توان کامياب شد. نخست، دستکاري کردن واقعيت دو گونه مي
توان  ها چنانکه هستند و با ديد منصفانه مي ها و موقعيت برداري بهتر از واقعيت و دوم، بهره

که ديد. اين شيوه دومي تاکنون به زيان من عمل نکرده است. اگر انسان چنان رفتار کند 
حقيقت دشمن او نباشد سرانجام وضع بهتري خواهد يافت. اگر دشمنان انسان تنها بتوانند 
با تحريف و دروغبافي دست باالئي پيدا کنند درپايان برنده نخواهند بود. جنگي که من 

اش هم الزم نبود  آورد که همه شمار را مي ييافتم تاب زدوخوردهاي ب خود را درگيرش مي
فرا حزبي بود، از اين نظر که  نگرشجويانه،  منصفانه و حقيقت نگرش. به سود من باشد

آورد. ولي چيزي هم از  اندک اندک يک ادب سياسي و يک زمينه مشترک ملي بوجود مي
بود و من و همفکران ديگر بايست از آن توده  من و از حزبي، که در توده ايرانيان بيرون مي

گفت داود در اين تخته مرمر است و من بايد او را  ميکاست )ميکل آنژ  آورديم، نمي بدر مي
بوديم. از  داديم و درپي لطفي از سوي کسي نمي از آن بدر آورم.( ما امتيازي به کسي نمي

داشتيم. اين  سر بيم هم نبود که جانب مخالفان خود را، هر جا حقشان بود، نگه مي
خود نيز از آن برخوردار تر کردن محيط زيست سياسي ما که  کوششي بود براي سالم

 شديم.  مي
ها گذشته است،  ها و با همه گرايش ها که در مبارزه در همه جبهه پس از اينهمه سال

جا هست. نه تنها  هاي بهبود در همه ام ولي نشانه خواهم رسيده توانم بگويم به آنچه مي نمي
سلي نيز مانند مصلحت ملي و حقايق تاريخي به زيان اين رويکرد نيستند، دگرگوني ن
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کنند  زنان و مردان جواني صحنه را پر مي ،وزد: موج موج بادي پشت سر اين کشتي ميتند
 ندارند. “خالف آمد عادت“و  که آنهمه دشواري و سود پاگير در رد کردن خالف سياست

 
 گذاری شد؟ سازمان مشروطه خواهان ايران چگونه پايه اميرحسينی ــ

 
اي تشکيل شد. کنگره در اصطالح سياسي ايران به  کنگره 1991در پايان سال همايون ــ 

شود ولي در سنت حزبي غربي کنگره مرکب  هر جماعتي که گرد هم جمع بشوند گفته مي
اند و تصميم  است از نمايندگان تشکيالتي که خودشان ازپايگان يا سلسله مراتبي گذشته

سي هستند. ولي ما کنگره را به گيرنده و انتخاب کننده مقامات يک سازمان يا حزب سيا
کنيم که هر کس توانست در يک جايي، حاال براي فقط همان جلسه  اين صورت تلقي مي

مش در عرف ما نابدون هيچ سابقه قبلي، بدون هيچ مشارکت آينده، جمع بشود. اين 
اي در فرانکفورت تشکيل شد و شايد مثال صد، دويست نفر،  کنگره است. يک چنين کنگره

به عنوان  89-1988شدند و اينها متني را، که من قبال در همان ديدارهاي سال هاي  جمع
يک برنامه سياسي به وارث پادشاهي پيشنهاد کرده بودم، گرفتند و دست و پايش را البته 

خواهان  شکستند و به صورت منشور، يا مرامنامه يا برنامه سياسي سازمان جهاني مشروطه
اي که حزب  اي هم نوشتند که مثل اساسنامه دند و اساسنامهدر حال تاسيس اعالم کر

بود از تناقض و ابهام.  رستاخيز قبال نوشته بود و من رفتم آن را سراسر عوض کردم پر
هاي روزگار است که ذهن  ياي براي اينکه هيچ کار نشود کرد. اين يکي از شگفت اساسنامه

ام. ايراني  اين را بارها و بارها تجربه کرده آيد. ايراني کمتر از تفکر منطقي و منظم بر مي
کند رشته ارتباط منطقي مسائل را به  ريزي مي معمولي وقتي شروع به انديشيدن يا طرح

آورد که مربوط به هم نيستند و بدتر از همه مطالبي  دهد و مطالبي مي سرعت از دست مي
ن بابت شاهکاري بود؛ چنان کنند. اين اساسنامه هم از اي آورد که همديگر را نفي مي مي

  .ام. من در آن جلسه نبودم و اطالعي نداشتم اغتشاش فکري هرگز نديده
ولي آن کنگره نتيجه گفتگوهائي بود که در ديدارهاي قبلي با وارث پادشاهي پهلوي کرده 

، که هوادارانش را تشويق به 1988ده بودم ايشان را متقاعد کنم، از همان سال کوشيبودم. 
خواه در  خواه، يک سازمان مشروطه گفتم جاي يک حزب مشروطه ل شدن کند. ميمتشک

دانند چه  دانند چه بکنند و نمي خواهان بسيارند ولي نمي خارج از ايران خالي است. مشروطه
بايد هواداران  بگويند و اينها بايد متشکل بشوند. نظر مخالف اين بود که نه، پادشاه مي

عوت به همکاري و همبستگي کند. شعار، همبستگي بود در هاي گوناگون را د گرايش
مان را روي  مقابل سازماندهي. يک مکتب فکري دنبال اين بود که ما بايد انرژي

همبستگي بگذاريم و هر بودجه و امکانات مالي هست براي آن راه صرف بشود. من 



213 

د. استداللم هم بايد براي سازماندهي صرف بشو گفتم اگر هم  امکانات مالي هست مي مي
خواه و بوجود آوردن يک گرايش سالم و  اين بود که با سازماندهي نيروهاي مشروطه

شود به همبستگي رسيد تا همين طوري بياييد همه دور  خواهي بهتر مي آبرومند مشروطه
ايران وضعش خراب “هم جمع شويد که چون ايران وضعش خراب است بايد کاري کرد. 

نظر من پذيرفته  هاي زياد سرانجام پس از کشاکشافي نيست. براي همبستگي ک “است
 شد. 

اي را که نوشته بودند  هاي کنگره و اساسنامه آن کنگره  تشکيل شد و من وقتي سخنراني
هاي  در نشريه آن سازمان درحال تاسيس خواندم. ديدم يکبار ديگر انديشه درستي به دست

. تصميم گرفتم وارد آن کار شوم. دو سه ماه کنند نادرست افتاده است و دارند خرابش مي
اي در فرانکفورت بود با حضور هيئت پنج شش نفري   باز کنگره 1992پس از آن در اوايل 

خواهان ايران زير نظر  که به عنوان هيات موقت تدارک کنگره جهاني سازمان مشروطه
نکفورت رفتم و ديگر نماينده دفتر وارث پادشاهي و جانشين قريشي در آن سازمان. به فرا

بحث در دست من افتاد. نخست به اساسنامه پرداختم که مشکل اصلي بود. آن اساسنامه را 
سراپا عوض کردم و منشور را هم اصالح کردم. برگرداندمش به همان متن اصلي که 
خودم قبال نوشته بودم، چون خيلي نزديک بود. قرار شد که اين اساسنامه و منشور در 

اي که من  اگون طرح بشود. آن اساسنامه در لندن تصويب شد، اساسنامهجاهاي گون
اي که امروز حزب مشروطه ايران  پيشنهاد کرده بودم و بسيار نزديک است به اساسنامه

 دارد.  
خواهان  ت تدارک کنگره جهاني سازمان مشروطهئاز آن به بعد من به طور فعال در آن هي

هايي در آمريکا تشکيل دادم و به  ريکا کردم و شاخهايران وارد شدم و سفرهايي به آم
هايي در آنجا تشکيل دادم و ترکيب اين سازمان عوض شد. من  اطراف اروپا رفتم و شاخه

اي را  توانستند کار تشکيالتي منظمي بکنند و انديشه تازه رفتم که مي به سراغ افرادي مي
اي  وشم هم اين بود که در هرجلسهکردم. ر طلب را دفع مي بپذيرند. عناصر سنتي سلطنت

خواهي را بيان  کرديم من آن آخرين مواضع مشروطه که براي تشکيل سازمان برگزار مي
کردم و روح متفاوت اين سازمان جديد را که هيچ متکي به هيچ منبع مالي نيست، هيچ  مي

ا از دهد، خود افراد بايد از جيب خودشان بپردازند و مشروعيتشان ر کس دستور نمي
طلبان سنتي همه به  ديدم که سلطنت کردم براي اين که مي خودشان بگيرند بيان مي

ريختم و اين روش سبب  اند. من آب پاکي روي دستشان مي انتظار دست غيبي جمع شده
ماندند و به سازمان  گرفت و کساني مي هاي تند در مي شد که همان جا بحث مي
در نتيجه محيط از آغاز  که چنين توقعاتي نداشتند و ــ روز آن سازمان به ــپيوستند  مي

شد. آنهايي که آمده بودند به انتظار تکرار وضع گذشته که دستور از يک منبع  تر مي سالم
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دنبال کارخودشان نبودند؛ ديگران هم شود  رسد و منابع مالي هم از يک منبع تامين مي مي
ان را در واقع بازسازي کرديم. براي اينکه خواه رفتند. ما به اين ترتيب سازمان مشروطه مي

 داشت.  به ترتيبي شروع شده بود که سرنوشتي جز شوراهاي مشروطيت در پايان نمي
اين پيشرفت سازمان چه از نظر کمي و چه کيفي، هيئتي را که به خودش  1993در سال 

به ترس ـ ــ به عنوان تهيه مقدمات تشکيل کنگره جهاني ـهيئت موسس لقب داده بود 
شود که با شيوه عمل آنها هيچ سازگاري  انداخت. چون ديدند که سازماني دارد تشکيل مي

بار اداره آمرانه و از باال نخواهد رفت. تا آن وقت اين سازمان آمرانه و از باال  ندارد و زير
شد. يک کسي به نام نماينده پادشاه، آمده بود و گفته بود من اين سازمان را  اداره مي

دهم و در همان جلسه هم گفته بود که من از کارم در دفتر پادشاه استعفا  شکيل ميت
 کرده درست ديگري سازمان حاال که ــکنم و به جاي خود يک کس ديگري را  مي

ـ معرفي کرده بود که او کار را انجام خواهد داد و او فرمانده شده بود و تصميم ـ است
که من وارد اين سازمان شدم اين سازمان در واقع چيز  يگيرنده نهايي بود. منتها از هنگام

ديگري شد. گوشه کوچکي از اين سازمان با او مانده بود با همان روحيه، و يک بخش 
 بزرگتر سازمان، ده دوازده شاخه از شانزده شاخه، چيز ديگر شده بود.

در  1993 آن هيئت موسس طرح کنگره ديگري را ريخت که قرار بود در همان پاييز سال
خواهان تشکيل بشود و آنها را به عنوان  فرانکفورت به نام کنگره جهاني سازمان مشروطه

رهبران و روساي سازمان انتخاب کند و راه را بر توسعه متفاوت سازمان ببندد. اين کار 
ش نداشتيم. اتفاقا در همان موقع وارث يشد و ما هيچ راهي براي جلوگير داشت مي

بود. و اعضاي شوراي  1993به پاريس آمد و ما در پاريس بوديم. تابستان پادشاهي پهلوي 
و من رفتيم و با ايشان ديدار کرديم و ايشان  بودم ــ داده تشکيل من که ــشاخه پاريس 

خواهم ببينم که حاال که قرار است اين کنگره تشکيل بشود مسئوالن  گفتند که من مي
هاي  ه مسئوالن سازمان يعني روساي شاخهاين سازمان حرفشان چيست؟ و گفتند ک

شانزده گانه سازمان در ماه سپتامبر در واشنگتن گرد بيايند که با ايشان ديداري داشته 
مند بود که اين سازمان  هباشند و راجع به آينده اين سازمان بحث بشود. چون ايشان عالق

و  ،ان، يک ايران دمکراتيکاي پيش برود که مورد نظر ايشان بود: همکاري باديگر بر زمينه
هاي آن  اي از طرف دفتر به همه شاخه سپردن اختيار آينده کشور به دست مردم. بخشنامه

وقت سازمان فرستاده شد که روسايشان به واشنگتن بيايند. وقتي رفتيم در واشنگتن  
هاي آمريکا آمده بودند به اضافه تعداد ديگري که عالقمند بودند وارث  روساي شاخه

پادشاهي پهلوي را ببينند. ولي از اروپا کسي نيامده بود. همه بهانه آوردند که ما نتوانستيم 
اي از طرف آن هيئت برگزاري کنگره جهاني  رواديد بگيريم و امکان مالي نداشتيم. اما نامه

رسيد که اين ديدار در واشنگتن غيرقانوني است. وقتي نامه را خوانديم پيشنهاد شد که 
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خواهان تغيير کند و از دست دو نفر سه نفر گرفته بشود و  اره سازمان مشروطهاصال اد
هاي سازمان موقتا اين سازمان جديد را اداره کند تا کنگره  شورايي مرکب از روساي شاخه
اي که آنجا بودند شورايي تشکيل دادند و موقتا کار دعوت  تکليفش معلوم بشود و آن عده

رفتند. همان وقت آنها تصميم گرفتند که دعوت مجددي به کنگره آينده را به عهده گ
شوراهاي اروپا بفرستند و از روسايشان دعوت کنند که در اکتبر يا نوامبر، دوباره به 
واشنگنتن بيايند باز با حضور وارث پادشاهي پهلوي و درباره آينده سازمان تصميم بگيرند. 

 آمدند.  دشمنانهاي شان با روحيه  رهاين بار ديگر ناچار آمدند. همه آمدند ولي  پا
از اعضاي آن هيئت برگزاري هم جز يکي نيامده بود. در آن گردهمائي يک گروه پنج 

هاي شانزده گانه، انتخاب شد  نفري به عنوان ستاد هماهنگي موقت از ميان روساي شاخه
ن تاريخ تشکيل بشود. و در آ 1994و قرار شد که کنگره سازمان در کلن در ماه آوريل 

اي سخت اعتراض و مبارزه کردند و از سازمان جدا شدند و رفتند، يا  تشکيل شد و يک عده
اي که تصويب  سازمان ديگري را تشکيل دادند. بقيه ماندند و سازمان دوباره روي اساسنامه

شده بود بازسازي و بعدا هم تبديل به حزب شد و رسيد به جايي که امروز هست. از آن 
روم و با مردم در  زندگي من نزديک به نيمي از سال در سفر گذشته است. مي 1992سال 

برم و  زنم و پيام حزب را مي هاي حزب سر مي هسته ها و کنم و به شاخه هرجا گفتگو مي
در مدتي هم که در خانه هستم عمال در انزوا به خواندن و نوشتن سرگرمم و بسيار 

م زندگيم بيش از اندازه محدود و متمرکز شده کن بينم. احساس مي دوستان را هيچ نمي
کنم که  هاي هشدار دهنده، باور نمي آزاد از بيماري ءاست. ولي با آنکه مانند هر موجود زنده

توانم در  بايد آنچه مي دانم که زمان سر در پيم گذاشته است و مي شوم، مي دارم تمام مي
 اين راه بکنم.

ني غيرمستقيم وارث پادشاهي پهلوي سهم زيادي داشت گذاري آن سازمان پادر ميا در پايه
حزب روي  ولي از هر دو سو گرايش به اين بوده است که رابطه سازماني در ميان نباشد و

داريم در فرهنگ سياسي ما تازگي دارد.  اي که ما نگه مي پاي خودش بايستد. اين فاصله
ته شده که بسياري افراد گيري از يک شخصيت شناخ براي نخستين بار از بهرهگروهي 

زنند خودداري کرده است. براي  براي گرفتن يک عکس امضا دارش اين در و آن در مي
کنند. تحوالت سياسي  نخستين بار بخشي از هواداران پادشاهي، سراسر مستقل عمل مي

ها اين يکي از گيرهاي سازماني ما بود که  ايران هر چه باشد اين پديده مثبتي است. تا سال
رابطه ما با وارث پادشاهي و نقش خود ايشان در مبارزه چيست؟ براي بسياري اعضاي ما 

گفتيم  رفت. ولي ما مي بستگي هر چه بيشتر به ايشان دليل اصلي فعاليت سياسي بشمار مي
تواند هوادار ولي مستقل باشد و اگر خود را به هر مرجعي جز  يک حزب يا سازمان مي
چيز جز اصول و نظر اکثريتش برود ديگر حزب و سازمان  يچخودش ببندد و زير بار ه
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اي از ماهيت سياسي ديگري است. در موضوع نقش وارث پادشاهي  نيست و شعبه و اداره
گفتيم به عنوان يک ايراني حق ايشان است که مبارزه کند و حق هر کسي  پهلوي نيز مي

و فضاي پر کشاکش سياسي  است که رهبري او را بخواهد ولي در ميدان سياست پراکنده
بايد ايشان را موضوع مبارزه حزبي کرد همچنانکه خود ايشان و نزديکانشان  ايران نمي

بايد بگذارند که بجاي يک نيروي متحد کننده به صورت يک برقگير، يک کانون  نمي
مخالفت و دشمني، درآيد. وابستگي ايشان به يک حزب يا گروه هر چه باشد درست چنان 

گفتيم که اگر خودمان نتوانيم پيش برويم و  پديد خواهد آورد. ما به هواداران خود ميحالتي 
نياز به فرماندهي و رهبري وارث پادشاهي داشته باشيم بجاي خدمت به امر 

خواهي، بوجود آوردن  اعتبار خواهيم کرد. همه پيام مشروطه خواهي، آن را بي مشروطه
ست. طبيعي است که ما به عنوان موثرترين انسان خودمختار در يک جامعه مدني ا

هواداران و مبارزان پادشاهي مشروطه، پادشاهي مدرن شده پارلماني، با وارث پادشاهي 
هائي که از اطراف  ايم و کوشش مربوط هستيم و تا کنون هم اساسا روي يک موج بوده

شق آينده باشد براي بهم زدن ما شده است تاثيري در اين رابطه يگانه که اميدوارم سرم
 نکرده است.   

ترين حالتش يا روي دشمني است يا عشق؛ يا به  در ميان ايرانيان کار سازماني در سالم
گذارند يا براي دشمني  شوند و از خود مايه مي عشق يک شخص يا مقام گرد هم جمع مي

ني بي ها، روي يک جهان با کسي يا کساني. من کوشيدم اين حزب برگرد يک سلسله ايده
هاي  شکل بگيرد و از جنبه شخصي آزاد باشد. ما در حزب مشروطه ايران از معدود سازمان

انديشيم و  سياسي هستيم که به يک برنامه فراگير و درازمدت براي بازسازي جامعه مي
ها نيستند. حزب، هوادار پادشاهي پهلوي در صورت مشروطه يا  نيروي برانگيزاننده ما نام

انديداي خود را براي پادشاهي نيز به نام معرفي کرده است ولي مسئله پارلماني است و ک
تر است. هر چه در زندگي اجتماعي و ملي ماست موضوع  براي آن بسيار فراتر و ژرف

ايم هر چه در آينده بشود حزب  آيد. اين گونه که ما پيش رفته فعاليت حزب بشمار مي
ن و تضمين ديگري براي پاگير شدن مشروطه ايران يک عامل موثر در بازسازي ايرا

 دمکراسي خواهد بود.
را چاپ کردم که مجموع مقاالتي  “گذار از تاريخ“کتاب  1991در اين اثنا در همان سال 

هاي ديگر، مثال کيهان نوشته بودم. خود کتاب  بود که در آيندگان دوره دوم و در روزنامه
دوکتاب پيشين، تا حد رونويس، در انتشار چنداني نيافت ولي آثار آن را، همچنانکه 

ها به سرتاسر مسئله  بينم. به نظرم نگرش تازه اين کتاب ام و مي هاي ديگران ديده نوشته
اش خالف سياست  کند و همه ايران که نظرگاه يا پرسپکتيو معمول را پاک چالش مي

politically incorrect و  “و فردا ديروز“دهد. بعدا کتاب  است به آنها ارزش اقتباس مي
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درباره برنامه  “حزبي براي اکنون و آينده ايران“بار ديگر چاپ شد و  “گذار از تاريخ“
از “ صد سال کشاکش با تجدد“م هاي ترين کتاب تازه نوشتم. 2000سياسي حزب را در

هاي ده دوازده سال گذشته فراهم آمده است و  ها و نوشته بازنويسي و بازانديشي انديشه
کتاب پس از آن . دتالش در هامبورگ چاپ ش مجلهبه تدريج در  آن نخستچند فصلي از 

فعاليت من نوشتن در کيهان.  2007هاي سه ساله تا  است گلچيني از نوشته“ هزار واژه“
ها و  مقاالت در نيمروز بوده است و در کيهان و تالش و شرکت در ميزگردها و مصاحبه

 شروع کردم. 1992آينده که از همان سال ها و گسترش حزب و نوشتن در راه  سخنراني
 

. اشاره کرديد که از شصت/هشتادهای اوليه دهه  برگرديم به سال اميرحسينی ــ
ها با ارتشبد  طرف ارتشبد اويسی با شما تماس گرفته شد. شما در آن سال

 اويسی ديداری داشتيد؟ همين طور با دکتر امينی و دکتر بختيار يا خير؟ 
 

و از طرف  بودين کسي که ديدم هالکو رامبد بود که دوست بسيار عزيزي اولهمايون ــ 
ارتشبد اويسي آمد و بعد محمد دادفر بود. و علي رضايي بود که آمد. و اينها همه دعوت به 
همکاري کردند. من به همه اينها گفتم که هر جريان سياسي يا هر حزب سياسي، سازمان 

ي مشروطه به ايران فعاليت کند. در غير اين صورت بايد براي بازگشت پادشاه سياسي مي
حاضر به همکاري نيستم. و اين را رامبد بارها در جاهاي مختلف تکرار کرد که فالني آن 

کرد صحبت پادشاهي بکند و گفتند  روز اين حرف را زد. ولي در آن موقع کسي جرئت نمي
هيچ راهي به اين چنين  حاال اين باشد براي بعد. ظاهرا مقامات خارجي هم آن موقع

ها انتظارشان اين بود که از کمک مقامات خارجي برخوردار  دادند. و همه گروه فکري نمي
شوند. با ارتشبد اويسي يکبار ديدار داشتم. به سويس آمده بود و به او هم همين را گفتم. او 

 عذر آورد که فعال عملي نيست و به تدريج بايد اين کار را کرد.
  

 کردند يک پادشاه ... يعنی آنها فکر می نی ــاميرحسي
     

 اصال صحبت پادشاهي آن موقع مطرح نبود. همايون ــ 
 

 آنها عالقه به بازگشت پادشاهی نداشتند؟  اميرحسينی ــ
     

ها آن موقع با پادشاهي سخت مخالف بودند و اينها  چرا. ولي چون آمريکاييهمايون ــ 
که به نظر من آن ـ کمک بگيرند براي سرنگون کردن اين رژيم ـبودند از آمريکا  اميدوار

رفت که  ها را گرفته بودند تصور مي وقت اين کار عملي نبود، ولي خوب چون گروگان
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شد، و من  ـ اصال صحبت پادشاهي مطرح نميـها با اين رژيم مبارزه خواهند کرد  امريکائي
نخواستند با ايشان همکاري بکنم. در وقتي اين شرط را گذاشتم از من صرفنظر کردند و 

کرد  همان اوايل ورودم به پاريس دکتر سيروس آموزگار که با دکتر شاپور بختيار کار مي
ها ندارم و خودش هم در  مرا به همکاري فراخواند. به او گفتم که اعتقادي به اين گروه

رزات دروني هدر . سازمان درهم برهمي بود که بيشتر انرژيش در مباآنجا ديري نپائيد
 رفت. مي
 

يعنی در حقيقت شما خواستار بازگشت پادشاهی در فرم مشروطه  اميرحسينی ــ
 به ايران بوديد؟

     
 بله. همايون ــ 

 
خواستند يا صالح  خوب آنها اگر در آن زمان پادشاهی را نمی اميرحسينی ــ

 ستار چه بودند؟ دانستند يا امکاناتش نبود، خواستار جمهوری بودند؟ يا خوا نمی
     

شدند. مبارزه  براي سرنگون کردن رژيم  نه، اصال متعرض شکل حکومت نميهمايون ــ 
گفتم مبارزه بايد براي چيزي و برضد چيزي  گفتند به اين مبارزه بپيوندم. من مي بود. مي

توانستند  باشد. بايد پادشاهي پهلوي به صورت مشروطه به ايران بازگردد و چون نمي
ذيرند ديگر دنبال کارهاي خودم رفتم. با اميني چندين بار در جبهه نجات که به ديدار بپ

کردم که  دکتر فاطمي رفته بودم مالقات کردم ولي هيچ وقت جدي نگرفتمش و فکر نمي
آنجا وقت تلف کرد و به جايي در همين طور هم بود و او چند سالي . از عهده کاري برآيد

انجام  1340-41گيش را در رياست بر برنامه اصالحات اجتماعي او کار بزرگ زندنرسيد. 
اش در پاريس و اندکي  در خانه آخرين باري که او را ديدم همراه برادر خانمم بودمداده بود. 

 وارث منظورش ـهاي اين جوان ـ پيش از مرگش بود و او گفت که بختيار همه بخت
راحت بود. با بختيار هيچ وقت ديداري را از بين برد. خيلي نا ــ بود پهلوي پادشاهي

گرفتم. از مرگش بسيار متاثر  نداشتم، براي اينکه او را هم به عنوان رهبر سياسي جدي نمي
وزير  آمد ولي به عنوان رهبر سياسي، به عنوان نخست از شجاعتش خيلي خوشم مي شدم.

توانايي کار مهمي  سي و هفت روزش، چيزي از او نديده بودم که در آنها،  در آخرين ماه
اي داشت.  و قهرمانانه فجيع محکمي بود؛ و مرگ بسيار آدمفرد جسوري بود،  .داشته باشد

توانايي کار سياسي چيز ديگري است. موفق شدن، صفات  اما روي عقايدش تا آخر ايستاد.
خواهد که همه کس ندارد  خواهد. نه صفات بد، صفات بسيار خوب ديگري مي ديگري مي



219 

م نداشت. در آن کاليبر به اصطالح نبود. هيچ کدام نه اويسي و نه اميني، هيچ کدام و او ه
ها نبود که از عهده برآيد، و من با هيچ  چنان کاليبري نداشتند. کس ديگري هم در آن سال

ها همکاري نکردم. با جبهه نجات هم در حد نوشتن در ايران و جهان  کدام از اين سازمان
آزاد کار کردم. با جبهه نجات بعدي که سازمان درفش کاوياني به عنوان نويسنده 

دکترمنوچهر گنجي بود هم در حد نوشتن آن گفتارها همکاري داشتم؛ مسئوليت تشکيالتي 
کردم به جايي برسد. ولي آن گفتارها به نظر من بسيار سودمند بود  نداشتم. چون فکر نمي

خيلي ها که در جاهاي ديگر خبري نبود ــ  ــ در آن سالرفت  و راديويي که به ايران مي
غنيمت بود. آنها چند کنفرانس و ميزگرد براي بررسي اوضاع ايران  د وآم ميبه نظرم الزم 

نظر و  استراتژي پيکار تشکيل دادند. در آنها هم شرکت کردم ولي همه به صورت صاحب و
 نه به صورت عضو تشکيالتي. 

 
ها جبهه نجات را از امينی گرفتند و به دکتر  گفتيد که آمريکايی اميرحسينی ــ

ای داشته باشد و مدير  گنجی دادند. اين به نوعی مثل اين است که کسی مغازه
 ها بود؟  مسئولش را عوض کند. اين صرفا به دليل حمايت مالی آمريکايی

     
ين گشت. در آن شک نيست و بعد ا جبهه نجات سراپا با کمک مالي آمريکا ميهمايون ــ 

کمک قطع شد و گفتند تحويل بدهند و آنها حاضر به تحويل دادن نبودند. و کار به جاهاي 
اي  هاي آخر عمرش را بطور شايسته خر عمر و سالآهاي  خيلي بدي کشيد. اميني ماه

يکي از متاسفانه سپري نکرد. مقاومت او کار نازيبائي بود و بيشترش هم شايد به گردن 
دانم. ولي دکتر فاطمي تا جايي  درست نمي به خودکشي رسيد. همکارانش بود که کارش

که من در جريان بودم زود خودش را کنار کشيد و دنبال کار تدريس رفت. خيلي هم موفق 
دکتر گنجي بود که به زودي سرو ساماني به آن سازمان داد. هر  شد و نبرد، بين اميني و

موقع خودشان مبارزات مهمي کردند. در دو آنها، چه جبهه نجات و چه درفش کاوياني در 
ها  شد کرد و اين سازمان ها بيشتر مبارزه در بيرون بود و از درون کار زيادي نمي آن سال

توانستند جمهوري اسالمي را بطور موثر چالش کنند و بهمين دليل سازمان درفش کاوياني 
نش را کشتند و هاي اصلي جمهوري اسالمي بود و بسياري از فعاال بويژه يکي ازهدف

 کردند.   رهبرانش دائما زير سايه مرگ حرکت مي
 

اين گفته دکتر امينی که بختيار آخرين اميد پادشاهی رضا پهلوی  اميرحسينی ــ
 سی و هفترا از بين برد، اشاره به کارهای بختيار در آن دوران بود يا اشاره به 

 روز نخست وزيری بختيار بود؟ 
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ر بختيار سازماني تشکيل داده بود، نهضت مقاومت ملي، که دو نه، دکتهمايون ــ     
بخش داشت: يک بخش طرفدار مشروطه بود و يک بخش جمهوريخواه بود. و هيچ وقت 

اش با  حاضر نشد ترکيبي از اينها بوجود بياورد و اينها با هم در جنگ دائمي بودند. رابطه
دو پهلويي بود. براي اينکه اميني وارث پادشاهي پهلوي و با اميني رابطه خيلي مبهم 

ائتالفي از اين سه نفر بوجود بياورد، خودش، بختيار و وارث پادشاهي و اينها  کوشيد مي
مشترکا کاري انجام بدهند و اميدش اين بود؛ و بختيار هرگز حاضر نشد در چنين ائتالفي 

اي در  که مداخلهگفت  گذاشت ولي مي شرکت کند و با اينکه احترام به وارث پادشاهي مي
وقت حاضر نبود  اي بماند. خودش هم با اميني هيچ هيچ کار نبايد داشته باشد، بايد در گوشه

بنشينند و کار کنند. چون اميني طرفدار پادشاهي بود و بختيار نيمي  برابر که در يک موضع
ين اي. بقايايشان هم دچار هم از سازمانش مخالف شديد پادشاهي بودند بطور دشمنانه

دوگانگي و دوپارگي هستند. اميني معتقد بود که بختيار با خودداري از پيوستن به چنان 
اي تمام بخت پادشاهي پهلوي را در ايران از بين برده است. که البته  ائتالفي و چنان جبهه
 کرد.  به نظر من اشتباه مي

 
که  شما درعين اينکه بختيار را مرد جسور و مردی دانستيد اميرحسينی ــ

وزيری دانستيد.  های الزم برای پست نخست قهرمانانه مرد اما او را فاقد توانايی
توانست آن امر  کنيد در آن شرايط واقعا بختيار تنها آدمی بود که می آيا فکر نمی

شود ولی کسی که  مهم را به عهده بگيرد. از کسان ديگری هم نام برده می
المله نباشد و کاری  اين را بکند که وجيهبخواهد اين پست را بپذيرد يعنی ريسک 

برای مملکت بکند در صحنه نبود. از دولتمردانی که تا آن زمان صاحب پستی 
توانست اين کار را بپذيرد. شرايط انقالبی بود و در آن  بودند کسی ديگر نمی

شد کرد. در ميان  زمانی که بختيار اين پست را پذيرفت به هرحال کاری نمی
ملی هم غير از صديقی کس ديگری واقعا مطرح نبود. سنجابی که  اعضای جبهه

خودش را مفت فروخته بود و به پابوس خمينی رفته بود. صديقی هم نپذيرفت. 
ها او را  کنيد که به اين جنبه کار بختيار هم بايد نگاهی انداخت که خيلی فکر نمی

انجام بدهد. بايد يک تواند کاری  تنها گذاشتند. طبيعتا هيچ دولتمردی تنها نمی
 کسانی را همراه داشته باشد. 

     
کنيم که  يک وقت ما راجع به اصولي بودن و دالور بودن کسي صحبت ميهمايون ــ 

بختيار بود. ولي در سياست برخالف دوستي، نيات زياد مهم نيست، نتايج مهم است. بختيار 
به جائي  د. ناچار بايد ديد که چراجايي نرسي به در ماموريتش در رهانيدن کشور از انقالب
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هاي زيادي  هايش را بد بازي کرد. اوکارت همه کارت نرسيد؟ به نظر من علتش آن بود که
وزير جبهه ملي، به عنوان جانشين  وزير شد به عنوان نخست نداشت و وقتي آمد و نخست

ينکه همه بود براي ا ميمصدق، به عنوان وارث مستقيم نهضت ملي هيچ بختي براي او ن
ترکش کرده بودند. يک عکس مصدق باالي سرش بود و ديگر هيچ. ولي او تا پايان همه 

هاي  اش، کارت هاي از ميان رفته گذاشت در حالي که سرمايه اش را روي آن سرمايه تکيه
خواست آنچه را  عبارت بود از ارتش و دستگاه امنيتي؛ طبقه متوسطي که نمي اش، واقعي

به خطر اندازد و بخش مهمي از آن حاضر بود زير شعار دفاع از مشروطه بدست آورده بود 
و قانون اساسي پشت سر او بايستد؛ و نيز بازمانده نام پادشاه و جاذبه پادشاهي و اقتدار 
پادشاهي که هنوز در ايران نابود نشده بود، ضعيف شده بود و ضربه خورده بود ولي نابود 

هاي سياسي و نظامي  داشت، قدرت يهايي را که در دست م نشده بود. بختيار بايست قدرت
وزيرش کرده بود، چنان  که نخست ،داشت و از رژيمي برايش مانده بود يرا که در دست م

بتواند موج انقالب را عقب ببرد. در  ، ولي با تهديد هميشگي آن،خونريزي يبسيج کند که ب
اي تازه پيش چشم مردم ايران و عين حال با اصالحات سياسي، با باز کردن يک دورنم

خواهي، نيروهاي انقالبي را خنثي کند. در آن هنگامه انقالبي با  تقويت گرايش مشروطه
 هايش بود.  شد جلو خميني را گرفت؛ ولي او شيفته سخنراني سخنراني نمي

مرداد را  28خواست انتقام تر از آن،  نامربوط و ودوقتي او آمد و خواست رهبر انقالب بش
همه  ـشان در اين زمان نيز ـ بسياري هاي آن زمان، و مانند بقيه جبهه ملي ـبگيرد ـ

هايش را از دست داد. دستگير کردن سپهبدعزيزاله کمال هشتاد ساله )رئيس  سالح
توانست برود، به انتقام همکاري  ( با آن وضع رقت بار که راه نمي1331/19۵2شهرباني در 

توانست  ها مي اي جز ترساندن ارتشي ن اوضاع چه نتيجهنکردنش با دکتر مصدق، در آ
داشته باشد؟ او در همان نخستين مراحل، ارتش را از دست داد و سازمان امنيتي را که در 

برابر  در ،توانست آن را با تغييراتي در مسئوالن آمد و مي آن هنگام خيلي به کارش مي
 تد منحل کرد. شام و تروريست پيرامون خميني بفرساهاي خون دسته

 شد ايران را مي حمام خون ها بي بود. تا آخرين هفته ميهيچ لزومي هم به خونريزي زياد ن
به راه ديگري انداخت. هنگامي که ارتش ديد خود بختيار سخنان آن طرف را منهاي 

حاضر است پيش برود، وزيري خميني  و نخستگويد و تا جمهوري  انقالب اسالميش، مي
ده موازنه نيروها خودش به انديشه کنار آمدن با آخوندها افتاد. ديدار با با يک حساب سا

ديد که چه بشود؟ در  يرفت به پاريس خميني را م يداشت. بختيار م خميني معني نمي
. افزود و بر اعتبار خميني به عنوان رهبري مصمم مي گشت يبهترين صورتش ناموفق بر م

فهماندم که او شخص سمجي است. ولي مردم او  يرفتم و به مردم م يبعدا گفت که من م
شد.  يپسنديدند. در بدترين صورتش هم يک سنجابي ديگر م را به دليل سمج بودنش مي
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هيچ سودي نداشت  گشت. آن کار وزير خميني برمي کرد به عنوان نخست يخيلي هم هنر م
و تشويق کرد  ،پراکندهو خميني را نيرومندتر کرد. بازي بدي بود. او نيروهايي را که داشت 

که به جبهه مخالف بپيوندند و روي استراتژي نادرستي که از اول داشت خودش را 
سالح و منزوي کرد و در شگفت بود که چرا به آن سادگي سرنگون شد. اين تصادفي  بي

هاي انقالبيان تنظيم کرد در مسابقه  اش را از روي خواست تي که برنامهحکومنيست که 
اي شده و  انقالب از خميني عقب افتاد. پيش از او شاه هم وارد چنان مسابقه براي رهبري

 شکست خورده بود. 

هاي انقالبيان بايست بر  هاي رژيم پيشين بجاي برآوردن خواست هفتهها و  ماهدر آخرين 
کردند. تظاهرات هواداران قانون اساسي در نخستين مراحل  نيروهاي ضد انقالبي تکيه مي

توانست در  بختيار نشان داد که يک سرچشمه قدرت در جامعه بود که مي گذرزودت حکوم
برابر موج انقالبي بايستد. بخش بزرگي از طبقه متوسط ايران اگر از رهبري نيرومندي 

حتا در توانست آن موج را برگرداند.  شد مي بود و از سوي دولت پشتيباني مي برخوردار مي
ها  ت و انحصارطلبي هواداران خميني و رفتاري که با خانمميان پشتيبانان خميني نيز خشون

شان از هواداري مصدق در تظاهرات ترديدهاي بسيار برانگيخته بود.  داشتند و جلوگيري
ولي خبر آن تظاهرات را حتا به اندازه کافي پخش نکردند و جلو اوباشي را که با کارد و 

هاي اوباش بسيجي(  ش پرده تاکتيکور شدند نگرفتند )پي سنگ به تظاهرکنندگان حمله
مرداد رها نشد. از نيروهائي که  28توانست چنان رهبري باشد ولي او هيچگاه از  بختيار مي

رهائيش بشتابند، از آن تظاهرکنندگان  توانستند دوستش باشند و به مي برايش مانده بودند و
. مانند بسياري از آنها که بود که از دشمنان انقالبيش بري قانون اساسي نيز، همان اندازه
شوند نتوانست از قالب يک دوره تاريخي بيرون بيايد و مانند  به نام جبهه ملي شناخته مي

کنند ــ چه جبهه  همه آنها که خود را در يک رويداد يا شخصيت تاريخي منجمد مي
ست طلبان سنتي که اين ميراث به آنها هم رسيده ا ها، چه چپ راديکال و چه سلطنت ملي

 هاي تازه برنيامد.  ــ از رساندن خودش به قواره موقعيت

هاست.  بايد از زندان گذشته بيرون آمد با توجه به اين تجربه گويم مي هنگامي که مي
در تظاهرات جبهه  13۵6/1977مرداد يا رفتار زشتي را که در سال  28بختيار الزم نبود 

موش کند. ولي هنگامي که براي واپس ملي در کاروانسرا سنگي با او و ديگران شد فرا
داشت. در آن  وزيري آمد با جهان ديگري سر و کار مي نشاندن موج انقالبي به نخست

رفت و در  مرداد ساخته شده بود برضد او بکار نمي 28هنگام اسباب قدرتي که پس از 
سازد. بود تا خطري را که از همه کس بهتر به ماهيتش پي برده بود برطرف  اختيارش مي

مرداد  28هايش با  او پس از شکست دادن خميني به اندازه کافي براي پاک کردن حساب
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به داشت ــ اگر اصال در آن زمان ديگر هيچ لزومي در آن مي ماند. در هر حال او  وقت مي
 سياسي، شخصيت قابل احترامي بود.  مردعنوان يک 

فرصت بسيج آن بخش طبقه متوسط،   78ـ ۵7/9هاي پياپي از تابستان تا زمستان  کابينه
انديشيدند، از دست دادند.  توده بزرگ مردمي را که به نگهداري منافع و امتيازات خود مي

هاي اجتماعي نه همه از روي اعتقاد، به تدريج به انقالب  ها و گروه در آن شش ماه اليه
 پي پيوسته درديدند که  وزيران را، هر که بودند، مي پيوستند زيرا حکومت را، نخست

من بسيار دشوار است که پيروزي انقالب را تا  ياند. برا به انقالب امتياز دادن مصالحه و
توان حکم قطعي داد زيرا در شش ماهه  ناپذير بدانم. امروز هم نمي مراحل پايانيش اجتناب

هيچ مبارزه جدي با نيروهاي انقالبي نشد و هيچ استراتژي جز سازش  ،پس از حکومت ما
ي که من امروز از آن يبعد تسليم گام به گام و سرتاسري در ميان نبود. به استراتژ و

در آن يک هاي پر هيجان  گويم فرصتي داده نشد تا بتوانيم قضاوت کنيم. سخنراني مي
ولي نه بيش از آن. نه توجهي به بسيج مردمي در روياروئي با بسيج انقالبي  ماهه آخر بود
گرفتند )در مورد بختيار احساسم اين است که  را از دست رفته ميشان مردم  شد زيرا همه

اي نداشت(  با هيچ کس جز هواداران و موافقان مصدق، و نه سران جبهه ملي، اصال ميانه
و نه اراده  بکار بردن زور در جاي درست و به اندازه الزم در ميان بود که همواره تلفات 

وزيري  هاي بختيار در نخست سخنرانيدارد.  اش کمتري از بکاربردن اندک و پراکنده
ماهه است ولي اگر او پيش  ترديد برگ درخشاني در کتاب سراسر آلوده و تيره آن شش بي

شد. اگر در همان تسليم  وزيري آن موضع را گرفته بود رهبر بسيار موثرتري مي از نخست
از آن، خاموش هاي پس  جبهه ملي به خميني در سفر کريم سنجابي به پاريس و ماه

توانست توده طبقه متوسط ايران را پشت سر خود گرد آورد و رهبر  ماند بهتر مي نمي
بود و کار تنها با “ از ناچاري“وزيري، او رهبر  خميني باشد. اما در نخست“ جايگزين“

 شد.  سخنراني راست نمي
شيست اسالمي اي را که بخش غيرفا توان سخن گفت و ضربه با اينهمه درباره بختيار نمي

انقالب به خودش و کشور زد يادآوري نکرد. بختيار نتوانست ارزيابي درستي از ميدان 
شان از فرداي  جنگ و نيروهاي در صحنه بکند ولي خيل بزرگ انقالبياني که سرخوردگي

هاي  انقالب آغاز شد در او واپسين رستگاري خود را از دست دادند. او، هم اعتبارنامه
احترام به نظام قانوني را داشت، و هم در شرايطي آمده بود که جاي ترديد  طلبي و اصالح

شد خواست؟( ما يکبار ديگر،  گذاشت )بيش از رفتن شاه از ايران چه مي براي شکاکان نمي
بريتانيا را از دست داديم. در  1688فرصت يک انقالب باشکوه نمونه  1332پس از تابستان 

مداخله بيگانه و بي نابود کردن آينده کشور به دمکراسي و  شد ايران را بي هردو بار مي
 نظام مشروطه واقعي درآورد.
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بايد عوض کرد  بيني ايراني که مي هاي جهان يکي از گوشهچنانکه در پيش هم اشاره کردم 
فرهنگ مظلوميت و شهادت است. در چنين فرهنگي مرز ميان پيروزي و شکست تار 

هايش زندگي  تواند با ناکامي يابد. اما يک ملت نمي رتر ميشود و شکست گاهي ارزشي ب مي
کند. ما بيش از مظلوميت و شهادت به کاميابي و پيروزي نياز داريم و بيش از گنهکار 

هاي خود را حتا در قهرمانان و  بايد عادت کنيم کم و کاستي دانستن ديگران مي
. اگر مي خواهيم سرنوشت کنند هاي پيشرفته چنين مي مان بشناسيم. ملت پرستيدگان

هاي  هاي متفاوتي بشويم و بتوانيم به اندازه موقعيت بايد آدم متفاوتي داشته باشيم مي
دارند رشد کنيم.  شهيد و مظلوم شدن، غايت کار  تاريخي که خود را به ما عرضه مي

سياسي نيست. يک سياستگر پيروزمند که کشور خود را از تنگنائي برهاند ارزش بيشتري 
ها و امکانات،  هاي پيشرفته با توجه به ترازمندي کلي هدف دارد. رهبر سياسي را در جامعه

کنند. يک رهبر سياسي  ها و کمبودها و بيش از همه دستاوردهايش ارزيابي مي يتوانائ
هايش توازني برقرار کند و از آنچه دارد  ها ومحدوديت ها و قدرت بايد بتواند ميان آرمان مي

هايش ببرد. مشکالت ترساور، در هر موقعيت مهم تاريخي  ره را در جهت هدفبيشترين به
ربايند.  هاي غيرممکن مي آيد ولي رهبراني هستند که پيروزي را از کام موقعيت پيش مي

  دهند.  ديگراني هم هستند که آنچه را هم در دسترسشان است بر باد مي

 
از ايران هيچ تمايلی به تماس  با توجه به اينکه شاه پس از خروج اميرحسينی ــ

ـ ـ اند اين را بسياری از امرای ارتش عنوان کرده ـبا سران ارتشی نشان نداد ـ
وزيری برنگزيد؟ يک آدم  چرا شاه به جای بختيار يک امير ارتشی را به نخست

مقتدری مثل فرض کنيد رحيمی يا اويسی يا خسروداد. به هر حال ما در ارتش 
 ياد داشتيم.دار ز ژنرال جربزه

     
سنت پادشاهي پهلوي هراس از ارتش بود. چون رضاشاه با کودتاي نظامي همايون ــ يک 

افتاد و هميشه  روي کار آمده بود و اين اول بار بود که در دوران نو تاريخ ايران اتفاق مي
ترسيد که کس ديگري کودتا کند. چنان کساني هم بودند. کسان ديگري هم مايه  مي

را هميشه در بهم انداختن سران  آن کوشيدند بودند. به دليل اين هراس از ارتش ميدردسر 
کارآيي ارتش را در واقع با اين سياست از  ونظامي نگهدارند، محمدرضا شاه خيلي بيشتر، 

حل ارتش. يعني عمال  حلي حاضر بود مگر راه بردند. محمدرضا شاه به هر راه بين مي
و دائما سفارشش اين بود که ارتش  ؛مثال يک فرمانده ارتشي داد بر خميني را ترجيح مي

ديوانگي نکند. ديوانگي ارتش به اين معنا بود که سران اين انقالب را بگيرد و به زندان 
گذاشت اين کار را بکند.  ـ و نميـ آن پانصد ششصد نفري که صحبتش بود ــ بيندازد
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از خميني. شش ماهه آخر محمدرضا شاه، ترسيد تا  براي اينکه ته دلش از ارتش بيشتر مي
ام  خواند. من بسيار کوشيده شش ماهه باور نکردني است. يعني اصال با هيچ منطقي نمي

داليلي، توجيهاتي پيدا کنم و بياورم. ولي از دليل و توجيه گذشته است. بکلي يک فضاي 
همه “ط کرد؛ نامربو يک فضاي سوررئاليستي عمل مي در شاهسوررئاليستي بود و 

دانم در  ربط و اشتباه بود. نمي کرد پرت، بي گفت و مي هرچه مي “تصميماتش نامربوط
شايد ولي دانم.  دادند. نمي گويند تاثير داروهائي بود که به او مي ميگذشت.  ذهنش چه مي

 ي که از. درس بزرگشد باشد؛ هرچند او همواره در برابر بحران فلج مي درستشتنها توضيح 
تصميمي و از اين شاخ به آن شاخ  اين است که دودلي و بيتوان گرفت  ميقالب دوران ان

 شدن و دو يا حتا چند استراتژي را با هم دنبال کردن نسخه شکست است.  
 

ها حکومت  اشاره کرديد که بعضی از افسران ارتش در طول سال ــ اميرحسينی
خواستم  وده است. میهر دو پادشاه پهلوی فکر نوعی کودتا به ذهنشان رسيده ب

مرداد،  28درباره سپهبد زاهدی از شما پرسشی بکنم. آيا درست است که بعداز 
وزيری، سپهبد  مرداد، به هر حال در دوران نخست 28يعنی نه بالفاصله فردای 

زاهدی با پادشاه دچار اختالفاتی شد و به نوعی مايل بود که قدرت را به تنهايی 
نجام ايشان را به نوعی به تبعيد به ژنو فرستادند؟ به در دست بگيرد که شاه سرا

هرحال جدا از مطالعه ژرف شما در زمينه تاريخ ايران، به دليل وابستگی 
 .ايد ايد و شنيده تر از هر محققی ديده خانوادگی شما اين مسايل را نزديک

 
سرتيپ  اختالفات از بازگشت شاه شروع شد. شاه در فرودگاه ديد که نصيري ــهمايون 

ات را بزن. و شاه در مورد  شده است. چون سپهبد زاهدي گفته بود که برو و درجه سرتپي
ارتش بسيار حساس بود و حسود که هيچکس در ارتش نفوذي نداشته باشد؛ منحصرا 
دست خودش باشد. در ترکيب کابينه زاهدي شاه چندان دستي نداشت و بسيار ناراحت و 

کا هم گفت. تا جايي که سفير آمريکا به او گفته بود اين مرد ناراضي بود و به سفير آمري
اش را به خطر انداخت و شما را برگرداند. شاه گفته بود بله البته، ولي با من هيچ  زندگي

مشورتي نشده است. شاه از همان شايد ماه اول در صدد برداشتن زاهدي بود. ولي زاهدي 
ها  خيلي .بود ي صفت برجسته اونيامد و وفادارهرگز در صدد برداشتن شاه براش  در زندگي

هم در آن مدت که شاه از ايران رفته بود به او گفته بودند که لزومي به بازگشت شاه 
گنجيد و تا  تواني اين کشور را بگيري. ولي او اصال در خيالش نمي نيست و خودت مي

وفادار  ،به محمدرضا شاه ،اش هم با اينکه خيلي تلخکام بود ولي به پادشاهي پايان زندگي
آن سرهنگ پوالدين معروف بود که  يماند. منظورم از افسراني که در اين فکر بودند يک
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سرلشگر قرني بود که براي محمدرضا شاه در هم براي رضاشاه طرحي ريخته بود. يکي 
آنها نبود. مشکل  ءت. ولي زاهدي هرگز جزداشخيال کودتا در سر  1337/19۵8سال 

السلطنه. زاهدي هم معتقد بود که  مشکل مصدق بود و قوامهمان محمدرضا شاه زاهدي با 
هاي محمدرضا شاه  يشاه بايد سلطنت کند نه حکومت؛ و اعتقاد زيادي هم به توانائ

نداشت. اگر درست نگاه کنيم زاهدي حق داشت فکر کند که پادشاه بايد آن باال باشد و 
وزيران بايد مسئول  اند مورد حمله قرار دهد و نخستمسئوليت نداشته باشد و کسي او را نتو

                                                   باشند و بيايند و بروند. اين گرفتاري عمده سپهبد زاهدي با محمدرضا شاه بود. 
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و همين طور در گفتگويی که با هم  “داديروزو فر“شما در کتاب  اميرحسينی ــ
ايد، از بعضی  ها بسيار تند از دوران محمدرضا شاه انتقاد کرده داريم بعضی وقت

های ايشان. در عين حال فرموديد که اولين کسی بوديد که خواستار  سياست
ديد که برگرداندن پادشاهی مشروطه به ايران را هدف خودش قرار شی تتشکيال

 داده باشد... 
     

 پادشاهي پهلوي همايون ــ 
 

پادشاهی پهلوی بله. و حاضر نشديد با ارتشبد اويسی وارد  اميرحسينی ــ
بينم،  که من می یکم آن طور هيچگونه همکاری بشويد. اين دوگانگی را، دست

 دهيد؟  شايد هم دوگانگی نباشد، اين را شما چگونه توضيح می
 

هايش همين اندازه  د ساله گذشته ايران و شخصيتهمه تاريخ ص من در بررسيهمايون ــ 
کنم. براي اينکه همه را  پروا و انتقادي هستم. همه را با اين نظر تند انتقادي نگاه مي بي

بينم. علت اين هم که ما در صد سال گذشته پياپي شکست  دچار معايب بسيار سخت مي
زمامداران، پادشاهان،  ايم اين بود که مسئوالن، دست درکاران، سياستگران، خورده

خواهم که  روشنفکران، مخالفان، موافقان، همه دچار اشکاالت بسيار بزرگ بودند. من مي
هاي اين صد ساله و  آينده سياست و اجتماع ايران و فرهنگ سياسي ايران از کم و کاستي
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ياسي و مالحظه س اين افراد بدور باشد. و اين فقط با بررسي انتقادي، هم بيطرفانه، هم بي
صورت خواهد گرفت. بايد با حقيقت آن جور که بود روبرو بشويم و آن را با  ،شخصي

ترين بيان به مردم بگوييم که ديگر اشتباهات و معايب تکرار نشوند. ولي من هميشه  روشن
را  مشروطه ام. حاال مدتي تاکيد پادشاهي مشروطه بودهشکل ر دطرفدار پادشاهي پهلوي 

آغاز دهه شصت / گذاشتم ولي از  مياش  اقتصادي و اجتماعيتوسعه  سويه )جنبه(روي 
توسعه اقتصادي و سياسي، هر دو گذاشتم. هنوز هم  سويهدست کم، تاکيد را روي  چهل

کنم که بايد بيشتر تاکيد را روي توسعه سياسي  به همين اعتقاد هستم. امروز البته فکر مي
اقتصاد شد به هر حال يک زير ساخت مادي و  بگذاريم. براي اينکه کارهائي که در زمينه

بينم. آنها اتفاقا دچار تناقض بودند.  فرهنگي در ايران بوجود آورده است. من تناقضي نمي
پادشاهي هم بيش از هر کسي انتقاد کردم.  منفيهاي  سويهمن طرفدار پادشاهي بودم و از 

تي داشته باشد و دمکراسي هر روز نه بدگويي. زيرا اگر قرار باشد ايران نظام سياسي با ثبا
تري براي ماست؛ و اگر قرار باشد  به خطر نيفتد پادشاهي مشروطه شکل حکومت مناسب

شناختن  بايد از معايب گذشته پاک شود. پادشاهي در چهارچوب نظام دمکراتيک بماند مي
  بينيم گام نخستين است. معايب چنانکه مي

اي هواداران پادشاهي حقايق گذشته را بگوئيم فرداي  اکنون اگر ما نتوانيم از بيم پاره
بازگشت پادشاهي چگونه خواهيم توانست به گفتن حقايق روز جرئت کنيم؟ بيست و چند 

گويند حاال وقت اين سخنان نيست )پس چه وقتي است؟( ولي ديديم که به  سال است مي
ه است. اما اصال  اندازه کافي وقت براي هر سخني و رفتن به ژرفاي هر موضوعي بود

امري که نتوان آن را  بي دروغ يا نيمه حقيقت پيش برد اشکال بنيادي دارد. حتا در پيکار 
با جمهوري اسالمي ما هيچ نيازي به پوشاندن بخشي از حقيقت نداريم. به مراتب بهتر 
 است که مردم بر درستي سخني، پيامي، منظوري، متقاعد باشند تا هر کدام از ظن خود يار

از اين گذشته چنانکه در پيش گفتم بازنگري انتقادي گذشته براي ما يک ضرورت  .شوند
توانيم تا  اصولي نمي consensusسياسي حياتي است. ما براي رسيدن به يک همرائي 

هاي  هاي جنگ هفتاد و دو ملت صبر کنيم. در بازنگري انتقادي، دل مرگ همه طرف
در سده ما تر جنگ صليبي  اي نيست. درمان درد بزرگ آيد ولي چاره نازک کساني بدرد مي

بيست و يکم، بيشتر اهميت دارد. هيچ پيشرفتي از علم گرفته تا سياست تا زندگي شخصي 
بايد نامش را  ، وگرنه ميشود. بازنگري هم يعني بي پيشداوري بازنگري گذشته نمي بي

 بازتوليد گذاشت.
يند و موافقان الزم نيست اين کار را بکنند گو ها را مي اين استدالل که مخالفان عيب

جوئي ندارد؛  کنند ولي کار ما جنبه عيب جوئي مي درست نيست زيرا مخالفان تنها عيب
کنيم که  کردن يا عيب گفتن نيست. ما يک دوره تاريخي را نقد ميستايش لمشغولي ما د
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زم است. براي يک طرح دهد. نقد گذشته براي امروز و آينده ال به انسان فرزانگي بيشتر مي
توان نگرش انتزاعي داشت.  هاي زندگي جامعه را بپوشاند نمي سياسي که همه گوشه

بايد آن طرح را روي زمينه کلي جامعه گذاشت و اين زمينه کلي از آنچه واقعيت جامعه  مي
ه دهد جدا نيست. تاريخ، بويژه تاريخ همروزگار، آن زمينه کلي و واقعيت جامع را تشکيل مي

بايد آن  خواهيم چيز ديگري بشويم مي اگر مي است. ما آنيم که تاريخمان نشان داده است.
در شرايطي که ما هستيم هيچ نيازي به  و از آن درگذريم. تاريخ را بشناسيم و نقد کنيم

انقالب و  اين نيست که نيمه کاره فکر کنيم؛ اصال هيچگاه نبايد نيمه کاره فکر کنيم.
از اين مزيت برخوردار جامعه ما  ه يک دوره تاريخ ايران پايان داده است.حکومت اسالمي ب

است که از نو آغاز کند و هيچ چيز را مسلم نگيرد. من اين فرايند را از خودم آغاز کردم و 
 طبيعي است که در سياست نيز دنبالش را بگيرم.  

هم به مقدار زياد از  ما به عنوان تبعيديان از اين مزيت نيز برخورداريم که سياست را
مالحظات قدرت آزاد کنيم و به کنه آن برويم که رساندن جامعه به جائي است که افراد در 

اش  باالترين حد خود تکامل يابند؛ همان زندگي در فضيلت ارسطوئي. سياستبازي که همه
را ايم ما را در اين حد نگه داشته است. چگونه است که چندي هم سياست  به آن پرداخته

در معناي درستش بگيريم؟ بتوانيم جهان را تنها از نظرگاه پرستش و نفرت، دوستي و 
  causeطلبي محض نبينيم و بجاي شخص بر امر دشمني بي مرز و جاه طلبي و فرصت

هاي گذشته بخت رسيدن ما  کنند اشاره به کم و کاستي ساني که فکر ميکتمرکز يابيم؟  
ها مايه اصلي  بايد در نظر داشته باشند که آن کم و کاستي برد مي را به قدرت از ميان مي

بايد آنها را بشناسيم تا از خود دور کنيم؛ و دوم، ديگر هيچ چيز  شکست ما بود و نخست مي
شود پوشيده نگهداشت. ما توانائي آن را داريم که با گفتن همه حقيقت، از جمله  را نمي
پذير نباشيم بلکه  يم و نه تنها در اين جبهه آسيبها با مردم روبرو شو ها و نيرومندي خوبي

 حقيقت را در خدمت امر خود قرار دهيم.
ام که در انگليسي به آن خالف سياست  ها به عمد درپي طرح مسائلي بوده من در اين سال

کانادا همين بود.( بسيار شده است که سفري به هايم در  گويند )عنوان يکي از سخنراني مي
ام که براي گفتن چيزهائي که خوششان بيايد  به شنوندگانم يادآور شدهدر آغاز سخن 

هاي ذهني نامناسب مانده است و روشنفکران  ام. جامعه ايراني بيش از اندازه در قالب نيامده
است بيش از اندازه اسير  conventional wisdomکه نقششان چالش کردن خرد متعارف 

کند. آنچه ما با آن روبروئيم يک  رهايشان نميهاي سياسي هستند و سياستبازي  حساب
بحران سرتاسري و همه سويه است. کساني ممکن است از اين موقعيت بهراسند ولي به 

هاي ذهني پيش آمده  اي براي زيرورو کردن بسياري باورها و عادت نظر من فرصت يگانه
گذاشت، اگر چه به را نمي بايد بيهوده يعني شدني بودن همه چيز، و بحران است. بحران 
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ها باشد. دگرگون کردن انديشه و گفتمان سياسي بيش از  بهاي برانگيختن مخالفت
                                    محبوبيت اهميت دارد. 

 
جناب همايون به عنوان پرسش آخر، امروز که به زندگی خودتان  اميرحسينی ــ

پسنديد،  ايد، چه کاری را نمی هايی که پشت سرگذاشته کنيد، به سال نگاه می
کرديد؟  تان نمی کنيد که بهتر بود در زندگی سياسی يعنی چه کاری را فکر می

کنيد که اگر شما آن دوره يک ساله وزارت را نداشتيد بعد از  فرضا آيا فکر نمی
داشتيد؟ يا حرفتان در جامعه امروز ايرانی در خارج  انقالب دردسر کمتری می

داشت؟ بخش دوم پرسش اينست که اگر امروز باز پانزده  یپذيرش بيشتری م
داشتيد  پرداختيد يا اينکه دوست می شديد آيا باز هم به سياست می ساله می

 پزشک باشيد يا اينکه مهندسی باشيد، نقاشی باشيد؟ 
     

من سرشت کردم. چون با  آمدم باز سياست را انتخاب مي اگر دوباره به دنيا ميهمايون ــ 
کنم، هر حس من، هر لحظه زندگيم با سياست به  زگاري دارد و من هرچه فکر ميسا

معناي امر عمومي، يافتن راهي براي اينکه جامعه تغيير کند و بهتر شود، همراه است. اين 
شود کرد که  کنم ببينم که آشپزي ايراني را چکار مي است که من در خوراک هم نگاه مي

افتم. اين کار  گذرم به فکر حمل و نقل شهري در ايران مي مي جهانگير بشود. از خيابان که
ام  جوئي براي اين کشور گذشته است. انتقاد هم که کرده من است. همه زندگيم در چاره

بايد  دانستم. انسان مي حل بوده است. زيرا عيب گرفتن را سترون مي هميشه همراه با راه
ديگري بگذارد. پي بردن به اينکه در ذهن توانائي آن را داشته باشد که خود را بجاي 

توان خود را در جاي ديگران  کم مي گذرد هميشه ممکن نيست ولي دست ديگران چه مي
کنم باشم چه خواهم کرد؟ اين عادت ذهني  گذاشت: اگر من بجاي کسي که از او انتقاد مي

اند. بله حتما کش به اضافه دلبستگي هميشگي و هر لحظه به امر عمومي مرا به سياست مي
. آبشخور رودخانه زندگي من ادبيات و تاريخ و سياست است و پرداختم به سياست مي

 آيد. همين از من مي
کنم اشتباهات بسيار  کردم بيشمار است. چون زندگيم را وقتي نگاه مي کارهايي که نمي

ع وارد ترينش اين بود که خيلي پيش از موق زياد درش هست. اولين اشتباه و شايد بزرگ
کار سياسي شدم. پيش از آنکه دانش سياسي پيدا کنم، پيش از آنکه درسم را خوب 

غيرعادي کرد و  بخوانم، وارد کارهاي عملي سياسي شدم که مسير زندگيم را منحرف و
 افتادگي درسي نگذاشت از آغاز جواني دنبال کار هاي زيادي را از من گرفت. عقب فرصت

هاي بزرگ در زندگي رسيد؛ يکي از اعضاي بدنم را بيهوده  دگيافتا منظمي بروم و به عقب
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شان را در سنيني  هاي زندگي ترين تصميم از دست دادم. بدبختانه بيشتر مردمان بزرگ
گيرند که کمتر از هميشه آمادگي دارند. اشتباه بزرگ ديگر اين بود که پس از سقوط  مي

توانستم ابعاد  هرگز نميجعه در پيش است. شد ديد که فا کابينه در ايران ماندم. کامال مي
بيني  تهي بودن جامعه روشنفکري و سياسيکاران ايران را پيش ضعف مرگبار شاه و ميان

ها را براي  ام طبعا خيلي کردم. خيلي فرصت اشتباهات ديگر در زمينه زندگي شخصيکنم. 
اختن به آنان سودي م از دست دادم که بيشمارند و پردداشته باشتري  اينکه زندگي راحت

اما يک تصميم درست گرفتم که بسياري ندارد. هر زندگي از اين اشتباهات پر است. 
 اشتباهات را جبران کرد و آن ازدواجم بود. 

افتادم  رسيدم پيش از انقالب به زندان نمي ولي در مورد آن دوره وزارت، اگر به وزارت نمي
، و به احتمال زياد همانگاه مرا کردم ب مبارزه مينشستم و با انقال و در روزنامه آيندگان مي

هاي دهه پنجاه بمب گذاشته بودند. من از  در روزنامه آيندگان دوبار در سال کشتند. مي
ها در کتابخانه دانشگاه   بودم. پس از انقالب از دوستي که در آن سال آماجهمان هنگام 

در جبهه مقابل از من بايد ترسيد.  گفتند که کرد شنيدم که دانشجويان چپگرا مي کار مي
هاي  بازار دشمنان سرسختي داشت. )من دشمنيدر روزنامه ما در ميان چپ افراطي و 

کنم.( اگر به دولت نرفته بودم در جريان انقالب از  هاي پرشور جلب مي سخت و دوستي
شدم. چون  رفتم پس از انقالب کشته مي ميان رفته بودم و اگر پيش از انقالب از ميان نمي

فهمم که هويدا  که تهديد مستقيم متوجهم بود. )من خوب مي ياهل گريز نبودم، حتا وقت
فهمم تسليم خودش به انقالبيان بود.( وزارت سبب شد  آنچه نمي چرا ماند و دستگير شد.

که مرا دستگير کردند و تنها در آن وقت به خود آمدم و متوجه خطر شدم و از آن وقت 
ودم بودم. در زندان ريش گذاشتم به اميد مبهم اينکه بتوانم فرار کنم و خيلي مراقب خ

ها را کردم که دستگير نشوم و نشدم و از ايران موفقانه  وقتي هم گريختم همه احتياط
 گريختم. اگر از اين جهت نگاه کنم زنده ماندن من مرهون آن دوره وزارت است.  

رساندم در بيرون  ده بودم و خود را به خارج ميمسلم است که اگر در ايران به وزارت نرسي
داشتم. چون من شايد ده سال پس از انقالب را در خارج  ايران قبول عام بيشتري مي

صرف نشان دادن دوباره و تثبيت دوباره موقعيت خودم در جامعه ايراني کردم و آن ده سال 
ل از دست من رفت و به ها در اين بيست سا جويي کنم. خيلي فرصت توانستم صرفه را مي

ها، روي هرچه که بيشترش  ها، روي حسادت ها، روي کينه يهمان دليل بود. روي دشمن
در خارج موقعيت  توانم بگويم اگر مي شد. باز از طرف ديگر مربوط به آن دوره وزارت مي

شدم و احتمال ترور من  هاي مهم جمهوري اسالمي مي کردم يکي از آماج بهتري پيدا مي
شود مسلم گرفت، همه اينها عواملي است که  کدام اينها را نمي دانم. هيچ شد. نمي تر ميبيش
تواند به حساب بيايد. انسان در چنگال تصادفاتي است که بيشترشان دور از کنترل او  مي
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شود. نگرش قضا قدري به زندگي البته به درد صوفيگري و  هستند. سلسله اگرها قطع نمي
اي با آن ندارد. ولي کاراکتر ما  خورد و انسان سازنده پويا ميانه ن ميهاي خوب مرد فلسفه

 سرنوشت ماست. 
هائي که براي جهان محدود يک کودک  ام، سختي من از آغاز با سختي سر و کار داشته

و در سرشت من است که کارها را از جاي دشوارتر آغاز  ،کند حساس، ابعاد تراژيک پيدا مي
پيروزي آسان را قدر ندانم. ميل به تفاوت داشتن ز در تنگ بدر آيم؛ ، به گفته مسيح اکنم

ام، هم سودمند و هم ناگزير بوده است، ولي اين فضيلتي است که چنانکه  در بيشتر زندگي
روي کشيد، عيب شد.  ارسطو متوجه شده بود، مانند هر فضيلت ديگري وقتي به زياده

وزي نيمه کاره جامعه ايراني در مکتب تمدن هاي دراز نوآم پيرامون من در همه اين دهه
ام. همرنگ جماعت شدن  فرنگي، چنان بوده است که ناگزير از رويکرد و رفتار متفاوت بوده

ترين مشکلم در زندگي  ام بپردازم. بزرگ توانسته بهاي سنگيني بوده است که همواره نمي
ام پنهان کنم. جامعه  امونم داشتهتوانستم نظر نه چندان باالئي را که به پير اين بود که نمي

اي از ناداني و ابتذال و بي اخالقي داشته است و تغيير دادن جامعه،  ما سهم بيش از اندازه
آرمان هميشگي من بوده است. زماني به دوستي گفتم که ايران کشور جالب توجهي است 

 ناگزير به زياده چنين سودازدگي تفاوت داشتن و تغييردادن، چون بايد آن را تغيير داد.
سازد و حتا مانند مورد من  بايد مي کشد که زندگي را دشوارتر از آنچه مي هائي مي روي 

گذارد. بسيار جاي شگفتي است که با اين زندگي در  پيوسته در معرض نابودي مي
اکنون که  “روزگارم بد نيست.“ام و  اي، من باز دوام آورده سرکشي، خطرناک زيستن نيچه

ام براي ناممکن کردن بيشتر چيزهائي که از آن  بينم آنچه توانسته نگرم مي ام مي هبه گذشت
 توانستم از آنها برآيم. ام و با اينهمه تنها من مي ام، از جمله ديرزيستن، انجام داده برامده

اما اينکه آيا پشيمانم از اينکه به وزارت رفتم يا نه؟ نه، حقيقتا پشيمان نيستم. براي اينکه 
 اي به زندگي من و شخصيت من و تفکر من داد. نظر مرا باز کرد. از کتاب بيرون د تازهبع

بينم و  ن خيلي بهتر کارکرد قدرت را ميکنو، از الي صفحات روزنامه بيرون آمدم. اآمدم
عرصه کمبود و گفت، ]مانند اقتصاد[  ميريمون آرون  که ،يابم که چرا سياست بيشتر در مي

کنند اين نقص را من در  هاي مخالف فعاليت مي ن کساني که در گروهتنگي است. در ميا
شناسند و از حکومت تصورات دست دوم دارند.  بينم که کارکرد قدرت را نمي همه تقريبا مي

اينهم باز يک مزيتي بود که نصيبم شد. يک مقداري هم کار براي آن کشور در آن يک 
گشتم با پافشاري و شتابزدگي  آن دوران باز مي ساله توانستم بکنم. هر چند اگر دوباره به

کردم. از همه اينها گذشته رسيدن من به چنان ايستگاهي در زندگي،  بيشتري عمل مي
کشيد. من در همه  بود. مسيري که از کودکي اختيار کردم ناچار به آنجا مي ناگزير مي

ي به نگرشبا چنان  آدم عمومي بودم، صرفنظر از مقام و موقعيتي که داشتم؛ زندگي يک
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ام چنان  کردم. حتا در رفتار و زندگي خصوصي خودم و جائي که قرار داشتم نگاه مي
کردم.  گرفت و با آزادي همگنانم رفتار نمي مالحظاتي در بسياري موارد جلوم را مي

 نگريستند.  نزديکانم نيز مرا با چنان نگاهي مي

خواند. در اين  يجه تصميم با انتظار نميپشيماني دو معني دارد. نخست، احساس اينکه نت
تواند در بيشتر اوقات پشيمان شود. دوم، آرزوي اينکه هرگز چنان تصميمي  معني انسان مي

شد. من به اين معني پشيمان نيستم. مشکالتي که پس از گريز از ايران با آن  گرفته نمي
ترين چالش  ، بزرگها برخاست اش از دشمني ، همهيستروبرو شدم و گذشته از تنگي ز

گيرم. ديگران شايد نتوانند حالتي  تر باشد بيشتر مي زندگيم بود و من از چالش هرچه بزرگ
توانم  دهد و بهتر از همه مي ها به من دست مي يترين مبارزات و دشمن را که دربرابر سخت

ين دانم، ولي نخست اين عيب بزرگي است، ميآن را با صفت اهتزاز بيان کنم دريابند. 
ها جنگيدن است و تنها آنگاه به زور، خود را به کنار آمدن ــ اگر  واکنش من دربرابر چالش

ام. عکسي از کودکي من و  دارم. هميشه هر اتمام حجتي را رد کرده جاي آن باشد ــ وا مي
برادرم سيروس هست، لحظه گويائي از روحيات ما که عکاس هوشمند گرفت. من پنج 

کرديم و عکاس به ما تشر زد. نگاه تند  سال داشت. ما زياد حرکت مي ساله بودم و او سه
 من به او، در عمل به دوربين، بهترين نشان دهنده اين سويه )جنبه( از کاراکتر من است.  

پيش من يک تن بودم و همه دشت از دشمنان پوشيده بود. از آن دشمنان اندکي  سه دهه
اند. از داشتن بسياري از آن دشمنان  دمت کردهاند و عموما به من خ در ميدان مانده

)البته  “دشمن چنين بايد،“شناسند؛ از قول بيهقي  خرسندم. انسان را به دشمنانش بيشتر مي
تر، احساس شادي و سپاس  ها با دشمنان مهم باز از قول او.( در بزرگترين مصاف ،نه سرش

کنم سهمي براي دشمني و کينه  از اينکه در چنان جائي هستم و از چنان اموري دفاع مي
رفته است و  گذاشت. دشمن داشتن از آغاز برايم جزء الزم زندگي بشمار مي نمي

آزارد. بجاي دشمن به  ام. اما دشمني مرا نمي هاي ناالزم بسيار براي خود تراشيده يدشمن
اش  چهرهکنم تا جائي که اندک اندک  پردازم. او را از زندگيم حذف مي پيشبرد امر خودم مي

ها، و نه  يام پاسخي به دشمن شود. بسياري از آنچه کرده و انديشيده هم فراموشم مي
اند. عادت  دشمنان، بوده است که از اين نظر بر من منت دارند. مرا وادار به بهتر شدن کرده

نويسم حمالت احتمالي دشمنان را درنظر بگيرم و راه را  گويم يا مي ام در هرچه مي کرده
شناسم که به اندازه من با  هاي آنان ببندم. کسي را نمي يگير يش بر تحريف و نکتهپيشاپ

زيسته باشد. دو رژيم، رژيمي که به آن ــ و نه دشمني با ديگران ــ دشمني ديگران 
ام )يکي از نخستين کسان که با آن  جنگيدهبا آن همواره خدمت کردم و رژيمي که 

شان را گذاشتند و هنوز  ند؛ مردمان بيشمار کار و زندگي، در پي نابوديم برآمدجنگيده ام(
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رسيد هيچ بختي داشته باشم. اما  گذارند که مرا متوقف کنند. به نظر نمي معدودي مي
 شد خواست؟ اي بود که روزگار به من داد. چه فرصتي بيش از اين مي اينهمه در واقع هديه

ي به باززايش خود در سومين دوره توانم با خرسند آن فرصت مرا به جائي رساند که مي
هاي زندگي پنهاني گرفتم هرچه گذشت درستي خود را  که در ماه يزندگي بنگرم. تصميم

بيشتر ثابت کرد. من يک امر را بجاي خودم گذاشتم. بجاي پيشرفت خود به پيشبرد امري 
که براي خود قرار داده بودم پرداختم و آن امر، دگرگون کردن فرهنگ سياسي و 

هاي دمکراسي ليبرال و  ارزشتري  فراوانن نياگذرد ايرا است. هرچه ميي بيني ايران جهان
د و از ننک را بيشتر کشف مي (عادات شهروندي و زيستن در يک جامعه چندگرا )پلورال

آيند. موانع، بسيار است و  اي بيرون مي جهان سوم و جهان اسالمي و جهان خاورميانه
کند. در هر جا باشم با  هست ولي زمان به سود اين طرح کار ميها هنوز  احتمال ناکامي
اخالقي )تا حد نيهيليسم( جامعه ايراني با  بالم. ناداني و ابتذال و حتا بي اين نهال مي

و  خواهند از آن سه جهان بيرون بزنند ناسازگار است و سهم جامعه آرزوهاي مردمي که مي
توانند  ها نيز مانند افراد مي زيرا جامعه خواهد شد کمتر ناداني و ابتذال از آن سياست نيز

 اخالقي هيچ مطمئن نيستم(.  )از بابت بي. بياموزند
 يبينم که در اکثريت پس از شش دهه زيستن در عرصه عمومي براي نخستين بار مي

هاي دير ايستادن در جهان اين است که انسان ممکن است سرانجام  هستم )يکي از مزيت
( طرح کلي که براي جامعه ايراني دارم، گفتمان مردم، درس خواندگان و .اکثريت يابد

ايران؛  “ايده“جوانان و بويژه روشنفکران شده است: اولويت دادن به ايران، به منافع ملي و 
عربزدگي و آزاد شدن از بند  هاي واپسماندگي؛ پاک شدن از غربگرائي و جدا شدن از جهان

از سياست و حکومت، و آخوند از زندگي )نه مذهبيان( فلسطين؛ بيرون راندن مذهب 
تا چشم کار  ــ برابري زنان و مذاهب. اينهمه روند آينده استحقوق بشر و سياسي؛ 

کند. توسعه و پيشرفت، ناسيوناليسم ايراني و انديشه آزادي و ترقي مشروطه، به جاي  مي
از من براي خود ساختند هائي که نسل من و دو نسل پس  مرکزي خود بازگشته است. بت

اي از آنان به ناپديدي رسيده است. حزب  رسند که براي پاره به اندازه واقعيشان مي
هاي  ام از مايه مشروطه ايران، که سهمي اندازه نگرفتني از زندگيم را بر آن گذاشته

در توسعه سياسي ايران، در کمک به آوردن عنصري از تعادل . اميدواري من به آينده است
ها، سهم اين حزب نيز  در رفتار و گفتار، و انديشيدن به خير عمومي در بدترين روياروئي

 .مي تواند اندازه نگرفتني باشد
کند که اگر دوباره  نگرد فکر مي يمن نيز مانند هرکس ديگري. وقتي انسان به گذشته م

و خيلي  ادهانجام ندکرد که  يداشت، خيلي کارهاي ديگر م فرصت زيستن آن زندگي را مي
توانم بگويم که بهترين روزگار را  نميکرد که انجام داده است. طبيعي است.  يکارها را نم
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هايم پر خواهد بود که از زندگي  ام ولي اين اندازه هست که شايد بتوانم بگويم دست داشته
ي ام که براي بيشتر همساالنم ايستگاه پايان امروز من به جائي رسيدهبيرون خواهم رفت. 

هاي  است. براي من هنوز نيمه راه است. بسياري کارها مانده است که ارتباطي به سال
اي که  هاي دراز آينده، تا آينده ام، هر چند باشند، ندارد. درگير تالشي هستم و تا سال مانده

ماند  يدر مه زمان پوشيده است، درگيرش خواهم ماند؛ باشم يا نباشم. آنچه از زندگيم م
ام نخواهد داشت. زندگيم آن خواهد بود که بر من روي  يي به حضور فيزيکچندان ربط

 ام.(  دهد. )اين تعبير را تازگي از کتابي گرفته نمي
دي ونشاي نيز که بي من خواهد بود، بي هيچ حسرت و ناخ ام، به آينده به گذشته و آينده

اند که زندگانيم است.  دهنگرم. دستاوردها و اشتباهاتم به يک اندازه مصالح ساختماني ش مي
دل “ام موتور زندگيم بوده است؛ و يافتن آن  پويش واالئي که از هنگامي که خود را شناخته

اي است  فهميدم )و آن نيکي زيباشناسانه اش را نمي ها معني ي شعر فارسي که تا مدت“دانا
غمي  نده است ورسد( مرا به بيش از اين نرسا با انتلکت بهم ميبه قول برادرم شاپور که 

توانند از اينجا آغاز کنند و به بيش از اينها برسند. و پس از همه اينها،  ينيست. ديگران م
رسد که وقت باقي است. بايد تندتر و باالتر پرواز کرد؛ بي پرواتر و  هنوز به نظر مي

 تر بود.   متفاوت
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 يوستپ
 

  زندگی پس ازمردن پيش از مرگ
 
 
 

  من مرده  به ظاهر از پي  جست
 وارست چون طوطي کاو بمرد و 
 خاقاني                                          

 2002از دکتر بهرام محيط، چاپ لوس آنجلس  “پرندگان مرزي“گرفته از  بر
 
 

 تواند به اندازه يک يک بعد از ظهر ميچنانکه يک دولتمرد انگليسي گفته است در سياست   

نيمه  باشد. براي من همه چيز از يک تلفن وزير دربار، هويدا، آغاز شد. روزي در زندگي 
و  به دفتر من در وزارت اطالعات و جهانگردي زنگ زد 1978ژانويه  / اوايل  13۵6دي 

برايت  ا چاپ شود وه اند هرچه زودتر در يکي از روزنامه فرموده اي است که  گفت مقاله
گروهي  ناهار در کنگره حزب رستاخيز در حالي که با فرستم. روز بعد هنگام تنفس  مي

بوديم آقاي  دنباله بحثهاي کميته را گرفته گرداگرد من به عنوان رئيس کميته اساسنامه 
و  بود نزد من آمد وزيري با خود برده علي غفاري رئيس دفتر وزير دربار که هويدا از نخست

داشتم که پاکت را در  بيم آن پاکت بزرگي سفيد رنگ به من داد. من سخت گرفتار بودم و 
افتاد که در آن  اطالعات  جائي فراموش کنم. نگاهم به دوستم آقاي علي باستاني خبرنگار
وقتي  روزنامه برساند، اما  نزديکي بود. پاکت را به او دادم و گفتم براي چاپ به سردبير
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پس گرفتم و پاکت را باز  بزرگ و طالئي وزارت دربار روي پاکت شدم آن را متوجه مهر
  دادم. کردم و چند صفحه ماشين شده درون آن را به او 

 
نشريات اطالعات تلفن  اي در وزارتخانه، آقاي احمد شهيدي سردبير فردا در گرماگرم جلسه 

دانستم. گفت حمله  نمي بعااي که فرستاده شده چيست؟ من ط دانيد مقاله گفت مي کرد و 
اگر چاپش کنيم در قم  باشد، دستور رسيده است که چاپ شود. گفت به خميني است. گفتم 

دانيد دستور از  نيست  و خودتان مي اي زنند. گفتم چاره آتش مي ريزند و دفتر روزنامه را  مي
يک روزنامه گفتم فرقي ندارد و  چرا ما چاپ کنيم؟ شود کرد. گفت  کجاست و کاري نمي

اين )آن( دوره برخوردار شده است.  بيشتر در ها  بايد چاپش کند و اطالعات از همه روزنامه
تلفن کرد که آقاي فرهاد مسعودي   وزير دکتر جمشيد آموزگار يک دو ساعتي بعد نخست

اند چاپ شود. او هم  کرده امر  اي کرده است؛ موضوع چيست؟ گفتم صحبتي درباره مقاله
دو روز بعد مقاله  روزنامه اطالعات  وزير، ته بايد چاپ شود و به دنبال تاييد نخستگفت الب

قم  بيني کرده بود طالب  شهيدي پيش را در يک صفحه داخلي چاپ کرد و چنانکه آقاي
شورشي در آن شهر برخاست که بر اثر  به دفتر اطالعات حمله کردند. ولي از آن بدتر

آتشين بجاي سالحهاي ضد شورش شش  و بکاربردن سالحماموران انتظامي  روي  زياده
  تن در آن کشته شدند.

 
اندکي خواندند ولي پيامدهاي رويداد قم باال گرفت، تا آتش زدن سينما  آن مقاله را شمار 

چنان روحيه شاه را درهم شکست که به سياست امتيازدادن، و بزودي  که رکس آبادان 
گيري شد  آورد. کابينه ما پس از آن جنايت وادار به کناره روي انقالبي  تسليم، به نيروهاي

دادند، به منظور جلب  ماه جاي خود را به ديگري مي کابينه بعدي که هر دو سه  و در سه
پيشين کردند. البته تصفيه حسابهاي  انقالبيان، آغاز به گرفتن جمعي از سران  محبت

داشت. نوبت من در موج   ود را ميريخته سهم خ سياسي نيز در آن اوضاع بهم شخصي و
دو سه روز اول،  دستگيريها و روي کار آمدن حکومت به اصطالح ارتشي رسيد که در  دوم

 نشان پوست شير بود و بزودي به پوست اصليش در آمد و از همه بيشتر ضعف  خري در

  داد.

 
عات در مقاله اطال گيري از وزارت اطالعات و جهانگردي، روزنامه چند روز پس از کناره 

اي به  و هيچ اشاره هاي بسيار مرا مسئول چاپ آن مقاله ضد خميني شمرد با مبالغه تندي 
شاه نوشته شده بود. آن  مقاله به دستور شاه و در پاسخ حمالت خميني به اين نکرد که آن 

هوادارانش در قم  در پاسخ حمالت خميني از عراق و خميني و مقاله پس از مرگ پسر 
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خواستند. در  را مي دانستند و آشکارا برکناري شاه مي شد که مرگ او را کار ساواک چاپ 
خميني گرفته  سوگواري بزرگي براي پسر تهران، بازاريان و مخالفان پادشاهي مجلس 

انتقادي را از  معمول که هر رفت، و شاه مانند  بودند که مخالفت علني با شاه بشمار مي
به خميني  تواند  گفت فکر کرده بود مي از آن گونه پاسخ ميهرجا با انتشار مقاالتي 

نيز علي است، و نيز نقش  اي بزند. اطالعات، نويسنده مقاله را که اتفاقا نام کوچک او ضربه
او رفته بود و مقاله به سفارش او  وزيري با رئيس دفتر مطبوعاتي وزير دربار را که از نخست 

  بود که من آماج کم خطرتري هستم. نظرش رسيده شناخت، ولي به شده بود مي تهيه 

 
پرستيدند و تصويرش  کم کم خميني را مي از آن پس من يکي از دشمنان مردمي شدم که 

مقاله را نخوانده بود. به گفته شاعران، نشانه  ارانشان نيززديدند ولي يکي از ه مي را در ماه 
خواستم فرار  ايران بروم ولي من نمي کردند که از دوستانم اصرار مي تير سرنوشت بودم. 

ام نشستم و افراد، گروه گروه و هر کدام به دليلي  در خانه کنم. با همه پيغامهاي تهديدآميز
وزير اطالعات و جهانگردي تازه از من درباره ماجراي  همان روزها  آمدند. در به ديدنم مي

که تلفني به من کرد اطمينان  دفتر شاه نيز به او گفتم. به رئيس  مقاله پرسشي کرد که
دربار را به ميان نخواهم کشيد. در  ها نخواهم داد و پاي  مقاالت روزنامه دادم که پاسخي به

 داشتم به من گفت نام هر نشين بود،  از دو ديداري که با هويدا،که او نيز خانه آخرين ديدار
بعدا  نائي کرد که مع در يک ليست است. چند روز پس از آن هم کسي تلفن بي دو ما

کرد من به  اطمينان از ماندن من در تهران بوده است. کمتر کسي باور مي دريافتم براي
  باشم. نرفته خارج 

 
محمود کاشفي، وزير  اي بر نيامد که روزي من و خانمم به ناهار در خانه آقاي يک دو هفته 

دوستان و همکاران کابينه،  پيشين و همکار و دوستم، ميهمان بوديم با چندتني از مشاور 
شاه پيامي به مردم  از ظهر گوينده خبر تلويزيون اعالم کرد که در ساعت يک بعد 

به شتاب سرهم شده بود.  ( بود و کابينه ارتشي1978  )اکتبر  13۵7آبان  1۵فرستد. روز  مي
 لکنت و صداي ضعيف را از رو و با ما به تصوير شاه که الغر و ازهم گسيخته متني 

اعالمش لرزه بر  که همان خواند خيره شده بوديم. شاه در روز تعيين حکومت ارتشي  مي
خواهش  از آنها  گفت پيام انقالبشان را شنيده است و مخالفان انداخته بود به مردم مي

مبارزه کند و به  کرد لطف کنند و بگذارند او با فساد و زورگوئي حکومت مطلقه خودش مي
  داد که از حکومت ارتشي نترسند. آنها اطمينان مي 

 
 دانست چه بگويد. با سرگشتگي کامل از هم وداع کرديم و ما به خانه از ما نمي يک هيچ 
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گفت  در ساعت يک بامداد مستخدم ما در اطاق خواب را زد و ما را بيدار کرد و بازگشتيم. 
و در  و لباس پوشيدم آقا کار دارند. من بالفاصله به رختکن رفتم اند و با  يک عده آمده

دارند ولي  خود يافتم. آنها گفتند چند ساعتي با من کار سرسراي پائين دو سه تن را منتظر 
فرارسيده است  دانستم که پايانم بودم و مي من ديگر پس از يک غفلت سه ماهه بيدار شده 

وار مرا س بخت تکيه کنم. بايد به هرچه هشياري در من است و ياري استثنائي  و مي
از ماموران با   د. در اتومبيل يکيواتومبيلي کردند و جيپي هم از مردان مسلح به دنبالمان ب

 اند. تلفن به مافوقش خبر داد که مرا دستگير کرده
   

 من در دژبان يا پليس نظامي در پادگان جمشيدآباد بود. در دو اطاق بزرگ، تخت زندان 

 شدند گذاشته بودند و من در آنجا پانزده مي که با کمدهاي کوچک از هم جدا خوابهائي 

را  تر را ديدم که همه هاي پائين نظامي پيشين و يکي دو مقام سطح تني از سران سياسي و 
 ها نخستين شب بيشتر به گفتگو گذشت؛ فردايش خانواده همان شب دستگير کرده بودند. 

 سته مقامات مهم سياسي واندکي بعد اولين د اسباب ضروري را براي زندانيان آوردند. 

 شهرباني نزد ما آورده شدند و نظامي که در موج اول دستگير شده بودند از زندان موقت 

 داشتيم که پيش از ما اطاقهاي بيشتري به ما داده شد. بيشتر ما يک اطاق کوچک انفرادي 

و  دگان بودپا افسران زنداني بيشماري را در خود جا داده بودند. خوراک ما خوراک افسران 
مختصر   آوردند. به ما لباس زندانيان که روايت شان خوراک مي براي دو سه نفري از خانه

لباسهاي خود را  پوشيدم. زندانيان اي از اونيفورم سربازي بود داده بودند که تنها من مي شده
شماري سرباز  دادم. شوئي بيرون مي فرستادند و من به لباس براي شستشو به خانه مي 

رفتار با ما  نگهباني و خريد از بيرون و کارهاي ما بودند گمارده بودند. وظيفه براي 
زير نگاه افسر  پيشين بود. در هفته دو روز هربار نيم ساعت اي از زنداني و وزير  آميخته

 نگهبان مالقات داشتيم.
   

شته بودند، هر چند روزگارديده، عموما روحيه خود را نگهدا وزيران زنداني، مرداني پرمايه و 
رفت تلخي کساني را که عمري در خدمت به کشور و رژيم  هنگامي که شاه از ايران 

شد احساس کرد. آنها ديگر  نيز آلودگي مالي نداشت خوب مي يکي از آنان گذرانده بودند و 
نوشتند که يکي از آنها  شدند. دو سه تني دفاعيات خود را مي  به دشمنانشان واگذاشته مي

در باره کشاورزي ايران نوشته است، بعدها خواندم و  منصور روحاني  ا، شرحي که زنده يادر
شد  زمان را به بهترين صورتي که مي بايد انتشار يابد. بقيه  که مي سند گرانبهائي است

رئيس پيشين اطاق اصناف،  از زندانيان، معاون شهرداري تهران، که با  گذراندند. يکي مي
اشتباهي دانسته، بجاي  ف همنامش مرد ساده خوب درستي بود و احتماال با برخال همنام و
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يک دو  خواند. المسائل او را مي  کرد و توضيح زنداني شده بود از خوئي در نجف تقليد مي او
ديگر  روبرو شد  مان بخواند. اما چون با قاه قاه خنده ما هائي را براي بار خواهش کرديم تکه

کرديم. هيچگاه وقتي  مي گرفتيم و تفريح ما شبها کتاب را از او به زور مي براي ما نخواند و
توانستيم باور کنيم که مغلوب چه  براي آشنا شدن با چنان عوالمي زياد نياورده بوديم و نمي 

چه کساني را بجاي ما آرزو  مردم ما به رهبري روشنفکران خود حکومت ايم و  شده
 کنند. مي

   

بودند يکي از همان آغاز  طراحان دستگيري مقامات مي ن پيشين که خود ازدو تن از وزيرا 
کس با آنها سخني  خودساخته افتاده بودند. هيچ ها به دام ديگري در آخرين هفته و 

ياد دکترعبدالعظيم وليان، دوست نزديک من، بود که گاهگاه آنها را  گفت و تنها زنده  نمي
کشيد. يکي از آنها دکترمنوچهر آزمون که با  ر خويش ميمشهو  غيرمستقيم به تازيانه زبان

شد. او آينده خود را  خبر بهبود اوضاع رژيم نگران مي آشکارا از هر  ما به زندان افتاده بود
گريز از زندان با پاي خود به دفتر طالقاني و از  ديد و پس از  آخوندها مي درگرو ارتباطش با

وزيري خودش به  هموار کردن نخست يگري که براي مقابل جوخه اعدام رفت. د آنجا به
ي را در ميان  پاريا وار چند هفته بديع رسيده بود به دستور بختيار به ما پيوست و  آن انديشه

  برکنار از ما گذراند. و

 
به  “مابي ديک“زندان، بهتر از همه  ظه از کتابخانهحپس از خواندن چند کتاب قابل مال 

آوردند پرداختم و از  فراواني که برايم مي داريوش، من به کتابهاي باشکوه پرويز ترجمه 
گذشت که ناگزير از تحليل مداوم آن بوديم.  چنان مي بردم. اما حوادث فرصت بهره شايان 

فريدون مهدوي وزير پيشين بازرگاني، گوشمان پيوسته به   از ميان زندانيان، من و دکتر
آمد، بود و در تحليل رويدادها بر ديگران  بدست مي چه  ها، هر اخبار و چشممان به روزنامه

بوديم. ما را به  شد ما بازنده مي برنده مي آور بود. هرکس  همه ياس پيشي داشتيم. تحليلها
به ما نزده بودند ولي در  حکومت نظامي گرفته بودند و هيچ اتهامي  موجب ماده پنج

تشکيل  در کابينه بختيار در پي  رفت. همه سخن از اعدام ما مي مجلس و مطبوعات،
که چيزي در ميان نبود و فرصتي هم نماند. رئيس سازمان امنيت  پرونده براي ما برآمدند

جعلي خارج کنندگان ارز که دبيرکل بعدي جبهه دمکراتيک ملي با  فهرست زکوشيد ا حتا 
. با اينهمه زمينه بانک مرکزي فراهم آورده بود برضد ما استفاده کند کارمندان تني چند از 

شد. گروه حاکمي که شش ماه دائما  اعدام ما از همه سو فراهم مي روانشناسي  سياسي و
استراتژي ناتوان بود آسانترين راه گريز خود را در قرباني کردن  بود و از هر  عقب نشسته

 يان ما)طرفه آنکه در نهايت، از م بالگردان رژيم شده بودند. يافت که بهر دليل  مي کساني
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 شان را با فداکردن ما خواستند صندلي کساني که مي کمتر بدست اسالميان کشته شدند تا 

  نگهدارند.(
 

زودتر از رژيم، پايان يافته  از اواخر پائيز، ديگر براي من ترديدي نماند که کار ما، اگرنه
کردند و  يخيابانها را پر م ديديم که تلويزيون صفهاي صدها هزار نفري را مي است. در 

اش توطئه خارجي بوده  همه دادند ـ همانهاکه از شش ماه بعد گفتند مي فرياد مرگ سر 
سرسپردگي محض خود به  ديديم در از زنان و مرداني مي است. سراسر کشور را پوشيده 

آماده سرازير شدن بهر  خود به توحش ميانبرزده، مرز بيخردي رسيده، و در کين و حقانيت 
شده از ترس، که در  ديديم فلج را مي خواست. مقامات رهبري  امامشان ميي که  هاويه

سليم، حتا  اخالقي و عقل سينيسم محض خود، در يک فضاي بکلي عاري از مالحظات 
باورنکردني، ناو   کاري شان عمل کنند و با بزدلي و ندانم توانستند به سود شخصي نمي

را  راندند. کشوري  دند و به گردابها ميز ها مي باشکوه دولت شاهنشاهي را به صخره
هاي دور بنگرد،  توانست به هزاره ديديم که بدترين دوران تاريخش را، تا چشم مي مي

دوزخي از نفهمي و  افتاد. در چنان کرد؛ زيرا اين بار به دست خودش به نکبت مي تجربه مي
  اميدي مانده بود؟ خوئي چه  درنده

 
از ايران برود. او که براي دفاع از من در باالترين مراجع  کردم که به خانمم اصرار مي

از حمله به من در مجلس، مانده بود و شبها به مجامع بزرگان و روزها  جلوگيري قدرت، و 
پرسيد تو چه خواهي شد؟ من به شوخي  شد و مي رفت راضي نمي مي  به جلسات مجلس

ظ به خمين خواهم رفت. )از روز اول خواهم گذاشت و براي وع برسر  اي گفتم که عمامه مي
هائي به ياريم  تنبلي بود يا احساس مبهمي که در لحظه بودم، از  در زندان ريش گذاشته

مان، بيماري پدر شوهرش در  آبستني دختر بزرگ  ـاوضاع خانوادگي  خواهد آمد.( ترکيب
خترمان را به شش روز پيش از شاه د به من ياري کرد و خانمم  ـ سويس و سفر داماد ما

بهتر از همه فروريختگي کشور را  بازگردد. اوضاع و احوال سفر او،  خارج برد و خيال داشت
اينکه ارزي از کشور خارج  با همه نزديکي به دربار، تنها پس از اثبات  کند. او تصوير مي

از مشکالت فراوان  عمال با لباسهائي که بر تن داشت، توانست با تاخير و  نکرده است و
  .ايران برود

 
سربازان در تهران بسيار  هاي پائيز آغاز شد. روحيه گريز سربازان وظيفه از پادگان از نيمه

ها گرم  نفت، سربازخانه بود. ارتش ذخيره سوخت نداشت و پس از اعتصاب کارگران پائين 
نداشتند.  خود روها بنزين (.کرديم هم خود را با راه رفتن دور زندان گرم مي شدند )ما  نمي
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ديديم که در محوطه پادگان  مي مان تانکها و خودروهاي نظامي را روزه زدنهاي هر  در قدم
بودند يا در انفجارهاي گاهگاهي خشم،  اثر سربازان يا ناظر بي افتاده بودند. در خيابانها 

 600آمد. از جمشيدآباد  اثري مي دوره بي و باز يک بستند  تظاهرکنندگان را به مسلسل مي
  نگريزند! داديم که  تني گريختند. ما زندانبانان را اندرز مي

 
ظهر سروصداي جمعيت بزرگي  ( نزديک ساعت سه بعد از1979فوريه  12بهمن ) 22روز 
نفري بيرون دروازه پادگان  شنيديم. يکي از ما روي شفاژ رفت و خبر داد که چندصد را 

پادگان اسالمي جمشيدآباد. آنچه  اند ي نوشتهباالي سردر روي پارچه سفيد اند و  گرد آمده
رسيد و  پنجره اطاقهامان به ما هم مي پس از آن روي داد تيراندازي سخت بود که گاه از

گفتند تظاهرکنندگان نخست با  باقيمانده مي چنانکه زندانبانان ديوارهاي بسيار سوراخ شد. 
گاه سربازان را در آغوش کشيده آمده بودند، آن درون شعارهاي برادري ارتش و مردم به 
تيراندازي و پرتاب نارنجکها آغاز شده بود.  بگيرند و  بودند و سعي داشتند سالحهايشان را

گرفتند درعين حال به  کالنتريها را مي ها پادگانها و  هفته هاي چپگرائي که در آن دسته
 کوچک جمشيدآباد، زدوخورد پيکارهاي بعدي نظر داشتند. در  گردآوري اسلحه نيز براي

  انداختند. آپارتمانهاي مقابل پادگان تير مي گروهي از آنها از

 
بهداري پيشين که از تابستان در زندان بود سخت به درمان  زاده وزير االسالم شيخ دکتر 

آوران افتاد. او تا  از فرصت گريز بهره نبرد و به دست هجوم زخمي سرگرم بود و سربازان 
هاي ساعت شش چند سرباز باقيمانده درهاي  اسالمي ماند. در نزديکي دانزن سالها بعد در 

خواهند زندانيان را آزاد کنند. ما پائين  و گفتند گروه مهاجم مي کردند  دروني زندان را باز
دار زنداني پيوستيم. در راه پله دکترآزمون  افسر و درجه تني سرباز و  700تا  600 رفتيم و به

بودم گفت همايون من برايت از روحانيون سفارش  ن به او مهرباني کرده من که در زندا به
پيشينه  به دکتر مهدوي که   شد به او داد؟   گيرم. از او سپاسگزاري کردم. چه پاسخي مي مي

هشيارانه به  آنها برود. نگاهي بستگي به جبهه ملي داشت و درکنارم بودگفتم مبادا به سراغ 
چشم داشتم که  به لباس مرتب پوشيده بودم و عينک خواندنم را  من انداخت و رد شد. من

زودرس  و شب  کرد کرد. ريش انبوه، چهره تلويزيوني شناخته مرا ناشناختني مي آزارم مي
اهلل گويان از زندان  زمستان به رهائي آمده بود. يک گروه بزرگ زندانيان ارتشي، ال اله الي

که مرگ را به گرفتار شدن  ي پس کشيدند. بسياري از مابيرون زدند ولي در ميان تيرانداز 
خم شده بودم و در آن  داديم با موج دوم به بيرون زديم و من در حالي که مي ترجيح 

رفتم.  توانستم مي که مي شد با سرعتي چراغهاي چند اتومبيل روشن مي تاريکي که با نور 
پرسيد هويدا هم اينجاست و  کسيحياط پادگان بودند شنيدم  در ميان صدها تني که در 
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به من خيره نگريستند  دو تني هم خم شدند و ديگري پاسخ داد که جاي ديگر است. يک 
 ولي نشناختند.

   

شد  پيشين ساواک که در اطاقي دور از ما نگهداشته مي اهلل نصيري رئيس از جمع ما نعمت
کس سخني  وزانه با هيچزدنهاي ر غمزده بود و در قدم درخود فرو رفته و و پيوسته 

جوشيد، و احتماال سپهبد  پيشين که با کسي نمي پي شهردار گفت، و غالمرضا نيک نمي
گرفتار شدند. سه تن ديگري که بدست انقالبيان   صدري رئيس پيشين شهرباني همانجا

ند. از معرفي کردند. آنها همه کشته شد هاشان بودند يا خود را  ها و نهانگاه افتادند يا در خانه
خود جان بدربردند. فرزندان  دانم چند تن از انقالب  انقالبياني که جمشيدآباد را گرفتند نمي

رسانيده بودند و  هم زندانيان که ماجرا را شنيده بودند خود را به جمشيدآباد  يک دو تني از
  را بدربردند. آنها
 

بردند. من  ها مي به آپارتمان حهها اسل جا جواناني را ديدم که از اتومبيل در خيابانها چند 
به کسي تحميل کنم  ناگهان خودم را خواستم ام برسانم. نمي خود را به خانه تصميم داشتم 
نيست، به رازداري مستخدمين  آن غوغا کسي به ياد خانه من کردم که در  و حساب مي

واده بودند. دربرابر مانند اعضاي خان داشتم. آنها همه مان نيز اطمينان  خانه و نگهبانان کوي
گذشت. جواني هم در کنارم  هيچ نمي  پارک الله در اميرآباد منتظر تاکسي ايستادم که

کردند و برخي  شادي مي هاي جواناني که  کاميون ها و منتظر بود. خيابان پر بود از اتومبيل
واگن ايستاد  ما بود و آغاز پايان آنها. يک فولکس  دادند؛ پايان هاي خود را تکان مي سالح

شديم و من در صندلي جلو نشستم. خواستم به او  رود. سوارش وگفت به محموديه مي
خواهري انقالبي، با رنجش نپذيرفت. مسافر جوان  پولي بدهم؛ در آن بهار زودگذر برادر و 

داد. چند صد متر باالتر کس ديگري دست بلند کرد  به يادگار به صاحب اتومبيل فشنگي 
و او به صندلي عقب رفت. اين پياده و سوار شدن  رفت. من پياده شدم يه ميکه تا محمود

 گذاشت. بيشتر مرا در ديد مسافر قبلي 
   

گفت شما  به پيچ محموديه که رسيديم من و آن جوان پياده شديم. او رو به من کرد و 
يختند و ر کنيد؟ گفتم مردم به زندان هستيد؟ گفتم بله. گفت اينجا چه مي آقاي همايون 

تان را  عينک ايد ولي آزادمان کردند. گفت بله کاري نکرده ايد و  گفتند شما کاري نکرده
داد.  آزار مي داشتم چون چشمم را را بر مي بگذاريد. من در همه راه مرتبا عينک خود 

که دوست  رفت. بعدها شنيدم  اتومبيل ديگري ما را سوار کرد که تا سر پل تجريش مي
گذشت.  پيکاني مي  رانم بود و به او گفته بود. سر پل باز به انتظار ايستاديم.يکي از براد
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صندلي  و ما به  همراه من فرياد زد عباس، و اتومبيل نگه داشت. دو جوان سوارش بودند
بودي؟ ما در  کنان به دوستش گفت کجا رفته پشت رفتيم. يکي از آنها برگشت و مالمت

نگاهي بهم کرديم؛  دست آورديم و سالح را به او داد. من و اوآباد اين يوزي را هم ب عشرت 
پياده شدم. اتومبيل  به بازار تجريش رسيده بود و من با سپاس بيش از معمول اتومبيل 

بر زندگي پر از جابجائي  ام برد. آن شب اول، پيشدرامدي متري خانه ديگري مرا تا چند صد 
  هاي بعدم بود. ها و سال ماه

 
ام به اميد آنکه نشاني از او بيابم. چند سال بعد در  ها تن گفته به ده ان آن جوان رامن داست 

دکتراسعد نظامي دوست ديرين، به من گفت کسي که جان تو را نجات داد  آقاي واشينگتن 
هاي پس از انقالب، روزي دربرابر  تعريف کرد که در نخستين هفته  مرا هم رهانيد، و

شده بود که دوره پادشاهي به آن بدي هم نبوده است و  ا گروهي ب دانشگاه درگير بحثي
معتقدي است کارش به کميته و جاهاي  نرسيده بود که او انقالبي  اگر آن جوان به دادش

کسي هستيد که نجاتش  دکتراسعد نظامي گفته بود شما دومين  کشيد و به بدتر مي
  عينکتان را بگذاريد. دهم و به فالني هم گفتم مي

 
تنها آشپزمان مانده بود که نخست مرا  نگهبانان کوي، مرا ديدند و چيزي نگفتند. در خانه 

اشتهائي نداشتم؛ در عوض تشنگي استسقا  ساعت دير وقت شده بود و من هيچ نشناخت. 
گوئي همه آب بدنم خشک شده بود.  در اضطراب چندين ساعته مانندي مرا گرفته بود. 

 ـها  ديگر از شايعات بيشمار آن سال يکي ـاند  کرده را مسموم گفت آب شهر  آشپزمان مي
دانستم چه کنم. هيچ فکر نکرده بودم  نگريستم و نمي نوشيدم. به خانه مي من پياپي مي و

حالي که ملتي با من دشمن  و نيم زندان در  که باز پايم به خانه خواهد رسيد. در آن سه ماه
مرگ نهاده  کوشيد اندک اندک دل به  نابوديم مي بهبود و نظامي که جزئي از آن بودم 

شب از نوع معجزه لهستان بود. در جنگ  بودم. از مرگ جستن من و همکاران در آن
برد يا روسيه تفاوتي  بودند. اگر آلمان مي ها در خطر شد لهستاني جهاني اول هر چه مي 

يه و بعد آلمان شکست منطقي، نخست روس لهستان رفته بود. اما برخالف هر کرد؛  نمي
هاي پياپي پادشاهي( شکست  مان )کابينه چنين افتاد که يک دشمن خوردند. براي ما نيز 

ها، در شوق نبرد  انقالبي، احتماال چريک مسلح هاي  دشمن ديگرمان، گروه خورد و
مان  بگيرند و ناخواسته به رهائي در قفس  مسلحانه، منتظر نماندند که ما را مانند مرغان

  آمدند.

 
هاي کسان بود.  هاي تلفن و نام و نشاني رسيد از ميان بردن شماره تنها چيزي که به نظرم
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دوستي تماس گرفتم و قرار بامداد فردا را گذاشتيم. در اواخر شب تلفن  توسط پدرم با آنگاه 
ادبي آشپز ما را خواست. گفتم چنين کسي نداريم .گفت  کسي با لحن بي  به صدا در آمد و

ايد. چند دقيقه بعد باز تلفن زد. اين بار به انگليسي  اشتباه گرفته منزل همايون است؟ گفتم 
 انگليسي مرا درآورد. تلفن را کشيدم. ولي ديگر نگراني شماره عوضي است و او اداي  گفتم

دولت که همسايه ما بود تلفن کردم که  رهايم نکرد. به يکي از همکاران پيشين در 
 اي کردم. به آشپزمان گفته  را در خانه او بگذرانم و در آنجا خواب آسودهخواهم شب  مي

کوچک از  داني جامه ام و  روم و منتظرم نباشد. بامداد با دو گذرنامه و شناسنامه بودم که مي
 اي که ديگر نيست براي هميشه رفتم. دوستم به خانمم خبر داد که به سالمت خانه

ترس مرگ از من گريخت؛ بدين معني که ترس، هر ترسي، ام. از آن روز بود که  جسته 
خواستم بروم نشد. من بايست مرده بودم و ديگر هر روز  بر سر راهي که مي مانعي  ديگر

بود. مخاطرات بعدي که در جريان گريز روي داد به نظرم جز   از سهمم مي من بيش
 ري مرا نگرفت. هيچگاه چنان تشنگي استسقا وا روزانه نيامد. ديگر  ماجراهاي

  

اي نزديک راديو تلويزيون در آپارتمان کوچکي که ساکنانش را به  را در کوچه هفته اول
 فرستاده بودند بسر بردم. در آن اطراف رفت و آمد پاسداران بسيار بود و صداي  جاي ديگر

از پشت  شد. يک روز پاسداران کوچه را گرفتند و باالي بامها رفتند. من  تيراندازي بلند مي
دانستم اگر به  شنيدم. نمي صداي پاسداران را در ميکروفن مي نگريستم و  پرده به کوچه مي

هاي ماموران  اهانت بودم به دست آنها نيفتم و خواري آپارتمانم بريزند چه کنم؛ اما مصمم 
شکارشان يک افسر  پاسداران رفتند و ظاهرا انقالبي را تحمل نکنم. پس از نيم ساعتي 

پيشين، و اميران  ساديک وزيران  “بازجوئي“هاي  اني بود. در آن شبها ديدن صحنهشهرب
انقالب که هم  شوراي ايراني عضو ـ  زخمي و اهانت شده و نوميد توسط يک امريکائي

بزودي،  و  ؛ و پيکرهاي بيجان تيرباران شدگان مدرسه رفاه،“مذهبي“بود و هم  “ملي“
روانم  همکاران رسيد، زهري در کامم ريخت که هنوزهنگامي که نوبت کشتار دوستان و 

راديو  احساس عزا، سرودي را که آن روزها پياپي از توانم بي خراشد. هنوز نمي مي را 
ساله که  شد، بشنوم : بهاران خجسته باد. در آن زمستان بيست و چند مي تلويزيون پخش 

  بود! خونالود چه نابرازنده مي افتاد، آن سرود  بر ايران مي

 
 اقامت بعديم در خانه يکي از دوستان سه چهار ماهي طول کشيد تا روزي که پدرم را در 

دارش  حمله پاسداران به روزنامه آيندگان که من آن را پايه گذاشته بودم و او خزانه جريان 
هستم و  دانست من کجا ديگر براي دو سه ماهي بازداشت کردند. او مي بود همراه گروهي 

گرفت و مانند  پناهگاه افتادم. ميزبانم با يکي از دوستانم تماس ا به انديشه تغيير من فور
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به خارج فرستاده  اش رفتم. همسر و فرزندانش را خانه ها شب هنگام به  هميشه در جابجائي
آوري  انقالب جمع تصويرش با لبخند که پس از بود. بر ديوارش يک تصوير خميني، تنها 

بياد حماقت خودم  کنم به آن نگاه مي خواهم هر وقت  ر توضيح گفت ميشد، آويخته بود. د
پاسداران نخست در غياب   بيفتم. چند روز بعد ميزبان پيشين سراسيمه نزد من آمد و گفت

از آن يکي از  گويند خانه  اند و مي اند آنجا ريخته او و سپس در هنگامي که درخانه بوده
ثابت کندکه خانه را از  ها توانست ن پس از دوندگيداران مشهور است. دوست م سرمايه

مرده است. پدر من به  ها پيش دار بوده سال پدرش ارث برده است و او که همنام سرمايه 
ارتباط کامل تلفني ما،   هاي فراوان براي ديدارهاي معدودمان، و نيز قطع احتياط دليل 

داند. ولي من  جاي مرا نمي کند که ها ثابت نيرومندش در بازجوئي توانسته بود با منطق 
 .. ..بودند بودم. اگر پدرم را نگرفته يکبار ديگر از مرگ رهائي يافته 

   

دوستان برايم به نام خود  به آپارتماني رفتم که يکي از 13۵8/  1979در پائيز آن سال، 
ديگر تا  آورد و برايم مي زد و ضروريات زندگي گاه سري مي بود و خودش گاه اجاره کرده 

پانزده ماه طول کشيد و من  هم آنجا ماندم. زندگي پنهاني من بر روي گريز از ايران در 
دويست کتاب از جمله  بيشتر بخوانم )چيزي نزديک توانستم بسيار بينديشم و از آن 

که هرگز فرصت  ايبسن و استريندبرگ هاي شا و  هاي سائول بلو و نمايش مجموعه رمان
گرفت. از  نداشتم مي دسترسي اتر برايم جاي جهان واقعي بيرون را که بدان نکرده بودم.( تئ

روي سطرهاي   ها با حرکت دادن شمعي بر هاي زندان عادت کرده بودم که شب خاموشي
در حفظ  هاي پيش از دستگيريم، هيچ کوتاهي کتاب، مطالعه کنم. به جبران غفلت ماه

امريکا  کردند که به در تماس بودند شايع ميخودم نکردم. از جمله چند تني که با من  
و آنها را بيخبر  خواهر و دو تن از برادرانم که در تهران بودند تماس نداشتم ام. حتا با  رفته

بيست سال است.  بيش از ـام  کس تلفن نکرده نيز ديگر به هيچ گذاشته بودم. از خارج 
هنگامي که  ها تا پايان، تا ينبيفتد. با همه ا خواهم کسي بابت من به درد سر  نمي

هرکه توانسته  دنبالم بودند. از ام،  اي در تهران نوشت که من از کشور خارج شده روزنامه
دادند، بازجوئي کرده  دانستند خودشان خبر مي بودند، حتا از بدترين دشمنانم که اگر مي

 بودند.
   

که پس از  بود “له و دمنهکلي“داستان  حال من مانند ماهي دوم از سه ماهي آبگير در
را به مردن زد و رهائي يافت.  خود فرصت گريز به موقع، مانند ماهي اول، ازدست دادن 

مطمئن بودم که از همه خطرها  ام را افزون کرده بود. خوشبيني پشت سر نهادن مرگ، 
اي بيني کرد که کاره کرديم، پيش بار بدرود براي واپسين خواهم جست. پدرم، هنگامي که 
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کردم زندگي  اطمينان داشتم. احساس مي هم زيادي در آينده منتظر من خواهد بود. به آن 
براي درگذشتن از نخستين زندگي  است  همه احتماالت به من داده شده دومي که به رغم

به قول سنائي پيش از  گشوده شده، مرد.  است که در آن شب نيمه زمستان، در سربازخانه
نديدم و دور از  بود. پدرم را ديگر  آزادي مي زرگترين هديه زندگي تازه،مرگ مرده بودم و ب

من  اي انتظارات بلندي را که از  توانستم پاره من يازده سالي بعد درگذشت. ولي دست کم
به اين دلخوش بود که در من بزيد. من بسيار به  اش هاي پاياني داشت برآورم. او در سال

  زنده است. همچنان افتم و او در من  ياد او مي

 
داشت، به  ضرورتي هم نمي ها بود که اگر نتوانستم خود را باز اختراع کنم که در آن ماه
مردن در شامگاه روز انقالب،  پردامنه خود دست زدم که هنوز ادامه دارد. پس از بازسازي 

 افتادن منتظر روز بايست هر خواستند مرگ مرا ببينند و صدها هزارتن مي شرايطي که  در
اي  کردم، پايه زندگي تازه اش را هم نمي بودم، و نبودم و اصال انديشه  به دست پاسداران مي

هايم را به فراموشي بسپارم،  بسياري از گذشته گرفتم که را در آن ژرفا گذاشتم. تصميم 
در اين کار بيش از اندازه کامياب شدم و  ببندند.  بدين معني که نگذارم دست و پايم را

توانم با آزادي  ام. ولي مي  يادبودهاي فراواني را از ياد برده ها و ها و چهره تاسفانه نامم
  تازه روبرو شوم. بيشتري با هر موقعيت

 
به زندان نيفتاده بودم و در  اندک اندک ارزش بزرگ آن دستگيري بر من آشکار گرديد. اگر

کردم و مرگم در همان دوران  شدم خود را پنهان نمي موقعيت غيرممکن گرفتار نمي آن 
بود. بي گذراندن آن  حتمي مي و پيروزي انقالب 79فوريه  12بهمن /  22  پيش و پس از 

هاي پياپي اصال اجازه  کاميابي اگر ـآمدم  خود بدر مي ديرتر از  1978 ـ 1980دو ساله 
ر عمل خالص، براي کسي که د فرصت انديشيدن دادند که هرگز بدرآيم؛ و بعد، آن  مي
  تواند بينديشد. مي

 
رفت براي  مي يک نامه کوتاه توسط دوستي که به اروپا در همه آن يک سال و سه ماه

چون گوياي حالت آن زمان من بود و هر  انداخته بود و که او را به گريه خانمم فرستادم 
ه روان را ساروج کشيده، ن“آورم:  در اينجا مي برخاسته بود حرفش از ژرفاي ضميرم 

کس؛ نه پوزشي از گذشته، نه بيمي از  بدهي به هيچ  اي، نه حسرتي، نه اندوهي؛ نه کينه
)آرياي مشهوري از مادام  “  One fine day  به اميد ديدار  آينده. اکنوني همه غرق در کتابها.

 روز خوش.( باترفالي به معني يک
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 بس دشمن گرفتار شوم، ازانديشه گريز از ايران نبودم. بيم آن داشتم که  چندان در
موج انقالبي فروکش کرد و من  شناختند. چند ماه نگذشت که بس مرا مي داشتم و از  مي

از گشايش مدارس و  اين نتيجه رسيده بودم که پس تصميم به ماندن گرفتم. به 
خواهد ساخت. اما  پادرهواي انقالبي را دانشگاهها، تظاهرات و شورشها کار حکومت 

روشنفکران ايراني  يکبار ديگر هاي مرا برهم زد.  ديپلماتهاي امريکائي، حساب گروگانگيري
اي  گذاشتند. خميني بازيچه  روي و خودفريبي به نمايش توانائي بيکران خود را براي بيراهه

آنگاه بود که با  استوار کرد.  به دستشان داد و درحالي که سرگرم پايکوبي بودند قدرتش را
از  بودم براي ترتيب دادن گريزم  همه از حال خود بيخبرش گذاشته با ايندوستي يگانه که 

پرست و مصداق کامل  ميهن دکترضياء مدرس، مردي دالور و ـايران تماس گرفتم 
آن فضاي خطرناک در  ديگران در من و استواري کاراکتر، که با همه اصرار وفاداري و 

نيز با دليري و تسليم  افتاد و در دادگاهو به چنگ دژخيمان  ايران ماند و مبارزه کرد 
سخن ما را پذيرفته و به  تيرباران شد. اگر او اش خشم آخوندها را برانگيخت و  ناپذيري

 بوديم. مي خارج آمده بود چه اندازه در پيکار خود با رژيم پيشتر 
   

که حلقه  دکترمدرس تر است. ها شلوغ زمان حرکت را نزديک به نوروز تعيين کرديم که راه
کردان آذربايجان  هايش محدود به يک منطقه و يک اليه اجتماعي نبود آشنائي از آشنائي 

مرزبانان ترکيه رواديد  آورد. من گذرنامه عادي خود را به او دادم که از غربي را نزد من 
ميدان مرکزي رضائيه،  بعد از ظهر روزي را قرار گذاشتيم که در ورود بگيرد. ساعت شش 

اي روشن  به رنگ قهوه پيش از حرکت ريش و موي خود را ن ساعت، او را ببينيم. من ميدا
اي هم بر چشم  عينکي شيشه اروپاي مرکزي شده بودم در آورده بودم و شبيه پروفسورهاي 

تن از همراهانم که با دو اتومبيل  سفر من و سه شد.  داشتم و صورتم به آساني شناخته نمي
با مشکالت فني روبرو شد و در خوي   ران تا رضائيه يا اروميه بارهاکرديم از ته حرکت مي

خواستند ما را به کميته  و مي کرد  جنجال مي اش بار به اتومبيل ما زد و راننده هم يک وانت
دو سوي جاده  داديم و دست از سرمان برداشت.  ببرند. با آنکه حق با ما بود پولي به او

ترجيح  ها پوشيده بود. مردم با  و رها شده کارخانه اي نيمه تمامه تبريز از ساختمان ـتهران 
 يي را خفه کرده بودند!  صنعتي دادن انقالب اسالمي چه انقالب

  

کسي را منتظر خود  رسيديم. شب شده بود و با يک ساعت و نيم تاخير به ميدان ساعت
مان فرستاديم. ساعتي بعد را به خانه راهنما ها گشت زديم. يکي از اتومبيل نيافتيم. مدتي 

اند. خانمش گفته بود که  قاچاق اسلحه گرفته پيش به جرم خبر آوردند که او را شب 
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ها که بيشتر از  دست کميته نيفتاده است. )کميته  گذرنامه من در ده است و خوشبختانه به
م شهرباني و دادگاه را انجا ها کار  بودند تا سال اوباش محل در شهرها تشکيل شده

خودسرانه عمل  توانند  نيروي انتظامي هستند و مي دادند و هنوز به عنوان بخشي از مي
هتلي  امن تصميم گرفتيم شب را در رضائيه بمانيم. به  ها نا کنند(. چون ديروقت بود و راه

من رفتن به هتل با شغلي که پيش از انقالب داشتم  رفتيم و دو اطاق گرفتيم. براي
اي نداشتيم. رونوشت  ارهچشناختند ولي  قاعدتا مرا مي ها صاحبان هتل زيرا خطرناک بود 

هتلدار اگر هم شناخت چيزي نگفت. از همه وجودش  دادم و اي نشان  جعلي شناسنامه
باريد. فردا بامداد زود از هتل رفتيم و براي  اوباش مي  بيزاري از اوضاع و حکومت آخوندها و

پرسيديم. بازگشت به تهران بي حادثه بود و  هت خود خالف ج احتياط، مسير شهري را در
ميهمانسراي هنوز پاکيزه وزارت آشناي  ناهار سرخوشي را در  ام مطمئن از تغيير قيافه

دالماسي زيبا برسر ميز ديگري  خانمي اروپائي نيز با دو سگ  خودمان در ميانه خورديم.
 کامال جا نيفتاده بود.  خورد. انقالب ناهار مي

  

از خانزادگان آذربايجان غربي آمد. او  دکتر مدرس با دوستي 80/  ۵9ر بعد در ارديبهشت با
من همان هستم که شما نگذاشتيد نامم در  شناسيد، از تعارفات گفت شما گويا مرا نمي پس 

گفت. من به  به جا نياوردم ولي راست مي کانديداهاي حزب رستاخيز بيايد. او را فهرست 
 197۵/  13۵4حزب، در انتخابات سال  آذربايجان در هيئت اجرائي ته عنوان رئيس کمي

تر، از ليست  هاي تازه را به سود چهره مالکان و متنفذان بسياري از نمايندگان پيشين و 
کنار گذاشته بودم. استداللم آن بود که  کرسي( انتخاباتي حزب )سه کانديدا براي هر 

  باز کرد. را  کست و فضاهاي سياسي شهرها را ش بايد ماشين مي
 

ولي او به زودي به اصل  ام گرفته بود. خنده “حال عجب“دانستم چه بگويم و از آن  نمي
از موجودي من بود.  خواست بيش پرداخت. مبلغي که براي رساندنم به ترکيه مي موضوع 

 يکبار آقاي همايون توانستم گفتم. با خوشروئي پذيرفت و گفت مي من مقداري را که 
 توسط او از ايران بدر بعدها سه تن ديگر از دوستانم را خواهشي دارند و جاي بحث نيست. 

بينيم به من  نمي که هرچند يکديگر را بردم. خودش هم بيرون آمد. دوستي گرامي شد 
 نزديک است.

   

با آن به ترکيه و اتريش سفر رسمي  1978/  13۵7گذرنامه ديپلماتيکم را که در سال 
قرارمان را ساعت پنج بامداد روزي در اواخر  به او دادم که رواديد مرزي بگيرد. دم کرده بو

هنگامي که به اتومبيل او سوار شدم مسافر ديگري که  هاي مه( گذاشتيم.  ارديبهشت )ميانه
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برد. در نيمه  زير لب گفت و سرش را بيشتر در پالتو فرو سالمي بر صندلي جلو نشسته بود 
پيرامون ابهر پياده شديم تا اتومبيل همراه من به ما برسد   کاشت انبوه دستراه کنار جنگل 

مسافر ديگر، آقاي اکبر الجورديان، صاحب  افتاديم. در آنجا بود که  ولي او نيامد و ما راه
اکريليک در اصفهان ناچار از  البد به جرم تاسيس يک کارخانه عظيم  صنعت مشهورکه
 اش بيشتر شد. از صدايم شناخت و ناراحتي و نگراني زحمت مرا گريز شده بود، به

   

به يک جاده فرعي خاکي در راه سلماس رسيديم و در آن بسوي مرز ترکيه  بعد از ظهر
داد.  کرد و به ما راه نمي بعد به جيپي رسيديم که گرد و خاک زيادي مي اندکي پيچيديم. 

ا به شدت به سپر جيپ خورديم بطوري بزنيم، ناگهان ترمز کرد و م آن جلو  خواستيم از مي
خراب شد. در همان وقت سه تن که کاپشن زيتوني به تن  اتومبيل نو ب. ام. و.  که کاپوت
پريدند. من آرام از اتومبيل پياده شدم و دو  در دست داشتند از جيپ بيرون  و مسلسل

  رد.ياري را به ما ک خونسردي ما بزرگترين  ديگر نيز پائين آمدند. سرنشين
 

کرديم و  کرد پرسيدند چرا آنها را تعقيب مي به ترکي از راننده که اعتراض مي پاسداران
 اند به ما تيراندازي کنند. او توضيحاتي داد و بعد آنها در حالي که با داشته خيال  گفتند
 پيش قرار کنيم؟ من از نگريستند پرسيدند که ما کيستيم و آنجا چه مي ظن به ما مي سوء

است و خودم بازرگانم و درپي معدن سنگ مرمر هستيم  ته بودم که همراهم مهندس گذاش
ما  راهنماي ماست. آنها قانع نشدند و خواستند اسباب راننده نيز که از مالکان محلي است  و

راهنماي ما  براي آنها نداشت. اينها را بعدا را بازرسي کنند که چون مختصر بود چيزي 
کنند. بهر حال  اش را مي مالحظه شناسند و  پيدا بود که او را مي براي ما ترجمه کرد و

افتادند. ما بجاي   پاسداران ما را گذاشتند که به راهمان برويم و خودشان دنبال ما راه
و از او  سواري برخورديم  مان بسوي دهي در نزديکي رفتيم و در کوچه به دوچرخه ميعادگاه

 حوالي نيست و ما دست گفت معدني در آن . او مينشاني معدن سنگ مرمر را خواستيم
داديم. پاسداران که چنين ديدند  نبوديم و با دستهايمان اين سو و آن سو را نشان مي بردار 

جائي در کنار رودخانه که با  گشت خود رفتند و ما به تندي بسوي متقاعد شدند و به 
  روانه شديم. راهنمايان کرد قرار گذاشته بوديم 

  

در اطرافش  هنماي ما سخت ترسيده بود و هنگامي که از دور جيپي را ديد که دو سه نفررا
پاسخ  کج کرد و دور شد. در زمين نشسته بودند بجاي رفتن بسوي آنها راهش را روي 

بود که  پيدا گفت آنها ممکن است پاسدار باشند و به ما تيراندازي کنند. اعتراضات من مي
آنجا ناهاري  کند. ما به خانه اربابي او رفتيم که ظهر در اوت گذارد درست قض ترس نمي
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شد ما به دنبال  رسيدند و پرخاش کردند. قرار خورده بوديم و ساعتي بعد راهنمايان کرد 
پاسداران از آنجا  بوديم که جيپ آنها برويم. باز به پيچ دست راست جاده نزديک شده 

کردند که ما زود  مي  توقف کرد و با هم گفتگونمودار شد و جيپ کردان را سر همان پيچ م
پهلوئي پستر  در اطاق  من دور زديم و به خانه بازگشتيم و ديگر همه نگران شده بوديم.

آورد  براي ما چاي مي بزرگي از مجاهدين خلق ديدم و معلوم شد پسر خدمتگار خانه که
راهنمايان برگشتند و  دهد.عضو آن سازمان است و نگراني ما بيشتر شد که او ما را لو ن 

ما متقاعدشان کرد. چون  در رفته بودند که اين چه وضعي است، ولي استدالل ديگر از جا 
بگيرد. آنها رفتند و ما شب  قرار گذاشتند فردا راهنماي ما با آنها تماس شد  شب نزديک مي

بود. پاسداران ما  مان بيجا نگراني خواب راحتي کرده باشيم ولي آنکه  را به صبح آورديم بي
 بوديم. نجات يافته را نديده بودند و براي دومين بار 

   

نبايد ما را در دست خود  به راهنمامان گفتم من به قول انگليسها سيب زميني داغ هستم و
ديگر حاصر نبود ما را همراهي  زودتر بايد با راهنمايان کرد تماس بگيرد. اما او نگهدارد و 

از چاقوکشان معروف بود کمک  فکرش رسيد که از رئيس کميته شهر که کند. سرانجام به 
آورده است و به گردنش حق دارد.  گذشته بارها از زندان بيرون گفت او را در  بگيرد. مي

بود، با ديدن ما اول کاري  “طبقه جديد“ گفتار، نمونه رئيس کميته که سراپا و در رفتار و 
براي او هم چيزي نداشت. به او گفتيم  که  مان بود دانهاي کوچک که کرد بازرسي جامه

ايم و  مان را گذاشته مال ايم و  نظمي و تهديد خسته شده کارخانه داريم و مانند بقيه از بي
ما قول پرداخت  آيد. راهنماي  بعد از ظهر براي بردن ما مي خواهيم برويم. او گفت که مي

 ظهر از او قاچاقچيان قرار تازه را گذاشت. بعد از او داد و بعد با  معادل دو هزار دالر را به
حادثه رانديم  در اتومبيل آخرين سيستم آلماني رئيس کميته ساعتي بي خداخافظي کرديم و

آمد. از رئيس کميته جدا شديم و با  راهنمايان کرد برخورديم که از روبرو مي به جيپ تا 
اي نارنجک دستي داشتند تا  در گوشه دو تن بودند و با خود سالح کمري و که  قاچاقچيان

آنجا مردي با دو اسب در انتظار ما بود. رئيس گروه که خوب مرا  رودکي رانديم. در  نزديک
 داد و گفت با رژيم مبارزه کنيد. گفتم قسمتي براي همين ام را به من  شناخت گذرنامه مي

 کي از همراهان ما بهها نشستيم. ي اسب روم. خداحافظي کرديم و به کمک آنها بر  مي

  افتاديم. دارنده اسبان پيوست و هرکدام لگام اسبي را گرفتند و به راه 

 
 نگريستم. تا آن زمان بر اسب ننشسته بودم و با اندک ناراحتي از آن باال به زمين مي من

را  کردند. به پائين نگاه کردم و چهار دست و پاي اسب لبخند به لب تفريح مي دوستان کرد 
 برگشتم و پيمايند. خيالم راحت شد؛ دستي به کمر زدم و رودک را مي دم که منظم دارند دي
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بودم. در برابر  آنها تکان دادم. ديگر اندکي از خودشان شده دست ديگر را لبخند زنان رو به 
رويم. باورکردني نبود  به ما گفتند به آن باال مي ما کوهي سر به فلک کشيده بود. همراهان 

خستگي گرفتن از  اصرار من براي هاي بيشمار به  ه ساعتي بعد و پس از توقفولي س
من تپش سنگين  ولي شود.  گفتند اسب خسته نمي ها به باالي کوه رسيديم. آنها مي اسب

که از  ديدم  کردم و اسب جوانتر آقاي الجورديان را مي دل اسب را زير رانم حس مي
 ريخت. از تنش مي خستگي و شايد ترس، عرق مانند باران

   

هائي  هاي صاف برلب پرتگاه شان روي صخره هاي لغزان شد که اسبان با نعل مي بسيار
 ديد. اما من به آن ستوران که همراه با سگ، شان را مي چشم به دشواري ته که رفتند  مي

هايم با  اند، و به کرداني که در همه تجربه ترين دوستان ما ايرانيان بوده کهن ترين و گرامي
پيمائي با اسب، ماجراي خيال  بودم، اطمينان داشتم. کوه کرداري نديده  جز درست آنان

 احتماال يکي از ـفراز کوه، مرز ايران و ترکيه بود  شد. خط  بود که ديگر تکرار نمي انگيزي

 دو کشور با هم توافق کردند و به کشي مرز  رک در خطوجاهائي که رضاشاه و آتات

 اسبان از ميان و ما از ايران خارج شده بوديم.  ـند صد ساله پايان دادند اختالفات چ

آلزاس  گذشتند. هواي خنک پاک کوهستان را مانند شراب  رنگ ريواس مي هاي سرخ بوته
 نوشيدم. شب رسيده بود و من زيباترين و نيمروز تابستان از ظرف يخ درآورده باشند مي که

از ديوار  ديدم. سرازيري در جاهائي چنان تند بود که گوئي ينزديکترين آسمان زندگيم را م 
اندرز داده بودند،  لرزيد و ما، چنانکه دوستان راهنما رويم. زانوان اسبان مي پائين مي

به يک ساعت و نيم  به دم اسب خم کرده بوديم. فرود ما خود را رو برخالف سرباالئي، 
 کشيد.

   

اسبان را که چند ساعتي از همه جهان به ما  خداحافظي، واز دوستي که اسبان را آورده بود 
ام. مادرم به  من هيچگاه حيوان خانگي نداشته و مهربانتر بودند نوازش کرديم. نزديکتر 

گذاشت. دو سالي هم که  اما آنها را در خانه نمي داد کبوتران خوراک مي ها و  سگان و گربه
انه نبودم که به ديگري برسم. خانمم خدر  خواب جز ساعات پس از درگذشتش تنها زيستم 

فهميدم که انسانها و  دارد. اما آن روز خوب مي  نيز با حيوانات خانگي دوستي و دوري
شوند. در کوهپايه به ساختماني فرود  وابسته مي جانوران چگونه تا حد مرگ به يکديگر

. قاچاقچيان نزديک بود ميهمانسراي کدخداي روستاي  آمديم که يک اطاق بزرگ، و
ديوارها  آسودند. درکنار  ما پس از گذار از کوه در آنجا مي کاالها و افراد قاچاقي مانند

پيچيده و پشتي ساخته بودند. ما را در جائي که صدر مجلس  ها را در چادرشب رختخواب
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 تني در اطاق بودند، از جمله برخي قاچاقچيان که با بارهاي پشم نشاندند. بيست و چند بود 
 شان راحت باش نداده بودند. پيشي گرفته بودند زيرا به اسبان راه خود از ما در 

   

بسته بودند و احتماال در طول زمستان باز نشده بودند. من پنجره باالي سرم را  ها پنجره
 ها بودم و به گشودم. در زندان هم که بوديم رئيس بهداشت و پاکيزگي دستشوئي  اندکي

 را ها آموختم. يکبار هم همه اطاق از تسهيالت امروزي را مي ستفاده زندانبانان آداب ا
 هواي سرد اواخر بهار در آن سردسير، زمزمه سمپاشي کردم. چند دقيقه بعد پيچيدن 

که سخت در ترکيه محبوب است  اعتراض حاضران را بلندکرد. من دو بيتي از مولوي 
شان ترجمه کند و آنها  خواهش کردم براي و از راهنماي ديگري که با ما مانده بود خواندم

  ميلي تن در دادند: با بي ترکيب مولوي و محمد تاب نياوردند و برابر در

 
 پيغمبر به اصحاب کبار / تن مپوشانيد از باد بهار گفت“ 

  “ کند . با تن و جان شما آن مي کند / کانچه با برگ درختان مي

 

شد افتادم و تقريبا نخوابيدم. شام  نمي گاه شستهشب با لباس روي لحافي که احتماال هيچ
  نکنم. نخوردم که نياز به دستشوئي پيدا و چاشت هم 

 
که بيست سال پيش از  با اتومبيلي که راهنما آورده بود به وان رفتيم در مسافرخانه پليدي

 که دوست عزيزي شده ساعتي در کرمان به مانندش گرفتار شده بودم. راهنما را آن چند 
ميان آنهمه پليدي را  قرار خود به تمام عمل کرده بود. ماندن در بود بدرود کرديم. به 

هاي  ها چندبار به ژاندارم راه به ديار بکر رسانديم. در نيارستيم و با نخستين وسيله خود را 
نزديکتر به آنکارا از ارزروم  کردند. راه هامان را وارسي   ترک برخورديم که گذرنامه

نام باستاني  “آمد“را برگزيديم تا   بودم. راه درازتر ت ولي من در پي جهانگردي ميگذش مي
و دو بار در برابر شاپور  آن روز ناماور بود  دياربکر، را که ديوارهاي نفوذ ناپذيرش در جهان

الجورديان که  از آن ديوارها به دجله بنگريم. آقاي  دوم ساساني مقاومت کرده بود ببينيم و
سال  ام با اين هوس من همراه شد. پس از دو هزار  داشته ي خوشايندتر از او کمترهمسفر

در جائي بوديم که تيراندازان رومي، شاپور سالخورده را  ما روي بقاياي ديوار پهن سنگي
ديوار بنگرد به تير خود بسته بودند و افسران پيرامون شاهنشاه  خواست از نزديک به مي که 
راندند. در دياربکر پس از سه روز  ها را به چابکي دور مي خدنگ شمشيرهاي خود با 

  “ شوخ از تن بازکنيم.“ بشوئيم و به قول ناصر خسرو  توانستيم سروتني
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آنهمه وقت توانستم با خانمم گفتگو کنم. بعدها دانستم که او  بکر بود که پس از از ديار

تقاد ندارم ولي يک مورد شگفتاور است. من به فال و پيشگوئي اع شده بوده چگونه خبر 
من از تهران راه افتادم خانمم و دختر کوچکترمان همراه برادر   پيش آمده بود. روزي که

فيلم بودند. در ميهماني ناهاري، خانم فرح نيکبين،  ديدن جشنواره  براي “کن“خانمم در 
. خانم من رسم هفته ديگر مي ورقي گرفته و گفته بود که من يک  براي خانمم فال

زنم کسي در  کرده بود و او گفته بود کجائيد که هر چه تلفن مي بالفاصله به پدرم تلفن
که خانمم و دختر ما توانسته بودند با دشواري  فرستاديم. چنين بود خانه نيست؟ ما بسته را

تر آنکه من درست يک هفته بعد رسيدم.  را به پاريس برسانند و شگفت بليتي بگيرند و خود 
 سال پيش در استکهلم در حضور خود خانم فرح نيکبين تعريف کردم. را چند اين داستان 

   

شناختم و در  بکر تا آنکارا دو روز کشيد و در آنکارا به گراند هتل رفتيم که مي از ديار
 در آن مانده بودم. پس از ثبت نامم با شگفتي از کارمند هتل شنيدم که رئيس بارها  گذشته

تلفن من است. آقاي احسان صبري چاگليانگيل را که کفالت  کيه منتظر جمهوري تر
شناختم و دو سال پيش در سمت وزير خارجه يک  جمهوري را برعهده داشت مي رياست

وزير اطالعات و جهانگردي بودم و رسم  من و خانمم داده بود. من آن زمان  ميهماني براي
چاگليانگيل با برادر خانم من  ولي آقاي  ديگري براي من ميهماني بدهد. نبود که وزير
او دوستي برادروار  زاهدي چه در زمان وزارت خارجه و چه سفارت امريکاي  آقاي اردشير
رفت  هرجا مي ها که برادر خانمم، ازجمله براي پيشرفت کار کشور، در  دوستي داشت، از آن

پرسيدم  از کارمند هتل  دارد. داشت و مي کرد و باصرف مال و انرژي نگه مي برقرار مي
کشد و قراري با دفتر رياست جمهوري گذاشتم.  ام چه اندازه طول مي يکتا جامه خشکشوئي

فرستادند و به ديدارش رفتم. ديداري نيز با نخست وزير، آقاي سليمان دميرل که  اتومبيلي 
 رسيد داشتم وسفر پيشينم ديدار و گفتگو کرده بودم و بعد به رياست جمهوري  نيز در  با او

چاگليانگيل  شناختم. آقاي رياست جمهوري که او را نيز از سفر قبلي مي ديدارهائي با رايزن 
ام  گذرنامه از لحظه ورود به خاک ترکيه مرا از روي به من گفت که مقامات امنيتي 

و  اند دنبال کرده رياست جمهوري مسير مرا اند و پس از تلفن برادر خانمم به دستور  شناخته
مقامات ترک گفتم رژيم  گفتگو با اند. در  خبرهايم را توسط آقاي زاهدي به خانمم رسانده

با آن ندارند ولي مردم  نزديک  اي جز برقراري ارتباط انقالبي فعال ماندني است و آنها چاره
ه ايرانياني ک اين اثنا هرچه بتوانند به  اند و سرانجام سرنگون خواهد شد و در از آن برگشته

برادر  رهبر ترک به شاه سالم رساندند که توسط  آورند کمک کنند. هر دو به ترکيه پناه مي
  خانمم ابالغ کردم.
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من و آقاي الجورديان آغاز گرديد. يک برگ عبور يک ماهه و يکبار مصرف  کمک، از

 کردند و سفارت فرانسه در نيم ساعت رواديدي به من داد. آقاي الجورديان  برايم صادر
برود و ده روزي بيشتر در آنکارا ماند. من پس از ديدارهايم به  امريکا  خواست به مي

خانمش که دختر زنده ياد چاگليانگيل است در آنجا  که آقاي شکرائي و  استانبول رفتم
ها  فوتبالي رفتيم و عکس ما را در روزنامه محبت کردند. با هم به مسابقه  بودند و بسيار

هاي باال و زندگي با جالل بود و  سياست هاي من با دنياي  واپسين تجربهاين  چاپ کردند.
دانستم که چه خواهم  نمي بگيرم. هيچ  هاي تبعيد خو بايست به زندگي تنگ سال ديگر مي

کار ايران  هاي من بيشتر به  ها و آموخته گذشت. دانسته چگونه خواهد کرد و زندگي
ببرم؛ و اندوخته چنداني نداشتيم. بجاي هر چيز نبودم از کسي فرمان  آمدند؛ حاضر مي
خواستم. در  هايم را مرتب کنم و بنويسم؛ زندگي در دنياي انديشه را مي خواستم انديشه مي
  کاراکتر استوار و قدرت اخالقي و روحي خانمم پشتگرم بودم.   همه به اين
 

وانگري کم دارم با داشتم که دوره بهتر زندگيم درپيش است و آنچه از ت احساس مبهمي
خواهم بگويم، جبران خواهد شد. نه تنها به آينده خودم، به  آزادي آنچه مي  آزادي بيشتر،
در آن يک سال و سه ماه يک نفر هم به من نارو نزده بود. به  خوشبين بودم.  مردمان هم

بود. از هرکس چيزي خواسته بودم خود و  اطمينان کرده بودم درست درآمده  هرکس
خيانت همکاران و دوستان و  را براي من به خطر انداخته بود. بسيار از  اش وادهخان

ولي خودم يکبار هم  ام؛  ها شنيده هاي قاچاقچيان در راه انقالب، و نامردمي مستخدمان در
افتاده  نشدم. و اين مردمي که در پائيز و زمستان سال نکبت به چنان افسوني  سرخورده
  توانستم اميدم را به آنها نگه دارم. بودند. ميبيدار شده  بودند زود

 
هزينه سفري که با خود آورده و از چشم آزمند پاسداران و رئيس کميته پنهان  با ته مانده
بليتي خريدم. در فرودگاه با آن سر و ريش و عينک، خانمم که دورتر ايستاده   کرده بودم
دانم هيجان او بود يا تغيير  شناخت. نميکرد و اول مرا ن باور نمي همراهان را  بود تاکيد

  من. قيافه
 

  2003 ژوئن 
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 خاطرات به يغما رفته
 داريوش همايون

 
 گردآوری و پيشگفتار

 آريا پارسی
 2008ژانويه 

 
 مقدمه

گيرند؛  را در برمي 1336تا  1326هاي بدست آمده يک دهه از سال مقطع زماني يادداشت
هاي  ام. براي آشنايي بيشتر با انديشه ترتيب زماني منظم کرده که در اين دفتر من آنها را به

بهمن  23اي به تاريخ  سياسي و ديپلماتيک داريوش همايون به پيوست اين روزنگارها، نامه
خورشيدي از داريوش همايون خطاب به اميرعباس هويدا که بيانگر ديد ديپلماتيک  134۵

 13۵۵اسفند  14با مجله تماشا در تاريخ اي  دکتر داريوش همايون است و متن مصاحبه
هاي حزب رستاخيز ملت ايران را حکايت  خورشيدي راجع به ضرورت، اهداف و برنامه

 ام. ............. هاي حزبي داشتند، براي اطالع خوانندگان آورده درايت ايشان در زمينه فعاليت
 
 
 

 پيشگفتار
 

ف آقاي آريا پارسي از کتابي به قصد ترور هاي پراکنده )که به لط هنگامي که اين يادداشت
آمد هرگز به قصد انتشار نبود. جواني  شخصيت گردآوري و منتشر شده است(  بر کاغذ مي

درگير مسائلي که او را درميان گرفته بود و مسائل بيشتري که خود را گرفتارشان ساخته 
با جسارتي که در اين پرداخت؛ و  بود با صراحتي به زيان خود به کاويدن روان خويش مي

هاي خود را مرتب  کوشيد به ياري نوشتن و انديشه آمد مي مورد از ندانستن، نه ناداني، مي
کردن، دست به کار ناممکن بازسازي سرشت خود شود. سراپا ناخشنود از روزگار، با 

خواست آنچه را که در خود و در  هاي خويش، مي اندازه و بيجا به توانائي اعتمادي بي
 پسنديد از لوح وجود پاک کند و از نو بنويسد.  ش نمي يهنم
 

هاي  هاي انقالبي شش دهه گذشته ايران در جامه“تيپ“خواننده امروزي که با 
آورد. در اين  ها را بجا مي شان آشنا شده است به خوبي نويسنده اين يادداشت گوناگون
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مانگرائي و ناآگاهي و کشاکش کودکانه با خود و خانواده و اجتماع همان ترکيب آر
گرائي، همان گرايش به ساده کردن طبيعت انسان و جامعه، و نگرش يک سويه و  اراده

سرکشانه به جهان و زندگاني، درکار است. با کمترين سرمايه دست به قماري زدن که 
ها را آرزو کردن و  خود و ديگران  ترين باخت در آن حتمي است. بي اسباب بزرگي، بزرگ

خطر انداختن؛ پروازهاي بلند با پرهاي کوتاه؛ روياپروري بر زمينه واقعيت ناچيز. را به 
 سختگيري و تعصب غيرانساني از روي انسان دوستي؛ خون آشامي از روي همدلي.  

 
اش ــ تنها جائي  هاي ناالزم را بر خود و خانواده بود سختي نويسنده نادان نيست که اگر مي

ذره خود را آفتاب “داند و  داشت. او اندکي از بسيار چيزها مي نميرسيد ــ روا  که زورش مي
آيد، احساس برتري او  خبري بيرون مي اي که تازه دارد از کورسوي بي در جامعه“ شمرد. مي

اش را نبرد او را از فرو افتادن در سرخوردگي و  شمشير دودمي است که اگر رشته زندگي
هائي نيست که خوانده است، بيشتر  واقعي او در کتابنااميدي بازخواهد داشت. اما برتري 

در توانائي او به فاصله گرفتن از خويش است. او که مانند همه کودکان انساني ــ در هر 
تواند از بيرون به  سني باشند ــ سراسر غرق در خويشتن است اين مزيت را دارد که مي

ها ممکن است خواندني سازد  ههها را پس از اينهمه د خود بنگرد. آنچه اين روزنگاري
هائي از بينش ناپخته و  تصوير گوياي  بدر آمدن يک زندگي از گودالي خود کنده است؛ رگه

اي است براي يافتن هويت  هاست. اوديسه ها و خودفريبي اي از گمراهي زودرس در توده
براي خويش. هفتخواني است در جستجوي جائي براي خود در زير آفتاب جامعه، و جائي 

ها، که  هزاران تن در دوراني که تا انقالب اسالمي کشيد  جامعه در زير آفتاب جهان ملت
 در آن افتادند و  بيشتري از آن نگذشتند. 

 
هاي دراز فرمانروائي داروينيسم اجتماعي که هولوکاست و صدميليون کشتگان  در آن دهه

ک ششم جهان را نيز براي نشان هاي جهاني نيز به آن پايان نداد و سوسياليسم در ي جنگ
ها در پويش انسان  داشت، نويسنده روزنگاري دادن ورشکستگي جنايتکارانه خود الزم مي

گيرد و با نگرشي وارونه  اي، از شکست آلمان نازي انرژي و الهامي نو به نو مي برتر نيچه
هاي معمولي  آدمکند روان خود را از انسانيت معمولي  به تقريبا همه چيز بيهوده تالش مي

 بپيرايد.
 

طلبي  خواهد؛ جاه پويش قدرت شخصي براي دست يافتن به آنچه براي ملت خود مي
بهرگي خود   سوزان و يرانگر و بلندپروازي واالي رهاننده در او بهم آميخته است. او به بي

بران ها به ج ترين راه خواهد از کوتاه دهد و مي بهرگي همگاني تن در نمي در آن فضاي بي
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اند. با آنکه سرش پياپي به  ترين ها معموال درازترين و پرهزينه ترين راه هردو برسد. اما کوتاه
اش آن را  رود و براي بيرون آمدن از گودال زندگي خورد در کژراهه خود تندتر مي سنگ مي

 ها او را در ناپسندترين حالتي که سرخوردگي و احساس کَند. در آغاز يادداشت تر مي ژرف
آئيم، به  يابيم. اما هنگامي که به پايان مي دهد مي ناپذير مي بيهودگي به انسان آشتي

اي از زندگاني )ميانه دهه بيست سالگي( که بيشترين مردمان فلسفه زندگي خود را  دوره
تر  تر و متعارف رسند، تصوير او آرام يابند و  به زبان ديگر به جا افتادگي شخصيت مي مي

هاي ميان تهي، تن در داده به نظام پيش پا افتاده ولي  از جوش و خروشاست. به دور 
او “ جز پيشرفت مداوم مقرر نخواهد بود.“نهد که  حياتي زندگي، سرانجام گام در راهي مي

تواند با گلچين گيالني هماواز باشد:  آغازد ولي مي همه چيز را از دست داده از صفر مي
 “  ت / باالترين نشانه پيروزي من است.دارم ولي ندارم، اين پرچم شکس“
 

ها آن سرمايه معنوي که زماني  ها و سر را به سنگ واقعيات زدن پس از همه ناکامي
انداخت، بيش از همه  همچون توسني مست تازش، او را از اين پرتگاه به پرتگاه ديگر مي

ن، به او در رسيدن عادت به فاصله گرفتن، حتا از خود، و متفاوت بودن از هرچه در پيرامو
گذارد ياري  هايش براي خود و ملتي که همواره برتر از خود مي به اندکي از بلندپروازي

ها نه با نفير شيپورهاي پيروزي ولي  بخشد. صداهاي ناساز و گوشخراش آغاز يادداشت مي
رسد. زندگي  ور در موج آرام سازهاي زهي به پايان مي با اوج گرفتن سازهاي بادي غوته

ها چيره است پيکار  اي که بر بيشتر روزنگاري يابد ولي آزاد شدن از روحيه ادامه مي
ها و  هميشگي زندگي او خواهد ماند. روان نا آرام آرامش نخواهد گرفت. مگر شکست

 هاي عاطفي بيشتر به او در رسيدن به انسانيت ياري دهد.   بستگي
 

 د. ه.
 2008ژنو 

 
 

*** 
 

معنا و پوچي به شمار شناسي لفظ بيحقي ندارد و اصوالً حق کس کس نسبت به هيچ هيچ
شناسي هاي خود طلب حقرود و بدين ترتيب ادعاي همة کساني که در برابر نيکيمي
 کنند بچگانه و باطل است.مي

*** 
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 1326اسفند  17پس از مدتها دوشنبه 
در مبحثي وارد شدم به نظر براي پدرم ديروز کاغذي نوشتم و تازه در اين کاغذ براي او 

که حتم دارم از آن چندان راضي نخواهد شد. من در آن کاغذ پس از آن که به او گفتم که 
ديگر در مورد پول و لباس و به طور کلي وظايف و تعهداتي که او در مورد من به گردن 
دارد، هرگز از وي خواهشي نخواهم کرد و براي شرح علت آن وارد بحث طوالني و 

که در ضمن نظريات مرا نسبت به حقوق پدر و فرزندي و به طور کلي  عجيبي شدم
 ساخت...گيرند، روشن ميحقوقي که اشخاص در موردي که به گردن مي

آيد، زيرا او هم مثل دانستم که او بدش مينوشتم ميمن وقتي اين چيزها را براي پدرم مي
با ابراز اين عقايد تمام زيبايي آنها از ها براي خود تصورات زيبا و دلنشيني دارد که ساير آدم
رود و قطعاً هرکس اگر چهرة عريان و بدون بزک حقيقت را پس از آن همه بين مي

آيد. وقتي محبت پدر و فرزندي، مهر خورد و بدش ميتجليات دلکش تصورات ببيند جا مي
معني ل و بيمادري و اين گونه عواطف که زيباترين عواطف انسان هستند بدين پايه مبتذ

باشد، وقتي پس از اين همه مدت که از آفرينش انسان يا از پديدار شدن او در صحنة 
گذرد و اين همه زرق و برق و زينت که تصورات او بر روي حقايق بسته است، جهان مي

شود قطعي است که انسان مخصوصاً ناگهان بدين گونه حقيقت سرد و خشک آشکار مي
 خورد. اما اشکال ندارد.زه جا مياگر پدر باشد چه اندا

 
*** 

 
آيد؛ از خودم در گذشته، از دنيا در گذشته، و از همه چيز و من از همه چيز گذشته بدم مي

مجموع عمر مرا  همه کس در گذشته... يک زندگي بد گذشته و يک زندگي بد گذرانده،
 گذشتن و بد گذراندن. يعني بيست سال عمر من. بد دهد.تشکيل مي

دگي حال من مثل يک شب تاريک و بدون ماه است. هيچ نقطه روشن و درخشاني زن
 ندارد. هيچ موفقيتي، هيچ لذتي، هيچ... در آن نيست.

 
*** 

 
زندگي من تاکنون دو قسمت داشته، کودکي و سنين نوجواني و جواني. کودکي به من بد 

اند به من آنچه توانسته ام و ديگران همگذشته، يعني خود من که اختياري از خود نداشته
ام و اند. ولي در نوجواني يعني در هفت يا هشت سال اخير، من معتقدم که بد کردهبد کرده

است، ام. يعني با اين که اختيار زندگيم تا حدي در دست خودم بوده زندگي را بد گذرانده
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وقت خوب  ام. اگرچه ممکن است در همانزندگي خود را بد تنظيم کرده و بد گذرانده
 ام.گذرانده باشم ولي حاال معتقدم که بد گذرانده

 
 1326اسفند  24پيش از دوشنبه 

کنم، يا موفقيت کامل و مطلق يا شکست صرف و جامع، يا مرگ من قماربازم، ريسک مي
نقص... من اين زندگاني را، اين شب تاريک را به اميد فجر، به اميد يا زندگي، زندگي بي

اي هم کنم. گذشتهچ اثري از اين تاريکي و ظلمت باقي نماند، سپري ميآن ساعتي که هي
آيي؟! و آيي و چگونه ميمانيم. آينده! کي ميام باقي ميکه ندارم، پس فقط من و آينده

 شکسته و خرد شده يا سربلند و سرافراز؟شتابم؟ در هممن چگونه به استقبال تو مي
 

*** 
 

ه پدر و مادر ندارند ولي در عوض هيچ انتظاري هم از آنها فرزندان هيچگونه ديني نسبت ب
نبايد داشته باشند... نه من از آنها طلبي دارم و نه آنها از من؛ عاق والدين و اين قبيل 

 ها خوبست و هيچگونه واقعيتي ندارد.زدن احمق مزخرفات همه براي گول
 

*** 
 

کنند و ها به ميل خود از من نگهداري ميام ندارند. آنپدر و مادر من هيچگونه حقي درباره
دهند فقط در نبايد هيچ توقعي از من داشته باشند. من راههايي را که آنها به من نشان مي

خواهند بهتر است از نگهداري من صورتي که بپسندم خواهم پيمود و آنها اگر مرا نمي
ها اگر عي ندارم و آنسرباز زنند و مرا بيرون کنند. در عوض من هم از آنها هيچ توق

ها را در حق من روا دارند هرگز دلگير و دلتنگ نخواهم شد. من بزرگترين محروميت
نمايم. براي کنم، سرزنشي هم ندارم و شکايتي نيز نميهمچنان که تشکري از آنها نمي

ها هم حائز هيچ اهميتي نيست و اصالً من رفتار بد يا خوب آنان يکسان است و هردو آن
 وط به من نيست.مرب
 

 1326اسفند  24دوشنبه 
من خودم يادم است که از کودکي ميل شديدي به عدالت و انصاف و درستکاري داشتم و 

کردم. برعکس تر بودم با مردم رفتار مي“راحت“بدون اين که حسابي کنم تنها چون آنطور 
نصاف و عدل گفت و بويي از ازد و دروغ ميسيروس برادرم از همان وقت دائم جر مي

برد. اکنون هم بين من و او همين فرق موجود است و محيط تنها شدت و ضعفي در نمي
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المثل من به واسطة حساب و مقتضيات محيط و چون به اين جريان بوجود آورده است. في
 ام.دانم با شدت بيشتري عدالت و انصاف را پيشه کردهنفع خود مي

 

 1327خرداد  19چهارشنبه 

شوم و ثانياً بيشتر پي به معايب و مفاسد گذرد بيشتر به خود مغرور ميهرچه مي من اوالً
برم و از اين رو کنم عاريم مياجتماعي هموطنانم که من يا از آنها عاريم و يا خيال مي

شود. اگر اين وضع کنم هر سال زياد ميفاصلة بين من و ملتي که در ميان آنها زندگي مي
و غرور من توسعة بيشتري پيدا کند، بعيد نيست که در آينده، هنگامي همچنين ادامه يابد 

شوم، همه چيز را فقط از نظر خودم قضاوت کنم و ديگر اين ملت که به مقاصدم نائل مي
را اليق فداکاري و تحمل زحمت ندانم و بالنتيجه از جادة صالح منحرف شوم و اعمالي از 

 به زيان قدرت من تمام شود.من سرزند که هم به ضرر کشور من و هم 
باشم و بدين جهت طلبي هستم و با تمام قوا جوياي موفقيت و پيروزي ميمن شخص جاه

 تقريباً از همه چيز بايد استفاده کنم.
 

 1327مهر  23پنجشنبه 

معناي حقيقت، واقعيت، علم، راستي، صواب، درستي و حقانيت براي من کلمات بي
ه طالب حقيقت و واقعيت، و نه علم و حقانيت و ساير چيزهايي که اند. من ناي شدهفايده بي

شمردم نيستم. آنچه براي من اهميت دارد فتح، پيروزي، پيشرفت، و درهم شکستن موانع 
شناسد و جوياي شناس، حقيقت و علم را به عنوان وسيله ميو مشکالتست. شخص وسيله

قيدة خود و اال به اصل قضيه، به اين آنها نيست مگر براي اجراي مقصود خود و پيشرفت ع
 دهد.دهد يا نه، اهميتي نميکه آيا اين وسيله با حقيقت و... وفق مي

براي من جهل و علم، حقيقت و خطا و واقعيت و غيرواقعيت، مهم نيستند؛ آنچه قابل 
باشد. فقط فتح و شکست؛ همه چيز براي فتح و جلوگيري از اعتناست، فتح و شکست مي

 . همه چيز... حتي حقيقت، حتي دانش.شکست..
من فقط جوياي شمشير تيزتري هستم، به نوع شمشير کاري ندارم. وسيله بايد خوب و 
مؤثر باشد، به من چه که با حقيقت توافق دارد يا نه... بايد جوياي دانش و حقيقت بود اما 

دم بر حقيقت و نه براي خود آن، فقط براي پيشرفت مقصود؛ پيشرفت مقدم بر هر چيز؛ مق
روم، اما فقط براي آن که از آن واقعيت... من مثل تشنه به دنبال دانش و حقيقت مي

استفاده کنم و اگر به کار نيامدند با کمال سهولت از جهل و خطا و عدم واقعيت استفاده 
 کنم.مي
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رچيز ها، وسايل و ابزار کارم. براي من... همن جوياي دانش و حقيقت نيستم، جوياي سالح
فايده و دور انداختني است. فقط آنچه به کارم بيايد، در هر موقع وسيله نشد، بيهوده، بي

 براي من ارزش، اهميت و اعتبار دارد.
شناسم. هيچ چيز خوب و بد نيست، همه من صفت خوب و بد، عقيدة صحيح و غلط نمي

براي من  چيز براي من يکسان و مساوي است. فقط در يک موارد خاص بعضي چيزها
ها احتياج دارم. تنها شوند، آن هم موقتاً. آن هم براي مدتي که به آنمهمتر از ديگران مي

چيزي که هميشه براي من قابل توجه و اعتناست، احتياج است؛ احتياج به پيشرفت و 
 پيروزي، احتياج به غلبه و فتح.

 
 1327آبان  10پيش از دوشنبه 

آورد به طور حتم بايد سرکش مردم را مطيع بار مياين يک امر طبيعي است. آدمي که 
باشد وگرنه قادر به مطيع ساختن مردم نيست... و اال کاري از دستش برنخواهد آمد. در هر 

توانم تابع نظامات دبيرستان، يا اداره و يا هر جاي ديگري باشم و از هم حال من هرگز نمي
ديگر که در آنجا مشغول خواهم شد به  کشم که از سالاکنون نقشة فرار از اداره را مي

 بهترين نحو شانه از زير بار انجام وظيفه خالي کنم!
 

 1327آبان  10دوشنبه 
شمار مردان اجتماع ما بايد هرکدام خنجري باشند، هرکدام براي خود، درنده و سبعي به

وند، نابود روند. بايد کشور ما پر از خنجرهاي تيز و حيوانات درنده شود. بکشند و کشته ش
کنند و نابود گردند، تا پس از غلبة دستة قويتر يک محيط مترقي و سعادتمند ايجاد شود، 
وگرنه آدم بيطرف، آدمي که خنجر نباشد، آدمي که حيوان درنده نباشد، به چه کار 

اي هست بايد جنبة درندگي و بُرندگي خود را حفظ کند. خورد؟ هرکس در هر رشته مي
 براي دشمن زهر داشته باشد، مثل مار... براي دوست مهر و

هاي تيزي ذخيره داشته باشد و با کينة شديد هرکس الزمست براي دريدن دشمن چنگال
به او رحم نکند و بايد همواره در جستجوي دشمن بود و او را معدوم کرد. بايد از عقيده و 

ز بين برود. بايد بريد و ميل خود دفاع نمود و مخالفين را از پا درآورد. بيطرفي بايستي ا
دريد، کشت و خراب کرد، سوزاند و از پا درافکند و بعد ساخت و اصالح کرد، ايجاد و احيا 
نمود، بايد قابليت تخريب و ساختن، کشتن و زنده کردن، انهدام و ايجاد، يکجا در شخص 

ايستي آمادة موجود باشد. بايد براي هر دو آماده بود، و چه نيازي به گفتن دارد که اول ب
کشتن و نابود کردن، خراب کردن و انهدام بود، زيرا براي هر ساختمان، اول الزمست 

 خراب کرد.
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بيطرف، کسي است که هيچ کار بلد نيست، نه ساختن، نه خراب کردن، هيچ کار. بيطرف، 
 يا بايد طرفي پيدا کند و يا له شود، فقط يکي از اين دو صورت...

از انشايي که چند روز ديگر در کالس خواهم خواند. اين اولين اين مختصري خواهد بود 
خواهند آزار که کاري به کسي ندارند و نميباري است که اين گوسفندان، اين مردم بي

کسي هم کاري به کارشان داشته باشد، گوششان چنين کلماتي را خواهد شنيد. در محيطي 
نين سخناني غريب و نافذ خواهد بود. آزار باشد، چکند بيطرف و بيکه همه کس سعي مي

بردار نخواهم بود. اجتماعي که من اي نسازم دستهاي درندهمن تا از اين گوسفندان، گرگ
کنم بايد عبارت از يک مشت خنجر، و يک گله جانور تيزچنگ باشد که در آن زندگي مي

 همه کار هم در ضمن بلد باشند.
 

 1327دی  5يکشنبه 
ام اي نيستم. هرگز اهل تسليم و رضا نبودهشدهمحکم هرگز آدم تسليم  اما من با اين جبر

و نخواهم بود. شايد در دنيا کمتر کسي باشد که به اندازة من اهل مبارزه و طغيان و تمرد 
باشد. من همانطور که معتقد به جبرم، جبراً اهل مبارزه هم هستم. به هيچ چيز راضي و 

ست است که بايد فالن واقعه اتفاق بيافتد چون افتاده گويم درشوم. من ميتسليم نمي
است، اما دنيا که به همين واقعه تمام نشده، حاال تازه نوبت بايدهاي بيشمار ديگري است 
و منم که عامل اجراي اين بايدها قرار دارم، پس بروم و بايدهاي خودم را به کرسي 

 بنشانم.
 

 1328ارديبهشت  11يکشنبه 
ام درس بخوانم و باز گذرد، هنوز من نتوانستهروز از ارديبهشت ماه مياکنون که يازده 

ام به کارهاي اين مجله رسيدگي کنم که مانند اينست که پايان ندارد و دائماً مجبور شده
شود. شمارة دوم اکنون به زير چاپ رفته است. خيال دارم شمارة خرداد را منتشر زيادتر مي

ماه يکجا چاپ کنم. بلکه بدين وسيله بتوانم بيست روزي هم نکنم و آن را با شمارة تير
 فقط به حاضر کردن دروس بپردازم.

 
*** 

 
اي را تحت عنوان هنر جريان واقعه بدين قرار بود که من در يکي از جلسات انجمن، مقاله

هايي شد که کار را به جاهاي باريکي  ملي خواندم و اين مقاله باعث گفتگوها و جدل
آميزي صحبت کرده بودم در جلسة پيش من با افراد انجمن به نحو آمرانه و تحکيمکشاند. 
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و اين طرز رفتار يکي دو تن از رفقا را رنجانده بود و در اين جلسه خواسته بودند با مخالفت 
شديد، درسي به من بدهند. وقتي من اين مقاله را خواندم، توفاني از مخالفت برخاست و تا 

 از اخذ آراء نوشتن اين مقالة من در مجله ممنوع گرديد. آنجا رسيد که پس

کردم، تصميم گرفتم به يک اسلحة مؤثر يعني پس از آن من که حساب خيلي چيزها را مي
داد و فرياد و خشونت متوسل شوم که در خيلي از موارد، بهتر از آن راهي نيست. اما هنوز 

د و آني خشم نقشة مرا درهم نورديد کامالً شروع به صحبت نکرده بودم که يک موج شدي
وار و شديد و غيرارادي کرد. و عصبانيت اختياري و ارادي مرا تبديل به يک غضب ديوانه

در ظرف يک ربع يا بيشتر صحبت چنان با خشونت بر سر آنها فرياد کشيدم، چنان ايشان 
فند از انجمن خارج ها گفتم اگر با هنر ملي مخالرا تهديد کردم، چنان با وضع موهني به آن

شوند و باالخره با چنان اطمينان و خشونتي گفتم اين مقاله حتماً چاپ خواهد شد که پس 
از صحبت من، ديري نگذشت که مخالفين پذيرفتند اين مقاله را چاپ کنم و حرف من 

آور به کرسي نشست، به طرزي که کاش از اول پيش سرانجام به طرزي عجيب و پشيماني
 .نيامده بود

پس از آن افرادي که در همان جلسه تحت تأثير من قرار گرفته بودند، تحت تأثير عزت 
گذاري، شروع به استعفا از انجمن کردند و سرانجام دار خودشان شروع به گلهنفس جريحه

اي از اين جريانات ابراز  چهار نفر رسما از آمدن به انجمن خودداري کردند و بقيه به اندازه
 که نزديک بود دوباره همان بال را بر سرشان بياورم!نفرت کردند 

هاي منفي اين واقعه از اکنون با اين که جز از دست دادن آن چهار نفر تقريباً همة جنبه
ام، به ياد آوردن اين ميان رفته است، با اين که عمالً من فرمانرواي مطلق اين انجمن شده

اندازد. عالوه بر اين واقعه، حوادث فکر مينکته که بايد روش خود را تغيير دهم مرا به 
شود من در تغيير دادن خود عجله کنم. ديگري هم روي داده است که بيشتر باعث مي

ديگر بر من کامالً ثابت شده است که بهترين طريقة ديکتاتوري آنست که از ظاهر 
 دموکرات استفاده کند.

غيير دهم، بايد قهر و خشونت را در بر من کامالً ثابت شده است که بايد ظاهر خود را ت
ظاهر ماليمتري بگنجانم، بايد در عين حفظ صفات خود، تظاهراتم را تعديل کنم، در مردم 
پسند کردن آنها بکوشم و باالتر از همه، هرچه بيشتر براي تسلط بر نفس خود زحمت 

د را در اي مانند من خيلي بيش از اينها بايد عنان اختيار خوبکشم. يک شخص وسيله
دست نگاهداشته باشد. خيلي بيش از اينها بايد بر خود و اعصاب خود حاکم باشد و هرگز 

داند عصباني شود و آن که خود بخواهد و خارج از مقداري که خود الزم مينبايد حقيقتاً بي
 تحت تأثير هر عامل ديگري قرار گيرد.
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ها و همين سخنان قاطع و بانيتام که در عين آن که با همين عصمن کامالًَ متوجه شده
هاي زيادي را تحت تأثير درآورم، در خيلي از اشخاص توانم عدهخشن و صريح خوب مي

کنم. اين نکته ديگر برايم کامالً آشکار شد که بايد بر مردم حکومت کرد، تأثير ناپسند مي
شوند من بايد از به آنها زور گفت، دمار از روزگارشان کشيد ولي نه آن طور که خود متوجه 

پي ببرم و خيلي بهتر از عهدة فرو  “تظاهر“العادة اين پس خيلي بيشتر به اهميت خارق
پوشيدن حقيقت خودم برآيم. من بايد همين که هستم بمانم ولي غير از اين نشان دهم که 

 کنم.اکنون تظاهر مي
 

 1328ارديبهشت  16آدينه 
ي در طي اين سال بر من گذشته است، ديشب هم شبي بود. شبي که کمتر به آن خوش

هرچه ديروز بد بود، ديشب خوب بود، از خوب هم بهتر بود... زهره وقتي مرا ديد، وقتي در 
طي چند کلمه با او درد دل کردم، خود را از هميشه مهربانتر نشان داد... با هم به شميران 

در جايي “ سرِبند“ديم و رفتيم. در تاريکي محزون غروب مدت زيادي در جادة دربند قدم ز
 کرد، آبجو... اي که همهمه ميمشرف به رودخانه

 
 1328خرداد  16دوشنبه 

هايي با مردم دارد. من قبل از همه چيز براي خود نظر من نسبت به حال و آينده فرق
اي را طالبم که هنوز هيچ يک از افراد بشر بدان راهي نبرده است و شايد آرزوي آن آينده

ر به خود من باشد و از اين جهت هرگز مانند ساير مردم از اين که اشخاص هم منحص
کشم و زندگي را به خود تلخ ام ببينم، رنجي نميديگري را در وضعي که براي خود خواسته

شوم که به آرزوي من رسيده باشد، بلکه هنوز کنم. زيرا نه تنها با کسي مواجه نمينمي
 آرزوي مرا هم کرده باشد. ام که آرزويشخصي را هم نديده

 
 1328خرداد  25چهارشنبه 

يک رهبر، رهبر سياسي، يا هر جريان ديگري، بايد سرد باشد. اين نتيجه تفکراتي است که 
ام... رهبر جريان بايد در سردي و خشکي از سنگ و چوب مايه بگيرد... ابداً اين روزها کرده

سرايي نکند. رهبر بايد در ي آينده داستانهاها و پيروزيبراي خود و همکارانش از خوشي
تفاوت بماند.. من به جويي يکسان و بيبرابر تحسين و تشويق و ناسزا و دشنام و عيب

ناچار در اين اجتماع رهبر جرياناتي هستم و خواهم بود و اين خشکي را در خود تقويت 
ي و انتقادي، دلسردم گيرکند و هيچ خردهتر نميکنم. اکنون هيچ تشويقي مرا دلگرممي

گاه حاضر نيستم در اطراف کار کنم و هيچسرايي براي آينده نميسازد، هرگز داستاننمي
 سرايي بپردازم.خود به حماسه
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 1328خرداد  27آدينه 
از لوازم حتمي زندگاني هرکس، همزبان است. من تجربه کردم و ديدم همزبان از هرچيز 

ست و نقض عمدة زندگاني اکثر مردم نداشتن همزبان است. ديگر الزمتر، مفيدتر و مؤثرتر ا
هايش با شخص اشتراک همزبان يعني کسي که چون انسان فکر کند. آرزوها و هدف

داشته باشند، داراي ذوق و سليقة مشابهي با انسان باشد و موارد تناقض شخصيتش نيز 
غلش نيز با شخص يکي و انسان را تکميل کند يعني شبيه مکملي باشد. ضمناً کارها و مشا

 شبيه باشند.
توان استفاده کرد. هيچ وسيلة تفريحي به اندازة او از وجود اين همزبان براي هرچيز مي

اي نيست که يار و ياور مؤثر نيست. هيچ راهي نيست که با او نتوان رفت. در هيچ مبارزه
ن انسان باشد. من در انسان نباشد و هيچ غمي نيست که با وجود او قادر به از پا درآورد

ام و ده سال است که همواره ها کردههمة مدت زندگانيم براي يافتن اين همزبان کوشش
ام و اکنون نيز يکي دارم و از او چه هايي داشتهبه تناسب موقعيت و شخصيتم همزبان

ر کنم. به عالوه، زهره هم براي من نيم همزباني است و او که خيلي بهتها که مياستفاده
 کند از اين لحاظ خيلي مورد استفاده است.فهمد و درک مياز سابق مرا مي

 
 1328پيش از شهريور 

بينيم که يک تابستان کثيف ديگر، يک تابستان که پر است از تالش و با اين ترتيب مي
فعاليت و در عين حال تلخي و ناکامي، در زندگاني کوتاه من که پر از اين گونه مواقع بوده، 

ا شده است... مجلة ما هرگز تعطيل نخواهد شد... و سرانجام من بر مشکالت غلبه پيد
ها غيرممکن نخواهد بود. به کنم که غلبه بر همة اين دشواريخواهم کرد. بلي... فکر مي

 هر حال چه ممکن و چه غيرممکن فعالً بايد کوشيد.
 

 1328پيش از شهريور 
توانم چندان اهميتي بدهم و با ه آنها را هم نميگاه من وجود همين دو زنست کتنها تکيه

هاي زندگاني و کارم، فدايشان کمال ميل حاضرم در برابر هر موفقيتي در يکي از گوشه
 کنم.

 
 1328شهريور  7دوشنبه 

مجله به هرحال انتشار يافت و يک غيرممکن، غيرممکني که کامالًَ به اين  4و  3شمارة 
ممکن گرديد و در ساية فعاليتهاي سخت و اعمال عجيب و مرحله رسيده بود، تبديل به 

 غريب و دور از انتظار اين کار مشکل آسان شد.
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 1328نيمه  اول شهريور 
اعتنايي به هرچيز و هرکس که ارتباطي به هدف من ندارد شعار من است. از اين پس بي

ود و ديگران هر شود بشاعتنا باقي خواهم ماند و مقتدر خواهم شد، هرطور که ميمن بي
ام، ديگر آخرين آوري که من گذراندهکنند بکنند. با اين زندگاني وحشتسرنوشتي پيدا مي

هاي هرگونه عاطفة لطيف در وجودم خشکيده است کجاست قدرت؟ کجاست قدرتي ريشه
هاي دور و دراز من صورت که به همة دردهاي زندگاني من پايان خواهد داد و به نقشه

 بخشيد؟ کجاست قدرتي که تنها مطلوب من است...؟اجرا خواهد 
 

*** 
 

اين اوضاع کينة مرا نسبت به اشخاص و حوادث، نسبت به مردمي که باعث همة گرفتاريها 
شوند شديدتر خواهد ساخت. من انتقام بسيار شديدي از اين محيط هاي من ميو بيچارگي

هايي که بهترين سالهاي جواني ها و دشواريو اين دنيا خواهم گرفت. انتقام اين سختي
مرا در کام تيره و سهمگين خود فرو بردند و عمر مرا در رنج و درد، در ناکامي و محروميت 

 به هدر دادند.
تر خواهد کرد. از اين پس ديگر رحمي مرا قوياين حوادث کينة مرا زيادتر و خشونت و بي

مقاصد من نخواهد گرديد.  دل من بر کسي نخواهد سوخت. ديگر هيچ چيز مانع اجراي
 ديگر هيچ اثري از نرمي و احساس، و از رحم و رقت، در وجودم باقي نخواهد ماند.

 

*** 
 

من با آن که در اين تابستان همه گونه وسايل عيش و خوشگذراني را فراهم داشتم، با آن 
ر و زيبا را نظيتوانستم از اوقات خود به بهترين وجه استفاده کنم و يک تابستان بيکه مي

در زندگاني تلخ سالهاي اخير خود داخل کنم، در اثر پافشاري در انتشار اين مجله، در اثر 
اي دچار ناراحتي و زحمت، دچار تلخکامي عالقمندي به ايجاد و توسعة اين جريان به اندازه

بر لب آب “و پريشاني شدم و به حدي رنج کشيدم که باور کردني نبود. در طي اين مدت، 
و من در هنگام گردش و تفريح و معاشرت هم غرق اندوه و  “کشتحيات تشنگيم مي
شد، کسب لذت کنم. گاه نتوانستم از وسايلي که گاهي برايم فراهم ميتلخي بودم و هيچ

 شناختم.وسيلة کسب لذت برايم فراهم بود اما وسيلة درک لذت را نمي
 

 1328ارديبهشت  31سه شنبه 
ه متنفرم و فقط به حال و مخصوصاً آينده توجه دارم. گذشته در نظر من من اساساً از گذشت

فقط عبارت از يک بخش بزرگ دور انداختني و يک قسمت کوچک عبرت گرفتني است. 
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سپارم... من همة کنم و آن را به فراموشي ميمن از گذشته نفرت دارم. از آن فرار مي
دارم. گاه يادگارهاي گذشته را نگاه نميهيچ کنم وپيوندهايي را که به گذشته دارم قطع مي

من اکنون نه يک عکس و نه يک نامه، نه يک يادگاري و هديه و نه هيچ چيز ديگري که 
ها، چه شيرين از يک خاطره گذشته حکايت کند، با خود ندارم... من از اين نوع گذشته

کنم. در خود تقويت مي باشند و چه تلخ، متنفرم و همواره استعداد فراموش کردن آنها را
 ام.مرا به گذشته چه کار؟ من براي حال و به ويژه آينده ساخته شده

 

*** 
 

مجلة ما توقيف شده است. در حدود ده روز است که مبارزة ما براي رهايي آن از توقيف 
شروع شده است و ادامه دارد، اکنون خيلي بهتر از پيش به پوسيدگي اين دستگاهي که بر 

کند و ماهيت اين تار عنکبوت وحشتناکي که دستگاه اداري ما نام دارد پي مي ما حکومت
 ام.برده

کار دبيرستان من هم نزديک بود کامالًَ خراب شود. من که در سال تحصيلي گذشته بيش 
از دوماه آن هم بسيار نامرتب به مدرسه نرفتم، نزديک بود نامم از رديف شاگردان کالس 

تانه من دوستاني دارم که ارضاي خاطر من براي آنان اهميت سوم خط بخورد. خوشبخ
دارد. رفتند و کار مرا درست کردند و دست آخر وقتي به هيئت يک مريض به دبيرستان 
رفتم، هرگونه اشکالي از ميان رفت. ولي امتحانات را به شهريورماه موکول کردم، زيرا 

ه رد شدنم خواهد انجاميد. اين چيزي بلد نيستم و به طور قطع شرکت من در امتحان ب
 ام.اولين باري نيست که من يک کار الزم به قول پدرم را، فداي يک امر مستحب کرده
اي که توقيف اين مجله و به جلو افتادن امتحانات نگذاشت درس بخوانم. دستگاه پوسيده
ماند و دولت نام دارد مانع از جريان عادي زندگي من شد، من به اين دستگاه خواهم فه

 سرانجام آن را منهدم خواهم کرد.
 

 1328آذر  18آدينه 
تفاوت شده است، حتي اين دو داشتم، اکنون برايم بيمي خيلي چيزها را که سابقاً دوست

کنم، ديگر هيچ مورد عالقة زني که چقدر مهربان و فداکارند، آن قدر که من تعجب مي
کنم، اما خيلي کم به يادشان هستم. از رد[ ميدار و مريز ]برخومن نيستند. من با آنها کج

کنم. در تبريز دلم داشتني بود لذتي احساس نميمسافرت که تاکنون خيلي برايم دوست 
کس چندان لذتي نبردم. ميل  براي هيچکس تنگ نشد و اينجا هم که آمدم از ديدار هيچ

ذتي ديگر از اين کار کنم ولي هيچ لبه کتاب جمع کردن در من مرده است. کتاب جمع مي
 شوم.ام ناقص باشد هيچ ناراحت نمياي در کتابخانهالمثل دورة مجلهبرم و اگر فينمي
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کرده ام. نه وقت دارم و نه حوصله... آن قدر سرد و يخمدت درازيست که اين زنها را نديده
آخرين ام که به طور قطع در ظرف مدتي که نه چندان طوالني است اين جاذبه شدهو بي

 وسايل رفع خستگي را از دست خواهم داد.
 

 1328آذر  19شنبه 
کند همين است: من قابل انعطاف هستم. اين بزرگترين و مفيدترين آنچه مرا متمايز مي

کند و عمده آنست که در خاصيت من است. البته جواني من هم به اين خاصيت کمک مي
مه چيز ديگر اين خاصيت گرانبها را از سالخوردگي هم بتوانم همين طور باشم و مانند ه

 دست ندهم... من در هر محيط استعداد تغيير شکل دارم.
 

 1328آذر  23چهارشنبه 
آيد که حقوق يعني علوم سياسي و اقتصادي را براي رشتة تخصّصي خود به نظرم مي

هايي را که خيال دارم ضمن تحصيالت عالي خود تعقيب انتخاب کنم؛ يعني همان رشته
 نمايم.

اما در مورد ادبيات و روانشناسي و مطالعات هنري، باز هم مطالعات خود را ادامه خواهم 
داد، ولي نه به عنوان رشتة تخصصّي و به هرحال بايد قسمت اعظم وقت مرا از اين پس، 

ها تخصّصي پيدا کنم. ساير مطالعات از تاريخ، اقتصاد و علوم سياسي بگيرد و در اين رشته
سفه و مطالعات جنگي و استراتژيکي )که خيلي به آنها عالقه دارم( را هم تا آنجا قبيل فل

که فرصت داشته باشم تعقيب خواهم کرد. اما در مورد فيزيک و شيمي و رياضيات تا آنجا 
به مطالعه خواهم پرداخت که براي بحث با اشخاص و صحبت در مجامع الزم است. بدين 

کنم تا به وظايفي که بعدها خواهم داشت را آماده مي نحو، هم در يک رشتة معين خود
مسلّط شوم، هم استعدادات ديگرم معطّل نماند و هم بتوانم شخصي که در مجامع قادر به 
ابراز وجود خويشتن است، باشم. اکنون بايد ديگر وسايل الزم، يعني کتابهاي مورد نياز را 

 تهيه کنم و به آنها مشغول شوم.
 

*** 
 

سائلي که در تبريز به آن متوجه شدم، اين بود که اطالعات عمومي من خيلي يکي از م
المعارف کوچک و سياري در نظر مردم به شمار روم. به  توانم دائرةزياد شده است و من مي

 کردند.داند معرفي ميطوري که آنجا مرا شخصي که همه چيز را مي
 

 1328آذر  26شنبه 
 د تنوع طلبي بودم. دوست داشتم همه چيز در اطرافم زود به آيد من همواره ]م[وجويادم مي
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هايي که مدتها بود در آن سکونت داشتيم، از اثاثية اتاقم، از زود تغيير کند. از منزل
آمد و همواره دوستدار ها زياد مأنوس بودم بدم مياطرافيانم و از همة چيزهايي که با آن

 تازگي و تغيير و تنوع بودم.
 

 1328آذر نيمه دوم 
توان از زنها توقع عشق داشت که عشق در قلب انسان وجود داشته باشد. فقط هنگامي مي

گاه نتوانسته است زني را دوست بدارد، چگونه مردي مانند من که در همة عمر خود هيچ
 تواند مورد عشق قرار گيرد و اصالً چه لزومي براي او دارد.مي
 

 1328نيمه دوم دی 
توانم به عنوان علل شکست تلقي کنم و اين دو عامل عامل بزرگ را ميدر نظر اول دو 

عبارتست از يکدندگي زياد من و پرداختن به چندين کار در آن واحد. من خيلي زياد 
ام و با اين که تلقينات زيادي در مورد وسيله بودن امور و يکدنده و غيرقابل انعطاف شده

ديل به شخص قابل انعطافي سازم، هنوز همان طور ام خود را تبام و کوشيدهاشياء کرده
 ام.سخت و يک دنده و مصمم البته زياده از حد، مانده

رماند و گيرد اشخاص را ميها نيز عبرت نميروش شديد و سخت من که غالباً از شکست
شود که بارهاي سنگيني بر دوش فرستد و در نتيجه باعث ميحوادث را به جنگ من مي

گذارد و دندگي مرا تقريباً تنها ميمرا به شکست دچار سازد... اين سختي و يک من بيفتد و
کشم و کنم، بر سر آنها اغلب فرياد ميکند من با همکارانم زياد تندي ميمغلوبم مي

خواهم هايم در موارد مهم همواره، تقريباً همواره درهم رفته است... در مواقعي که مي اخم
توانند به رنجانم و آنها که نميشوم و سايرين را مير بدي ميکاري انجام دهم، همکا

کنند. درصورتي که من بايد داد سالح خود من متوسل شوند ناچار اصالً ميدان را خالي مي
المقدور از به کار بردن آن و فرياد و خشونت را به عنوان آخرين اسلحه به کار برم و حتي

رويي تمام کنم. واقعاً عجيب است که من ا را با خوشخودداري ورزم و در اغلب موارد کاره
اي باشند، با ايشان بدين طرز ارادههاي بيبا اين که ميل ندارم دوستانم در دستم آلت

 کنم...اي تبديل ميارادهرمانم و يا به اشخاص بيکنم و آنها را يا ميخشن رفتار مي
آن از عيب نخستين خيلي کمتر شود و اهميت عيب دومي که در کارهايم مشاهده مي

دارم و چون باشد و من با يک دست چند هندوانه بر مياست، تعداد کارهاي من مي
دندگي بيش از حد اغلب کارها را نيز خودم بايد انجام مخصوصاً به واسطة تندروي و يک

ر همة شوم... من ناچارم درسم و بالنتيجه در اغلب آنها دچار شکست ميها نميدهم، به آن
شئون اجتماعي وارد شوم و در همة آنها حرکتي ايجاد کنم... من تا حدي حق دارم با يک 
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هاي کارم، همکاران کافي دست چند هندوانه بردارم ولي گناهم آنست که متناسب با زمينه
کاهم. ... اينها معايب اساسي هاي زياديم ميآورم و يا از عدة آنها با خشونتگرد نمي

اند و شايد بعدها نيز پي به نقائص هستند، معايبي که اکنون به نظرم رسيدهکارهاي من 
ديگري ببرم. مسئلة مهم آنست که موفق شوم اين معايب را بر طرف کنم و به 

هاي خود پايان دهم... من ناگزير بايد اکنون نيز با کمال شدت و سختي و با همة  شکست
ته دارم، به کارهاي عقب مانده و شکست دندگي و قوتي که در وجودم نهفخشونت و يک

خوردة خود مشغول شوم... زندگاني من، در منجالب شکست افتاده است، از هر سو چهرة 
بينيم که رو به سويم آورده است. در هيچ يک از مبارزات خود، کارهاي خود، ناکامي را مي

شوم و نه قادر به  ام موفقام. نه توانستههاي خود و وظايف خود، کامياب نشدهسرگرمي
 ام هرچه بيشتر شکست بخورم.ام. من فقط توانستهادراک لذت گرديده

 

*** 
 

اکنون باز با همة قواي خود براي آن که اقالً در يکي از قسمتهاي زندگانيم، يعني به دست 
شوم که سرانجامي عجيب دارد و ممکن است اي ميآوردن پول، پيروز شوم، وارد مبارزه

 ا بر باد دهد.همه چيزم ر
 

 1328بهمن  4سه شنبه 
کند. شوخي نبود، من براي اين ضربت آخري هنوز از خاطرم نرفته است و هنوز آزارم مي

اولين بار به يک نفر اعتماد تقريباً کامل کرده بودم، به يک نفر دلبسته بودم، يک نفر را 
خواستم ديدم و ميخود مي جزء بدن خود و وجود خو]د[ کرده بودم، يک نفر را تقريباً مانند

يا بهتر بگويم “ من دوم“و به يک نفر دلخوش بودم و آن وقت همين نقطة اتکاء، همين 
گويد از من جدا شد و همه چيز را ميان من و خود پايان داد. او با اين که مي“ نيمة من“

مرا  هنوز هم براي انجام دادن همة دستورهاي من مانند يک سرباز حاضر است و هر کار
با ميل به انجام خواهد رسانيد، در نظر من از دست رفته است و من همه چيز را بين خود و 

بينم. من يک طاق هخامنشي بودم که اکنون ناچار تبديل به طاق او به پايان رسيده مي
داشت از بين رفته است و اکنون خودم بايد خود را ام. ستوني که مرا نگه ميساساني شده

 نگاه دارم.
 

*** 
 

عالقه و دوست، بينقطة اتکاء، بيپشتيبان، بيمن بايد عادت کنم که همواره تنها و بي
عالقه غمخوار و رازدار و مانند يک گوزن وحشي و بياباني، تنها، يعني بيمورد عالقه، بي
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خندم، تنها باشم. گويم و ميکنم و ميزندگاني کنم. بايد ضمن آن که با ديگران کار مي
د احتياجي را که به ديگران دارم از ميان ببرم و به خود منحصر سازم. بايد فقط به باي

اعتنايي کارهاي خود بپردازم و هر لذتي را که در جوار ديگران ممکن است ببرم با ديدة بي
 نگاه کنم.

ممکن است ديگران بتوانند به من لذتي بدهند. ممکن است يک دوست کامل پيدا کنم که 
زباني باشد، ممکن است اين زنها با من وفادار بمانند يا به هر نحو حاضر براي من هم

باشند لذتي از معاشرت خود به من بدهند، ولي من بايد در عين اين که از اين لذات 
کنم به آنها دلبستگي پيدا نکنم. من بايد اوالً، احتياج به ديگران، احتياجي را که استفاده مي

شناسي و م از ميان ببرم؛ و ثانياً، نسبت به آنها هرگونه حقاز نظر شخصي به آنان دار
اي اي را در خود بکشم، تا اگر هم ديدم استفاده از فالن کس موجب ناراحتيعالقه

 اي بردم، گرفتار عواقب کثيف آن نشوم.شود و از او فايده نمي
ي از بدنم به ديگر چگونه ممکن است من باز هم به کسي اطمينان پيدا کنم؟ وقتي که نيم

وفايي کرد و همزبانم مرا ترک نمود؟ ديگر چه کسي پيدا خواهد شد که اين همه من بي
وفايي و بتواند با من شبيه و نزديک باشد و اين همه مرا تکميل کند و تازه از صفت بي

شود، عاري باشد؟ ديگر هيچ مردي و هيچ زني تلون که در همه کس به مقدار زياد پيدا مي
کند از تکيه به ديگران القة من قرار نخواهد گرفت. ديگر آن عاملي که مرا وادار ميمورد ع

لذت ببرم در من خواهد مرد... از اين پس من خواهم ماند و خودم... و براي اجراي 
توانم لذت ببرم، اصالً هاي وسيعي که در سر دارم خواهم کوشيد. براي من که نمي نقشه

 چرا لذت موجود باشد؟
 

*** 
 

شدم و اين شناس ميبردم، نسبت به آن حقتاکنون من وقتي از چيزي لذت مي
شناسي و عالقه مبارزه کنم. بايد کشانيد. اکنون بايد با اين حقشناسي مرا به عالقه مي حق

شناسي و عالقه بکنم... ديگر آن احساس احساس حقاز هرکس استفادة ممکن را ولي بي
 ر من وجود پيدا نخواهد کرد.شناسي نسبت به ديگران دحق

 
 1328بهمن  6پنج شنبه 
برم. از اجتماع آنها گريزم و در انزواي خود بسر ميام را دوست ندارم. از آنها ميمن خانواده

آورترين آيد که از فردفردشان... خانواده براي من مضرترين و نفرتهمانقدر بدم مي
ام. از سن چهارده ام از آن گريختهکه توانستههاي زندگاني است و من همواره تا آنجا  جنبه
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کردم، سالگي که با مادرم هرگونه ارتباطي را گسيختم. وقتي از سخن گفتن با او اعراض 
در اين تصميم من خللي وارد نشده است و اکنون خيلي بيش از چهارده سالگي در اين 

فراد خانواده هم که از دم قابل مورد اصرار دارم که با مادرم ارتباطي نداشته باشم... ساير ا
ارزند، بقيه را اصالً بايد فراموش عالقه نيستند و جز يکي دو نفر که به مختصر توجهي مي

 کنم. 
 

*** 
 

اي است و اگر اصالح نشود او را به کلي از ياد خواهم سيروس هم اکنون مرد بيزارکننده
عادي کنم و اگر نتوانستم او  کوشم که او را تبديل به يک شخص اقالًبرد. اکنون من مي

 را هم از زندگاني خود خواهم راند.
 

 1329ارديبهشت  20چهارشنبه 
تماسي که چند روزي است با يک مشت آدم معمولي و کساني که از نوع ايشان نيستم، 

شوند، مرا به ياد موضوعي انداخته است. تاکنون دارم و احترامي که آنها براي من قائل مي
کردم دوستانم از جنس خودم باشند، و مخصوصاً در اين امر مصر بودم که من سعي مي

حرفهاي مرا بفهمند و جز يک نفر که بيشتر آشناست تا دوست، همة دوستان من 
کند اشخاصي از نوع خود منند. البته انسان در ميان هم سطحان خود خيلي زياد نمود نمي

ا از تحسينات و احترامات ايشان سرشار و اگر هم بر آنها برتري يافته باشد. آن قدره
 شود، مخصوصاً اگر قدري هم سطح فکر آنها باال باشد. نمي

 
 1329مرداد  11چهارشنبه 

سه روز پيش به خانه بازگشتم. تقريباً دو ماه بود که از خانه خارج شده بودم و در منزل 
هر روز به من هايي که کردم. علت ترک منزل چه بود؟ عصبانيتپدربزرگم زندگي مي

آورد و عدم موفقيتي که در مسافرت مادرم به اروپا براي من پيش آمد، مخصوصاً روي مي
همين عامل مرا وادار به ترک خانه کرد. وقتي مادرم صريحاً و به تأکيد از مسافرت ابا کرد 

 و براي انحراف جهت سفر برادرم را پيش کشيد، من ديگر ديدم نبايد ماند.
بجز ده روز که به تبريز رفتم، در منزل پدربزرگم روزگار گذراندم، از بعضي  در اين دو ماه

لحاظ بد نبود و از ساير لحاظ تعريفي نداشت و سرانجام آنچه باعث بازگشتم شد، مشاهدة 
برادرم بود که ديدم از دست رفته است و خواستم بر او نظارت کنم و نجاتش دهم، اما 

يل يافته است. اين رفتن و برگشتن هم يکي از آن اعمال اکنون اين اميد هم به يأس تبد
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کند و به فايدة زندگاني من بود. يکي از آن حرکاتي بود که فقط انسان را سرگرم ميبي
فهمم که چقدر قشنگ خود را گول اندازد که کاري کرده است. تازه حاال ميخيال آن مي

ه در همة موارد زندگانيم من تاکنون خود فهمم که نه تنها در اين مورد بلکزنم. حاال ميمي
 ام. ام و عقب انداختهام، بازي دادهام، دلخوش کردهرا گول زده

 
 1329مرداد  14شنبه 

ها و کار به جايي رسيده که من جداً بايد بازرسي کاملي از خود به عمل آورم. خوشبختي
جويي روشن کنم و واقعاً  تهاي تو خالي را به دور اندازم. وضع خود را با حقيقاطمينان

ثمر، احمقانه و حتي مضر ببينم اين چه عواملي است که زندگاني مرا بدين نحو عجيب، بي
باف، تنبل و باور، خيالهاي من خيلي زياد است... من آدمي خوشساخته است. عيب
هاي ديگري هم هست، اما اينها اصلي است و مسئوليت مستقيم سمجم. شايد عيب

اي که من به خودم دارم، باعث شده لوحانههاي مرا به عهده دارند اعتماد سادهدگيافتا عقب
باور و زودباور باشم و اين موضوع باعث آن است که در موارد مربوط به خودم سخت خوش

 گرديده است که به طور کلي گول بخورم و عقب بيفتم.
 

 1329شهريور  16پنجشنبه 

آورش را به آورد و حسرت، چنگالهاي نيرومند و ترسمي گاهگاه اندوه و يأس بر من هجوم
دهد، در اين اوقات من به زندگاني که بيست و دو سالش گذشته است، در گلويم فشار مي

توانست اينطور نباشد، ترين و بدترين احوال سپري شده است در حالي که ميسخت
بود و نه سربلندي آورد.  انديشم. به زندگاني که نه خوش گذشت، نه با پيروزي توأم مي

 توانم از ابزار تأثّر خودداري کنم.کنم و نميفکر مي
 

*** 
 

گذرد که خودم روش زندگانيم را تعيين کردم. از آن وقت اکنون هفت سال از آن زمان مي
بينم که اگر منصفانه قضاوت کنم، تقريباً همه چيز را ها را به گردنم گرفتم ميکه مسئوليت

 ام.باخته
ن مأيوس نيستم و روش خودم را هم تغيير نخواهم داد اما با اين وصف من شکست م

ام، ديگران يا زندگاني خود را به خوشي و آسودگي صرف ام، در همه چيز باختهخورده
اند خود را تثبيت اند و يا در امور معمول زندگاني توانستهاند يا به موفقيتهايي نايل شدهکرده
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ام و هم خيلي زياد ]در[ امور زندگاني ام، هم به جايي نرسيدهد گذراندهکنند. اما من هم ب
 ام. مسئوليت اين اوضاع هم فقط به گردن خودم است.عقب افتاده

 

 1329شهريور  25شنبه 
تر خوانم، مخصوصاً ادبيات، اما ادبيات هم مانند عشق، اندوه را با من آشناکتاب زياد مي

رسد. .. من تيرگي را در رسم. همه چيز به اين نتيجه ميمي کرده است. از هنر هم به غم
کنم، تاريکي همه جا را فرا گرفته است. اما چشمان من همة پيرامون خود حس مي

 تر از آنست که روشنايي بعدي را نبيند.تيزبين
 

 1329شهريور  27دوشنبه 
جنگي توجه مرا هاي مختلف افکار سياسي و اجتماعيم هم بيش از همه مسائل از قسمت

ها را ها، هواپيماها و کشتيها، توپبه خود جلب کرده است. من اکنون انواع تانک
ام و با شناسم. از ميزان قدرت نظامي کشورهاي بزرگ اطالعات کاملي به دست آورده مي

ام. حتي در مسائلي مانند نبردهاي تانک و هاي نظامي جديد و قديم آشنايي يافتهتاکتيک
 ام.اندازه کردههاي بيواپيمايي و چگونگي تجهيز لشکرهاي پياده نظام دقتتأثير ه

 

*** 
 

هاي تهران راه مي روم، به ياد تهراني هستم که بايد در جاي اين شهر  هر وقت در خيابان
افتم که  بينم به فکر ارتشي و اجتماعي مي ساخته شود و هرگاه سربازان و مردم ايران را مي

 ه وجود خواهم آورد.سرانجام آن را ب
 

*** 
 

آميز جلوه کند که من از حاال اين همه به پيروزي خود ايمان شايد اين عجيب و مسخره
دانم که عملي خواهد شد همچنان که اطمينان ام و ميدارم، اما من اينها را احساس کرده

 نهايت خوشحالم.دارم سرانجام در جنگي هم شرکت خواهم داشت و از اين موضوع بي
دانم که در سالهاي آينده من اسلحه به دست خواهم گرفت و در مبارزاتي وارد خواهم مي

 شد و اين برايم از مسلمات است.
 

 1329شهريور  31آدينه 
دربارة روش حکومت، نه ليبرال و دمکراتم و نه سوسياليست و بشر دوست. من دوستدار 

ز حکومت در اين جمله خالصه حکومت متمرکز و نيرومندم. همة نظريات من دربارة طر
 “همه چيز در دست دولت، براي ملت.“شده است: 
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هاي ها و خشونترحميروم. همة بيمن يک ناسيوناليست صد در صد به شمار مي
مخصوص اين طرز فکر در من هست. من هرگز باکي از آن ندارم که در خياالتم و در 

باکي را در همه چيز، در من تهور و بي اعمالم با همة قدرتها طرف بشوم. ناسيوناليسم به
تفکر و تخيل و عمل تعليم داده است. به من آموخته است که هميشه اميدوار و کوشنده 
 باشم. به من ياد داده است که فقط ملت خود را دوست بدارم و آن را برتر از هر چيز بگيرم.

 
*** 

 
ها اعتقاد دارند احمق و دشمن آن من از شعارهاي آزادي و برابري بيزارم و کساني را که به

شمارم. از اعمال صلحجويان و بشردوستان متنفرم... و همة مؤثرين اجتماع امروزيم را مي
 دانم.استثنا شايسته اعدام ميبي
 

 1329مهر  5چهارشنبه 
خواهم دانشمند و محقق بشوم... من که خيال فيلسوف و نويسنده شدن ندارم. من که نمي

ام هرچه توانم... من فقط توانستهدانم بايد چگونه باشم و نميکه من ميبدبختي آنست 
توانم بيشتر از خود ناراضي باشم. عيوب خود را کشف کنم و غمگين باشم از اين که نمي

آميز ام. شکستي که افتضاحخود را اصالح کنم. امسال هم يک شکست تحصيلي خورده
حالي است، نشانة حداکثر حجب و گري و بي اليقيدي، الاباست، يعني نشانة حداکثر بي

جبن و ضعف. به عالوه بر خالف سالهاي پيش هيچ دلخوشي هم در برابر اين شکست 
گرفتند، کوچک ندارم حتي در نظر ديگران هم که تاکنون همة شکست مرا نديده مي

 ام، ديگر عالقمندترين معتقدين من هم از دستم به تنگ آمده است. شده
ام، هيچ يک ارزشي نداشته است. يا کتاب سالگي مرتکب شده 22که در طي  کارهايي

ام و مقداري هم کارهاي ام و يا به سفر رفتهام، يا در خانه ماندهام، يا موزيک شنيدهخوانده
ام. وقتم کامالً تلف شده است... از دست کتاب و موسيقي به ديگر، هيچ فايدة عملي نگرفته

شوند که من در گذارند به کارهاي ديگر برسم. اينها باعث مييند که نميام. اينهاتنگ آمده
 زندگاني اجتماعي و خصوصي همواره دچار شکست باشم.

 
 1329مهر  16يکشنبه 

کند، ساعات زيادي است که در آنچه بيش از همه در زندگاني روزانة من جلب توجه مي
ساعت از اوقات من در خانه صرف  18برم و در حقيقت به طور متوسط روزي خانه بسر مي

مانم و يا به شود. و به طور کلي هر وقت بيرون کار الزمي نداشته باشم در خانه ميمي
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آيم و بسيار شده شود دو شبانه روز از خانه بيرون نميگردم. به طوري که گاه ميخانه برمي
ام. منزل ما ازگشتهشب که موقع بيرون رفتن است، من به خانه ب 7و  6است که در ساعت 

کنم و از خاموشي ها تنهايي را در خانه احساس مياغلب اوقات خلوت است و من ساعت
ها عموماً تنها هستم و به نظر من بهترين ساعات زندگيم را برم. شبکامل آن لذت مي

هاي تقريباً زيبايي دارد، هاي خاموش و تنها در اين خانة نسبتاً کوچک که شبهمين شب
دهد... هرگز ميلي به معاشرت و سينما و غيره ندارم. اگر مجبور نشوم، هرگز يل ميتشک

ام از دست خودم سر دارم. هيچ وقت حوصلهقدمي براي خروج از محيط خانه بر نمي
هاي خيلي طوالني با خودم تنها باشم و اين مورد تمايل زياد من توانم مدترود و مي نمي

خواهد شوم و همواره دلم ميدر خانه تنها نيستم، خسته ميهم هست. فقط در اوقاتي که 
کند. از مصاحبت مادر و برادرم مرا بگذارند و از خانه خارج باشند. اين هميشه مرا راضي مي

برم و کمتر جوياي آن هستم، مگر آن با ديگران، حتي دوستان نزديکم چندان لذت نمي
ه باشم، البته به همان اندازة سابق به آنها که تصادفاً آنها را ببينم و يا کارشان داشت

 بينم.شود و آنها را هم خيلي کم ميمندم، اما مثل گذشته وقتم صرف دوستان نمي عالقه
 

*** 
 

ام، از ام و آزمودهام، براي خود دست و پا کردهتاکنون من انواع تفريحات را که توانسته
مجامع دوستانه، مجلس شراب و زن تا  معاشرت با ياران يکدل و زنهاي دلخواه، شرکت در

 ها و ساير تفريحاتي که معموالً در دسترس ما قرار دارند.ها و کابارهحضور در کافه
 

 1329آبان  27پيش از 

ام و پس از گرفتن معافي حتماً به سر کاري به سختي در فکر پيدا کردن کاري برآمده
شده است و بايد خيلي چيزها را خودم  کم غيرقابل تحملخواهم رفت، زيرا زندگاني ما کم

 آيند.تهيه کنم. پدر و مادرم از عهدة تأمين احتياجات ضروري من هم ديگر بر نمي
 

 1329آبان  27شنبه 

نسل ما کودکي را در سالهاي حکومت بيست ساله بسر آورد و هنوز کامالً اين دوران را 
ها و آغاز شد. ما در اثر ظاهرسازي ترک نگفته بود که حملة روسها و انگليسها به کشور ما

گرفتيم و داراي غروري شده بوديم که نه فريبکاريهاي گذشته، اوضاع کشور را جدي مي
هاي خارجي و اوضاع ها پيدا کردند. از اين رو حملة ارتش هاي ما داشتند و نه بعدي قبلي
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جاي گذاشت و  هاي کوچک ما آثار شديدي به فضيحت باري که کشور ما پيدا کرد، در دل
 کشي در ما تقويت شد.حس انتقامجويي و کينه

هاي پاک و عواطف سرشار  بر اثر اين جريانات، ما کودکان چشم و گوش بسته که جز دل
چيزي در دست نداشتيم، وارد ميدان مبارزه شديم و از هشت، نه سال پيش به جاي آن که 

ارزات سياسي و اجتماعي کرديم که سالهاي کودکي را به بازي و تفريح بگذرانيم، صرف مب
 در اجتماع ما چندان تأثير نکرد، ولي خود ما را از پاي درآورد.

 

*** 
 

ايم. ما ايم که از همة کارهاي عادي زندگي عقب ماندهبخت و خستهما اکنون نسلي تيره
آن مويزهاي غور نشدة بدبختي هستيم که سرنوشتمان در رنج و زحمت خالصه شده 

اراي عمرهاي کوتاه و دور از لذت و شيريني هستيم و محکوم به تحمل بارهاي است. ما د
باشيم که اغلب هم به خود ما ارتباطي ندارد. مغزهاي زودرس بدبخت ما، اندوهي مي

برند که بسيار زودتر از هايي ميهاي مسئوليتوجودهاي غير مستعدمان را به سوي گرداب
کنند که هرگز تناسبي با ما ندارند... هر دوران هايي ميغماند و دچار موقع به ما روي آورده

آورد و در هر مرحلة هاي بدش را به ارمغان ميها و جنبهزندگاني براي ما فقط دشواري
روز و شوربختي کنيم. ما نسلي تيرهاش برخورد نميزندگي به چيزي جز چهرة زشت و تيره

گيريم. ما بار هر مسئوليتي را از دوش  هاي ديگر قرارهستيم که بايد سپر بالي نسل
هاي جواني خود را پژمرده  ايم و اکنون در زير سنگيني آن گلگذشتگان و آيندگان ربوده

 سازيم.مي
 

 1329آذر  12يکشنبه 
از جانب برادرانم تا حدي آسوده خيالم، وضعشان روشن و عادي شده است. خودم هم بيش 

دارم و به زودي به مدرسه خواهم رفت. اما مرددم که از مدت کمي به گرفتن معافي نظام ن
بر سر کار روم يا کالس. گويا راه حل دومي بهتر باشد و امسال الزم باشد که کمي بيشتر 

 به تحصيل بپردازم.
 

*** 
 

فصل کار و نويسندگي رسيده است کتاب جالبي را خيال دارم تا يکي دو ماه ديگر تمام 
خواهد بود. يک اثر تبليغي است با ضمير اول  “ليست هستممن يک ناسيونا“کنم. عنوانش 

 کنم چيز بديع و تازه و مؤثري بشود.شخص دربارة بعضي صفات و عقايد من. فکر مي
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 1329آذر  14سه شنبه 

هاي من احترام و فريفتگي بيش از حد پدر و مادر افتادگييکي از علل مهم برخي از عقب
وده است. در طول زندگاني، کارهاي غيرعادي و و نزديکان من دربارة شخصيت من ب

زودرس من چنان جلوي چشم اطرافيان مرا گرفت که ديگر هر کاري را براي من مجاز و 
پسنديده شمردند. هرچه در امر تحصيل کوتاهي کردم کسي اصالً خيال نکرد که کار بدي 

 ي از کسي درنيامد.اعتنايي کردم، صدايکنم، هرچه به ديگران و به نظريات ايشان بيمي

در خانه مشروب خوردم، زنها را راه دادم، قماربازي کردم، از شانزده سالگي سيگار کشيدم، 
هروقت خواستم از منزل غيبت کردم و به طور خالصه هرکار خواستم کردم و اين آزادي 

 مطلق که همراه با تحسين ديگران نيز بود مرا لوس کرد.
 

 1329دی  20پيش از 

ام و خواهم رفت. اميدوارم آن را هم به زودي پايان ارهاي نظام وظيفة خود رفتهبه سراغ ک
ناپذير دهم و بر اين کابوسي که به روي زندگانيم افتاده است، کابوس شکست جبران

ام و يک شش فصل را نوشته “من يک ناسيوناليست هستم“تحصيلي خاتمه دهم از کتاب 
يان خواهم رساند، ولي اين تازه چرکنويس و طرح فصل ديگر را هم به همين زودي به پا

 کتاب است...
نشيني و انزوا هاي کوتاه و استثنايي درحال عقبپنج سال است که من صرفنظر از دوران

نوايي دست بگريبانم. دردهاي روحي و برم و با رنج و درد و با سختي و اندوه و بيبسر مي
هاي ماه خفتن بر بستر بيماري، شکستها و انزواهاي طوالني، شش جسمي، تنهايي

چيزي و فقر و گوناگون و پياپي در زندگاني سياسي و اجتماعي و خصوصي و تحصيلي، بي
ماندگي و ناتواني و استغراق در درياي اندوه و رنج در اين پنج سال ناراحتي، احساس عقب

 اند...مرا هرگز رها نکرده
چهار سال در زندگاني عقب انداخته است و ديگر حوادث پنج سالة اخير فقط مرا در حدود 

موفق نشده است به کلي مأيوس و دلسردم کند، يا به فکر خودکشي و انتحارم بيندازد و يا 
 اعتنايي به همه چيزم بيفکندخوري و القيدي و رندي و بيگري و مشروببه دامان صوفي

 
 1329دی  20چهارشنبه 

ناي خوشي و اندوه و پيروزي و شکست را دانستم. مزة سالة گذشته من کامالً مع 9در اين 
زنها را چنان که بايد و شايد چشيدم. دوستي و عشق و دشمني و هوس را شناختم... تقريباً 
همة کارهايي را که ممکن است جواني در محيط ما انجام دهد آزمودم... زندگاني پشت و 
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ند که مزة خود را به من نچشانده باشد رو و زير و باالي خود را به من نشان داد. چيزي نما
 اي از آن را نکرده باشم.و کاري نماند که نمونه

 
*** 

 
به تدريج از همان سالها من به مسائل ديگري متوجه شدم که ربطي به دوران کودکي 
نداشتند، مانند عالقه به انزوا و مطالعه و مباحثات با بزرگترها و همچنين مطالعه در روحية 

 گران... خود و دي
روم، با اين که بيش از بيست و کنم که چگونه رو به پيري ميشوم. حس ميدارم پير مي

کنم که اين سن براي من آغاز دو سال ندارم، يعني در آغاز جواني هستم، اما احساس مي
 پيري است، زيرا بدبختانه آغاز جواني من در سيزده سالگي بود...

ديگر جداً دست از بازي و تفريح و سر به هوايي  کم از سيزده و چهارده سالگيکم
برداشتم... من به جاي اين که در بيست سالگي جواني را شروع کنم در چهارده سالگي به 

 اين دوران رسيدم و اينک عجيب نيست که پس از طي هشت سال رو به پيري باشم.
 

اني را هنگامي که فقط هشت سال داشتم، پي به مهمترين موضوعي که دوران جو
کند بردم، يعني زن و ماهيت و تأثير او را کشف کردم. در همان سنين براي مشخص مي

من زن همبستر و زن همزبان مشخص شد و من طبيعتاً آن قدر در اين مورد افراط کردم 
خواستم با زني که ها را کامالً به دو دستة مشخص تقسيم کرده بودم و نمي که تا سالها زن

کرد کوچکترين رفتار شهواني بکنم و بود و احتياج همزباني مرا رفع ميام مورد عالقه
همچنين حاضر نبودم که کوچکترين توجهي غير از توجه شهوي به زناني که در اين دسته 

 قرار داشتند بنمايم.
 

 1329بهمن  10پيش از 
صفات عمومي و اصلي من که تا هنگام مرگ نيز در من خواهند بود، يعني سرکشي و 

شوند که من يک سره تسليم جريانات اجراجويي و ناسيوناليسم شديد، مانع از آن ميم
 معنوي بشوم.

 
 1329بهمن  10سه شنبه 

 به اميرآباد رفـتم و به خاطر موضـوع بي اهميتي به داخل منطقه  132۵ارديبهشت  27روز 
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ک مين از پا گذاري شده قدم نهادم و پس از طي تقريباً صد قدم به ضربت انفجار يمين
 درافتادم.

اعتنايي خود آورم، وقتي حالت خود را، حالت عادي و بياکنون وقتي آن روز را به خاطر مي
رفتم در نظر مجسم گذاري شده به سرعت راه ميرا هنگامي که در داخل منطقه مين

 افتم. من هرگز در هيچ خيابان و گردشگاهي به آن اندازهکنم، از تعجب به وحشت مي مي
آور را در هيچ نقطه ام و هيچگاه چنان حالت عجيب و ترساعتنا نبودهخونسرد و بي

اعتنايي و عدم توجه به کنم کمتر موجودي در جهان به آن درجه از بيام. گمان مينداشته
 سوي مرگ رفته است.

ي دادم، چند روز بعد حتماً جان خويش را فدااما من اگر آن روز پاي خود را از دست نمي
کردم. آن روزها تصادفات خطرناک برايم رخ انگاري وحشتناک خود مياعتنايي و سهلبي

نتيجه داد. دوچرخه من مانند اين بود که حتماً مأموريت کشتن مرا دارد. همه آن حوادث بي
 ماند. 

تر بود. من با چشمان اما اين يکي سرانجام از پايم درافکند. اما رفتارم پس از انفجار عجيب
خواستم قطعه گوشتي را که نقطه اتصال قسمت بسته و مجروح و با تن زار و نگون مي

غلطيدم، مجروح و سالم پايم بود ببرم و در همان هنگام در حاليکه از درد به روي زمين مي
 کرد...مغزم مانند اوقات عادي کار مي

. من رفتاري سپس شش ماهي که بستري بودم شاهد تظاهرات جديدتري از روحيه من بود
سال  18افتم. من در آن وقت فقط به زحمت کردم که اکنون خودم هم از آن به تحير مي

در اثر اين واقعه من هيچ ضرري نديدم و “داشتم. همان موقع در دفتر خاطرات خود نوشتم 
اين تصادف نه تنها خسارتي به من “حتي در جاي ديگر نوشتم “ چيزي از من کم نشد.

که نفع زيادي هم براي من داشت به طوري که اکنون خيلي ميل دارم از اين وارد نکرد، بل
 “روزها تا پايان عمر بسيار بر من بگذرند.

است. من  شدهاي چنان با حوادث دردناک و تلخ روبرو ميپيداست که چنين روحيه
را  خوشترين اوقات زندگانيم را در آن شش ماه گذرانديم. در آن هنگام نيز همين اعتقاد

اين “ بينم...اکنون من حيات خود را سراسر آميخته با خوشبختي و سعادت مي“داشتم: 
حادثه در همان هنگام در من کوچکترين تأثير مخالفي نکرد و حتي به مقدار زياد بر 

 باکي عجيم افزود.خوشبيني مفرط و بي

 

ة خوشي نداشتم و به ( چند ماهي بود با پدرم ميان1324آن هنگام هفده ساله بودم )اواخر 
اصطالح با هم قهر بوديم و من که از سيزده سالگي روابطم را با مادرم قطع کرده بودم 
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ديگر به کلي دست از خانواده شسته بودم. با پدرم چند ماه بعد به ناچار آشتي کردم، اما 
 وضعم با مادرم هنوز فرقي نکرده است.

وجود من غرق فعاليتهاي سياسي  1321س از آن روزها مانند امروز و مانند همة سالهاي پ
بود و مخصوصاً در آن هنگام اشتغاالت سياسي خيلي بيش از هر موقع ديگر زندگي مرا در 

 خود فرو برده بود. خيلي از خودراضي و مغرور و سرکش بودم.
 

*** 
 

ابط ام واقع شده بود گفتم ديگر بايد به رودر همان مواقع به دختري که خيلي مورد عالقه
شود... خودمان پايان بدهيم، زيرا من ترا خيلي دوست دارم و اين عالقه مانع کارهايم مي

کنم که شايد تا هاي دوران زندگانيم برخوردم و اعتراف مي ترين زنبعداً به يکي از جالب
اي بودن در هاي وسيلهحدودي عاشق او نيز شدم. از همان هنگام بود که نخستين نشانه

د و من توانستم به اين موضوع متوجه شوم که همه چيز را بايد در برابر هدف من پيدا ش
خود چون وسائلي بيانگارم و به هيچ چيز آن قدر دلبسته نشوم که مانعي در راهم شود... از 

 همان وقت بود که دريافتم وجودم داراي چند جنبة مختلف است...
وزگار جواني من بود و از همان جا سير سالگي در زماني که اوج ر 18و  17در فاصله ميان 

هاي زندگانيم برخوردم و يکي  ترين زنمن به سوي پيري آغاز يافت، با يکي از جالب توجه
ام به کسي پيدا کنم در خود احساس کردم... تمام هايي را که توانستهترين عشقاز شديد

يندي بود، هم وسيلة عوامل ايجاد يک عشق کامل موجود بود. هم زن بسيار جالب و خوشا
شد و هم از همه باالتر يک عالقة متقابل ديدار هميشگي و تماس دائمي برايم فراهم مي

پسندم، يعني در ميانمان وجود داشت. کيفيت اين عالقة متقابل هم چنان بود که من مي
اگر  اممند و اصوالً در همة روابطي که با زنان داشتهمن بيشتر مورد عالقه بودم تا عالقه

اي به ايشان داشته باشم. اما توانستم عالقهشدم نميبيشتر مورد عالقة آنها واقع نمي
گيرد مانع از آن شد که من واقعاً و سرکشي و تمردي که همواره مرا در هر مورد فرا مي

کامالً گرفتار عشق او شوم و حتي کوچکترين اظهار عشق صريحي به او بکنم. مدتها وقت 
گريختيم و کنايه گذشت. يک جنگ پنهاني همواره در ميان ما بود، از هم مي ما به گوشه و

 آورديم.به سوي يکديگر روي مي
ها را از خود بترسانم. ام که آنام و ميل داشتهها ظالم بوده من همواره در رفتار خود با زن

 کردم. خالصه يکي ازسالگي هم اين روش را به شدت اعمال مي 18و  17در همان 
ترين حوادث عاشقانة زندگانيم را در آن اوقات بسر بردم. همه چيز، ترين و جالبقشنگ

همة عوامل براي آن که اين حادثه را زيبا و دلپسند بکند موجود بود. صفات ما، خصوصيات 
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داشتني بود. من نقش يک مرد ما، شکل و رفتار ما و نوع ارتباط ما، همه خوشايند و دوست
ه داشتم و او نقش يک زن کامل را. اما اين دو کمال از ايجاد يک عشق کامل را به عهد

کامل ناتوان بود... من موجودي بودم که تحت تأثير همة عوامل حالتي رؤيايي و آسماني 
پيدا کرده بودم. هم ظاهر خوبي داشتم، هم متهور و بيباک بودم. هم به اندازة خود چيز 

م غرق در حوادث غيرعادي و شيرين بود. اين عوامل خوانده و فهميده بودم و هم زندگاني
رفت اما سرش در دست به دست هم داد و مرا موجودي ساخته بود که بر زمين راه مي

ها بود. من در آن هنگام آن قدر از همه سو مورد توجه و تحسين و عالقه قرار  آسمان
غيرطبيعي بود و به حدي  داشتني واي پرحادثه و دوستداشتم و ضمناً زندگانيم به اندازه

بين نداشتم و بر ام با همساالن و امثال خودم زياد شده بود که ديگر چشم واقعفاصله
هاي هوس و خطر، جهان را از ياد  هاي جواني و زيبايي و عشق و ماجراجويي، بر بال بال

 برده بودم.
 

 1329بهمن  19پنجشنبه 
ست. زبدة نسل گذشتة ما که کمونيسم را به بدبختانه اوضاع از هيچ نظر قابل اميدواري ني

وقيحانه و  “فرار“اين کشور آورد، اکنون تسلط حقيقي و کامل بر اوضاع يافته است. پس از 
عجيب زندانيان سياسي، اينک بر من مسلم شده است که هر آن بايد در انتظار غلبة 

 کمونيستها در اين کشور باشم.

اند؛ تودة ايراني اه انداختند کاري از پيش نبردهملّيون با همة جوش و خروشي که به ر
کمونيست نيست و بيشتر به سوي مليون گرايش دارد، ولي اين افراد فاقد قدرت و شهامت 

کاري هستند که در هر کشور موظفند جاي خود انقالبي هستند. اينها آزاديخواهان محافظه
وران بازاريان و طالب و ملي بر پيشه ها واگذارند. جبهةها و يا کمونيسترا به ناسيوناليست

تا حدي کشاورزان متکي است نه بر جوانان دانشجو و پيشرو و کارگران، افراد مبرز و مؤثر 
دهند. مصرف تشکيل ميجبهة ملي را برخي کارمندان دولت و گروهي جوانان مذهبي بي

ه کارهايي جز ايجاد اين جبهه با اين افراد و رهبران و اتمسفر تشکيالتي و سياسي مکرر ب
 شود.هاي آن در برخي اصالحات خالصه ميجار و جنجال نيست و حداکثر پيروزي

اند و با آن که رهبران برخالف، کمونيستها قدرت خود را بر کارگران و جوانان استوار ساخته
هاي  ايشان هم شهامت و لياقت انقالبي ندارد، باز به واسطة اتمسفر خاص محيط

رانجام ممکن است يا در اثر سازش اربابشان با انگليسها و با به واسطة جلب کمونيستي، س
موافقت باطني برخي تشکيالت کشوري به نحو مسلحانه يا نيمه مسلح بر کشور ايران 
تسلط يابند. به عالوه، در اثر جنگ جهاني که ديگر بعيد نيست به طور حتم خواهند 

شکيالت حزب توده به طور مخفي )ولي چه توانست قدرت را به دست بگيرند. اکنون ت
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ها و نشريات علني و غيرعلني دارند و موافقت کند. روزنامهمخفي( به شدت فعاليت مي
هاي مخفي ايشان به وسيلة هاي حاکمه و اداري با ايشان به حدي است که روزنامهدستگاه

آورد افراد ره شود! افکار کمونيستي کهپست و کامالً مانند نشريات عادي منتشر مي
برجستة نسلي قبلي ما است، اکنون در عدة زيادي از افراد نسل ما رسوخ کرده است و ما 

ايم، اکنون بايد در انتظار نسل بعدي باشيم، زيرا که ناسيوناليسم را به اين ملت شناسانده
هاي گذشته به کلي از حيطة قدرت ما خارج است و نسل خودمان هم خيلي دير نسل
 کند.ي ما را باور ميهاحرف

سال دارند  2۵و  20افکار ناسيوناليستي که به وسيلة نسل ما يعني کساني که اکنون بين 
کند و تازه صفات شود، به واسطة نداشتن وسايل تبليغ، به کندي پيشرفت ميرهبري مي

مضر، هاي طلبينامناسبي که در افراد برجستة نسل ما وجود دارد و مانند ناسازگاري و جاه
اکنون در حدود سه جريان ناسيوناليست بوجود آورده است. هريک از اين دو يا سه جريان 

کند و با ديگر جريانات بيش از مخالفين دشمني دارد. اينها که يک فکر به تنهايي کار مي
هاي عظيم دشمنان خود، کودکانه با يکديگر نزاع توجه به پيشرفتکنند، بيرا تعقيب مي

گيرند. نسل ما شايستگي انقالبي دارد و خواهد هاي احمقانه از يکديگر ميبهانهکنند و مي
توانست سرانجام بر مشکالت فائق آيد و سرنوشت ميهن ما را تغيير دهد، ولي اين کار 

ها عملي نيست و ما نخواهيم توانست بر گذشتگان خود، بر بدبختانه به اين زودي
ر پس از پيروزي کمونيستها قدرت کافي بدست خواهيم کمونيستها پيشي گيريم. ما به ناچا

آورد و جاي آنها را خواهيم گرفت. اما چقدر خوب بود که ما زودتر از اينها به پيروزي 
 رسيديم. مي

هاي من در راه اتحاد و پيشرفت جريانات مختلف ناسيوناليست صرف همة کوشش 
هايي ناسيوناليسم اکنون پيشرفت بينياي نرسيده است. جهانشود اما هنوز به نتيجه مي

کرده است؛ شايد در سراسر ايران اکنون دو سه هزار نفر باشند که اين عقيده را در مراحل 
مختلف آن داشته باشند. اما اين کافي نيست، ناسيوناليسم بايد همة نيروهاي انقالبي 

شامل شود. کارگران اجتماع مانند کارگران و مخصوصاً جوانان، جوانان نورس و تازه کار را 
 هاي حال و آيندة ناسيوناليسم هستند.اند، اما جوانان، جوانان اميداز دست ما بيرون رفته

 
 1329بهمن  22يکشنبه 

من نه تنها در گفتگو با ديگران، بلکه در عموم موارد ديگر زندگاني اجتماعيم نيز ناچارم 
وجود خويش گردم. من بايد خود را  گاه به نفهمي بزنم و مانع از بروز ماهيتخود را گاه
کنند. اين چه هستم نشان بدهم. اين مردمند که مرا وادار به اين قبيل کارها ميغير از آن

آيد و اصرار دارند که گول بخورند و مردمند که از صراحت و روشني و حقيقت بدشان مي



286 

ردم آنقدر بدبختند که ما خواهم از مردم متنفر باشم، به نظر من مملعبه قرار گيرند. من نمي
کنند. من عمل را دوست دارم حق نداريم از آنها متنفر باشيم، اما همين مردم مرا وادار مي

 کنند که بيشتر حرف بزنم.اما مردم مرا مجبور مي
 

 1329اسفند  26
وظيفه تقريباً  ام و اکنون تا گرفتن معافي نظامهايي کردهدر زندگاني خصوصي نيز پيشرفت

اي ندارم و از آغاز سال آينده خواهم توانست براي نامنويسي فعاليت کنم و به لهفاص
 زندگاني خود سر و صورتي بخشم.

 
 1329اسفند  29چهارشنبه 

توانم مطابق معمول بيالني از اين سال ترتيب مي 29اينک در پايان سال پرماجرا و دشوار 
الة سال گذشته بود. من در اين سال دهم و خود را بررسي کنم. امسال براي من درست دنب

سرنوشتي مشابه پارسال داشتم. در همه جا شکست خوردم. زندگانيم در سکوت و خموشي، 
هايي نتيجه، کوششهاي مداوم ولي بيدر انزوا و قناعت گذشت و شبانه روزم را کوشش

 بخشيد، فرا گرفت.اي نميکه اقالً در همان موقع هرگز نتيجه
هاي پارسال را تکميل کرد و مرا که هنوز درس عبرت نگرفته بودم کامالً دشواري 29سال 

منتبه ساخت. سير شخصيت من هم مانند حوادث کمتر تغييري کرد. من در جادة اعتدال و 
تر سرد شدن و خشک قضاوت کردن، همچنان پيش رفتم و هر زمان در اين عادت راسخ

 گير داشته باشم....لقي کنم و نظري همهاعتنايي تشدم که همه چيز را به سردي و کم
قسمت مهمي از عمر من به تنهايي و در خانه سپري شد. از معاشرت و  29در سال 

جوشـش با ديگران، از تفـريح و خوشـي و تنـوع رويگردان شدم. اغلب اوقاتم با خودم 
قيت هايم منحصر به يک جنبه شده بود و در آن جنبه هم هرگز موفگذشت، فعاليتمي

 قطعي بدست نياوردم.
 

 1330ارديبهشت  17سه شنبه 
شود، باز توجه به اوضاع سياسي فکر مرا با آن که اوقاتم بيشتر صرف امور درسي مي

مشغول داشته است، مخصوصاً وقتي ديدم در اواسط بهمن ماه گذشته اظهار نظرهايي 
ا وقايعي رخ داد که به کلي راجع به اوضاع کرده بودم. از اواسط اسفندماه گذشته در کشور م

آرا، همه چيز عوض شد. نفت ملي شد و چند روز بعد بايد ورق را برگرداند. پس از مرگ رزم
وزير شده و تا امروز چنان خوب بازي کرده از کمپاني خلع يد شود. دکتر مصدق نخست

 است که من اطمينان زيادي به پيروزي او دارم.
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سازند و حزب توده انگليسها در جنوب عشاير را مسلح مي اکنون جريانات تغيير کرده است.
شود و در مجلس جمع به نحوي بسيار عجيب تقويت يافته است. در خزانه پولي يافت نمي

اند که جبهه ملي را خرد و نابود کنند. انگليسها که کارد به زيادي مترصد نشسته
ها باالخره معلوم نيست چه ائياند و آمريکاستخوانشان رسيده است دست به خرابکاري زده

خواهند. اکنون چنان وضع بحراني وحشتناکي در ميهن من حکمفرماست که هرگز مي
 نظيري نداشته است.

هيچ روزنة اميدي جز مهارت ديپلماسي دکتر مصدق و جنبش و بيداري نسبي عموم مردم 
ن يابد، موجود المللي که در اثر مهارت ممکن است به نفع ما جرياو يک وضع خاص بين

که به پيروزي تقريباً اطمينان دارم باز کنم. در عين آنترسم، پنهان نمينيست. من مي
ترسم آن قدر دشمنان نيرومندند که جاي خوشبيني نمانده است. اما مسئله آن است که مي

سال در تاريکي خود را آمادة  70دکتر مصدق که تاکنون نظر خوبي چندان به او نداشتم 
وزيري تاکنون از يک مرد اصولي و مبارز و روزها کرده است. وي از بدو نخستاين 

شناس تغيير شکل داده است. همة اقدامات او سيستماتيک به يک ديپلمات زبردست موقع
روست، وزراي او همه کساني هستند که هيچ حسني جز معروفيت و آميز و ميانهاحتياط

د. از همان آغاز کار دست به کارهاي عوام حسن شهرت در محافل متنفذ کشور ندارن
اي بسيار مختصر با هزار تعارف و لفاظي تقديم فريبانه و خوش ظاهر زده است. برنامه

اند که دولت کرده و رأي اعتماد گرفته است. دستگاه تبليغاتي جبهة ملي کامالً سعي کرده
کردن نفت قائل شوند، تا را اساساً به خود منتسب نکنند و براي آن فقط يک وظيفه، ملي 

 عجز و ناتواني آن را بپوشانند و ضمناً به طور حتم در اين مبارزه پيروز شوند.
ها براي آن که سر دولت را به جاهاي ديگر گرم ايهاي عمال شرکت و تودههمة کوشش

نتيجه مانده است و اين دولت تصميم دارد انگليسها را از ايران بيرون بريزد. کنند، بي
اي نمانده است که به ايران نيرو پياده کنند و يا عشاير را نون براي انگليسها جز اين چارهاک

المللي مؤثر را طرح اجراي ملي شدن به قيام وا دارند، مخصوصاً که امکان هر تحريک بين
رو و منصفانة خود از ميان برده است. همين دو موضوع است که نفت با ظاهر کامالً ميانه

حشت دچار کرده، اگر انگليسها حماقت را به اين حد بکشانند که به ايران حمله مرا به و
خواران خود را با کمک خائنين کمونيست در کنند و پاي روسها را باز نمايند و يا اگر جيره
 ساير نقاط به شورش وا دارند، چه خواهد شد؟

حول بزرگي است؛ تا يکي دو ماه ديگر تکليف روشن خواهد شد. کشور ما در آستانه ت
دانم و به تر ميتحولي که همه چيز را تغيير خواهد داد. من احتمال پيروزي را عاقالنه

همين علت است که بايد خود را براي مواجهه با تغييرات آينده آماده کنم. خيلي از اصول 
ها دشوارتر تبليغاتي ما به ناچار تغيير خواهد يافت، پيروزي مليون، کار را بر ما ناسيوناليست
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خواهد کرد و ما بايد به سرعت خود را آماده براي مواجهه با تغييرات بعدي افکار عمومي و 
 ساير مقتضيات بکنيم.

 

 [ 13] 30خردادماه  19يکشنبه 

گردم، اندوه تا چند روز بعد گريبانم را رها هربار که از ديـدار اين وجود دلخـواه باز مي
ما از خوشي و شادماني و زيبايي سرشار است و بهترين کند، با اين که ديدارهاي نمي

آيد... اين زن همة تحسينات و تمجيدات مرا هاي زندگاني روزانة من به شمار ميساعت
هاي مرا به خود نسبت به خود جلب کرده است و به همين دليل از اين که همة عشق

تم اما به شدت تمام او فهمم که عاشق او نيسمتوجه کند، عاجز مانده است. من خوب مي
کنم. وضع طوريست که ديگر تمام زنهاي گذشته و حال زندگانيم را در را تحسين مي

توانم به يابم. ديگر حتي برخالف همة تمايالتم نميرونق ميلطف و بيمقايسة با او بي
ديدار زنهاي ديگر کوچکترين رغبتي هم احساس کنم. همه را از چشمم انداخته است. او 

سنج و باهوش و زرنگ است که من به زحمت فقط در سومين ديدار اي نکتهاندازه به
ام تا حدي ابتکار عمليات را به دست بگيرم. خيلي در اين که مرا شيفتة خود سازد توانسته

دانست که احترام و ستايش چه مقدار جاي عشق را در دل من کند، اما اگر ميعجله مي
ناراضي شود. ديدارهاي او براي من آموزنده و مفيد است. من گرفته است خيلي ممکن بود 

ام که ام و به کسي برخوردهگيرم. از وقتي با او آشنا شدهباطناً و غيرمستقيم از او درس مي
تواند تمام افکار و عقايد و حرفهاي مرا تحمل کند، کاري که به اين درجة از کمال و مي

آيد. هر اي به سرم مياست، هر روز انديشة تازهزيبايي و لطف، هيچکس تاکنون نکرده 
 شود؟ افتم، چه افکار تازه و شيرين که برايم آشکار نميوقت به فکر او مي

اما اين عامل مخرب همة لذات تاکنون زندگانيم، اين تفکر منحوس در اين مورد هم دست 
نظير را هم برايم ه کمبينم در کار آنست که حتي اين زن دلخوادارد، باز مياز سرم برنمي

لطف کند. آنچه تاکنون همواره مانع از اين شده است که زندگاني من رنگ و عادي و بي
آبي پيدا کند اين بوده است که من هرچيز را بيشتر دوست داشتم، بيشتر مورد تفکر قرار 

دادم و چيست که در برابر يک تفکر مداوم و مسلح، خود را حفظ کند؟ چيست که در مي
برابر تفکر دوام بياورد و زيبايي و لطف خود را نگاه دارد؟ به همين علت من هرگز نتوانستم 

ها را در زندگانيم کامالً راه بدهم. هرگز موفق نشدم اين گذران تلخ و سنگين را با زيبايي
آميزي و قابل يک عشق، با يک پرستش، با يک خيال زيبا دربارة يک موجود زيبا، رنگ

 تحمل کنم.
همين تفکرات هميشگي من بود که نگذاشت هيچ چيز وجود مرا تکان دهد. نگذاشت من 
هم لذت عواطف و حاالت شديدي از قبيل عشق و حسادت، و ناکامي و رنج را بچشم. 
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کننده و سوزنده را بشناسم. نگذاشت که مانع از اين شد که عشق آموزنده را، عشق مست
ودم را آتش بزند. مانع از اين شد که من طعم آرزوي يک زن رگهايم را پر کند و وج

تواند به ترين لذتها و ناکاميها را بچشم. حاالتي که فقط يک عشق ميشديدترين و کشنده
گاه انسان بشناساند. افسوس که من عشق را نشناختم و نخواهم شناخت. حيف که هيچ

رزوهاي من در يک نخواهم توانست به ياد زني همه چيز را فراموش کنم. صد حيف که آ
هيکل دالرام جمع نخواهد شد و من هرگز نخواهم توانست خواستها و تمايالتم را با لباسي 

خواست که زيباتر از آن در جهان نيست، يعني در وجود يک زن بپوشانم. خيلي دلم مي
ي توانستم دنيا را در وجود دلرباشد و من فقط براي يک بار مييک بار اين آرزو برآورده مي

هاي مخمور او به جهان بنگرم. اما راستي اگر ممکن يک زن تماشا کنم و از دريچة چشم
بود من مفهوم عشق را درک کنم، هيچ موجودي در دنيا به اندازة اين زن براي فهماندن 

 آن تناسب و شايستگي نداشت.
 

 1330خرداد  31آدينه 
بتواند به ديدارم خواهد آمد، اما  ام. به ييالق رفته است و هر وقتاين زن را ديگر نديده

اي که آن روزها به او داشتم در دلم وجود ندارد. فقط دو هفته دوري کافي بود ديگر عالقه
اي براي که تأثير او را زايل کند. روحية من گويي فقط آمادة آنست که از هر واقعه، وسيله

 آورد.جه به بار ميکشتن عالئق بسازد. براي من نديدن و زياد ديدن هر دو يک نتي
 

 1330تير  4سه شنبه 
بازد، اينست بزرگترين مشکل زندگاني من، من مثل کسي که با خودش شطرنج مي

فرمانده واحد لشکرهاي متخاصم هستم. بايد دائماً با خود بستيزم و همواره خود را شکست 
اشته توانم وضع طبيعي و يکنواخت دبدهم. من هيچ وقت براي يک مدت طوالني نمي

باشم. حاالت من حداکثر صورت ادواري دارد. گاهي اينطور و گاهي آنطور، اما بدبختي 
خواهم در هر قيد و شرط دچار اين تغييرات بشوم. من مياينجاست که حاضر نيستم بي

زمان درجه و ميزان تغييراتم را به ميل خود تعيين کنم و از اين رو زندگانيم در مبارزة 
ور است. اين وضع به هيچ وجه اند، غوطهچيزهايي که وجودم را ساختهدائمي بر ضد همة 

طبيعي نيست و ادامة آن مرا از پا در خواهد افکند. با خود جنگيدن، کار خطرناکيست و 
خبري از نفس وجود خود را رزمگاه فضائل و صفات و عواطف گوناگون کردن، شايد به بي

 بيانجامد.
 

 1330تير  6پنحشنبه 
 باشد از بعضي معايب خود راضي باشم، در درجة اول فراموشکاري و بلهوسي خود را  اگر بنا
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دوست خواهم داشت، چون طول عمر و سالمت مزاج مرا به طور حتم، همين دو عيب 
 تأمين خواهد کرد...

هاي بزرگ حفظ کرده است. من در قدرت فراموش کردن من تاکنون مرا از بدبختي
وفا و طبع بلهوسي و رنگارنگ خود با اتکا به اين حافظة بيکشاکش زندگاني متنوع و 

ام. تمايالت و انگيـز جان به سالمت بردههـاي هراسهرجايي، از گردابـها و توفان
جوي مرا همين هرزگي و فراموشکاري خاموش و خفه وار سمج و بهانههاي ديوانهخواست

هاي مر نيستم، اگر تا گردن در منجالبالخام، اگر دائمکرده است. من اگر قمارباز نشده
ام، فقط به همين دليل بوده است که زندگانيم هزار رنگ داشته و عاشقانه فرو نرفته

 ام حوصلة نگاهداري تمايالت و افکار و خاطرات را فاقد بوده است.حافظه

 

 1330تير  11سه شنبه 

شمه گرفته است. اين هاي من از اين تمايل جهنمي به قدرت و تسلط سرچهمة بدبختي
ميل يا بهتر بگويم شهوت به قدرت است که مرا چنين در دست خود زبون و گرفتار کرده 

 است.

 

 1330تير  11سه شنبه 

ام تا بتوانم با نظر اعتقادي را تغيير دادهدوستي و دشمني، عالقه و بيزاري، اعتقاد و بي
مقدور از تأثير عوامل ديگر برکنار التري عقيدة قطعي خود را تعيين کنم و حتيبيطرفانه

ام تا وحش تبديل کردهمانم. وجود خود را به يک ميدان جنگ، به يک آزمايشگاه و باغ
بتوانم سرانجام فقط ساختة خود باشم و همه چيز را در زندگاني خود به ميل شخصي خودم 

 بپذيرم.

*** 

يل خود بگذرانم. در آغاز سالگي سعي کردم که زندگي خود را فقط به م 13من از حدود  
کم کار به جايي کشيد که نسبت به هاي زندگانيم بود، اما کمتمايل من محدود به هدف

صفات و مشخصات اصلي خود نيز ياغي شدم و از آن زمان ده سال است که همة افکار 
من متوجه اين نکته بوده است... در حدود ده سال کار من شک کردن دربارة چيزي بوده 

اي ام که هر مسئلهکوشيدهکه در نظر اول اساساً قابل ترديد نيست. ده سال دائماً مياست 
را از سر براي خود مطرح کنم و دربارة هر موضوعي به اظهارنظر بپردازم. ده سال با 

ام. هرچيز را که قابل احترام بوده است در نهانخانة ها جنگيدهها و ايمانها و عقيدهعادت
 ام.ام و از نو پذيرفتههام. همه چيز را رد کردجن کشيدهوجود خود به ل
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ام ام و به هرچه که مورد تنفرم بوده است روي آوردهام طرد کردهداشتههر چه را دوست مي
ها و انزجارهايم را تعيين ها و همچنين بيزاريتا بتوانم بعداً به ميل خود تمايالت و کشش

ام، جاي دوستي و دشمني، عالقه زندگانيم عوض کردهکنم. جاي همه چيز را به کرات در 
ام... وجود خود را به يک ميدان جنگ، به يک اعتقادي را تغيير دادهو بيزاري، اعتقاد و بي

ام تا بتوانم سرانجام فقط ساختة خود باشم و همه چيز را وحش تبديل کردهآزمايشگاه و باغ
ده سال کارم تقريباً به اين منحصر شده در زندگاني خود به ميل شخصي خودم بپذيرم. 

کنم که قسمت است که زندگانيم را به مسئوليت و اختيار خود بسازم و امروز احساس مي
بخش داده است... اين که دخالت دائمي و ده سالة من در اساسي اين کوشش نتايج رضايت

در اين باره که  زندگانيم چه نتايجي از لحاظ ارزش شخصي من ببار آورده است، و قضاوت
ارزد يا نه، به مقدار زياد بستگي به قضاوت ها ميشخصيت فعلي من به اين کوشش

ديگران و مخصوصاً آينده دارد. خود من از وضع روحي و فکري خود ناراضي نيستم... 
دهد که ممکن است من از اين که رو به پيروزي هستم و همه چيز در زندگانيم گواهي مي

واهم شد، احساس شادماني و سعادت کنم؛ ممکن است مشاهدة برخي سرانجام موفق خ
هاي روزانه کامم را شيرين کند و رنگ و رونقي به زندگيـم ببخشد. ولي اين موفقيت

هاي دائمي من نيست. من ها و گرفتاريهاي مثبت، هرگز قابل مقايسه با ناراحتيجنبه
هاي من برايم ساخته ام. زنداني که دستدهام، اما اسير خود شخود را از ديگران آزاد کرده

تر و رحمتر است و من خودم زندانباني بسيار بيتر و غيرقابل تحملاست به مراتب ناراحت
سختگيرتر از هر عامل خارجي هستم... چه بسيار اوقات که از دست خود، از دست فکر و 

 ام.هوش خود به فرياد آمده

 

 1330مرداد  28دوشنبه 

سطه که براي من يازده سال طول کشيد، سرانجام تمام شد. يازده سال من دوره متو
تر آن مشغول گذراندن شش سال بودم. کمتر چيزي به اين اندازه عجيب است. اما عجيب

 است که من باالخره بدون آن که ترک تحصيل کنم توانستم گليم خود را از آب بکشم.

*** 

، هرکدام منظماً مشغول پيشرفت در امور مربوط به خيالم از جانب برادرانم آسوده شده است
رود. مخصوصاً در زمينة خود هستند و اميد بسياري به آيندة آنها حتي آيندة سيروس مي

ام و آيد به خاطر اين دو کردهاندازه راضي و خرسندم. من هرچه از دستم برميبرادرانم بي
ي مشاهدة آسايش خاطر پدرم نيز گيرم، حتهايم را ميخوشوقتم که نتايج نيکوي کوشش

 آور است.برايم شادي
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ام که ديگر نبايد حتي ام، اما در عوض فهميدهمن فقط و فقط چهار سال را از دست داده
ام که وقت و نيرو و پول مرا حفظ يک ماه را هم گم کنم. با کمال دقت در راههايي افتاده
ام، زمينة آن هم انوادگي پيروز شدهکند و افزايش دهد. پس از آن که بر همة مشکالت خ

 فراهم آمده است که امور زندگانيمان روز به روز بهتر شود.
 

 1330شهريور  15آدينه 

 کار استخدامم در وزارت دارايي رو به انجام است و در کنکور دانشکده هم بايد قبول شوم.
*** 

ام تکليفي آسودهي و بيبا اين که حالم خوبست و بايد کامالً از وضعم راضي باشم، نگران
توانم گذشته را فراموش کنم و به ياد آينده دلخوش باشم. کنم نميگذارد. هرچه مينمي

که وضع اکنونم را قابل تحمل گردانم و خود را به ياد هاي من براي آنهمة کوشش
نتيجه مانده است. زندگاني من يک گير پيدا هاي حتمي آينده دلخوش سازم، بيموفقيت

 ده است و اين گير هم که بازشدني نيست.کر
توانم خود را من هرچه هم موفق و شادکام باشم باز تا اين بدبختي را اصالح نکنم، نمي

خوشحال و راضي بشمارم. نه ور رفتن به زنها، نه ورزش، نه مطالعه و نه هيچ کار ديگري 
کشد، ها را به رخم ميشتهتوانسته است مرا از فکر اين گرفتاري که بدتر از همه دائماً گذ

منصرف سازد. مخصوصاً اين گذشته؛ ياد اين گذشتة عجيب و غريب است که روزم را تيره 
ها وجود نداشت، اگر دائماً به ياد اشتباهات کرده است. اگر اين گذشته نبود، اگر اين ندامت

 افتادم اآلن زندگانيم چه نقصي داشت؟سابقم نمي
*** 

داريم و يا در ميدان  زندهم. يا مشغول عياشي و ولگردي و شبرسزياد به خودم نمي
بخش پرسه ميزنم... به واسطة تغييرات کننده و احياناً اميدحوادث جور ]و[ اجور مأيوس

کند. عواطفم نسبت به ديگران دائمي و عجيب حوادث مرتباً نظريات فرعيم تغيير مي
 همواره دچار نوسانست.

 
 1330شهريور  26سه شنبه 

توان اميدواري آن که زياد کوششي کرده باشم اوضاع رو به بهبود رفته است. ديگر ميبي
قطعي داشت. سرانجام حوادث بد مغلوب افرادي شده است که با تمام معايب خود، اين 

وار در راه هدف خود گام بردارند. خواست خاصيت را به همراه داشتند که به شدت و ديوانه
هاي آمدهاي ناپسند سالاوم دوستان من در کار آن است که بر پيشقطعي و شديد و مد
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شک زبدة نسل فعلي اين کشور به اخير غلبه کند و بار ديگر قدرت متحد همة ما که بي
 آييم، ناسيوناليسم را رو به پيروزي قطعي براند.شمار مي

ريح بودند دست هاي کودکي، از آن هنگام که همساالنمان سرگرم بازي و تفما که از سال
هيچ ترديد موفق خواهيم شد بر مشکالت پيروز ايم، بيبه اين مبارزة طوالني و مداوم زده

شويم و مقصود خود را از پيش ببريم. ناسيوناليسم، به معناي کامل و علمي آن اکنون 
اند که ها به آن حد رسيدهکامالً در اجتماع ما جاي خود را باز کرده است و ناسيوناليست

ها پس از حزب توده ها حساب کرد. شايد دو سال ديگر حزب ناسيوناليستبتوان روي آن
اکنون تأثير و نفوذ ناسيوناليستهاي متفرق کشور ما به مهمترين احزاب اين کشور شود. هم

هزار نفري راه  6توانند در شهري مانند قزوين يک ميتينگ آن حد رسيده است که مي
 ها وا دارند.زحمتکشان را به همکاري با خود در برخي قسمت بياندازند و حزبي مانند

ام و پس از يک دوري تر و پرتظاهرتري شدههاي حزبي رسميخود من اکنون وارد فعاليت
هاي حزبي اکنون مشغول تطبيق دادن خود با مقتضيات جديد هستم. درست ممتد از محيط

خودم از ميان رفته است، درست هاي چند سال پيش اقالً در مورد شخص است که حساب
باشم اما الاقل وقتي درست  توانم توقع و انتظار داشتهها نمياست که ديگر مانند آن وقت

هاي قبلي هرگز به هدر نرفته است. اگر خوب شوم که کوششکنم متوجه ميدقت مي
باز خواهد تر به جوي فعاليت کنيم تا دو سال ديگر آب رفته به نحوي بسيار بهتر و مطلوب

هاي قبلي ماند يک دنيا تجربيات ها جبران خواهد شد. آنچه از ناکاميگشت و همة باخت
 تلخ بود.

 
 1330شهريور  27چهارشنبه 

 8آدمها را نبايد دوست داشت و از حوادث نبايد ترسيد. اين مهمترين چيزي است که از 
ة منطق مرا تشکيل سال زندگاني در مخاطرات و حوادث بدست من آمده است. اين هم

دهد. باالخره پس از اتمام زير و باالها، بعد از همة تحوالت و تغييراتي که در روحية مي
 من پيدا شد، توانستم آنچه را که الزم داشتم بدست آورم.

آرام يک هنرمند، با ايمان و تعصب يک روحية من آميختة عجيبي است از عواطف بي
گذرد عنان ياسي. اما خوشبختانه هرچه بيشتر ميمجاهد، و خشونت و سردي يک مرد س

داند چگونه افتد که با منطق خشک خود مياختيار من بيشتر به دست مرد سياسي مي
نيرومند شود. اين کشف آخري فلسفة مرا تقريباً کامل کرده است؛ اگر من بتوانم از اين 

دلم راه نيابد به خوبي پس خود را چندان رهبري کنم که ديگر عالقة شديد به ديگران در 
خواهم توانست هرگونه ناراحتي و گرفتاري را از عرصة زندگاني خود طرد کنم، زيرا 

 کنند.ترسانند و مأيوس نميخوشبختانه حوادث هيچگاه مرا نمي
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ام، تاکنون من داشتهبزرگترين نقطه ضعف من تاکنون آن بوده است که زياد دوست مي
گرفتند... اما زنها زياد اهميتي ام قرار ميردم که مورد عالقهکخود را غرق در چيزهايي مي

ندارند؛ آنچه را بايد مواظب باشم ديگر زنها نيستند، بلکه اين همکاران و همفکران و 
خواهد يک قلب مخصوصاً خودکارها و فکرهاست. براي آدمي که قدرت و نيرومندي مي

ناپذير هر چه به ناموس تغيير اعتنا الزمست؛ زيرا مطابق يکسرد و يک منطق بي
 تر شويم.نيرومندي بيشتر عالقه داشته باشيم به ناچار بايد از لذات دوست داشتن محروم

توانند يک جور در اين دنيايي که دائماً در تغيير است. با اين آدمهايي که هيچگاه نمي
ن ناپايدار، چرا ما باشند و يا اقالً يک جور جلوه کنند، با اين حوادث گوناگون و اين جها

کند ما چرا تغيير نکنيم و از آن باالتر، چرا دل به پايدار بمانيم؟ وقتي همه چيز تغيير مي
ها ببنديم؟ چرا خود را گرفتار چيزهايي کنيم که فردايشان مانند امروز نيست؟ چرا ناپايداري

اند. من ديگر به دست خود زنجير بر گردن بيفکنيم؟... عرفاي بزرگ ميهن من حق داشته 
 دل به ناپايدار نخواهم بست. آدمها را دوست نخواهم داشت و از حوادث نخواهم ترسيد.

 
 1330شهريور  31يکشنبه 

بر خالف نظرية سابقم دل خود را از يخ و سنگ خواهم کرد و هرچه حرارت است به 
ته بيرون اختصاص خواهم داد. من احتياج دارم که باطني سرد و ظاهري خروشان داش

باشم. ديگر تنها اشکال بر سر اين است که نتوانم ظاهر را حفظ کنم و تضادي را که در 
ميان باطن و ظاهر من وجود دارد مخفي نگاه دارم. از اين به بعد بايد با کمال دقت مواظب 
 آن باشم که خود را آن گونه که واقعاً هستم نشان ندهم. من اين روش را ادامه خواهم داد.

 
*** 

 
توانند مورد عشق هم که خيالم مدتهاست راحت شده... عشق مال آنهايي است که مي در

گاهي جلوي فکر کردن خود را بگيرند، نه اشخاصي مانند من که به بدبختي توجه و تفکر 
 دائم گرفتارند.

 
 1330مهر  5آدينه 

د... من عيب بزرگ امسال من... ولعي بود که براي عياشي و هرزگي در من بوجود آمده بو
 جوئي دارم.متأسفانه آمادگي کاملي براي استغراق در خوشگذراني و لذت
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در آستان بيست و چهارمين سال اين زندگاني پرماجرا که مجموعش چندان بد نبوده است، 
 کنم.يک بار ديگر تصميم خود را دائر بر نيرومند شدن تکرار مي

 
*** 

 
وانم بگويم که استحکام و قوت من بيشتر تام و حتي ميمن محکم سرجاي خود ايستاده

خواهـم آدم نيرومندي شوم و گويا هرسال مقداري در اين راه پيش شده است، من مي
 روم.مي

*** 
 

بردم، اشتباه کردم، ديگر نه تنها در مورد جهان از بس با همة دقتي که در قضاوت بکار مي
العاده بر احتياطم و مخصوصاً فوقاطمينان و مشکوک شدم خارج بلکه دربارة خودم نيز بي

 افزوده گشت.
*** 

 
اي وجود مرا پر هاي پارسال، يک نوع خرسندي خونسردانهاکنون به جاي آن عدم رضايت

هاي هنري و ذوقي شوم و اين تأثير ناگزير سرگرميکرده است. هنوز گاهي احساساتي مي
تر ام خشک؛ باطناً توانستهاممن است. اما ديگر به طور عموم و معمول آدم سردي شده

دانم چه باشم. پس از اين يک سال سر و کله زدن با اشخاص و حوادث گوناگون ديگر مي
ام که همه کس را در دست داشته باشم و به همه خود را بايد بکنم، ديگر ياد گرفته

نگ آن که بدجنس بشوم، حسابگر و زرام که بيمند نشان دهم. ياد گرفتهصميمي و عالقه
 باشم.

توانم استفاده کنم و عواطفم که تحت تأثير ادبيات و از تربيت هنري خود به خوبي مي
توانند در هر مورد به نحوي مؤثر تظاهر و تجلي کنند در دست من موسيقي خيلي خوب مي

اند. به عبارت ديگر، من به خوبي يک سالح مؤثري براي جلب عالقة ديگران شده
هاي هاي مختلف را بازي کنم و اشخاص را فقط در همان لحظهتوانم نقشهنرپيشه مي

ديدار، دوست داشته باشم يا مورد احترام و اطمينان و توجه قرار دهم. من وقتي تنها 
هاي هستم، اين روش البته باعث شده است که من خواه ناخواه زياد تحت تأثير محيط

رسال به اين طرف حاصل آمده است. مهر پا ۵ها از خارجي قرار گيرم... همة اين پيشرفت
خواستم چنين بشوم و باالخره امسال توانستم صفات مورد لزوم را به سالها بود که مي

 دست آورم.
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 1330مهر  26آدينه 
ام که در همه جا بر ضد هرگونه نظم و ترتيبي هايي کردهدر اداره شروع به همان مقاومت

اي وه بر آن که محيط غيرصميمي و بيگانهشود و در نتيجه عالاز جانب من ابراز مي
 هايم شايد از حقوقم افزونتر شود!درست شده است، جريمه

 
 1330آبان  4

حيف که عاشق نيستم و اال ديگر زندگانيم نقصي نداشت، يک درام پرحادثة کامل بود؛ اما 
ر بيم و بدبختانه حتي اين وجود دلخواه هم نتوانست مزة درد و يأس را به من بچشاند و د

هاي يکشبه خيلي بهتر است. نشستن و اميد روزم را سياه کند. ديگر چه فايده دارد، عشق
کند. وقتي پاي عشق در ميان پرحرفي کردن و نکته گفتن و شنيدن دردي را دوا نمي

شود حاال تا چند ماه ديگر، شايد تا آخر نباشد، آدم از اين روابط خشک و خالي زود زده مي
بافي در من به قط به کارهايم برسم... بعد شايد باز دل و دماغ مغازله و فلسفهسال بايد ف
 وجود بيايد.

 
 1330آبان  24آدينه 

ام، از بس از همه کس پستي و نفاق و از بس به سد و مانع و عدم موفقيت خو کرده
 ام. ديگر چشم و گوشم پر شده است.دورويي و مخصوصاً تلوّن و بيقراري ديده

آيد دارم و از اين لحاظ ديگر گاهي حتي ظار حوادثي به مراتب بدتر از آنچه پيش ميمن انت
شوم. چون به هيچ کس خوشبين نيستم، از هيچ متوجه بعضي حوادث بد و ناپسند هم نمي

توانم با همه بسازم. رفتار ديگران، چون سبب و علتش براي من رنجم و ميکس نمي
حدي که در درون هر انساني کند. از وقتي به ضعف بييآشکار است، عصباني و بيزارم نم

ام که بتوانم از همه کس پوشي پيدا کردهام، آن قدر گذشت و چشمبردهوجود دارد، پي
استفاده کنم. چون تاکنون چندين بار انتظاراتم به من خيانت کرده، اکنون سطح انتظاراتم 

که ديگر برايم امر دشوار و غيرقابل تحملي  ام. اصالً آن قدر به من خيانت شدهرا باال برده
 رود.به شمار نمي

 
*** 

 
توانم انجام دهم اينست که هرچه بيشتر نيرومند شوم. اگر ديگران با من مردانه آنچه مي

توانم مردانگي را به ايشان ياد بدهم. بايد نيرومند بود و مراقبت کنند، من ميرفتار نمي
 پائيد ولي الزم نيست که با همان رفتار با ايشان مقابله کرد.کرد. بايد ديگران را به شدت 
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 1330آذر  23شنبه 

زندگي جديد هيچ مجالي برايم باقي نگذاشته است. يک حزب سياسي، حتي اگر به 
کوچکي حزب ما باشد، کامالً براي اين که تمام وقت و فکر آدم را منحصر به خود کند 

ام. در کنکور حقوق قبول شدم و خيلي کارها کرده کافي است. با اين همه در طي يک ماه
ها گاهي هم به بعضي سرگرميدر دانشکده نام نوشتم. از ادارة ديگري منتقل شدم و گاه

 دلخوش بودم.
آذر عدة زيادي  14اما وضع تشکيالت ما مخصوصاً از لحاظ خارجي خوب شده است. روز 

ب توده را به ويراني و انهدام سپرديم و از مردم تهران را به حرکت انداختيم و مراکز حز
 آذر دمونستراسيون موتوريزه و با شکوه ما شهر تهران را به خود متوجه کرد. 21روز 

اي که در داخل حزب وجود دارد بگذريم، اوضاع خيلي اگر از حرکات و افکار کودکانه
رت دوستان من ها وضع را به سختي در خطر اندازد و قدترسم اين کودکيخوبست. اما مي

هاي ناپخته کافي نباشد. ما خوشبختانه به واسطة سوابق دهسالة براي مقابله با اين روحيه
منديم. اما همکاران ما متأسفانه هاي سياسي، ديگر کمتر از کودکي و ناپختگي بهرهفعاليت

براي ها که بر سر ما آمده است تازه بايد تجربه کنند و پند بگيرند. کاش آن همه بدبختي
ام. هاي حزبي شدهشد. من به تدريج مشغول آشنايي با نحوه فعاليتديگران عبرتي مي

هاي فعاليت من محدودتر بوده است. و اکنون تا حدي تازه وارد به شمار تاکنون محيط
شود گفت از زندگانيم راضيم اما کند. نميروم. اما ده سال گذشته خيلي مرا کمک ميمي

کنم. حتي گاهي از اين همه شتاب ت زمان را کمتر احساس ميوضع چنانست که گذش
 افتم.ها به وحشت ميروزها و شب

اندر کار محو و نابودي همة خاطرات وفايي و بلهوسي هميشگي دستام با همان بيحافظه
نسبتاً شيرين چند ماه پيش شده است. بعضي اوقات خود را از اين همه فراموشکاري 

رود. حتي تمايل به تجديد حوادث گذشته هم در من رو به مرگ مي کنم. ديگرمالمت مي
دارد اما من آن قدر درست است که اين روش انسان را از هر درد و رنجي مصون مي

 ها به خاطر دردها بگذرم.کار نيستم که از لذتمحافظه
 

 1330آذر  29آدينه 
خورم که چرا صحنة يبا آن که زندگانيم از سياست پر شده است باز گاهي افسوس م

زندگي را از زنها خالي کردم؟ چرا همة موقعيتهايي را که از آغاز امسال پيدا شد به دست 
توانستم امسال را يکي از سالهاي اعتنايي سپردم و از کف دادم؟ مگر نه اينست که ميبي

 استثنايي و شيرين بسازم؟ 
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چار سازد جز پرداختن به حقيقت اينست که همه چيز ممکن است شخص را به ندامت د
زنها؛ وقت و پولي که صرف زنها شود هيچ پشيماني به دنبال نخواهد آورد و برعکس از 

کند. اما ها گرفتار ميهايي است که انسان را به شديدترين ندامتدست دادن چنين موقعيت
حتي هنوز هم موقعيت کامالً از دست نرفته است. اگر عقلي به خرج دهم ممکن است 

ها را دوباره زنده کنم و رنگ و رونقي به زندگي خود شده ها و فراموشيلي از گمشدهخ
 ببخشم. حيف که عقلي نمانده است.

*** 
ام به اين سادگي از کنم. تأثيرات چند سالي که در سکوت و تنهايي گذرانيدهخوب کار نمي

هان به محيط پر غوغا رود. من که از دنياي خودم، از اعماق عوالم مخصوصم ناگميان نمي
ام. هنوز ام، هنوز به مشخصات و خصوصيات اين دنياي جديد تن در ندادهپاي گذاشته

 ام خود را راضي کنم که به الزامات و ضروريات دنياي جديد تسليم شوم.نتوانسته
جوشم. به جاي آن که هرکس را فقط به خاطر نفعي که ممکن است با مردم خوب نمي

لوحانه در پي ارزش شخصي افرادم. و مثل آن شد مورد توجه قرار دهم، سادهبرايم داشته با
خيزم و خود را به زحمت که وظيفة من باشد با هر نوع پستي و فرومايگي به جنگ برمي

هاي رود و تمايلي که به سرگرمياندازم. تنبلي هنوز از معايب بزرگ من به شمار ميمي
هاي منست. خوشبختانه راديو ندارم وگرنه ديگر هيچ يتهنري دارم، مانع بزرگي براي فعال

ام که بايد در راه پيشرفت مقصود داشتم. اين نکته را به خوبي پذيرفتهارزش عملي نمي
هرگونه فشاري را تحمل کنم، به خوبي خواهم توانست خود را تغيير دهم و با آنچه محيط 

 اقتضا دارد متناسب سازم.
 

 1330دی  7شنبه 
ها و زندگاني جديد هم اولين چيزي که به استقبال من آمده است کاروان دشواريدر اين 

ام هايم را در اين محيط تازه باز نکردهام و کامالً چشممشکالت است. هنوز به خود نيامده
ها بسته ام که کمر به نابودي اميدوارياي شدهکه گرفتار دهها مسئلة دشوار و خسته کننده

 است.
طلبي آيند، هريک در آتش جاهکه عناصر ورزيده و مجرب خوب به شمار ميدوستان من 

واري که در افراد سوزند و بقية افراد هم که حسابشان روشن است. اين تمايل ديوانهمي
بيني وجود دارد براي آن که بر همه چيز مسلطشان سازد، وقتي با کمي تجربه و واقع

 آورد؟ر ميهاي بزرگي به باهمراه شود چه بدبختي
هاي گذشته نقش من نقش هميشگي ميانجيگري و حل اختالف است. من که از شکست

خاطرات دردناکي دارم، نسبت به اوضاع بيش از ديگران داراي حساسيت هستم و از اين رو 
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کوشم بلکه اين همه ام و همواره ميدائماً سرگرم ديد و بازديد و دلجويي و تسکين شده
کم بر تأثير و نفوذ من افزوده شده است و به هم آشتي بدهم. کم عناصر مخالف را با

ام، اما من خرسندترم که گمنام بمانم و فقط تدريج حتي در دستگاه اداري حزب راه يافته
در محيطي همانند و يکسان، در محيطي متحد و فعال کار کنم. حيف که ديگران در برابر 

ايرانيسم د که چه خطراتي نهضت جوان پانمشکالت حساسيت کمي دارند و متوجه نيستن
 کند.را تهديد مي

رسم. خيلي سراسر اوقاتم ديگر وقف حل اختالف و مشکالت شده است. به هيچ کار نمي
هايم زنم. از تفريحات و سرگرميروم و به دانشکده هيچ سري نميکم به اداره مي

نم. اين هم سرنوشت من است که زام و در يک زندگاني تيره و تار دست و پا ميبازمانده
هاي تمام نشدني به جاي هرگونه راحتي و خوشي فقط بايد با اين جنجالها و دشواري

دست به گريبان باشم. اي لعنت بر آن تقدير منحوسي که ده سال پيش مرا به خط 
سياست انداخت. اما بدبختي در اينست که حتي اگر هم ده سال پيش چنين اوضاعي را 

شدم. چنان وجودم با اين مرض خو گرفته کردم باز از اين راه منحرف نميميپيشبيني 
 آن هيچ اصالت و ارزشي ندارد.است که بي

 

*** 

 

هنوز هم موقعيت کامالً از دست نرفته است. اگر عقلي بخرج دهم ممکن است خيلي از 
ود ببخشم. ها را دوباره زنده کنم و رنگ و رونقي به زندگي خها و فراموش شدهگمشده

حيف که عقلي نمانده است. همين زندگي فعالً بهتر است. زندگي که از هرگونه تظاهر و 
در آن “ همکاري“شده است و فقط “ دوستي“تجلي عشق خالي است. زندگي که فاقد 

 کند.ام نيز نميوجود دارد. زندگي که متأسفانه خسته

 

 1330دی  24سه شنبه 

من چهار پنج روز بستري شدم و هنگامي که از جاي  چه نبايد بشود.سرانجام شد آن
ايرانيسم مانند برخاستم، خود را با يک انشعاب، با يک تجزية ديگر حزب روبرو ديدم. پان

اکنون چهار تکة کوچک و بزرگ ظرف بلوريني که بر زمين بخورد تکه تکه شده است. هم
اين چيزها را بدانند. درد  همه يک شکل و يک جور وجود دارد. واي که اگر مخالفين ما

خواهد داراي مقام و موقعيتي شود و در اين راه حاضر است طلبي است. هرکه ميفقط جاه
کس حاضر نيست تحمل کند و پيروزي و حتي موجوديت انديشة خود را هم فدا کند. هيچ
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م خو ها را با حوصله و تدبير حل نمايد. آنقدر به انشعاب و تجزيه و فراکسيونيسدشواري
 اند که ديگر اولين و آخرين حربة آنها شده است.کرده

من باز بايد بکوشم، باز بايد روز و شب در اين فکر باشم که چگونه ممکن است اين 
ايرانيست را که چنين در برابر جريانات مختلف را يکي کرد. مخصوصاً دو جريان اصلي پان

ام و امکان برد بيشتر با منست. در موختهاند. خوشبختانه ديگر راه کار را آهم صف آراسته
ام و اميدوارم تا يکي دو ماه همين چند روز گامهاي چندي در راه حصول مقصود برداشته

ها ايرانيستديگر بر اين جريانات ناپسند غلبه کنيم و دوگانگي و تجزيه را از ميان پان
ها که نصيب ما شده يشرفتبرانيم. اگر ممکن بود اين حرفها در ميان نباشد تا حال چه پ

اي براي توسعة افکار ما مساعد شده است که واقعاً ما داريم به خودمان بود. محيط به اندازه
 کنيم.خيانت مي

 
*** 

 
به زندگي معمولي بيشتر بايد پرداخت. عيب من تاکنون اين بود که همة مسائل عادي و 

چکترين توجهي به اين موضوعات پيش روزانه را به کلي از عرصة تفکراتم رانده بودم و کو
کردم، اما اکنون و از اين پس که پا افتاده که در عين حال اهميتي حياتي دارند نمي

رستاخيز زندگي من آغاز شده است، ديگر اين گونه اشتباهات بايد در زندگانيم پايان يابد. 
را آماده و مجهز  من بايد در اداره و دانشکده پيش بروم و مخصوصاً در مسائل مادي خود

انداز مرا نجات خواهد داد و آينة مرا سعادتمندتر خواهد ساخت. جويي و پسکنم. صرفه
ام. تصميم دارم که تقريباًَ بر اين عادت ناپسند که هر چه داشته باشم خرج کنم فائق شده

تر نصايح پدرم را هاي خود را بگيرم و دقيقاز اين پس به نحوي کاملتر جلوي هوس
ايت کنم. اين نحوة زندگاني که من دارم نياز فراوان به پول خواهد داشت و کساني که رع

انداز خواهند جويي و پسآوردن ندارند ديگر چه چاره جز صرفه چون من توانايي پول در
 داشت؟

 
 1330بهمن  6يکشنبه 

ها به هيچ وجه چه خوب شد که به اين زودي تکليف من روشن شد. من به اين زودي
پيمانان خود دور کنم. همه چيز، همة نخواهم توانست دوگانگي و اختالف را از ميان هم

اند. من فقط بايد در عوامل در برابر اين آرزو، هرچه هم که مفيد باشد، سدي استوار کشيده
ام. وار به فعاليت بپردازم. راه خود را انتخاب کردهيکي از اين چند جريان به نحوي ديوانه

ن اصلي را، آنجا که دوستانم وجود دارند، آنجا که همه چيز با من آشناست، آنجا من جريا
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پروايي پرده به روي همة انگيز فعاليت و بيکه همة معايب وجود دارد، اما قدرت شگفت
 ام.افکند برگزيدههاي منفي ميجنبه

سال زندگاني  23از اين پس با همة توانايي خود، با همة استعدادهاي خود و يا آنچه که 
سراپا دشواري و بدبختي به من داده است قدم به ميدان مبارزه خواهم نهاد. تمام قواي 
خود را وقف پيروزي اين جريان خواهم کرد و شايد سرانجام فقط با چنين روشي توفيق 
يگانه ساختن نيروهاي ناسيوناليست دست دهد... من تنها اين خاطرة مقدس، خاطرة اين 

 21ته با خون و اشک را در دل خود نگاهداري خواهم کرد... هرسال روز هاي آميخسال
بهمن براي من روز تاريخي خواهد بود. در اين روزها همواره به خاطر خواهم آورد که چه 

 ام.آوري بسر آوردهسالهاي درخشاني را در چه گذران شگفت
 

 1330اسفند  20سه شنبه 
. سرگرمي بزرگ من روزنامة ارگان حزب است ديگر حساب زمان از دستم خارج شده است

گذرانم. اما ديگر هيچ چيز نويسم و خيلي وقت ميکه به ادارة آن مشغولم. خيلي چيز مي
روحي ديگري که بتوان به آن نام زندگي نهاد در زندگانيم وجود ندارد. موجود سرد و بي

وزنامه هفتگي با چند روز کار ام. نه شادمانم. نه خشنود و نه فعال و کوشنده اگر اين رشده
خود نباشد، هيچ رابطة ديگري حتي با حزب ندارم. وضع هم هيچ خوب نيست. حزب در اثر 
انشعابات متعدد، امسال حيثيت خارجي خود را به مقدار زياد از دست داده و تنها در برخي 

 توان اميدوار بود.هاست که ميشهرستان
مردم بسيار ناچيز است و افراد موجود، ارزش سابق خود  در مرکز، کارها راکد است. استقبال

ايم که به کارهاي اند. ما از زور بيچارگي خود را به اين خوش کردهرا از دست داده
ها که در سه دهيم. پان ايرانيستپردازيم و قدرت تشکيالتي را افزايش ميساختماني مي

هاي ديگري خود را به ناسيوناليستکنند، اکنون جاي جبهة مخالف، يکديگر را تضعيف مي
اند بدبختانه وضع طوري است که ديگر اند که از اين تشتت مشغول استـفادهسپرده
هاي چند نفر اوضاع را رو به راه نخواهد کرد. ممکن است حتي وضع داخلي فعاليت

تشکيالت به نهايت قدرت و استحکام برسد اما اگر استقبال عامه نباشد حزب چه معني 
 واهد داشت؟ خ

آميز خود در برابر هاي جديد با وضع تقليددهيم که اين ناسيوناليستما خود را تسليت مي
هاي خاص اجتماع ايراني شکست خواهند خورد. اما اوضاع تاکنون که به جز اين موقعيت

رود. به هرحال کار از دست بوده است و اين دسـتة نوظهور خيلي به سرعت پيـش مي
شود گفت به طور قطع خارج شده است ما شروع کرديم، اما ها حتي ميستايرانيپان

اندازة ما جريان را از اختيار ما بدر آورده است. با اين نتوانستيم ختم کنيم. اشتباهات بي
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اي جز پايداري نيست. بايد مقاومت کنم در برابر همة موارد ناخوشايند وصف براي من چاره
و خارج حزب براي من وجود دارد ايستادگي نمايم و نوميدانه  اي که در داخلو رنجاننده

 ام نمانده است.بجنگم. هيچ کار ديگري براي من که زندگي خود را از کف داده
 

 1330اسفند  28چهارشنبه 
دهد و من که باز يک سال ديگر بر جهان گذشته است. بهار تازه از سالي نوين خبر مي

وصلة آن که از يک سال گذشتة خود يادي کنم ندارم. سال شوم ديگر حتي حدائماً پير مي
گذشته دهة سوم قرن چهاردهم ما را به پايان رسانيد و به همراه خود تصادفاً يک دورة 

شروع شده بود، در طي اين سال پر  1322اي که از سال زندگي مرا نيز پايان داد. زندگاني
گرديد. ميوجود من دور محور خاصي غوغا به کلي سپري گرديد. در طي هشت سالة اخير 

اختيار مجذوب امري بود که در طي اين سال به طور قطع از ميان رفت. تا همه چيز من بي
گذشت و از هنگامي که به ضعف و فتور دچار شد به خاطر بود که زندگانيم به خاطر آن مي

بدل شد. با تمام بردم. اما امسال سرانجام همة اميدهاي من به يأس ماحياي آن رنج مي
من نيز به طور قطع اين دورة هشت ساله را بدرود گفتم. ديگر  1330شدن سال 

 توانستم داشته باشم.کوچکترين اميدي به تجديد آن زندگي نمي
براي من با نويدهاي پيروزي آغاز شد اما در آرامش شکست به پايان رسيد.  1330سال 

که اين سال تمام شده است به کداميک از آنها خيلي اميدها به امسال داشتم، اما اکنون 
شد تصور ام؟ چهرة روزگار در طول اين يک ساله پاک مسخ شده است. هيچ نميرسيده

کرد که چنان آغاز اميد بخشي، چنين پايان تيره و تاري به دنبال داشته باشد. در زمينة 
شدم و توانستم  هاي چندي نصيب من شد. در دو امتحان موفقزندگاني خصوصي پيروزي

ام را در پيش بگيرم. اينها به وضع درسي و معاشي خود سر و صورتي بدهم و راه آينده
هاي حيات روزانة من بود که در اين سال گشوده شد، اما من کپي بزرگترين دشواري

ام، نه تنها در تر شکست خوردههاي اصليام؟ در قسمتزندگاني روزانه را جزء زندگي آورده
هاي بازماندة آن نيز ها و تفرقهآن دورة سپري شده ناکام شدم بلکه از شکست احياي

بينم که همة آرزوهاي هشت سال پيش بر باد رفته نتوانستم جلوگيري کنم. اکنون مي
 است.

من نيمي از عمر خود را از دست دادم اما هيچ يک از آن چيزهايي که انتظار داشتم به 
داوم در راه حصول منظورهاي خود جان برکف دست گرفتم دست نيامد. بيش از ده سال م

هاست! حاال، ارزان و و از همه چيز چشم پوشيدم و زندگاني امروز نتيجة همة آن جانبازي
توانم تغيير جهت بدهم و نه اميدي به ادامة راه ام. نه ميمتزلزل بر سر دو راهي ايستاده

رفتم؟ در طي اين وار به پيش ميو ديوانهرود. کو آن روزها که چشم به آينده داشتم مي
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يک سال به تدريج هرچه را که داشتم از دست دادم، حتي دوستانم را، ديگر در زندگانيم نه 
توان يافت و نه عشق، تنها يک مشت آشنا و همکار براي من مانده است. پس دوستي مي

رفت، ديگر به مي از گم کردن نقطة اتکايي که هشت سال تمام محور وجود من به شمار
ام... من براي يک چيز زنده بودم، اما آن اي تنها ماندههيچ چيز پيوسته نيستم. مثل جزيره

دانم که براي چه چيز ديگر بايد زندگي کنم. نه عشق در چيز مرده است و من هنوز نمي
که علت نيست گذرانم و بيبرم و روزگاري ميسر دارم و نه راهي در پيش. عمري بسر مي

 وجودم عاطل مانده است....
دانستم و همين اميد سراسر زندگي من پيروزي راهي را که در پيش گرفته بودم، قطعي مي

ام، ترين ترديدها دچار شدهمرا ماالمال کرده بود، اما اکنون که در اين پيروزي به خردکننده
 گري، راه اميد بخشتواند زندگي خالي مرا آکنده سازد؟ راه ديچه چيز، چه چيز ديگر مي

توانم تغيير جهت بدهم؟ چگونه خواهم تري در پيش پاي من قرار دارد. اما من چگونه مي
توانست دوستانم را رها کنم. از قسمتي از معتقداتم دست بشويم و يک باره بر ده سال 

ها خو کنم؟ ناچارم از ها و ناکاميگذشتة خود خط بطالن بکشم؟ ناچارم با همين يأس
دانم اين راه به گي بهتر چشم بپوشم، ناچارم بر سر جاي خود بايستم و با اين که ميزند

توانستم همه را به اين راه جديد بکشانم، ديگر نتيجه نخواهد رسيد، سماجت کنم. اگر مي
زندگانيم نقصي نداشت اما اين کار اقالً فعالً شدني نيست و کوشش در اين مورد تنها 

را داراي سر و صورتي خواهد کرد. و به عالوه پرداختن به چيزي است که زندگي م
زندگاني شخصي، آن چه که همواره از جانب من فراموش شده است، يک وسيلة ديگر 

 براي آنست که يک بار ديگر اميدوارانه در دامن حيات چنگ بزنم.
 

 1331ارديبهشت  2سه شنبه 
به تبريز رفتم و سپس به شيراز امسال را با دو مسافرت پياپي و طوالني آغاز کردم. 

توان گفت که بسيار به من خوش گذشت. برادرم دچار مشکالتي شده عزيمت کردم و مي
بود، اما به طوري که خبر رسيده است، رفع شده و خوشوقتم که مسافرت من که تنها به 

 فايده نبوده است.همين منظور بود چندان بي
گاه در عمر خود از يک چه مردمي، هيچاما شيراز، چقدر خوش گذشت. چه شهري، 

ام. بزرگترين ماية خوشوقتي من تجديد مسافرت اين قدر خاطرات خوش به همراه نياورده
چنين مسافرتي است، حيف که امسال ديگر عملي نيست. اما مخصوصاً در شيراز بود که 

ستعداد شاد فهميدم زندگاني تاکنون من چه خيانتي به روحية من کرده است. من به کلي ا
روح و غرق در ترين دقايق، سرد و بيام. در خوشبودن و تفريح کردن را از دست داده

دانم چه بايدم کرد، معلوم نيست در تحت چه شرايطي، شادابي من باز خواهد اندوهم. نمي
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خيالي و آسودگي کامل را به چشم و گشت و چه موقعي من باز خواهم توانست معني بي
 قيقي دست يابم....به شادماني ح

پردازم، ام و ديگر به روزنامه نميبه واسطة نزديک شدن امتحانات از کارهايم دست برداشته
دانم که درس هم نخواهم خواند. تنها شايد در چند روزة آخر اندکي بجنبم و به اما مي

يد احتمال ضعيف گليم خود را از آب بگيرم. ولي اين دوري از محيط شايد به حال من مف
باشد، و من بتوانم در طي يک دو ماه به افکارم سر و صورتي بدهم و تصميمي بگيرم. 
اکنون که ترديد و بالتکليفي خيلي ناراحتم کرده است زندگي خسته کننده و مهملي شده 

تر شود... بسيار خوب بود است. يکي دو تصادف خوب الزمست تا تغيير کند و قابل تحمل
أساً اقدامي کنم، اما يک فترت ده ماهه ديگر تنها به استعانت اتفاق توانستم خودم راگر مي

 و تصادف ممکن است از ميان برود.
 

 1331ارديبهشت  30سه شنبه 
اي به حيثيت دانشجويان اگر من امسال قبول بشوم، حقيقتاًَ چه توهين بزرگي، چه لطمه

ز دو کتاب از سه کتابمان را دانشکده وارد شده است! من پس فردا امتحان دارم و تازه امرو
هاي امتحان خواهم توانست درس بخوانم سه کتاب را بايد در ظرف ام! تنها در شبخريده

تر است. از سه شب ياد بگيرم و امتحان بدهم. امسال ديگر از همة سالها وضعم غريب
ست که ام عيب درس خواندن اينام، اما درس هم نخواندهبهشت هيچ کار نکردهاوايل اردي

اندازد بدون آن که اقالً وقت شخص را به خود منحصر سازد. انسان را از همه کار ديگر مي
خوانيم. اما گريزيم و درس را هم نميها و القيدها به بهانة درس از همه کار ميما تنبل

يک ماه تغيير محيط و بسر بردن با اشخاص تازه، يک ماه تفريح و گردش و آسودگي 
ام و پس از پايان امتحانات به موقع اقع شده است من تصميم خود را گرفتهبرايم مفيد و

 اجرا خواهم گذاشت. تا پايان خرداد وضع من روشن خواهد بود.
من حداکثر کوشش را خواهم کرد که با دوستان سابقم، با دوستان فعليم بمانم، اما اگر 

زندگاني من سر و صورتي خواهد نشد، راه خود را به ناچار جدا خواهم کرد. اين تصميم به 
داد، سر و صورتي که سه سال است زندگاني من فاقد آن شده است. ديگر از دست وضع 

توانم کاري بکنم و در کاري شرکت داشته باشم که ام. من نميفعلي خود به تنگ آمده
و ها با اين همه تشتت ايرانيستبراي من قابل دفاع نباشد و به سر بردن در ميان پان

هاي منفي و ناراحت کننده و يأس آور براي من قابل دفاع اختالف، با اين همه جنبه
توانم وجود سه تشکيالت کامالً يکسان را که اين همه با نيست. من به هيچ وجه نمي

کنند تبـرئه کنم و از اين رو دلم به کار آبـرو ميورزند و خود را بييکديگر دشمني مي
فهمد و اگر من اکنون تنها با اشتغال به کار معناي سعادت را مي رود، وجود من نيزنمي



305 

بدين حد آشفته و پريشانم تنها به علت بيکاري است. من بايد به دنبال کار و اشتغال بروم 
خواهم موفق شوم. من از نبرد به تر است. من ميو آن را در جايي جستجو کنم که مناسب

توانم به که اگر محيطي مستعد پيدا شود، بسيار ميدانم خاطر خود به خوبي باخبرم. مي
ام و بدان سوي هايم مفيد واقع شوم. من محيط مستعد خود را يافتهحال آرزوها و آرمان

 خواهم شتافت.
 

 1331تير  10سه شنبه 
امتحانات من با موفقيت به پايان رسيده است. شايد فقط در يک ماده تجديدي شده باشم. 

اي به اين گونه توانم به کلي از فکر درس آسوده باشم و ذرهيگر ميحاال تا يک سال د
 مسائل نينديشم.

ام. من به عقوبت حزب اي است که بر روي زندگاني خود گشودهاما مهمتر از آن در تازه
ام آمدهام و از امروز در شمار کساني درسوسياليست ملي کارگران ايران )سومکا( نائل آمده

و طرز کار جديد و خالف معمول کمر به واژگون کردن اساس جامعة  که با يک روحيه
اند. براي سومين بار در زندگاني خود و براي آخرين بار، از سر شروع کردم. ايراني بسته

همة نيروهاي خود را در يک جهت تمرکز دادم، با گذشتة خود بريدم، دوستان، خانواده، 
 درود کردم.ت خود را بهزندگي، آرزوهاي شخصي، تفريحات و تمايال

سال همة زندگاني خود را، به جان  6دست به کار شدم و در طي  1322يک بار در سال 
اي که پس از يأس از تجديد گذشته 1330خود را، به خطر انداختم يک بار ديگر در سال 

اي نه چندان نيرومند و اميدوار آغاز کردم و به زودي هنوز شکست خورده بود، با روحيه
تر و شديدتر از پايه نيست. و امروز، افراطيچند ماه نگذشته بود که پي بردم نوميديم بي

گيرم. کنم. اين آخرين باري است که از سر ميشروع مي 1322هميشه، حتي از سال 
کنم. ديگر زندگي من طاقت از سر گرفتن و تجديد کردن آخرين باري است که تجديد مي

ام، ديگر بايد يا به نتيجه برسم و يا از ميان بروم. تجربه اع شدهندارد. من به حد کافي اشب
و آزمايش در اين مورد به خصوص براي من وجود ندارد. با همه بازماندة قوايم، با همة 

شوم و تا آنجا پيش خواهم رفت که ديگر بازگشت امکانات و توانائيم دست به کار مي
ود افراط خواهم رفت که ديگر بازگشت ممکن اي در صرف قواي خممکن نباشد. به اندازه

باکانه به جلو خواهم اي در صرف قواي خود افراط خواهم کرد، به حدي بينباشد. به اندازه
تاخت که ديگر حتي در صورت مغلوبيت چيزي براي من نمانده باشد که با آن از نو بسازم 

 و از نو شروع کنم.
ا با چهرة گشاده خواهم پذيرفت، اما ديگر در ديگر تاب مغلوبيت ندارم؛ هزاران شکست ر

زندگاني روي مغلوبيت ندارم؛ هزاران شکست را با چهرة گشاده خواهم پذيرفت. اما ديگر 
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در زندگاني روي مغلوبيت را نخواهم ديد. من مغلوبيت را به مرگ پاسخ خواهم گفت. من 
از آنها نيستم که براي تحويل  توانند دائماً راه خود را تغيير بدهند.از آنها نيستم که مي

اند. براي من يا پيروزي وجود خواهد داشت و يا ها خلق شدهها و ناکاميگرفتن مغلوبيت
مرگ. هيچ راه حل سومي در کار نيست. ده سالة گذشته را با همة اثرات، نتايج شگرف آن 

شده است و اين  کنم. کار اصلي من از امروز شروعاي براي آينده تلقي ميبه عنوان مقدمه
 کار سرانجامي قاطع دارد و در هر جهت که اين عاقبت سير کند، قطعيت خواهد داشت.

شادم که پس از نابود شدن و درهم ريختن تشکيالت پرافتخاري که شش سال درخشان از 
عمر مرا در پاي خود قرباني کرد و يادگار آن در هر قدم با من همراه است، يک بار ديگر 

ه بقية زندگاني خود را فداي آن کنم. شادم که اگر ما در گذشته نتوانستيم جائي هست ک
حتي به بهاي خون خود بر سـرنوشت تلخ و دردناک اين ملت پيروزمـند شويم. اکنون 

توانيم و در آينده خواهيم توانست خود را بر همة نيروهاي مخالف و بر همة دنيا تحميل مي
ام و اگر در گذشته نتوانستم، در آينده هنوز مغلوب نشدهها، کنيم. شادم که با همة شکست

هاي دويست ساله را خواهم توانست از زندگاني خود شمشيري بسازم که سينة اين بدبختي
 بشکافد و بر فرق همة عوامل مخالف فرود آيد.

من هرگز مأيوس نيستم. از اين مبارزة ده ساله نه خستگي و نه نوميدي بر وجود من راه 
ه است، اما اين هست که ديگر حوصلة شروع کردن برايم نمانده. ديگر همه چيز را يافت

براي آن که در يک راه قطعي بيفتم براي به دست آوردن آن قدرت مخرب و سازنده و 
کنم بينم. از اين پي پيکار آخرين را آغاز مياي که اهرم تاريخ است، کافي ميتغيير دهنده

بينم. از امروز راه دو تن از بهترين دوستانم را همگام خود مي و چقدر خوشبختم که در اين
کنم. دوستان من، همکاران گذشتة من اگر با زندگاني و گذشتة خودم به طور قطع وداع مي

اند، روش منطقي را حفظ کردند، جز دوستي از من چيزي نخواهند همچنان که قول داده
زيانبخش افتادند و رعايت دوستي من و  ديد و اگر برخالف قول خود، در دام احساسات

توانند داشت. من به انتظار آن عقل سليم را نکردند، هرگز از جانب من انتظار مراعات نمي
که به زودي دوستانم را در کنار خود بيابم و به آنها ثابت کنم که اين راه جديد کوتاهتر و 

ها و اميدوارم خودخواهي تر است، با همة قواي خود به کار خواهم پرداخت وثمربخش
هاي غرورها، آنان را منحرف نکند و به چشم واقع بين آنها مجال آن بدهد که صدق گفته

 مرا به عيان ببينند.
ام. آنچه من در من اطمينان دارم که در تشخيص جديد خود به هيچ وجه اشتباهي نکرده

ن است که مخالفين ما تر از آام اميـد بخشاين حزب و در رهبـران آن تشخيـص داده
بينم که وجه تمايز ما با همة اي را ميپندارند. من در اينجا آن روحية درخشندة مردانهمي

اند. يک ماجراجويي و دالوري هايي است که در اين کشور به وجود آمدهاحزاب و دسته
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وي توان يافت، نيرغيرعادي به همراه احساس سالم و درخشاني که فقط در هنرمندان مي
 دهد.محرکة حزب ما را تشکيل مي

هاشان اي در سينههاي حساس و جوشندهاينجا حزب پهـلوانان است. پهلواناني که دل
نگرند. هيچ اثري از جمود و کوردلي بر هيچ تپد و با چشمان آگاه و روشن به جهان ميمي

ن محسوب هاي گذشتة منقطة اين حزب وجود ندارد. اين حزب دنبـالة طبيعي فعاليـت
يابم؛ و من به خوبي لياقت آن را که خواستم در اينجا ميشود. هرچه را که سابقاً ميمي

بينم و حزبي که افرادي چون من جان و مال خود را در پاي آن نثار کنند در اين حزب مي
چنين لياقتي داشته باشد؛ حزبي که شايستة فداکاري باشد شکست نخواهد يافت. من 

 .امنجات يافته
 

 1331اسفند  9يکشنبه 
چقدر همه چيز فرق کرده است. پس از هشت ماه زندگاني پرماجرا، پس از آن همه مبارزه 

شوم که چه اندازه با يک سال پيش کنم متوجه ميو حادثه جويي، وقتي حاال سربلند مي
و من ام صحيح بوده است ام، هرچه آن روزها در آغاز ورود به حزب نوشتهتفاوت پيدا کرده

گاه به اين اندازه در ام. در همة زندگاني خود هيچهاي خود وفا کردههم به تمام وعده
ام. چهار ماه از اين مدت در کنج زندان گذشت و يکي دو ماه موضوع بخصوصي غرق نشده

ام. هر نفس من با اخير را در تهديد و تعقيب مداوم مأمورين شهرباني و غيره بسر برده
 ي بستگي داشته است. هرچه کردم به خاطر حزب بود.حزب و کار حزب

تمام وجود خود و قواي خود را به کار انداختم. در همة اين مدت حتي يک بار به سينما 
ام. از تمام استعدادهاي خود کمک خواستم و در همة موارد در وجود خود دست به نرفته

ال وقتي خودم را با گذشته مقايسه تغييراتي زدم تا با کار جديد حزبيم مطابقت پيدا کند. حا
ها و ترديدها شوم. ديگر از آن سرگردانيکنم، از مشاهدة اين همه تغييرات خوشحال ميمي

هايي از زندگي ها از بين رفته است. من جنبهها و اندوهاثري نمانده است. ديگر همة رقت
حاال ديگر من آدم هاي ديگر را تقويت کردم. خود را به دست فراموشي سپردم و جنبه

اش به تفکرات يأس آور سرگرم بود. من اندوهگين ساکتي نيستم که هر شب در کنج خانه
کند و فرصت کتاب ام که اصالً گذران اوقات را حس نمياآلن موجود مشغول فعالي شده

پروايي رم. صراحت و بيهاي آغاز فعاليت سياسيم نيز تندتر ميخواندن ندارد. حتي از سال
عالقگي نسبت به هرچه خارج از حدود حزب است از من موجود خشکي من به همراه بيو 

 جالب توجهي ساخته است.
گذرد، به همين دليل است که از شش همة اوقاتم در ماجراجويي و کارهاي خطرناک مي

کرده است. حوادث سخت پياپي ام يا ساية زندان تعقيبم ميماه پيش دائماً يا در زندان بوده
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ترم. اجتماع ما، من و رفقاي ديگر، بهترين اند. اما باز در پي حوادث سختر من گذشتهب
اجتماع سياسي است که در کشور ما وجود دارد. ما در دنياي مخصوص خودمان در قلعة 

ايم. دائماً بر ضد ما توطئه ايم و با همة قدرتهاي اين مملکت طرف شدهسومکا نشسـته
رويم و با همه ز ميان بردن ما هستند. اما ما از ميدان بدر نميشود و هـمه در فکر امي
 جنگيم.مي

حقيقتاً هم اين زندگاني جنگي اين مدت من صدبار بهتر از آن سالهاي کثيفي است که در 
بيني راه خود را تشخيص گذشت. من با کمال روشنها و افکار تلخ و تيره ميميان کتاب

روايي اين راه را در پيش گرفتم. هيچ وقت هم اين قدر پدادم و در نهايت جالدت و بي
ام. در کنج زندان هم روزگار من بهتر از آن اوقاتي بود که دائماً خوشبخت و راضي نبوده

 کردم.خواندم و فکر ميشنيدم و کتاب ميموسيقي مي
را گرفته ها و افکار و اشخاصي که دور مام به کلي قطع رابطه کردم. با عادتبا تمام گذشته

کنم بودند ترک مراوده کردم.. سعي کردم هرچه بيشتر شخص جديدي بشوم و حس مي
دانم که دير يا زود دانم که موفقيت من قطعي است و ميام. ميکه خيلي هم موفق شده

کند. آن قدر از پيروزمند خواهم شد اما همين زندگاني هم تا حدود زيادي مرا کفايت مي
ديگر چندان احتياجي حتي به موفقيت نيست. اين محيط اصلي  گذران خود راضيم که

توانم به حيات خود ادامه دهم. خوشوقتم زندگاني منست. من در هيچ موقعيت ديگري نمي
 ام.که راه اساسي و حقيقي زندگاني خود را سرانجام يافته

 
 1332خرداد  30شنبه 

تر، نحو محسوس هر روز نيرومندبهترين سالهاي زندگاني من تازه شروع شده است. من به 
شوم. مشاهده تغييراتم براي هيچکس دشوار نيست. در مسيري قدم تر و استوار ميمهاجم
سال وجود من ـ تا آنجا که ميسر باشد ـ  2۵ام که راه اصلي زندگاني منست. پس از نهاده

ة همه اي قوة محرکسازمان حقيقي خود را يافته است و اميدواري و نشاط مغرورانه
ام. آن قدر بر توانم خوشبخت باشم اما خشنود و سرزندههاي من شده است. نميفعاليت

کند و فراز همة جريانات ناپسند و کوتاه قرار دارم که ديگر هيچ عاملي دلم را چرکين نمي
اعتنايي نسبت به هرچه دهد. در محيط اطراف خودم هم مظهري از کمراهم را تغيير نمي

 ام.است شده پست و مبتذل
که در زندان به من ديده  1332شود. با شروع سال از اينجاست که نقطة اوج من شروع مي

مانند بوده است، چه از جهت اي از زندگانيم آغاز شده است که از هر جهت بيگشود، دوره
هاي آينده تا هنگامي نخواهد شد. در سال آرامش و اطمينان دروني و چه از نظر موفقيت

به سي سال برسم و از آن موقع که از سي سالگي بگذرم، ديگر جز پيشرفت مداوم که 
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هيچ ترتيبي مقرر نخواهد بود. در ظرف ده تا پانزده سال اخير زندگيم هرچه الزم بود دچار 
هايي نخواهم شد که سراسر ام و ديگر از اين پس گرفتار موقعيتتغييرات عمقي شده

گويم براي ابد اما الاقل براي چندين را تغيير بدهد. نمي وجودم را تکان دهد و سرنوشتم
سال. بيش از همة عوامل همين گذشت زمان بر ازدياد عمر مؤثر است. يک جوان در 

سالگي هر چه هم پيشرفته و متفکر باشد باز بنا بر مقتضيات  2۵فاصلة پانزده سالگي و 
اي ندارد. و اگر چه يچ چارهخاص سني جز سرگرداني در ميان عواطف و احساسات شديد ه

تأثير اين عواطف تا پايان عمر هم زايل نخواهد شد اما اين قدر هست که به ساير عوامل 
ام که به طور عموم براي انسان سال تغيير نيز مجالي داده شود و من در سني رسيده

 شود.محسوب مي“ ديده“
 

في کنم. تأثيرات عشق او که در نهايت انصاعالوه بر اينها نبايد دربارة اين وجود دالرام بي
صميميت و پاکبازي است در ايجاد خوشبيني و خشنودي من کامالً قابل مالحظه است. در 
حال حاضر تنها موجود تنها موجود انساني است که به او اطمينان کامل و نظر صد درصد 

آن قدر مرا  مثبت دارم. آن قدر با مالحظه و صديق و در احساسات خود سخاوتمند است و
هاي فطري مرا گرفته است. نه تنها امروز بيش از همه دوست دارد که جلوي همة بدبيني

ام و شايد در کس به او عالقه دارم، تاکنون هم هيچ کسي را اين همه دوست نداشته
زندگانيم ديگر موردي پيدا نشود که به اين شدت به آدمي عالقمند شوم. اين زن دلخواه 

ترين مواقع وارد زندگاني من شد. صرفنظر از آن که يک ارتباط ن و حساستريدر مناسب
ساله نيز ما را به هم پيوسته است. همة اين عوامل دست به دست هم داده و او را  16

ستارة زندگي من ساخته است. آن قدر جوانمرد و بلند همت است که با برادرم شاپور از اين 
روند و به اني هستند که رابطة من با مردم به شمار ميزند. اينها کسجهت الف برابري مي

هاست که شخصيت من هنوز به صورت يک دشمن مردم درنيامده واسطه وجود همين
است. از اين لحاظ کامالً خوشبختم. وجودم از مردمان قابل ستايش و ارزنده احاطه شده 

اند و من حتي مغرورم دهها را براي من فراهم کراست. اين عدة معدود حقاً بهترين محيط
ام و يا رو به که چنين محيطي دارم. در عشق، دوستي، خانواده و سياست کامياب شده

هاي قديمي زندگانيم را در يک حرکت کاميابي هستم. تمام مشکالت و دشواري
ام و با آن که تجربه به من نشان داده است که هيچ وضعي پايدار پيروزمندانه درهم نورديده

 د ماند من اطمينان دارم که ديگر سير من به سوي موفقيت منحرف نخواهد شد...نخواه
ام و خطر از همين جا است. درست از همين جا باخت گاه اين همه از خود راضي نبودههيچ

ام نظر انتقادي من نسبت به خودم بايد همچنان شود. چند بار ديگر هم آزمودهشروغ مي
هاي تلخ و مبهم و ناگوار اجازه دارم که پس از اين همه سال برنده و شکافنده بماند. اما
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توانم از کمي از مستي شادماني برخوردار بشوم. آن قدر به من بد گذشته است که حاال مي
کنم، به اين سالهاي ها اندکي استفاده کنم. وقتي به پشت سر نگاه مياين همه فرصت
ذشت، به اين هفت سالي که يک روز خوش ترين اوضاع گترين و بحرانيدراز که در سخت

اند به در برنداشت، از اين همه نقاط مثبت و درخشان که به ناگهان در زندگيم نمودار شده
-افتم. هفت سال پيش هم چنين بود. من در اوج پيروزي بودم و با سقوط هولوحشت مي

کنم ؟ من خيال نميانگيز زندگيم بيش از چند قدم فاصله نداشتم. آيا امروز هم چنين است
ام. همه جا در پيرامون من اين طور باشد. ديگر از ميان تيرگي به طور قطع بيرون آمده

 توانم دنيايم را فتح کنم.روشن است و من مي
 

 1332تير  11پنجشنبه 
گيرم که در زندگانيم کامياب شوم ؛ گيرم که عرصة حيات را از نقاط تاريک مصفا کنم. از 

انم بگريزم. تا من وجود دارم، اين دشمن دروني وجود خواهد داشت و همه توخودم که نمي
چيز را تلخ و منکسر خواهد ساخت. هر چه دنياي خارج روشن و درخشنده است ، درون من 

شوم. از همه چيز هيچ موجبي غمزده و سرد و مهموم ميتر ميشود. بياز تيرگي ماالمال
ام در تمام ده روزة اخير يک لحظه نتوانسته کنم.گريزم و همه چيز را خراب ميمي

ام. ئي را که دور و بر من ريخته بود لمس کنم. همواره با خود در گفتگو بودهشادماني
حوصله و بي حس و حالم. آسا. از همه چيز زده و سر خورده، بيگفتگوهائي دردناک و مرگ

 اي ندارم.ز سکوت هيچ چارهبا آن که اين هـمه حرفهـا با خود دارم در برابر ديگران ج
  

دهد. اما اين کند. رفتار من هر چه باشد در او تغييري نميکند ، مقاومت مياو تحمل مي
ام و آن قدر گرفتار هاي من افزوده است. آن قدر به او مديون شدهنکته هم بر ناراحتي

ار سازد. من در شرمساري هستم که تنها شايد يک مرگ اختياري من بتواند موازنه را بر قر
توانم قدر او را بشناسم و حق او را ادا کنم. او از من هيچ توقعي ندارد. اي نميهيچ زمينه

کنم از من دلسرد شود و ترکم کند. من اين ناکامي اما اين وضع مرا خواهد کشت. آرزو مي
 دهم. تلخ را ترجيح مي

 
 1332مرداد  17

اند. براي ما که هيچ دلخوشي از اوضاع احراز کرده کشتي گيران ايراني در دنيا رتبة اول را
و طنمان نداريم و مملکتمان نه ارتش نيرومندي دارد، نه سياست مقتدري، نه صنايع و 

ها از هر چيز ديگر بيشتر اقتصاديات مهمي، و نه حيثيت و اعتبار خارجي، اين قبيل پيروزي
ا وضـع زندگاني که هـمه باعث خوشـحالي و دلگرمي است. اين که يک مشت جوان ب
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حد تشکيالتي و اعمال دانيم و با نبودن تشويق مؤثر و خصوصاً با وجود نقائص بيمي
اند پشت هاي شخصي که هر کاري را از جريان عادي خارج مي کند، توانستهغرض

برند به خاک برسانند، در پهلوانان ساير ممالک را که از هر جهت در شرايط بهتري بسر مي
اين همه تيرگي که از هر طرف ما را احاطه کرده است، حقيقتاً نقطة روشني بشمار  ميان
 آيد. مي
 

هيچ شکي ندارم که ملت ما خواهد توانست سرانجام و نه خيلي دير قدرتي را که در خود 
نهفته دارد ظاهر کند و مشکالت راه خود را از ميان بردارد. ولي کساني که اين اطمينان را 

تقريباً “ نه“گويند ند متاسفانه چندان زياد نيستند.در مملکت ما آنها که ميداشته باش
هايي از قماش ما بايد آن قدر آري بگويند تا بشود. خوشبيني به هميشه حق دارند. اما آدم

آينده اجتماع قبل از هر چيز ، يک مسئلة شخصي است. آيا من به خودم خوشبينم و اعتماد 
 توانم به آيندة ملت خودم هم خوشبين باشم. دارم. اگر چنين است مي

 
 1332مرداد  24شنبه 

در اين تابستان سوزان، زندگاني من در کشاکش يک مبارزه شديد مثل آنست که در 
اي استراحت و توقف غرق در جهنمي فرو رفته باشد، يک ماه است که بدون لحظه

ياي دشوارهاي داخلي و هاي من افتاده است. در درمشکالتم. مسئوليت حزب بر دوش
هاي کنيم. با دشمنان بيشماري رو به رو هستيم و هر روز در تدارک ضربهخارجي شنا مي

ها کوشيم. در دلم هيچ اثري از شادماني و نشاط و ظرافت نمانده است. خندهجديدتري مي
. يک امشوند. با جبين پر از چين و سيماي گرفته دائما در حال مبارزهبر لبانم خشک مي

دنيا کينه و نفرت درونم را ماالمال کرده است. قواي کوچکي را که در اختيار دارم هر روز 
رفتم. تمام اين تابستان را در يک توانستم به جنگ دنيا ميفرستم. اگر ميبه سويي مي

ام. تنوع زندگيم خواب بوده است و تفريحم به خاطر زندگاني سخت سنگ مانند بسر برده
 ه از من به دور افتاده است.آوردن او ک

 
 1334تير  20

اي است ، يا بهتر گفته باشم به آن صورتي که من آن را نوشتن دفتر خاطرات کار بي مزه
خواهد بعضي افکار، بعضي اي است. اما گاهي انسان دلش مينوشتم کار بي مزهمي

ادتري اختيار احساسات و بعضي حوادث را ثبت کند. براي اين منظور بهتر است وضع آز
کنم. هر وقت هر چيز را الزم ديدم در اين دفتر کرد. از امروز اين وضع آزادتر را اختيار مي

هاي بعد مطمئناً هيچ وقت گذراني بهتر و نويسم. براي سالبدون ترتيب و دقت زياد مي



312 

ت. چه تر و کامالً حق با منستر از مراجعه به اين دفتر نخواهم داشت. گفتم دردناکدردناک
تر باشد؟ و چه چيزي بيش از دفتر خاطرات تواند دردناکچيزي از احساس گذشت زمان مي

دانم اما براي تواند احساس گذشت زمان را به انسان بدهد ؟ ديگران را نميو امثال آن مي
من فکر مرگ و نابودي. فکر اين که خواهم مرد و اين زندگي تمام شد، از هر چيز ديگري 

کند ، که دنيا را نه با دو چشم بلکه با دهها ر است. آدمي که مثل من زندگي ميتاندوهناک
کند با هر نفس گويي روح دنـيا را در خود فـرو بيند و با دهها دست لمس ميچشم مي

برد حق دارد که مرگ را غم انگيزترين حوادث زندگاني بشمارد. من تا کنون بارها مي
اي هم و از اين پس نيز به خطر خواهم افکند. در هر لحظهام زندگيم را به خطر انداخته

حاضرم با زندگاني وداع کنم. اما همة اينها مانع از آن نيست که هر چند يک بار فکر مرگ 
 حالم را بگرداند و وقتم را ناخوش کند. 

 
 1334تير  22

عصر و درک کنم. اما در هر “ الفقر فخري“توانم روحية آن کس را که گفت من خوب مي
اي بيش از ده بيست نفر حق ندارند اينطور فکر کنند. بقية مردمي که اين گفته را زمانه

کشند. البته کسي که کنند فقط نقابي بر روي گداطبعي و پست همتي خود مينشخوار مي
هايي که گوشه و کنار تواند به هيچ قناعت کند، اما اين بدبختمالک همه چيز است مي

وانند فقر را افتخاري بشمرند. فقر بزرگترين و پليدترين گناهان و معايب تلولند نميمي
 انساني است. 

  
  1334تير  24

آيد و هر کس بايد لياقت اين را ـ هر کس مسئول اغلب حوادثي است که بر سرش مي1
 هاي خود را به عهده بگيرد.داشته باشد که مسئوليت کرده

هاي پرتري دنيا را د که به هنگام مرگ با دستـ هدف زندگاني هر کس بايد اين باش2
تر زندگاني کند و زندگي خود را مانند تر و با شکوهترک گويد. بايد هر چه بهتر و متنوع

رودخانة عظيمي با انشعابات بيشمار بسازد و هرچه ممکن است از تمام مواهب اين دنيا 
 کشف کرد.  برخوردار شود. بايد هر روز دنياها و قلمروهاي جديدي را

 
 1334تير  25

هاي نقاشي و مسلماً من يک آدم گذشته نيستم. من دوست دارم گذشته را در کتابها، پرده
دهم آن چه را که مربوط به حال و نشانه آينده سينما ببينم. اما در اطراف خودم ترجيح مي

 است داشته باشم.
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 1334تير  30

داشت با هم صميمي باشند. من اين مطلب را شود آدم ها را به زور وا معلوم است که نمي
دانستم اما عيب آدمي که به قدرت خود مطمئن است و عيب آدمي که در هر دانم و ميمي

هاي تواند استداللي کند همين عدم توجه به واقعيات و به دانستهمورد و براي هر چيز مي
ا گرفتم. من هنوز آن خودش است. اما به جهنم. .. الاقل خيال من راحت شد و تصميم ر

تواند از سر بگيرد. توانم باز از سر بگيرم و اصالً آدمي مثل من هميشه ميقدر جوانم که مي
آدمي که دنيـايش در خودش متمرکـز شده است و با خودش به اين طرف و آن طرف 

 رود. مي
 

وت هاي قشنگ عزيزي که اين جمالت را برايشان خواهم خواند و اآلن از سکآن گوش
برند نبايد از شنيدن اين اظهار نظرها ناراحت شوند. آن جواهرات ظريف ييالق لذت مي

 اند که همه چيز صاحبشان در زندگي من استثنايي است. کوچک بارها شنيده
 
 1334مرداد  8

گذرد يا نه، اهميتي هم ندارد. همين قدر کافي است که دانم زندگيم خوش مينمي
 هر لحظه از آن از چيزي سرشار است. زندگانيم خالي نيست و 

 
 1334مهر  12

ها بيست سال در پيش در همين روزها به دبستان رفتم و امروز پس از اين همه سال
خود را به پايان برسانم. اما در حقيقت نيمي از اين مدت را “ عاليه“ام تحصيالت توانسته

ر محيط تحصيلي را به نحو شود که ديگام. ده سال ميبيشتر در کالس درس بسر نبرده
ام و بس. خوشحاليم بر ها امتحاناتي دادهام. فقط گاه گاهي در طول سالواقعي درک نکرده

خالف تصور اوليه آن قدرها نيست. گر چه حقيقتاً جاي خوشحالي وجود دارد. کم کم 
ت و آبروي من هم به خطر افتاده بود. صرفنظر از اشکاالتي که به پايان نرساندن تحصيال

ادامه وضع دانشجويي به همراه داشت. حاال وقتي است که بايد راه آيندة زندگي را به 
درستي معين کنم. شايد به خارج بروم و شايد همين جا براي دورة دکترا فعاليت کنم. هنوز 

 دانم و به زودي خواهم دانست. نمي
 

 1334مهر  24
ه است. بهتر است بنويسم. .. راه سياست جاي هميشگي خود را در زندگانيم اشغال کرد

ام و باز خواهم کرد. سماجت به قول آن دوستم اولين مشخصة من خودم را باز کـرده
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رود. رفتارم چنان است که گويي آن همه حوادث بر سر کس ديگري آمده بوده بشمار مي
 است.

 
 1334آبان  10

ا زندگي آن قدر خوب است تواند بد باشد. امزندگي هميشه چيز خوبي است. هيچ وقت نمي
برد. هيچ نقص و کمي و کاستي نخواهد توانست که تلخي و بدي گذران را از ياد مي

عشقي را که به اين زندگاني دارم مکدر کند. هر چه هم بد بگذرد در همين گذشتن و به 
بينم دلم از هاي دنيا نهفته است. هر صبح که آسمان را ميهر حال وجود داشتن تمام لذت

 گردد و چه چيز بهتر از اين احساس!شود. روز جديدي آغاز ميشادي روشن مي
 

 1334آبان  20
خواهم با آن که حق با شما است و متأسفانه مثل غالب موارد اين منم از شما معذرت نمي

ام. اما اصرار شما به تحصيل حقانيت خودتان بر من، که پيشاپيش که رفتار خوبي نداشته
کند. به نظر من کسي ام، مرا از هر اقدام مناسبي ممانعت ميدانستها ميمسئوليت خود ر

که حق دارد کمتر بايد برنجد. شک نيست که من هم داليلي براي خودم دارم، دالئل 
موجهي که هيچ گاه با شما نخواهم گفت. ما تا آخر عمرمان هم که اميدوارم با هم 

هميشه چيزهايي وجود خواهد داشت که  بگذرانيم، نخواهيم توانست خودماني بشويم و
دانم شما براي کنيد که من نميفقط يک طرف از آنها آگاه خواهد بود. اما راستي خيال مي

 من چه چيز هستيد؟
 
 1334بهمن  6

توانم از کار جديد خود ام. اين بهترين تعبيري است که ميدر اعماق کار سرنگون شده
ن و چه از جهت عدم تناسبي که با من دارد. در بکنم؛ چه از جهت سنگيني و زيادي آ

ام. کردم. اما اکنون وضع را تغيير دادهنخستين روزها زندگي جديد خود را تحمل مي
توان از کند و به عالوه در بدترين شرايط هم مياحساس لزوم صورت حوادث را عوض مي

گـذرانم ي که مياخـود مايه گذاشت و به آسايش رسيد. ساعات طوالني و پر مشـغله
گذارد به کارهايم برسم و حتي خودم را هم از يادم برده است. و درست در خارج دارد نمي

 شود. هاي خوبي فراهم ميزمينه
 

 1334بهمن  21
خواهيد از حال لذت ببريم و من بحث حال و آينده بين ما پايان نخواهد يافت. شما مي

بايد حال را دريابيم و هر روز بيشتر در اين راه پيش  ام. با شما موافقت دارم کهنگران آينده
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توانم از دست بدهم. از روم. اما حال فقط قسمت کوچکي از زندگي منست. اين را نميمي
شود براي من در اين زندگي حال خودم هيچ راضي نيستم. فقط آنچه مربوط به شما مي

 بسر ببريم ؟  توانيم با همجالب توجه است و ما مگر در هفته چقدر مي
هاي دلنشين هاي معدود روز و شبشايد من هم بدم نيايد که فقط به خاطر همين ساعت

شود، با لذت خودمان زندگي کنم و گذر عمري را که حقيقتاً به شتاب دارد تمام مي
احساس نمايم. ولي در ته وجود من چيزي است که به اين همه قانع نيست و نگران است 

کشد و باکي ندارد که اين عمري را که چقدر ممکن بود بهتر از اين نتظار ميو با تمام قوا ا
ها و مشقات پايان ناپذير که شما خود از آن آگاهيد بگذراند. اگر در آينده بگذرد، در سختي

 روزي از اين طرز فکر پشيمان شدم مالمتم نکنيد.
 

 1335تير  16
ه ياد نيمه شبي که گويي بر زندگاني من اين نيمه شب آن قدر تاريک و ديرپاست که مرا ب

اما من جز اين “ گويي“اندازد. هاست افتاده است و شايد همواره افتاده بوده است، ميسال
ام ؟ آيا واقعاً درست هاي خودم به خودم صادق نبودهام. آيا حقيقتاً من در گفتهانديشيدهمي

اسي که گاهي مرا از خودم بيزار ام؟ اگر نه پس اين احساست که تمام حقيقت را نگفته
؟ عشق به زندگي و به دنيا و اعتماد به خود و آينده، اين همه درست ولي کند چيستمي

رود ، اين چيست که نفس را اين چيست که مثل مرغ سرکنده در دل من باال و پايين مي
 کند ؟ ام حبس ميدر سينه

 
کند، اين ييري در جهت بهتر سير نميو هيچ تغ“ شودنمي“در اين روزگاري که هيچ چيز 

همه سرودهاي اميدواري آدمي برهنه ، خوشحال و طوفان زده چه صورتي دارد؟ همة اينها 
به پشت گرمي عواطف کريمانة موجود ديگري که باز از هر چيز زيان ديده است و خود 

ست به همين ها دارد؟ اگر دفتر اين زندگاني که همه در تحمل گذشته انياز به پشت گرمي
هامان با جگرهايمان هر جا بسته شود جز غبن فاحش چه نام خواهد گرفت؟ ما که دندان

صبح و شام بسيار بدتر از آن کرده است که منقار آن عقاب افسانه، با چه رويي در گور 
 خواهيم رفت؟

ود را آيا حق اين دنيا را، اين زندگاني را شناختيم؟ هرگز. .. مجالي نبود و ما هر روز خ
اميدوار نگه داشتيم و سرانجام هم بدست نيامد. اين نيروي نفرسودني که سرهاي 

داشت آيا جز دروغي نبود؟ هزار هاي دو تا را راست نگه ميفروهشته را همواره بلند و پشت
بيني مثبت که برگ و سازي نداشت و هر راهي بر روي آن بسته بود و دريغ بر آن جهان

 در فضايي باالتر از اميد و نوميدي سير کند. توانست دست کم نمي
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 1336ارديبهشت  10

ما بدبختانه از طريق دسته جمعي نتوانستيم به جايي برسيم و منشاء اثري شويم. اما 
تجارب سال هاي دراز الاقل در طي طريق زندگاني شخصي به حال من مفيد افتاده است. 

دارد. اما انصاف بايد داد که در راه  احساس کمي و کاستي در سر جاي هميشگي خود وجود
ام. آن ام. تأثيرم در محيطم روزافزون است. وسايل الزم را بدست آوردهروشني قدم گذاشته

هاي بالنسبه جزيي هاي پيش ديگر وجود ندارد و ديگر اين موفقيتخوشبيني مطلق سال
مجال آن نيست. چهرة  توان کرد کهانگيزد. چه بسيار کارها ميدر دلم شادي زيادي برنمي
آيد. به خوبي ميدانم که امکانات فوق هاي گذشته به نظر نميآينده هم به روشني سال

العاده دارم. بدون هيچ احساس غرور و تفاخري متوجهم که کارهايي به مراتب دشوارتر و 
دوار توانم خودم را صد در صد راضي و اميتوانم انجام دهم. اما حقيقتاً نميتر را ميمهم

تمکين و “کنم. نزديک به سي سال زندگاني به من آموخته است که راهي جز 
وجود ندارد. بايد همچنان با شکيبايي بر ذخائر دروني خود افزود و با پايداري با “ فضيلت

 مشکالت در آويخت. شايد هم لحظه مناسب در رسد. 
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 در پنج سالگي با برادرم سيروس
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 132۵تهران 

با همکاران سرويس خارجي روزنامه اطالعات، غالمحسين صالحيار نخستسن سردبير 
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 اوايل دهه سي/ پنجاه با دکتر منشي زاده )سوم از راست(
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 1963بازديد از ديوار برلين 
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 1332هما زاهدي با سپهبد زاهدي در نخست وزيري 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1964کوااللومپور  بازديد از دفتر انتشارات فرانکلين،
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 ۵0/70آيندگان، اوايل دهه 
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 در حضور شهبانو در يکي از بازديدهاي سال هاي آخرهما زاهدي 
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 هما زاهدي در مبارزه انتخاباتي، 
 1346 همدان

 هما زاهدي، نماينده همدان در ميان
 استقبال کنندگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هما زاهدي، در دوران کانون پرورش فکري کودکان 
 و نوجوانان در حضور شهبانو

 )ايستاده، نهم از دست راست(
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، راست زهتاب فرد 1341دان در سال بازديد از پااليشگاه آبا
 مدير اراده آذربايجان، چپ پوروالي مدير بامشاد
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 13۵6معرفي هيئت دولت به مجلس شوراي ملي، مرداد 

 13۵6با نخست وزير و جمعي از همکاران در حضور شاه، 
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 13۵۵نشست حزب رستاخيز در مازندران، 

 ديدار  با مسئوالن خبرگزاري پارس همراه با عطاء اهلل تدين، معاون مطبوعاتي
وزارت اطالعات و جهانگردي )پنجم از چپ( و هوشنگ پورشريعتي معاون و 

 سرپرست خبرگزاري )سوم از راست(
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 ، اعالم حکومت نظامي در اصفهان13۵7مرداد 
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خانم فرشته اکمل، دکتر خسرو اکمل )اول از دست ديدار با شاهزاده رضا پهلوي، 
 چپ( و بهمن اميرحسيني )اول دست راست(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با اعضاي شوراي مرکزي در کنفرانس اروپائي حزب مشروطه ايران آنت ورپن 
بلژيک. از راست: هايده توکلي، بهمن اميرحسيني، فواد پاشائي. نفر اول از 

 اهديدست چپ نادر ز
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 ايرانبا فواد پاشائي دبيرکل حزب مشروطه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از راست: فواد پاشائي، نادر  2004با شوراي مرکزي حزب مشروطه ايران لوس آنجلس 
 زاهدي، مانداندا زند کريمي، همايون، زنده ياد نريمان صابر، بهمن امير حسيني
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 با بهمن اميرحسيني

مشروطه ايران  با نادر زاهدي معاون دبيرکل حزب
 در يکي از سفرهاي حزبي

 يمرکز يشوراي اعضا باي حزب شيهما کي در
و  اکمل دکترخسرو ،چپ يزدي نيدکترحس، راست

 حزب وقت رکليدب معاون و رکليدبي زاهد نادر
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132  ،133  ،134  ،137  ،138  ،139  ،
140  ،142  ،143  ،147 149  ،1۵0  ،
1۵1  ،1۵3  ،1۵4  ،1۵8  ،160  ،162  ،
163  ،167  ،172  ،174  ،17۵  ،176  ،
177  ،178  ،238 

،  173،  99،  88آموزگار دکترسيروس 
204  ،218  
 208شهريار آهي 

 
 ا

 
 178،  171احرار احمد 

 148احمدي احمد 

 100احمدي محمود 
 100اخالقي هوشنگ 

 3۵اخوان جبيب 
  100زاده ايرج  اديب

 13۵،  77ارسنجاني حسن 
 37ارفع سرلشگر 

،  172،  78ازهاري ارتشبدغالمرضا 
173  ،183 

 19۵استوپارد تام 
 24۵اسعدنظامي دکتر 

 48اسکندر 
 94اسکندري ايرج 

 34اسکندري پروانه 
 استالين 

  ۵۵اشپنگلر ازوالد 
 204عبدالحميد  اشراق مهندس

 19۵40اشتوکهاوزن 
 184اعلم جمشيد 
 44افشارطوس 

 48افالطون 
 1۵آشتياني عباس  اقبال

 112اقليدس 
 203اکمل دکترخسرو 

 206الخاصه لوتر 
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 100اميرشاهي شهرآشوب 
 141اميرشاهي مهشيد 

 13امين همايون 

،  162،  13۵،  92،  7۵ي دکترعلي امين
168  ،20۵  ،217  ،218  ،219  ،220 

  101،  100اوجي حميد 
 224،  219،  217،  197اويسي ارتشبد 

227 
 86،  8۵اهري دکترحسين 

 247ايبسن 
 247استريندبرگ 
 1۵ايزاک ژول 

 36ارتگا اي گاست 
 179ايادي سرلشگر 

 

 ب
 

  206بابائيان مسعود 
،  201،  197،  148همن باتمانقليچ ب

202 
 181بازرگان مهدي 

 237،  179باستاني علي 
،  134،  133،  126باهري دکترمحمد 

189 
 167باهنر 

 100بختيار سپهبدتيمور 
،  218،  217،  188،  173بختيار شاپور 

219  ،220  ،221  ،223  ،241 
 18برامز 

 11بتهوون 
 110برژنف 

 11زاده جواد  بديع
 247بلو سائول 
 12بلوم آالن 

 9بوذرجمهري سرلشگر 
 104بومدين 

 114بهرنگي صمد 
 99،  9۵،  94،  8۵بهروز جهانگير 

 99،  77،  62مند دکترمهدي  بهره
 167بهشتي 

 90بيگي محمد  بهمن
 100بهنود مسعود 

  74بيسمارک 
 18بيهقي 

 

 پ
 

 2۵7پارسي آريا 
 110پادگورني 

  79پاکروان سرلشگرحسن 
 79پرتو پرويز 

 100پزشگان هوشنگ 
 33،  24،  27پزشگپور محسن 

 192پل قديس 
 22۵پوالدين سرهنگ 

 100،  73پورشريعتي هوشنگ 
،  111،  90اشرف  پهلوي شاهدخت

11۵  ،179  ،207 
 213،  212،  197رضا  پهلوي شاهزاده

214  ،21۵  ،220 
 179نيا شهرام  پهلوي
 14پيرنيا 
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 191،  4۵وري  پيشه
 

 ت
 

 113تاليران 
 100،  87تبريزي ايرج 

 114تختي 
 161تدين عطاءاهلل 

 87،  32تفضلي جهانگير 
 100تقيان الله 

 27،  2۵زاده جواد  تقي
 

 ث
 

 1۵9،  1۵7،  128ثابتي پرويز 
 

 ج
 

 113جزني بيژن 
 134،  133جعفريان محمود 

 12جفرسون 
 9جمالي ابوالقاسم 

،  19،  16،  10،  ۵جمالي ثريا )مادرم( 
27  ،43  ،8۵  ،10۵ ، 2۵3 

 9الدين واعظ  جمال
 10جمالي قمر 

 148جهانباني سپهبدنادر 
 

 چ
 

 2۵6،  2۵۵چاگليانگيل احسان صبري 
 73چرچ سناتور فرانک 

 ح
 

 11حافظ 
 100زاده  حبشي

 13۵حسين ملک 
 126بر دکترغالمرضا  حسين

 100حقيقي مهرداد 
 38حکمت بيژن 

 39الملک  حکيم
 

 خ 
 

  227،  18خاقاني 

 2خدايار ناصر 

  100خرسند بيژن 
 224خسروداد سرلشگرمنوچهر 

 144خلعتبري عباسعلي 
،  1۵1،  147،  137،  136خميني 

1۵9  ،171  ،181  ،189  ،220  ،
221  ،222  ،223  ،22۵  ،238  ،
239  ،247 

 1۵0خوجه انور 
 101خلق محمد  خوش

 

 د
 

 241داريوش پرويز 
 217دادفر محمد 

 19۵دانته 
 161شوري ضياء دان

 29داستايوسکي 
 11اکبر  داور علي



 338 

 98دايان موشه 
 71سادات  دربندي حسين

 101درمبخش کامبيز 
 164دلکش 

 2۵۵دميرل سليمان 
 174دوريان پاتريشيا 

  1۵3دها مهدي 
 
 ذ
 

 121ذبيح سپهر 
 100ذبيحيان يداهلل 

 

 ر
 

 74رازيانس ايرن 
 74راستو والت ويتمن 

 224،  217رامبد هالکو 
 224رحيمي سپهبد 

،  21،  20،  1۵،  13،  12،  9رضاشاه 
22  ،23  ،41  ،۵2  ،۵3  ،78  ،224 

 217رضائي علي 
 20۵رفسنجاني 

 18رودکي 
 1۵روزولت 

 28رئيس عليرضا 
 38رجبي 

 206رضائيه اميل 
 240،  18۵روحاني منصور 
 101رهباني منصور 

 112ريمان 

 ز
 

 ۵6 ، 12زاهدي اردشير )برادر خانمم( 
108  ،109  ،110  ،113  ،12۵  ،
146  ،184  ،187  ،218  ،2۵۵ 

،  ۵6،  ۵۵اهلل  زاهدي سپهبد فضل
107  ،184  ،22۵  ،226 

،  107،  10۵زاهدي هما )خانمم( 
108  ،109  ،121  ،122  ،129  ،
138  ،14۵  ،1۵1  ،1۵2  ،163  ،
18۵ 197  ،202  ،242  ،248  ،2۵3 
2۵۵  ،2۵6  

 11زرتشت 
 100،  77،  38،  30زندنيا دکترشاپور 

 ،191 
  

 س
 

 94سامانيان 
 63،  30سپهري سهراب 
 161سعادت فتح اهلل 

 17،  12سعدي 
 128،  99سمسار دکتر مهدي 

 203سميعي غالمرضا 
 248،  18سنائي 

 223،  221،  220سنجابي 
 ۵۵،  ۵1سوکارنو 

 32سهيلي علي 
 4۵سياسي علي اکبر 

 

 ش
 

 247شا برنارد 
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 2۵4شاپور دوم 
،  4۵،  41،  40شاه )محمد رضا شاه( 

48  ،49  ،۵1  ،۵7  ،۵8  ،73  ،76  ،
77  ،78  ،82  ،94  ،9۵  ،9۵  ،103  ،

104  ،10۵  ،106  ،110  ،111  ،112  ،
11۵  ،119  ،120  ،121  ،121  ،127  ،
123  ،122  ،123  ،124  ،12۵  ،128  ،
130  ،129  ،134  ،13۵ ، 136  ،137  
138  ،144  ،14۵  ،146  ،148  ،149  ،
1۵0  ،1۵1  ،1۵2  ،1۵3  ،1۵۵  ،160  ،
161  ،162  ،163  ،166  ،170  ،171  ،
173  ،17۵  ،179  ،180  ،181  ،183  ،
184  ،19۵  ،197  ،222  ،223  ،22۵  ،
226  ،227  ،239  ،242  ،2۵۵ 

 99،  86ميرزائي فريده  شاهرودي
 16۵رمنوچهر شاهقلي دکت

 100شاه نظريان روبن 
 1۵4شرکاء جليل 
 17۵شريعتمداري 
،  168،  162،  1۵9،  1۵7شريف امامي 

172  ،17۵  ،176  ،178  ،186  ،189  ،
20۵ 

 2۵6شکرائي 
 17 16شکسپير 
 ۵4شريعتي 

 16۵شفيق محمدموسي 
 109شهبازي يداهلل 

  197،  1۵3،  129،  111،  10۵شهبانو 
 31،  30 شيباني منوچهر

  146شيرين بيگ 

،  186زاده دکترشجاع  االسالم شيخ
189  ،343 

 238شهيدي احمد 
 

 ص
 

 99،  9۵صالحيار غالمحسين 
 9صدر امام موسي 

  39صدر االشراف 
 104صدام حسين 

 244،  186صدري سپهبدمنصور 
 18۵صدقياني رضا 

،  77،  76صديقي دکترغالمحسين 
220 

 100صفوت بهمن 
 69صميمي جعفر 

،  7۵،  70،  68زاده همايون  صنعتي
90 

 100صوراسرافيل بهروز 
 

 ط
 

 333طالع دکترهوشنگ 
 241،  17۵طالقاني محمود 

 ۵2،  23الدين  طباطبائي سيدضياء
 ۵4طهماسبي خليل 

 

 ع
 

 10عاليه خانم 
،  2۵،  24،  20عاليخاني دکترعلينقي 

28  ،1۵3  ،204 
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 114عامري 
،  172،  34 تهراني دکترمحمدرضا عاملي
191 

 100عزيزپور بتول 
 66،  ۵۵،  ۵1عبدالناصر 

 4۵عسگري نورمحمد 
 203،  88عصار دکترنصير 

 2006عالئي منصور 
،  10۵،  84،  82،  80،  7۵علم اسداهلل 

119  ،144  ،179  ،180 
  72آبادي دکترايرج  علي
 169،  100نژاد سيروس  علي
  63آبادي دکترمحمدحسين  علي

 

 غ
 

 76سيروس غني 
 237غفاري علي 

 

 ف
 

 ۵۵،  ۵1فاطمي دکترحسين 
 219،  218،  20۵فاطمي دکترشاهين 

 67،  66،  6۵فرازمند تورج 
 18فرخي 

 204فرمانفرمائيان سيروس 
 28،  2۵،  24فروهر بيژن 

 130،  34،  33،  24فروهر داريوش 
 17فرزاد مسعود 

 94،  11فردوسي 
 133فرشچي علي 

 109ترخداداد فرمانفرمائيان دک
 1۵فلسفي نصراهلل 

 146فوزيه واالحضرت 
 

 ق
 

 213،  200۵قريشي احمد 
 171قاسمي مهدي 

 123مظفري داودقاجار 
  100قائد محمد 

 226،  ۵8قرني سرلشگر 
،  1۵9،  1۵8باقي ارتشبدعباس  قره

171 
 ۵4،  41،  40،  39،  22السلطنه  قوام
111  ،226 

 
 ک
 

 1۵0،  136،  13۵کارتر جيمي 
 1۵0کاسترو فيدل 

 ۵4،  49کاشاني ابولقاسم 
 161کاشاني ثابت مهندس 

 239کاشفي محمود 
 20۵کاظميه اسالم 

 2۵کامبخش 
 19۵،  19کانت 

 171کلئوپاترا 
 ۵2کرنسکي 

 123پناهي خسرو  کريم
 ۵3کريمپور شيرازي 

 221کمال سپهبدعزيزاهلل 
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 13۵،  82،  67کندي جان 
  83کندي رابرت 

 117،  116،  11۵رغالمرضا کيانپور دکت
1۵3  ،191 

 74کيسينجر هنري 
 

 گ
 

 86،  69گابريليان هاگوپ 
 گراکي )برادران(
 2۵9گيالني گلچين 
 141گلستان ابراهيم 
 113،  100گلسرخي خسرو 

،  208،  203،  170گنجي دکترمنوچهر 
219 

 1۵0گوارا چه 
 100گوران فيروز 

 19گودرز 
 98گودريان مارشال 

 72چسکو گويا فران
 

 ل
 

،  2۵6،  2۵4،  2۵1الجورديان اکبر 
2۵3 

 19۵الک 
  1۵اليب نيتز 

 74لرنر 
 74ليپست 

 ۵8ليپمن والتر 
 70لين سرآلن 

 م
 

 1۵0مائو تسه تونگ 
 1۵ماله آلبر 

 164مان توماس 
 163ماهلر گوستاو 

 74مترنيخ 
  72دفتري هدايت  متين

 1۵3مژلوميان آلکساندر 
 166مجيدي عبدالمجيد 

 184يط دکتربهرام مح
،  41،  38،  30مدرس دکتر ضياء 

123  ،128  ،129  ،191  ،192  ،
249  ،2۵0 

 28،  1۵،  18مسعود سعد 
،  82،  73،  66،  62مسعودي عباس 

84  ،9۵  ،96  ،97 
 238مسعودي فرهاد 

 2۵معاضد ناصر 
 38معيني ناصر 

  76معتمدي فضل اهلل 
 189زاده دکتر  معين

 181اهلل  معينيان نصرت
،  120،  96زاده دکترمصطفي  مصباح

160 
 88مصداقي 
 4۵،  44،  42،  38،  34،  23مصدق 

46  ،۵0  ،۵2  ،۵3  ،۵4  ،۵۵  ،۵6  ،
۵7  ،77  ،19۵  ،221  ،222  ،223  ،

226 
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 16790مطهري 
 87مفرح غالمعلي 

،  1۵8،  1۵7،  8۵مقدم سپهبدناصر 
1۵9  ،17۵  ،188  ،189 

 3۵چهر مکري دکترمنو
 63گاورن جرج مونتگومري  مک

  77ملکي خليل 
 87،  76ممتاز سرهنگ 

 206مميز دکترحبيب 
 3۵زاده ابراهيم  منشي
 41،  37،  36،  3۵زاده دکترداود  منشي

 ،42  ،43  ،44  ،4۵  ،46  ،47  ،۵0  ،
۵2  ،۵3  ،۵7  ،۵8  ،۵8  ،۵9 

 9۵منصور جواد 
 18موتزارت 

 13موسوليني 
 2۵4،  18مولوي 

 100مهاجر مسعود 
 76،  72مهدوي حسين 

،  186،  149،  76،  72مهدوي فريدون 
241  ،243 

 100مهري حسين 
 72ميلر ويليام گرين 

 

 ن
 

 24نادرپور نادر 
 44نادري سرهنگ 

 2۵4،  18ناصر خسرو 
 12۵،  13ناصرالدين شاه 

 100ناطقي بهنام 

 101نائيني عميد 
،  187،  9۵،  84اهلل  نصيري نعمت

188  ،22۵  ،244 
 12،  11نظامي 

 100نقيبي پرويز 
 ۵1نکرومه 

 83نگو دين زيم 
  30نور صادقي  

 179نصيري داود 
 232،  36نيچه 
 2۵۵بين فرح  نيک
 244،  18۵پي غالمرضا  نيک
 186آرام دکتر اسد  نيلي

 72،  67نيکسون 
 

 و
 

 ۵6وارن 
 18واگنر 

 186وحيدي ايرج 
،  206 ، 191،  100وزيري هوشنگ 

208 
،  18۵،  117وليان دکترعبدالعظيم 

241 
 1۵ولتر 

 1۵ويلکي وندل 
 110وينوگرادف 

 201ويور 
 

 ه
 

 19۵هابس 
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 160هاتفي رحمان 
 100نژاد قاسم  هاشمي

 17هدايت صادق 
 13همايون آفاق 

 13همايون ابوالحسن 
 13همايون اعظم 
 13همايون افتخار 

 10همايون ژينوس 
 181،  10همايون سيروس 

 23۵،  10همايون شاپور 
 13همايون عبدالحسين 

 9همايون علي 
 13همايون فخري 

 16،  14،  13،  9همايون نوراهلل )پدرم( 
19  ،23  ،31  ،101  ،181  ،246  ،

247  ،248  ،2۵۵ 
 13همايون وقار 

 10همايون هوشنگ 
 9هوسمن بارون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  84،  82،  7۵،  38هويدا اميرعباس 
8۵ ، 91  ،107  ،108  ،113  ،116  ،

119  ،12۵  ،14۵  ،132 ،136 ،137 
144  ،148  ،1۵0  ،1۵۵  ،161  ،
162  ،163  ،164  ،16۵  ،167  ،
168  ،176  ،179  ،189  ،231  ،
237  ،239  ،243 

 1۵0هويدا فريدون 
 ۵2هيندنبورگ 

 19۵هيوم 
 
 ی

 

 1۵0ياسر عرفات 
  17،  1۵ياسمي رشيد 

 148ر يزداني هژب
 149يگانه دکترمحمد 

 164يگانه ناصر 
 17يوشيج نيما 
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