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به ثريا جمالي و هما زاهدي
پيشگفتار

زندگي را تنها با نگاه به پس ميتوان دريافت ولي تنها با نگاه به پيش ميتوان زيست
سورن کي يرکگارد

روزگار د ر نخستين نگاه گذر زمان است بر آدميان ،بر آدميان معين؛ تاريخ جزئي است؛
تاريخ يک فرد ،يک گروه به هر اندازه؛ و يک دوره است .مانند تاريخ ،اندرکنش
 interactionزمان و انسان است .من در اينجا داستان روزگاري را که با آن و در آن
زيستهام گفتهام ،نه داستان شخصيام را که مانند هر زندگي از هفتاد من کاغذ هم خواهد
گذشت.
بيشتر آدمي زادگان سراسر ساخته روزگارند ،به اين معني که تاثيري شناختني بر روندها و
رويدادها ندارند .اندکشماري آشکارا روزگار را به درجاتي شکل ميدهند؛ اما تنها به دست
همان تودهاي که در ظاهر هيچ اثري نداشته است و موضوع دگرگونيها بوده است .ما
همه بازيکنان ميدان زندگي هستيم ،هرچه ميدان بهتر و تماشاگران بيشتر ،بازي
چشمگيرتر .مشکل ما در اين گوشههاي شوربختتر جهان اين است که ميدان را نيز تا
حدودي خود ميبايد بسازيم.

6

اين کتاب گوشهاي از داستان آنچه را که روزگار برمن کرد و آنچه را که من دربرابر روزگار
از آن برآمدم باز ميگويد .من به رويدادها و شخصيتها بيشتر از نظر نشان دادن روندها و
فضاي زمانه که بستر تاريخ را ميسازد و کمتر از نظرگاه روابط شخصي پرداختهام .يکي از
اشتغاالت هميشگيام تحليل خود و فاصله گرفتن و نگاه از بيرون بوده است .اکنون در اين
مرحله پاياني فرصتي دارم که به سرتاسر زندگيم بنگرم که به گفته يک نويسنده فرانسوي
حاصل جمعي است که هيچ يک از رقمهايش را نميشود تغيير داد.
خودزندگينامه مانند خواب ديدن است .بدترين کابوسها پيش از فاجعه به بيداري ميرسند.
هيچگاه آن ضربه نهائي و کشنده به خواب بيننده وارد نميشود .صميمانهترين
خودزندگينامهها باز تصويري بهتر ،از خود به دست ميدهند .حتا درباره روسو که در
خودزندگينامهاش به تاکيد بر تيرگيهاي شخصيتش انگشت نهاده است ميگويند که چنان
ميخواست اثر بهتري بر خواننده مات از آنهمه راستگوئي بگذارد که به مبالغه نيز افتاده
است .من ادعائي ندارم جز آنکه کوشيدهام تا آنجا که در توانم بوده از بيرون به زندگيم
بنگرم .ولي آنکه از بيرون نگريسته “من“ بوده است و آنچه نگريسته شده زندگي
“من“ بوده است ــ آن “من“ که اگر پاک از خودش و مصلحت خودش آزاد شود ديگر
نخواهد بود.
خودزندگينامه يک يادآوري صرفا شخصي نيست؛ انبازکردن ديگران در تجربههاي فردي
است و آنچه از زندگي شخص ممکن است به کار ديگران بيايد ،زيرا زندگي انسان در
رابطه با ديگران است که ارزش مييابد .هيچ خودزندگينامه ،مانند هيچ زندگي ،از پاک
کردن حساب تهي نيست .من نيز حساب خود را پاک کردهام .ولي مانند نوشتههاي ديگرم،
اين پاک کردن حساب کمتر با اشخاص و اساسا با زمانه است ،با تاريخي است که به قول
“جويس“ کوشيده ام از کابوس آن بيدار شوم .روزگار بر من بسيار گذشته است و من بيش
از چند دههاي که برايم ميسر بوده ديده و تجربه کردهام .دوران ما استثنائي بود و کمتر
زندگيها اين چنين در گذرگاههاي مهم تاريخي ميافتند .بيداري از آن کابوس الزم است
ــ اگر انسان نخواهد برگي در تندباد باشد .ولي بيداري بي گذاشتن حق آن دوران ناممکن
خواهد بود .من روزگارم را در سطحهاي گوناگون به تمام زيستهام ،با تشنگي سيراب
نشدني ،با دريغ هميشگي بر اينکه چرا بيشتر نتوانستم؛ و اکنون ميبايد آن را بازبگويم.
صفحات محدود اين خودزندگينامه بخش ديگري از بجاي آوردن آن وظيفه است .بسياري
ديگر از آنچه را که بويژه در اين سالها نوشتهام ميبايد بر آن افزود.
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چنانکه اشاره کردم در اين نوشته سهم روزگارم دستکم به اندازه خودم اهميت دارد .هر
کسي در خانواده يا کشور يا دوراني ديگر کسي ديگر ميشد .من که از نوجواني ،بلکه
کودکي ،به امر عمومي ،به سرزمين و ملت ،به تاريخ و رويدادهاي روز انديشيدهام خود را
بيش از بسياري ديگر درگير روزگارم ميبينم .در اندرکنش هميشگي با روزگارم ،در تاثيري،
کوچک که من بر آن گذاشتهام ،و تاثيري ،بسيار بزرگتر که روزگار بر من گذاشته است
نميتوانم سرگذشت خود را به کشاکشهاي درونم محدود کنم ،چنانکه تا نيمههاي دهه
بيست زندگيم ميکردم .در آن سالهاي شکل دهنده ،خودم و آنچه در درونم ميگذشت
دست باال را در دفتر يادداشتهايم ميداشت .درگيريم با جهان بزرگتر بيرون نيز به سبب
دانش اندک و ميدان عمل کوچک ،محدود بود .ولي بزودي به اين رسيدم که خود را بيش
از اندازه جدي نگيرم .يادداشت روزانه هم ديگر ننوشتم .هرچند در آن تصميم بيم اينکه
زماني به خانهام بريزند و نظر واقعي مرا به روزگاري بدانند که کار زيادي دربارهاش
نميتوانستم ،سهم بزرگتري داشت.
خوانندگان در اين زندگينامه “من“ دروني را کمتر جدا از جهان رو به گسترش بيرون من
خواهند ديد .خواست من اين نيست که دربرابر افکار عمومي بر تخت روانکاو دراز بکشم.
همه ما بحرانهائي را از سر گذراندهايم؛ مناسباتي با ديگران از بسيار نزديک تا دور و از
عشق تا بيزاري داشتهايم .کارهاي بسيار از ما سرزده است پارهاي مايه سربلندي و پارهاي
سرافکندگي ،ولي من اميدوارم آنچه از اين خودزندگينامه بدر ميآيد تصوير درستي از يک
زندگي سراسر درگير با يک دوران استثنائي تاريخي بدهد .من اين بلندپروازي را هميشه
داشتهام که بدهي ام را به روزگارم بپردازم ــ روزگاري که مرا به مقدار زياد ساخت ــ و آن
را به اندازهاي که ميت وانم دگرگون سازم .شايد اين نوشته بتواند اندکي به اين بلندپروازي
نيز خدمت کند.
نميدانم اگر آقاي بهمن اميرحسيني مرا دعوت به مصاحبهاي درباره زندگيم نميکرد کي
به اين انديشه ميافتادم .ما در طول سالها گاه به گاه با هم گفتگوهائي عموما از سر
شتاب کرديم و من بعدا بر نوشتههاي پياده شده از نوارها نگاهي دوباره انداختم که عادت
من است ،هربار که چشمم بر نوشتهاي از خودم ميافتد ،و بر آنها افزودم و خطاهاي
حافظه را اصالح کردم و احتماال خطاهاي ديگري هست که خوانندگان يادآوري خواهند
کرد .پارهاي ناهمواريها در لحن و نثر کتاب از اين است که بخشي گفتاري و بخشي
نوشتاري است .دو پيوست اين کتاب يکي يادداشتهاي روزانه ،روزنگاري ،هاي سالهاي
دور من است که در گريز از ميهن به جاي گذاشته بودم و در ايران از روي “زندگينامه“اي
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که به اشاره رژيم از من نوشتهاند توسط آقاي آريا پارسي گردآوري شده و به چاپ رسيده
است .بر آن پيشگفتاري افزودهام که در واقع پسگفتار  epilogueآن روزنگاريهاست.
ديگري داستان گريز من است .خودزندگينامه بيآنها ناقص ميماند؛ و بيپايمردي
هميشگي خانم فرخنده مدرس و آقاي علي کشگر و “تالش“ آنها ،که نامش به قول
عربها از آسمان افتاده است ،به اين پاکيزگي انتشار نمييافت.
تصاوير کتاب از “وزير خاکستري“ کذائي و عکسهائي که در اين سالها دوستان از
آلبومهاي خودشان فرستادهاند گرفته شده است .از همه سپاسگزارم.
“من و روزگارم“ به دو زني پيشکش ميشود که بر زندگيم حق اندازه نگرفتني دارند؛ به
مادرم ثريا جمالي و به همسرم هما زاهدي .در زندگي درازم با زنان اين را دريافتم که آنها
به سبب خويشکاري يگانه خود به عنوان بُردارندگان گوهر زندگي ،بررويهم آدمهاي
بهتري هستند .اين پوزشنامهاي به هردو آنها نيز هست.
د .ه.
ژنو 2008
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يک
سالهای بی آرامی

اميرحسينی ــ جناب همايون ،از دوران کودکیتان برای ما بگوييد .کی و کجا به
دنيا آمديد؟ در چه خانوادهای؟ برادران ،خواهرانتان؟ لطفا توضيح کلی در اين
زمينه بفرماييد.

همايون ــ من در آغاز پاييز ،مهر  1928/ 1307در خيابان اسالمبول تهران و خانه پدر
بزرگ مادريم ابوالقاسم که به خان ناظر شهرت داشت زيرا ناظر هزينههاي سفارت عثماني
بود به دنيا آمدم .او امالکي در همان خيابان داشت که بخشي از آن درخيابان کشيهاي
سرلشگر بوذرجمهري ،که بارون هوسمن  Haussmanتهران است از ميان رفت .زندگياش
در سطح باالي طبقه متوسط آن زمان بود .در دوره رضاشاه نام خانوادگي جمالي را برگزيد
که از نام جمال الدين واعظ اصفهاني ،دائي مادر بزرگم و از سران جنبش مشروطه گرفته
بود .چند بار به اروپا رفته بود که به او جاي شاخصي در خانواده ميداد .تصويري که از او
به ياد دارم يک آقاي خوشپوش موقر اروپاي مرکزي است با همان رنگ و رو و مو و
لباس .مردي بود متجدد و از معتمدان محل که مردم براي حل مشکالت و اختالفاتشان
نزد او ميآمدند .مادر بزرگ مادريم زود درگذشته بود و او را نديدم .از خانواده صدر و صدر
عاملي بود و با پارهاي رهبران مذهبي شيعه از جمله امام موسي صدر بعدي خويشي داشت.
نام پدرم نوراهلل بود ،فرزند علي که خزانهدار مجلس شوراي ملي بود و تا بازنشستگي در
همان شغل ماند .مردي مذهبي و قشري که با اذانهاي صبحگاهياش مزاحم خواب ما و
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همسايگانش ميشد .او به امانتداري شهرت داشت و داستانها از درستکارياش ميگفتند.
چهره اي سخت و قامتي بلند و خدنگ داشت و تا پايان زندگي همان ماند که هميشه بود.
هنگامي که بازنشسته شد به جهانگردي در ايران پرداخت و جانش را در راههاي ناهموار و
شرايط سخت مسافرت در ايران نيمه ويران آن سالها ،دهه بيست و سي /چهل و پنجاه،
گذاشت .مادر بزرگ پدريم عاليه خانم از خانوادهاي اشرافي بود .زني بود کوچک اندام و
مهربان .چهره اي گلگون داشت مانند عروسکي که پير شده باشد .خانواده بزرگ خود را ــ
چهار پسر و پنچ دختر ــ با توانائي اداره ميکرد .ما همه به او مامان جون ميگفتيم که
نخستين نشانههاي فرنگي مآبي طبقه متوسط نوخاسته ايران به شمار ميرفت؛ اما
تخت خواب و ميز ناهارخوري منتظر نسل بعدي و خانه مادر و پدرم ماند و سامان زندگي
اروپائي به تدريج و تا دهه چهل 60/به طبقه متوسط رسيد .وضع خانوادگي مادرم ثريا
بسيار از پدرم بهتر بود .هر دو خيلي جوان بودند و من اولين فرزندشان بودم .پدرم در آن
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
نامادريش اصرار داشت که زودتر دخترها را شوهر بدهد .خالهام قمر نام داشت ولي همه او
را بانو صدا ميزدند .به من بسيار نزديک بود و او را مادر دومي ميانگاشتم .زني بود توانا و
مانند پدر بزرگم از نوع معتمد محل .خانواده ما زود از هم پاشيد .دو سال بعد ،کمتر از دو
سال ،نخستين برادرم سيروس به دنيا آمد ،و پدرم همسر ديگري گرفت و مادرم جدا شد و
من با پدرم و همسرش زندگي ميکردم و برادرم چندي با مادرم زندگي ميکرد و بعد او
هم به من پيوست و ما تا هفت سالگي من با نامادري بوديم .پدرم از نامادريمان هم جدا
شد و من از آن خانم هم برادري دارم ،شاپور .ما در هفته يک روز از بعد از ظهر پنج شنبه
تا عصر جمعه ميتوانستيم با مادرمان باشيم .او خدمتگارش را که خانمي گرجي با موهاي
حنائي بود دنبال ما مي فرستاد و او ما را با درشگه به خانه مادرم در شمال شهر زير خندق
که خيابان شاهرضا را بر آن کشيدند ميبرد و آرزوي ما بود که اتوبوس سوار شويم که تازه
در خيابانها راه افتاده بود.
يک سالي در خانه پدر بزرگ پدري زندگي کرديم تا باز پدر و مادرم با هم آشتي کردند.
ولي زندگيشان هيچوقت به خوبي نگذشت و سالهاي کودکي و نوجواني من همه در
اختالف ميان پدر و مادر و در محيط بسيار پرتنشي سپري شد .سرانجام در حدود  19يا 20
سالگي من پس از سومين ازدواج پدرم که برادر سوم و خواهري به نامهاي هوشنگ و
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
زندگي ميکرديم تا هنگامي که او در 1969 /1348در بيمارستاني در لندن درگذشت .تا
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من به کار روي آورم زندگي ما بيشتر با درامد نه چندان باالي ملکي مادرم ميچرخيد .او
به قول نظامي ،زني سره بود؛ با چهرهاي دلنشين و ذوق ادبي و موسيقي که نتوانست
پرورشش بدهد .دوستي که از سوي من به او در بيمارستان ميرسيد ميگفت تا پايان
مراقب بود رفتاري داشته باشد که نزد فرنگيها آبروي ايرانيها حفظ شود .دلسپردگياش
به ما دو پسرش ،بويژه به من ،هنوز مرا به رقت مياندازد .او نخستين خوشبختي بزرگ من
بود.
پدرم چندي در کارمندي مجلس ماند و به توصيه علياکبر داور وزير دارائي وقت به آن
وزارتخانه رفت و در آنجا تا مديرکلي و مستشاري ديوان محاسبات رسيد .داور با پدر بزرگم
خويشاوندي نزديک داشت و من از کودکي دربارهاش ميشنيدم و قهرمان من بود و تاثير
بزرگي بر زندگي من گذاشت .در او کاربري در عمل و جسارت در انديشه را ميپسنديدم و
راهي را که او و نسل مديران رضاشاهي براي ميانبر زدن به توسعه يک جامعه واپسمانده
قرون وسطائي در پيش گرفتند تنها راه ميدانستم .پدرم مردي خوشايند بود که از
درستکاري به بي مسئوليتي رسيده بود .اعتنائي به پول نداشت و به آساني هرچه داشت
ميبخشيد .من نيز هيچگاه با اشياء ارتباط گسستناپذيري نيافتم .استعدادهاي فراوان
داشت که در زمينههاي محدود هدر کرد .از موفقيتهاي کوچک خرسند ميشد؛ از جمله
به پيشرفتهاي من دلخوش کرد و از خودش دست برداشت .شعر ميگفت و يکي از ترانه
سرايان ناماور زمان خودش بود و ترانههاي خوبي ساخت .از  192۵/1304تا حوالي
 1941/1320يک دوره فعال ترانه سازي داشت و بيشتر با جواد بديعزاده ،آهنگساز و
خواننده بزرگ آن زمانها کار ميکرد و اين دو نام در آن وقتها خيلي مشهور بودند.
در نتيجه من در يک محيط آشنا با موسيقي بزرگ شدم و آشنا با شعر؛ چون پدرم
عالقهمند بود به ادبيات و آدم خوش صحبتي هم بود .من در مجالس دوستانش حاضر
ميشدم و در گوشهاي مينشستم و گوش ميکردم و آنها با هم بحثهاي طوالني داشتند
درباره اسالم ،تاريخ ايران ،ادبيات .خيلي براي من آموزنده بود .البته حاال که به آن وقت
نگاه ميکنم طبعا سطح بحثها باال نبود ولي براي ذهن من خيلي جذابيت داشت .در
تربيت من شعر سهم بزرگي داشته است .پدرم عمال با شاعران بزرگ ايران ميانديشيد.
فردوسي و حافظ را پيش از ده سالگي آشنا شدم .مادرم تقريبا تنها حافظ ميخواند .از
فردوسي نه حکمت عملي ،بلکه حس قهرماني نجيبانه را ،نجابت در معني اشرافي آن که
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
ميتوان يافت و از زرتشت آمد و در يونانيان بهترين استدالليان خود را يافت .من هنوز
نميتوانم فردوسي را بي گرهي در گلو بخوانم ،حالتي که در پارهاي تکههاي بوستان نيز
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دست ميدهد .سعدي گلستان ،با رندي و اخالقيات دوپهلويش ،فراورده يک دوران ازهم
گسيختگي اجتماعي ،چنانکه در حکومت اسالمي ميبينيم ،آموزگار خوبي نبود .از
قابوسنامه ميشد درسهاي عملي بسيار گرفت .همه اين کتابها را که نسل اول سخن
سنجان (منتقدين ادبي) نوين ايران ويرايش کرده بودند در نخستين سالهاي رضاشاه با
چاپ پاکيزه در اختيار تودهاي که داشت با همه چيز ،از جمله ميراث فرهنگي بزرگش آشنا
ميشد گذاشته بودند.
شاعري که درسهاي کارآمدني بيشتري داشت نظامي مخزن االسرار و مقدمه ليلي و
مجنون بود ــ دور از فضاي مذهبي ـ عرفانياش که يک دوره بيش از اندازه دراز تاريخ
انديشه را در ايران پوشانده است .از نظامي ،به روايت پدرم ،دو بيت شنيدم که در آن
کمسالي تا پايان معنيشان نرفتم و گمراه شدم .از “دولت طلبي سبب نگهدار  /با خلق خدا
ادب نگهدار“ ادب را در تنگترين مفهومش گرفتم .ولي منظور شاعر ،ادب به معني
پرداختن به مردمان است چنانکه احساس کنند از مهمترين کسانند .ادب به اين معني را تا
با برادر خانمم خوب آشنا نشدم درنيافتم .او ،در مکتب پدرش که از هر نظر مردي استثنائي
بوده ،براي دريافتن معني درست ادب به نظامي نيازي نداشته است .بيت ديگري که بيرون
از بافتار  contextدر ذهنم نقش بست و بهمان اندازه زيان زد“ :هر چه در اين پرده نشانت
دهند  /گر نپسندي به از آنت دهند“ در باره سخن است و دنباله اين بيت که “به که سخن
دير پسند آوري  /تا سخن از دست بلند آوري “.دير پسندي همه جا خوب است ولي تنها
در زيبا شناسي است که هر چه نپسندي به از آنت دهند .در بيشتر جاهاي ديگر ،تنها همان
نشان ميدهند .اينها را دير دانستم .فرصتها را ديگر نميشد بدست آورد و فاصلهاي که
در همه مناسباتم هست (که مانند اصرار به تدوين اخالقيات و نظام رفتاري ويژه خودم،
يکي از کم ضررترين پيامدهاي فرزند خانواده شکسته بودن است) کمتر اجازه داد ادب
نظامي را بجاي آورم .آن پرورش فکري آغشته به ادبيات فارسي بزرگترين بهرهاي بود
که از کودکي و نوجواني گرفتم و زمينهاي شد براي مطالعات بعدي من .کالسيکها براي
سالهاي شکلگيري شخصيت و ذهن بهترين آموزگارانند .نسبيگرايان فرهنگي که در
دانشگاههاي امريکائي عرصه را بر آموزش کالسيکها تنگ کردهاند “ذهن امريکائي را
(به گفته آالن بلوم) ميبندند“ .جفرسون زماني گفته بود که “حيطه واقعي شعر ،دانش دل
آدمي است و دانشي از اينگونه که با خواندن به دست ميآيد به هر چه ميارزد“.
آن سالهاي بازسازي ايران بود؛ دوره رضاشاهي و سالهاي آشنايي با تاريخ ايران؛ و
برآمدن روح ناسيوناليستي مردم ايران بود .نام خود من نشانهاي از اين روحيه تازه است.
من احتماال يکي از نخستين داريوشهاي پس از دوران باستان ايران هستم .قرنها نام
داريوش بر پسران در خانوادهها گذاشته نميشد و آن وقت که نام من داريوش گذاشته شد
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شايد در همه ايران ده پانزده داريوش نميشد يافت؛ و باز نام خانوادگي من که همايون
است نشانه عالقه آن نسل بود به اينکه نامهاي ايراني بر خودشان بگذارند .رضاشاه دستور
داده بود که مردم نام خانوادگي داشته باشند و پدر من با سليقه بهترش نام همايون را براي
خانواده برگزيد؛ چون پدر بزرگ مادرش امين همايون ،خزانهدار شخصي ناصرالدين شاه،
بود و آن تکه همايون را گرفت .اگر به پدر بزرگم ميبود نام خانواده من عاصي ميشد و
من طبعا آن را نيز مانند بسياري عالئق ديگر که تحميلي و نه به ميل خود ميانگاشتم دور
انداخته بودم .اين همه نشان ميداد که چه فضايي در آن وقت حکمفرما شده بود .يکباره از
عبدالحسين و ابوالحسن و عبدالعلي؛ و اعظم و وقار و آفاق و افتخار و فخري (نامهاي
عموها و عمههايم) به داريوش و سيروس و شاپور و هوشنگ و ژينوس و ميترا ...رسيده
بوديم .ديگر نامهاي فارسي به ويژه برگرفته از شاهنامه و تاريخ باستاني ايران بسيار زياد
شده بود .در سال اول دبستان آموزگارم مرا يوش صدا ميکرد و تلفظ داريوش را دشوار
مي يافت .او ريش بلند سفيدي داشت و آخوندي بود که رضاشاه وادارش کرده بود شغل
سازندهتري برگزيند.
ما هم با اين احساس تند ناسيوناليستي در آن سالها بزرگ شديم و من تاريخ ايران و بعد
تاريخ جهان را دنبال ميکردم .خيلي زياد به تاريخ عالقهمند بودم و به روزنامه .از هشت
سالگي آغاز به خواندن هر روزه روزنامه کردم و از همان حدودها شروع به خواندن تاريخ.
در آن دوره کتاب بسيار کم بود و کتابهاي کودکان اصال نبود و من که خواندن و نوشتن
را از پنج سالگي از پدرم فرا گرفته بودم (پدرم حروف الفبا را روي تکه کاغذهائي ميبريد و
هر بامداد چندتائي به من مي داد که با آنها بازي کنم و از رويشان بکشم و شب آنها را به
من ميآموخت) هرچه دم دستم بود ميخواندم ،از جمله روزنامههائي که زير فرشها پهن
ميکردند؛ و منظره من که در ميهمانيها گوشه فرش را باال زده بودم و بيتوجه به
پيرامونم روزنامه زيرش را ميخواندم در محافل خانوادگي و دوستان مشهور شده بود.
نخستين بحران جهاني که دربارهاش خواندم حمله موسوليني به حبشه در  193۵بود .سينما
تفريح بزرگ ديگر ما بود .در سالني کوچک که کفش از خاک پوشيده بود بر نيمکتهاي
دو سوي سالن مينشستيم و فيلمهاي صامت را ميديديم و کسي در ميان رديف
نيمکتها راه ميرفت و داستان فيلم را برايمان ميگفت .به زودي فيلمهاي ناطق را هم
در سينماهاي بهتر ديديم که با مادرمان ميرفتيم.
پس از کالس اول دبستان پدرم مرا نزد مدير دبستان مروي برد که پيش از آن مدرسه
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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با تفنگ ساچمه شش گنجشک را بزند چند گنجشک روي درخت خواهد ماند؟ من پاسخ
دادم هيچ و به کالس سوم رفتم .اين رويداد مرا بيشتر انگشتنماي خانواده و نگران نظر
ديگران کرد .کوشش سالها الزم آمد که از آن توجه مبالغهآميز به قضاوت ديگران درباره
خودم بکاهم اما خوشبختانه هيچگاه بيش از اندازه نگران قضاوت ديگران درباره عقايدي
که به درستي شان اطمينان داشتم نبودم .در آن سال براي آخرين بار به دست پدرم تنبيه
شدم .مشق نوشتن را دوست نداشتم و اتالف وقت ميشمردم (خطم هيچگاه خوب نشد) و
وقتي آموزگار براي تصحيح دفترهاي مشق از ميزي به ميز ديگر ميآمد زير ميز ميرفتم و
همشاگردان تنگتر مينشستند .تا روزي حيلهام کشف شد و آموزگارم به پدرم خبر داد.
پس از آن تصميم گرفتم ديگر به چنان اهانتي تن در ندهم .آن پيش افتادن يک ساله
ديري نپائيد و در دبيرستان با ترک تحصيل و امتحان ندادنها بيش از جبران شد .در
کالسهاي ابتدائي کتابهاي تاريخ درسي را ميخواندم و به زودي تاريخ ايران باستان
پيرنيا بدستم رسيد که زمينه اصلي تفکر سياسي من شد .در آن ايران نويني که از ويرانهها
روي پايش ميايستاد ذهن تاثيرپذير کودکانهام از افتخارات ايران کهن سرشار شد .زندگي
من بايست وقف بازسازي و رساندن ايران به جاي شايستهاش در جهان ميگرديد .من
براي زندگي آسوده ساخته نشده بودم .خواندن روزنامه و تاريخ که در من ماند و عالقههاي
اصلي زندگيم شد ،و بعد سياست البته ،مرا از مسير عادي زندگي که عموم همساالنم دنبال
کردند بيرون انداخت.
تحصيالتم را در تهران ادامه دادم و در دبيرستانهاي ايرانشهر و البرز و چند سال بعد در
دبيرستان دارائي به پايان رساندم .تا سيزده چهارده سالگي شاگرد خوبي بودم و بويژه در
فارسي و انشاء و تاريخ و جغرافيا کسي به پايم نميرسيد .از همان کودکي مشهور بود که
لفظ قلم حرف ميزنم( .يادم هست در نه سالگي به دوست پدرم که مانند من تازه با
شطرنج آشنا شده بود گفتم من از شما جهانديدهترم ).اين داستانها در ميان خويشان و
دوستان ميگشت و کمک ميکرد که از همان هشت نه سالگي درباره استعدادها و
توانائيهايم به اشتباه بيفتم .موقعيت ويژهاي که در پيرامون کوچک خود پيدا کرده بودم
مرا بيش از اندازه به خود مشغول ميکرد و از حالت طبيعي ميانداخت .اندک اندک که
غرورم افزونتر شد به انديشه غيرممکن بازساختن خود ،چنانکه گوئي طبيعت و منش من
لوح سپيدي است ،افتادم .ديگر کسي را قبول نداشتم .پدر و مادرم با فضاي ناخوشايندي
که در خانه بوجود آورده بودند خود را از چشمم انداخته بودند و من تصميم داشتم مانند
هيچکس ديگري در پيرامونم نباشم .نميتوانم بگويم که همه کوششهايم هدر رفت زيرا
عادت از بيرون به خود نگريستن مرا به تصحيح پارهاي بدترين ضعفهايم آمادهتر کرد.
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ولي اينهمه دست بردن در خود به واکنشهاي عاديتر ،و براي زندگي ،سودمندتر ،آسيب
ميزند .اموري هست که ميبايد بيانديشه زياد و “از روي طبع“ انجام داد.
در نه سالگي بيماري فلج کودکان گرفتم و بهار و تابستان  1938 /1317را با دردهاي
سخت و در بستر سپري کردم و با همان حال امتحانات سال چهارم را گذراندم .آن سال در
دبستان ايراندخت درس ميخواندم که يکي از دبستانهاي پسرانه و دخترانه بود و پس از
رضاشاه زير فشار آخوندها مدتها متروک شد .انگشتان و کف پاي چپم فلج شد و پزشکان
گفتند ميبايد آن را برق بگذارم .مدتي در بيمارستان شوروي که آن زمان از بهترينها بود
پايم را برق گذاشتند تا پاشنهام سوخت و وضع بدتر شد .ناچار پاشنهام را جراحي کردند و
گوشتهاي سوخته را برداشتند ولي داروي بيهوشي هنوز به ايران نرسيده بود يا در آن
بيمارستان نميدانستند .هنوز فريادهائي که کشيدم در گوشم است .آنها که پيوسته حسرت
گذشتهها را ميخورند و از سخت شدن زندگي در دنياي نوين مينالند به گفته ولتر در
پاسخ اليب نيتز “ما در بهترين جهان ممکن زندگي ميکنيم“ به سنگ کليه دچار نشدهاند.
آن نخستين از سه جراحي بر پاي چپم بود و تا عمل آخري در شش دهه بعد همه عمر با
ناراحتي راه ميرفتم .در سالهاي آخر هر گامم با درد همراه بود .کودکيم در بيماريهاي
سخت گذشت که از نيش پشه و آلودگي آب و خوراک ميآمد .آن سالهائي بود که در
تهران به گفته وندل ويلکي ،فرستاده ويژه روزولت“ ،در شمال شهر در جويها آب آغشته
به کثافت جريان داشت و در جنوب کثافت آغشته به آب “.مدتي از ترس يا به دليل دچار
شدن به ماالريا جوشانده پوست بيد به ما ميدادند که صورت مثالي مزه تلخ است.
داروهاي آن زمان همه بسيار بدمزه و حتا دل بهمزن بودند ،بدترينشان فلوس و بويژه
روغن کرچک .پدرم به همه ميگفت که من بيآنکه خم به ابرو بياورم آن داروها را سر
ميکشم و من آن شکنجهها را به رعايت نام نيک با خوشروئي تحمل ميکردم .او در
پرورش فرزندانش خشن بود ،جز شاپور که دستش به او نميرسيد .در سالهائي که تازه
راه افتاده بودم اگر در زمين خوردن گريه ميکردم با دسته کليدش به پشت دست من
ميزد.
هنگامي که کارنامه ششم ابتدائي را گرفتم که در آن زمان مرحله بسيار مهمي بود پدرم
مرا مخير کرد که دوچرخهاي برايم بخرد يا يک دوره شش جلدي تاريخ جهان آلبر ماله را.
من کتاب ها را ترجيح دادم و تابستان پس از آن را به خواندنشان گذراندم که تجربه
شگرفي بود و روزها مرا در حالتي رويائي ميبرد .تاريخ آلبر ماله (و ژول ايزاک که آن را به
پايان رساند) را در فرانسه در دبيرستانها درس ميدادند ولي در آن زمان بهترين دوره
تاريخ جهان به فارسي بود و وزارت فرهنگ ترجمه آنها را به مترجمان تواناي زمان
سفارش داده بود از جمله نصراله فلسفي و رشيد ياسمي و عباس اقبال آشتياني .تا مدتها
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به آن تاريخ برميگشتم و هنوز گاه و بيگاه در حافظه به ياريم ميآيد .احساس تاريخي ،و
خطي را که از پيشرفت در طول هزارهها کشيده شده است و هر از چندگاه بدست ملت يا
ملتهائي ميافتد از آن کتابها گرفتم .ترجمه خوب کتابهاي غرب در دهه سي
(ميالدي) اندک بود و من با بسياري شاهکارهاي ادبي ،مانند فاوست ،به ساده شدهترين
صورت داستاني آن ،چنانکه در آئينه ذهن مترجم ناتوان بازتابيده بود ،آشنائي يافتم و
نميفهميدم که آن شاهکاري که در اينجا و آنجا دربارهاش نوشته بودند پس کجاست؟
(بعدها در مورد جنگ و صلح نيز پيش آمد) .چه ساعتهاي دراز را به خواندن ياوههائي
هدر کردم که در دهه سي و چهل ميالدي به عنوان ترجمه به خورد ما ميدادند .آثار
نويسندگان و شاعران ايراني هم وضع بهتري نداشت .جامعهاي در نخستين مراحل گذار
فرهنگي ،سياه مشقهايش را مي نوشت .از نيمه دهه چهل بود که ترجمههاي خوب به
شمار زياد به بازار آمد .در خواندن کتابهائي که حتا براي ذهن کودکانه من سطحي بودند
به زود گذشتن از واژهها و سطرها عادت کردم که به من مزيت تندخواني به فارسي بخشيد
و بيدقتيام را نيز افزون کرد.
پدرم از همان کودکي مرا براي تحصيالت پزشکي آماده ميکرد و براي تشويق بيشترم ،از
همان نوجواني به من در خانواده بجاي نامم دکتر خطاب ميکردند .ولي کمتر کودکي
مانند من مسير زندگيش را از همان آغاز تعيين کرده است .با پدرم سخت درافتادم و يک
سالي با هم سخن نميگفتيم تا در حادثه برخوردم با مين آشتي کرديم .با او در همه
زمينهها از مذهب گرفته تا ادبيات اختالف پيدا کرده بودم .از جهان سنتي خانواده و
جامعهام بيرون زده بودم .او معايب خودش را در من ميديد و خشمگين ميشد و من
معايب خود را به گردن او ميانداختم .در سنيني بودم که نوجوان ،همان کودک سراپا غرق
در خويش و بيخبر از ديگران است با آزاديها و امکاناتي فراتر از ظرفيت خود ،و نخستين
قدرت نمائي اش در افتادن با پدر و مادر و محکوم کردن آنهاست ــ تنها کساني که
ميتواند به آنها زور بگويد .در سالهاي پختگي است ،به معني اندکي از خود بيرون آمدن
و خود را بجاي ديگران هم گذاشتن ،که قدر خانواده ،حتا خواهر و برادران رقيب ،بر انسان
آشکار ميشود.
بسيار متاسفم که زود تر ارزش فداکاريهاي مادرم و صفات استثنائي او را نشناختم .او به
قول شکسپير يک ستون (برج) قدرت بود .سختيها را تاب آورد و ما را حفظ کرد و از خود
زد تا ما کمتر سختي بکشيم .در نگرش من به مسئله زن در جامعه ،در گرايش تند
فمينيستي که از ديرباز پيدا کردهام ،مادرم نفوذ اصلي بوده است .او نخستينبار مرا با
سرنوشت زن به عنوان سنگ زيرين آسياي دين و قدرت ،فرهنگ و جامعه ،آشنا کرد .اما
دههها گذشت تا شناخت بيشتر و بهتر بارسنگيني که طبيعت و اجتماع بر دوش زن
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گذاشتهاند ،سرانجام نگرش “سينيک“ مرا در رابطه با زنان تغيير دهد و به حقيقت آنچه در
زنان به غلط رياکاري ميانگاشتم پي برم .فرض اصلي من اين بود که زن و مرد برابرند و
نميتوانستم دريابم که زنان حق دارند به گفته سعدي ديدار نمايند و پرهيز کنند .اندک
اندک دريافتم که برابري در ميان نيست و همه هزينههاي جسماني و اجتماعي رابطه زن
و مرد بر دوش زن است .همه رنج و خطر فرزندآوري با زن است و رابطه جنسي در بيشتر
تاريخ و تقريبا همه اجتماعات انساني براي مرد نشان افتخاري بر سينه ،و براي زن لکهاي
بر دامن بوده است .زنان حق داشتهاند و هنوز در جامعههاي نيمه وحشي ما حق دارند که
براي حفظ جان و آبروي خود با احتياطتر و خويشتندارانهتر از مرد رفتار کنند .برابري ــ
باز نه به کمال ــ از دهه شصت سده پيش با کنترلي که نخستين بار زنان بر دستگاه
باروري خود يافتند؛ و در جامعههاي پيشرفته باختري ،با برابري حقوقي فزاينده پديد آمد .از
همان زمانهاست که ميبينيم زنان در رابطه با مردان کمابيش برابر رفتار ميکنند.
از نخستين سالهاي نوجواني با نيما يوشيج و صادق هدايت آشنا شده بودم؛ ققنوس و
خروس را ازبر داشتم و بوف کور از همان نخستين جملهاش روان درد آشناي يک نوجوان
سيزده ساله را عميقا خراشيده بود .هنوز کودکي بيش نبودم ولي تابستانها هر روز به
کتابخانه مجلس شوراي ملي ميرفتم که نوه خزانهدار آن را به آساني راه ميدادند .در آنجا
هر چه دستم ميرسيد ميخواندم“ .ايران امروز“ را که مجله نفيسي بود و از سوي يک
اداره دولتي ،شايد وزارت فرهنگ ،انتشار مييافت در آنجا کشف کردم .ايران امروز به
تاريخ ايران ،پيشرفتهاي کشور ،و مباحث ادبي و سياسي پايهاي ميپرداخت و بزرگترين
نويسندگان آن روز ايران در آن مينوشتند .پس از رضاشاه از انتشار باز ايستاد .در ايران
امروز بود که نخستين بار با مبحث تجدد آشنا شدم .رشيد ياسمي مقاالتي در آن زمينه
مينوشت .من چيز زيادي از موضوع نميفهميدم ولي عنوان بحث“ ،شمول تجدد“ را خوب
به ياد دارم و چه بهتر ميبود که مفهومش را زودتر در مييافتم .عيب کارم اين بود که
بسيار چيزها را پيش از موقع خواندم و به خيال اينکه چيز تازهاي براي من ندارند به موقع
به آنها باز نگشتم.
مشتري و خواننده مجالت مردم حزب توده و سخن و موسيقي بودم و از آنها به روندهاي
تازه در ادبيات و هنر راه ميبردم .با شکسپير از ترجمه شاعرانه اتللو کار مسعود فرزاد در
مجله موسيقي آشنائي يافتم .در خانه راديو داشتيم و با شنيدن برنامههاي بي بي سي در
درياي موسيقي کالسيک غوته ميزدم .بسياري آثار در گوشم سنگين بود و عموما ناآشنا،
ولي ميدانستم که اشکال در گوش من است و اين زباني است که ميبايد بياموزم .آثاري
که نوشتنشان ماهها و گاه سالها وقت گرفته بود و اجرايشان چنان نوازندگان و
ارکسترهائي الزم ميداشت طبعا کوششي سزاوار از شنونده ميخواست و نميتوانست با
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سليقه موسيقي کودکانه ،در هر سني ،قضاوت شود .بعدها در جائي به عبارت “تاثير متمدن
کننده موسيقي موتزارت“ برخوردم و حقيقتي که در آن آغاز نوجواني تنها ميشد در پرده
ابهام احساس کرد به روشني برايم نمايان شد .انسان چگونه ميتواند پس از آن خواندنها
و شنيدنها خودکامه  tyrantکوچکي که همه ما در کودکي هستيم و بسياري از ما تا پايان
زندگي از آن بدر نميآئيم باقي بماند؟ در خود من آن تاثير متمدن کننده ،سالهاي دراز
الزم ميداشت ،اگر هيچگاه ،به آنچه ميبايد رسيده باشد .در هنگامه جنگ و زير
بمبارانهاي هيتلري ،راديوي رسمي بريتانيا با گشادهنظري ،موسيقي شگرف آلمان را با
اجراي ارکسترهاي بريتانيائي به فراواني پخش ميکرد .حتا واگنر را بار نخست از بي بي
سي شنيدم .اين يکپارچگي  integrityاخالقي و توانائي فاصله گرفتن از خود ،در کنار
صفات اخالقي ديگري که به تدريج در انگليسيها دريافتم ــ رويکرد منصفانه  fair play؛
پابرجائي و سرکشي دربرابر ناکامي ،که به آن لبهاي بهم فشرده stiff upper lip
ميگويند understatemet ،که از بس از روحيه ما دور است هيچ واژهاي برايش در فارسي
نمي يابيم و دوري از سخنان پر آب و تاب ،و کمرنگ کردن موضوع را که برعکس بر تاثير
آن ميافزايد ميرساند (من در نوشتن بيش از سخن گفتن بکار ميبرم که چنان با گوش
فارسي زبان بيگانه است که اثر سخن را از ميان ميبرد؛) طنز خشک که صورت ديگري
از  understatementاست؛ دست انداختن خود؛ وفاداري به دوستان؛ ادب و خويشتنداري ــ
همه اين ويژگيها که کاراکتر مشهور انگليسي را ميسازند مرا شيفته خود کردند؛ و آن
اقتصاد و فلسفه سياسي که بزرگترين هديه بريتانيا به جهان است .با آنکه در سياست ضد
انگليسي بودم معلمي بهتر از بريتانيائيها براي خود نميشناختم .دنيا از هيچ ملتي بيش از
آنها نگرفته و نياموخته است .در ميان پانزده ملتي که در جهان بيشترين تاثير را کردهاند ــ
ما يکيشان ــ بريتانيائيها رتبه اول را دارند.
يکي از دوستان پدرم ،رفاهي ،کتابفروشي ممتازي به نام قلم سعدي در چهار راه
مخبرالدوله داشت .همراه پدرم گاهگاه به آنجا ميرفتيم .نخستين آشنائيها با رودکي و
فرخي و مسعود سعد و سنائي و خاقاني و ناصر خسرو و اسرارالتوحيد و تاريخ بيهقي در
آنجا دست داد .چشمهسار شاعران خراساني را تشنهوار مينوشيدم .پدرم و دوست
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
شنيدن برامز دست ميدهد .نميخواستم آن تغزل و تشبيبها در قصايد و مسمطها پايان
يابد .با مولوي مثنوي ،مگر تکههاي شاعرانهاش ،زياد ميانهاي نداشتم و مثنوي را نخستين
بار پس از شنيدن خبر مرگ مادرم چند روزي از همه کناره گرفتم و به تمام خواندم.
فرهنگنامه (دائرهالمعارف) جهانبيني قرون وسطائي ماست .از آن کتابهاست که با همه
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بزرگي ،مي بايد گزينشي خواند .ما امروز به همه آن نياز نداريم ولي آنچه از مثنوي به درد
امروز ميخورد پيامبرانه است .زمستان پانزده سالگي را زير کرسي به خواندن فرهنگ
نوبهار گذراندم .واژهها و معانيشان را ميخواندم و بيشتري را از ياد ميبردم ولي آموزش
خوبي بود .خواندن برايم به صورت بيماري در آمده بود .در خيابان هم ميخواندم .يکبار
پايم به چالهاي رفت و مدتي نميتوانستم راه بروم .بار ديگر در  1961/1340که موقتا در
يک مجموعه آپارتماني با مادرم زندگي ميکرديم کتابخوانان به ساختمان ديگري رفتم و
به دري که خيال ميکردم آپارتمان ماست کليد انداختم و خوشبختانه زود دريافتند که
اشتباه کردهام .از آن وقت اين عادت را ترک کردم.
آنهمه خواندن طبعا مرا از پيرامونم جدا ميکرد .از همه فاصله گرفته بودم و ديگر
ميخواستم هرچه بيشتر با پيرامونيانم تفاوت داشته باشم .مذهب ،نخستين ميدان برخورد
جدي در خانوادهاي بود سخت مذهبي .مادرم هر ماه روضهخواني داشت و سه چهار
روضهخوان ميآمدند و خانمهاي دوست و خويشاوند و بچههاي همراهشان را به گريه
ميانداختند .در چهارده سالگي با آنکه اعتقاد مذهبيام هنوز برجاي بود آنها را آنقدر به
بحث گرفتم و ناچار از ياوهگوئي کردم که ديگر نيامدند و روضهخوانيهاي خانه ما موقوف
شد .در کتابخانه نه چندان بزرگ پدرم که همهاش را خوانده بودم کتابي به نام بحيره
(درياچه) بود از معجزات حضرت در کربال و به اندازهاي به نظرم سخيف آمد که در ايمان
کودکانهام رخنه افکند .در شانزده سالگي ديگر اعتقادات ديني برايم بيمعني شده بود .به
خرد خودم و آن قانون اخالقي که کانت در دلش داشت بسنده کردم (با کانت بعدها
آشنائي يافتم و کاش زودتر به فرايافت کانتي آزادي و حقوق فردي و نظام قانون اساسي
که از همان جا بر ميآيد پي ميبردم ).احساس شرم براي جلوگيري از بدکنشي بيش از
نويد بهشتي که جويهاي شير و عسلش اشتها را کور ميکرد ،و بيم دوزخي که از زهر مار
و بوي گوشت سوخته پر بود کار ميکرد .گودرز شاهنامه پس از آنکه در رزمي تن به تن
پيران را “به هفتاد کين برادر ،پسر“ از پاي درميآورد از بريدن سر او بر نميآيد زيرا “چنان
بدکنش خويشتن را نديد “.الهيات را فراتر از ادراک بشري ميديدم و کتابهاي مقدس را
بيش از اندازه محلي يا دورهاي و حتا شخصي و پر تناقض مييافتم( .ترجمه فارسي عهد
قديم را با وامگيري از يک دوست همشاگرد يهودي در همان آغاز نوجواني خوانده بودم؛ و
با آموزه)دکترين)هاي اسالمي شيعي بيش از سهم يک نوجوان آشنائي يافته بودم ).بيشتر
که دانستم جهانبيني زرتشتي با تکيهاش بر مسئوليت کيهاني انسان و همپايگياش با
اهورامزدا در نبرد با اهريمن ،انسانيت يهودي ـ مسيحي ،آزادمنشي بهائي ،جهانشناسي
“ cosmologyودائي“ را ستايش کردم .فيلسوفان رواقي با اعتقادشان به حقوق طبيعي
(فطري؛) و به مسئوليت و تنهائي انسان در اين جهان؛ و تن دردادن و خم به ابرو نياوردن
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دربرابر امر ناگزير (به شرط آنکه انسان پيش از موقع حکم به ناگزيري ندهد ،که بعدها
دانستم) بيشترين تاثير را بر من گذاشتند .پس از آشنائي با فلسفه دانستم که
اگنوستيک agnosticهستم ــ ناتوان از پي بردن به حقيقت آفريننده و بينياز از مذهبي که
تسلي ميدهد و جلو بدکاري را ميگيرد .از اسپينوزا يگانگي آفريدگار و آفريده (طبيعت) را
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
از جهان رفت ــ آنچه هر مسلماني با برداشت گزينشي از دين ميتواند بکند( .آخوندها
خود گزينشيترين رفتار را با دين دارند).
از سيزده سالگي ،من مانند همساالنم ،به قول دکتر عاليخاني “بچههاي رضاشاهي “،با
تحول بسيارناگواري ،با تکاني سخت روبرو شديم و آن حمله نيروهاي متفقين بود ،شوروي
و انگلستان ،به ايران .در  1920/1340وقتي متفقين ايران را اشغال کردند من آخرين
ماههاي دوازده سالگي ام بود و از سيزده سالگي ديگر وارد محيط سياسي تندي شدم .ما که
چند صباحي بيش نبود از تسلط خارجيها رها شده بوديم ،در آغاز برآمدن رضاشاه ،که آن
وقت عنوان سردار سپه داشت؛ و شايد اصال فقط بيست سال ،در يک تاريخ نسبتا طوالني،
آزاد از اشغال و امر و نهي خارجي در ايران زندگي کرده بوديم ،ناگهان باز حمله تازهاي را
ديديم که بر سرمان فرود آمد .براي من که با تاريخ ايران آشنايي کافي در همان هنگام
پيدا کرده بودم اين حمله و اشغال يادآور تحقيرهاي صد و پنجاه سالهاي بود که ما از دست
روسها و انگليسيها کشيده بوديم :از جنگهاي ايران و روس اوايل قرن نوزدهم تا
مداخالت بريتانيا در مساله افغانستان دو بار و فرستادن کشتيهاي توپدار به بوشهر ،به
بندرهاي ايران ،و نيروهاي نظامي دو کشور در جنگ اول که ايران را به کلي اشغال کردند
و سراسرش را درنورديدند .همه اينها براي من زنده شد و مرا بسيار متاثر کرد .ديگر از
همان وقت ما با بچههاي همسالمان ،با نوجوانان سيزده چهارده ساله گروههاي کوچک
سياسي تشکيل داديم و مشغول فعاليت شديم .در اوايل ميخواستيم با نيروهاي اشغالي
بجنگيم؛ با شيوههاي کودکانه .مثال دو طرف خيابان بايستيم ،سيمي را بگيريم و موتور
سوارهاي خارجي را پرت کنيم .اين کار را نکرديم و عملي نشد .ولي در اين سطحها
ميخواستيم مبارزه بکنيم .البته روي ديوارها شعار مينوشتيم و به انگليس و شوروي
حمالت زباني ميکرديم .بين همساالنمان تبليغات ميکرديم ،آنها را برميانگيختيم.
سوم شهريور يکي از فاجعههاي تاريخ ايران است و نه تنها سير پيشرفت کمابيش منظمي
که سرتاسر جامعه را فراگرفته بود دو دههاي متوقف کرد بلکه در  2۵ـ  46/1324ـ 194۵
ايران را با خطر جدي تجزيه روبرو ساخت .ولي در دست تاريخنگاران سياسي ،مانند همان
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 21آذر که تاريخ آغاز و پايان پاره پاره شدن ايران بود ،زير سايه رويدادهاي ديگري (حتا
 16آذر) رفته است.
امير حسينی ــ شما از سوم شهريور  1320خاطره ای داريد؟

همايون ــ بله ،روز سوم شهريور ما در منزل بوديم و با برادرم بازي ميکرديم ،چون
مدارس هنوز باز نشده بود و صداي تيراندازي شنيديم .توپهاي ضدهوايي تيرانداري
ميکردند و ما به خيابان آمديم و آسمان را نگاه کرديم و هواپيماهايي را ديديم که برفراز
تهران بودند و توپهاي ضدهوايي شليک ميکردند و هواپيماها اعالميههايي ميريختند
عالوه بر بمب ،و آن اعالميهها حمله به رضاشاه بود و اينکه آمدهايم و مردم ايران را
ميخواهيم آزاد کنيم و براي آزاد کردن مردم ايران از استبداد آمدهايم .اين خاطره من است
از سوم شهريور .که بالفاصله البته ترس همه را گرفت و همهچيز ناياب و همهجا بسته شد
و ديگر دوران تيرهاي آمد و چندين سال ايران در اشغال خارجي زندگي خيلي دشواري
داشت و مردم در بدترين شرايط به سر ميبردند .نان جيرهبندي شده بود چون گندم را
متفقين براي نيروهاي خودشان ميبردند و سيلوهايي که رضاشاه ساخته بود براي انبار
کردن گندم در تهران و بعضي شهرهاي بزرگ ،شروع کردند به پختن نان مخصوصي که
به ن ان سيلو معروف بود .کم کم بجاي نان آشغال و کثافت و حشرات مرده همراه با
مقداري آرد و سنگريزه به خورد مردم ميدادند .چيز وحشتناکي بود و همينطور همهچيز
کمياب شده بود .در خيابانها سيبزميني ميفروختند .مردم ميرفتند ،آنهائي که تازه از
عهده برميآمدند ،اين سيبزميني را ميخوردند بجاي نان و برنج که نبود.
امير حسينی ــ اشاره کرديد که در اعالميههايی که برفراز تهران ريخته شد
نوشته شده بود که ما برای آزادکردن مردم ايران از استبداد آمدهايم .مردم
ايران ،دستکم مردم تهران ،در آن زمان از رضاشاه میترسيدند يا اينکه او را به
خاطرخدمتی که به کشور کرده بود دوست داشتند يا اينکه واقعا منتظر بودند که
فرضا روسها بيايند و ايران را آزاد کنند؟ نگاه عمومی مردم به رضاشاه چه بود؟

همايون ــ مردم مسلما انتظار نداشتند که روسها يا انگليسها ايران را از دست کسي آزاد
کنند و آنها را دشمنان اصلي ايران ميدانستند و خاطرات دوران تسلط استعماري و
مداخالت آنها هنوز همه جا زنده بود و البته رفتار بعديشان هم اين خاطرات را بيشتر زنده
کرد .ولي در اين ترديدي نيست که رضاشاه در آن موقع به هيچروي محبوبيت گذشته را
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نداشت و مردم خسته شده بودند و در سالهاي آخر رضاشاهي تورم هم زياد شده بود.
براي اينکه اقتصاد ايران درست اداره نميشد و همهچيز دولتي و ديواني بود و مقامات
پايين در ادارات و مقامات باال به زورگويي عادت کرده بودند و اصوال فلسفه رژيم زورگويي
و پيشرفت به زور بود .شايعات زياد ــ که شايعه هم نبود و درست بود ــ درباره
مالاندوزي رضاشاه برسر زبانها بود که صدمه شديدي به اعتبارش وارد کرده بود و اينها
را من از مجالسي به ياد دارم که دوستان و خويشان برگزار ميکردند و ما بچهها آن
گوشهها مينشستيم و گوش ميکرديم و خيلي چيزها دستگيرمان ميشد .خود من البته آن
وقت بسيار کوچک بودم .روزنامههاي ايران هم مطلقا به عنوان منبع درست اطالعات قابل
اطمينان نبودند .ولي پيدا بود که فضاي جامعه فضاي بسيار ناراضي و خستهاي است .مردم
در عين اينکه از پيشرفتها خشنود بودند ولي آنها را مسلم ميگرفتند و بيشتر ميخواستند.
بيشتر هم ميشد .اما تالش تبليغاتي متفقين هيچکس را متقاعد نکرد و همه حمله سوم
شهريور را به عنوان يک فاجعه ملي تلقي کردند ،جز گروهي از سياستپيشگان که فورا به
پابوس اربابان قديمي رفتند و يک دسته روشنفکران که از همان سالهاي مياني
رضاشاهي به دنبال ناکجا آباد کمونيستي افتاده بودند و ورود سربازان شوروي را به ايران
يک مائده آسماني شمردند و رفتند و دنبال کردند و کار را به جاهايي که بعدها ديديم
رساندند.
امير حسينی ــ فعاليت سياسی شما از کی آغاز شد؟

همايون ــ اولين فعاليت سياسي مهم ما در هفده آذر  1321شد ،که آن وقت حکومت
قوام السلطنه بر سر کار بود و وضع نان خيلي خراب شده بود در ايران و در تهران ،و
دانش آموزان مدارس از دبيرستان البرز  ،دبيرستان ايرانشهر و چند دبيرستان ديگر به سوي
مجلس راه افتادند و اين اولين تظاهرات بزرگ خياباني در سالهاي پس از رضاشاه بود .در
آن تظاهرات من شرکت داشتم و ما رفتيم به مجلس و به عمارت بهارستان وارد شديم و
مجلس را اشغال کرديم و سخنرانيها بود و من خودم را در حالت انقالبيان  1830فرانسه
احساس ميکردم و شعار ميدادم “به مجلس برويم!“ حکومت قوام روزنامهها را بست ولي
سرانجام دوام نياورد و سقوط کرد .مسئله مملکت با آن تظاهرات که از جاهاي ديگر و با
مقاصد ديگر راه انداخته بودند حل نشد ،چيزي عوض نشد .براي اينکه همچنان متفقين
خواربار را از ايران ميبردند و مردم را گرسنه ميگذاشتند.
امير حسينی ــ اين تظاهرات صرفا يک تظاهرات دانشاموزی بود يا اينکه …
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همايون ــ بله ،اساسا دانشاموزي بود .کسان ديگري هم پيوستند ولي عمده نيروها
دانش آموزان بودند .و من وقتي عصر به خانه برگشتم ــ صبح رفته بودم به مدرسه و
انتظار داشتند که بعد از ظهر برگردم و ساعتها بعد برگشتم ــ پدر و مادرم با نگراني
پرسيدند کجا بودي؟ گفتم رفته بودم تظاهرات و پدرم خيلي به من تشر زد که به تو چه
مربوط است اين کارها ،ولي ديگر اينها به ما مربوط شده بود ،و اين فعاليتها را رها
نکرديم و من به کارهاي سياسي بيشتر پرداختم .از همان زمان اختيار زندگيم هم بدست
خودم افتاد؛ با هر که ميخواستم دوست بودم و هرجا ميخواستم ميرفتم .با آنکه از
 194۵/1324ترک تحصيل کردم هيچ بازخواستي نشدم .پدر و مادرم به من به چشم
ديگري نگاه ميکردند؛ اعتقاد عجيبي داشتند که هرچه ميکنم اشکال ندارد و سرانجام به
جائي که ميخواهم ميرسم .تنشها بود ولي رويهمرفته مرا چنانکه بودم پذيرفته بودند و
از من نوميد نميشدند.
بحث اعتبارنامه سيد ضياء الدين طباطبائي در مجلس چهاردهم در  1322من و چند تني از
دوستان را در پاي ديوار مجلس در ميان جمع بزرگي يافت که ساعتها با هم در آنجا
کشاکش لفظي داشتند .ما با چپگرايان درباره رضاشاه بحث ميکرديم که اتهامات
دکترمصدق را تکرار ميکردند .امروز ما اگر پسران چهارده پانزده ساله را در اجتماعات
خياباني در حال بحث سياسي و تاريخي با بزرگترها ببينيم ــ اگر اصال امکان داشته باشد
ــ به خنده ميافتيم ولي در آن زمان هيچکس تعجبي نميکرد .چهل سال پيش از آن
تظاهرات مشروطهخواهي کودکان دبستاني بيشگفتي زياد تلقي شده بود .من به
دکترمصدق عقيده داشتم ولي حمالت او را به رضاشاه بيانصافانه مييافتم و ادعاي او را
که ساختن راهآهن سرتاسري را خيانت و به قصد کمک به اشغال ايران در جنگ دوم
جهاني ميشمرد خندهآور ميشمردم .از هنگامي که چشم گشوده بودم ميديدم که چگونه
او هر روز زندگي مردم را بهتر و ايران را آبادتر ميکند .نشانههاي پيشرفت هر روزه در
همهجا ديده ميشد .شهر خودم ،تهران تاريک کهنه غبارآلودي که غروبهاي آن هنوز
دلم را تيره ميکند ،روشن و پاکيزه و با ساختمانهاي باشکوه آراسته شده بود ،خيابانهاي
درختکاري و سنگفرش که اسبان درشگهها رويش ليز ميخوردند (و به زودي اسفالت
شدند) جاي گذرگاههاي تنگ و پيچ در پيچ و پر گل و الي را گرفته بود .تلفن و راديو به
خانهها آمده بود .دبستانها و دبيرستانهاي بزرگ و زيبائي ساخته ميشد که جاي مکتب
خانهها را ميگرفت .ساختمانهاي دانشگاه تهران را ميديديم که به تندي باال آمد .در
هرجا بيمارستانها گشوده ميشد .ما در دبستانها درس موسيقي داشتيم و سلفژ
مي آموختيم .پيشاهنگي به ما داده شده بود و در يک پيکار ملي گردآوري پول براي نيروي
هوائي نوخاسته ايران شرکت جسته بوديم .در نمايشگاههاي صنايع ملي که هر ساله برپا
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ميشد و من چند تائي از آنها را ديدم دهانمان از فراوردههاي صنعت نوپاي ايران باز
ميماند .چگونه ميتوانستم از چنان مردي که ايران را يکتنه دربرابر چشمان کودکانه و
با اينهمه نظارهگر خود من دگرگون کرد دفاع نکنم؟
نخستين فعاليت “حزبي“ را در تابستان  1942/1321آغاز کرديم .با علينقي عاليخاني و
محسن پزشکپور و نادر نادرپور و چندتن ديگر “نهضت محصلين“ را از جمله با هدف
مبارزه با حزب توده تشکيل داديم که تازه پايهگذاري شده بود .گروه ما طبعا نه نهضت بود
و نه جز ما ده بيست تن به محصلين ارتباطي داشت .ولي تا سالها زندگي ما را بر همان
راه انداخت“ .نهضت“ در چند ماه کوتاه خود ،پيش از آنکه در اختالفات داخلي و
دستهبنديها از ميان برود روزنامهاي به همان نام انتشار داد که مرا با روزنامهنگاري آشنا
کرد .دو سال پس از آن نيز چند ماهي “بهمن دانشاموزي“ را که پيوستي به روزنامه
“بهمن“ به مديريت ناصر خدايار دوست عمويم عبدالعلي همايون بود اداره کردم ،و آنچه از
آن پيوست به يادم است طرحي بود که براي اصالح خط فارسي و ساده کردنش براي
چاپ و وارد کردن “اعراب“ در آن نوشتم .دستهبندي که اشاره کردم ميان دو گرايش بود،
گرايشي که پس از جدا شدن از ما موقتا به حزب توده پيوست و گرايشي که من و
عاليخاني و پزشکپور را نخست به پايهگذاري گروه “رستاخيز“ و سپس “انجمن“ رسانيد.
شايد يک علت کشش من به حزب رستاخيز را در همان پيشينه بتوان يافت .ما بخشي از
توده بزرگ دانشاموزان و دانشجوياني بوديم که در فضاي باز شهريور  20تا مرداد  32پياده
نظام احزاب و گروههاي سياسي را تشکيل ميداد .از ما انتظار روشنبيني نميشد داشت؛
نسل پيش از ما نيز که رهبري سياسي و حکومت را داشت نمايشي بهتر نداد .يک فرصت
ديگر بود که در نگرش “خودي“ و “غير خودي“ مزمن ما و دنباله ناگزيرش“ ،هدف وسيله
را تبرئه مي کند “،هدر شد.
در زمستان  1322با چند تن همکالسيها و دوستان که از نهضت محصلين و رستاخيز
آمده بودند يک گروه مخفي به نام “انجمن“ تشکيل داديم و تصميم گرفتيم که با
شيوههاي تروريستي با نيروهاي اشغالي ،ولي بيشتر با عوامل نيروهاي اشغالي ،عوامل
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
از کميته مجازات دوران مشروطه بود و به تقليد از آن هم درست شده بود.
امير حسينی ــ خاطرتان هست چه کسانی در “انجمن“ بودند؟

همايون ــ دکتر بيژن فروهر بود که ارتباطي به داريوش فروهر نداشت .پدرش چندي وزير
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دارايي و وزير کشور بود و عمويش چندي وزير دارايي بود .از خانواده خيلي خوب .دکتر
علينقي عاليخاني بود .يک کسي بود به نام هوشنگ حقنويس که نميدانم چه به سرش
آمد .کتابي در قيافه شناسي خوانده بود و مذهب دومش شده بود .مذهبي متعصبي هم بود و
مانند حسن غفوري خراساني همرزم ديگرمان با عقايدش خستهام ميکرد .از بس فضاي
فرهنگي ما تنگ بود يک کتاب ميتوانست ذهني را شکل بدهد .محسن پزشکپور بود.
ناصر معاضد بود و جواد تقيزاده بود که آنها هم نميدانم چه به سرشان آمد .ديگر
نديدمشان .ما يک گروه مرکزي بوديم که بعد هر کدام ما ،يا دو سه تاي ما شعبهاي
درست کرديم و با چند نفر ديگر که آنها تنها ما را ميشناختند در ارتباط بوديم .و آن
انجمن چهار شعبه داشت و افراد شماره داشتند و من شمارهام چهل وسه بود .از چهل و
يک شروع کرده بوديم و اين شعبهها شروع به فعاليت کردند و عدهاي را جمع کردند و
جمعا شايد سي چهل نفري شديم و خيلي پنهاني عمل ميکرديم و کمتر کسي ديگري را
ميشناخت.
براي عمليات نظامي شروع کرديم به ساختن مواد منفجره ابتدايي مانند کلرات و زرنيخ و
بمبي هم درست کرده بوديم که يک حلبيساز در بازار آن را برايمان ميساخت .ولي
بزودي بيژن فروهر ،دکتر فروهر بعدي که مادرش خارجي ،و فرانسه زبان مادرياش بود،
با استفاده از کتابهاي الروس و دائرهالمعارف فرانسه ماده منفجرهاي کشف کرد که
قدرت انفجاري زيادي داشت و بعد آن قوطي ها را از آن ماده انفجاري پر ميکرديم از اين
بمب ها تعدادي ساختيم و خود من يکي در منزل کامبخش انداختم .يکي هم در مرکز
حزب توده در خيابان فردوسي .بمب را پشت يکي از درها گذاشتم و فتيلهاش را آتش زدم.
ناصر معاضد بيرون را ميپائيد .وقتي همراه او داشتيم با خونسردي از کلوب حزب بيرون
ميرفتيم منفجر شد و ما به سالمت جستيم .بسيار کار خطرناکي بود و در آن کلوب شلوغ
بخت با ما ياري کرد .از آنجا به منزل کامبخش رفتيم .منزل کامبخش خيلي ساده بود؛
بمب را پرت کرديم به هشتياش و رفتيم و بمب منفجر شد .دوستان ديگرمان به جاهاي
ديگر پرت کردند .از آن بمبها جز صدا و دود چيزي در نميآمد و روزنامههاي ضد تودهاي
بمباندازيها را مسخره ميکردند و به خود تودهايها نسبت ميدادند .ولي بمبهاي بعدي
ما موضوع ديگري بود و من يکي از آنها را به خانه يکي از سياستگران طرفدار انگليس
انداختم.
امير حسينی ــ کی بود؟

همايون ــ پسرش دوست من است .االن اگر بگويم او خيلي ناراحت خواهد شد ولي يکي
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از شخصيت هاي مهم دربار و دولت بود .به حزب اراده ملي حمله کرديم ،و به خانههاي
تعدادي از سياستگران انگليس دوست که االن خاطرم نيست ولي معروف بودند؛ چون آن
وقت خيلي ها در هيئت حاکمه ايران طرفدار سياست انگليس بودند .خالصه موج
بمباندازي وسيعي راه انداختيم که خيلي سرو صدا کرد.
در آن اثنا انبار مهماتي را که در سرخه حصار در شرق تهران بود و بعدها آنجا را آسايشگاه
مسلولين ساختند کشف کرديم .سرخه حصار يک ويالي ييالقي شکارگاهي
ناصرالدينشاهي بود .بعد اين ويال را در دوره رضاشاه انبار مهمات کرده بودند و در سوم
شهريور وقتي رضاشاه رفت و ارتش بهم ريخت کساني سالحها را از اين انبار بيرون بردند
و فروختند و منفجرش کردند که آثار دزديشان را بپوشانند و يک سطح وسيع پر بود از
نارنجک و گلولههاي توپ که همه فاسد شده بود .در طول سالها باد و باران خرابش کرده
بود .ما رفتيم اين نارنجکها را گردآورديم .در سفرهاي متعدد که با دوچرخه ميرفتيم
اينها را بار ميکرديم و ميآورديم ودر خانههايمان پنهان ميکرديم .خود من در اتاقم
قفسهاي داشتم که کف آن پر از اين نارنجکها بود .رويش روزنامه پهن کرده بودم و مثال
چيزهايي گذاشته بودم که معلوم نشود .ولي پر بود از اين نارنجکها و اينها پوسته سالم و
محکمي داشتند .اسم اين سالح را هم کاج گذاشته بوديم چون برشهاي بيرونيش عين
کاج بود .اين کاج ها را با آن ماده پيکرات پتاسيم پر ميکرديم و فتيله ميگذاشتيم همان
با شوره و اين ديگر يک نارنجک واقعي بود .آن فتيله را آتش ميزديم و نارنجک را پرتاب
ميکرديم .و من به خانه پدر دوستم که االن هرگز نميتوانم آن را به رويش بياورم يکي از
اينها پرت کردم و انفجار مهيبي بود .صداي بزرگي ميداد .خوشبختانه هيچکس کشته نشد
ولي سرو صداي تبليغاتياش زياد بود.
در اين سال ها من ديگر تحصيل را کنار گذاشته بودم و از کالس ده يعني چهارم متوسطه
تقريبا ترک تحصيل کردم و در آن سال…
اميرحسينی ــ چه سالی بود؟

همايون ــ سال  194۵/1324بود و آن سالي بود که ما بمبهاي زيادي انداختيم .در
 194۵با پايان جنگ جهاني نيروهاي متفقين غربي به موجب تعهدي که در کنفرانس
 1943تهران کرده بودند ايران را ترک کردند .ولي روسها در باال ماندند .اميرآباد که
بعدها کوي دانشگاه تهران و خوابگاهها و مرکز پژوهش اتمي شد آن وقت اردوگاه
امريکائيان بود .اطراف آن را سيم خاردار کشيده بودند و مينگذاري کرده بودند که مردم
به انبار وسايل زندگي آمريکاييها دستبرد نزنند .ما رفتيم که اين مينها را در بياوريم و
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استفاده کنيم .در ارديبهشت  46/2۵من و دو نفر ديگر ،محسن پزشکپور و جواد تقيزاده
به اميرآباد رفتيم و من از يک تکه که سيمش را بريده بودند يا افتاده بود و ميشد به درون
رفت ،رفتم که يکي از اين مينها را که از زمين در آمده بود بياورم .آنها بيرون ايستاده
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
چشمم پاشيده شده بود و ديگر تقريبا کور بودم و از پايم هم خون ميرفت و درد زياد
داشتم و انگشتان پاي من همه قطع شده بود و به يک تکه گوشت در قسمت انگشت
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.
بقيهاش نبود .ترسيدند مثال از آن استخوان آلودگي سرايت کند .در حالي که اگر خانواده
مرا خبر کرده بودند آنها ميآمدند و وسيله ضد عفوني ميآوردند ،چون آن وقت هيچ وسيله
نبود .آنها ترجيح دادند که به کلي آن تکه را بردارند .من وقتي به هوش آمدم در بيمارستان
سينا بودم و پدر و مادرم باالي سرم بودند و من ميدانستم چه به سرم آمده است ،چون
فهميده بودم که البد انگشتم را هم بريدهاند .ولي اين قدر ما آماده بوديم براي همه چيز
که من به پدر و مادرم گفتم که خوب حاال من ديگر مشکل گرفتن ناخن پا ندارم و اين
روحيه را عوض کرد و فضا بهتر شد .تا مدتي در بستر بودم و باز دوباره به بيمارستان رفتم
و يک عمل ديگر داشتم که بشود راه رفت .هيچ کار نميتوانستم بکنم .خيلي وضع
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.
امير حسينی ــ هنگامی که شما برای درآوردن آن مين به اميرآباد رفتيد نيروهای
آمريکايی هنوز آنجا بودند يا آنکه رفته بودند؟

همايون ــ نه ،رفته بودند ولي بجاي اينکه نقشه اين مينها را از آمريکاييها بگيرند و آنها
را بردارند ماهها گذاشته بودند همانجا باشد .ما پس از اين اتفاق البته به همه گفتيم که در
آنجا درس حاضر ميکرديم و باد زد و کتاب و کاغذهاي ما را برد .ما هم دنبال
کاغذهايمان رفتيم و اين اتفاق براي ما افتاد .ولي دوستان ما ترسيدند که اين رويداد سبب
شود که بقيه انجمن کشف بشود و شروع کردند به گردآوري اين مواد منفجره از خانههاي
دوستان مسئول ــ دستکم در هر شعبهاي يک خانه انبار مهمات بود ــ که اينها را به
بيرون از تهران منتقل کنند و در زمين خاک کنند.
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در يکي از اين خانهها يکي از افراد ما ،عضو يک شعبه بي احتياطي کرد .سر اين کاجها
پيچ بود ولي بسياري از آنها پيچش رفته بود يا زنگ زده بود .ما براي آنها پيچهايي درست
کرده بوديم .قالب درست کرده بوديم با سرب و فلزات ساده ميريختيم .گويا الي يکي از
اين پيچها آن ماده پيکرات بود .ما هميشه ،وقتي کاجها را باز و پر ميکرديم با يک قلم
موي باريک محل پيچ را پاک ميکرديم دوباره آن پيچ را ميبستيم .آن جوان که نامش
عليرضا رييس بود و جوان خيلي خوبي هم بود و براي پزشکي آماده ميشد گويا پاک
نکرده بود و وقتي پيچ را روي کاج پيچانده بود نارنجک در دستانش منفجر شده بود و
چنانکه شنيدم تمام ديوارهاي اطاقش از تکههاي گوشت و پوست او پوشيده شده بود .او
بطور خيلي فجيعي کشته شد و انجمن بدين ترتيب کشف شد .يعني آن شعبه کشف شد.
البته آنها هيچ چيز درباره ديگران نگفتند .گفتند فقط ما بودهايم .در آن شعبه دکتر بيژن
فروهر و دکترعلينقي عاليخاني و چند نفر ديگر عضويت داشتند .آنها را به زندان انداختند
ولي چون پدر بيژن فروهر خيلي مرد متنفذي بود ،بعد از دو سه ماه آزادشان کردند به شرط
اينکه بفرستندشان بيرون و آنها را فرستادند به اروپا و انجمن پس از آن از فعاليت افتاد.
من هم در بيمارستان بودم .کارهاي تروريستي و چريکي ،هم ديگر نميتوانستيم بکنيم.
فورا کشف ميشد که کار کيست؟
انجمن پس از آن کارش خيلي سست شد و عمال از بين رفت .من ماندم و يک زندگي
درهم شکسته و بي آينده .هژده نوزده سالم بود ،از درس عقبمانده و بيکار و بيدرآمد و
معلول؛ هرچه کرده بودم بينتيجه مانده بود .از بسياري تفريحات و فعاليتهاي همساالنم
بهرهاي نداشتم زيرا حتا نميتوانستم پا به پاي آنها گام بردارم .هر راهي بر رويم بسته
مي 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
دوست نداشتهام و به صورتي که نامعقول جلوه ميکرد به خودم اطمينان داشتم و خاطرم از
آينده ام جمع بود .کودکي ناشاد و پر از محروميتم يک سيستم دفاعي دروني به من داده
بود که هيچ ناکامي يا مصيبتي هم رخنهاي در خوشبينيام نميکرد .اين مصونيت دربرابر
شکست و ناکامي را بعدها در فرمولي آوردم .در زندگي دچار شکست شدن هست و
شکست خوردن .شکست خورده از جايش بر نميخيزد .من تنها دچار شکست ميشدم؛
تنها بيرون از من ميشکست .مسعود سعد را خوانده بودم که در آن سياهچال ،خود را
شمشيري در دست روزگار ميديد که سرانجام از نيام بيرونش خواهد آورد.
ولي آنهمه ناکاميها در آغاز جواني ناگزير در يک روان شکل نگرفته و جا نيفتاده بياثر
نمي ماند و در من به صورت طغيان بر همه چيز و همه کس بروز کرد .خواندن بخشهائي
از يادداشتهاي روزانهام در آن سالها که در زندگينامهاي در بارهام به تازگي خواندهام و از
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يادم رفته بودند نشان ميدهد که چگونه براي بازساختن خودم همه چيز را به ويراني
ميکشيدم و ميکوشيدم خود را نخست از آنچه بودم تهي و با آنچه ميخواستم پر کنم.
(“وزير خاکستري“ را در ايران ،موسسه مطالعات تاريخ معاصر ،1382 ،براي ترور شخصيت
نوشته اند که از ترور فيزيکي به مراتب بهتر است ).آن نگرش راديکال و بيرحمانه
ميتوانست مرا پاک از انسانيت دور کند (در “ديوگرفتگان“  Possesedداستايوسکي نمونه
چنان روحيهاي تصوير شده است ).شخصيتي که آن يادداشتها تصوير ميکند کودکي
است که نيچه را نميشناسد و بيبهره از نبوغ او ويرانگر ترين انديشههايش را به خود
گرفته است .هيوالي کوچکي است که به نيروي "انتلکت" ناچيز و نه از روي طبع،
ميخواهد از انسانيت دور شود .نميتواند سربريدن مرغ سفره شام را در خانه پدربزرگش
ببيند ولي به آساني بمب به خانه مردم مياندازد .موجودي است مانند صدها ميليوني که
تاريخ سده بيستم را با خون خود و ديگران نوشتند؛ فراورده فرهنگ انهدام و ريشه کني
سدهاي که شرمساري هميشگي تاريخ جهان است .گوشهاي از باد مسموم فرهنگي که
انديشه مندان فرانسوي و آلماني و روسي در مکتب داروينيسم اجتماعي بريتانيائي در سده
نوزدهم پيافکندند به من نيز در آن سرزمين قرباني تاريخ و جغرافياي نا مهربان خود
رسيده بود.
خوشبختانه کوششهاي من بيشتر به جائي نرسيد .روان انسان لوح سپيد نيست و نمي
توان نوشتهها را پاک کرد و دوباره بر آن نوشت و کاراکتر انسان با رويکرد عمومي سياسي
او پيوندي ارگانيک دارد .من براي آدمي که ميخواستم از خود درآورم ساخته نشده بودم و
رويکرد سياسي که در سالهاي “انجمن“ و سومکا اختيار کردم با سرشتم سازگاري
نداشت .همه پيشفرض من که در اوضاع خطرناک بحراني ،همانند چرچيل  1941بسر
ميبريم (که همواره از قهرمانان من مانده است) و ميبايد پا برسر همه چيز بگذاريم
نادرست بود .چرچيل تا پايان دمکرات ليبرالي که بود (البته تا آنجا که به
“امپراتوري“ مربوط نميشد) باقي ماند و در لحظه بزرگترين پيروزي تاريخي با راي مردم
کنار رفت( .ما ميتوانيم تصورش را هم بکنيم؟) ناسازگار بودن هدفهاي بلندم با
وسيلههاي پستي که در دسترسم ميبود مرا شرمسار کرد و از آن عوالم غير انساني بدر
آورد .اما اصرار بر دگرگون کردن هرچه با آن سرو کار مييافتم در من ماند .زندگي و
جهان به نظر من از تغيير و براي تغيير است.
در بي آرامي خود به انديشه راههاي تازه افتادم .دوستان انجمن پراکنده شده بودند و تنها
دو تن از ما ادامه داديم و به فکر افتاديم که از صورت مخفي در بياييم و فعاليت سياسي
بيروني بکنيم .يکي از اعضاي انجمن يک گروه پانايرانيستي در سال  47/26تشکيل داد.
ولي من به آن فعاليت نپيوستم.
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اميرحسينی ــ شما چرا وارد آن گروه پانايرانيستی نشديد؟

همايون ــ به سبب اختالفات داخلي بين ما در انجمن .چون با پارهاي دوستان ميانهمان
زياد خوب نبود و اشکاالتي بروز کرده بود و دوست نداشتم که آنجا بروم .ولي بيشترش
شخصي بود ،بيشترش ناسازگاري خصوصي بود .ما در انجمن به پارهاي دشمنيهاي
خونين که خوشبختانه به عمل نرسيد دچار شده بوديم .دو تني از ما داشتند تا مرز
پاکسازي فيزيکي همرزمان خود ميرفتند .گروههاي چريکي پس از ما که تکامل يافته
بودند آن را هم تجربه کردند .اين در طبيعت چنان فعاليتهائي است.
من يک انجمن هنري به نام انجمن هنري جام جم تشکيل دادم .از بيمارستان که بيرون
آمدم و به راه افتادم همان وقت تصميم گرفته بودم که تحصيالتم را دنبال کنم .دوباره
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
مدرس و شاپور زندنيا درست کرديم و در سال  48/27مجلهاي به نام جام جم انتشار
داديم که يک مجله هنري پيشتاز (آوانگارد) بود براي معرفي هنر مدرن غربي ولي با
گرايشهاي شديد سياسي و اصال نظريه من آن وقت اين بود که انقالبات در دنيا با
جنبشهاي هنري شروع ميشود و ما بايد با جنبش هنري زمينه يک انقالب سياسي را در
ايران آماده بکنيم .در جام جم من موسيقي کالسيک را معرفي ميکردم و سرمقالههائي در
باره هنر ملي مينوشتم .آن مجله هم هفت هشت ماهي انتشار پيدا کرد و بعد چون
امکانات مالي نداشتيم از بين رفت .سپهري و کسرائي نخستين شعرهاي سياه مشق خود را
در آن مجله انتشار دادند و منوچهر شيباني بهترين شعرهايش را در همان سالها سرود و
چند تاي آنها در جام جم چاپ شد .او دستي هم در نقاشي داشت اما قريحهاش در پشت
ميزنشيني هدر رفت.
در انتشار جام جم بود که دست به يکي از کارهائي زدم که هنوز مايه شرمساري من است.
آخرين شماره مجله به سبب نپرداختن پول چاپ در چاپخانه نقش جهان صحافي نشده
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
را هم فراهم کنيم .او با حسن نيت پذيرفت .ما مشغول شديم و هر روز شماري از مجلهها
را پنهاني با خودمان بيرون ميآورديم .نقشه من اين بود که با فروش آن مجلهها پول
چاپخانه را در آوريم .دويست نسخهاي را بيرون برديم و به روزنامه فروشها داديم.
فردايش در دفتر توزيع جرايد با منوچهر شيباني نشسته بوديم که نور صادقي سراسيمه آمد
که اين چه کاري بود که کرديد و من به شما اطمينان کرده بودم .من از شرم سرم را پائين
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انداخته بودم و نمي دانستم چه بگويم .شيباني طلبکارانه گفت مگر چه شده است؟ ولي من
همه تقصير را به گردن گرفتم و از نورصادقي پوزش خواستم .گفتم که چه قصدي داشتيم.
او باز نج ابت نشان داد و چند روز بعد آنچه را از فروش روزنامه در آورده بوديم به او
پرداختيم و به او اختيار داديم هر چه ميخواهد با بقيه نسخهها بکند .اما ديگر آماده نبودم
به چنان بهائي به انقالب و هنر خدمت کنم .شعار وسيله هدف را تبرئه ميکند برايم به
پايان رسيده بود .اگر هدفي است که تنها با وسيله بد ميتوان بدان رسيد ميبايد از آن
دست برداشت؛ چنان هدفي نادرست است .چندي بعد به ديدن پدرم در وزارت دارائي رفته
بودم .او رئيس کميسيوني بود که به پروندههاي مالياتي عقبافتاده رسيدگي ميکرد.
نورصادقي هم براي پروندهاش آمده بود .به پدرم گفتم به اين آقا يک بدهي سنگين
اخالقي دارم و او هر چه قانونا ميتوانست برايش کرد.
امير حسينی ــ انقالب سياسی مورد نظر شما در آن زمان چه بود و چه
هدفهايی را در ذهن داشتيد؟

همايون ــ ما ميخواستيم گروه حاکم ايران را که آن وقتها هيئت حاکمه ميگفتند
برداريم چون تقريبا هيچ کدامشان اعتباري نداشتند .هيچ کدام از نظر ما توانايي اداره کشور
را نداشتند و مي خواستيم يک نظام ناسيوناليستي در ايران روي کار بيايد که استقالل و
يکپارچگي ايران را تامين کند .چون خطرهاي زيادي همان وقت بروز کرده بود؛ و
گرايشهاي بسيار تند در زمينه عدالت اجتماعي داشتيم و ميخواستيم که پيشرفتهاي
دوره رضاشاهي را از سر بگيريم با سرعت بيشتر و با عدالت بيشتري براي همه طبقات و
گروههاي اجتماعي .البته يک برنامه سياسي بسيار ناپخته نسنجيده نينديشيدهاي بود و ما
رئوسش را فقط ميدانستيم .هيچ راهي براي رسيدن به هدف هايمان نداشتيم؛ بيشتر
ميدانستيم که چه نميخواهيم و خيلي مايه شگفتي من شد که بيست سي سال بعد که
بسيار آگاهيها بيشتر شده بود و دسترسي به ادبيات کشورداري در همه سطحها بسيار
افزايش يافته بود ،کساني آمدند و درست به همان شيوه سي سال پيش ما انديشيدند و اين
بار توانستند عمل بکنند و فقط ميدانستند که چه نميخواهند و هيچ اطالعي از آنچه که
ميخواهند نداشتند و عينا باليي را که ما ممکن بود سي سال پيش بر سر کشور بياوريم و
خوشبختانه نمي توانستيم ،آنها آوردند .آنها هم مانند ما همه معايب الزم را براي کار بزرگي
که آغاز کرده بودند داشتند.
اميرحسينی ــ پس از پايان جنگ جهانی دوم که شـوروی بر خالف قراردادهای
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بين المللی از بيرون بردن ارتش خود از خاک ايران خودداری کرد و جريان
اقدامات فرقه دمکرات در آذربايجان را پيش آورد ،آيا انجمن شما در مقابله با آن
شرايط فعاليتی میکرد؟

همايون ــ نه ،ما آن موقع بسيار جوان بوديم .شانزده هفده سالمان بود و خيالهايي
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
شوروي متوجه ايران بوده است احساس کرديم .تا وقتي شوروي همسايه ايران بود اين
خطر وجود داشت .هميشه کساني در ايران در گرايش چپ بودند که به سود شوروي و به
زيان ايران کار ميکردند و به جان ميزدند براي اينکه شورويها در ايران پايگاهي به
دست بياورند و تکههايي از ايران را جدا کنند .و در نتيجه من از همان وقت به سياست
قوامالسلطنه متمايل شدم که کشاندن پاي آمريکا به ايران در برابر شوروي بود .و تمام
زندگي سياسي ام پس از آن با اين اعتقاد سپري شد که ايران بايد با آمريکا بهترين رابطه
را داشته باشد و از آمريکا پشتيباني نمايد و پشتيباني آمريکا را در برابر شوروي جلب کند .و
اين اعتقاد راسخ من بود و در هر سمتي که داشتم به عنوان روزنامهنگار و در دولت از اين
نظر دفاع ميکردم .به خاطرم هست که پس از  28مرداد که دوباره به کار روزنامهنگاري
شروع کردم و در روزنامه ايران ما مينوشتم ،يک سلسله مقاالت ،چهار مقاله ،در
 19۵۵/1334نوشتم به نام “طرحي براي سياست خارجي ايران“ که ديدگاههايم را درباره
سياست ايران در برابر همسايگانش و (در برابر انگلستان بخصوص ،چون من خيلي ضد
انگليسي بودم) و شوروي و آمريکا و در خاورميانه بيان ميداشت .در آن مقاالت براي
نخستينبار اسرائيل را تنها متحد استراتژيک طبيعي ايران در خاورميانه شمردم و از اين
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
نبايد از او داشت و به هموطنان هشدار ميدادم که زياد انگلستان را مهم ندانند و از اين
پارانوياي انگليس همهتوان و همهدان خارج بشوند ،که اين هنوز با بسياري هست .اثر
بحران آذربايجان و کردستان در من اين بود که مرا از نظر سياسي بيشتر متمايل به راست
و از چپ دور کرد و بيشتر گرايش به دفاع از اتحاد و نزديک شدن به آمريکا پيدا کردم.
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
نميرود( .تفضلي ميگفت من “وارد هيئت حاکمه“ خواهم شد که هدف خودش نيز ميبود
و بدان رسيد).
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اميرحسينی ــ بين سالهای  1320تا  1327که االن شما اشاره کرديد در ايران
حزبهای فراوانی تشکيل شده بود .در ميان آن حزبها طبيعتا حزبهای
ناسيوناليستی هم بودند .شما در دورهای که انجمن فعاليت میکرد به هيچ کدام
از اين حزبها گرايشی نداشتيد و ارتباطی برقرار نکرديد ؟

همايون ــ نه ،آن موقع احزاب ناسيوناليستي مهمي نبود .با آنچه هم که بود ميانهاي
نداشتيم چون خودمان ميخواستيم همه کاره باشيم ــ همين حالتي که در بيشتر
سياسيکاران ميبينيم ،در هر سن که هستند .در آن سالها فضاي سياسي ايران به شدت
زير سايه حزب توده بود و احزاب و گروههايي که جبهه ملي را بعدا ساختند .ما يک
بياعتمادي به نسل بزرگتر از خودمان داشتيم و با حزب توده هم مبارزه ميکرديم .به
خاطرم هست که با اعضايي از احزاب ايران ،احزاب اسالمي سوسياليست ـ يک گروه
اسالمي سوس ياليست هم آن موقع تشکيل شده بود ــ ارتباطات زياد برقرار کرديم ولي از
همه سر خورديم .از طرز تفکرشان خوشم نميآمد .ما ناسيوناليستهاي افراطي بوديم و
هيچ جنبه مذهبي نداشتيم .من از شانزده سالگي به کلي از عالم مذهب بيرون آمدم .براي
هميشه .اين است که با هيچ گرايشي که اعتقادات مذهبي را در فعاليت سياسي راه ميداد
نميخواستم ارتباطي داشته باشم .دوستان ما هم همين طور .به همين دليل آن حزب،
گروه پانايرانيستي را ساختند.
اميرحسينی ــ چه کسانی حزب پانايرانيست را ساختند ؟

همايون ــ بيش از همه محسن پزشکپور بود که رفت و آن حزب را ساخت .و دوستان
ديگر مهمترينشان دکتر عاملي بعدي ،دکتر محمدرضا عامليتهراني و عدهاي ديگر .در
سال  9ـ  1328من يک دوره کوتاه با آن حزب پانايرانيست که آن وقت داريوش فروهر
هم از رهبرانش بود همکاري کردم ولي به زودي فروهر و پزشکپور از هم جدا شدند .آن
يکي شد حزب ملت ايران بر بنياد پانايرانيسم .اين يکي شد حزب پانايرانيست و من پس
از يک دوره کوتاه از هر دو دور شدم و اصوال از طرز فکر پانايرانيستها و از روحيه آن
سازمانها خوشم نميآمد( .پانايرانيسم روياي شانزده سالگي يک “تيپ“ ويژه ايراني
ميتواند باشد و بس ).درصف پانايرانيستها داريوش فروهر و دکتر محمدرضا
عامليتهراني از نظر سياسي بزرگترين استعدادها بودند و دکتر هوشنگ طالع برجستهترين
پژوهشگري است که از ميانشان برخاسته است .فروهر دالوري استثنائي داشت که به او
درجهاي از فرهمندي ميبخشيد و ايران دوستي پرشور صميمانهاش که هيچ دکانداري در
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آن نبود هر کسي را تحت تاثير قرار ميداد .ولي يک برنامه سياسي که پايهاش نقشه
جغرافيا و تاريخ باستاني باشد هيچگاه در ايران نميتوانست زمينهاي داشته باشد و
ناسيوناليسم به عنوان فلسفه سياسي ،محدودتر از آن است که بيش از گروهي دوستان
دبيرستاني را در کنار هم نگهدارد .راست ناسيوناليست ايران هرگز نتوانست طبقه متوسط
فرهنگي (اينتليجنتسياي) برآينده جامعه را جذب کند .مسئله ايران تنها ناسيوناليسم نبود
که جز جايگاه محدودي در فرهنگ و سياست خارجي ندارد؛ و سواد سياسي در راست
ناسيوناليست از گرايشهاي ديگر نيز کمتر دست ميداد.
استعداد اصلي دکترعاملي در منطق نيرومند و توانائي ارتباطي او بود که در دست يک
شخصيت خوشايند از او يک رهبر طبيعي پارلماني ميساخت .او که در سالهاي آخر هرچه
بيشتر از پانايرانيستها فاصله ميگرفت در همان دورههاي کوتاه نمايندگي مجلس اين
توانائي را نشان داد .در توفان انقالبي که همه را در خود گرفت پيوستن او به سياست
سازش و تسليم حکومتهاي شريف امامي و ازهاري نه تنها سرنوشتش را به ديوار اعدام
کشيد سقوط رژيم را هم پيش انداخت .انسان پاکيزه و اصولي که او ميبود واپسين شعله
واالئي روانش را در دادگاه انقالب در برابر زبالههاي انساني که سرنوشت ملتي را در
دستهاي ناشايستگي و جنايت گرفته بودند نشان داد .او با دالوري ،از ايران بزرگي که در
دل داشت دربرابر جانياني که دومينبار در هزار و سيصد سال بر ايران ــ اين بار از درون
ــ تاخته بودند دفاع کرد.
فروهر نه با جاذبه پانايرانيسم بلکه درطيف هواداري مصدق توانست جائي در سياست
ايران بيابد و همراه آن طيف چنان در فضاي مذهبي ـ اسطورهاي  28مرداد ،در کربالي
مصدقي ،فرو رفت که کورکورانه سر از گودال مار انقالب اسالمي درآورد .سرکشي و
شرزگي فطريش بيش از آن بود که رژيمي سراسر دشمن ايران و ايرانيت را برتابد .اما اگر
در رژيم پادشاهي که دشمن ميداشت بهاي وفاداري خود را به اصول خويش با زندانهاي
گاهگاهي ميپرداخت ،در رژيم همپيمانان انقالبياش همه نقد زندگي را باخت .زندانبانان
پيشين او احترام خود را به مردي چنان سره و به يک ايراني کمياب پنهان نميکردند.
ياران انقالبي پيشينش با کاردهاي بيشرمشان احترام پيکرهاي پاره پاره او و پروانه
اسکندري ،همسرش ــ او نيز يگانه بانوئي موقتا به بيراهه افتاده ــ را هم نگه نداشتند.
دکتر عاملي و فروهر هردو قرباني انقالبي شدند که وجودشان از آن بيگانه بود .يکي از
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.
از همان وقتها بود که شروع کرده بودم از عوالم کودکي سياسي بيرون بيايم .از حدود
بيست سالگي اندکي به مطالعات وسيعتر پرداخته بودم .اما خطر حزب توده خيلي زياد بود.
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تسلط گستردهاي بر نسل جوان ايران پيدا کرده بود و عالم روشنفکري ايران سراسر در
اختيارش بود .ما در آن انجمن هنري ميکوشيديم که آن تسلط را بشکنيم که البته موفق
نشديم و من به اين نتيجه رسيدم که فقط با يک گروه پرشور افراطي راديکال راست
ميتوانيم با خطر حزب توده مقابله کنيم و پيوستم به يک گروه سياسي که تازه تشکيل
شده بود به نام سومکا ،سوسياليست ملي کارگران ايران ،که تقليدي بود از حزب نازي
آلمان منهاي جنبههاي شديد ضد يهودياش .براي اينکه براي ما ،براي ايرانيان اصال اين
مساله مطرح نبود ولي جنبه سخت ضدکمونيستي داشت .در  19۵1/1330من پيوستم به
اين حزب .ديگر در آن سالها مشغول درس بودم .دبيرستانم را که به جاي شش سال
يازده سال طول کشيده بود تمام کرده بودم و ميرفتم به دانشکده حقوق و ضمنا چون از
لحاظ سياسي هيچکار ديگري نتوانسته بودم بکنم به اين گروه تازه پيوستم.
اميرحسينی ــ اين حزب را کی تاسيس کرده بود ؟

همايون ــ حزب را عدهاي از تحصيل کردگان ايراني در آلمان که در راسشان دکترمنوچهر
مکري قرار داشت و اخوي يکي ديگرشان بود و حبيب اخوان يکي ديگرشان بود .چند تايي
جمع شده بودند و به تقليد از آلمانها اين را ساخته بودند .بعد چون هيچکدام آن جذابيت
را نداشتند که مردم را گرد آورند از يک دوست ديگر ،همکالسي پيشينشان در آلمان به
نام دکتر داود منشيزاده که در آن هنگام در دانشگاه اسکندريه درس ميداد دعوت کردند
که به ايران بيايد و رهبر اين حزب بشود .دکتر منشيزاده پسر ابراهيم منشيزاده معروف
کميته مجازات بود و او هم در دوران رضاشاه به فرانسه فرستاده شده بود و زبانشناس
حرفهاي زبردستي بود ،خيلي دانشمند ،و بعد به آلمان رفته بود و در آلمان تحصيل کرده
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
تعريف ميکرد که تاجيکها وقتي از او فارسي شنيده بودند به او گفته بودند“ :پدر ،تاجيکي
از کجا آموختهاي؟“ روسها تا آن اندازه تاجيکها را بيخبر از جهان پيرامون و تاريخشان
و گذشتهشان و همسايگانشان نگه داشته بودند .تاجيکهاي آن دوره بخش عمده
فرهنگشان را به سادگي فراموش کرده بودند ،همان فرهنگي که اسالميها و نسبيگرايان
فرهنگي اينهمه از آن دم ميزنند و هر ناروائي و جنايت و به ويژه واپسماندگي را به نام
نگهداري آن توجيه ميکنند.
منشيزاده مردي بسيار بسيار با فرهنگ بود (فرهنگ با “ف“ بزرگ )،سراپا دانش و ذوق ،و
عمق زندگي فرنگي را دريافته بود و عمق فرهنگ ايراني را آشنا بود .يکي از مردان
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برجسته زمانش بود و نثر بسيار غني و نيرومندي داشت .يک شيوه نگارش خيلي استثنايي
ويژه خودش .چندين کتاب نوشته است .يک مجموعه داستانها به نام “در بدر در پي
بهشت“ يکي ديگر به نام “مانند گياه هرز بار آمديم“ که خاطراتي بود و به چاپ نرسيد.
ترجمههاي زياد کرد .از اورتگااي گاست  Jose Ortega Y Gasetدو کتاب ترجمه کرد:
“انتلکتوئل و ديگري“ و “طغيان تودهها “.هردو کتاب اثر پايداري در من بجاي گذاشت.
اي گاست از متفکران اجتماعي بزرگ سده بيستم است و انتلکتوئل و ديگري شيواترين
توصيف اين تيپ انساني بشمار ميرود .او همچنين تکههايي از زرتشت نيچه را ترجمه
کرد .نثر فارسي فوقالعادهاي داشت .من خيلي زياد تحت تاثير نثر او قرار گرفتم .منتها به
دوستانش بي وفايي کرد .به محض اينکه رسيد ،زير پاي دوستانش را به کمک همساالن
من جارو کرد .وقتي من وارد حزب شدم آن دسته اول که سازماندهندگان اصلي حزب
بودند ،همه را اخراج کرده بود و ما جوانترها حزب را در دست گرفتيم .و بعد هم ميمونوار
از هيتلر تقليد مي کرد ،حتا سبيلش .موي هيتلري نداشت و ميان سرش طاس شده بود ولي
سخن گفتن ،واژهها ،عبارات شديدا تقليدي از هيتلر بود.
اميرحسينی ــ منشیزاده وقتی به ايران آمد و رهبری حزب را به عهده گرفت چند سال
داشت؟

همايون ــ بايد حدود سي و هشت سال ميداشت .خانمش و چهار فرزندش را در آلمان
رها کرده بود ،روابط آشکار زيادي با خانمها پيدا کرده بود که خانمش شايد نتوانسته بود
تحمل کند .بيوفائي در وجودش بود و تقليد بسيار .اما ما از جذابيت او به عنوان يک
سخنران استقبال ميکرديم ،سخنران خيلي توانايي بود و نويسندهاي پرقدرت و ميتوانست
مردم را جلب کند .حزب سومکا هيچ وقت بزرگ نشد ولي مهمترين نيرويي بود که
ميتوانست در برابر کمونيستها ايستادگي کند .پانايرانيستها و ديگران به کلي زير سايه
سومکا قرار گرفتند.
اميرحسينی ــ نکتههای اصلی مرامنامه سومکا چه بود؟

همايون ــ البته آنقدر گذشته است که من به خاطر نميآورم  .ولي تا آنجا که به ياد
ميآورم اين مرامنامه رونويسي از ادبيات حزبي نازيها در آلمان بود ،منهاي بدترين جنبه
يهود ستيزيش (سومکا از اسرائيل دفاع ميکرد ).ولي از جهت تکيه بر جنبههاي ملي ،نقش
فرماندهي دولت در اقتصاد ،جاي زنان در خانه و حالت ضد برابري زن بسيار به برنامه
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ناسيونال سوسياليستهاي آلمان شبيه بود .چون دسترسي به آن منابع ندارم و االن هيج
نميتوانم جزييات را به خاطر بياورم ناگزير به همين کليات بايد بسنده کنم.
اميرحسينی ــ اعضای حزب اونيفورم برتن میکردند؟

همايون ــ بله ،ما پيراهن سياهان بوديم .پيراهنهاي سياه ميپوشيديم .عالمت حزب هم
عقابي بود استيليزه شده و اين عقاب را از برنز ميساختيم و به سينه و به بازوبندهايمان
بود .اين عقاب طرحي ساده و زيبا داشت .بالهايش را راست گشوده بود وخودش راست
ايستاده بود؛ به صورتي شبيه عالمت فروهر ساده شده بود و دکتر منشيزاده با هنرمندي
تمام آن را طراحي کرده بود .و بعد به تقليد حزب نازي يک گروه حمله داشتيم و آنها در زد
و خوردهاي خياباني با تودهايها خيلي جسارت و توانايي به خرج ميدادند و يک سازمان
جوانان داشتيم و حزب توانست چند صد نفر را پيرامون خود گرد آورد.
اميرحسينی ــ بيشتر در تهران ؟

همايون ــ بيشتر در تهران ولي در خوزستان ،آذربايجان و پارهاي شهرهاي ايران هم
شعبههايي داشت و من در اين حزب تا فرمانده حزب باال رفتم .بيشتر کار حزب دست من
بود و روزنامه حزب هم دست من بود که انتشار ميداديم .
اميرحسينی ــ مقاالتی هم طبيعتا مینوشتيد.

همايون ــ هميشه .سر مقاالتش را منشيزاده مينوشت .من مقاالت را مينوشتم.
اميرحسينی ــ با نام خودتان يا با نام مستعار؟

همايون ــ با نام خودم.
اميرحسينی ــ در کتاب اول مجموعه رجال عصر پهلوی که درباره شماست
“داريوش همايون به روايت اسناد ساواک“ و مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی انتشار داده از قول ساواک دو سه جا نوشته که
سرلشگر ارفع از سردمداران سومکا بود.

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

همايون ــ از سران اين حزب شاپور زندنيا بود ،ضياء مدرس بود ،دکتر در حقوق و وکيل
دادگستري بعدي که از معدود دوستان نزديک من شد و مردي با ارزش استثنائي بود و
حق زندگي به گردن من دارد .معيني بود که گروه حمله را اداره ميکرد .رجبي بود که در
سازمان جوانان يا ايرانفرزندان بود؛ حکمت بود.
اميرحسينی ــ نامهای کوچکشان خاطرتان نيست ؟

همايون ــ بيژن حکمت بود .چند گاهي در ايرانفرزندان همکاري کرد و به زودي به چپ
پيوست .معيني هوشنگ بود .نام رجبي در خاطرم نيست .ديگر بعد از چهل پنجاه سال اين
نامها يادم رفته ولي يک گروه به هم پيوسته بوديم .منوچهر رفيعکيان هم بود که بعدها
رييس گارد نخست وزيري شد.
اميرحسينی ــ دوره نخست وزيری چه کسی ؟

همايون ــ در دوره هويدا .از  1330که من به آن حزب رفتم ما سخت به جنبش ملي
کردن نفت پيوستيم .براي اينکه روحيه شديد ناسيوناليستي و ضد انگليسي داشتيم و به
شدت طرفدار مصدق و مبارزهاش بوديم .در سي تير  1331ما به سود مصدق تظاهرات
کرديم .خود من در اين تظاهرات شرکت داشتم در خيابان اکباتان با صف مسلح پاسبانها
روبرو شديم و چندينبار يورش برديم و در همان خيابان چند نفر تير خوردند و کشته و
زخمي شدند و همان روز بعد از ظهر بود که اعالم شد مصدق به نخست وزيري برگشته
است .من در ميدان توپخانه شاهد گريستن خيلي از مردم بودم.
اميرحسينی ــ از شادی گريه میکردند؟

همايون ــ بله ،و همان روز هم در الهه پيروزي ايران بر انگليس اعالم شد که بهترين
دوره ،بهترين روزهاي مصدق بود (که در روانشناسي ايراني آغاز پايان است ).ولي پس از
سي تير به تدريج سياست ايران فاسد شد و مبارزات داخلي مبارزه خارجي را زير سايه
گرفت .بين شاه و مصدق جنگ شروع شد و پيرامون مصدق به سرعت شروع کرد به خالي
شدن ،و مصدق حالت خود کامهاي به خودش گرفت و ناشکيبايي بيش از اندازه در برابر
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هر مخالفي پيدا کرد و هرکس که صدايي بلند ميکرد به عنوان خائن و مزدور انگليس
برچسب ميخورد.
اميرحسينی ــ فکر نمیکنيد که به قوامالسلطنه جای شايستهاش در تاريخ
معاصر ايران داده نشده است؟

همايون ــ کامال همينطور است و خوشبختانه کم کم قدر او را بيشتر ميشناسند.
کارهايي روي قوامالسلطنه چه در جمهوري اسالمي چه در دانشگاههاي خارج از سوي
پژوهشگران ايراني شده است .قوامالسلطنه البته شخصيت بسيار پيچيدهاي بود و قابل
بحث .به قول امروزيها بحثانگيز .از سويي نماينده خالص اشرافيت سنتي ايران با تمام
جنبههاي منفي اش بود ،از جمله فساد که جزو طبيعتش شده بود .بسيار نقشهکش بود و
حيلهگر بود و تودار ،و بازيهاي خيلي پيچيده که همه را سرگردان ميکرد عادت
روزانهاش بود .در عين حال يک شخصيت فوقالعاده نيرومند بود که نظيرش در
سياستگران ايران کمتر ديده شد .او اگر به اهميت درستکاري در سياست ايران پي ميبرد
کارهاي بزرگتري هم ميتوانست بکند .ولي آن مقدار کاري که از عهدهاش برآمد روي
هم رفته در دو زمينه بود :يکي از آغاز سده بيستم و ورودش به سياست متوجه شد که
مسئله ايران ميان شوروي و انگلستان جز با توسل به يک نيروي برآينده آن زمان که
امروز ابر قدرت تنهاي دنياست يعني آمريکا قابل حل نيست و مصالح ملي حکم ميکند که
سياست ايران هرچه نزديکتر به آمريکا باشد و وزن متقابلي در مقابل شوروي و انگلستان
در سياست ايران پيدا شود و سخت کوشيد که از همان آغاز پاي آمريکاييها را به صنعت
نفت ايران باز و عالقه آنها را به ايران زياد کند ،و اين خدمتي بود .او البته در اين خدمت
تنها نبود ولي يکي از پيشروان و يکي از معماران اصلي اين سياست بود.
دومين خدمتي که قوامالسلطنه کرد ،که دنباله همان تصميمي بود که او در آغاز
فعاليتهاي سياسي اش در همان اوايل دهه سوم سده بيستم گرفت ،اين بود که در بحران
آذربايجان با يک بازي بسيار استادانه ديپلماتيک راه گريز آبرومندانه را به روسها نشان
داد و با يک فريب مشروع ديپلماتيک روسها را مات کرد و بدون دادن کمترين امتيازي
به شوروي نيروهاي آن کشور را از ايران بيرون راند و آذربايجان و کردستان را به ايران باز
گرداند .اگر قوام نميبود با سياستگران آن روز ايران ،مردماني از قبيل صدر و حکيمالملک،
و نفوذ فوقالعاده انگلستان در سياست ايران که گرداننده اصلي هيئت حاکمه آن وقت
ايران بود ،انگليسيها راه حلي براي تقسيم ايران مييافتند چون دنبالش بودند .کميسيون
سه جانبه يکي از راهحلهايي بود که آنها انديشيده بودند و داشت عمل ميشد .و حکيمي
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نخست وزير وقت ــ که در آن زمان ما با ننگ اين نامها را ميآورديم ــ آن طرح را
پذيرفته بود و نزديک بود که ايران در ميان سه کشور بزرگ آن زمان ،پيروزمندان جنگ
جهاني دوم ،به صورتي تقسيم بشود ،يکبار ديگر  ،1907و نشاني از استقالل ايران نماند.
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.
واحدهاي ارتش اگر چه در آذربايجان زير فشار روسها تسليم شدند ،پادشاه صورت ظاهر
را نگهداشت .ولي او هم به تنهايي نميتوانست ،اگر قوام نميبود ،در برابر روسها مقاومت
کند و اين اعتبار بيشتر به قوامالسلطنه ،احمد قوام ،بر ميگردد که از روز اول تصميم
گرفت به پشتيباني قاطع امريکا زيربار تجزيه ايران نرود و ايران را دست نخورده از جنگ
جهاني دوم بيرون بياورد و اين کار را هم کرد .بازي قوام البته بازي يکسويه و روشني
نبود يعني در اين نبرد ديپلماتيکي که در گيرش شده بود او نه فقط با شوروي و حزب توده
بلکه با دربار پادشاه ميجنگيد .براي اينکه ميدانست که محمدرضاشاه ميانه خوشي با او
ندارد و او را برکنار خواهد کرد و براي استوار کردن جاي خودش با حزب توده شايد بيش
از اندازه هم ميخواست نزديک بشود ،بيش از آنچه که براي مانور ديپلماتيکش الزم
ميداشت ،ولي من مطمئن هستم که نه به آن اندازه که طرح اصلياش را به خطر بيندازد.
او در هراس بجائي که از قدرت شوروي و ناتواني محض ايران داشت احتماال حاضر
ميبود امتيازات بيشتري هم به استالين بدهد ولي نه از سر سازش .به هر حال قوام تا آنجا
در اين بازي پيش رفت که ــ چنانکه اسناد وزارت خارجه آمريکا و يادداشتهاي جرج آلن
سفير وقت آمريکا در ايران نشان ميدهد و اين اسناد چاپ شده است ــ آمريکاييها هم تا
آخر اعتمادي به او نداشتند و نميدانستند که چه ميکند و او همه را در تاريکي نگه داشته
بود از شاه تا آمريکاييها تا شورويها تا حزب توده تا قشقاييها که جنبش جنوب را در
برابر حزب توده راه انداختند و به قوام کمک کردند که در برابر زيادهرويهاي شوروي و
حزب توده به صورتي حق به جانب مقاومت کند .او همه را به بازي ميگرفت .اما طرح
اصلي برايش روشن بود و در آن طرح کامياب شد.
داستانهايي هم من از رفتار قوام در کرملين شنيدهام که وقتي استالين که مردي بود که
دير کار ميکرد و دير از خواب بيدار ميشد هيئت ايراني را که رياستش با قوامالسلطنه بود
در کرملين در ديدارشان معطل کرده بود ،قوامالسلطنه دستور داده بود هواپيما را آماده کنند
که به تهران برگردند و روسها با ناراحتي و با شتاب برگشته بودند و پوزش خواسته بودند
و ديدار انجام گرفته بود و استالين هم خيلي از در دوستي در آمده بود به دليل همين
واکنش سخت قوامالسلطنه .تصور بکنيد که قوامالسلطنه در واقع کاله در دست به پايتخت
کشور فاتح اشغالگر مي رود براي اينکه آنها را راضي به تخليه ايران بکند و در آن شرايط
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هم اين احترام به خودش ،اين احترام به کشورش را نگه ميدارد .خيلي شخصيت سترگي
بود.
همان طور که گفتيد جايش در تاريخ ايران هنوز کامال شناخته نيست .معايب شخصياش
به کنار ،معايب سياسياش به کنار ،ولي خدمتي که او به يکپارچگي ايران کرد با خدمت
مصدق ،با خدمت هيچ نخستوزير ديگري قابل مقايسه نيست .تنها سردارسپه از اين نظر
از قوامالسلطنه ميگذرد براي اينکه پاي يکپارچگي ايران در ميان بود .محمدرضاشاه هم
بعدها در مساله جزاير خليج فارس همين استادي را در ديپلماسي نشان داد ولي خوب
شرايط ايران آن موقع خيلي بهتر و آسانتر و از موضع قدرت بود .اين است که بايد ما
خيلي بيش از اينها به قوامالسلطنه در تاريخ معاصر ايران اهميت بدهيم .او در کنار رضاشاه
نماينده “پارادايم“ متفاوتي است که ما بسيار از آن دور افتادهايم و الزمش داريم :پارادايم
برنده .در روانشناسي ما شهيد مظلوم شکست خورده جاي برندهاي که کشور را با آنچه در
دسترس است حفظ ميکند و حتا پيش ميبرد گرفته است.
اميرحسينی ــ بعد از سی تير چه می کرديد؟

همايون ــ ما همچنان با حزب توده در مبارزه بوديم .در شهريور آن سال يک گروه از
سازمان جوانان سومکا “ايرانفرزندان“ هفت هشت نفري کم و بيش ،به سرکردگي ضياء
مدرس سرخود ولي به پيروي ازسياست عمومي حزب ،رفتند و به دفتر بازرگاني مجارستان
در تهران و “وکس“ که خانه فرهنگي ،در واقع مرکز تبليغاتي روسها بود در چهار راه
قوام السلطنه تهران حمله کردند و در و پنجره و شيشه را شکستند و شعارهاي روسي و
کمونيستي را پايين آوردند .در آن روزها ما با يک گروه انشعابي در حزب در حال مبارزه
بوديم و آنها را بيرون کرده بوديم.
اميرحسينی ــ علت انشعاب چه بود و انشعاب کنندگان که بودند؟

همايون ــ متاسفم که بايد اين کلمات را بکار ببرم .ولي اينها اشخاص بي سر و پا و بکلي
بي فرهنگ ــ بي فرهنگ که درست نيست ولي بيسوادي ــ بودند و اصال نميدانم دکتر
منشي زاده اينها را در درجه اول چرا به حزب آورده بود .اعضاي اتحاديه يخ فروشان تهران
بودند و با ما که اکثرمان جوانان دبيرستاني و دانشگاهي بوديم در آن حزب هيچ تناسبي
نداشتند .رفتارشان و حرکاتشان و عقايدشان ،که نميدانم اصال عقايدي داشتند يا خير،
فضاي خيلي غيرقابل تحملي در حزب بوجود آورده بود و ما اينها را از حزب بيرون کرديم

42
و دکتر منشيزاده هم باالخره متوجه شد که نميتواند با آنها کار بکند .رفتار بعديشان هم
نشان داد که راه دادنشان چه اندازه اشتباه بوده است .براي اينکه نه تنها به حزب حمله
فيزيکي کردند و ميخواستند ما را از پاي در آورند و حزب را بگيرند بلکه بعد رفتند و به
دروغ شهادت دادند که ما ،کساني مثل من ،مثل خود منشيزاده در حمله به اين خانهها و
مراکز کمونيستي دست داشتيم در حالي که هيچ کدام سهمي در آن حمله نداشتيم.
منظورم اين است که اينها با اينکه خودشان را خيلي ميهنپرست ميدانستند و
ضدکمونيست ،ولي در يک مبارزه داخلي ابايي از اين نداشتند که همفکران خودشان را در
مبارزه ضدکمونيستي به سود کمونيستها لو بدهند .من بعدها به نمونههاي بيشتري از اين
افراد برخوردم .رفتار سياسي مردمان امتدادي از منش شخصي آنهاست ،از اينرو کاراکتر را
از عقايد سياسي مهمتر ميبايد شمرد.
اميرحسينی ــ جريان حمله به حزب چه بود ؟

همايون ــ يک روز به مرکز حزب که در خيابان خانقاه بود حمله کردند و ما با تيراندازي و
سالح سرد با آنها درگير و گالويز شديم و آنها را عقب نشانديم و جيپشان را هم تصرف
کرديم و بعد با آن جيپ ــ خود من سرکرده آن عمليات بودم ــ کاميون آنها را که
برايشان يخ ميکشيد آتش زديم .ما کارهاي عجيب ميکرديم ،خارقالعاده بود ،براي اينکه
منزل من در مثال صد متري قهوهخانهاي بود که مرکز اينها بود و کاميونشان جلوي آن
قهوهخانه بود و ما رفتيم و کاميون را با کوکتل مولوتف آتش زديم .ولي چنان ترسي از ما
به دل داشتند که جرات تالفي نکردند .در آن دوره اوضاع ايران به اندازهاي آشفته بود که
چنان رويدادهائي هر روز به آساني اتفاق ميافتاد .کساني که از دمکراسي در آن سالها دم
ميزنند نميدانند که دمکراسي چه اندازه به قانون و نظم نياز دارد و همهاش اين نيست
که عده کمي بتوانند هرچه ميخواهند بي هيچ مسئوليت مدني بگويند و بنويسند .خالصه
اينها با ما خيلي دشمن شده بودند و رفتند و به شهرباني گزارش دادند که آن حمله را ما
کردهايم .واقعا هم حزب ما کرده بود.
روزي ما در حزب مشغول فعاليت و کارهاي خودمان بوديم ماموران شهرباني و حکومت
نظامي ــ چون تقريبا تمام دوره دکتر مصدق حکومت نظامي بود ،تقريبا تمامش ــ
ريختتند و منشي زاده را به اضافه هشت نفر از ما دستگير کردند و به زندان موقت شهرباني
بردند و بارها از ما بازجويي کردند .ما را نصف شب از خواب بيدار ميکردند ميبردند
بازجويي ميکردند .ولي ما انکار ميکرديم که حزب شرکت نداشته و ما نبودهايم و
نميدانيم که بوده است و آن کساني را که حمله کرده بودند نجات داديم .هيچ کس را لو
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نداديم و زنداني را کشيديم .نزديک سه ماه در زندان بوديم و چيزي نتوانستند بر ضد ما
پيدا کنند .چون شهادت آن عده قابل قبول نبود .با ما درگيري پيدا کرده بودند و غرض
داشتند و کس ديگري هم چيزي نگفته بود .پس از سه ماه ما را آزاد کردند ولي پروندهاي
براي ما تشکيل داده بودند و اين پرونده در دادگستري دست قضات تودهاي افتاده بود و
چون نتوانستند چيزي بر ضد ما پيدا کنند ،با توجه به يکي از مواد مرامنامه حزب که
تغييري را در قانون اساسي پيشنهاد کرده بود که چيز غيرقانوني نيست ،براي ما به عنوان
قيام بر ضد سلطنت مشروطه پرونده درست کردند و به دادگاه احضار شديم .موضوع قابل
مالحظه آن بود که حتا جيپي را که به زور گرفته بوديم پس نگرفتند و به صاحبانش
ندادند .تصور ميکنم در شهرباني به حزب ما محبتي از نظر ضدکمونيست بودنش داشتند.
اميرحسينی ــ اين يک اشاره کلی بود يا اسم برده شده بود که فرضا اصل
شماره فالن ؟

همايون ــ نه ،موضوعي را که در قانون اساسي خالفش بود دفاع کرده بوديم که بايد
قانون تغيير کند و آنها گفته بودند اينها چون خالف قانون اساسي تبليغ کردهاند قيام بر
ضد سلطنت مشروطه است و ما اصال طرفدار پادشاه بوديم .ما را در ماه اسفند به دادگاه
نظامي بردند چون آن اتهام فقط قابل طرح در دادگاه نظامي بود.
اميرحسينی ــ چه سالی ؟

همايون ــ بيستم اسفند  19۵2/1331به دادگاه بردند .اين تاريخ را به يک دليل احساسي
در خاطر دارم .در دادگاه من نقش اصلي را داشتم و با اشاره به سوابق تغيير قانون اساسي
در جهان ،پيشبينيهائي که در اين مورد بعدا با اصالحاتي در قانون اساسي ايران شده
بود ،و سوابق تغيير مواد قانون اساسي در خود ايران دفاعي کردم و با کف زدن حضار روبرو
شدم و ما همه تبرئه شديم .وقتي من خواستم از دادگاه بيرون بيايم باز ماموران حکومت
نظامي دستگيرم کردند .مادرم که در دادگاه حضور داشت برآشفته شد و به دفتر رئيس
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
جداگانهاي در زندان موقت شهرباني به من دادند .مادرم چنان زني بود و من متاسفم که
سال ها يا او را به دادگاه و زندان کشيدم ،يا به اطاق عمل بيمارستان .من براي بار دوم به
موجب ماده پنج دستگير ميشدم .چند روز پيشش هم منشيزاده را به همين استناد
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دستگير کرده بودند .ما در تظاهرات  9اسفند فعال بوديم خيلي تالش کرده بوديم براي
اينکه شاه از ايران نرود و من اين دستگيريمان را ربط ميدهم به آن فعاليتي که در 9
اسفند کرده بوديم .وضع دمکراسي در آن زمان از اين قرار بود.
اميرحسينی ــ شما سه ماه زندان بوديد ،بعد هم که محاکمهتان آغاز شد .به اين
ترتيب در  9اسفند چگونه میتوانستيد فعال باشيد ؟

همايون ــ در آن مدت آزاد بودم .بعد از آن ،سه ماهي آزاد بودم .بعد براي محاکمه در
اسفند ماه به دادگاه رفتيم و از محاکمه مرا به زندان بردند .دکتر منشيزاده را زودتر گرفته
بودند چند روز پيش از آن .همه در ارتباط با  9اسفند و مرا هم در دادگاه گرفتند و دوباره به
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
در زندان نبودم .تنها بودم ولي دوستان زياد پيدا کردم .براي زندانيان تاريخ و جغرافي و
فيزيک و تاريخ طبيعي ميگفتم .مثال اينکه باران چگونه ميآيد .زندانيان همه به کلي
بيسواد بودند .خيلي وضعم در زندان خوب بود و احترامي داشتم .از دزدان زنداني دانستم
که به اهرمي قندشکنوار که با آن درهاي قفل شده را باز ميکردند مال ميگفتند .مردم
عقايدشان را به صد گونه بيان ميکنند.
شهرباني در دوره افشار طوس تمرين سازمان امنيت شدن ميکرد يعني اوال شيوههاي
سختگيرانه در رفتار با زندانيان سياسي و فشار آوردن؛ ثانيا توبهنامه گرفتن که از آن وقت
باب شد و بعد ساواک در مورد تودهايها بکار برد .به من چند بار توسط سرهنگ نادري که
رئيس آگاهي بود پيشنهاد کردند که نامهاي بنويسم و پشتيبانيام را از دولت ملي اعالم
بکنم که مرا آزاد بکنند و من نکردم .در ارديبهشت ،اواخر ارديبهشت که فعاليت تودهايها
خيلي باال گرفته بود مرا آزاد کردند و از زندان بيرون آمدم.
اميرحسينی ــ شما در سی تير به نفع مصدق تظاهرات کرديد .بعد چه اتفاقی
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 ؟

همايون ــ اوال چون ما را گرفته بودند .دو بار خود مرا در دوره حکومت دکتر مصدق
توقيف کرده بودند و طبعا من خشمگين بودم .ولي مهمترش اين بود که از بعد از سي تير
ما ديديم که در ايران خطر ،خطر کمونيسم است .مصدق با دامن زدن به آشفتگي در کشور
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و منحرف کردن مبارزه از جبهه خارجي به جبهه داخل و با دست گشادهاي که به
تودهايها در ايران داده است ما را دارد با تهديد بزرگي روبرو ميکند .ايران آن سالها را
ميبايد در پرتو ترسي که بيشتر ايرانيها از تسلط شوروي داشتند نگاه کرد .امروز براي ما
اصال قابل تصور نيست ولي ما در آن زمانها هميشه زير سايه تهديدآميز شوروي زندگي
ميکرديم و لحظهاي از اين موضوع غافل نبوديم .خود من تمام زندگيم در آن سالها با
اين ترس که يکبار روس ها نيايند و اين کشور را از هم بدرند و تکههايي را بگيرند و با
انگليسيها تقسيم کنند بسر بردم .در سال  1324که دو استان ايران عمال جدا شد ما در
آن انجمن طرحهايي ميريختيم براي اينکه کساني را به آذربايجان بفرستيم و با روسها و
با رژيم پيشهوري مبارزه بکنيم .در سال  1332۵هم ديده بوديم که انگليسيها به حکومت
ايران پيشنهاد تشکيل کميسيون سه جانبه کردند ،انگليس ،آمريکا شوروي ،که عمال ايران
را تقسيم بکنند و اين براي ما خطرناک بود و ما ديديم که مبارزه ملي کردن نفت وسيلهاي
شده است که حزب توده قدرت بگيرد .براي اينکه جبهه ملي وجود نداشت ،نامي بيش
نبود .مصدق اعتنايي اصال به جبهه ملي نميکرد .تک و تنها بود؛ همه را از گرد خودش
پراکنده کرده بود .اقتصاد روز بروز خرابتر ميشد؛ وضع زندگي مردم بد بود ،همه ناراضي
بودند و حزب توده هم دائما قدرتش افزوده ميشد .به نوشته دکتر علياکبر سياسي رئيس
دانشگاه تهران در خاطراتش آن حزب ميتوانست افسر شهرباني را دستگير و در محل
حزب بازجوئي کند .بعد هم اصرار مصدق بود به اينکه شاه از ايران برود و ما ميترسيديم،
مثل تقريبا همه ايرانيها ،که شاه برود .فکر ميکرديم خروج شاه از ايران با از بين رفتن
استقاللش يکي است .اينها ما را در مقابل مصدق قرار داد .البته زنداني شدن خود من هم
مساله بسيار مهمي بود.
اميرحسينی ــ حزب سومکا در آن دوران از دربار کمک میگرفت؟

همايون ــ نه ،از دربار کمک نميگرفت .ولي بعدا من داليلي بدست آوردم که دو نويسنده
مطبوعات آن وقت ايران ،يک شرکت بازرگاني درست کرده بودند که ظاهرا پوششي بيش
نبود و در آن دوران به احزاب و دستهها و گروههاي ضد کمونيستي کمکهايي ميکردند و
من حاال که برميگردم ميبينم که منشيزاده کار نداشت ولي زندگي کم و بيش آسودهاي
ميکرد ،يعني همه نيازهاي اوليه او تامين بود و به نظرم از آن منبع کمکهايي ميگرفت
و آمريکاييها توسط آن دو روزنامهنگار و آن شرکت پولهايي در آن دوران خرج
ميکردند .در اسناد “سيا“ در آن دوره از اين دو به نام برادران “بوسکه“ نام بردهاند و نور
محمد عسگري در “شاه ،مصدق ،زاهدي“ نام آنها را نوشته است .يکي از سردستگان گروه
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دانشجويي که در دانشکده حقوق آن زمان سخت با حزب توده در جنگ بود و ما چند بار
به او در زد و خوردهايش با تودهايها کمک کرديم به تازگي به من گفت به خود او …
اميرحسينی ــ آن شخص کی بود ؟

همايون ــ من ترجيح ميدهم نامش را نياورم .خود آن آقا به من گفت که از آن دو
روزنامهنگار کمک ميگرفته است و من تصور ميکنم که دکتر منشيزاده هم کمک
ميگرفته است ولي از دربار خير .خود من هم يک تجربه دارم .پس از اينکه در بهار 1332
از زندان آزاد شدم ،اندکي پيش از  28مرداد يک کسي به نام طباطبايي که از سياست
پيشگان آن زمان بود با من تماس گرفت .دکتر منشيزاده هنوز در زندان بود و من حزب
را به نام فرمانده اداره ميکردم و ما براي انتشار روزنامه سومکا معطل بوديم و او نهصد
تومان به من کمک کرد و من با آن نهصد تومان روزنامه را در آوردم پيش از  28مرداد.
اميرحسينی ــ اسم روزنامه حزب چی بود ؟

همايون ــ سومکا.
اميرحسينی :تيراژ سومکا چقدر بود ؟

همايون ــ تيراژش چند هزارتايي بيشتر نبود ولي خوب خيليها ضد کمونيست بودند و
طرفدار ما بودند.
اميرحسينی ــ آيا سومکا هيچگاه به نام ديگری هم منتشر شد؟ من اين را از
روی مطلبی که در کتابی خواندهام میپرسم.

همايون ــ در دوره مصدق نخست وزير اعالم کرد که مطبوعات آزادند هر چه ميخواهند
به دولت و به شخص او حمله کنند .ولي او تقريبا در سراسر دوران نخست وزيريش با
حکومت نظامي کار ميکرد .قانون حکومت نظامي را به مجلس ميبرد و از تصويب
ميگذراند و از آن پس سروکار افراد و مطبوعات با حکومت نظامي بود که ميتوانست هر
روزنامهاي را توقيف کند و هر کسي را به زندان بيندازد .با اين ترفند قانوني ،دولت در
ظاهر ادعا ميکرد که مسئول توقيفها و دستگيريها نيست ولي حکومت نظامي به دستور
که عمل ميکرد؟ مسلما زير فرمان جامعه مدني نميبود .در دوسال و چند ماه نخست
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وزيري مصدق شايد چهار صد پانصد روزنامه توقيف شدند و گروه بزرگي به دليل مخالفت
با نخست وزير به زندان افتادند .منتها در آن دوره صدها امتياز روزنامه صادر شده بود و
رسم بود که روزنامههاي توقيف شده روي رابطه دوستي يا شايد با پرداخت پولي به
صاحبان امتياز ،از نام آنها استفاده ميکردند تا توقيف خودشان پايان مييافت .ما هم چند
بار از امتيازاتي که کاغذ پارهاي بيش نبودند استفاده کرديم.
اميرحسينی :در آن سالها آيا سومکا هيچ وقت در انتخابات مجلس شرکت کرد؟

همايون ــ نه ،حزب بسيار کوچکي بود و امکان برد در هيچ حوزه انتخاباتي نداشت و از
ميان رهبران حزب هم تنها چند تن از سي به باال داشتند و در نتيجه اصال موضوع مطرح
نبود .به عالوه ما زياد در آن سالها دنبال پارلمان و پارلمانتاريسم نبوديم .يک حزب
فاشيستي اعتقاد چنداني به انتخابات و مجلس ندارد.
اميرحسينی ــ آقای همايون از سه ماه زندانتان بگوييد .آن سه ماهی که همه با
هم بوديد .آن نه نفری که با هم دستگير شده بوديد.

همايو ــ در آن دوران ما کارآموزي کرديم .از دکتر منشيزاده بسيار آموختيم.
اميرحسينی ــ همه باهم در يک جا بوديد ؟

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

همايون ــ نه ،زندان موقت شهرباني؛ و تفريحمان هم خواندن اسکندرنامه بود .بعد از
بحثهاي حزبي و بحثهاي سياسي اسکندرنامه را ميگشوديم و ميخوانديم و خيلي
تفريح ميکرديم.
اميرحسينی ــ اين چه کتابی است؟

همايون ــ اسکندرنامه يک داستان دوره قاجار است يا شايد قديميتر به سنت قصهنويسي
ايراني که امير ارسالن احتماال تازهترين و مشهورترينش است .اسکندرنامه قديميتر است.
نخستين اين کتابها ،اين قصهها ،سمکعيار است که هشتصد نهصد سال پيش نوشته
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شده است و ارزش ادبي و جامعه شناسي دارد .اسکندرنامه سراپا خيالبافي و افسانهسرائي
بيکران است .مثال شرح صحنه يک نبرد :از مشرق صد هزار نقابدار با علمهاي سفيد ظاهر
شدند ،از مغرب صد هزار نقابدار با علمهاي سياه .يعني همه چيز حالت جادوئي و بکلي
خارج از منطق ولي همراه با يک حس طنز بسيار نيرومند؛ و به همين دليل ما تفريح
ميکرديم وقتي اين کتاب را ميخوانديم .ارزش داستاني ،ارزش زبانشناسي ،ارزش جامعه
شناسي کتاب بسيار کم است .همه اش خيالبافي گاه احمقانه است ،يعني محصول فرهنگي
جامعهاي سراپا عقبمانده که نشسته است و فقط خيال ميبافد با سواد اندک .يکي از
صحنههاي اين کتاب برخورد اسکندر با افالطون است .افالطون حکيمي تصور شده است
که زمستانها براي اينکه سرما نخورد روغني به تنش ميماليد و مثل گوسفند پشم در
ميآورد .اين نهايت تصور انسان ايراني آن زمان است از فلسفه ،از دانش .افالطون به
گوششان خورده بود و تصوري که از افالطون داشتند اين بود .ما امروز نميتوانيم
تصوردرستي از اوضاع باورنکردني ايران عصر قاجار داشته باشيم .خوبي اين اثر فولکلوريک
آن بود که چنان تصويري از جامعهاي که ايران بود ميداد که رمانش اسکندرنامه بود و
فلسفه اش افالطون در پشم گوسفند و قهرمانش اسکندر .بهر حال براي ما زندانيان از همه
جا دست کوتاه وسيله تفريح خوبي بود .در سالهاي پس از انقالب من بسيار به ياد
اسکندرنامه افتادم و هنوز گاهگاه ميبينم تحليلهاي سياسي رايج عموم هموطنان چندان
از آن عوالم دور نيست.
شرايط زندانها در آن زمان بسيار ابتدايي و دشوار بود و بيشتر وقت ما به تميز نگه داشتن
محيط و قابل تحمل کردن فضاي زندان و خوردني کردن آشغالهائي که به خورد زندانيان
ميدادند ميگذشت و به کمک منشيزاده خيلي موفق بوديم .منشيزاده چنانکه گفتم آدم
بسيار با فرهنگ و آگاه و دانايي بود و ميتوانست راهحلها را براي ما پيدا بکند .ما هم
همه تازه کار بوديم .من خيلي از لحاظ پرورش انتلکتوئل به منشيزاده مديون هستم .ولي
بزودي از آن مرحله فراتر رفتم و برايم کارهائي که ميکردم خندهدار جلوه کرد .اين
هميشه با من در زندگي بوده است .هميشه در زندگي به زودي به مراحلي رسيدهام که با
حالت استهزا يا پشيماني به گوشههائي از خود نگريستم و سعي کردم که از آن قالبها
بيرون بيايم .در سال  32و  33من از قالب حزب سومکا خودم را بيرون کشيدم.
اميرحسينی ــ اشارهای به نهم اسفند  1331کرديد .آن روز شاه واقعا قصد
خروج از ايران را داشت يا…

همايون ــ حتما ،شاه هميـشه آماده خـروج از ايـران بود ،از همـان لحـظه که با مخالفـت
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بريتانيا با ادامه پادشاهي پهلوي روبرو شد .هر وقت که اوضاع رو به دشواري نهاد ،شاه
آماده خروج بود .اول بار نهم اسفند بود ،بعد در  2۵مرداد .وقتي آن طرح کودتا شکست
خورد .البته به معني کالسيک کلمه کودتا نبود ولي وقتي نيمهشب رييس گارد شاهنشاهي
با گروهي مسلح رفت و فرمان برکناري به نخست وزير داد ،هرچند آن فرمان قانوني بود،
اما نحوه عمل کودتايي بود و در تعريف ضرب شصت نظامي ميگنجيد .بعد هم دستگير
کردن چند تن از سران حکومت که جنبه کودتا داشت .وقتي رييس گارد دستگير شد و
کودتا شکست خورد شاه به شتاب با ملکه و با خلبان شخصياش و يک هواپيماي کوچک
“بيچ کرافت“ که آن زمان ها معروف بود به بغداد پرواز کرد و از آنجا به رم رفت.
اميرحسينی ــ در نهم اسفند چه گروههايی جلوی کاخ رفتند و خواهان ماندن
شاه در ايران شدند؟

همايون ــ گروههاي مذهبي ،گروههاي ناسيوناليست ،گروههاي ضد کمونيست و بسياري
از مردم عادي که حقيقتا به حال کشور نگران بودند .يک جنبش عمومي بود .هيچ پولي در
آن خرج نشد .خيلي خود انگيخته بود.
اميرحسينی ــ جلوی کاخ مرمر؟

همايون ــ جلوي کاخ مرمر رفتند و سخنرانيهاي بسيار پرشور شد و شاه تحت تاثير قرار
گرفت و ماند .و البته رجال کشور و سران مذهبي ،مانند ابوالقاسم کاشاني خيلي به شاه
اصرار کردند و شاه را نگه داشتند .ولي او در آستانه خروج از کشور بود.
اميرحسينی ــ چه دليلی میتوانيد بياوريد که شاه …

همايون ــ شاه اصوال مرد روزهاي آفتابي بود ،مرد دورههاي بحران نبود به هيچ وجه.
اصال در طبيعتش نبود .از آنها بود که وقتي کاميابي به او روي ميآورد خودش را گم
ميکرد و وقتي با ناکامي روبرو ميشد خودش را ميباخت .اين اصال کاراکترش بود .در هر
دو حال به شدت به افراط ميگراييد .هم سخت خودش را ميباخت و هم سخت خودش را
گم ميکرد و در هر دو مورد به زيانش بود .آن چند باري که خودش را باخت حقيقتا
پادشاهي اش را به خطر انداخت و بار آخر از دست داد.
اميرحسينی ــ گفتـيد که دولـت به خاطـر فعاليـت شديد تودهایها ،شمـا را در
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ارديبهشت  1332از زندان آزاد کرد با وجود اينکه شما حاضر نشديد توبهنامه
بنويسيد و پشتيبانیتان را از دولت مصدق اعالم کنيد .فکر میکنيد که دولت
مصدق هم در آن زمان واقعا متوجه خطر تودهایها شده بود؟

همايون ــ بي ترديد .براي اينکه ما از نظر مقامات آن زمان عناصر نامطلوبي بوديم اما
ميخواستند که وزنه متقابلي هم در برابر تودهايها باشد .حزب ما حزب کوچکي بود ولي
افرادش فوقالعاده فعال و با ايمان بودند و در درگيريهاي خياباني به هيچوجه از
تودهايها کم نميآورديم و به کار مبارزهاي که مصدق در پيش داشت ميخورديم .مصدق
هم موضع بسيار پيچيدهاي داشت هم بر ضد دربار ،هم بر ضد انگلستان ،هم بر ضد حزب
توده و از همه ميخواست در مقابل يکديگر استفاده کند .از امريکا بيش از همه در مقابل
بقيه و از اين جهت وضعش با وضع قوام بيشباهت نبود ولي بيبهره از مهارت تاکتيکي و
بينش استراتژيک او .مصدق هم گاه و بيگاه عناصر داخلي را براي پيشبرد سياستش به
کمک ميگرفت و حزب ما را در آن موقع الزم ميدانست .ما اصال خطري براي او نبوديم.
اصال بيهوده ما را گرفته بودند .فکر ميکرد که به کار بياييم .با اين همه خود منشيزاده را
تا روز هاي آخر آزاد نکرد و وقتي که خطر تودهايها خيلي زياد شد منشيزاده را هم در
همان يکي دو روز پيش از  28مرداد آزاد کردند .اين نشان ميدهد که ميان محاسبات
سياسي مصدق و زنداني شدن ما ارتباط مستقيم بود.
اميرحسينی ــ از ارديبهشت  1332که شما از زندان آزاد شديد تا  25امرداد چه
میکرديد؟ در حقيقت سومکا چه میکرد؟ يا هر دو چه میکرديد؟

همايون ــ من حزب را بازسازي کردم ،براي اينکه متالشي شده بود ،رهبرياش را
مدتها گرفته بودند .و وارد فعاليتهاي شديد و مبارزات خياباني شديم .آن روزهائي بود
که تودهايها بر فعاليتشان بسيار افزوده بودند و خيابانها صحنه زد و خوردهاي هميشگي
بود ،بويژه هر چه به  26مرداد نزديکتر شديم.
در جريان  28مرداد و فعاليتها و تهيههائي که براي  28مرداد صورت ميگرفت ما حقيقتا
شرکتي نداشتيم .جز آن کمکي که يک کسي آمد به روزنامه ما کرد و آن شماره روزنامه
يکي دو روز پيش از  28مرداد انتشار يافت و همان يک تماس بود که با ما گرفته شده بود.
مسلما قبال با منشيزاده تماسهاي مرتبتري برقرار بوده است ولي ما خيلي جوان و
ايدئاليست بوديم و اصال زيربار خيلي چيزها نميرفتيم و کسي هم سراغ ما نميآمد .آن
کمک را هم به دليل آنکه روزنامه در چاپخانه مانده بود و مدير چاپخانه فشار ميآورد و
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طلبش را ميخواست ،ناچار شديم گرفتيم .شرطي هم نگذاشتند ،نگفتند چه بنويسيد .ما هم
آنچه را به نظرمان رسيده بود قبال نوشته بوديم و روزنامه هم چاپ شده بود .ولي ما بسيار
نگران تودهايها بوديم و آن چند ماه را در مبارزه دائمي شبانهروزي بسر برديم ،يعني من
بيشتر اوقاتم در ساختمان حزب ميگذشت .و وقتي که منشيزاده هم آزاد شد با آن جيپي
که قبال به غنيمت گرفته بوديم سه چهار نفري از سران حزب روز  28مرداد تمام شهر را
گشتيم و منشيزاده بارها براي مردم سخنرانيهايي کرد و در آن روز ما در تظاهرات عنصر
خيلي فعالي بوديم.
اميرحسينی ــ در امرداد سال  1332دکتر مصدق رفراندمی برای انحالل مجلس
شورای ملی انجام داد .شما از آن روز چه خاطرهای داريد و آن قضيه را چگونه
میبينيد؟

همايون ــ خود همه پرسي طبعا عملي بود فرا قانون اساسي و بيسابقه و نشان ميداد که
مصدق با همه تکيهاش بر قانونگرايي مطلقا توجهي به قوانين ندارد و يک طرح سياسي را
دنبال ميکند که به نظر ميرسيد ابتکار کننده واقعياش دکتر فاطمي بود .ايران در آن
زمان داشت به طرف حکومتي شبيه اندونزي يا مصر يا غنا ،نکرومه ،ناصر و سوکارنو ،پيش
ميرفت .يک نظام سياسي که من با وامگيري از علوم سياسي در نوشتههايم اسمش را
گذاشته ام سزاريسم يا بناپارتيسم گونه ايرانياش؛ رابطه پيشوا با مردم از فراز نهادهاي
قانوني؛ يک نظام اقتدارگرا که تا ديکتاتوري اکثريت و بعدا اقليت فاصله چندان ندارد .در
آن روز من در خيابانهاي تهران ميگشتم .دو صندوق راي دور از هم گذاشته شده بود،
موافق در جنوب تهران و مخالف در شمال شهر .مخالفين تهديد و مسخره ميشدند و
کسي جرات نميکرد .مراجعان به صندوقها بسيار کم بودند و صندوق موافق را پر کردند.
در بيشتر شهرستانها رايي نگرفتند و گفتند نظر مردم تهران نشان دهنده تمايل عمومي
است .مردم با بدگماني به اين اقدام مصدق مينگريستند و استقبال چنداني نشد .نتايج
انتخابات هم شباهت داشت به همان رژيمهاي سوکارنوئي و ناصري و نکرومهاي ـ 99/9
درصد آرا .شنيدم حتا چند گاهي االغي جلو صندوق مخالف بسته بودند و نوشته بودند من
مخالفم.
اما اين شيوه کار مصدق سرمشقي شد براي محمدرضاشاه و او هم وقتي مواد ششگانه
منشور انقالب سفيد يا شاه و مردم را به همهپرسي گذاشت که باز عملي فرا قانون اساسي
بود ،صندوق هاي موافق و مخالف را ــ منتها نه فقط دو صندوق ــ جدا از هم گذاشتند.
البته ديگر االغي نبستند و کسي هم مردم را تهديد يا مسخره نميکرد .مشارکت مردم هم

52
خيلي زيادتر بود ولي اين شيوه کار متاسفانه نشانهاي بود بر راديکال شدن سياست ايران
که از  1332آغاز شده بود و راه هرگونه مصالحه و همرايي و گفت و شنود مخالف و موافق
در آن نظام بسته شده بود و يک طرف ميهنپرست بود و آزاديخواه بود و قانونمند بود ــ
حاال هرچه بود ولي اين گونه شمرده ميشد ــ و طرف ديگرش مزدور بود و خيانتکار و
وطنفروش و فاسد .دو طرف طيف سياسي را ديوار بلند دشمني از هم جدا ميکرد و جز
نابودي يکي از طرفها راهحلي تصور نميشد .اين روند که از  1320و پيش از آن شروع
شد با حمالت غيرمنصفانهاي که به رضاشاه کردند و يک طرف را سياه کردند و طرف
مقابل را سفيد کردند ،از قانون ممنوعيت اعتقادات اشتراکي دوره رضاشاه و بعد از سخنراني
مصدق در مجلس چهاردهم در مخالفت با اعتبارنامه سيدضيا آغاز شد .صفها به طوري
که هرگز نتوانستند با هم کنار بيايند از هم جدا بود و هر طرف به همان اندازه طرف مقابل
در مواضع خودش سختگير و يکسويه شد و بعد حزب توده که در صحنه هرچه بيشتر
ظاهر ميشد به اين آتش دامن زد و اصطالحات سياسي آن روز ايران تا پايان دوران
پهلوي اصطالحات خيانت به ميهن ،خدمتگزار مردم ،پيشواي محبوب ،دست نشانده
بيگانه ،شخصيت منفور و از اين قبيل بود؛ افراط و زيادهروي و راديکاليسم صحنه سياست
ايران را پوشاند.
اميرحسينی ــ  25امرداد که شاه از ايران رفت چه تاثيری روی شما گذاشت؟
برای شما شوک تندی بود؟

همايون ــ مسلم است؛ همان حال  .13۵7برايم خطر افتادن کشور به دست کمونيستها
برجستهتر شد .در مقالهاي که نوشته بودم در يکي از آخرين شمارههاي سومکا پيش از 28
مرداد زيرعنوان “کرنسکي يا هيندنبورگ“ وضع مصدق را تشبيه کرده بودم به وضع
کرنسکي  Krenskiپيش از کودتاي کمونيستها در روسيه يا هيندنبورگ پيش از روي
کار آمدن هيتلر در آلمان ،که مصدق نقشش يکي از اين دو تا خواهد بود :يا جايش را به
کمونيستها ميدهد يا به راستها ميدهد .عينا همان که اتفاق افتاد .براي اينکه معلوم
بود .مصدق هيچ تسلطي بر اوضاع نداشت .نبرد بر سر مصدق بود نه با مصدق .کسي با
مصدق جنگ نداشت .جنگ را نيروهاي ديگري با هم ميکردند براي اينکه جاي مصدق را
بگيرند و مصدق در خانهاش بود و بس .و از خانهاش به بيرون نفوذي ،قدرتي ،هيچ چيز
نداشت.
 2۵مرداد وقتي اتفاق افتاد و شاه از ايران رفت منشيزاده مقاله بسيار تندي از زندان
فرستاد که در همان روزنامه در  26يا  27مرداد چاپ شد ،شايد يک يا دو روز پيش از 28
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مرداد روزنامه را درآورديم .و در آن مقاله گفت که شاه نشان داده است که توانايي مبارزه
ندارد و نميتواند از کشور و از تاج و تختش دفاع کند و از ايران رفته است و ما بايد راهحل
ديگري بينديشيم و ديگر روي شاه نميشود حساب کرد .خوب نه او ميدانست نه ما
ميدانستيم که با اينکه شاه چنان خيال و قصدي نداشت بيرون رفتنش از ايران و تصميم
شتابزدهاي که گرفت اتفاقا خيلي به سود برگرداندن افکار عمومي بود و به صورت يک
کاتاليست عمل کرد و افکار عمومي مشتعل شد ،به قول فيزيکدانها گالوانيزه شد و
ناگهان ورق اصال برگشت و اگر شاه از ايران نميرفت شايد آن تاثير را نميبخشيد .اين نه
به اين دليل است که بگويم شاه آگاهانه اين کار را کرد ولي اين تاثير بناچار بخشيده شد.
منشي زاده هم از نظرگاه ديگري به شاه حمله کرد .براي اينکه منشيزاده با همه
محدوديتهايش مرد بسيار جسور و جنگاوري بود و برايش قابل تصور نبود که در آن
شرايط شاه از ايران بيرون برود .در شرايطي که کشور حقيقتا داشت از بين ميرفت .به
هرحال روزنامه ما حمله خيلي سختي به شاه کرد و از بابتش بعدا البته منشيزاده به
دشواري افتاد و در يکي دو روزنامه به او حمله کردند براي اينکه مقاله به امضاي او چاپ
شد.
من نه ،چنان موضعي نگرفتم .موضع من همه حمله به کمونيستها بود و هشدار به
مصدق .مصدق براي من حقيقتا دشمني ،خطري ،هيچ چيز ديگر نبود .و من فقط نگران
بودم که خودش را دارد به کجا مياندازد .آن موقع ،اشاره کردم ،من شروع کرده بودم از
حالت رمانتيک کودکي سياسي بيرون بيايم و وقايع را آن جوري که هستند ببينم .و در
تشخيص وضع مصدق به هيچروي فکر نميکنم اشتباه کردم .بعد هم در مقاالتي که در
همان سومکا نوشتم بعد از  28مرداد خيلي سعي کردم که طرفداران جبهه ملي را برگردانم
به جبهه مبارزه سازنده و يک سلسله مقاالتي به نام “سخني با هواداران جبهه
ملي“ نوشتم ،سه مقاله ،و اينکه محدود کردن همه چيز به مجلس و قانون اساسي پاسخ
به مساله ايران نيست .بايد قضيه را گستردهتر ديد و ما مبارزه خيلي پيچيدهتري داريم که
با کمک جبهه ملي حتما به پيروزي خواهد رسيد .ولي اصال امکان مصالحه نه تنها آن
موقع ،مدتها پيش ،از دست رفته بود .تودهايها و مصدق و بعد هم نيروهاي طرفدار
پادشاه همه ديگر وضع ايران را راديکاليزه کرده بودند و امکان مصالحه از بين رفته بود.
همه جا سياه و سفيد شده بود.
مشروطه دوم يا سوم_ نامگذاري مکتب تاريخنگاري حزبي پس از رضا شاه ،دوره  1320تا
19۵3/ 1332ـ 1941صحنه اي بود که طبقه سياسي ايران نشان داد با دمکراسي چه
ميتواند بکند .آن دورهاي بود که مجلس همه کاره بود ،روزنامهها آزاد بودند که حتا مانند
کريم پورشيرازي (نام روزنامهاش به گمانم شورش بود) بدترين نسبتها را به مادر و خواهر
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شاه بدهند؛ بخش عمده روزنامهنگاري ايران در باجگيري تعريف ميشد .احزاب از همه
گونه فعاليت داشتند ،تظاهرات راه ميانداختند و ميتوانستند دستههاي ضربتي تشکيل
بدهند .کارگران سنديکا داشتند و اعتصابات رايج بود .اينکه ميگويند دوره مصدق آزادي
بود از همان تاريخنگاري تبليغاتي است .نخست وزيران پيش از او هم در آن سالها در
همان “دمکراسي“ حکومت مي کردند ــ با اين تفاوت که مانند او همه دوره خود را با
حکومت نظامي سپري نميکردند و جز قوام در دوره هيچ کدام آنهمه روزنامه توقيف نشد
و آنهمه افراد به جرم مخالفت با دولت به زندان نيفتادند و براي سر هيچ شخصيت سياسي
جايزه نگذاشتند.
سالهاي  1329/1332به ويژه بدترين دوره از نظر فساد محض فرايند سياسي بود که در
يک واژه ،به دشمني ،فروکاست .مفاهيمي مانند همراه و موافق نبودن ،مخالف بودن ،نظر
ديگري داشتن ،از فرهنگ سياسي رخت بربست .گفتار سياسي ،هتاکي و ترور شخصيت
شد؛ و فعاليت سياسي را چاقوکشي فراگرفت .نسل کنوني در جمهوري اسالمي ميتواند
تصوري از فضائي که سياست آن زمان ايران در آن ورزيده ميشد پيدا کند .امروز هم در
فضاي آزاد بيرون هنگامي که به بسياري رسانههاي ديداري شنيداري مي نگريم ،يا
نوشتههاي پارهاي امامزاده پرستان سياسي و ملتسازان خون به ديده گرفته را ميخوانيم
ميتوانيم بازمانده آن روحيه را که شريعتي بهتر از همه “تئوريزه“ کرد ببينيم ــ به سخن
کار نداشتن ،گوينده را آماج گرفتن و با زباني که خودش در بکار بردنش استاد بود ،با
زشتترين کلمات و بدترين نسبتها با او روبرو شدن .از نقش اوباش در  28مرداد بسيار
گفتهاند که درست هم هست .ولي سران همان اوباش تا سي تير  1331در خدمت حکومت
ملي و صحنهگردان و گروه ضربتي “نمايشهاي سياسي“ به شمار ميرفتند ــ تا وقتي
آيتاهلل کاشاني از مصدق پشتيباني ميکرد .خود کاشاني فرمانده تروريستهاي فدائيان
اسالم و به گفته يکي از نزديکانش رئيس چاقو کشها بود که همواره پيرامونش را پرکرده
بودند.
گوياترين نشانه سطحي که دمکراسي ايراني به آن فرو افتاده بود در رويکرد به آدمکشي
است  .دو نماينده مجلس از جبهه ملي ،و يکي رهبر جبهه آن ،در بحث پارلماني ،دو
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
به تبرئه و تشويق کشنده يکي از آن دو نخست وزير (“استاد“ خليل طهماسبي) داد و
سران حکومت از جمله نخست وزير او را به حضور پذيرفتند .مخالفان حکومت نيز به
عنوان “مبارزه سياسي“ رئيس شهرباني را ربودند و به وضع فجيعي کشتند .آنها نيز پس از
تغيير حکومت کيفري نديدند و پاداشهائي بيسرو صدا گرفتند .براي تعريف دمکراسي
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مي بايد از راي و انتخابات فراتر رفت .هنگامي که حکومت قانون نباشد ــ هر قانوني از بي
قانوني و هر حکومتي از هرج و مرج بهتر است ــ از “حکومت قانوني“ سخن نمي توان
گفت و هنگامي که دگرانديشي ،خيانت و مزدوري به شمار رود از حکومت ملي نميتوان
دم زد“ .مشروطه دوم“ و دمکراسي به سبک ايراني در سالهاي مصدق به بنبست خود
رسيد .او هم اگر در  28مرداد سرنگون نشده بود و ميتوانست از کودتاي بعدي حزب توده
(که تا پايان شرم آلودهاش حزب کودتا ماند) جان بدر برد به همان راه عبدالناصر و
سوکارنو (سزاريسم اصطالح اشپنگلر) گام ميگذاشت .تهيههاي قانوني و سياسي ــ
روانشناسياش را هم ديده بودند.
اميرحسينی ــ در همان کتاب داريوش همايون به روايت اسناد ساواک نوشتهاند
که شما شخصا “با دکتر فاطمی تماس گرفته و با او توافق برای دادن فحش به
شاه کرده“ايد.

همايون ــ گزارش ساواک که اين تکهاش را نقل کرديد هشتاد درصدش دروغ است ،از
همان اولش که مرا از مادرم داراي دو خواهر ميداند ،تا نسبتهاي زشتي که به برادرم
سيروس در آلمان داده است ،تا وضع تحصيلي من و زندگي مطبوعاتي و سياسيم ،تا ارتباط
با خارجياني که نام برده است و من آنها را هم مانند دکتر فاطمي نه در زندگي ديدهام نه
با آنها تماسي داشته ام .در سرتاسر آن گزارش سعي شده است که هر عيبي به من نسبت
داده شود و حتي رفتن به اميرآباد براي دست يافتن به مينها را به دليل خودخواهي و
مقامپرستي من ميداند .با اين درجه دقت و واقعگرائي دستگاه “اينتليجنس“ کشور ،از
سردر گمي سياسي و اطالعاتي رژيم پادشاهي در ماههاي انقالب تعجب نبايد کرد .مقاله
منشيزاده به امضاي خود او در روزنامه انتشار يافت و من در سومکا جز در زير نام خود
مقالهاي ننوشتم .من با خواندن آن کتاب و کتابهاي ديگري که دربارهام در جمهوري
اسالمي چاپ ميکنند متوجه شدم که بزرگترين دستاوردم در آن سالها اين بود که با
آنهمه دشمني ساواک تا آخرين مراحل باز توانستم کارهائي بکنم.
اميرحسينی ــ در  28امرداد سپهبد زاهدی با شما يعنی در حقيقت با حزب
سومکا تماسی گرفت؟ شما در  28امرداد ،در فعل و انفعاالت آن روز نقشی
داشتيد؟

همايون ــ به هيچ روي .نيروهاي طرفدار کودتاي  2۵مرداد و خيزش  28مرداد يکي
نبودند ،چون حقيقتا فرق است .در  2۵مرداد کودتاي نظامي تمام عياري در جريان بود که
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بسيار هم ناشيانه عمل کردند و شکست خورد و تقريبا همه سران کودتاي نظامي دستگير
شدند .سرتيپها ،سرهنگها ،سرگردها ،جز يکي دو تن از سرکردگان اصلي ،همه دستگير
شدند .در  28مرداد شرايط ديگري بود که پس از بيرون رفتن شاه از ايران ،با يک حرکت
کوچک خياباني چند صد نفر از جنوب تهران شروع شد و به هزارها کشيد .آن چند صد نفر
به هر ترتيب راه انداخته شده بودند نقشي جز همان آغاز کننده نداشتند .آمادگي گروههاي
بزرگ مردم بود که واحدهاي نظامي زير فرمان مصدق را نيز به صف تظاهرکنندگان راند.
آونگ افکار عمومي به سود شاه گشته بود .ميبايد تظاهرات مردم تهران را در روز
بازگشت شاه ميديديد.
من هرگز با سپهبد زاهدي يا اردشير زاهدي در آن هنگام ديداري نداشتم و هيچگاه سپهبد
زاهدي را در زندگي نديدم و بسيار دلم ميخواست با او آشنا ميشدم .آنچه درباره او شنيده
و خواندهام احترام فراواني در من برانگيخته است .من اطمينان دارم که نسل بعدي
پژوهندگان ايراني دور از آاليشهاي سياسي و اغراض حزبي ،قدر او و خدمات حياتي را
که به نگهداري ايران کرده است خواهند شناخت .با اردشير زاهدي هم در نخستين سفرم
به شوروي آشنا شدم .ولي اطرافيانشان هم هيچکدام تماسي با ما نگرفتند .با خود
منشيزاده تماس داشتند و او را ميشناختند ولي او ديگر مدتي بود در زندان بود .از پيش
آشنا شده بودند .ما همانطور که عرض کردم اصال خبر از مقدمات مرداد يا  28مرداد
نداشتيم.
در  28مرداد هم صبح آمديم به مرکز حزب .منشيزاده هم تازه از زندان آزاد شده بود و
سوار آن جيپ شديم ببينيم چه خبر است .چون شهر روز پيشش هم بسيار شلوغ بود و
سربازان هم با تودهايها نبرد سختي کرده بودند و آنها را از خيابانها پاک کرده بودند و
افراد ما هم درگير تودهايها بودند و خبر داده بودند و ميدانستيم که اوضاع شهر بحراني
است .گله به گله واحدهاي کوچک نظامي بودند و بعضيهايشان به ما ميگفتند بگوييد
جاويد شاه .بعد شنيديم که تظاهراتي از جنوب شهر شروع شده است که رفتيم و شاهد
درگيريهاي نظامي ها و مردم هم بوديم .يکي از دوستان ما هم که عضو حزب نبود ولي با
ما همکاري داشت و جزو هواداران بود ،يک جوان ارمني ،باغديک آواکيان ،هم سن و سال
برادر کوچکتر من بود .او هم به دست يکي از سربازاني که از نظم خيابان دفاع ميکردند
تير خورد و زخمي شد .منظورم اين است که تمام ارتش هم طرفدار شاه نبودنند ولي به
تدريج همه پيوستند .يعني در آغاز ميخواستند خيابانها را همچنان پاک نگهدارند و اين
دستوري بود که حکومت داده بود و مردم تعداد زيادي در آن روز تلفات دادند .يعني من دو
سه جا خواندم ــ يکي در کتاب وارن که آن وقتها نوشته بود و نيز گزارش روزنامه
کيهان ــ که آن روز دويست سيصد نفر کشته و زخمي شدند ،البته بيشترشان در برابر
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خانه مصدق .اين طور نبود که مردم مثال پنج دالر گرفته باشند و رفته باشند بخواهند
مصدق را سرنگون کنند .حقيقتا موجي بود که براي برگرداندن شاه به ايران راه افتاد.
اميرحسينی ــ اين دويست سيصد نفری که شما اشاره کرديد در  28امرداد کشته و
زخمی شدند آيا طرفداران مصدق بودند؟

همايون ــ نه اصال .بيشترشان در مقابل خانه مصدق که ميخواستند آن را بگيرند کشته و
زخمي شدند و خانه مصدق خيلي خوب نگهداري ميشد .يکي دو تانک داشتند و سربازان
با مسلسل بسياري را آن روز کشتند .در خيابان هم تا وقتي که همه سربازان به مردم
نپيوستند خيلي از مردم تير خوردند.
امير حسينی ــ متاسفم که باز به آن کتاب بر میگردم ولی برای روشن شدن
موضوع الزم است .در همان گزارش ساواک نوشتهاند که شما و دکتر منشیزاده
پس از  28مرداد بيست روز در بازداشتگاه شهربانی زندانی بوديد.

همايون ــ از همان دروغهائي است که دستگاه اطالعاتي کشور بر اساس آنها رژيم را
“راهنمائي“ ميکرد .دکتر منشيزاده پس از  28مرداد به ديدار شاه رفت .من فکر ميکنم
شاه خودش هم از رفتارش پشيمان بود و ميتوانست واکنش خشمآلود و سرخورده کسي را
که سالها براي او جنگيده بود بفهمد .بعدها هم در کتابش نوشت که خروج از ايران در آن
هنگام اشتباه بوده است و وعده داد که ديگر چنان اشتباهي نخواهد کرد ولي متاسفانه در
تعهدش پايدار نماند.
اميرحسينی ــ شما پس از  28امرداد از حزب سومکا خارج شديد؟

همايون ــ بله ،چنانکه گفتم حزب سومکا براي من معنايش را از دست داد .به عنوان يک
وسيله مبارزه ضدکمونيستي ديگر نقشي نداشت من نيز به پيامش ،به ماموريتش باور
نداشتم .ديگر رشد کرده بودم .سالهاي شکل دهنده زندگيام بود .در  28مرداد آخرين
ماههاي بيست و چهار سالگيام را ميگذراندم و ديگرخيلي خوانده بودم و خيلي ديده بودم،
خيلي بيش از سنم در شرايط فرهنگي آن روز ايران ،و نميتوانستم در آن قالب زندگي
بکنم .ولي تا وقتي که در مبارزه ضدکمونيستي معناي سياسي روز داشت ،در حزب ماندم.
اميرحسينی :سرنوشت حزب سومکا بعدا به کجا کشيد؟
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همايون ــ از بين رفت .به سرعت تحليل رفت .ما که بيرون آمديم در سال  1333از بين
رفته بود.
اميرحسينی :منشیزاده بعدا چه کرد؟

همايون ــ منشيزاده در زمينه سياسي بسيار آدم ناشي بود .پس از  28مرداد يکي دوبار
شاه را ديد و از شاه درخواست اسلحه کرد .گفت ما براي حفظ سلطنت بايد مسلح بشويم.
او نکته اصلي را نفهميد که شاه آمده است و تحمل هيچ گروهي را ديگر نخواهد کرد .او
تازه ميخواست يک گروه مسلح بوجود بياورد .به هر حال مقداري پول به او دادند که
چندگاهي زندگي ميکرد .به سرلشگر قرني نزديک شد و در طرح کودتاي او شرکت کرد؛
در سال  1337بود .19۵8 ،بعد با توجه به سوابق ضدکمونيستياش به او تکليف کردند که
از ايران خارج شود؛ و در همان سالها از ايران به امريکا و سپس سوئد رفت و در دانشگاه
اوپساال درس ميداد .در سفرم به واشينگتن در  1960او را يکي دوبار ديدم .با والتر ليپمن
که آن زمان مشهورترين روزنامهنگار امريکائي بود و از بزرگترين روزنامهنگاران
امريکاست دوست شده بود و مرا با او آشنا کرد .بسيار ديدار جالب توجهي بود .در 1967
هم که به سوئد رفتم تا از کارخانه سازنده ماشينهاي چاپ ديدن کنم و او را ديدم .شام
با هم خورديم و ديگر از آن پس ارتباطمان قطع شد .از دست رفته بود .مشروب زياد
ميخورد و زندگي سوئد هم برايش دشوار بود ،در سرماي سخت .بازنشسته که شد در دهه
هشتاد به کاليفرنيا ،به لسآنجلس رفت .ولي آنجا هم گويا به قدري در خوردن مشروب
افراط کرده بود که در حدود هفتاد سالگي در تنهائي و فراموش شدگي درگذشت و حيف
شد؛ براي اينکه منشيزاده به عنوان يک نويسنده و يک زبانشناس خيلي ميتوانست در
ايران باال بيايد و ترقي کند .خيلي جايش خالي ماند .چنان شخصي با چنان دانش
گستردهاي به داليل سياسي بکلي با توطئه سکوت روبرو و نابود شد .هيچکس يادي از او
نکرد .يکي از کارهايش ترجمه حماسه گيل گمش بود که از شاهکارهاي نثر فارسي است
و توسط احمد شاملو بازنويسي و خراب شد .کار نادرستي بود .براي اينکه آن صورت
اصلياش از بازنويسي خيلي بهتر بود .ولي در آن بازنويسي نيز هيچ کس ياد منشيزاده
نيفتاد .خوشبختانه در اين اواخر چاپ دومي شده است که ارزش ادبياش را نشان ميدهد.
يکي از نويسندگان قابل مالحظه قرن بيستم ايران و ادبيات نوين فارسي است .و آثار
آلماني اش در زبانشناسي ارزش دارد .ارزش دانشگاهي هميشه خواهد داشت .يکي از
آخرين کارهايش نامهاي جغرافيايي شاهنامه است که به آلماني نوشته شده که اثر بسيار با
ارزش تحقيقي است و در آن نامهاي امروزي و نامهاي اصلي و تطور اين نامها را آورده
است .آنچه که شنيدهام کار خيلي با ارزشي است.
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اميرحسينی ــ در ديداری که در اوپساال با منشیزاده داشتيد با هم درباره
سياست هم صحبت کرديد؟ آيا او همچنان مواضع سياسی خود در تابستان
سال  ،1332منظورم پيش از  28امرداد ،را داشت؟

همايون ــ تا آنجا که به خاطر ميآورم بيشتر درباره همکاران و همرزمان پيشين صحبت
کرديم و گلههايي که از بعضيهايشان داشت .خيلي از وضع ايران ناراضي بود .با اوضاع
ايران ،با حکومت وقت ايران بسيار مخالف بود .ولي همچنان به نظرم از نظر سياسي
سادهلوح ميآمد و نميدانست که چه ميخواهد و چهبايد بکند .منشيزاده هيچ وقت
حقيقتا يک آدم سياسي نبود و تاسفآور است که زندگيش در اين راه به هدر رفت.
اميرحسينی ــ دستگاه امنيتی کشور از ديدار شما با منشیزاده اطالع پيدا کرد؟
برای شما بعد مزاحمتی پيش آوردند؟ دستکم پرسشی کردند؟

همايون ــ نه ،هيچ .صحبتي با من نکردند ولي فکر نميکنم که اصال اطالع هم پيدا
کردند .او ديگر فراموش شده بود.
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دو
بر پلکان زندگی

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

همايون ــ من ديگر بکلي از کارهاي حزبي دست شستم و به زندگيم پرداختم براي اينکه
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
ميخواست وقتم براي از پيش بردن امري بگذرد ولي هر که را ميديدم مشغول وقت
کشي بود .هيچ کس نميخواست مسئوليتي بپذيرد .مسائل را آنقدر به هم پاس ميدادند
که فراموش ميشد .کار سودمندي به من نميدادند .همهاش جابجا کردن کاغذها بود.
چاره را در غيبت ديدم .آنها هم که حضور مييافتند سودي بيش از من نميداشتند .از اين
اداره به آن اداره منتقل ميشدم ،حقوق نه چندان قابل مالحظه دولتي را ميگرفتم و وقتم
را در بيرون اداره ميگذراندم .چند بار منتظر خدمتم کردند و رتبههايم عقب افتاد ولي
کسي نتوانست مرا مجبور به نشستن پشت ميز و چاي خوردن کند .سوء استفادهام تا سمت
مشاور به من دادند ادامه يافت .درسم را که در دانشکده حقوق تمام کردم به جستجوي کار
جدي برآمدم .خواستم وکيل دادگستري بشوم ولي ميبايست چند سال در شهرستانها
خدمت کنم .من هم در هيچ شهرستاني سابقهاي نداشتم و برايم امکان نميداشت و اصال
دوست داشتم در تهران باشم .بعد به وزارت دادگستري رفتم به مناسبت اينکه ليسانس
قضايي گرفته بودم .آنجا هم باز گفتند که بايد چند سال در دادگستري شهرستانها کارکنم
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و برايم زندگي شهرستان خيلي غمانگيز ميبود .خواستم در وزارت آموزش و پرورش
استخدام شوم ولي نشد .قرار بود کسي توصيهاي بکند که نکرد يا گوش نکردند .سرانجام
همين طور که براي کار اين در و آن در ميزدم يک آگهي در روزنامه اطالعات خواندم که
نمونه خوان ميخواهند يعني تصحيح کننده نمونههاي چاپي که در چاپخانه مينشست و
نمونه ستونهائي را که ميچيدند تصحيح ميکرد که روزنامه بيغلط در بيايد و من رفتم و
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
مقاالت زياد نوشته بودم .آن موقع صدها کتاب مثال خوانده بودم ،همين طور از هشت
سالگي خوانده بودم تا آن وقت و با اين وصف گفتم اين راه ورود من است و من بايد از
پايين شروع بکنم و به ريزهکاريهاي روزنامهنگاري آشنا بشوم و خيلي تصميم خوبي بود
که گرفتم .بعد ديگر تا سالها وارد فعاليت سياسي نشدم.
اميرحسينی ــ شما چه مدت به عنوان مصحح کار کرديد؟

همايون ــ به يک سال نکشيد .هفت هشت ماه طول کشيد .من در دوره دکتري دانشکده
حقوق نامنويسي کرده بودم و به کار نمونهخواني نميرسيدم .کار سنگيني بود و به عالوه
ديگر آن را نميتوانستم تحمل کنم .براي اينکه به قدري نوشتهها بي سر و ته و بيسوادانه
بود که من فکر ميکردم چرا بايد نمونههاي چاپي اينها را تصحيح کنم؟ به هر حال رفتم
به مدير روزنامه عباس مسعودي گفتم که بس است؛ ديگر در تصحيح نميخواهم کار
بکنم و ميخواهم به سرويس خارجي بروم چون زبان انگليسي ميدانستم و به عنوان
مترجم کار بکنم .او گفت نه تو مصحح خوبي هستي و همانجا بمان .مقاالت ايران ما که
مينوشتم در همان زمان انتشار مييافت و سروصدائي به پا کرده بود .گردانندگان
اطالعات آنها را ميخواندند و با اينهمه اصرار داشتند که در نمونه خواني بمانم .بعد من به
معاون سردبير خارجي ،مهدي بهرهمند که دوست من بود گفتم به مسعودي بگو يا من
مي آيم به اينجا يا از اطالعات خواهم رفت .من ديگر به عنوان نمونهخوان نخواهم آمد و او
هم رفت و گفت اين به هر حال خواهد رفت .حاال شما ميخواهيد او را به عنوان مصحح
نگهداريد نخواهد ماند .اقال بگذاريد بيايد اينجا .به سرويس خارجي رفتم و بالفاصله شروع
کردم به باال رفتن .روزنامهنگاري حرفهاي ،مانند سياست ميدان طبيعي من بود .هرچه
کرده و خوانده بودم در آن زمينهها به کارم ميآمد.
اميرحسينی ــ مسئله دکترايتان چه شد؟
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همايون ــ پس از نام نويسي در دوره دکتري علوم سياسي دانشکده حقوق دانشگاه تهران،
ضمن ادامه کارم در روزنامه اطالعات شايد براي اولين بار پس از سالها بطور منظم در
کالسها حاضر شدم .چون در دانشکده نامرتب بودم .براي گذراندن امتحانات ،روشي که
از دبيرستان داشتم اين بود که متنهاي درسي را ،اگر چه کتابهاي پرحجم ،ميگرفتم و
به صورتي که به نظرم درستتر ميآمد و باگرفتن تکههاي به درد خور آنها بازنويسي
ميکردم و آنگاه درس را ميآموختم .اين تنها شيوهاي بود که ميتوانستم درس حاضر
کنم .ولي در دوره دکترا جدي گرفتم .هر سال واحدهاي کمي بر ميداشتم که هم به
کارهاي فراوانم برسم و هم حق دوره دکتري را بگزارم .ديگر موضوع حفظ کردن
جزوهاي نبود که استاد به عنوان درس دانشگاهي ديکته ميکرد ،جز يک استثنا .استادي
داشتيم ،دکتر سرداري ،استاد حقوق سياسي بود ،و او دوره دکتري را با مثال درس عربي در
دبيرستان اشتباه گرفته بود .در درس عربي ما متنهايي يا قواعدي را که معلم عربي به ما
ميگفت حفظ ميکرديم ،فقط براي گرفتن نمره ،بدون اينکه اصال بدانيم چيست و اصال
عالقهاي به آنها داشته باشيم .او هم قوانين اساسي فرانسه را که دوازده سيزده تا بود با هم
مقايسه کرده بود و اين موضوع درسش بود و ما ميبايد اينها را حفظ ميکرديم و به نظر
من خيلي ابلهانه مي آمد و من آن قدر نرفتم و آن درس را امتحان ندادم و عقب افتادم تا
آن استاد متاسفانه ــ چون آدم بسيار خوبي هم بود ــ درگذشت و جانشيني پيدا کرد .آن
جانشين (دکتر محمدحسين عليآبادي) ميفهميد که معناي دوره دکترا چيست و آن وقت
آن درس را گذراندم .نمرههاي من در دوره دکترا بهترين نمرههايي بود که در دوره
تحصيلم ــ بعد از شايد ابتدايي ــ گرفتم .همهاش خيلي باال بود .رسالههايي هم که نوشتم
خيلي موفق شد.
پيش از رفتن به اطالعات با رنج زياد و در هشت نه ماه کتابي را به نام “از لوتر تا
هيتلر“ از دکتر جرج مونتگومري مک گاورن  G.M. McGovernترجمه کرده بودم که
متاسفانه چاپ نشد .آن دورهاي بود که کمتر از خانه بيرون ميآمدم و سهراب سپهري
ميگفت فالني زيج نشسته است .به تعبيري هم راست ميگفت .نشسته بودم و خودم را
براي آيندهاي که درست آشکار نبود آماده ميکردم .شبهاي تابستان که در ايوان
ميخوابيدم به آسمان روشن شفاف نگاه ميکردم و زندگي خودم را در مسير شهابها
نشانه ميزدم .ترجمه آن کتاب يک خودآموزي انگليسي و علوم سياسي بشمار ميرفت.
کتاب ستبري بود در بيش از  700صفحه در تاريخ انديشه سياسي راست اروپا و اثري بسيار
جامع در بهترين سنت دانشگاهي امريکا با صدها مرجع دست اول و پانويس هاي فراوان؛
و يک دوره درس فلسفه و تاريخ انديشه سياسي براي من بشمار ميرفت .براي يافتن
معادلهاي اصطالحاتي که براي نخستينبار به فارسي راه مييافت فرهنگها و واژهنامهها
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را زير و رو کردم و از همان هنگام واژهسازي بخشي از نويسندگي من شد .هنگامي که در
 1960/1339به امريکا رفتم به جستجوي او برآمدم که خوشبختانه در دانشگاه North
 Westernشيکاگو و نزديک شهري که در آن بودم درس ميداد .ناهاري با هم خورديم و
فرصتي شد که حقي را که به گردنم داشت بگزارم .در آن درياي علوم سياسي امريکا او
ماهي بزرگي نشد ولي کتابش مرا به جهاني برد که هيچ کس در ايران آن زمان به درستي
نميشناخت .برايم تعريف کرد که در  1928براي بررسي تاثيرات برداشتن کاپيتوالسيون
بر اتباع خارجي به ايران رفته بوده است و عمدا با جستجوگريهايش بدگماني شهرباني را
جلب کرده و چندي در زندان بسر برده است تا تجربهاي دست اول داشته باشد .خبر او را
در سالنماي پارس آن سال بعدها يافتم.
پس از پايان دوره دکتري به نظرم در سال  1968/1347بود که تمام کرده بودم ،يک دوره
هم در همان دانشکده حقوق در رشته توسعه سياسي درس دادم .ولي آن دوره براي من
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
زنندهاي در آن دورهاي که درس دادم ،آن يک ساله ،براي من روشن شد .دانشگاه
دستکم در رشتههاي علوم انساني تبديل شده بود به يک وسيله جلب قلوب دانشجويان.
حکومت به صورت درماندهاي در صدد جلب رضايت دانشجويان بود .نه تنها به دانشجويان
کمکهاي مالي وکمک مسکن داده ميشد و خوراک بسيار ارزان مناسب در دانشگاه به
دانشجويان ميدادند ،بلکه نمره و امتحان به اندازهاي آسان گرفته شده بود که هيچ جاي
شکايت براي کسي نماند .دانشجويان درس ميخواندند نه به عنوان امري که بايست ،و
دورهاي که باالخره الزم است چيزي از آن آموخت .درس ميخواندند براي اينکه آن
مدرک را بگيرند و آن مدرک حق آنها بود و هيچ ارتباطي با زحمتي که براي آن درس
گذاشته ميشد نداشت .کمتر کسي سر کالس حاضر ميشد ،چنانکه خود من هم در دوره
ليسانس خيلي کم در سر کالسها حاضر شدم .ولي از اين گذشته ،و اين ديگر فرق کرده
بود با دوره اي که من دانشجو بودم ،اگر ما در امتحانات از شاگردان حتا آسانترين
پرسشها را ــ پرسشهايي براي کسي که تنها مختصري دوره را مرور کرده بود ــ
ميپرسيديم و آنها حتا ورقه نيم سفيد و سفيد ميدادند ما موظف ميبوديم که يک جوري
به آ نها نمره بدهيم که قبول شوند و باالتر بروند .آن سال وقتي امتحان برگزار شد و من
پرسشهاي خيلي سادهاي طرح کرده بودم چون ميدانستم وضع چيست ،بسياري اوراقي
که گرفتم تقريبا سفيد بود ،هيچ مطلبي رويش نوشته نشده بود .بعد که نمره دادم ناگزير
يک عده قابل مالحظهاي را رد يا تجديدي کردم .و رييس دانشکده به من گفت که
پيامدهاي سياسي خطرناکي خواهد داشت و هر جور ميتوانم ارفاق بکنم و من البته ارفاق
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کردم ولي ديگر درس دادن در دانشگاه را ترک گفتم .نگراني روساي دانشگاهها بيش از
همه از تحريکات رقيبان سياسيشان بود .بسيار ميشد که مقامات سياسي و امنيتي،
خودشان دانشجويان را تحريک ميکردند بيتوجه به پيامدهاي خطرناکش براي همه
رژيم.
اين از همان وقت ويژگي فضاي سياسي ايران شده بود ،سال  48/69است که ميگويم .از
همان وقت حکومت در عين سرکوبگري ،رضايت گروههاي فشار را گدايي ميکرد .حاال
دانشجويان بودند که به گروههاي فشار تبديل شده بودند .هرکس در آن کشور ميتوانست
اندک قدرتي بنمايد و خودي نشان بدهد ــ خود دانشجويان بيشتر از همه توانسته بودند ــ
حکومت همه گونه حاضر بود کنار بيايد ويک صورت بسيار زننده تقسيم غنايم پيدا کرده
بود .به نظر ميرسيد که يک عده سهم بسيار بزرگتر غنايم را گرفتهاند و به ديگران
ميگويند که بقيهاش قابل مذاکره و چانه زدن است .ما سهمي به شما ميدهيم ،شما هم
ساکت باشيد تا ما کار خودمان را بکنيم .آنچه مثل خوره آن رژيم را ميخورد در همين
رويدادها و در همين حوادث ،در همين روندها ديده ميشد .رژيمي بود که از سويي در
جاهايي که به هيچ وجه ضرورتي نداشت خيلي قدرتنمايي ميکرد و از سويي به اندازهاي
درمانده بود که در مقابل هر که چيزي از او ميخواست و قدي علم ميکرد تسليم ميشد.
اين يک نمونهاش بود .نمونه ديگرش پولهاي بيحسابي که به آخوندها ميدادند.
آخوندهايي که هيچ اثري هم در نگهداري آن رژيم نداشتند ولي هرچه ميتوانستند به اين
آخوندها پول ميدادند و کمک ميکردند .برايشان حسينيه ميساختند ،مسجد ميساختند،
هر کاري ميخواستند به آنان اجازه ميدادند بکنند .اين ضعف از يکسو و آن
قدرتنماييهاي ناالزم از سوي ديگر زمينه را براي آن انقالب فراهم کرد که ديديم باز
رژيم در ترکيبي از قدرتنمايي و ضعف از بين رفت .هر دو بيجا .آن نظريهپردازاني که
همهاش از کمربند سبز امريکا دم ميزنند کمربند سبزي را که رژيم پيشين از اول دور
خودش ميکشيد فراموش کردهاند.
اميرحسينی ــ برگرديم به کارتان در روزنامه اطالعات .در چه سالی به سرويس
خارجی رفتيد؟

همايون ــ در اوايل  ۵6/3۵بود که من وارد سرويس خارجي و مترجم شدم .در همان
سال يک روز نويسنده ستون تفسير رويدادهاي بينالمللي روزنامه ناخوش شده بود و يا به
هر حال نيامده بود و من گفتم به جايش مينويسم .تورج فرازمند سردبير خارجي بود و آن
ستون را هر روز مينوشت .من آن مقاله را نوشتم و يادم هست که درباره اندونزي بود و
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من خيلي از مسائل دنيا آگاه بودم .مقاله خوبي نوشته شد البته بي امضاي من ،و فرازمند
خيلي مرا تشويق کرد ــ برخالف روش همه روزنامهنگاران ،و با بزرگواري استثنائي .گاه و
بيگاه که او خسته ميشد ،چون هر روز مينوشت ،من شروع کردم به نوشتن و چند سال
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
و تقريبا ديگر همه تفسيرهاي خارجي را من مينوشتم و بعد در سال  ۵8/37سردبير
خارجي اطالعات شدم ،چون فرازمند رفت و سردبير خود روزنامه شد .تا  1962/1341در
آن سمت کار ميکردم .در بحران سوئز طرف عبدالناصر را گرفتم تا روزي به ساواک
احضار شدم و از من بازخواست کردند که از مصريها چقدر ميگيرم؟ گفتم آيا فراموش
کردهاند که چند بار پول خود آنان را رد کردهام و دست از سرم برداشتند .در آن زمان
ساواک به مناسبتهائي به برخي روزنامهنگاران هدايائي ميداد .در همان سالها “طبقه
جديد“ ميلوان جيالس را ترجمه کردم که در اطالعات به تدريج چاپ شد.
روزي در سال  19۵9/1338به ساواک دعوت شدم .پس از اشاره به فعاليتهاي تبليغاتي
کمونيست ها در ايران از من دعوت کردند به وين بروم و در جشنواره صلح که شورويها
هر سال در جائي برگزار ميکردند و هيئتهائي را از همه دنيا ميآوردند و يک نمايش
استادانه تبليغاتي کمونيستي در سطح جهاني بود شرکت جويم و نتيجه بررسيهاي خود را
درگزارشي بنويسم .سفر به خارج هميشه آرزوي من بود و از اين دعوت استقبال کردم.
بليت هواپيما و هزينه سفري براي يک هفته در وين به من دادند .يک هفته در آن شهر از
برنامههاي جشنواره که در سطح باالي فرهنگي و با پيام نيرومند کمونيستي بودند بهره
بردم و در گزارشي که نوشتم به درستي پيشبيني کردم که وين آخرين جشنواره خواهد
بود زيرا ميديدم که غربيان گروههاي بزرگي را فرستاده بودند و آنها با هيئتهاي
نمايندگي کشورهاي کمونيست دوست ميشدند و تدبير شورويها به زيان خودشان تمام
ميشد.
پس از آن يک ماهي در اتريش و آلمان و فرانسه و بلژيک و سويس و ايتاليا و انگلستان
گشتم .در آن تابستان داغ نقشه شهرهاي بزرگ اروپا در دست با اتوبوس و مترو و پياده
جاهاي ديدني تاريخي را بازديد کردم .آنهمه نامها را که در کتابها خوانده بودم از نزديک
ديدم؛ تا ميدان نبرد واترلو رفتم .روستاها را ميديدم که از نظر آسايش زندگي دستکم از
شهرها ندارند .تمدن غربي اين تفاوت مهم را از ميان برده بود .از فضاي تنگ ايران
ناگهان به اروپاي بي پايان پرتاب شده بودم .خودم را انسان ديگري مييافتم .فضاي
فکري من همانگاه با فرهنگ غربي پر شده بود ولي زيستن در تمدن اروپائي معني
ديگري داشت .زندگي آن بود که اروپائيان ميکردند .ما در ايران تقليد زشت زندگي را در
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مي آورديم .از آن هنگام بود که به اروپا رسيدن ،اروپا را در ژرفايش شناختن ،و بر فرهنگ
آن تسلط يافتن آرزوي من براي ايران شد .ما هم ميتوانستيم مانند آن مردمان زندگي
کنيم و پيوسته بيافرينيم .از آن زمان بود که به انديشه “گردآوري“ رودخانهها افتادم ــ
تنها کلکسيوني که در زندگي گردآوردهام .به جستجوي رودهاي بزرگ ،به ويژه آنها که
نامي در تاريخ داشتند ميرفتم و در تماشاي آنها غرق زندگيهائي که در پيرامون آنها
گذشته بود و ميگذشت ميشدم.
در سال  1960/1339دعوتي از طرف وزارت خارجه آمريکا آمد .برنامهاي براي آشنا شدن
کارشناسان و رهبران از کشورهاي مختلف با آمريکا داشتند .آمريکا در صدد بود که نفوذش
را در جهان بگستراند و ميخواست از طريق دعوت افراد مطلع ،افرادي که در زمينههاي
خودشان به جايي رسيده بودند ،به آمريکا و گرداندنشان در آن اقيانوس تالش انساني اين
کار را انجام دهد .دوره چهار ماهه اي بود که دو ماهش را من به عنوان کارشناس ،ميهمان
روزنامهاي در اينديانا بودم .روزنامه خيلي خوبي بود به نام  South Bend Tribuneروزنامه
واليتي در شهر  South Bendدر استان اينديانا که البته شهر دانشگاهي مهمي است.
دانشگاه نوتر دام  Notre Dameآن در آمريکا خيلي معتبر است .ولي به هر حال روزنامه
يک شهر نسبتا کوچک بود که همه چيز داشت و بسيار جامع بود .در آن دو ماه با همه
گوشههاي زندگي شهر و بخشهاي روزنامه آشنا شدم .با خبرنگاران کار ميکردم و به
حوزههاي خبري ميرفتم .با سردبير کار ميکردم و مطالب را براي انتشار آماده ميکردم.
چند مقاله هم از ديدگاه يک ايراني برايشان نوشتم .کار آموزي خوبي بود.
دو ماه پس از آن در آمريکا با راهآهن از شرق به غرب و جنوب گشتم و جاها و
فعاليتهائي را که عالقهمندتر بودم در برنامههايم گنجاندند .يک روز ميهمان پايگاه فورت
برگ  Fort Braggدر کاروليناي شمالي بودم و روزي ديگر در يک کوکتل ادبي در
نيواورلئان ،و شبي ديگر “اپراي سه پولي“ را در نيورک ميديدم .سفرم با مبارزه انتخاباتي
رياست جمهوري  1960آمريکا بين نيکسون و کندي مصادف بود و من در شهرهايي که
مسافرت ميکردم کندي و نيکسون هر دو را ديدم .اينها براي مبارزه انتخاباتي آمده بودند.
گزارش هائي هم راجع به انتخابات آمريکا نوشتم و از آمريکا به ايران فرستادم ولي در
روزنامه چاپ نکردند چون همه سردبيران اطالعات مثل فرازمند نبودند .وقتي به ايران
برگشتم آن مقاالت را خودم با تغييراتي چاپ کردم .ديدار از امريکا تکانه فرهنگي مرا
کامل کرد .قارهاي را ديدم که هر گوشهاش يک موتور پيشرفت بود؛ نخستين تمدن
تودهاي جهان که فرد عادي جامعه را مرکز همه فعاليتهاي عمومي ساخته بود .دمکراسي
مشارکتي در کاملترين صورت آن در کنار تسلط پول بر سياست کار ميکرد .سير توقف
ناپذير جامعه را به سوي آزادي در همه جا ميشد ديد .امريکا از نظر ظرافت و پيچيدگي و
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پالودگي يا  sophisticationبه پاي اروپا نميرسيد ولي اروپا نميتوانست در جنبش و
نوآوري به گرد آن برسد .يک توده انرژي در ابعاد کيهاني بود .اروپاي کهن چارهاي نداشت
که کم و بيش راه کوبيده شده اين ملت جهاني ،اين تنها کشوري را که بر يک ايده ساخته
شده بود ،دنبال کند.
پس از امريکا يک دو ماهي باز به جهانگردي پرداختم و از کشورهاي اروپائي بيشتري ،از
جمله اسکانديناوي  ،ديدن کردم و تا مصر و لبنان و ترکيه رفتم .در هواپيمائي که مرا به
هلسينکي ميبرد (فنالند را چون ميهن اصلي دوست روزنامهنگاري بود در برنامه گنجانده
بودم) ميهمانداران فنالندي که احتماال کمتر ايراني ديده بودند وقتي شنيدند ايراني هستم
گفتند از راه به آن دوري ميآئي؟ به آنها گفتم ما همسايهايم و تنها روسيه در ميانه افتاده
است .از ديدن جاهاي تازه سير نميشدم .محلههاي قديمي شهرهاي اروپاي مرکزي و
شمالي به من احساس شکالت ميدادند ،گرم و دلچسب .از اينکه فرصت يافته بودم و
درتمدن اروپائي غوتهور ميشدم سر از پا نميشناختم .مانند هر سفري به دنياي غرب به
تئاترها و اپراها و موزهها و کنسرتها ميرفتم .آنچه را که خوانده بودم از نزديک تجربه
ميکردم .هنوز هم در هر برخورد روزانه با گوشهاي از اين تمدن ،از غنا و ظرافت و
پيچيدگي و دامنهاش به شگفتي ميافتم .انسان تا کجاها ميتواند برسد؟
در اطالعات تا سال 1340به صورت تمام وقت ماندم .در سال  1962/1341به موسسه
انتشارات فرانکلين  Franklin Book Programsرفتم .با اين توافق که هفتهاي سه مقاله
براي اطالعات همچنان بنويسم .پيش از آن “جنگهاي صلييي“ را براي آن موسسه
ترجمه کرده بودم که گويا دوبار چاپ شد .مدير موسسه فرانکلين همايون صنعتيزاده بود،
يک نمونه کامل کارآفرين entrepreneure ،مردي بود با هوش سرشار که به يک نظر
موقعيتها را مي سنجيد و بيشترين بهرهبرداري را ميکرد و آن دفتر محلي تهران را نه
تنها بزرگترين دفتر آن موسسه بينالمللي کرد بلکه در سالهاي پايانياش که ديگر
اتحاديه ناشران امريکا عالقهاش را از دست داده بود دفتر تهران بخشي از هزينههاي
دفترهاي ديگر را در جهان سوم ميپرداخت.
صنعتيزاده در صنعت نشر کتاب در ايران مهمترين جايگاه را دارد .او دنياي کوچک
کتابفروشهائي را که گاهي کتابهائي هم چاپ ميکردند به جهان بزرگ صنعت نشر با
ابعادي که شايسته جامعه آن روز ايران بود درآورد .نشر کتاب در ايران به دست او نوساخته
شد .موسسه انتشارات فرانکلين براي نخستينبار ويراستاري و طراحي کتاب و کار هنري
روي جلد را به صنعت نشر ايران داد و دستمزدهائي به مترجمان پرداخت که ديگران را نيز
به پيروي واداشت و انگيزهاي شد که مترجمان فاضل به کار پرداختند .صدها و صدها
عنوان ،عموما از بهترين آثار ،از سوي آن موسسه نشر يافت و در اختيار کتابفروشاني قرار
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گرفت که بخش کوچکتر هزينه را برعهده ميگرفتند .صنعتيزاده دريافته بود که موتور
صنعت نشر ايران کتابهاي درسي است که در آن زمان ،در دهه  ۵0/30به بدترين صورت
از نظر ظاهر و محتوي درآمده بودند .بجاي کتابهاي مرغوب و سطح باالي دبستاني و
دبيرستاني رضاشاهي کتابهائي با چاپ و صحافي بد و مطالب گاه سرهم بندي شده و
ماهها ديرتر از موقع به دانشاموزان تحويل ميشدند .صنعتيزاده با سازمان خدمات
اجتماعي شاهدخت اشرف پهلوي قراري گذاشت که طرفهاي ديگرش هم وزارت آموزش
و پرورش و سازمان برنامه بودند .انحصار چاپ کتابهاي درسي به فرانکلين داده شد و
هزينههايش را سازمان برنامه داد و به سازمان خدمات اجتماعي هم سهم قابل مالحظهاي
داده شد .فرانکلين دربرابر به عهده گرفت که طراحي و صفحهآرائي کتابهاي درسي را
رايگان انجام دهد.
از آنجا انرژي نا محدود صنعتيزاده يک امپراتوري مطبوعاتي ساخت که همه اجزايش در
خدمت فرهنگ ايران بود :براي چاپ آنهمه کتاب درسي ،چاپخانه افست با پيشرفتهترين
تکنولوژي به مديريت کارامد جعفر صميمي و کمکهاي فني و کارشناسي هاگوپ
گابريليان مدير موسسه بازرگاني فرگاه که نمايندگي مهمترين سازندگان ماشينهاي چاپ
را داشت ،پايهگذاري شد که تا مدتها بهترين چاپخانه جهان از ميالن تا توکيو به شمار
مي رفت .با جعفر صميمي مديريت صنعتي امروزين به صنعت چاپ ايران راه يافت و او و
گابريليان با پرورش و کارآموزي صدها تن يک ذخيره فني براي آن صنعت فراهم آوردند
که با شاگردان آن دو هنوز بهترين چاپخانههاي ايران را ميگردانند.
يک اداره کتاب هاي درسي به هزينه موسسه انتشارات فرانکلين که نام دفتر تهران بود در
وزارت آموزش و پرورش به رياست جهانگير شمسآوري تاسيس شد که کتابهاي درسي
را به پايه پيشرفتهترين کشورها رساند .نخستين دائرهالمعارف فارسي به سرپرستي دکتر
غالمحسين مصاحب و پس از مرگ او ،دکتر اقصي ،انتشار يافت .آن دائرهالمعارف گذشته
از ارزش باالي علمياش و خدمتي که به زبان فارسي کرده است ،از نظر چاپ ،دقيقترين
و فني ترين کتابي است که در فارسي انتشار يافته .شاهنامه بايسنغري با مينياتورهاي
شاهکارش در چاپخانه افست و به هزينه موسسه فرانکلين در دوازده رنگ چاپ شد که
صنعت چاپ ايران را به جاهائي برد که تا آن زمان نرسيده بود.
من رفتم براي انتشار کتابهاي جيبي که يکي از طرحهاي فراواني بود که صنعتيزاده در
دست داشت و چند سال نتوانسته بودند انجام بدهند .مجري طرح کتابهاي جيبي شدم و
اين سلسله کتابها را که چاپ خيلي تميز و حتا لوکس داشت و ترجمهها و نوشتههاي
خيلي خوب و در سطح باال ،و يک کتابخانه کوچک از روي مدل انتشارات پنگوئين
انگليس بود ،شروع کردم .چاپ آنها تنها در چاپخانه افست امکان ميداشت.
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پيش از انتشار کتابها در تهيههائي که براي توزيع آنها ميديدم سفري به ميالن کردم
براي گفتگو با موسسه ماندادوري  Mandadoriو تهيه قفسههاي فلزي ويژه کتابهاي
جيبي .قرار بود صنعتي زاده مرا به آنها معرفي کند ولي گويا فراموش کرده بود و من
ناشناس وارد آنجا شدم و با مدير آن بنگاه که يک موسسه بزرگ نشر جهاني است گفتگو
کردم .نمي دانم چه بود ولي آنها به من اطمينان کردند و موسسه را به من نشان دادند و
اطالعاتي از آنها درباره روشهاي پخش کتابها گرفتم و يک قفسه هم به هزينه
خودشان براي من فرستادند که از رويش در ايران بسازيم و من در بازگشت بهاي آن و
هزينه پستياش را برايشان حواله کردم .در زندگيم زياد از ديگران چيزي نخواستهام ولي
تجربه ماندادوري در هرجا برايم تکرار شده است.
چندي به انگليس رفتم .دو سه هفتهاي ميهمان موسسه پنگوئين بودم به ميزباني سر آلن
لين  Sir Allen Laneمدير و بنيادگزارش که مرد بزرگي بود و انتشارات نفيس و سطح
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
آنجا ميکردند .موسسه اي غير انتفاعي بود که اتحاديه ناشران آمريکا پس از جنگ براي
کمک به صنعت نشر در جهان سوم از آفريقا تا آسيا تاسيس کرده بود و هزينهاش را نه
دولت آمريکا بلکه همين اتحاديه ناشران ميداد ،در ادامه همان سياست معرفي آمريکا به
جهان .آمريکا تازه آمده بود و ميخواست وارد دنيا بشود و از آن انزواي قرن نوزدهم و
پنجاه سال اول قرن بيستم در آمده بود .در آن سفر با صنعت نشر آمريکا هم آشنا شدم که
اصال دنياي ديگري است .قبال با روزنامهنگاري آن آشنا شده بودم ،حاال با صنعت نشرش
هم آشنائي مييافتم .برگشتم به ايران و آن انتشارات را خيلي گسترش داديم و آن موسسه
دهها کتاب انتشار داد؛ و بعدها به موسسه اميرکبير فروخته شد .يک کتابفروشي نمونه در
تهران در خيابان سعدي باال درست کردم که به شيوه کتابفروشيهاي آمريکايي سازمان
داده شده بود و قفسههاي متحدالشکل کتاب سفارش داده بوديم .اين کتابفروشي را درست
کرديم و آنجا کتابهاي فارسي و انگليسي ميفروختيم .آن را هم دادند به يکي از
کتابفروشان ولي او چندي بعد سرقفلي محلش را به بانک صادرات فروخت و کتابفروشي
نمونه از ميان رفت .کتابفروشي نمونه خوانندگان و خريداران نمونه ميخواهد .کار ما اصوال
اين بود که شيوههاي تازه نشر و توزيع کتاب و کتابفروشي را معرفي بکنيم و بقيهاش را
ديگر خود صنعت محلي دنبال کند .اين هم کار خوبي بود از ابتکارات صنعتيزاده که در
آن دوره به انجام رساندم و اين کشيد تا سال .1343
اميرحسينی ــ سرمايه اوليه اين انتشارات ،که شما گفتيد ما به موسسه اميرکبير
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فروختيم يا آن کتابخانه که به کس ديگر واگذار کرديم ،مال موسسه فرانکلين
بود؟

همايون ــ بله .مال موسسه فرانکلين بود.
اميرحسينی ــ پس در حقيقت موسسه فرانکلين آن را به ديگری فروخت.

همايون ــ بله ،منتها اينها همه به نام من بود .چون اجاره محل يا تلفن ــ تلفن آن موقع
در ايران خيلي گران بود ــ يا اسباب و اثاثيه ،من همه را به نام خودم سفارش داده بودم و
خريده بودم ،به دفترخانه ميرفتم و آنچه را به نام من بود مجانا به خريدار تازه واگذار
ميکردم ،ولي او پولش را به موسسه فرانکلين به صورتي که من وارد نيستم ــ يا يکجا يا
در چند قسط ــ بر ميگرداند.
اميرحسينی ــ کتابهايی که شما در آنجا منتشر میکرديد به انتخاب خودتان
بود يا موسسه فرانکلين انتخاب میکرد؟

همايون ــ نه ،همه را من انتخاب ميکردم .
اميرحسينی ــ بيشترشان هم ترجمه بود.

همايون ــ بله .شايد بيش از شصت درصدش ترجمه از انگليسي بود ولي کارهاي ديگر
هم چاپ کرديم .مثال يکي از اولين انتشارات ما دوره شاهنامه ژول مول بود .يا سير
حکمت در اروپا بود .شماري کتابهاي پايهاي انتشار داديم و بعد هم البته ترجمههاي زياد.
چندتا هم از کتابهايي که خودم در کودکي خوانده بودم و عالقهمند بودم .از رمان تا علوم
انساني و ا دبيات همه را در آن سري چاپ کردم .کارهاي روي جلدش را هم سرپرستي
ميکردم که به پرورش هنري من کمک کرد .خيلي انتشارات پاکيزهاي بود .يکي از
نخستين گزيدههاي شعر نو فارسي ،شايد نخستين آنها زير عنوان نمونههاي شعر آزاد از
کتابهائي بود که بسيار دوست داشتم و در انتشارات جيبي آمد .شعرهايش را با همکاري
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
کتابهائي که انتشار دادم “خرمگس“ از يک نويسنده ايتاليائي بود ،و چند چاپ شد.
داستاني احساساتي از پيکار آزاديخواهانه و ازجان گذشته ايتاليائيان با امپراتوري
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هابسبورگ .روي جلدش هم تابلوي اعدام مشهور “فرانچسکو گويا“ را گذاشتم که بر
جاذبه دراماتيک آن افزود .نميدانم با آن کتاب ،ناخواسته چند صد جوان را به راه نبرد
چريکي انداختهام .يک کار ديگرمان ترجمه کتابهائي از سري مشهور چه ميدانم که
نوعي دائرهالمعارف است از فرانسه بود که دکتر ايرج عليآبادي اداره ميکرد.
اميرحسينی ــ تا سال  1343در موسسه فرانکلين بوديد و بعد؟

همايون ــ در آن سال تقريبا به پايان کارم در موسسه فرانکلين رسيده بودم .اختالفاتي
پيدا کرده بودم .من هيچوقت مرئوس ايدئالي نبودم .کار کردن با من دشوار نبود ولي براي
خودم دشوار ميشد .حاال اين عيبي است که من دارم .هيچگاه خيلي دوست نداشتم به
عنوان مرئوس کار کنم و خوب ،شيوه اداره موسسه هم به مذاقم چندان سازگار نميآمد.
به هر حال به اواخرش رسيده بود .در آن اثنا يکباره خبري در روزنامهها و خبرگزاريها
منتشرشد که من به عنوان  Nieman Fellowانتخاب شدهام .يک سرمايهدار آمريکايي به
نام  Niemanموقوفهاي در اختيار دانشگاه هاروارد گذاشته بود و از درآمد اين موقوفه هر
سال ــ هنوز هم هست ــ پانزده روزنامهنگار آمريکايي و پانزده روزنامهنگار بيرون از
آمريکا انتخاب ميشوند (در اين سالها شمارشان در هر گروه به دوازده تن رسيده است).
روزنامهنگاراني که در سطحهاي باالي حرفهشان هستند و اينها يک سال تحصيلي در
هاروارد در رشتههايي که خودشان ميل دارند درس ميخوانند براي اينکه سطح کار
مطبوعاتيشان باال برود .من تا اين اواخر تنها ايراني بودم که به اين  Fellowshipانتخاب
شدم.
اميرحسينی ــ کسان ديگری هم هستند؟

همايون ــ بله .شنيدم در سال  2003دختر يکي از روزنامهنگاران زنداني در ايران صاحب
آن بورس شده است .در معرفي من به هاروارد بيل ميلر  William Green Millerکه خود
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
 1962/1341توسط دکتر فريدون مهدوي و دکترحسين مهدوي و هدايت متيندفتري که
مدتي با چند نفر ديگر محفلي داشتيم با او آشنا شدم .کارهاي ما را دنبال ميکرد ،شعر
مي گفت و عقايد ليبرالي داشت .در دوره نيکسون از وزارت خارجه بيرون آمد و در دفتر
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سناتور فرانک چرچ  Frank Churchبه کار پرداخت و نقش آنها در کاستن اختيارات
“سيا“ مشهور است و مدتها متهم بودند که عمليات آن دستگاه را فلج کردهاند.
اميرحسينی ــ فعاليت سنديکائی شما در چه تاريخی بود؟

همايون ــ من از سال  1341وارد فعاليت سنديکايي شده بودم .کار مطبوعاتيام در
اطالعات بود تا  1342به همان شيوه که هفتهاي سه مقاله مينوشتم .دوستان اطالعات و
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
اين کار ترديد داشتم ،براي اينکه حقيقتا سطح روزنامهنگاران ايران را خيلي پايين ميديدم
و روزنامهنگاري هم کار حرفهاي با حد و مرزي نبود و هر کس دو تا مقاله مينوشت
روزنامهنگار محسوب ميشد .دولت هم حتما در صدد بر ميآمد سنديکا را کنترل کند.
پيشينه سنديکائي هم در ايران به مداخالت شوروي آغشته بود و جمع اينها به نظرم خيلي
طرح درخشاني نميتوانست بيايد .ولي به هر حال گفتند الزم است و من آن وقت هنوز با
اصطالح جامعه مدني آشنا نبودم ولي معتقد بودم که جامعه ما بايد سازمان يافته بشود.
روي تجربهاي که در آمريکا پيدا کرده بودم که ميديدم مردم در باشگاهها و سازمانها و
گروههاي مختلف عضو هستند و مستقل از دولت کارهايي ميکنند که ما امروز به آن
جامعه مدني ميگوييم .گفتم بسيار خوب و پيوستم ،ولي مدير موسسه اطالعات آدم بسيار
محافظهکاري بود و سخت مخالفت کرد.
اميرحسينی ــ آقای مسعودی؟

همايون ــ آقاي عباس مسعودي؛ و من هم سخت در برابرش ايستادم و رهبر اين جنبش
شدم .يکبار يادم است که در سالن اجتماعات موسسه اطالعات او صحبت ميکرد براي
نويسندگان و خبرنگاران اطالعات ،من بعدش ميرفتم حرفهاي او را رد ميکردم و او از
عصبانيت رنگش مثل گچ سفيد ميشد .به هر حال ما به رغم مخالفتهاي مسعودي اين
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
ما غيرممکن است .من هم بدون صحبتي ،بدون اينکه ادعاي خسارتي ،حق و حقوقي
چيزي بکنم از اطالعات بيرون آمدم .کار من در جامعه خيلي باال گرفت .پيش از آن
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روزنامهنگاران سه بار براي پايهگذاري چنان سنديکائي کوشيده بودند و هر سه بار به سبب
مخالفت مديران بويژه مسعودي ناکام مانده بودند .من با چالش کردن مستقيم مسعودي
آنچه را که غيرممکن به نظر ميرسيد انجام داده و کامياب شده بودم .به همين دليل هم
بود که توجه عمومي به آن درجه به مبارزه ما جلب شد.
در انتخابات دوره دوم سنديکا در  1963/1342با اکثريت زيادي به دبيري آن انتخاب شدم
و برنامه گستردهاي را براي درآوردنش به يک پايگاه قدرت به اجرا گذاشتم .براي بسيج
مالي يک کنسرت با شرکت افتخاري گروهي از خوانندگان مشهور زمان برگزار کرديم که
ستارهاش ويگن فراموش نشدني بود و بليتهايش را خانم ايرن رازيانس هنرپيشه محبوب
در گيشه ميفروخت .سالن ورزشگاهي را هم از شهرداري تهران به رايگان گرفتيم .من
نخستين سخنراني خود را دربرابر يک جمع بسيار بزرگ در آنجا ايراد کردم .کار تبليغاتي
بزرگي بود و پول زيادي هم جمع شد که با آن يک صندوق کمک به روزنامهنگاران بيکار
شده درست کرديم( .خودم هيچ نگرفتم ).در جريان برگزاري کنسرت و تهيههاي آن و
ميهمانيهاي دنبالهاش تجربه کوتاهي با محافل هنري زمان پيدا کردم ولي مجالس تفريح
و نوشانوش زياد به دلم نمي چسبيد و زود از آن فضا بيرون آمدم .با دوستانم هم از آنگونه
مجالس نداشتيم؛ بحث بود و در ميان گذاشتن نتيجه مطالعات و تفکرات .برقراري جايزه پر
زرين کار ديگرم بود که تا چندي به بهترينهاي روزنامهنگاري هر سال داده شد .مشغول
گرفتن امتيازاتي مانند بليت راهآهن و هواپيمائي رايگان براي روزنامهنگاران بودم که بورس
نيمن آمد و خدمتم را در سنديکا نيمه تمام گذاشت.
اين مبارزه من و موسسه اطالعات ابعاد بزرگتري پيدا کرد و توجه بسياري جلب شد ،از
مقامات خارجي و سياستگران داخلي .بعدها وقتي خواستم که روزنامه آيندگان را راه بيندازم
فهميدم اثرش چه اندازه بوده است .همه جا مصاحبه ميکردند و خيلي مشهور شدم .ديگر
آن موقع در اوج فعاليت روزنامهنگاري بودم و اين کمک کرد که به عنوان Nieman
 Fellowانتخاب شوم .من به سبب مقاالتي که در اطالعات نوشته بودم روزنامهنگار خيلي
ناماوري شده بودم .اما مبارزه سنديکايي وضع مرا اصال بکلي عوض کرده بود .در سال
 64/43هم از اطالعات بيرون آمدم و هم از موسسه فرانکلين؛ و براي يک سال به هاروارد
رفتم و در رشته توسعه سياسي درس خواندم .توسعه سياسي آن موقع رشته تازهاي بود و
تئوريهاي  w.w. Rostowو  Lipsetو  Lernerو اينها را درس ميدادند .راستو و نظريه
 take offيا “زمين کند“ اقتصادي او بسيار بر من تاثير گذاشت و سبب شد که قدر
استراتژي توسعه رضاشاهي را که در زمان خودش تنها راهکار ممکن بود بيشتر بدانم .البته
آن موقع هنري کيسينجر هم کالسي داشت ،تاريخ ديپلماسي درس ميداد ،راجع به
مترنيخ و بيسمارک که چنانکه بعدها نشان داد مرشدان او هستند .خيلي جالب بود و
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استفاده کردم .گالبرايت  J.K. Galbreitاقتصاددان و نويسنده بزرگي بود ،که
“ Societyجامعه توانگر“ او را خوانده بودم .او اقتصاد درس ميداد و گرايشهاي ليبرال
داشت .ليبرال در آمريکا به صورتي ،معنايي از سوسياليست تا سوسيال دموکرات را ميدهد
در اروپا .ساموئل هانتينگتون روي توسعه سياسي بويژه نقش ارتش کار ميکرد و هر چه
گذشته بزرگتر شده است .اينها چند تن از استادان من بودند .ولي من بيشتر روي توسعه
سياسي کار کردم که به نظرم ميآمد وقتش در ايران رسيده است .خيلي سال درخشاني در
زندگيم بود .بسيار استفاده کردم .از کتاب خواندن و کالسها برخوردار شدم .فضائي
بهشتي بود و افق ذهنيام را گشاده کرد .تا در ماه مه سال  1344 / 196۵سميناري در
هاروارد برگزار شد ،درباره توسعه در ايران ،توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي .من
رسالهاي نوشتم به نام توسعه سياسي در ايران .قسمت سياسياش را من به عهده گرفته
بودم و اين رساله به انگليسي بود و من رساله را مانند همه تکثير کرده بودم و کنار سالن
گذاشته بودم و خودم خالصهاي از آن را بيان کردم .کساني که ميآمدند هر کدام يک
نسخه بر ميداشتند و مي رفتند .ظاهرا از طرف دولت ايران هم ،چون موضوع ايران بود و
توسعه در ايران ،کسي يا کساني آمده بودند و نسخهاي را برداشته بودند و به ايران فرستاده
بودند.
بعد از مدتي گشت و گذار در اروپا وقتي از امريکا برگشتم که پاي چپم را براي دومين بار
عمل جراحي کرده بودم و وقتي به ايران آمدم با چوب زير بغل حرکت ميکردم .در
بازگشت تقريبا بالفاصله هم از طرف اميراسداهلل علم که وزير دربار بود و هم از طرف
اميرعباس هويدا که نخست وزير بود توسط صنعتيزاده دعوت شدم که به ديدارشان بروم.
علم به صبحانه دعوت کرد که عادتش بود .هويدا به ناهار دعوت کرد که عادتش بود و
رفتم .درآن احو ال به سنديکا هم برگشتم و يک دوره ديگر به دبيري انتخاب شدم و
محلي در خيابان کوشک براي سنديکا گرفتم و اجاره کرديم که خيلي محل آبرومندي بود.
آغاز گفتگوها با هويدا در مورد طرح خانهسازي براي اعضاي سنديکا آخرين کاري بود که
در سنديکا کردم .آن دوره دبيري سنديکا هم نيمهکاره ماند .به محض آنکه مطمئن شدم
که امتياز روزنامه صادر خواهد شد به هيئت مديره سنديکا گفتم من بايد به کار روزنامه
برسم و گذشته از اين ،ديگر کارفرماي مطبوعاتي خواهم شد و بهتر است از دبيري کنار
بروم.
Afluent

اميرحسينی ــ شما در سالهای  39تا  41دوره فعاليت دوباره جبهه ملی و
حکومت امينی کار سياسی نمیکرديد؟ يعنی در گروهها و حزبهايی که آن زمان
بودند به هيچوجه فعاليت سياسی نکرديد؟
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همايون ــ از سال  60/39دوباره وضع ايران عوض شد و شاه که به بنبست خورده بود.
برگشت به سوي جبهه ملي .من هم در آن موقع در فرانکلين کار ميکردم و رييس
فرانکلين خيلي مرد بلند پروازي بود و در محافل سياسي رفت و آمد داشت و با شاه هم
ارتباط برقرار کرده بود .و او هم به ميان افتاده بود که راه حلي براي ايران پيدا بشود .وضع
بسيار خرابي بود؛ اقتصاد به دليل سوء استفادههايي که دولت شريف امامي و ديگران کرده
بودند؛ سياست به دليل بنبست انتخابات تابستاني و زمستاني ،که در يکي انتخابات باطل
شد و در ديگري همه نمايندگان مجلس استعفا کردند که جلوي شورش عمومي گرفته
بشود .به هر حال بنبست کامل و همه سويه بود .شاه با سران جبهه ملي در مذاکره وارد
شد و خليل ملکي هم به ديدار شاه رفت که مشهور است .صنعتيزاده هم نزد شاه رفت و
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
ما پيشنهاد کرد که وارد دولت بشويم که به او پاسخ رد داديم زيرا فکر ميکرديم ما دو سه
نفر در آن درياي ناکارائي و بند و بست ،حل و نابود خواهيم شد.
ما در آن موقع محفلي داشتيم از سال  ،1330دونفر ديگر هم بودند ،فضلاهلل معتمدي و
هدايت متيندفتري .پنج شش نفري بوديم .جلسات منظمي داشتيم و با دکترغالمحسين
صديقي هم آشنا شده بوديم و هفتهاي دو هفتهاي يکبار ،يادم هست که هفت هشت بار،
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
اطالعات کار ميکردم .برنامهاي نوشتم براي جبهه ملي که مقدمهاش دنباله همان
مقاالتي بود که خطاب به هواداران جبهه در سال 1332نوشته بودم که جبهه ملي از لحاظ
سياسي فقير است و يک شعار بيشتر ندارد و اسلحهاش هم دانشگاه تهران است و ميبايد
يک جنبش مردمي بشود در خدمت توسعه ايران .چون مساله من اصال هميشه مسئله
توسعه بود .کاري به چيز ديگري نداشتم .اينها همه در بستر توسعه ميگنجيد .دمکراسي
عبارت بود از توسعه سياسي و همين طور توسعه اقتصادي .يک طرف نگهداري تماميت
ايران ،استقالل ايران ،يک طرف هم توسعه .بقيهاش اصال به نظر من خارج از موضوع
ميآمد .برنامهاي در اين زمينه براي جبهه ملي تهيه کردم که در کنگرهشان طرح شود.
بردند و نشان دادند .منتها يکي از سران جبهه ملي گفته بود که نبايد کسي که در
اطالعات مينويسد اصال وارد اين بحثها بشود .چون اطالعات را تحريم کرده بودند .به
هرحال هيچ اقبالي از آن برنامه که نوشته بودم نشد و من هم ديگر با آنها تماسي نگرفتم.
تماسم با صديقي هم قطع شد .براي اينکه سودي نداشت .ديدم نميشود .کنگره هم که
تشکيل شد دوستان من همان مهدويها ،که عمو و برادر زاده بودند ولي همسن ،و
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ديگران به من گفتند که اصال زمينهاي براي هيچ پيشرفتي نيست و همان حرفهاست و
همان روحيه است و همانطور هم بود .شاه هم که از جبهه ملي دعوت کرد که قانون
اساسي را بپذيرد ،يعني پادشاهي را ،و حکومت را تشکيل بدهد آنها زير بار نرفتند و من
بکلي ديگر از جبهه ملي قطع اميد کردم و هيچوقت تماسي با ايشان نگرفتم .يک تماس
غيررسمي ،مدتي با بعضي از عناصر اصالحگر به اصطالح نوآور در جبهه ملي برقرار کرده
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
اصطالح ميداشتيم .او در کنار خليل ملکي دو رهبر سياسي از دگرانديشان بودند که دلم
ميخواست با آنها کار کنم .وقتي دقيقتر نگاه ميکنم تنها سياستگراني از هر طيف بودند
که حقيقتا ميتوانستم با آنها کار کنم .اصوليترين و سودمندترين سياستگران آن دوره
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
مي افتد ).اين تمام تماسي بود که من با جريانات سياسي گرفتم.
اميرحسينی ــ اشاره کرديد که روزنامه اطالعات از سوی جبهه ملی ايران
تحريم شده بود .علت اين تحريم چه بود؟

همايون ــ تا آنجا که به خاطرم هست چاپ يک مصاحبه بود با کسي که زياد بر جبهه
ملي خوش نيامده بود .و عالوه بر آن در طول حکومت مصدق هم روزنامه کيهان خيلي
مصدقي تر جلوه کرده بود تا روزنامه اطالعات ،چون هميشه کيهان به قول آن روزها چپ
ميزد و سعي ميکرد که مواضع پوپولر تري ،مردمپسندتري بگيرد .و اطالعات از طرف
بخشي از جبهه ملي ــ نه همه ــ تحريم شد .ولي االن درست يادم نيست که موضوع
مصاحبه چه بود .در کشورهائي مانند ما کار سياست تا اينجاها نيز ميتواند کشيده شود.
اميرحسينی ــ برخورد شما به اصالحات ارضی و اصوال انقالب سفيد چه بود؟

همايون ــ در سال  1340وقتي که شاه برنامه اصالحات ارضي را عنوان کرد ارسنجاني
وزير کشاورزي بود .در اواخر پاييز آن سال ،اوايل زمستان ،اين برنامه اعالم شد و من
بسيار به موضوع عالقمند شدم .براي اينکه در آن طرح توسعه من ،اصالحات ارضي دقيقا
ميگنجيد و دليلش هم اين بودکه من در نوروز  1338با دو دوست روزنامهنگار ديگر،
دکترمهدي بهرهمند و دکترشاپور زندنيا ،سفري به يزد و اصفهان و کرمان و بندرعباس و
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آن طرفها کرديم و شرايط وحشتناک را ديديم .يعني حقيقتا هيچچيز نبود .مسافرخانهها
که اصال قابل تحمل نبود .و من خاطرم هست که مردم شب که به شهري ميرسيدند،
ميرفتند در حمام را ميزدند بلکه آن گوشه يک جايي به آنها بدهند براي اينکه نسبتا تميز
بود .ما مجبور بوديم برويم به سربازخانهها بلکه در باشگاه افسران جايي به ما بدهند .در
کرمان غالمرضا ازهاري فرمانده لشگر بود و ما با آجودانش تماس گرفتيم و با او ديدار
کرديم و مشکل را گفتيم که روزنامهنگار هستيم آمدهايم کرمان .هيچجايي و وسيلهاي
براي مسافرت ما نيست .محبت کردند و ما را بردند به باشگاه افسران و بعد هم جيپي و
رانندهاي به ما دادند و ما توانستيم که بازديدهايمان را آغاز کنيم .ميخواستيم به سيرجان و
بندرعباس برويم و آنجاها ميگشتيم و ميهمان واحدهاي نظامي بوديم .سفر ما از کرمان
تا بندرعباس سه روز کشيد چون راه نبود و در بازگشت از بندرعباس اتومبيل ما چپه شد و
خوشبختانه آسيبي نديديم و آن دومين باري بود که ــ پس از اميرآباد ــ از مرگ
ميجستم که بعدها نيز بارها خودي نشان داده است تا وعده ديدار واپسين.
در بازگشت از آن سفر يک سلسله مقاالت نوشتم ،سفرنامه مفصلي نوشتم و در آن از
اصالحات ارضي دفاع کردم که با آن وضع اصال ايران متوقف خواهد ماند و بايد تسلط
زمينداران از بين برود .در کرمان بود که ديدم چه خبر است .هنگامي که شاه اصالحات
ارضي را اعالم کرد من با همه قوا به آن برنامه پيوستم و داوطلبانه با خرج خودم يک سفر
چند روزه کردم به مراغه که طرح آزمايشي اصالحات ارضي در آنجا اجرا ميشد و سلسله
مقاالتي روي اصالحات ارضي نوشتم .در آن مقاالت اصالحات ارضي موضوع نقش ارتش
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.
سال  1341که آمد شاه آن شش ماده انقالب سفيد را طرح کرد که يکيش هم خوشبختانه
همان سپاه دانش بود .و سابقه اين سپاه دانش هم آن سپاه صلحي بود که کندي در سال
 1961در آمريکا راه انداخته بود و من از او گرفته بودم و اين فکر از آنجا براي من پيش
آمده بود .و من سراپا پيوستم به آن برنامه اصالحي پادشاه که به نام انقالب سفيد بود و به
نظر من هم انقالب نبود چون در آن زمان هنوز نمونه انقالب فرانسه و روسيه را
ميشناختم .گرچه حاال ميبينم که اصالحات ارضي حقيقتا يک انقالب بزرگ اجتماعي
بود .بقيه مواد نه ،جنبه انقالب نداشت .اصالحاتي بود کم و بيش اداري ولي آن حقيقتا يک
انقالب اجتماعي بود در کنار برداشتن حجاب از سر زنان در سال  193۵/ 1314که رضاشاه
کرد .که اين دو ايران را براي هميشه دگرگون ساخت و پايههاي مدرن شدن و در آوردن
ايران را از جهان قرون وسطايي ،اين دو انقالب و انقالب آموزش همگاني و درهم
شکستن قدرت خانهاي عشايري گذاشتند.
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پس از انتشار مقاالتم يک روز از دفتر رئيس ساواک مرا دعوت کردند .به ديدار سرلشگر
حسن پاکروان رفتم .گفت مقاالت مرا خوانده است و ميخواهد ببيند ساواک در شرايط تازه
روستاها چه بايد بکند؟ من در بخشي از گزارش سفرم نوشته بودم که روستاهاي ايران پس
از اصالحات ارضي دگرگونيهاي بزرگ خواهند ديد و ادارات دولتي ميبايد براي خدمت به
تودهاي که آگاهتر خواهد شد و بيشتر خواهد خواست آماده شوند .چنان مرد روشني را
برداشتند و کسي را به جايش گذاشتند که به دشواري چشمش بر نوشتههاي چاپي
ميافتاد.
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سه
نوآوری و سازشگری

اميرحسينی ــ جدا از اين کارها ولی فعاليت گروهی و حزبی نداشتيد؟

همايون ــ نه در هيچ حزبي نبودم و در روزنامه هم کار نميکردم و گاه مقاالتي اينجا و
آنجا مينوشتم .از سوي سردبير انگليسي کيهان اينترنشنال به من پيشنهاد کار شد ولي
مسعودي جلوش را گرفت .دوپيشنهاد ديگر ،رياست انجمن نفت و رياست روابط عمومي
هواپيمائي ايران را هم نپذيرفتم که هردو کارهائي با حقوق و امتيازات فراوان و فريبنده
بودند .در پي انتشار روزنامه بودم .حاال بر ميگردم به آن موضوع .من وقتي از آمريکا آمدم
در تابستان  6۵/44رفتم به ديدار آن دو دولتمرد و راجع به رساله من البته بحث شد .چون
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
شديد ضدکمونيستي داشتم و پيشنهادهايي براي اصالح از درون داده بودم .اصال نوشته
بودم ما بايد يک جنگ چريکي سياسي ،از درون سيستم بکنيم و برداشت من آن دو نفر را
گرفته بود .ميخواستند ببينند من چه کار ميخواهم بکنم و براي من چکار ميتوانند بکنند
و خيال داشتند از من به اصطالح استفاده کنند و من موضوع روزنامه را مطرح کردم و
گفتم که يک روزنامه به من بدهيد.
اميرحسينی :آقای علم پيشنهاد مشخصی به شما داد؟ مثال کار در دربار؟
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همايون ــ نه .ولي ميخواستند ببينند من اين حرفها را که ميزنم چکار ميخواهم بکنم
و آنها چکار ميتوانند براي من بکنند.
اميرحسينی ــ آقای هويدا هم همين طور؟ پيشنهاد مشخصی برای کار ندادند؟

همايون ــ هويدا هم همين طور .ولي وقتي گفتند چکار ميتوانند براي من بکنند گفتم
روزنامهاي به من بدهيد .نگفتم ميخواهم بيايم در حکومت و اگر ميخواستم شايد
ميتوانستم بروم ،بعيد نبود .ولي فکر ميکردم که از راه روزنامه بايد اين تغييرات داده شود
و دو سال البته طول کشيد تا با يک شرايط خيلي سخت اين روزنامه را اجازه دادند که
منتشر کنم .در سال  67/46آخر پاييز روزنامه را توانستم درآورم .از تابستان  1344دنبالش
بودم .بارها و بارها با آنها ديدار کردم .با علم کمتر ،با هويدا بيشتر.
اميرحسينی ــ علت اين طول کشيدن چه بود؟ سازمان امنيت مخالف بود يا
فرض کنيد نفوذ کسانی مثل عباس مسعودی مانع میشد؟

همايون ــ نه  ،اتفاقا عباس مسعودي باعث شد که اين روزنامه را به من بدهند .موضوع
اين بود که امتياز روزنامه ديگر به هيچکس داده نميشد و روزنامه هم به اندازه کافي در
ايران بود .خيلي روزنامه بود .دويست سيصد روزنامه در سراسر ايران منتشر ميشد و
روزنامهها هم بيشتر صبحها در ميآمد و يا هفتگي بود .و آنچه صبحها در ميآمد بسيار
روزنامههاي کوچکي بودند و اعتبار چنداني هم نداشتند .هفتگيها هم جز چند مجله که
فروشي داشتند بقيهشان خيلي در وضع ضعيفي بودند و حکومت تصميم گرفته بود که
ديگر به کسي روزنامه ندهد .ضمنا من در دورهاي که در روزنامه اطالعات مقاله مينوشتم
مقاالتم با اينکه در ظاهر درباره مسايل خارجي بود شايد دوسومش راجع به وضع ايران
بود .منتها انتقادات شديدي که مثال از نيکاراگوئا و ونزوئال ميکردم همه نشانيهاي ايران
رويش بود .همه ميدانستند .اصال موفقيت من در اطالعات مقداري بر اثر اين موضع
انتقاديم راجع به وضع ايران بود .البته شيوه نگارش و راه ورود به مطلب و آگاهيهاي
سياسي که پيدا کرده بودم ،آنها هم کمک کرد .ولي اصلش آنقدر ايرانيها از انتقاد
خوششان ميآمد و هنوز ميآيد که بقيه چيزها زير سايه است .من به عنوان يک
روزنامهنگار منتقد شناخته شده بودم که بارها هم مقاالتم را گفته بودند چاپ نشود و خود
شاه هم يکبار دستور داد مقالهاي از من چاپ نشود .سرمقالهاي پس از کشته شدن رابرت
کندي در آيندگان نوشتم و برادران کندي را مقايسه کردم با برادران گراکي در جمهوري
رم که آنها هم پوپوليست بودند و ميخواستند کارهايي براي اصالح نظام بکنند و هر دو
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کشته شدند .شاه چون خيلي از کنديها بدش ميآمد دستور داد که اصال مقاله چاپ نشود.
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.
سفري هم به ويتنام در اکتبر  1960کرده بودم و با فساد دستگاه نگودين زيم و برادرش و
همسر برادرش آشنا شده بودم .سفير ويتنام جنوبي در هند نميدانم از کجا نام مرا شنيده
بود و از آنجا مرا براي بازديد کشورش دعوت کرد .ويتناميها در ايران نمايندگي نداشتند.
جنگ چريکي شمال با جنوب در ويتنام تازه آغاز شده بود و من سرتاسر آن سرزمين را
گشتم و از دستاندازيهاي کمونيستهاي ويتنام شمالي و ضعف رژيم ويتنام جنوبي
نگران شدم .خيلي وضع بدي بود .البته نميدانستم که کار آمريکاييها ،کودتايي که در
همان اوقات ترتيب دادند ،چه اندازه به زيان ويتنام و زيان آمريکا و زيان دنياست .آن وقت
نميتوا نستم بفهمم .همه اينها خيلي سوء ظن شاه را نسبت به من بر انگيخته بود.
اميرحسينی ــ اين پرسش پيش میآيد که وقتی شما يک مقاله مینويسيد و به
سردبير روزنامه میدهيد ،قاعدتا او بايد تصميم بگيرد که اين مقاله چاپ بشود يا
چاپ نشود .چگونه است که اين مقاله میرود روی ميز شاه که شاه تصميم بگيرد
که مقاله شما درباره کشته شدن رابرت کندی چاپ بشود يا نشود؟ يعنی شاه تا
اين اندازه در ريزهکاریهای جامعه دخالت میکرد و يا اصال وقتش را داشت؟

همايون ــ بله ،شاه وقت براي کارهاي خيلي کوچکتر از اين ،نميدانم تقاضاي مرخصي
مدير کل کشاورزي استان خراسان يا پايينتر از آن هم داشت .همه را به عرضش
ميرساندند .همين بود که درخت به اصطالح نميگذاشت جنگل را ببيند.
اميرحسينی ــ توضيح میداديد که چرا دوسال طول کشيد تا اجازه روزنامه را به
شما دادند.

همايون ــ علت اصلياش اين بودکه خود شاه اعتمادي به من نداشت .با اينکه مرا آدم
ناسيوناليستي ميدانست ولي از گرايشهاي به اصطالح ليبرال من ناخشنود بود و همين
که مواضعي به سود کودتاگران در يمن و ويتنام گرفته بودم .يمن به درستي ،ولي در ويتنام
من سخت اشتباه کردم .من در مساله ويتنام بسيار اشتباه کردم چه آن موقع چه بعد .او
خوشش نيامده بود .عالوه بر اين تمام دستگاه از اينکه روزنامه مستقلي صبحها منتشر
بشود ،و فکر ميکردند من با اين روزنامه خيلي کارها ميتوانم بکنم نگران بود.
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ميترسيدند که مبادا اين روزنامه از اختيار در برود و دردسر تازهاي در فضاي متوقف آن
سالها درست بشود .دستگاه حکومتي خاطرش از من آسوده نبود .هويدا و احتماال علم نظر
موافق داشتند و خود نعمت اهلل نصيري رييس سازمان امنيت نيز چون با اطالعات بسيار
دشمن بود و کينه شخصي داشت و من هم با اطالعات درافتاده بودم ميل داشت که من
يک روزنامه عصر به رقابت با اطالعات در بياورم .و بر سر اين موضوع جنگي در گرفته
بود .من بارها به هويدا گفتم ما نميتوانيم رقابت کنيم .ما ميخواهيم روزنامه صبح
بنويسيم و اين سنت را زنده کنيم که در ايران از بين رفته است .در ايران کسي روزنامه
صبح نميشناسد؛ و همه جاي دنيا روزنامه حسابي روزنامه صبح است .ما ميخواهيم اين
کار را بکنيم .اين موضوع سرانجام در جلسهاي در اواخر با هويدا و نصيري سه نفري حل
شد؛ و من ثابت کردم رقابت امکان ندارد .منظور خود نصيري هم برآوردني نيست که ما
اطالعات را بکوبيم .حاال عالوه بر اينکه ما نميخواهيم ــ ما با اطالعات که طرف نبوديم
ــ ولي اصال نخواهيم توانست .در حالي که يک روزنامه صبح ميتواند وزنه روزنامههاي
عصر را کم بکند ،و اين استدالل پذيرفته شد.
اميرحسينی ــ اين را خود نصيری مستقيم میگفت که من قصد کوبيدن روزنامه
اطالعات را دارم؟

همايون ــ نه ،ولي ميگفت شما بايد يک روزنامه عصر بدهيد در رقابت با اطالعات .ولي
من ميدانستم ،براي اينکه در جريان دشمنياش با اطالعات در سال  1333بودم که
رييس شهرباني بود و مسعودي مجبورش کرد که بيايد و در اداره روزنامه اطالعات در برابر
همه نويسندگان و کارگران معذرت بخواهد ،براي اين که در گوش خبرنگار اطالعات زده
بود .نصيري آدم کينهورزي بود و اين مساله را اصال فراموش نکرد ،تا آخر عمر .کينههايش
تا آخرعمر با او بود .با من هم ميانهاش بسيار بد بود .براي اينکه در جريان همين روزنامه
آيندگان خيلي جلوش ايستادم و بعدها هم خيلي به او بياعتنايي ميکردم .چون اصال
قبولش نداشتم .به عنوان يک انسان خيلي به نظر من کمبود داشت و به عنوان رييس
سازمان امنيت اصال به درد نميخورد .بعدها هم که من به جاهاي باالتري رسيدم او را گاه
و بيگاه ميديدم و اعتنايي به او نميکردم و هيچ وقت ميانهاش با من خوب نبود.
به هر حال راه حلي که به نظرشان رسيد اين بود که خود دولت در اين روزنامه شريک
بشود و کنترل پنجاه و يک درصد سهام با دولت باشد که هر وقت من فيلم ياد هندوستان
کرد بتوانند جلوي من را بگيرند و با اين ترتيب به من يک امتياز دادند .که البته به من
ندادند .به خانمي که از دوستان و همشاگرديهاي کودکي من بود و من معرفي کردم
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دادند .من نميخواستم ،شايد آنها هم نميخواستند ،که امتياز روزنامه به نام من باشد .و من
مدير عامل شرکتي شدم که روزنامه را نشر ميداد و چهل و نه درصد سهام را من و دو تن
از دوستانم تامين کرديم و بقيه از طرف هويدا داده شد.
اميرحسينی ــ بودجه نخست وزيری؟

همايون ــ بودجه محرمانه نخست وزيري .خود هويدا داد .دو تن از افراد هم قرار شد که
نماينده اين سهام باشند .يکي دکتر حسين اهري بود که دوست هويدا بود و از رياست
بانک رهني آمده بود و سخت ناراضي بود و هويدا ميخواست کاري به او بدهد ،يکي هم
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
سخت به قول آمريکاييها  lobbyingکردم که آبروي روزنامهمان ميرود .شما اگر
ميخواهيد بگوييد اين روزنامه ناشرش ساواک است خوب اصال از اول بگوييد .ديگر چرا
آزمون را ميفرستيد .ما هم تعطيل ميکنيم ميرويم پي کارمان .نميشود .يکي دو ماهي
نکشيد و او را از روزنامه برداشتند و او هم رفت و يک کارير اداري ـ سياسي خيلي سريعي
را گرفت و تا باالها رسيد .اهري نماينده دولت در روزنامه بود .خانم آزمون هم نه با نام
شوهرش عضويت هيئت مديره را داشت .ولي آنها مداخلهاي نميکردند .وارد هم در کار
روزنامه نبودند .من هم خوشم نميآمد .من اين روزنامه را سراپايش را خودم درست کردم
اصال خوشم نميآمد مداخله کنند.
اميرحسينی ــ اين دونفر عضو هيات مديره آن شرکت بودند.

همايون ــ بله .يعني به عنوان سهامدار.
اميرحسينی ــ و کسان ديگر؟

همايون ــ خانمي که صاحب امتياز روزنامه بود .جهانگير بهروز هم بود .من بودم و قرار
بود يکي دو نفر ديگر هم باشند که آنها نيامدند و من هم هرچه داشتم واقعا روي اين
روزنامه گذاشتم .پيش از انتشار روزنامه دو تکه زمين را که خريده بودم و در آن سالهاي
بورسبازي زمين ترقي کرده بود فروختم و در سال  69/48پس از مرگ مادرم خانهام را هم
که ديگر نميخواستم در آن بسر برم فروختم و بيحساب و بيدريافت يک رسيد به
صندوق روزنامه ريختم که در پرداخت بخشي از بدهيها چند روزي بيشتر نپائيد.
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اميرحسينی ــ آن خانم کی بود؟

همايون ــ خانم فريده شاهرودي ميرزائي بود .بعد ايشان با روزنامه اختالفاتي پيدا کرد و
کنار کشيد؛ ميخواست مانند مدير روزنامه که او بود عمل کند ولي من سخت اختيار کارها
را داشتم و به نظرم کس ديگري نميتوانست روزنامهاي را که ميخواستم درآورد .امتياز را
به دکتر اهري داديم .من باز از گرفتن امتياز تن زدم .حقيقتا دليلش را نميدانم .شايد آنقدر
دريک کار فرو ميروم که ميخواهم گوشهاي از خودم را آزاد نگهدارم.
اميرحسينی ــ آيا سرمايه روزنامه کافی بود؟

همايون ــ ما با آن سرمايه شروع به کار کرديم .ولي چاپخانه روزنامه را خود من راه
انداختم و همهاش به نام روزنامه بود .در همان سال  67/46پيش از انتشار روزنامه به
نمايشگاه چاپ در دوسلدورف رفتم .به نمايشگاهي به نام  Drupaکه هر چهارسال يکبار
برگزار ميشود ،براي ديدن ماشينهاي چاپ مناسب؛ و آنجا از غرفه چاپ الينو تايپ ديدن
کردم که در اطالعات ماشينهايش را ديده بودم .و اين الينو تايپ ماشينهاي حروفچيني
ميساخت و براي خط عربي ـ فارسي با حجم تقريبا دو برابر ماشينهاي التين کار ميکرد
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؛
شايد  14۵کاراکتر بجاي  92تا .ماشينهايي که اطالعات و کيهان براي تايپ عربي و
فارسي استفاده ميکردند خيلي گران بود .من رفتم به کارخانه در نزديکي منچستر و آنها
گفتند که ما داريم ماشينهايي براي عربي ساده شده ميسازيم که با همان تقريبا 92
نشانه بتواند کار کند .يک خرده بيشتر از التين .يک مقدار عاليم التين را بر ميداشتند و
عاليم عربي مي گذاشتند و اين ماشين تازه يک مخزن ،به اصطالح يک ماگازين ،داشت
در برابر ماشينهاي معمولي خط فارسي که دو مخزن داشت .در آنها حروف از دو صفحه
ميريخت پايين ،در اين ماشين از يک صفحه ميريخت .يک هفتهاي آنجا ماندم و با
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
نقطه گذاري گذاشتيم .خالصه طرح تازهاي داديم براي فارسي که به همان مناسبت
ت خفيف مناسبي هم دادند .چهار دستگاه ماشين سفارش دادم که هاگوپ گابريليان نماينده
الينوتايپ در ايران پانزده در صد پيش پرداخت بهايش را داد .يعني صدهزار تومان و بيشتر
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که براي بازکردن  Letter of creditورقه اعتباري ،الزم است ،خود نماينده پرداخت .او در
همان اوقات ب ا من دوست شده بود و در اروپا هم با هم بوديم و اعتقاد به من داشت و هيچ
سندي هم از من نگرفت .گابريليان کسي بود که صنعت چاپ ايران را به ابعاد جهاني
رساند .نه تنها بزرگترين ماشينهاي چاپ را که ميتوانستند صدها هزار کتاب و روزنامه
صحافي شده بيرون بدهند بلکه چاپخانههاي بزرگ براي جعبه و شيشه و بستهبندي
بازرگاني با توليد انبوه نيز به پايمردي او به ايران راه يافت .او عالوه بر کار دارو که بخش
اصلي بازرگاني او بود دائما در جريان پيشرفتهاي چاپ قرار داشت و فکر نميکنم کسي
در ايران از اين نظرها به پاي او ميرسيد.
بعدا من از طريق آگهيهايي که موسسات نشر که اغلب دوست من بودند در آيندگان دادند
اين پول را به او پس دادم .يعني اين ماشينها از طرف من به روزنامه آمد بدون اينکه در
دفترها منعکس بشود .و بقيه پول ماشينها را هم همينطور از محل آگهي و درآمدهاي
روزنامه چندين سال بعد داديم .بابتش هم رفتيم به دادگاه ،بابت وامي که از بانک صادرات
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
از دوستانش راه انداخت و از بزرگترين موسسات مالي ايران کرد ،با من توسط جهانگير
تفضلي از سهامداران بانک ،دوستي داشت .با دکتر اهري به ديدار ممتاز ،سرهنگ پيشين و
رئيس گاردخانه مصدق ،که رئيس شعبه بازار بانک صادرات بود رفتيم و در برابر سفتههائي
که امضا کرديم چند ميليون ريال بقيه پول ماشينها را وام دادند .اين وام را تاچند سال بعد
که وضع آگهيمان بهتر شد توانستم بپردازم .اقساطش عقب ميافتاد و بانک ما را به
دادگاه برد و در دادگاه من حق را به بانک دام و به پرداخت جريمه محکوم شديم.
پس از کار حروفچيني به ماشين بزرگ چاپ که ضرورت داشت پرداختم .روزنامه کيهان
چاپخانه اش را گسترش داده بود و ماشين روتاتيوش که آن زمان دوازده سالي از کارش
ميگذشت روي دستش مانده بود .فروش آن ماشين به يک روزنامه ديگر که بهر حال
رقيبي ميبود هر چه هم به سود همه طرفها ،در منطق ايراني معمولي نميگنجيد .اگر
پادرمياني دوستم ايرج تبريزي از مديران کيهان که خود يک امپراتوري مطبوعاتي در
درون آن موسسه راه انداخت و گشاده نظري استثنائي دکترمصطفي مصباحزاده نميبود ما
هرگز داراي آن ماشين نميشديم .دکتر مصباحزاده نه تنها ماشين را به ما فروخت دو تن
از کارکنان طراز باالي کيهان را هم به ما وام داد که هر شب ميآمدند و ماشين ما را راه
ميانداختند .کيهان پنج ميليون ريال به بانک عمران مقروض بود .ما آن را به همان مبلغ
خريديم و وام بانک عمران به ما منتقل شد .باز در پرداخت اقساط دچار زحمت شديم و
بانک عمران ما را به دادگاه برد و من حق را به بانک دادم و دادگاه ما را به پرداخت جريمه
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محکوم کرد .آن بدهي را هم سرانجام در دهه پنجاه پرداخت کرديم .در خريد ماشين
چاپ ،بانک عمران به سفتههاي بياعتبار ما اکتفا نکرد و تضمين ملکي خواست .دوستم
دکترسيروس آموزگار خانهاش را که تازه خريده بود به گرو داد و خانه داشت از دستش
ميرفت .او از آن مردان است که خود صدها دوست دارد ولي به عنوان تنها دوست براي
هريک از آنها بس است .دکتر آموزگار بيش از اينها به گردن آيندگان حق دارد .يک سال
پس از انتشار روزنامه وضع مالي ما ياسآور بود و روزنامه ميرفت که تعطيل شود .من به
بنبست رسيده بودم و همان زمان ،در اواخر پائيز  1968/1347دعوتي براي يک سفر گرد
جهان از وزارت بهداري داشتم .با دکترسيروس آموزگار که همکاريهائي با آيندگان داشت
گفتگو کردم و اداره مالي روزنامه را به او سپردم و به سفر رفتم .او با کارداني و به ياري
ارتباط گستردهاي که با گروههاي اجتماعي گوناگون داشت توانست سر و صورتي به کارها
بدهد و چند سالي در همان سمت کار کرد.
سال ها بعد که به وزارت اطالعات و جهانگردي رفتم فرصتي را که براي بازپرداخت بدهي
اخالقيام به کيهان ميجستم بدست آوردم .در آن وزارت براي تعيين نرخ آگهيهاي
دولتي که بودجه هنگفتي داشت جدولي بر پايه شمارگان (تيراژ) روزنامهها تدوين کرده
بودند که کيهان را در رديف باالتر از اطالعات ميگذاشت .در آن زمان کيهان به اندازهاي
از رقيب خود پيش افتاده بود که همرديف نگه داشتنش با اطالعات نامنصفانه مينمود .اما
هيچکس جرئت نکرده بود دستي در وضع موجود ببرد .من ،چنانکه در درجه بندي هتلها
نيز عمل ميکردم ،بي درخواست کيهان آن روزنامه را در رديف باالتر از اطالعات گذاشتم
و بهايش را با دشمني اطالعات که نزديک بود تا نابودي من برسد پرداختم.
براي محل چاپخانه الزم بود جائي را بسازيم .به رئيس سازمان اوقاف دکترنصير عصار
پيشنهاد کردم که زميني به ما به اجاره درازمدت دهد ،اگر اشتباه نکنم نود و نه ساله ،و ما
ساختماني برآن بسازيم و سالي  12درصد بهاي زمين را بابت اجاره بپردازيم .پيشنهادي
بود غيرعادي و براي موسسه محافظهکار دولتي غيرقابل هضم ،ولي او به من لطف داشت
و متقاعد شد و دوازده درصد اجاره ،هر زباني را ميبست .زميني در خيابان فروردين ،کنار
خيابان شاه افتاده بود بين ورثه که دعوا داشتند .به راهنمائي يکي از کارمندان سازمان
اوقاف ،آقاي مصداقي ،که مرد بسيار خوب با ذوقي بود زمين را يافتيم و به اوقاف پيشنهاد
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
انداختيم .براي دفتر روزنامه در همان محل ،بر خيابان شاه ،ساختماني را اجاره کرديم که
مشرف بود به ساختمان چاپخانه و کارمان راه افتاد .بعدها يک طبقه ساختمان پهلوئي آن
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جا را هم به نام روزنامه خريدم و آنها را بهم وصل کرديم .مطالب روزنامه و نمونههاي
چاپي را با سيمهائي که از سالن هيات تحريريه به ديوار چاپخانه کشيده بوديم توسط
سطلي پائين ميفرستاديم و بر ميگردانديم .زيرسازي بخشي از زمين را هم که براي دفتر
روزنامه کنار گذاشته شده بود انجام داديم ولي هيچگاه پول کافي براي ساختنش فراهم
نشد .پس از تجربهام با بانکها رغبتي به وام گرفتن نداشتم.
آيندگان از هر نظر روزنامه مهمي شد با همه مبارزه سختي که روزنامههاي صبح با آن
کردند .بعد که چاپخانه را درست کرديم نوشتند که ما آن را از اسرائيل گرفتهايم .مانند
بيشتر کارهائي که کردهام کسي باور نميکرد که خودم توانسته باشم؛ و در آن فضاي
توطئهانديشي بجاي تفکر ،دنبال دستهاي ناپيدا ميگشتند .اما من نيز با بيپروائي و رفتار
برکنارم کمکي به خود نميکردم .چاپخانه تازه راه پيشرفت را بر آيندگان گشود .پيش از
آن روزنامه دوازده صفحهاي ما که قطعي ميان مجالت هفتگي و روزنامههاي عصر داشت
در دو چاپخانه چاپ ميشد و در صحافي ديگري ،صفحات چاپ شده را تا ميکردند و
چهار صفحه الئي را در ميان هشت صفحه روئي ميگذاشتند .سازمان دادن اين کار و
رساندن روزنامه به مرکز پخش روزنامهها و فرودگاه و گاراژها در نخستين ساعات بامدادي
با امکانات محدود ،دشوارترين کار تشکيالتي است که در زندگيام کردهام .شبهاي دراز
در چاپخانههاي دو گانه و در صحافي به عقالني کردن فرايند چاپ و صحافي و رساندن
روزنامهها گذراندم و با بررسي شيوه کار صحافان ،يک سيستم خط زنجير به ايشان
آموختم که بر سرعتشان افزود.
اميرحسينی ــ به اين ترتيب تا زمانی که اولين شماره آيندگان منتشر بشود شما
فقط درگير کارهای روزنامه آيندگان بوديد .در اطالعات که ديگر مقاله
نمینوشتيد.

همايون ــ نه از اطالعات که در سال  1342بيرون آمدم.
اميرحسينی ــ در فرانکلين هم که ديگر نبوديد .به اين ترتيب وقتتان فقط صرف
مساله...

همايون ــ ببخشيد من يادم رفت .هنگامي که در  1964/1343مسافرتم به هاروارد را
مي خواستم آغاز کنم موسسه فرانکلين که قبال با من کار کرده بود و خيلي راضي بودند،
خواهش کردند که از شرق به امريکا بروم و سر راه از شعبههاي آسيايي موسسه بازديدي
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بکنم و گزارشي بنويسم و من از شعبههاي آسيايي موسسه از کابل تا جاکارتا بازديدي
کردم و گزارشي نوشتم که يکي از آنها را در مالزي ،آن وقت مااليا نام داشت ،روي
گزارشي که من نوشته بودم تعطيل کردند .چون ديدند اصال زائد است و خيلي وضع خرابي
داشت .از گزارش من خيلي خوششان آمد و مسلما با نظر موافق رئيس ايراني فرانکلين ،به
من پيشنهاد کردند که پس از پايان دورهام در هاروارد ،نماينده سيار آن موسسه در آسيا
بشوم .وقتي برگشتم به ايران رفتم به موسسه فرانکلين و دفتري به من دادند و من شروع
کردم به مسافرت در آسيا .يعني در آن دو سالي که ميخواستم آيندگان را منتشر کنم و
تالش ميکردم ضمنا نماينده موسسه فرانکلين در آسيا بودم و مرتبا سفرهايي ميرفتم .از
افغانستان شروع ميشد و گاهي تا ژاپن ميکشيد .در ژاپن البته موسسه دفتري نداشت ولي
براي نمايشگاههاي نشر و امثال اينها گاهي هم به ژاپن ميرفتم و سفرهاي خيلي جالبي
برايم بود به مناطقي از دنيا که هيچوقت نديده بودم.
در آن مدت در کار مبارزه با بيسوادي هم توسط صنعتيزاده که انرژي و ابتکارش حدي
نميشناخت شرکت داشتم .مبارزه با بيسوادي زير نظر شاهدخت اشرف و در مراحل
مقدماتياش بود .سازمان آن مبارزه را در خوزستان من پايه گذاشتم .تفصيلش اين بود که
صنعتي زاده پيشنهاد کرد براي اين کار به خوزستان بروم و گفت ترتيباتش داده شده است.
من به آبادان رفتم و هيچکس در فرودگاه نبود .چاره را در اين ديدم که به دفتر سيامک
مصدقي که مسئول شرکت نفت در آن مناطق بود بروم .مرا ميشناختند و درها به رويم
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
وزارت کشور کالسها راهاندازي شدند .بعدا شاهدخت و گروهي براي سرکشي به
خوزستان رفتند و من هم بودم.
يک کار مربوط به آموزش ديگر هم در آن دو ساله نمايندگي موسسه فرانکلين در آسيا از
دستم برآمد .محمد بهمنبيگي را که در کار آموزش عشايري بود از نامش ميشناختم.
روزي به دفترم در فرانکلين تلفن کرد و قراري گذاشتيم .برايم از کارهايش گفت و من
سخت عالقه مند شدم .دعوت کرد از آموزشگاهش ديدن کنم .به شيراز رفتم و از آنجا به
منطقه قشقائي رفتيم و سه روز در دهکدههاي عشايري ميگشتيم و در چادرهائي که ميز
و نيمکت و تخته سياه گذاشته بودند دختر بچهها و پسر بچهها را ميديدم که درسهاي
دوره دبستان را ميخوانند؛ همه از هوش و انرژي ميدرخشيدند و فلسفه پرورشي
بهمنبيگي آن بود که بچهها خود را نشان دهند و اثبات کنند و دچار کمروئي نباشند و
بچهها به هر پرسشي در آنچه خوانده بودند به تندي و با صداي بلند پاسخ ميدادند و بر
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هم پيشي ميگرفتند .شرايط زندگي در آن دهکدهها مانند صدسال پيش بود و من
وسواسي ،چاره را در هرچه کمتر خوردن ميديدم ولي شادترين روزها را در ميان آنها
گذراندم .بهمنبيگي مي خواست يک دبيرستان عشايري هم بسازد و حيف بود که تحصيل
آن بچههاي با استعداد نيمهکاره بماند .من از او شمار احتمالي دانشآموزان چنان
دبيرستاني را پرسيدم و هزينه ساالنه و سودمنديهاي يک دبيرستان عشايري را که همراه
قبيله ،گرمسير و سردسير ميکند به تخمين آوردم و طرحي را که نوشته بودم به هويدا
دادم و او دستور اجرايش را داد.
در پايان سال  134۵از فرانکلين هم بيرون آمدم .آن کار هم باز در اختالفاتي که با
موسسه فرانکلين در تهران پيدا کردم از بين رفت و ديگر در سال  1346سراسر دنبال
تهيههاي روزنامه بودم .چاپخانه روزنامه درسال 13۵0راه افتاد ولي کارهايش را قبال آماده
کرده بودم.
اميرحسينی ــ آيندگان از همان ماههای اول فروش موفقيتآميزی داشت يا
اينکه طول کشيد تا به آنجايی که شما در نظر داشتيد برسد؟

همايون ــ نه فروشش کم بود .از سه چهار هزار تجاوز نميکرد .به تدريج زياد شد .براي
اينکه در فضاي خيلي خصمانهاي شروع کرد .همه ميگفتند يا مال اسراييل است يا مال
“سيا“ يا مال ساواک است .در مورد ساواکش يک مقدار حق داشتند ولي آن را هم ما از
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.
من مواضع ضد اسرائيلي هيچ وقت نداشتم .فکر ميکردم ايران در منطقهاي قرار گرفته
است که اسرائيل متحد استراتژيک ماست .به ما مربوط نيست که فلسطينيها با اسرائيل
دعوا دارند .مشکل خود عربهاست .در آن مقاالت چهارگانه “طرحي براي سياست خارجي
ايران“ اين موضوع را پرورانده بودم .هيچ وقت در زندگي گرايش خاص هوادار عرب
نداشتم و يک ناسيوناليست ايراني بودم ،خوب با آن عوارضي که در فضاي
“روشنفکري“ آن زمان داشت و افتد و داني .من از مواضع مستقل بين اعراب و اسرائيل،
نه لزوما طرفدار اسرائيل ،دفاع ميکردم .يک وقت که تيم فوتبال اسرائيل در تهران مسابقه
داشت و صحبت اين بود که ميريزيم ميزنيم ،ميکشيم؛ من مقالهاي نوشتم که ما درگير
يک مسابقه ورزشي هستيم نه يک جنگ؛ و يهودي و مسلمان ندارد و اسرائيل ندارد و
مردمان همه برابرند و بخصوص بعد از آن تجربه سومکا که گرايشهاي فاشيستي
زنندهاي داشت ،بسيار از آن طرف افتادم و سخت ليبرال شدم .چون از نظر مذهبي هم از
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شانزده سالگي  agnosticبودم و اصال اعتقادات مشخصي نداشتم و فکر ميکردم که به
من اصال مربوط نيست و اين مسائل در حيطه من نميگنجد .همه مذاهب برايم يکي
بودند و اين موضعي که من در مسابقه فوتبال ايران و اسرائيل گرفتم که خوشبختانه به
پيروزي ايران انجاميد .شايد هم اسرائيليها متوجه خطر شدند و زياد تالشي نکردند،
نمي دانم .اينها همه مرا به عنوان يک هوادار اسرائيل معرفي کرد .دوبار دعوت به آمريکا
هم تعبير شد به عامل سيا بودن .البد من چون عامل سيا بودم دعوت شدم .در حالي که
آنها دنبال روزنامهنگاران برجسته ميگشتند و کسان ديگري هم به امريکا دعوت شدند،
خيلي کسان .منتها آن بورس هاروارد نصيب کسي نشد .اينها جلو پيشرفت روزنامه را تا
سال ها گرفت ولي خود روزنامه بقدري خوب بود و متفاوت بود که اصال در روزنامهنگاري
ايران تاثير کرد .يک نگاه به روزنامههاي اطالعات و کيهان بعد از انتشار آيندگان و پيشش
نشان ميدهد که چقدر ما اصال شيوه روزنامهنگاري را عوض کرديم .کم کم مردم به
طرف آيندگان آمدند .هيچ وقت روزنامه بزرگي نشد .در آخرين ماهها تا من بودم بيش از
سي چهل هزار در روز منتشر نميکرديم .ولي خيلي روزنامه متنفذي بود يعني گزارشها و
مقالههاي آيندگان ،سرمقالههاي آيندگان ،آن وقت هم من عموما سرمقالهها را راجع به
ايران مينوشتم ،در سياستگزاريها اثر ميکرد ،خيلي بيش از يک روزنامه معمولي ،ولي نه
آن اندازه که راضي باشم .بسياري از روزنامهنگاران درجه اول را ما در آيندگان معرفي
کرديم و پرورش داديم .چون هرجا دنبال استعداد بودم و هرکس در يک روزنامه
دانشجويي هم چيزي مينوشت که خوب بود دعوت به همکاريش ميکردم و ميگذاشتم
تا بدرخشد ،اين شيوهاي بود که در مطبوعات ايران ديده نشده بود.
اميرحسينی ــ آيا درآن سالها آيندگان سانسور هم میشد؟

همايون ــ مانند روزنامههاي ديگر.
اميرحسينی ــ جدا از اينکه ساواک به هر حال ماموری در روزنامه داشت و نيمی
از آن به دولت تعلق داشت .يعنی ماموری بود که خط بکشد روی بعضی واژهها
روی بعضی جملهها يا اصوال مقالهای را کنار بگذارد؟

همايون ــ نه ،رفتاري که با آيندگان ميشد هيچ تفاوتي با روزنامههاي ديگر نداشت .آن
مامور ساواک هم يکي دو ماه بيشتر نبود .ساواک چند ماهي پس از انتشار روزنامه و
احتماال به دليل کنار گذاشته شدن آزمون ،عالقهاش را به آيندگان از دست داد .نفس
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سرمايهگذاري دولت هم در روزنامه کمترين اثري در جريان روزانه کار نميبخشيد .براي
اينکه نمايندهاش ماهي يک دفعه هم به روزنامه نميآمد .من اصال عالقهاي نداشتم که به
روزنامه بيايد و در نتيجه عين رفتاري که با ديگر روزنامهها ميشد با ما هم ميشد؛ بدين
معني که تابع سياست دولت بود که فرق ميکرد .گاه همه تيترها را براي مامور دولت
ميخوانديم .يکي دو مورد ،مواقع بحراني کساني ميآمدند و روزنامه را نگاه ميکردند ولي
اصوال از پيش عناوين خوانده ميشد و هميشه هم دستورعملهايي هر روز به روزنامهها
داده ميشد که اين را بنويسيد آن را ننويسيد .مسايلي که مهم بود يا بايست ناگفته بماند.
وگرنه همه تيترهاي روزنامه را ميخواندند که اينهاست؛ مقاالت اين است .اگر مطلبي مورد
نظر بود ميفرستادند.
اميرحسينی ــ تلفنی برای کسی در سازمان امنيت خوانده میشد؟

همايون ــ بله سازمان امنيت .بعدا وزارت اطالعات .ولي اوايل همهاش سازمان امنيت بود.
اميرحسينی ــ اينگونه نبود که کسی از آن دستگاه در ساختمان روزنامه دفتر...

همايون ــ جز در موارد استثنايي.
اميرحسينی ــ دفتر داشته باشد .ميز داشته باشد؟

همايون ــ نه ،ولي در سالهاي  40و  41دورهي اميني مثال ،کسي از ساواک ميآمد و در
هيئت تحريريه مينشست.
اميرحسينی ــ در اطالعات؟

همايون ــ بله آن وقت من در اطالعات بودم .اواخر نخستوزيري اميني بدترين دوره
رفتار با مطبوعات بود در آن سالها.
اميرحسينی ــ در مورد سانسور در روزنامه آيندگان میفرموديد.

همايون ــ در دوره آيندگان خيلي کم اتفاق ميافتاد که کسي مستقيما روزنامهها را
سانسور کند و از راه دور انجام ميگرفت .چه از طريق دستورعملهايي که مقامات مسئول،
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ساواک و بيشتر وزارت اطالعات و گاه خود نخست وزير ميدادند يا اطالعي که از سوي
روزنامه به مقامات داده ميشد که چه مطالبي دارد .و اين کار تقريبا هر روز بود .هر روز
روزنامه ميبايست بگويد که چه چاپ ميکند .ولي به آنجا البته ختم نميشد براي اينکه
گاه ميشد که مقامات باال يعني پادشاه مطلبي را نميپسنديد حتا پس از همه اين مقدمات
و آن وقت بهمن راه ميافتاد ،توفان ميشد و شاه به نخستوزير ميگفت و يا مثال وزير
دربار به نخستوزير ميگفت .بعد نخستوزير به وزير اطالعات ميگفت بعد او يا مستقيم
تلفن ميکرد به مسئوالن روزنامهها از جمله مثال به خود من يا توسط معاون يا مدير کل
مطبوعاتي اين کار انجام ميگرفت و ساعتها وقت صرف ميشد براي توضيح دادن ،براي
گله گزاري ،تهديد ،انواع و اقسام ،بسته به ميزان خشمي که پادشاه نشان داده بود ،و
گاهگاه هم کار به آنجا ميکشيد که يک روزنامهنگار يا سردبير از نوشتن يا از حضور در
روزنامه ممنوع ميشد .ولي معموال اين مجازاتها جنبه هميشگي نداشت و بعد از مدتي بر
ميگشتند .يکي از همکارانم جهانگير بهروز که روزنامهنگار طراز اولي است در سال سوم،
االن درست خاطرم نيست شايد به مناسبت هزارمين شماره روزنامه ،به دليل مطلبي که در
آيندگان نوشته بود و به دليل مسافرتي که به آلمان شرقي و ديدار با ايرج اسکندري کرده
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.
پيش از آن نوبت خود من رسيده بود .سال  69/48بود .چند مطلب پشت سرهم که نوشته
بودم کاسه صبر را لبريز کرد .از جمله مثال سفري همراه همسر آيندهام به خراسان کرده
بوديم به دعوت سازمان اوقاف و در خراسان متوجه شدم که تمام خيابانها به نام اعضاي
خاندان سلطنتي وقت است و بعضي از خيابانها نام مکرر خاندان سلطنتي وقت را دارد .اما
خراسان در ميان استانهاي ايران از استانهايي است که چنانکه فرانسويها در باره
فرانسه مي گفتند اگر بخواهند مجسمه مردان بزرگش را بتراشند سنگ کم خواهد آورد و
يک اشاره به هيچکس نبود .حاال گاهي فردوسي ،ولي ديگر هيچ .و من نوشته بودم که
ايران تاريخش از سي سال پيش شروع نميشود .ايران تاريخ درازي دارد و در اين
نامگزاريها بايد به تاريخ هم نگاه کرد .يک ميدان سامانيان ،يک خيابان سامانيان در
مشهد نيست در حاليکه اگر سامانيان نميبودند خراسان به اين صورت و بعد هم ايران
نمي بود و اين خيلي اسباب رنجش شده بود ولي واکنشي در اين مساله نشان داده نشد .يا
مقاله ديگري نوشتم و در آن اشارهاي کرده بودم به اين که مواد انقالب سفيد ،که آن
موقع رسيده بود به سيزده يا چهارده اصل ،بيشترش جنبه اداري دارد و درست نيست که ما
اينها را به عنوان انقالب بناميم .سرانجام از طرف وزير اطالعات به من گفته شد که حق
رفتن به روزنامه را ندارم ولي ميتوانم همچنان مقاالتي بنويسم ،و پنج هفتهاي به روزنامه
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نميرفتم و مقاالتم را ميفرستادم تا بعد وزير اطالعات جواد منصور که از مصداقهاي
بزرگ منشي و نجابت است با هويدا صحبت کرد .هويدا به عرض رساند و در يک موقع
خوشي دستور داده شد که من ميتوانم برگردم.
اميرحسينی ــ از اين گرفتاریها زياد بود؟

همايون ــ بله ،بدترين خاطرهاي که دارم مال يک دو سال اول آيندگان است که يک روز
صبح زود به دفتر جواد منصور خوانده شدم و در آنجا نصيري هم بود و صالحيار و بهروز؛ و
نصيري به مطلبي که در روزنامه آن روز بود اعتراض داشت و گفت گردانندگان روزنامه
يکيشان با سيا و موساد مربوط است که اشارهاش به من بود و يکي کمونيست است که
منظورش صالحيار بود و يکي هم با شوروي ارتباط دارد که به بهروز اشاره کرد .من البته با
خونسردي پاسخش را دادم و جلسه تمام شد ولي چنان حمله سخت مستقيمي ميتوانست
خبر از شرايط دشوار روزنامه بدهد .شگفتآور است که با يک چنان دشمنيهائي روزنامه
ماند و پيش رفت.
اميرحسينی ــ در يادداشتهای آقای علم در روز  25شهريور  1353میخوانيم
که شاه از مقاله آن روز شما در آيندگان بسيار ناخرسند بوده است 25 .شهريور
سالروز آغاز دوران پادشاهی ايشان بود .خاطرتان هست چه نوشته بوديد و بدان
سبب دچار مشکلی هم شديد؟

همايون ــ  2۵شهريور هر سال فرصتي براي ارزيابي اوضاع کشور بود که ناچار به شاه بر
مي گشت براي اينکه مرکز همه چيز بود .من به شيوه معمول خود انتقادها را در ستايش
پيچيده بودم و شاه باهوشتر از آن بود که نفهمد .ولي واکنشي نشان نداد.
اميرحسينی ــ شما در آغاز صحبت راجع به روزنامه آيندگان گفتيد که عباس
مسعودی به نوعی کمک کرد .من متوجه نشدم منظورتان چه بود.

همايون ــ به صورت منفي .منظورم اين بود .دشمني نصيري با او انگيزهاي بود براي اين
که اجازه دهند من روزنامهاي انتشار بدهم که با او در بيفتم .ولي بعد من ديگر با او در
نيفتادم و آيندگان کاري با اطالعات نداشت .علت اصلي دشمني نصيري با من نيز همين
بود که به انتظار انتقامگيري از مسعودي با من که هيچ نميپسنديد از ناچاري و چون کس
ديگري ر ا نداشت همراهي کرده بود ولي در نهايت انتظارش را برنياورده بودم .او خودش را
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مغبون ميدانست .در همه مدتي که از درون سيستم کار کردم وضع همينگونه بود؛ از يک
طرف ناچاري کار کردن با من ،از يک طرف انتظار فرصت براي زمين زدن من .اما اين
براي من پذيرفتني بود چون در طبيعت جنگ چريکي سياسي است که خودم گزارندهاش
بودم.
اميرحسينی ــ رقابت دو روزنامه بزرگ عصرتهران ،کيهان و اطالعات با آيندگان
يک رقابت صرفا حرفهای بود يا اينکه به نوعی دوستانه بود .منظورم اين است
که سعی میکردند روزنامه خودشان را بهتر کنند در رقابت با آيندگان يا اينکه
سعی میکردند از نفوذی که آن دو شخص يعنی آقای مصباحزاده و آقای
مسعودی داشتند ـ بهر حال هردو سناتور بودند و سابقه ساليان دراز
روزنامهنگاری و مطمئنا دوستی با رجال مملکت داشتند ـ موانعی بر سر راه
انتشار آيندگان ايجاد کنند؟

همايون ــ نه .غير از کارشکنيهاي پارهاي نمايندگانشان در شهرستانها و کوشش ناکامي
در جلوگيري از پخش روزنامه در تهران حقيقتا موانعي ايجاد نکردند .نميتوانستند جلو
انتشار روزنامه را بگيرند ولي رقابتي هم نبود براي اينکه ما در وضعي اصال نبوديم که
رقابتي بشود .آنها خيلي از ما قويتر بودند ،ما خيلي کوچکتر بوديم .بعدهم ما هرکدام حد
خودمان را شناختيم .آنها ميدانستند که از نظر انتلکتوئل نبايد اصال با آيندگان وارد رقابت
بشوند .امکان برايشان نداشت .ما هم ميدانستيم که از نظر شمارگان (تيراژ) گسترده،
تودهگير ،هرگز اميد رقابت با آنها را نداريم .اصال ويژگي منحصر آيندگان اولويت نداشتن
شمارگان بود .واالئي  excelenceتا جائي که براي ما امکان ميداشت ارزشي باالتر از
کاميابي بازرگاني بشمار ميرفت .من هيچگاه از چنان اولويتي پشيمان نشدهام .در آيندگان
با تسليم نشدن به چپگرائي در سياست و هنر از بخش بزرگي از خوانندگان چپگرا چشم
پوشيده بوديم .نويسندگان چپگراي خود ما نيز منطق روزنامه را پذيرفته بودند که
استاندارد ،باال برتر از پسند زمانه است .ميان ما و دو روزنامه عصر يک نوع تقسيم کاري
شده بود .ما روزنامهاي به قول انگليسيها  highbrowبوديم يعني باال ابرو .کساني که يک
کمي خودشان را ميگيرند ابروانشان را باال ميگيرند .انگليسها اين اصطالح را از آنجا
ساختهاند .آنها هم روزنامه  middlebrowبودند .به اصطالح بيشترروزنامههاي متوسط
بودند در صف عموميتر جامعه .ما سرآمدان جامعه را بيشتر طرف خطاب قرار ميداديم.
ا ين است که روزنامه ما اصوال روزنامه سرامدان بود ،آنها که نگرش متفاوتي را
ميپسنديدند :دانشجويان ،درس خواندهها ،انتلکتوئلها ،مقامات سياسي ،مقامات باالتر
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اداري .تقسيم کار ديگر در زمينه “تعهد“ به اصطالح آن روزها بود .روزنامههاي مهم ديگر
و عموم هفتگيهاي روشنفکرانه ،حتا ارگان حزب يگانه نيز ميدان تاخت و تاز روشنفکران
متعهد بودند .روشنفکراني که در آيندگان مينوشتند اگر هم “متعهد“ بودند در روزنامه نگاه
بيطرفانهتري داشتند .نه ،رقابتي نبود .و من هيچ گلهاي ندارم .برعکس ،روزنامه کيهان نه
تنها چاپخانهاش را يعني ماشين چاپش را به ما فروخت ،که خوب به خودش هم خدمتي
کرد ،بلکه خدمه فني چاپخانه را هم به ما وام داد و ما به کمک آنها روزنامه را منتشر
کرديم و اضافه کار بهشان ميداديم .اطالعات کاري به کار ما نداشت و برعکس از دهه
پنجاه روابط ما با اطالعات هم خوب شد با همه آن مبارزه قبلي ،و در مذاکراتي که با
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
نماينده هر سه روزنامه بودم که با سنديکاي کارکنان و با سنديکاي خبرنگاران قراردادهايي
سراسر به سود روزنامهنگاران و کارکنان بستيم .وقتي هم مسعودي درگذشت ،شايسته
ترين تجليل را ما از او کرديم در آيندگان؛ براي اينکه ما قدر خدمت مسعودي را بهتر
نشان داديم که حقيقتا براي مطبوعات چه کرد .مطبوعات امروزي به عنوان صنعت را او به
ايران آورد :مطبوعات به عنوان يک  businesبزرگ ،به عنوان يک کسب و کار بزرگ ،به
عنوان حرفة يک عده زياد افراد ،يک کار حرفهاي که با همه سطح جامعه در تماس است.
پيش از او مطبوعات جنبه سياسي و شخصي داشتند ،او مطبوعات را حرفهاي و بازرگاني و
صنعتي کرد که کيهان هم آمد و آن را بزرگتر کرد .ولي در تحليل آخر ،چنانکه يک
همکار نزديکم در آيندگان ،نوشته است ،ما در رقابت پيروز شديم .آيندگان نه تنها به
برتري روزنامه عصر پايان داد روزنامه عصر را در ايران از ميان برد .تازگيها کيهان تهران
نيز روزنامه صبح شده است.
اميرحسينی ــ شما در توضيحاتی که راجع به روزنامه آيندگان میداديد ،اشاره
کرديد که بعضیها آن را اسرائيلی میدانستند ،بعضیها معتقد بودند که
کمکهايش را از  C.I.A.میگيرد .شما در آن سالها يا اصوال هيچوقت به
اسرائيل نرفتيد؟

همايون ــ اول باري که به اسرائيل دعوت شدم ،در سال  1342بود .آن وقت هم يک
برنامه خيلي وسيعي داشتند .از گروههاي مختلف اجتماعي ايران دعوت ميکردند به
اسرائيل براي آشنايي با آن کشور ،و من رفتم و تحت تاثير آنچه که آنها در آن صحراي
بيآب و علف يا باطالقي ميکردند قرار گرفتم که واقعا بسيار خوب کار کرده بودند .همين
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طور تا اکنون که اتفاقات خيلي بزرگتري درآن سرزمين افتاده است و گوشهاي از
بهترينهاي اروپا در منطقه غمانگيز ماست .اسرائيل را کشوري يافتم که در قلب خاورميانه
داشت اروپائي ميشد؛ و من هميشه يک ضعفي به اروپا دارم .من دلم ميخواهد اروپايي
بشويم .و ديدم آنها خيلي اروپايي شدهاند .سفر دوم در سال  1967/1346پيش از انتشار
آيندگان در راه اروپا و ديدار نمايشگاه “دروپا“ براي ماشينهاي چاپ بود و جنبه بکلي
شخصي داشت و ارتباطي به مسايل رسمي و دولتي پيدا نکرد .يعني با کسي در تهران آشنا
شده بودم که از اسرائيل آمده بود و من ميخواستم ببينمش و آخرين سفر هم در آن دوران
در سال  1968/1347بود که سر راهم در بازگشت به ايران يک دو روزي توقف کردم باز
براي ديدن او ،صرفا براي خداحافظي و پايان يک دوستي .در نتيجه آنچه که من از
اسرائيل ديدم بيشتر مربوط به پيش از انتشار آيندگان است.
سفر سال  67/46به اسرائيل چند روز پيش از آغاز جنگ شش روزه روي داد .پيش از سفر
در يک مصاحبه تلويزيوني در تهران پيشبيني کرده بودم که جنگ خواهد شد و اعراب
شکست خواهند خورد .اين در فضائي بود که يکي از به اصطالح روشنفکران مشهور زمان
و از سران گرايش چپ که گرايش مسلط جامعه ايران بود پس از شکست ارتشهاي مصر
و اردن و سوريه ،در ميان باور عمومي سرامدان فکري وقت و روشنفکراني که هرچه را
ميخواستند ميپذيرفتند ،نوشت که هواپيماهاي امريکائي و انگليسي فرودگاههاي مصر را
بمباران و نيروي هوائي آن را نابود کردند و باعث شکست اعراب شدند .از سفر من چند
تني همکاران مطبوعاتي آگاهي داشتند و ذهن خيالپرور دوست و دشمن ميان آن
پيشبيني دقيق و مسافرت من رابطهاي شيطاني برقرار کرده بود .من سه چهار روزي که
در تل اويو و اورشليم ماندم شاهد بسيج ارتش اسرائيل و سربازان ذخيره از زن و مرد بودم
و تا خبر انتصاب ژنرال موشهدايان را به وزارت دفاع شنيدم به دفتر هواپيمائي رفتم و روز
 ۵ژوئن به پاريس پرواز کردم .برايم مسلم بود که جنگ هر لحظه آغاز خواهد شد و فرداي
آن روز نيروهاي اسرائيل کاملترين صورت جنگ برقآسائي را که مارشال گودريان
 Hans Von Guderianاز نظريه پردازانش بود آغاز کردند .آن شيوه جنگي ديگر تکرار
نشد ،تا امريکائيان روايت تازهاش را در دو جنگ خليج فارس آوردند .در راه تهران نيز از
اسرائيل گذشتم و چند روزي ماندم و رژه ارتش اسرائيل را در اورشليمي که پس از دو هزار
سال سراسرش باز به دست اسرائيليان ميافتاد در فضائي که از شارژ الکتريکي نزديک به
انفجار بود تماشا کردم .پس از بازگشت در “بامشاد“ مقالهاي درباره جنگ و فرا آمد ناگزير
آن نوشتم و روحيه مردمان و سياستها و حکومتهاي خاورميانهاي را دربرابر اسرائيليان
قرار دادم که آئينهاي بود که دربرابر حکومت و جامعه خودمان گرفته بودم.
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در مورد سيا خيالپردازيها از اين هم باور نکردنيتر بود .شبي در اوايل آيندگان در خانه
يکي از دوستان مطبوعاتي دعوت داشتم و دير رسيدم .دوستان از دکترسيروس آموزگار
سراغم را گرفته بودند و او با شوخ طبعي معمول خود گفته بود مگر نميدانيد رفته است در
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
درآمد و من مسئول ترتيب دادن کودتاي سيا در اندونزي شناخته شدم .اين باور به اسناد
ساواک هم راه يافت که پس از خواندن مجموعه اسنادش درباره خودم که در کتابي از
سوي واواک جمهوري اسالمي انتشار يافته است ندانستم کدام با من دشمنتر بودهاند؟
افسانه کودتاي اندونزي تا سالهاي بعد از انقالب اسالمي هم کشيد و دوستان چپ و
مترقي و ضد امپرياليست همچنان بر آن باور بودند و دکترسيروس آموزگار خود را ناگزير
ديد دوبار در “روزگار نو“ شوخياش را توضيح دهد .با چنان روشنفکراني آيا هنوز ميتوان
در شگفت بود که چگونه مردم ايران چهره خميني را بر ماه ديدند؟
اميرحسينی ــ همکاران شما در آيندگان چه کسانی بودند؟

همايون ــ اگر بخواهم همه کساني را که در آيندگان نوشتند نام ببرم چيزي نزديک به
“کي چه کسي است“  who is whoجامعه روشنفکري آن زمان ميشود .بسياري از آنها
با آيندگان همکاريهائي داشتند .در پايهگذاري روزنامه قرار بود جهانگير بهروز و
دکترمهدي سمسار و دکترمهدي بهرهمند سهم داشته باشند ولي با نزديک شدن زمان
انتشار روزنامه آن دو تن کنار کشيدند و تنها جهانگير بهروز ماند .در شرکتي که تشکيل
داديم او و خانم فريده شاهرودي ميرزائي سهام مختصري پرداختند و سهم اصلي از آن من
بود .طرح نخستين من آن بود که کارکنان روزنامه در آن سهيم باشند ولي هنگامي که
پاي دولت به ميان آمد و شرط دادن امتياز را کنترل پنجاه و يک در صد سهام شرکت قرار
دادند از آن انديشه منصرف شدم .بهروز در همان سالهاي اول از شرکت رفت و خانم
شاهرودي هم چند سالي بيشتر نماند و من سهام آنها را پرداختم.
نخستين سردبير روزنامه غالمحسين صالحيار بود که مردي درکار خود ورزيده بود و
روزنامه را در نخستين و دشوارترين دورهاش از زمين بلند کرد .او گرايش تند چپ داشت
ولي در همکاري ما مانعي بشمار نميآمد و اين روشي بود که تا پايان در آيندگان ادامه
دادم .در دعوت روزنامهنگاران به همکاري هيچ توجهي به پيشينه ياعقايد سياسيشان
نداشتم .در کنار سردبير از همان آغاز يک ميز ويراستاري داشتيم که يکي ديگر از
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نوآوري هاي آيندگان بود .ويراستاران که در آغاز حسين مهري و هوشنگ وزيري و قاسم
هاشمينژاد بودند وظيفه داشتند که آنچه را در روزنامه چاپ ميشد از نظر نگارشي کنترل،
و غلطها و نارسائي ها را درست کنند .به همت ويراستاران براي نخستين بار يک روزنامه
روزانه با نثري جا افتاده و درست و دور از شلختگي معمول نثر روزنامهنگاري انتشار
مييافت و حتي رسمالخط انضباط ناپذير فارسي هم از يک نظم نسبي برخوردار شد.
صالحيار دو سالي ماند و به اطالعات بازگشت که خانه اصلياش بود .سردبيري را به
حسين مهري پيشنهاد کردم که پس از پرويز نقيبي ،که از سوي راديو تلويزيون به اروپا
ماموريت يافت ،دبير بخش مقاالت و فرهنگي ،به اصطالح صفحات داخلي ،بود که چهار
صفحه از دوازده صفحه را ميگرفت و درکنار آيندگان ورزشي از قويترين بخشهاي
روزنامه و يک نوآوري مطبوعاتي در ايران بشمار ميرفتند .اداره آن بخش را به هوشنگ
وزيري سپردم که در آن صفحات مينوشت و ترجمه ميکرد و شش ماهي نيز آيندگان
ادبي را اداره کرد که روزهاي پنجشنبه همراه روزنامه انتشار مييافت و بيترديد بهترين
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
دوره آيندگان را اداره کرد .من از همانگاه در حزب فعال شده بودم و کار تحريري روزنامه
را با خيال آسوده سراسر به وزيري سپردم .از دبيران بخشهاي روزنامه بايد از هوشنگ
پورشريعتي و حميد اوجي و سيروس علي نژاد (که معاون سردبير خبري هم بود) و
حبشيزاده و بهمن صفوت و مسعود مهاجر و فيروز گوران نام ببرم که پس از آزادي از
زندان به دليل فعاليتهاي سياسي ،موسسه کيهان از بازپذيرفتنش خودداري کرد و من به
سفارش ايرج تبريزي رئيس بخش شهرستانها و ناشر کتاب جمعه کيهان او را به دبيري
بخش خبرهاي شهرستانها گماردم که بسيار خوب اداره کرد .تبريزي دوستي استوار و با
ارزش و مردي توانا و درستکار و خوشفکر است و در متقاعد کردن موسسه کيهان به
اينکه ماشين چاپش را به ما بفروشد و کارکنان فني را به ما وام دهد سهم اساسي داشت.
ما با کيهان چند مورد مبادله همکاران داشتيم .خسرو گلسرخي را هم که از بينظمياش
شکايت داشتند به او تحويل دادم که به کتاب جمعه کيهان فرستاد .از نويسندگان و
همکاران تحريري ،نام هائي که به يادم مانده است و بيشتري را از ياد بردهام يداهلل
ذبيحيان و شهرآشوب اميرشاهي و فريدون پزشکان و بهروز صوراسرافيل و دکترپرويز
ممنون و بيژن خرسند و بيژن مهاجر و همايون مجد و محمد قائد و ايرج اديبزاده و پرويز
پرتو و روبن شاهنظريان والله تقيان و بهنام ناطقي و بتول عزيزپور و محمود احمدي و
مهرداد حقيقي و دکتر شاپور زندنيا را ميتوانم ياد کنم که او هم پس از آزادي از زندان (به
دليل همکاري با سپهبد بختيار و اقدام به قيام مسلحانه) به استخدام آيندگان درآمد.
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کاريکاتورهاي ما را کامبيز درمبخش ميکشيد .بسياري از ناماوران مطبوعاتي که بعد ها بر
روزنامهنگاري ايران درخشيدند چندگاهي در آيندگان کار کردند .روزنامهاي بود که همه
چيزش با عرف روزنامهنگاري زمان تفاوت داشت؛ مهمتر از همه نه تنها درهايش بر روي
استعدادها گشوده بود ،خود به شکار استعدادها ميرفت.
در بخش اداري محمد خوشخلق مدير مالي و اداري بود که بهترين همکاري است که هر
کس ميتواند بخواهد و هوشنگ اخالقي مدير پخش و منصور رهباني و بعد عميد نائيني
که استعداد برجستهاي است و يکي از مهمترين مديران مطبوعاتي پس از انقالب شده
است بخش آگهي را اداره مي کردند .پدرم هم خزانه دار روزنامه بود و در سالهاي اول که
مشکالت مالي داشتيم و پرداخت حقوق همکاران عقب ميافتاد و مدتها بجاي پول به
آنها سفته ميداديم او با خوش صحبتي و شوخطبعي و حافظه نيرومند شعري ،که گاه از
اشعار خودش هم کمک ميگرفت چنان سر آنها را گرم و آنها را راضي ميکرد که بارها
همکاران پس از بيرون آمدن از اطاقش ميگفتند خوب پس از همه اينها حقوق ما چه شد؟
حقوق خود من از چند تني از مديران کمتر بود.
براي اداره هيئت تحريريهاي که نزديک نيمي از اعضايش از چپگرايان و بهرحال به
درجاتي مخالف بودند روشي متناسب با سطح فکري باالي همکارانم درپيش گرفتم .در
جلسات هفتگي با هيئت تحريريه مسائل سياسي را بيپردهپوشي باز ميکردم و ميگذاشتم
خودشان نتايج الزم را بگيرند .دادن حداکثر آزادي به همکاران اداري و تحريري به آنها
احساس مسئوليتي ميداد که از هر کنترلي بهتر کار ميکرد .براي آنکه افراد به بيشترينه
آفرينشگري برسند ميبايد در يک محيط خوشايند و با احساس مسئوليت کار کنند .زبان
مشترک ما کار متقاعد کردن را آسان ميکرد .من به روحيه تيمي بسيار اعتقاد دارم .رقابت
و اختالف در محيط کار اگر از حدودي بگذرد خطرناکتر از هر دشمن خارجي است .يکي
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
را با خانوادههايشان به کرانه خزر برديم .هزينهاش را خود همکاران سرشکن کردند .آن
يک روز پايه دوستي و صميميتي را در روزنامه گذاشت که من در هيچ جا نديده بودم.
براي آنکه سخن چيني را از ميان ببرم ،هر که از ديگري بدگوئي ميکرد بالفاصله با خود
او روبرويش ميکردم و پس از يکي دوبار ديگر به اين مشکل برنخوردم .در وزارتخانه هم
همين روش من سبب شد که محيط اداري آرامشي پيدا کرد و دستهبنديها بيربط شد .در
همه ده سال آيندگان با هيچ اختالف نظر اصولي روبرو نشديم .نوشتهها را پس از چاپ با
دقت ميخواندم و از ستايش و تشويق ،و راهنمائي دريغ نميکردم و اگر انتقادي هم داشتم
با احساس همدلي و تفاهم ميبود .وزيري گله ميکرد که تشويقهائي که گشاده دستانه
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ميکنم بر توقعات ميافزايد ولي من باکي نداشتم و لذتي را که از خواندن نوشتهها و
هشياري نويسندگان در تشخيص ميبردم با آنان در ميان ميگذاشتم .چنين شد که
همکارانم چند سال تنگي مالي را با گشاده روئي دوام آوردند.
اميرحسينی ــ در اواخر سالهای دهه چهل ،مسئله اروند رود بين ايران و عراق
پيش آمد و در سال  1350ايران توانست پس از حدود هفتاد سال سه جزيره
ايرانی خليج فارس را دوباره زير تسلط خودش بگيرد .با توجه به روحيه ميهن
پرستی و ناسيوناليستی شما ،اين اقدام دولت تا چه حد در روزنامه آيندگان مورد
تاييد شما قرار گرفت و اصوال چگونه شما اين مسئله را تاييد کرديد؟

همايون ــ من ترجيح ميدهم نام شطالعرب را بکار ببرم که نام جغرافيايي شناخته شده
است و اروند رود به هر حال اگر هم دقيقا بر شطالعرب منطبق باشد ــ که ممکن است
چنين نباشد براي اينکه در شطالعرب سه رود به هم مي پيوندند و کارون وکرخه وقتي به
هم مي پيوندند آن رود تازه را امروز کساني اروند رود مي نامند که نام ايراني دجله بوده
است .ولي اينها اهميت ندارد ــ آنجا را از ديرباز شطالعرب ناميدهاند و دستکاري در
نامهاي تاريخي و جغرافيايي درست نيست .ما عربها را بابت خليج عربي مالمت ميکنيم
و بهتر است که خود ما هم چنين کاري نکنيم و نامهاي جغرافيايي را چنانکه همهجا
ميشناسند بناميم.
در موضوع شطالعرب مسئله به بيش از هفتاد سال برميگردد و از پيش از آن ،از اختالفات
ايران و عثماني از دوره قاجار سرچشمه ميگيرد و آن رود هميشه زير نظر يعني کنترل و
نه حاکميت ،دولت عثماني بود .و بعد که دولت عراق در دهه  20سده بيستم ساخته شد ــ
عراق کشور ساختگي است ــ انگليسيها باز کنترل شطالعرب را به عراق سپردند ولي قرار
بود که ايران حقوقي در شطالعرب داشته باشد که هيچوقت عملي نشد.
جزاير خليج فارس باز دوران طوالني از تسلط ايران ،نه حاکميت ايران ،بيرون بود .پايينتر
نزديک شبه جزيره عربستان ،جزيره بحرين بود که در آن وقت بيش از دويست سال از
حاکميت ايران ،حکومت ايران ،تسلط ايران بيرون رفته بود ولي ايران هيچگاه آن را به
رسميت نشناخته بود .اين موقعيتي بود که ما در اواخر دهه شصت با آن روبرو بوديم .در
اواخر دهه شصت انگليسيها سياست شرق سوئز را در پيش گرفتند که به معناي تخليه
آنچه که در شرق سوئز قرار داشت ميبود .و البته خود سوئز را هم در جنگ  19۵6از دست
داده بودند و موضوع اين بود که جاي خالي انگلستان را ،يک :چه دولتي پر کند؟ و دو:
موضوع اختالفات ايران با همسايگانش در خليج فارس به چه صورت حل شود؟ ديپلماسي
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ايران توانست آمريکاييان را متقاعد سازد که جانشين طبيعي انگلستان در خليج فارس
ايران است و ايران نيروي نظامي کافي براي نگهداري خليج فارس دارد .انگليسها
مقاومت ميکردند و نميخواستند مسايل ارضي ايران به سود ايران و به زيان عربها حل
بشود .بحرين خاري در گلوي سياست خارجي ايران بود .جمعيت بحرين با آنکه بسياري
شان ،شايد نيميشان اصل ايراني داشتند ولي عرب شمرده ميشدند و دنياي عرب
يکپارچه پشت بحرين و شيخ بحرين بود .من به خاطرم هست که در  1348نامهاي به
هويدا نوشتم ،چون رفته بودم و اين مناطق را ديدن کرده بودم و پيشنهاد کردم که ما از
ادعاي خودمان بر بحرين دست برداريم .براي اينکه آنجا را جز با نيروي نظامي نخواهيم
توانست بگيريم و حفظ کنيم و اين کار ما را وارد يک کارزار طوالني فرسايشي نه فقط با
اعراب بحرين بلکه با تمام دنياي عرب خواهد کرد و به مصلحت ايران نيست؛ و بحرين
اوال بسيار از خاک ايران دور است و ثانيا منابعي ندارد که ما در غم از دست دادن آنها
باشيم و تصرف آن ــ چون فقط با تصرف ممکن بود ــ ارزش استراتژيک و دراز مدت
ندارد .در نتيجه من طرفدار رها کردن بحرين بودم .مقالهاي هم در آيندگان نوشتم که
برتري در خليج فارس براي ما از دنبال کردن ادعاي بينتيجه بر بحرين مهمتر است.
محمدرضا شاه که خيلي در ديپلماسي نيرومند بود و سياست خارجي نقطه قوتش شمرده
ميشد اين مجموعه مسائل را توانست به اين صورت جمعبندي و حل کند که  1ــ
انگلستان از خليج فارس بيرون برود 2 .ــ ايران با تشکيل امارات متحده عربي موافقت
کند ،چون قرار بود که اينها دور هم جمع شوند و ماهيت بزرگتري بجاي شيخنشينهاي
پراکنده تشکيل بدهند که بتوانند روي پايشان بايستند 3 .ــ ايران از بحرين دست بکشد.
 4ــ سه جزيره استراتژيک تنگه هرمز به ايران بازگردد.
موضوع شطالعرب در آن وقت هنوز موضوع دعوا بود و عراقيها به هيچوجه حاضر به
کمترين گذشت نبودند و ايران هم در آن هنگام اولويت را به شطالعرب نميداد .موضوع
اساسي براي ما يک مساله بسيار مهم استراتژيک و ژئواستراتژيکي بود يعني دفاع از تنگه
هرمز .نبايد فراموش کنيم که در آن زمان دستاندازي روسها در ظفار در عمان آغاز شده
بود و ايران به درستي خودش را از جنوب مورد تهديد احساس ميکرد .و همه منطقه
همينطور بود و شورويها نزديک بود پايگاه بسيار مطمئن و خطرناکي در جنوب خليج
فارس در تنگه هرمز بدست بياورند و ايران ميخواست به هربها جلوي اين کار گرفته بشود
و تنگه هرمز در تسلط ايران باقي بماند .پس يک استراتژي بسيار گسترده و چند سويه از
طرف پادشاه اعمال ميشد :مقاومت در برابر دستاندازيهاي بيگانه در جنوب خليج
فارس؛ پشتيباني از ماهيت محلي که داشت درست ميشد يعني اتحاديه امارات؛ پس
گرفتن سه جزيره ،و رها کردن بحرين .ادامه دعواي بحرين به احساسات ضدايراني و
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هوادار شوروي دامن ميزد ،و حل آن يکي از درخشانترين برگهاي تاريخ ديپلماسي
ايران است ،با اينکه از لحاظ احساسي و از لحاظ روابط عمومي حمالت زياد به شاه کردند
و هنوز هم پارهاي دوستان چپ صرفنظر کردن از بحرين را به عنوان مثال خيانت به رخ ما
ميکشند .ولي ما به آنها ميگوييم که اگر رفته بوديم و بحرين را اشغال نظامي کرده
بوديم و بيست سال ،ده سال ،پانزده سال در آنجا گرفتار جنگ چريکي ميبوديم سروران
آن را به عنوان ويتنام شاه هر روز به رخ ما ميکشيدند و شاه اين کار را نکرد و به واقعيت
موجود احترام گذاشت .از آن سه جزيره ،دو جزيره کامال در حاکميت ايران آمد و جزيره
سوم يعني ابوموسي زير اداره مشترک ايران و امارات ،و عمال ايران قرار گرفت ،با يکي از
آن اميرنشينها که قبال اداره کننده آنجا بود .در عمليات نظامي هم که روي داد ــ چون
اين کار به هر حال با مقاومت روبرو شد ــ چند سرباز بيشتر کشته نشدند و مسئله به
بهترين صورت پايان يافت .بعدها جمهوري اسالمي تسلط ايران را بر ابوموسي کامل کرد
و امروز سراسر جزيره بطور قطع زير حاکميت ايران و در کنترل ايران است .وتمام
تالشهايي هم که امارات بعد از انقالب براي جداکردن اين سه جزيره کردند بيهوده مانده
است .براي اينکه خودشان در آن زمان عمال پذيرفتند که ايران بر اين جزاير به آن صورت
که عرض کردم حاکميت داشته باشد و اين را در يک موافقت نامه امضا کردهاند و بعد هم
روساي آن امارات خليج فارس بارها به ايران آمدند و دعوت رسمي شدند و موضوع اصال
تمام شده بود .انقالب آنها را دوباره به فکر انداخت ،همچنانکه در شط العرب.
در موضوع شطالعرب ،ايران صبر کرد و در آن اثنا اوال شورش ظفار را درهم شکست و
نيروي نظامي خود را تقويت کرد ،با شوروي بهترين روابط را برقرار داشت و بعد در الجزاير
با عراق روبرو شد ،پادشاه با صدامحسين .بومدين که رييس جمهوري الجزاير بود در آن
کنفرانس الجزيره به صدامحسين گفته بود که شاه ميتواند تو را به عنوان چاشت صرف
کند و اين حرفها را بايد کنار بگذاري ،و صدامحسين آمد و به آنچه که ايران ميخواست
و حق ايران بود بالعوض گردن نهاد و تسليم شد .هيچ وقت ايران چنين پيروزي
ديپلماتيکي بيرون از قلمرو تسلط خودش بدست نياورده بود .من البته سخت دنبال اين
استراتژي و مدافعش بودم و گذر زمان ثابت کرد که تسلط بر آن سه جزيره به مراتب
اهميتش براي ايران بيش از بحرين بوده است .برقراري حقوق ايران در شطالعرب به يک
ماجراي چند صدساله پايان داد .منتها صدامحسين بعد از انقالب زير آن توافق زد و آن
جنگ هشت ساله به دنبالش آمد که هم او و هم ايران صدمات فوقالعاده ديدند.
اميرحسينی ــ از اوايل دهه چهل تا سال  53که حزب رستاخيز پايهگذاری شد،
دو حزب مردم و ايران نوين در صحنه سياسی ايران حضور داشتند .روزنامههای
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آن زمان ،منظورم صرفا آيندگان نيست ،هيچکدام به نوعی زبان يکی از اين دو
حزب نبودند؟ حاال ارگان رسمی طبيعتا نبودند ،روشن است .ولی میشد گرايشی
داشته باشند؟ يا خود آيندگان گرايشی مثال به حزب مردم داشته باشد؟

همايون ــ اصال .نه ،من آن احزاب را زياد جدي نميگرفتم مثل بقيه ،هيچکس جدي
نميگرفت .در سالهاي آخر ايران نوين ،آن حزب خيلي از نظر تشکيالتي ،ساختمان،
تجهيزات پيشرفت کرده بود و من آن را ستودم .ولي از لحاظ سياسي اينها هيچوقت حزب
نشدند به اين معني که به درد توسعه سياسي بخورند .حداکثر ميتوانستند انتخابات را
سازمان بدهند .انتخاباتي که تکليفش در جاهاي ديگر روشن ميشد .روزنامههاي کيهان و
اطالعات هم به همين ترتيب ،خبرها را چاپ ميکردند آنچه که جنبه رسمي ميداشت و
کاري به کار احزاب نداشتند .احزاب خودشان ارگانهاي خود را داشتند که آنها هم چندان
خريداري نداشت.
اميرحسينی ــ در سال  1350ما شاهد برگزاری جشنهای 2500ساله در ايران
بوديم .امروز وقتی خاطرات بعضی از دولتمردان آن زمان را میخوانيم ،برای
نمونه وزير دربار آقای علم ،میبينيم که در خود دربار هم مخالفتهايی با اين
قضيه میشده .گويا حتا علياحضرت شهبانو فرح پهلوی هم چندان موافق اين
جشنها به آن صورتی که برگزار شد و يا قرار بود برگزار بشود نبودند .شما
همان طور که خودتان گفتيد ،انتقاداتی کرده بوديد که مثال چرا در خراسان
بسياری از ميدانها و خيابانها به نام اعضای خانواده سلطنتی است .آيا در مورد
جشنهای  2500ساله نظر انتقادی داشتهايد؟ هيچ آن را به نوعی در آيندگان
بيان کرديد ،يا اينکه اين هم باز از آن نکتههای بسيار حساسی بود که رژيم مايل
نبود از آن چيزی بشنود؟

همايون ــ با جشنها من در سه سطح ارتباط پيدا کردم .نخست ،جنبشي راه انداختند نيمه
تبليغاتي ،نيمه اساسي که  2۵00دبستان در سطح کشور بسازند که هزينه يکيشان را هم
در گيالن به نام مادرم دادم و خيلي هم خوشحال بودم که اين کار را کردم و ساخته شد.
دوم ،همسر آينده من که آن وقت با هم بسيار نزديک بوديم ،دنبال اين بود که دانشگاه
بوعلي همدان که بعدا پايه گذاشته شد ،يعني دانشگاه تازهاي که در ايران قرار بود برپا
بشود ،و سخت سعي ميکردند که به شمال ايران برود چه در دربار سلطنتي ،از طرف
خانواده مادر علياحضرت و چه پارهاي مقامات سياسي اهل شمال ،ايشان ميل داشت که

106
اين دانشگاه به همدان برود و با استفاده از جشنهاي 2۵00ساله و توسل به شاه در يک
موقعيت مناسب توانست .بيشترين عاملي که سبب شد دانشگاه به همدان برود ،همين
جشنهاي 2۵00ساله بود ،با توجه به حقي که همدان به گردن ايران باستان دارد .من
چون طرفدار اين موضوع بودم و آيندگان از اين نظر دفاع ميکرد در اين سطح نيز با
جشنها سر و کار داشتم .سومين سطح ،سخنراني شاه بود در آرامگاه کوروش .البته آن
مراسم بعدي چادر و تخت جمشيد و آن کارناوال ،حقيقتا به مذاق کمتر کسي که از ذوق
برخوردار بود و يا نگرش سياسي داشت خوش ميآمد .براي اينکه بيشتر کارناوال بود و
حالت کويتي و هاليوودي و به رخ کشيدن و نوکيسگي داشت و همه چيز از فرانسه وارد
شد و خيلي به نظر من بد عمل شد .يکي از بدترين کارها از آب در آمد .ما آن وقت
نميدانستيم و نميفهميديم که آنقدر بد خواهد بود .يعني بدترين کار روابط عمومي در
خارج از ايران بود و بدترين دشمن تراشي براي رژيم در داخل ايران بود .ولي آن مراسم
تخت جمشيد ،پيش از آنکه اين ميهمانان بيايند ،و آرامگاه کوروش ،حال ديگري داشت و
تحت تاثير آن قرار گرفتم و يک مطلب خيلي شارژ شده هم در بارهاش نوشتم .در آن
هنگام هم نميشد تصور کرد که آن خطاب "کورش بخواب که ما بيداريم" در پرتو
رويدادهاي هفت سال بعد چه طعنه تلخي در خود دارد .به هر حال جشن 2۵00ساله بود،
گرچه دوهزار و مثال  ۵يا  8ساله بود و براي کارهاي نمايشي سبکسرانهاي تاريخ را
دستکاري کرده بودند؛ و يادآور آن دوران بود و خوب ،ما هم به عنوان ناسيوناليستهاي
کهنهکار خيلي تحت تاثير قرار گرفتيم .ولي آن کارناوال بعدي ،و ما در جريان البته نبوديم،
موضوع ديگري بود .جشنهاي 2۵00ساله ،مثل همه کارهاي مملکت ،در سطح جامعه
جريان نداشت .پشت درهاي بسته بود و هيچکس نميدانست برنامه چيست و چکار
ميخواهند بکنند ،چقدر هزينهاش است ،بعدها کم کم معلوم شد .به هرحال يک روز
خوانديم که تمام سران کشورها ميآيند و آن مراسم را در تلويزيون ديديم .مردم از آن
جشن ها هيچ دستگيرشان نشد و مشارکتي نداشتند .چندي پيش به تصادف در يکي از
شمارههاي آيندگان آن روزها برخوردم که گفته بودم اين جشن را ميبايد به ميان مردم
برد.
اميرحسينی ــ اشاره کرديد که در جريان جشنهای 2500ساله موضوع ساختن
دانشگاه بوعلی در همدان پيش آمد و آنکه همسر آيندهتان هم در اين راه فعاليت
میکردند و مايل بودند که دانشگاه در همدان تاسيس بشود .شما کی و با چه
کسی ازدواج کرديد؟

107
همايون ــ ازدواج من در پايان سال  ۵0بود يعني اوايل سال  1972و با خانم هما زاهدي
ازدواج کردم .ايشان را من از سال  61/40ميشناختم .ده سال پيش از آن .بعد در سال/47
 68سفري پيش آمد براي بررسي کارهايي که در زمينه کنترل مواليد در کشورهاي مختلف
انجام ميگيرد ،از مجلس دو نفر دعوت شدند .يکي ايشان بود که نماينده همدان بود در
آن زمان براي دوره اول از سه دوره .من هم از طرف مطبوعات ،روزنامه آيندگان ،رفته
بودم .تمام يک ماه را ما با هم بوديم و دوست شديم و بعدا به تدريج تصميم گرفتيم ،در
عرض سه سال ،که ازدواج کنيم .خانمم يکي از احتماال بيست زن قدرتمند آن دوران بود
ولي سرو صدا نداشت .پيش از نمايندگي مجلس با استفاده از موقعيت خانوادگي و رفت و
آمد به دربار و نفوذي که در همهجا داشت ،کارهاي مردم را که فراوان به او متوسل
ميشدند راه ميانداخت و در يک مورد جان دو برادر را که مجاهد شده بودند به خواهش
مادرشان نجات داد .او از پايهگذاران کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بود .با نفوذ
خانوادگي و شخصي که در دستگاه حکومتي داشت همه درها را بر کانون گشود و تا
نخستين سالهاي نمايندگي مجلس خود ،انتشارات و برنامه کتابخانههاي سيار را اداره
ميکرد که يکي ديگر از کارهاي نمايان کانون بود .پس از نمايندگياش که از /1346
 1967همان سال انتشار آيندگان ،تا انقالب کشيد به همدان پرداخت و آن شهر را
بيترديد او وارد برنامه بازديدهاي مقامات باال و يک اولويت در طرحهاي عمراني کرد.
يکبار همه هيئت دولت را به همدان برد و من نيز به عنوان روزنامهنگار بودم و اعتبارات
هنگفتي در همان مجلس از هويدا و وزيرانش براي شهر گرفت .شهر همدان در دوران
نمايندگي او دگرگون شد .در بازار ميگفتند کوچههاي همدان از دوران کورش بزرگ تا
زمان او تغيير نکرده بود .ولي سه کار نمايانش که همواره خواهد ماند بردن دانشگاه بوعلي؛
تاسيس هنرستان صنعتي بزرگ سپهبد زاهدي ،و پاک کردن تپههاي هگمتانه از صدها
خانواده اي که در آن النه کرده بودند و کارشان کندن تپه ها و قاچاق آثار باستاني بود و از
ميان بردن هر چه دستشان ميرسيد .به همت او يک کوي بزرگ براي آنها ساخته شد که
خانههايش را به رايگان به آنها دادند و تپهها را که گنجينهاي از تاريخ ايران است به
وزارت فرهنگ و هنر سپردند .از آن کوي خاطرهاي دارم .با هم به بازديد خانههاي تازه
تحويل شده رفته بوديم .مردم برگرد ما ازدحام کرده بودند و درخواستهاشان را به صداي
بلند ميگفتند .چند تن از خانمها با ناله و تضرع ميخواستند که خانههاشان گلکاري شود
ــ واپسماندگي تا ريشهها ميرود .خانمم سفرهاي بسيار به همدان ميکرد .يکبار که با
هم رفته بوديم مردم چنان برگردش حلقه زدند که من نگران سالمتش شدم .به شوخي به
او لقب عمله توسعه داده بودم .گمان نميکنم هيچکس بيش از خانم من به همدان خدمت
کرده باشد.
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اميرحسينی ــ گهگاهی خوانده میشود که ازدواج شما يک ازدواج سياسی بوده
است .پرسش من اين است که اين ازدواج تا چه حد سياسی و تا چه حد
احساسی بود؟

همايون ــ هيچ جنبه سياسي نداشت .براي اينکه نه ايشان نيازي به کارير سياسي و
مطبوعاتي من داشت و نه من نيازي به نفوذ ديگري براي پيشرفت در زندگيام داشتم .من
داشتم پيش ميرفتم .هرکاري دلم ميخواست ميتوانستم بکنم .برايم رفتن به دولت در
همه آن سالها بسيار آسان ميبود .من جز دوستي با مقامات باال که يک شرط اصلي ورود
به دستگاه حکومتي بود در زمنيههاي مختلف مطالبي مينوشتم که اثر ميکرد در
سياستها ،و پارهاي راهحلها که ارائه ميدادم مستلزم تغييرات اساسي در سياستها بود و
دستکم مورد توجه مقامات تصميم گيرنده قرار ميگرفت .تصور نميکنم از هيچ نظر
بخت وزارت من در آن زمان از ديگران کمتر ميبود .نه ،من ميخواستم روزنامه آيندگان را
به يک جايي برسانم و پيش از موقع حاضر نبودم وارد کار سياست بشوم .و وقتي هم وارد
شدم آيندگان کامال بر سرپايش ايستاده بود .و من ديگر تکليف زيادي نداشتم.
از يک نظر البته جنبه سياسي داشت .من در همسرم صفات و ويژگيهايي را جستجو
ميکردم که هر خانمي نميداشت .من يک زندگي عمومي داشتم و يک شريک زندگي
عمومي را هم ترجيح ميدادم .تا مادرم زنده بود در فکر ازدواج نبودم و پس از او
ميتوانستم هزار جور ازدواج بکنم مثل هر مرد ديگري در آن سن .ولي فکر نميکردم که
همسرم بتواند شيوه زندگي مرا تحمل کند مگر اينکه خودش همان عاليق مرا داشته باشد؛
و چون ايشان خودش از يک خانواده سياسي بود و کارير سياسي داشت ،به راحتي
ميتوانست با من زندگي کند .او هم در نوجواني بر پدر ،چنان پدري ،شوريده بود و با
ازدواجي که هيچ گاه از سوي پدر بخشوده نشد راه خود را برگزيده بود .من در خانم آيندهام
يک حس بينيازي کمياب ديدم و غروري که هرگز درهم نميشکند؛ احترامي به خود که
در بدترين شرايط نگه ميدارد .راست و درست است و در سرسپردگياش به دو دختر خود
و چهار دختر آنان تا نهايت ميرود .در نخستين آشنائيمان به او لقب هميشه مادر داده
بودم ،از روي عنوان داستان کوتاهي از چخوف ،هميشه شوهر.
ازدواج ما از اين نظرها البته جنبه سياسي داشت ولي به معنايي که تصور ميشود ،نه.
پيشرفتهاي بعديم اتفاقا به رغم اين ازدواج بود زيرا هويدا به شدت دشمن اردشير زاهدي
برادر خانمم بود که در موقع ازدواج ما چند ماه بود که از وزارت خارجه استعفا کرده بود ،با
دشمنيهاي شديد ،و به اروپا رفته بود و اين داشت به زيان کلي من ميشد .براي اينکه
هويدا اصال نميتوانست کينه و دشمنياش را پنهان کند و وضع من به جاهاي باريک
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ميکشيد و اگر يداهلل شهبازي که معاون نخست وزير بود و دوستي مردانه و استوار است
مداخله نکرده بود ،کار مرا در آيندگان ميساختند .يکي از دوستان من ــ که از انجمن
هنري جام جم با هم بوديم و مرد بسيار پيچيدهاي بود و متاسفانه به بدترين صورتي هم
مرد و به روايت پارهاي دوستان روزنامهنگار او را عوامل اطالعاتي رژيم اسالمي کشتند
چون زياد ميدانست و زياد هم ميگفت ــ از موقعيت استفاده کرده و براي من نزد هويدا
زده بود .شهبازي متوجه شد و مداخله کرد .او از آن مردان استثنائي است که دست به هر
چه ميزند موفق ميشود .من هم در يکي از آن موارد کمياب که برقي در گوشه ذهن
ميدرخشد به قول قديميها به فراست دريافتم که آن دوست از قول من چه گفته است و
به هويدا گفتم که او چه تحريفي کرده است و هويدا نيز با گذشت زمان متوجه شده بود
که من آدم مستقلي هستم و به صف دشمنانش نپيوستهام .چنانکه قبال هم چندان در صف
دوستان نبودم .هويدا هميشه به من ميگفت گرگ تنها .داخل دار و دستهها نبودم و
ميخواستم کار خودم را بکنم( .تنها استثنا شرکت در چند نشست نافرجام با گروهي بود که
عبدالحسين سميعي گرد آورده بود و خيال داشتند حزبي بسازند و من به دعوت دوست
دبيرستانيم دکتر خداداد فرمانفرمائيان رفتم) .آن ازدواج از نظر سياسي مرا چند ماهي در
وضع بسيار بدي قرار داد ،شش ماهي .ولي بعد البته هويدا ديگر دانست که من به اصطالح
آدم خودم هستم و با خانمم هم بهترين رابطه را داشت ــ براي اينکه خانمم با همه
بهترين رابطه را ميتواند برقرار کند ــ منتها هميشه نگران بود .يادم است که يکبار
خانمم به او گفت که چرا استعفا نميکني که ما بتوانيم دوستان خوبي بشويم؟ و او خيال
کرد که کارش تمام است و در محافل باال تصميم گرفتهاند کنارش بگذارند و وحشت کرد.
ولي ايشان با کمال بيگناهي اين حرف را زده بود.
زمينههاي مشترک ما و انسان ويژهاي که خانم من است عامل اصلي در سرگرفتن و
پايداري ازدواج ما بود و پس از مادرم هيچکس ديگري در زندگيم چنين نقش حياتي
نداشته است؛ حياتي به معني لفظي کلمه .اين ازدواج مرا از ديواري که برگرد خود کشيده
بودم بدر آورد ،صورتهاي تازهاي از رابطه انساني به من آموخت که انسان بيآنها
بينواست و سه نسل يک خانواده طراز اول را به من داد.
اميرحسينی ــ اشاره کرديد به اختالفاتی که بين جناب اردشير زاهدی و
شادروان هويدا بوده .من خاطرم است که آن زمان شايع بود که گويا در يک
اختالفی که اين دو با هم پيدا کرده بودند آقای اردشير زاهدی به گوش هويدا
سيلی نواخته و بر اين پايه از وزارت خارجه کنار گذاشته شده است .آيا شما
اطالع داريد؟
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همايون ــ نه به هيچوجه .من البته با اردشير زاهدي نزديک نبودم و يکبار در سفر اولم به
شوروي دورادور با هم بوديم و اولين بار او را ديدم و ديگر نديدمش تا ازدواج کردم .باز هم
رابطه ما دورادور بود ولي در جريان زندگياش طبيعتا قرار داشتم .به هيچوجه اين طور
نبود .بر سر نشانهايي که قرار بود به کارکنان وزارت خارجه داده بشود اختالفي بينشان
پيدا شده بود ،و زاهدي نامه تندي به او نوشته بود و او از موقعيت استفاده کرده بود و رفته
بود پيش شاه ،و شاه را ناگزير کرده بود که انتخابي بکند و شاه هم نميخواست که زاهدي
استعفا کند و آماده بود که وزير خارجه يک جوري مساله را با هويدا حل کند .ولي او هم
مردي است که وقتي ميرود و کاري ميکند هيچکس نميتواند او را برگرداند و اصرار
ورزيد که کنار برود و فورا از ايران بيرون رفت و چند ماهي در سويس زندگي ميکرد تا
بعدا سفير ايران در آمريکا شد.
اميرحسينی ــ به سفر شوروی اشاره کرديد .در اين مورد صحبتی نکرديد.
ممکن است توضيحی بدهيد؟

همايون ــ در سال  49/70سفري پيش آمد به شوروي .برژنف پادشاه را دعوت کرد ،و
رئيس جمهوري پادگورني .علياحضرت هم بود .از روزنامهنگاران هم من و دو نفر ديگر
بوديم .و سراسر شوروي را تا والديوستوک رفتيم .جاهايي که هرگز ديگر گمان نميکنم
بختش را داشته باشم و کمتر کسي بخت آن را خواهد داشت .بسيار سفر جالبي بود .اين
سفر اولم به شوروي بود .يک سفر هم سال بعدش به شوروي کردم که به عنوان خودم
دعوت شدم .اتفاقا مقامات شوروي با من روابطشان بسيار خوب بود با اينکه ما ضد
کمونيست بوديم؛ و روزنامهنگاران شوروي هم هر وقت به ايران ميآمدند ،سراغ مرا در
آيندگان ميگرفتند و صحبتهاي مفصلي ميداشتيم .بعدا هم که در دولت بودم سفير
شوروي که وينوگرادف بود هر بار که در ميهماني بوديم بسيار با من صحبت ميکرد راجع
به اوضاع ايران ،سياست خارجي ايران بخصوص .من يادم است که به من ميگفت شما در
ظفار چه کار داريد؟ من ميگفتم شما چه کار داريد؟ ما نزديکتريم به ظفار؛ و از اين
مناسبات داشتيم .ولي روسها در من يک حالت ترس و احترام بر ميانگيختند هميشه ،و
بسيار ازشان متوحش بودم ولي بسيار هم بهشان احترام ميگذاشتم و همسايه نيرومندي
بود .ملت فوقالعادهاي است ملت روس .خيلي خيلي ملت بزرگي است.
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
نميداشتيم .پشتگرمي به امريکا استقالل ما را محدود ميکرد .ولي يکپارچگي ملي ،يا
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بود و يا نبود ،درجه برنميداشت .ما با استقالل محدود ميتوانستيم چند گاهي بسر بريم.
ولي برگرداندن سرزمينهاي از دست رفته امکان نميداشت .سفر دوم ديده گشاتر بود .در
آن سفر دوستي پيدا کردم .به رستورانهائي رفتم (همه دولتي) که کارکنانشان به مشتري
به چشم دشمن مينگريستند زيرا سهميه خواربار رستوران را در بازار آزاد فروخته بودند و
پس از ساعتها انتظار ،خوراکهائي ميآوردند که دست نخورده به زبالهداني برميگشت.
همه جا بايست رشوه ميداديم .توسط دوستم به خانه دو تن از اعضاي طبقه متوسط
شوروي رفتم .آنها در آپارتمانهاي کوچک خود از سطح زندگي پائيني برخوردار بودند که
البد در نظرشان بهترين ميآمد .در فروشگاهها چيزي نبود و مردم هرچه را مييافتند با
انتظار در صفهاي دراز ميخريدند تا با هم مبادله کنند .هرکس با کيسهاي حرکت ميکرد
و منظره پير مردي که چندين زيرپوش زنانه خريده بود کسي را به شگفت نميانداخت .اما
اگر کاالهاي مصرفي کمياب ميبود پليس امنيتي و خبرچينان به زمختترين و آشکارترين
صورتي همهجا حضور خود را نشان ميدادند.
آن بازديد مرا با بعد تازهاي از تهديد شوروي براي ايران آشنا کرد .شوروي نه تنها براي
موجوديت ايران بلکه براي بهروزي مردم ايران که در آن سالها ديگر آرزوي دست
نيافتني نميبود خطرناک بود .کشوري بود مصداق کامل تمثيل بت روئين با پاهاي گلين.
چند سال بعد دريافتم که خود ما نيز مصداق کامل و بسيار کوچکتري از همان تمثيل
بوديم.
اميرحسينی ــ غير از سفر شوروی ،شما سفرهای ديگری هم به همراهی
اعليحضرت يا شهبانو انجام داديد؟

همايون ــ يک سفر ديگر در معيت علياحضرت که به چين دعوت شده بودند و از همان
جا روابط ايران و چين برقرار شد و هويدا هم بود .سفر قبلي را شاهدخت اشرف کرده بود و
او راه را باز کرد .و پاکستانيها راه را بين ايران و چين باز کردند .ولي ايران پيش از امريکا
رابطهاش را با چين درست کرد .يکبار هم به مصر رفتيم.
اميرحسينی ــ اين به توصيه امريکا نبود؟

همايون ــ نه .ايران حقيقتا بر خالف مشهور سياست خارجياش زير تاثير امريکا نبود.
ايران از امريکا و امريکا از ايران به عنوان يک همراه ،يک همکار استفاده ميکرد ولي ما
منافع مشترکي داشتيم .ديگر به حال گذشته نبود .يعني استراتژي قوام به دست محمدرضا
شاه به نتيجه رسيد .محمدرضا شاه آن قدر از وزنه امريکا استفاده کرد که ما در منطقه در
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عرض امريکا بوديم .دليلش هم اين است که درياي پارس ،خليج فارس ،درياچه ايراني
بود ،با رضايت امريکا؛ و ما گفتيم که الزم نيست شما بياييد؛ ما خودمان امنيت اينجا را
نگهداري ميکنيم ،و تا اقيانوس هند شاه خيال داشت که برود که خوب ،به نظر من زيادي
بود ولي منظور اين است که ما ديگر يک شريک سياست خارجي امريکا بوديم و به هيچ
وجه جنبه فرمانبري نداشت.
اميرحسينی ــ راجع به سفر چين میفرموديد.

همايون ــ بله ،در چين يک سفر ده روزه کرديم .چين در اوج انقالب فرهنگي بود و من
اصال مبهوت شده بودم .چون همه چيز به هم خورده بود و همه چيز وارونه بود .اصال يک
هندسه ديگري بود .مثل اين ميبود که شما هندسه ريمان را بگذاريد در جاي هندسه
اقليدس .بکلي از يک جاي ديگري شروع ميشد و به جاهاي ديگري ميرسيد و همهاش
هم در منطق خودش درست به نظر ميآمد .ولي يکي از مواردي که من بسيار فريب
خوردم ،آن سفر چين بود .من خيال کردم که چينيها يک نظام تازهاي دارند ميسازند.
آنها همه جا ما را به صورت کنترل شده ميبردند و ما نميتوانستيم با مردم تماس بگيريم.
هيچ کس با ما جرئت گفتگو نداشت و سر ميز شام جز چند کلمهاي درباره هوا سخني بر
زبانها نميآمد .همان ميبايست مرا آگاه و هشيار ميکرد که صورت ظاهر پردهاي بر
واقعيت زنندهاي است ،ولي هشيار نشدم و خيلي تحت تاثير قرار گرفتم .در حالي که آن
وقت چين داشت به سرعت تا اعماق فرو ميرفت .در آغاز دهه هفتاد .ولي خوب ،من آن
اشتباه را کردم .سفرنامه خيلي غرايي هم براي چين نوشتم .البته بايد بگويم که تصميمم را
پيش اپيش گرفته بودم و دوستي چين را به عنوان يک وزنه متقابل ديگر شوروي براي ايران
حياتي ميشمردم و حاضر نبودم کمترين سايهاي بر آن دوستي بيفتد.
جايي که مرا خيلي تحت تاثير قرار داد و به درستي ،کره جنوبي بود .در آن سالها دو سفر
به کره جنوبي کردم .و نمونه موفق توسعه را که ما هرگز به آن در ايران نرسيديم ،در کره
جنوبي ديدم .و امروز وقتي آمارهاي صادرات کره را ميخوانم ،حقيقتا دود از سرم بلند
ميشود .براي آنکه آنها به جايي رسيدهاند که ما خوابش را هم تا مدتها نخواهيم توانست
ببينيم .آنها نمونه درست توسعه را که عبارت باشد از اولويت دادن به روستاها ،اولويت دادن
به آموزش ،و اولويت دادن به صادرات ،سه رشتهاي که ما درش ضعيف بوديم ،گرفتند و
جلو رفتند.
اميرحسينی ــ پيشتر اشاره کرديد که در مورد ويتنام هم اشتباهی کرده بوديد.
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همايون ــ در مورد ويتنام اشتباه من اين بود که چون آن وقتها خيلي ضد کمونيست و
طرفدار امريکا بودم ،متوجه نشدم که ويتناميها دارند يک مبارزه ناسيوناليستي ميکنند و
ربطي به چين و شوروي ندارند؛ جريانات بعدي ثابت کرد .حتا بين ويتنام و چين جنگ
درگرفت .و بعد اينکه امريکا از نظر اخالقي حق نداشت در ويتنام مداخله کند .اين اصال
براي من مطرح نبود .ميگفتم مسئله جنگ سرد است و اين حرفها معني ندارد .بعد هم
توجه به اشتباهات بزرگ استراتژي امريکا نکردم .آن جريان خليج تونکين که يک کشتي
امريکايي را ويتنام شماليها زدند ،و اينها هم بهانه شروع بمباران ويتنام شمالي کردند و
حمله به الئوس و کامبوج ،که بکلي ديگر امريکا را تا گردن در لجنزار انداخت .من اينها را
هيچکدام متوجه نشدم و جزو بازندگان جنگ ويتنام هستم در خارج از امريکا ،و خيلي
متاسفم که آن مواضع را گرفتم.
اميرحسينی ــ در اوايل دهه پنجاه دستگاه امنيتی ايران با محاکمه آشکار گروه
موسوم به گلسرخی از خسرو گلسرخی نزد مردم يک قهرمان ساخت .اين
اشتباه از دستگاه امنيتی ايران کمی بعيد به نظر میرسيد .چگونه اين رويداد
پيش آمد؟

همايون ــ من هم هيچ وقت نتوانستم بفهمم که دليلش چه بود .در آن دوره همه چيز پرده
پوشي ميشد و چرا اين دادرسي به آن صورت علني در آمد بر من هم مجهول است.
گلسرخي چند گاهي در آيندگان کار ميکرد و شخص خيلي نامنظمي بود و انتلکت درجه
يکي هم نبود .در دادگاه هم وقتي دوربين تلويزيون متوجهش شد بکلي تغيير ماهيت داد و
آدم ديگري شد و با اينکه گرايشهاي چپ داشت ـ وقتي هم که در آيندگان کار ميکرد ـ
ناگهان به صورت شهيد و قهرمان کربال در آمد و نهضت حسيني علم کرد و خودش را با
"سيدالشهدا" و "موالي متقيان" يکي کرد .خوب آن وقتها گرايشهاي اسالمي،
اسالمگرا ،شروع شده بود و بين آنها و گرايشهاي مارکسيستي شباهتهاي زياد بود .به
هرحال گلسرخي يک شخصيت بکلي تازهاي شد و به آن صورت قهرمان در آمد و بعد هم
دستگاه با زيادهروي در سانسور گل سرخ اصال کار را به مضحکه کشاند .مانند کشتن بيژن
جزني و هشت تن از همرزمانش در زندان ،چه محاکمه و چه اعدام او يکي از اشتباهات
بزرگ ساواک در آن سالها بود؛ تاليران با سينيسم (بدنگري) افسانهاياش مي گفت بدتر
از جنايت.
اميرحسينی ــ من اشارهای کردم به شايعهای که در مورد حد اختالف بين آقای
هويدا و آقای اردشير زاهدی بود .از اين شايعهها در جامعه آن روز فراوان بودند.
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در حقيقت شايعههای سياسی .برای نمونه شايعه نحوه درگذشت آقای عامری
دبير کل حزب مردم .خبرها اينگونه بود که او تصادف کرد و کشته شد .درحالی
که شايعات چيز ديگری را میگفت .شما به عنوان يک روزنامهنگار و به عنوان
يک کسی که با دستگاه دولتی به هر حال در ارتباط بوديد ،روايت درستی يا
روايت ديگری از آن سانحه داريد که برای ما بگوييد؟ در آن سالها آيا مطلبی
بود که روزنامه آيندگان میخواست بنويسد ولی سانسور شد؟ برای اينکه در
ايران متاسفانه در آن سالها بی خبر گذاشتن مردم سنت شده بود .امروز هم
هست متاسفانه .و اين مساله به دامن زدن شايعات کمک میکند.

همايون ــ در آن سالها سه مرگ روي داد که هر سه شايعه زياد برانگيخت .يکي مرگ
تختي بود که خودکشي ساده بود و بر سر يک ماجراي خانوادگي .انسان وقتي به ژرفايش
ميرود ،زياد براي تختي افتخارآميز نيست که به چنان دليلي خودش را کشت .جهان
پهلواني بود که من خودم در مرگش سوگنامهاي نوشتم .ولي کامال ميدانستم که ساواک
به هيچروي دستي در مرگ او نداشته است .ديگر مرگ عامري بود که در يک تصادف
اتوموبيل درگذشت و اصال عامري کشتن نداشت .الزم نبود کسي او را بکشد .دبيرکلهاي
حزب مردم را شاه با يک اشاره بر ميداشت .سه چهار نفر را پشت سر هم برداشت .او هم
يکي از آنها بود ،مطلبي نبود ،اصال .عامري رهبر اپوزيسيون نبود .رهبر حزب "البته قربان"
بود .آن وقتها ميگفتند حزب ايران نوين حزب آري قربان است ،حزب مردم حزب البته
قربان .يکي ديگر هم مرگ صمد بهرنگي بود .مرد شنا بلد نبود و رفته بود در رودخانه و
غرق شده بود .چه افسانهها بافتند و قهرمان ساختند و شهيد ساختند .ولي اينها ضعف
سياست ايران را در آن سالها ميرساند .براي اينکه به اندازهاي مطالب پيش پا افتاده را
سانسور ميکردند و جلوگيري ميکردند از افشاي اسرار ،به اصطالح ،که کوچکترين
رويداد جنبه توطئه پيدا ميکرد و قابل فهم بود .اين گناه سياست ايران در آن زمان بود.
نظامهاي ديکتاتوري همه به اين روز ميافتند .بدترين نمونهاش را ما در روسيه ديديم و
ماجراي زير دريايي کورسک يا در چين و واگيردار (اپيدمي) "سارز "،يا ايدز در افريقا و
جمهوري اسالمي ،و ميبينيم که پنهانکاري بيهوده ،توجيه بيش از اندازه ،وسواس حفظ
حيثيت به چه بيحيثيتيها ميانجامد .در حالي که اگر در آن موقع همهچيز را باز ميکردند
خبرنگار ميرفت ،جنازه را ميديد و عکس ميگرفت در پزشکي قانوني ،همه اينها تمام
ميشد .ولي متاسفانه اين اشکاالت بود.
اميرحسينی ــ در اوايل دهه پنجاه به دستور دولت بسياری از روزنامهها و
مجلههای آن روز ايران بسته شدند .برای نمونه دو مجلهای که خيلی طرفدار و
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خوانندههای خيلی زيادی داشتند ،يکی مجله فکاهی توفيق بود و يکی هم
فردوسی .بسياری بسته شدند فقط نام اين دو در ذهنم مانده است .اين را با
سياستهای آن روز دولت چگونه میتوان توضيح داد .برای اينکه روزنامهها
همه ،همانطور که خود شما هم گفتيد سانسور میشدند .تيتر روزنامهها ،مطالب و
سرمقاله میبايستی برای ساواک خوانده میشدند و آنها اظهار رضايت میکردند
يا نمیکردند .چه دليلی داشت که دولتی که در آن زمان در اوج قدرت بود نزديک
شايد صد روزنامه را ببندد و يک نوع نارضايتی در قشر روشنفکر ايرانی بوجود
بياورد؟ دهقان ايرانی که بالطبع مجله فردوسی را نمیخواند و ضرر اين موضوع
صرفا متوجه قشر روشنفکر و تحصيلکرده ايرانی میشد و نارضايتی او را بيشتر
میکرد.

همايون ــ آن روزنامههايي که تعطيل شدند ،دو دسته بودند .اکثريتشان ،نود در صدشان
روزنامههاي شخصي و اسباب زحمت وزارت اطالعات و جهانگردي بودند .براي اينکه
بايست به اينها کمک ميکرد ،آگهي ميداد .به چاپخانهها بدهکار بودند و پاي وزارتخانه
به ميان کشيده ميشد .بعضيهايشان کارهاي ناشايست ميکردند به دليل مشکالت مالي.
ولي بيشترشان با بدبختي و کاله کاله زندگي ميکردند .دکتر غالمرضا کيانپور وزير تازه
اطالعات و جهانگردي که طرح هاي دور ودراز براي آن وزارتخانه داشت و مديري با
شهامت بود براي آسان کردن کار خودش و برآوردن ميل هويدا تصميم به تعطيل آنها
گرفت ــ از بس با مراجعات و درخواستهاي هر روزي آنها روبرو بود .تعطيل آن
روزنامهها به عنوان يک اقدام صرفا اداري ،اصال جنبه سياسي نداشت ،هيچ قدمي در راه
سانسور و تشديد اختناق و اين حرفها نبود ،اصال .بسياري از اينها خواننده نداشتند.
روزنامه کوشش را که ميخواند؟ مرد مبارز ،فرمان ،اينها روزنامه مخالف نبودند ،طرفدار
بودند؛ طرفدار حکومت بودند هر که ميآمد ،هر حکومتي .کاري به اين کارها نداشتند .يک
دسته کوچکتري را به مالحظات سياسي بستند .روزنامه توفيق قابل سانسور نبود ،براي
اينکه طنز را نميشود سانسور کرد .طنز را يا بايد بست يا بايد رها کرد .همه جور ميتواند
خودش را ابراز بکند .و پيامش را هم همه ميگيرند؛ و هويدا بخصوص ،و حتا پادشاه و
شاهدخت اشرف و دربار ،هر کسي گلهاي از توفيق پيدا کرده بود .باري به اينجا رسيدند که
طنز بس است .و آن را به دليل صرفا سياسي و سانسور بستند .فردوسي به همين ترتيب.
فردوسي روشنفکرنما بود و مترقي بود و مترقينما ،همه اينها ،و مزاحم تشخيص داده شد.
آن هم دليل سياسي عمومي داشت .يعني دليل سانسور داشت .چپگرايي فردوسي شايد
بيش از اندازه به نظرشان رسيد .ولي دو مجله ديگر بخصوص من يادم هست ،يکي سپيد
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و سياه بود ،يکي تهران مصور ،و روزنامه ديپلمات و دو سه تاي ديگر ،اينها روزنامههاي
خوبي بودند و تنها هويدا ميخواست تعطيل بشوند ،روي مالحظات سياسي خودش ،چون
چندان محبتي به هويدا نداشتند و اينها را دستور داد بستند .صرفنظر از اينها بستن
سراسري آن روزنامهها کاري نبود که ضربه اساسي به آزادي بيان در ايران بزند .سانسور
پيش از آن بود و پس از آن هم بيشتر نشد .هرچند از نظر روابط عمومي يک مصيبت
کامل بود و آبرو ريزي بزرگي راه افتاد .وامها و بدهيهاي روزنامهها را وزارت اطالعات و
جهانگردي به عهده گرفت و به همه کارکنانشان حق و حقوقشان را پرداخت کردند .خود
من که رفتم به وزارت اطالعات و جهانگردي ،هنوز اقساط بدهي بعضي از اينها را وزارت
ما از محل بودجه محرمانه ميپرداخت .ولي عامل اصلي در آن تصميم ،تمايل خود شاه
بود .او يکبار در سالم چهارم آبان صف مديران روزنامهها را ديده و گفته بود به اين زيادي
هستند؟ از نظر هويدا بستن روزنامهها ،هم خودش را از درخواستهاي هر روزه پارهاي
مديران آسوده مي کرد ،هم اجراي منويات شاه بود و طبعا فرصتي هم به او ميداد که
مخالفانش را خاموش کند .از نظر وزارت اطالعات هرچه روزنامه بيشتر گرفتاري بيشتر .به
همين دليل سياست دولت خودداري از دادن امتياز روزنامه بود و آيندگان از استثناها بشمار
ميرفت .خود من در وزارت اطالعات و جهانگردي هربار درخواست امتياز روزنامهاي را که
ماهي دو سه درخواست کننده داشتيم ،با نخستوزير درميان ميگذاشتم با بي ميلي او
روبرو ميشدم.
دکترکيانپور دوست نزديک من بود و از پاکترين و کارامدترين سياستگران آن دوران.
او جهانگردي را به وزارت اطالعات افزود و آن وزارت را از يک اداره بياهميت به يک
دستگاه سياستگزاري و اجرائي مهم دستکم در زمينه جهانگردي درآورد .هنگامي که به
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.
اميرحسينی ــ در آن زمان سنديکاهای روزنامهنگاران کوششی برای پادرميانی
در اين قضيه نکردند؟

همايون ــ يک :جرئت نداشتند ،دو :هويدا همه را سعي ميکرد همراه  cooptکند و از
جمله سنديکاي روزنامهنگاران و خبرنگاران را با ساختن کوي خبرنگاران و دادن خانه به
اعضاي سنديکا در رضايت کامل برده بود و آنها هيچ اعتراضي ،فشاري وارد نکردند .بطور
کلي بايد در نظر داشت که عموم روزنامههاي تعطيل شده جز چندتائي که برشمردم هيچ
اعتباري در جامعه نداشتند .به عنوان نمونه ،من پس از مرگ مادر و بيرون آمدن از خانهام
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دنبال آپارتماني ميگشتم ولي وقتي ميشنيدند که روزنامهنگارم حاضر به اجاره دادن
آپارتمان به من نميشدند ،تا سرانجام صاحب يکي از جاهائي که پسنديده بودم با دوستم
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.
اميرحسينی ــ امروز فکر نمیکنيد که اگر آن روزنامهها اجازه انتشار پيدا
میکردند ،البته اين به عنوان يکی از دهها عامل ديگر ،شايد شرايط انقالب 57
پيش نمیآمد؟

همايون ــ فکر نميکنم .آن روزنامهها به هر حال آن تاثير را نداشتند .اثر عمدهاي که آن
تصميم بخشيد در سرنوشت خود دکترکيانپور بود .پارهاي ازآن روزنامهها پس از "منشور
آزادي مطبوعات" دوباره انتشار از سر گرفتند و مبارزه زشتي را با او آغاز کردند که به
دستگير شدنش در دوره بختيار انجاميد .دکترکيانپور در شامگاه بيست و دو بهمن از زندان
گريخت ولي در خانه اش ماند و به دست انقالبيان افتاد که او را در کنار مدير يکي از همان
روزنامهها که بدترين دشمن دکترکيانپور بود اعدام کردند .براي آنکه جلو انقالب گرفته
شود خيلي چيزهاي ديگر الزم ميبود .اين هم به قول معروف که کمر شتر را يک پرکاه
مي شکند ،پر کاهي بود که همينطور اضافه شد و سرانجام کمر شتر شکست .يک
گرفتاري اصلي نظامهاي ديکتاتوري اين است که چون دست روي همه کار مياندازند هر
چه بکنند بدهکار ميشوند .چارهاي جز اين نيست که مردم خودشان تعيين کننده باشند.

118

119

چهار
در کوره سياست

اميرحسينی ــ در اسفند 1353شاه دستور ايجاد حزب رستاخيز را داد و سيستم
يک حزبی را در کشور اعالم کرد .شما پيش از اينکه شاه در آن مصاحبه
مطبوعاتی اين مساله را عنوان کند از اين قضيه با خبر شديد يا اينکه برای شما
هم در آن کنفرانس مطبوعاتی ناگهان مطرح شد؟

همايون ــ براي من بسيار ناگهاني بود .به ما خبر دادند که ساعت فالن ،يک روز عصري
بود ،مثل اينکه يازدهم اسفند  197۵/13۵3بود که به سعدآباد برويم و همه مديران
روزنامهها رفتند .اتوبوسهايي بود و ما را بردند آنجا و در سالن جمع شديم و پادشاه آمد و
هويدا و علم .و شاه شروع کرد به سخنراني و گفت که يک حزب خواهد شد و اصولش را
گفت .هويدا هم هنگامي که نگاهم به او افتاد ژست "خوب ،ميبينيد اين جوري است
ديگر" به خود گرفت .نه خيلي ناراضي ،نه خيلي متعجب ،ولي ضمنا بيتعهد .من آنجا
پيشنهاد کردم که حاال که يک حزب خواهد شد مشکل انتخاباتي پيش خواهد آمد براي
اينکه يک حزب با خودش رقابت نميکند و در نتيجه بهترين راه اين است که براي هر
حوزه ،حزب چند کانديدا معرفي کند و آنها آزادانه با هم مبارزه کنند.
اميرحسينی ــ به چه کسی اين پيشنهاد را کرديد؟

همايون ــ به پادشاه.
اميرحسينی ــ در صحبت در همان جلسه؟
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همايون ــ بله .وقتي پادشاه صحبتهايش را کرد .خوب ،ميشد اظهارنظر کرد .يک حرفي
زده بود و ما بايست نظري بدهيم و من اين مطلب را گفتم که بعدا پذيرفته شد .براي من
که سالها بود دنبال راهي براي باز کردن آن سيستم ميگشتم يک فرصت مهم پيش
آمده بود و از آن بهره گرفتم .آن پيشنهاد را چند سال پيشتر در يکي از سرمقالههاي
آيندگان کرده بودم که براي آنکه وضع انتخابات تا حدي از آن صورت که دائما ميگفتند
تقلبي و فرمايشي است و انتخابات واقعي نيست که نبود ،در بيايد ،در گزينش کانديداها هر
احتياطي ميخواهند بکنند ،هر نظري ميخواهند اعمال کنند ،ولي وقتي کانديداها معلوم
شدند مردم را آزاد بگذارند که به هرکس از ميان آنها ميخواهند راي بدهند که آنها
دست کم از يک جهتي برابر مردم پاسخگو باشند .اين پيشهاد در آن زمان عملي نشد ولي
پس از اعالم حزب رستاخيز که شاه نامش را هم گفت ،حزب رستاخيز ملي ايران ،نظر مرا
پذيرفت و در جلسهاي که با هيئت اجرائي حزب داشت گفت همانطور که همايون
ميگويد عمل کنيد.
اميرحسينی ــ شما در راه که میرفتيد برای اين مصاحبه هيچ شايعهای نبود و
تعجب نمیکرديد که چگونه است که يک دفعه ما را خواستهاند؟

همايون ــ هيچ نميدانستيم .من يادم است که با دکترمصباحزاده در يک صندلي نشسته
بوديم در اتوبوس و نه او و نه من ،هيچ خبر نداشتيم که موضوع چيست.
اميرحسينی ــ خاطرتان هست که در آن زمان همکاران مطبوعاتی شما ،نه فقط
در آيندگان ،ديگرانی که در آن جلسه بودند بعد به نوعی نارضايتی خودشان را به
گوش شما رسانده باشند؟

همايون ــ خير .هيچکس اظهار ناخشنودي نکرد .برعکس آن اقدام پادشاه يک حرکتي به
سياست ايران داد .سياست ايران در يک بنبست ،يک بيحرکتي و رکودي گير کرده بود
که ناشي از مشخص نبودن نقش احزاب بود .حقيقتا معلوم نبود که احزاب بهچه درد
ميخورند؟ فرقشان چيست؟ چهکار بايد بکنند؟ چرا اصال اين حزب مردم هست؟ گفتم
حزب آري و حزب البته؛ آن احزاب اصال الزم نبودند .و بعد دبير کلهاي حزب مردم دائما
تغيير ميکردند و خود هويدا گاه بعضي از اينها را تعيين ميکرد .کار اصال ديگر به مسخره
کشيده شده بود .من درباره نظام حزبي ايران در مقاالتم اصطالح نقش ديوار بکار ميبردم.
در جريان انتخابات هم بده بستانها و جر زدنهاي اين دو حزب وضع مبتذلي پيش آورده
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بود .همه ميديدند که اين نظام به اصطالح دو حزبي ـ که واقعا نظام حزبي نبود ـ جنبه
مسخره بي معني پيدا کرده است و ميبايد فکري براي گردش کار سياسي ايران کرد و
اتفاقا اين پيشنهاد شاه براي بسياري خيلي اميد بخش بود .چون اتفاقي ميشد بيفتد و خود
شاه اعالم کرده بود و در درون حزب اقال خيلي کارها ميشد کرد .و واقعا هم همينطور
بود ،خيلي کارها شد.
منتها فورا شاه از اين حزب بيش از ديگران نگران شد و رهايش کرد .حزبي بود که وسيله
بسيار خوبي براي بسيج و جلب مشارکت مردم ميتوانست باشد و در آغاز کار بسياري به
آن پيوستند ؛ هزاران کانون حزبي در سراسر کشور تشکيل شد و مردم در آغاز اميد زيادي
به آن حزب داشتند و اگر شاه اين حزب را جدي گرفته بود ميتوانست جلو برود .او اشتباه
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
نگاهي به حزب يگانه خلق در ترکيه آتاتورک در پياش بودم و در مصاحبهاي هم با سپهر
ذبيح که به منظور بررسي آن تحول به ايران آمده بود گفتم .اگر بطور جدي دنبال آن کار
گرفته ميشد و ميگذاشتند که به حد امکان خودش رشد کند ميتوانست عاملي در
جلوگيري از حرکت انقالبي باشد چون مردم ايران در صدد انقالب و بهم زدن زندگي
خوبي که داشتند نبودند .در آن شرايط دنبال اصالح بودند ،مانند امروز که اين حکومت
است که مردم را وادار به انقالب ميکند ،اکثريت مردم نميخواستند اوضاعي را که با آن
آمخته و کم و بيش آسوده بودند ،بخصوص در آن سالها که آسودهترين دوران ايران بود،
بهم بريزند .اين سياست حکومتهاست که مردم را مجبور ميکند .مردم چندگاهي
ميخواستند که از طريق حزب رستاخيز گشايشي بشود و تغييراتي صورت گيرد و
اصالحاتي در سيستم داده شود و به همين دليل انتخاباتي که حزب رستاخيز کرد ،انتخابات
مجلس ،بسيار انتخابات موفقي از لحاظ تعداد شرکت کنندگان بود .حقيقتا شمار بسيار
زيادي از مردم در آن شرکت کردند چون رقابت در بيشتر ايران منصفانه بود .ديگر دولت
کاري نداشت که کي انتخاب خواهد شد .البته در چند استان اين طور نبود :مثل فارس،
مثل خراسان ،يا در خود تهران که اعمال نفوذ شد ،از طرف دربار و مراجع نزديک به دربار
ولي بقيه جاهاي ايران خيلي خوب بود.
من دوهفتهاي رفتم به همدان براي اينکه خانمم يک ماهي در همدان مبارزه انتخاباتي
ميکرد و من به عنوان اداره کننده مبارزات انتخاباتي ،مبارزه ايشان را سازمان دادم .يک
مبارزه انتخاباتي تمام عيار بود .يعني اصال شوخي نداشت ،و بند و بست و پرکردن
صندوقها درش نبود .شش نامزد براي دو کرسي سخت ميکوشيدند و خانمم با زحمت
زياد ولي با راي فوقالعاده براي بار سوم به مجلس راه يافت .زحمت زياد از اين جهت که
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هيچجا را نميشد رها کرد؛ همه چيز را بايست مواظب ميبوديم .هيچ به انتخابات چهار
سال پيشش که روز اعالم نتايج رايگيري همراه خانم آيندهام به دفتر فرمانداري کل
همدان رفتيم شبيه نبود .در آن انتخابات با آنکه ايشان به همدان سفرهاي انتخاباتي
چندي کرد و در هر جا مردم از او استقبال ميکردند نتيجه انتخابات را فرماندار کل همدان
تعيين کرد .ولي در انتخابات رستاخيز مردم نقش مهمي داشتند .بارها شد که خانمم براي
سخنراني به روستائي ميرفت که رقيب انتخاباتياش هم سخنراني داشت .مردم تا او را
ميديدند به گرد او ميآمدند و از آن بدتر گوسفندي را که براي قرباني آورده شده بود نيز
همراه ميآوردند .پس از انتخابات رقيبان خانمم گله کردند که جمعيت به کنار ،آنها چقدر
پول گوسفندهائي را دادهاند که در پاي خانم من قرباني شدند! انتخابات رستاخيز با همه
شهرت شعاري که پيدا کرده است و با همه مداخالت کوتهبينانهاي که در چند استان
کردند ميتوانست پيشدرامد يک گشايش سالم در نظام حکومتي ايران باشد .منتها يک
سالي نگذشت که حزب رستاخيز از چشم شاهي که جز در سياست خارجي هيچ استراتژي
را نميتوانست به درستي و تا پايان دنبال کند افتاد .پس از مداخالت زننده صاحبان نفوذ
در آن چند مورد از چشم مردم نيز افتاد.
براي من مايه شگفتي است که کساني اين همه به جنبش دوم خرداد دل بستند و آنهمه از
حزب رستاخيز بد گفتند و هنوز ميگويند .از هر نظر که بنگريم دوم خرداد و رستاخيز
هماننديهاي بزرگ دارند .هردو از درون نظامهاي بستهاي بدرآمدند و اعتبار
دمکراتيکشان جاي بحث زياد داشت .هردو قرار بود بنبست سياسي رژيم را با رضايت
خود آن بگشايند ولي هردو رژيم در واقع چنان گشايشي را نميخواستند و نگرشي تاکتيکي
به مسئله داشتند .هردو شاهد برخورد سخت دو طرز تفکر اصالحگر و محافظهکار بودند
(دوم خرداد به مراتب بيشتر ).هردو به همان دالئل شکست خوردند و هردو تا مدتي کمتر
و بيشتر از پشتيباني عمومي برخوردار شدند .انتخابات مجلس رستاخيز از نظر مشارکت
هيچ دستکمي از اولين انتخابات مجلس دوم خرداد نداشت و انتخابات انجمنهاي محلي
رستاخيز با همان بياعتنائي عمومي در انتخابات شوراهاي دوم خرداد روبرو شد .هر دو
نشان دادند که اصالح از درون امکان نميداشت ،منتها رژيم پادشاهي در پايان حاضر بود
به اصالحات تسليم شود و جمهوري اسالمي هيچ در اين عوالم نيست.
اميرحسينی ــ اولين پستی که در حزب رستاخيز به شما داده شد چه بود؟

همايون ــ من بعد از آن جلسه سخنراني شاه ،دعوت شدم به هيئتي که مامور تهيه
اساسنامه و مرامنامه حزب بود .يک صد نفري يا بيشتر را دعوت کرده بودند از روشنفکران
و روزنامهنگاران و سياستگران و غيره ،و آنجا دو قسمت شديم ،براي بررسي مرامنامه و
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اساسنامه .من رفتم به کميته اساسنامه که به نظرم اصل موضوع و کاراکتر حزب بود زيرا
مرامنامه جز تکرار سخنان شاه نميتوانست چيزي باشد و آنچه هم که از کميته مرامنامه
درآمد يک برنامه درهمي بود که به زودي فراموش شد .کميته اساسنامه پنجاه شصت
نفري بودند و آنجا مبارزه جدي را شروع کرديم .اساسنامهاي آورده بودند ،يک اساسنامه
اصنافي مدل فاالنژ اسپانيا و فاشيست ايتاليا ،که دکتر آزمون نوشته بود و گفتند اين را
اعليحضرت تصويب کردهاند .من گفتم اگر اين را تصويب کردهاند ما اينجا آمدهايم چکار
کنيم؟ براي چه آن را پيش ما آوردهاند؟ اگر اين تصويب شده بود اينجا نميآمد .نه ،اين
تصويب نشده است و ما ميخواهيم که در اينجا بحث کنيم؛ و بکلي آن را زير و رو کرديم.
اصال گذاشتيم کنار و يک اساسنامه ديگر من نوشتم ،يعني بيشترش را من نوشتم.
اساسنامه نوشتن و آئين نامه نوشتن و مرامنامه نوشتن را از چهارده سالگي تمرين کرده
بودم (به عنوان معترضه بگويم که هنوز هم در ايران تفاوت اساسنامه و مرامنامه را
نميدانند و بيشتر اوقات اساسنامه بجاي مرامنامه بکار ميرود ).آن اساسنامه چهارچوب
سازماني گسترش حزبي را که ميتوانست دهها هزار عضو فعال در سراسر ايران داشته
باشد تعيين کرد .از آنجا کار من در محافل حکومتي بسيار باال گرفت و در حزب عضو
هيئت اجرايي شدم .در هيئت اجرائي چهل پنجاه نفري بودند و بيشتر جلسات هيئت
اجرايي را من ميگرداندم؛ بحث در دست من بود.
بعد آموزگار در اوايل  1976/13۵۵شد دبير کل حزب و من هم شدم قائم مقام دبير کل
حزب که چون او سابقه حزبي هيچ نداشت و من داشتم ،حزب را من ميگرداندم .به نظرم
يک ساله خيلي خوبي داشتيم؛ هدف حزب را مشارکت قرار داده بوديم ،مردم را بسيج
ميکرديم .گردهمائيهاي بزرگ تا هزار نفري در تهران و استانها ميگذاشتيم و مسئوالن
را ميآورديم و مردم با مسئوالن روبرو ميشدند .گروههاي مطالعاتي براي سياستهاي
مملکت داشتيم که عده زيادي شرکت ميکردند .سمينارهاي بزرگ داشتيم براي کارهاي
آموزشي ،براي شهرسازي ،همه جور .من در آنها شرکت ميکردم .آخرينش هم يادم است
در بابلسر بود براي سياستهاي آموزشي .ولي نشد ديگر.
سه همکار خيلي موثرم دکترضياء مدرس دبير حزب در استان تهران و خسرو کريمپناهي
معاون پژوهشي و داود قاجار مظفري معاون روابط عمومي دبيرکل بودند که اصال معناي
تازهاي به يک حزب دولتي ،آن هم حزب يگانه دادند و مشارکت دهها هزار تن را در سطح
کشور به صورتهاي گوناگون عملي کردند.
اميرحسينی ــ با وجود اينکه خود شاه پيشنهاد تشکيل يا در حقيقت دستور
تشکيل حزب رستاخيز را داده بود چرا اين حزب از چشم ايشان افتاد؟
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همايون ــ مسئله اين بود که نقش حزب در تصميمگيري سياسي چيست؟ ما حداکثري که
مي توانستيم کوتاه بياييم آمديم و من اين تز را مطرح کردم و در آن رستاخير ماهانه هم
نوشتم که ما ميانجي مردم و شاه هستيم براي تصميمگيري سياسي .براي اينکه تصميم
بايد با نظر مردم باشد و شاه بايد بگيرد .اين ديگر مسلم بود که شاه گيرنده تصميم است
ولي اين تصميم بايست بازتابنده نيازهاي مردم باشد .در نتيجه اين حزب ميتوانست اين
نيازها را به شاه بگويد و فرموله بکند .اين ديگر حداکثري بود که ميشد امتياز داد .اين را
هم شاه نمي پسنديد .اصال مردم الزم نبود نيازهايشان در نظر گرفته بشود .شاه خودش
ميدانست نيازهاي مردم چيست و نيازي هم به ميانجي نداشت.
اميرحسينی ــ شاه وقتی در تصميمگيریهايش به نيازهای مردم توجه نمیکرد
صرفا خواستهها و انديشههای خودشان مطرح بود يا اينکه چند نفری در دور و بر
ايشان بودند که اينها خواستهها و نيازهای خودشان را و منافع مادی خودشان را
به عنوان خواستهها و نيازهای مردم به نوعی به شاه ،ديکته البته نمیشود گفت،
ولی به نوعی به شاه ارائه می کردند؟

همايون ــ برگردم به همان جريان تصميمگيري و نقش حزب .من اين مطلب را که
عرض کردم ،در مقالهاي نوشتم که در آن مجله چاپ شد ،اين مقاله دوبار رفت پيش شاه و
او زيرش خط کشيد ،جاهايي که موافق نبود؛ و من اصالح کردم و برگشت .از طريق
هويدا ،دوبار اين مقاله رفت و هربار رقيقتر شد .آن قدر شاه حساسيت داشت .اما
تصميمات شاه را درست است که خودش ميگرفت ولي مانند هرکس ديگري .انسان در
تماس با ديگران است .اگر شاه در يک غار نشسته بود ،بله تصميمات خودش بود .ولي شاه
را ده پانزده نفري ،بيست نفري احاطه کرده بودند .و اينها بودند که شاه را اداره ميکردند.
براي اينکه او تماس بيشتري با دنيا نداشت .تماسش از طريق اينها بود .و اينها يکيشان
مثال خيلي بذلهگو بود .در مجالس ميديدم ـ من زياد به خانه پادشاه ميرفتم ـ آدم
بذلهگويي بود ،با پچ پچ شاه را ميخنداند .امتياز ساختن راه اصفهان ـ شيراز را گرفته بود و
راه تهران ـ اصفهان را داده بودند به يکي ديگر .او با همين کارها آن را هم گرفت .بعد اين
امتيازها را فروخت به مقاطعهکارهاي ديگر و ميليونها گرفت براي اينکه خودش آن قدر
مبالغ را با اين نفوذ سياسي باال برده بود که باز صرف ميکرد .اين جور بود .يکيشان مثال
مورد اعتماد شاه بود ،يکي پزشک شاه بود ،يکي با شاه بازي بريج ميکرد ،يکي خواهرش
بود ،يکي برادرش بود .به هرحال هرکدامشان نفوذي داشت و مسلما در تصميمات شاه
تاثير ميکرد .نخستوزيران و پارهاي وزيران نيز طبعا در تصميمگيري موثر بودند.
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اميرحسينی ــ اين يک مقدار زيادی ما را به ياد دربار ناصرالدين شاه میاندازد.

همايون ــ دربار بود .دربار گرفتاريش همين است .نميبايد دربار داشت .بايد يک دفتر
کوچک کارهاي تشريفاتي را اداره بکند که کار پادشاه است و بس .دربار الزم نيست .يا
حکومت است ،يا دربار و پادشاه است ،يا مردم است .همه اينها با هم نميشود.
اميرحسينی ــ در ميان کسانی که دور و بر شاه بودند مقامات سياسی هم بودند
يا بيشتر دوستان بودند؟ من نمیتوانم تصور کنم که يک وزير هم میتوانست...

همايون ــ مقامات سياسي چرا .هويدا نزديک بود .وزير اقتصاد وقت خيلي به شاه نزديک
بود .وزير دربار بسيار به شاه نزديک بود .جز اينها به نظرم نميرسد کسي آن قدر نزديک
بوده باشد .البته برادر خانمم هم بسيار بسيار نزديک بود ولي او يک :در کارهاي مالي اصال
سرش نميشد .دو :بيشتر اوقات در امريکا بود که من شاهد بودم .قبال هم که وزير امور
خارجه بود اصال وارد اين بحثها نبود ،همهاش مسايل سياست خارجي بود .ولي بقيه،
دوستان نزديک شاه بودند ،يا معمار مهمي بود که بيشتر کارها را او ميگرفت؛ يک دو تاي
ديگر از اعضاي خانواده بودند حاال نسبي يا سببي فرقي نميکند ،به صورتي نزديک شده
بودند.
اميرحسينی ــ برگرديم به حزب .نقش هويدا در حزب چه بود؟

همايون ــ هويدا اول دبير کل حزب بود ،يک سالي ،بعد کنار رفت.
اميرحسينی ــ خودش کنار رفت يا اينکه اعليحضرت او را برکنار کرد.

همايون ــ شاه منتظر گذشت زمان بود و او را کنار گذاشت .نميخواست که هويدا بيش از
اندازه قوي بشود .و وزير کشورش شد دبير کل حزب که وزير مشاور نيز بود .به اين عنوان.
از آن پس ديگر هويدا هيچ سمتي در حزب نداشت .حتا در دفتر سياسي عضو نبود.
اميرحسينی ــ پس از آن هويدا کارشکنیهايی در راه حزب نکرد؟

همايون ــ خير .هويدا در راه حزب کارشکني نکرد .بعد در کار کابينه کارشکني کرد.
اميرحسينی ــ بعد آقای آموزگار دبير کل حزب شدند و شما را....
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همايون ــ آموزگار در سال  76/۵۵دبير کل حزب شد تا  ، ۵6سال  ۵6نخست وزير شد و
دکترمحمد باهري به دبير کلي رسيد .چند ماهي هم او بود تا باز دبير کلي به آموزگار داده
شد که او هم توسط سه قائم مقام و شش معاون از دور حزب را اداره ميکرد .ولي حزب
ديگر از نفس افتاد.
اميرحسينی ــ شما کماکان در دوره آقای باهری هم قائم مقام بوديد؟

همايون ــ من در دوره باهري تا پايان عضو دفتر سياسي حزب بودم.
اميرحسينی ــ در دوره دوم دبيرکلی آقای آموزگار هم همينطور؟

همايون ــ عضو دفتر سياسي بودم.
اميرحسينی ــ شما با آقای آموزگار در حزب آشنا شديد و يا اينکه پيش از آن
هم آشنايی داشتيد؟

همايون ــ در حزب آشنا شدم.
اميرحسينی ــ امروز پس از گذشت بيست و چند سال به حزب چگونه نگاه
میکنيد؟ به نقش خودتان در حزب؟ میتوانستيد کارهای ديگری ـ نمیخواهم
بگويم کارهای بهتری ـ انجام بدهيد؟ يا نمیشد؟ شرايط چگونه بود؟

همايون ــ اگر پادشاه ميگذاشت ،و اجازه ميداد ما در حزب کارمان را دنبال بکنيم ،خيلي
کارها ميشد کرد .تصور نميکنم در دستگاه حکومتي آن زمان هيچکس مانند من معني
يک حزب مدرن و بهرهبرداري درست از رسانهها را ميفهميد .ما حزب را ميتوانستيم به
يک سازمان سياسي محکم و با معنا و موثر و کاري درآوريم .براي اينکه در آن زمان حزب
يک زمينه مردمي داشت .مردمي به اين معني که خيليها فکر ميکردند از طريق رستاخيز
ميتوانند کارهائي بکنند .ما با عده بسيار خوبي کار ميکرديم و جوانها و اشخاص سالم را
گرد ميآورديم .يکي از نمونهها انتصاباتي بود که در کار حزب در بلوچستان کرديم که
تحول بزرگي در آن استان بود .يکي از معدود درسخواندگان آن زمان بلوچ ،دکترغالمرضا
حسينبر ،که دبير حزب در بلوچستان شد روحيه تازهاي به مردم داد .اين استان
عقبماندهترين استان ايران از نظر سياسي و اداري بود .بدترين عناصر فساد را آنجا
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ميفرستادند .ما مردم را در آنجا اميدوار کرديم .براي اولينبار اصال جنبه مردمي به سيماي
حکومت در آن استان داده شد.
اعالم حزب رستاخيز با بهاي سنگين روابط عمومي براي شاه همراه بود و همهچيز حکم
ميکرد که دستکم بيشترين بهرهبرداري از امکانات حزبي بشود که حکومت نميکرد ولي
به گونهاي در حکومت بود و ميتوانست با توجه به ضعف سازمانهاي مدني تا اندازهاي
چنان نقشي داشته باشد .من ترجيحم اين بود که در حزب بمانم ،در همان دبيرکلي حزب،
و به دولت نروم .ولي شاه تصميمش را گرفته بود که جلو حزب را بگيرد .او با بي تصميمي
درباره يکي از پر سروصداترين تصميمهايش هيچ سودي نبرد و همه زيانها را تحمل
کرد .ما اکنون که به سرگذشت حزب رستاخيز مينگريم جز اين نميتوانيم بگوئيم که
يکي از اشتباهات گران پادشاه در آن چند سال پاياني بود .تصميم خود من نيز در پيوستن
به حزب مسلما اشتباه بود .اما اشتباه من به ارزيابيام از شاه بر ميگشت.
اميرحسينی ــ اينجا دوباره اشارهای به روزنامه آيندگان بکنم .حزب رستاخيز
باعث شد که شما طبيعتا وقت بيشتری را در حزب بگذرانيد تا در روزنامه .در
عين حال خود حزب هم صبحها روزنامه "رستاخيز" را بيرون میداد .اين از يک
طرف شما را از روزنامه آيندگان دور کرد و از طرف ديگر رقيب ديگری برای
روزنامه صبح تهران بيرون داد .اين موضوع چه تاثيری بر روی روزنامه آيندگان
گذاشت؟

همايون ــ من ارتباطم را با آيندگان حفظ کردم .يعني عصرها بعد از کار حزب به آيندگان
ميرفتم و تا نيمهشب  11و  12کار ميکردم .ولي خوب ،به آن اندازه درگير آيندگان نبودم.
رستاخيز هم مسلما موثر بود در اينکه بخشي از خوانندگان را جلب کند .ولي آيندگان در آن
دوران آسيب جدي نديد براي اينکه ما کادر خيلي خوبي داشتيم و آنها با عالقه کار کردند.
من فکر نميکنم از نظر احساس رسالت و تشخص ،هيچ گروه تحريري در آن زمانها به
پاي آيندگانيها رسيده باشد .وجود من ديگر زياد تاثيري در روزنامه نميداشت .خود من
هم گاهگاه مطالبي مينوشتم ،کمکهايي ميکردم به روزنامه .ولي همانطور که فرموديد،
اين وضع به هرحال بياثر هم نبود .منتها روزنامهنگاري براي من هميشه بخشي از زندگي
عمومي بوده است .زندگي من در عرصه سياسي و روزنامهنگاري و کارهاي روشنفکري
هميشه تقسيم شده ،و من همه را با هم ميخواستم .و آن دورههائي که فقط به اطالعات
يا آيندگان پرداختم از ناگزيري بود ــ يا ورود به سياست را صالح نميدانستم يا روزنامه را
بايست به جائي ميرساندم.
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اميرحسينی ــ سردبير روزنامه رستاخيز را چه کسی انتخاب کرد؟

همايون ــ دبيرکل حزب يعني هويدا دکتر مهدي سمسار را انتخاب کرد که از قويترين
روزنامهنگاران و شريفترين مردمان بود.
اميرحسينی ــ کانديداهای حزب برای انتخابات مجلس بيست و چهارم ،در
حقيقت آخرين دوره مجلس در دوره پادشاهی ،به گزينش حزب رستاخيز بود يا
ساواک؟

همايون ــ بعد از انقالب بسيار در باره مجلسهاي رستاخيزي گفتند .رستاخيز اصال شد
مظهر تمام معايب سياسي آن رژيم .ولي در واقع يک مجلس رستاخيز بيشتر نبود و آن
مجلس هم نه اينکه بهترين انتخابات دوران پارلماني ايران ،ولي مسلما يکي از بهترين
انتخابات دوره پارلماني ايران بود؛ و در  2۵ساله آخر محمدرضا شاه مسلما بهتر از آن
انتخاباتي صورت نگرفت .البته اصل گزينش کانديداها ،اصلي کامال غيردمکراتيک بود.
يعني صالحيت اين کانديداها را رويهمرفته ساواک تعيين ميکرد ولي دستکم مراحل
بعدياش در بيشتر حوزهها شباهتي به روش معمول انتخابات در ايران بويژه شهرستانها
نداشت .ساواک با توجه به سوابق کانديداها ميگفت که اصال اينها قابل بررسي هستند يا
خير؟ و اگر شديدا مخالفت داشت تقريبا غيرممکن بود که گنجانده شوند .در حزب هيئت
اجرائي به کميسيونهايي تقسيم شده بود که هر کدام به يک استان ميپرداختند .خود من
کميسيون دو آذربايجان را داشتم .در آن کميسيونها نام نامزدها و اظهارنظر ساواک
بررسي ميشد .دستکم در کميسيون آذربايجان نام يکي از آنها را که ساواک مخالفت
ميکرد گنجانديم و او هم نامزد شد .ولي مواردي هم بود که کساني که به نظر ميرسيد
که سخت بايد مورد مخالفت ساواک باشند ،از طرف مقامات ساواک حتا توصيه ميشدند
که اينها هم بد نيستند که گنجانده بشوند .يکي از آن موارد ،نمايندهاي در تبريز بود که بعد
از باال گرفتن انقالب يکي از نخستين کساني بود که به رژيم پهلوي تاخت و به انقالب
پيوست .او کسي بود که هم خود من خيلي دلم ميخواست که کانديدا بشود چون از
رهبران مخالف رژيم بود در گذشته ،روزنامهنگار و وکيل دعاوي بود ،و هم معاون ساواک
پرويز ثابتي او را توصيه کرد .از دوستان دکترمدرس نيز بود .شايد در جاهاي ديگر نيز
همين گونه عمل ميشد .اين ترتيب گزينش کانديداها بود.
اميرحسينی ــ چرا شما به رياست کميسيون آذربايجان شرقی و غربی رسيديد؟
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همايون ــ خودم دو آذربايجان را برگزيدم و اعضاي کميسيون رياست را به اتفاق به من
دادند .من از  1947/1326که پدرم يک سالي در تبريز مامور بازسازي ادارات دارائي استان
پس از حکومت دمکراتها بود بارها در آذربايجان سفر کردم و در نخستين سفرم به تبريز
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
پيدا کردم .دوستان زيادي درميان آذربايجانيها داشتم و دکترمدرس هم پيوند مرا استوارتر
کرده بود .در بازديدي که يک سال پيش از رستاخيز از تبريز کردم سخت زير تاثير هوش و
توانائي و زود فراگيري روستائيان آذربايجاني قرار گرفتم که بيهيچ پيشزمينهاي در چند
ماه کارگران ماهر کارخانه ابزارسازي تبريز شده بودند و مهندس چک کارخانه را به
شگفتي انداخته بودند (آنها حتا شير آب را در زندگي نديده بودند ).از همان نخستين سفر به
تبريز ،من همهجا معاشرانم را از شوخيهاي زنندهاي که درباره مردم آذربايجان ميکنند
سرزنش کردهام .در آن انتخابات فرصتي مييافتم که به آن مردم خدمتي کنم.
اميرحسينی ــ از انتخابات میگفتيد.

همايون ــ ما براي هر کرسي نمايندگي سه نفر را بر ميگزيديم از ميان کساني که به نظر
ميرسيد که بهترند .باز تا آنجايي که من خودم تجربهام اجازه ميداد ما سعي ميکرديم که
کمتر افراد وابسته به دستگاه يا  establishmentباشند ،و چهرههاي نو باشند .در مجلس
رستاخيز اکثريت بسيار بااليي را چهرههاي نو تشکيل ميدادند ،نه از نمايندگان پيشين و
روساي ماشينهاي سياسي شهري يا بقاياي خانها و زمينداران بزرگ .ترتيبي داديم که
نمايندگان طبقه متوسط ايران بيشتر به مجلس بيايند .همينطور هم شد و بسياري از
چهرههاي قديمي از جمله بستگان پادشاه و ملکه و دوستان هويدا نخستوزير در آن
انتخابات شکست خوردند .طوري بود که جمعهشب پس از انتخابات هنگامي که با خانمم
به ميهماني هفتگي پادشاه وارد شديم شاه و شهبانو براي او کف زدند .او کاري کرده بود
که عموم دوستان و بستگان آنها نتوانسته بودند .از اين جهت هم انتخابات خيلي جالب
توجهي بود؛ و اميد ما اين بود که روندي بشود در ايران و کمکم از طريق انتخابات قدرت
به دست مردم بيفتد .ولي بالفاصله پس از اين انتخابات ،يک سالي بعد ،انتخابات
انجمنهاي شهر و استان شد و مثال در تهران بيش از ده درصد راي ندادند و اين تجربه
رويهم رفته شکست خورد.
چنانکه گفتم انتخابات مجلس بيست و چهارم ،انتخابات رستاخيز ،همه جا با سالمت همراه
نبود و همان سبب شد که اعتبار کل انتخابات از ميان رفت .سالمت را من درگيومه
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ميگذارم چون اصل کار سالم نبود ولي در مرحله رايگيري در بيشتر جاها سعي شد که
سالم باشد .به هرحال در مرحله گزينش کانديداها سوء استفادهها و اعمال نفوذهاي
شديدي از جمله در تهران شد .دو سرمايهدار با پول هنگفتي که به مقامات باال دادند،
آمدند به مجلس و سنا راه يافتند .در خراسان ،آستان قدس رضوي و استانداري تقريبا
هرچه خواستند کردند .در شيراز وابستگان به وزير دربار باز تقريبا هرچه خواستند کردند و
پارهاي شهرهاي ديگر .ولي جز آنها بيشتر ايران انتخابات در مرحله رايگيري آزاد بود .اين
شيوهاي بود که بعدا گورباچف در شوروي بکار بست و انتخابات را در ميان خوديها ،ولي
آزاد انجام داد و بعد جمهوري اسالمي هم در قانون اساسي اختيار کرد .حاال هر عيب و
اشکالي امروز نظام انتخاباتي ايران دارد ،يک مقدارش به گردن پيشنهاد اصلي من است.
درآن مجلس که دو سه سالي فعاليت داشت ،اتفاقات فوقالعادهاي نيفتاد .مجلسي مثل بقيه
مجلسها بود ،براي اينکه نظام سياسي ايران تغيير نکرده بود .پادشاه همه کاره بود و
پادشاه اگر ميخواست اليحهاي به تصويب برسد به تصويب ميرسيد و اگر نميخواست
اصال طرح نميشد .ولي از جهت انتقادهايي در سطح اداري ،آن مجلس خيلي برجستهتر از
مجالس گذشته بود .و موضوع حسابرسي مقامات اجرايي در آن مجلس بطور جديتري
عمل ميشد .براي اينکه بيشتر آن نمايندگان حقيقتا با زحمت انتخاب شده بودند و بيمي از
انتخاب کنندگان داشتند .از اين نظر از مجلس دوم خرداد پيشتر بودند .ولي به محض
اينکه موج انقالبي در سال  ۵6و  ۵7برخاست ،از طرف مجلس شروع شد به نشان دادن
استقالل عمل ،و اولين کساني هم که آن موج را آغاز کردند و به آن پيوستند ،از اواخر
سال  ۵6و اوايل سال  ،۵7اتفاقا مشهور به نزديک بودن به ساواک بودند ،و ساواک
توصيهشان کرده بود .نمايندگاني در تهران و کرمان و آذربايجان و خوزستان ،اينها آمدند و
علمدار شدند .بقيه هم به سرعت پيوستند .هرچه رژيم ضعف بيشتري نشان داد نمايندگان
به تعداد بيشتري طرفدار اين انقالب شدند .خيلي مجلس ويژهاي در تاريخ ايران شد.
اميرحسينی ــ از عناصر مخالف رژيم کسی هم جذب رستاخيز شد؟

همايون  :بله .بسيار .در آغاز حزب رستاخيز از طرف همه خيلي جدي گرفته شد .و کساني،
حتا کساني که ساواک زياد موافق آنها نبود ،آمدند و در انتخابات مجلس شرکت کردند .يا
کساني که قبال از مخالفان بودند ولي ساواک فکر ميکرد که بتوانند در چارچوب رستاخيز
کار بکنند .من خودم ديداري با داريوش فروهر داشتم .ناهاري با هم خورديم با چندتن از
دوستان و فکر ميکردم که آنها را هم دعوت کنيم که بپيوندند به حزب و يک جريان
اصالحطلبي در ايران بطور سالم ،حاال هدايت شده ،راه بيفتد .به هر حال نظام بسته را بايد
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از يک جاييش باز کرد و شروع کرد به باز کردنش .راهش هم البته يا يکباره سيل بندها را
برداشتن ،يا تسليم است ،يا به تدريج حرکت کردن .کمابيش همه هم شکست ميخورند.
بعضيها هم کمتر شکست ميخورند .او البته مانند همه مخالفان سرسخت ديگر نپذيرفت
و رفت به جريان انقالبي پيوست .ولي کساني بودند که مخالفان بودند و بعدا پيوستند به
حزب و اميدوار بودند که از درون حزب کاري بکنند.
اميرحسينی ــ فکر میکنم مردم در حزب صريح حرف میزدند .خواستههای
خودشان را ،نيازهای خودشان را و انتقادهايی را که از روشهای اجرايی دولت
داشتند بيان میکردند .حزب اين نارضايتی مردم را نديد که بخواهد راهحلی
برايش پيدا کند که منجر به انقالب نشود؟

همايون ــ سال اول حزب رويهم رفته به مبارزه با گرانفروشي و اين جور کارها گذشت و
جز سازمان دادن آن انتخابات چندان موفق نشد .آن کار درست نبود .حزب را کشيد به
راههايي که از محبوبيتش کاست و اثري هم در کار گرانفروشي نکرد و آن راهش نبود .در
سال دوم ،حزب رفت روي جلب مشارکت مردم .آن سالي بود که من در اداره حزب سهم
زيادي داشتم .و ما بيشتر رفتيم روي اينکه طرحهايي براي اداره کشور و اداره امور در
حزب بررسي بشود و مسئوالن را با مردم يکجا جمع کنيم و مسئوالن به مردم پاسخ
بدهند و اين کار خيلي موفق شد .در همه استانهاي ايران مردم را درجلسات بسيار زياد،
در استاديومها و اين جور جاها يا سالنهاي خيلي بزرگ جمع ميکرديم .در سال سوم
حزب استراتژي معيني نداشت و بيشتر در اختالفات داخلي قائممقامها و معاونان متعدد
دبيرکل و کوشش براي تدوين يک ايدئولوژي رژيم صرف شد؛ و چون دبيرکلهاي حزب
هم به سرعت تغيير ميکردند ــ از سال  ۵4تا  ۵7حزب چهار بار دبيرکلهايش تغيير
کردند و دو تن از آنها در سال آخر حزب بودند ــ اصال حزب شکلي نگرفت و موضوع و
استراتژي معيني را هم ديگر دنبال نکرد .ولي استراتژي ما در آغاز اين بود که حزب را
تبديل کنيم به مرکزي براي جذب استعدادها و عناصر روشن و اصالحطلب جامعه و
وسيلهاي بکنيم براي جلب مشارکت مردم به فرايند سياسي .در اين کار البته حزب موفق
نشد چون نيمهکاره ماند و هرچه فکر ميکنم ميبينم هرکار خوب در آن کشور کرديم
نيمه کاره و سرسري بود ومتاسفانه به جائي که ميبايد نرسيد.
در باره نارضاييها ،آنچه جنبه اداري داشت و مربوط به مقامات و مسئوالن بود ،در حزب
بحث ميشد و تا مدتي هم بطور خيلي موثر .اما اينکه کشور دارد به طرف انقالب ميرود،
اصال ما در حزب يا در دولت تصورش را نکرديم .تا وقتي که من در دولت بودم هيچوقت
فکر نميکردم که انقالبي به اين زودي بساط آن رژيم را در هم خواهد پيچيد .نارضايي و
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نا آرامي البته بود و ميديديم ولي به نظر من همه قابل کنترل بود ،واقعا هم بود .حاال
يکباره رها کردن ،بحث ديگري است .خود حزب در جريان انقالب ــ اگر بگوييم که امواج
انقالب از اواخر  ۵6اندک اندک شروع شد و باال گرفت و بعد ،از تابستان و پاييز و زمستان
 ،۵7به آن شش ماهه رسيد ــ يکبار بيشتر نقشي ايفا نکرد و آن در جريان تظاهرات تبريز
بود .در تبريز در اوايل سال  ۵7يک تظاهرات بزرگ شد .در اواخر سال  ۵6دومين
تظاهرات بزرگ برضد رژيم در تبريز صورت گرفته بود .در اوايل سال  ۵7حزب رستاخيز در
پاسخ آن آشوب ،تظاهراتي در تبريز سازمان داد .و تعداد بيشماري را ،آن وقت سيصد هزار
نفر گفته شد ،توانست به هر ترتيب به خيابان بياورد .مطمئنا همه آنها به طيبخاطر از
خانهشان بيرون نيامدند ولي زوري هم بکار نرفت .گفتند بياييد و آنها هم آمدند .يا روي
مالحظه هميشگي از قدرت حکومت و يا چون فکر ميکردند حزب به دردشان ميخورد.
آن تظاهرات و قدرتنمائي که خود من هم در آن شرکت کردم و نخستوزير هم بود
اصال بکلي تبريز را آرام کرد .و ديگر مدتها خبري نشد .حزب ميتوانست در مقابل
انقالب بايستد .امکاناتش را کامال داشت .وقتي هم در  28مرداد  ۵7پادشاه اعالم کرد که
انتخابات آينده آزاد خواهد بود و همه احزاب ميتوانند شرکت کنند که در حقيقت پايان
دوره يک حزبي در ايران بود ،فردايش ،مسئوالن حزب و رييس مجلس به دفتر من در
وزارت اطالعات و جهانگردي آمدند و گفتند که خوب ،حاال با اين اعالم پادشاه بايد چه
کار بکنيم؟ من گفتم که ديگر دوره معرفي چند کانديدا از طرف حزب تمام شده است و
حزب بايد يک کانديدا در هر حوزه معرفي و با همه قوا از او پشتيباني کند و بهترين
کانديداها را هم بايد معرفي کرد و ما ميبريم .ميتوانيم مجلس را ببريم اگر چه آزاد باشد،
به شرط اينکه آن کانديداها درست باشند .حزب هنوز بختي براي اينکه بازيگر موثري در
سياست ايران باشد ،داشت .منتها بالفاصله حزب را تعطيل و منحل کردند و اشتباه بسيار
سنگيني از سوي پادشاه بود که در برخورد با دشواريها به آساني نظرش را ميشد عوض
کرد.
اميرحسينی ــ بعد از آقای هويدا  ،آقای جمشيد آموزگار به دبيرکلی حزب گمارده
شدند .ايشان با توجه به اينکه هيچ سابقه و تجربه حزبی نداشتند ،آيا برای اين
شغل انتخاب درستی بودند؟ و آيا اين انتخاب برای اين بود که آقای آموزگار
تجربه بيشتری برای پست نخستوزيری بدست بياورند يا برای اينکه هويدا را
کنار بگذارند و يا هردو؟

همايون ــ بله بيشتر براي اين بود که هويدا کم کم کنار برود و آموزگار براي
نخسـتوزيري پرورش پيـدا کند و يک گـام جلوتر بيايد و آمـد .ولي در دوره اول آمـوزگار
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اتفاقا حزب خوب اداره شد.
اميرحسينی ــ شما از اختالفات داخلی حزب بيشتر در بين معاونين صحبت
کرديد .اين اختالفات بيشتر شخصی بود تا خط سياسی؟

همايون ــ بيشتر شخصي بود.
اميرحسينی ــ آنجا کسی بود که با شخص شما بخواهد رقابت کند؟ فرضا آقای
جعفريان از اين نظر که قلم توانايی داشت با شما اصطحکاکی داشت؟ چون
ايشان هم در حزب سمت بااليی داشت .يا اصوال کسان ديگر .از اين نظر يک
توضيحی بدهيد.

همايون ــ وقتي آموزگار دبيرکل حزب شد ،مرا به عنوان قائم مقام دبيرکل معرفي کرد.
من تنها بودم .جعفريان در دبيرکلي دوم آموزگار آمد .حزب در دوره من يک قائم مقام
بيشتر نداشت .تمام معاونان دبيرکل را هم جز علي فرشچي معاون مالي که همکار نزديک
دکتر آموزگار و مردي با لياقت و درستکار بود من برگزيدم.
اميرحسينی ــ به انتخاب فقط شخص خودتان؟

همايون ــ بله .ما وقتي رفتيم به عمارت حزب ،با يک ساختمان خالي روبرو شديم .يک
مشت پرونده و کاغذ روي ميزها خاک ميخورد .تعدادي هم کارمند دفتري بودند .هيچ چيز
نبود .من سازمان تازهاي براي حزب فکر کردم .در  1۵روز اول هيچ کاري نميکردم.
همهاش در فکر آن بودم که چه کار بکنيم با اين حزب ،و با توجه به نقشي که براي حزب
تصور ميکردم شش معاونت در نظر گرفتم .چهار معاونت جنبه ستادي داشت مثل بازرسي،
مالي ،تشکيالت و دبيرخانه .دو تاي ديگر جنبه صف داشت به اصطالح .که پژوهش و
روابط عمومي را در بر ميگرفت .و در نتيجه در آن مدت که من کار ميکردم ،نزديک يک
سال ،هيچ تصادمي در حزب نبود .براي اينکه هم معاونان را من انتخاب ميکردم و هم
دبيران حزب را در استانها و در تهران .اگر چندتايي هم از گذشته باقي ماندند من
نگهداشتم .نه .هيچ مشکلي نداشتيم .بعد از ما دکترمحمد باهري به دبيرکلي آمد ،در زمان
نخستوزيري آموزگار .باهري استراتژي خاصي براي اداره حزب نداشت و فرصتي هم
براي آن نيافت؛ ضمنا در تصادم بود با نخستوزير و خوب با هم کار نميکردند.
اميرحسينی ــ شما در آن مدت چه میکرديد؟
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همايون ــ من ديگر با حزب کار زيادي نداشتم .جز در دفتر سياسي که ماهي يکبار
تشکيل ميشد و کار خاصي هم نميکرد .بعد که دکترباهري ،که البته چندماهي بيشتر
نپاييد ،رفت و آموزگار دوباره دبيرکل حزب شد .حزب سه قائم مقام داشت عالوه بر شش
معاون دبيرکل که نسخهاي براي بياثر کردن آنها و حزب بود .آنها با هم اين گرفتاريها
را داشتند ،نه من .جعفريان هم يکي از قائممقامها بود و او هيچوقت با من تصادم نداشت و
اتفاقا در وزارت اطالعات و جهانگردي من که او قبال رييس خبرگزاري پارس شده بود
روابط بسيار خوبي با او داشتم .منتها طرز کارش را و عادتي که به کار کرده بود زياد
نميپسنديدم و او هم پذيرفت .او دلش ميخواست که در کشورهاي عربي دفترهاي
خبرگزاري پارس باز کند با بودجههاي سنگين ،چون گرايشش به زبان عربي و دنياي عرب
بود و من گفتم نه ،تمام اين بودجه را بگذاريد در مرکزهاي استان و شهرستانهاي مهم
دفتر درست کنيد که ما اصال بدانيم در اين کشور چه خبراست؟ و داشتيم اين کار را
ميکرديم .ولي جز اين هيچ اختالف نظري بين ما پيش نيامد.
اميرحسينی ــ آقای آموزگار چرا در دوره دوم دبيرکلی خودشان شما را دوباره به
قائم مقامی خودشان انتخاب نکردند؟

همايون :نمي دانم .من هيچوقت از او نپرسيدم .ولي من در آن دوره اول گويا بيش از حد
همه چيز را در دست گرفته بودم .نگراني نخستوزيران از وزيراني که زياد جلوه ميکنند
همهجا هست .به نظرم اين موضوع به بي عالقه شدن شاه به حزب هم بيارتباط نبود.
اميرحسينی ــ انتخاب شما به قائممقامی حزب مطمئنا مورد تاييد پادشاه مملکت
بود.

همايون :البد .آموزگار کسي نبود که تصميمي بينظر شاه بگيرد .روال آن دوره جز اين
نبود .شايد هم نه .فرقي نميکرد براي پادشاه .ولي من چيزي از اين بابت نشنيدم.
اميرحسينی ــ معاونينی که شما انتخاب کرديد آيا موردی پيش آمد که دربار خط
بزند يکیشان را يا...

همايون  :نه .اصال .کاري به اين کارها نداشت .فقط من به نظر دبيرکل رساندم و او
پذيرفت و آنها سرکار آمدند.
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اميرحسينی ــ شما پيش از اينکه به وزارت برسيد ديدار شخصی با پادشاه
داشتيد؟ ديدار دونفره منظورم است.

همايون ــ نه ،هيچ وقت .من در مهمانيها ميديدمش در خانهاش (ما کاخ شاهي
نداشتيم )،خانه پادشاه ،يا خانه شاهدخت و شاهپورها و يکبار هم در خانه دائي خانمم ،از
شاهزادگان قاجاري که عنوان پيشخدمت مخصوص شاه داشت و همه روحيه و روال دربار
قاجار از وجودش ميريخت .شاه را از دور ميديدم ،نزديک نميآمد و با کسي هم صحبت
نميکرد بجز با چند نفر دور و برش .من احتماال دو نفري يک بار بيشتر شاه را نديدم .با
خانمم چندبار در ناهارهاي کوچک يا شامهاي کوچک ،مثال ملکحسين و ملکهاش آمده
بودند ،ما هم سر ميز بوديم شش نفري بيشتر نبوديم .يا موارد ديگري ،چند مورد معدود.
که مثال فرض کنيد چهار پنج نفري با پادشاه و ملکه بوديم .ولي دونفري فقط در وزارتم
که معاونينم را معرفي کردم ،يک ساعتي بعدش با شاه صحبت کردم .همين.
اميرحسينی ــ در اواخر دوران نخستوزيری آقای هويدا ما به مسئله سياست
فضای باز سياسی بر میخوريم .اين بيشتر انديشه خود شاه بود يا اينکه فشاری
بود که آمريکايیها ،در حقيقت دولت جيمی کارتر ،بر شاه وارد کردند؟ همان طور
که در سالهای  41-40به نوعی آقای امينی را به نخستوزيری رساندند .آيا
فضای باز سياسی در همان فرم بود يا اينکه خود شاه به اين نتيجه رسيده بود ؟

همايون ــ رابطه ايران با آمريکا در سياستهاي داخلي ايران خيلي موثر بود و هر وقت
دموکراتها روي کار آمدند تغييرات مهمي در سياست ايران روي داد .وقتي کندي به
رياست جمهوري انتخاب شد ،که در ايران باور نميکردند بتواند موفق شود ،زير فشار او و
برنامهاي که داشت ،اگر اشتباه نکنم تحت عنوان "اتحاد براي ترقي" يک همچه چيزي
بود ،در ايران هم حرکتي آغاز شد .او دنبال اصالحات اجتماعي و سياسي در کشورهاي
جهان سوم بود براي آنکه جلوي گسترش نفوذ کمونيسم گرفته شود و در آمريکاي التين
کشورهاي بسياري زير فشار آمريکا دست به اصالحاتي زدند .در ايران هم که در آن هنگام
کامال سياست به بنبست رسيده بود ،زمينه براي پذيرش اقدامات اصالحي فراهم شده بود
و پس از روي کار آمدن اميني پادشاه که قبال هم امالک سلطنتي را داوطلبانه تقسيم
کرده بود به برنامه اصالحات ارضي که ارسنجاني مبتکرش بود با عالقه پيوست و
پشتيبانش شد .و اين برنامه اصالحات ارضي در همان سال  1340چند ماه پس از روي
کار آمدن کندي شروع کرد به اجرا .در مراغه به عنوان طرح آزمايشي عمل شد و بعد پنج
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ماده ديگر انقالب سفيد به اصطالح ،يا انقالب شاه و مردم بعدي ،به آن افزوده شد و در
همهپرسي سال  1341حقيقتا با پشتيباني عمومي روبرو و تصويب شد .من خودم در آن
روز ،روز ششم بهمن  ،41با همکاران روزنامه اطالعات در حوزههاي رايگيري در تهران
گشتيم و شاهد راي دادن مردم که هيچ زوري در کار نبود بوديم.
در سال  1976وقتي کارتر روي کار آمد باتوجه به اينکه يکي از مهمترين موضوعات مورد
عالقهاش در طول مبارزه انتخاباتي موضوع حقوق بشر بود و حتا اشاراتي هم به ايران
کرده بود ،وحشت شديدي دستگاه حکومتي ايران و رهبري سياسي ايران را گرفت و
صحبتهايي هم بود که حکومت ايران کمک کرده است به مخالفين کارتر يعني به حزب
جمهوريخواه براي آنکه جلوي انتخاب شدن کارتر را بگيرد که تصور نميکنم صحت
داشته باشد .ولي کامال آشکار بود که موضع حکومت ايران در مورد دمکراتها موضع
دوستانه و موافقي نيست و از ناحيه دموکراتها احساس ترس ميکند .وقتي کارتر به
رياست جمهوري رسيد به زودي در ايران هم موضوع فضاي باز سياسي طرح شد و
حکومت هويدا که از دو سال پيشتر خالف آن را در متن عمومي سياستهاي ايران ،که
عبارت بود از جلوگيري از آزادي بيان و اجتماعات ،دنبال کرده بود ،شروع کرد دم از فضاي
باز سياسي زدن و مقداري روزنامهها آزادتر شدند و کوشش شد که حالت آزادتري به فرايند
سياسي در کشور داده بشود .حاال اين را ميشود صرفا برگرداند به تاثير سياست آمريکا در
ايران و شايد هم ميتوان يک مقداري مثل سال  40-1339برگرداند به تغييري که در
طرز تفکر شاه پيدا شده بود که به هرحال بايست سياست ايران را نو کرد .هرچه بود
فضاي باز سياسي پذيرفته شد و مهمترين اثري که کرد اين بود که سران جبهه ملي را
دلگرمي داد که وارد فعاليت بشوند ،درست مثل آن سال .همزمان با تغيير فضا در عرصه
بينالمللي نيروهاي مخالف ايران هم دلگرم شدند و انرژي تازهاي براي مبارزه در راه
هدفهايشان پيدا کردند.
سران جبهه ملي طرفدار اجراي قانون اساسي در ايران بودند و ميخواستند که مشروطه به
معناي درست عمل بشود .البته يک رگه کينهجويي و دشمني با پادشاه داشتند که مانع
مي شد اعتماد متقابل بين دو طرف برقرار شود .شاه هم به آنها بسيار بدبين بود و آنها را
تحقير ميکرد .عناصري از جبهه ملي ،اگر اشتباه نکنم سه تن از رهبرانش نامهاي نوشتند
به نخستوزير هويدا و بعد از آن يکي دو تن از نويسندگان هم نامهاي به هويدا نوشتند و
انتقادات خيلي صريحي از وضع کشور کردند و به مالحظه آن سياست فضاي باز هيچ
اتفاقي براي اين نامهنگاران نيفتاد و آنها را تعقيب نکردند و به زندان نينداختند .در حالي که
در گذشته حتما جايشان در زندان ميبود .اين نشانهاي بر تغيير فضاي سياسي ايران بود.
نامههاي آنان در سطح وسيعي پخش شد و همه از آن آگاه شدند .خميني از نجف به
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هواداران بيشمارش در ايران پيام داد که ببينيد کسي کاري با اشخاصي که آن نامهها را
فرستادند نداشت بجنبيد و شروع کنيد .هواداران خميني همانگاه يک شبکه خيلي قوي
داشتند و هيئتهاي مذهبي و تکيهها و حسينيهها و انجمنهاي قرضالحسنه و امثال آنها
را در سراسر ايران گسترش داده بودند و پولهاي خيلي بزرگي هم از بازار ميگرفتند .در
تمام پانزده سال بعد از  1342اين شبکه در حال گسترش بود و داشتند تشکيالت ميدادند
ــ نه تنها زير بيني حکومت و سازمان امنيت بلکه با همکاري حکومت و سازمان امنيت.
پارهاي از سران رژيم اسالمي و انقالب اسالمي در مقامات بسيار نزديک دربار و دولت کار
ميکردند .از آن هنگام اينها بر فعاليتشان افزودند و انتقادات صريح روي منابر کردند و در
مدرسه فيضيه در قم تظاهراتي به راه افتاد که به زد وخورد و کشته شدن يکي دو طلبه
انجاميد در همان سال  13۵۵فضاي باز سياسي تاثير پيشبينيپذير خودش را کرد و به
مخالفان فراوان رژيم جرئت داد که بر فعاليتشان بيفزايند.
اميرحسينی ــ آقای هويدا خودش هم اعتقادی به اين سياست فضای باز
سياسی پيدا کرده بود و آماده اجرای آن بود يا اينکه از طرف شاه مجبور به
پذيرش اين سياست شد؟

همايون :هويدا در طول سالهاي دراز نخستوزيريش به تدريج از يک موضع نسبتا ليبرال
به محافظهکار افراطي گراييده بود و هيچ عالقهاي به آزادي گفتار نداشت و انتقاد را
نمييارست و عالقهاي به اين سياست تازه نداشت .ولي شاه تصميم گرفته بود که
پيشاپيش و پيش از آنکه آمريکاييها فشاري وارد کنند اين سياست را عمل کند و
همانطور که اشاره شد شايد هم به اين نتيجه رسيده بود که يک نوسازي در سياست ايران
الزم است .دليلش هم اين بود که در سال  13۵3حزب رستاخيز را تشکيل داده بود که
بنبست سياست دو حزبي ايران را بگشايد و فکر ميکرد که با بودن حزب رستاخيز
اشکالي نيست که عناصر ديگر هم در جامعه صدايي داشته باشند و سخنانشان را بگويند.
ولي خود هويدا خير ،عالقهاي به اين موضوع نداشت و طرفدار تمرکز هرچه بيشتر
تصميمگيري و قدرت بود.
اميرحسينی ــ فکر میکنيد که آيا آقای جمشيد آموزگار بهترين انتخاب برای
نخستوزيری پس از هويدا بود يا کسان ديگری هم در صحنه سياست ايران
بودند که توانايی بيشتری داشتند ولی شاه به عللی آنها را برنگزيد؟

همايون  :شاه طبعا فقط با نخستوزيراني کار ميکرد که آنها را خوب ميشناخت و به آنها
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اعتماد کامل داشت و اين کسان هم معموال از ميان وزيران برگزيده ميشدند يعني مراحلي
را گذرانده بودند و شاه با آنها آشنا شده بود و ميتوانست به آنان اعتماد کند .در نتيجه
بيرون از دستگاه دولتي يعني مقامات باالي دولتي اساسا براي انتخاب نخستوزير تازه
کانديداي قابل توجهي نميبود .از ميان رهبران سياسي مستقلتر هم که شاه اصال حاضر
نبود دربارهشان فکر کند .چند نفري که در آن موقع بخت نخستوزيري داشتند ،کساني
بودند که سالها در دستگاه حکومتي کار کرده بودند و از ميان آنها آموزگار بهترين گزينه
بود .او سياستگر درست و ديوانساالر قابلي بود و تصور ميشد که بتواند مسايل اصلي آن
زمان را ،برطرف کند .و ماموريت کابينه تازه ،هم بيش از همه مبارزه با تورم بود و به راه
انداختن دستگاه اداري و جلوگيري از پارهاي زيادهرويها .چون پيش از اينکه آموزگار به
نخستوزيري برسد ،در دوساله پيش از آن ،اقتصاد ايران دچار يک زلزله واقعي شده بود.
حالتي پيدا کرده بود شبيه اين  roller coasterکه در پارکهاي بازي هست و بچهها و
بزرگترها در آن مينشينند و از سربااليي به سر پاييني ميافتند و شيرجه ميروند و با يک
سرعت غيرقابل تحمل از فراز به نشيب ميافتند و از نشيب به فراز و اين حالت اقتصاد
ايران بود .بطوري که در عرض دو سال پس از چهار برابر شدن بهاي نفت دولت به کسر
بودجه شديد افتاد.
ناگهان بودجه ساالنه کشور ابعاد برنامه پنج ساله را پيدا کرده بود .و برنامه پنج ساله که
قرار بود از سال بعد از پايان برنامه پنج ساله ،از  13۵6آغاز شود چند برابر ،چهار پنج برابر
شده بود و به اندازهاي کمبود و در عين حال ريخت و پاش و اسراف و تلف شدن منابع
شدت داشت که مايه شگفتي همه جهانيان بود .مثال کشتيهايي که کاالهاي وارداتي را
به بندرهاي ايران ميآوردند تا ششماه در دريا لنگر ميانداختند که نوبت پياده کردن
کاالهايشان برسد و هر روز هزاران دالر به هر کشتي زيان پرداخت ميشد .يا بارهاي
سيمان را در بيابان خالي ميکردند ،چون جا نبود و اين سيمانها زير باران و آفتاب تبديل
به سنگ ميشد يا دو هزار کاميون از يک شرکت آمريکايي که من اتفاقا در جريانش
هستم که چه فشارهايي ميآورد و چه رشوههايي داد (به خود من و خانمم در سفرمان به
واشينگتن در  197۵/13۵4پيشنهاد کردند) که اين کاميونها از شرکت وايت وارد بشوند.
اينها را وزارت راه آورد بدون اينکه راننده برايشان تربيت کنند و در فکر استخدام راننده از
کره جنوبي بودند و اين کاميونها در بيابان افتاده بود و تقريبا همه آنها از ميان رفت ،يعني
موتورهايشان همه زنگ زد و الشه آنها مانده بود و وقتي من رفتم به کابينه فرستادم
تعدادي از آنها را بياورند و تغييراتي درشان بدهند و از آنها قهوه خانههاي سرپايي کنار راه
درست کنند .يعني کاميوني که شايد صدهزار دالر خرجش شده بود فقط ميتوانست به
صورت يک اطاق موقتي استفاده بشود .يا برق در همه ايران کم شده بود و مصرف از
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توليد فزوني گرفته بود .خاموشي در همه شهرها ،بخصوص تهران در آن تابستان ،زندگي
مردم را تلخ کرده بود و از اين قبيل .يا طرحهاي بسيار بزرگ پرهزينه ،پنج ميليارد ريال،
براي ساختن کتابخانه شاهنشاهي ،و بيش از اينها براي مرکز پزشگي شاهنشاهي .يا مثال
در صنعت اتمي در آن زمان هر سال ما يک ميليارد دالر متعهد بوديم و تا سالهاي بسيار
آينده دهها ميليارد دالر قرار بود هزينه کنيم .يا هزينههاي کمرشکن نظامي که جلوي آن
را هم البته نشد بگيريم چنانکه هزينههاي مربوط به انرژي اتمي را هم نتوانستيم کمترين
کاهشي بدهيم؛ و حقيقتا کمر ماليه دولت داشت ميشکست .دولت آموزگار براي اين روي
کار آمد که مقداري از اين مشکالت را برطرف کند که انصافا هم در زمينه تورم و در زمينه
توليد برق و باز کردن بندرها و راهها و شبکه ارتباطي موفق شد .ولي پارهاي مشکالت
اساسي اقتصاد باقي مانده بود.
از مشکالت گفتم ،اين حقيقت را نيز بايد يادآوري کنم که با همه آشنائي با پيشرفتهاي
کشور ،هنگامي که به عنوان عضو کابينه از نزديک از دامنه کارهائي که دولت و بخش
خصوصي ايران در  1۵ ،14ساله پيش از آن کرده بود آگاه شدم دهانم باز ماند .من از نوزده
سالگي در ايران ميگشتم و گوشه کنارهاي کشور را ديده بودم که چگونه دگرگون
ميشدند؛ جاهاي دورافتاده اي مانند کرمان و بلوچستان ،بندرعباس و چاه بهار ،بوشهر و
دزفول و شوشتر و پيرانشهر را ميديدم که ناگهان چند صد سال به پيش تاخته بودند .در
آمدن تبريز و اراک و ماهشهر به مراکز صنعت سنگين در برابر چشمانم روي داده بود.
هرجا در چهار گوشه ايران رفته بودم حکومت با همه ناکارائي و مردم با همه تازهکاري
داشتند واپسماندگي صدها ساله را در دو سه دهه جبران ميکردند .به کابينه که رفتم
اميدهايم به آينده ايران بسيار بيشتر شد .دستگاه اداري با همه ناکارائي ،ماشيني بود که به
توسعه ايران همت گماشته بود و به آساني کارامدتر ميشد .سياستها و اولويتها همه جا
درست نبود ولي جهت عمومي درست بود و تعهد به توسعه با سرعت کمرشکن ،از شخص
پادشاه تا مديران اجرائي را به کار شبانروزي وا ميداشت .ما تنها چند سال وقت الزم
ميداشتيم.
اميرحسينی ــ با وجود اينکه شما ديگر در آن سالها وقت زيادی برای روزنامه
آيندگان نداشتيد ،ولی آيا سياست فضای باز سياسی تاثيری در روزنامه شما
گذاشت که با دستهای بازتری به انتقاد و بررسی مسايل آن روز ايران بپردازد؟

همايون ــ نه چندان .براي اينکه ما از روز اول در آيندگان بنا را بر اين گذاشتيم که مرز
سانسور را دائما آزمايش کنيم .سانسور و آنچه که نبايد نوشته شود در طول دوران
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پادشاهي پهلوي به هيچوجه تعيين نشده بود .آن يک سالي که من در دولت بودم سعي
کردم که اين مرز را تعيين کنم که کار بر سردبيران آسان بشود .ولي تا آن وقت موضوع
آزمون و خطا بود ،ما تا يکجايي ميرفتيم و گاهي ميگرفت و گاهي نميگرفت .پارهاي
نويسندگان ممنوعالقلم ميشدند به اصطالح آن روزها ،ولي معموال موقتي بود .پارهاي
مواقع به عنوان مجازات روزنامه آگهي دولتي قطع ميشد ولي آن هم موقتي بود .ما در
نتيجه آزادترين روزنامه بوديم در تمام دورهاي که از  1346تا  13۵7را در برميگيرد .براي
اينکه زياد گوش نميداديم به آنچه که درباره سانسور گفته ميشد .آن را امتحان
ميکرديم و خيلي موارد هم ميديديم که ميشود سخناني گفت .ديگران باور نميکردند.
در محافل مطبوعاتي اين توهم وجود داشت که من به دليل ارتباطات نزديکي که در
مراحل مختلف انتشار آيندگان با دستگاه حکومتي برقرار کردهام از اين آزادي عمل
برخوردارم ،ولي حقيقتا اين طور نبود و من هيچوقت از هيچ ارتباطي براي پيشبرد کار
روزنامه استفاده نکردم .هرگز هيچ درخواستي از هيچ مقامي براي خودم و براي روزنامه
نکردم .و اين اتفاقا آزادي عمل مرا زياد کرد براي اينکه ديگر روزنامهها يک رابطه نزديک
و دوستانه به هر صورت با مقامات و مراجع و يک رودربايستيهايي داشتند و ما در آيندگان
هيچ رودربايستي از کسي نداشتيم و دستمان زير ساطور هيچکس نبود .در نتيجه ما به
آزادي مينوشتيم و چون مصالح باالي مملکت راهم رعايت ميکرديم ،اين آزادي ما
تحمل ميشد .منظورم اين است که روزنامههاي بزرگ عصر با آنکه امکانات مالي بسيار
بيشتري به صورتهاي گوناگون از طرف حکومت دريافت ميکردند سياستهايشان
متمايل به مخالفان بود.
به عنوان يک نمونه من وقتي به وزارت اطالعات و جهانگردي رفتم ديدم که مانند گذشته
سالي بيست ميليون ريال ،بايد به يک مجله عربي که روزنامه اطالعات منتشر ميکرد
کمک بکنيم .من گفتم که اين پول را حاضريم بدهيم ولي به شرط اينکه مجله از يک
سطح قابل اعتنايي برخوردار شود .چون مجله بسيار سبک ،بيمطلب و مسخرهاي بود و
ميگفتند که عربها دوست دارند جدولهايش را حل کنند .به رايگان داده ميشد .آموزگار
هم فشار ميآورد .گفتم ما براي حل جدول سالي بيست ميليون ريال نميتوانيم بدهيم.
منظورم اين است که روزنامهها اين امکانات مالي را از جهات مختلف ميگرفتند ولي
سياستهايشان تمايل به چپ داشت و در همه زمينهها بخصوص در زمينههاي فرهنگي
انحصار نويسندگي و در واقع سانسور در دست نويسندگان و خبرنگاران و نويسندگان چپ
بود .روزنامه ما روزنامه ليبرالي بود ولي به هيچروي چپگرا نبود و اين به خوبي آشکار بود.
يعني ما موقعيتي داشتيم که در عين اينکه با رئاليسم سوسياليستي در هنر و با سياستهاي
طرفدار جنبشهاي انقالبي کمونيستي در جهان ،که در آن موقع آن دو روزنامه بزرگ
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عصر بزرگترين مدافعانش بودند ،مبارزه ميکرديم ،روي مبارزهاي که با شوروي و بلوک
شرق داشتيم بطور کلي ،ولي از جهات داخلي يعني در سياستهاي داخلي ،منتقدين خيلي
صريحتري بوديم و اين موقعيت پس از فضاي باز سياسي تغييري نکرد .من در سمتهاي
حزبي هم که بودم همچنان در آيندگان مقاله مينوشتم .و همچنان ادامه ميدادم به آنچه
که در گذشته ويژگي روزنامه آيندگان بود و آن انتقاد نسبتا صريح از سياستهاي حکومتي
بود در عين حفظ مصالح باالي کشور آنجور که به نظرم ميرسيد .فقط در آن يک سال و
خردهاي که در حکومت بودم ديگر چيزي ننوشتم.
اميرحسينی ــ منظورتان از اينکه انحصار سانسور در دست نويسندگان چپ بود
چيست؟

همايون ــ آنها تنها به آثارموافقان ميپرداختند و ارزش آثار مطرح نبود .ديگران را يا
ميکوبيدند يا در سکوت خفه ميکردند .دو نمونه کفايت ميکند :ابراهيم گلستان و مهشيد
اميرشاهي با توطئه سکوت روبرو شدند ،ولي چپ و راست از نويسندگان و شاعران ميانمايه
"مترقي" بزرگداشت ميشد .سخن سنجي رئاليسم سوسياليستي به يک وسيله تبليغاتي
فرو کاسته شده بود .من براي جبران اين ناهنجاري ،آيندگان ادبي را همراه روزنامه آغاز
کردم ولي ساواک که صفحات هنري يک سويه روزنامههاي عصر ،حتا روزنامه رستاخيز ،را
به آسودگي ميخواند يا شايد نميخواند آيندگان ادبي را تعطيل کرد.
اميرحسينی ــ شما اشاره کرديد به مسئله امکانات ضعيف پايهای اقتصاد ايران.
برای نمونه گنجايش پايين بندرها ،مساله دو هزار کاميونی که از بين رفت يا
سيمانهايی که در بيابان انبار میشد و تبديل به سنگ میشد .من خاطرم هست
در همان دوران در حالی که مردم واقعا برای خريد يک کيسه سيمان در تنگنا
بودند و گيرشان نمیآمد ،ما در روزنامهها شاهد آگهیهايی بوديم که سيمان به
هر مقدار که بخواهيد موجود است .اين را دولت نمیديد .يعنی نمیخواست
پيگيری کند که اين سيمانها از کجا آمده و چگونه اين بازار سياه علنی به وجود
آمده است .شايد از اين طريق يکی از نکتههای مورد اعتراض مردم ،نارضايتی
مردم را کم میکرد .به نظر میرسيد که دولت عمد دارد که مردم را ناراضی کند.
چه دستهايی آن پشت در کار بودکه مانع حل مشکل میشد؟

همايون ــ پيش از همه لختي "اينرسي" بود و سنگشدگي حکومتي که سيزده سال سر
کار بود و هيچ سرزندگي درش نمانده بود .سياست توسعه اقتصادي ايران عبارت بود از
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تقويت سرمايهداران بزرگ و انحصارگران و انحصارها ،و بزرگترين مدافعش هم در دولت
وزارت اقتصاد و دارايي بود .در دولت آموزگار جلو پارهاي زيادهرويها مثال در قيمتگذاري
فراوردهها گرفته شد .سياست صنعتي از آغاز دهه شصت ميالدي به انباشت سرمايه
گرايش داشت و صنايع ايران را در دستهاي معيني تمرکز داد .سرمايهداري بزرگ تقويت
شد ولي نه به صورت تاراجگرانه .اما از اوايل دههي هفتاد ميالدي سرمايهداران و
کارآفرينان ايران نفوذ سياسي بهم زدند و حالت انحصارطلبي و استثمار پيدا کردند و هرچه
توانستند بر سود خودشان افزودند و اين انحصارها تحمل ميشد .به دليل اينکه فکر
ميکردند هرچه آنها ثروتمندتر شوند به سود اقتصاد ايران است .زماني در امريکا در آن
دورهي غارت صنعتي ،دورهاي که بارونهاي راهزن ،به قول آمريکاييها robber baron
زمام اقتصاد آمريکا را در دست داشتند مدير عامل شرکت جنرال موتورز گفته بود که آنچه
براي جنرال موتورز خوب است براي آمريکا خوب است .اين روحيهاي بود که در آمريکا تا
دهه پنجاه و شصت سده بيستم چيره بود .همين روحيه را ما در ايران از سالهاي دهه
چهل هجري ،شصت ميالدي تا پايان رژيم پهلوي ميتوانستيم ببينيم .خيلي صميمانه
معتقد بودند که سرمايهداران هرچه نيرومندتر بشوند صنعت ايران را گسترش ميدهند .تا
مقدار زيادي هم حق داشتند براي اينکه اين سرمايهداران پولشان را بيرون نمي بردند و در
داخل سرمايهگذاري ميکردند .ولي از هنگامي که در سالهاي پاياني پهلوي دست
سرمايهداران سياسي بازتر شد و بعد موضوع سهيم کردن کارگران در کارخانهها و
موسسات به عنوان يک اصل انقالب پيش آمد ،بسياري از اين سرمايهداران شروع کردند
به فرستادن سرمايه به بيرون؛ و با اعمال نفوذ سياسي موسساتشان را وامدار بانکها کردند
و وامها را گرفتند و پولها را به بيرون فرستادند ،که از ترس انقالب نبود براي اين بود که
در واقع از جيب خود به کارگران ندهند .در کار سيمان يا ميوه يا بسياري کاالهاي ديگر
انحصارهايي وجود داشت .کساني که به دربار نزديک بودند توانسته بودند در واقع امتياز
وارد کردن اين کاالها و توزيع آن را به دست بياورند ،يا مراجع مختلف اين کارها را
ميکردند و از طرف حکومت هم تحمل ميشدند.
اما برگردم به تنگناهايي که وجود داشت .يک مورد بسيار زننده باورنکردني که ميشود
گفت اين بود که در آن سالها ،سالهاي  13۵4،13۵۵گمرگخانههاي ايران به اندازهاي
انباشته شده بودند که کاالها را با بولدزر اين طرف و آن طرف ميريختند و اگرگودالي بود
آنها را در آن گودالها ميريختند که جا براي کشتيهاي تازه باز بشود .يعني هر بار صدها
ميليون ريال ،دهها ميليون دالر نابود ميشد ،در حالي که در کشور کمبود وجود داشت و
مردم با باال رفتن قدرت خريدشان آماده خريد بسيار چيزهاي تازه بودند و اينها داشت به
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آن صورت از بين مي رفت .در دولت آموزگار اين تنگناها برطرف شد .اين ريخت و پاشها
به مقدار زياد از بين رفت.
اميرحسينی ــ دولت آموزگار در آن تقريبا سيزده ماهی که بر سر کار بود چگونه
توانست يکباره فرض کنيم که گنجايش بندرها را دو برابر کند يا راه های کشور
را آنقدر وسيع کند يا راننده فراوانی آموزش بدهد که بتواند اين کمبودها را بر
طرف کند؟

همايون ــ مقدار زيادي از مشکالت به دليل بدي اداره بود .به دليل ناکارآيي بود .با جابجا
شدن مقامات ،با آمدن وزيران تازه نفس و معاونان و کارکنان رده باالي کارآمد بسياري از
آن مشکالت حل شد .پيش از آن هم ميشد اينها را حل کرد .منتها به اندازهاي دستگاه
اداري ايران در طول سيزده سال راکد و کرخت شده بود و دچار رخوت و بيحرکتي بود که
از عهده حل کوچکترين مسايل بر نميآمدند .گاهي هم به دليل اختالفات شخصي در
مقامات باال جلو اعتبارات را ميگرفتند که وزير مربوط تضعيف شود .مثال کمبود برق در
ايران به همت مهندس تقي توکلي وزير نيرو در عرض سه چهار ماه برطرف شد و
نيروگاههايي آوردند ،نيروگاههاي موجود را گسترش دادند و به مقدار زياد از اتالف منابع
جلوگيري کردند .ما در وزارتخانه نسبتا کوچک خودمان با درهم آميختن سازمانهاي
موازي و سر راست کردن گردش کارها و پاک کردن يک النه ناکارائي و فساد به سرعت
بر کارائي افزوديم .چاپخانه بياهميت وزارت اطالعات و جهانگردي يک اداره دولتي بود با
کارمنداني که تنها بايست حقوق ميگرفتند و به حدي که خودشان ميخواستند کاري هم
انجام مي دادند .من با برکنار کردن رئيس چاپخانه و آوردن يک مدير چاپخانه بازنشسته از
بخش خصوصي و پايان دادن به خدمت هيئت مديرهاي که از بيرون آمده بودند و پولي
ميگرفتند و ميچرخيدند ،و بيرون کردن بيکارهها با رعايت قانون کار و رضايت وزارت کار
که نقش گروه فشار کارگران را داشت آن چاپخانه را ،به بهاي دشمني پايدار کسي که
کارمند وزارتخانه هم نبود و پولي به عنوان عضو هيئت مديره ميگرفت ،به جائي رساندم
که ميشد به بخش خصوصي فروخت و وزارت را از کاري که ربطي به آن نداشت آزاد
کرد .براي راه انداختن کارها خود من روشي داشتم که هفتهاي يکبار مسئولين اجرائي هر
بخش را در همان بخش گرد ميآوردم و آنها ميبايست گزارش پيشرفت کار بدهند.
مشکالت نيز در همان جا برطرف ميشد .عالوه بر اين دفتر يادداشتي داشتم و از روي آن
مرتبا از مسئوالن گزارش انجام دستورهائي را که داده شده بود ميخواستم .مقامات
وزارتخانه در شگفت بودند که من هيچ تصميمي را فراموش نميکنم.
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کار ديگر و بيسابقهاي که براي صرفهجوئي و جمع و جور کردن ديوانساالري کردم،
تعطيل دفترهاي وزارت اطالعات و جهانگردي بود .در شهرهاي بزرگ اروپا و امريکا
دفترهائي داشتيم با هزينه گزاف که نورچشميهائي را بر سر آنها گذاشته بودند و کاري هم
نميکردند .يکي دوست هويدا بود ،يکي با دربار ارتباط داشت (در پاريس) و از حوزه ما
بيرون بود و حد اکثر کاري که دربارهاش توانستم بکنم بياعتنائي به او و بازديد نکردن از
دستگاه پر عرض و طولش بود .يکي خويشاوند ،شايد برادر همسر علم بود و بهمين ترتيب.
رئيس دفتر ما در رم يک روزنامهنگار قديمي بود که سالها بود رها کرده بود .بستن آن
دفتر سبب شد که او پس از انقالب تا نفس داشت در تبعيد کاري جز حمله به من نکرد.
کينهجوئي در ايرانيان از اندازههاي متمدن در ميگذرد و از بازماندههاي وجدان قبيلهاي
ماست .من گفتم اين درست نيست که هر وزارتخانه براي خودش نمايندگي درست کند.
کارهاي بيرون از کشور بايد در سفارتخانهها تمرکز يابد؛ و شروع به بستن دفترها کردم که
کار آساني نبود و پيچيدگيهاي مالي داشت .ولي دستکم چهار دفتر را بستيم .هنگامي که
در هيئت دولت موضوع را طرح کردم به ياد دارم که عباسعلي خلعتبري وزير خارجه با
نگاهي پر از شگفتي و بدگماني به من مينگريست .البد تصور ميکرد خيال دارم جاي او
را بگيرم و مسائل وزارت خارجه را پيشاپيش حل ميکنم .ولي از حق نميشد گذشت که
در آن فضائي که هر دستگاه دولتي در تالش بزرگتر کردن دامنه اختيارات و نفوذش بود
چنان تصميمي از دريافت بسياري در ميگذشت.
اينها اموري بود که اصالحات اداري الزم داشت و دولت آموزگار توانست اين اصالحات
اداري را به سرعت انجام دهد .در زمينه پايين آوردن بودجه هم يکباره وزارتخانهها،
موسسات و ادارات دولتي موظف شدند که بيست درصد از هزينههايشان بکاهند .ولي
بيست درصد از سي و دو درصد بودجه کشور کم ميشد .چون شصت و هشت درصد
بودجه کشور را در حقيقت پادشاه کنترل ميکرد ،يعني موسساتي که زير نظر پادشاه کار
ميکردند .مانند ارتش ،سازمان انرژي اتمي ،سازمان راديو تلويزيون و جزيره کيش که در
دست وزارت دربار بود و امثال اينها .شصت و هشت درصد بودجه کشور از کنترل نخست
وزير و وزيران بيرون بود .با اين وصف آن بيست درصدي که از هزينههاي دولتي کاسته
شد تاثير زيادي در پايين آوردن تورم داشت .اضافه بر آن که همراه بود با سختتر کردن
اعتبارات .البته اينها سبب شد که رشد اقتصادي موقتا پايين بيفتد و بيکاري باال برود و
همه اينها موقتي ميبود .منتها به بحران سياسي برخورد و خود اينها به عوامل تشديد
کننده بحران تبديل شدند.
مورد جزيره کيش قابل ذکر است .آباد کردن جزيره طرح وزارت دربار بود و يک خويشاوند
نزديک وزيردربار همه کارهاش بود .من از دوره آيندگان از ريخت و پاشهائي که ميشد
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خبر داشتم و اصال اين فکر که دهها ميليون دالر خرج کنيم که شيخهاي خليج فارس
بيايند و خوش بگذرانند به نظرم زننده ميآمد .من در کرانه شمالي خليج فارس سراسر
گشته بودم و ميدانستم که چه اندازه واپسمانده است .ولي بجاي آن ،پولها براي
خوشگذراني پولدارهاي تهراني و خريد با معافيت گمرکي صرف ميشد .در نخستين
ماه هاي وزارتم از من دعوت کردند که به ديدار جزيره بروم ولي تا پايان نرفتم .هويدا در
وزارت دربار ميخواست از اين ارث نه چندان خوشنام سلفش رها شود .با ما وارد مذاکره
شدند که جزيره را بگيريم .خانمم مرا که رغبتي هم نداشتم بازداشت .آيا ميخواستم اداره
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
که ما عالقهاي نداريم و کيش را به هواپيمائي ملي فروختند.
اميرحسينی ــ در آن انحصارهای اقتصادی که شما اشاره کرديد برخی از اعضای
خاندان سلطنت هم شريک بودند .اين امر چيزی نبود که از ديد شاه پنهان بماند.
شاه هيچکاری برای کوتاه کردن اين دستها ،برای محدود کردن اين انحصارها
دستکم برای اعضای خانواده خودش نمیکرد تا در افکار عمومی کمتر زيان
ببيند؟

همايون ــ چندين بار پادشاه خواهر يا خواهرزاده خودش را توبيخ و خواهرزادهاش را از
آمدن به ميهمانيهاي کاخ ممنوع کرد ولي او باز برگشت .پادشاه رويهمرفته نسبت به يک
گروه در حدود بيست نفر که که من اسم آنها را همان وقت "دست نزدني" گذاشته بودم
ــ  Untouchableبه قول امريکائيها ــ با همان داللتهايي که برميگردد به سالهاي
بيست و سي سده بيستم آمريکا که دوران ممنوعيت مشروبات الکلي بود و گروههاي
بزرگي از گانگسترها تجارت مشروبات الکلي را کنترل ميکردند و دولت نميتوانست دست
به آنها بزند .من با اشاره به همان داللت در مقاالتم صحبت از دست نزدنيها ميکردم.
اين حدود بيست نفر از طرف پادشاه تحمل ميشدند .يکي از آنها البته در دستگاه دولت
مقام باالئي داشت ولي بقيه مقامات دولتي نبودند؛ در دربار يا از نزديکان پادشاه بودند در
جاهاي مختلف ،و محمدرضا شاه مرد محجوبي بود و برايش نه گفتن به نزديکان و
دوستانش بسيار دشوار بود .و در پارهاي موارد هم نزديکانش را به اينکه ثروتمند بشوند
تشويق ميکرد براي اينکه وفاداري آنها را مطمئنتر داشته باشد .مثال پزشک شخصياش
که پزشک درجه دوئي هم بود و احتماال مسئوليت بسيار بزرگي در بيماري کشنده شاه
داشت و خودش هم از همان بيماري ،نزديک به آن ،مرد و وزير دربار هم از همان بيماري،
نزديک به آن ،مرد .گويا خودش هم از داروهايي که تجويز ميکرد استفاده کرده بود .او در
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يک مورد دنبال قراردادي بود براي نيروگاههاي برق که به مقادير زيادي گرانتر از
پيشنهادهايي بود که وزارت نيرو به وزارت منصور روحاني دريافت کرده بود و سرانجام
روحاني ،که در درستکاري و کارداني ،رقيبان اندکي داشت ،ناگزير شده بود به شاه شکايت
ببرد که اين شخص براي گرفتن پنج درصد کميسيون فشار ميآورد که ما قرارداد بسيار
زيانآوري را بپذيريم و پاسخ شاه به او اين بود که "خاک بر سرش .حاال کارش به پنج
درصد رسيده!" و موضوع تمام شده بود .شاه اينها را تحمل ميکرد و مشکلي نميديد .و
به اندازهاي فکر ميکرد وضع ايران خوب است و به اندازهاي از بابت آينده مالي کشور
مطمئن بود که اين جور ريخت و پاشها برايش در واقع اهميتي نميداشت و توجهي به
پيامدهاي سياسي اين وضع و معامالتي که در پيرامونش جريان داشت نمينمود .اما
نخستوزير ،هويدا ،به اين بسنده ميکرد که پرونده محرمانه شخصياش را از اين
ناروائيها براي روز مبادا ستبرتر کند.
من در يک سرمقاله در آيندگان نوشتم که خوب است کساني که دعوي خاصي بر منابع
عمومي دارند عينا اين جمله ،خوب است به کساني که دعاوي خاصي بر منابع عمومي
دارند سهمي از درآمد نفت مستقيما داده بشود و همه آنها از معامالت دولتي ممنوع شوند.
سالها بعد وقتي که در سويس شوهر دوم شاهدخت فوزيه را ديدم ،اسماعيل شيرينبيگ
که چند سال پيش درگذشت ،او گفت که اين مطلب را به دربار ايران رسانده بوده که خوب
است بودجه قابل مالحظهاي در اختيار پارهاي کسان قرار بدهند و آنها آسوده زندگي بکنند
و در پي معامالت نباشند .او روي تجربهاي که از دربار مصر داشت اين توصيه را کرده بود.
من هم در آيندگان اين جرئت را کردم و نوشتم و هيچ اتفاقي هم براي من نيفتاد .ولي اين
پيشنهاد عملي نشد و همانطور که در پرسش شما اشاره شد بسيار بسيار به زيان پادشاه
تمام شد .پادشاهي که از صبح تا شب براي ايران کار ميکرد و مثل يک کارمند دولت
پشت ميزش بود و وقتش را براي اداره امور گذاشته بود ،بابت سوء استفاده کسان ديگر به
اندازهاي بدنام شد که پس از سقوط پادشاهي پهلوي همهجا صحبت از بيست ميليارد سوء
استفاده پادشاه و دربار سلطنتي بود که به هيچ وجه درست نيست .ولي اين سهلانگاريها
و بي توجهيها به چنين شايعاتي دامن زده بود.
اميرحسينی ــ ديداری که با آقای شيرينبيگ همسر دوم واالحضرت فوزيه
داشتيد يک ماموريت دولتی بود يا يک ديدار شخصی؟

همايون ــ نه اين ديدار که من داشتم بعدها پس از انقالب بود .من در سويس او را ديدم.
آنها آپارتماني درشهر مونترو داشتند و گاه به آنجا ميآمدند و من در ميهمانيهاي برادر
خانمم او را ميديدم.
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اميرحسينی ــ با توجه به اين نمونههايی که شما میدهيد آيا امروز نمیشود آدم
دستکم در دل خودش به جريانهای چريکی آن زمان مثل فداييان و مجاهدين
حق بدهد که ــ با توجه به آنهمه نادرستی و فساد مالی که در دربار و دولت بود
ــ تنها راهی که برايشان مانده بود همين بود که دست به اسلحه ببرند و اقدامی
برای بهتر شدن اوضاع انجام بدهند؟

همايون ــ همه مخالفان و معترضان کامال حق داشتند که به جد در پي تغيير اوضاع ايران
باشند .خود ما که نزديک بوديم به دستگاه حکومتي در پي تغيير اوضاع ميبوديم .منتها
فکر ميکرديم اين کار را بايد از درون کرد .مشکل سازمانهاي چريکي اين نبود که در پي
برچيدن آن دستگاه بودند .حق آنها بود که حتا سرنگوني نظام پهلوي را بخواهند .مشکل
آنها در روشهايشان بود .آنها رابطه بين هدف و وسيله و آرمان و روشها را درک نکرده
بودند .خيال ميکردند آرمانهاي بلند و هدفهاي نجيبانه و شرافتمندانه ميتواند هر روش
و هر وسيلهاي را توجيه کند .آنها فکر نکردند که با تروريسم و اعمال چريکي نميشود
حکومتي مثل حکومت پهلوي را با آن ريشهاي که در جامعه ايراني دوانده بود و با
دستاوردهايي که داشت و با کارهايي که در دست داشت سرنگون کرد .يک حالت رمانتيک
بر آنها غلبه کرده بود .عينا مانند دوران نوجواني خود ما که بي مطالعه با کمترينه آگاهي از
کوتاهترين راه ميخواستيم کشور را دگرگون کنيم .حاال ما وسايلمان عبارت بود از
نارنجکهاي فاسد شده انبار مهمات منفجر شده سرخه حصار؛ چريکها ،چه مجاهدين چه
فداييان ،باوسائل بهتري شروع به کار کردند .ولي اوال متوجه نبودند که اين وسايل کافي
نيست و آن رمانتيسم انقالبي پاسخ مسئله ايران را نخواهد داد .ثانيا درماني که براي ايران
داشتند بدتر از بيماري بود که ما دچارش بوديم .درمان آنها بيمار را ميکشت .بيماري که
جامعه ايراني دچارش بود ميتوانست درمان شود و درحال درمان شدن هم بود .سرانجام
هم که مايوس شدند زير عباي خميني رفتند که هيچ به آنها ربطي نداشت و همهاش از
سر ک ينه کور و توحشي بود که از هر دو سو ،چه حکومت و چه مخالفان ،سياست ايران را
بر ميداشت .آنها اگر اندکي به روحيه و روشهاي خود از نزديکتر مينگريستند بايست از
خودشان بيش از رژيمي که دشمنشان ميبود به هراس ميافتادند .کشتن وآتش زدن
رقيبان حزبي يا اعضائي که در خانههاي تيمي با هم رابطه عاشقانه پيدا ميکردند در همان
بحبوحه جنگ با رژيم ،مسلما خبر از بهشتي که بايست جانشين وضع موجود ميشد
نميداد.
من نمي خواهم راجع به دستاوردهاي حکومت آموزگار مبالغه کنم ولي اگر حکومت
آموزگار سه چهار سالي پاييده بود بسياري از آن موارد فساد و سوء استفاده در ايران از بين
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ميرفت .ما در همان يک سال ،پيش از اينکه هويدا آخرين خدمتش را به ايران بکند که
توضيح خواهم داد ،در همان يک سال تقريبا هيچ امتيازي به آن هژده بيست نفر پيرامون
پادشاه نداديم .هر جا فشاري به دولت وارد کردند وزير مربوط آمد در کابينه مطرح کرد يا
به نخستوزير گفت و جلويش را گرفتند و ندادند .چه زمينهاي مردم را که سران سياسي
و ارتشي و درباري مرتبا ميگرفتند ،چه معامالت نان و آبدار را که ما جلوش را گرفتيم.
هفته و ماهي نبود که احمد احمدي وزير کشاورزي مانع تصاحب زمينهاي دولت از سوي
سران ارتشي و امنيتي و سياسي نشود در حالي که در گذشته هيچ مقاومتي صورت
نميگرفت .ميشد اين کارها را کرد .آن آخرين خدمت هويدا هم اين بود که چند ماه پس
از آنکه به وزارت دربار رفت دستورعملي را از تصويب شاه گذراند که افراد خانواده سلطنتي
از مراجعه مستقيم به وزيران منع و ناگزير شدند همه کارهايشان را از طريق رسمي ــ
وزارت دربار و نخست وزير ــ انجام دهند که درنتيجه جلوي خيلي سوء استفادهها را
ميگرفت.
من خودم از طرف يک عضو برجسته خانواده سلطنتي زير فشار قرارگرفتم که کسي را در
معاونت وزارتخانه نگه دارم .پيش از من او را معاون کرده بودند و من او را بيکار کردم و
آن معاونت را اصال از بين بردم .يکبار ديگر همان عضو خانواده از من خواست که چهار
صد ميليون تومان ،چهار ميليارد ريال (آن وقتها ريال معني داشت) وام با بهره چهار
درصد براي ساختن يک هتل پنج ستاره در تهران بدهم که نقشههايش را هم من ديدم.
بسيار هم زيبا تهيه شده بود .ولي ما چنان چيزي الزم نداشتيم .ما ميخواستيم هتلهاي
طبقه متوسط دو ستاره و سه ستاره در شهرستانها بسازيم و آن پول را ندادم .يکي از
شاهپورها مي خواست يکي از نزديکانش را به وزارت ما تحميل بکند که زير بار نرفتم .دو
سه تن را که از دربار توصيه شده بودند و هر کدام ماهي صد هزار ريال ميگرفتند برکنار
کردم و اتفاقي نيفتاد.
آنجا که به مبارزه جديتري برخوردم با يکي از نزديکترين افراد به شاه ،فليکس آقايان،
بود .او تا برکناري من رفت ولي من توانستم دستش را از تاسيسات ورزش زمستاني که به
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
مي داشت .روزي بهمن باتمانقليچ که مردي با همت و بلندپرواز و دريادل است نزد من آمد
و مشکلش را با آقايان گفت .او با هزينه  300ميليون ريال تا آن زمان ،تله کابين توچال را
ساخته بود ولي آقايان مدعي شده بود که زمينهاي زير تله کابين مال اوست و بايد
شريک آن طرح باشد .باتمانقليچ نميتوانست از بانکها وام بگيرد و کار متوقف مانده بود.
من به ديدار تله کابين رفتم که طرحي بسيار چشمگير و سودمند بود و پس از بررسي و
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آشکار شدن اينکه زمينها مال دولت است قراردادي را از تصويب هيئت دولت گذراندم که
به باتمانقليچ اجازه مي داد تله کابين را با تاسيسات جهانگردي آن بسازد و با ضوابط وزارت
اطالعات و جهانگردي به مدت طوالني اداره کند .بر اساس حسابهائي که کرده بوديم و
از سود آن اصل و فرع سرمايهگذاريش را در آورد و بعد همه تاسيسات به دولت تعلق يابد.
در اينجا بود که شاه روي القائات آقايان مرا متهم کرد که از زمينهاي دولت سوء استفاده
ميکنم .سرانجام با پادرمياني نخستوزير و فرستادن مدارک توانستم ذهن شاه را روشن
کنم.
يک قرارداد شگفتاور او را هم که به يک شرکت آلماني اختيار ميداد آپارتمانهاي لوکس
زمستاني در ديزين و گاجره بسازد و اگر نتوانست به بهايي که ميخواست بفروشد به بهاي
دلخواه خود به وزارت ما واگذارد به کمک نخستوزير بهم زدم .در همان جلسه
دکترآموزگار به او گفت از اين خيال خام درگذرد که ميتواند انحصار واردات گوشت را در
دست بگيرد .پيش از ما در کابينه هويدا او دکتر فريدون مهدوي را که ميخواست به
انحصار واردات شکر او پايان دهد نزد شاه بدنام و از نظر سياسي خرد کرده بود .من به
پشتيباني نخستوزير توانستم در هر جا او را ناکام کنم (با همه دروغهائي که ميگفت و بر
شاه نيز ثابت ميشد) و اتفاقي هم برايم نيفتاد .براي او هم اتفاقي نيفتاد .وقتي همه چيز در
يک تن خالصه ميشود از اين بدترها نيز روي ميدهد.
از اين موارد خيلي مهمتر در وزارتخانههاي ديگر بخصوص در وزارت کشاورزي ،وزارت
صنايع ،وزارت دارايي و اقتصاد پيش ميآمد .در حکومت آموزگار بود که هژبر يزداني که
يکي از آن دست نزدنيها بود و چيزي نزديک به چهار ميليارد تومان اگر خاطرم باشد به
بانکها بدهي داشت .به صورتي که مثال رفته بود از بانک صادرات وام گرفته بود بعد آن
وام را صرف خريد همان بانک کرده بود .به اين صورتهاي زننده؛ فقط روي اعمال نفوذ
سياسي چون به پزشک پادشاه و به رييس سازمان امنيت نزديک بود .ما او را گرفتيم و
بابت سوء استفادههاي مالي زنداني کرديم .وزير دارايي وقت دکترمحمد يگانه اين جرئت را
کرد و او را به زندان انداخت و اين پولها را شروع کرد به پس گرفتن .سازمانهاي
چريکي توجه نکردند که راهحل ايران در خود آن رژيم بود .اصالح ايران بر خالف اين
رژيم غيرممکن نبود .براي اينکه رژيم پهلوي رژيم دزدان و جنايتکاران نبود با آنکه در آن
دزدي اتفاق ميافتاد ،جنايات زيادي هم برضد حقوق بشر اتفاق افتاد که در آن سالهاي
آخر تعطيل شد .ما ديگر شکنجه نداشتيم و اعدامهاي سياسي هم به پايان رسيد .ولي آنها
راهحلي را انتخاب کردند که همانطور که عرض کردم به مراتب وضع ايران را بدتر از رژيم
پهلوي ميکرد.
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اگر آنها به نيروهاي اصالحطلب جامعه ميپيوستند که در خود دستگاه حکومتي هم
نمايندگان خيلي نيرومندي داشت ـ ما کساني که براي نخستينبار در حکومت آموزگار به
دولت پيوستيم و عموم وزيران ديگرحقيقتا گروه اصالحطلب بوديم؛ همه ما سعي ميکرديم
وضع وزارتخانههاي خودمان و وضع دولت را بطور کلي پيش ببريم و نخستوزير در هيچ
موردي جلوي ما نايستاد و اين حرکت در خود کابينه بود ،در خود جامعه بود ـ اگر نيروهاي
مخالف به اين حرکت ميپيوستند شاه با آشنايي که ما با وضعش و روحيهاش داريم دير يا
زود به اين اصالحات تن در ميداد .براي اينکه او هم رسيده بود به جايي که ميخواست
کشور پيش برود .ديگر خود او هم احتماال از توقعات پيرامونيانش خسته شده بود و به
همين دليل به آن آساني به درخواست هويدا پاسخ مثبت داد و آن خدمت را هويدا کرد که
البته خيلي دير بود .يا اينکه شاه واقعا به اين نتيجه رسيده بود که نظام يک حزبي ميبايد
تبديل به نظام چند حزبي واقعي بشود .و در آخرين روزهاي حکومت آموزگار اعالم کرد که
انتخابات آينده براي همه احزاب آزاد خواهد بود و واقعا ميخواست اين کار را بکند و ما در
حزب رستاخيز بالفاصله رفتيم و سعي کرديم که براي انتخابات چند حزبي آماده بشويم .ما
فکر ميکرديم رقباي قوي خواهيم داشت .شاه حتا ـ بطوري که فريدون هويدا نماينده
ايران درسازمان مللمتحد چندي پيش مطلبي نوشته بود و گفته بود که شاه به او ماموريت
داده بود که در سازمان مللمتحد هيئت بيطرفي را براي نظارت بر آن انتخابات در نظر
بگيرد ـ واقعا خيال داشت که انتخابات آزادي در ايران بکند .اين اقدامات شاه در آن دوران
و فضاي باز سياسي بايست از طرف نيروهاي مخالف جدي گرفته ميشد .ولي آنها دچار
رمانتيسم انقالبي وحتا نيهيليسم و غرق در عوالم چهگوارا و مائوتسه تونگ و حتا انورخوجه
آلباني و فيدل کاسترو ورشکسته و ياسر عرفات بودند و کار خودشان و کشور را به جايي
کشاندند که امروز مسلما از بابتش خوشحال نيستند ،گرچه از مبارزهشان هنوز احساس
سربلندي ميکنند ـ يک نمونه ديگر از استعداد ايراني در جدا کردن مقدمات از نتيجه.
اميرحسينی ــ در کنار جريانهای چريکی در درون ايران ،کنفدراسيون
دانشجويان ايرانی در خارج از کشور بسيار فعال بود .فکر میکنيد کنفدراسيون
دانشجويان ايرانی در انتقادهايی که دولت کارتر به ايران وارد کرد و اصوال
تحريک جو بينالمللی عليه شاه و سياستهای داخلی او نقشی ايفا کرد؟

همايون ــ بسيار زياد .کنفدراسيون دانشجويان ايراني در خارج يکي از بهترين نمونههاي
سازماندهي سياسي تاريخ ايران محسوب ميشود .جماعت بسيار بزرگ دانشجو پراکنده در
سطح جهان توانسته بودند يک گروهبندي سياسي خيلي موثر به وجود بياورند که بيشتر
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هم از منابع مالي خود ايران تغذيه ميشد .به اين صورت که حکومت محمدرضا شاه به
دانشجويان ايراني در خارج کمکهاي بسيار سخاوتمندانهاي ميکرد .مقادير قابل توجهي
ارز با نرخ بسيار پايين هر ماه در اختيارشان بود و اينها امکانات مالي فراواني داشتند براي
اينکه به کنفدراسيون کمک کنند و صميمانه کمک ميکردند .احتماال شواهدي هست و
من در جاهايي خوانده و شنيدهام که در مواردي کمکهاي فوري ديگري هم از منابع
نامعلوم براي اقدامات معيني به کنفدراسيون داده ميشد .احتمال اين هست که شرکتهاي
نفتي که هميشه ميل داشتند در مواقعي که مذاکراتي با ايران داشتند فشاري بر حکومت
شاه وارد بياورند کمکهايي به پارهاي عناصر در کنفدراسيون که به اندازه ديگران سالم
نبودند کرده باشند .ولي کنفدراسيون اصوال يک سازمان اصيل دانشجويي ايراني بود با
قابليتهاي تشکيالتي فوقالعاده باال و مبارزه بسيار موثري با شاه و رژيم پادشاهي در
خارج از ايران کردند.
اشکال آنها هم در اين بود که مسئله ايران را بيش از اندازه راديکال ميديدند و حاضر
نبودند کمترين ترديدي درباره مقاصد شاه و تواناييهاي رژيمش به خود راه بدهند .آنها
صد در صد اطمينان داشتند که هيچ راهي جز سرنگوني اين رژيم و در کوتاهترين زمان و
به خشنترين وسيله ممکن نيست .يکسونگري و سادهلوحي سياسيشان خود آنها را نيز
برباد داد .آنها همان پس از شورش اسالمي  1۵خرداد  1963/1342خميني را به رهبري
پذيرفتند .چند سال پيش در سانفرانسيسکو از يکي از سران کنفدراسيون شنيدم که در
فرداي انقالب با دوستان انقالبياش هواپيمائي را پر کرده و به ايران رفته بودند که به
پيروزمندان بپيوندند .ميگفت از آن هواپيما تنها اندکي زنده ماندند و به بيرون گريختند.
کنفدراسيونيها پس از انقالب از سياست کنار کشيدند و کوششها براي زنده کردنش به
جائي نرسيد .تنها چندتني هستند که در همان عوالم بسر ميبرند ــ يادگارهاي عصر
کودکي سياست در ايران .اما از نظر صرف سازماندهي کار کنفدراسيون بسيار موثر بود و
من در سازماندهي حزب مشروطه ايران از تجربه آن بهره گرفتم.
اميرحسينی ــ از تماس آقای آموزگار با خودتان و پيشنهاد پست وزارت برای ما
بگوييد.

همايون ــ شاهپور غالمرضا هر سال تابستانها در ويالي خودش در بابلسر يک ميهماني
به افتخار شاه و شهبانو ميداد .و ما هم دعوت داشتيم ،من و خانمم .در سال  13۵6اوايل
مرداد بود .در آن ميهماني آموزگار مرا به کناري کشيد و گفت قرار است که او کابينه را
تشکيل بدهد و من وزير اطالعات و جهانگردي بشوم .من خاموش ماندم و خانمم اول با
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اين سمت مخالفت کرد .من گفتم ترجيح ميدهم در آن سمت کار نکنم و خانمم بيش از
من .ولي او گفت که اين تصميمي است که گرفته شده است و ميخواهي بپذير ميخواهي
نپذير .خالصه همين است و سمت ديگري نيست .من واقعا ترجيح ميدادم در همان کار
حزبي بمانم و حزب را پيش ببرم ولي او گفت که براي حزب هم اعليحضرت فکر ديگري
کرده است .من از چند سال پيشش از دست وزارت اطالعات و جهانگردي خسته شده بودم
بيشتر وزيران کساني بودند که هويدا ميخواست از سر باز کند و وضع مطبوعات و رفتار
دستگاههاي حکومتي با مطبوعات هم به قدري هرج و مرجآميز و بينظم و پر از
مالحظات شخصي و پارتي بازي شده بود که قابل تحمل نبود .يعني مديرکلهاي ادارات
هم به وزارت اطالعات مراجعه ميکردند و جلوي انتشار اخباري را که دوست نداشتند
ميگرفتند .وزارت اطالعات به اسباب دست وزارتخانههاي ديگر براي سرکوب مطبوعات
تبديل شده بود .مسئله کمتر سياسي و بيشتر اداري و شخصي بود.
من ديدم که ديگر در حزب جايي نخواهم داشت و فکر کردم که از طريق کار در وزارت
اطالعات و جهانگردي خواهم توانست آن طرح بسيج ملي را ،مشارکت عمومي را که در
حزب عمل ميکرديم دنبال کنم .تجربه روزنامهنگاري و کار حزبي اين اميد ضعيف را به
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
کارها ميديدم؛ دولت به عنوان متصدي و نه سياستگزار و داور و فراهم آورنده نيازهاي
زيرساختي جامعه؛ و در اين باره بسيار مينوشتم ولي اثري نميکرد .هر روز مقررات تازهاي
وضع ميشد که دست و بال مردم را ميبست و دست مامور دولت را براي سوء استفاده باز
ميکرد .فکر کردم از درون هيئت وزيران بهتر ميتوانم به دگرگوني نگرش دستگاه
حکومتي ،و بيرون بردن هرچه بيشتر حکومت از "عمل تصدي" که بهرشد و قدرتبخشي
طبقه متوسط ميانجاميد کمک کنم .کار دولت خانهسازي يا اداره فروشگاه يا کارخانه نبود.
حتا بسياري از خدمات عمومي را ميشد به بخش خصوصي واگذار کرد .حکومت بايست
ضوابط خانهسازي و شهرسازي را اجرا ميکرد و با سياستهاي تشويق کننده مردم را به
خانهسازي سوق ميداد نه اينکه خودش کار شرکتهاي ساختماني را انجام دهد و بهمين
ترتيب در زمينههاي ديگر .به نظر من رهبري و مديريت در توانائي واگذاري اختيارات در
عين نظارت و تسلط کلي بر جريان کارها و روندها و آمادگي براي اصالح و تجديدنظر
است .تمرکز اختيارات به هيچروي نشانه قدرت مديريت و رهبري نيست .در حکومت ايران
هرکسي ميخواست اختيارات خودش را زياد کند و ناکارائي به درجات باال رسيده بود .اما
در پذيرفتن پيشنهاد وزارت احتماال يک انگيزه نهاني هم دخالت داشت .من سالها بود در
حاشيه قدرت بسر ميبردم ،بويژه در کار حزب ،و کم کم به جاذبه آن تسليم ميشدم.
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در وزارتخانه خودمان برنامه گستردهاي براي سپردن کارها به بخش خصوصي و درآوردن
وزارتخانه به يک دستگاه سياستگزاري و نظارت اجرا کردم .با همکاري مهدي دها که
مدير تواناي جهانگردي بود هتلهاي فراواني را که اداره ميکرديم به اجاره داديم که به ما
اجازه ميداد در جاهائي که بخشخصوصي نميرفت هتلهاي تازهاي بسازيم .رستوراني را
هم که وزارتخانه در تهران ساخته بود و در زمان من به پايان رسيد اجاره داديم و قرار بود
با عطيهاي که از شهبانو ميگيريم آنجا را به آزمايشگاهي براي گردآوري و تهيه
خوراک هاي سراسر ايران و بازرگاني کردن آشپزي درخشان ايراني که يکي از چند آشپزي
مهم جهان است به منظور جهاني کردنش در آوريم .يک کار ديگرم آموزشگاه عالي
جهانگردي بود که داشتيم در يکي از اردوگاههاي تابستاني کارمندان دولت در کنار خزر
براي پرورش کادر جهانگردي از جمله هتلداري برپا ميکرديم و همه مقدماتش با سرعت
آماده شد .درکار واگذاري اداره گشتهاي جهانگردي به اتحاديه آژانسهاي مسافرتي
بوديم که کار من به پايان رسيد .در جلسات بررسي بودجه در سازمان برنامه سخنرانيهاي
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
شگفتي از نظرات وزير اطالعات و جهانگردي ياد ميکرد .او يکي از دو سه مقام سازمان
برنامه بود که درباره افزايش بيرويه برنامه پنجم و پيامدهاي ويرانگر آن تا حد انقالب
هشدار داده بود.
وزارت اطالعات و جهانگردي با همه گسترشي که کيانپور بدان داده بود وزارت سنگين
وزني در مقايسه با وزارتخانههاي ديگر به شمار نميرفت ولي با دسترسياش به رسانهها
سياسيترين وزارتخانه بود و به من امکان ميداد که با تکيه به توانائيهاي رسانهايام به
آن اهميت الزم را بدهم .پيشنهاد دکتر آموزگار را با کمي دو دلي پذيرفتم و معرفي شديم.
خاطرم هست که روز بسيار گرمي بود و ميبايد به رامسر ميرفتيم ،پادشاه آنجا بود ،و به
حضور پادشاه معرفي ميشديم و وزيران در مواقع معرفي لباس فراک ميپوشيدند ،لباس
سياه فراک در آن فصل گرما .من يک لباس فراک خاکستري ــ فراک روز به اصطالح ــ
از دکترعلينقي عاليخاني دوست سي و پنج سالهام تا آن زمان ،که در ميان سياستگران هم
عصر خود از نظر انتلکت کمتر مانندي دارد و پدر صنعت بزرگ ايران است ،گرفتم و
پوشيدم و ديدم که تنها کسي هستم در اين  1۵،16نفر که لباس تابستاني پوشيدهام .همه
با لباس سياه عرق ميريختند .به صورتي از همان روز اول يک نخود ميان آش شدم و
وضعم در دستگاه حکومتي کم و بيش تا پايان ،همان نخود ميان آش بود .وضع ويژهاي
بود .در وزارت اطالعات من سمت سخنگوي دولت را زنده کردم .سالها بود شايد از
 1334 -1333به بعد ديگر سخنگوي دولت در کار نبود .من سخنگوي دولت شدم و هر
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هفته پس از جلسه کابينه از تصميمات گزارشي به مردم از طريق خبرنگاران ميدادم و گاه
و بيگاه هم در مصاحبههاي مطبوعاتي سياستهاي دولت را اعالم و تشريح ميکردم و کم
کم اين نهاد سخنگويي دولت مقام وزارت اطالعات را خيلي باال برد و يک وزنه سياسي
فوقالعادهاي پيدا کرد.
از همان آغاز کار با درخواستهاي فزاينده خبرنگاران خارجي که کسي را از نوع خود يافته
بودند براي مصاحبه روبرو شدم و در ماههاي آخر هرهفته دو سه مصاحبه داشتم .آنها
آزادانه به ايران ميآمدند و هرجا ميخواستند ميرفتند و با هر که ميخواستند صحبت
ميکردند و در ميهمانيهاي طبقه باالي تهران از زبان گلهاي سرسبد سيستم بدترين
حمالت را به اوضاع کشور ميشنيدند و گزارشهايشان همه از نيمه خالي ليوان ميگفت.
اما همان آزادي که در هيچ کشور پيرامون ايران تا شمال افريقا برايشان فراهم نميبود
ميتوانست ويژگي اساسي آنچه را که در ايران ميگذشت نشان دهد .اين جامعهاي بود که
داشت گشاده ميشد و نيازي به انقالب خونين به سرکردگي آخوندهاي پولپرست و
زورگو و مرتجع نميداشت.
گذشته از روزنامه نگاران خارجي ،درخواست کنندگان وام براي ساختن تاسيات جهانگردي
از هتل تا قهوهخانه سنتي مراجعه کنندگان هميشگي من بودند .ما اعتبارات زيادي براي
کمک به آنها نداشتيم و سيستم بانکي ايران هم جز به کارهاي صرافي نميپرداخت و وام
سرمايهگذاري در تصورش نمي گنجيد .با وزارت صنايع گفتگو کردم که از اعتبارات
سرمايهگذاري براي توسعه صادرات مبالغي در اختيار ما بگذارند ولي آنها جهانگردي را
صادرات نميشمردند و مانند هر دستگاه اداري ديگري ميخواستند هرچه بيشتر دست
خودشان باشد .بانکهاي اختصاصي سرمايهگذاري صنعتي هم صنعت را در ماشينآالت
خالصه ميکردند .چارهاي که به نظرم رسيد يارانه دادن به وامهاي جهانگردي بود.
موافقت جليل شرکاء ،رئيس بانک ملي را جلب کردم که پس از احراز همه شرايط معمول
بانکي ،چنان وامهائي را با حساب بهره معمول بانک که  12يا  14درصد بود بپردازد ولي
از وامگير نيمي از بهره را بگيرد و بقيهاش را ما بپردازيم .با توجه به نرخ باالي بهره در
ايران و عقب ماندگي سيستم بانکي که خود نتيجة نبود اعتماد در جامعه و سياسي شدن
همه کارهاست ،آن طرح با همه غير متعارف بودنش کامال عملي ميبود و اجازه ميداد که
دولت بجاي ساختن هتل و امثال آن ،هر سال با صرف چند ده ميليون ريال که آنهم به
جيب ديگرش يعني بانک ملي ميرفت ،صدها ميليون ريال سرمايه خصوصي را در صنعتي
که از چاي قهوهخانه تا مسجد شاه اصفهان را "صادر" ميکرد بکار اندازد و هزاران اشتغال
توليد کند و از مالياتي که ميگرفت چندين برابر يارانه را درآورد .در زمينههاي ديگر
سرمايهگذاري نيز ميشد همين کار را کرد .ولي اينها همه اندکي زمان ميخواست.
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اميرحسينی ــ در گفتگوی آقای آموزگار با شما در بابلسر و پيشنهاد پست
وزارت اطالعات و جهانگردی به شما ايشان گفتند که اين تصميم گرفته شده
است .اين تصميم را ايشان پيشاپيش گرفته بود يا اعليحضرت يا هر دو با هم؟

همايون ــ طبيعي است که نخستوزير نام وزرايش را اعالم ميکرد .احتماال پادشاه هم
کساني را که ميخواست بمانند ــ بيشتر از اين جهت ،نه اينکه کساني بيايند ــ به
نخستوزير ميگفت .از کابينه هويدا عده زيادي ماندند .يکي دوتايشان بعدا کنار رفتند.
نخستوزير به پادشاه گفته بود و پادشاه پذيرفته بود.
اميرحسينی ــ هيئت دولت در آن زمان در پيشگاه اعليحضرت هم تشکيل
جلسه میداد؟ من اينطور خواندهام که گويا هيات دولت هفتهای دوبار
تشکيل جلسه میداد يکبار با حضور اعليحضرت يکبار بدون حضور ايشان.
همايون ــ نه ديگر از اواخر شايد از اواسط حکومت هويدا اين رسم ترک شد و هويدا
موفق شد که ارتباط مستقيمتري با خود شاه برقرار بکند و جز دو سه تن از وزيران کمتر
وزيري مستقيما با خود شاه تماس ميداشت و عموما از طريق خود هويدا بود و بعد در
دولت آموزگار اين رسم قويتر شد و وزرا عموما از طريق خود نخستوزير با شاه ارتباط
داشتند  .من هرگز شاهد تشکيل هيات وزيران در حضور پادشاه نبودم.
اميرحسينی ــ با توجه به پيشينه شما در کار روزنامهنگاری ،برخورد شما با
مطبوعات در دوران وزارتتان چگونه بود؟

همايون ــ در زمينه کار مطبوعاتي وقتي به وزارتخانه رسيدم اولين تصميمم اين بود که به
روزنامهها خبر داديم که ديگر آنها را سانسور نخواهيم کرد و الزم نيست به وزارت
اطالعات اطالع بدهند که چه ميخواهند و چه نميخواهند چاپ کنند .ولي خودشان بايد
تشخيص بدهند ــ با تجربهاي که دارند ــ که چه مطالبي حساسيت دارد و اگر مسئله
خاصي پيش آمد ما به آنها خبر خواهيم داد .در غير اين صورت ما کنترل روزانه بر
مطبوعات را که رسم بود و سالها عمل شده بود برداشتيم .ولي اين کافي نبود و هفتهاي
يکي دو بار از بابت نوشتههاي روزنامهها دچار ناراحتي شاه و نخست وزير ميشديم .ما
چاره را در اين ديديم که حد و حدود مطبوعات را تعيين کنيم و در شرايطي که سانسور
نبود ولي در واقع بود ،آنها تکليف خودشان را بدانند و ما هم به زحمت نيفتيم .طرحي
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نوشتم که يک ،ما مطبوعات را سانسور نخواهيم کرد .دو ،ما مسئول حفظ منافع
وزارتخانههاي ديگر در مطبوعات نيستيم .ما فقط مسئول چاپ شدن پاسخ آنها در
روزنامهها هستيم به صورتي که متناسب با مطلبي که روزنامهها درباره آنها نوشتهاند باشد.
ما حق پاسخ دستگاههاي دولتي را محفوظ ميداريم و مسئولش هستيم .ولي بقيهاش به ما
مربوط نيست .اگر روزنامهاي به حکومت حمله کرد ،به وزارتخانهاي حمله کرد و انتقاد کرد
آزاد است و ميتواند و حکومت جلوي او را نخواهد گرفت .سه ،مواردي را که روزنامهها
ميبايست براي چاپ مطالب اجازه بگيرند معلوم کردم که همه اموري بود که زير نظر شاه
و مربوط به شاه بود :شخص پادشاه ،خانواده پادشاه  ،سياست خارجي ،وزارت جنگ ،مسايل
نظامي و امنيتي .بقيه امور آزاد بود و هيئت دولت پذيرفت که روزنامهها از آن انتقاد کنند و
پاسخ بدهد.
اين کار را ما ميکرديم .و گاه و بيگاه وزارتخانهها در پاسخ به روزنامهها مطالبي تهيه
ميکردند و ما آنها را وا ميداشتيم که چاپ کنند .هر ماه هم دستکم يک کنفرانس
مطبوعاتي در وزارت اطالعات ميگذاشتم که وزيران ميآمدند خبرنگاران روزنامهها
ميآمدند و با وزيران مدت قابل مالحظهاي بحث ميکردند و آنها سياستهايشان را
توضيح ميدادند .گاه و بيگاه هم کساني که حمالت سختي به وزيري ميکردند و پياش
را ميگرفتند ــ حاال به هر دليل ــ ما بجاي اينکه مانند گذشته آنها را برکنار يا مجازات
کنيم دعوتشان ميکرديم ،وزير مربوط را هم دعوت ميکرديم ،جلسات سه چهار نفري ،و
وزير براي آنها توضيح ميداد و آنها داليلشان را ميگفتند .و به اين صورت ما يک
چهارچوب عقالني در آن شرايط براي مساله سانسور پيدا کرديم .البته در آن زمان به
قدري مخالفت با رژيم باال گرفته بود و توقعات باال بود که همين مقدار هم خيلي مورد
حمله قرار گرفت و از طرف مخالفان به عنوان سانسور و اختناق تلقي شد .ولي روزنامهها
واقعا نفسي به راحت کشيدند .براي اولين بار بود .مشکل عمدهاي پيش نيامد مگر در
جريان شبهاي شعر انستيتو گوته و آنجا ما مجبور شديم که يکي از خبرنگاران آيندگان را
به اصطالح ممنوعالقلم کنيم و او از کار روزنامهنگاري کنار رفت تا مدت کوتاهي ،که البته
هيچ من خودم را بابت اين قضيه نميبخشم ولي راه ديگري هم نداشتم.
دو طرح مطبوعاتي در دست اجرا داشتم که که ميتوانست آثار درازمدت سازندهاي داشته
باشد .با شرکت ناشر اينترنشنال هرالد تريبون International Herald Tribuneبه توافق
رسيديم که يک چاپ تهران داشته باشد .آن روزنامه در همان وقت در چند شهر اروپائي و
آسيائي همزمان منتشر ميشد (امروز به  13رسيده است) و موافقت کرد تهران را هم بر
آنها بيفزايد .طرح را به تصويب هيئت وزيران رساندم و تاکيد کردم که سانسوري در مورد
آن روزنامه نبايد باشد زيرا يک اسکاندال بينالمللي به پا خواهد شد .حسابم اين بود که اگر
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روزنامهاي در سطح بينالمللي بتواند آزادانه در باره ايران گزارش دهد روزنامههاي خودمان
نيز کمتر دچار سانسور خواهند شد و به تدريج مشکل سانسور را برطرف خواهيم کرد.
همچنين در کار ساختن يک خانه مطبوعات براي تمرکز دفترهاي خبري بينالمللي و
مصاحبههاي مطبوعاتي و سخنرانيها بودم و با سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران صحبت
کردم که اداره آن را بر عهده گيرد .به نظرم ميرسيد که تماس هر روزي روزنامهنگاران
ايراني با همکاران خارجيشان به باال بردن سطح مطبوعات کمک خواهد کرد .کار داشت
پيش ميرفت که به انقالب برخورد .يک قانون تازه مطبوعات هم نوشتم که در آن حق
روزنامهنگاران به افشا نکردن منبع خبرهاي خود و مسئوليت مدني روزنامهها گنجانده شده
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
روزنامهها انتشار يافت که آگاهان نظرات اصالحي بدهند .ولي چون هنوز در مورد دادن
امتياز روزنامه اختيار را به دولت داده بوديم و از آزادي کامل مطبوعات فاصله داشت
روزنامه نگاراني به آن حمله کردند .ما آن طرح را در وزارتخانه اصالح کرديم و حق شکايت
به دادگستري را براي کساني که درخواستشان رد شده بود شناختيم ولي به استعفاي
دولت برخورديم .رهيافت  approachتدريجي من در آن فضاي سياسي و فکري که هيچ
کس به دمکراسي نميانديشيد ،چنانکه بزودي نشان داده شد ،بر شعارهاي آزاديخواهانه
بيپشتوانه برتري داشت و هواداران آزادي مطلق مطبوعات خود پيشاهنگ پاکسازي
روزنامهها شدند و در همان دولت شريف امامي همه عناصر ميانهرو و راستگرا و مخالف
خميني را با توسل به خشونت ،يا بيرون راندند و يا با تهديد دنبالهرو خود کردند .بدين گونه
بود که روزنامهها در چهار پنج ماهه پاياني رژيم پادشاهي سراپا انقالبي شده بودند.
اين رابطه ما با مطبوعات بود ولي در ماههاي آخر مسايل ديگري پيش آمد و براي
جلوگيري از زيادهرويهاي روزنامهها در بزرگ کردن خبرهاي آشوبهاي محلي از يک
سو و مقابله با حمالت رئيس ساواک از سوي ديگر دوباره سانسور را برقرار کرديم.
اميرحسينی ــ حمالت رئيس ساواک از چه بابت بود؟

همايون ــ پيشينه آشنائي من با ناصر مقدم به آيندگان بر ميگشت ولي از او دور بودم و
برعکس با پرويز ثابتي که فهميدهترين مقام ساواکي بود که ميشناختم رفت و آمد داشتم.
مقدم از ثابتي خوشش نميآمد و به محض آنکه در حکومت شريف امامي دست گشادهاي
يافت او را با جمع ديگري از مقامات ساواک که البد ميانهاش با آنها خوب نبود بازنشسته
کرد و نامهاي آنها را در روزنامهها انتشار داد .انتشار آن خبر در حکم دادن چراغ سبز به
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چريکهاي گوناگوني بود که سختترين ضربات را از ثابتي به عنوان رئيس موفق کميته
مشترک خورده بودند .معنايش آن بود که چريکها ميتوانند حسابشان را با کساني که
ديگر نگهباني نداشتند پاک کنند .ثابتي البته با هوش سرشارش زود اين معني را دريافت و
از ايران خارج شد.
تا وزارتم برخوردي با مقدم نداشتم .هنگامي که به رياست ساواک گماشته شد که نخستين
انتصاب نامناسب شاه در سالي بود ( )1978/13۵7که سراسر با انتصابات نامناسب از سوي
او پوشيده شد و انقالبيان اسالمي را عمال بر روي تختروان به قدرت رساند ،دو برخورد
سخت با او پيدا کردم .اول بر سر طرحي براي اجاره دادن اجباري خانههاي خالي بود که
او و آموزگار پشتيبانان پرشورش بودند .من با اين راهحلهاي سرنيزهاي براي مسائل
اقتصادي و اجتماعي مخالف بودم و اصال اين يکي از دالئل ورودم به کابينه بود .با مقدم
شبي در يک ميهماني ،در خانه خودمان در باره نا معقول بودن آن طرح و اينکه بجاي حل
مسئله مسکن به رکود خانهسازي خواهد انجاميد بحث پرحرارتي کردم ولي نه او و نه
آموزگار متقاعد شدند .اين براي من بسيار خالف انتظار بود که کابينهاي که من با برنامه
کاهش مداخالت دولت به آن راه يافته بودم ،مداخالت را يک گام بزرگ و ويرانگر ديگر
پيش ميبرد .وزيران به اندازهاي عادت کرده بودند که هر فعاليتي را در حوزه عالقه و
عمل خود زير مقرراتشان در آورند که وزارت فرهنگ هنر ،که بيشتر به کار کند کردن
آفرينندگي هنري ميآمد ،طرحي را به هيئت وزيران آورد که تهيه فيلم را در ايران به
انحصار آن وزارت در ميآورد .من توانستم جلو اين آخرين زيادهروي توسعه آمرانه (در آن
مورد عدم توسعه) را در رژيم پادشاهي بگيرم ولي در هيچ زمينه ديگري جز در کار خودم
به ياد ندارم که کامياب شده باشم.
برخورد دوم و خطرناکتر بر سر بلوچستان روي داد .دبير حزب رستاخيز در بلوچستان،
دکتر رضا حسينبر ،که مردي دلسوز و کارامد بود و ارتباطش را با من حفظ کرده بود به
من نوشت که روساي ساواک و ژاندارمري که از سالها پيش آن استان را در تيول خود
داشتند خود عوامل اصلي نا آراميها هستند تا پس از "فرو نشاندن" آنها بر اعتبارشان
افزوده شود .من گزارش او را به نخستوزير دادم .آموزگار ،مقدم و عباس قرهباغي فرمانده
ژاندارمري را به جلسهاي دعوت کرد و من از تغيير روسائي که سالها مانده بودند دفاع
کردم و گفتم رياست در يک استان دور دست عقبمانده به مدت طوالني ناچار به فساد
مي انجامد و دليلي ندارد که آنها را همچنان نگه دارند .پيشنهاد کردم که روسائي جوانتر و
پاک تر به استاني که بيش از همه نياز به توجه دارد فرستاده شود .آنها از ماموران خود دفاع
کردند و من در چهرههايشان تيرگي دشمني و تنفري را ديدم که ميتوانست هرکس
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
پاک کنند .ولي روزگار نگذاشت که پيروزي شان کامل شود .مقدم در حالي که چشمانش را
باور نمي کرد به دست انقالبياني که هرچه توانسته بود به پيروزيشان کمک کرده بود اعدام
شد و قره باغي که سوگند وفاداري به خميني امضا کرده بود بازمانده عمرش را دست و پا
زنان براي به جوي آوردن آبروي رفتهاش گذراند .آخرين خنده به قول انگليسها مال آنها
نبود.
اما حمالت مقدم به من از بابت برداشتن سانسور بود .روزنامهها که تا آغاز آشوبها با
ميانهروي عمل کرده بودند اندک اندک با آب و تاب دادن به خبر آشوبهائي که
عمومشان بيش از حمالت ده بيست نفري به بانکها و امثال آن نبودند فضا را بحرانيتر
از آنچه بود کردند .در آن اواخر فشار براي برقراري سانسور روزنامهها از هرسو شدت گرفته
بود .پس از برچيده شدن پادشاهي در افغانستان در بهار  1978/13۵7روزنامه اطالعات
همه صفحات يک شماره انيس چاپ کابل را که خبر انقراض پادشاهي در آن چاپ شده
بود همراه صفحات معمولياش انتشار داد .اطالعات که در جلب خوانندگان سالها بود به
پاي کيهان نميرسيد پيشرو حرکت انقالبي شده بود و تا آنجا که به خاطر دارم عکس
تقريبا تمام صفحه خميني را در صفحه اول براي نخستينبار در آن روزنامه چاپ کردند و
مردمي که بعد مدعي شدند انقالب از توطئه نفتيها بوده است صدها هزار نسخه را چون
ورق زر خريدند و روزنامه کيهان نيز روز بعد با موفقيت بيشتري اين رهگشاد
 breakthroughرا دنبال کرد .فرداي روز بازچاپ انيس يک مقام وزارت خارجه تلفن کرد و
معتقد بود بايد اطالعات را توقيف کرد .من گفتم اطالعات يک ابتکار روزنامهنگاري کرده
است و گفتگو را پايان دادم .او حق داشت ،و کار اطالعات يک دعوت آشکار به براندازي
نظام پادشاهي بود ولي توقيف روزنامه در آن شرايط جز نشانه هراس بشمار نميرفت و به
رويدادي که نه بسياري از آن آگاه شدند و نه اثرش چند روزي بيشتر پائيد اهميت سياسي
اندازه نگرفتني و بازتاب بينالمللي ميداد.
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 را با سنديکاي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات امضا کرد که در حکم تحويل
دادن دربست مطبوعات به نيروهاي انقالبي بود و با پاکسازي روزنامهها از سوي
روزنامهنگاران چپگرا معناي کامل آزادي مطبوعات را آشکار گردانيد.
اميرحسينی ــ پس از انتصاب شما به وزارت اطالعات و جهانگردی برخورد
همکاران مطبوعاتی شما چگونه بود؟ آيا خوشحال شدند که يک روزنامهنگار به
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
خوردهاي داشتم که يا اعضاي حزب توده بودند يا از جبهه ملي بودند و از نظر سياسي با
من مخال ف بودند .از نظر همکاري هم من چون از پايين کار مطبوعاتي را شروع کرده
بودم ،خيلي پايين در حکم کارگر چاپخانه و نمونهخوان روزنامه اطالعات بودم و کار
مطبوعاتيام بطور حرفهاي از آنجا شروع شده بود ،کمتر کسي دل خوشي داشت که من تا
آنجاها رفتهام و هرگونه پيشرفت مرا به سيا و موساد و هرجايي و هرکسي که ميتوانستند
بتراشند منتسب ميکردند .نه ،من کمتر ديدم که در ميان همکارانم کسي خوشحال شده
باشد در حالي که من راه را براي بقيه باز ميکردم .علت ديگرش هم شايد اين بود که من
به دشواري ميتوانستم نظر پائيني را که به سطح روزنامهنگاري آن روز ايران ميداشتم
پنهان کنم .در ميان آن نسل روزنامهنگاران بيست سي درصدي بيشتر ،از سطح سزاواري
برخوردار نبودند .آيندگان از اين نظر حقيقتا استثنائي بشمار ميرفت.
در اوايل سال  78/۵7سردبيران روزنامهها را به وزارتخانه دعوت کردم و برايشان از
موقعيت خطرناکي که پيش آمده است گفتم و هشدار دادم که اگر به جريان اصالحي که
در حال پيشرفت بود کمک نشود جايگزين اين وضع کساني خواهند بود که هيچ درجه
آزادي مطبوعات را تحمل نخواهند کرد .مسئوليتشان را دربرابر حرفه خودشان يادآور
شدم و دعوت کردم که با ما همکاري کنند که گام بگام دامنه آزادي را گستردهتر کنيم.
ولي با آنکه يکي از حاضران ،رحمان هاتفي ،به دکتر مصطفي مصباح زاده گفته بود که در
جلسه حرف هاي حسابي شنيده است هيچ واکنشي نشان داده نشد و در خود آن جلسه هم
بحثي در نگرفت .يکبار دکترآموزگار سردبيران را دعوت کرد که درباره سياستهاي
مطبوعاتي بحث شود ولي از آن هم چيزي در نيامد .نخستوزير که نميخواست يک
روزنامهنگار کمترين رنجشي از او پيدا کند به کليگوئي بسنده کرد .من هم گفتم وزارت
اطالعات و جهانگردي مسئول مطبوعات نيست و کنترلي بر آنها ندارد و هر دستگاه دولتي
خودش با روزنامهها مربوط است و هر اقدامي از پيش خنثي ميشود .اين وضع بود و
هرکس به راه خودش رفت تا اختيار از دست همه بيرون رفت.
اميرحسينی ــ پس از معرفی هيات دولت آموزگار به پيشگاه پادشاه ،شما
معاونين خودتان را به پادشاه معرفی کرديد .در آن ديدار پادشاه دستورالعملهای
خاصی برای پست تازهای که داشتيد به شما دادند؟

همايون ــ معرفي معاونان چندين ماه طول کشيد .براي اينکه من وقتي به وزارت
اطالعات و جهانگردي رفتم شش معاونت داشت که يکيش بکلي تحميلي بود .يک
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معاونت طرح و برنامهريزي ،مثل همه جا بيکاره هم بود .من اين دو تا را حذف کردم .تا
سازمان امور اداري و استخدامي اين صرفه جويي و کارآمد کردن وزارتخانه را بپذيرد مدتي
کشيد .خيلي خنده آور بود .ما مجبور بوديم تالش کنيم که آن سازمان بپذيرد که ما
دستگاه را جمع وجور کنيم .در حالي که کار آنان همين بود .به هرحال تا بپذيرند مدتي
طول کشيد و من سرانجام وزارتخانه را با چهار معاونت تجديد سازمان کردم و به شاه
معرفي کردم .معاون مطبوعاتي عطاءاهلل تدين بود که از پيش مديرکلي مطبوعات را بر
عهده داشت و دانش و خوشخوئياش ميتوانست به زدودن تصوير زننده سانسورگر از
وزارتخانه که منظور من بود کمک کند .معاونت جهانگردي را مهندس کاشانيثابت بر
عهده گرفت که وجودش براي اجراي طرح هاي گسترده ساختماني ما مغتنم بود.
دکترفتح اهلل سعادت که با او و خانمش در دعوت رسمي که دولتهاي ترکيه و اتريش از
من و خانمم کردند همسفر بوديم معاون پارلماني و بينالمللي بود و با پيشينه چند ساله در
آن سمت و آگاهيهاي گستردهاش بهترين گزينش بشمار ميرفت .دکترضياء دانشوري
معاونت مالي و اداري را بر عهده گرفت و در امور اداري چيره دستتر از او نديدهام.
درآن مالقات شاه دستور خاصي نداد .موضوع حمالتي که مجله خواندنيها به هويدا ميکرد
پيش آمد .چون ما سانسور را برداشته بوديم و مجله خواندنيها که با هويدا خردهحساب
طوالني داشت موقع را مغتنم شمرد و شروع کرد به نيش زدنها و داستان تحميالت هويدا
را به مجله که سردبيراني را براي آنها تعيين کرده بود  ،پيش کشيده بود .من گفتم که
وزير دربار خيلي از ما ناراضي است ولي ما به دنبال آن سياستي که پيش گرفتهايم کاري
نميتوانيم بکنيم و چون وزير دربار بود مجبور بودم اين موضوع را طرح کنم و حقيقتا
نميدانيم چکار بکنيم .پادشاه گفت که کاريش نميشود کرد .چه کارش ميخواهيد بکنيد؟
بعد مسايل کلي در زمينه سياستهاي تبليغاتي و مطبوعاتي بودکه من مطرح کردم و
پادشاه با آنها موافقت کرد و يک ساعتي بيشتر طول نکشيد .اين تنها مالقاتي بودکه من
دو بدو با پادشاه داشتم.
اميرحسينی ــ بدين ترتيب پادشاه با بيان اينکه کاريش نمیشود کرد تحميلی
بر مجله خواندنيها وارد نکرد .دستور توقيف يا بستن خواندنيها را يا دست کم
قطع آن نيش زدنها را نداد؟

همايون ــ نه دفاعي از نخستوزير پيشينش نکرد .مثل اينکه زياد برايش اهميتي نداشت.
واقعا هم اهميتي نداشت .حاال هويدا ناراحت شد و اين متاسفانه در جريان حوادث بعدي در
سرنوشت کشور اثر گذاشت .هويدا بسيار ناراحت بود از اينکه يکي از وزيرانش سرانجام
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جايش راگرفته است ــ و نگراني هر نخستوزيري بالفاصله از روز بعد از انتصابش در آن
زمان همين ميبود که يکي از وزرايش سرانجام جايش را خواهدگرفت و سعي ميکردند
که وزراي نسبتا نيرومند را اوال نگذارند که مسئوليتهاي بيشتري بگيرند ثانيا اندک اندک
از سر باز کنند ،يا پيش شاه خراب کنند .اين کار همهشان بود ــ هويدا هم در اين خيلي
مهارت داشت .وقتي هويدا که آن ناراحتي را داشت با حمالت مجله خواندنيها هم روبرو
شد طبعا کينهاش به حکومت تازه بيشتر شد .فکر کرد که اين حمالت به اشاره مثال
آموزگار ،نخستوزير است و بر تحريکاتش بر ضد دولت تازه افزود و اين تحريکات سر
انجام سبب شد که شريف امامي روي کار آمد که در آن زمان بزرگترين فاجعه بود .البته
پيش از روي کار آمدن ازهاري که فاجعه بزرگتري بود و من فکر ميکنم آن نيشهايي
که مجله خواندنيها به هويدا زد تاثيري در حوادث آينده و در سرنوشت ايران کرد.
اميرحسينی ــ از کارشکنیهای هويدا در کار کابينه آقای آموزگار نمونههای
مشخصی می توانيد ارائه دهيد؟

همايون ــ نه ،هيچ کارشکني آشکاري نبود .او هرچه داشت با پادشاه در ميان ميگذاشت.
از آن طريق کارشکني ميکرد .يعني موقعيت حکومت آموزگار را پيش پادشاه ضعيف
ميکرد .به عنوان يک نشانه من چون با هويدا رابطه دوستي داشتم و به هويدا مديون
بودم از جهت کمکي که به انتشار روزنامه آيندگان کرده بود ،به ديدارش ميرفتم .يکي دو
بار در وزارت دربار به ديدارش رفتم و در يکي از ديدارها به من گفت که شما بيش از حد
اداري هستيد؛ به طعنه گفت .يعني ما آن جنبه سياسي نيرومندي را که براي آن زمان الزم
بود نداريم و به کارهاي اداري مملکت بيشتر سرگرميم .اين مطلبي بودکه طبعا به شاه هم
مرتبا ميگفت و وقتي که بحران در ايران باال گرفت با اين استدالل که حکومت آموزگار
حکومت سياسي نيست و از عهده حل مساله سياسي بر نميآيد و بيشتر به مسايل اداري
مي پردازد که خودش آنهمه از آن غفلت کرده بود ،شاه را متقاعد کرد که آموزگار را بردارد.
کانديداي هويدا براي نخستوزيري اميني بود و بعد شريف امامي که اگر اميني آمده بود
تسليم ايران به آخوندها خيلي سريعتر انجام گرفته بود .اميني چنانکه بعدا به عنوان رهبر
بخشي از نيروهاي مخالف نشان داد سياستمدار بسيار ناتواني بود .بينقشه ،بي طرح
مشخص ،آماده هر روز رنگ به رنگ شدن و امتياز دادن؛ و اصال اراده مبارزه درش نبود و
زمينه تند آخوندي داشت .هويدا او را ميخواست بياورد و شاه شريف امامي را ترجيح داد
که فکر ميکرد به آخوندها نزديک است .اميني هم به آخوندها خيلي نزديک بود .اين
استدالل از سوي شاه پذيرفته شده بود که با آخوندبازي مسئله آخوندها را حل بکند و اين
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اشتباه مرگبار را کرد و کشور را از دست داد .هويدا خرابکارياش در دربار و نزد شاه بود نه
جاي ديگر.
اميرحسينی ــ شما اين حرف هويدا را به گوش آموزگار رسانديد؟ اصوال خود
آموزگار هم متوجه کار شکنیهای هويدا بود؟

همايون :نه ،اهميتي ندادم .نخستوزير متوجه تحريکات هويدا بود اما همچنان که هويدا
مي گفت توجه چنداني به منظره کلي نداشت .او خود را غرق مشکالت اداري کرده بود که
به ارث برده بود و با توجه به اطالعات زيادي که به او ميرسيد باز هيچ عالئم نگراني از
اوضاع در او نميديدم.
در سفر اتريش همراه خانمم ما را به بازديد يک مجتمع ورزشي زمستاني بسيار زيبا از
اسکي و آبگرم و هتل و تاسيسات فراوان مربوط به آنها بردند .يک شب آنجا مانديم و از
نظم و ترتيب و پاکيزگي و تجهيزات آن مجتمع بسيار خوشم آمد .من ديدم ايران ميتواند
يک مرکز جهاني ورزشهاي زمستاني بشود و آبهاي گرم ايران از هيچجا کمتر نيست .با
صاحب و مدير آن مجموعه و دوست معمارش گفتگوهاي زيادي داشتم و آنها به دعوت
من و هزينه خود به ايران آمدند و از آبگرمها و تاسيسات ورزش زمستاني ما ديدن کردند و
دوست معمار او که از معماري ايران بسيار خوشش آمده بود در بازگشت بالفاصله چند
نقشه براي چشمههاي آبگرم بزرگ ما با الهام از معماري ايران کشيد و فرستاد .ميخواستم
اداره تاسيساتي را که ميساختيم به او بدهم تا خود ايرانيان تجربه الزم را بدست آورند.
داشتيم با راهنمائي اتريشيها دست بکار توسعه اين رشته ميشديم که کابينه استعفا کرد.
يکي از آخرين کارهايم در وزارتخانه آن بود که با برآورد سرانگشتي هزينههائي که کرده
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
ناهاري است که شهردار وين ،خانمي بسيار متشخص ،براي من و خانمم داد که مقامات
سياسي در آن شرکت داشتند و از جمله درباره اجراهاي گوناگون گوستاو ماهلر بحث
مفصلي کرديم .من تنها در حد شنونده عالقهمند آگاهي داشتم و از اجراهاي ماهلر هم
تنها يکي دو تا را ميشناختم .ولي وزيران کابينه با تسلط کارشناسانه سخن ميگفتند و
روزي فراموش نشدني بود.
اميرحسينی ــ شما اشاره کرديد که با آقای هويدا دوستی هم داشتيد و پس از
کنار رفتن ايشان از نخستوزيری و شروع به کار در وزارت دربار باز هم به ديدار
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ايشان میرفتيد .با توجه به اين شناخت شما چه تصويری از هويدا میخواهيد به
تاريخ بدهيد؟

همايون ــ هويدا يک انتلکتوئل به تمام معني بود و من خيلي از اين جنبهاش خوشم
ميآمد و مردي بود که ميشد با او درباره مسايل گوناگون بحث کرد .در آغاز هم با يک
نگرش مترقي آمد و به کار پرداخت .مردي بود فوقالعاده باهوش و قادر بود به بازيهاي
بسيار پيچيده و بويژه در مبارزات دروني سياسي بسيار استاد بود .روانشناس خوبي بود و
مردم را خوب ارزيابي ميکرد .طبيعتي داشت متمايل به سازش و بيشتر درپي جلب دوستي
بود .ولي يک رگه تند کينهجويي و دلسختي درش بود .در عين حال بسيار مرد مهرباني
بود و خيلي دوستباز .يک سياستپيشه به تمام معني بود با همه محاسن و تقريبا با بيشتر
معايب اين واژه .به اين معني که جاهطلبي در وجودش جاي بلندپروازي را گرفت و کمتر
به دستاورد و بيشتر به مقام انديشيد .در آغاز جز اين بود .ماندن در سمت نخستوزيري
برايش به صورت يک سودازدگي obsession ،در آمد .از وزير مشاورش ناصر يگانه که
بعدها در واشنگتن خودکشي کرد شنيدم که زماني پرسيده بود کدام يک از صدراعظمهاي
ايران بيش از همه صدارت کرد؟ و يگانه به او گفته بود حاج ميرزا آقاسي و هويدا بسيار
ناراحت شده بود .ولي اين نشان ميدهد که چه اندازه به دوام کارش و گذاشتن يک رکورد
ميانديشيد .در جايي گفته بود که ما بيست سال در اين کار خواهيم ماند و اين جور فکر
ميکرد و برايش چندان تفاوتي نميکرد که اين بيست سال چگونه بگذرد و وضع کشور
چگونه باشد .بيش از آن باهوش بود که من تصور کنم مشکالت را نميديد و پوسيدگي و
فسادي را که هيئت سياسي ايران را گرفته بود و نظام حکومتي ايران را گرفته بود ،حس
نميکرد .ولي دلش به قدرت و اسباب و تشريفات قدرت گرم بود و بياعتقادي و بد
نگري  cynismخودش را با پناه بردن به مشروب تخفيف ميداد .او در يک معامله
"فاوستي" با اهريمن قدرت وارد شده و باخته بود.
آن سالهاي آخر ،انحطاطي که در سطحهاي شخصي و عمومي ،جسمي و بيش از آن ،و
پوشيده در جاه و جالل پر زرق وبرق ،در باالترين جاها پخش شده بود يادآور "مرگ در
ونيز" توماس مان بود :ويراني اخالقي و جسماني قهرمان داستان در ميان شکوه زندگي
اشرافي شهري چون ونيز ،بر زمينه وبائي که همه را ميگرفت و هيچکس نميخواست
ببيند و سخني دربارهاش بگويد.
در سالهاي آخر عمال الکليک بود ،مشروب فراوان ميخورد و در مجلسهاي ميهماني يا
دائما چرت ميزد يا کارهاي سبک ميکرد ،گاه رقص با دستمال حتي در مقابل ميهمانان
خارجي که يک موردش را من شاهد بودم در ميهمانياش در رستوران فانوس دلکش

165
خواننده بزرگ به افتخار محمدموسي شفيق نخستوزير افغانستان که بعد درکودتاي
1973کشته شد ،و خانم من او را در همان جا بدينسبب سخت سرزنش کرد .چنين آدمي
شده بود و در انتصاباتش هر روز شلختهتر ميشد و بيتوجهتر ،و زياد برايش فرق نميکرد
که چهکسي به چهکاري گمارده ميشود .اين البته تعارفي به خود من نيست .براي اينکه به
من گفت که ميخواست مرا وزير مسکن و شهرسازي کند .شايد مثال به اين دليل که من
در مقاالتي که در آيندگان مينوشتم چون دنبال کوتاه کردن دست حکومت از کارهاي
اجرايي بودم و معتقد بودم که دولت بايد نظارت بکند و کار را به مردم بسپارد و سياست
مسکن حکومت هم شکست خورده بود ،فکر ميکرد که من يک ايدههايي دارم و ميتوانم
مردم را به خانهسازي بيندازم .ولي به هرحال در انتصاباتش بسيار شلخته بود .دو سال بعد
از انقالب ،من در آمريکا يکي از وزيران کابينه را ديدم ،دکترمنوچهر شاهقلي وزير بهداري
هويدا را که به من گفت ــ در ضمن صحبت که من يک کمي شايد گوشههايي زده بودم
ــ که هويدا در انتصاب وزيرانش فلسفهاي داشت و ميگفت که خواهان وزارت ،زياد است.
ما اينها را ميآوريم و وزير ميکنيم و اين کار دو سود دارد :يکي اينکه از تعداد
درخواستکنندگان کم ميشود .دوم اينکه اگر نميتوانند کار بکنند خودشان متوجه
ميشوند که از عهده کاري بر نميآيند .من تعجبم را و خندهام را نتوانستم پنهان کنم و
حقيقتا اين شيوه کشورداري برايم نشان دهنده گودالي بود که هويدا و کشورمان در آن
زمان درش افتاده بود و به دست خودمان افتاده بود .ولي اين طور بود و به همين دليل هم
از دهه هفتاد و به ويژه از چهار برابر شدن بهاي نفت ،سقوط اداري و سياسي ايران آغاز
شد .سقوط اقتصادي نميتوانم بگويم براي اينکه اينقدر پايه اقتصادي ايران نيرومند شده
بود که آن بحران چند ساله را به راحتي ميتوانست رد کند و ما داشتيم رد ميکرديم ولي
حقيقتا دستگاه اداري که زائيده نظام سياسي بود و من خودم با قسمتيش روبرو شدم
دستگاه رها شده ناکار آمدي بود و نميتوانست به آن وضع ادامه پيدا کند و ناراضي هزار
هزار ميتراشيد.
اميرحسينی ــ با همه اين احوال ولی شخص هويدا دزد و دله نبود يعنی در فساد
مالی شريک نبود.

همايون  :هويدا مرد بسيار درستي بود و آرزوهايش در زندگي جمعآوري پول ،مالاندوزي
را در بر نميگرفت .او ميخواست نخستوزير بماند و کارهايي براي کشور انجام بدهد که
کم کم از عهده بر نيامد و آدمي بود که هربار به ديدنش رفتم روي ميزش پاک بود و به
زودي من متوجه شدم که اين نشانه کار آمديش نبود که کارها را به سرعت رد ميکرد .او
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وقت چنداني براي کار نميگذاشت .پشت آن ميز نشسته بود ،يا نقشه ميکشيد يا مشغول
روابط عمومياش بود :راضي کردن کسان ،بيش از هرکس شخص شاه ،از خودش،
هرکس؛ و او خريد دستهجمعي گروههاي مختلف اجتماعي را در آن رژيم باب کرد .با
بودجه بسيار بزرگ محرمانه که در اختيار داشت گروههاي زيادي را وامدار خودش کرد.
ممکن است در نظر اول انسان فکر کند که او با اين ترتيب براي رژيم هواداراني
ميتراشيد .ولي چنين نبود .او اين تصور را که هر ايراني يک سهم نفتي دارد که بايد به هر
وسيله از چنگ دولت دربياورد در ايران رايجتر کرد .اين طرز فکر در دوره او باور عمومي
شد .همه سهم نفتشان را ميخواستند بدون کمترين احساس حق شناسي که درست هم
بود .در آن رژيم حق شناسي الزم نبود .کسي به آن رژيم بدهي نداشت .قراري شده بود
بين دستگاه رهبري کشور و مردم .مردم سهمي از درآمد نفت ميگرفتند و سرشان بايست
به کار خودشان گرم ميبود و سهم هم هر روز بيشتر ميشد .دستگاه رهبري کشور هم
بايست کار خودش را ميکرد و او هم سهم خودش را از نفت ميگرفت و هويدا در پيشبرد
اين طرز تفکر ،در رايج کردن اين رويکرد نقش بزرگي داشت.
اميرحسينی ــ گفتيد که آقای هويدا قصد داشته پست وزارت آبادانی و مسکن را
به شما پيشنهاد کند .اين را پس از آنکه از نخستوزيری کنار رفت به شما گفت
يا در طول همان سالها گفت و شما نپذيرفتيد؟

همايون ــ تا آنجا که به خاطرم ميآيد در آخرين هفتهها يا شايد ماههاي نخستوزيريش
گفت که يک چنين خيالي دارد و در واقع نيز در فکر ترميم کابينه بود ولي من پاسخي
ندادم و در حکومت هويدا شغلي نميپذيرفتم .يکبار وسوسه شدم که وزارت آموزش و
پرورش را بگيرم ولي بر اين وسوسه غلبه کردم .فضاي حکومت هويدا طوري بود که وزرا
از کار چنداني بر نميآمدند .و وقتي هويدا رفت من نفسي به راحت کشيدم .نه از جهت
مخالفت و دشمني با هويدا .بلکه حتا براي خود هويدا ادامه حکومتش را زيانبار ميديدم.
چند سال پيش از برکناري هويدا در ناهارهاي ماهانهاي که با عبدالمجيد مجيدي وزير
مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه ميخوردم ــ از اين ناهارها بسيار داشتم ــ به او
گفتم که خيلي خوب خواهد بود که هويدا نخستوزير ،امروز در اين شرايط کنار برود و
چند سال بيرون گود باشد و دوباره با وضع بهتري برگردد و کارهاي بيشتري بتواند انجام
دهد و مجيدي فکر کرد که من اين حرف را براي آزمايش او ميزنم و يا مثال از طرف
خود هويدا مامور گفتن اين مطلب هستم که ببينم مزه دهان او چيست و آن ناهارها قطع
شد .ولي اين حقيقتا عقيده من بود...
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اميرحسينی ــ اين گفته هويدا که دولت آموزگار سياسی نيست به نظر نمیرسد
که چندان دور از واقعيت باشد .فکر نمیکنيد دولت آموزگار برای نمونه با ندادن
کمک دولت يا حتا باج دولت به آخوندها سبب شد که آنها ناراضی بشوند يا
ناراضیتر بشوند و به هرحال يک مورد ديگر بر نارضايتیها افزوده بشود .اين
قطع کمک دولت آموزگار به روحانيت را شما امروز چگونه میبينيد؟

همايون ــ روحانيوني که ــ اين روحانيت هم اصطالح گمراه کنندهاي است ،اينها که
روحاني نيستند ــ آخوندهايي که از دولت کمک ميگرفتند اوال از منابع مختلف ميگرفتند
مثال آستان قدس رضوي يک فهرست طوالني داشت .همچنين از اوقاف کمک ميگرفتند
و از جاهاي ديگر مانند ساواک .آموزگار تنها کمک نخستوزيري را به روحانيوني ــ به
اصطالح ــ قطع کرد که هيچ نفوذي در مردم نداشتند و آخوندهاي درباري شناخته
ميشدند و در انقالب هم آنها کمترين جايگاهي نداشتند .برخي از مهمترين رهبران
انقالب آخوندهايي بودند که در عين مخالفت با رژيم هيچکدام پول نميگرفتند بلکه
امتيازات سياسي مي گرفتند؛ در باالترين مراکز قدرت مانند دربار مشاور يا گرداننده بودند يا
در وزارت آموزش و پرورش و جاهاي مختلف (مانند بهشتي و مطهري و باهنر ).ولي از
بودجه محرمانه پولي به ايشان پرداخت نميشد .قطع آن کمکها کمترين اثري در تقويت
نيروهاي انقالبي نداشت .و اين از افسانههاي رايج است .آنچه که در سياستهاي دولت
آموزگار به جريان انقالبي کمک کرد سياست ضد تورمياش بود که چون جلوي اعتبارات
گرفته شد و هزينههاي دولت کم شد يک مقدار بيکاري بيشتر شد .و نارضايي از آن بابت
بروز کرد .يعني رکود مختصري نسبت به رشد داغ و خطرناک سالهاي گذشته پيدا شد .از
آن جهت هويدا حق داشت .يعني فکر ميکرد که دولت آموزگار مالحظات اقتصادي را بر
مالحظات سياسي مقدم دانسته است و به جاي آنکه سيل پول را به همهجا سرازير کند،
کمربندها را دارد سفت ميکند .ولي حکومتهايي که پس از آموزگار روي کار آمدند و به
اصطالح حکومتهاي سياسي بودند و اصال به اداره کشور هم کاري نداشتند ،مثال
حکومت شريف امامي ،سياست را چنان تعبير ميکردند که هويدا هم ميکرد يعني امتياز
دادن .ما در حکومت آموزگار سياست را به معناي امتياز دادن نميشناختيم .براي ما
سياست عبارت بود از محکم ايستادن .ايستاده بوديم که تا آخرش در مقابل آشوبگران
مقاومت کنيم و مطلقا اجازه نميداديم که هر روز يک گوشه دستگاه دولت براي اضافه
حقوق اعتصاب بکند .از طرف ساواک به ادارات به کارخانهها تلفن بکنند که شما اضافه
حقوق نميخواهيد؟ شما اعتصاب نميکنيد؟ اين تعبيري بود که بعد از ما از سياست شد.
گفتند که اگر ما به مخالفان و انقالبيان امتياز بدهيم ،اگر خواستهايشان را پيشاپيش
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برآورده کنيم اينها آرام خواهند شد .همين سياست بود که روز  17شهريور به نام مبارزه با
فساد به دستگير کردن چندين وزير پيشين و عدهاي از مقامات دولتي انجاميد ،آنهم به
دست نخستوزيري که به عنوان آقاي پنج درصد شريک سوء استفادههاي بيشمار و هر
روزي بود .خواستند که مردم را به اصطالح با سياستبازي آرام کنند.
ما اصال وارد اين سياستها نبوديم و در تصورمان نميگنجيد .هويدا بسيار اشتباه کرد که
خيال ميکرد با شيوههاي پيشين خودش ميتواند در برابر بحراني که سياستهاي خود او
پديد آورده بود بايستد .خيال ميکرد امثال اميني يا شريف امامي آن حکومتهايي هستند
که بحران را مهار خواهند کرد در حالي که در آن هنگام ايستادگي و نشان دادن قدرت،
هم جلوي خونريزي را ميگرفت هم جلوي انقالب بعدي را و به نظر من با اينکه خود
آموزگار تصور چنداني از جنبه سياسي حکومت نداشت و بيشتر به مسايل اداري
ميپرداخت ،و با اينکه تا آخرين روزهاي حکومتش سرگرم امور جزيي اداري بود ولي
استراتژي کلي حکومت استراتژيي بود که پانزده سال کشور را آرام نگه داشته بود و ما
ميتوانستيم آن سياست را ادامه بدهيم چون در آن هنگام هيبت حکومت از دلها نرفته
بود کمترين نشان دادن اراده مقاومت و ايستادگي از طرف ما کافي ميبود که همهجا را
آرام بکند چنانکه در تبريز و در اصفهان و جاهاي ديگر که ايستاديم ،نشان داده شد.
اميرحسينی ــ شبهای شعر در انستيتو گوته آيا با موافقت دولت صورت گرفت،
بدين مفهوم که انستيتو گوته قبال تماس گرفت ،اجازهای گرفت يا آنکه در
اجرای سياست فضای باز سياسی حتا نيازی به اطالع به دولت نبود؟

همايون ــ تا آنجا که من در جريان هستم اجازهاي در کار نبود .انستيتو گوته در ايران
فعاليت ميکرد ،اجازه داشت .آن سياست فضاي باز طبعا سبب ميشد که فعاليتهاي
هنري به آساني انجام بگيرد .ولي وقتي کار باال گرفت از همان نخستين شب ساواک
خيلي به دست و پا افتاد و نگران شد و ما هم در تماسهايي که با ساواک داشتيم تصميم
گرفتيم که انتشار اخبارش را محدود بکنيم و به روزنامهها دستور داديم که از انتشار خبر
شبهاي شعر خودداري کنند و در روزنامه آيندگان يکي از خبرنگاران ،سردبيران ،سرپيچي
کرد و دستور رسيد که او را از کارش بردارند و حق و حقوقي به او دادند و از آيندگان رفت.
ولي با همه جلوگيري که شد خبرها همه جا پيچيد و آن شبهاي شعر مقدمه حرکات
بعدي روشنفکران در جهت انقالب شد.
اميرحسينی ــ خاطرتان هست اسم آن خبرنگار چی بود؟
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همايون ــ بله سيروس علينژاد که يکي از بهترين و آگاهترين روزنامهنگاران ايران است و
خود من هم او را به روزنامهنگاري آوردم.
اميرحسينی ــ شما اشاره کرديد که در دوره وزارتتان مقالهای در روزنامه
آيندگان ننوشتيد .اين به خاطر کمبود وقت شما بود يا يک دستور يا يک تصميم
حکومتی بود؟

همايون ــ من وقتي به کابينه رفتم تمام ارتباطم را با آيندگان قطع کردم و سهامي را که
متعلق به من بود و تمام اموال روزنامه را به کارکنان آيندگان واگذار کردم و به حکومت
هم اطالع دادم که من ديگر هيچ سهمي در آيندگان ندارم .آيندگان آن موقع شايد درحدود
صد ميليون ريال ميارزيد و پنچ نفر را از سردبيران آيندگان و مديران اداري برگزيدم و
آيندگان را به آنها واگذار کردم .قرار شد که آنها به بقيه کم کم سهامشان را بدهند و بعد
البته اختالفات خيلي شديد سياسي در آيندگان مانند روزنامههاي ديگر پيش آمد ،که
گروههاي سياسي چپ با شيوههاي دمکراتيک خلقي ،دگرانديشان را پاکسازي يا مرعوب
کردند ،و اين طرح بکلي از بين رفت .ولي من ديگر سهمي در آيندگان نداشتم و صحيح
هم نبود که به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي مقاله در جايي بنويسم .و بيش از يک
سال از زندگيم هيچ مقالهاي ننوشتم جز گزارشهاي اداري و دستورهاي اداري و طرح و
تصويب نامه و از اين قبيل و سراسر وقف وظايفم در وزارتخانه بودم .آن يک سالي بود که
هيچ فعاليت دلخواه خودم را نکردم .من به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي عضو شوراي
عالي فرهنگ و هنر هم بودم ــ همچو نامي ــ و در آنجا با يک گوشه ديگر مشکل
ديوانساالري ،ديواني (بوروکراتيزه) شدن زندگي عمومي و سياسي ايران ،آشنا شدم .پانزده
سال بود دستگاه دولتي دائما بر مداخالت خود در هر زمينه ،که پيش از آن هم بيش از
اندازه بود ،افزوده بود.
از دورهاي که حزب را اداره ميکردم با سينماگران براي رفع مشکالتشان با وزارت فرهنگ
و هنر در تماس بودم .چه فيلمسازان و چه سينماداران بر اين بودند که ارزاني بليت
سينماها جلو صنعت سينماي ايران را ميگيرد .بليت سينما سالهاي دراز ثابت مانده بود و
همهچيز تا دو برابر گرانتر شده بود .وزارت فرهنگ و هنر جلو افزايش بهاي بليت را به نام
حمايت از مصرف کننده ميگرفت اما مصرفکنندگان با کمال ميل حاضر بودند پول
بيشتري بپردازند و در سالنهاي بهتر فيلمهاي بهتري تماشا کنند .نتيجه اين ميشد که
سينماها کهنه و کثيف ميماندند و سينماهاي کمتري باز ميشدند و استانداردهاي
بهداشتي و ايمني را کمتر رعايت ميکردند و فيلمهاي خوب کمتر به ايران ميرسيد و بازار
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فيلم ايران گسترش نمييافت .مردم تا ميتوانستند به سينما نميرفتند و در عوض
جشنوارههاي فيلم با هزينههاي گزاف برپا ميشدند .تالشهاي من در حزب به جائي
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
دست نزدني ميکرد تا پايان جلو اصالح وضع سينماها را گرفت و سينماهائي مانند رکس
آبادان که يک کوره واقعي منتظر شراره بودند بيکنترل ماندند.
اميرحسينی ــ کنسول اياالت متحده در دوره انقالب در ايران در کتابی که در
مورد انقالب ايران نوشته اشاره کرده که شما به شاه فشار آورديد که اجازه بدهد
که نمايندگان صليب سرخ از زندانيان سياسی در ايران ديدن کنند .اين قضيه
چگونه بود؟

همايون ــ گمان ميکنم نامش جان استمپل  J.Stempellاست .حاال سمتش درست يادم
نيست ولي عضو موثر سفارت آمريکا بود و کتابي در انقالب ايران نوشته که به فارسي هم
ترجمه شده است .ما که آمديم به دولت در سال  1977/13۵6دوران فضاي آزاد بود .از
دوره هويدا اين سياست فضاي آزاد شروع شد .و چون موضوع حقوق بشر و رفتار با
زندانيان بخصوص در خارج از ايران سخت به زيان ايران عمل ميکرد و روابط عمومي
بسيار بدي براي ايران شده بود و من هم به عنوان مسئول اطالعات و جهانگردي يکي از
ماموريتهايم اين بود که تصوير حکومت ايران را در خارج بهبود بخشم و تنها راهش هم
همين بود که يک نظارت بينالمللي بر بعضي از زندانيان سياسي و زندانهاي ايران برقرار
شود و دنيا ببيند که ديگر در ايران کسي را شکنجه نميکنند .و واقعا ديگر نميکردند،
عوض شده بود .خود شاه هم چند بار گفت که ما وسايل پيچيدهتر و پيشرفتهتري داريم
براي گرفتن اقرار تا شکنجه .يعني پرسشهايي ميشود و طوري شواهد را در برابر متهم
قرار ميدهند که ناگزير اعتراف ميکند ،همان کاري که در همه جاي دنيا ميکنند .اين
است که کساني مانند ما اين اصرار را کرديم .ولي دکتر منوچهر گنجي که وزير آموزش و
پرورش بود روي سوابقي که در مورد حقوق بشر در ايران داشت و همکاريهايش با
سازمان ملل متحد و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ،سالها براي انساني کردن
شرايط زندانها و زندانيان سياسي کار کرد و بيشترين سهم را در اين موضوع دارد .آنها
آمدند و ديدند و فيلم برداشتند و فيلمها را نشان دادند و بسياري از ادعاهايي که مخالفان
کرده بودند دروغ بود .بسياري از کساني که گفتند کشته شدهاند راه ميرفتند و حالشان
خوب بود .به زندان اوين در آن دوره خيلي رسيدند و خيلي تر و تميز شد و وسايل آسايش
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درش فراهم آمد؛ زندان قابل قبولي شد .آنچه که نمايندگان ميديدند و صليب سرخ مرتب
ميآمد ،براي يکبار نبود .اين است که در آن سالها در وضع زندانيان بهبود کلي پيدا شد.
اميرحسينی ــ در تاريخ انقالب انتشار مقالهای در روزنامه اطالعات با امضای
احمد رشيدی مطلق نقشی ايفا کرد به نظر شما تاثير آن مقاله در انقالب چه
بود؟

همايون ــ داستان آن مقاله و دستور شاه و نقش دفتر مطبوعاتي وزارت دربار را
نويسندگان بسيار نوشتهاند از جمله روزنامه نگاران قديمي مانند احمد احرار (در گفتگويش
با قرهباغي “چه شد که چنان شد؟“ و مهدي قاسمي در مجله علم و جامعه واشينگتن .اثر
بالفاصله چاپ آن مقاله ،شورش گروهي طلبه در قم بود که به سبب خشونت بيش از
اندازه ماموران انتظامي به کشته شدن پنج شش تن انجاميد .قم از  1963/1342به بعد
پايگاه اصلي خميني شده بود .هر سال در  1۵خرداد تظاهرات خشونتآميزي در قم روي
ميداد و از جمله در  1۵خرداد همان سال  1977/13۵6که مقاله در زمستانش چاپ شد
طالبان مدرسه فيضيه تظاهراتي کردند و در زد و خوردي که روي داد ماموران انتظامي
گروهي را زخمي کردند و يکي دو تن را از بام فيضيه به زير انداختند که کشته شدند.
ماموران انتظامي ظاهرا در سرکوبي تظاهراتي که براي اعتراض به چاپ آن مقاله درگرفت
ميخواستند درسي به طالبان بدهند که ديگر تظاهرات تکرار نشود .خود مقاله که در
جاهاي مختلف و در جمهوري اسالمي بارها چاپ شده است نوشته سستي بود که خميني
را مرتجع و مخالف اصالحات و عامل استعماري معرفي ميکرد و اشاراتي به اصل و نسب
هندي و تخلص شعري او داشت .مانند آن مقاله بارها در گذشته نوشته شده بود و خود شاه
دستکم در دو سخنراني چه در  1342و چه در همان سال  13۵6حمالت سختتري به
روحانيت مرتجع کرده بود .براي من در آن زمان حتا پس از آنکه چاپ شدهاش را در
اطالعات خواندم قابل تصور نبود که چنان نوشتهاي آغازگر چنان تحوالتي شود .ولي مانند
سراسر داستان انقالب اسالمي ،در آن ماههاي پاياني مردم و حکومت ،نيروهاي رژيم و
نيروهاي مخالف ،در فضائي که هنوز با منطق عادي توضيح پذير نيست و در تاريخ
انقالبات جهان مانندي ندارد عمل ميکردند.
اينکه يک مقاله که شمار اندکي هم آن را خواندند بتواند انقالب راه بيندازد از مقوله
بستگي داشتن سير تاريخ جهان به کوتاه و بلندي بيني کلئوپاترا به قول پاسکال است .از
سه چهار ماه پس از انقالب گروههاي روز افزوني از مردمي که گفته ميشود براي آن
مقاله انقالب کردند درباره خميني حرفهائي زدند که آن مقاله دربرابرشان تعارف

172
مودبانهاي است .هزاران مقاله سختتر از آن هم از همان وقت نوشته شده است و ذرهاي
حکومت اسالمي را تکان نداده است .در مقايسه با حوادثي مانند آتشسوزي در سينما
رکس آبادان؛ و روي کار آوردن دولت شريف امامي؛ و تسليم سرتاسري به آخوندها و دنباله
روهاي چپ و ملي آنها در يک دوره شش ماهه که با سرپوش گذاشتن روي حقايق آن
جنايت آغاز شد؛ و سخنراني باور نکردني شاه در هنگام انتصاب ازهاري که خودش پديده
يکتائي در تاريخ حکومتهاي ارتشي است؛ و آزاد کردن بدترين دشمنان رژيم و دستگيري
خدمتگزاران همان رژيم ،و دهها اشتباه و سستي مرگبار ،مقاله روزنامه اطالعات اصال در
شمار نميآيد .حمله به خميني در آن مقاله پاسخي بود که شاه ميخواست به موج حمالتي
بدهد که پس از مرگ پسر خميني در قم و نجف به شاه شد .او عادت به چنين
پاسخگوئيها داشت و هيچکس تصور نميکرد سلسله رويدادها از چاپ يک مقاله که
تازگي هم نداشت تا سرنگوني نظام شاهنشاهي خواهد کشيد .بسيار در اين سالها آن
مقاله را کبريتي شمردهاند که آتش انقالب را روشن کرد .اين درست است ،ولي يک
کبريت تنها ميتواند چند برگ کاه را آتش بزند .اگر پس از آن کبريت ،شش ماه بجاي
آب ،نفت بر روي آتش ريختند مسئله ديگري است .مردم ،که البته هيچوقت مسئوليتي
ندارند .ولي ميتوانند از خود بپرسند چرا از يک حمله ماليم به کسي که بعد خودشان هزار
دشنام زشت به او دادهاند چنان بهم برآمدند که انقالب کردند؟
پس از آن مقاله شورش کوچکي (دو سه هزار تن) در قم و چهل روز بعد شورش بزرگ
تري (ده برابر آن) در تبريز روي داد .در هژده تير  1999/1378تهران شاهد بزرگترين
تظاهرات سياسي شد که سرتاسر حکومت اسالمي را به لرزه انداخت و در  2006/138۵به
دنبال چاپ يک کاريکاتور در همان تبريز دويست و پنجاه هزار تن به خيابانها ريختند و
شهرهاي آذربايجان يک هفته صحنه تظاهرات ضد حکومتي بودند .پيش از آن انتشار نامه
يک معاون رياست جمهوري پيشين ،خوزستان را صحنه نا آراميهاي بزرگ کرد .در
سالهاي “سازندگي“ بارها شهرهاي ايران دستخوش شورشهاي خونين شدند و در
اسالمشهر تهران کار به تيراندازي از هوا به مردم خشمگين کشيد؛ و لي انقالبي روي نداد.
بدنبال آشوبهاي قم و تبريز که به سبب ندانمکاري مسئوالن ،به ابعاد ناالزمي رسيد هر
چهل روز تظاهرات و آشوبهائي عموما با ابعاد کوچک در گوشه و کنار کشور روي ميداد
ولي مبارزه اصلي با رژيم کار گروههاي کوچکي با تحرک زياد بود که از اين شهر به آن
شهر ميرفتند و بانکهائي را آتش ميزدند يا مشروب فروشيها را ميشکستند .براي ما
اين حوادث يادآور شورش پانزده سال پيش از آن بود که بايست مانند  1۵خرداد /1342
 1963تا پايانش برود .در آخرين نشست دفتر سياسي حزب رستاخيز دکترعاملي تهراني که
يکي از قائم مقامهاي دبيرکل بود موضوع مقاله را پيش کشيد .دکتر آموزگار گفت مقاله
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ارتباطي به دولت نداشت .من گفتم نبردي شروع شده است و سر طرفي که ضعيفتر است
خواهد شکست .هر دو ما حق داشتيم ولي زمان اينکه گناه به گردن چه کسي انداخته شود
گذشته بود و بايست همه نيروها براي شکستن سر دشمن بسيج ميشد .اين کاري بود که
نگرش ديوانساالرانه کابينه خود ما و نگرش به اصطالح سياسي کابينه شريف امامي و
نگرش سراپا شکست پذير  defeatistکابينه ازهاري از آن بر نيامد .آن آخري ،بختيار هم
که از همان اول خود را خلع سالح کرد.
اميرحسينی ــ در بهمن سال  1356در تبريز تظاهراتی عليه حکومت شد و در
ارديبهشت سال  57حزب رستاخيز تظاهراتی در موافقت با دولت ترتيب داد .در
آن تظاهرات حزب رستاخيز آقای نخست وزير و خود شما هم شرکت داشتيد.
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
جمله تاريخی شد برای اينکه چندان پايهای نداشت .اين را شما چگونه توضيح
میدهيد؟

همايون ــ پيش از نخستوزير ،وزير مشاور در مجلس پس از تظاهرات تبريز در مجلس
سخناني گفت و توضيح داد که تظاهرات را عدهاي که از خارج آمده بودند ترتيب دادند.
ولي اين حرفها کليشه بود .در همه آن سالها هر خبري ميشد به خارج نسبت ميدادند.
ميبينيم در جمهوري اسالمي هم همينطور است .هر تظاهرات ضد رژيم به خارج متصل
ميشود .اين شيوه رفتار ،اين فرار از واقعيت بيماري مزمن اين ملت است که بايد ترک
شود .آن وقت هم گريبانگير ما بود .به نظرم اگر بگوئيم رژيم شاه روي ترس از روبرو
شدن با مردم از ميان رفت چندان مبالغه نکردهايم .هيچگاه نتوانستند بايستند و مشکالت
را چنانکه بود با مردم در ميان بگذارند .در آن ماههاي آخر اين ترس به جائي رسيد که
گناه آتش زدن سينما رکس را هم به گردن گرفتند .شاه پيش از آن در يک سخنراني
درباره “وحشت بزرگ“ هشدار داده بود .ولي در نخستين نشانه وحشت بزرگ و درام
خونباري که سي سالي است در ايران و صحنه جهاني بازي ميشود خاموش ماند و اجازه
داد که حکومت درماندهاي که براي “آشتي ملي“ آمده بود گناه را به گردن رژيم او ،در
واقع خود او ،بيندازد .ماهها گذشت و هيچ نگفتند و هنگامي هم که دهان گشودند درباره
شنيدن “پيام انقالب شما“ بود.
اميرحسينی ــ در سال  57در دورهای که شـما کماکان وزير بوديد اين احساس
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را کرديد يا حکومت ،هيات دولت اين احساس را کرد که کنترل کارها دارد از
دست میرود؟

همايون ــ احساس خطر کرديم .مسلما .ديديم که يک نيروي تازهاي پيدا شده است و
يک تهديد تازه اي متوجه رژيم است .آنچه که خود من به نظرم رسيد اين بود که ما پليس
ضد شورش را تقويت کنيم و پيشنهاد کردم که واحدهاي گزيدهاي از ارتش را به پليس
منتقل بکنند و تجهيزات الزم را به آنها بدهند که آماده باشيم .چون پيدا بود که
شورشهاي بيشتري در پيش است و بعدا دولت هم از آمريکا درخواست کرد که گاز
اشگآور و گلولههاي الستيکي و وسايل ضد شورش در اختيارشان گذاشته شود .در آنجا
يکي از مديرکلهاي وزارت خارجه ،پاتريشيا دوريان ،مخالفت کرد و نگذاشت که اين
تجهيزات به ايران فرستاده شود .ولي ميشد از جاي ديگر خريد .من در همين حد احساس
خطر ميکردم که شورشهايي در پيش است و ما با داشتن پليس ضد شورش به راحتي از
عهده آنها بر ميآييم .در تابستان آن سال و اندکي پيش از سقوط کابينه آموزگار و کابينه
ما در اصفهان اغتشاشاتي شد و ما در آن شهر حکومت نظامي اعالم کرديم و در آنجا با
کمال قدرت بدون اينکه کسي کشته بشود اغتشاشات سرکوب و شهر آرام شد و ديگر در
اصفهان خبري نشد تا ما بوديم .چنانکه در تبريز تا ما بوديم خبري نشد .به خوبي ميشد
کنترل کرد و ما با اين روحيه وضع ايران را نگاه ميکرديم که درست است که تهديدهايي
متوجه رژيم شده است و شورشهايي در پيش است و ناآراميها زياد خواهد شد ولي کامال
مطمئن بوديم که در ما توانايي رويارويي با اين تهديد هست و ميتوانيم آن را کنترل
بکنيم و بعد هم با اقدامات اصالحي که حکومت ما داشت و در پيش گرفته بود و مبارزهاي
که با فساد و تورم ميکرديم جاي خوشبيني بسيار بود .يکي از کارهاي روزانه و
صحبتهاي روزانه بين وزيران اين بود که من چگونه در مقابل فالن شاهزاده ،فالن
شاهدخت مقاومت کردم و او چگونه .ما در آن سال دائما مشغول مقاومت دربرابر سوء
استفادهها بوديم و هيچ امتيازي به کسي نميداديم .و فکر ميکرديم اينها کم کم موثر
خواهد شد و نظام سياسي را پاکتر خواهد کرد و ترکيب اين دو ـ ترکيب اصالحات و
ايستادگي ــ مسلما به نظر ما براي مقابله با آن شورشها کافي ميبود.
خانمم خيلي زودتر احساس کرد که اوضاع دارد عوض ميشود و ميگفت ديگر نميخواهد
در انتخابات شرکت کند .به نظرش رفتار مردم تغيير کرده بود و او از رفتار ديگران حتا در
زمينه شخصي ميتواند به درستي به نتايج پردامنهتري برسد.
اميرحسينی ــ برکناری آقای آموزگار از نخستوزيری غير منتظره بود يا
زمزمه اش بود؟ شما آگاه بوديد يا اينکه برای شما هم ناگهانی بود؟

175
همايون ــ يکي دو روز پيش از برکناري دولت ،من اين موضوع را شنيدم .از ناحيه يکي
دو سناتور و يکي از خانم هاي نزديک دربار .اين خانم بطور غيرمستقيم و به کنايه به من
گفت که تو حاال ميتواني بروي و با روزنامه آيندگان ميليونر بشوي .چون روزنامه آيندگان
ديگر هر روز وضعش داشت بهتر ميشد و آگهياش بهتر شده بود و مردم بيشتر
ميخريدند .و شايد مثال دو روز يا يک روز بعد ابالغ شد که دولت استعفا کرده است.
اميرحسينی ــ اين تصميم در نشست رسمی هيات دولت به آگاهی وزيران رسيد
و درباره علت آن گفتگو شد يا نه؟

همايون ــ جلسه آخر ما کوتاه بود و نخستوزير توضيحي نداد و گفت از خدمت معاف
شدهايم و صحبتهاي تشريفاتي.
اميرحسينی ــ در حقيقت آقای آموزگار استعفا نکرد  .گفتند کنار برو.

همايون ــ بله شاه گفت کنار برود .براي اينکه ناصر مقدم که رييس ساواک بود رفته بود
با شريعتمداري و با آخوندها گفتگو کرده بود .او مرتب با آخوندها و جبهه ملي و نهضت
آزادي در تماس بود و کمک خيلي زيادي به انقالب کرد و دائما روحيه آنها را تقويت
ميکرد و به آنها امتياز و اطالعات ميداد و دست آخر هم چند صد ميليون تومان و همه
پروندههاي ساواک را در اختيار طالقاني و آخوندها گذاشت .او براي شاه پيغام آورد که
روحانيت معتقد است که دستهاي دولت آموزگار به خون آغشته است ،آلوده شده است در
همان داستان قم و مثال تبريز و اينها و بهتر است که کنار برود و کابينهاي که مورد
حمايت روحانيت باشد روي کار بيايد که شريف امامي به همين دليل آمد.
ولي آنچه سبب سقوط دولت شد رويداد سينما رکس آبادان بود که با اينکه در همان دو
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
کرد؛ ولي خيلي جالب است که اين اطالعي که ما بدست آوريم و آلودگي دست روحانيت
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
کردند و گناهش افتاد به گردن رژيم شاه و آغاز نابودي شاه حقيقتا اين ماجرا بود .ولي
دولت آموزگار هم دو سه روزي بعد از آن آتش سوزي برکنار شد.
اميرحسينی ــ چرا دولت آموزگار اين قضيه را به مردم عنوان نکرد که دستهای
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آخوندها در کار بوده است؟

همايون ــ ما در مراحل اوليه بازجويي بوديم .تازه آن شخص را گرفته بودند و داشتند
بازجويي ميکردند .ولي ديگر روشن شده بود .ما اصال اهل سازش و کنار آمدن با روحانيت
به اصطالح نبوديم .تغيير کابينه پيش از آنکه ما اصال بتوانيم اين موضوع را جمع و جور
بکنيم ،پيش آمد .ما قرار بود برويم به آبادان ،من و نخستوزير ،و از نزديک موضوع را
دنبال کنيم .ولي عمده اين است که حکومت شريف امامي با کمال شدت و جديت کوشيد
که حقايق اين موضوع به آگاهي مردم ايران نرسد و پوشيده بماند .هم وزير اطالعات و
جهانگردي بعدي استدالل کرد که آزردن خاطر روحانيت صالح نيست و هم رئيس ساواک
استدالل کرد که اگر پرونده اين موضوع به اطالع مردم برسد کسي باور نخواهد کرد .پس
اصال بهتر است که چيزي گفته نشود .طبيعي است با نگفتن حقايق براي مردم مسلم شد
که دولت کرده است .فرداي آتشسوزي سينما رکس من مصاحبهاي با مطبوعات کردم و
گفتم “وحشت بزرگ“ که شاه پيش از آن هشدار داده بود پيشروي ماست و ديگر هرکس
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
ک رد .منظورم اين است که ما آن جنايت را به عنوان آغاز نبرد قطعي تلقي کرديم ولي براي
جانشينان ما و خود شاه آغاز مرحله قطعي تسليم و شکست پذيري گرديد.
اميرحسينی ــ فکر انحالل حزب رستاخيز پس از برکناری دولت آموزگار مطرح
شد يا پيش از آن؟

همايون ــ يکي از اولين اقدامات دولت شريف امامي بود .شريف امامي براي اينکه خيلي
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
اصطالح يکي از مردميترين اقداماتش بود .ولي سبب شد که در آن شرايط يکي از آخرين
سنگرهاي دفاعي دولت از بين رفت .طرفه آن است که اگر ميخواستند دل مردم را بدست
بياورند بايست خود او را از رياست سنا و بنياد پهلوي برميداشتند.
اميرحسينی ــ من پيشتر پرسيدم که شما چه تصويری از آقای هويدا به تاريخ
ايران میدهيد .چون هويدا امروز ديگر نيست شايد شما راحتتر توانستيد به آن
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بپردازيد .می توانم اين را درباره آقای آموزگار هم بپرسم .با توجه به اينکه شما
هم به عنوان وزير و هم در کار حزبی همکار ايشان بوديد.

همايون ــ بله .آموزگار به حداکثر غيرسياسي بود .سياسي به معناي گسترده کلمه نه
سياستگر .سياستگر بود مسلما .هيچکس در آن کشور نميتوانست در مقامهاي سياسي
بماند و سياستگر نباشد .ولي سويه اداري و ديوانساالرانه او بسيار بر سويه سياسياش چيره
بود .نگرش سياسي نداشت .دعوياش را هم نداشت .به کار حزبي هم بسيار بيعالقه و
بي اعتقاد بود .مردي بود درست ،از لحاظ مالي پاک .بسيار از همه وزيرانش در مقابل
فشارهايي که دربار ،شاهزادگان و نزديکان دربار بر وزرا هميشه وارد ميآوردند حمايت
کرد .تنها در حکومت ما بود که به درخواستهايشان ترتيب اثر داده نميشد .ولي به قدري
به جزئيات ميپرداخت که به تصوير کلي نميرسيد .يک نمونهاش را در اصراري که به
برقراري عوارض بر مسافرت خارج کرد ديديم .در آخرين ماههاي سال  77/۵6هيئت دولت
تصويبنامهاي گذراند که از هر مسافر ايراني که به خارج ميرود ده هزار ريال عوارض
گرفته شود که در سال مبلغ قابل مالحظهاي ميشد .برقراري اين عوارض نياز به تصويب
در مجلس داشت .نخستوزير استدالل ميکرد که گذراندن قانون از مجلس وقت ميگيرد
و فرصت گردآوري چند صد ميليون ريال در مسافرتهاي نوروزي از دست ميرود .ما آن
عوارض را برقرار کرديم و اليحهاش را هم به مجلس داديم و من نيز روي وظيفه
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
مصدق ايراد داشتيم که اختيار قانونگزاري گرفت ولي هنگامي که خودمان به مصلحت
دانستيم همان کار را کرديم .اين نشان ميدهد که تا در يک فرهنگ سياسي ،اصول ،حتا
در برابر مصلحت ،جاي خودش را پيدا نکند راه بر هر زيادهروي باز ميشود.
روزي که کابينه مجبور به استعفا شد او در شوراي اقتصاد جلسه داشت و شنيدم که درباره
استاندارد قوطيهاي آبجو بحث ميکرد؛ اينقدر وارد به جزييات و عالقمند به مسايل اداري
بود .من در او آن نگرش سياسي را که در آن شرايط الزمه مقابله با آن حوادث بود نديدم.
خوب به خاطرم هست که در نخستين جلسه هيئت دولت ،من که بکلي از بيرون آمده
بودم ،روزنامهنگار و مقام حزبي بودم ،يعني سراسر سياسي؛ و تفکر من اصال جنبه اداري
نداشت ،گفتم که اوضاع بسيار حساسي است و ما موقعي آمدهايم که اصالحات خيلي
زيادي در کشور در همه سطحها الزم است و اين کابينه بايد کابينه اصالحي نيرومندي
بشود .يک وزير مشاور گفت که شما داريد ميگوييد که پس تمام اين پيشرفتهايي که در
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سايه رهبري اعليحضرت شاهنشاه آريامهر حاصل شده بد بوده است و انتقاد دارد و خراب
بوده است .من در برابر پروندهسازي در چنان سطحي ناچار ساکت شدم .نخستوزير هم
هيچ نظري در پشتيباني از من ابراز نکرد .هر چند اکنون که نگاه ميکنم اشتباه از من بود
و بايست نظرم را ميگفتم و دنبال ميکردم .به هرحال آموزگار نقش خودش را و ماموريت
خودش را ادامه وضع گذشته به صورت بهتر ميديد و من نيز با همه نگرش سياسيم غرق
در کارهاي وزارتخانهام شدم و تصوير کلي ،جنگل ،را فراموش کردم .تنها دفاعي که
ميتوانم از خودم بکنم اين است که آگاهيهائي که به نخستوزير ميرسيد از عموم
وزيران ،از جمله من دريغ ميشد.
به عنوان حکم نهائي ،در سال  13۵6آنچه ايران نياز داشت يک حکومت اصالحگر بسيار
نيرومند بود ،با ابتکارات جسورانه .منتها چنين چيزي امکان نيافت .روحيه محافظهکاري و
همه چيز مانند گذشته و فقط معايب را برطرف کنيم غلبه داشت .روي هم رفته چنانکه
احمد احرار ،يکي از ناظران آگاه اوضاع ايران ،نوشته است ،آموزگار يکي از بهترين
نخستوزيران دهه چهل ميبود ولي در دهه پنجاه بخصوص در سالهاي پاياني دهه
پنجاه براي آن موقعيت هيچ مناسبت نميداشت .بايد اضافه کرد که جانشينانش از او به
مراتب نامناسبتر بودند و اگر او دست کم پنجاه درصد بخت پيروزي بر نيروهاي انقالبي
را ميداشت ،آنها هر بختي را از ميان بردند.
اميرحسينی ــ آقای آموزگار آلودگی مالی که نداشت؟

همايون ــ اصال .هيچوقت .ما کمترين آلودگي مالي از او نديديم و در وزيرانش هم نبود و
در اين مسايل بسيار سختگير بود .و يکي از نخستين کارهايش اين بود که جلوي آن
ريخت و پاش ها را در دستگاه دولت گرفت .بيست درصد و بيشتر از هزينههاي دولت کم
کرد و از بودجه نخستوزيري حتا بيشتر که يک گوشهاش هم برميگشت به آن پولهاي
بيحسابي که به آخوندها ميدادند.
اميرحسينی ــ شما بعد از انقالب ايشان را مالقات کرديد؟
همايون ــ يکبار در واشنگتن در سال  1981به ديدنش رفتم و بعدا دو سه بار هم به
تصادف يا در خيابان يا در ميهماني بيشتر ،نديدمش .مانند دو رئيس ديگري که پيش از او
داشتم ديگر نديدمش.
اميرحسينی ــ فرموديد که آقای فليکس آقايان مرد خيلی مقتدری بود .اين
اقتدارش از کجا میآمد ؟ اين اقتدار چگونه بود؟
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همايون ــ منظورم بيشتر بانفوذ بود تا مقتدر .واژه بدي بکار بردم .بسيار با نفوذ بود
براي اينکه از نزديکان شاه بود .دورهاي بود که يک تعدادي ،به دليل نزديکي خوني يا
معاشرت با شاه انحصار پارهاي فعاليتهاي اقتصادي را در دست داشتند ،يا سهم بسيار
بزرگي را در آن رشتهها به خودشان اختصاص داده بودند و مقامات حکومتي هم مثل
وزيران و نخستوزير بسيار رعايتشان را ميکردند و هيچ مقاومتي در برابرشان نميشد .و
اين روش در دوره هويدا ادامه داشت و دست خيلي گشادهاي به همه اينها داد و کافي بود
کسي به شاه نزديک باشد و هويدا هر کاري برايش انجام ميداد .ولي پس از آنکه به
وزارت دربار رسيد سعي کرد جلوي آنگونه اقدامات را بگيرد که جاي ديگري اشاره کردهام.
فليکس آقايان از همان افراد بود و تنها در دوره نخستوزيري آموزگار جرئت اين پيدا شد
که در برابرش بايستند ولي در طول آن سيزده سال هر کاري به آساني از طرف او انجام
گرفته بود.
اميرحسينی ــ من در گفتگويی که با آقای داود نصيری از کارمندان وزارت
امورخارجه داشتم میگفت هنگامی که در سفارت ايران در ورشو کار میکرده
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:
“اعليحضرت دزدی را میبخشند ولی خيانت را نمیبخشند “.يعنی برايشان
دزدی اصال مهم نيست .اين طبيعتا خودش را در رابطه با آقای فليکس آقايان و
يا در مورد سرلشگر ايادی و ديگران نيز نشان میدهد .برای من عجيب است که
شاه اين را نمیديد که اين فساد گستردهای که در اطرافيان خودش وجود داشت
چه نارضايتی عمومی بوجود میآورد .اگر اشتباه نکنم آقای علم در خاطرات خود
يک جا اشاره کرده است که شهرام پسر شاهدخت اشرف کلی از عتيقههای
ايران را به قصد فروش به ژاپن میبرد و هر کاری آقای علم و دولت کردند که
عتيقهها را برگرداند و به قيمت ارزانتری به دولت ايران بفروشد نپذيرفت .اينها
واقعا باعث تاسف است .يعنی علل واقعی انقالب را میشود در همين جاها ديد.
صرفا مساله آخوندها نبوده است.

همايون ــ درست است .شاه درباره فساد بسيار آسانگير بود و برايش امر پذيرفتهاي بود.
اين به سنت حکومت در ايران برميگردد که پادشاهان همه به يک درجهاي اطرافيان
خودشان را آلوده فساد ميکردند .اين ،هم سوءاستفاده خودشان را اگر در اين کارها
ميبودند آسانتر ميکرد ،معموليتر ميکرد ،هم آنها را از سرکشي باز ميداشت ،هم به
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دليل اختالفات مالي که ميانشان پيش ميآمد تفرقه را افزايش ميداد ،در طبقه سياسي
پراکندگي را شديدتر ميکرد و در نتيجه مقام پادشاه محفوظتر ميماند .خود رضاشاه هم
درباره سرکردگان نظامياش روي هم رفته چشمپوشي ميکرد و آنها سوءاستفادههاي
بزرگ هم اگر ميکردند چندان پاپي نميشد براي همين که وفاداريشان را نگه دارد .اين
سنت به محمدرضا شاه هم رسيده بود .در آن دوره فساد در ايران در سطحهاي اداري
بسيار بود ولي رويهم رفته قابل تحمل بود .مثال دادگستري ايران خيلي کم آلوده به فساد
بود .رشوهگيري در ميان پاسبانها به دليل آنکه حقوق خيلي کم ميرفتند ،ممکن بود؛ در
ميان ژاندارمها ممکن بود .ولي بر رويهم در سطحهاي پايين اداري فساد چندان نبود .شايد
مثال در دستگاه مالياتي طبعا يک اشکاالتي بود .مردم براي راه انداختن کارهايشان در
ادارات ناگزير از پرداخت رشوه نبودند .پولهاي بزرگ در شرکت نفت دست به دست
ميشد و در خريدهاي نظامي .طرحهاي عمراني ميتوانست چاههاي بيبن سوءاستفاده
بشود .علم در خاطراتش در سال  197۵/13۵4از قول شاه مينويسد که طرحهاي ما 40
درصد گرانتر تمام مي شود .فسادي که پيامدهاي سياسي داشت اصوال مال طبقه باالي
کشور بود .هرچه به منبع قدرت نزديکتر بيشتر ،و همان طوري که گفتم اصلش در يک
گروه شايد بيست نفري بود.
اميرحسينی ــ شما پس از اينکه کابينه برکنار شد به روزنامه آيندگان
رفتيد يا اينکه ديگر نرفتيد؟
همايون ــ بله چند روزي رفتم .بعد در روزنامه اطالعات مقاله سختي بر ضد من انتشار
پيدا کرد که آن داستان رشيدي مطلق را سراسر به من نسبت دادند .اين افسانه از آنجا
ساخته شد .چيزها گفتند که بله من تهديدکردهام که اگر اين مقاله را چاپ نکنيد ميآييم
آنجا چاپخانه روزنامه اطالعات را تصرف ميکنيم خودمان روزنامه را چاپ ميکنيم و اين
مقاله را در آن ميگذاريم( .تازگي ادعا کردهاند که گفته بودم اطالعات را روي سرتان
خراب ميکنيم!) درحالي که نه من اهل اين تهديدها بودم نه امکانش براي وزارت
اطالعات بود که آن ماشينهاي مدرن را با آن چاپخانه مختصري که وزارت اطالعات
داشت بشود بکار انداخت ،و اصال با آن اقتدار شاه و وضع مطبوعات ،نه نيازي به تهديد
ميبود .خالصه يک حالت قهرماني به روزنامه اطالعات و يک حالت سراسر شيطاني به
من دادند و آن مقاله يک فضاي بسيار خطرناک و بدي پديد آورد که من ترجيح دادم
روزنامه آيندگان آلوده اش نشود و بعد از دو سه روز به خانه برگشتم و ديگر هرگز به
آيندگان نرفتم و در کارهايش هم دخالت نکردم .پس از امضاي منشور آزادي مطبوعات و
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مبارزهاي که براي کنترل روزنامهها ميان چپگرايان انقالبي و بقيه درگرفت هيئت تحريريه
آيندگان هم صحنه نبرد قدرت شد و يکي دو بار گردانندگان روزنامه به خانه ما آمدند و
جلسه کردند ،ولي سودي نداشت .پس از روي کار آمدن حکومت ارتشي و دستگيري ما
هوشنگ وزيري و همفکرانش در روزنامه نبرد را به چپگراياني که از بيرون هم تقويت
ميشدند باختند .درباره مقاله هم سکوت کردم چون هر توضيحي موقعيت شاه را ضعيف
ميکرد .به معينيان رئيس دفتر مخصوص شاه هم که تلفن کرده بود گفتم که هيچ
نخواهم گفت .با اين ترتيب همه مسئوليت را به گردن گرفتم و هدف بدترين دشمنيها از
همه سو شدم .در آن زمان و تا سالها هيچ کس بيش از من دشمن نداشت.
روزنامه آيندگان با آنکه به انقالب پيوست ولي صداي مشخص خود را حفظ کرد .تنها
روزنامهاي بود که يکسره به آن هيستري همگاني تسليم نشد .نويسندگان آزادانديش
پيامهاي هشدار دهنده خود را در همان گرماگرم که خميني را از مقام خدايان اساطير
پائينتر نميشد آورد در آيندگان به گوشهائي ميرساندند که بسيار دير باز شدند .تنها
روزنامهاي بود که پس از پيروزي انقالب دربرابر آزاديکشي رژيم ايستاد و کار به جائي
کشيد که خميني گفت من آيندگان نميخوانم و دولت ليبرال و ملي مذهبي بازرگان
روزنامه را نه تنها توقيف بلکه تعطيل کرد و ماموران و حزباللهيهايش به روزنامه ريختند
و يازده تن از نويسندگان و کارکنانش را ،ازجمله پدر و برادرم سيروس ،دستگير کردند.
همکاران آيندگان در سالهاي پس از انقالب عموما به روزنامهنگاري ادامه دادند و پارهاي
از بهترين روزنامههاي اين دوران را اداره يا پايهگذاري کردند .هوشنگ وزيري در ايران
ماند و کاري نداشت تا در اوايل دهه هشتاد به خارج آمد و يک دوره تازه و درخشان
روزنامهنگاري را در نزديک دو دهه ،تا مرگ بيهنگامش آغاز کرد که کمتر کسي به پايش
ميرسد.
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پنج
انقالب و باززايش

اميرحسينی ــ شما دردوره انقالب کی بازداشت شديد؟
همايون ــ ظهر روزي که ازهاري به نخست وزيري انتخاب شد شاه گفتاري داشت که در
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
ارتشي نترسند؛ با حال بسيار شکسته و ضعيف ،با لکنت زبان ،با رنگ پريده؛ يک تصوير
ذليل شکست خورده اي .آن پيام ،پيام وحشتناکي بود و بامداد روز بعد ،ساعت يک بامداد
روز  16آبان مرا دستگير کردند .دستگيري ما بخش ديگري از استراتژي بدست آوردن دل
انقالبيان بود که شش ماه با جديت دنبال شد و “پيام انقالب“ شاه نيز گوشهاي از آن
بشمار ميرفت .گروه بانفوذي در دربار و دولت ،نود درصدي از نزديکان مرکز قدرت که
سياستگزاري را در دست داشتند ،تصميم گرفته بودند بجاي جنگيدن با انقالبيان کنار آيند.
شاه هم که به گفته خودش در مصاحبهاي با خبرنگاري امريکائي (اينترنشنال هرالد
تريبيون  28مه  )1980صرفا از “سياست تسليم“ دربرابر انقالب پيروي ميکرد گام به گام
با آنها راه ميآمد .ما از تابستان تا زمستان  9 /13۵7ـ  1978با پديدهاي سروکار داشتيم
که در تاريخ انقالبات جهان مانند ندارد .در هيچ انقالبي نبوده است که رژيم آماج انقالب
آن گونه دست در دست نيروهاي انقالبي براي امر مشترک ،پيروزي انقالب ،کار کرده
باشد .يک فضاي سوررئاليستي کامل بود .موضوع اين نيست که اقداماتي براي جلوگيري
از انقالب انجام ميدادند که پس آتش  backfireميکرد که درهمه انقالبات به فراواني
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بوده است .در انقالب اسالمي ،رژيم ميکوشيد اقداماتي در جهت خواست انقالبيان انجام
دهد.
رويکرد غالب اين بود که سران انقالب و دشمنان رژيم ناراحت نشوند.
اميرحسينی ــ فاصله بين سقوط کابينه و بازداشت را شما چگونه سپری کرديد؟
چه میکرديد؟

همايون ــ بيشتر درخانه بودم و گروه گروه مردم به ديدنم ميآمدند .هيچوقت من در
زندگي اينهمه آدم هر روز در خانهام نديدم .نميدانم چه شده بود و همه ميآمدند يا
ميخواستند خبري بگيرند يا ميخواستند خبر از من به جاهايي ببرند يا واقعا ميخواستند در
دوران برکناري به من اظهار لطف کنند .نميدانم ولي بيشتر وقتم به پذيرايي ديدارکنندگان
مي گذشت و کتاب خواندن البته ،و نشان دادن خودم در محافل که من از ايران نگريختهام.
چون همه جا شايع شده بود که من از ايران گريختهام .شاه دستور داده بود پاسباناني که در
دوره وزارت من نگهباني خانه ما را داشتند در پست خود بمانند و اين احساس امنيتي به
من مي داد .در مجلس سنا دکتر جمشيد اعلم سخناني در ارتباط آن مقاله بر ضد من گفته
بود و شاه به او پيغام داده بود که تو دوست ما هستي و از تو انتظار نميرفت.
اميرحسينی ــ در آن فاصله کسی به شما پيشنهاد نکرد يا خود شما به اين
فکر نيفتاديد که ايران راترک کنيد؟

همايون ــ بسيار به من پيشنهاد شد .من خودم هرگز .بسيار به من پيشنهاد شد که يک
مدتي برو .دکتر بهرام محيط ،قديميترين و نزديکترين دوستم هشدار داد که در محافل،
صحبت از کشتن من است و پيشهاد کرد به آپارتمانش در جنوب فرانسه بروم .برادر خانمم
از سفارت ايران در امريکا پيغام ميداد که به امريکا بروم و ميگفت وجودم در آنجا الزم
است .احتماال هم اگر ميرفتم ميتوانستم امريکائيها را متوجه وضع بکنم و شايد سخنان
ضد و نقيضشان کمتر ميشد و شاه را به سرگرداني نميانداخت .ولي من حاضر نبودم به
هيچوجه از ايران بروم.
اميرحسينی ــ روزی که شما بازداشت شديد وقتی به بازداشتگاه رفتيد کسان
ديگری هم آنجا بودند يا آنکه بعدا آمدند؟

همايون ــ بله بيشتري آنجا در جمشيدآباد و زندان دژبان تهران بودند .بعد از من هم يک
چند نفر را آوردند .ولي عملياتي بود تقريبا همزمان و گروههاي عملياتي اشخاص را
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ميگرفتند بعد دنبال بعدي ميآمدند .يکي را به زندان ميبردند بقيه دنبال نفر بعدي
مي آمدند .خانم دکتر وليان که او را هم آمده بودند و گرفته بودند سعي کرده بود با ما
تلفني تماس بگيرد ولي من چون شبها خيلي زياد تلفن ميشد ،گاهي هم تلفنهاي
مزاحم و تهديدآميز ميشد تلفن را قطع کرده بودم و نشنيدم .ولي کار ديگري هم نميشد
کرد .در راه بودند و مرا به هر حال ميگرفتند.
اميرحسينی ــ ولی اگر میدانستيد که در حال آمدن هستند...

همايون ــ اگر ميتوانستم بگريزم ...ديگر در آن موقع ،يعني از آن لحظه تازه هشيار شدم.
تا آن لحظه در غفلت بودم.
اميرحسينی ــ شما را به پادگان جمشيديه بردند و در آنجا بوديد تا  22بهمن.

همايون ــ تا شامگاه  22بهمن .چون آنجا زندان ارتش و پادگان دژبان تهران بود وقتي
گروههاي مسلح حمله کردند و پادگان را گرفتند زندانبانان ما همگي گريختند و درهاي
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.
اميرحسينی ــ در مدتی که زندان بوديد اجازه مالقات به شما میدادند؟

همايون ــ بله هفتهاي يکبار خانم من و دو سه نفر ديگر از جمله يکي از دختران ما و
شوهر او و يکي دو بار برادر خانمم در آن مدت مرا ديدند.
اميرحسينی ــ شما در زندان انفرادی بوديد؟

همايون ــ بله ،به تعبيري .سلولهاي انفرادي بود که دور يک راهرو يعني يک راهرو دور
اينها بود که اينها را همه را به هم وصل ميکرد .درحدود بيست تا سلول بود و ما هم
بيست نفرمان آنجا بوديم .يک تعدادي هم جاهاي ديگري بودند مثال يک اتاقي آن
طرفتر .مثال نصيري در اتاق ديگري بود آن طرفتر.
اميرحسينی ــ چه کسانی خاطرتان هست که در آن دوره با شما زندانی بودند؟

همايون ــ از وزي ران دکتر عبدالعظيم وليان بود ،منصور روحاني بود ،رضا صدقياني بود،
غالمرضانيکپي وزير پيشين و شهردار پيشين تهران بود ،رييس شهرباني پيشين سپهبد
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منصور صدري بود ،ايرج وحيدي وزير کشاورزي و نيروي پيشين بود ،دکتر منوچهر آزمون
بود ،دکتر فريدون مهدوي بود ،دکتراسد نيليآرام بود ،دکتر شجاع شيخاالسالمزاده بودکه
وزير بهداري بود.
اميرحسينی ــ جو زندان چگونه بود؟ همه نااميد بودند يا فکر میکرديد که
بزودی آزاد میشويد؟

همايون ــ نه ،نگران بودند .همينطور راجع به آيندهشان پيشبيني ميکردند .بعضيها
خاطراتشان را مينوشتند ،بعضيها دفاعياتشان را مينوشتند .من و دکتر مهدوي دائما
مشغول تحليل سياسي بوديم؛ اوضاع را که دارد چه ميشود تحليل ميکرديم .راديو گوش
ميکرديم خبرها را دنبال ميکرديم.
اميرحسينی ــ روزنامه هم به دستتان میرسيد؟

همايون ــ روزنامه به دستمان ميرسيد .کتاب ميخواندم .آن دوره خيلي کتاب خواندم.
ميگذرانديم ديگر .به هر صورت.
اميرحسينی ــ مقاماتی که در پادگان جمشيديه همزمان با شما زندانی بودند در
دورانی که پست و مقامی داشتند حتما رابطه دوستانهای با هم نداشتند ،يعنی
الزامی نبود که رابطه دوستانهای با هم داشته باشند .نوعی حسادت ،رقابت،
دلخوریهای شخصی میتوانست وجود داشته باشد ،میتواند همه جا وجود
داشته باشد .در زندان رابطه بين اين افراد چگونه بود؟

همايون ــ در زندان کمتر تنش و اختالف ديده ميشد .سرنوشت مشترک همه را نزديک
کرده بود .دو مورد استثنايي بود .يک مورد آزمون بود يک مورد نيکپي .همه زندانيان
تقريبا با آزمون دشمني شديد داشتند .براي اينکه آزمون را به حق يکي از طراحان سياست
تعقيب وزيران پيشين ميدانستند .آزمون با سر و صداي بسيار در حکومت شريفامامي
طرفدار يک انقالب بود و ميگفت که بايد همه را گرفت و دار زد و زنداني کرد ،هر کس
را که مقصر بوده است .تقصير را هم البد خودش تعريف ميکرد .همه را بايد گرفت و يک
اقدام انقالبي کرد .در نتيجه او از طرف همه طرد شده بود و گوشه ميگرفت .و در زندان با
پيروزي انقالب خوشحال و با شکست انقالبيون غمگين ميشد .نيکپي مورد دشمني نبود
ولي رفتارش به گونهاي بود که هيچ عالقهاي بر نميانگيخت و او هم گوشهي خودش را
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گرفته بود و حتا با معاونش هم رفتار خيلي درستي در دوران زندان نداشت .حاال اينها
مردهاند و رفتهاند و درست نيست .يعني از آنها که بگذريم بقيه با هم روابط معمولي و
بسياريشان هم دوستانه داشتند.
اميرحسينی ــ بله .پيشتر اشاره فرموديد که رابطه شما با ارتشبد نعمتاهلل
نصيری رييس ساواک دوستانه نبود .مثال در ميهمانیها وقتی او را میديديد به او
بیاعتنايی میکرديد .اين رابطه در زندان چگونه بود؟

همايون ــ هيچ .او در اتاق زير اتاقهاي ما زنداني بود و گاه خيلي به ندرت براي راه رفتن
بيرون ميآمد و ما هر روز يکي دوبار در محوطه زندان راه ميرفتيم و او خيلي کم بيرون
ميآمد و از همه ما دوري ميگزيد و در نتيجه ارتباطي نداشتيم .آن وقتي هم که من
ميديدمش همانطور کاري به کارش نداشتم و نگاهش نميکردم .يکبار فقط با هم برخورد
کرديم .برادر خانم من به پادگان آمد و ميخواست مرا ببيند و نصيري هم چون با او خيلي
سابقه طوالني داشت ،او را هم ديد .ما دو را به اتاق فرمانده پادگان بردند و او گفت که من
آخر بروم و ايشان را ببينم .پس من اول رفتم و صحبت کردم و صحبتم هم تا آنجا که
خاطرم هست اين بود که بايد بايستيد و اينها را بگيريد ،نه اينکه تسليم بشويد؛ که به
جايي هم البته نرسيد.
اميرحسينی ــ در حضور مامور امنيتی؟

همايون ــ نه ما تنها بوديم .بعد من بيرون آمدم و در اتاق فرمانده پادگان نشستم که او
هم بود .بعد نصيري رفت و نيم ساعتي بعد با چشماني گريان برگشت و ما خداحافظي
کرديم و دو تايي با محافظانمان به طرف زندان بازگشتيم و البته حرفي نميزديم .شفق در
آسمان ظاهر شده بود .شامگاه بود و خيلي شامگاه زيبايي هم بود .خيلي شفق زيبايي بود.
و من ،اميدوارم از سر بدجنسي نبوده باشد ،ولي گفتم که نگاه بکنيد اين آسمان را ببينيد ــ
حاال او گريه ميکرد ــ نگاه کنيد ببينيد اين شفق چقدر زيباست و اين آسمان چقدر
زيباست .ديگر اينها را ،اين مناظر را ،نخواهيم ديد .و او طبعا گريهاش شديدتر شد ،و ما
برگشتيم .من اين را همينطوري گفتم .شايد هم يک بدجنسي درش بود ،نميدانم.
اميدوارم نبوده باشد .نه ،هيچ مناسبتي با هم نداشتيم و همچنان روابط سرد ماند و من فکر
ميکنم که تا آخر عمرش هم او ميانهاش با من بسيار بد بود .من هم هيچ عالقهاي به او
نداشتم.
اميرحسينی ــ ارتشبد نصـيری چرا اينقدر ضعيـف بود که گريه میکرد؟ درست
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است به هرحال زندانی بود و فکر نمیکنم که همه زندانيانی که آنجا بودند گريه
میکردند.

همايون ــ نه ،نه .ولي خوب اين پيرمرد بود .احتماال فرزندان خردسال داشت .از پاکستان
او را خواسته بودند .به عنوان سفير آنجا بود .به پاي خودش آمده بود ،گرفته بودندش.
پشيمان بود که چرا همانجا نمانده ،چرا جاي ديگري نرفته است .نميدانم ،ترکيب
احساسات مختلفي بود .ولي من بسيار کسان را ديدهام که در قدرت به اصطالح شمر
جلودارشان نيست و به محض اينکه روزگار بر ميگردد ناتوان ميشوند و او هم احتماال
يکي از همينها بود .در هنگام قدرتش خيلي بيرحم ،خيلي بيمالحظه ،گستاخ ،متکبر و
متفرعن بود .ولي وقتي روزگار زمينش زد بکلي خودش را باخته بود.
اميرحسينی ــ شما ندانستيد که بين ارتشبد نصيری و جناب زاهدی چه گذشته،
چه صحبتی کرده بودند؟

همايون ــ زاهدي هيچوقت به من نگفت .من هم نپرسيدم .عالقهاي نداشتم .نصيري
اصال برايم مطرح نبود .هيچوقت به عنوان يک آدم قابل مالحظه نگاهش نميکردم.
تعجب ميکردم که چنين آدمي در ايران به آن مقامات رسيده باشد .مشکل “اينتليجنس
سرويس“ ما از همان “اينتليجنس“ و از همان بااليش سرگرفته بود.
اميرحسينی ــ در دوران زندان از شما بازجويی هم شد؟ يا صرفا در بازداشت
بوديد؟

همايون ــ تا آمدن بختيار ما صرفا بازداشت بوديم .يعني به استناد ماده پنج حکومت
نظامي و بدون هيچ اتهامي .در دوره بختيار گويا تصميم اين بود که تکليف ما را يکسره و
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
آمده بود ،و آ نها ما را يکايک به بازجويي خواندند .ما تصميم گرفته بوديم که هيچکس
پاسخ به آنها ندهد .براي اينکه ميگفتيم که اول ميبايد اتهام ما روشن بشود .به چه
مناسبت ما را گرفتهاند و نگه داشتهاند .آن وقت ببينيم که اصال سوال چيست .ولي بيشتر
همکاران متاسفانه حاضر به بازجويي شدند .خود من هيچ پاسخي ندادم و گفتم که اول
بايد ببينم که به چه مناسبت من اينجا هستم و تفاوت شخصي که آن ور ميز نشسته با من
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چيست؟ ميگفتم که تنها تفاوت ما اين است که شماها ميتوانيد از اينجا بيرون برويد و
من نميتوانم .واال معلوم نيست که من اصال گناهم چيست و شما به چه حق داريد از من
بازجويي ميکنيد .او هيچ چيزي نتوانست بگويد و گفت ما ميخواهيم به شما کمک بکنيم.
گفتم بله ميخواهيد از حرفهاي ما يک چيزي در بياوريد و براي ما پروندهاي درست کنيد
و من حاضر نيستم به شما جواب بدهم مگر آنکه به اصطالح قضايي اول تفهيم اتهام
بشوم .البته اتهامي هم در کار نبود .روي حسابهاي سياسي ما را گرفته بودند .مقدم يک
ليست چند صد نفري داشت و کسان ديگري در دولت و دربار شاهنشاهي دنبال اين کار
بودند .من يک دندان پزشگ داشتم ،دکتر معينزادهاي بود .او هم در آن اواخر از مشاوران
شاه شد ه بود و يک فهرست هفتاد نفري اعداميان داشت .بعدها در اروپا به پوزشخواهي به
ديدنم آمد .من جز خنده پاسخي نداشتم .بله بازجويي هم شديم و نزديک بود که
پرونده هايي براي ما تشکيل بدهند و ما را اعدام کنند .من خود ديدم که در آخرين سالم
چهارم آبان که من به عنوان مقام پيشين رفته بودم ،وزير خارجه شريف امامي که در دولت
ازهاري هم ماند به وزير دادگستري ،دکتر محمد باهري که زير بار نرفت ،در همان حضور
من اصرار ميکرد که پس کي اينها بازداشت ميشوند؟ در دستگيري هويدا او مهمترين
نقش را داشت و من خود شاهد بودم که قانون اساسي را (شايد براي نخستين بار)
ميخواند تا موادي بر ضد او پيدا کند .مهمترين کار او به عنوان وزير خارجه فشار آوردن به
دولت عراق بود که خميني را بيرون کند ،و به دولت فرانسه ،که مزاحم خميني نشود که به
پاريس رفته بود و يک شخصيت جهاني شده بود .سرنوشت ايران در آن ماهها در دست
چنان عناصري بود.
اميرحسينی ــ در  22بهمن نگهبانان شرايطی ايجاد کردند که شما هم فرار
کنيد يا خودشان از ترس جان خودشان فرار کردند و راه باز شد؟

همايون ــ از مدتي پيش در حال گريز بودند .در حدود ششصد نفر از آن پادگان به تدريج
فرار کردند و طوري بود که اين اواخر ديگر ما زندانبانان را تشويق ميکرديم و دلگرمي
ميداديم که فرار نکنند .براي اينکه اينها ضمنا محافظ ما بودند و ما نميخواستيم ارتش
متالشي شود و نميدانستيم چه اتفاقي ميافتد .ولي آن روز بعد از دو سه ساعت تيراندازي
اين زندانبانان تقريبا همه ديگر فرار کرده بودند .يک عدهاي هم زخمي شده بودند که دکتر
شيخاالسالمزاده آنها را درمان ميکرد و دستگير شد و نخواست فرار کند ،و يکيشان آمد و
گفت که اينهايي که به زندان حمله کردهاند ميگويند که زندانيان آزادند .در ميان زندانيان
از جمله ششصد هفتصد نفر افسر و سرباز و همافر بودند .و ديگر تفکيک آنها از ما مشکل
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بود .وقتي درها باز شد ما همه رفتيم ميان آنها و وقتي ششصد هفتصد نفر بيرون زدند
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.
اميرحسينی :به خانه رفتيد يا به جای ديگر خودتان را رسانديد؟

همايون ــ خودم را به خانه رساندم بعد از تعويض چند اتومبيل .اولين اتومبيلي که سوار
شدم جواني هم با من سوار شد که دو سه بار که من پياده شدم کسان ديگري باز سوار
اين اتومبيل شدند .اتومبيلها پول از کسي نميگرفتند مردم همينطور شده بودند ،خيلي
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
برساند ــ من ميخواستم بروم طرف خانهام در شميران؛ او هم نميدانم کدام طرف
مي رفت ــ به هر حال او به من گفت که شما فالني هستيد گفتم بله و گفت اينجا چه
ميکنيد؟ گفتم مردم آمدند و ما را آزاد کردند ،گفتند شما کاري نکرديد .گفت بله شما
کاري نکرديد ولي عينکتان را بزنيد و من جانم را مرهون اين جوان هستم و عينکم را
گذاشتم .البته عينکم را من براي خواندن بکار ميبردم و چشمم را اذيت ميکرد ولي براي
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
ميرفتم و شبها تغيير جا ميدادم و دوبار براي گريز از ايران تالش کردم .يکي پايان
سال  13۵8و يکي اوايل سال  13۵9که سرانجام در ارديبهشت  1980/۵9موفق شدم.
اميرحسينی ــ شما از دوران کار حزبی و وزارت و اصوال دوران زندگی اجتماعی
سياسی خاطرات روزانه يا يادداشتهای روزانه داشتيد که در خانه جا ماند و
نتوانستيد خارج کنيد؟

همايون ــ نه ،من هرگز در آن زمانها جرئت اينکه يادداشتهاي روزانه بنويسم نکردم و
هميشه ميترسيدم که بيايند و دسترسي پيدا کنند و اسباب زحمت من و دوستانم بشود.
متاسفانه در آن زمان اين کار را نکردم و اين عادت در من نماند و در سالهاي پس از
انقالب و بيرون هم اگر من اين کار را کرده بودم امروز خيلي يادداشتهاي با ارزشي از
وضع اپوزيسيون ايران ميشد .متاسفانه نکردم.
اميرحسينی ــ پس از انقالب در آن مـدتی که شـما پنهان زندگی میکـرديد در
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ماههای اول بويژه مرتبا خبر تيرباران وزيران و اميران ارتش و بسياری ديگر از
مقامات منتشر میشد .اين خبرها چه تاثيری در روحيهی شما داشت؟

همايون ــ بسيار فضاي غمگين بدي بود .يعني بدترين روزهاي زندگي من همان
روزهاست .روزنامهها را من هر روز عصر ميديدم .و عکس آنها را پشت سر هم گذاشته
بودند و دوستان و آشنايان ما را تيرباران کرده بودند و آن حاالت رقتآور .چهره انسان در
آن درد و ترس مرگ عموما خيلي چهره نامناسب ناخوشايندي ميشود .بسياري از آنها
دوستان نزديک من بودند .دکتر غالمرضا کيانپور که در زندان با ما بود و در زمان بختيار
دستگير شد ،يا دکترمحمدرضا عامليتهراني .اينها دوستان نزديک من بودند که اعدام
شدند .و خيلي فضاي وحشتناکي بود .ولي من آن شب که از زندان گريختم خودم را مرده
فرض کردم .فکر ميکردم خوب من يکبار مردم ،آدم يکبار ميميرد .ديگر تمام شده است
به هر حال .اما يک چيزي در زندگيام ،در ته وجودم بود که مرا به زندگي اميدوار
ميساخت .فکر ميکردم که زنده خواهم ماند هرچه بشود و همه نيرويم را بکار بردم ،همه
منابع ذهني ،روان و جسم را بکار بردم و خودم را نگهداشتم.
اميرحسينی ــ طبيعتا مرگ هر دوست میتواند برای آدم بسيار سنگين باشد ولی
در ميان آن کسانی که در آن دوره به دست جمهوری اسالمی تيرباران شدند
کسی بود که مرگش برای شما يک شوک باشد؟ بيشترين ضربه باشد؟

همايون ــ بيشترين تکان را از اعدام دکترکيانپور خوردم .غالمرضا کيانپور وزير دادگستري
همکار ما در کابينه آموزگار و يک دوره پيش از من يعني با يک فاصلهاي وزير اطالعات و
جهانگردي که دوست خيلي صميمي من بود؛ و بعد دکتر ضياء مدرس ،پس از او وقتي در
اروپا بودم در سال  .1380کشته شدنش ــ که او ديگر نزديکترين دوست من در دنيا بود
و برادر من بود ــ خيلي بر من سنگين آمد.
اميرحسينی ــ دکتر ضياء مدرس که بود؟ چگونه با هم آشنا شديد و چه
خصوصيات مشترکی داشتيد؟

همايون ــ با او در  1947/1326توسط دکترشاپور زندنيا آشنا شدم و دوستي نزديکي ميان
ما پيدا شد که پايدار ماند .مردي بود با کاراکتر استوار و نيرومند ،بي تزلزل و بسيار دلير.
ناسيوناليست و مبارز بود؛ از تبريز در دوران پيشهوري براي ايران مبارزه کرده بود .در
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 19۵0/1329تودهايها در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در زد و خوردهائي که هر روز در
مي گرفت به او چاقو زدند و مدتي در بيمارستان سينا بستري بود و يک روز که به ديدارش
رفته بودم رزمآرا را که خون از سرش ميچکيد به بيمارستان آوردند و من قطره خوني را
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
هم ميگفت و با هم مبادالت شعري داشتيم و سفرهائي کرديم .همراه و همرزم من بود و
دوستي که انسان ميتوانست مال و خانواده و زندگياش را به او بسپرد .من به ياري او بود
که پس از دو بار کوشش توانستم از ايران بگريزم .متاسفانه خودش در ايران ماند و در آن
شرايط نامناسب به مبارزه ادامه داد و گرفتار شد .در دادگاه انقالب نيز با بي پروائي و
پافشاري خود بر ميهن دوستياش آخوندها را به خشم آورد و مانند هزاران تن ديگر اعدام
شد.
اميرحسينی ــ در آن دورانی که شما پس از انقالب اسالمی در جاهای مختلفی
پنهان بوديد فرموديد که بيشتر مطالعه میکرديد .آن دوره چيزی ننوشتيد؟ فرضا
تحليل از شرايط روز؟ يا در زمينه ديگری کاری کرده باشيد ،چون به هرحال به
دشواری می شود پذيرفت که شما چيزی ننويسيد .برای اينکه نوشتن در شما
میجوشد ،اين واقعا چشمهای است در شما.

همايون ــ در آن دوران من هر روز منتظر بودم که يک وقتي در باز بشود و بريزند و مرا
بگيرند .اين است که نه ،هيچ چيزي ننوشتم که بر ضد من ،بر ضد کسي بکار برود .ولي
يک راهنماي رسم الخط فارسي نوشتم .فارسي را چگونه بنويسيم .اين آشفتگي رسمالخط
را چه جور از بين ببريم ،در واقع به کمترينه برسانيم چون از بين که نميشود برد .البته در
اين زمينه در ايران دو سه بار کار شده بود .من سعي کردم يک ترتيب عمليتر سادهتري
پيدا کنم .ولي متاسفانه آن کتابچه در ايران از ميان رفت .نه ،هيچ چيز ننوشتم.
آن دوره و دوره پيشش در زندان و بعد سالهايي که در بيرون از ايران زندگي کردم آغاز
زندگي تازه من بود .من دوباره به دنيا آمدم .چون روزي که من از زندان گريختم روز مرگ
مسلم من ميبود و وقتي از مرگ مسلم بدر آمدم زندگي نويني را از سر گرفتم .و زندگي را
از سرگرفتن به معني بازانديشي موقعيت و نقشم بود .نخستين وظيفهاي که براي خود قرار
دادم فراموش کردن بود .فراموش کردن ،چنانکه براي “پل قديس“ (بولس رسول عربها)
در “راه دمشق“ و پس از آنکه نور هدايتش بر او تابيد ،پيش آمد .پل ،يهودي متعصب
“فريسي“ و آزار دهنده مسيحيان ،هنگامي که به مسيح پيوست بزرگترين دلمشغولياش
فراموش کردن بود تا بتواند خود را براي نقش تازهاش آماده کند .او درپي توجيه و تبرئه
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گذشتهاش نبود ،ميخواست ديگر آن گذشته را تکرار نکند؛ فراموش کردني از گونه
رويگرداني نه رنگ گرداني.
به خود گفتم حاال من بايد چکار کنم؟ تصميم گرفتم دو کار نکنم :يکي دنبال پول نروم و
يکي دنبال مقام نروم که هردو برايم آسان بود .پيش از آن هم دنبال آنچه از مقام و پول
بدستم آمده بود نرفته بودم؛ مقامات و پول به من روکرده بودند .به خود گفتم اينها دست و
پا گيرند .همه مستلزم سازشکاري اند .و من که تقريبا در همه زندگي سياسيم از بسياري
چيزها دفاع کرده بودم که نميپسنديدم ديگر حاضر به سازشکاري نبودم .فکر کردم که
نبايد هرگز در زندگي سازشکاري کنم ،پس توقع را بايست بردارم .توقع را برداشتم .دنبال
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،
دنبال پرواز بودم .اين فقط در سال هاي پس از انقالب به دستم آمد .توانستم خودم را آزاد
کنم و با آن توانايي که در پرهاي من بود به پرواز درآيم .به نظرم رسيد که نقش من تغيير
جهانبيني و فرهنگ سياسي ايران است .نه اينکه من تنها اين کار را بکنم ،ولي يکي از
کساني هستم که اين کار را بايد بکنند .و فکر کردم توانائيها و شرايطش را دارم .با آن
تجربهاي که در زندگي کرده بودم اين آمادگي در من پيدا شده بود .دنبال اين کار رفتم.
زندگي تازه خيلي خوبي را شروع کردم .نميتوانم بگويم که همه سويه (جنبه)هايش به
خوبي زندگي گذشتهام ،پيش از انقالب بود .من امتيازات زياد در زندگي پيش از انقالب
بدست آوردم که هيچکدام آنها را ديگر نداشتم و ندارم ،ولي آن آزادي که پيدا کردم،
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
روانپريشي بود ،حاال شايد دارد بهتر ميشود .برخوردهاي بدخواهانه و ابلهانه موارد بسيار
داشت و من اگر ميخواستم به آنها توجه کنم ،حتا مطالبي که دربارهام مينوشتند بخوانم يا
برايم بازگو کنند و بشنوم وقتم تلف ميشد ،نه اينکه در روانم تاثيري ميداشت .اين است
که به همه دوستانم ميگفتم چيزهايي از آن گونه که چاپ ميشود نه برايم بفرستند و نه
به من بازگو کنند .هرکس هر کار دلش ميخواهد بکند ،هرچه ميخواهد بنويسد .اما البته
اگر کسي حرف حسابي داشت و انتقاد درستي داشت سعي ميکردم پاسخ بدهم و آن را به
خوبي و بيطرفانه بخوانم .اين آزادي ،اين پرواز ،بهترين جنبه زندگي پس از انقالب من
بوده است ــ اين بيست و چند ساله گذشته .از  1978تا  1980البته سراپا در بيم دستگيري
سپري شد ،ولي از هنگامي که که بيرون آمدم پرواز آزاد شروع شد .پيش از آن به هزار
مالحظه پر و بال خودم را ميبستم .فقط در عوالم کتابها و انديشههاي خودم ميتوانستم
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آزادي داشته باشم .ولي از وقتي به بيرون آمدم دوره خوبي در زندگي من شروع شده است
که هنوز ادامه دارد و ترديد دارم که اگر مرا مخير ميکردند که دلت ميخواست آن زندگي
را ادامه ميدادي يا اين زندگي را ،من آن زندگي را ميگرفتم .با اين زندگي فعال
خوشحال هستم .به نظرم ميرسد که سالهاي تبعيد برايم دوران بهتري بوده است ،نه از
لحاظ امکانات زندگي ولي از آنچه به دلم نزديکتر است.
اميرحسينی ــ پس از بيرون آمدن از ايران احساس شما چه بود و برای آينده
خود چه طرحی داشتيد؟

همايون ــ من در بدترين وضع قرار داشتم .نه تنها حکومت ،تقريبا همه ايران به دنبالم
بودند .موقعي بود که در اوج عدم محبوبيت ملي بودم .موقعيتي داشتم بسيار بدتر از هژده
نوزده سالگيام که همه خيال ميکردند هدر رفتهام .بيکار و بيپول و آواره بودم؛ چپ و
راست و حکومت و مردم و موافق و مخالف با من دشمن بودند؛ در هيچ جمعي به آسودگي
نميتوانستم ظاهر شوم؛ آيندهاي دربرابرم نبود .حداکثر ميتوانستم به کار کوچکي در گوشه
گمنامي اميدوار باشم .در نخستين نگاه تمام شده به نظر ميآمدم .دشمنان فراوانم حق
داشتند اگرکار خود را بامن پايان يافته بدانند و دوستانم در نهان بر حالم تاسف ميخوردند.
هنگامي که به پاريس رسيدم  ۵1ساله بودم و بايست از نو آغاز ميکردم .اميدي به
بازگشت به ايران در کوتاه مدت نداشتم .گزيدارهايم  optionمحدود بود .تصميم گرفتم به
نقش هميشگي ام ،نويسنده و سياستگر برگردم؛ نويسندگي براي پيشبرد انديشه و در
خدمت سياست ،و سياست به عنوان محرک نويسندگي .تا آنجا که به نوشتن مربوط ميشد
هيچگاه پيش از آن در وضع بهتري نبودم و بسر بردن در فضاي فرهنگي اروپا مانند تابش
خورشيد به نهال نويسندگي من انرژي ميداد .اما کار سياسي را بايست از جائي که برايم
امکان ميداشت ،از پائينترين و بيامتيازترين ،آغاز ميکردم؛ هيچگاه در وضع بدتري
نبودم .بايست سخنان ناخوشايند يا نامانوسي را به گوشهائي برسانم که پيشاپيش بر من
بسته بودند .مسئلهاي که مرا به خود مشغول ميداشت روشن بود؛ جز آن مسئلهاي نبود.
چرا ما صد ساله (آن زمان هشتاد ساله) تجدد ايران را از دست داديم؟ چرا در ميانه مانديم
و با آنکه از بيشتر سرزمينهاي استعمار زده پيش افتاديم به پيشرفتهترين نرسيديم؟
ديگران ميتوانستند به انقالب خلقي خود يا توجيه نقششان در انقالب و پيش از انقالب،
يا امامزاده سازي محمدرضا شاه و مصدق بپردازند ،يا از اسالم نسخه دمکراسي درآورند ،يا
به هر که جز خودشان بتازند و تقصير را به گردن اين و آن بيندازند .ميتوانستند براي
پيش افتادن در ميدانهائي که نه ميدان بود ،نه اصال پيش افتادن بود ،بر سر و کول
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يکديگر بزنند و اجتماع تبعيدي را در چشم ايراني و بيگانه سبک کنند .مشکل من هيچ
يک از اينها نبود .بحثهائي که از چپ و راست همه جا ميکردند مرا بيشتر متقاعد
ميساخت که ميبايد به ريشهها رفت و هيچ مالحظهاي جز حقيقت نکرد .تصميم گرفتم
تنها بمانم و منتظر باشم که ديگران نيز از قالبهاي فکري و عادات ذهنيشان بيرون
بيايند.
انقالب و روياروئي با مرگ ،نه يکبار و دوبار؛ مردن در آن شب زمستاني و يافتن يک
زندگي نو ــ ويتا نواي  Vita Novaدانته ــ چه بود اگر آزادي از بسياري بند و زنجيرهاي
پيشين نميبود؟ ميتوانستم آنچه را که تام استوپارد در نمايشنامهاش مي گويد دريابم:
“ اين بهترين زمان ممکن براي زيستن است ،هنگامي که تقريبا هر چه فکر ميکردي که
ميداني اشتباه است “.من اين مزيت را يافته بودم که از کولهبار پنجاه سال زندگي،
آموختهها و تجربهها و بستگيها ،گزينشي کنم و پارهاي را به دور اندازم يا دستکم نديده
بگيرم و به بايگاني راکد ببرم .با عينک تازه و روشنتري به موقعيت ايران نگريستم ولي
چشمها همان بود .فاصله گرفتن از پيرامون برايم تازگي نداشت ولي اينبار آسانتر از سه
چهار دهه پيش از آن ميبود .راهي که در پيش داشتم با پيروزي خودکشانه انقالب
اسالمي و ايدئولوژيهاي انقالب و مذهب سياسي ،و شکست سياسي و نه تاريخي رژيم
اقتدارگراي پادشاهي به مقدار زياد کوبيده شده بود؛ شکست دورانساز اردوگاه کمونيسم
بيشتر بقيه راه را کوبيد .بتها يکي پس از ديگري ،در شکست و پيروزي خود خرد شده
بودند؛ دستمايههاي فکري چپ و راست در آزمايش زمان ،خود را نشان داده بودند .اينها را
در همان وقت ميديدم و مينوشتم .و بيدشواري زياد ميتوانستم معنائي را که در آن
شکستها و پيروزيها نهفته بود بدر آورم.
به جنبش مشروطه همواره بسيار عالقهمند بودم و آغاز عصرنو ايران را از آن ميدانستم.
ولي پس از انقالب بود که از نزديکتر به آن نگريستم و به نظرم رسيد که ميبايد از
همانجا و از عصر روشنگري که آبشخور فکري مشروطهخواهان بود آغاز کرد .در اين
جهان پسا مدرن که حجاب و ناقص کردن دختران به نام نسبيگرائي فرهنگي پذيرفته
ميشود ،و ناموس و شهادت بزرگترين ارزشهاي اخالقي و سياسي است اتفاقا ما بيشتر
نياز داريم که به کانت و هيوم و هابس و الک ،و اسميت ،به قوانين طبيعت ،حقايق
بديهي ،حقوق فطري سلب نشدني فرد انساني ،رضايت حکومتشوندگان ،مسئوليت جامعه،
و فلسفه اخالقي روشنگري انگليسي ـ اسکاتلندي ،برگرديم .ارسطو به من اهميت تعريف
کردن را بويژه مفاهيم و فرايافتهاي انتزاعي که چهارچوب زندگي اخالقي و اجتماعي و
سياسي ما را ميسازند (اين هر سه در تحليل آخر يکي هستند) آموخته بود .براي آنکه
انسان بتواند درست درباره موضوعي فکر کند بايد تعريف درست آن را بشناسد .من شروع
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کردم به تعريف ،حتا بديهيات ،براي خودم .در آن گرماگرم مبارزه که همه پياپي در
نشستها و تدارک اقدامات يا اکسيونها بودند من از تعريف مبارزه آغاز کردم مبارزه در
شرايط ما چيست و براي چه منظوري؟ اين برايم مکاشفهاي بود و توضيح ميداد که چرا
بيشتر کساني که از وقت و پولشان مايه ميگذاشتند به جائي نميرسيدند .مبارزه آنها در
واقع برگرد بازگشت به گذشتهها ميگشت ــ بازگرداندن يا جلوگيري آن.
يکپارچگي  integrityآرمان هميشگي من بوده است ــ از وقتي اختيارم در دست خودم
افتاد .براي رسيدن به يکپارچگي ميبايد زندگي را بر يک پايه فلسفي گذاشت ــ ايدههاي
مرکزي تعيين کننده مسير اصلي زندگي؛ ايدههائي که تاب اوضاع و احوال زير و رو شونده
را بياورند و وحدتي به کل زندگي ببخشند که پيوسته در جابجائي است .بهترين مثال آن
قطاري است که در رهگذر پر پيچ و تاب خود از چشم اندازها و ايستگاههاي گوناگون
ميگذرد ولي از راهآهن بيرون نميرود .به نظرم ميرسد که سرانجام در آن سالها توانستم
به آن وحدت فلسفي برسم و راه مشخص خود را بيابم .بريدن هرچه بيشتر از گذشته را
نخستين مرحله سلوک درازي قرار دادم که در پيش داشتم .در آن فضاي پس از انقالب
اگر يک کابوس من ادامه اوضاع و احوال روز بود ،کابوس ديگرم تکرار اوضاع و احوال
زمانه پيش از آن بود :گذاشتن نمايش و صورت ظاهر بجاي همه چيز و باور کردن دروغي
که سرتاسر نظام و طبقه متوسط فرهنگي (اينتليجنتسيا) را فرا گرفته بود .به نظرم آمد که
آيندگان ما را نخواهند بخشود اگر باز به آن ادعاهاي بيمايه ،بلندپروازيهاي ميانتهي،
نوکيسگيهاي مبتذل روي کنيم .مقصودم تنها حکومت نيست ،سرتاسر جامعهاي است که
در جشن هنر شيرازش گلهاي سر سبد طبقه متوسط و اشرافيت نوکيسه در بيرون از تاالر
کنسرت اشتوکهاوزن لذتشان را از ترانه آمنه ميبردند .حکومتي که دلش را به اين خوش
ميکرد که جالل و جبروت ميانتهي خود را به رخ جهانيان بکشد و طبقه متوسط
ميانمايهاي که تشخصش همساني با روحيه ــ و نه شيوه زندگي ــ جهان سومي و
آويختن به اصالت قرون وسطائي اسالم در صورت فولکلوريک آخوندي شده بود.
اميرحسينی ــ بعد از رسيدن شما به پاريس تا آغاز اولين کار سياسی يا از
سرگيری دوباره کار سياسی شما چه میکرديد؟ و کی شروع کرديد به کار
سياسی ،حاال چه به مفهوم نگارش مقاالت سياسی و چه به مفهوم کار
تشکيالتی؟

همايون ــ طبعا يکي دو ماهي به ديد و بازديد دوستان فراواني که از اطراف ــ اطراف
حقيقتا به معني اطراف دنيا ــ آمدند گذشت و ديدار را تازه کرديم .و براي همه آنها من از
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دست رفته و مرده بودم .بعضيشان افراد خانواده ،معدودي که در خارج بودند ،ولي بيشتر
دوستان .پس از آن شروع کردم به نوشتن کتاب “ديروز و فردا“ و چندين ماه مينوشتم و
کتاب را ميان  1980 - 81آماده ساختم .کار ديگري در آن مدت نکردم .چندين جلسه و
ديدار سياسي داشتم ،گروههايي که آن موقع فعال بودند مثل گروهي که ارتشبد اويسي
تشکيل داده بود .گروههاي طرفدار مشروطه يعني پادشاهي ــ آن موقع مشروطهاي که
مورد نظر ماست اصال طرح نميشد ــ به من مراجعه کردند و دعوت به همکاري کردند.
راديويي بود در آن هنگام از قاهره پخش ميشد آنها دعوت به همکاري کردند .ولي من
همه آن دعوتها را رد کردم ،با آنکه در مشکل جدي مالي بودم .براي اينکه ميخواستم
اول تکليفم را با خودم روشن کنم و بدانم قصدم چيست و طرحم چيست و براي آينده چه
نقشهاي دارم و راجع به گذشته چه فکر ميکنم .چون در طول مدتي که در زندان بودم و
در طول مدتي که پنهان بودم و بعد آن چند ماه اول که در تبعيد بودم همه در اين گذشت
که خودم را دوباره در پرتو تازهاي نگاه کنم ،خودم را بازبيني کنم ،بازنگري کنم ،گذشتهام،
اکنونم و بخصوص آينده را ــ انتظاراتي که از آينده داشتم .نميخواستم تعهدي بپذيرم و
خودم را وارد جرياني بکنم که بعد نپسندم و بيرون بيايم .پس همه نيرو را روي انديشيدن
و نوشتن گذاشتم .وقتي آن کتاب در نيمه  1981آماده شد اتفاقا مصادف شد با دعوتي که
يکي از دوستان پيش از انقالبم ،بهمن باتمانقليچ ،کرد.
باتماقليچ را در سفري که در اوايل  1981با خانمم به قاهره براي ديدار علياحضرت و
شاهزادهرضا پهلوي به قاهره کرده بوديم بار ديگر در آنجا ديدم .او هم مانند بسياري ديگر
از ارتشي و غير ارتشي که در آن نخستين سالها به فراواني به رباط و سپس قاره ميآمدند
و طرحهائي براي رهائي ايران به شاه و شهبانو و شاهزاده عرضه ميداشتند آمده بود ببيند
چه ميتواند براي ايران بکند .طرحي که به نظرش رسيده بود يگانه کردن سازمانهاي
سلطنتطلب بود و در همان سال از نمايندگان بيست سي گروه سياسي دعوت کرده بود
که در واشنگتن کنفرانسي تشکيل بدهند و با هم کار کنند .من آن دعوت را پذيرفتم و به
آن کنفرانس در نزديک فرودگاه واشنگتن رفتم که دو يا سه روز ادامه داشت .باتمانقليچ در
آن موقع بسيار فعال بود و مقادير زيادي از سرمايه شخصي خودش را صرف اين جور
جلسات و مسافرت ها و ديدارها و نزديک کردن افراد به هم کرد ولي به هيچ جا نرسيد.
اين جور فعاليت ها در آن زمان ممکن نبود به هيچ جا برسد .و من در آن دو سه روز که
رفتم ديدم چه اندازه ميدان مبارزه از انديشه تهي است .يعني گروه بزرگي ،خيلي بزرگ در
آن موقع ،مشتاق حرکت هستند ،دنبال فعاليت هستند ولي اصال تصوري از اينکه
ميخواهند چه بکنند ندارند .تنها مخالف رژيم آخوندي هستند و ميخواهند به ايران
برگردند و کمابيش همان زندگيهاي گذشته را بکنند و همان رژيم را برگردانند .کمبود
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فوقالعاده سياسي ،ضعف بزرگ سياسي نيروهاي سلطنتطلب بر من آشکارتر شد .گر چه
قبال آشکار بود ،چون در جريان نوشتن آن کتاب به اين نتيجه رسيده بودم ،ولي در صحنه
عمل هم برخوردم که کار عملي در چنين فضايي بيهوده است و اين فضا نياز به افزودن
عنصر تفکر دارد ،و ما نه پول کم داريم و نه آدم ،بلکه انديشه کم داريم ،برنامه کم داريم و
اينها اصال نميدانند که چه کار ميخواهند بکنند ،اصال متوجه نيستند چه شده است.
تصوراتي که درباره انقالب ميکردند همان اندازه پرت بود که درباره دوران پيش از انقالب
داشتند .و درباره دوران پس از انقالب و آينده ايران هم اصال تصوري نداشتند و حرفهاي
مبهمي ميزدند .روشنترين پيامشان ،که احتماال هنوز بقايايشان تکرار ميکنند اجراي
قانون اساسي مشروطه با متممهايش بود ــ همان قانون اساسي مذهب رسمي و پنج فقيه
طراز اول.
در آن مجمع من صداي تنهايي بودم .ولي موضوع ديگري که توجه مرا جلب کرد اين بود
که اين صداي تنها چه اندازه برد دارد .براي اينکه در آن جمع بيشتر کساني که گرد آمده
بودند به خون من تشنه بودند .آنها کساني بودند که آن موقع خيال ميکردند که من
مقالهاي نوشتهام و آن مقاله باعث انقالب شده است و در واقع من مسئول بدبختي همه
آنها هستم .به ميان کساني رفته بودم که دشمن من بودند ،ولي در آن دو سه روز ديدم که
همه اين دشمنان سخنان مرا سرانجام بدون مقاومت زياد تاييد کردند و اين براي من
خيلي دلگرم کننده بود .چون پيش از آن هم متوجه شده بودم که از نظر سياسي در ميان
جامعه ايراني تبعيدي ،من پايينترين ،يکي از پايينترينها هستم .کسي هستم که همه
گرايشهاي سياسي با من دشمنند .ديگران بهر حال يک عده طرفدار داشتند .اگر طرفدار
سلطنت بودند دستکم طرفداران سلطنت با آنها همراه بودند يا اگر چپ بودند يا جبهه ملي
بودند و يا هر چه ،همفکران و هواداراني داشتند .من ،هم طرفداران سلطنت دشمنم بودند،
هم چپ بسيار با من دشمن بود ،هم جبهه ملي با من دشمن بود ،هم اسالميها دشمن
بودند .هيچ گروه سياسي نبود ،هيچ گرايش سياسي نبود که با من نظر خوب داشته باشد و
در آن جمع هم که همه طرفداران پر و پا قرص سلطنت و پرشور بودند ،کينه و غيظ و
دشمني حتا از بعضيها بيرون مي زد .و ديگران با ديده بسيار بدبينانه ،پر از سوء ظن به من
مينگريستند .کمترينش به عنوان عامل  CIAکه آمريکاييها که خواستند شاه را بردارند
دستور دادند که مثال ما آن مقاله را بنويسيم .در چنان فضايي با اينهمه ديدم سخنان
تازهاي که گفته ميشود ،که متضمن تحليلي انتقادي از گذشته بود و طرحي بود براي
آينده که باز بسيار با گذشته متفاوت بود ،همه را ساکت کرد .شايد متقاعد نکرد ولي
هيچکس سخني متقاعد کننده نداشت که در پاسخ من بگويد .و آنچه که عرضه کردم يک
برنامه سياسي البته خيلي کلي بود ـ هماني است که من بارها و بارها و بارها در سالهاي
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پس از آن به صورتهاي گوناگون و تکامل يافتهتر به جمعهاي مختلف و افراد مختلف
عرضه کردهام ـ و با کف زدن پذيرفته شد.
از کنفرانس واشنگتن که بيرون آمديم قرار گذاشته بودند که در نيويورک تظاهراتي بر ضد
جمهوري اسالمي انجام بدهند .چه کساني که در نيويورک بودند و چه پارهاي از کساني
که در کنفرانس شرکت کرده بودند .من هم براي شرکت در اين تظاهرات به نيويورک
رفتم  .ولي به من گفتند که شما حاضر نشويد ،در ميدان نيائيد و ديگران شما را نبينند.
شما ،در يک هتل اتاقي گرفته بودند ،در آن اتاق با خبرنگاراني که تلفن ميکنند يا ميآيند
و راجع به اين تظاهرات ميپرسند به عنوان سخنگو صحبت کنيد ولي در ميان جمع نيائيد.
حاضر نبودند با من در يک جا ديده شوند مبادا تظاهرات بجاي جمهوري اسالمي برضد
من بشود .من البته اين کار را کردم و با خبرنگاران و با روزنامهها صحبت کردم .يکي از
نخستين تظاهرات ضد جمهوري اسالمي در نيويورک بود.
اميرحسينی ــ دقيقا کی بود؟

همايون ــ پاييز  1981بود .پس از نيويورک به لوس آنجلس رفتم و حدود يک ماهي،
اندکي بيشتر ،در منزل يکي از دوستان بودم و بر ماشين کردن کتاب نظارت ميکردم .و
سيل ديدار کنندگان در آن مدت قطع نميشد و انواع و اقسام کسان ميآمدند .من
ميدانستم که چرا اينها به ديدار من ميآيند .اينها همه مرا به عنوان عامل  AICو عامل
آمريکائيها نگاه ميکردند و فکر ميکردند که من يک نقشه ديگري براي ايران دارم و
آمده ام براي اينکه آن نقشه را عملي کنم .و با اينکه بسياريشان از من بيزار بودند ولي
ميآمدند و با من دوستي ميکردند و ميخواستند روابط خوب با من داشته باشند که در
آينده من کمکي به آنها بکنم .من اين را ميفهميدم؛ ديگر کامال دستم آمده بود که
موقعيتم در ميان ايرانيهاي تبعيدي چيست؛ و من آن موقع سالهاي دراز بود هيچ تماسي
با يک آمريکايي نداشتم .از دوره روزنامه آيندگان ،و دوره حزب رستاخيز ،و دوره وزارت به
سبب اينکه آن موقع حساسيتها زياد بود و من هم کاري با امريکائيها نداشتم ،جز يکي
دوبار که به ديدارم آمدند؛ حتا به ميهمانيهاي رسميشان نميرفتم .ولي اين طور شناخته
شده بودم و اهميتي که افراد به من ميدادند از اين نظر بود و من پوزخندي به اينها
ميزدم و سخنانشان را گوش مي کردم .ولي اين سبب شد که از ورود در گروههاي سياسي
نااميد شدم .ديدم که به اندازهاي اينها پرت و نامربوط هستند و بقدري در عوالم خودشان
دست و پا ميزنند که کما بيش وضعي است که در دوره انقالب حکمفرما بود .يعني يک
جماعت خوابگرد مهتابزده ،خودشان را به اين سو آن سو ميزنند و فقط ميخواهند يک
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راهي برايشان پيدا شود ،و نه انديشهاي و نه توانايي تحليل دارند ،نه جرئت روبرو شدن با
هيچ واقعيتي .همان جنگ هفتاد و دو ملت غمانگيز حافظ .آن روزها ،سالهاي بالفاصله
پيش از انقالب و بالفاصله پس از انقالب ،سالهاي وبايي سياست ايران بود و ملت ما در
آن سالها بدترين نمايش را از ضعف سياسي جامعه ايراني داد.
يک وظيفه مهم که بر خود قرار دادم دگرگون کردن آن فضاي غمانگيز بود و فضا را
نميشد دگرگون کرد مگر به بيماري اصلي ميپرداختيم .آن بيماري از جنگ مذهبي،
جنگ صليبي ،برسر تاريخ همروزگار ايران ،سرچشمه ميگرفت .تاريخ بنا بر تعريف،
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
سالحي کشنده برضد ديگران بکار ميبرد .به نظر من جز يک بازنگري انتقادي به تاريخ
همروزگار ايران ،از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي ،راهي نميرسيد .بازنگري انتقادي
دو مولفه دارد؛ نخست ،نگاه فراگيرنده به همه رويدادها و بازيگران که اجازه ميدهد هر
رويداد و هر کس را در جاي سزاوارش بگذاريم و از سهم مهر و کين و شيفتگي و نفرت
در نگرش تاريخي بکاهيم؛ و دوم ،ديالکتيک سياست و جامعه و اندرکنش  interactionيا
تاثير متقابل نيروهاي سياسي و اجتماعي را بر يکديگر وارد بررسي تاريخي کنيم .چنان
بازنگري ،همگاني بودن تاريخ را بهتر نشان ميداد .ما همه در ساختن آن تاريخ سهم
داشتيم و آن برکناران که حتا تماشاگر نيز نبودند گاه سهم بيشتر داشتند.
اين کوشش براي بوجود آوردن يک جريان اصلي سياسي و يک زمينه مشترک که بيشتر
طبقه سياسي را دربر گيرد؛ رسيدن به يک همرائي برسر اصول و نگهداري سختترين
اختالف نظرها ازجمله برسر تاريخ ،بيشتر وقت مرا در دو دهه گذشته گرفته است و گمان
نميکنم کسي بيش از من وقتش را در اين کار گذاشته باشد .ملي کردن تاريخ گذشته
نزديک ايران و بخشودگي دادن به آن که هيچ به معني فراموش کردن تاريخ و نپرداختن
به آن نيست بيش از پيش بخش عمدهاي از تفکر و عمل سياسي من شد .ما همه اين
تاريخ را ساختهايم و سودي در اين که تاريخ را موضوع پرونده سازي کنيم نداريم .به
عنوان مسئوالن و قربانيان ،مهمترين وظيفه ما شکست دادن اين گذشته مشترک است ــ
شکست دادن به معني بيرون جستن از قفس آن.
در آن سفر مقدمات چاپ کتاب “ديروز و فردا“ را فراهم کردم که در پايان همان سال
 1981منتشر شد .و وقتي اين کتاب انتشار پيدا کرد توفاني از دشمني ،دشمني بي مغز
برخاست؛ و شگفت آنکه مثل آن مقاله روزنامه اطالعات ،کمتر کسي کتاب را خواند و از
موضع خواندن کتاب به من تاخت .بلکه افراد “هر يک حکايتي به تصور کردند “ .من هيچ
کدام از آن حرفها را که به من نسبت ميدادند نزده بودم .ولي گفتند که فالن کس که
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خودش وزير پادشاه بوده ديگر چها گفته است و دشمنيها باز بيشتر شد .مانند آن مقاله که
کمتر کسي خوانده بود ،فراموشش هم کرده بودند و بعد هزار چيز به آن بستند اين کتاب
هم مدتها به همان سرنوشت دچار شد.
اميرحسينی :پس از خروج از ايران اولين مقاالت را کجا نوشتيد؟

همايون ــ در آن سالها در فرانسه ،در پاريس جبهه نجات ايران تشکيل شده بود و جبهه
نجات ايران مجلهاي به نام ايران و جهان منتشر ميکرد .من چند بار مقاالت و نامههايي
براي ايران و جهان نوشتم که دو سه تاي نخستينش با امضاي مستعار بود براي اينکه باز
مجله اکراه داشت که نام مرا روي صفحاتش بگذارد .روزنامه ديگري در ميآمد به نام
ايران آزاد که يک روزنامه افراطي سلطنتطلب بود .نويسندهاي مقاله نامربوطي در آن
نوشته بود و من پاسخي به آن مقاله دادم .کسي از سبک نگارش پاسخ حدس زد که منم و
به مجله سخت تاخت که چرا مقالهاي از من چاپ کرده است و من ديگر در ايران آزاد
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.
در سال  1981وقتي در آمريکا بودم ،بهمن باتمانقليچ به من پيشنهاد کرد که ميخواهد
بنيادي به نام بنياد دوستي ايران و آمريکا درست کند و از من دعوت کرد که بروم و براي
بنياد کار کنم و من هم آن موقع کار نداشتم و استقبال کردم و در اوايل سال  1982به
آمريکا رفتم .تنها رفتم تا بعد خانوادهام به من بپيوندند؛ و رفتم سر آن بنياد به عنوان
معاون .رييس بنياد يک آمريکايي بود .آمريکاييهايي که در آن بنياد بودند از بازنشستگان
دستگاه حکومتي آمريکا بودند ،سه چهار نفري از وکالي دادگستري بودند ،يک وکيل
دادگستري جوان آمريکايي بود .يک وکيل دادگستري جوان ايراني بود.
اميرحسينی :رييس بنياد کی بود ،بنياد چه میکرد؟

همايون ــ آقائي بود به نام ويور  weaverمرد فوقالعاده خوبي بود .بنياد چهار سالي بعد
بهم خورد و پولش تمام شد .من هم هيچوقت آن بنياد را جدي نگرفتم .کار بي آيندهاي
بود .ولي رفتم ببينم چکار ميشود آنجا کرد .کالسهاي فارسي درست کرديم ،بچهها را
درس ميداديم .بورس تحصيلي به يک عدهاي داديم .چند نفر ايراني را حقيقتا نجات
داديم .در پاکستان يک عده ايراني سرگردان شده بودند .يک وکيل دادگستري به پاکستان
فرستاديم و آنها را نجات دادند .از اين گونه کارهاي خيريه کرديم .ولي نام بنياد که ايران و
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آمريکا بود ،و ايرانيها ئي که با تمام وجود به امريکا چسبيده بودند و با بچههايشان به
انگليسي شکسته و نبسته (به قول يکي از دوستان شوخ) سخن ميگفتند چون خيال
ميکردند آمريکا در کشورشان انقالب کرده ،به ما با بدگماني مينگريستند .وجود خود من
در آن بنياد بزرگترين اشتباه بود و کسي به آن بنياد کمک چنداني نکرد .خانمم ميگفت
اين چه نامي است روي بنيادتان گذاشتهايد؟ اگر در نام آن بنياد ،آمريکا نميبود و من هم
در آن بنياد نميبودم احتماال موفقتر ميشد .براي اين که راجع به من هنوز آن تصورات
ادامه داشت.
در آمريکا که بودم شروع کردم به نوشتن مقاالتي که بعدا در سال  198۵در کتاب نگاه از
بيرون چاپ شد .اين مقاالت را در ايران و جهان چاپ کردند و من در آن مقاالت پاسخ
دادم به حمالتي که به کتاب ديروز و فردا شد و همچنين روشنگري مواضع تازهاي بر
همان راستا .چون من در بيست و دو سه سال گذشته چندان از خطي که در آن کتاب
کشيدهام منحرف نشدهام .آن را بسط دادهام و پيش بردهام ولي تغيير اساسي ندادهام .اما
“نگاه از بيرون“ بيش از همه کوششي بود براي دريدن پردههاي پنداري که بر انديشه
سياسي سالهاي پس از انقالب ،و تا دو دهه ديگر پس از آن نيز ،افتاده بود .آن مقاالت
بسيار موفق شد و بسياري دشمنان پيشين حتا در مواردي با حفظ دشمني پيوستند به صف
خوانندگان و تاييد کنندگان من .چند نفري هم حمالتي کردند که پاسخهاي مودبانهاي به
آنها داده شد که در بخش پاسخها و جدلهاي همان کتاب آمده است و پس از آن ديگر
من با هيچ چالش جدي در نوشتهها روبرو نشدم.
تا سال  1986در بنياد دوستي ايران و آمريکا بودم و کار اصليام نوشتن مقاالت براي
ايران و جهان بود که مجموعهاش در آن کتاب آمده است .از نظر نويسندگي خيلي دوره پر
کاري بود .در سال  198۵وضع مالي بنياد خراب شد .در آغاز سال  1986تصميم گرفتم که
به پاريس برگردم .براي اينکه ما در پاريس خانهاي داشتيم و به دختران و داماد و
نوههايمان هم نزديکتر شديم.
اميرحسينی ــ اين بنياد دوستی ايران و آمريکا صرفا از دارايی شخصی آقای
بهمن باتمانقليچ تشکيل شد؟

همايون ــ صرفا از دارايي او بود .او اصرار داشت بنياد با همان نام و ترکيب تشکيل شود و
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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اميرحسينی ــ بنياد هيچوجه کار سياسی نمیکرد؟ يا اصال نکرد؟

همايون ــ بنياد کار سياسي به موجب اساسنامهاش اصال نبايد ميکرد ،نه اصال ،فقط کار
خيريه ميکرد .بنياد بدي نبود .وقتي ميخواستم به پاريس برگردم از طرف دفتر وارث
پادشاهي پيشنهادي شد که بمانم و با دفتر همکاري کنم .ولي من ديگر تصميم گرفته
بودم که برگردم و به پاريس بازگشتم .در پاريس دوسه ماهي ماندم .بعد به ژنو رفتم و
هفت هشت ماهي هم در سويس نزد خانوادهام بودم تا به پاريس بازگشتيم و زندگيمان را
آنجا تشکيل داديم .وقتي در سويس بودم دکترگنجي که از دوستان قديم من بود به من
تلفن کرد و گفت که پزشکان در ايران اعتصاب کردهاند .آن موقع دکترمنوچهر گنجي
راديويي داشت که به ايران پخش ميشد و گفت که بايد اينها را تقويت کنيم .من هر روز
گفتار کوتاهي درباره اعتصاب پزشکان مينوشتم و با تلفن ميگفتم که مينوشتند .به مردم
رهنمود ميداديم که مثال به ديدار اين پزشکان برويد ،حرفهاي اينها را فتوکپي کنيد،
اعتراضات اينها را پخش کنيد .نميدانم چه اندازه صداي اين راديو ميرسيد ولي آنچه که
مي رسيد موثر بود .و بعد از آن به پيشنهاد او من به نوشتن اين گفتارهاي راديويي ادامه
دادم .از نيمه سال  86تا سه سال و نيم اين گفتارها را مينوشتم .تقريبا هفتهاي شش
گفتار مينوشتم و با فاکس مي فرستادم گفتارهاي کوتاهي بود ولي همه در زمينه مسايل
روز و خيلي گزنده ،خيلي گوشه دار .فعاليت ديگري نميکردم.
هنگامي که در آمريکا بودم در همان بنياد ،از  1983با همکاري دکترخسرو اکمل ،که
همکار نزديک من در حزب مشروطه ايران شد و بر دهه اول حزب به شايستگي رياست
کرد ،و نصير عصار و غالمرضا سميعي يک انجمن به نام انجمن بحث آزاد تشکيل داديم
که بيشترش طرفداران پادشاهي مشروطه بودند .باز آن وقت هنوز تفاوت بين
مشروطهخواهي و سلطنتطلبي زياد مشخص نبود .در آن انجمن بحث آزاد ما سعي کرديم
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
تشکيل داديم و اينها آمدند و با اينکه محيط بر ضدشان و خيلي خصمانه بود ولي چون من
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
ميزگرد چپ و راست بود و در بهار  1986برگزار شد .يعني چپ ،نهضت مقاومت ملي و
طرفداران مشروطه که ما سه نفر بوديم و جمعيت هم عموما چپگرايان بودند .وقتي به
پاريس آمدم اين کار را ادامه داديم .در پاريس و در دو سه شهر آلمان از من دعوتهايي
شد و رفتم و در اين ميزگردها شرکت کردم .اوايلش چپهاي افراطي حمالت سخت
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ميکردند که آنها را با استدالل البته سرجا نشاندم .در برابر چپگرايان افراطي يادآوري
مواضع خودشان و انصاف در بيان مواضع خودم بسيار کمک ميکرد ،ولي بيش از همه
سنگ شدگي چپ راديکال بود که خودش را حتا به آنها نشان ميداد .گفتمان من که
پيوسته تحول يافته بود بيشتر متقاعد کننده مينمود .يک دو بار هم راستهاي توطئه
انديش چالشهاي بي رمقي عرضه داشتند.
با همکاري سيروس فرمانفرمائيان که عالقه زيادي به گسترش معرفت در ايران دارد
انجمن توسعه و تجدد را در پاريس بنياد گذاشتيم که گروهي آزاد و غيررسمي است و
ماهي يکبار جلساتي ميگذارد و سخنراناني دعوت ميکند ،بي سر و صدا ولي پر مغز .پس
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
و پول خود به آساني ميگذرد و انجمن هنوز هست با کيفيت بهتر ،و من در اين سالها دو
سه باري در آن سخنراني کردهام.
در سال  1987در لندن ميزگردي ،سميناري براي بررسي ده ساله رونق اقتصادي موفق
ايران يعني اوايل دهه شصت تا اوايل دهه هفتاد“ ،بهترين ساعات آنها“ به قول چرچيل،
برگزار شد که دکترعاليخاني که خود از معماران اصلي آن رونق اقتصادي است بر آن
رياست داشت .در آنجا رسالهاي عرضه کردم درباره تاثيرات سياسي توسعه اقتصادي ايران
در آن سالها و مشکالتي که نشانههايش از آن هنگام آشکار شد و ضمنا پيروزيهاي
فوقالعادهاي که بدست آمد .آن ده سالي بود که رهبري سياسي ايران را نخست به
سهلانگاري و سپس به کبريا  hubrisانداخت و روند ديواني (بوروکراتيزه) شدن جامعه را
بسيار گسترش داد :دولت صاحب اختيار همه چيز و پادشاه همه توان و همهدان در باالي
آن که نيازي به جامعه مدني نميگذاشت .خود دکترعاليخاني آن ده ساله را نتوانست ادامه
دهد و روحيه سياسي که رشد اقتصادي چشمگير و همراه با رضايت عمومي آن سالها
پديد آورده بود مردي به پاکي و کارداني و دلسوزي او را نيارست.
از سال  86شروع کردم در کيهان تک و توک مقاالتي نوشتن که دو سه سالي ادامه
داشت .ولي زمين ه براي من در روزنامه کيهان هيچ فراهم نبود .در آن روزنامه گرايش زنده
باد شاهنشاه آريامهر چيرگي داشت و برداشتهاي تجديدنظر طلبانه من سرانجام سبب شد
که در  1993از چاپ مقالهاي که در پاسخ سرمقاله خود آن روزنامه و مقاله نويسندهاي
نوشته بودم که بزرگترين نظريه پرداز توطئه بود و از گل نازکتر را درباره نظام پيشين
خيانت ميشمرد ،خود داري کرد و من به نيمروز پيوستم.
اميرحسينی ــ ايران و جهان از نظر محتوا نشريه خوبی بود .میدانيد چرا تعطيل
شد؟
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همايون ــ ايران و جهان همانطور که گفتم ارگان جبهه نجات بود .جبهه نجات در آن
وقت به رياست علي اميني بود و علي اميني و کسي به نام اسالم کاظميه آن جبهه را اداره
ميکردند و دکتر شاهين فاطمي بيشتر کار مجله را انجام ميداد و ميان اميني و کاظميه با
دکتر فاطمي تفاهم چنداني نبود براي اينکه دکتر فاطمي خيلي دورتر و روشنتر مسايل را
ميديد و آنها دنباله همان سياستي بودند که اميني در ماههاي ميان زمامداري شريف
امامي تا سقوط پادشاهي دنبال ميکرد .استراتژي تملق آخوندها را گفتن و تالش کردن
براي اينکه از درون رژيم با عدهاي متحد شوند و باز گردند .بعد هم تکيه زياد به آمريکا
سبب شد که وقتي امريکائيها از جبهه نجات اميني ناراضي شدند کارش به تعطيل کشيد
و خود او هم سرانجام راهحل قطعي ايران را تقويت رفسنجاني به عنوان اميد آينده ايران
دانست و اين “آواز قو“ي يک زندگي سياسي شد که نمونهاي از سياست پيشگان آن
دوران بود.
فراموش کردم که در اين سالها به شوراهاي مشروطيت بپردازم .در سال  1984صحبت
تشکيل شوراهاي مشروطيت پيش آمد و من دو سه مقاله در ايران و جهان نوشتم که
شيوه تشکيل اين شوراهاي مشروطيت چندان عملي نيست و درست نيست .ولي به هرحال
توجه نکردند .با اين وصف چگونگي انتخاب نمايندگان شوراهاي مشروطيت را که من در
يکي از اين مقاالت ايران و جهان نوشته بودم پذيرفتند .ولي شوراهاي مشروطيت به
نمايندگي پادشاه از طرف افرادي که مامور تشکيل اين شوراها بودند و با بودجهاي که
اختيارشان گذاشته شده بود شروع به پايه گرفتن کرد و در اين شوراها سازمانهايي مثل
نهضت مقاومت ملي و جبهه نجات ايران شرکت داشتند .نهضت مقاومت ملي با اين
شوراها مخالف بود و ميخواست که اين شوراها پا نگيرند .جبهه نجات ميخواست بر اين
شوراها تسلط پيدا کند و علي اميني اين شوراها را پايهاي براي نخستوزيري آينده خودش
تصور ميکرد که افراد را جمع ميکند و قدرتي ميشود و با اين قدرت با گروههاي سياسي
ديگر وارد مذاکره ميشود و ائتالفي تشکيل ميدهند و ميروند و جاي آخوندها را ميگيرند
و امريکائيها را متقاعد ميکنند که قدرتي اينجا هست وجايگزيني براي جمهوري اسالمي
هست .ولي فکر ناپختهاي بود (مانند حسابهائي که هنوز کساني ميکنند) و چون به
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
حکومت موقت تشکيل بدهند که آنهم با يک اختالفات عجيب ــ که کامال قابل
پيشبيني بود ـ ـ روبرو شد و مبارزات سخت دروني برسر حکومت موقت بين داوطلبان
بسيار درگرفت و به سر و کله هم زدند و شوراهاي مشروطيت از بين رفت.
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ما در واشنگتن ،و اين يکي از اشتباهات من بود ،پيوستيم به يکي از کانونها يا شوراهاي
مشروطيت .يک بيست سي نفري بوديم و افراد بسيار پراکنده دچار اغتشاش فکري.
بيشترشان هم از عقبماندههاي پيش از انقالب ،از دايناسورهاي راست که هيچ نوع تحول
فکري ،اصال هيچ اصالحي درشان نشده بود و وقتشان صرف مبارزه با هم و پرونده سازي
براي هم و بدزباني و رسيدن به مقامات در انتخابات داخلي گذشت .آنهايي که انتخاب
نشدند سخت شروع به مبارزه کردند .يعني عين کارهايي که معموال در اين فعاليتهاي
تشکيالتي طرفداران سلطنت ،در اين سالها ديدهايم .شايد شمار سازمانهاي طرفدار
سلطنت که در اين سالهاي پس از انقالب در اطراف جهان تشکيل شد به صدها برسد
ولي همه دچار همين مشکل بودند .به جاي کار سياسي بر سر مقامات با هم ميجنگيدند،
بجاي کار فکري توطئهبافي ميکردند و نظريه بافي درباره توطئه .آن شوراهاي مشروطيت
به زودي از بين رفت و من متاسف شدم که اصال در آن اندازه هم درش شرکت کردم.
ولي من در حد عضو يک شورا بودم .شايد فکر ميکردم که وظيفهاي است و حاال که
کاري شروع شده است بايد من هم در حد خودم شرکت کنم .وقتي آن کانون و يا هرچه،
از بين رفت نفسي راحت کشيدم .تنها پس از تجربه جنبش رفراندم در  2006بود که
متوجه شدم ميبايد اعتقادم را به کار تشکيالتي در ميان هم ميهنان مهار کنم.
در سال هاي  1989-1990امکاناتي براي مسافرت من به آمريکا پديد آمد .به اين صورت
که دوستي که قبال در لوس آنجلس پيدا کرده بودم ،اميل رضائيه ،از تيزترين ذهنهائي که
به آن برخورده ام و يک کارآفرين درجه اول ،يک آژانس مسافرتي داشت و مرا به عنوان
بازرس شرکت هواپيمايي يونايتد ايرالينز معرفي کرد .چون آنها کساني دارند که به عنوان
مسافر در هواپيماهائي که جاي خالي دارند مينشينند و نگاه ميکنند که سرويس هواپيما
چطور است ،ميهمانداران چه ميکنند ،و دوست من چون عمده فروش بليتهاي يونايتد
ايرالينز بود اختيار داشت و مرا به عنوان يکي از اين بازرسان معرفي کرد .من در طول آن
سال سه چهار سفر به آمريکا آمدم و در آن مدت کساني گرد من جمع شدند و گفتند که
بايد روزنامه آيندگان را دوباره منتشر کرد .مهمترين آنها دکتر حبيب مميز و منصور عالئي
و مسعود بابائيان و لوتر الخاصه بودند .اين دوستان و چند تن ديگر يک سرمايه نزديک به
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
ايراني هست ،آنجا منتشر بکنيم .منتها چون خودم درپاريس بودم ،هيئت تحريريه به
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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پاريس گذاشتيم ،مشابهش را در لوس آنجلس گذاشتيم .هزينههايمان باال رفت .چهارده
شماره آيندگان دوره تازه را داديم .خيلي روزنامه خوبي بود.
اميرحسينی ــ هفتگی بود؟

همايون ــ بله هفتگي بود .ولي هيچ بختي براي موفقيت نداشت .براي اينکه در لوس
آنجلس زمينهاي براي فروش روزنامه نيست .روزنامهها همه رايگان بودند و هزينه توزيع،
پست و رساندن روزنامه به کشورهاي دوردست کمرشکن بود .و هزينه توليد به سبب دو تا
دفتر و گرفتاريهاي رايانهاي ،در آن موقع که اصال تکنولوژي اجازه نميداد و کامپيوترها
هر روز از کار ميافتاد ،باال ميرفت .به هر حال پول ما هم به سرعت ته کشيد و پيش از
اينکه بدهکار شويم روزنامه را تعطيل کردم.
اميرحسينی ــ وقتی شما انتشار آيندگان را در خارج از کشور آغاز کرديد کيهان
چاپ لندن سالها بود که منتشر میشد .انتشار آيندگان به قصد رقابت با کيهان
لندن بود که مقالههای شما را به دليل آنکه شاهدخت اشرف از شما دلخوری
داشت چاپ نمیکرد ،يا اينکه شما به هرحال نظرات ديگری داشتيد که نمیشد
در آنجا پياده کرد؟ با توجه به اينکه جمعيت ايرانی خارج از کشور ــ جمعيت
روزنامه خوان ــ در آن سالها آنقدر نبود که بتواند بار دو تا روزنامه را بکشد و يا
سرپا نگهدارد ،هرچند که بعد روزنامه نيمروز میآيد و موفق میشود ،انگيزه
اصلی شما از انتشار آيندگان در خارج چه بود؟ صرفا بازگشت به کار
روزنامهنگاریتان بود يا اينکه وسيلهای برای کار سياسی شما بود؟ البته میتواند
هر دو هم باشد.

همايون ــ روزنامهنگاري براي من هيچگاه جدا از سياست نيست .اما درآن موقع نيمروزهم
منتشر ميشد ،چند سالي بود .من فکر ميکردم که ميتوانيم يک نگاه تازهاي در خارج به
روزنامه نگاري بيندازيم .چنانکه در ايران اين کار را کرده بوديم و تحولي را سبب شده
بوديم .ضمنا درست است ،من به رسانهاي که بتواند مطالب مرا چاپ کند دسترسي نداشتم.
ديگران هم خيلي مرا تشويق ميکردند به اين که چنين کاري بکنم و من پشيمانم که اين
توصيهها را پذيرفتم .داليل متعددي با هم جمع شد که اين کار را کردم .ولي قصد رقابت
شخصي اصال نداشتم .اگر ميتوانستم در کيهان راحت کار بکنم دنبال آيندگان نميرفتم.
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اشکال کارم هم در کيهان صرفا به شخصي بر ميگشت که در آن زمان روزنامه را اداره
ميکرد.
اميرحسينی :امروز هم اين رابطه کيهان با شما کماکان وجود دارد؟

همايون ــ با اينکه پس از آيندگان ،وزيري سردبير کيهان شد و با او به همکاري پرداختم
ولي مديريت روزنامه ميانهاي با من نداشت .بعدها با تغيير مديريت به کيهان بازگشتم.
اميرحسينی ــ علت تعطيل روزنامه آيندگان صرفا فروش نرفتنش بود؟

همايون ــ بله ،صرفا مشکالت مالي بود .بيتوجهي درمان ناپذير من در مسائل مالي يکبار
ديگر مرا به بنبست رساند و اين بار نتوانستم از آن درآيم .مشکل اصلي ،رساندن روزنامه
به خوانندگانش بود .روزنامه توزيع نميشد ،به همه جاي دنيا نميرسيد .در آنجايي هم که
محل انتشارش بود فروش نميرفت براي اينکه همه منتظر بودند که مجانا در خواربار
فروشيها بگذاريم و من هم نميخواستم اين کار را بکنم .آگهي نتوانستيم بگيريم براي
اين که تيراژي نداشتيم .کمک مالي هم نرسيد براي اينکه در  1989و اوايل 1990بازار
مستغالت آمريکا و اروپا هردو شکست و دوستان ايراني ما هم که سرمايههايشان در
مستغالت بود همه بدهکار شدند و بعد زندگيهاي خيلي سخت پيدا کردند و نتوانستند به
ما کمک بيشتري بکنند .ولي يکچيز ماند و آن اينکه همهشان دوستان بسيار نزديک من
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.
اميرحسينی :از کی کار سياسی را از سرگرفتيد؟

همايون ــ بايد برگردم به گذشته .در سال  1988از من دعوتي شد که در کنفرانسي در
نزديک واشنگتن در ويرجينياي غربي شرکت بکنم .که وارث پادشاهي پهلوي درش
شرکت داشت ،و احمد قريشي که آن وقت رييس دفتر ايشان بود ،و دکتر گنجي و شهريار
آهي که به ايشان در طول سالها نزديک بود و دو سه تن از کساني که امروز در ايران
بسر ميبرند و نام نميبرم ،که ببينيم براي پادشاهي در ايران چه کار ميشود کرد و ما دو
سه روز درآن سمينار بوديم و فکرهايي کرديم .در آن سمينار من فکر تشکيل سازماني از
مشروطهخواهان را پيش کشيدم و در سفرهاي سال  1989و ديدارهاي بعدي با وارث
پادشاهي پهلوي هم دنبالش را گرفتم .در آن سالهاي نخستين زندگي در تبعيد اندک
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اندک به يک استراتژي رسيده بودم .استراتژي از يوناني و از جنگ به واژگان راه يافته
است و به معني طرح عملياتي است که همه تصوير کلي و تحوالت روزانه و روابط تغيير
يابنده مولفههاي موقعيت کلي را در نظر بگيرد ــ ترکيبي است از پابرجائي و انعطاف
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.
من از گروگانگيري ديپلماتهاي امريکائي در تهران به اين نتيجه رسيدم که با رژيمي سر
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
است و براي ماندن تا نابودي ايران خواهد رفت .در آرزو پروريهاي ديگران انباز نبودم و
پيکار با جمهوري اسالمي را درازمدت ميديدم و رسيدن به قدرت را تا آينده دور از طرح
کلي بيرون راندم .اين ضرورتي بود ،اما ميشد از آن فضيلتي ساخت .استراتژي ميتوانست
به امور بنياديتري مانند پروراندن يک انديشه سياسي تازه ،دگرگون کردن فرهنگ
سياسي ايران با کار آموزشي و گذاشتن سرمشق در عمل ،و کار سازماندهي ريشهاي و
پيگير بپردازد .آن انديشه سياسي کليدي ،قالبي بهتر از مجموعه راهحلهائي که زير عنوان
مشروطه نوين آمد نمييافت .جنبش مشروطه نه تنها يکي از نخستينهاي افتخارآميز
ديگر ملت ما بود بلکه پس از هشت دهه هنوز به موقعيت ايران ربط داشت .ايران
دهههاي پاياني سده بيستم به دهههاي آغازينش برگشته بود با امکانات بيشتر و روبرو با
موانع بزرگتر .هنوز ما درگير استراتژي توسعه و نوسازندگي همه سويه جامعه ايراني
بوديم ،با اين تفاوت که هشتاد سال تجربه خودمان و جهان را نيز ،تا آن زمان ،پشت سر
ميداشتيم و از پدران جنبش مشروطه ميتوانستيم بسيار در طريق دمکراسي ليبرال پيشتر
برويم ،ولي راه و مقصد بررويهم همان ميبود.
ايده لزوما سازماندهي نميخواهد و کار خود را ميکند ،هر چند در امور عمومي ،پيوند ايده
و سازماندهي از رنگ ديگر است .سازماندهي بي ايده ناقص ميماند و به جائي نميرسد؛
ايده نيز چون معطوف به عمل است بي سازماندهي کارش نميگذرد .من در پيرامون خود
سازمانهاي فراوان ،همه در ابعاد کوچک و بهر حال غير قابل مالحظه ،ميديدم که خود
را از ايده بينياز ميدانستند ،تا درجهاي که گاه شخصي را که پرسيد عقل چيست به ياد
ميآوردند .زنده کردن جنبش مشروطه در صورت نوين آن ،که نه يک بويهء نوستالژيک،
بلکه ضرورتي حياتي براي ايران است ،بي يک سازمان سياسي نيرومند دور نميرفت.
مشکل آن بود که مشروطهخواهان عادت نکرده بودند برگرد يک ايده گرد آيند؛ اساسا با
حزب و کار پيگير و عمقي نا آشنا بودند .مشروطه نوين که من از مدتها پيش دربارهاش
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مينوشتم نياز به حزبي ميداشت که نمايندهاش باشد و آن را در عرصههاي بيش از
روزنامهها پيش ببرد؛ و بعد هم ضرورت پيکار با جمهوري اسالمي بود که بي سازماندهي
به جائي نميرسد.
به نظر من هواداران پادشاهي مناسبترين گرايشي بودند که ميشد از ميانشان حزبي بدر
آورد .آنها حتا اگر خود نميدانستند ،در مسير توسعه ميبودند .زيرا پادشاهي پهلوي يک
دوران توسعه و نوسازندگي ،هر چند با کوتاهيهاي فراوان در توسعه سياسي ،ميبود.
هواداران پادشاهي براي آموختن زبان تجدد آمادگي بيشتر ميداشتند؛ و براي آينده ايران
نيز پادشاهي مشروطه شکل مناسبتر حکومت است و بهتر ميتواند به نيرو هاي دفاع از
دمکراسي کمک کند .گرايشهاي سياسي ديگر يا مانند چپ هنوز درگير عوالم قرون
وسطاي مارکسيست ـ لنينيستي خود بودند يا مانند جبهه ملي و مصدقيها منجمد شده در
يک شخص و يک دوره ،و يا مانند ملي مذهبيان عقبمانده در پي کش دادن حکومت
اسالمي .سالها بايست ميگذشت تا گروههاي روز افزوني از آنها به اين نتيجه برسند که
مسئله اصلي ايران تجدد و مدرنيته است نه پارهاي شخصيتها يا روزهاي تاريخي يا شکل
پادشاهي يا جمهوري حکومت؛ و پاسخ مسئله مدرنيته را ميبايد از ميان سنت ليبرال
دمکراسي غرب بدر آورد و نه ايدئولوژيهاي جهان سومي يا ضد دمکراتيک.
در آن استراتژي ،يک سازمان سياسي که از کمترينه ويژگيهاي يک حزب به معني واقعي
آن برخوردار باشد و بتواند با دگرانديشان رابطه درست اگرچه يک سويه برقرار کند ابزار
عمده دگرگوني فرهنگ سياسي ابتدائي و توسعه نيافته ايران بشمار ميرفت و با گذشت
زمان ميتوانست در کنار نيروهاي مدرن ديگر جايگزين باورپذيري براي جمهوري اسالمي
باشد .توجه من همه به اجتماع ايراني بيرون بود زيرا تنها به آن دسترس داشتم؛ ولي از
بابت جامعه ايراني بزرگتر خاطر جمعتر بودم .آنها زير فشار و دربرابر واقعيت هر روزه
رژيم اسالمي ،بهتر ميتوانستند خود را از زندان گذشته بدر آورند .آنچه هم که ما در بيرون
ميکرديم دير يا زود به درون ميرسيد و تاثيرش را ميبخشيد .همين هم شده است.
چنان حزبي تنها در صورتي ميتوانست سهمي در دگرگوني فرهنگ سياسي داشته باشد
که گذشته از کار سياسي معمول اينگونه فعاليتها يک عنصر نيرومند آموزشي پيدا کند.
جامعه ما به اندازهاي در فنون و مهارتهاي دمکراتيک تازه کار و در مواردي بيگانه است
که هر فعاليت اجتماعي ما از داشتن آن عنصر آموزشي ،ناگزير است .هنوز پس از سي سال
انقالب و تبعيد و بسر بردن در نظامهاي دمکراتيک کسان بيشماري را ميبينيم که وقتي
راي نميآورند دست به انشعاب ميزنند و راي اکثريت را ديکتاتوري ميشمرند و از
کارهاي درست کنار ميکشند و کساني را که کنار نکشيدهاند متهم به برتري طلبي
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ميکنند .ما پيش از بدست آوردن امتيازات سياسي ميبايد به گستردن زمينه تفاهم
بينديشيم.
خرد کردن و از ميان بردن هماوردان در شرايط ما اولويتي بشمار نميآيد و سود عملي
براي کسي ندارد .ما در هزاران کيلومتري احتمال قدرت ،ميتوانيم رقابت سياسي را در
يک فضاي مسابقه غيردشمنانه جريان دهيم و اميدوار باشيم که ديگران نيز بياموزند و
زماني سياست ما هم متمدن و امروزي شود .روشن است که ديگران ،بيشتري ،چنين
نميانديشند و با همان روحيههاي گذشته در پي نابود کردن هر که دربرابرشان بايستد
هستند .اما حسن سياستهاي تبعيدي اين است که همه خشم و خروشش چندان از توفان
در فنجان چاي ضربالمثل انگليسي فراتر نميرود .ما ميتوانستيم به رغم يک سويه و بي
بازتاب ماندن کوششهايمان همچنان به منظره کلي از ديد فراحزبي بنگريم .موقعيتي را
که همه ما در آن سهم و مسئوليت داريم تشريح کنيم؛ بکوشيم به واقعيتهائي برسيم که
ديد حزبي و مسلکي بر نميدارند.
من خودم در همه دوران پس از انقالب که دوره پرکاري بوده است کوشيدهام ضمن دنبال
کردن دستورکار و برنامه سياسيم يک نگاه کلي به سراسر منظره بيندازم .در مبارزه سياسي
دو گونه ميتوان کامياب شد .نخست ،دستکاري کردن واقعيتها و موقعيتها به سود خود؛
و دوم ،بهرهبرداري بهتر از واقعيتها و موقعيتها چنانکه هستند و با ديد منصفانه ميتوان
ديد .اين شيوه دومي تاکنون به زيان من عمل نکرده است .اگر انسان چنان رفتار کند که
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
خود را درگيرش مييافتم تاب زدوخوردهاي بيشمار را ميآورد که همهاش هم الزم نبود
به سود من باشد .نگرش منصفانه و حقيقتجويانه ،نگرش فرا حزبي بود ،از اين نظر که
اندک اندک يک ادب سياسي و يک زمينه مشترک ملي بوجود ميآورد .ولي چيزي هم از
من و از حزبي ،که در توده ايرانيان بيرون ميبود و من و همفکران ديگر بايست از آن توده
بدر ميآورديم ،نميکاست (ميکل آنژ ميگفت داود در اين تخته مرمر است و من بايد او را
از آن بدر آورم ).ما امتيازي به کسي نميداديم و درپي لطفي از سوي کسي نميبوديم .از
سر بيم هم نبود که جانب مخالفان خود را ،هر جا حقشان بود ،نگه ميداشتيم .اين
کوششي بود براي سالمتر کردن محيط زيست سياسي ما که خود نيز از آن برخوردار
ميشديم.
پس از اينهمه سالها که در مبارزه در همه جبههها و با همه گرايشها گذشته است،
نميتوانم بگويم به آنچه ميخواهم رسيدهام ولي نشانههاي بهبود در همهجا هست .نه تنها
مصلحت ملي و حقايق تاريخي به زيان اين رويکرد نيستند ،دگرگوني نسلي نيز مانند
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تندبادي پشت سر اين کشتي ميوزد :موج موج ،زنان و مردان جواني صحنه را پر ميکنند
که آنهمه دشواري و سود پاگير در رد کردن خالف سياست و “خالف آمد عادت“ ندارند.
اميرحسينی ــ سازمان مشروطه خواهان ايران چگونه پايهگذاری شد؟

همايون ــ در پايان سال  1991کنگرهاي تشکيل شد .کنگره در اصطالح سياسي ايران به
هر جماعتي که گرد هم جمع بشوند گفته ميشود ولي در سنت حزبي غربي کنگره مرکب
است از نمايندگان تشکيالتي که خودشان ازپايگان يا سلسله مراتبي گذشتهاند و تصميم
گيرنده و انتخاب کننده مقامات يک سازمان يا حزب سياسي هستند .ولي ما کنگره را به
اين صورت تلقي ميکنيم که هر کس توانست در يک جايي ،حاال براي فقط همان جلسه
بدون هيچ سابقه قبلي ،بدون هيچ مشارکت آينده ،جمع بشود .اين در عرف ما نامش
کنگره است .يک چنين کنگرهاي در فرانکفورت تشکيل شد و شايد مثال صد ،دويست نفر،
جمع شدند و اينها متني را ،که من قبال در همان ديدارهاي سال هاي  89-1988به عنوان
يک برنامه سياسي به وارث پادشاهي پيشنهاد کرده بودم ،گرفتند و دست و پايش را البته
شکستند و به صورت منشور ،يا مرامنامه يا برنامه سياسي سازمان جهاني مشروطهخواهان
در حال تاسيس اعالم کردند و اساسنامهاي هم نوشتند که مثل اساسنامهاي که حزب
رستاخيز قبال نوشته بود و من رفتم آن را سراسر عوض کردم پر بود از تناقض و ابهام.
اساسنامهاي براي اينکه هيچ کار نشود کرد .اين يکي از شگفتيهاي روزگار است که ذهن
ايراني کمتر از تفکر منطقي و منظم بر ميآيد .اين را بارها و بارها تجربه کردهام .ايراني
معمولي وقتي شروع به انديشيدن يا طرحريزي ميکند رشته ارتباط منطقي مسائل را به
سرعت از دست ميدهد و مطالبي ميآورد که مربوط به هم نيستند و بدتر از همه مطالبي
ميآورد که همديگر را نفي ميکنند .اين اساسنامه هم از اين بابت شاهکاري بود؛ چنان
اغتشاش فکري هرگز نديدهام .من در آن جلسه نبودم و اطالعي نداشتم.
ولي آن کنگره نتيجه گفتگوهائي بود که در ديدارهاي قبلي با وارث پادشاهي پهلوي کرده
بودم .کوشيده بودم ايشان را متقاعد کنم ،از همان سال  ،1988که هوادارانش را تشويق به
متشکل شدن کند .ميگفتم جاي يک حزب مشروطهخواه ،يک سازمان مشروطهخواه در
خارج از ايران خالي است .مشروطهخواهان بسيارند ولي نميدانند چه بکنند و نميدانند چه
بگويند و اينها بايد متشکل بشوند .نظر مخالف اين بود که نه ،پادشاه ميبايد هواداران
گرايشهاي گوناگون را دعوت به همکاري و همبستگي کند .شعار ،همبستگي بود در
مقابل سازماندهي .يک مکتب فکري دنبال اين بود که ما بايد انرژيمان را روي
همبستگي بگذاريم و هر بودجه و امکانات مالي هست براي آن راه صرف بشود .من
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ميگفتم اگر هم امکانات مالي هست ميبايد براي سازماندهي صرف بشود .استداللم هم
اين بود که با سازماندهي نيروهاي مشروطهخواه و بوجود آوردن يک گرايش سالم و
آبرومند مشروطهخواهي بهتر ميشود به همبستگي رسيد تا همين طوري بياييد همه دور
هم جمع شويد که چون ايران وضعش خراب است بايد کاري کرد“ .ايران وضعش خراب
است“ براي همبستگي کافي نيست .پس از کشاکشهاي زياد سرانجام نظر من پذيرفته
شد.
آن کنگره تشکيل شد و من وقتي سخنرانيهاي کنگره و اساسنامهاي را که نوشته بودند
در نشريه آن سازمان درحال تاسيس خواندم .ديدم يکبار ديگر انديشه درستي به دستهاي
نادرست افتاده است و دارند خرابش ميکنند .تصميم گرفتم وارد آن کار شوم .دو سه ماه
پس از آن در اوايل  1992باز کنگرهاي در فرانکفورت بود با حضور هيئت پنج شش نفري
که به عنوان هيات موقت تدارک کنگره جهاني سازمان مشروطهخواهان ايران زير نظر
نماينده دفتر وارث پادشاهي و جانشين قريشي در آن سازمان .به فرانکفورت رفتم و ديگر
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
جاهاي گوناگون طرح بشود .آن اساسنامه در لندن تصويب شد ،اساسنامهاي که من
پيشنهاد کرده بودم و بسيار نزديک است به اساسنامهاي که امروز حزب مشروطه ايران
دارد.
از آن به بعد من به طور فعال در آن هيئت تدارک کنگره جهاني سازمان مشروطهخواهان
ايران وارد شدم و سفرهايي به آمريکا کردم و شاخههايي در آمريکا تشکيل دادم و به
اطراف اروپا رفتم و شاخههايي در آنجا تشکيل دادم و ترکيب اين سازمان عوض شد .من
به سراغ افرادي ميرفتم که ميتوانستند کار تشکيالتي منظمي بکنند و انديشه تازهاي را
بپذيرند .عناصر سنتي سلطنتطلب را دفع ميکردم .روشم هم اين بود که در هرجلسهاي
که براي تشکيل سازمان برگزار ميکرديم من آن آخرين مواضع مشروطهخواهي را بيان
ميکردم و روح متفاوت اين سازمان جديد را که هيچ متکي به هيچ منبع مالي نيست ،هيچ
کس دستور نميدهد ،خود افراد بايد از جيب خودشان بپردازند و مشروعيتشان را از
خودشان بگيرند بيان ميکردم براي اين که ميديدم که سلطنتطلبان سنتي همه به
انتظار دست غيبي جمع شدهاند .من آب پاکي روي دستشان ميريختم و اين روش سبب
ميشد که همان جا بحثهاي تند در ميگرفت و کساني ميماندند و به سازمان
ميپيوستند ــ به سازمان آن روز ــ که چنين توقعاتي نداشتند و در نتيجه محيط از آغاز
سالمتر ميشد .آنهايي که آمده بودند به انتظار تکرار وضع گذشته که دستور از يک منبع
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ميرسد و منابع مالي هم از يک منبع تامين ميشود نبودند؛ ديگران هم دنبال کارخودشان
ميرفتند .ما به اين ترتيب سازمان مشروطهخواهان را در واقع بازسازي کرديم .براي اينکه
به ترتيبي شروع شده بود که سرنوشتي جز شوراهاي مشروطيت در پايان نميداشت.
در سال  1993اين پيشرفت سازمان چه از نظر کمي و چه کيفي ،هيئتي را که به خودش
هيئت موسس لقب داده بود ــ به عنوان تهيه مقدمات تشکيل کنگره جهاني ــ به ترس
انداخت .چون ديدند که سازماني دارد تشکيل ميشود که با شيوه عمل آنها هيچ سازگاري
ندارد و زير بار اداره آمرانه و از باال نخواهد رفت .تا آن وقت اين سازمان آمرانه و از باال
اداره ميشد .يک کسي به نام نماينده پادشاه ،آمده بود و گفته بود من اين سازمان را
تشکيل ميدهم و در همان جلسه هم گفته بود که من از کارم در دفتر پادشاه استعفا
ميکنم و به جاي خود يک کس ديگري را ــ که حاال سازمان ديگري درست کرده
است ـ ـ معرفي کرده بود که او کار را انجام خواهد داد و او فرمانده شده بود و تصميم
گيرنده نهايي بود .منتها از هنگامي که من وارد اين سازمان شدم اين سازمان در واقع چيز
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.
آن هيئت موسس طرح کنگره ديگري را ريخت که قرار بود در همان پاييز سال  1993در
فرانکفورت به نام کنگره جهاني سازمان مشروطهخواهان تشکيل بشود و آنها را به عنوان
رهبران و روساي سازمان انتخاب کند و راه را بر توسعه متفاوت سازمان ببندد .اين کار
داشت ميشد و ما هيچ راهي براي جلوگيريش نداشتيم .اتفاقا در همان موقع وارث
پادشاهي پهلوي به پاريس آمد و ما در پاريس بوديم .تابستان  1993بود .و اعضاي شوراي
شاخه پاريس ــ که من تشکيل داده بودم ــ و من رفتيم و با ايشان ديدار کرديم و ايشان
گفتند که من ميخواهم ببينم که حاال که قرار است اين کنگره تشکيل بشود مسئوالن
اين سازمان حرفشان چيست؟ و گفتند که مسئوالن سازمان يعني روساي شاخههاي
شانزده گانه سازمان در ماه سپتامبر در واشنگتن گرد بيايند که با ايشان ديداري داشته
باشند و راجع به آينده اين سازمان بحث بشود .چون ايشان عالقهمند بود که اين سازمان
بر زمينهاي پيش برود که مورد نظر ايشان بود :همکاري باديگران ،يک ايران دمکراتيک ،و
سپردن اختيار آينده کشور به دست مردم .بخشنامهاي از طرف دفتر به همه شاخههاي آن
وقت سازمان فرستاده شد که روسايشان به واشنگتن بيايند .وقتي رفتيم در واشنگتن
روساي شاخه هاي آمريکا آمده بودند به اضافه تعداد ديگري که عالقمند بودند وارث
پادشاهي پهلوي را ببينند .ولي از اروپا کسي نيامده بود .همه بهانه آوردند که ما نتوانستيم
رواديد بگيريم و امکان مالي نداشتيم .اما نامهاي از طرف آن هيئت برگزاري کنگره جهاني
رسيد که اين ديدار در واشنگتن غيرقانوني است .وقتي نامه را خوانديم پيشنهاد شد که
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اصال اداره سازمان مشروطهخواهان تغيير کند و از دست دو نفر سه نفر گرفته بشود و
شورايي مرکب از روساي شاخههاي سازمان موقتا اين سازمان جديد را اداره کند تا کنگره
تکليفش معلوم بشود و آن عدهاي که آنجا بودند شورايي تشکيل دادند و موقتا کار دعوت
کنگره آينده را به عهده گرفتند .همان وقت آنها تصميم گرفتند که دعوت مجددي به
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.
اين بار ديگر ناچار آمدند .همه آمدند ولي پارهاي شان با روحيه دشمنانه آمدند.
از اعضاي آن هيئت برگزاري هم جز يکي نيامده بود .در آن گردهمائي يک گروه پنج
نفري به عنوان ستاد هماهنگي موقت از ميان روساي شاخههاي شانزده گانه ،انتخاب شد
و قرار شد که کنگره سازمان در کلن در ماه آوريل  1994تشکيل بشود .و در آن تاريخ
تشکيل شد و يک عدهاي سخت اعتراض و مبارزه کردند و از سازمان جدا شدند و رفتند ،يا
سازمان ديگري را تشکيل دادند .بقيه ماندند و سازمان دوباره روي اساسنامهاي که تصويب
شده بود بازسازي و بعدا هم تبديل به حزب شد و رسيد به جايي که امروز هست .از آن
سال  1992زندگي من نزديک به نيمي از سال در سفر گذشته است .ميروم و با مردم در
هرجا گفتگو ميکنم و به شاخهها و هستههاي حزب سر ميزنم و پيام حزب را ميبرم و
در مدتي هم که در خانه هستم عمال در انزوا به خواندن و نوشتن سرگرمم و بسيار
دوستان را هيچ نميبينم .احساس ميکنم زندگيم بيش از اندازه محدود و متمرکز شده
است .ولي با آنکه مانند هر موجود زندهء آزاد از بيماريهاي هشدار دهنده ،باور نميکنم که
دارم تمام ميشوم ،ميدانم که زمان سر در پيم گذاشته است و ميبايد آنچه ميتوانم در
اين راه بکنم.
در پايهگذاري آن سازمان پادر مياني غيرمستقيم وارث پادشاهي پهلوي سهم زيادي داشت
ولي از هر دو سو گرايش به اين بوده است که رابطه سازماني در ميان نباشد و حزب روي
پاي خودش بايستد .اين فاصلهاي که ما نگه ميداريم در فرهنگ سياسي ما تازگي دارد.
گروهي براي نخستين بار از بهرهگيري از يک شخصيت شناخته شده که بسياري افراد
براي گرفتن يک عکس امضا دارش اين در و آن در ميزنند خودداري کرده است .براي
نخستين بار بخشي از هواداران پادشاهي ،سراسر مستقل عمل ميکنند .تحوالت سياسي
ايران هر چه باشد اين پديده مثبتي است .تا سالها اين يکي از گيرهاي سازماني ما بود که
رابطه ما با وارث پادشاهي و نقش خود ايشان در مبارزه چيست؟ براي بسياري اعضاي ما
بستگي هر چه بيشتر به ايشان دليل اصلي فعاليت سياسي بشمار ميرفت .ولي ما ميگفتيم
يک حزب يا سازمان ميتواند هوادار ولي مستقل باشد و اگر خود را به هر مرجعي جز
خودش ببندد و زير بار هيچچيز جز اصول و نظر اکثريتش برود ديگر حزب و سازمان
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نيست و شعبه و ادارهاي از ماهيت سياسي ديگري است .در موضوع نقش وارث پادشاهي
پهلوي نيز مي گفتيم به عنوان يک ايراني حق ايشان است که مبارزه کند و حق هر کسي
است که رهبري او را بخواهد ولي در ميدان سياست پراکنده و فضاي پر کشاکش سياسي
ايران نمي بايد ايشان را موضوع مبارزه حزبي کرد همچنانکه خود ايشان و نزديکانشان
نميبايد بگذارند که بجاي يک نيروي متحد کننده به صورت يک برقگير ،يک کانون
مخالفت و دشمني ،درآيد .وابستگي ايشان به يک حزب يا گروه هر چه باشد درست چنان
حالتي پديد خواهد آورد .ما به هواداران خود ميگفتيم که اگر خودمان نتوانيم پيش برويم و
نياز به فرماندهي و رهبري وارث پادشاهي داشته باشيم بجاي خدمت به امر
مشروطهخواهي ،آن را بياعتبار خواهيم کرد .همه پيام مشروطهخواهي ،بوجود آوردن
انسان خودمختار در يک جامعه مدني است .طبيعي است که ما به عنوان موثرترين
هواداران و مبارزان پادشاهي مشروطه ،پادشاهي مدرن شده پارلماني ،با وارث پادشاهي
مربوط هستيم و تا کنون هم اساسا روي يک موج بودهايم و کوششهائي که از اطراف
براي بهم زدن ما شده است تاثيري در اين رابطه يگانه که اميدوارم سرمشق آينده باشد
نکرده است.
در ميان ايرانيان کار سازماني در سالمترين حالتش يا روي دشمني است يا عشق؛ يا به
عشق يک شخص يا مقام گرد هم جمع ميشوند و از خود مايه ميگذارند يا براي دشمني
با کسي يا کساني .من کوشيدم اين حزب برگرد يک سلسله ايدهها ،روي يک جهانبيني
شکل بگيرد و از جنبه شخصي آزاد باشد .ما در حزب مشروطه ايران از معدود سازمانهاي
سياسي هستيم که به يک برنامه فراگير و درازمدت براي بازسازي جامعه ميانديشيم و
نيروي برانگيزاننده ما نامها نيستند .حزب ،هوادار پادشاهي پهلوي در صورت مشروطه يا
پارلماني است و ک انديداي خود را براي پادشاهي نيز به نام معرفي کرده است ولي مسئله
براي آن بسيار فراتر و ژرفتر است .هر چه در زندگي اجتماعي و ملي ماست موضوع
فعاليت حزب بشمار ميآيد .اين گونه که ما پيش رفتهايم هر چه در آينده بشود حزب
مشروطه ايران يک عامل موثر در بازسازي ايران و تضمين ديگري براي پاگير شدن
دمکراسي خواهد بود.
در اين اثنا در همان سال  1991کتاب “گذار از تاريخ“ را چاپ کردم که مجموع مقاالتي
بود که در آيندگان دوره دوم و در روزنامههاي ديگر ،مثال کيهان نوشته بودم .خود کتاب
انتشار چنداني نيافت ولي آثار آن را ،همچنانکه دوکتاب پيشين ،تا حد رونويس ،در
نوشتههاي ديگران ديدهام و ميبينم .به نظرم نگرش تازه اين کتابها به سرتاسر مسئله
ايران که نظرگاه يا پرسپکتيو معمول را پاک چالش ميکند و همهاش خالف سياست
 politically incorrectاست به آنها ارزش اقتباس ميدهد .بعدا کتاب “ديروز و فردا“ و
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“گذار از تاريخ“ بار ديگر چاپ شد و “حزبي براي اکنون و آينده ايران“ درباره برنامه
سياسي حزب را در 2000نوشتم .تازهترين کتابهايم “صد سال کشاکش با تجدد“ از
بازنويسي و بازانديشي انديشهها و نوشتههاي ده دوازده سال گذشته فراهم آمده است و
چند فصلي از آن نخست به تدريج در مجله تالش در هامبورگ چاپ شد .کتاب پس از آن
“هزار واژه“ است گلچيني از نوشتههاي سه ساله تا  2007در کيهان .فعاليت من نوشتن
مقاالت در نيمروز بوده است و در کيهان و تالش و شرکت در ميزگردها و مصاحبهها و
سخنرانيها و گسترش حزب و نوشتن در راه آينده که از همان سال  1992شروع کردم.
اميرحسينی ــ برگرديم به سالهای اوليه دهه شصت/هشتاد .اشاره کرديد که از
طرف ارتشبد اويسی با شما تماس گرفته شد .شما در آن سالها با ارتشبد
اويسی ديداری داشتيد؟ همين طور با دکتر امينی و دکتر بختيار يا خير؟

همايون ــ اولين کسي که ديدم هالکو رامبد بود که دوست بسيار عزيزي بود و از طرف
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
سياسي ميبايد براي بازگشت پادشاهي مشروطه به ايران فعاليت کند .در غير اين صورت
حاضر به همکاري نيستم .و اين را رامبد بارها در جاهاي مختلف تکرار کرد که فالني آن
روز اين حرف را زد .ولي در آن موقع کسي جرئت نميکرد صحبت پادشاهي بکند و گفتند
حاال اين باشد براي بعد .ظاهرا مقامات خارجي هم آن موقع هيچ راهي به اين چنين
فکري نميدادند .و همه گروهها انتظارشان اين بود که از کمک مقامات خارجي برخوردار
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.
اميرحسينی ــ يعنی آنها فکر میکردند يک پادشاه ...

همايون ــ اصال صحبت پادشاهي آن موقع مطرح نبود.
اميرحسينی ــ آنها عالقه به بازگشت پادشاهی نداشتند؟

همايون ــ چرا .ولي چون آمريکاييها آن موقع با پادشاهي سخت مخالف بودند و اينها
اميدوار بودند از آمريکا کمک بگيرند براي سرنگون کردن اين رژيم ــ که به نظر من آن
وقت اين کار عملي نبود ،ولي خوب چون گروگانها را گرفته بودند تصور ميرفت که
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امريکائيها با اين رژيم مبارزه خواهند کرد ــ اصال صحبت پادشاهي مطرح نميشد ،و من
وقتي اين شرط را گذاشتم از من صرفنظر کردند و نخواستند با ايشان همکاري بکنم .در
همان اوايل ورودم به پاريس دکتر سيروس آموزگار که با دکتر شاپور بختيار کار ميکرد
مرا به همکاري فراخواند .به او گفتم که اعتقادي به اين گروهها ندارم و خودش هم در
آنجا ديري نپائيد .سازمان درهم برهمي بود که بيشتر انرژيش در مبارزات دروني هدر
ميرفت.
اميرحسينی ــ يعنی در حقيقت شما خواستار بازگشت پادشاهی در فرم مشروطه
به ايران بوديد؟

همايون ــ بله.
اميرحسينی ــ خوب آنها اگر در آن زمان پادشاهی را نمیخواستند يا صالح
نمیدانستند يا امکاناتش نبود ،خواستار جمهوری بودند؟ يا خواستار چه بودند؟

همايون ــ نه ،اصال متعرض شکل حکومت نميشدند .مبارزه براي سرنگون کردن رژيم
بود .ميگفتند به اين مبارزه بپيوندم .من ميگفتم مبارزه بايد براي چيزي و برضد چيزي
باشد .بايد پادشاهي پهلوي به صورت مشروطه به ايران بازگردد و چون نميتوانستند
بپذيرند ديگر دنبال کارهاي خودم رفتم .با اميني چندين بار در جبهه نجات که به ديدار
دکتر فاطمي رفته بودم مالقات کردم ولي هيچ وقت جدي نگرفتمش و فکر نميکردم که
از عهده کاري برآيد .همين طور هم بود و او چند سالي در آنجا وقت تلف کرد و به جايي
نرسيد .او کار بزرگ زندگيش را در رياست بر برنامه اصالحات اجتماعي  1340-41انجام
داده بود .آخرين باري که او را ديدم همراه برادر خانمم بودم در خانهاش در پاريس و اندکي
پيش از مرگش بود و او گفت که بختيار همه بختهاي اين جوان ــ منظورش وارث
پادشاهي پهلوي بود ــ را از بين برد .خيلي ناراحت بود .با بختيار هيچ وقت ديداري
نداشتم ،براي اينکه او را هم به عنوان رهبر سياسي جدي نميگرفتم .از مرگش بسيار متاثر
شدم .از شجاعتش خيلي خوشم ميآمد ولي به عنوان رهبر سياسي ،به عنوان نخستوزير
در آخرين ماهها ،در آن سي و هفت روزش ،چيزي از او نديده بودم که توانايي کار مهمي
داشته باشد .فرد جسوري بود ،آدم محکمي بود؛ و مرگ بسيار فجيع و قهرمانانهاي داشت.
روي عقايدش تا آخر ايستاد .اما توانايي کار سياسي چيز ديگري است .موفق شدن ،صفات
ديگري ميخواهد .نه صفات بد ،صفات بسيار خوب ديگري ميخواهد که همه کس ندارد
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و او ه م نداشت .در آن کاليبر به اصطالح نبود .هيچ کدام نه اويسي و نه اميني ،هيچ کدام
چنان کاليبري نداشتند .کس ديگري هم در آن سالها نبود که از عهده برآيد ،و من با هيچ
کدام از اين سازمانها همکاري نکردم .با جبهه نجات هم در حد نوشتن در ايران و جهان
به عنوان نويسنده آزاد کار کردم .با جبهه نجات بعدي که سازمان درفش کاوياني
دکترمنوچهر گنجي بود هم در حد نوشتن آن گفتارها همکاري داشتم؛ مسئوليت تشکيالتي
نداشتم .چون فکر نمي کردم به جايي برسد .ولي آن گفتارها به نظر من بسيار سودمند بود
و راديويي که به ايران ميرفت ــ در آن سالها که در جاهاي ديگر خبري نبود ــ خيلي
به نظرم الزم ميآمد و غنيمت بود .آنها چند کنفرانس و ميزگرد براي بررسي اوضاع ايران
و استراتژي پيکار تشکيل دادند .در آنها هم شرکت کردم ولي همه به صورت صاحبنظر و
نه به صورت عضو تشکيالتي.
اميرحسينی ــ گفتيد که آمريکايیها جبهه نجات را از امينی گرفتند و به دکتر
گنجی دادند .اين به نوعی مثل اين است که کسی مغازهای داشته باشد و مدير
مسئولش را عوض کند .اين صرفا به دليل حمايت مالی آمريکايیها بود؟

همايون ــ جبهه نجات سراپا با کمک مالي آمريکا ميگشت .در آن شک نيست و بعد اين
کمک قطع شد و گفتند تحويل بدهند و آنها حاضر به تحويل دادن نبودند .و کار به جاهاي
خيلي بدي کشيد .اميني ماههاي آخر عمر و سالهاي آخر عمرش را بطور شايستهاي
متاسفانه سپري نکرد .مقاومت او کار نازيبائي بود و بيشترش هم شايد به گردن يکي از
همکارانش بود که کارش به خودکشي رسيد .درست نميدانم .ولي دکتر فاطمي تا جايي
که من در جريان بودم زود خودش را کنار کشيد و دنبال کار تدريس رفت .خيلي هم موفق
شد و نبرد ،بين اميني و دکتر گنجي بود که به زودي سرو ساماني به آن سازمان داد .هر
دو آنها ،چه جبهه نجات و چه درفش کاوياني در موقع خودشان مبارزات مهمي کردند .در
آن سالها بيشتر مبارزه در بيرون بود و از درون کار زيادي نميشد کرد و اين سازمانها
توانستند جمهوري اسالمي را بطور موثر چالش کنند و بهمين دليل سازمان درفش کاوياني
بويژه يکي ازهدفهاي اصلي جمهوري اسالمي بود و بسياري از فعاالنش را کشتند و
رهبرانش دائما زير سايه مرگ حرکت ميکردند.
اميرحسينی ــ اين گفته دکتر امينی که بختيار آخرين اميد پادشاهی رضا پهلوی
را از بين برد ،اشاره به کارهای بختيار در آن دوران بود يا اشاره به سی و هفت
روز نخست وزيری بختيار بود؟
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همايون ــ نه ،دکتر بختيار سازماني تشکيل داده بود ،نهضت مقاومت ملي ،که دو
بخش داشت :يک بخش طرفدار مشروطه بود و يک بخش جمهوريخواه بود .و هيچ وقت
حاضر نشد ترکيبي از اينها بوجود بياورد و اينها با هم در جنگ دائمي بودند .رابطهاش با
وارث پادشاهي پهلوي و با اميني رابطه خيلي مبهم دو پهلويي بود .براي اينکه اميني
ميکوشيد ائتالفي از اين سه نفر بوجود بياورد ،خودش ،بختيار و وارث پادشاهي و اينها
مشترکا کاري انجام بدهند و اميدش اين بود؛ و بختيار هرگز حاضر نشد در چنين ائتالفي
شرکت کند و با اينکه احترام به وارث پادشاهي ميگذاشت ولي ميگفت که مداخلهاي در
هيچ کار نبايد داشته باشد ،بايد در گوشهاي بماند .خودش هم با اميني هيچوقت حاضر نبود
که در يک موضع برابر بنشينند و کار کنند .چون اميني طرفدار پادشاهي بود و بختيار نيمي
از سازمانش مخالف شديد پادشاهي بودند بطور دشمنانهاي .بقايايشان هم دچار همين
دوگانگي و دوپارگي هستند .اميني معتقد بود که بختيار با خودداري از پيوستن به چنان
ائتالفي و چنان جبهه اي تمام بخت پادشاهي پهلوي را در ايران از بين برده است .که البته
به نظر من اشتباه ميکرد.
اميرحسينی ــ شما درعين اينکه بختيار را مرد جسور و مردی دانستيد که
قهرمانانه مرد اما او را فاقد توانايیهای الزم برای پست نخستوزيری دانستيد.
آيا فکر نمیکنيد در آن شرايط واقعا بختيار تنها آدمی بود که میتوانست آن امر
مهم را به عهده بگيرد .از کسان ديگری هم نام برده میشود ولی کسی که
بخواهد اين پست را بپذيرد يعنی ريسک اين را بکند که وجيهالمله نباشد و کاری
برای مملکت بکند در صحنه نبود .از دولتمردانی که تا آن زمان صاحب پستی
بودند کسی ديگر نمیتوانست اين کار را بپذيرد .شرايط انقالبی بود و در آن
زمانی که بختيار اين پست را پذيرفت به هرحال کاری نمیشد کرد .در ميان
اعضای جبهه ملی هم غير از صديقی کس ديگری واقعا مطرح نبود .سنجابی که
خودش را مفت فروخته بود و به پابوس خمينی رفته بود .صديقی هم نپذيرفت.
فکر نمیکنيد که به اين جنبه کار بختيار هم بايد نگاهی انداخت که خيلیها او را
تنها گذاشتند .طبيعتا هيچ دولتمردی تنها نمیتواند کاری انجام بدهد .بايد يک
کسانی را همراه داشته باشد.

همايون ــ يک وقت ما راجع به اصولي بودن و دالور بودن کسي صحبت ميکنيم که
بختيار بود .ولي در سياست برخالف دوستي ،نيات زياد مهم نيست ،نتايج مهم است .بختيار
در ماموريتش در رهانيدن کشور از انقالب به جايي نرسيد .ناچار بايد ديد که چرا به جائي
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نرسيد؟ به نظر من علتش آن بود که همه کارتهايش را بد بازي کرد .اوکارتهاي زيادي
نداشت و وقتي آمد و نخستوزير شد به عنوان نخستوزير جبهه ملي ،به عنوان جانشين
مصدق ،به عنوان وارث مستقيم نهضت ملي هيچ بختي براي او نميبود براي اينکه همه
ترکش کرده بودند .يک عکس مصدق باالي سرش بود و ديگر هيچ .ولي او تا پايان همه
تکيهاش را روي آن سرمايههاي از ميان رفته گذاشت در حالي که سرمايهاش ،کارتهاي
واقعياش ،عبارت بود از ارتش و دستگاه امنيتي؛ طبقه متوسطي که نميخواست آنچه را
بدست آورده بود به خطر اندازد و بخش مهمي از آن حاضر بود زير شعار دفاع از مشروطه
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
نشده بود .بختيار بايست قدرتهايي را که در دست ميداشت ،قدرتهاي سياسي و نظامي
را که در دست ميداشت و از رژيمي برايش مانده بود ،که نخستوزيرش کرده بود ،چنان
بسيج کند که بي خونريزي ،ولي با تهديد هميشگي آن ،بتواند موج انقالب را عقب ببرد .در
عين حال با اصالحات سياسي ،با باز کردن يک دورنماي تازه پيش چشم مردم ايران و
تقويت گرايش مشروطهخواهي ،نيروهاي انقالبي را خنثي کند .در آن هنگامه انقالبي با
سخنراني نميشد جلو خميني را گرفت؛ ولي او شيفته سخنرانيهايش بود.
وقتي او آمد و خواست رهبر انقالب بشود و نامربوطتر از آن ،خواست انتقام  28مرداد را
بگيرد ــ مانند بقيه جبهه مليهاي آن زمان ،و بسياريشان در اين زمان نيز ــ همه
سالحهايش را از دست داد .دستگير کردن سپهبدعزيزاله کمال هشتاد ساله (رئيس
شهرباني در  )19۵2/1331با آن وضع رقت بار که راه نميتوانست برود ،به انتقام همکاري
نکردنش با دکتر مصدق ،در آن اوضاع چه نتيجهاي جز ترساندن ارتشيها ميتوانست
داشته باشد؟ او در همان نخستين مراحل ،ارتش را از دست داد و سازمان امنيتي را که در
آن هنگام خيلي به کارش ميآمد و ميتوانست آن را با تغييراتي در مسئوالن ،در برابر
دستههاي خوناشام و تروريست پيرامون خميني بفرستد منحل کرد.
هيچ لزومي هم به خونريزي زياد نميبود .تا آخرين هفتهها بيحمام خون ميشد ايران را
به راه ديگري انداخت .هنگامي که ارتش ديد خود بختيار سخنان آن طرف را منهاي
انقالب اسالميش ،ميگويد و تا جمهوري و نخستوزيري خميني حاضر است پيش برود،
با يک حساب سا ده موازنه نيروها خودش به انديشه کنار آمدن با آخوندها افتاد .ديدار با
خميني معني نميداشت .بختيار ميرفت به پاريس خميني را ميديد که چه بشود؟ در
بهترين صورتش ناموفق بر ميگشت و بر اعتبار خميني به عنوان رهبري مصمم ميافزود.
بعدا گفت که من ميرفتم و به مردم ميفهماندم که او شخص سمجي است .ولي مردم او
را به دليل سمج بودنش ميپسنديدند .در بدترين صورتش هم يک سنجابي ديگر ميشد.
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خيلي هم هنر ميکرد به عنوان نخستوزير خميني برميگشت .آن کار هيچ سودي نداشت
و خميني را نيرومندتر کرد .بازي بدي بود .او نيروهايي را که داشت پراکنده ،و تشويق کرد
که به جبهه مخالف بپيوندند و روي استراتژي نادرستي که از اول داشت خودش را
بي سالح و منزوي کرد و در شگفت بود که چرا به آن سادگي سرنگون شد .اين تصادفي
نيست که حکومتي که برنامهاش را از روي خواستهاي انقالبيان تنظيم کرد در مسابقه
براي رهبري انقالب از خميني عقب افتاد .پيش از او شاه هم وارد چنان مسابقهاي شده و
شکست خورده بود.
در آخرين ماهها و هفتههاي رژيم پيشين بجاي برآوردن خواستهاي انقالبيان بايست بر
نيروهاي ضد انقالبي تکيه ميکردند .تظاهرات هواداران قانون اساسي در نخستين مراحل
حکومت زودگذر بختيار نشان داد که يک سرچشمه قدرت در جامعه بود که ميتوانست در
برابر موج انقالبي بايستد .بخش بزرگي از طبقه متوسط ايران اگر از رهبري نيرومندي
برخوردار ميبود و از سوي دولت پشتيباني ميشد ميتوانست آن موج را برگرداند .حتا در
ميان پشتيبانان خميني نيز خشونت و انحصارطلبي هواداران خميني و رفتاري که با خانمها
داشتند و جلوگيري شان از هواداري مصدق در تظاهرات ترديدهاي بسيار برانگيخته بود.
ولي خبر آن تظاهرات را حتا به اندازه کافي پخش نکردند و جلو اوباشي را که با کارد و
سنگ به تظاهرکنندگان حملهور شدند نگرفتند (پيش پرده تاکتيکهاي اوباش بسيجي)
بختيار ميتوانست چنان رهبري باشد ولي او هيچگاه از  28مرداد رها نشد .از نيروهائي که
برايش مانده بودند و ميتوانستند دوستش باشند و بهرهائيش بشتابند ،از آن تظاهرکنندگان
قانون اساسي نيز ،همان اندازه بري بود که از دشمنان انقالبيش .مانند بسياري از آنها که
به نام جبهه ملي شناخته ميشوند نتوانست از قالب يک دوره تاريخي بيرون بيايد و مانند
همه آنها که خود را در يک رويداد يا شخصيت تاريخي منجمد ميکنند ــ چه جبهه
مليها ،چه چپ راديکال و چه سلطنتطلبان سنتي که اين ميراث به آنها هم رسيده است
ــ از رساندن خودش به قواره موقعيتهاي تازه برنيامد.
هنگامي که ميگويم ميبايد از زندان گذشته بيرون آمد با توجه به اين تجربههاست.
بختيار الزم نبود  28مرداد يا رفتار زشتي را که در سال  1977/13۵6در تظاهرات جبهه
ملي در کاروانسرا سنگي با او و ديگران شد فراموش کند .ولي هنگامي که براي واپس
نشاندن موج انقالبي به نخستوزيري آمد با جهان ديگري سر و کار ميداشت .در آن
هنگام اسباب قدرتي که پس از  28مرداد ساخته شده بود برضد او بکار نميرفت و در
اختيارش ميبود تا خطري را که از همه کس بهتر به ماهيتش پي برده بود برطرف سازد.
او پس از شکست دادن خميني به اندازه کافي براي پاک کردن حسابهايش با  28مرداد

223
وقت مي داشت ــ اگر اصال در آن زمان ديگر هيچ لزومي در آن مي ماند .در هر حال او به
عنوان يک مرد سياسي ،شخصيت قابل احترامي بود.
کابينههاي پياپي از تابستان تا زمستان 9/۵7ـ  78فرصت بسيج آن بخش طبقه متوسط،
توده بزرگ مردمي را که به نگهداري منافع و امتيازات خود ميانديشيدند ،از دست دادند.
در آن شش ماه اليهها و گروههاي اجتماعي نه همه از روي اعتقاد ،به تدريج به انقالب
پيوستند زيرا حکومت را ،نخستوزيران را ،هر که بودند ،ميديدند که پيوسته در پي
مصالحه و امتياز دادن به انقالباند .براي من بسيار دشوار است که پيروزي انقالب را تا
مراحل پايانيش اجتنابناپذير بدانم .امروز هم نميتوان حکم قطعي داد زيرا در شش ماهه
پس از حکومت ما ،هيچ مبارزه جدي با نيروهاي انقالبي نشد و هيچ استراتژي جز سازش
و بعد تسليم گام به گام و سرتاسري در ميان نبود .به استراتژيي که من امروز از آن
ميگويم فرصتي داده نشد تا بتوانيم قضاوت کنيم .سخنرانيهاي پر هيجان در آن يک
ماهه آخر بود ولي نه بيش از آن .نه توجهي به بسيج مردمي در روياروئي با بسيج انقالبي
شد زيرا همهشان مردم را از دست رفته ميگرفتند (در مورد بختيار احساسم اين است که
با هيچ کس جز هواداران و موافقان مصدق ،و نه سران جبهه ملي ،اصال ميانهاي نداشت)
و نه اراده بکار بردن زور در جاي درست و به اندازه الزم در ميان بود که همواره تلفات
کمتري از بکاربردن اندک و پراکندهاش دارد .سخنرانيهاي بختيار در نخستوزيري
بيترديد برگ درخشاني در کتاب سراسر آلوده و تيره آن ششماهه است ولي اگر او پيش
از نخستوزيري آن موضع را گرفته بود رهبر بسيار موثرتري ميشد .اگر در همان تسليم
جبهه ملي به خميني در سفر کريم سنجابي به پاريس و ماههاي پس از آن ،خاموش
نميماند بهتر مي توانست توده طبقه متوسط ايران را پشت سر خود گرد آورد و رهبر
“جايگزين“ خميني باشد .اما در نخستوزيري ،او رهبر “از ناچاري“ بود و کار تنها با
سخنراني راست نميشد.
با اينهمه درباره بختيار نميتوان سخن گفت و ضربهاي را که بخش غيرفاشيست اسالمي
انقالب به خودش و کشور زد يادآوري نکرد .بختيار نتوانست ارزيابي درستي از ميدان
جنگ و نيروهاي در صحنه بکند ولي خيل بزرگ انقالبياني که سرخوردگيشان از فرداي
انقالب آغاز شد در او واپسين رستگاري خود را از دست دادند .او ،هم اعتبارنامههاي
اصالحطلبي و احترام به نظام قانوني را داشت ،و هم در شرايطي آمده بود که جاي ترديد
براي شکاکان نميگذاشت (بيش از رفتن شاه از ايران چه ميشد خواست؟) ما يکبار ديگر،
پس از تابستان  1332فرصت يک انقالب باشکوه نمونه  1688بريتانيا را از دست داديم .در
هردو بار ميشد ايران را بيمداخله بيگانه و بي نابود کردن آينده کشور به دمکراسي و
نظام مشروطه واقعي درآورد.
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چنانکه در پيش هم اشاره کردم يکي از گوشههاي جهانبيني ايراني که ميبايد عوض کرد
فرهنگ مظلوميت و شهادت است .در چنين فرهنگي مرز ميان پيروزي و شکست تار
ميشود و شکست گاهي ارزشي برتر مييابد .اما يک ملت نميتواند با ناکاميهايش زندگي
کند .ما بيش از مظلوميت و شهادت به کاميابي و پيروزي نياز داريم و بيش از گنهکار
دانستن ديگران ميبايد عادت کنيم کم و کاستيهاي خود را حتا در قهرمانان و
پرستيدگانمان بشناسيم .ملتهاي پيشرفته چنين ميکنند .اگر مي خواهيم سرنوشت
متفاوتي داشته باشيم ميبايد آدمهاي متفاوتي بشويم و بتوانيم به اندازه موقعيتهاي
تاريخي که خود را به ما عرضه ميدارند رشد کنيم .شهيد و مظلوم شدن ،غايت کار
سياسي نيست .يک سياستگر پيروزمند که کشور خود را از تنگنائي برهاند ارزش بيشتري
دارد .رهبر سياسي را در جامعههاي پيشرفته با توجه به ترازمندي کلي هدفها و امکانات،
توانائيها و کمبودها و بيش از همه دستاوردهايش ارزيابي ميکنند .يک رهبر سياسي
ميبايد بتواند ميان آرمانها و قدرتها ومحدوديتهايش توازني برقرار کند و از آنچه دارد
بيشترين بهره را در جهت هدفهايش ببرد .مشکالت ترساور ،در هر موقعيت مهم تاريخي
پيش ميآيد ولي رهبراني هستند که پيروزي را از کام موقعيتهاي غيرممکن ميربايند.
ديگراني هم هستند که آنچه را هم در دسترسشان است بر باد ميدهند.
اميرحسينی ــ با توجه به اينکه شاه پس از خروج از ايران هيچ تمايلی به تماس
با سران ارتشی نشان نداد ــ اين را بسياری از امرای ارتش عنوان کردهاند ــ
چرا شاه به جای بختيار يک امير ارتشی را به نخستوزيری برنگزيد؟ يک آدم
مقتدری مثل فرض کنيد رحيمی يا اويسی يا خسروداد .به هر حال ما در ارتش
ژنرال جربزهدار زياد داشتيم.

همايون ــ يک سنت پادشاهي پهلوي هراس از ارتش بود .چون رضاشاه با کودتاي نظامي
روي کار آمده بود و اين اول بار بود که در دوران نو تاريخ ايران اتفاق ميافتاد و هميشه
ميترسيد که کس ديگري کودتا کند .چنان کساني هم بودند .کسان ديگري هم مايه
دردسر بودند .به دليل اين هراس از ارتش ميکوشيدند آن را هميشه در بهم انداختن سران
نظامي نگهدارند ،محمدرضا شاه خيلي بيشتر ،و کارآيي ارتش را در واقع با اين سياست از
بين ميبردند .محمدرضا شاه به هر راهحلي حاضر بود مگر راهحل ارتش .يعني عمال
خميني را ترجيح ميداد بر مثال يک فرمانده ارتشي؛ و دائما سفارشش اين بود که ارتش
ديوانگي نکند .ديوانگي ارتش به اين معنا بود که سران اين انقالب را بگيرد و به زندان
بيندازد ــ آن پانصد ششصد نفري که صحبتش بود ــ و نميگذاشت اين کار را بکند.
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براي اينکه ته دلش از ارتش بيشتر ميترسيد تا از خميني .شش ماهه آخر محمدرضا شاه،
شش ماهه باور نکردني است .يعني اصال با هيچ منطقي نميخواند .من بسيار کوشيدهام
داليلي ،توجيهاتي پيدا کنم و بياورم .ولي از دليل و توجيه گذشته است .بکلي يک فضاي
سوررئاليستي بود و شاه در يک فضاي سوررئاليستي عمل ميکرد؛ نامربوط “همه
تصميماتش نامربوط“ هرچه ميگفت و ميکرد پرت ،بيربط و اشتباه بود .نميدانم در
ذهنش چه ميگذشت .ميگويند تاثير داروهائي بود که به او ميدادند .نميدانم .ولي شايد
تنها توضيح درستش باشد؛ هرچند او همواره در برابر بحران فلج ميشد .درس بزرگي که از
دوران انقالب ميتوان گرفت اين است که دودلي و بيتصميمي و از اين شاخ به آن شاخ
شدن و دو يا حتا چند استراتژي را با هم دنبال کردن نسخه شکست است.
اميرحسينی ــ اشاره کرديد که بعضی از افسران ارتش در طول سالها حکومت
هر دو پادشاه پهلوی فکر نوعی کودتا به ذهنشان رسيده بوده است .میخواستم
درباره سپهبد زاهدی از شما پرسشی بکنم .آيا درست است که بعداز  28مرداد،
يعنی نه بالفاصله فردای  28مرداد ،به هر حال در دوران نخستوزيری ،سپهبد
زاهدی با پادشاه دچار اختالفاتی شد و به نوعی مايل بود که قدرت را به تنهايی
در دست بگيرد که شاه سرانجام ايشان را به نوعی به تبعيد به ژنو فرستادند؟ به
هرحال جدا از مطالعه ژرف شما در زمينه تاريخ ايران ،به دليل وابستگی
خانوادگی شما اين مسايل را نزديکتر از هر محققی ديدهايد و شنيدهايد.

همايون ــ اختالفات از بازگشت شاه شروع شد .شاه در فرودگاه ديد که نصيري سرتيپ
شده است .چون سپهبد زاهدي گفته بود که برو و درجه سرتپيات را بزن .و شاه در مورد
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
ناراضي بود و به سفير آمريکا هم گفت .تا جايي که سفير آمريکا به او گفته بود اين مرد
زندگي اش را به خطر انداخت و شما را برگرداند .شاه گفته بود بله البته ،ولي با من هيچ
مشورتي نشده است .شاه از همان شايد ماه اول در صدد برداشتن زاهدي بود .ولي زاهدي
در زندگياش هرگز در صدد برداشتن شاه برنيامد و وفاداري صفت برجسته او بود .خيليها
هم در آن مدت که شاه از ايران رفته بود به او گفته بودند که لزومي به بازگشت شاه
نيست و خودت ميتواني اين کشور را بگيري .ولي او اصال در خيالش نميگنجيد و تا
پايان زندگياش هم با اينکه خيلي تلخکام بود ولي به پادشاهي ،به محمدرضا شاه ،وفادار
ماند .منظورم از افسراني که در اين فکر بودند يکي آن سرهنگ پوالدين معروف بود که
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براي رضاشاه طرحي ريخته بود .يکي هم سرلشگر قرني بود که براي محمدرضا شاه در
سال  19۵8/1337خيال کودتا در سر داشت .ولي زاهدي هرگز جزء آنها نبود .مشکل
زاهدي با محمدرضا شاه همان مشکل مصدق بود و قوامالسلطنه .زاهدي هم معتقد بود که
شاه بايد سلطنت کند نه حکومت؛ و اعتقاد زيادي هم به توانائيهاي محمدرضا شاه
نداشت .اگر درست نگاه کنيم زاهدي حق داشت فکر کند که پادشاه بايد آن باال باشد و
مسئوليت نداشته باشد و کسي او را نتواند مورد حمله قرار دهد و نخستوزيران بايد مسئول
باشند و بيايند و بروند .اين گرفتاري عمده سپهبد زاهدي با محمدرضا شاه بود.
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شش
نگاه “پايانی“

اميرحسينی ــ شما در کتاب “ديروزو فردا“ و همين طور در گفتگويی که با هم
داريم بعضی وقتها بسيار تند از دوران محمدرضا شاه انتقاد کردهايد ،از بعضی
سياستهای ايشان .در عين حال فرموديد که اولين کسی بوديد که خواستار
تشکيالتی شديد که برگرداندن پادشاهی مشروطه به ايران را هدف خودش قرار
داده باشد...

همايون ــ پادشاهي پهلوي
اميرحسينی ــ پادشاهی پهلوی بله .و حاضر نشديد با ارتشبد اويسی وارد
هيچگونه همکاری بشويد .اين دوگانگی را ،دستکم آن طوری که من میبينم،
شايد هم دوگانگی نباشد ،اين را شما چگونه توضيح میدهيد؟

همايون ــ من در بررسي همه تاريخ صد ساله گذشته ايران و شخصيتهايش همين اندازه
بيپروا و انتقادي هستم .همه را با اين نظر تند انتقادي نگاه ميکنم .براي اينکه همه را
دچار معايب بسيار سخت ميبينم .علت اين هم که ما در صد سال گذشته پياپي شکست
خوردهايم اين بود که مسئوالن ،دست درکاران ،سياستگران ،زمامداران ،پادشاهان،
روشنفکران ،مخالفان ،موافقان ،همه دچار اشکاالت بسيار بزرگ بودند .من ميخواهم که
آينده سياست و اجتماع ايران و فرهنگ سياسي ايران از کم و کاستيهاي اين صد ساله و
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اين افراد بدور باشد .و اين فقط با بررسي انتقادي ،هم بيطرفانه ،هم بيمالحظه سياسي و
شخصي ،صورت خواهد گرفت .بايد با حقيقت آن جور که بود روبرو بشويم و آن را با
روشن ترين بيان به مردم بگوييم که ديگر اشتباهات و معايب تکرار نشوند .ولي من هميشه
طرفدار پادشاهي پهلوي در شکل پادشاهي مشروطه بودهام .حاال مدتي تاکيد مشروطه را
روي سويه (جنبه) توسعه اقتصادي و اجتماعياش ميگذاشتم ولي از آغاز دهه شصت /
چهل دست کم ،تاکيد را روي سويه توسعه اقتصادي و سياسي ،هر دو گذاشتم .هنوز هم
به همين اعتقاد هستم .امروز البته فکر ميکنم که بايد بيشتر تاکيد را روي توسعه سياسي
بگذاريم .براي اينکه کارهائي که در زمينه اقتصاد شد به هر حال يک زير ساخت مادي و
فرهنگي در ايران بوجود آورده است .من تناقضي نميبينم .آنها اتفاقا دچار تناقض بودند.
من طرفدار پادشاهي بودم و از سويههاي منفي پادشاهي هم بيش از هر کسي انتقاد کردم.
نه بدگويي .زيرا اگر قرار باشد ايران نظام سياسي با ثباتي داشته باشد و دمکراسي هر روز
به خطر نيفتد پادشاهي مشروطه شکل حکومت مناسبتري براي ماست؛ و اگر قرار باشد
پادشاهي در چهارچوب نظام دمکراتيک بماند ميبايد از معايب گذشته پاک شود .شناختن
معايب چنانکه ميبينيم گام نخستين است.
اکنون اگر ما نتوانيم از بيم پارهاي هواداران پادشاهي حقايق گذشته را بگوئيم فرداي
بازگشت پادشاهي چگونه خواهيم توانست به گفتن حقايق روز جرئت کنيم؟ بيست و چند
سال است ميگويند حاال وقت اين سخنان نيست (پس چه وقتي است؟) ولي ديديم که به
اندازه کافي وقت براي هر سخني و رفتن به ژرفاي هر موضوعي بوده است .اما اصال
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
شوند .از اين گذشته چنانکه در پيش گفتم بازنگري انتقادي گذشته براي ما يک ضرورت
سياسي حياتي است .ما براي رسيدن به يک همرائي  consensusاصولي نميتوانيم تا
مرگ همه طرفهاي جنگ هفتاد و دو ملت صبر کنيم .در بازنگري انتقادي ،دلهاي
نازک کساني بدرد ميآيد ولي چارهاي نيست .درمان درد بزرگتر جنگ صليبي ما در سده
بيست و يکم ،بيشتر اهميت دارد .هيچ پيشرفتي از علم گرفته تا سياست تا زندگي شخصي
بي بازنگري گذشته نميشود .بازنگري هم يعني بي پيشداوري ،وگرنه ميبايد نامش را
بازتوليد گذاشت.
اين استدالل که مخالفان عيبها را ميگويند و موافقان الزم نيست اين کار را بکنند
درست نيست زيرا مخالفان تنها عيبجوئي ميکنند ولي کار ما جنبه عيبجوئي ندارد؛
دلمشغولي ما ستايش کردن يا عيب گفتن نيست .ما يک دوره تاريخي را نقد ميکنيم که
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به انسان فرزانگي بيشتر ميدهد .نقد گذشته براي امروز و آينده الزم است .براي يک طرح
سياسي که همه گوشههاي زندگي جامعه را بپوشاند نميتوان نگرش انتزاعي داشت.
مي بايد آن طرح را روي زمينه کلي جامعه گذاشت و اين زمينه کلي از آنچه واقعيت جامعه
را تشکيل ميدهد جدا نيست .تاريخ ،بويژه تاريخ همروزگار ،آن زمينه کلي و واقعيت جامعه
است .ما آنيم که تاريخمان نشان داده است .اگر ميخواهيم چيز ديگري بشويم ميبايد آن
تاريخ را بشناسيم و نقد کنيم و از آن درگذريم .در شرايطي که ما هستيم هيچ نيازي به
اين نيست که نيمه کاره فکر کنيم؛ اصال هيچگاه نبايد نيمه کاره فکر کنيم .انقالب و
حکومت اسالمي به يک دوره تاريخ ايران پايان داده است .جامعه ما از اين مزيت برخوردار
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.
ما به عنوان تبعيديان از اين مزيت نيز برخورداريم که سياست را هم به مقدار زياد از
مالحظات قدرت آزاد کنيم و به کنه آن برويم که رساندن جامعه به جائي است که افراد در
باالترين حد خود تکامل يابند؛ همان زندگي در فضيلت ارسطوئي .سياستبازي که همهاش
به آن پرداختهايم ما را در اين حد نگه داشته است .چگونه است که چندي هم سياست را
در معناي درستش بگيريم؟ بتوانيم جهان را تنها از نظرگاه پرستش و نفرت ،دوستي و
دشمني بي مرز و جاه طلبي و فرصتطلبي محض نبينيم و بجاي شخص بر امر cause
تمرکز يابيم؟ کساني که فکر ميکنند اشاره به کم و کاستيهاي گذشته بخت رسيدن ما
را به قدرت از ميان ميبرد ميبايد در نظر داشته باشند که آن کم و کاستيها مايه اصلي
شکست ما بود و نخست ميبايد آنها را بشناسيم تا از خود دور کنيم؛ و دوم ،ديگر هيچ چيز
را نمي شود پوشيده نگهداشت .ما توانائي آن را داريم که با گفتن همه حقيقت ،از جمله
خوبيها و نيرومنديها با مردم روبرو شويم و نه تنها در اين جبهه آسيبپذير نباشيم بلکه
حقيقت را در خدمت امر خود قرار دهيم.
من در اين سالها به عمد درپي طرح مسائلي بودهام که در انگليسي به آن خالف سياست
ميگويند (عنوان يکي از سخنرانيهايم در سفري به کانادا همين بود ).بسيار شده است که
در آغاز سخن به شنوندگانم يادآور شدهام که براي گفتن چيزهائي که خوششان بيايد
نيامدهام .جامعه ايراني بيش از اندازه در قالبهاي ذهني نامناسب مانده است و روشنفکران
که نقششان چالش کردن خرد متعارف  conventional wisdomاست بيش از اندازه اسير
حسابهاي سياسي هستند و سياستبازي رهايشان نميکند .آنچه ما با آن روبروئيم يک
بحران سرتاسري و همه سويه است .کساني ممکن است از اين موقعيت بهراسند ولي به
نظر من فرصت يگانهاي براي زيرورو کردن بسياري باورها و عادتهاي ذهني پيش آمده
است .بحران يعني شدني بودن همه چيز ،و بحران را نمي بايد بيهوده گذاشت ،اگر چه به
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بهاي برانگيختن مخالفتها باشد .دگرگون کردن انديشه و گفتمان سياسي بيش از
محبوبيت اهميت دارد.
اميرحسينی ــ جناب همايون به عنوان پرسش آخر ،امروز که به زندگی خودتان
نگاه میکنيد ،به سالهايی که پشت سرگذاشتهايد ،چه کاری را نمیپسنديد،
يعنی چه کاری را فکر میکنيد که بهتر بود در زندگی سياسیتان نمیکرديد؟
فرضا آيا فکر نمیکنيد که اگر شما آن دوره يک ساله وزارت را نداشتيد بعد از
انقالب دردسر کمتری میداشتيد؟ يا حرفتان در جامعه امروز ايرانی در خارج
پذيرش بيشتری میداشت؟ بخش دوم پرسش اينست که اگر امروز باز پانزده
ساله میشديد آيا باز هم به سياست میپرداختيد يا اينکه دوست میداشتيد
پزشک باشيد يا اينکه مهندسی باشيد ،نقاشی باشيد؟

همايون ــ اگر دوباره به دنيا ميآمدم باز سياست را انتخاب ميکردم .چون با سرشت من
سازگاري دارد و من هرچه فکر ميکنم ،هر حس من ،هر لحظه زندگيم با سياست به
معناي امر عمومي ،يافتن راهي براي اينکه جامعه تغيير کند و بهتر شود ،همراه است .اين
است که من در خوراک هم نگاه ميکنم ببينم که آشپزي ايراني را چکار ميشود کرد که
جهانگير بشود .از خيابان که ميگذرم به فکر حمل و نقل شهري در ايران ميافتم .اين کار
من است .همه زندگيم در چارهجوئي براي اين کشور گذشته است .انتقاد هم که کردهام
هميشه همراه با راهحل بوده است .زيرا عيب گرفتن را سترون ميدانستم .انسان ميبايد
توانائي آن را داشته باشد که خود را بجاي ديگري بگذارد .پي بردن به اينکه در ذهن
ديگران چه ميگذرد هميشه ممکن نيست ولي دستکم ميتوان خود را در جاي ديگران
گذاشت :اگر من بجاي کسي که از او انتقاد ميکنم باشم چه خواهم کرد؟ اين عادت ذهني
به اضافه دلبستگي هميشگي و هر لحظه به امر عمومي مرا به سياست ميکشاند .بله حتما
به سياست ميپرداختم .آبشخور رودخانه زندگي من ادبيات و تاريخ و سياست است و
همين از من ميآيد.
کارهايي که نميکردم بيشمار است .چون زندگيم را وقتي نگاه ميکنم اشتباهات بسيار
زياد درش هست .اولين اشتباه و شايد بزرگترينش اين بود که خيلي پيش از موقع وارد
کار سياسي شدم .پيش از آنکه دانش سياسي پيدا کنم ،پيش از آنکه درسم را خوب
بخوانم ،وارد کارهاي عملي سياسي شدم که مسير زندگيم را منحرف و غيرعادي کرد و
فرصتهاي زيادي را از من گرفت .عقبافتادگي درسي نگذاشت از آغاز جواني دنبال کار
منظمي بروم و به عقبافتادگيهاي بزرگ در زندگي رسيد؛ يکي از اعضاي بدنم را بيهوده
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از دست دادم .بدبختانه بيشتر مردمان بزرگترين تصميمهاي زندگيشان را در سنيني
مي گيرند که کمتر از هميشه آمادگي دارند .اشتباه بزرگ ديگر اين بود که پس از سقوط
کابينه در ايران ماندم .کامال ميشد ديد که فاجعه در پيش است .هرگز نميتوانستم ابعاد
ضعف مرگبار شاه و ميانتهي بودن جامعه روشنفکري و سياسيکاران ايران را پيشبيني
کنم .اشتباهات ديگر در زمينه زندگي شخصيام طبعا خيلي کردم .خيلي فرصتها را براي
اينکه زندگي راحتتري داشته باشم از دست دادم که بيشمارند و پرداختن به آنان سودي
ندارد .هر زندگي از اين اشتباهات پر است .اما يک تصميم درست گرفتم که بسياري
اشتباهات را جبران کرد و آن ازدواجم بود.
ولي در مورد آن دوره وزارت ،اگر به وزارت نميرسيدم پيش از انقالب به زندان نميافتادم
و در روزنامه آيندگان مينشستم و با انقالب مبارزه ميکردم ،و به احتمال زياد همانگاه مرا
ميکشتند .در روزنامه آيندگان دوبار در سالهاي دهه پنجاه بمب گذاشته بودند .من از
همان هنگام آماج بودم .پس از انقالب از دوستي که در آن سالها در کتابخانه دانشگاه
کار ميکرد شنيدم که دانشجويان چپگرا ميگفتند که در جبهه مقابل از من بايد ترسيد.
روزنامه ما در ميان چپ افراطي و در بازار دشمنان سرسختي داشت( .من دشمنيهاي
سخت و دوستيهاي پرشور جلب ميکنم ).اگر به دولت نرفته بودم در جريان انقالب از
ميان رفته بودم و اگر پيش از انقالب از ميان نميرفتم پس از انقالب کشته ميشدم .چون
اهل گريز نبودم ،حتا وقتي که تهديد مستقيم متوجهم بود( .من خوب ميفهمم که هويدا
چرا ماند و دستگير شد .آنچه نمي فهمم تسليم خودش به انقالبيان بود ).وزارت سبب شد
که مرا دستگير کردند و تنها در آن وقت به خود آمدم و متوجه خطر شدم و از آن وقت
خيلي مراقب خ ودم بودم .در زندان ريش گذاشتم به اميد مبهم اينکه بتوانم فرار کنم و
وقتي هم گريختم همه احتياطها را کردم که دستگير نشوم و نشدم و از ايران موفقانه
گريختم .اگر از اين جهت نگاه کنم زنده ماندن من مرهون آن دوره وزارت است.
مسلم است که اگر در ايران به وزارت نرسيده بودم و خود را به خارج ميرساندم در بيرون
ايران قبول عام بيشتري ميداشتم .چون من شايد ده سال پس از انقالب را در خارج
صرف نشان دادن دوباره و تثبيت دوباره موقعيت خودم در جامعه ايراني کردم و آن ده سال
را ميتوانستم صرفهجويي کنم .خيلي فرصتها در اين بيست سال از دست من رفت و به
همان دليل بود .روي دشمنيها ،روي کينهها ،روي حسادتها ،روي هرچه که بيشترش
مربوط به آن دوره وزارت ميشد .باز از طرف ديگر ميتوانم بگويم اگر در خارج موقعيت
بهتري پيدا ميکردم يکي از آماجهاي مهم جمهوري اسالمي ميشدم و احتمال ترور من
بيشتر ميشد .نميدانم .هيچکدام اينها را نميشود مسلم گرفت ،همه اينها عواملي است که
ميتواند به حساب بيايد .انسان در چنگال تصادفاتي است که بيشترشان دور از کنترل او
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هستند .سلسله اگرها قطع نميشود .نگرش قضا قدري به زندگي البته به درد صوفيگري و
فلسفههاي خوب مردن ميخورد و انسان سازنده پويا ميانهاي با آن ندارد .ولي کاراکتر ما
سرنوشت ماست.
من از آغاز با سختي سر و کار داشتهام ،سختيهائي که براي جهان محدود يک کودک
حساس ،ابعاد تراژيک پيدا ميکند ،و در سرشت من است که کارها را از جاي دشوارتر آغاز
کنم ،به گفته مسيح از در تنگ بدر آيم؛ پيروزي آسان را قدر ندانم .ميل به تفاوت داشتن
در بيشتر زندگيام ،هم سودمند و هم ناگزير بوده است ،ولي اين فضيلتي است که چنانکه
ارسطو متوجه شده بود ،مانند هر فضيلت ديگري وقتي به زيادهروي کشيد ،عيب شد.
پيرامون من در همه اين دهههاي دراز نوآموزي نيمه کاره جامعه ايراني در مکتب تمدن
فرنگي ،چنان بوده است که ناگزير از رويکرد و رفتار متفاوت بودهام .همرنگ جماعت شدن
بهاي سنگيني بوده است که همواره نميتوانستهام بپردازم .بزرگترين مشکلم در زندگي
اين بود که نميتوانستم نظر نه چندان باالئي را که به پيرامونم داشتهام پنهان کنم .جامعه
ما سهم بيش از اندازهاي از ناداني و ابتذال و بي اخالقي داشته است و تغيير دادن جامعه،
آرمان هميشگي من بوده است .زماني به دوستي گفتم که ايران کشور جالب توجهي است
چون بايد آن را تغيير داد .چنين سودازدگي تفاوت داشتن و تغييردادن ،ناگزير به زياده
رويهائي ميکشد که زندگي را دشوارتر از آنچه ميبايد ميسازد و حتا مانند مورد من
پيوسته در معرض نابودي ميگذارد .بسيار جاي شگفتي است که با اين زندگي در
سرکشي ،خطرناک زيستن نيچهاي ،من باز دوام آوردهام و “روزگارم بد نيست “.اکنون که
به گذشتهام مينگرم ميبينم آنچه توانستهام براي ناممکن کردن بيشتر چيزهائي که از آن
برامدهام ،از جمله ديرزيستن ،انجام دادهام و با اينهمه تنها من ميتوانستم از آنها برآيم.
اما اينکه آيا پشيمانم از اينکه به وزارت رفتم يا نه؟ نه ،حقيقتا پشيمان نيستم .براي اينکه
بعد تازه اي به زندگي من و شخصيت من و تفکر من داد .نظر مرا باز کرد .از کتاب بيرون
آمدم ،از الي صفحات روزنامه بيرون آمدم .اکنون خيلي بهتر کارکرد قدرت را ميبينم و
بيشتر در مييابم که چرا سياست ،که ريمون آرون ميگفت[ ،مانند اقتصاد] عرصه کمبود و
تنگي است .در ميان کساني که در گروههاي مخالف فعاليت ميکنند اين نقص را من در
همه تقريبا ميبينم که کارکرد قدرت را نميشناسند و از حکومت تصورات دست دوم دارند.
اينهم باز يک مزيتي بود که نصيبم شد .يک مقداري هم کار براي آن کشور در آن يک
ساله توانستم بکنم .هر چند اگر دوباره به آن دوران باز ميگشتم با پافشاري و شتابزدگي
بيشتري عمل ميکردم .از همه اينها گذشته رسيدن من به چنان ايستگاهي در زندگي،
ناگزير ميبود .مسيري که از کودکي اختيار کردم ناچار به آنجا ميکشيد .من در همه
زندگي يک آدم عمومي بودم ،صرفنظر از مقام و موقعيتي که داشتم؛ با چنان نگرشي به
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خودم و جائي که قرار داشتم نگاه ميکردم .حتا در رفتار و زندگي خصوصيام چنان
مالحظاتي در بسياري موارد جلوم را ميگرفت و با آزادي همگنانم رفتار نميکردم.
نزديکانم نيز مرا با چنان نگاهي مينگريستند.
پشيماني دو معني دارد .نخست ،احساس اينکه نتيجه تصميم با انتظار نميخواند .در اين
معني انسان ميتواند در بيشتر اوقات پشيمان شود .دوم ،آرزوي اينکه هرگز چنان تصميمي
گرفته نمي شد .من به اين معني پشيمان نيستم .مشکالتي که پس از گريز از ايران با آن
روبرو شدم و گذشته از تنگي زيست ،همهاش از دشمنيها برخاست ،بزرگترين چالش
زندگيم بود و من از چالش هرچه بزرگتر باشد بيشتر ميگيرم .ديگران شايد نتوانند حالتي
را که دربرابر سختترين مبارزات و دشمنيها به من دست ميدهد و بهتر از همه ميتوانم
آن را با صفت اهتزاز بيان کنم دريابند .اين عيب بزرگي است ،ميدانم ،ولي نخستين
واکنش من دربرابر چالشها جنگيدن است و تنها آنگاه به زور ،خود را به کنار آمدن ــ اگر
جاي آن باشد ــ وا ميدارم .هميشه هر اتمام حجتي را رد کردهام .عکسي از کودکي من و
برادرم سيروس هست ،لحظه گويائي از روحيات ما که عکاس هوشمند گرفت .من پنج
ساله بودم و او سه سال داشت .ما زياد حرکت ميکرديم و عکاس به ما تشر زد .نگاه تند
من به او ،در عمل به دوربين ،بهترين نشان دهنده اين سويه (جنبه) از کاراکتر من است.
سه دهه پيش من يک تن بودم و همه دشت از دشمنان پوشيده بود .از آن دشمنان اندکي
در ميدان ماندهاند و عموما به من خدمت کردهاند .از داشتن بسياري از آن دشمنان
خرسندم .انسان را به دشمنانش بيشتر ميشناسند؛ از قول بيهقي “دشمن چنين بايد( “،البته
نه سرش ،باز از قول او ).در بزرگترين مصافها با دشمنان مهمتر ،احساس شادي و سپاس
از اينکه در چنان جائي هستم و از چنان اموري دفاع ميکنم سهمي براي دشمني و کينه
نميگذاشت .دشمن داشتن از آغاز برايم جزء الزم زندگي بشمار ميرفته است و
دشمنيهاي ناالزم بسيار براي خود تراشيدهام .اما دشمني مرا نميآزارد .بجاي دشمن به
پيشبرد امر خودم ميپردازم .او را از زندگيم حذف ميکنم تا جائي که اندک اندک چهرهاش
هم فراموشم ميشود .بسياري از آنچه کرده و انديشيدهام پاسخي به دشمنيها ،و نه
دشمنان ،بوده است که از اين نظر بر من منت دارند .مرا وادار به بهتر شدن کردهاند .عادت
کردهام در هرچه ميگويم يا مينويسم حمالت احتمالي دشمنان را درنظر بگيرم و راه را
پيشاپيش بر تحريف و نکتهگيريهاي آنان ببندم .کسي را نميشناسم که به اندازه من با
دشمني ديگران ــ و نه دشمني با ديگران ــ زيسته باشد .دو رژيم ،رژيمي که به آن
خدمت کردم و رژيمي که همواره با آن جنگيدهام (يکي از نخستين کسان که با آن
جنگيده ام) ،در پي نابوديم برآمدند؛ مردمان بيشمار کار و زندگيشان را گذاشتند و هنوز
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معدودي ميگذارند که مرا متوقف کنند .به نظر نميرسيد هيچ بختي داشته باشم .اما
اينهمه در واقع هديهاي بود که روزگار به من داد .چه فرصتي بيش از اين ميشد خواست؟
آن فرصت مرا به جائي رساند که ميتوانم با خرسندي به باززايش خود در سومين دوره
زندگي بنگرم .تصميمي که در ماههاي زندگي پنهاني گرفتم هرچه گذشت درستي خود را
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
جهانبيني ايراني است .هرچه ميگذرد ايرانيان فراوانتري ارزشهاي دمکراسي ليبرال و
عادات شهروندي و زيستن در يک جامعه چندگرا (پلورال) را بيشتر کشف ميکنند و از
جهان سوم و جهان اسالمي و جهان خاورميانهاي بيرون ميآيند .موانع ،بسيار است و
احتمال ناکاميها هنوز هست ولي زمان به سود اين طرح کار ميکند .در هر جا باشم با
اين نهال ميبالم .ناداني و ابتذال و حتا بياخالقي (تا حد نيهيليسم) جامعه ايراني با
آرزوهاي مردمي که ميخواهند از آن سه جهان بيرون بزنند ناسازگار است و سهم جامعه و
سياست نيز از آن ناداني و ابتذال کمتر خواهد شد زيرا جامعهها نيز مانند افراد ميتوانند
بياموزند( .از بابت بياخالقي هيچ مطمئن نيستم).
پس از شش دهه زيستن در عرصه عمومي براي نخستين بار ميبينم که در اکثريتي
هستم (يکي از مزيتهاي دير ايستادن در جهان اين است که انسان ممکن است سرانجام
اکثريت يابد ).طرح کلي که براي جامعه ايراني دارم ،گفتمان مردم ،درس خواندگان و
جوانان و بويژه روشنفکران شده است :اولويت دادن به ايران ،به منافع ملي و “ايده“ ايران؛
غربگرائي و جدا شدن از جهانهاي واپسماندگي؛ پاک شدن از عربزدگي و آزاد شدن از بند
فلسطين؛ بيرون راندن مذهب (نه مذهبيان) از سياست و حکومت ،و آخوند از زندگي
سياسي؛ حقوق بشر و برابري زنان و مذاهب .اينهمه روند آينده است ــ تا چشم کار
ميکند .توسعه و پيشرفت ،ناسيوناليسم ايراني و انديشه آزادي و ترقي مشروطه ،به جاي
مرکزي خود بازگشته است .بتهائي که نسل من و دو نسل پس از من براي خود ساختند
به اندازه واقعيشان ميرسند که براي پارهاي از آنان به ناپديدي رسيده است .حزب
مشروطه ايران ،که سهمي اندازه نگرفتني از زندگيم را بر آن گذاشتهام از مايههاي
اميدواري من به آينده است .در توسعه سياسي ايران ،در کمک به آوردن عنصري از تعادل
در رفتار و گفتار ،و انديشيدن به خير عمومي در بدترين روياروئيها ،سهم اين حزب نيز
مي تواند اندازه نگرفتني باشد.
من نيز مانند هرکس ديگري .وقتي انسان به گذشته مينگرد فکر ميکند که اگر دوباره
فرصت زيستن آن زندگي را ميداشت ،خيلي کارهاي ديگر ميکرد که انجام نداده و خيلي
کارها را نميکرد که انجام داده است .طبيعي است .نميتوانم بگويم که بهترين روزگار را
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داشتهام ولي اين اندازه هست که شايد بتوانم بگويم دستهايم پر خواهد بود که از زندگي
بيرون خواهم رفت .امروز من به جائي رسيدهام که براي بيشتر همساالنم ايستگاه پاياني
است .براي من هنوز نيمه راه است .بسياري کارها مانده است که ارتباطي به سالهاي
ماندهام ،هر چند باشند ،ندارد .درگير تالشي هستم و تا سالهاي دراز آينده ،تا آيندهاي که
در مه زمان پوشيده است ،درگيرش خواهم ماند؛ باشم يا نباشم .آنچه از زندگيم ميماند
چندان ربطي به حضور فيزيکيام نخواهد داشت .زندگيم آن خواهد بود که بر من روي
نميدهد( .اين تعبير را تازگي از کتابي گرفتهام).
به گذشته و آيندهام ،به آيندهاي نيز که بي من خواهد بود ،بي هيچ حسرت و ناخشنودي
مينگرم .دستاوردها و اشتباهاتم به يک اندازه مصالح ساختماني شدهاند که زندگانيم است.
پويش واالئي که از هنگامي که خود را شناختهام موتور زندگيم بوده است؛ و يافتن آن “دل
دانا“ي شعر فارسي که تا مدتها معنياش را نميفهميدم (و آن نيکي زيباشناسانهاي است
که به قول برادرم شاپور با انتلکت بهم ميرسد) مرا به بيش از اين نرسانده است و غمي
نيست .ديگران ميتوانند از اينجا آغاز کنند و به بيش از اينها برسند .و پس از همه اينها،
هنوز به نظر ميرسد که وقت باقي است .بايد تندتر و باالتر پرواز کرد؛ بي پرواتر و
متفاوتتر بود.
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پيوست
زندگی پس ازمردن پيش از مرگ

من مرده به ظاهر از پي جست
چون طوطي کاو بمرد و وارست
خاقاني
بر گرفته از “پرندگان مرزي“ از دکتر بهرام محيط ،چاپ لوس آنجلس 2002
چنانکه يک دولتمرد انگليسي گفته است در سياست يک بعد از ظهر ميتواند به اندازه يک
زندگي باشد .براي من همه چيز از يک تلفن وزير دربار ،هويدا ،آغاز شد .روزي در نيمه
دي  / 13۵6اوايل ژانويه  1978به دفتر من در وزارت اطالعات و جهانگردي زنگ زد و
گفت مقالهاي است که فرمودهاند هرچه زودتر در يکي از روزنامهها چاپ شود و برايت
ميفرستم .روز بعد هنگام تنفس ناهار در کنگره حزب رستاخيز در حالي که با گروهي
گرداگرد من به عنوان رئيس کميته اساسنامه دنباله بحثهاي کميته را گرفته بوديم آقاي
علي غفاري رئيس دفتر وزير دربار که هويدا از نخستوزيري با خود برده بود نزد من آمد و
پاکت بزرگي سفيد رنگ به من داد .من سخت گرفتار بودم و بيم آن داشتم که پاکت را در
جائي فراموش کنم .نگاهم به دوستم آقاي علي باستاني خبرنگار اطالعات افتاد که در آن
نزديکي بود .پاکت را به او دادم و گفتم براي چاپ به سردبير روزنامه برساند ،اما وقتي
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متوجه مهر بزرگ و طالئي وزارت دربار روي پاکت شدم آن را پس گرفتم و پاکت را باز
کردم و چند صفحه ماشين شده درون آن را به او دادم.
فردا در گرماگرم جلسهاي در وزارتخانه ،آقاي احمد شهيدي سردبير نشريات اطالعات تلفن
کرد و گفت ميدانيد مقالهاي که فرستاده شده چيست؟ من طبعا نميدانستم .گفت حمله
به خميني است .گفتم باشد ،دستور رسيده است که چاپ شود .گفت اگر چاپش کنيم در قم
ميريزند و دفتر روزنامه را آتش ميزنند .گفتم چارهاي نيست و خودتان ميدانيد دستور از
کجاست و کاري نميشود کرد .گفت چرا ما چاپ کنيم؟ گفتم فرقي ندارد و يک روزنامه
بايد چاپش کند و اطالعات از همه روزنامهها بيشتر در اين (آن) دوره برخوردار شده است.
يک دو ساعتي بعد نخستوزير دکتر جمشيد آموزگار تلفن کرد که آقاي فرهاد مسعودي
صحبتي درباره مقالهاي کرده است؛ موضوع چيست؟ گفتم امر کردهاند چاپ شود .او هم
گفت البته بايد چاپ شود و به دنبال تاييد نخستوزير ،روزنامه اطالعات دو روز بعد مقاله
را در يک صفحه داخلي چاپ کرد و چنانکه آقاي شهيدي پيشبيني کرده بود طالب قم
به دفتر اطالعات حمله کردند .ولي از آن بدتر شورشي در آن شهر برخاست که بر اثر
زيادهروي ماموران انتظامي و بکاربردن سالح آتشين بجاي سالحهاي ضد شورش شش
تن در آن کشته شدند.
آن مقاله را شمار اندکي خواندند ولي پيامدهاي رويداد قم باال گرفت ،تا آتش زدن سينما
رکس آبادان که چنان روحيه شاه را درهم شکست که به سياست امتيازدادن ،و بزودي
تسليم ،به نيروهاي انقالبي روي آورد .کابينه ما پس از آن جنايت وادار به کنارهگيري شد
و در سه کابينه بعدي که هر دو سه ماه جاي خود را به ديگري ميدادند ،به منظور جلب
محبت انقالبيان ،آغاز به گرفتن جمعي از سران پيشين کردند .البته تصفيه حسابهاي
شخصي و سياسي نيز در آن اوضاع بهمريخته سهم خود را ميداشت .نوبت من در موج
دوم دستگيريها و روي کار آمدن حکومت به اصطالح ارتشي رسيد که در دو سه روز اول،
خري در پوست شير بود و بزودي به پوست اصليش در آمد و از همه بيشتر ضعف نشان
داد.
چند روز پس از کنارهگيري از وزارت اطالعات و جهانگردي ،روزنامه اطالعات در مقاله
تندي با مبالغههاي بسيار مرا مسئول چاپ آن مقاله ضد خميني شمرد و هيچ اشارهاي به
اين نکرد که آن مقاله به دستور شاه و در پاسخ حمالت خميني به شاه نوشته شده بود .آن
مقاله پس از مرگ پسر خميني و در پاسخ حمالت خميني از عراق و هوادارانش در قم
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چاپ شد که مرگ او را کار ساواک ميدانستند و آشکارا برکناري شاه را ميخواستند .در
تهران ،بازاريان و مخالفان پادشاهي مجلس سوگواري بزرگي براي پسر خميني گرفته
بودند که مخالفت علني با شاه بشمار ميرفت ،و شاه مانند معمول که هر انتقادي را از
هرجا با انتشار مقاالتي از آن گونه پاسخ ميگفت فکر کرده بود ميتواند به خميني
ضربهاي بزند .اطالعات ،نويسنده مقاله را که اتفاقا نام کوچک او نيز علي است ،و نيز نقش
رئيس دفتر مطبوعاتي وزير دربار را که از نخستوزيري با او رفته بود و مقاله به سفارش او
تهيه شده بود ميشناخت ،ولي به نظرش رسيده بود که من آماج کم خطرتري هستم.
از آن پس من يکي از دشمنان مردمي شدم که کم کم خميني را ميپرستيدند و تصويرش
را در ماه ميديدند ولي يکي از هزارانشان نيز مقاله را نخوانده بود .به گفته شاعران ،نشانه
تير سرنوشت بودم .دوستانم اصرار ميکردند که از ايران بروم ولي من نميخواستم فرار
کنم .با همه پيغامهاي تهديدآميز در خانهام نشستم و افراد ،گروه گروه و هر کدام به دليلي
به ديدنم ميآمدند .در همان روزها وزير اطالعات و جهانگردي تازه از من درباره ماجراي
مقاله پرسشي کرد که به او گفتم .به رئيس دفتر شاه نيز که تلفني به من کرد اطمينان
دادم که پاسخي به مقاالت روزنامهها نخواهم داد و پاي دربار را به ميان نخواهم کشيد .در
آخرين ديدار از دو ديداري که با هويدا،که او نيز خانهنشين بود ،داشتم به من گفت نام هر
دو ما در يک ليست است .چند روز پس از آن هم کسي تلفن بيمعنائي کرد که بعدا
دريافتم براي اطمينان از ماندن من در تهران بوده است .کمتر کسي باور ميکرد من به
خارج نرفته باشم.
يک دو هفتهاي بر نيامد که روزي من و خانمم به ناهار در خانه آقاي محمود کاشفي ،وزير
مشاور پيشين و همکار و دوستم ،ميهمان بوديم با چندتني از دوستان و همکاران کابينه،
که در ساعت يک بعد از ظهر گوينده خبر تلويزيون اعالم کرد شاه پيامي به مردم
ميفرستد .روز  1۵آبان ( 13۵7اکتبر  )1978بود و کابينه ارتشي به شتاب سرهم شده بود.
ما به تصوير شاه که الغر و ازهم گسيخته متني را از رو و با لکنت و صداي ضعيف
ميخواند خيره شده بوديم .شاه در روز تعيين حکومت ارتشي که همان اعالمش لرزه بر
مخالفان انداخته بود به مردم ميگفت پيام انقالبشان را شنيده است و از آنها خواهش
ميکرد لطف کنند و بگذارند او با فساد و زورگوئي حکومت مطلقه خودش مبارزه کند و به
آنها اطمينان ميداد که از حکومت ارتشي نترسند.
هيچيک از ما نميدانست چه بگويد .با سرگشتگي کامل از هم وداع کرديم و ما به خانه
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بازگشتيم .در ساعت يک بامداد مستخدم ما در اطاق خواب را زد و ما را بيدار کرد و گفت
يک عده آمدهاند و با آقا کار دارند .من بالفاصله به رختکن رفتم و لباس پوشيدم و در
سرسراي پائين دو سه تن را منتظر خود يافتم .آنها گفتند چند ساعتي با من کار دارند ولي
من ديگر پس از يک غفلت سه ماهه بيدار شده بودم و ميدانستم که پايانم فرارسيده است
و ميبايد به هرچه هشياري در من است و ياري استثنائي بخت تکيه کنم .مرا سوار
اتومبيلي کردند و جيپي هم از مردان مسلح به دنبالمان بود .در اتومبيل يکي از ماموران با
تلفن به مافوقش خبر داد که مرا دستگير کردهاند.
زندان من در دژبان يا پليس نظامي در پادگان جمشيدآباد بود .در دو اطاق بزرگ ،تخت
خوابهائي که با کمدهاي کوچک از هم جدا ميشدند گذاشته بودند و من در آنجا پانزده
تني از سران سياسي و نظامي پيشين و يکي دو مقام سطحهاي پائينتر را ديدم که همه را
همان شب دستگير کرده بودند .نخستين شب بيشتر به گفتگو گذشت؛ فردايش خانوادهها
اسباب ضروري را براي زندانيان آوردند .اندکي بعد اولين دسته مقامات مهم سياسي و
نظامي که در موج اول دستگير شده بودند از زندان موقت شهرباني نزد ما آورده شدند و
اطاقهاي بيشتري به ما داده شد .بيشتر ما يک اطاق کوچک انفرادي داشتيم که پيش از ما
افسران زنداني بيشماري را در خود جا داده بودند .خوراک ما خوراک افسران پادگان بود و
براي دو سه نفري از خانهشان خوراک ميآوردند .به ما لباس زندانيان که روايت مختصر
شدهاي از اونيفورم سربازي بود داده بودند که تنها من ميپوشيدم .زندانيان لباسهاي خود را
براي شستشو به خانه ميفرستادند و من به لباسشوئي بيرون ميدادم .شماري سرباز
وظيفه براي نگهباني و خريد از بيرون و کارهاي ما بودند گمارده بودند .رفتار با ما
آميختهاي از زنداني و وزير پيشين بود .در هفته دو روز هربار نيم ساعت زير نگاه افسر
نگهبان مالقات داشتيم.
وزيران زنداني ،مرداني پرمايه و روزگارديده ،عموما روحيه خود را نگهداشته بودند ،هر چند
هنگامي که شاه از ايران رفت تلخي کساني را که عمري در خدمت به کشور و رژيم
گذرانده بودند و يکي از آنان نيز آلودگي مالي نداشت خوب ميشد احساس کرد .آنها ديگر
به دشمنانشان واگذاشته ميشدند .دو سه تني دفاعيات خود را مينوشتند که يکي از آنها
را ،شرحي که زنده ياد منصور روحاني در باره کشاورزي ايران نوشته است ،بعدها خواندم و
سند گرانبهائي است که ميبايد انتشار يابد .بقيه زمان را به بهترين صورتي که ميشد
ميگذراندند .يکي از زندانيان ،معاون شهرداري تهران ،که با رئيس پيشين اطاق اصناف،
همنام و برخالف همنامش مرد ساده خوب درستي بود و احتماال با اشتباهي دانسته ،بجاي
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او زنداني شده بود از خوئي در نجف تقليد ميکرد و توضيحالمسائل او را مي خواند .يک دو
بار خواهش کرديم تکههائي را برايمان بخواند .اما چون با قاه قاه خنده ما روبرو شد ديگر
براي ما نخواند و ما شبها کتاب را از او به زور ميگرفتيم و تفريح ميکرديم .هيچگاه وقتي
براي آشنا شدن با چنان عوالمي زياد نياورده بوديم و نميتوانستيم باور کنيم که مغلوب چه
شدهايم و مردم ما به رهبري روشنفکران خود حکومت چه کساني را بجاي ما آرزو
ميکنند.
دو تن از وزيران پيشين که خود از طراحان دستگيري مقامات ميبودند يکي از همان آغاز
و ديگري در آخرين هفتهها به دام خودساخته افتاده بودند .هيچکس با آنها سخني
نميگفت و تنها زنده ياد دکترعبدالعظيم وليان ،دوست نزديک من ،بود که گاهگاه آنها را
غيرمستقيم به تازيانه زبان مشهور خويش ميکشيد .يکي از آنها دکترمنوچهر آزمون که با
ما به زندان افتاده بود آشکارا از هر خبر بهبود اوضاع رژيم نگران ميشد .او آينده خود را
درگرو ارتباطش با آخوندها ميديد و پس از گريز از زندان با پاي خود به دفتر طالقاني و از
آنجا به مقابل جوخه اعدام رفت .ديگري که براي هموار کردن نخستوزيري خودش به
آن انديشه بديع رسيده بود به دستور بختيار به ما پيوست و پاريا وار چند هفتهي را در ميان
و برکنار از ما گذراند.
پس از خواندن چند کتاب قابل مالحظه از کتابخانه زندان ،بهتر از همه “مابي ديک“ به
ترجمه باشکوه پرويز داريوش ،من به کتابهاي فراواني که برايم ميآوردند پرداختم و از
فرصت بهره شايان بردم .اما حوادث چنان ميگذشت که ناگزير از تحليل مداوم آن بوديم.
از ميان زندانيان ،من و دکتر فريدون مهدوي وزير پيشين بازرگاني ،گوشمان پيوسته به
اخبار و چشممان به روزنامهها ،هر چه بدست ميآمد ،بود و در تحليل رويدادها بر ديگران
پيشي داشتيم .تحليلها همه ياسآور بود .هرکس برنده ميشد ما بازنده ميبوديم .ما را به
موجب ماده پنج حکومت نظامي گرفته بودند و هيچ اتهامي به ما نزده بودند ولي در
مجلس و مطبوعات ،همه سخن از اعدام ما ميرفت .در کابينه بختيار در پي تشکيل
پرونده براي ما برآمدند که چيزي در ميان نبود و فرصتي هم نماند .رئيس سازمان امنيت
حتا کوشيد از فهرست جعلي خارج کنندگان ارز که دبيرکل بعدي جبهه دمکراتيک ملي با
تني چند از کارمندان بانک مرکزي فراهم آورده بود برضد ما استفاده کند .با اينهمه زمينه
سياسي و روانشناسي اعدام ما از همه سو فراهم ميشد .گروه حاکمي که شش ماه دائما
عقب نشسته بود و از هر استراتژي ناتوان بود آسانترين راه گريز خود را در قرباني کردن
کساني مييافت که بهر دليل بالگردان رژيم شده بودند( .طرفه آنکه در نهايت ،از ميان ما
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کمتر بدست اسالميان کشته شدند تا کساني که ميخواستند صندليشان را با فداکردن ما
نگهدارند).
از اواخر پائيز ،ديگر براي من ترديدي نماند که کار ما ،اگرنه زودتر از رژيم ،پايان يافته
است .در تلويزيون صفهاي صدها هزار نفري را ميديديم که خيابانها را پر ميکردند و
فرياد مرگ سر ميدادند ـ همانهاکه از شش ماه بعد گفتند همهاش توطئه خارجي بوده
است .سراسر کشور را پوشيده از زنان و مرداني ميديديم در سرسپردگي محض خود به
مرز بيخردي رسيده ،و در کين و حقانيت خود به توحش ميانبرزده ،آماده سرازير شدن بهر
هاويهي که امامشان ميخواست .مقامات رهبري را ميديديم فلج شده از ترس ،که در
سينيسم محض خود ،در يک فضاي بکلي عاري از مالحظات اخالقي و عقل سليم ،حتا
نميتوانستند به سود شخصيشان عمل کنند و با بزدلي و ندانمکاري باورنکردني ،ناو
باشکوه دولت شاهنشاهي را به صخرهها ميزدند و به گردابها ميراندند .کشوري را
ميديديم که بدترين دوران تاريخش را ،تا چشم ميتوانست به هزارههاي دور بنگرد،
تجربه ميکرد؛ زيرا اين بار به دست خودش به نکبت ميافتاد .در چنان دوزخي از نفهمي و
درندهخوئي چه اميدي مانده بود؟
به خانمم اصرار ميکردم که از ايران برود .او که براي دفاع از من در باالترين مراجع
قدرت ،و جلوگيري از حمله به من در مجلس ،مانده بود و شبها به مجامع بزرگان و روزها
به جلسات مجلس ميرفت راضي نميشد و ميپرسيد تو چه خواهي شد؟ من به شوخي
ميگفتم که عمامهاي برسر خواهم گذاشت و براي وعظ به خمين خواهم رفت( .از روز اول
در زندان ريش گذاشته بودم ،از تنبلي بود يا احساس مبهمي که در لحظههائي به ياريم
خواهد آمد ).ترکيب اوضاع خانوادگي ـ آبستني دختر بزرگمان ،بيماري پدر شوهرش در
سويس و سفر داماد ما ـ به من ياري کرد و خانمم شش روز پيش از شاه دخترمان را به
خارج برد و خيال داشت بازگردد .اوضاع و احوال سفر او ،بهتر از همه فروريختگي کشور را
تصوير ميکند .او با همه نزديکي به دربار ،تنها پس از اثبات اينکه ارزي از کشور خارج
نکرده است و عمال با لباسهائي که بر تن داشت ،توانست با تاخير و مشکالت فراوان از
ايران برود.
گريز سربازان وظيفه از پادگان از نيمههاي پائيز آغاز شد .روحيه سربازان در تهران بسيار
پائين بود .ارتش ذخيره سوخت نداشت و پس از اعتصاب کارگران نفت ،سربازخانهها گرم
نميشدند (ما هم خود را با راه رفتن دور زندان گرم ميکرديم ).خود روها بنزين نداشتند.
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در قدم زدنهاي هر روزهمان تانکها و خودروهاي نظامي را ميديديم که در محوطه پادگان
افتاده بودند .در خيابانها سربازان يا ناظر بياثر بودند يا در انفجارهاي گاهگاهي خشم،
تظاهرکنندگان را به مسلسل ميبستند و باز يک دوره بياثري ميآمد .از جمشيدآباد 600
تني گريختند .ما زندانبانان را اندرز ميداديم که نگريزند!
روز  22بهمن ( 12فوريه  )1979نزديک ساعت سه بعد از ظهر سروصداي جمعيت بزرگي
را شنيديم .يکي از ما روي شفاژ رفت و خبر داد که چندصد نفري بيرون دروازه پادگان
گرد آمدهاند و باالي سردر روي پارچه سفيدي نوشتهاند پادگان اسالمي جمشيدآباد .آنچه
پس از آن روي داد تيراندازي سخت بود که گاه از پنجره اطاقهامان به ما هم ميرسيد و
ديوارهاي بسيار سوراخ شد .چنانکه زندانبانان باقيمانده ميگفتند تظاهرکنندگان نخست با
شعارهاي برادري ارتش و مردم به درون آمده بودند ،آنگاه سربازان را در آغوش کشيده
بودند و سعي داشتند سالحهايشان را بگيرند و تيراندازي و پرتاب نارنجکها آغاز شده بود.
دستههاي چپگرائي که در آن هفتهها پادگانها و کالنتريها را ميگرفتند درعين حال به
گردآوري اسلحه نيز براي پيکارهاي بعدي نظر داشتند .در زدوخورد کوچک جمشيدآباد،
گروهي از آنها از آپارتمانهاي مقابل پادگان تير ميانداختند.
دکتر شيخاالسالمزاده وزير بهداري پيشين که از تابستان در زندان بود سخت به درمان
سربازان زخمي سرگرم بود و از فرصت گريز بهره نبرد و به دست هجومآوران افتاد .او تا
سالها بعد در زندان اسالمي ماند .در نزديکيهاي ساعت شش چند سرباز باقيمانده درهاي
دروني زندان را باز کردند و گفتند گروه مهاجم ميخواهند زندانيان را آزاد کنند .ما پائين
رفتيم و به  600تا  700تني سرباز و افسر و درجهدار زنداني پيوستيم .در راه پله دکترآزمون
به من که در زندان به او مهرباني کرده بودم گفت همايون من برايت از روحانيون سفارش
ميگيرم .از او سپاسگزاري کردم .چه پاسخي ميشد به او داد؟ به دکتر مهدوي که پيشينه
بستگي به جبهه ملي داشت و درکنارم بودگفتم مبادا به سراغ آنها برود .نگاهي هشيارانه به
من انداخت و رد شد .من لباس مرتب پوشيده بودم و عينک خواندنم را به چشم داشتم که
آزارم ميکرد .ريش انبوه ،چهره تلويزيوني شناخته مرا ناشناختني ميکرد و شب زودرس
زمستان به رهائي آمده بود .يک گروه بزرگ زندانيان ارتشي ،ال اله الي اهلل گويان از زندان
بيرون زدند ولي در ميان تيراندازي پس کشيدند .بسياري از ما که مرگ را به گرفتار شدن
ترجيح ميداديم با موج دوم به بيرون زديم و من در حالي که خم شده بودم و در آن
تاريکي که با نور چراغهاي چند اتومبيل روشن ميشد با سرعتي که ميتوانستم ميرفتم.
در ميان صدها تني که در حياط پادگان بودند شنيدم کسي پرسيد هويدا هم اينجاست و
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ديگري پاسخ داد که جاي ديگر است .يک دو تني هم خم شدند و به من خيره نگريستند
ولي نشناختند.
از جمع ما نعمتاهلل نصيري رئيس پيشين ساواک که در اطاقي دور از ما نگهداشته ميشد
و پيوسته درخود فرو رفته و غمزده بود و در قدم زدنهاي روزانه با هيچکس سخني
نميگفت ،و غالمرضا نيکپي شهردار پيشين که با کسي نميجوشيد ،و احتماال سپهبد
صدري رئيس پيشين شهرباني همانجا گرفتار شدند .سه تن ديگري که بدست انقالبيان
افتادند يا در خانهها و نهانگاههاشان بودند يا خود را معرفي کردند .آنها همه کشته شدند .از
انقالبياني که جمشيدآباد را گرفتند نميدانم چند تن از انقالب خود جان بدربردند .فرزندان
يک دو تني از هم زندانيان که ماجرا را شنيده بودند خود را به جمشيدآباد رسانيده بودند و
آنها را بدربردند.
در خيابانها چند جا جواناني را ديدم که از اتومبيلها اسلحه به آپارتمانها ميبردند .من
تصميم داشتم خود را به خانهام برسانم .نميخواستم ناگهان خودم را به کسي تحميل کنم
و حساب ميکردم که در آن غوغا کسي به ياد خانه من نيست ،به رازداري مستخدمين
خانه و نگهبانان کويمان نيز اطمينان داشتم .آنها همه مانند اعضاي خانواده بودند .دربرابر
پارک الله در اميرآباد منتظر تاکسي ايستادم که هيچ نميگذشت .جواني هم در کنارم
منتظر بود .خيابان پر بود از اتومبيلها و کاميونهاي جواناني که شادي ميکردند و برخي
سالحهاي خود را تکان ميدادند؛ پايان ما بود و آغاز پايان آنها .يک فولکس واگن ايستاد
وگفت به محموديه ميرود .سوارش شديم و من در صندلي جلو نشستم .خواستم به او
پولي بدهم؛ در آن بهار زودگذر برادر و خواهري انقالبي ،با رنجش نپذيرفت .مسافر جوان
فشنگي به يادگار به صاحب اتومبيل داد .چند صد متر باالتر کس ديگري دست بلند کرد
که تا محموديه ميرفت .من پياده شدم و او به صندلي عقب رفت .اين پياده و سوار شدن
بيشتر مرا در ديد مسافر قبلي گذاشت.
به پيچ محموديه که رسيديم من و آن جوان پياده شديم .او رو به من کرد و گفت شما
آقاي همايون هستيد؟ گفتم بله .گفت اينجا چه ميکنيد؟ گفتم مردم به زندان ريختند و
گفتند شما کاري نکردهايد و آزادمان کردند .گفت بله کاري نکردهايد ولي عينکتان را
بگذاريد .من در همه راه مرتبا عينک خود را بر ميداشتم چون چشمم را آزار ميداد.
اتومبيل ديگري ما را سوار کرد که تا سر پل تجريش ميرفت .بعدها شنيدم که دوست
يکي از برادرانم بود و به او گفته بود .سر پل باز به انتظار ايستاديم .پيکاني ميگذشت.
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همراه من فرياد زد عباس ،و اتومبيل نگه داشت .دو جوان سوارش بودند و ما به صندلي
پشت رفتيم .يکي از آنها برگشت و مالمتکنان به دوستش گفت کجا رفته بودي؟ ما در
عشرتآباد اين يوزي را هم بدست آورديم و سالح را به او داد .من و او نگاهي بهم کرديم؛
اتومبيل به بازار تجريش رسيده بود و من با سپاس بيش از معمول پياده شدم .اتومبيل
ديگري مرا تا چند صد متري خانهام برد .آن شب اول ،پيشدرامدي بر زندگي پر از جابجائي
ماهها و سالهاي بعدم بود.
من داستان آن جوان را به دهها تن گفتهام به اميد آنکه نشاني از او بيابم .چند سال بعد در
واشينگتن آقاي دکتراسعد نظامي دوست ديرين ،به من گفت کسي که جان تو را نجات داد
مرا هم رهانيد ،و تعريف کرد که در نخستين هفتههاي پس از انقالب ،روزي دربرابر
دانشگاه درگير بحثي با گروهي شده بود که دوره پادشاهي به آن بدي هم نبوده است و
اگر آن جوان به دادش نرسيده بود که او انقالبي معتقدي است کارش به کميته و جاهاي
بدتر ميکشيد و به دکتراسعد نظامي گفته بود شما دومين کسي هستيد که نجاتش
ميدهم و به فالني هم گفتم عينکتان را بگذاريد.
نگهبانان کوي ،مرا ديدند و چيزي نگفتند .در خانه تنها آشپزمان مانده بود که نخست مرا
نشناخت .ساعت دير وقت شده بود و من هيچ اشتهائي نداشتم؛ در عوض تشنگي استسقا
مانندي مرا گرفته بود .در اضطراب چندين ساعته گوئي همه آب بدنم خشک شده بود.
آشپزمان ميگفت آب شهر را مسموم کردهاند ـ يکي ديگر از شايعات بيشمار آن سالها ـ
و من پياپي مينوشيدم .به خانه مينگريستم و نميدانستم چه کنم .هيچ فکر نکرده بودم
که باز پايم به خانه خواهد رسيد .در آن سه ماه و نيم زندان در حالي که ملتي با من دشمن
بود و نظامي که جزئي از آن بودم به نابوديم ميکوشيد اندک اندک دل به مرگ نهاده
بودم .از مرگ جستن من و همکاران در آن شب از نوع معجزه لهستان بود .در جنگ
جهاني اول هر چه ميشد لهستانيها در خطر بودند .اگر آلمان ميبرد يا روسيه تفاوتي
نميکرد؛ لهستان رفته بود .اما برخالف هر منطقي ،نخست روسيه و بعد آلمان شکست
خوردند .براي ما نيز چنين افتاد که يک دشمنمان (کابينههاي پياپي پادشاهي) شکست
خورد و دشمن ديگرمان ،گروههاي مسلح انقالبي ،احتماال چريکها ،در شوق نبرد
مسلحانه ،منتظر نماندند که ما را مانند مرغان در قفس بگيرند و ناخواسته به رهائيمان
آمدند.
تنها چيزي که به نظرم رسيد از ميان بردن شمارههاي تلفن و نام و نشانيهاي کسان بود.
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آنگاه توسط پدرم با دوستي تماس گرفتم و قرار بامداد فردا را گذاشتيم .در اواخر شب تلفن
به صدا در آمد و کسي با لحن بيادبي آشپز ما را خواست .گفتم چنين کسي نداريم .گفت
منزل همايون است؟ گفتم اشتباه گرفتهايد .چند دقيقه بعد باز تلفن زد .اين بار به انگليسي
گفتم شماره عوضي است و او اداي انگليسي مرا درآورد .تلفن را کشيدم .ولي ديگر نگراني
رهايم نکرد .به يکي از همکاران پيشين در دولت که همسايه ما بود تلفن کردم که
ميخواهم شب را در خانه او بگذرانم و در آنجا خواب آسودهاي کردم .به آشپزمان گفته
بودم که ميروم و منتظرم نباشد .بامداد با دو گذرنامه و شناسنامهام و جامهداني کوچک از
خانه اي که ديگر نيست براي هميشه رفتم .دوستم به خانمم خبر داد که به سالمت
جستهام .از آن روز بود که ترس مرگ از من گريخت؛ بدين معني که ترس ،هر ترسي،
ديگر مانعي بر سر راهي که مي خواستم بروم نشد .من بايست مرده بودم و ديگر هر روز
من بيش از سهمم مي بود .مخاطرات بعدي که در جريان گريز روي داد به نظرم جز
ماجراهاي روزانه نيامد .ديگر هيچگاه چنان تشنگي استسقا واري مرا نگرفت.
هفته اول را در کوچهاي نزديک راديو تلويزيون در آپارتمان کوچکي که ساکنانش را به
جاي ديگر فرستاده بودند بسر بردم .در آن اطراف رفت و آمد پاسداران بسيار بود و صداي
تيراندازي بلند ميشد .يک روز پاسداران کوچه را گرفتند و باالي بامها رفتند .من از پشت
پرده به کوچه مينگريستم و صداي پاسداران را در ميکروفن ميشنيدم .نميدانستم اگر به
آپارتمانم بريزند چه کنم؛ اما مصمم بودم به دست آنها نيفتم و خواري اهانتهاي ماموران
انقالبي را تحمل نکنم .پس از نيم ساعتي پاسداران رفتند و ظاهرا شکارشان يک افسر
شهرباني بود .در آن شبها ديدن صحنههاي “بازجوئي“ ساديک وزيران پيشين ،و اميران
زخمي و اهانت شده و نوميد توسط يک امريکائي ـ ايراني عضو شوراي انقالب که هم
“ملي“ بود و هم “مذهبي“؛ و پيکرهاي بيجان تيرباران شدگان مدرسه رفاه ،و بزودي،
هنگامي که نوبت کشتار دوستان و همکاران رسيد ،زهري در کامم ريخت که هنوز روانم
را ميخراشد .هنوز نميتوانم بياحساس عزا ،سرودي را که آن روزها پياپي از راديو
تلويزيون پخش ميشد ،بشنوم  :بهاران خجسته باد .در آن زمستان بيست و چند ساله که
بر ايران ميافتاد ،آن سرود خونالود چه نابرازنده ميبود!
اقامت بعديم در خانه يکي از دوستان سه چهار ماهي طول کشيد تا روزي که پدرم را در
جريان حمله پاسداران به روزنامه آيندگان که من آن را پايه گذاشته بودم و او خزانهدارش
بود همراه گروهي ديگر براي دو سه ماهي بازداشت کردند .او ميدانست من کجا هستم و
من فورا به انديشه تغيير پناهگاه افتادم .ميزبانم با يکي از دوستانم تماس گرفت و مانند
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هميشه در جابجائيها شب هنگام به خانهاش رفتم .همسر و فرزندانش را به خارج فرستاده
بود .بر ديوارش يک تصوير خميني ،تنها تصويرش با لبخند که پس از انقالب جمعآوري
شد ،آويخته بود .در توضيح گفت ميخواهم هر وقت به آن نگاه ميکنم بياد حماقت خودم
بيفتم .چند روز بعد ميزبان پيشين سراسيمه نزد من آمد و گفت پاسداران نخست در غياب
او و سپس در هنگامي که درخانه بودهاند آنجا ريختهاند و ميگويند خانه از آن يکي از
سرمايهداران مشهور است .دوست من پس از دوندگيها توانست ثابت کندکه خانه را از
پدرش ارث برده است و او که همنام سرمايهدار بوده سالها پيش مرده است .پدر من به
دليل احتياطهاي فراوان براي ديدارهاي معدودمان ،و نيز قطع ارتباط کامل تلفني ما،
توانسته بود با منطق نيرومندش در بازجوئيها ثابت کند که جاي مرا نميداند .ولي من
يکبار ديگر از مرگ رهائي يافته بودم .اگر پدرم را نگرفته بودند. ...
در پائيز آن سال 13۵8 / 1979 ،به آپارتماني رفتم که يکي از دوستان برايم به نام خود
اجاره کرده بود و خودش گاهگاه سري ميزد و ضروريات زندگي برايم ميآورد و ديگر تا
گريز از ايران در آنجا ماندم .زندگي پنهاني من بر رويهم پانزده ماه طول کشيد و من
توانستم بسيار بينديشم و از آن بيشتر بخوانم (چيزي نزديک دويست کتاب از جمله
مجموعه رمانهاي سائول بلو و نمايشهاي شا و ايبسن و استريندبرگ که هرگز فرصت
نکرده بودم ).تئاتر برايم جاي جهان واقعي بيرون را که بدان دسترسي نداشتم ميگرفت .از
خاموشيهاي زندان عادت کرده بودم که شبها با حرکت دادن شمعي بر روي سطرهاي
کتاب ،مطالعه کنم .به جبران غفلت ماههاي پيش از دستگيريم ،هيچ کوتاهي در حفظ
خودم نکردم .از جمله چند تني که با من در تماس بودند شايع ميکردند که به امريکا
رفتهام .حتا با خواهر و دو تن از برادرانم که در تهران بودند تماس نداشتم و آنها را بيخبر
گذاشته بودم .از خارج نيز ديگر به هيچکس تلفن نکردهام ـ بيش از بيست سال است.
نميخواهم کسي بابت من به درد سر بيفتد .با همه اينها تا پايان ،تا هنگامي که
روزنامهاي در تهران نوشت که من از کشور خارج شدهام ،دنبالم بودند .از هرکه توانسته
بودند ،حتا از بدترين دشمنانم که اگر ميدانستند خودشان خبر ميدادند ،بازجوئي کرده
بودند.
حال من مانند ماهي دوم از سه ماهي آبگير در داستان “کليله و دمنه“ بود که پس از
ازدست دادن فرصت گريز به موقع ،مانند ماهي اول ،خود را به مردن زد و رهائي يافت.
پشت سر نهادن مرگ ،خوشبينيام را افزون کرده بود .مطمئن بودم که از همه خطرها
خواهم جست .پدرم ،هنگامي که براي واپسينبار بدرود کرديم ،پيشبيني کرد که کارهاي
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زيادي در آينده منتظر من خواهد بود .به آن هم اطمينان داشتم .احساس ميکردم زندگي
دومي که به رغم همه احتماالت به من داده شده است براي درگذشتن از نخستين زندگي
است که در آن شب نيمه زمستان ،در سربازخانه گشوده شده ،مرد .به قول سنائي پيش از
مرگ مرده بودم و بزرگترين هديه زندگي تازه ،آزادي ميبود .پدرم را ديگر نديدم و دور از
من يازده سالي بعد درگذشت .ولي دست کم توانستم پارهاي انتظارات بلندي را که از من
داشت برآورم .او در سالهاي پايانياش به اين دلخوش بود که در من بزيد .من بسيار به
ياد او ميافتم و او در من همچنان زنده است.
در آن ماهها بود که اگر نتوانستم خود را باز اختراع کنم که ضرورتي هم نميداشت ،به
بازسازي پردامنه خود دست زدم که هنوز ادامه دارد .پس از مردن در شامگاه روز انقالب،
در شرايطي که صدها هزارتن ميخواستند مرگ مرا ببينند و هر روز بايست منتظر افتادن
به دست پاسداران ميبودم ،و نبودم و اصال انديشهاش را هم نميکردم ،پايه زندگي تازهاي
را در آن ژرفا گذاشتم .تصميم گرفتم که بسياري از گذشتههايم را به فراموشي بسپارم،
بدين معني که نگذارم دست و پايم را ببندند .در اين کار بيش از اندازه کامياب شدم و
متاسفانه نامها و چهرهها و يادبودهاي فراواني را از ياد بردهام .ولي ميتوانم با آزادي
بيشتري با هر موقعيت تازه روبرو شوم.
اندک اندک ارزش بزرگ آن دستگيري بر من آشکار گرديد .اگر به زندان نيفتاده بودم و در
آن موقعيت غيرممکن گرفتار نميشدم خود را پنهان نميکردم و مرگم در همان دوران
پيش و پس از  22بهمن  12 /فوريه  79و پيروزي انقالب حتمي ميبود .بي گذراندن آن
دو ساله  1980ـ  1978ديرتر از خود بدر ميآمدم ـ اگر کاميابيهاي پياپي اصال اجازه
ميدادند که هرگز بدرآيم؛ و بعد ،آن فرصت انديشيدن خالص ،براي کسي که در عمل
ميتواند بينديشد.
در همه آن يک سال و سه ماه يک نامه کوتاه توسط دوستي که به اروپا ميرفت براي
خانمم فرستادم که او را به گريه انداخته بود و چون گوياي حالت آن زمان من بود و هر
حرفش از ژرفاي ضميرم برخاسته بود در اينجا ميآورم“ :روان را ساروج کشيده ،نه
حسرتي ،نه اندوهي؛ نه کينهاي ،نه بدهي به هيچکس؛ نه پوزشي از گذشته ،نه بيمي از
آينده .اکنوني همه غرق در کتابها .به اميد ديدار ( “One fine dayآرياي مشهوري از مادام
باترفالي به معني يک روز خوش).
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چندان در انديشه گريز از ايران نبودم .بيم آن داشتم که گرفتار شوم ،از بس دشمن
ميداشتم و از بس مرا ميشناختند .چند ماه نگذشت که موج انقالبي فروکش کرد و من
تصميم به ماندن گرفتم .به اين نتيجه رسيده بودم که پس از گشايش مدارس و
دانشگاهها ،تظاهرات و شورشها کار حکومت پادرهواي انقالبي را خواهد ساخت .اما
گروگانگيري ديپلماتهاي امريکائي ،حسابهاي مرا برهم زد .يکبار ديگر روشنفکران ايراني
توانائي بيکران خود را براي بيراههروي و خودفريبي به نمايش گذاشتند .خميني بازيچهاي
به دستشان داد و درحالي که سرگرم پايکوبي بودند قدرتش را استوار کرد .آنگاه بود که با
دوستي يگانه که با اينهمه از حال خود بيخبرش گذاشته بودم براي ترتيب دادن گريزم از
ايران تماس گرفتم ـ دکترضياء مدرس ،مردي دالور و ميهنپرست و مصداق کامل
وفاداري و استواري کاراکتر ،که با همه اصرار من و ديگران در آن فضاي خطرناک در
ايران ماند و مبارزه کرد و به چنگ دژخيمان افتاد و در دادگاه نيز با دليري و تسليم
ناپذيرياش خشم آخوندها را برانگيخت و تيرباران شد .اگر او سخن ما را پذيرفته و به
خارج آمده بود چه اندازه در پيکار خود با رژيم پيشتر ميبوديم.
زمان حرکت را نزديک به نوروز تعيين کرديم که راهها شلوغتر است .دکترمدرس که حلقه
آشنائيهايش محدود به يک منطقه و يک اليه اجتماعي نبود آشنائي از کردان آذربايجان
غربي را نزد من آورد .من گذرنامه عادي خود را به او دادم که از مرزبانان ترکيه رواديد
ورود بگيرد .ساعت شش بعد از ظهر روزي را قرار گذاشتيم که در ميدان مرکزي رضائيه،
ميدان ساعت ،او را ببينيم .من پيش از حرکت ريش و موي خود را به رنگ قهوهاي روشن
در آورده بودم و شبيه پروفسورهاي اروپاي مرکزي شده بودم عينکي شيشهاي هم بر چشم
داشتم و صورتم به آساني شناخته نميشد .سفر من و سه تن از همراهانم که با دو اتومبيل
حرکت ميکرديم از تهران تا رضائيه يا اروميه بارها با مشکالت فني روبرو شد و در خوي
هم يک وانتبار به اتومبيل ما زد و رانندهاش جنجال ميکرد و ميخواستند ما را به کميته
ببرند .با آنکه حق با ما بود پولي به او داديم و دست از سرمان برداشت .دو سوي جاده
تهران ـ تبريز از ساختمانهاي نيمه تمام و رها شده کارخانهها پوشيده بود .مردم با ترجيح
دادن انقالب اسالمي چه انقالب صنعتييي را خفه کرده بودند!
با يک ساعت و نيم تاخير به ميدان ساعت رسيديم .شب شده بود و کسي را منتظر خود
نيافتيم .مدتي گشت زديم .يکي از اتومبيلها را به خانه راهنمامان فرستاديم .ساعتي بعد
خبر آوردند که او را شب پيش به جرم قاچاق اسلحه گرفتهاند .خانمش گفته بود که
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گذرنامه من در ده است و خوشبختانه به دست کميته نيفتاده است( .کميتهها که بيشتر از
اوباش محل در شهرها تشکيل شده بودند تا سالها کار شهرباني و دادگاه را انجام
ميدادند و هنوز به عنوان بخشي از نيروي انتظامي هستند و ميتوانند خودسرانه عمل
کنند) .چون ديروقت بود و راهها نا امن تصميم گرفتيم شب را در رضائيه بمانيم .به هتلي
رفتيم و دو اطاق گرفتيم .براي من رفتن به هتل با شغلي که پيش از انقالب داشتم
خطرناک بود زيرا صاحبان هتلها قاعدتا مرا ميشناختند ولي چارهاي نداشتيم .رونوشت
جعلي شناسنامهاي نشان دادم و هتلدار اگر هم شناخت چيزي نگفت .از همه وجودش
بيزاري از اوضاع و حکومت آخوندها و اوباش ميباريد .فردا بامداد زود از هتل رفتيم و براي
احتياط ،مسير شهري را در خالف جهت خود پرسيديم .بازگشت به تهران بي حادثه بود و
مطمئن از تغيير قيافهام ناهار سرخوشي را در ميهمانسراي هنوز پاکيزه وزارت آشناي
خودمان در ميانه خورديم .خانمي اروپائي نيز با دو سگ دالماسي زيبا برسر ميز ديگري
ناهار ميخورد .انقالب کامال جا نيفتاده بود.
بار بعد در ارديبهشت  80 / ۵9دکتر مدرس با دوستي از خانزادگان آذربايجان غربي آمد .او
پس از تعارفات گفت شما گويا مرا نميشناسيد ،من همان هستم که شما نگذاشتيد نامم در
فهرست کانديداهاي حزب رستاخيز بيايد .او را به جا نياوردم ولي راست ميگفت .من به
عنوان رئيس کميته آذربايجان در هيئت اجرائي حزب ،در انتخابات سال 197۵ / 13۵4
بسياري از نمايندگان پيشين و مالکان و متنفذان را به سود چهرههاي تازهتر ،از ليست
انتخاباتي حزب (سه کانديدا براي هر کرسي) کنار گذاشته بودم .استداللم آن بود که
ميبايد ماشينهاي سياسي شهرها را شکست و فضا را باز کرد.
نميدانستم چه بگويم و از آن “حال عجب“ خندهام گرفته بود .ولي او به زودي به اصل
موضوع پرداخت .مبلغي که براي رساندنم به ترکيه ميخواست بيش از موجودي من بود.
من مقداري را که ميتوانستم گفتم .با خوشروئي پذيرفت و گفت يکبار آقاي همايون
خواهشي دارند و جاي بحث نيست .بعدها سه تن ديگر از دوستانم را توسط او از ايران بدر
بردم .خودش هم بيرون آمد .دوستي گرامي شد که هرچند يکديگر را نميبينيم به من
نزديک است.
گذرنامه ديپلماتيکم را که در سال  1978 / 13۵7با آن به ترکيه و اتريش سفر رسمي
کرده بودم به او دادم که رواديد مرزي بگيرد .قرارمان را ساعت پنج بامداد روزي در اواخر
ارديبهشت (ميانههاي مه) گذاشتيم .هنگامي که به اتومبيل او سوار شدم مسافر ديگري که
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بر صندلي جلو نشسته بود سالمي زير لب گفت و سرش را بيشتر در پالتو فرو برد .در نيمه
راه کنار جنگل دستکاشت انبوه پيرامون ابهر پياده شديم تا اتومبيل همراه من به ما برسد
ولي او نيامد و ما راه افتاديم .در آنجا بود که مسافر ديگر ،آقاي اکبر الجورديان ،صاحب
صنعت مشهورکه البد به جرم تاسيس يک کارخانه عظيم اکريليک در اصفهان ناچار از
گريز شده بود ،به زحمت مرا از صدايم شناخت و ناراحتي و نگرانياش بيشتر شد.
بعد از ظهر به يک جاده فرعي خاکي در راه سلماس رسيديم و در آن بسوي مرز ترکيه
پيچيديم .اندکي بعد به جيپي رسيديم که گرد و خاک زيادي ميکرد و به ما راه نميداد.
ميخواستيم از آن جلو بزنيم ،ناگهان ترمز کرد و ما به شدت به سپر جيپ خورديم بطوري
که کاپوت اتومبيل نو ب .ام .و .خراب شد .در همان وقت سه تن که کاپشن زيتوني به تن
و مسلسل در دست داشتند از جيپ بيرون پريدند .من آرام از اتومبيل پياده شدم و دو
سرنشين ديگر نيز پائين آمدند .خونسردي ما بزرگترين ياري را به ما کرد.
پاسداران به ترکي از راننده که اعتراض ميکرد پرسيدند چرا آنها را تعقيب ميکرديم و
گفتند خيال داشتهاند به ما تيراندازي کنند .او توضيحاتي داد و بعد آنها در حالي که با
سوءظن به ما مينگريستند پرسيدند که ما کيستيم و آنجا چه ميکنيم؟ من از پيش قرار
گذاشته بودم که همراهم مهندس است و خودم بازرگانم و درپي معدن سنگ مرمر هستيم
و راننده نيز که از مالکان محلي است راهنماي ماست .آنها قانع نشدند و خواستند اسباب ما
را بازرسي کنند که چون مختصر بود چيزي براي آنها نداشت .اينها را بعدا راهنماي ما
براي ما ترجمه کرد و پيدا بود که او را ميشناسند و مالحظهاش را ميکنند .بهر حال
پاسداران ما را گذاشتند که به راهمان برويم و خودشان دنبال ما راه افتادند .ما بجاي
ميعادگاهمان بسوي دهي در نزديکي رفتيم و در کوچه به دوچرخه سواري برخورديم و از او
نشاني معدن سنگ مرمر را خواستيم .او ميگفت معدني در آن حوالي نيست و ما دست
بردار نبوديم و با دستهايمان اين سو و آن سو را نشان ميداديم .پاسداران که چنين ديدند
متقاعد شدند و به گشت خود رفتند و ما به تندي بسوي جائي در کنار رودخانه که با
راهنمايان کرد قرار گذاشته بوديم روانه شديم.
راهنماي ما سخت ترسيده بود و هنگامي که از دور جيپي را ديد که دو سه نفر در اطرافش
روي زمين نشسته بودند بجاي رفتن بسوي آنها راهش را کج کرد و دور شد .در پاسخ
اعتراضات من ميگفت آنها ممکن است پاسدار باشند و به ما تيراندازي کنند .پيدا بود که
ترس نميگذارد درست قضاوت کند .ما به خانه اربابي او رفتيم که ظهر در آنجا ناهاري
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خورده بوديم و ساعتي بعد راهنمايان کرد رسيدند و پرخاش کردند .قرار شد ما به دنبال
آنها برويم .باز به پيچ دست راست جاده نزديک شده بوديم که جيپ پاسداران از آنجا
نمودار شد و جيپ کردان را سر همان پيچ متوقف کرد و با هم گفتگو ميکردند که ما زود
دور زديم و به خانه بازگشتيم و ديگر همه نگران شده بوديم .من در اطاق پهلوئي پستر
بزرگي از مجاهدين خلق ديدم و معلوم شد پسر خدمتگار خانه که براي ما چاي ميآورد
عضو آن سازمان است و نگراني ما بيشتر شد که او ما را لو ندهد .راهنمايان برگشتند و
ديگر از جا در رفته بودند که اين چه وضعي است ،ولي استدالل ما متقاعدشان کرد .چون
شب نزديک ميشد قرار گذاشتند فردا راهنماي ما با آنها تماس بگيرد .آنها رفتند و ما شب
را به صبح آورديم بيآنکه خواب راحتي کرده باشيم ولي نگرانيمان بيجا بود .پاسداران ما
را نديده بودند و براي دومين بار نجات يافته بوديم.
به راهنمامان گفتم من به قول انگليسها سيب زميني داغ هستم و نبايد ما را در دست خود
نگهدارد و زودتر بايد با راهنمايان کرد تماس بگيرد .اما او ديگر حاصر نبود ما را همراهي
کند .سرانجام به فکرش رسيد که از رئيس کميته شهر که از چاقوکشان معروف بود کمک
بگيرد .ميگفت او را در گذشته بارها از زندان بيرون آورده است و به گردنش حق دارد.
رئيس کميته که سراپا و در رفتار و گفتار ،نمونه “طبقه جديد“ بود ،با ديدن ما اول کاري
که کرد بازرسي جامهدانهاي کوچکمان بود که براي او هم چيزي نداشت .به او گفتيم
کارخانه داريم و مانند بقيه از بينظمي و تهديد خسته شدهايم و مالمان را گذاشتهايم و
ميخواهيم برويم .او گفت که بعد از ظهر براي بردن ما ميآيد .راهنماي ما قول پرداخت
معادل دو هزار دالر را به او داد و بعد با قاچاقچيان قرار تازه را گذاشت .بعد از ظهر از او
خداخافظي کرديم و در اتومبيل آخرين سيستم آلماني رئيس کميته ساعتي بيحادثه رانديم
تا به جيپ راهنمايان کرد برخورديم که از روبرو ميآمد .از رئيس کميته جدا شديم و با
قاچاقچيان که دو تن بودند و با خود سالح کمري و در گوشهاي نارنجک دستي داشتند تا
نزديک رودکي رانديم .در آنجا مردي با دو اسب در انتظار ما بود .رئيس گروه که خوب مرا
ميشناخت گذرنامهام را به من داد و گفت با رژيم مبارزه کنيد .گفتم قسمتي براي همين
ميروم .خداحافظي کرديم و به کمک آنها بر اسبها نشستيم .يکي از همراهان ما به
دارنده اسبان پيوست و هرکدام لگام اسبي را گرفتند و به راه افتاديم.
من تا آن زمان بر اسب ننشسته بودم و با اندک ناراحتي از آن باال به زمين مينگريستم.
دوستان کرد لبخند به لب تفريح ميکردند .به پائين نگاه کردم و چهار دست و پاي اسب را
ديدم که منظم دارند رودک را ميپيمايند .خيالم راحت شد؛ دستي به کمر زدم و برگشتم و
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دست ديگر را لبخند زنان رو به آنها تکان دادم .ديگر اندکي از خودشان شده بودم .در برابر
ما کوهي سر به فلک کشيده بود .همراهان به ما گفتند به آن باال ميرويم .باورکردني نبود
ولي سه ساعتي بعد و پس از توقفهاي بيشمار به اصرار من براي خستگي گرفتن از
اسبها به باالي کوه رسيديم .آنها ميگفتند اسب خسته نميشود .ولي من تپش سنگين
دل اسب را زير رانم حس ميکردم و اسب جوانتر آقاي الجورديان را ميديدم که از
خستگي و شايد ترس ،عرق مانند باران از تنش ميريخت.
بسيار ميشد که اسبان با نعلهاي لغزانشان روي صخرههاي صاف برلب پرتگاههائي
ميرفتند که چشم به دشواري تهشان را ميديد .اما من به آن ستوران که همراه با سگ،
گراميترين و کهنترين دوستان ما ايرانيان بودهاند ،و به کرداني که در همه تجربههايم با
آنان جز درستکرداري نديده بودم ،اطمينان داشتم .کوهپيمائي با اسب ،ماجراي خيال
انگيزي بود که ديگر تکرار نميشد .خط فراز کوه ،مرز ايران و ترکيه بود ـ احتماال يکي از
جاهائي که رضاشاه و آتاتورک در خطکشي مرز دو کشور با هم توافق کردند و به
اختالفات چند صد ساله پايان دادند ـ و ما از ايران خارج شده بوديم .اسبان از ميان
بوتههاي سرخرنگ ريواس ميگذشتند .هواي خنک پاک کوهستان را مانند شراب آلزاس
که نيمروز تابستان از ظرف يخ درآورده باشند مينوشيدم .شب رسيده بود و من زيباترين و
نزديکترين آسمان زندگيم را ميديدم .سرازيري در جاهائي چنان تند بود که گوئي از ديوار
پائين ميرويم .زانوان اسبان ميلرزيد و ما ،چنانکه دوستان راهنما اندرز داده بودند،
برخالف سرباالئي ،خود را رو به دم اسب خم کرده بوديم .فرود ما به يک ساعت و نيم
کشيد.
از دوستي که اسبان را آورده بود خداحافظي ،و اسبان را که چند ساعتي از همه جهان به ما
نزديکتر و مهربانتر بودند نوازش کرديم .من هيچگاه حيوان خانگي نداشتهام .مادرم به
سگان و گربهها و کبوتران خوراک ميداد اما آنها را در خانه نميگذاشت .دو سالي هم که
پس از درگذشتش تنها زيستم جز ساعات خواب در خانه نبودم که به ديگري برسم .خانمم
نيز با حيوانات خانگي دوستي و دوري دارد .اما آن روز خوب ميفهميدم که انسانها و
جانوران چگونه تا حد مرگ به يکديگر وابسته ميشوند .در کوهپايه به ساختماني فرود
آمديم که يک اطاق بزرگ ،و ميهمانسراي کدخداي روستاي نزديک بود .قاچاقچيان
کاالها و افراد قاچاقي مانند ما پس از گذار از کوه در آنجا ميآسودند .درکنار ديوارها
رختخوابها را در چادرشب پيچيده و پشتي ساخته بودند .ما را در جائي که صدر مجلس
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بود نشاندند .بيست و چند تني در اطاق بودند ،از جمله برخي قاچاقچيان که با بارهاي پشم
خود از ما در راه پيشي گرفته بودند زيرا به اسبانشان راحت باش نداده بودند.
پنجرهها بسته بودند و احتماال در طول زمستان باز نشده بودند .من پنجره باالي سرم را
اندکي گشودم .در زندان هم که بوديم رئيس بهداشت و پاکيزگي دستشوئيها بودم و به
زندانبانان آداب استفاده از تسهيالت امروزي را ميآموختم .يکبار هم همه اطاقها را
سمپاشي کردم .چند دقيقه بعد پيچيدن هواي سرد اواخر بهار در آن سردسير ،زمزمه
اعتراض حاضران را بلندکرد .من دو بيتي از مولوي که سخت در ترکيه محبوب است
خواندم و از راهنماي ديگري که با ما مانده بود خواهش کردم برايشان ترجمه کند و آنها
در برابر ترکيب مولوي و محمد تاب نياوردند و با بيميلي تن در دادند:
“گفت پيغمبر به اصحاب کبار  /تن مپوشانيد از باد بهار
کانچه با برگ درختان ميکند  /با تن و جان شما آن ميکند “ .
شب با لباس روي لحافي که احتماال هيچگاه شسته نميشد افتادم و تقريبا نخوابيدم .شام
و چاشت هم نخوردم که نياز به دستشوئي پيدا نکنم.
با اتومبيلي که راهنما آورده بود به وان رفتيم در مسافرخانه پليدي که بيست سال پيش از
آن چند ساعتي در کرمان به مانندش گرفتار شده بودم .راهنما را که دوست عزيزي شده
بود بدرود کرديم .به قرار خود به تمام عمل کرده بود .ماندن در ميان آنهمه پليدي را
نيارستيم و با نخستين وسيله خود را به ديار بکر رسانديم .در راهها چندبار به ژاندارمهاي
ترک برخورديم که گذرنامههامان را وارسي کردند .راه نزديکتر به آنکارا از ارزروم
ميگذشت ولي من در پي جهانگردي ميبودم .راه درازتر را برگزيديم تا “آمد“ نام باستاني
دياربکر ،را که ديوارهاي نفوذ ناپذيرش در جهان آن روز ناماور بود و دو بار در برابر شاپور
دوم ساساني مقاومت کرده بود ببينيم و از آن ديوارها به دجله بنگريم .آقاي الجورديان که
همسفري خوشايندتر از او کمتر داشتهام با اين هوس من همراه شد .پس از دو هزار سال
ما روي بقاياي ديوار پهن سنگي در جائي بوديم که تيراندازان رومي ،شاپور سالخورده را
که ميخواست از نزديک به ديوار بنگرد به تير خود بسته بودند و افسران پيرامون شاهنشاه
با شمشيرهاي خود خدنگها را به چابکي دور ميراندند .در دياربکر پس از سه روز
توانستيم سروتني بشوئيم و به قول ناصر خسرو “شوخ از تن بازکنيم“ .
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از ديار بکر بود که پس از آنهمه وقت توانستم با خانمم گفتگو کنم .بعدها دانستم که او
چگونه خبر شده بوده است .من به فال و پيشگوئي اعتقاد ندارم ولي يک مورد شگفتاور
پيش آمده بود .روزي که من از تهران راه افتادم خانمم و دختر کوچکترمان همراه برادر
خانمم در “کن“ براي ديدن جشنواره فيلم بودند .در ميهماني ناهاري ،خانم فرح نيکبين،
براي خانمم فال ورقي گرفته و گفته بود که من يک هفته ديگر ميرسم .خانم من
بالفاصله به پدرم تلفن کرده بود و او گفته بود کجائيد که هر چه تلفن ميزنم کسي در
خانه نيست؟ ما بسته را فرستاديم .چنين بود که خانمم و دختر ما توانسته بودند با دشواري
بليتي بگيرند و خود را به پاريس برسانند و شگفتتر آنکه من درست يک هفته بعد رسيدم.
اين داستان را چند سال پيش در استکهلم در حضور خود خانم فرح نيکبين تعريف کردم.
از ديار بکر تا آنکارا دو روز کشيد و در آنکارا به گراند هتل رفتيم که ميشناختم و در
گذشته بارها در آن مانده بودم .پس از ثبت نامم با شگفتي از کارمند هتل شنيدم که رئيس
جمهوري ترکيه منتظر تلفن من است .آقاي احسان صبري چاگليانگيل را که کفالت
رياست جمهوري را برعهده داشت ميشناختم و دو سال پيش در سمت وزير خارجه يک
ميهماني براي من و خانمم داده بود .من آن زمان وزير اطالعات و جهانگردي بودم و رسم
نبود که وزير ديگري براي من ميهماني بدهد .ولي آقاي چاگليانگيل با برادر خانم من
آقاي اردشير زاهدي چه در زمان وزارت خارجه و چه سفارت امريکاي او دوستي برادروار
داشت ،از آن دوستيها که برادر خانمم ،ازجمله براي پيشرفت کار کشور ،در هرجا ميرفت
برقرار ميکرد و باصرف مال و انرژي نگه ميداشت و ميدارد .از کارمند هتل پرسيدم
خشکشوئي يکتا جامهام چه اندازه طول ميکشد و قراري با دفتر رياست جمهوري گذاشتم.
اتومبيلي فرستادند و به ديدارش رفتم .ديداري نيز با نخست وزير ،آقاي سليمان دميرل که
با او نيز در سفر پيشينم ديدار و گفتگو کرده بودم و بعد به رياست جمهوري رسيد داشتم و
ديدارهائي با رايزن رياست جمهوري که او را نيز از سفر قبلي ميشناختم .آقاي چاگليانگيل
به من گفت که مقامات امنيتي از لحظه ورود به خاک ترکيه مرا از روي گذرنامهام
شناختهاند و پس از تلفن برادر خانمم به دستور رياست جمهوري مسير مرا دنبال کردهاند و
خبرهايم را توسط آقاي زاهدي به خانمم رساندهاند .در گفتگو با مقامات ترک گفتم رژيم
انقالبي فعال ماندني است و آنها چارهاي جز برقراري ارتباط نزديک با آن ندارند ولي مردم
از آن برگشتهاند و سرانجام سرنگون خواهد شد و در اين اثنا هرچه بتوانند به ايرانياني که
به ترکيه پناه ميآورند کمک کنند .هر دو رهبر ترک به شاه سالم رساندند که توسط برادر
خانمم ابالغ کردم.

256

کمک ،از من و آقاي الجورديان آغاز گرديد .يک برگ عبور يک ماهه و يکبار مصرف
برايم صادر کردند و سفارت فرانسه در نيم ساعت رواديدي به من داد .آقاي الجورديان
ميخواست به امريکا برود و ده روزي بيشتر در آنکارا ماند .من پس از ديدارهايم به
استانبول رفتم که آقاي شکرائي و خانمش که دختر زنده ياد چاگليانگيل است در آنجا
بودند و بسيار محبت کردند .با هم به مسابقه فوتبالي رفتيم و عکس ما را در روزنامهها
چاپ کردند .اين واپسين تجربههاي من با دنياي سياستهاي باال و زندگي با جالل بود و
ديگر ميبايست به زندگي تنگ سالهاي تبعيد خو بگيرم .هيچ نميدانستم که چه خواهم
کرد و زندگي چگونه خواهد گذشت .دانستهها و آموختههاي من بيشتر به کار ايران
ميآمدند؛ حاضر نبودم از کسي فرمان ببرم؛ و اندوخته چنداني نداشتيم .بجاي هر چيز
ميخواستم انديشههايم را مرتب کنم و بنويسم؛ زندگي در دنياي انديشه را ميخواستم .در
اينهمه به کاراکتر استوار و قدرت اخالقي و روحي خانمم پشتگرم بودم.
احساس مبهمي داشتم که دوره بهتر زندگيم درپيش است و آنچه از توانگري کم دارم با
آزادي بيشتر ،آزادي آنچه ميخواهم بگويم ،جبران خواهد شد .نه تنها به آينده خودم ،به
مردمان هم خوشبين بودم .در آن يک سال و سه ماه يک نفر هم به من نارو نزده بود .به
هرکس اطمينان کرده بودم درست درآمده بود .از هرکس چيزي خواسته بودم خود و
خانوادهاش را براي من به خطر انداخته بود .بسيار از خيانت همکاران و دوستان و
مستخدمان در انقالب ،و نامردميهاي قاچاقچيان در راهها شنيدهام؛ ولي خودم يکبار هم
سرخورده نشدم .و اين مردمي که در پائيز و زمستان سال نکبت به چنان افسوني افتاده
بودند زود بيدار شده بودند .ميتوانستم اميدم را به آنها نگه دارم.
با ته مانده هزينه سفري که با خود آورده و از چشم آزمند پاسداران و رئيس کميته پنهان
کرده بودم بليتي خريدم .در فرودگاه با آن سر و ريش و عينک ،خانمم که دورتر ايستاده
بود تاکيد همراهان را باور نميکرد و اول مرا نشناخت .نميدانم هيجان او بود يا تغيير
قيافه من.
ژوئن 2003
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خاطرات به يغما رفته
داريوش همايون
گردآوری و پيشگفتار
آريا پارسی
ژانويه 2008
مقدمه

مقطع زماني يادداشتهاي بدست آمده يک دهه از سال  1326تا  1336را در برميگيرند؛
که در اين دفتر من آنها را به ترتيب زماني منظم کردهام .براي آشنايي بيشتر با انديشههاي
سياسي و ديپلماتيک داريوش همايون به پيوست اين روزنگارها ،نامهاي به تاريخ  23بهمن
 134۵خورشيدي از داريوش همايون خطاب به اميرعباس هويدا که بيانگر ديد ديپلماتيک
دکتر داريوش همايون است و متن مصاحبهاي با مجله تماشا در تاريخ  14اسفند 13۵۵
خورشيدي راجع به ضرورت ،اهداف و برنامههاي حزب رستاخيز ملت ايران را حکايت
درايت ايشان در زمينه فعاليتهاي حزبي داشتند ،براي اطالع خوانندگان آوردهام............. .

پيشگفتار
هنگامي که اين يادداشتهاي پراکنده (که به لطف آقاي آريا پارسي از کتابي به قصد ترور
شخصيت گردآوري و منتشر شده است) بر کاغذ ميآمد هرگز به قصد انتشار نبود .جواني
درگير مسائلي که او را درميان گرفته بود و مسائل بيشتري که خود را گرفتارشان ساخته
بود با صراحتي به زيان خود به کاويدن روان خويش ميپرداخت؛ و با جسارتي که در اين
مورد از ندانستن ،نه ناداني ،ميآمد ميکوشيد به ياري نوشتن و انديشههاي خود را مرتب
کردن ،دست به کار ناممکن بازسازي سرشت خود شود .سراپا ناخشنود از روزگار ،با
اعتمادي بياندازه و بيجا به توانائيهاي خويش ،ميخواست آنچه را که در خود و در
ميهنش نميپسنديد از لوح وجود پاک کند و از نو بنويسد.
خواننده امروزي که با “تيپ“هاي انقالبي شش دهه گذشته ايران در جامههاي
گوناگونشان آشنا شده است به خوبي نويسنده اين يادداشتها را بجا ميآورد .در اين
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کشاکش کودکانه با خود و خانواده و اجتماع همان ترکيب آرمانگرائي و ناآگاهي و
اراده گرائي ،همان گرايش به ساده کردن طبيعت انسان و جامعه ،و نگرش يک سويه و
سرکشانه به جهان و زندگاني ،درکار است .با کمترين سرمايه دست به قماري زدن که
باخت در آن حتمي است .بي اسباب بزرگي ،بزرگترينها را آرزو کردن و خود و ديگران
را به خطر انداختن؛ پروازهاي بلند با پرهاي کوتاه؛ روياپروري بر زمينه واقعيت ناچيز.
سختگيري و تعصب غيرانساني از روي انسان دوستي؛ خون آشامي از روي همدلي.
نويسنده نادان نيست که اگر ميبود سختيهاي ناالزم را بر خود و خانوادهاش ــ تنها جائي
که زورش ميرسيد ــ روا نميداشت .او اندکي از بسيار چيزها ميداند و “ذره خود را آفتاب
ميشمرد “.در جامعهاي که تازه دارد از کورسوي بيخبري بيرون ميآيد ،احساس برتري او
شمشير دودمي است که اگر رشته زندگياش را نبرد او را از فرو افتادن در سرخوردگي و
نااميدي بازخواهد داشت .اما برتري واقعي او در کتابهائي نيست که خوانده است ،بيشتر
در توانائي او به فاصله گرفتن از خويش است .او که مانند همه کودکان انساني ــ در هر
سني باشند ــ سراسر غرق در خويشتن است اين مزيت را دارد که ميتواند از بيرون به
خود بنگرد .آنچه اين روزنگاريها را پس از اينهمه دههها ممکن است خواندني سازد
تصوير گوياي بدر آمدن يک زندگي از گودالي خود کنده است؛ رگههائي از بينش ناپخته و
زودرس در تودهاي از گمراهيها و خودفريبيهاست .اوديسهاي است براي يافتن هويت
خويش .هفتخواني است در جستجوي جائي براي خود در زير آفتاب جامعه ،و جائي براي
جامعه در زير آفتاب جهان ملتها ،که هزاران تن در دوراني که تا انقالب اسالمي کشيد
در آن افتادند و بيشتري از آن نگذشتند.
در آن دهههاي دراز فرمانروائي داروينيسم اجتماعي که هولوکاست و صدميليون کشتگان
جنگهاي جهاني نيز به آن پايان نداد و سوسياليسم در يک ششم جهان را نيز براي نشان
دادن ورشکستگي جنايتکارانه خود الزم ميداشت ،نويسنده روزنگاريها در پويش انسان
برتر نيچهاي ،از شکست آلمان نازي انرژي و الهامي نو به نو ميگيرد و با نگرشي وارونه
به تقريبا همه چيز بيهوده تالش ميکند روان خود را از انسانيت معمولي آدمهاي معمولي
بپيرايد.
پويش قدرت شخصي براي دست يافتن به آنچه براي ملت خود ميخواهد؛ جاهطلبي
سوزان و يرانگر و بلندپروازي واالي رهاننده در او بهم آميخته است .او به بيبهرگي خود
در آن فضاي بيبهرگي همگاني تن در نميدهد و ميخواهد از کوتاهترين راهها به جبران
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هردو برسد .اما کوتاهترين راهها معموال درازترين و پرهزينهتريناند .با آنکه سرش پياپي به
سنگ ميخورد در کژراهه خود تندتر ميرود و براي بيرون آمدن از گودال زندگياش آن را
ژرفتر ميکَند .در آغاز يادداشتها او را در ناپسندترين حالتي که سرخوردگي و احساس
بيهودگي به انسان آشتيناپذير ميدهد مييابيم .اما هنگامي که به پايان ميآئيم ،به
دورهاي از زندگاني (ميانه دهه بيست سالگي) که بيشترين مردمان فلسفه زندگي خود را
مييابند و به زبان ديگر به جا افتادگي شخصيت ميرسند ،تصوير او آرامتر و متعارفتر
است .به دور از جوش و خروش هاي ميان تهي ،تن در داده به نظام پيش پا افتاده ولي
حياتي زندگي ،سرانجام گام در راهي مينهد که “جز پيشرفت مداوم مقرر نخواهد بود “.او
همه چيز را از دست داده از صفر ميآغازد ولي ميتواند با گلچين گيالني هماواز باشد:
“دارم ولي ندارم ،اين پرچم شکست  /باالترين نشانه پيروزي من است“.
پس از همه ناکاميها و سر را به سنگ واقعيات زدنها آن سرمايه معنوي که زماني
همچون توسني مست تازش ،او را از اين پرتگاه به پرتگاه ديگر ميانداخت ،بيش از همه
عادت به فاصله گرفتن ،حتا از خود ،و متفاوت بودن از هرچه در پيرامون ،به او در رسيدن
به اندکي از بلندپروازيهايش براي خود و ملتي که همواره برتر از خود ميگذارد ياري
ميبخشد .صداهاي ناساز و گوشخراش آغاز يادداشتها نه با نفير شيپورهاي پيروزي ولي
با اوج گرفتن سازهاي بادي غوتهور در موج آرام سازهاي زهي به پايان ميرسد .زندگي
ادامه مييابد ولي آزاد شدن از روحيهاي که بر بيشتر روزنگاريها چيره است پيکار
هميشگي زندگي او خواهد ماند .روان نا آرام آرامش نخواهد گرفت .مگر شکستها و
بستگيهاي عاطفي بيشتر به او در رسيدن به انسانيت ياري دهد.
د .ه.
ژنو 2008

***
هيچکس نسبت به هيچکس حقي ندارد و اصوالً حقشناسي لفظ بيمعنا و پوچي به شمار
ميرود و بدين ترتيب ادعاي همة کساني که در برابر نيکيهاي خود طلب حقشناسي
ميکنند بچگانه و باطل است.
***
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پس از مدتها دوشنبه  17اسفند 1326

به نظر براي پدرم ديروز کاغذي نوشتم و تازه در اين کاغذ براي او در مبحثي وارد شدم
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
عجيبي شدم که در ضمن نظريات مرا نسبت به حقوق پدر و فرزندي و به طور کلي
حقوقي که اشخاص در موردي که به گردن ميگيرند ،روشن ميساخت...
من وقتي اين چيزها را براي پدرم مينوشتم ميدانستم که او بدش ميآيد ،زيرا او هم مثل
ساير آدمها براي خود تصورات زيبا و دلنشيني دارد که با ابراز اين عقايد تمام زيبايي آنها از
بين ميرود و قطعاً هرکس اگر چهرة عريان و بدون بزک حقيقت را پس از آن همه
تجليات دلکش تصورات ببيند جا ميخورد و بدش ميآيد .وقتي محبت پدر و فرزندي ،مهر
مادري و اين گونه عواطف که زيباترين عواطف انسان هستند بدين پايه مبتذل و بيمعني
باشد ،وقتي پس از اين همه مدت که از آفرينش انسان يا از پديدار شدن او در صحنة
جهان ميگذرد و اين همه زرق و برق و زينت که تصورات او بر روي حقايق بسته است،
ناگهان بدين گونه حقيقت سرد و خشک آشکار ميشود قطعي است که انسان مخصوصاً
اگر پدر باشد چه اندازه جا ميخورد .اما اشکال ندارد.
***
من از همه چيز گذشته بدم ميآيد؛ از خودم در گذشته ،از دنيا در گذشته ،و از همه چيز و
همه کس در گذشته ...يک زندگي بد گذشته و يک زندگي بد گذرانده ،مجموع عمر مرا
تشکيل ميدهد .بد گذشتن و بد گذراندن .يعني بيست سال عمر من.
زن دگي حال من مثل يک شب تاريک و بدون ماه است .هيچ نقطه روشن و درخشاني
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
گذشته ،يعني خود من که اختياري از خود نداشتهام و ديگران هم آنچه توانستهاند به من
بد کردهاند .ولي در نوجواني يعني در هفت يا هشت سال اخير ،من معتقدم که بد کردهام و
زندگي را بد گذراندهام .يعني با اين که اختيار زندگيم تا حدي در دست خودم بوده است،
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زندگي خود را بد تنظيم کرده و بد گذراندهام .اگرچه ممکن است در همان وقت خوب
گذرانده باشم ولي حاال معتقدم که بد گذراندهام.
پيش از دوشنبه  24اسفند 1326

من قماربازم ،ريسک ميکنم ،يا موفقيت کامل و مطلق يا شکست صرف و جامع ،يا مرگ
يا زندگي ،زندگي بينقص ...من اين زندگاني را ،اين شب تاريک را به اميد فجر ،به اميد
آن ساعتي که هيچ اثري از اين تاريکي و ظلمت باقي نماند ،سپري ميکنم .گذشتهاي هم
که ندارم ،پس فقط من و آيندهام باقي ميمانيم .آينده! کي ميآيي و چگونه ميآيي؟! و
من چگونه به استقبال تو ميشتابم؟ در همشکسته و خرد شده يا سربلند و سرافراز؟
***
فرزندان هيچگونه ديني نسبت به پدر و مادر ندارند ولي در عوض هيچ انتظاري هم از آنها
نبايد داشته باشند ...نه من از آنها طلبي دارم و نه آنها از من؛ عاق والدين و اين قبيل
مزخرفات همه براي گول زدن احمقها خوبست و هيچگونه واقعيتي ندارد.
***
پدر و مادر من هيچگونه حقي دربارهام ندارند .آنها به ميل خود از من نگهداري ميکنند و
نبايد هيچ توقعي از من داشته باشند .من راههايي را که آنها به من نشان ميدهند فقط در
صورتي که بپسندم خواهم پيمود و آنها اگر مرا نميخواهند بهتر است از نگهداري من
سرباز زنند و مرا بيرون کنند .در عوض من هم از آنها هيچ توقعي ندارم و آنها اگر
بزرگترين محروميتها را در حق من روا دارند هرگز دلگير و دلتنگ نخواهم شد .من
همچنان که تشکري از آنها نميکنم ،سرزنشي هم ندارم و شکايتي نيز نمينمايم .براي
من رفتار بد يا خوب آنان يکسان است و هردو آنها هم حائز هيچ اهميتي نيست و اصالً
مربوط به من نيست.
دوشنبه  24اسفند 1326

من خودم يادم است که از کودکي ميل شديدي به عدالت و انصاف و درستکاري داشتم و
بدون اين که حسابي کنم تنها چون آنطور “راحت“تر بودم با مردم رفتار ميکردم .برعکس
سيروس برادرم از همان وقت دائم جر ميزد و دروغ ميگفت و بويي از انصاف و عدل
نمي برد .اکنون هم بين من و او همين فرق موجود است و محيط تنها شدت و ضعفي در
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اين جريان بوجود آورده است .فيالمثل من به واسطة حساب و مقتضيات محيط و چون به
نفع خود ميدانم با شدت بيشتري عدالت و انصاف را پيشه کردهام.
چهارشنبه  19خرداد 1327

من اوالً هرچه ميگذرد بيشتر به خود مغرور ميشوم و ثانياً بيشتر پي به معايب و مفاسد
اجتماعي هموطنانم که من يا از آنها عاريم و يا خيال ميکنم عاريم ميبرم و از اين رو
فاصلة بين من و ملتي که در ميان آنها زندگي ميکنم هر سال زياد ميشود .اگر اين وضع
همچنين ادامه يابد و غرور من توسعة بيشتري پيدا کند ،بعيد نيست که در آينده ،هنگامي
که به مقاصدم نائل ميشوم ،همه چيز را فقط از نظر خودم قضاوت کنم و ديگر اين ملت
را اليق فداکاري و تحمل زحمت ندانم و بالنتيجه از جادة صالح منحرف شوم و اعمالي از
من سرزند که هم به ضرر کشور من و هم به زيان قدرت من تمام شود.
من شخص جاهطلبي هستم و با تمام قوا جوياي موفقيت و پيروزي ميباشم و بدين جهت
تقريباً از همه چيز بايد استفاده کنم.
پنجشنبه  23مهر 1327

حقيقت ،واقعيت ،علم ،راستي ،صواب ،درستي و حقانيت براي من کلمات بيمعناي
بيفايدهاي شدهاند .من ن ه طالب حقيقت و واقعيت ،و نه علم و حقانيت و ساير چيزهايي که
شمردم نيستم .آنچه براي من اهميت دارد فتح ،پيروزي ،پيشرفت ،و درهم شکستن موانع
و مشکالتست .شخص وسيلهشناس ،حقيقت و علم را به عنوان وسيله ميشناسد و جوياي
آنها نيست مگر براي اجراي مقصود خود و پيشرفت عقيدة خود و اال به اصل قضيه ،به اين
که آيا اين وسيله با حقيقت و ...وفق ميدهد يا نه ،اهميتي نميدهد.
براي من جهل و علم ،حقيقت و خطا و واقعيت و غيرواقعيت ،مهم نيستند؛ آنچه قابل
اعتناست ،فتح و شکست ميباشد .فقط فتح و شکست؛ همه چيز براي فتح و جلوگيري از
شکست ...همه چيز ...حتي حقيقت ،حتي دانش.
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
نه براي خود آن ،فقط براي پيشرفت مقصود؛ پيشرفت مقدم بر هر چيز؛ مقدم بر حقيقت و
واقعيت ...من مثل تشنه به دنبال دانش و حقيقت ميروم ،اما فقط براي آن که از آن
استفاده کنم و اگر به کار نيامدند با کمال سهولت از جهل و خطا و عدم واقعيت استفاده
ميکنم.
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من جوياي دانش و حقيقت نيستم ،جوياي سالحها ،وسايل و ابزار کارم .براي من ...هرچيز
وسيله نشد ،بيهوده ،بيفايده و دور انداختني است .فقط آنچه به کارم بيايد ،در هر موقع
براي من ارزش ،اهميت و اعتبار دارد.
من صفت خوب و بد ،عقيدة صحيح و غلط نميشناسم .هيچ چيز خوب و بد نيست ،همه
چيز براي من يکسان و مساوي است .فقط در يک موارد خاص بعضي چيزها براي من
مهمتر از ديگران ميشوند ،آن هم موقتاً .آن هم براي مدتي که به آنها احتياج دارم .تنها
چيزي که هميشه براي من قابل توجه و اعتناست ،احتياج است؛ احتياج به پيشرفت و
پيروزي ،احتياج به غلبه و فتح.
پيش از دوشنبه  10آبان 1327

اين يک امر طبيعي است .آدمي که مردم را مطيع بار ميآورد به طور حتم بايد سرکش
باشد وگرنه قادر به مطيع ساختن مردم نيست ...و اال کاري از دستش برنخواهد آمد .در هر
حال من هرگز نميتوانم تابع نظامات دبيرستان ،يا اداره و يا هر جاي ديگري باشم و از هم
اکنون نقشة فرار از اداره را ميکشم که از سال ديگر که در آنجا مشغول خواهم شد به
بهترين نحو شانه از زير بار انجام وظيفه خالي کنم!
دوشنبه  10آبان 1327

مردان اجتماع ما بايد هرکدام خنجري باشند ،هرکدام براي خود ،درنده و سبعي بهشمار
روند .بايد کشور ما پر از خنجرهاي تيز و حيوانات درنده شود .بکشند و کشته شوند ،نابود
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
ميخورد؟ هرکس در هر رشتهاي هست بايد جنبة درندگي و بُرندگي خود را حفظ کند.
براي دوست مهر و براي دشمن زهر داشته باشد ،مثل مار...
هرکس الزمست براي دريدن دشمن چنگالهاي تيزي ذخيره داشته باشد و با کينة شديد
به او رحم نکند و بايد همواره در جستجوي دشمن بود و او را معدوم کرد .بايد از عقيده و
ميل خود دفاع نمود و مخالفين را از پا درآورد .بيطرفي بايستي از بين برود .بايد بريد و
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
موجود باشد .بايد براي هر دو آماده بود ،و چه نيازي به گفتن دارد که اول بايستي آمادة
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...
اين مختصري خواهد بود از انشايي که چند روز ديگر در کالس خواهم خواند .اين اولين
باري است که اين گوسفندان ،اين مردم بيآزار که کاري به کسي ندارند و نميخواهند
کسي هم کاري به کارشان داشته باشد ،گوششان چنين کلماتي را خواهد شنيد .در محيطي
که همه کس سعي ميکند بيطرف و بيآزار باشد ،چنين سخناني غريب و نافذ خواهد بود.
من تا از اين گوسفندان ،گرگهاي درندهاي نسازم دستبردار نخواهم بود .اجتماعي که من
در آن زندگي ميکنم بايد عبارت از يک مشت خنجر ،و يک گله جانور تيزچنگ باشد که
همه کار هم در ضمن بلد باشند.
يکشنبه  5دی 1327

اما من با اين جبر محکم هرگز آدم تسليم شدهاي نيستم .هرگز اهل تسليم و رضا نبودهام
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
تسليم نميشوم .من ميگويم درست است که بايد فالن واقعه اتفاق بيافتد چون افتاده
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.
يکشنبه  11ارديبهشت 1328
اکنون که يازده روز از ارديبهشت ماه ميگذرد ،هنوز من نتوانستهام درس بخوانم و باز
مجبور شدهام به کارهاي اين مجله رسيدگي کنم که مانند اينست که پايان ندارد و دائماً
زيادتر ميشود .شمارة دوم اکنون به زير چاپ رفته است .خيال دارم شمارة خرداد را منتشر
نکنم و آن را با شمارة تيرماه يکجا چاپ کنم .بلکه بدين وسيله بتوانم بيست روزي هم
فقط به حاضر کردن دروس بپردازم.
***
جريان واقعه بدين قرار بود که من در يکي از جلسات انجمن ،مقالهاي را تحت عنوان هنر
ملي خواندم و اين مقاله باعث گفتگوها و جدلهايي شد که کار را به جاهاي باريکي
کشاند .در جلسة پيش من با افراد انجمن به نحو آمرانه و تحکيمآميزي صحبت کرده بودم
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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
آنجا رسيد که پس از اخذ آراء نوشتن اين مقالة من در مجله ممنوع گرديد.
پس از آن من که حساب خيلي چيزها را ميکردم ،تصميم گرفتم به يک اسلحة مؤثر يعني
داد و فرياد و خشونت متوسل شوم که در خيلي از موارد ،بهتر از آن راهي نيست .اما هنوز
کامالً شروع به صحبت نکرده بودم که يک موج شديد و آني خشم نقشة مرا درهم نورديد
و عصبانيت اختياري و ارادي مرا تبديل به يک غضب ديوانهوار و شديد و غيرارادي کرد.
در ظرف يک ربع يا بيشتر صحبت چنان با خشونت بر سر آنها فرياد کشيدم ،چنان ايشان
را تهديد کردم ،چنان با وضع موهني به آنها گفتم اگر با هنر ملي مخالفند از انجمن خارج
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
سرانجام به طرزي عجيب و پشيمانيآور به کرسي نشست ،به طرزي که کاش از اول پيش
نيامده بود.
پس از آن افرادي که در همان جلسه تحت تأثير من قرار گرفته بودند ،تحت تأثير عزت
نفس جريحهدار خودشان شروع به گلهگذاري ،شروع به استعفا از انجمن کردند و سرانجام
چهار نفر رسما از آمدن به انجمن خودداري کردند و بقيه به اندازهاي از اين جريانات ابراز
نفرت کردند که نزديک بود دوباره همان بال را بر سرشان بياورم!
اکنون با اين که جز از دست دادن آن چهار نفر تقريباً همة جنبههاي منفي اين واقعه از
ميان رفته است ،با اين که عمالً من فرمانرواي مطلق اين انجمن شدهام ،به ياد آوردن اين
نکته که بايد روش خود را تغيير دهم مرا به فکر مياندازد .عالوه بر اين واقعه ،حوادث
ديگري هم روي داده است که بيشتر باعث ميشود من در تغيير دادن خود عجله کنم.
ديگر بر من کامالً ثابت شده است که بهترين طريقة ديکتاتوري آنست که از ظاهر
دموکرات استفاده کند.
بر من کامالً ثابت شده است که بايد ظاهر خود را تغيير دهم ،بايد قهر و خشونت را در
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
بکشم .يک شخص وسيلهاي مانند من خيلي بيش از اينها بايد عنان اختيار خود را در
دست نگاهداشته باشد .خيلي بيش از اينها بايد بر خود و اعصاب خود حاکم باشد و هرگز
نبايد حقيقتاً بيآن که خود بخواهد و خارج از مقداري که خود الزم ميداند عصباني شود و
تحت تأثير هر عامل ديگري قرار گيرد.
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من کامالًَ متوجه شدهام که در عين آن که با همين عصبانيتها و همين سخنان قاطع و
خشن و صريح خوب ميتوانم عدههاي زيادي را تحت تأثير درآورم ،در خيلي از اشخاص
تأثير ناپسند ميکنم .اين نکته ديگر برايم کامالً آشکار شد که بايد بر مردم حکومت کرد،
به آنها زور گفت ،دمار از روزگارشان کشيد ولي نه آن طور که خود متوجه شوند من بايد از
اين پس خيلي بيشتر به اهميت خارقالعادة “تظاهر“ پي ببرم و خيلي بهتر از عهدة فرو
پوشيدن حقيقت خودم برآيم .من بايد همين که هستم بمانم ولي غير از اين نشان دهم که
اکنون تظاهر ميکنم.
آدينه  16ارديبهشت 1328

ديشب هم شبي بود .شبي که کمتر به آن خوشي در طي اين سال بر من گذشته است،
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
رفتيم .در تاريکي محزون غروب مدت زيادي در جادة دربند قدم زديم و “سرِبند“ در جايي
مشرف به رودخانهاي که همهمه ميکرد ،آبجو...
دوشنبه  16خرداد 1328

نظر من نسبت به حال و آينده فرقهايي با مردم دارد .من قبل از همه چيز براي خود
آيندهاي را طالبم که هنوز هيچ يک از افراد بشر بدان راهي نبرده است و شايد آرزوي آن
هم منحص ر به خود من باشد و از اين جهت هرگز مانند ساير مردم از اين که اشخاص
ديگري را در وضعي که براي خود خواستهام ببينم ،رنجي نميکشم و زندگي را به خود تلخ
نميکنم .زيرا نه تنها با کسي مواجه نميشوم که به آرزوي من رسيده باشد ،بلکه هنوز
شخصي را هم نديدهام که آرزوي آرزوي مرا هم کرده باشد.
چهارشنبه  25خرداد 1328

يک رهبر ،رهبر سياسي ،يا هر جريان ديگري ،بايد سرد باشد .اين نتيجه تفکراتي است که
اين روزها کرده ام ...رهبر جريان بايد در سردي و خشکي از سنگ و چوب مايه بگيرد ...ابداً
براي خود و همکارانش از خوشيها و پيروزيهاي آينده داستانسرايي نکند .رهبر بايد در
برابر تحسين و تشويق و ناسزا و دشنام و عيبجويي يکسان و بيتفاوت بماند ..من به
ناچار در اين اجتماع رهبر جرياناتي هستم و خواهم بود و اين خشکي را در خود تقويت
ميکنم .اکنون هيچ تشويقي مرا دلگرمتر نميکند و هيچ خردهگيري و انتقادي ،دلسردم
نميسازد ،هرگز داستانسرايي براي آينده نميکنم و هيچگاه حاضر نيستم در اطراف کار
خود به حماسهسرايي بپردازم.
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آدينه  27خرداد 1328

از لوازم حتمي زندگاني هرکس ،همزبان است .من تجربه کردم و ديدم همزبان از هرچيز
ديگر الزمتر ،مفيدتر و مؤثرتر است و نقض عمدة زندگاني اکثر مردم نداشتن همزبان است.
همزبان يعني کسي که چون انسان فکر کند .آرزوها و هدفهايش با شخص اشتراک
داشته باشند ،داراي ذوق و سليقة مشابهي با انسان باشد و موارد تناقض شخصيتش نيز
انسان را تکميل کند يعني شبيه مکملي باشد .ضمناً کارها و مشاغلش نيز با شخص يکي و
شبيه باشند.
از وجود اين همزبان براي هرچيز ميتوان استفاده کرد .هيچ وسيلة تفريحي به اندازة او
مؤثر نيست .هيچ راهي نيست که با او نتوان رفت .در هيچ مبارزهاي نيست که يار و ياور
انسان نباشد و هيچ غمي نيست که با وجود او قادر به از پا درآوردن انسان باشد .من در
همة مدت زندگانيم براي يافتن اين همزبان کوششها کردهام و ده سال است که همواره
به تناسب موقعيت و شخصيتم همزبانهايي داشتهام و اکنون نيز يکي دارم و از او چه
استفادهها که ميکنم .به عالوه ،زهره هم براي من نيم همزباني است و او که خيلي بهتر
از سابق مرا ميفهمد و درک ميکند از اين لحاظ خيلي مورد استفاده است.
پيش از شهريور 1328

با اين ترتيب ميبينيم که يک تابستان کثيف ديگر ،يک تابستان که پر است از تالش و
فعاليت و در عين حال تلخي و ناکامي ،در زندگاني کوتاه من که پر از اين گونه مواقع بوده،
پيدا شده است ...مجلة ما هرگز تعطيل نخواهد شد ...و سرانجام من بر مشکالت غلبه
خواهم کرد .بلي ...فکر ميکنم که غلبه بر همة اين دشواريها غيرممکن نخواهد بود .به
هر حال چه ممکن و چه غيرممکن فعالً بايد کوشيد.
پيش از شهريور 1328

تنها تکيهگاه من وجود همين دو زنست که آنها را هم نميتوانم چندان اهميتي بدهم و با
کمال ميل حاضرم در برابر هر موفقيتي در يکي از گوشههاي زندگاني و کارم ،فدايشان
کنم.
دوشنبه  7شهريور 1328

شمارة  3و  4مجله به هرحال انتشار يافت و يک غيرممکن ،غيرممکني که کامالًَ به اين
مرحله رسيده بود ،تبديل به ممکن گرديد و در ساية فعاليتهاي سخت و اعمال عجيب و
غريب و دور از انتظار اين کار مشکل آسان شد.
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نيمه اول شهريور 1328

از اين پس بياعتنايي به هرچيز و هرکس که ارتباطي به هدف من ندارد شعار من است.
من بياعتنا باقي خواهم ماند و مقتدر خواهم شد ،هرطور که ميشود بشود و ديگران هر
سرنوشتي پيدا ميکنند بکنند .با اين زندگاني وحشتآوري که من گذراندهام ،ديگر آخرين
ريشههاي هرگونه عاطفة لطيف در وجودم خشکيده است کجاست قدرت؟ کجاست قدرتي
که به همة دردهاي زندگاني من پايان خواهد داد و به نقشههاي دور و دراز من صورت
اجرا خواهد بخشيد؟ کجاست قدرتي که تنها مطلوب من است...؟
***
اين اوضاع کينة مرا نسبت به اشخاص و حوادث ،نسبت به مردمي که باعث همة گرفتاريها
و بيچارگيهاي من ميشوند شديدتر خواهد ساخت .من انتقام بسيار شديدي از اين محيط
و اين دنيا خواهم گرفت .انتقام اين سختيها و دشواريهايي که بهترين سالهاي جواني
مرا در کام تيره و سهمگين خود فرو بردند و عمر مرا در رنج و درد ،در ناکامي و محروميت
به هدر دادند.
اين حوادث کينة مرا زيادتر و خشونت و بيرحمي مرا قويتر خواهد کرد .از اين پس ديگر
دل من بر کسي نخواهد سوخت .ديگر هيچ چيز مانع اجراي مقاصد من نخواهد گرديد.
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
که ميتوانستم از اوقات خود به بهترين وجه استفاده کنم و يک تابستان بينظير و زيبا را
در زندگاني تلخ سالهاي اخير خود داخل کنم ،در اثر پافشاري در انتشار اين مجله ،در اثر
عالقمندي به ايجاد و توسعة اين جريان به اندازهاي دچار ناراحتي و زحمت ،دچار تلخکامي
و پريشاني شدم و به حدي رنج کشيدم که باور کردني نبود .در طي اين مدت“ ،بر لب آب
حيات تشنگيم ميکشت“ و من در هنگام گردش و تفريح و معاشرت هم غرق اندوه و
تلخي بودم و هيچگاه نتوانستم از وسايلي که گاهي برايم فراهم ميشد ،کسب لذت کنم.
وسيلة کسب لذت برايم فراهم بود اما وسيلة درک لذت را نميشناختم.
سه شنبه  31ارديبهشت 1328

من اساساً از گذشته متنفرم و فقط به حال و مخصوصاً آينده توجه دارم .گذشته در نظر من
فقط عبارت از يک بخش بزرگ دور انداختني و يک قسمت کوچک عبرت گرفتني است.
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من از گذشته نفرت دارم .از آن فرار ميکنم و آن را به فراموشي ميسپارم ...من همة
پيوندهايي را که به گذشته دارم قطع ميکنم و هيچگاه يادگارهاي گذشته را نگاه نميدارم.
من اکنون نه يک عکس و نه يک نامه ،نه يک يادگاري و هديه و نه هيچ چيز ديگري که
از يک خاطره گذشته حکايت کند ،با خود ندارم ...من از اين نوع گذشتهها ،چه شيرين
باشند و چه تلخ ،متنفرم و همواره استعداد فراموش کردن آنها را در خود تقويت ميکنم.
مرا به گذشته چه کار؟ من براي حال و به ويژه آينده ساخته شدهام.
***
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
ما حکومت ميکند و ماهيت اين تار عنکبوت وحشتناکي که دستگاه اداري ما نام دارد پي
بردهام.
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
سوم خط بخورد .خوشبختانه من دوستاني دارم که ارضاي خاطر من براي آنان اهميت
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
چيزي بلد نيستم و به طور قطع شرکت من در امتحان به رد شدنم خواهد انجاميد .اين
اولين باري نيست که من يک کار الزم به قول پدرم را ،فداي يک امر مستحب کردهام.
توقيف اين مجله و به جلو افتادن امتحانات نگذاشت درس بخوانم .دستگاه پوسيدهاي که
دولت نام دارد مانع از جريان عادي زندگي من شد ،من به اين دستگاه خواهم فهماند و
سرانجام آن را منهدم خواهم کرد.
آدينه  18آذر 1328

خيلي چيزها را که سابقاً دوست ميداشتم ،اکنون برايم بيتفاوت شده است ،حتي اين دو
زني که چقدر مهربان و فداکارند ،آن قدر که من تعجب ميکنم ،ديگر هيچ مورد عالقة
من نيستند .من با آنها کجدار و مريز [برخورد] ميکنم ،اما خيلي کم به يادشان هستم .از
مسافرت که تاکنون خيلي برايم دوست داشتني بود لذتي احساس نميکنم .در تبريز دلم
براي هيچکس تنگ نشد و اينجا هم که آمدم از ديدار هيچ کس چندان لذتي نبردم .ميل
به کتاب جمع کردن در من مرده است .کتاب جمع ميکنم ولي هيچ لذتي ديگر از اين کار
نميبرم و اگر فيالمثل دورة مجلهاي در کتابخانهام ناقص باشد هيچ ناراحت نميشوم.
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مدت درازيست که اين زنها را نديدهام .نه وقت دارم و نه حوصله ...آن قدر سرد و يخکرده
و بيجاذبه شدهام که به طور قطع در ظرف مدتي که نه چندان طوالني است اين آخرين
وسايل رفع خستگي را از دست خواهم داد.
شنبه  19آذر 1328

آنچه مرا متمايز ميکند همين است :من قابل انعطاف هستم .اين بزرگترين و مفيدترين
خاصيت من است .البته جواني من هم به اين خاصيت کمک ميکند و عمده آنست که در
سالخوردگي هم بتوانم همين طور باشم و مانند همه چيز ديگر اين خاصيت گرانبها را از
دست ندهم ...من در هر محيط استعداد تغيير شکل دارم.
چهارشنبه  23آذر 1328

به نظرم مي آيد که حقوق يعني علوم سياسي و اقتصادي را براي رشتة تخصّصي خود
انتخاب کنم؛ يعني همان رشتههايي را که خيال دارم ضمن تحصيالت عالي خود تعقيب
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،
تاريخ ،اقتصاد و علوم سياسي بگيرد و در اين رشتهها تخصّصي پيدا کنم .ساير مطالعات از
قبيل فل سفه و مطالعات جنگي و استراتژيکي (که خيلي به آنها عالقه دارم) را هم تا آنجا
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
نحو ،هم در يک رشتة معين خود را آماده ميکنم تا به وظايفي که بعدها خواهم داشت
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.
***
يکي از م سائلي که در تبريز به آن متوجه شدم ،اين بود که اطالعات عمومي من خيلي
زياد شده است و من ميتوانم دائرةالمعارف کوچک و سياري در نظر مردم به شمار روم .به
طوري که آنجا مرا شخصي که همه چيز را ميداند معرفي ميکردند.
شنبه  26آذر 1328

يادم ميآيد من همواره [م]وجود تنوع طلبي بودم .دوست داشتم همه چيز در اطرافم زود به
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زود تغيير کند .از منزلهايي که مدتها بود در آن سکونت داشتيم ،از اثاثية اتاقم ،از
اطرافيانم و از همة چيزهايي که با آنها زياد مأنوس بودم بدم ميآمد و همواره دوستدار
تازگي و تغيير و تنوع بودم.
نيمه دوم آذر 1328

فقط هنگامي ميتوان از زنها توقع عشق داشت که عشق در قلب انسان وجود داشته باشد.
مردي مانند من که در همة عمر خود هيچگاه نتوانسته است زني را دوست بدارد ،چگونه
ميتواند مورد عشق قرار گيرد و اصالً چه لزومي براي او دارد.
نيمه دوم دی 1328

در نظر اول دو عامل بزرگ را ميتوانم به عنوان علل شکست تلقي کنم و اين دو عامل
عبارتست از يکدندگي زياد من و پرداختن به چندين کار در آن واحد .من خيلي زياد
يکدنده و غيرقابل انعطاف شدهام و با اين که تلقينات زيادي در مورد وسيله بودن امور و
اشياء کردهام و کوشيدهام خود را تبديل به شخص قابل انعطافي سازم ،هنوز همان طور
سخت و يک دنده و مصمم البته زياده از حد ،ماندهام.
روش شديد و سخت من که غالباً از شکستها نيز عبرت نميگيرد اشخاص را ميرماند و
حوادث را به جنگ من ميفرستد و در نتيجه باعث ميشود که بارهاي سنگيني بر دوش
من بيفتد و مرا به شکست دچار سازد ...اين سختي و يکدندگي مرا تقريباً تنها ميگذارد و
مغلوبم ميکند من با همکارانم زياد تندي ميکنم ،بر سر آنها اغلب فرياد ميکشم و
اخمهايم در موارد مهم همواره ،تقريباً همواره درهم رفته است ...در مواقعي که ميخواهم
کاري انجام دهم ،همکار بدي ميشوم و سايرين را ميرنجانم و آنها که نميتوانند به
سالح خود من متوسل شوند ناچار اصالً ميدان را خالي ميکنند .درصورتي که من بايد داد
و فرياد و خشونت را به عنوان آخرين اسلحه به کار برم و حتيالمقدور از به کار بردن آن
خودداري ورزم و در اغلب موارد کارها را با خوشرويي تمام کنم .واقعاً عجيب است که من
با اين که ميل ندارم دوستانم در دستم آلتهاي بيارادهاي باشند ،با ايشان بدين طرز
خشن رفتار ميکنم و آنها را يا ميرمانم و يا به اشخاص بيارادهاي تبديل ميکنم...
عيب دومي که در کارهايم مشاهده ميشود و اهميت آن از عيب نخستين خيلي کمتر
است ،تعداد کارهاي من ميباشد و من با يک دست چند هندوانه بر ميدارم و چون
مخصوصاً به واسطة تندروي و يکدندگي بيش از حد اغلب کارها را نيز خودم بايد انجام
دهم ،به آنها نميرسم و بالنتيجه در اغلب آنها دچار شکست ميشوم ...من ناچارم در همة
شئون اجتماعي وارد شوم و در همة آنها حرکتي ايجاد کنم ...من تا حدي حق دارم با يک
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دست چند هندوانه بردارم ولي گناهم آنست که متناسب با زمينههاي کارم ،همکاران کافي
گرد نميآورم و يا از عدة آنها با خشونتهاي زياديم ميکاهم ... .اينها معايب اساسي
کارهاي من هستند ،معايبي که اکنون به نظرم رسيدهاند و شايد بعدها نيز پي به نقائص
ديگري ببرم .مسئلة مهم آنست که موفق شوم اين معايب را بر طرف کنم و به
شکستهاي خود پايان دهم ...من ناگزير بايد اکنون نيز با کمال شدت و سختي و با همة
خشونت و يکدندگي و قوتي که در وجودم نهفته دارم ،به کارهاي عقب مانده و شکست
خوردة خود مشغول شوم ...زندگاني من ،در منجالب شکست افتاده است ،از هر سو چهرة
ناکامي را ميبينيم که رو به سويم آورده است .در هيچ يک از مبارزات خود ،کارهاي خود،
سرگرميهاي خود و وظايف خود ،کامياب نشدهام .نه توانستهام موفق شوم و نه قادر به
ادراک لذت گرديدهام .من فقط توانستهام هرچه بيشتر شکست بخورم.
***
اکنون باز با همة قواي خود براي آن که اقالً در يکي از قسمتهاي زندگانيم ،يعني به دست
آوردن پول ،پيروز شوم ،وارد مبارزهاي ميشوم که سرانجامي عجيب دارد و ممکن است
همه چيزم را بر باد دهد.
سه شنبه  4بهمن 1328

اين ضربت آخري هنوز از خاطرم نرفته است و هنوز آزارم ميکند .شوخي نبود ،من براي
اولين بار به يک نفر اعتماد تقريباً کامل کرده بودم ،به يک نفر دلبسته بودم ،يک نفر را
جزء بدن خود و وجود خو[د] کرده بودم ،يک نفر را تقريباً مانند خود ميديدم و ميخواستم
و به يک نفر دلخوش بودم و آن وقت همين نقطة اتکاء ،همين “من دوم“ يا بهتر بگويم
“نيمة من“ از من جدا شد و همه چيز را ميان من و خود پايان داد .او با اين که ميگويد
هنوز هم براي انجام دادن همة دستورهاي من مانند يک سرباز حاضر است و هر کار مرا
با ميل به انجام خواهد رسانيد ،در نظر من از دست رفته است و من همه چيز را بين خود و
او به پايان رسيده ميبينم .من يک طاق هخامنشي بودم که اکنون ناچار تبديل به طاق
ساساني شدهام .ستوني که مرا نگه ميداشت از بين رفته است و اکنون خودم بايد خود را
نگاه دارم.
***
من بايد عادت کنم که همواره تنها و بيپشتيبان ،بينقطة اتکاء ،بيدوست ،بيعالقه و
مورد عالقه ،بيغمخوار و رازدار و مانند يک گوزن وحشي و بياباني ،تنها ،يعني بيعالقه

273
زندگاني کنم .بايد ضمن آن که با ديگران کار ميکنم و ميگويم و ميخندم ،تنها باشم.
بايد احتياجي را که به ديگران دارم از ميان ببرم و به خود منحصر سازم .بايد فقط به
کارهاي خود بپردازم و هر لذتي را که در جوار ديگران ممکن است ببرم با ديدة بياعتنايي
نگاه کنم.
ممکن است ديگران بتوانند به من لذتي بدهند .ممکن است يک دوست کامل پيدا کنم که
براي من همزباني باشد ،ممکن است اين زنها با من وفادار بمانند يا به هر نحو حاضر
باشند لذتي از معاشرت خود به من بدهند ،ولي من بايد در عين اين که از اين لذات
استفاده ميکنم به آنها دلبستگي پيدا نکنم .من بايد اوالً ،احتياج به ديگران ،احتياجي را که
از نظر شخصي به آنان دارم از ميان ببرم؛ و ثانياً ،نسبت به آنها هرگونه حقشناسي و
عالقهاي را در خود بکشم ،تا اگر هم ديدم استفاده از فالن کس موجب ناراحتياي
نميشود و از او فايدهاي بردم ،گرفتار عواقب کثيف آن نشوم.
ديگر چگونه ممکن است من باز هم به کسي اطمينان پيدا کنم؟ وقتي که نيمي از بدنم به
من بيوفايي کرد و همزبانم مرا ترک نمود؟ ديگر چه کسي پيدا خواهد شد که اين همه
بتواند با من شبيه و نزديک باشد و اين همه مرا تکميل کند و تازه از صفت بيوفايي و
تلون که در همه کس به مقدار زياد پيدا ميشود ،عاري باشد؟ ديگر هيچ مردي و هيچ زني
مورد عالقة من قرار نخواهد گرفت .ديگر آن عاملي که مرا وادار ميکند از تکيه به ديگران
لذت ببرم در من خواهد مرد ...از اين پس من خواهم ماند و خودم ...و براي اجراي
نقشههاي وسيعي که در سر دارم خواهم کوشيد .براي من که نميتوانم لذت ببرم ،اصالً
چرا لذت موجود باشد؟
***
تاکنون من وقتي از چيزي لذت ميبردم ،نسبت به آن حقشناس ميشدم و اين
حقشناسي مرا به عالقه ميکشانيد .اکنون بايد با اين حقشناسي و عالقه مبارزه کنم .بايد
از هرکس استفادة ممکن را ولي بياحساس حقشناسي و عالقه بکنم ...ديگر آن احساس
حقشناسي نسبت به ديگران در من وجود پيدا نخواهد کرد.
پنج شنبه  6بهمن 1328

من خانوادهام را دوست ندارم .از آنها ميگريزم و در انزواي خود بسر ميبرم .از اجتماع آنها
همانقدر بدم ميآيد که از فردفردشان ...خانواده براي من مضرترين و نفرتآورترين
جنبههاي زندگاني است و من همواره تا آنجا که توانستهام از آن گريختهام .از سن چهارده
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سالگي که با مادرم هرگونه ارتباطي را گسيختم .وقتي از سخن گفتن با او اعراض کردم،
در اين تصميم من خللي وارد نشده است و اکنون خيلي بيش از چهارده سالگي در اين
مورد اصرار دارم که با مادرم ارتباطي نداشته باشم ...ساير افراد خانواده هم که از دم قابل
عالقه نيستند و جز يکي دو نفر که به مختصر توجهي ميارزند ،بقيه را اصالً بايد فراموش
کنم.
***
سيروس هم اکنون مرد بيزارکنندهاي است و اگر اصالح نشود او را به کلي از ياد خواهم
برد .اکنون من ميکوشم که او را تبديل به يک شخص اقالً عادي کنم و اگر نتوانستم او
را هم از زندگاني خود خواهم راند.
چهارشنبه  20ارديبهشت 1329

تماسي که چند روزي است با يک مشت آدم معمولي و کساني که از نوع ايشان نيستم،
دارم و احترامي که آنها براي من قائل ميشوند ،مرا به ياد موضوعي انداخته است .تاکنون
من سعي ميکردم دوستانم از جنس خودم باشند ،و مخصوصاً در اين امر مصر بودم که
حرفهاي مرا بفهمند و جز يک نفر که بيشتر آشناست تا دوست ،همة دوستان من
اشخاصي از نوع خود منند .البته انسان در ميان هم سطحان خود خيلي زياد نمود نميکند
و اگر هم بر آنها برتري يافته باشد .آن قدرها از تحسينات و احترامات ايشان سرشار
نميشود ،مخصوصاً اگر قدري هم سطح فکر آنها باال باشد.
چهارشنبه  11مرداد 1329

سه روز پيش به خانه بازگشتم .تقريباً دو ماه بود که از خانه خارج شده بودم و در منزل
پدربزرگم زندگي ميکردم .علت ترک منزل چه بود؟ عصبانيتهايي که هر روز به من
روي مي آورد و عدم موفقيتي که در مسافرت مادرم به اروپا براي من پيش آمد ،مخصوصاً
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.
در اين دو ماه بجز ده روز که به تبريز رفتم ،در منزل پدربزرگم روزگار گذراندم ،از بعضي
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
اکنون اين اميد هم به يأس تبديل يافته است .اين رفتن و برگشتن هم يکي از آن اعمال
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بيفايدة زندگاني من بود .يکي از آن حرکاتي بود که فقط انسان را سرگرم ميکند و به
خيال آن مياندازد که کاري کرده است .تازه حاال ميفهمم که چقدر قشنگ خود را گول
ميزنم .حاال ميفهمم که نه تنها در اين مورد بلکه در همة موارد زندگانيم من تاکنون خود
را گول زدهام ،دلخوش کردهام ،بازي دادهام و عقب انداختهام.
شنبه  14مرداد 1329

کار به جايي رسيده که من جداً بايد بازرسي کاملي از خود به عمل آورم .خوشبختيها و
اطمينانهاي تو خالي را به دور اندازم .وضع خود را با حقيقتجويي روشن کنم و واقعاً
ببينم اين چه عواملي است که زندگاني مرا بدين نحو عجيب ،بيثمر ،احمقانه و حتي مضر
ساخته است .عيبهاي من خيلي زياد است ...من آدمي خوشباور ،خيالباف ،تنبل و
سمجم .شايد عيبهاي ديگري هم هست ،اما اينها اصلي است و مسئوليت مستقيم
عقبافتادگيهاي مرا به عهده دارند اعتماد سادهلوحانهاي که من به خودم دارم ،باعث شده
است که در موارد مربوط به خودم سخت خوشباور و زودباور باشم و اين موضوع باعث آن
گرديده است که به طور کلي گول بخورم و عقب بيفتم.
پنجشنبه  16شهريور 1329

گاهگاه اندوه و يأس بر من هجوم ميآورد و حسرت ،چنگالهاي نيرومند و ترسآورش را به
گلويم فشار مي دهد ،در اين اوقات من به زندگاني که بيست و دو سالش گذشته است ،در
سختترين و بدترين احوال سپري شده است در حالي که ميتوانست اينطور نباشد،
ميانديشم .به زندگاني که نه خوش گذشت ،نه با پيروزي توأم بود و نه سربلندي آورد.
فکر ميکنم و نميتوانم از ابزار تأثّر خودداري کنم.
***
اکنون هفت سال از آن زمان ميگذرد که خودم روش زندگانيم را تعيين کردم .از آن وقت
که مسئوليتها را به گردنم گرفتم ميبينم که اگر منصفانه قضاوت کنم ،تقريباً همه چيز را
باختهام.
م ن مأيوس نيستم و روش خودم را هم تغيير نخواهم داد اما با اين وصف من شکست
خوردهام ،در همه چيز باختهام ،ديگران يا زندگاني خود را به خوشي و آسودگي صرف
کردهاند يا به موفقيتهايي نايل شدهاند و يا در امور معمول زندگاني توانستهاند خود را تثبيت
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کنند .اما من هم بد گذراندهام ،هم به جايي نرسيدهام و هم خيلي زياد [در] امور زندگاني
عقب افتادهام .مسئوليت اين اوضاع هم فقط به گردن خودم است.
شنبه  25شهريور 1329

کتاب زياد ميخوانم ،مخصوصاً ادبيات ،اما ادبيات هم مانند عشق ،اندوه را با من آشناتر
کرده است .از هنر هم به غم ميرسم .همه چيز به اين نتيجه ميرسد .. .من تيرگي را در
همة پيرامون خود حس ميکنم ،تاريکي همه جا را فرا گرفته است .اما چشمان من
تيزبينتر از آنست که روشنايي بعدي را نبيند.
دوشنبه  27شهريور 1329

از قسمتهاي مختلف افکار سياسي و اجتماعيم هم بيش از همه مسائل جنگي توجه مرا
به خود جلب کرده است .من اکنون انواع تانکها ،توپها ،هواپيماها و کشتيها را
ميشناسم .از ميزان قدرت نظامي کشورهاي بزرگ اطالعات کاملي به دست آوردهام و با
تاکتيکهاي نظامي جديد و قديم آشنايي يافتهام .حتي در مسائلي مانند نبردهاي تانک و
تأثير هواپيمايي و چگونگي تجهيز لشکرهاي پياده نظام دقتهاي بياندازه کردهام.
***
هر وقت در خيابانهاي تهران راه مي روم ،به ياد تهراني هستم که بايد در جاي اين شهر
ساخته شود و هرگاه سربازان و مردم ايران را ميبينم به فکر ارتشي و اجتماعي ميافتم که
سرانجام آن را به وجود خواهم آورد.
***
شايد اين عجيب و مسخرهآميز جلوه کند که من از حاال اين همه به پيروزي خود ايمان
دارم ،اما من اينها را احساس کردهام و ميدانم که عملي خواهد شد همچنان که اطمينان
دارم سرانجام در جنگي هم شرکت خواهم داشت و از اين موضوع بينهايت خوشحالم.
مي دانم که در سالهاي آينده من اسلحه به دست خواهم گرفت و در مبارزاتي وارد خواهم
شد و اين برايم از مسلمات است.
آدينه  31شهريور 1329

دربارة روش حکومت ،نه ليبرال و دمکراتم و نه سوسياليست و بشر دوست .من دوستدار
حکومت متمرکز و نيرومندم .همة نظريات من دربارة طرز حکومت در اين جمله خالصه
شده است“ :همه چيز در دست دولت ،براي ملت“.
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من يک ناسيوناليست صد در صد به شمار ميروم .همة بيرحميها و خشونتهاي
مخصوص اين طرز فکر در من هست .من هرگز باکي از آن ندارم که در خياالتم و در
اعمالم با همة قدرتها طرف بشوم .ناسيوناليسم به من تهور و بيباکي را در همه چيز ،در
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.
***
من از شعارهاي آزادي و برابري بيزارم و کساني را که به آنها اعتقاد دارند احمق و دشمن
ميشمارم .از اعمال صلحجويان و بشردوستان متنفرم ...و همة مؤثرين اجتماع امروزيم را
بياستثنا شايسته اعدام ميدانم.
چهارشنبه  5مهر 1329

من که خيال فيلسوف و نويسنده شدن ندارم .من که نميخواهم دانشمند و محقق بشوم...
بدبختي آنست که من ميدانم بايد چگونه باشم و نميتوانم ...من فقط توانستهام هرچه
بيشتر از خود ناراضي باشم .عيوب خود را کشف کنم و غمگين باشم از اين که نميتوانم
خود را اصالح کنم .امسال هم يک شکست تحصيلي خوردهام .شکستي که افتضاحآميز
است ،يعني نشانة حداکثر بيقيدي ،الاباليگري و بيحالي است ،نشانة حداکثر حجب و
جبن و ضعف .به عالوه بر خالف سالهاي پيش هيچ دلخوشي هم در برابر اين شکست
ندارم حتي در نظر ديگران هم که تاکنون همة شکست مرا نديده ميگرفتند ،کوچک
شدهام ،ديگر عالقمندترين معتقدين من هم از دستم به تنگ آمده است.
کارهايي که در طي  22سالگي مرتکب شدهام ،هيچ يک ارزشي نداشته است .يا کتاب
خواندهام ،يا موزيک شنيدهام ،يا در خانه ماندهام و يا به سفر رفتهام و مقداري هم کارهاي
ديگر ،هيچ فايدة عملي نگرفتهام .وقتم کامالً تلف شده است ...از دست کتاب و موسيقي به
تنگ آمدهام .اينهايند که نميگذارند به کارهاي ديگر برسم .اينها باعث ميشوند که من در
زندگاني اجتماعي و خصوصي همواره دچار شکست باشم.
يکشنبه  16مهر 1329

آنچه بيش از همه در زندگاني روزانة من جلب توجه ميکند ،ساعات زيادي است که در
خانه بسر ميبرم و در حقيقت به طور متوسط روزي  18ساعت از اوقات من در خانه صرف
ميشود .و به طور کلي هر وقت بيرون کار الزمي نداشته باشم در خانه ميمانم و يا به
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خانه برميگردم .به طوري که گاه ميشود دو شبانه روز از خانه بيرون نميآيم و بسيار شده
است که در ساعت  6و  7شب که موقع بيرون رفتن است ،من به خانه بازگشتهام .منزل ما
اغلب اوقات خلوت است و من ساعتها تنهايي را در خانه احساس ميکنم و از خاموشي
کامل آن لذت ميبرم .شبها عموماً تنها هستم و به نظر من بهترين ساعات زندگيم را
همين شبهاي خاموش و تنها در اين خانة نسبتاً کوچک که شبهاي تقريباً زيبايي دارد،
تشکيل ميدهد ...هرگز ميلي به معاشرت و سينما و غيره ندارم .اگر مجبور نشوم ،هرگز
قدمي براي خروج از محيط خانه بر نميدارم .هيچ وقت حوصلهام از دست خودم سر
نميرود و ميتوانم مدتهاي خيلي طوالني با خودم تنها باشم و اين مورد تمايل زياد من
هم هست .فقط در اوقاتي که در خانه تنها نيستم ،خسته ميشوم و همواره دلم ميخواهد
مادر و برادرم مرا بگذارند و از خانه خارج باشند .اين هميشه مرا راضي ميکند .از مصاحبت
با ديگران ،حتي دوستان نزديکم چندان لذت نميبرم و کمتر جوياي آن هستم ،مگر آن
که تصادفاً آنها را ببينم و يا کارشان داشته باشم ،البته به همان اندازة سابق به آنها
عالقهمندم ،اما مثل گذشته وقتم صرف دوستان نميشود و آنها را هم خيلي کم ميبينم.
***
تاکنون من انواع تفريحات را که توانستهام ،براي خود دست و پا کردهام و آزمودهام ،از
معاشرت با ياران يکدل و زنهاي دلخواه ،شرکت در مجامع دوستانه ،مجلس شراب و زن تا
حضور در کافهها و کابارهها و ساير تفريحاتي که معموالً در دسترس ما قرار دارند.
پيش از  27آبان 1329

به سختي در فکر پيدا کردن کاري برآمدهام و پس از گرفتن معافي حتماً به سر کاري
خواهم رفت ،زيرا زندگاني ما کمکم غيرقابل تحمل شده است و بايد خيلي چيزها را خودم
تهيه کنم .پدر و مادرم از عهدة تأمين احتياجات ضروري من هم ديگر بر نميآيند.
شنبه  27آبان 1329

نسل ما کودکي را در سالهاي حکومت بيست ساله بسر آورد و هنوز کامالً اين دوران را
ترک نگفته بود که حملة روسها و انگليسها به کشور ما آغاز شد .ما در اثر ظاهرسازيها و
فريبکاريهاي گذشته ،اوضاع کشور را جدي ميگرفتيم و داراي غروري شده بوديم که نه
قبليهاي ما داشتند و نه بعديها پيدا کردند .از اين رو حملة ارتشهاي خارجي و اوضاع
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فضيحت باري که کشور ما پيدا کرد ،در دلهاي کوچک ما آثار شديدي به جاي گذاشت و
حس انتقامجويي و کينهکشي در ما تقويت شد.
بر اثر اين جريانات ،ما کودکان چشم و گوش بسته که جز دلهاي پاک و عواطف سرشار
چيزي در دست نداشتيم ،وارد ميدان مبارزه شديم و از هشت ،نه سال پيش به جاي آن که
سالهاي کودکي را به بازي و تفريح بگذرانيم ،صرف مبارزات سياسي و اجتماعي کرديم که
در اجتماع ما چندان تأثير نکرد ،ولي خود ما را از پاي درآورد.
***
ما اکنون نسلي تيرهبخت و خستهايم که از همة کارهاي عادي زندگي عقب ماندهايم .ما
آن مويزهاي غور نشدة بدبختي هستيم که سرنوشتمان در رنج و زحمت خالصه شده
است .ما داراي عمرهاي کوتاه و دور از لذت و شيريني هستيم و محکوم به تحمل بارهاي
اندوهي ميباشيم که اغلب هم به خود ما ارتباطي ندارد .مغزهاي زودرس بدبخت ما،
وجودهاي غير مستعدمان را به سوي گردابهاي مسئوليتهايي ميبرند که بسيار زودتر از
موقع به ما روي آوردهاند و دچار غمهايي ميکنند که هرگز تناسبي با ما ندارند ...هر دوران
زندگاني براي ما فقط دشواريها و جنبههاي بدش را به ارمغان ميآورد و در هر مرحلة
زندگي به چيزي جز چهرة زشت و تيرهاش برخورد نميکنيم .ما نسلي تيرهروز و شوربختي
هستيم که بايد سپر بالي نسلهاي ديگر قرار گيريم .ما بار هر مسئوليتي را از دوش
گذشتگان و آيندگان ربودهايم و اکنون در زير سنگيني آن گلهاي جواني خود را پژمرده
ميسازيم.
يکشنبه  12آذر 1329

از جانب برادرانم تا حدي آسوده خيالم ،وضعشان روشن و عادي شده است .خودم هم بيش
از مدت کمي به گرفتن معافي نظام ندارم و به زودي به مدرسه خواهم رفت .اما مرددم که
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
کنم .عنوانش “من يک ناسيوناليست هستم“ خواهد بود .يک اثر تبليغي است با ضمير اول
شخص دربارة بعضي صفات و عقايد من .فکر ميکنم چيز بديع و تازه و مؤثري بشود.
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سه شنبه  14آذر 1329

يکي از علل مهم برخي از عقبافتادگيهاي من احترام و فريفتگي بيش از حد پدر و مادر
و نزديکان من دربارة شخصيت من بوده است .در طول زندگاني ،کارهاي غيرعادي و
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
ميکنم ،هرچه به ديگران و به نظريات ايشان بياعتنايي کردم ،صدايي از کسي درنيامد.
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.
پيش از  20دی 1329

به سراغ کارهاي نظام وظيفة خود رفتهام و خواهم رفت .اميدوارم آن را هم به زودي پايان
دهم و بر اين کابوسي که به روي زندگانيم افتاده است ،کابوس شکست جبرانناپذير
تحصيلي خاتمه دهم از کتاب “من يک ناسيوناليست هستم“ شش فصل را نوشتهام و يک
فصل ديگر را هم به همين زودي به پايان خواهم رساند ،ولي اين تازه چرکنويس و طرح
کتاب است...
پنج سال است که من صرفنظر از دورانهاي کوتاه و استثنايي درحال عقبنشيني و انزوا
بسر ميبرم و با رنج و درد و با سختي و اندوه و بينوايي دست بگريبانم .دردهاي روحي و
جسمي ،تنهاييها و انزواهاي طوالني ،شش ماه خفتن بر بستر بيماري ،شکستهاي
گوناگون و پياپي در زندگاني سياسي و اجتماعي و خصوصي و تحصيلي ،بيچيزي و فقر و
ناراحتي ،احساس عقبماندگي و ناتواني و استغراق در درياي اندوه و رنج در اين پنج سال
مرا هرگز رها نکردهاند...
حوادث پنج سالة اخير فقط مرا در حدود چهار سال در زندگاني عقب انداخته است و ديگر
موفق نشده است به کلي مأيوس و دلسردم کند ،يا به فکر خودکشي و انتحارم بيندازد و يا
به دامان صوفيگري و مشروبخوري و القيدي و رندي و بياعتنايي به همه چيزم بيفکند
چهارشنبه  20دی 1329

در اين  9سالة گذشته من کامالً معناي خوشي و اندوه و پيروزي و شکست را دانستم .مزة
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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رو و زير و باالي خود را به من نشان داد .چيزي نماند که مزة خود را به من نچشانده باشد
و کاري نماند که نمونهاي از آن را نکرده باشم.
***
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
خود و ديگران...
دارم پير ميشوم .حس ميکنم که چگونه رو به پيري ميروم ،با اين که بيش از بيست و
دو سال ندارم ،يعني در آغاز جواني هستم ،اما احساس ميکنم که اين سن براي من آغاز
پيري است ،زيرا بدبختانه آغاز جواني من در سيزده سالگي بود...
کمکم از سيزده و چهارده سالگي ديگر جداً دست از بازي و تفريح و سر به هوايي
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.
هنگامي که فقط هشت سال داشتم ،پي به مهمترين موضوعي که دوران جواني را
مشخص ميکند بردم ،يعني زن و ماهيت و تأثير او را کشف کردم .در همان سنين براي
من زن همبستر و زن همزبان مشخص شد و من طبيعتاً آن قدر در اين مورد افراط کردم
که تا سالها زنها را کامالً به دو دستة مشخص تقسيم کرده بودم و نميخواستم با زني که
مورد عالقهام بود و احتياج همزباني مرا رفع ميکرد کوچکترين رفتار شهواني بکنم و
همچنين حاضر نبودم که کوچکترين توجهي غير از توجه شهوي به زناني که در اين دسته
قرار داشتند بنمايم.
پيش از  10بهمن 1329

صفات عمومي و اصلي من که تا هنگام مرگ نيز در من خواهند بود ،يعني سرکشي و
ماجراجويي و ناسيوناليسم شديد ،مانع از آن ميشوند که من يک سره تسليم جريانات
معنوي بشوم.
سه شنبه  10بهمن 1329

روز  27ارديبهشت  132۵به اميرآباد رفـتم و به خاطر موضـوع بي اهميتي به داخل منطقه
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مين گذاري شده قدم نهادم و پس از طي تقريباً صد قدم به ضربت انفجار يک مين از پا
درافتادم.
اکنون وقتي آن روز را به خاطر ميآورم ،وقتي حالت خود را ،حالت عادي و بياعتنايي خود
را هنگامي که در داخل منطقه مينگذاري شده به سرعت راه ميرفتم در نظر مجسم
ميکنم ،از تعجب به وحشت ميافتم .من هرگز در هيچ خيابان و گردشگاهي به آن اندازه
خونسرد و بياعتنا نبودهام و هيچگاه چنان حالت عجيب و ترسآور را در هيچ نقطه
نداشتهام .گمان ميکنم کمتر موجودي در جهان به آن درجه از بياعتنايي و عدم توجه به
سوي مرگ رفته است.
اما من اگر آن روز پاي خود را از دست نميدادم ،چند روز بعد حتماً جان خويش را فداي
بياعتنايي و سهلانگاري وحشتناک خود ميکردم .آن روزها تصادفات خطرناک برايم رخ
داد .دوچرخه من مانند اين بود که حتماً مأموريت کشتن مرا دارد .همه آن حوادث بينتيجه
ماند.
اما اين يکي سرانجام از پايم درافکند .اما رفتارم پس از انفجار عجيبتر بود .من با چشمان
بسته و مجروح و با تن زار و نگون ميخواستم قطعه گوشتي را که نقطه اتصال قسمت
مجروح و سالم پايم بود ببرم و در همان هنگام در حاليکه از درد به روي زمين ميغلطيدم،
مغزم مانند اوقات عادي کار ميکرد...
سپس شش ماهي که بستري بودم شاهد تظاهرات جديدتري از روحيه من بود .من رفتاري
کردم که اکنون خودم هم از آن به تحير ميافتم .من در آن وقت فقط به زحمت  18سال
داشتم .همان موقع در دفتر خاطرات خود نوشتم “در اثر اين واقعه من هيچ ضرري نديدم و
چيزي از من کم نشد “.حتي در جاي ديگر نوشتم “اين تصادف نه تنها خسارتي به من
وارد نکرد ،بلکه نفع زيادي هم براي من داشت به طوري که اکنون خيلي ميل دارم از اين
روزها تا پايان عمر بسيار بر من بگذرند“.
پيداست که چنين روحيهاي چنان با حوادث دردناک و تلخ روبرو ميشده است .من
خوشترين اوقات زندگانيم را در آن شش ماه گذرانديم .در آن هنگام نيز همين اعتقاد را
داشتم“ :اکنون من حيات خود را سراسر آميخته با خوشبختي و سعادت ميبينم “...اين
حادثه در همان هنگام در من کوچکترين تأثير مخالفي نکرد و حتي به مقدار زياد بر
خوشبيني مفرط و بيباکي عجيم افزود.
آن هنگام هفده ساله بودم (اواخر  )1324چند ماهي بود با پدرم ميانة خوشي نداشتم و به
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.
آن روزها مانند امروز و مانند همة سالهاي پس از  1321وجود من غرق فعاليتهاي سياسي
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.
***
در همان مواقع به دختري که خيلي مورد عالقهام واقع شده بود گفتم ديگر بايد به روابط
خودمان پايان بدهيم ،زيرا من ترا خيلي دوست دارم و اين عالقه مانع کارهايم ميشود...
بعداً به يکي از جالبترين زنهاي دوران زندگانيم برخوردم و اعتراف ميکنم که شايد تا
حدودي عاشق او نيز شدم .از همان هنگام بود که نخستين نشانههاي وسيلهاي بودن در
من پيدا شد و من توانستم به اين موضوع متوجه شوم که همه چيز را بايد در برابر هدف
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...
در فاصله ميان  17و  18سالگي در زماني که اوج روزگار جواني من بود و از همان جا سير
من به سوي پيري آغاز يافت ،با يکي از جالب توجهترين زنهاي زندگانيم برخوردم و يکي
از شديدترين عشقهايي را که توانستهام به کسي پيدا کنم در خود احساس کردم ...تمام
عوامل ايجاد يک عشق کامل موجود بود .هم زن بسيار جالب و خوشايندي بود ،هم وسيلة
ديدار هميشگي و تماس دائمي برايم فراهم ميشد و هم از همه باالتر يک عالقة متقابل
در ميانمان وجود داشت .کيفيت اين عالقة متقابل هم چنان بود که من ميپسندم ،يعني
من بيشتر مورد عالقه بودم تا عالقهمند و اصوالً در همة روابطي که با زنان داشتهام اگر
بيشتر مورد عالقة آنها واقع نميشدم نميتوانستم عالقهاي به ايشان داشته باشم .اما
سرکشي و تمردي که همواره مرا در هر مورد فرا ميگيرد مانع از آن شد که من واقعاً و
کامالً گرفتار عشق او شوم و حتي کوچکترين اظهار عشق صريحي به او بکنم .مدتها وقت
ما به گوشه و کنايه گذشت .يک جنگ پنهاني همواره در ميان ما بود ،از هم ميگريختيم و
به سوي يکديگر روي ميآورديم.
من همواره در رفتار خود با زنها ظالم بودهام و ميل داشتهام که آنها را از خود بترسانم.
در همان  17و  18سالگي هم اين روش را به شدت اعمال ميکردم .خالصه يکي از
قشنگترين و جالبترين حوادث عاشقانة زندگانيم را در آن اوقات بسر بردم .همه چيز،
همة عوامل براي آن که اين حادثه را زيبا و دلپسند بکند موجود بود .صفات ما ،خصوصيات
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ما ،شکل و رفتار ما و نوع ارتباط ما ،همه خوشايند و دوستداشتني بود .من نقش يک مرد
کامل را به عهد ه داشتم و او نقش يک زن کامل را .اما اين دو کمال از ايجاد يک عشق
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
خوانده و فهميده بودم و هم زندگانيم غرق در حوادث غيرعادي و شيرين بود .اين عوامل
دست به دست هم داد و مرا موجودي ساخته بود که بر زمين راه ميرفت اما سرش در
آسمان ها بود .من در آن هنگام آن قدر از همه سو مورد توجه و تحسين و عالقه قرار
داشتم و ضمناً زندگانيم به اندازهاي پرحادثه و دوستداشتني و غيرطبيعي بود و به حدي
فاصلهام با همساالن و امثال خودم زياد شده بود که ديگر چشم واقعبين نداشتم و بر
بالهاي جواني و زيبايي و عشق و ماجراجويي ،بر بالهاي هوس و خطر ،جهان را از ياد
برده بودم.
پنجشنبه  19بهمن 1329

بدبختانه اوضاع از هيچ نظر قابل اميدواري نيست .زبدة نسل گذشتة ما که کمونيسم را به
اين کشور آورد ،اکنون تسلط حقيقي و کامل بر اوضاع يافته است .پس از “فرار“ وقيحانه و
عجيب زندانيان سياسي ،اينک بر من مسلم شده است که هر آن بايد در انتظار غلبة
کمونيستها در اين کشور باشم.
ملّيون با همة جوش و خروشي که به راه انداختند کاري از پيش نبردهاند؛ تودة ايراني
کمونيست نيست و بيشتر به سوي مليون گرايش دارد ،ولي اين افراد فاقد قدرت و شهامت
انقالبي هستند .اينها آزاديخواهان محافظهکاري هستند که در هر کشور موظفند جاي خود
را به ناسيوناليستها و يا کمونيستها واگذارند .جبهة ملي بر پيشهوران بازاريان و طالب و
تا حدي کشاورزان متکي است نه بر جوانان دانشجو و پيشرو و کارگران ،افراد مبرز و مؤثر
جبهة ملي را برخي کارمندان دولت و گروهي جوانان مذهبي بيمصرف تشکيل ميدهند.
اين جبهه با اين افراد و رهبران و اتمسفر تشکيالتي و سياسي مکرر به کارهايي جز ايجاد
جار و جنجال نيست و حداکثر پيروزيهاي آن در برخي اصالحات خالصه ميشود.
برخالف ،کمونيستها قدرت خود را بر کارگران و جوانان استوار ساختهاند و با آن که رهبران
ايشان هم شهامت و لياقت انقالبي ندارد ،باز به واسطة اتمسفر خاص محيطهاي
کمونيستي ،س رانجام ممکن است يا در اثر سازش اربابشان با انگليسها و با به واسطة جلب
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
توانست قدرت را به دست بگيرند .اکنون تشکيالت حزب توده به طور مخفي (ولي چه

285
مخفي) به شدت فعاليت ميکند .روزنامهها و نشريات علني و غيرعلني دارند و موافقت
دستگاههاي حاکمه و اداري با ايشان به حدي است که روزنامههاي مخفي ايشان به وسيلة
پست و کامالً مانند نشريات عادي منتشر ميشود! افکار کمونيستي که رهآورد افراد
برجستة نسلي قبلي ما است ،اکنون در عدة زيادي از افراد نسل ما رسوخ کرده است و ما
که ناسيوناليسم را به اين ملت شناساندهايم ،اکنون بايد در انتظار نسل بعدي باشيم ،زيرا
نسلهاي گذشته به کلي از حيطة قدرت ما خارج است و نسل خودمان هم خيلي دير
حرفهاي ما را باور ميکند.
افکار ناسيوناليستي که به وسيلة نسل ما يعني کساني که اکنون بين  20و  2۵سال دارند
رهبري ميشود ،به واسطة نداشتن وسايل تبليغ ،به کندي پيشرفت ميکند و تازه صفات
نامناسبي که در افراد برجستة نسل ما وجود دارد و مانند ناسازگاري و جاهطلبيهاي مضر،
اکنون در حدود سه جريان ناسيوناليست بوجود آورده است .هريک از اين دو يا سه جريان
به تنهايي کار ميکند و با ديگر جريانات بيش از مخالفين دشمني دارد .اينها که يک فکر
را تعقيب ميکنند ،بيتوجه به پيشرفتهاي عظيم دشمنان خود ،کودکانه با يکديگر نزاع
ميکنند و بهانههاي احمقانه از يکديگر ميگيرند .نسل ما شايستگي انقالبي دارد و خواهد
توانست سرانجام بر مشکالت فائق آيد و سرنوشت ميهن ما را تغيير دهد ،ولي اين کار
بدبختانه به اين زوديها عملي نيست و ما نخواهيم توانست بر گذشتگان خود ،بر
کمونيستها پيشي گيريم .ما به ناچار پس از پيروزي کمونيستها قدرت کافي بدست خواهيم
آورد و جاي آنها را خواهيم گرفت .اما چقدر خوب بود که ما زودتر از اينها به پيروزي
ميرسيديم.
همة کوششهاي من در راه اتحاد و پيشرفت جريانات مختلف ناسيوناليست صرف
ميشود اما هنوز به نتيجهاي نرسيده است .جهانبيني ناسيوناليسم اکنون پيشرفتهايي
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
اجتماع مانند کارگران و مخصوصاً جوانان ،جوانان نورس و تازه کار را شامل شود .کارگران
از دست ما بيرون رفتهاند ،اما جوانان ،جوانان اميدهاي حال و آيندة ناسيوناليسم هستند.
يکشنبه  22بهمن 1329

من نه تنها در گفتگو با ديگران ،بلکه در عموم موارد ديگر زندگاني اجتماعيم نيز ناچارم
خود را گاهگاه به نفهمي بزنم و مانع از بروز ماهيت وجود خويش گردم .من بايد خود را
غير از آنچه هستم نشان بدهم .اين مردمند که مرا وادار به اين قبيل کارها ميکنند .اين
مردمند که از صراحت و روشني و حقيقت بدشان ميآيد و اصرار دارند که گول بخورند و
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ملعبه قرار گيرند .من نميخواهم از مردم متنفر باشم ،به نظر من مردم آنقدر بدبختند که ما
حق نداريم از آنها متنفر باشيم ،اما همين مردم مرا وادار ميکنند .من عمل را دوست دارم
اما مردم مرا مجبور ميکنند که بيشتر حرف بزنم.
 26اسفند 1329

در زندگاني خصوصي نيز پيشرفتهايي کردهام و اکنون تا گرفتن معافي نظام وظيفه تقريب ًا
فاصله اي ندارم و از آغاز سال آينده خواهم توانست براي نامنويسي فعاليت کنم و به
زندگاني خود سر و صورتي بخشم.
چهارشنبه  29اسفند 1329

اينک در پايان سال پرماجرا و دشوار  29ميتوانم مطابق معمول بيالني از اين سال ترتيب
دهم و خود را بررسي کنم .امسال براي من درست دنبالة سال گذشته بود .من در اين سال
سرنوشتي مشابه پارسال داشتم .در همه جا شکست خوردم .زندگانيم در سکوت و خموشي،
در انزوا و قناعت گذشت و شبانه روزم را کوششهاي مداوم ولي بينتيجه ،کوششهايي
که اقالً در همان موقع هرگز نتيجهاي نميبخشيد ،فرا گرفت.
سال  29دشواري هاي پارسال را تکميل کرد و مرا که هنوز درس عبرت نگرفته بودم کامالً
منتبه ساخت .سير شخصيت من هم مانند حوادث کمتر تغييري کرد .من در جادة اعتدال و
سرد شدن و خشک قضاوت کردن ،همچنان پيش رفتم و هر زمان در اين عادت راسختر
شدم که همه چيز را به سردي و کماعتنايي تلقي کنم و نظري همهگير داشته باشم....
در سال  29قسمت مهمي از عمر من به تنهايي و در خانه سپري شد .از معاشرت و
جوشـش با ديگران ،از تفـريح و خوشـي و تنـوع رويگردان شدم .اغلب اوقاتم با خودم
ميگذشت ،فعاليتهايم منحصر به يک جنبه شده بود و در آن جنبه هم هرگز موفقيت
قطعي بدست نياوردم.
سه شنبه  17ارديبهشت 1330

با آن که اوقاتم بيشتر صرف امور درسي ميشود ،باز توجه به اوضاع سياسي فکر مرا
مشغول داشته است ،مخصوصاً وقتي ديدم در اواسط بهمن ماه گذشته اظهار نظرهايي
راجع به اوضاع کرده بودم .از اواسط اسفندماه گذشته در کشور ما وقايعي رخ داد که به کلي
ورق را برگرداند .پس از مرگ رزمآرا ،همه چيز عوض شد .نفت ملي شد و چند روز بعد بايد
از کمپاني خلع يد شود .دکتر مصدق نخستوزير شده و تا امروز چنان خوب بازي کرده
است که من اطمينان زيادي به پيروزي او دارم.
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اکنون جريانات تغيير کرده است .انگليسها در جنوب عشاير را مسلح ميسازند و حزب توده
به نحوي بسيار عجيب تقويت يافته است .در خزانه پولي يافت نميشود و در مجلس جمع
زيادي مترصد نشستهاند که جبهه ملي را خرد و نابود کنند .انگليسها که کارد به
استخوانشان رسيده است دست به خرابکاري زدهاند و آمريکائيها باالخره معلوم نيست چه
ميخواهند .اکنون چنان وضع بحراني وحشتناکي در ميهن من حکمفرماست که هرگز
نظيري نداشته است.
هيچ روزنة اميدي جز مهارت ديپلماسي دکتر مصدق و جنبش و بيداري نسبي عموم مردم
و يک وضع خاص بينالمللي که در اثر مهارت ممکن است به نفع ما جريان يابد ،موجود
نيست .من ميترسم ،پنهان نميکنم .در عين آنکه به پيروزي تقريباً اطمينان دارم باز
مي ترسم آن قدر دشمنان نيرومندند که جاي خوشبيني نمانده است .اما مسئله آن است که
دکتر مصدق که تاکنون نظر خوبي چندان به او نداشتم  70سال در تاريکي خود را آمادة
اين روزها کرده است .وي از بدو نخستوزيري تاکنون از يک مرد اصولي و مبارز و
سيستماتيک به يک ديپلمات زبردست موقعشناس تغيير شکل داده است .همة اقدامات او
احتياطآميز و ميانهروست ،وزراي او همه کساني هستند که هيچ حسني جز معروفيت و
حسن شهرت در محافل متنفذ کشور ندارند .از همان آغاز کار دست به کارهاي عوام
فريبانه و خوش ظاهر زده است .برنامهاي بسيار مختصر با هزار تعارف و لفاظي تقديم
کرده و رأي اعتماد گرفته است .دستگاه تبليغاتي جبهة ملي کامالً سعي کردهاند که دولت
را اساساً به خود منتسب نکنند و براي آن فقط يک وظيفه ،ملي کردن نفت قائل شوند ،تا
عجز و ناتواني آن را بپوشانند و ضمناً به طور حتم در اين مبارزه پيروز شوند.
همة کوششهاي عمال شرکت و تودهايها براي آن که سر دولت را به جاهاي ديگر گرم
کنند ،بي نتيجه مانده است و اين دولت تصميم دارد انگليسها را از ايران بيرون بريزد.
اکنون براي انگليسها جز اين چارهاي نمانده است که به ايران نيرو پياده کنند و يا عشاير را
به قيام وا دارند ،مخصوصاً که امکان هر تحريک بينالمللي مؤثر را طرح اجراي ملي شدن
نفت با ظاهر کامالً ميانهرو و منصفانة خود از ميان برده است .همين دو موضوع است که
مرا به و حشت دچار کرده ،اگر انگليسها حماقت را به اين حد بکشانند که به ايران حمله
کنند و پاي روسها را باز نمايند و يا اگر جيرهخواران خود را با کمک خائنين کمونيست در
ساير نقاط به شورش وا دارند ،چه خواهد شد؟
تا يکي دو ماه ديگر تکليف روشن خواهد شد .کشور ما در آستانه تحول بزرگي است؛
تحولي که همه چيز را تغيير خواهد داد .من احتمال پيروزي را عاقالنهتر ميدانم و به
همين علت است که بايد خود را براي مواجهه با تغييرات آينده آماده کنم .خيلي از اصول
تبليغاتي ما به ناچار تغيير خواهد يافت ،پيروزي مليون ،کار را بر ما ناسيوناليستها دشوارتر
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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.
يکشنبه  19خردادماه ]13[ 30

هربار که از ديـدار اين وجود دلخـواه باز ميگردم ،اندوه تا چند روز بعد گريبانم را رها
نميکند ،با اين که ديدارهاي ما از خوشي و شادماني و زيبايي سرشار است و بهترين
ساعتهاي زندگاني روزانة من به شمار ميآيد ...اين زن همة تحسينات و تمجيدات مرا
نسبت به خود جلب کرده است و به همين دليل از اين که همة عشقهاي مرا به خود
متوجه کند ،عاجز مانده است .من خوب ميفهمم که عاشق او نيستم اما به شدت تمام او
را تحسين ميکنم .وضع طوريست که ديگر تمام زنهاي گذشته و حال زندگانيم را در
مقايسة با او بيلطف و بيرونق مييابم .ديگر حتي برخالف همة تمايالتم نميتوانم به
ديدار زنهاي ديگر کوچکترين رغبتي هم احساس کنم .همه را از چشمم انداخته است .او
به اندازهاي نکتهسنج و باهوش و زرنگ است که من به زحمت فقط در سومين ديدار
توانستهام تا حدي ابتکار عمليات را به دست بگيرم .خيلي در اين که مرا شيفتة خود سازد
عجله ميکند ،اما اگر ميدانست که احترام و ستايش چه مقدار جاي عشق را در دل من
گرفته است خيلي ممکن بود ناراضي شود .ديدارهاي او براي من آموزنده و مفيد است .من
باطناً و غيرمستقيم از او درس ميگيرم .از وقتي با او آشنا شدهام و به کسي برخوردهام که
ميتواند تمام افکار و عقايد و حرفهاي مرا تحمل کند ،کاري که به اين درجة از کمال و
زيبايي و لطف ،هيچکس تاکنون نکرده است ،هر روز انديشة تازهاي به سرم ميآيد .هر
وقت به فکر او ميافتم ،چه افکار تازه و شيرين که برايم آشکار نميشود؟
اما اين عامل مخرب همة لذات تاکنون زندگانيم ،اين تفکر منحوس در اين مورد هم دست
از سرم برنميدارد ،باز ميبينم در کار آنست که حتي اين زن دلخواه کمنظير را هم برايم
عادي و بيلطف کند .آنچه تاکنون همواره مانع از اين شده است که زندگاني من رنگ و
آبي پيدا کند اين بوده است که من هرچيز را بيشتر دوست داشتم ،بيشتر مورد تفکر قرار
مي دادم و چيست که در برابر يک تفکر مداوم و مسلح ،خود را حفظ کند؟ چيست که در
برابر تفکر دوام بياورد و زيبايي و لطف خود را نگاه دارد؟ به همين علت من هرگز نتوانستم
زيباييها را در زندگانيم کامالً راه بدهم .هرگز موفق نشدم اين گذران تلخ و سنگين را با
يک عشق ،با يک پرستش ،با يک خيال زيبا دربارة يک موجود زيبا ،رنگآميزي و قابل
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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مانع از اين شد که عشق آموزنده را ،عشق مستکننده و سوزنده را بشناسم .نگذاشت که
آرزوي يک زن رگهايم را پر کند و وجودم را آتش بزند .مانع از اين شد که من طعم
شديدترين و کشندهترين لذتها و ناکاميها را بچشم .حاالتي که فقط يک عشق ميتواند به
انسان بشناساند .افسوس که من عشق را نشناختم و نخواهم شناخت .حيف که هيچگاه
نخواهم توانست به ياد زني همه چيز را فراموش کنم .صد حيف که آرزوهاي من در يک
هيکل دالرام جمع نخواهد شد و من هرگز نخواهم توانست خواستها و تمايالتم را با لباسي
که زيباتر از آن در جهان نيست ،يعني در وجود يک زن بپوشانم .خيلي دلم ميخواست
يک بار اين آرزو برآورده ميشد و من فقط براي يک بار ميتوانستم دنيا را در وجود دلرباي
يک زن تماشا کنم و از دريچة چشمهاي مخمور او به جهان بنگرم .اما راستي اگر ممکن
بود من مفهوم عشق را درک کنم ،هيچ موجودي در دنيا به اندازة اين زن براي فهماندن
آن تناسب و شايستگي نداشت.
آدينه  31خرداد 1330

اين زن را ديگر نديدهام .به ييالق رفته است و هر وقت بتواند به ديدارم خواهد آمد ،اما
ديگر عالقهاي که آن روزها به او داشتم در دلم وجود ندارد .فقط دو هفته دوري کافي بود
که تأثير او را زايل کند .روحية من گويي فقط آمادة آنست که از هر واقعه ،وسيلهاي براي
کشتن عالئق بسازد .براي من نديدن و زياد ديدن هر دو يک نتيجه به بار ميآورد.
سه شنبه  4تير 1330

اينست بزرگترين مشکل زندگاني من ،من مثل کسي که با خودش شطرنج ميبازد،
فرمانده واحد لشکرهاي متخاصم هستم .بايد دائماً با خود بستيزم و همواره خود را شکست
بدهم .من هيچ وقت براي يک مدت طوالني نميتوانم وضع طبيعي و يکنواخت داشته
باشم .حاالت من حداکثر صورت ادواري دارد .گاهي اينطور و گاهي آنطور ،اما بدبختي
اينجاست که حاضر نيستم بيقيد و شرط دچار اين تغييرات بشوم .من ميخواهم در هر
زمان درجه و ميزان تغييراتم را به ميل خود تعيين کنم و از اين رو زندگانيم در مبارزة
دائمي بر ضد همة چيزهايي که وجودم را ساختهاند ،غوطهور است .اين وضع به هيچ وجه
طبيعي نيست و ادامة آن مرا از پا در خواهد افکند .با خود جنگيدن ،کار خطرناکيست و
وجود خود را رزمگاه فضائل و صفات و عواطف گوناگون کردن ،شايد به بيخبري از نفس
بيانجامد.
پنحشنبه  6تير 1330

اگر بنا باشد از بعضي معايب خود راضي باشم ،در درجة اول فراموشکاري و بلهوسي خود را
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دوست خواهم داشت ،چون طول عمر و سالمت مزاج مرا به طور حتم ،همين دو عيب
تأمين خواهد کرد...
قدرت فراموش کردن من تاکنون مرا از بدبختيهاي بزرگ حفظ کرده است .من در
کشاکش زندگاني متنوع و رنگارنگ خود با اتکا به اين حافظة بيوفا و طبع بلهوسي و
هرجايي ،از گردابـها و توفانهـاي هراسانگيـز جان به سالمت بردهام .تمايالت و
خواستهاي ديوانهوار سمج و بهانهجوي مرا همين هرزگي و فراموشکاري خاموش و خفه
کرده است .من اگر قمارباز نشدهام ،اگر دائمالخمر نيستم ،اگر تا گردن در منجالبهاي
عاشقانه فرو نرفتهام ،فقط به همين دليل بوده است که زندگانيم هزار رنگ داشته و
حافظهام حوصلة نگاهداري تمايالت و افکار و خاطرات را فاقد بوده است.
سه شنبه  11تير 1330

همة بدبختيهاي من از اين تمايل جهنمي به قدرت و تسلط سرچشمه گرفته است .اين
ميل يا بهتر بگويم شهوت به قدرت است که مرا چنين در دست خود زبون و گرفتار کرده
است.
سه شنبه  11تير 1330

دوستي و دشمني ،عالقه و بيزاري ،اعتقاد و بياعتقادي را تغيير دادهام تا بتوانم با نظر
بيطرفانهتري عقيدة قطعي خود را تعيين کنم و حتيالمقدور از تأثير عوامل ديگر برکنار
مانم .وجود خود را به يک ميدان جنگ ،به يک آزمايشگاه و باغوحش تبديل کردهام تا
بتوانم سرانجام فقط ساختة خود باشم و همه چيز را در زندگاني خود به ميل شخصي خودم
بپذيرم.
***
من از حدود  13سالگي سعي کردم که زندگي خود را فقط به ميل خود بگذرانم .در آغاز
تمايل من محدود به هدفهاي زندگانيم بود ،اما کمکم کار به جايي کشيد که نسبت به
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
است که در نظر اول اساساً قابل ترديد نيست .ده سال دائماً ميکوشيدهام که هر مسئلهاي
را از سر براي خود مطرح کنم و دربارة هر موضوعي به اظهارنظر بپردازم .ده سال با
عادتها و عقيدهها و ايمانها جنگيدهام .هرچيز را که قابل احترام بوده است در نهانخانة
وجود خود به لجن کشيدهام .همه چيز را رد کردهام و از نو پذيرفتهام.
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هر چه را دوست ميداشتهام طرد کردهام و به هرچه که مورد تنفرم بوده است روي آوردهام
تا بتوانم بعداً به ميل خود تمايالت و کششها و همچنين بيزاريها و انزجارهايم را تعيين
کنم .جاي همه چيز را به کرات در زندگانيم عوض کردهام ،جاي دوستي و دشمني ،عالقه
و بيزاري ،اعتقاد و بياعتقادي را تغيير دادهام ...وجود خود را به يک ميدان جنگ ،به يک
آزمايشگاه و باغوحش تبديل کردهام تا بتوانم سرانجام فقط ساختة خود باشم و همه چيز را
در زندگاني خود به ميل شخصي خودم بپذيرم .ده سال کارم تقريباً به اين منحصر شده
است که زندگانيم را به مسئوليت و اختيار خود بسازم و امروز احساس ميکنم که قسمت
اساسي اين کوشش نتايج رضايتبخش داده است ...اين که دخالت دائمي و ده سالة من در
زندگانيم چه نتايجي از لحاظ ارزش شخصي من ببار آورده است ،و قضاوت در اين باره که
شخصيت فعلي من به اين کوششها ميارزد يا نه ،به مقدار زياد بستگي به قضاوت
ديگران و مخصوصاً آينده دارد .خود من از وضع روحي و فکري خود ناراضي نيستم...
ممکن است من از اين که رو به پيروزي هستم و همه چيز در زندگانيم گواهي ميدهد که
سرانجام موفق خواهم شد ،احساس شادماني و سعادت کنم؛ ممکن است مشاهدة برخي
موفقيتهاي روزانه کامم را شيرين کند و رنگ و رونقي به زندگيـم ببخشد .ولي اين
جنبههاي مثبت ،هرگز قابل مقايسه با ناراحتيها و گرفتاريهاي دائمي من نيست .من
خود را از ديگران آزاد کردهام ،اما اسير خود شدهام .زنداني که دستهاي من برايم ساخته
است به مراتب ناراحتتر و غيرقابل تحملتر است و من خودم زندانباني بسيار بيرحمتر و
سختگيرتر از هر عامل خارجي هستم ...چه بسيار اوقات که از دست خود ،از دست فکر و
هوش خود به فرياد آمدهام.
دوشنبه  28مرداد 1330

دوره متوسطه که براي من يازده سال طول کشيد ،سرانجام تمام شد .يازده سال من
مشغول گذراندن شش سال بودم .کمتر چيزي به اين اندازه عجيب است .اما عجيبتر آن
است که من باالخره بدون آن که ترک تحصيل کنم توانستم گليم خود را از آب بکشم.
***
خيالم از جانب برادرانم آسوده شده است ،هرکدام منظماً مشغول پيشرفت در امور مربوط به
خود هستند و اميد بسياري به آيندة آنها حتي آيندة سيروس ميرود .مخصوصاً در زمينة
برادرانم بياندازه راضي و خرسندم .من هرچه از دستم برميآيد به خاطر اين دو کردهام و
خوشوقتم که نتايج نيکوي کوششهايم را ميگيرم ،حتي مشاهدة آسايش خاطر پدرم نيز
برايم شاديآور است.
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من فقط و فقط چهار سال را از دست دادهام ،اما در عوض فهميدهام که ديگر نبايد حتي
يک ماه را هم گم کنم .با کمال دقت در راههايي افتادهام که وقت و نيرو و پول مرا حفظ
کند و افزايش دهد .پس از آن که بر همة مشکالت خانوادگي پيروز شدهام ،زمينة آن هم
فراهم آمده است که امور زندگانيمان روز به روز بهتر شود.
آدينه  15شهريور 1330

کار استخدامم در وزارت دارايي رو به انجام است و در کنکور دانشکده هم بايد قبول شوم.
***
با اين که حالم خوبست و بايد کامالً از وضعم راضي باشم ،نگراني و بيتکليفي آسودهام
نميگذارد .هرچه ميکنم نميتوانم گذشته را فراموش کنم و به ياد آينده دلخوش باشم.
همة کوششهاي من براي آنکه وضع اکنونم را قابل تحمل گردانم و خود را به ياد
موفقيتهاي حتمي آينده دلخوش سازم ،بينتيجه مانده است .زندگاني من يک گير پيدا
کرده است و اين گير هم که بازشدني نيست.
من هرچه هم موفق و شادکام باشم باز تا اين بدبختي را اصالح نکنم ،نميتوانم خود را
خوشحال و راضي بشمارم .نه ور رفتن به زنها ،نه ورزش ،نه مطالعه و نه هيچ کار ديگري
توانسته است مرا از فکر اين گرفتاري که بدتر از همه دائماً گذشتهها را به رخم ميکشد،
منصرف سازد .مخصوصاً اين گذشته؛ ياد اين گذشتة عجيب و غريب است که روزم را تيره
کرده است .اگر اين گذشته نبود ،اگر اين ندامتها وجود نداشت ،اگر دائماً به ياد اشتباهات
سابقم نميافتادم اآلن زندگانيم چه نقصي داشت؟
***
زياد به خودم نميرسم .يا مشغول عياشي و ولگردي و شبزنده داريم و يا در ميدان
حوادث جور [و] اجور مأيوسکننده و احياناً اميدبخش پرسه ميزنم ...به واسطة تغييرات
دائمي و عجيب حوادث مرتباً نظريات فرعيم تغيير ميکند .عواطفم نسبت به ديگران
همواره دچار نوسانست.
سه شنبه  26شهريور 1330

بيآن که زياد کوششي کرده باشم اوضاع رو به بهبود رفته است .ديگر ميتوان اميدواري
قطعي داشت .سرانجام حوادث بد مغلوب افرادي شده است که با تمام معايب خود ،اين
خاصيت را به همراه داشتند که به شدت و ديوانهوار در راه هدف خود گام بردارند .خواست
قطعي و شديد و مداوم دوستان من در کار آن است که بر پيشآمدهاي ناپسند سالهاي
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اخير غلبه کند و بار ديگر قدرت متحد همة ما که بيشک زبدة نسل فعلي اين کشور به
شمار ميآييم ،ناسيوناليسم را رو به پيروزي قطعي براند.
ما که از سالهاي کودکي ،از آن هنگام که همساالنمان سرگرم بازي و تفريح بودند دست
به اين مبارزة طوالني و مداوم زدهايم ،بيهيچ ترديد موفق خواهيم شد بر مشکالت پيروز
شويم و مقصود خود را از پيش ببريم .ناسيوناليسم ،به معناي کامل و علمي آن اکنون
کامالً در اجتماع ما جاي خود را باز کرده است و ناسيوناليستها به آن حد رسيدهاند که
بتوان روي آنها حساب کرد .شايد دو سال ديگر حزب ناسيوناليستها پس از حزب توده
مهمترين احزاب اين کشور شود .هماکنون تأثير و نفوذ ناسيوناليستهاي متفرق کشور ما به
آن حد رسيده است که ميتوانند در شهري مانند قزوين يک ميتينگ  6هزار نفري راه
بياندازند و حزبي مانند زحمتکشان را به همکاري با خود در برخي قسمتها وا دارند.
خود من اکنون وارد فعاليتهاي حزبي رسميتر و پرتظاهرتري شدهام و پس از يک دوري
ممتد از محيطهاي حزبي اکنون مشغول تطبيق دادن خود با مقتضيات جديد هستم .درست
است که حسابهاي چند سال پيش اقالً در مورد شخص خودم از ميان رفته است ،درست
است که ديگر مانند آن وقتها نميتوانم توقع و انتظار داشته باشم اما الاقل وقتي درست
دقت ميکنم متوجه ميشوم که کوششهاي قبلي هرگز به هدر نرفته است .اگر خوب
فعاليت کنيم تا دو سال ديگر آب رفته به نحوي بسيار بهتر و مطلوبتر به جوي باز خواهد
گشت و همة باختها جبران خواهد شد .آنچه از ناکاميهاي قبلي ماند يک دنيا تجربيات
تلخ بود.
چهارشنبه  27شهريور 1330

آدمها را نبايد دوست داشت و از حوادث نبايد ترسيد .اين مهمترين چيزي است که از 8
سال زندگاني در مخاطرات و حوادث بدست من آمده است .اين همة منطق مرا تشکيل
مي دهد .باالخره پس از اتمام زير و باالها ،بعد از همة تحوالت و تغييراتي که در روحية
من پيدا شد ،توانستم آنچه را که الزم داشتم بدست آورم.
روحية من آميختة عجيبي است از عواطف بيآرام يک هنرمند ،با ايمان و تعصب يک
مجاهد ،و خشونت و سردي يک مرد سياسي .اما خوشبختانه هرچه بيشتر ميگذرد عنان
اختيار من بيشتر به دست مرد سياسي ميافتد که با منطق خشک خود ميداند چگونه
نيرومند شود .اين کشف آخري فلسفة مرا تقريباً کامل کرده است؛ اگر من بتوانم از اين
پس خود را چندان رهبري کنم که ديگر عالقة شديد به ديگران در دلم راه نيابد به خوبي
خواهم توانست هرگونه ناراحتي و گرفتاري را از عرصة زندگاني خود طرد کنم ،زيرا
خوشبختانه حوادث هيچگاه مرا نميترسانند و مأيوس نميکنند.
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بزرگترين نقطه ضعف من تاکنون آن بوده است که زياد دوست ميداشتهام ،تاکنون من
خود را غرق در چيزهايي ميکردم که مورد عالقهام قرار ميگرفتند ...اما زنها زياد اهميتي
ندارند؛ آنچه را بايد مواظب باشم ديگر زنها نيستند ،بلکه اين همکاران و همفکران و
مخصوصاً خودکارها و فکرهاست .براي آدمي که قدرت و نيرومندي ميخواهد يک قلب
سرد و يک منطق بياعتنا الزمست؛ زيرا مطابق يک ناموس تغييرناپذير هر چه به
نيرومندي بيشتر عالقه داشته باشيم به ناچار بايد از لذات دوست داشتن محرومتر شويم.
در اين دنيايي که دائماً در تغيير است .با اين آدمهايي که هيچگاه نميتوانند يک جور
باشند و يا اقالً يک جور جلوه کنند ،با اين حوادث گوناگون و اين جهان ناپايدار ،چرا ما
پايدار بمانيم؟ وقتي همه چيز تغيير ميکند ما چرا تغيير نکنيم و از آن باالتر ،چرا دل به
ناپايداريها ببنديم؟ چرا خود را گرفتار چيزهايي کنيم که فردايشان مانند امروز نيست؟ چرا
به دست خود زنجير بر گردن بيفکنيم؟ ...عرفاي بزرگ ميهن من حق داشته اند .من ديگر
دل به ناپايدار نخواهم بست .آدمها را دوست نخواهم داشت و از حوادث نخواهم ترسيد.
يکشنبه  31شهريور 1330

بر خالف نظرية سابقم دل خود را از يخ و سنگ خواهم کرد و هرچه حرارت است به
بيرون اختصاص خواهم داد .من احتياج دارم که باطني سرد و ظاهري خروشان داشته
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.
***
در مورد عشق هم که خيالم مدتهاست راحت شده ...عشق مال آنهايي است که ميتوانند
گاهي جلوي فکر کردن خود را بگيرند ،نه اشخاصي مانند من که به بدبختي توجه و تفکر
دائم گرفتارند.
آدينه  5مهر 1330

عيب بزرگ امسال من ...ولعي بود که براي عياشي و هرزگي در من بوجود آمده بود ...من
متأسفانه آمادگي کاملي براي استغراق در خوشگذراني و لذتجوئي دارم.
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در آستان بيست و چهارمين سال اين زندگاني پرماجرا که مجموعش چندان بد نبوده است،
يک بار ديگر تصميم خود را دائر بر نيرومند شدن تکرار ميکنم.
***
من محکم سرجاي خود ايستادهام و حتي ميتوانم بگويم که استحکام و قوت من بيشتر
شده است ،من ميخواهـم آدم نيرومندي شوم و گويا هرسال مقداري در اين راه پيش
ميروم.
***
از بس با همة دقتي که در قضاوت بکار ميبردم ،اشتباه کردم ،ديگر نه تنها در مورد جهان
خارج بلکه دربارة خودم نيز بياطمينان و مشکوک شدم و مخصوصاً فوقالعاده بر احتياطم
افزوده گشت.
***
اکنون به جاي آن عدم رضايتهاي پارسال ،يک نوع خرسندي خونسردانهاي وجود مرا پر
کرده است .هنوز گاهي احساساتي ميشوم و اين تأثير ناگزير سرگرميهاي هنري و ذوقي
من است .اما ديگر به طور عموم و معمول آدم سردي شدهام؛ باطناً توانستهام خشکتر
باشم .پس از اين يک سال سر و کله زدن با اشخاص و حوادث گوناگون ديگر ميدانم چه
بايد بکنم ،ديگر ياد گرفتهام که همه کس را در دست داشته باشم و به همه خود را
صميمي و عالقهمند نشان دهم .ياد گرفتهام که بيآن که بدجنس بشوم ،حسابگر و زرنگ
باشم.
از تربيت هنري خود به خوبي ميتوانم استفاده کنم و عواطفم که تحت تأثير ادبيات و
موسيقي خيلي خوب ميتوانند در هر مورد به نحوي مؤثر تظاهر و تجلي کنند در دست من
سالح مؤثري براي جلب عالقة ديگران شدهاند .به عبارت ديگر ،من به خوبي يک
هنرپيشه ميتوانم نقشهاي مختلف را بازي کنم و اشخاص را فقط در همان لحظههاي
ديدار ،دوست داشته باشم يا مورد احترام و اطمينان و توجه قرار دهم .من وقتي تنها
هستم ،اين روش البته باعث شده است که من خواه ناخواه زياد تحت تأثير محيطهاي
خارجي قرار گيرم ...همة اين پيشرفتها از  ۵مهر پارسال به اين طرف حاصل آمده است.
سالها بود که ميخواستم چنين بشوم و باالخره امسال توانستم صفات مورد لزوم را به
دست آورم.
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آدينه  26مهر 1330

در اداره شروع به همان مقاومتهايي کردهام که در همه جا بر ضد هرگونه نظم و ترتيبي
از جانب من ابراز ميشود و در نتيجه عالوه بر آن که محيط غيرصميمي و بيگانهاي
درست شده است ،جريمههايم شايد از حقوقم افزونتر شود!
 4آبان 1330

حيف که عاشق نيستم و اال ديگر زندگانيم نقصي نداشت ،يک درام پرحادثة کامل بود؛ اما
بدبختانه حتي اين وجود دلخواه هم نتوانست مزة درد و يأس را به من بچشاند و در بيم و
اميد روزم را سياه کند .ديگر چه فايده دارد ،عشقهاي يکشبه خيلي بهتر است .نشستن و
پرحرفي کردن و نکته گفتن و شنيدن دردي را دوا نميکند .وقتي پاي عشق در ميان
نباشد ،آدم از اين روابط خشک و خالي زود زده ميشود حاال تا چند ماه ديگر ،شايد تا آخر
سال بايد فقط به کارهايم برسم ...بعد شايد باز دل و دماغ مغازله و فلسفهبافي در من به
وجود بيايد.
آدينه  24آبان 1330

از بس به سد و مانع و عدم موفقيت خو کردهام ،از بس از همه کس پستي و نفاق و
دورويي و مخصوصاً تلوّن و بيقراري ديدهام .ديگر چشم و گوشم پر شده است.
من انتظار حوادثي به مراتب بدتر از آنچه پيش ميآيد دارم و از اين لحاظ ديگر گاهي حتي
متوجه بعضي حوادث بد و ناپسند هم نميشوم .چون به هيچ کس خوشبين نيستم ،از هيچ
کس نميرنجم و ميتوانم با همه بسازم .رفتار ديگران ،چون سبب و علتش براي من
آشکار است ،عصباني و بيزارم نميکند .از وقتي به ضعف بيحدي که در درون هر انساني
وجود دارد ،پيبردهام ،آن قدر گذشت و چشمپوشي پيدا کردهام که بتوانم از همه کس
استفاده کنم .چون تاکنون چندين بار انتظاراتم به من خيانت کرده ،اکنون سطح انتظاراتم
را باال بردهام .اصالً آن قدر به من خيانت شده که ديگر برايم امر دشوار و غيرقابل تحملي
به شمار نميرود.
***
آنچه ميتوانم انجام دهم اينست که هرچه بيشتر نيرومند شوم .اگر ديگران با من مردانه
رفتار نميکنند ،من ميتوانم مردانگي را به ايشان ياد بدهم .بايد نيرومند بود و مراقبت
کرد .بايد ديگران را به شدت پائيد ولي الزم نيست که با همان رفتار با ايشان مقابله کرد.
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شنبه  23آذر 1330

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
کافي است .با اين همه در طي يک ماه خيلي کارها کردهام .در کنکور حقوق قبول شدم و
در دانشکده نام نوشتم .از ادارة ديگري منتقل شدم و گاهگاهي هم به بعضي سرگرميها
دلخوش بودم.
اما وضع تشکيالت ما مخصوصاً از لحاظ خارجي خوب شده است .روز  14آذر عدة زيادي
از مردم تهران را به حرکت انداختيم و مراکز حزب توده را به ويراني و انهدام سپرديم و
روز  21آذر دمونستراسيون موتوريزه و با شکوه ما شهر تهران را به خود متوجه کرد.
اگر از حرکات و افکار کودکانهاي که در داخل حزب وجود دارد بگذريم ،اوضاع خيلي
خوبست .اما ميترسم اين کودکيها وضع را به سختي در خطر اندازد و قدرت دوستان من
براي مقابله با اين روحيههاي ناپخته کافي نباشد .ما خوشبختانه به واسطة سوابق دهسالة
فعاليتهاي سياسي ،ديگر کمتر از کودکي و ناپختگي بهرهمنديم .اما همکاران ما متأسفانه
تازه بايد تجربه کنند و پند بگيرند .کاش آن همه بدبختيها که بر سر ما آمده است براي
ديگران عبرتي ميشد .من به تدريج مشغول آشنايي با نحوه فعاليتهاي حزبي شدهام.
تاکنون محيط هاي فعاليت من محدودتر بوده است .و اکنون تا حدي تازه وارد به شمار
ميروم .اما ده سال گذشته خيلي مرا کمک ميکند .نميشود گفت از زندگانيم راضيم اما
وضع چنانست که گذشت زمان را کمتر احساس ميکنم .حتي گاهي از اين همه شتاب
روزها و شبها به وحشت ميافتم.
حافظهام با همان بيوفايي و بلهوسي هميشگي دستاندر کار محو و نابودي همة خاطرات
نسبتاً شيرين چند ماه پيش شده است .بعضي اوقات خود را از اين همه فراموشکاري
مالمت ميکنم .ديگر حتي تمايل به تجديد حوادث گذشته هم در من رو به مرگ ميرود.
درست است که اين روش انسان را از هر درد و رنجي مصون ميدارد اما من آن قدر
محافظهکار نيستم که از لذتها به خاطر دردها بگذرم.
آدينه  29آذر 1330

با آن که زندگانيم از سياست پر شده است باز گاهي افسوس ميخورم که چرا صحنة
زندگي را از زنها خالي کردم؟ چرا همة موقعيتهايي را که از آغاز امسال پيدا شد به دست
بياعتنايي سپردم و از کف دادم؟ مگر نه اينست که ميتوانستم امسال را يکي از سالهاي
استثنايي و شيرين بسازم؟
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حقيقت اينست که همه چيز ممکن است شخص را به ندامت دچار سازد جز پرداختن به
زنها؛ وقت و پولي که صرف زنها شود هيچ پشيماني به دنبال نخواهد آورد و برعکس از
دست دادن چنين موقعيتهايي است که انسان را به شديدترين ندامتها گرفتار ميکند .اما
حتي هنوز هم موقعيت کامالً از دست نرفته است .اگر عقلي به خرج دهم ممکن است
خيلي از گمشدهها و فراموش شدهها را دوباره زنده کنم و رنگ و رونقي به زندگي خود
ببخشم .حيف که عقلي نمانده است.
***
خوب کار نميکنم .تأثيرات چند سالي که در سکوت و تنهايي گذرانيدهام به اين سادگي از
ميان نميرود .من که از دنياي خودم ،از اعماق عوالم مخصوصم ناگهان به محيط پر غوغا
پاي گذاشتهام ،هنوز به مشخصات و خصوصيات اين دنياي جديد تن در ندادهام .هنوز
نتوانستهام خود را راضي کنم که به الزامات و ضروريات دنياي جديد تسليم شوم.
با مردم خوب نميجوشم .به جاي آن که هرکس را فقط به خاطر نفعي که ممکن است
برايم داشته باشد مورد توجه قرار دهم ،سادهلوحانه در پي ارزش شخصي افرادم .و مثل آن
که وظيفة من باشد با هر نوع پستي و فرومايگي به جنگ برميخيزم و خود را به زحمت
مياندازم .تنبلي هنوز از معايب بزرگ من به شمار ميرود و تمايلي که به سرگرميهاي
هنري دارم ،مانع بزرگي براي فعاليتهاي منست .خوشبختانه راديو ندارم وگرنه ديگر هيچ
ارزش عملي نميداشتم .اين نکته را به خوبي پذيرفتهام که بايد در راه پيشرفت مقصود
هرگونه فشاري را تحمل کنم ،به خوبي خواهم توانست خود را تغيير دهم و با آنچه محيط
اقتضا دارد متناسب سازم.
شنبه  7دی 1330

در اين زندگاني جديد هم اولين چيزي که به استقبال من آمده است کاروان دشواريها و
مشکالت است .هنوز به خود نيامدهام و کامالً چشمهايم را در اين محيط تازه باز نکردهام
که گرفتار دهها مسئلة دشوار و خسته کنندهاي شدهام که کمر به نابودي اميدواريها بسته
است.
دوستان من که عناصر ورزيده و مجرب خوب به شمار ميآيند ،هريک در آتش جاهطلبي
ميسوزند و بقية افراد هم که حسابشان روشن است .اين تمايل ديوانهواري که در افراد
وجود دارد براي آن که بر همه چيز مسلطشان سازد ،وقتي با کمي تجربه و واقعبيني
همراه شود چه بدبختيهاي بزرگي به بار ميآورد؟
نقش من نقش هميشگي ميانجيگري و حل اختالف است .من که از شکستهاي گذشته
خاطرات دردناکي دارم ،نسبت به اوضاع بيش از ديگران داراي حساسيت هستم و از اين رو
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دائماً سرگرم ديد و بازديد و دلجويي و تسکين شدهام و همواره ميکوشم بلکه اين همه
عناصر مخالف را با هم آشتي بدهم .کمکم بر تأثير و نفوذ من افزوده شده است و به
تدريج حتي در دستگاه اداري حزب راه يافتهام ،اما من خرسندترم که گمنام بمانم و فقط
در محيطي همانند و يکسان ،در محيطي متحد و فعال کار کنم .حيف که ديگران در برابر
مشکالت حساسيت کمي دارند و متوجه نيستند که چه خطراتي نهضت جوان پانايرانيسم
را تهديد ميکند.
سراسر اوقاتم ديگر وقف حل اختالف و مشکالت شده است .به هيچ کار نميرسم .خيلي
کم به اداره ميروم و به دانشکده هيچ سري نميزنم .از تفريحات و سرگرميهايم
بازماندهام و در يک زندگاني تيره و تار دست و پا ميزنم .اين هم سرنوشت من است که
به جاي هرگونه راحتي و خوشي فقط بايد با اين جنجالها و دشواريهاي تمام نشدني
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
پيشبيني ميکردم باز از اين راه منحرف نميشدم .چنان وجودم با اين مرض خو گرفته
است که بيآن هيچ اصالت و ارزشي ندارد.
***
هنوز هم موقعيت کامالً از دست نرفته است .اگر عقلي بخرج دهم ممکن است خيلي از
گمشدهها و فراموش شدهها را دوباره زنده کنم و رنگ و رونقي به زندگي خود ببخشم.
حيف که عقلي نمانده است .همين زندگي فعالً بهتر است .زندگي که از هرگونه تظاهر و
تجلي عشق خالي است .زندگي که فاقد “دوستي“ شده است و فقط “همکاري“ در آن
وجود دارد .زندگي که متأسفانه خستهام نيز نميکند.
سه شنبه  24دی 1330

سرانجام شد آنچه نبايد بشود .من چهار پنج روز بستري شدم و هنگامي که از جاي
برخاستم ،خود را با يک انشعاب ،با يک تجزية ديگر حزب روبرو ديدم .پانايرانيسم مانند
ظرف بلوريني که بر زمين بخورد تکه تکه شده است .هماکنون چهار تکة کوچک و بزرگ
همه يک شکل و يک جور وجود دارد .واي که اگر مخالفين ما اين چيزها را بدانند .درد
فقط جاهطلبي است .هرکه ميخواهد داراي مقام و موقعيتي شود و در اين راه حاضر است
پيروزي و حتي موجوديت انديشة خود را هم فدا کند .هيچکس حاضر نيست تحمل کند و
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دشواريها را با حوصله و تدبير حل نمايد .آنقدر به انشعاب و تجزيه و فراکسيونيسم خو
کردهاند که ديگر اولين و آخرين حربة آنها شده است.
من باز بايد بکوشم ،باز بايد روز و شب در اين فکر باشم که چگونه ممکن است اين
جريانات مختلف را يکي کرد .مخصوصاً دو جريان اصلي پانايرانيست را که چنين در برابر
هم صف آراستهاند .خوشبختانه ديگر راه کار را آموختهام و امکان برد بيشتر با منست .در
همين چند روز گامهاي چندي در راه حصول مقصود برداشتهام و اميدوارم تا يکي دو ماه
ديگر بر اين جريانات ناپسند غلبه کنيم و دوگانگي و تجزيه را از ميان پانايرانيستها
برانيم .اگر ممکن بود اين حرفها در ميان نباشد تا حال چه پيشرفتها که نصيب ما شده
بود .محيط به اندازه اي براي توسعة افکار ما مساعد شده است که واقعاً ما داريم به خودمان
خيانت ميکنيم.
***
به زندگي معمولي بيشتر بايد پرداخت .عيب من تاکنون اين بود که همة مسائل عادي و
روزانه را به کلي از عرصة تفکراتم رانده بودم و کوچکترين توجهي به اين موضوعات پيش
پا افتاده که در عين حال اهميتي حياتي دارند نميکردم ،اما اکنون و از اين پس که
رستاخيز زندگي من آغاز شده است ،ديگر اين گونه اشتباهات بايد در زندگانيم پايان يابد.
من بايد در اداره و دانشکده پيش بروم و مخصوصاً در مسائل مادي خود را آماده و مجهز
کنم .صرفهجويي و پسانداز مرا نجات خواهد داد و آينة مرا سعادتمندتر خواهد ساخت.
تقريباًَ بر اين عادت ناپسند که هر چه داشته باشم خرج کنم فائق شدهام .تصميم دارم که
از اين پس به نحوي کاملتر جلوي هوسهاي خود را بگيرم و دقيقتر نصايح پدرم را
رع ايت کنم .اين نحوة زندگاني که من دارم نياز فراوان به پول خواهد داشت و کساني که
چون من توانايي پول در آوردن ندارند ديگر چه چاره جز صرفهجويي و پسانداز خواهند
داشت؟
يکشنبه  6بهمن 1330

چه خوب شد که به اين زودي تکليف من روشن شد .من به اين زوديها به هيچ وجه
نخواهم توانست دوگانگي و اختالف را از ميان همپيمانان خود دور کنم .همه چيز ،همة
عوامل در برابر اين آرزو ،هرچه هم که مفيد باشد ،سدي استوار کشيدهاند .من فقط بايد در
يکي از اين چند جريان به نحوي ديوانهوار به فعاليت بپردازم .راه خود را انتخاب کردهام.
من جريا ن اصلي را ،آنجا که دوستانم وجود دارند ،آنجا که همه چيز با من آشناست ،آنجا
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که همة معايب وجود دارد ،اما قدرت شگفتانگيز فعاليت و بيپروايي پرده به روي همة
جنبههاي منفي ميافکند برگزيدهام.
از اين پس با همة توانايي خود ،با همة استعدادهاي خود و يا آنچه که  23سال زندگاني
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
سالهاي آميخ ته با خون و اشک را در دل خود نگاهداري خواهم کرد ...هرسال روز 21
بهمن براي من روز تاريخي خواهد بود .در اين روزها همواره به خاطر خواهم آورد که چه
سالهاي درخشاني را در چه گذران شگفتآوري بسر آوردهام.
سه شنبه  20اسفند 1330

ديگر حساب زمان از دستم خارج شده است .سرگرمي بزرگ من روزنامة ارگان حزب است
که به ادارة آن مشغولم .خيلي چيز مينويسم و خيلي وقت ميگذرانم .اما ديگر هيچ چيز
ديگري که بتوان به آن نام زندگي نهاد در زندگانيم وجود ندارد .موجود سرد و بيروحي
شدهام .نه شادمانم .نه خشنود و نه فعال و کوشنده اگر اين روزنامه هفتگي با چند روز کار
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
شهرستانهاست که ميتوان اميدوار بود.
در مرکز ،کارها راکد است .استقبال مردم بسيار ناچيز است و افراد موجود ،ارزش سابق خود
را از دست دادهاند .ما از زور بيچارگي خود را به اين خوش کردهايم که به کارهاي
ساختماني ميپردازيم و قدرت تشکيالتي را افزايش ميدهيم .پان ايرانيستها که در سه
جبهة مخالف ،يکديگر را تضعيف ميکنند ،اکنون جاي خود را به ناسيوناليستهاي ديگري
سپردهاند که از اين تشتت مشغول استـفادهاند بدبختانه وضع طوري است که ديگر
فعاليتهاي چند نفر اوضاع را رو به راه نخواهد کرد .ممکن است حتي وضع داخلي
تشکيالت به نهايت قدرت و استحکام برسد اما اگر استقبال عامه نباشد حزب چه معني
خواهد داشت؟
ما خود را تسليت ميدهيم که اين ناسيوناليستهاي جديد با وضع تقليدآميز خود در برابر
موقعيتهاي خاص اجتماع ايراني شکست خواهند خورد .اما اوضاع تاکنون که به جز اين
بوده است و اين دسـتة نوظهور خيلي به سرعت پيـش ميرود .به هرحال کار از دست
پانايرانيستها حتي ميشود گفت به طور قطع خارج شده است ما شروع کرديم ،اما
نتوانستيم ختم کنيم .اشتباهات بياندازة ما جريان را از اختيار ما بدر آورده است .با اين
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وصف براي من چارهاي جز پايداري نيست .بايد مقاومت کنم در برابر همة موارد ناخوشايند
و رنجانندهاي که در داخل و خارج حزب براي من وجود دارد ايستادگي نمايم و نوميدانه
بجنگم .هيچ کار ديگري براي من که زندگي خود را از کف دادهام نمانده است.
چهارشنبه  28اسفند 1330

باز يک سال ديگر بر جهان گذشته است .بهار تازه از سالي نوين خبر ميدهد و من که
دائماً پير ميشوم ديگر حتي ح وصلة آن که از يک سال گذشتة خود يادي کنم ندارم .سال
گذشته دهة سوم قرن چهاردهم ما را به پايان رسانيد و به همراه خود تصادفاً يک دورة
زندگي مرا نيز پايان داد .زندگانياي که از سال  1322شروع شده بود ،در طي اين سال پر
غوغا به کلي سپري گرديد .در طي هشت سالة اخير وجود من دور محور خاصي ميگرديد.
همه چيز من بياختيار مجذوب امري بود که در طي اين سال به طور قطع از ميان رفت .تا
بود که زندگانيم به خاطر آن ميگذشت و از هنگامي که به ضعف و فتور دچار شد به خاطر
احياي آن رنج ميبردم .اما امسال سرانجام همة اميدهاي من به يأس مبدل شد .با تمام
شدن سال  1330من نيز به طور قطع اين دورة هشت ساله را بدرود گفتم .ديگر
کوچکترين اميدي به تجديد آن زندگي نميتوانستم داشته باشم.
سال  1330براي من با نويدهاي پيروزي آغاز شد اما در آرامش شکست به پايان رسيد.
خيلي اميدها به امسال داشتم ،اما اکنون که اين سال تمام شده است به کداميک از آنها
رسيدهام؟ چهرة روزگار در طول اين يک ساله پاک مسخ شده است .هيچ نميشد تصور
کرد که چنان آغاز اميد بخشي ،چنين پايان تيره و تاري به دنبال داشته باشد .در زمينة
زندگاني خصوصي پيروزيهاي چندي نصيب من شد .در دو امتحان موفق شدم و توانستم
به وضع درسي و معاشي خود سر و صورتي بدهم و راه آيندهام را در پيش بگيرم .اينها
بزرگترين دشواريهاي حيات روزانة من بود که در اين سال گشوده شد ،اما من کپي
زندگاني روزانه را جزء زندگي آوردهام؟ در قسمتهاي اصليتر شکست خوردهام ،نه تنها در
احياي آن دورة سپري شده ناکام شدم بلکه از شکستها و تفرقههاي بازماندة آن نيز
نتوانستم جلوگيري کنم .اکنون ميبينم که همة آرزوهاي هشت سال پيش بر باد رفته
است.
من نيمي از عمر خود را از دست دادم اما هيچ يک از آن چيزهايي که انتظار داشتم به
دست نيامد .بيش از ده سال مداوم در راه حصول منظورهاي خود جان برکف دست گرفتم
و از همه چيز چشم پوشيدم و زندگاني امروز نتيجة همة آن جانبازيهاست! حاال ،ارزان و
متزلزل بر سر دو راهي ايستادهام .نه ميتوانم تغيير جهت بدهم و نه اميدي به ادامة راه
ميرود .کو آن روزها که چشم به آينده داشتم و ديوانهوار به پيش ميرفتم؟ در طي اين
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يک سال به تدريج هرچه را که داشتم از دست دادم ،حتي دوستانم را ،ديگر در زندگانيم نه
دوستي ميتوان يافت و نه عشق ،تنها يک مشت آشنا و همکار براي من مانده است .پس
از گم کردن نقطة اتکايي که هشت سال تمام محور وجود من به شمار ميرفت ،ديگر به
هيچ چيز پيوسته نيستم .مثل جزيرهاي تنها ماندهام ...من براي يک چيز زنده بودم ،اما آن
چيز مرده است و من هنوز نميدانم که براي چه چيز ديگر بايد زندگي کنم .نه عشق در
سر دارم و نه راهي در پيش .عمري بسر ميبرم و روزگاري ميگذرانم و بيعلت نيست که
وجودم عاطل مانده است....
من پيروزي راهي را که در پيش گرفته بودم ،قطعي ميدانستم و همين اميد سراسر زندگي
مرا ماالمال کرده بود ،اما اکنون که در اين پيروزي به خردکنندهترين ترديدها دچار شدهام،
چه چيز ،چه چيز ديگر ميتواند زندگي خالي مرا آکنده سازد؟ راه ديگري ،راه اميد بخش
تري در پيش پاي من قرار دارد .اما من چگونه ميتوانم تغيير جهت بدهم؟ چگونه خواهم
توانست دوستانم را رها کنم .از قسمتي از معتقداتم دست بشويم و يک باره بر ده سال
گذشتة خود خط بطالن بکشم؟ ناچارم با همين يأسها و ناکاميها خو کنم؟ ناچارم از
زند گي بهتر چشم بپوشم ،ناچارم بر سر جاي خود بايستم و با اين که ميدانم اين راه به
نتيجه نخواهد رسيد ،سماجت کنم .اگر ميتوانستم همه را به اين راه جديد بکشانم ،ديگر
زندگانيم نقصي نداشت اما اين کار اقالً فعالً شدني نيست و کوشش در اين مورد تنها
چيزي است که زندگي مرا داراي سر و صورتي خواهد کرد .و به عالوه پرداختن به
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.
سه شنبه  2ارديبهشت 1331

امسال را با دو مسافرت پياپي و طوالني آغاز کردم .به تبريز رفتم و سپس به شيراز
عزيمت کردم و ميتوان گفت که بسيار به من خوش گذشت .برادرم دچار مشکالتي شده
بود ،اما به طوري که خبر رسيده است ،رفع شده و خوشوقتم که مسافرت من که تنها به
همين منظور بود چندان بيفايده نبوده است.
اما شيراز ،چقدر خوش گذشت .چه شهري ،چه مردمي ،هيچگاه در عمر خود از يک
مسافرت اين قدر خاطرات خوش به همراه نياوردهام .بزرگترين ماية خوشوقتي من تجديد
چنين مسافرتي است ،حيف که امسال ديگر عملي نيست .اما مخصوصاً در شيراز بود که
فهميدم زندگاني تاکنون من چه خيانتي به روحية من کرده است .من به کلي استعداد شاد
بودن و تفريح کردن را از دست دادهام .در خوشترين دقايق ،سرد و بيروح و غرق در
اندوهم .نمي دانم چه بايدم کرد ،معلوم نيست در تحت چه شرايطي ،شادابي من باز خواهد
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گشت و چه موقعي من باز خواهم توانست معني بيخيالي و آسودگي کامل را به چشم و
به شادماني حقيقي دست يابم....
به واسطة نزديک شدن امتحانات از کارهايم دست برداشتهام و ديگر به روزنامه نميپردازم،
اما مي دانم که درس هم نخواهم خواند .تنها شايد در چند روزة آخر اندکي بجنبم و به
احتمال ضعيف گليم خود را از آب بگيرم .ولي اين دوري از محيط شايد به حال من مفيد
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
است .يکي دو تصادف خوب الزمست تا تغيير کند و قابل تحملتر شود ...بسيار خوب بود
اگر ميتوانستم خودم رأساً اقدامي کنم ،اما يک فترت ده ماهه ديگر تنها به استعانت اتفاق
و تصادف ممکن است از ميان برود.
سه شنبه  30ارديبهشت 1331

اگر من امسال قبول بشوم ،حقيقتاًَ چه توهين بزرگي ،چه لطمهاي به حيثيت دانشجويان
دانشکده وارد شده است! من پس فردا امتحان دارم و تازه امروز دو کتاب از سه کتابمان را
خريدهام! تنها در شبهاي امتحان خواهم توانست درس بخوانم سه کتاب را بايد در ظرف
سه شب ياد بگيرم و امتحان بدهم .امسال ديگر از همة سالها وضعم غريبتر است .از
اوايل ارديبهشت هيچ کار نکردهام ،اما درس هم نخواندهام عيب درس خواندن اينست که
انسان را از همه کار ديگر مياندازد بدون آن که اقالً وقت شخص را به خود منحصر سازد.
ما تنبلها و القيدها به بهانة درس از همه کار ميگريزيم و درس را هم نميخوانيم .اما
يک ماه تغيير محيط و بسر بردن با اشخاص تازه ،يک ماه تفريح و گردش و آسودگي
برايم مفيد واقع شده است من تصميم خود را گرفتهام و پس از پايان امتحانات به موقع
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
نشد ،راه خود را به ناچار جدا خواهم کرد .اين تصميم به زندگاني من سر و صورتي خواهد
داد ،سر و صورتي که سه سال است زندگاني من فاقد آن شده است .ديگر از دست وضع
فعلي خود به تنگ آمدهام .من نميتوانم کاري بکنم و در کاري شرکت داشته باشم که
براي من قابل دفاع نباشد و به سر بردن در ميان پانايرانيستها با اين همه تشتت و
اختالف ،با اين همه جنبههاي منفي و ناراحت کننده و يأس آور براي من قابل دفاع
نيست .من به هيچ وجه نميتوانم وجود سه تشکيالت کامالً يکسان را که اين همه با
يکديگر دشمني ميورزند و خود را بيآبـرو ميکنند تبـرئه کنم و از اين رو دلم به کار
نميرود ،وجود من نيز تنها با اشتغال به کار معناي سعادت را ميفهمد و اگر من اکنون
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بدين حد آشفته و پريشانم تنها به علت بيکاري است .من بايد به دنبال کار و اشتغال بروم
و آن را در جايي جستجو کنم که مناسبتر است .من ميخواهم موفق شوم .من از نبرد به
خاطر خود به خوبي باخبرم .ميدانم که اگر محيطي مستعد پيدا شود ،بسيار ميتوانم به
حال آرزوها و آرمانهايم مفيد واقع شوم .من محيط مستعد خود را يافتهام و بدان سوي
خواهم شتافت.
سه شنبه  10تير 1331

امتحانات من با موفقيت به پايان رسيده است .شايد فقط در يک ماده تجديدي شده باشم.
حاال تا يک سال ديگر ميتوانم به کلي از فکر درس آسوده باشم و ذرهاي به اين گونه
مسائل نينديشم.
اما مهمتر از آن در تازهاي است که بر روي زندگاني خود گشودهام .من به عقوبت حزب
سوسياليست ملي کارگران ايران (سومکا) نائل آمدهام و از امروز در شمار کساني درآمدهام
که با يک روحيه و طرز کار جديد و خالف معمول کمر به واژگون کردن اساس جامعة
ايراني بسته اند .براي سومين بار در زندگاني خود و براي آخرين بار ،از سر شروع کردم.
همة نيروهاي خود را در يک جهت تمرکز دادم ،با گذشتة خود بريدم ،دوستان ،خانواده،
زندگي ،آرزوهاي شخصي ،تفريحات و تمايالت خود را بهدرود کردم.
يک بار در سال  1322دست به کار شدم و در طي  6سال همة زندگاني خود را ،به جان
خود را ،به خطر انداختم يک بار ديگر در سال  1330پس از يأس از تجديد گذشتهاي که
شکست خورده بود ،با روحيهاي نه چندان نيرومند و اميدوار آغاز کردم و به زودي هنوز
چند ماه نگذشته بود که پي بردم نوميديم بيپايه نيست .و امروز ،افراطيتر و شديدتر از
هميشه ،حتي از سال  1322شروع ميکنم .اين آخرين باري است که از سر ميگيرم.
آخرين باري است که تجديد ميکنم .ديگر زندگي من طاقت از سر گرفتن و تجديد کردن
ندارد .من به حد کافي اشباع شدهام ،ديگر بايد يا به نتيجه برسم و يا از ميان بروم .تجربه
و آزمايش در اين مورد به خصوص براي من وجود ندارد .با همه بازماندة قوايم ،با همة
امکانات و توانائيم دست به کار ميشوم و تا آنجا پيش خواهم رفت که ديگر بازگشت
ممکن نباشد .به اندازهاي در صرف قواي خود افراط خواهم رفت که ديگر بازگشت ممکن
نباشد .به اندازهاي در صرف قواي خود افراط خواهم کرد ،به حدي بيباکانه به جلو خواهم
تاخت که ديگر حتي در صورت مغلوبيت چيزي براي من نمانده باشد که با آن از نو بسازم
و از نو شروع کنم.
ديگر تاب مغلوبيت ندارم؛ هزاران شکست را با چهرة گشاده خواهم پذيرفت ،اما ديگر در
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 ميتوانند دائماً راه خود را تغيير بدهند .از آنها نيستم که براي تحويل
گرفتن مغلوبيتها و ناکاميها خلق شدهاند .براي من يا پيروزي وجود خواهد داشت و يا
مرگ .هيچ راه حل سومي در کار نيست .ده سالة گذشته را با همة اثرات ،نتايج شگرف آن
به عنوان مقدمهاي براي آينده تلقي ميکنم .کار اصلي من از امروز شروع شده است و اين
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
جائي هست ک ه بقية زندگاني خود را فداي آن کنم .شادم که اگر ما در گذشته نتوانستيم
حتي به بهاي خون خود بر سـرنوشت تلخ و دردناک اين ملت پيروزمـند شويم .اکنون
ميتوانيم و در آينده خواهيم توانست خود را بر همة نيروهاي مخالف و بر همة دنيا تحميل
کنيم .شادم که با همة شکستها ،هنوز مغلوب نشدهام و اگر در گذشته نتوانستم ،در آينده
خواهم توانست از زندگاني خود شمشيري بسازم که سينة اين بدبختيهاي دويست ساله را
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
يافته است ،اما اين هست که ديگر حوصلة شروع کردن برايم نمانده .ديگر همه چيز را
براي آن که در يک راه قطعي بيفتم براي به دست آوردن آن قدرت مخرب و سازنده و
تغيير دهندهاي که اهرم تاريخ است ،کافي ميبينم .از اين پي پيکار آخرين را آغاز ميکنم
و چقدر خوشبختم که در اين راه دو تن از بهترين دوستانم را همگام خود ميبينم .از امروز
با زندگاني و گذشتة خودم به طور قطع وداع ميکنم .دوستان من ،همکاران گذشتة من اگر
همچنان که قول دادهاند ،روش منطقي را حفظ کردند ،جز دوستي از من چيزي نخواهند
ديد و اگر برخالف قول خود ،در دام احساسات زيانبخش افتادند و رعايت دوستي من و
عقل سليم را نکردند ،هرگز از جانب من انتظار مراعات نميتوانند داشت .من به انتظار آن
که به زودي دوستانم را در کنار خود بيابم و به آنها ثابت کنم که اين راه جديد کوتاهتر و
ثمربخشتر است ،با همة قواي خود به کار خواهم پرداخت و اميدوارم خودخواهيها و
غرورها ،آنان را منحرف نکند و به چشم واقع بين آنها مجال آن بدهد که صدق گفتههاي
مرا به عيان ببينند.
من اطمينان دارم که در تشخيص جديد خود به هيچ وجه اشتباهي نکردهام .آنچه من در
اين حزب و در رهبـران آن تشخيـص دادهام اميـد بخشتر از آن است که مخالفين ما
ميپندارند .من در اينجا آن روحية درخشندة مردانهاي را ميبينم که وجه تمايز ما با همة
احزاب و دستههايي است که در اين کشور به وجود آمدهاند .يک ماجراجويي و دالوري
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غيرعادي به همراه احساس سالم و درخشاني که فقط در هنرمندان ميتوان يافت ،نيروي
محرکة حزب ما را تشکيل ميدهد.
اينجا حزب پهـلوانان است .پهلواناني که دلهاي حساس و جوشندهاي در سينههاشان
ميتپد و با چشمان آگاه و روشن به جهان مينگرند .هيچ اثري از جمود و کوردلي بر هيچ
نقطة اين حزب وجود ندارد .اين حزب دنبـالة طبيعي فعاليـتهاي گذشتة من محسوب
ميشود .هرچه را که سابقاً ميخواستم در اينجا مييابم؛ و من به خوبي لياقت آن را که
افرادي چون من جان و مال خود را در پاي آن نثار کنند در اين حزب ميبينم و حزبي که
چنين لياقتي داشته باشد؛ حزبي که شايستة فداکاري باشد شکست نخواهد يافت .من
نجات يافتهام.
يکشنبه  9اسفند 1331

چقدر همه چيز فرق کرده است .پس از هشت ماه زندگاني پرماجرا ،پس از آن همه مبارزه
و حادثه جويي ،وقتي حاال سربلند ميکنم متوجه ميشوم که چه اندازه با يک سال پيش
تفاوت پيدا کردهام ،هرچه آن روزها در آغاز ورود به حزب نوشتهام صحيح بوده است و من
هم به تمام وعدههاي خود وفا کردهام .در همة زندگاني خود هيچگاه به اين اندازه در
موضوع بخصوصي غرق نشدهام .چهار ماه از اين مدت در کنج زندان گذشت و يکي دو ماه
اخير را در تهديد و تعقيب مداوم مأمورين شهرباني و غيره بسر بردهام .هر نفس من با
حزب و کار حزبي بستگي داشته است .هرچه کردم به خاطر حزب بود.
تمام وجود خود و قواي خود را به کار انداختم .در همة اين مدت حتي يک بار به سينما
نرفتهام .از تمام استعدادهاي خود کمک خواستم و در همة موارد در وجود خود دست به
تغييراتي زدم تا با کار جديد حزبيم مطابقت پيدا کند .حاال وقتي خودم را با گذشته مقايسه
ميکنم ،از مشاهدة اين همه تغييرات خوشحال ميشوم .ديگر از آن سرگردانيها و ترديدها
اثري نمانده است .ديگر همة رقتها و اندوهها از بين رفته است .من جنبههايي از زندگي
خود را به دست فراموشي سپردم و جنبههاي ديگر را تقويت کردم .حاال ديگر من آدم
اندوهگين ساکتي نيستم که هر شب در کنج خانهاش به تفکرات يأس آور سرگرم بود .من
اآلن موجود مشغول فعالي شدهام که اصالً گذران اوقات را حس نميکند و فرصت کتاب
خواندن ندارد .حتي از سالهاي آغاز فعاليت سياسيم نيز تندتر ميرم .صراحت و بيپروايي
و خشکي من به همراه بيعالقگي نسبت به هرچه خارج از حدود حزب است از من موجود
جالب توجهي ساخته است.
همة اوقاتم در ماجراجويي و کارهاي خطرناک ميگذرد ،به همين دليل است که از شش
ماه پيش دائماً يا در زندان بودهام يا ساية زندان تعقيبم ميکرده است .حوادث سخت پياپي
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بر من گذشتهاند .اما باز در پي حوادث سختترم .اجتماع ما ،من و رفقاي ديگر ،بهترين
اجتماع سياسي است که در کشور ما وجود دارد .ما در دنياي مخصوص خودمان در قلعة
سومکا نشسـتهايم و با همة قدرتهاي اين مملکت طرف شدهايم .دائماً بر ضد ما توطئه
ميشود و هـمه در فکر از ميان بردن ما هستند .اما ما از ميدان بدر نميرويم و با همه
ميجنگيم.
حقيقتاً هم اين زندگاني جنگي اين مدت من صدبار بهتر از آن سالهاي کثيفي است که در
ميان کتابها و افکار تلخ و تيره ميگذشت .من با کمال روشنبيني راه خود را تشخيص
دادم و در نهايت جالدت و بيپروايي اين راه را در پيش گرفتم .هيچ وقت هم اين قدر
خوشبخت و راضي نبودهام .در کنج زندان هم روزگار من بهتر از آن اوقاتي بود که دائماً
موسيقي ميشنيدم و کتاب ميخواندم و فکر ميکردم.
با تمام گذشتهام به کلي قطع رابطه کردم .با عادتها و افکار و اشخاصي که دور مرا گرفته
بودند ترک مراوده کردم ..سعي کردم هرچه بيشتر شخص جديدي بشوم و حس ميکنم
که خيلي هم موفق شدهام .ميدانم که موفقيت من قطعي است و ميدانم که دير يا زود
پيروزمند خواهم شد اما همين زندگاني هم تا حدود زيادي مرا کفايت ميکند .آن قدر از
گذران خود راضيم که ديگر چندان احتياجي حتي به موفقيت نيست .اين محيط اصلي
زندگاني منست .من در هيچ موقعيت ديگري نميتوانم به حيات خود ادامه دهم .خوشوقتم
که راه اساسي و حقيقي زندگاني خود را سرانجام يافتهام.
شنبه  30خرداد 1332

بهترين سالهاي زندگاني من تازه شروع شده است .من به نحو محسوس هر روز نيرومندتر،
مهاجمتر و استوار ميشوم .مشاهده تغييراتم براي هيچکس دشوار نيست .در مسيري قدم
نهادهام که راه اصلي زندگاني منست .پس از  2۵سال وجود من ـ تا آنجا که ميسر باشد ـ
سازمان حقيقي خود را يافته است و اميدواري و نشاط مغرورانهاي قوة محرکة همه
فعاليتهاي من شده است .نميتوانم خوشبخت باشم اما خشنود و سرزندهام .آن قدر بر
فراز همة جريانات ناپسند و کوتاه قرار دارم که ديگر هيچ عاملي دلم را چرکين نميکند و
راهم را تغيير نميدهد .در محيط اطراف خودم هم مظهري از کماعتنايي نسبت به هرچه
پست و مبتذل است شدهام.
از اينجاست که نقطة اوج من شروع ميشود .با شروع سال  1332که در زندان به من ديده
گشود ،دورهاي از زندگانيم آغاز شده است که از هر جهت بيمانند بوده است ،چه از جهت
آرامش و اطمينان دروني و چه از نظر موفقيت نخواهد شد .در سالهاي آينده تا هنگامي
که به سي سال برسم و از آن موقع که از سي سالگي بگذرم ،ديگر جز پيشرفت مداوم

309
هيچ ترتيبي مقرر نخواهد بود .در ظرف ده تا پانزده سال اخير زندگيم هرچه الزم بود دچار
تغييرات عمقي شدهام و ديگر از اين پس گرفتار موقعيتهايي نخواهم شد که سراسر
وجودم را تکان دهد و سرنوشتم را تغيير بدهد .نميگويم براي ابد اما الاقل براي چندين
سال .بيش از همة عوامل همين گذشت زمان بر ازدياد عمر مؤثر است .يک جوان در
فاصلة پانزده سالگي و  2۵سالگي هر چه هم پيشرفته و متفکر باشد باز بنا بر مقتضيات
خاص سني جز سرگرداني در ميان عواطف و احساسات شديد هيچ چارهاي ندارد .و اگر چه
تأثير اين عواطف تا پايان عمر هم زايل نخواهد شد اما اين قدر هست که به ساير عوامل
نيز مجالي داده شود و من در سني رسيدهام که به طور عموم براي انسان سال تغيير
“ديده“ محسوب ميشود.
عالوه بر اينها نبايد دربارة اين وجود دالرام بيانصافي کنم .تأثيرات عشق او که در نهايت
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
مثبت دارم .آن قدر با مالحظه و صديق و در احساسات خود سخاوتمند است و آن قدر مرا
دوست دارد که جلوي همة بدبينيهاي فطري مرا گرفته است .نه تنها امروز بيش از همه
کس به او عالقه دارم ،تاکنون هم هيچ کسي را اين همه دوست نداشتهام و شايد در
زندگانيم ديگر موردي پيدا نشود که به اين شدت به آدمي عالقمند شوم .اين زن دلخواه
در مناسبترين و حساسترين مواقع وارد زندگاني من شد .صرفنظر از آن که يک ارتباط
 16ساله نيز ما را به هم پيوسته است .همة اين عوامل دست به دست هم داده و او را
ستارة زندگي من ساخته است .آن قدر جوانمرد و بلند همت است که با برادرم شاپور از اين
جهت الف برابري ميزند .اينها کساني هستند که رابطة من با مردم به شمار ميروند و به
واسطه وجود همينهاست که شخصيت من هنوز به صورت يک دشمن مردم درنيامده
است .از اين لحاظ کامالً خوشبختم .وجودم از مردمان قابل ستايش و ارزنده احاطه شده
است .اين عدة معدود حقاً بهترين محيطها را براي من فراهم کردهاند و من حتي مغرورم
که چنين محيطي دارم .در عشق ،دوستي ،خانواده و سياست کامياب شدهام و يا رو به
کاميابي هستم .تمام مشکالت و دشواريهاي قديمي زندگانيم را در يک حرکت
پيروزمندانه درهم نورديدهام و با آن که تجربه به من نشان داده است که هيچ وضعي پايدار
نخواهد ماند من اطمينان دارم که ديگر سير من به سوي موفقيت منحرف نخواهد شد...
هيچگاه اين همه از خود راضي نبودهام و خطر از همين جا است .درست از همين جا باخت
شروغ ميشود .چند بار ديگر هم آزمودهام نظر انتقادي من نسبت به خودم بايد همچنان
برنده و شکافنده بماند .اما پس از اين همه سالهاي تلخ و مبهم و ناگوار اجازه دارم که
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کمي از مستي شادماني برخوردار بشوم .آن قدر به من بد گذشته است که حاال ميتوانم از
اين همه فرصتها اندکي استفاده کنم .وقتي به پشت سر نگاه ميکنم ،به اين سالهاي
دراز که در سختترين و بحرانيترين اوضاع گذشت ،به اين هفت سالي که يک روز خوش
در برنداشت ،از اين همه نقاط مثبت و درخشان که به ناگهان در زندگيم نمودار شدهاند به
وحشت ميافتم .هفت سال پيش هم چنين بود .من در اوج پيروزي بودم و با سقوط هول-
انگيز زندگيم بيش از چند قدم فاصله نداشتم .آيا امروز هم چنين است؟ من خيال نميکنم
اين طور باشد .ديگر از ميان تيرگي به طور قطع بيرون آمدهام .همه جا در پيرامون من
روشن است و من ميتوانم دنيايم را فتح کنم.
پنجشنبه  11تير 1332

گيرم که در زندگانيم کامياب شوم ؛ گيرم که عرصة حيات را از نقاط تاريک مصفا کنم .از
خودم که نميتوانم بگريزم .تا من وجود دارم ،اين دشمن دروني وجود خواهد داشت و همه
چيز را تلخ و منکسر خواهد ساخت .هر چه دنياي خارج روشن و درخشنده است  ،درون من
از تيرگي ماالمالتر ميشود .بيهيچ موجبي غمزده و سرد و مهموم ميشوم .از همه چيز
ميگريزم و همه چيز را خراب ميکنم .در تمام ده روزة اخير يک لحظه نتوانستهام
شادماني ئي را که دور و بر من ريخته بود لمس کنم .همواره با خود در گفتگو بودهام.
گفتگوهائي دردناک و مرگآسا .از همه چيز زده و سر خورده ،بيحوصله و بي حس و حالم.
با آن که اين هـمه حرفهـا با خود دارم در برابر ديگران جز سکوت هيچ چارهاي ندارم.
او تحمل ميکند  ،مقاومت ميکند .رفتار من هر چه باشد در او تغييري نميدهد .اما اين
نکته هم بر ناراحتيهاي من افزوده است .آن قدر به او مديون شدهام و آن قدر گرفتار
شرمساري هستم که تنها شايد يک مرگ اختياري من بتواند موازنه را بر قرار سازد .من در
هيچ زمينهاي نميتوانم قدر او را بشناسم و حق او را ادا کنم .او از من هيچ توقعي ندارد.
اما اين وضع مرا خواهد کشت .آرزو ميکنم از من دلسرد شود و ترکم کند .من اين ناکامي
تلخ را ترجيح ميدهم.
 17مرداد 1332

کشتي گيران ايراني در دنيا رتبة اول را احراز کردهاند .براي ما که هيچ دلخوشي از اوضاع
و طنمان نداريم و مملکتمان نه ارتش نيرومندي دارد ،نه سياست مقتدري ،نه صنايع و
اقتصاديات مهمي ،و نه حيثيت و اعتبار خارجي ،اين قبيل پيروزيها از هر چيز ديگر بيشتر
باعث خوشـحالي و دلگرمي است .اين که يک مشت جوان با وضـع زندگاني که هـمه
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ميدانيم و با نبودن تشويق مؤثر و خصوصاً با وجود نقائص بيحد تشکيالتي و اعمال
غرضهاي شخصي که هر کاري را از جريان عادي خارج مي کند ،توانستهاند پشت
پهلوانان ساير ممالک را که از هر جهت در شرايط بهتري بسر ميبرند به خاک برسانند ،در
ميان اين همه تيرگي که از هر طرف ما را احاطه کرده است ،حقيقتاً نقطة روشني بشمار
ميآيد.
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
داشته باشند متاسفانه چندان زياد نيستند.در مملکت ما آنها که ميگويند “نه“ تقريباً
هميشه حق دارند .اما آدمهايي از قماش ما بايد آن قدر آري بگويند تا بشود .خوشبيني به
آينده اجتماع قبل از هر چيز  ،يک مسئلة شخصي است .آيا من به خودم خوشبينم و اعتماد
دارم .اگر چنين است ميتوانم به آيندة ملت خودم هم خوشبين باشم.
شنبه  24مرداد 1332

در اين تابستان سوزان ،زندگاني من در کشاکش يک مبارزه شديد مثل آنست که در
جهنمي فرو رفته باشد ،يک ماه است که بدون لحظهاي استراحت و توقف غرق در
مشکالتم .مسئوليت حزب بر دوشهاي من افتاده است .در درياي دشوارهاي داخلي و
خارجي شنا ميکنيم .با دشمنان بيشماري رو به رو هستيم و هر روز در تدارک ضربههاي
جديدتري ميکوشيم .در دلم هيچ اثري از شادماني و نشاط و ظرافت نمانده است .خندهها
بر لبانم خشک ميشوند .با جبين پر از چين و سيماي گرفته دائما در حال مبارزهام .يک
دنيا کينه و نفرت درونم را ماالمال کرده است .قواي کوچکي را که در اختيار دارم هر روز
به سويي ميفرستم .اگر ميتوانستم به جنگ دنيا ميرفتم .تمام اين تابستان را در يک
زندگاني سخت سنگ مانند بسر بردهام .تنوع زندگيم خواب بوده است و تفريحم به خاطر
آوردن او که از من به دور افتاده است.
 20تير 1334

نوشتن دفتر خاطرات کار بي مزهاي است  ،يا بهتر گفته باشم به آن صورتي که من آن را
مينوشتم کار بي مزهاي است .اما گاهي انسان دلش ميخواهد بعضي افکار ،بعضي
احساسات و بعضي حوادث را ثبت کند .براي اين منظور بهتر است وضع آزادتري اختيار
کرد .از امروز اين وضع آزادتر را اختيار ميکنم .هر وقت هر چيز را الزم ديدم در اين دفتر
بدون ترتيب و دقت زياد مينويسم .براي سالهاي بعد مطمئناً هيچ وقت گذراني بهتر و
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دردناکتر از مراجعه به اين دفتر نخواهم داشت .گفتم دردناکتر و کامالً حق با منست .چه
چيزي از احساس گذشت زمان ميتواند دردناکتر باشد؟ و چه چيزي بيش از دفتر خاطرات
و امثال آن ميتواند احساس گذشت زمان را به انسان بدهد ؟ ديگران را نميدانم اما براي
من فکر مرگ و نابودي .فکر اين که خواهم مرد و اين زندگي تمام شد ،از هر چيز ديگري
اندوهناکتر است .آدمي که مثل من زندگي ميکند  ،که دنيا را نه با دو چشم بلکه با دهها
چشم ميبيند و با دهها دست لمس ميکند با هر نفس گويي روح دنـيا را در خود فـرو
مي برد حق دارد که مرگ را غم انگيزترين حوادث زندگاني بشمارد .من تا کنون بارها
زندگيم را به خطر انداختهام و از اين پس نيز به خطر خواهم افکند .در هر لحظهاي هم
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.
 22تير 1334

من خوب ميتوانم روحية آن کس را که گفت “الفقر فخري“ درک کنم .اما در هر عصر و
زمانه اي بيش از ده بيست نفر حق ندارند اينطور فکر کنند .بقية مردمي که اين گفته را
نشخوار ميکنند فقط نقابي بر روي گداطبعي و پست همتي خود ميکشند .البته کسي که
مالک همه چيز است ميتواند به هيچ قناعت کند ،اما اين بدبختهايي که گوشه و کنار
ميلولند نميت وانند فقر را افتخاري بشمرند .فقر بزرگترين و پليدترين گناهان و معايب
انساني است.
 24تير 1334

1ـ هر کس مسئول اغلب حوادثي است که بر سرش ميآيد و هر کس بايد لياقت اين را
داشته باشد که مسئوليت کردههاي خود را به عهده بگيرد.
2ـ هدف زندگاني هر کس بايد اين باشد که به هنگام مرگ با دستهاي پرتري دنيا را
ترک گويد .بايد هر چه بهتر و متنوعتر و با شکوهتر زندگاني کند و زندگي خود را مانند
رودخانة عظيمي با انشعابات بيشمار بسازد و هرچه ممکن است از تمام مواهب اين دنيا
برخوردار شود .بايد هر روز دنياها و قلمروهاي جديدي را کشف کرد.
 25تير 1334

مسلماً من يک آدم گذشته نيستم .من دوست دارم گذشته را در کتابها ،پردههاي نقاشي و
سينما ببينم .اما در اطراف خودم ترجيح ميدهم آن چه را که مربوط به حال و نشانه آينده
است داشته باشم.
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 30تير 1334

معلوم است که نميشود آدم ها را به زور وا داشت با هم صميمي باشند .من اين مطلب را
ميدانم و مي دانستم اما عيب آدمي که به قدرت خود مطمئن است و عيب آدمي که در هر
مورد و براي هر چيز ميتواند استداللي کند همين عدم توجه به واقعيات و به دانستههاي
خودش است .اما به جهنم .. .الاقل خيال من راحت شد و تصميم را گرفتم .من هنوز آن
قدر جوانم که ميتوانم باز از سر بگيرم و اصالً آدمي مثل من هميشه ميتواند از سر بگيرد.
آدمي که دنيـايش در خودش متمرکـز شده است و با خودش به اين طرف و آن طرف
ميرود.
آن گوشهاي قشنگ عزيزي که اين جمالت را برايشان خواهم خواند و اآلن از سکوت
ييالق لذت ميبرند نبايد از شنيدن اين اظهار نظرها ناراحت شوند .آن جواهرات ظريف
کوچک بارها شنيدهاند که همه چيز صاحبشان در زندگي من استثنايي است.
 8مرداد 1334

نميدانم زندگيم خوش ميگذرد يا نه ،اهميتي هم ندارد .همين قدر کافي است که
زندگانيم خالي نيست و هر لحظه از آن از چيزي سرشار است.
 12مهر 1334

بيست سال در پيش در همين روزها به دبستان رفتم و امروز پس از اين همه سالها
توانستهام تحصيالت “عاليه“ خود را به پايان برسانم .اما در حقيقت نيمي از اين مدت را
بيشتر در کالس درس بسر نبردهام .ده سال ميشود که ديگر محيط تحصيلي را به نحو
واقعي درک نکردهام .فقط گاه گاهي در طول سالها امتحاناتي دادهام و بس .خوشحاليم بر
خالف تصور اوليه آن قدرها نيست .گر چه حقيقتاً جاي خوشحالي وجود دارد .کم کم
آبروي من هم به خطر افتاده بود .صرفنظر از اشکاالتي که به پايان نرساندن تحصيالت و
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
نميدانم و به زودي خواهم دانست.
 24مهر 1334

سياست جاي هميشگي خود را در زندگانيم اشغال کرده است .بهتر است بنويسم .. .راه
خودم را باز کـردهام و باز خواهم کرد .سماجت به قول آن دوستم اولين مشخصة من
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بشمار ميرود .رفتارم چنان است که گويي آن همه حوادث بر سر کس ديگري آمده بوده
است.
 10آبان 1334

زندگي هميشه چيز خوبي است .هيچ وقت نميتواند بد باشد .اما زندگي آن قدر خوب است
که تلخي و بدي گذران را از ياد ميبرد .هيچ نقص و کمي و کاستي نخواهد توانست
عشقي را که به اين زندگاني دارم مکدر کند .هر چه هم بد بگذرد در همين گذشتن و به
هر حال وجود داشتن تمام لذتهاي دنيا نهفته است .هر صبح که آسمان را ميبينم دلم از
شادي روشن ميشود .روز جديدي آغاز ميگردد و چه چيز بهتر از اين احساس!
 20آبان 1334

از شما معذرت نمي خواهم با آن که حق با شما است و متأسفانه مثل غالب موارد اين منم
که رفتار خوبي نداشتهام .اما اصرار شما به تحصيل حقانيت خودتان بر من ،که پيشاپيش
مسئوليت خود را ميدانستهام ،مرا از هر اقدام مناسبي ممانعت ميکند .به نظر من کسي
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
بگذرانيم ،نخواهيم توانست خودماني بشويم و هميشه چيزهايي وجود خواهد داشت که
فقط يک طرف از آنها آگاه خواهد بود .اما راستي خيال ميکنيد که من نميدانم شما براي
من چه چيز هستيد؟
 6بهمن 1334

در اعماق کار سرنگون شدهام .اين بهترين تعبيري است که ميتوانم از کار جديد خود
بکنم؛ چه از جهت سنگيني و زيادي آن و چه از جهت عدم تناسبي که با من دارد .در
نخستين روزها زندگي جديد خود را تحمل ميکردم .اما اکنون وضع را تغيير دادهام.
احساس لزوم صورت حوادث را عوض ميکند و به عالوه در بدترين شرايط هم ميتوان از
خـود مايه گذاشت و به آسايش رسيد .ساعات طوالني و پر مشـغلهاي که ميگـذرانم
نميگذارد به کارهايم برسم و حتي خودم را هم از يادم برده است .و درست در خارج دارد
زمينههاي خوبي فراهم ميشود.
 21بهمن 1334

بحث حال و آينده بين ما پايان نخواهد يافت .شما ميخواهيد از حال لذت ببريم و من
نگران آيندهام .با شما موافقت دارم که بايد حال را دريابيم و هر روز بيشتر در اين راه پيش
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ميروم .اما حال فقط قسمت کوچکي از زندگي منست .اين را نميتوانم از دست بدهم .از
حال خودم هيچ راضي نيستم .فقط آنچه مربوط به شما ميشود براي من در اين زندگي
جالب توجه است و ما مگر در هفته چقدر ميتوانيم با هم بسر ببريم ؟
شايد من هم بدم نيايد که فقط به خاطر همين ساعتهاي معدود روز و شبهاي دلنشين
خودمان زندگي کنم و گذر عمري را که حقيقتاً به شتاب دارد تمام ميشود ،با لذت
احساس نمايم .ولي در ته وجود من چيزي است که به اين همه قانع نيست و نگران است
و با تمام قوا انتظار ميکشد و باکي ندارد که اين عمري را که چقدر ممکن بود بهتر از اين
بگذرد ،در سختي ها و مشقات پايان ناپذير که شما خود از آن آگاهيد بگذراند .اگر در آينده
روزي از اين طرز فکر پشيمان شدم مالمتم نکنيد.
 16تير 1335

اين نيمه شب آن قدر تاريک و ديرپاست که مرا به ياد نيمه شبي که گويي بر زندگاني من
سالهاست افتاده است و شايد همواره افتاده بوده است ،مياندازد“ .گويي“ اما من جز اين
ميانديشيدهام .آيا حقيقتاً من در گفتههاي خودم به خودم صادق نبودهام ؟ آيا واقعاً درست
است که تمام حقيقت را نگفتهام؟ اگر نه پس اين احساسي که گاهي مرا از خودم بيزار
ميکند چيست؟ عشق به زندگي و به دنيا و اعتماد به خود و آينده ،اين همه درست ولي
اين چيست که مثل مرغ سرکنده در دل من باال و پايين ميرود  ،اين چيست که نفس را
در سينهام حبس ميکند ؟
در اين روزگاري که هيچ چيز “نميشود“ و هيچ تغييري در جهت بهتر سير نميکند ،اين
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
نياز به پشت گرميها دارد؟ اگر دفتر اين زندگاني که همه در تحمل گذشته است به همين
جا بسته شود جز غبن فاحش چه نام خواهد گرفت؟ ما که دندانهامان با جگرهايمان هر
صبح و شام بسيار بدتر از آن کرده است که منقار آن عقاب افسانه ،با چه رويي در گور
خواهيم رفت؟
آيا حق اين دنيا را ،اين زندگاني را شناختيم؟ هرگز .. .مجالي نبود و ما هر روز خود را
اميدوار نگه داشتيم و سرانجام هم بدست نيامد .اين نيروي نفرسودني که سرهاي
فروهشته را همواره بلند و پشتهاي دو تا را راست نگه ميداشت آيا جز دروغي نبود؟ هزار
دريغ بر آن جهانبيني مثبت که برگ و سازي نداشت و هر راهي بر روي آن بسته بود و
دست کم نميتوانست در فضايي باالتر از اميد و نوميدي سير کند.
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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.
احساس کمي و کاستي در سر جاي هميشگي خود وجود دارد .اما انصاف بايد داد که در راه
روشني قدم گذاشتهام .تأثيرم در محيطم روزافزون است .وسايل الزم را بدست آوردهام .آن
خوشبيني مطلق سالهاي پيش ديگر وجود ندارد و ديگر اين موفقيتهاي بالنسبه جزيي
در دلم شادي زيادي برنميانگيزد .چه بسيار کارها ميتوان کرد که مجال آن نيست .چهرة
آينده هم به روشني سالهاي گذشته به نظر نميآيد .به خوبي ميدانم که امکانات فوق
العاده دارم .بدون هيچ احساس غرور و تفاخري متوجهم که کارهايي به مراتب دشوارتر و
مهمتر را ميتوانم انجام دهم .اما حقيقتاً نميتوانم خودم را صد در صد راضي و اميدوار
کنم .نزديک به سي سال زندگاني به من آموخته است که راهي جز “تمکين و
فضيلت“ وجود ندارد .بايد همچنان با شکيبايي بر ذخائر دروني خود افزود و با پايداري با
مشکالت در آويخت .شايد هم لحظه مناسب در رسد.
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فرمانفرمائيان سيروس 204
فروهر بيژن 28 ، 2۵ ، 24
فروهر داريوش 130 ، 34 ، 33 ، 24
فرزاد مسعود 17
فردوسي 94 ، 11
فرشچي علي 133

فرمانفرمائيان دکترخداداد 109
فلسفي نصراهلل 1۵
فوزيه واالحضرت 146
ق
قريشي احمد 213 ، 200۵
قاسمي مهدي 171
مظفري داودقاجار 123
قائد محمد 100
قرني سرلشگر 226 ، ۵8
قرهباقي ارتشبدعباس ، 1۵9 ، 1۵8
171
قوامالسلطنه ۵4 ، 41 ، 40 ، 39 ، 22
226 ، 111
ک
کارتر جيمي 1۵0 ، 136 ، 13۵
کاسترو فيدل 1۵0
کاشاني ابولقاسم ۵4 ، 49
کاشاني ثابت مهندس 161
کاشفي محمود 239
کاظميه اسالم 20۵
کامبخش 2۵
کانت 19۵ ، 19
کلئوپاترا 171
کرنسکي ۵2
کريمپناهي خسرو 123
کريمپور شيرازي ۵3
کمال سپهبدعزيزاهلل 221
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کندي جان 13۵ ، 82 ، 67
کندي رابرت 83
کيانپور دکترغالمرضا 117 ، 116 ، 11۵
191 ، 1۵3
کيسينجر هنري 74
گ
گابريليان هاگوپ 86 ، 69
گراکي (برادران)
گيالني گلچين 2۵9
گلستان ابراهيم 141
گلسرخي خسرو 113 ، 100
گنجي دکترمنوچهر ، 208 ، 203 ، 170
219
گوارا چه 1۵0
گوران فيروز 100
گودرز 19
گودريان مارشال 98
گويا فرانچسکو 72
ل
الجورديان اکبر ، 2۵6 ، 2۵4 ، 2۵1
2۵3
الک 19۵
اليب نيتز 1۵
لرنر 74
ليپست 74
ليپمن والتر ۵8
لين سرآلن 70

م
مائو تسه تونگ 1۵0
ماله آلبر 1۵
مان توماس 164
ماهلر گوستاو 163
مترنيخ 74
متيندفتري هدايت 72
مژلوميان آلکساندر 1۵3
مجيدي عبدالمجيد 166
محيط دکتربهرام 184
مدرس دکتر ضياء ، 41 ، 38 ، 30
، 192 ، 191 ، 129 ، 128 ، 123
2۵0 ، 249
مسعود سعد 28 ، 1۵ ، 18
مسعودي عباس ، 82 ، 73 ، 66 ، 62
97 ، 96 ، 9۵ ، 84
مسعودي فرهاد 238
معاضد ناصر 2۵
معيني ناصر 38
معتمدي فضل اهلل 76
معينزاده دکتر 189
معينيان نصرتاهلل 181
مصباحزاده دکترمصطفي ، 120 ، 96
160
مصداقي 88
مصدق 4۵ ، 44 ، 42 ، 38 ، 34 ، 23
، ۵6 ، ۵۵ ، ۵4 ، ۵3 ، ۵2 ، ۵0 ، 46
، 223 ، 222 ، 221 ، 19۵ ، 77 ، ۵7
226
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مطهري 16790
مفرح غالمعلي 87
مقدم سپهبدناصر ، 1۵8 ، 1۵7 ، 8۵
189 ، 188 ، 17۵ ، 1۵9
مکري دکترمنوچهر 3۵
مکگاورن جرج مونتگومري 63
ملکي خليل 77
ممتاز سرهنگ 87 ، 76
مميز دکترحبيب 206
منشيزاده ابراهيم 3۵
منشيزاده دکترداود 41 ، 37 ، 36 ، 3۵
، ۵0 ، 47 ، 46 ، 4۵ ، 44 ، 43 ، 42 ،
۵9 ، ۵8 ، ۵8 ، ۵7 ، ۵3 ، ۵2
منصور جواد 9۵
موتزارت 18
موسوليني 13
مولوي 2۵4 ، 18
مهاجر مسعود 100
مهدوي حسين 76 ، 72
مهدوي فريدون ، 186 ، 149 ، 76 ، 72
243 ، 241
مهري حسين 100
ميلر ويليام گرين 72
ن
نادرپور نادر 24
نادري سرهنگ 44
ناصر خسرو 2۵4 ، 18
ناصرالدين شاه 12۵ ، 13
ناطقي بهنام 100

نائيني عميد 101
نصيري نعمتاهلل ، 187 ، 9۵ ، 84
244 ، 22۵ ، 188
نظامي 12 ، 11
نقيبي پرويز 100
نکرومه ۵1
نگو دين زيم 83
نور صادقي 30
نصيري داود 179
نيچه 232 ، 36
نيکبين فرح 2۵۵
نيکپي غالمرضا 244 ، 18۵
نيليآرام دکتر اسد 186
نيکسون 72 ، 67
و
وارن ۵6
واگنر 18
وحيدي ايرج 186
وزيري هوشنگ ، 206 ، 191 ، 100
208
وليان دکترعبدالعظيم ، 18۵ ، 117
241
ولتر 1۵
ويلکي وندل 1۵
وينوگرادف 110
ويور 201
ه
هابس 19۵
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هاتفي رحمان 160
هاشمينژاد قاسم 100
هدايت صادق 17
همايون آفاق 13
همايون ابوالحسن 13
همايون اعظم 13
همايون افتخار 13
همايون ژينوس 10
همايون سيروس 181 ، 10
همايون شاپور 23۵ ، 10
همايون عبدالحسين 13
همايون علي 9
همايون فخري 13
همايون نوراهلل (پدرم) 16 ، 14 ، 13 ، 9
، 246 ، 181 ، 101 ، 31 ، 23 ، 19
2۵۵ ، 248 ، 247
همايون وقار 13
همايون هوشنگ 10
هوسمن بارون 9

هويدا اميرعباس ، 84 ، 82 ، 7۵ ، 38
، 116 ، 113 ، 108 ، 107 ، 91 ، 8۵
137 ،136 ،132 ، 14۵ ، 12۵ ، 119
، 161 ، 1۵۵ ، 1۵0 ، 148 ، 144
، 167 ، 16۵ ، 164 ، 163 ، 162
، 231 ، 189 ، 179 ، 176 ، 168
243 ، 239 ، 237
هويدا فريدون 1۵0
هيندنبورگ ۵2
هيوم 19۵
ی
ياسر عرفات 1۵0
ياسمي رشيد 17 ، 1۵
يزداني هژبر 148
يگانه دکترمحمد 149
يگانه ناصر 164
يوشيج نيما 17

از همين نويسنده:
ديروز و فردا
چاپ اول  1981واشينگتن
چاپ دوم  2000واشينگتن
چاپ سوم الکترونيکي 2003

نگاه از بيرون
چاپ اول واشينگتن 1984
چاپ دوم الکترونيک 2008

گذار از تاريخ
چاپ اول  1992پاريس
چاپ دوم  2003کلن

صدسال کشاکش با تجدد
هامبورگ ،نشر تالش 2006

هزار واژه
هامبورگ ،نشر تالش 2007

