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 دراين شماره
 

نگار  سال تجربه و سابقة حضور فعال سياستگر، روزنامه 60هاي تاريخ خود نظر دارد،  ها و گذشته اي كه به لحظه براي جامعه
آن، تنها از لحاظ  دهه پرفراز و نشيبِ 6بستر نظر، در پنهة سياست و انديشه و فرهنگ ايران و بر  و روشنفكري صاحب

گردآمده در زندگينامة داريوش  هايي براين دوران پراهميت، غنيمتي پربهاست. اما آنچه ارزش اين غنيمتِ گشايش دريچه
 غيير ديدگاهِبرد؛ روند ت باالتر و از ابعاد بررسي تاريخ فراتر مي“ تالش“ساله ـ را براي  60ساله اين دفتر  75همايون ـ صاحب 

تر به امر  هاي جوان هم در ميان نسل  در اقليت همايون در گذشته و تبديل آن امروز به منظرگاه اكثريتي در خور توجه، آن
سياست، جامعه و كشور است. تغيير وضعيت و جايگاه سياسي ـ نظري دولتمردي از نظام پيشين كه دو دهه و نيم پيش از 

زندگي در تبعيد را آغاز كرد و در درازي اين مدت تنها به “ اوج عدم محبوبيت ملي“و در  قتلگاه جمهوري اسالمي گريخت
 ياري قلم، بيان، انديشه و منش خود به شخصيتي صاحب اعتبار بدل گرديد.

اي ه نظران، روشنفكران و فعالين سياسي و بويژه كساني كه در فضاي باز تبعيد در شعاع ديدگاه امروز بسياري از صاحب   
نگاران صاحب انديشه در  شمار روزنامه اند، او را از سرآمدان ميدان سياست ايران و از انگشت داريوش همايون قرار گرفته

 دانند.  چندين دهة گذشته مي
هاي سياسي دانسته و  هايش را مكاني براي ورزش فكر و پرورش و گسترش ديدگاه ها و گفته موافقين، نوشته   

به باال بردن  دانند كه با توان قلم، منطق بيان و وسعت نگاه، آنان را دائماً يب و هماوردي ميمخالفين، او را رق

 دارد.  سطح بحث در عرصة سياست، فرهنگ و اخالق سياسي وامي

 “تالش“اندركاران  داشتيم ــ كه چون دست ر برگ كار آساني نبود. اگر ياراني نميگردآوري و ورق زدن اين زندگينامة پُ   
اشان نگذاشته ــ و از كمك و  اي در مورد داريوش همايون چندي است آسوده نامه عالقمندي و فكر ضرورت انتشار ويژه

رسيد. در اينجا شرط قدرداني است كه از بهمن  سرانجام نمي كار به شديم، مسلماً ها برخوردار نمي هاي آن كاري هم
تنها در نهايت بلندنظري هرچه را كه براي كارهاي در دست تهيه و انتشار دريغش يادكنيم. او نه  هاي بي اميرحسيني و ياري

گيري در اختيارمان گذاشت، بلكه با قلم توانمندش تهيه بخش  خود در مورد داريوش همايون فراهم آورده بود، براي بهره
 اي وي را برعهده گرفت. ه اي از سفرنامه مهمي از اين شماره يعني تنظيم و ارائه زندگينامة همايون و شرح فشرده

ها،  ها و تأثيرگذاري ها، فعاليت دش حاصل تالشاي بود كه داراي ابعاد گوناگون و هر بعُ سنگيني كار در مواجهه با زندگي   
خواستيم به هريك جداگانه ـ آنگونه كه حق مطلب است ـ بپردازيم، كار از محدودة يك  همگي در خور پرداختن! اگر مي

انداختيم. اما ديگر  بايست بيشتر از اين تأخيري كه صورت گرفته، كار را به تعويق مي ترديد مي رفت و بي تر مينامه فرا ويژه
ها، تصميم  ها و با علم به همة اين ها و كم و كاستي آرامي نمانده بود كه آن را خرج شكيبايي كنيم. ناگزير با همة محدوديت

 گرفتيم دست بكار شويم. 
نگاري و  با در نظر گرفت سه عرصة اصلي حضور اجتماعي داريوش همايون يعني عرصة سياست، روزنامهدر اين دفتر    

ايم داريوش همايون و راهي را كه رفته است در  هايي بسنده كرده و سعي نموده انديشه و با روش گزينشي تنها به مركز ثقل
اي فراهم آوريم كه از  ن نظاره كنيم و از ميان همة اينها مجوعهها، تأئيدها و نقدهاي ديگرا ها، تحليل آئينة خاطرات، برداشت

 زندگي همايون ممكن گردد. “ نگاهي بر سراسر تصوير“طريق آن انداختن 
ها را چنين بيان  انتلكتوئل“ اجتماع انديشي“و “ سياست ورزي“داريوش همايون در يكي از مقاالت خود رابطة ميان    
 كند: مي

هايش  ن با سياست ورزيدن يكي نيست... انتلكتوئل به سبب توانائي ذهني و دلمشغولياجتماع انديش بود“

اي كرده باشد. ولي از اجتماع  اجتماعي و اجتماع انديش است اگر هم سر درگوشة آزماييشگاهي يا كتابخانه

ها به سبب ديد كلي  آنبكار سياست بپردازند ـ هرچند   ها نيز نبايد انتظار داشت كه حتماً ترين انتلكتوئل انديش

كند براي هر امر برحق و  شان به پيوند همه چيز با همه چيز و احساس مسئوليتي كه وادارشان مي خود و آگاهي

 .“ خوبي تالش كنند، بهترين سياستگران خواهند بود
تر شديم، كه آيا  نامطمئن هرچه بيشتر در تصويري كه در اين دفتر فراهم آمده، نگريستيم در تعيين جايگاه قطعي همايون   

ها؟ اما گفتاورد وي در باال ترديدي برجاي  ترين انتلكتوئل انديش ترين سياستگران است يا اجتماع همايون از برجسته
تهي از انديشه را عملي  . سياستگري كه سياستِهاي ميدان سياست ايران است ترين انتلكتوئل او يكي از برجستهگذارد كه  نمي

نزد وي  دانسته و انتلكتوئلي كه جذابيت سياست در ايجاد تحول و بهكرد جامعه“ نمايشي از عمل“در اصل  نينديشيده و
 اي مجذوب يك زندگي انفعالي محققانه و دانشمندانه گردد.  بيش از آن بوده است كه لحظه
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 سالشمار داريوش همايون

 

 شخصي                         
 

 لد، تهرانتو            1307/1928
 

 نخستين دوره زنداني سياسي           1331/1952
 

 دومين دوره زنداني سياسي    1952ـ1331/3ـ2
 

 ازدواج با خانم هما زاهدي        1350/1971

 
 سومين دوره زنداني سياسي      1357/9-1978

 
 گريز از ايران     1359/1980

 

 تحصيالت                         
 

 ديپلم متوسطه        1330/1951
 

 ليسانس حقوق دانشگاه تهران         1333/1954

 
 دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران      1347/1968

 
 دانشگاه هاروارد  Nieman Foundationبورس   1964ـ1343/5ـ4

 

 مشاغل                         
 

 كارمند  ووزارت دارائي        1330/1951
 
 ناشر كتابهاي جيبي، موسسه انتشارات فرانكلين،  تهران   1961ـ1340/4ـ3ـ4

 
 عضو هيئت مديره سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران ايران 1962ـ1341/3ـ2
 

 دبير سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران ايران     1343/1964
 

 مشاور وزارت اقتصاد        1344/1965

 
 نيويورک در آسيا  Franklin Book Programsنماينده     1965ـ1344/7ـ6
 

 دبير سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران ايران    1345/1966
 

 معلم دانشكده حقوق دانشگاه تهران    1968ـ1347/9ـ8
 
 وزارت اطالعات و جهانگردي   1977ـ1356/8ـ7
 

 نايب رئيس بنياد دوستي ايران و امريكا )واشينگتن(   1982ـ1361/6ـ5
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 روزنامه نگاري                          
 

 نويسنده روزنامه نهضت محصلين     1321/1942
 

 ناشر و سردبير مجله هنري جام جم     1327/1948
 

 سردبير هفته نامه سومكا 1951ـ1330/3ـ2
 

 نمونه خوان چاپخانه اطالعات    1955ـ1334/6ـ5
 

 يمترجم خبرهاي خارجي و نويسنده ستون بين الملل   1956ـ1335/7ـ6
 

 سردبير خارجي اطالعات 1958ـ1337/61ـ40
 

 ن بين المللي اطالعات نويسنده ستو      1961ـ1340/3ـ3
 

 نويسنده آزاد       1965ـ1344/7ـ6
 

 مدير عامل و رئيس هيئت تحريريه آيندگان     1967ـ1346/77ـ5
 

 نويسنده ايران و جهان، پاريس      1982ـ1361/5ـ4
 

 لوس آنجلس-مدير عامل دوره دوم آيندگان، پاريس             1369/1990
 

 نويسنده نيمروز، كيهان، تالش, راه آينده          1371/1990

 

 فعاليتهاي حزبي                          
 

 نهضت محصلين              1321/1942
 

 "انجمن"   1943ـ1322/47ـ26

 
 فرمانده حزب سومكا        1952ـ1331/3ـ2
 

 عضو هيئت اجرائي حزب رستاخيز ملت ايران            1354/1975
 

 قائم مقام دبير كل حزب رستاخيز          1355/1976

 
 خواهان ايران/ حزب مشروطه ايران رايزن سازمان مشروطه        1994/ 1357

 

 كتابها                         

 طبقه جديد، ميلوان جيالس )ترجمه(  دهه سي /  پنجاه
 گهاي صليبي )ترجمه( دهه چهل / شصتجن

 2000، چاپ دوم 1981ديروز و فردا  چاپ اول 
 1985نگاه از بيرون 

 2003چاپ دوم  1992گذاز از تاريخ  چاپ اول 
 2002چاپ دوم   2001حزبي براي اكنون و آينده ايران  چاپ اول  
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مش آشنا شود و بي تفاوت بماند. آن و انديشه و قل ۲دشوار است كه كه كسي با داريوش همايون

فرايند همين مقوله  توان يمرا  ۳برد يمكه وي از آن نام  " ي پر شورها يدوستي سخت و ها يدشمن"

. شوند يمو  اند شدهچون جويي در كوير گمنامي محو  ها دههالبته در درازاي  نشانيتر سختدانست. دشمناني كه 
. ديافزا يمو گذشت زمان بر شورشان  شوند يمو  اند شدهو سايه گستر  بالند يميي كه چون درختي ها يدوستو 

، ناشي از سحر صداقت قلم سازنده اوست. بسيار سدينو يمناتواني مردمان در بي تفاوت ماندن به آنچه همايون 
 شوند يمشفته و آ شناسند يمي قلم او باز  نهييآ؟( خود را در  مگر كم چپِ درمانده و راستِ وامانده داريم كسان )

. پردازند يم"ي سختها يدشمن"، به اند دهينرس "خود شكن آيينه شكستن خطاست"و چون به معرفتِ 

و  ننديب يمو چون همراي و همدلي  شنوند يمي همايون  واژهكسان بي شماري نيز تپش مهر به ميهن را در هر 

 .آغازند يم"ي پرشورها يدوست"، ابندي يم
 

 

 
 

ي داريوش همايون در خشت خام ديدن آنچه بسياري در آيينه هم قلم، خرد و تواناي
تنها ناشي از استعداد طبيعي وي نيست. داريوش همايون توانسته گوهر  ننديب ينم

خود را بپروراند و آنهم از سنيني كه همه، و بي اغراق همه، در پي بازي با توپ يا 
لطمه اي به كليت  فرض وجود انگشت شماري استثناء البته هيچ ـ اند عروسك

ـ. محيط خانواده هم بالطبع در روند اين رشد و خودسازي  زند ينمي همه  واژه
. اما آيا تنها استعداد و امكان ديرو ينمسهمي بسزا داشته است. هيچ بذري در نمك 

 داشتن، براي چيزي شدن كافيست؟
 

رايي پيش رفت، پدرش، نوراهلل همايون، در كنار كار اداري كه تا مديركلي وزارت دا
و با آهنگساز معروف جواد بديع زاده همكاري  ساخت يمو ترانه  گفت يمشعر 

من در يک محيط آشنا با موسيقي بزرگ شدم و آشنا با ". كرد يم
شعر؛ چون پدرم عالقمند بود به ادبيات و آدم خوش صحبتي هم بود. 

 نشستم يمو در گوشه اي  شدم يممن در مجالس دوستانش حاضر 
. درباره اسالم، كردند يمي طوالني ها بحث ها آنو  كردم يموش و گ

تاريخ ايران، ادبيات. خيلي براي من آموزنده بود. در تربيت من شعر 
با شاعران بزرگ ايرانمي  عمالًسهم بزرگي داشته است. پدرم 

انديشيد. فردوسي و حافظ را پيش از ده سالگي آشنا شدم. مادرم 
ر روزگاري كه دستكم نود درصد زنان كشورمان بي د" .خواند يمتنها حافظ 

سواد بودند در كنار مادري زيستن كه حافظ بخواند نعمتي است وصف ناپذير. 

ياد "نخستين خوشبختي بزرگ من"داريوش همايون از مادرش ثريا با 

. تجليلي اينگونه ژرف و زيبا را در كدام خاطرات و زندگي نامه اي كند يم
بينش و بياني است كه داريوش همايون را داريوش همايون ؟ چنين ميا خوانده

 .سازد يم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱ آنكس كه مي داند و مي داند كه مي داند

 بهمن امير حسيني
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در محيطي آكنده از ادبيات و هنر، و سرشار از تنش اختالفات پدر و مادر، به دبستان 

ي ها كالسدر " رفت و از هشت سالگي به خواندن روزنامه و تاريخ پرداخت.
و به زودي تاريخ ايران  خواندم يمدرسي را  ي تاريخها كتابابتدايي 

باستان پيرنيا بدستم رسيد كه زمينه اصلي تفكر سياسي من شد. در 
پذير  ريتأثذهن  ستاديا يمروي پايش  ها رانهيوآن ايران نويني كه از 

 ".از افتخارات ايران كهن سرشار شد ام كودكانه
 

وش همايون از اين امكان براي پدر بزرگش خزانه دار مجلس شوراي ملي بود و داري
هر روز به آنجا  ها تابستاندسترسي راحت به كتابخانه پارلمان ايران بهره گرفت. 

و با بسيار خواندن به دنياي تازه اي راه يافت. در همان آن دوره بود كه با  رفت يم
فرخي و سنايي و ناصر خسرو و تاريخ بيهقي و.... آشنا شد و بقول خودش با تشنگي 

 اعران خراسان را نوشيد.ش
 

با اين زمينه جاي تعجب نيست وقتي پدرش به مناسبت پايان دوره دبستان قصد 
كه بين  خواهد يمو از او  كند يمدادن هديه اي به او كه پسر اولش است را 

دوچرخه و يك دوره شش جلدي كتاب تاريخ جهان آلبر ماله يكي را برگزيند، 
. درست است كه كند ينماي ترديد و درنگ  ب، لحظهداريوش دوازده ساله در انتخا

، اما ميشمار يمما امروز اين انتخاب را نشانه آغاز شكوفايي استعدادي درخشان بر 
نگاه ستايش آميزمان در عين حال از آن كسي است كه شرايط اين انتخاب را ميسر 

 كرد.
 

وي ي اتحاد جماهيرشورها دولتسيزده سال داشت كه در شهريور بيست 
واكنش به  .سوسياليستي و انگلستان كشورمان ايران را به تصرف خويش درآوردند

وي ديوارها ر"اين اشغال آغاز فعاليت اجتماعي سياسي داريوش همايون است. 
. بين ميكرد يم حمالت زباني شوروي و و به انگليس مينوشت يشعار م

 ۱۳۲۱در آذر " انگيختيم. ها را برمي ، آنميكرد يهمساالنمان تبليغات م

به نخستين تظاهرات بزرگ خياباني پس از رضا شاه كه در اعتراض به وضع نان و 

 و"عليه دولت قوام السلطنه برپا شده بود پيوست و در اشغال مجلس شركت نمود. 
 عمارت بهارستان وارد شديم و مجلس را به ما رفتيم به مجلس و

 ر حالت انقالبيانمن خودم را دبود و  ها يو سخنران اشغال كرديم
 ".دادم يمو شعار  كردم يمفرانسه احساس  1830

 

ي سياسي بودند كه همايون و همساالنش ها گروهنهضت محصلين و رستاخيز نام 
همايون و چند تن از  ۱۳۲۲در همان دوره تشكيل دادند. يكسال بعد در زمستان 

كميته مجازات  به تقليد از"انجمن"و دوستان، گروهي مخفي به نام  ها يهمكالس
ي تروريستي با نوكران و سرسپردگان ها وهيشدوران مشروطه تشكيل دادند تا به 

نيروهاي اشغالگر يعني شوروي و انگليس بجنگند. افراد انجمن تعداد زيادي بمب 
دست ساز و نارنجك به مراكز حزب توده و خانه سران آن و همينطور خانه چند تن 

پرتاب كردند كه سر و صداي تبليغاتي زيادي به پا از سياستگران طرفدار انگليس 
شركت داشت و جزييات بمب اندازي  طبعاًاندازي ها  كرد. همايون در اين بمب

هايش به كلوب حزب توده و خانه كامبخش را هنوز بخاطر دارد. موفقيت افراد 
ه انجمن در انجام عمليات بمب گذاري و پرتاب نارنجك، آنان را به فكر دستيابي ب

هنگاميكه داريوش همايون  ۱۳۲5مواد منفجره قوي تر انداخت. در ارديبهشت 
همراه با دو عضو ديگر انجمن محسن پزشكپور و جواد تقي زاده براي درآوردن 

ي دورادور اردوگاه پيشين ارتش آمريكا در امير آباد تهران به آنجا رفته بود، ها نيم
پاي راست خود را از دست داد. بناچار  انگشتان و كف ها نيمبراثر انفجار يكي از 

شش ماه از آن سال را در بيمارستان گذراند تا پزشكان با دو عمل جراحي امكان راه 
و در نه سالگي پاي ديگر همايون نيز آسيب  تر شيپرفتن وي را فراهم ساختند. 

ه ديده بود. در پي بيماري فلج كودكان و برق گذاري به روش درماني آن زمان، پاشن
 پاي چپ دچار سوختگي شديد گشته و از آن پس راه رفتن بر او دردناک شده بود.

 

كمي بعد از حادثه انفجار مين، نارنجكي نيز در دستان عليرضا رييس از اعضاي 
شعبه ديگري از انجمن منفجر شد و وي را كشت. اين انفجار باعث كشف انجمن و 

بيژن فروهر و عليتقي عاليخاني  لو رفتن و زنداني شدن اعضاي آن شعبه منجمله
ي آن لو بروند از فعاليت افتاد ها شاخهگشت. و در نتيجه انجمن بي آنكه افراد همه 

 و از بين رفت.
 

با بهره از تجربه منفي اين دوران، داريوش همايون به فكر تشكيل يك انجمن 
پهري با چند تن از جمله سياوش كسرايي و سهراب س ۱۳۲7هنري افتاد و در سال 

و منوچهر شيباني انجمن هنري جام جم را ايجاد نمود كه كوششش شكستن تسلط 
گسترده حزب توده بر نسل جوان و عالم روشنفكري ايران بود. انجمن مجله اي هم 

 بود پيشتاز )آوانگارد( يک مجله هنري"به نام جام جم منتشر نمود كه 
سياسي و شديد  يها شيولي با گرابراي معرفي هنر مدرن غربي 

هنري  يها اصالً تز من آنوقت اين بودكه انقالبات در دنيا با جنبش
و ما بايد با جنبش هنري زمينه يک انقالب سياسي را  شود يشروع م

هدف انقالب سياسي مورد نظر داريوش همايون در آن "در ايران آماده بكنيم.

و روي كار  انستد يمزمان عبارت بود از بركناري هيات حاكمه اي كه بي اعتبارش 
 كند. نيتأمآوردن يك نظام ناسيوناليستي كه استقالل و يكپارچگي ايران را 

 

و  كرد يممجله جام جم، كه همايون در آن موسيقي كالسيك را معرفي 
، هفت هشت ماهي منتشر شد تا براثر نوشت يمرا درباره هنر ملي  شيها سرمقاله

فقيت انجمن هنري، داريوش همايون را بار كمبود مالي از انتشار باز ايستاد. عدم مو
ديگر به صحنه كار سياسي كشاند و اين بار با دوستان قديم محسن پزشكپور و 

فعاليت نمود. اختالف بين پزشكپور  است يرانياداريوش فروهر مدتي در حزب پان 
و فروهر راه آن دو را از هم جدا كرد. همايون هم سرخورده از روحيه حاكم بر آن 

ل خود را كنار كشيد و از آنجا كه به اين نتيجه رسيده بود كه تنها با يك گروه تشك
با خطر فزاينده حزب توده و گسترش نفوذ شوروي  توان يمافراطي و تندرو راست 

هنگاميكه در رشته حقوق دانشگاه تهران  ۱۳۳0در ايران مبارزه نمود، در سال 
 سيتأسايران )سومكا( كه تازه  به حزب سوسياليست ملي كارگران كرد يمتحصيل 

 شده بود و تقليدي از حزب نازي آلمان بود پيوست.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ي درسي تاريخ راها كتابي ابتدايي ها كالسدر 

و بزودي تاريخ ايران باستان پيرنيا به دستم  خواندم يم
ايران  رسيد كه زمينه اصلي تفكر سياسي من شد. در آن

ذهن تأثير  ستاديا يمنويني كه از ويرانه هاروي پايش 
 از افتخارات ايران كهن سرشار شد. ام كودكانهپذير 

 
  با چند تن از جمله سياوش كسرايي، سهراب  1327در

سپهري و منوچهر شيباني انجمن هنري جام جم را ايجاد 
كرديم كه كوششش شكستن تسلط گسترده حزب توده 

تز من آن  اصالًعالم روشنفكرانايران بود.  بر نسل جوان و
ي هنري ها جنبشوقت اين بود كه انقالبات در دنيا با 

 .شود يمشروع 
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رهبري سومكا با دكتر داود منشي زاده بود كه پدرش ميرزا ابراهيم خان منشي زاده 
در دوران مشروطه مغر متفكر كميته مجازات بود. داود منشي زاده مردي جسور و 

اي توانا و سخنراني مبرز بود و پيش از فعاليت درسومكا در جنگاور، نويسنده 
كه  كند ينم. همايون پنهان داد يمدانشگاه مونيخ و اسكندريه ايرانشناسي درس 

نثر بسيار قوي و غني  ريتأثشيوه نگارشش از همان زمان خيلي زياد تحت 
 زاده قرارگرفته است. منشي

 

را  شيها بالمت عقابي كه ايستاده و و عال دنديپوش يمافراد حزب پيراهن سياه 
. سومكا عالوه بر سازمان بستند يمراست گشوده بود بر سينه و بازو بندهايشان 

به زد و خورد خياباني پرداخت.  ها يابا توده  بارهاجوانان، گروه حمله نيز داشت كه 

و به شدت  داشتيمضد انگليسي  وروحيه شديد ناسيوناليستي "
ما به سود  1331اش بوديم. در سي تير  رزهطرفدار مصدق و مبا

مصدق تظاهرات كرديم. خود من در اين تظاهرات شركت داشتم. در 
ها روبرو شديم و چندين بار  خيابان اكباتان با صف مسلح پاسبان

چند نفر تير خوردند و كشته و زخمي در همان خيابان برديم و  يورش
 ".شدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داريوش همايون در سومكا مسئوليت انتشار روزنامه را بر دوش داشت و تا قائم 
ي دولت ناراضي ها روشمقامي حزب باال رفت. پس از سي تير سومكا بتدريج از 

شد و از مصدق روي گرداند. در شهريور همان سال ماموران شهرباني و حكومت 
ن دكتر منشي زاده و داريوش نظامي دولت مصدق، رهبران سومكا و در آن ميا

دفتر بازرگاني ي سرخود شماري از جوانان عضو حزب به  حملههمايون را به اتهام 
در تهران و تخريب در و پنجره آن، ها  خانه فرهنگي روس «وكس»مجارستان و 

 بازداشت نموده و سه ماه در زندان نگه داشتند.
 

ه خواستار تغييري بود كه با قانون كمي بعد به بهانه ماده اي از مرامنامه سومكا ك
اساسي همخواني نداشت، مسئوالن حزب به جرم قيام بر ضد سلطنت مشروطه به 
دادگاه نظامي فراخوانده شدند. دادگاه حكم بر برائت داد. اما داريوش همايون را 
پيش از خروج از دادگاه بار ديگر دستگير كردند. خود وي اين دستگيري را به 

اسفند براي جلوگيري از خروج شاه انجام داده بود، ربط  ۹ي كه در فعاليت شديد
آزاد  ۳۲. دوره زندان اين بار دو ماه به درازا كشيد و همايون را در ارديبهشت دهد يم

كردند. داريوش همايون پس از آزادي به بازسازي سومكا پرداخت و حزب وارد 
مرداد و  ۲۸مكا در جريان ي شديد و مبارزات خياباني شد. هر چند سوها تيفعال

و تداركات آن قرار نداشت، اما افراد آن در آن تظاهرات تاريخ ساز در  ها تيفعال
تهران خيلي فعال بودند. در آن روز دكتر داود منشي زاده كه تازه دو روز بود از 
زندان آزاد شده بود و داريوش همايون و يكي دو نفر ديگر از رهبران سومكا سوار بر 

 براي مردم سخنراني كرد. بارهاو منشي زاده  گشتند يمر شهر جيپ د
 

مرداد روي داد يعني ناتواني مصدق در حفظ مهارهاي  ۲۸هسته اصلي آنچه در 
قدرت و از دست دادن آن را، همايون يكي دو روز پيش تر در مقاله اي در سومكا 

را  وضع مصدقپيش بيني كرده بود. « كرنسكي يا هيندنبورگ»زير عنوان 
پيش از كودتاي  Krenskiي تشبيه كرده بودم به وضع كرنسك

پيش از روي كار  Hindenburg در روسيه يا هيندنبورگ ها ستيكمون
آمدن هيتلر در آلمان، كه مصدق نقشش يكي از اين دو تا خواهد بود: 

همان  ناًي. عدهد يها م يا به راست دهد يم ها ستييا جايش را به كمون
تاد. براي اينكه معلوم بود. مصدق هيچ تسلطي بر چه كه اتفاق اف

اوضاع نداشت. نبرد بر سر مصدق بود نه با مصدق. كسي با مصدق 
براي اينكه  كردند يجنگ نداشت. جنگ را نيروهاي ديگري با هم م

اش  اش بود و بس. و از خانه جاي مصدق را بگيرند و مصدق در خانه
 .به بيرون نفوذي، قدرتي، هيچ چيز نداشت

 

مرداد سومكا معنا و كارآيي سياسي خود را در مبارزه ضد كمونيستي از  ۲۸پس از 
دست داده بود و پيامش ديگر براي مردم گيرايي الزم را نداشت. همايون نيز در 

نه تنها از سومكا كه از كار حزبي و سياسي كنار كشيد و به خود پرداخت.  ۳۳سال 
در اداره انتشارات و  اش سالهندي بيهوده چند دانشكده حقوق را تمام كرد و به كارم

كاري  اش يدانشگاهامور پارلماني وزارت دارايي پايان داد و كوشيد برپايه تحصيل 
يابد. طبق مقررات، فارغ التحصيالن رشته حقوق، چه براي وكالت و چه براي 

. و همايون كردند يمخدمت  ها شهرستاني چند سالي در ستيبا يمقضاوت، 

آن دوره "ه هر دو كار را از سر بدر كرد. كه در تهران بماند. پس انديش ستخوا يم
 گفت يمو سهراب سپهري  آمدم يماي بود كه كمتر از خانه بيرون 

. نشسته بودم گفت يمفالني زيج نشسته است. به تعبيري هم راست 
. كردم يمو خودم را براي آينده اي كه درست آشكار نبود آماده 

به آسمان روشن شفاف  دميخواب يمن كه در ايوان ي تابستاها شب
 "زدم يمنشانه  ها شهابو زندگي خودم را در مسير  كردم يمنگاه 

 

ي زندگي به ترجمه روي آورد. كتاب از لوتر تا هيتلر نوشته جرج  ندهيآتا يافتن راه 
مونتگومري مك گاورن را براي ترجمه مناسب يافت و آن كتاب هفتصد و خرده اي 

در تاريخ انديشه سياسي راست اروپا كه اثري بسيار جامع با هزاران مرجع  صفحه
دست اول و پانويس است، را در كمتر از يكسال به فارسي برگرداند. از همان هنگام 
به واژه سازي عالقمند و كشانده شد تا پلي بر دره ضعف زباني ما بزند. افسوس كه 

ناشري را به چاپ اين كتاب ارزنده ترس از عدم فروش كتابي چنين سنگين، هيچ 
ترجمه  ي بعد دو بار ديگر نيز دست بهها سالراغب نساخت. با اين حال همايون در 

اثر مشهور ميلوان جيالس را برگرداندكه اطالعات در خرداد  "طبقه جديد"زد. يكبار 
 يها جنگ"ر خوانندگانش گذاشت. و بار دوم به صورت پاورقي در اختيا ۱۳۴۱
 را كه انتشارات فرانكلين دوبار به چاپ رساند. "صليبي

 

، روزنامه "از لوتر تا هيتلر" ي ترجمهداريوش همايون پس از تجربه كار دشوار 
پله كار مطبوعاتي آغاز كرد تا راز و رمز آنرا به  نيتر نييپانگاري را برگزيد و از 

تهران ثبت نام كمال بياموزد.. همزمان نيز در دوره دكتراي علوم سياسي دانشگاه 
ي چاپي روزنامه ها نمونهنمود. چند ماهي در موسسه روزنامه اطالعات به تصحيح 

 1982داريوش همايون / سال 
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به خواست و اصرار خودش به سمت مترجم به  ۱۳۳5مشغول بود تا در آغاز سال 
 سرويس خارجي روزنامه منتقل شد.

 

نوشيدن آنهمه كتاب دشت مساعد ذهن همايون را بتدريج سيراب كرده و در پرتو 
رماي خرد، نهال آگاهي بر زمين دانش رويانده بود. از سويي كار عملي و مبارزه گ

مسلحانه در كم سالي با بهاي سنگيني كه براي آن پرداخته بود تاب پايداري در 
زمستان را آموخته بودش و از سوي ديگر فعاليت سياسي و مطبوعاتي همراه با بهره 

تجربه دوران طوالني بحران ملي و گيري از توانايي و آموزش منشي زاده، و 
را چنان  اش شهياندي درخت ها شاخه، ريشه و ۲0ـ  ۳۲ي ها سالسرنوشت ساز 

ستبر و استوار كرد كه به بزودي به بار حقيقت نشست. در سري مقاالتي كه درباره 
سياست خارجي كشورمان در روزنامه ايران ما، كه به مديريت جهانگير تفضلي 

ت خطوط اساسي يك سياست ايراني، سياستي كه تنها به ايران ، نوششد يممنتشر 

براي  در آن مقاالت"و بس، را ترسيم كرد  شدياند يمو منافع ملي ايران 
نخستين بار اسرائيل را تنها متحد استراتژيک طبيعي ايران در خاور 

از اين نظر دفاع كردم كه ايران بايد با آمريكا وارد  ميانه شمردم و
 "د و نفوذ شوروي را خنثي كند.اتحادي بشو

 

دكتريني كه اعتبارش را تاريخ نه تنها تا سقوط امپراتوري شوروي، كه تا امروز نيز 
نشان داده و براي فردا هم تضمين كرده است. آيا نيازي است كه اشاره اي به 

ي ارضي باديه نشين ادعاهابا ايران،  اش سالهتجاوز عراق و جنگ خونين هشت 
ليج فارس بر پيكر كشورمان و پايمال شدن حقوق حقه مان در درياي هاي جنوب خ

يي را ناديده هشدارهاخزر توسط روسيه بنماييم تا تازه دريابيم كه چه بايد كرد و چه 
 يم؟ا گرفته

 

آن چهار مقاله بازتاب خويش را يافت. علي سهيلي درستي مقاله را ترديدناپذير 
وزيري و پنج بار به وزارت خارجه رسيده بود و خوانده بود. سهيلي دو بار به نخست 

خدمت در سمت سفير ايران در فرانسه و انگليس و حتا  ها سالكوله بار تجربه 
افغانستان را بر پشت داشت. سهيلي بود كه در كنفرانس معروف متفقين تهران در 

استقالل و تماميت ارضي ايران را به تضمين چرچيل، استالين و  ۱۳۲۲تابستان 
گويد. مصداقِ قدر زر زرگر شناسد  يمدانست از چه سخن  يموزولت رسانده بود. و ر

 قدر گوهر گوهري.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همايون با شروع كار حرفه اي در روزنامه اطالعات پاي در نردبام ترقي نهاد و به 

روزنامه نگاري حرفه اي، مانند سياست ميدان طبيعي من "باال رفت. 
و اولين ".آمد يمبه كارم  ها نهيزمكرده و خوانده بودم در آن بود. هر چه 

مقاله را در اطالعات درباره اندونزي نوشت، البته بي امضا. آنزمان سردبير خارجي 

برخالف  ـ خيلي مرا تشويق كرد" روزنامه اطالعات تورج فرازمند بود و
مي دوران مترج" و با بزرگواري استثنايي. روش همه روزنامه نگاران

همايون زياد طول نكشيد. گهگاه نوشتن، هر روزه شد و همه تفسيرهاي خارجي را 
. با اين حال زماني دراز الزم بود تا عباس مسعودي مدير و نوشت يمديگر همايون 

بيايد. در  ها مقالهصاحب موسسه اطالعات موافقت كند كه امضاي همايون بر 
آن  ۱۳۴0به همايون سپرد كه تا  فرازمند سردبير اطالعات شد و جايش را ۱۳۳7

 مسئوليت را در دست داشت.
 

به علت بي كفايتي دولت، جامعه به بن بست رسيده و آماده شورش  ۱۳۳۹در سال 
بازي را باخته بود بار ديگر پا به ميدان نهاده و  ۳۲بود. جبهه ملي هم كه در سال 

و هدايت متين  سرگرم صف آرايي بود. همايون با تني چند منجمله سيروس غني
دفتري و فريدون و حسين مهدوي محفلي ساخته و با غالمحسين صديقي از 
رهبران جبهه ملي كه در كابينه دكتر مصدق وزير كشور بود، مراوده برقرار نموده 

همايون برپايه همين ارتباط و براي پيشبرد كار مملكت برنامه اي براي جبهه . بودند

جبهه "و بررسي كنند. و در آن آورده بود كه  طرح شان كنگرهملي نوشت تا در 
اش  ملي از لحاظ سياسي فقير است و يک شعار بيشتر ندارد و اسلحه

هم دانشگاه تهران است و اين بايد يک جنبش مردمي بشود در 
خدمت توسعه ايران. چون مساله من اصالً هميشه مساله توسعه بود. 

. ديگنج يبستر توسعه مهمه در  ها نيكاري به چيز ديگري نداشتم. ا
طور توسعه  دمكراسي عبارت بود از توسعه سياسي و همين

 يک ،طرف نگهداري تماميت ايران، استقالل ايران اقتصادي. يک
اصالً به نظر من خارج از موضوع  اش هيطرف هم توسعه. بق

 اصوالًدر كنگره نه تنها از برنامه پيشنهادي همايون استقبالي نشد بلكه ".آمد يم

بهه ملي به پيشنهاد شاه نيز كه قانون اساسي را بپذيرند و دولت تشكيل دهند ج
ي خود سنگ ديگري بر بناي پلكاني نهاد كه حزب اهلل را در  نوبهپشت نموده و به 

 به قدرت رساند. 57بهمن 
 

ي تبليغاتي كمونيستي در ايران، مقامات ها تيفعالي همايون در مبارزه با  تجربه
بر آن داشت تا از ديد نكته بين و فردا نگر همايون  ۱۳۳۸ا در سال امنيتي كشور ر

ي  جشنوارهكه ظاهر  ها روسبهره جسته و وي را براي شركت در جشنواره صلح 
فرهنگي سطح باالي داشت ولي در واقع چيزي جز يك نمايش تبليغاتي كمونيستي 

بفرستند تا با  به وين كردند يمدر سطح جهاني نبود و هر سال در جايي برگزار 
را  مؤثري پادزهرها ها آني نوين تبليغاتي بلوک شرق آشنا و ضمن بررسي ها روش

ي جشنواره را از ها برنامهدر آنجا ماند و  يكهفته توصيه نمايد. همايون به وين رفت.
و با  رنديگ يمي غربي چگونه از موقعيت بهره كشورهانظر گذراند و ديد كه 

فرهنگي با افراد هيات نمايندگي كشورهاي كمونيست ي بزرگ ها گروهفرستادن 
. و در گزارشي كه كنند يمرا پياده  ها روسو بدل فن  كنند يمرابطه و دوستي برقرار 

خواهد بود.  ها جشنوارهنوشت پيش بيني نمود كه جشنواره وين آخرين اين نوع 
 سال بعد ديگر جشنواره صلحي بدانگونه برگزار نكردند. ها روس

 

ي يك هفته اي، يك  جشنوارهاولين سفر خارجي همايون بود. و پس از آن اين 
ماهي در اتريش و آلمان و فرانسه و بلژيك و سويس و ايتاليا و انگلستان به گشت 

. از فضاي تنگ ايران و گذار پرداخت. اين سفر در حقيقت يك شوک بود

 
  روحيه شديد ناسيوناليستي و ضد انگليسي داشتيم و بشدت

طرفدار مصدق و مبارزه اش بوديم. در سي تير به سود مصدق 
يابان اكباتان با صف مسلح پاسبان ها رو تظاهرات كرديم، در خ

به رو شديمو چندين بار يورش برديم و در همان خيابان چند 
 نفر تير خوردند و كشته شدند.

 
  آيندگان از هر نظر روزنامه مهمي شد با همه مبارزه اي كه

روزنامه هاي صبح با آن كردند. بعد كه چاپخانه رادرست كرديم 
مانند بيشتر كارهايي  يل گرفته ايم.ئرانوشتند كه ما آن را از اس

خودم توانسته باشم و در آن  كه كرده ام كسي باور نمي كرد كه
تفكر، به دنبال دستهاي نامريي   فضاي توطئه انديشي به جاي

 مي گشتند.
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ديگري ناگهان به اروپاي بي پايان پرتاب شده بودم. خودم را انسان 
. فضاي فكري من همانگاه با فرهنگ غربي پر شده بود ولي افتمي يم

زيستن در تمدن اروپايي معني ديگري داشت. زندگي آن بود كه 
. ميآورد يم. ما در ايران تقليد زشت زندگي را در كردند يماروپاييان 

از آن هنگام بود كه به اروپا رسيدن، اروپا را در ژرفايش شناختن، و 
نگ آن تسلط يافتن آرزوي من براي ايران شد. ما هم بر فره

 "مانند آن مردمان زندگي كنيم و پيوسته بيافرينيم. ميتوانست يم
 

داريوش همايون بار ديگر اين امكان را يافت تا بيشتر با دنياي  ۱۳۳۹سال بعد در 
غرب و دستاوردهاي همه جانبه آن آشنا گردد و افق تجربه خود را جهاني سازد. 

وت اين بار از دنياي نو بود. دولت اياالت متحده امريكا كه پس از جنگ جهاني دع
دوم به صحنه سياست دنيا روي آورده بود قصد داشت كه در آن جاي استوار تري 
پيدا كند و براي گام اول در اين راه نياز به روابط عمومي خوب و كارآمدي داشت. 

ه در حرفه خود به موفقيت دست پس بر آن شده بود تا شماري از كساني را ك
ي خود ها ييتواناو  ها شرفتيپو نامي دارند به اياالت متحده دعوت نموده و  اند افتهي

را جلب كند. همايون نيز در ليست دعوت شدگان  شان يدوسترا به نمايش گذارد و 
اي از آموزش و بازديد بود. همايون دو ماه اول را در شهر  قرار گرفت. دعوت آميزه

در  Notre Dameاز ايالت اينديانا كه دانشگاه معتبر  South Bend يدانشگاه
به  South Bend Tribuneآن قراردارد به سر برد و در روزنامه آن شهر 

 كارآموزي پرداخت.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ش را دو ماه بعد را همايون با راه آهن به آمريكا گردي گذراند. خاور و باختر و جنوب

پيمود. هرچه را كه خواست ببيند آمريكاييان در برنامه سفرش گنجاندند. از يك 

. آن سال Fort Bragكوكتل ادبي در نيواورلئان گرفته تا ديدار از پايگاه نظامي 
مصادف بود با انتخاب رياست جمهوري و مبارزه بين سناتور دمكرات جان كندي و 

ي ها نگيتيمد. همايون كه چند بار در ريچارد نيكسون كه معاون آيزنهاور بو
يي از آن مبارزات براي اطالعات فرستاد. ها گزارشانتخاباتي هر دو حاضر شده بود 

ولي لطف سردبيري كه پس از فرازمند پشت آن ميز نشسته بود شامل آن مطالب 
نشد و در كشوي سردبير ماند. تا آنكه بعد از بازگشت همايون و به همت خود او 

ديدار از آمريكا تكانه فرهنگي مرا كامل كرد. قاره اي را ". چاپ شد
يک موتور پيشرفت بود؛ نخستين تمدن توده  اش گوشهديدم كه هر 

ي عمومي ها تيفعالاي جهان كه فرد عادي جامعه را مركز همه 
صورت آن در كنار  نيتر كاملساخته بود. دمكراسي مشاركتي در 

ير توقف ناپذير جامعه را به . سكرد يمتسلط پول بر سياست كار 
آن سفر شش ماهي به درازا كشيد چرا " ديد. شد يمسوي آزادي در همه جا 

كه در راه برگشت به ايران، همايون دو ماهي را نيز در اروپا و تركيه و لبنان و مصر 
 گذراند و با جهانيان آشناتر گشت.

 

ي اربابان بين ها نيزمبرنامه اصالحات ارضي و تقسيم  ۴0وقتي شاه در سال 
كشاورزان را اعالم نمود و به اجراي آن پرداخت، همايون با جان و دل به پشتيباني 

همراه با دو تن از دوستان  ۳۸آن برنامه شتافت. چرا كه هنگامي كه در نوروز 
روزنامه نگارش سفري به كرمان و بندر عباس كرده بود با مصيبت زندگي دهقانان 

ا گشته و در سفرنامه اي كه درحقيقت سوگنامه مردم آن و كشاورزان ايراني آشن
نواحي بود و در بازگشت در روزنامه اطالعات چاپ كرد به ضرورت تقسيم زمينهاي 
كشاورزي بين زارعان تاكيد كرده بود.. اولين شهرستاني كه برنامه اصالحات ارضي 

ود و اكنون در آن اجرا شد شهرستان مراغه بود. اصالحات ارضي آرزوي همايون ب
جاي درنگ نبود. همايون به آن جا  ديپوش يمبه فرمان شاه جامه عمل  ايرؤكه آن 

 سفر كرد و گزارش دلگرم كننده و دست اولي از برنامه اصالحات ارضي تهيه كرد و

روستاهاي ايران پس از اصالحات ارضي "به درستي نوشت كه 
براي خدمت  دياب يمي بزرگ خواهند ديد و ادارات دولتي ها يدگرگون

به توده اي كه آگاه تر خواهد شد و بيشتر خواهد خواست آماده 
و در آن با الهام از برنامه سپاه صلح كندي رييس جمهور وقت آمريكا، "شوند

ي نظامي ها پادگانپيشنهاد نمود كه سربازان دانش آموخته ارتش به جاي آنكه در 
ستاييان و بهسازي روستاهاي ايران از مردم دور بمانند براي كمك به امر آموزش رو

 بكار گرفته شوند.
 

ي شنوا هنوز وجود داشت. ها گوشبود كه در دربار و دستگاه دولت  يا زمان، زمانه
ي مردم گذاشت، تشكيل سپاه رأوقتي كه شاه انقالب سفيد را اعالم كرد و به 

سواد براي  روستاهادانش و فرستادن جوانان ديپلمه مشمول خدمت سربازي به 
آموزي به كشاورزان و فرزندانشان، جزو اصول ششگانه آن بود. سالي بعد سپاهيان 
بهداشت و نيز ترويج و آباداني براي سر و سامان دادن به بهداشت روستانشينان و 
دگرگون كردن چهره ايران زمين در كنار سپاهيان دانش به روستاها گسيل شدند. و 

 يخ خويش گشت.دوره تار نيتر سازندهايران وارد 
 

به موسسه انتشارات  ۱۳۴۱تمام وقت در اطالعات ماند و از  ۱۳۴0همايون تا سال 
و غير انتفاعي بود اي موسسه رفت كه  Franklin Book Programsفرانكلين 

براي كمك به صنعت اياالت متحده آنرا پس از جنگ جهاني دوم اتحاديه ناشران 
. پرداخت يمرا  اش نهيهزو  كرده بود سيأستو آفريقا آسيا  درنشر در جهان سوم 

مديريت فرانكلين با صنعتي زاده بود كه صنعت چاپ ايران را به سطحي باالتر برد 
ي درسي براي دانش آموزان كشور، و صدها عنوان از ها كتابو در كنار چاپ 

 1988داريوش همايون / سال 
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ي نفيس و باارزشي منجمله دائره المعارف مصاحب و شاهنامه ها كتاببهترين آثار، 
روف بايسنغري را نيز به چاپ رساند. همايون در موسسه انتشارات فرانكلين كه مع

به همت صنعتي زاده به يك امپراتوري مطبوعاتي تبديل شده بود، مسئوليت چاپ 
ي جيبي را كه بر پايه سرمشق انتشارات پنگوئن انگلستان طرح ريزي شده ها كتاب

منتشر سازد بر عهده گرفت. آنگاه  تر كوچكي ها اندازهيي در ها كتاببود و قرار بود 
ي موسسه فرانكلين و نحوه كار انتشارات پنگوئن و تهيه ها هدفبراي آشنايي با 

مقدمات كار، سفرهايي به آمريكا و انگلستان و ايتاليا نمود. همايون استعداد و 
 يها كتابپشتكار خود را در موسسه فرانكلين نيز به نمايش گذارد و توانست برنامه 

جيبي را سامان دهد. همزمان البته طبق قرار هفته اي سه مقاله، بيشتر تفسير 
 .نوشت يمي خارجي، براي اطالعات دادهايرو

 

ي ها گروهدر اين ميان دولت اسرائيل طبق برنامه اي كه براي شناخت و آشنايي 
ي مختلف اجتماعي ايرانيان با آن كشور داشت از همايون نيز همچون روزنامه نگاران

 ريتأثديگر براي ديدار از آن كشور دعوت نمود. همايون در آن سفر تحت 

آنچه  ريمن رفتم و تحت تأث". ي همه جانبه اسرائيل قرار گرفتها شرفتيپ
قرار يا باتالقي در آن صحراي بي آب و علف  كردند يها م كه آن

ل را كشوري يافتم ئياسرا .خوب كار كرده بودند بسيارگرفتم كه واقعاً 
و من هميشه يک ضعفي به اروپا  .خيلي اروپايي در قلب خاورميانه

ها خيلي  اروپايي بشويم. و ديدم كه آن خواهد يدارم. من دلم م
همايون در دهه چهل دو بار ديگر به داليل شخصي در راه ".اند اروپايي شده

در  67ـ ژوئن  ۴6سفر به اروپا و بازگشت به ايران به اسرائيل سفر نمود. در خرداد 
اسرائيل بود كه ژنرال موشه دايان به رياست ستاد ارتش آن كشور برگزيده شد. به 

اسرائيل را به سوي پاريس ترک كرد.  فوراًفراست انگيزه انتصاب دايان را دريافت و 
اما در راه برگشت به تهران دوباره سري به اسرائيلي كه از جنگ شش روزه پيروز 

زي ماندم و رژه ارتش اسرائيل را در چند رو"بيرون آمده بود زد. 
در  افتاد يماورشليمي كه پس از دو هزار سال باز به دست اسرائيليان 

 ".فضايي كه از شارژ الكتريكي نزديک به انفجار بود تماشا كردم
حدس زد كه در آن روز و در آنجا همايون در شادي آن ملت از دل شريك  توان يم

 بود.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بر همكاري داريوش همايون با هر دو موسسه مطبوعاتي و انتشاراتي نقطه  ۴۳ل سا
را به انتشارات اميركبير  اش يبيجي ها كتابپايان گذاشت. فرانكلين، سازمان 

آنجا را رها  ديپسند ينمفروخت و همايون هم كه شيوه اداره فرانكلين را چندان 
همايون در سنديكاي نويسندگان و كرد. اطالعات نيز كه از فعاليت شديد دوساله 

بر سر همين موضوع با سناتور عباس مسعودي  اش ييروخبرنگاران ايران و رو در 
مدير آن موسسه، ناخرسند و حتا آزرده بود، امكان همكاري را ناممكن دانست و به 

 خدمت همايون در آنجا خاتمه داد.
 

به سمت دبيري آن و فعاليت در سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران و انتخاب 
ايستادگي در برابر مسعودي گر چه از سويي امكان ادامه كار همايون در روزنامه 
اطالعات را از بين برد ولي از سوي ديگر به نام آوري ناشي از توانايي تفسير و 
تحرير وي در محافل سياسي و اجتماعي آن روز بعد ديگري داد و توجه مقامات 

به  Niemanي را جلب نمود. و پايه اي شد كه بورس خارجي و سياستگران داخل
دار آمريكايي بود كه موقوفه اي را در  يك سرمايه Niemanهمايون داده شود. 

اختيار دانشگاه هاروارد قرار داده بود و از محل درآمد آن هر سال به سي روزنامه 
ن امكان داده اي برجسته ـ پانزده آمريكايي و پانزده غير آمريكايي ـ اي نگار حرفه

در معرفي در دانشگاه هاروارد آموزش ببينند.  اند ليماتا در هر رشته اي كه  شد يم
كه خود از  William Green Millerمن به هاروارد بيل ميلر 

دانشاموختگان آن دانشگاه بود سهم اساسي داشت. او مدتي در 
ي تبريز و اصفهان سر كنسول امريكا بود و در سفارت امريكا مقام

توسط دكتر فريدون مهدوي و دكتر حسين  1341/1962داشت و از 
مهدوي و هدايت متين دفتري كه مدتي با چند نفر ديگر محفلي 

و  گفت يم، شعر كرد يمداشتيم با او آشنا شدم. كارهاي ما را دنبال 
نزديك به چهل سال داريوش همايون تنها ايراني بود كه  عقايد ليبرالي داشت.

به دختر يكي از  ۲00۳شده بود تا آنكه در  نائل Niemanورس به دريافت ب
 روزنامه نگاران زنداني در ايران همين بورس داده شد.

 

همايون با استفاده از بورس به هاروارد رفت و يكسال در رشته توسعه سياسي به 
وزير امور خارجه  تحصيل پرداخت و در كالس درس كساني چون هنري كسينجر )

روي توسعه سياسي "( نشست.  آمريكا در دولت ريچارد نيكسون چند سال بعد
استفاده  بسياربود.  ام يكار كردم و خيلي سال درخشاني در زندگ

فضايي بهشتي دار شدم. رها برخو كردم. از كتاب خواندن و كالس
 ".را گشاده كرد ام يذهنبود و افق 

 

اقتصادي، اجتماعي و  سميناري درباره توسعه ۴۴دانشگاه هاروارد در ارديبهشت 
به  شانيها دگاهيدسياسي در ايران برگزارنمود. چند ايراني صاحب نام براي ارائه 

سمينار دعوت شده بودند. بررسي امر توسعه سياسي در ايران را همايون بر عهده 
در به زبان انگليسي در آن سمينار عرضه نمود.  طبعاًگرفت و رساله اي در اين باره 

ضمن انتقاد سخت از شيوه حكومتي در نجاه صفحه اي، همايون ي پ آن رساله
و ضمن اعتراض به ندادن حقوق ر كمونيسم را يادآور شده خط، نه از شاه،  ايران

نه فقط براي : براي اصالح از درون داده بود ييشنهادهايپ سياسي به مردم،
بهبود وضع كشور بلكه براي منافع رهبري سياسي به يک رفورم در 

ي سريع در اقتصاد و ها يدگرگونسياسي نياز است تا موازنه  مسير
مساله اصالحات سياسي بطور  . ولي افسوس كهاجتماع را حفظ كند

 كلي با عدم احساس تعهد مقامات دولتي روبروست.
 

 رونما بايد با يک جنگ چريكي سياسي، از د"و تا آنجا پيش رفته بود كه 
رساله نشان داد كه در كوهستان تجربه همايون در آن ".سيستم را درست كنيم

ديد. و ناقوس خطر را با  توان يمي سياه سيالب زا را پيشاپيش ابرهاو انديشه، 

 

  هيندنبورگ كرنسكي يا » چند روز پيش از كودتا در مقاله »
 وضع مصدق را تشبيه كردم به وضع كرنسكي پيش از روي
 كار آمدن كمونيست ها و هيندنبورگ پيش از روي كار آمدن

هيتلر كه مصدق نقشش يكي از اين دو تا خواهد بود؛ يا جايش 
را به به كمونيست ها مي دهد يا به راست ها. عيناً همانچه كه 

اشت، جنگ را نيروهاي اتفاق افتاد. كسي با مصدق جنگ ند
 ديگر مي كردند براي اينكه جاي مصدق را بگيرند.

 
  در چهارده سالگي [ ما رفتيم مجلس را اشغال كرديم و [

 1830سخنراني هابود و من خودم را در حالت انقالبيان 
 و شعار مي دادم. مي كردم     فرانسه احساس

 
  را من جمشيد آموزگار سابقه حزبي نداشت و من داشتم. حزب

گرداندم. به نظرم يک ساله خيلي خوبي داشتيم؛ هدف حزب را 
 مي كرديم. مشاركت قرار داده بوديم، مردم را بسيج
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اشكال كار ايران در "جرس واژگان براي خفتگان در آفتاب به صدا درآورد: 
 ".اوضاع را تعيين كند "آرامش"مدت  تواند ينماينست كه هيچكس 

بعد رهبري سياسي جامعه در دره درماندگي صداي رعد دريغ كه تازه سيزده سال 
 انقالب را شنيد.

 

پنهان بماند.  توانست ينمي همايون از چشم دستگاه امنيتي  رسالهآن سمينار و 
رساله را به ساواک رساندند و ترجمه گزيده آن روي ميز مقامات تصميم گيرنده 

رساله در دست ماست. از كشور رفت. اين ترجمه تنها چيزي است كه امروز از آن 
فراموشمان گردد. همايون  "عدو شود سبب خير"استثناي  گذارد ينمآن موارد كه 

وقتي به ايران برگشت هم اسداهلل علم وزير دربار و هم امير عباس هويدا نخست 

علم به صبحانه دعوت كرد كه عادتش بود. "او را به گفتگو خواندند. وزير 
در آن ديدارها آن دو  ".ه عادتش بود و رفتمهار دعوت كردكاهويدا به ن

چكار  زنم يها را كه م ببينند من اين حرف خواستند يم" دولتمرد
همايون كه  و".براي من بكنند توانند يم ها چه كار بكنم و آن خواهم يم

ي صيقل نخورده و ها ذهني ركن چهارم مشروطه بر  آموزندهبه نقش روشنگري و 
ي صبح براي  روزنامهگاه بود خواستار صدور اجازه انتشار از سويي سيال مردمان آ

با  ۱۳۴6آذر  ۲5اي كه با پيگيري بسيار همايون دو سال بعد در  خود شد. روزنامه
نام آيندگان روي ميز روزنامه فروشان رفت و توانست بتدريج جايي ويژه در بين 

نامه سرآمدان جامعه روزنامه خوانان جوان و روشنفكر ايران براي خود بازكند و روز
كه همراه بسياري از، اگر نگوييم تمامي، دستاوردهاي زندگي  5۸گردد و تا تابستان 

ساز جامعه ايران همچون حق بديهي آزادي پوشش براي نيمي از جامعه در محاق 
 تاريخ رفت، توانست آن مكان را حفظ كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

همايون آخرين ماموريتش را براي موسسه  در راهِ رفتن به دانشگاه هاروارد،
فرانكلين انجام داد و به درخواست آن موسسه از راه ژاپن به آمريكا رفت و تمامي 

ي  نحوهي  دربارهي فرانكلين در آسيا را ـ از كابل تا جاكارتا ـ بازديد نمود و ها شعبه
ر مبناي آن گزارشي به موسسه فرانكلين تهيه كرد. كه ب ها شعبهاداره هر يك از 

ي ها گزارششعبه مالزي را به دليل مديريت نادرست و فساد مالي بستند. از آنجا كه 
همايون مورد توجه مقامات فرانكلين واقع شد به وي پيشنهاد كردند كه پس از 

ي آن ها شعبهپايان دوره دانشگاه هاروارد، نماينده سيارشان در قاره آسيا گردد و به 
ن زمان تهران مركز موسسه فرانكلين در آسيا بود. همايون موسسه سركشي نمايد. آ

كه همه  ۴6پس از بازگشت از آمريكا، اين مسئوليت را پذيرفت و تا آغاز سال 
. دفتري در تهران دراختيارش پرداخت يمنيرويش را بر كار انتشار آيندگان نهاد بدان 

و بر خرمن انبوه تجربه ي بسيار و جالبي به گوشه و كنار آسيا نمود سفرهانهادند و 
و شناخت خود باز هم افزود. همايون در عين حال تا انتشار آيندگان گهگاه مقاالتي 

و يكبار هم كه سردبير انگليسي كيهان اينترناشنال به وي  نوشت يماينجا و آنجا 
پيشنهاد كار داد، عباس مسعودي كه در عين حال نايب رييس مجلس سنا بود، با 

 داشت مانع شد. نفوذ بسياري كه
 

در كنار كار در فرانكلين آسيا و باز هم به پيشنهاد صنعتي زاده، همايون سازماندهي 
مبارزه با بيسوادي در استان خوزستان را نيز پذيرفت. آن زمان كار مبارزه با 
بيسوادي در ايران در مرحله آغازينش بود و با حمايت شاهدخت اشرف، خواهر 

. امكانات شركت نفت و وزارت آموزش و پرورش در اختيار رفت يمتوامان شاه، جلو 
را راه انداخت. در همان دوره از مدارس عشايري  ها كالسهمايون قرار گرفت و او 

منطقه قشقايي كه محمد بهمن بيگي بنيان گذاشته بود هم ديداري كرد و طرح 
ويدا قرار دبيرستان عشايري را كه بهمن بيگي خواستارش بود ريخت و در اختيار ه

داد. هويدا هم استقبال كرد و دستور اجرايش را داد و نوجوانان عشايري كشورمان 
 هم به آموزش متوسطه دست يافتند.

 

همايون سرانجام دكتراي خود در دانشگاه تهران را به پايان رساند. با انبوه  ۱۳۴6در 
در سال  تعجبي بر اين ديركرد نيست. پس از آن داد يميي كه او انجام كارها

در دانشكده حقوق، توسعه سياسي را درس داد. اما براي همايون  ۴7ـ  ۴۸تحصيلي 
محيط دانشگاه، محيط كاري دلپذيري نبود. دانشجويان در آن سطح علمي نبودند 

و بيشتر به دانشگاه به صورت يك دستگاه مدرک دهي  كرد يمكه همايون آرزو 

 ي د كه نمره دادم ناگزير يک عدهبع". تا جايي براي آموختن كردند يمنگاه 
قابل مالحظه اي را رد كردم يا تجديدي كردم يا هرچه بود. و رييس 
دانشكده به من گفت كه پيامدهاي سياسي خطرناكي خواهد داشت و 

ارفاق كرد و دانشجويان را راضي  طبعاًهمايون ".ارفاق بكنم توانم يهر جور م

 دانشگاه را خط كشيد. به خانه فرستاد اما ديگر دور تدريس در
 

دريافت اجازه انتشار روزنامه اما به آن سادگي و سرعتي نبود كه در آغاز تصور 
. نخست آنكه دولت تصميم گرفته بود كه ديگر به كسي اجازه انتشار روزنامه شد يم

ندهد، دوم آنكه دستگاه هم با روش همايون آشنا بود و چون او را روزنامه 
به مصداق سري  خواست ينمبه او التفات چنداني نداشت و  دانست يمنگارمنتقدي 

، با موافقت با درخواست او براي انتشار روزنامه بندند ينمدستمال  كند ينمرا كه درد 
براي خودش درد سر تازه اي ايجاد كند. بعد از آنكه همايون بارها و بارها به ديدار 

موافقت كلي و اصولي دولت را  هويدا و همينطور اسداهلل علم رفت سرانجام توانست
جلب نمايد. تازه آنموقع مشكل توافق با نعمت اهلل نصيري رييس ساواک برسر صبح 
يا عصر بودن زمان انتشار روزنامه پيش آمد. نصيري با صدور اجازه انتشار روزنامه 
براي همايون موافق بود ولي به شرطي. شرطش هم اين بود كه روزنامه بايد 

بود كه با مسعودي  ها سالشود. حقيقت قضيه اين بود كه نصيري عصرها منتشر 
ي او را به دل گرفته بود، از طرفي از اختالف همايون و  نهيكخرده حسابي داشت و 

مسعودي هم باخبر بود و حاال بهترين موقعيت بدستش افتاده بود كه با سنگ 
كه همايون  كرد يمهمايون بر سر مار مسعودي بكوبد و در نتيجه پافشاري 

 اصالًبيرون بدهد تا رقيبي براي اطالعات باشد. همايون هم  عصرهارا  اش روزنامه
قصد بازي در اين معركه را نداشت. يكي اينكه معتقد بود در همه جاي دنيا روزنامه 

و هدفش هم از همان آغاز اين بود كه  شود يممنتشر  ها صبحخوب و معتبر 
ج دنيا راه بيندازد تا آيندگان اعتباري و نامي بدست را با معيارهاي راي اش روزنامه

آورد. دوم اينكه توانايي رقابت با امكانات مالي و تشكيالتي موسسه مطبوعاتي 

1999داريوش همايون / سال   
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اطالعات، كه بيش از چهل سال بود در صحنه روزنامه نگاري ايران حضور داشت و 
هنوز منتشر نشده بيش از دوازده هزار شماره روزنامه بيرون داده بود، را در روزنامه 

 .ديد ينمخود 
 

سرانجام در يك جلسه سه نفره با هويدا و نصيري، داريوش همايون نظرش را با 

ي عصر را ها روزنامهوزنه  تواند يميک روزنامه صبح اين استدالل كه 
به كرسي نشاند. دولت هم براي اينكه بتواند بر عملكرد روزنامه نظارت و  كم كند

جاه و يك درصد سهام را در دست گرفت و هويدا پولش را از كنترل داشته باشد پن
در صد باقي را همايون  ۴۹ي  عمدهبودجه محرمانه نخست وزيري پرداخت. بخش 

برداشت و دو تن از دوستانش فريده كامكار شاهرودي و جهانگير بهروز بخش بسيار 
شد و همايون كمتر سهام را خريدند. امتياز روزنامه به نام فريده شاهرودي صادر 

مدير عامل شركت سهامي انتشارات آيندگان گشت. هويدا دو نفر را به عنوان 
نماينده سهام دولت در هيات مديره آن شركت معرفي كرد: اولي دكتر حسين اهري 

رييس بانك رهني بود، و دومي منوچهر آزمون كه در ساواک كار  تر شيپكه 
نتشار روزنامه، آيندگان را نه تنها . حضور آزمون در هيات مديره شركت اكرد يم

بلكه بي ترديد گورزادش  رساند ينمهرگز به اعتباري كه همايون آرزويش را داشت 
. با تالش بسيار همايون يكي دو ماه بعد آزمون را از هيات مديره آيندگان ساخت يم

 كاري به كار روزنامه نداشت و در اداره آن دخالتي اصوالًبرداشتند. دكتر اهري 
. چند سال بعد هم هنگامي كه فريده شاهرودي با روزنامه اختالف نظر پيدا كرد ينم

كرد و خود را كنار كشيد، امتياز روزنامه آيندگان را به دكتر اهري دادند. و مختصر 
سهم بهروز را خريده بود.  تر شيپسهم شاهرودي را همايون خريد، همانگونه كه 

ار آيندگان، جهانگير بهروز به دليل سفر به ي اول انتشها سالچرا كه در همان 
آلمان شرقي و ديدار با ايرج اسكندري به خشم دستگاه گرفتار شد و گفتند كه بايد 

 از آيندگان برود. و رفت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و پيش از آنكه چاپخانه آيندگان راه بيفتد و بتوان روزنامه را  50تا سال  ۴6از پاييز 
. چهار صفحه اليي ديرس يمبه چاپ رساند، روزنامه در دو چاپخانه به چاپ در آنجا 

ي ها برگو  بردند يمدر يكي و هشت صفحه رويي در ديگري و بعد به صحافي 

سازمان دادن اين كار و رساندن روزنامه به ". گذاشتند يمروزنامه را درهم 
ساعات در نخستين  گاراژهاو فرودگاه و  ها روزنامهدست مركز پخش 

كار تشكيالتي است كه در  نيدشوارتربامدادي با امكانات محدود، 
 ".ام كرده ام يزندگ

 

انديشه چاپخانه مستقل داشتن البته از روز نخست در ذهن همايون خانه داشت. 
سفري به آلمان  ۴6ي حروفچيني براي روزنامه، در همان سال ها نيماشبراي خريد 

ي ها نيماش بعداًزم را سفارش داد. در عين حال ي الها نيماشكرد و در دوسلدورف 
دكتر  اش يميقددست دوم روزنامه كيهان را نيز با گرو گذاشتن خانه دوست 

سيروس آموزگار نزد بانك عمران و قبول بدهي موسسه كيهان به آن بانك خريد. 
براي ساختمان چاپخانه، به اعتبار دوستي همايون با نصير عصار معاون نخست وزير 
و رييس سازمان اوقاف، زميني را از اوقاف اجاره كردند و باز بر مبناي دوستي، 
هزينه ساختمان چاپخانه را به مهندسي كه آنرا ساخت قسطي پرداختند. در كنار 
زمين چاپخانه در خيابان شاه نبش فروردين، ساختماني براي دفتر روزنامه اجاره شد 

 افتاد.و سرانجام چاپخانه روزنامه هم به راه 
 

در آغاز آيندگان فروش بااليي نداشت. يكسال پس از انتشار روزنامه وضعيت مالي 
يي كه همايون براي ها سفتهآيندگان آنقدر خراب بود كه تا آستانه تعطيل هم رفت. 

چاره اي جز  ها سفتهي حروف چيني داده بود برگشت. براي پرداخت ها نيماشخريد 
صادرات شدند. همايون و دكتر اهري به ديدار ممتاز وام بانكي نبود و متوجه بانك 

فرمانده  ۳۲امرداد  ۲۸رييس شعبه بازار بانك صادرات، سرهنگ بازنشسته اي كه در 
درآمد روزنامه  ها يدوندگگارد خانه دكتر مصدق بود، رفتند. وام داده شد. با همه اين 

و عمران كفايت ي صادرات ها بانكي دريافتي از ها وامهنوز براي بازپرداخت 
افتاد. هر دو بانك شكايت كردند و كار به دادگاه كشيد.  ريتأخبه  ها قسطو  كرد ينم

جريمه دير كرد هم بر اصل و بهره وام افزوده شد. تنها اوايل دهه پنجاه و با 
اندک اندک صاف شد و  ها يبدهبود كه  ها يآگه اش يپافزايش تيراژ آيندگان و در 

 رهايي يافت. ها بانكم همايون از كابوس وا
 

همايون نخستين خوشبختي بزرگش را از دست داد. براي گذر از اين  ۱۳۴۸در 

مثنوي را نخستين بار پس از "درياي اندوه به كشتي آشناي كتاب پناه برد. 
شنيدن خبر مرگ مادرم به تمام خواندم.. چند روزي در به روي 

اي بعد، هنگامي كه به  خردهدو سال و  ".خودم بستم و تنها به آن پرداختم

ي دوهزار و پانصدساله، در سراسر كشور دو هزار و پانصد دبستان ها جشنمناسبت 
، همايون هزينه ساخت دبستاني در استان گيالن را به نام مادرش هديه ساختند يم

كرد. از همايوني كه در شانزده سالگي با مذهب در افتاده و از آن دور شده بود و 
داشت. او پيشوا نبود كه براي  شد ينمه آينده داشت انتظار ديگري تنها روي ب

 مردگان نماز و روزه بخرد.
 

با پشتكار، دانش، تجربه، و توانايي داريوش همايون و تيمي كه از بهترين روزنامه 

آيندگان از هر " در آيندگان گرد هم آورد، جاي تعجب نبود كه ها سالنگاران آن 
صبح با  يها روزنامه با همه مبارزه سختي كه شد روزنامه مهمينظر 

شان نوشتند كه ما  درست كرديم همه آن كردند. بعد كه چاپخانه را
كسي  ام كرده. مانند بيشتر كارهايي كه ميا ل گرفتهئيرا از اسرا آن

 
 

  در آن مقاالت ] در روزنامه ايران ما [ براي نخستين بار
خاورميانه يل را تنها متحد استراتژيک ايران در ئاسرا

شمردم و از اين نظر دفاع كردم كه ايران بايد با 
 آمريكاوارد اتحادي بشود و نفوذ شوروي را خنثي كند.

 
 بود و  روزي كه من از زندان گريختم روز مرگ مسلم من

وقتي از مرگ مسلم به در آمدم دوباره زندگي را از سر 
گرفتم و زندگي را از سر گرفتن به معني باز انديشي 

عيت و نقشم بود. گفتم خوب حاال من بايد چه كار كنم؟ موق
تصميم گرفتم دو كار نكنم: يكي دنبال پول نروم ويكي 
دنبال مقام. به خود گفتم اينهادست و پا گيرند، مستلزم 

 مصالحه اند و من ديگر حاضر به مصالحه نبودم.
 
  من نمي خواهم راجع به دستاوردهاي دولت آموزگار مبالغه

اگر دولت آموزگار سه چهار سالي پاييده بود بكنم ولي 
  بسياري از موارد فساد و سوء استفاده در ايران از بين

 رفت. مي
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كه خودم توانسته باشم؛ و در آن فضاي توطئه انديشي  كرد ينمباور 
 ".گشتند يمبجاي تفكر، دنبال دستهاي نامرئي 

 

تا اينجا ديديم و در ادامه مطلب هم خواهيم ديد كه همايون استعداد و 
ي گوناگون فعاليت سياسي و مطبوعاتي نشان داده ها صحنهرا در  شيها ييتوانا

 اي است و در بند چيزي يا كه جايي نمانده است. نهري بوده است شتابان، نه بركه
از ميان آنهمه تالش و كار، نزد مردمان نام  لميده بر پايِ بيد آسودگي. با اينحال

داريوش همايون با آيندگان چنان در هم آميخته و يكي شده است كه نام هر يك 
. گويي او جز در آيندگان نبوده و جز آن نكرده كند يمديگري را برايشان تداعي 
گان همراه شد اما بايد پذيرفت كه سرنوشت آيند توان ينماست. با اين نظر مردمان 

چنان به نام همايون وابسته و در آن گره خورده بود كه وقتي جانشينان اهلل در 
راندند و ديگر بر آن سايه نيفكند، آيندگان سرنوشتي جز  اش روزنامهزمين، او را از 

 نام همايون را تداعي نكند. تواند ينمپوچي و پاشيدگي نيافت. نام آيندگان 
 

براي اداره هيات تحريريه "شنيد:  توان يمد او رمز اين راز را تنها از زبان خو
اي كه نزديک نيمي از اعضايش از چپگرايان و به هر حال به درجاتي 
مخالف بودند روشي متناسب با سطح فكري باالي همكارانم درپيش 

سياسي را بي  مسائلگرفتم. در جلسات هفتگي با هيات تحريريه 
ان نتايج الزم را بگيرند. خودش گذاشتم يمو  كردم يمپرده پوشي باز 

احساس  ها آندادن حداكثر آزادي به همكاران اداري و تحريري به 
. زبان مشترک ما كرد يمكه از هر كنترلي بهتر كار  داد يممسئوليتي 

. در همه ده سال آيندگان با هيچ كرد يمكار متقاعد كردن را آسان 
چاپ با دقت را پس از  ها نوشتهاختالف نظر اصولي روبرو نشديم. 

و اگر  كردم ينمو راهنمايي دريغ  و از ستايش و تشويق، خواندم يم
. چنين شد كه بود يمانتقادي هم داشتم با احساس همدلي و تفاهم 

 "همكارانم چند سال تنگي مالي را با گشاده رويي دوام آوردند.
 

نگاران ايران با چنين ديد و روشي اتفاقي نبود كه در آنجا سپاهي از بهترين روزنامه 
. كساني كه نام و ارج كارشان همواره زدند يمگرد آمده و عليه جهل و استبداد قلم 

محفوظ و ستودني است و خواهد ماند. تنها اشاره به نام دو سردبير آيندگان، 
، براي آنكه در خانه است بس است. تنها آيندگان  هوشنگ وزيري و حسين مهري

 قدر آيندگان را خواهند دانست.
 

همايون چنان روزنامه اي ساخته بود كه پس از او و در فضايي كه جامعه سر در 
آخور اسطبل انقالب كرده بود، آيندگان برابر خميني سر خم نكرد. با درنظرگرفتن 

تصادفي باشد وقتي كه اجازه دادند دو روزنامه بزرگ  توانست ينماين همه، البته كه 
همان نام، هر چند با مديراني سرسپرده به عصر پايتخت، پس از انقالب نيز با 

واليت فقيه، منتشر شوند، و نامه سرآمدان را دولت بازرگان به امر آقايش بست. گو 
در آن روزگار از ملك عجم كه ديگر ملك ادب نبود، ملك  بستند ينماينكه اگر هم 

ه، گزاران همه رفته بودند و در بيشه هنر به جاي آهوان و قرقاوالن سرافراشت
. و جماعت مسحور نيز، به كردند يمكفتاران و راسوان پيرو خط امام سورچراني 

پيروي از فتواي سيزده سده پيش ولي هنوز مقبولِ خليفه دوم، چه نيازي به نامه 
 سرآمدان داشتند؟

 

روزنامه كه به غلطك افتاد همايون وقت بيشتري براي خود يافت. پس از ده سال 
با خانم هما زاهدي ازدواج كرد.  ۱۳50در اواخر سال  آشنايي و سه سال دوستي

ي مشترک ما و انسان ويژه اي كه خانم من است عامل ها نهيزم"
اصلي در سرگرفتن و پايداري ازدواج ما بود و پس از مادرم هيچ 

و در زنده ماندنم چنين نقش حياتي نداشته  ام يزندگكس ديگري در 
ازدواج مرا از ديواري كه برگرد  است؛ حياتي به معني لفظي كلمه. اين

ي تازه اي از رابطه انساني به ها صورتخود كشيده بودم بدر آورد، 
بينواست و سه نسل يک خانواده طراز  ها آنمن آموخت كه انسان بي 

همايون كه نخستين خوشبختي بزرگش يك زن بود، بار ".اول را به من داد

 .تي دست يافتديگر دركنار يك زن، انساني ويژه، به خوشبخ
 

ازدواج اما نزديك بود كه براي همايون از نظر سياسي گران تمام شود و كارش را 
بسازند.. چند ماه پيش از اين ازدواج، اختالف هويدا و اردشير زاهدي وزير امور 
خارجه وقت و برادر همسر آتي همايون، چنان باال گرفته بود كه اردشير زاهدي 

ت به لقاي هويدا بخشيده و در اروپا سكني گزيده بود. عليرغم ميل شاه عطاي وزار

فرصت از دست "سخت يها يدشمن"دواجِ همايون، حسدِ حامالنِ آن پس از از

نداده و نزد نخست وزير، زبان به تفتين گشود. همايون وخامت وضع را دريافت و در 
ا اين ايجاد آرامش كوشيد. به ديدار هويدا رفت و او را روشن و مطمئن ساخت. ب

حال همايون شش ماهي اگر نگوييم محكوم بود، بي ترديد مغضوب بود. تا آنكه 

من آدم مستقلي هستم و به صف "كه  هويدا با گذشت زمان متوجه شد
ان در صف دوستان ده قبالً هم چنك. چنانام وستهيدشمنانش نپ

 همايون اين گردباد را نيز با كياست از سر گذراند. ".نبودم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه، همايون در معيت پادشاه سفري به شوروي 

ير اقدامات تأثچين بسيار تحت  در نمود و نيز جزو همراهان شهبانو به چين رفت.
ها قرار گرفت و دوستي آن كشور را به عنوان يك وزنه مقابل سياست  ينيچعمراني 

د. اما در دو سفر به كره جنوبي بود كه همايون شوروي، براي ايران حياتي شمر
بود  يمنمونه موفق توسعه كه عبارت از برتري دادن به روستاها، آموزش و صادرات 

 را از نزديك مشاهده كرد و مجذوبش گشت و سرمشقي مناسب برايمان دانست.
 

، 5۳ روزگار همايون تا اعالم تشكيل حزب واحد و فرا گير رستاخيز در اسفند
وسرمقاله هايش را نه فقط روشنفكران مخالف،  گذشت يمچنان برمحور آيندگان هم

 بهمن لوس آنجلس 22داريوش همايون پيش ار سخنراني 
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 ميخوان يم. در خاطرات علم وزير دربار وقت خواندند يمكه مقامات باالي كشور هم 
توجه علم را به سرمقاله همايون  5۳در شهريور  اش يپادشاهكه شاه در سالروز آغاز 

آن ابراز داشته است. يكي دوبار هم  جلب كرده و ناخرسندي خود را از محتواي
ممنوع الورود  اش روزنامهدرآيندگان مدتي به  شيها نوشتههمايون را به خاطر 

ي آگاهي  نشانه طبعاًساختند كه يك مورد تا شش هفته كشيد. اين ناخوشنودي 
 دانستند يمي همايون بر خوانندگان بود. در عين حال چون ها نوشته ريتأثدستگاه از 

ي همايون در ها دگاهيدو  كردند يمقلم او غرض ورزي نيست به آن توجه نيز  كه در

مختلف مطالبي  يها نهيدر زم"نبود.  ريتأثبي  مطمئناًسياست گذاري كشور 
ه ئها كه ارا حل و پاره اي راه ،ها استيدر س كرد يكه اثر م نوشتم يم
ورد مدست كم  و بود ها استيمستلزم تغييرات اساسي در س دادم يم

 ".گرفت يتوجه مقامات تصميم گيرنده قرار م
 

حزب رستاخيز همايون را دوباره به ميدان سياست كشاند. در نشستي كه شاه 
تشكيل حزب رستاخيز را اعالم نمود، ارباب جرايد، و در آن ميان داريوش همايون، 
نيز دعوت داشتند. پس از پايان سخنان شاه، همايون همانجا پيشنهاد نمود در 
انتخابات آتي مجلس براي ايجاد رقابت و دادن امكان انتخاب به مردم، براي هر 
كرسي نمايندگي چند نفر معرفي شوند كه در چهارچوب حزب آزادانه با هم مبارزه 

همان "انتخاباتي كنند. پيشنهاد همايون با موافقت شاه روبرو شد و دستور داد: 
 ".عمل كنيد ديگو يمطور كه همايون 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نگارش مرامنامه و اساسنامه حزب بود دعوت  مأمورهمايون را به كميته اي كه 
كردند. صد نفري را هم گرد آورده بودند. همانجا اصطكاكي دوباره با منوچهر آزمون 

تمام اساسنامه را همايون  باًيتقريافت. اساسنامه پيشنهادي آزمون كنار گذاشته شد و 
شت. پس از آن به كميته اجرايي حزب راه يافت كه پنجاه نفري عضوش دوباره نو

 5۴. پيش از آنكه حزب رستاخيز در اوايل سال گرداند يمبودند و همايون جلسات را 
يي ها ونيسيكممجلس شوراي ملي را برگزار نمايد،انتخابات بيست و چهارمين دوره 

راي هر كرسي نمايندگي سه همايون ب ي هيتوصدر حزب برپا شد تا با بكار بستن 
نامزد معرفي نمايد. همايون در كميسيون گزينش نامزدهاي نمايندگي شهرهاي 

ما براي هر "آذربايجان شرقي و غربي شركت نمود و به رياست آن برگزيده شد. 
 از ميان كساني كه به نظر ميديگز ينماينده اي سه نفر را بر م

ه كمتر افراد وابسته به ك ميكرد يكه بهترند. ما سعي م ديرس يم
نو باشند. در مجلس  يها باشند، و چهره establishment يادستگاه 

، نه از دادند ينو تشكيل م يها رستاخيز اكثريت بسيار بااليي را چهره
ي ها نيماشو زمينداران بزرگ و روساي  ها خاننمايندگان پيشين يا 

توسط ايران ما ترتيبي داديم كه نمايندگان طبقه م سياسي شهري.
اميد همايون اين بود كه اين انتخابات سرآغازي باشد ".بيشتر به مجلس بيايند

براي آنكه به تدريج قدرت از طريق انتخابات به دست مردم بيفتد. سير حوادث اما 
 راه ديگري را پيمود.

 

همزمان با شروع فعاليت در حزب رستاخيز، همايون هوشنگ وزيري را بر ميز 
گان نشاند و با خيال آسوده كار تحريريه روزنامه را به وي سپرد. با سردبيري آيند

ي فعاليت در حزب رستاخيز كماكان بعد از كار  دورهوجود اين همايون در تمام 
و هرگز خوانندگان  كرد يمو تا ديرهنگام در آنجا كار  رفت يمحزبي به آيندگان 

ب نيرومندي چون روزنامه روزنامه را از مقاالتش محروم نكرد. آيندگان كه رقي
در  ها يفروشبر بساط روزنامه  ها صبحرستاخيز به سردبيري دكتر مهدي سمسار را 

كنار خود پيدا كرده بود، در دوره هوشنگ وزيري و به يمن وجود او بهترين 
 روزهايش را تجربه كرد.

 

جمشيد آموزگار به دبيركلي حزب رسيد و داريوش همايون را به قائم  ۱۳55در 

سابقه حزبي هيچ نداشت و من "خود برگزيد.. اما چون آموزگار  مقامي
خيلي خوبي  هسالک ي به نظرم .گرداندم ي، حزب را من ممداشت

مردم را بسيج هدف حزب را مشاركت قرار داده بوديم،  ؛داشتيم
در دست خود داشت.  كامالًهمايون در دوره قائم مقامي، حزب را  ".ميكرد يم

را او برمي گمارد. اما حزب بزودي از  ها استانو دبيران حزب در  معاونان دبيركل
 56عمل كند. در امرداد  شيها برنامهچشم شاه افتاد. و در نتيجه حزب نتوانست به 

آموزگار به نخست وزيري رسيد و جايش را در حزب به دكتر باهري داد كه براي 
ون تا انحالل رستاخيز توسط خود قائم مقام و معاونان ديگري اختيار كرد. اما هماي

دولت شريف امامي همچنان عضو دفتر سياسي حزب ماند. اما دفتر سياسي ديگر 
 .داد يمتشكيل جلسه  و تنها ماهي يكبار كرد ينمكار چنداني 

 

دكتر آموزگار كه به رياست قوه مجريه منصوب شد و در كاخ صدارت جاي گرفت، 
ر كار مشترک حزبي بدست آورده بود، براي همايون را، بر پايه شناختي كه از وي د

وزارت اطالعات و جهانگردي در نظر گرفت. همايون تمايلي به آن سمت نداشت و 

ولي او گفت كه اين تصميمي است كه " اين را به آموزگار اعالم نمود.
خالصه همين  .نپذير يخواه يبپذير م يخواه يگرفته شده است و م

در همان كار  دادم يقعاً ترجيح مسمت ديگري نيست. من وا و است
گفت كه براي حزب هم  حزبي بمانم و حزب را پيش ببرم ولي او

 

  از فضاي تنگ ايران ناگهان به اروپاي بي پايان پرتاب شده
ي مي يافتم. فضاي فكري من بودم. خودم را انسان ديگر

همانگاه با فرهنگ غربي پر شده بود ولي زيستن در تمدن 
اروپايي معني ديگري داشت. زندگي آن بود كه اروپاييان مي 
كردند. ما در ايران تقليد زشت زندگي را در مي آورديم. از آن 
هنگام بود كه به اروپا رسيدن و بر فرهنگ آن تسلط يافتن 

 يران شد.آرزوي من براي ا
 

  ديدار آمريكا تكانه فرهنگي مرا كامل كرد. قاره اي را ديدم كه
هر گوشه اش يک موتور پيشرفت بود، نخستين تمدن توده 
اي جهان كه فرد عادي جامعه رامركز همه فعاليت هاي 

مشاركتي در كامل ترين صورت  عمومي ساخته بود. دمكراسي
. سير توقف آن در كنار تسلط پول بر سياست كار مي كرد

 ناپذيرجامعه را به سوي آزادي در همه جا مي شد ديد.
 

  زندگي من نزديک به نيمي از سال در سفر  1992از سال
گذشته است. مي روم و با مردم در هر جا گفتگو مي كنم و به 
شاخه ها و هسته هاي حزب سر مي زنم و پيام حزب را مي 

انزوا به خواندن  برم و در مدتي هم كه در خانه هستم عمالً در
و نوشتن سرگرمم. احساس مي كنم زندگيم بيش از اندازه 
محدود شده ولي با آنكه مانند هر موجود زنده آزاداز بيماري 

تمام مي شوم مي  هاي هشدار دهنده باور نمي كنم كه دارم
 دانم كه زمان سر در پيم گذاشته است.
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همايون متوجه شد كه ديگر در حزب ".اعليحضرت فكر ديگري كرده است

جايي براي او نيست. پس با دودلي وزارت را پذيرفت با اين اميد و هدف كه بتواند 
ودي پياده كرده بود در وزارت اطالعات طرح مشاركت عمومي را كه در حزب تا حد

و جهانگردي نيز دنبال كند و تا حد ممكن از دخالت دولت در زندگي روزانه مردم 
و از سوي ديگر به افزايش فساد مالي  گردد يمكه از يكسو سبب نارضايي عامه 

 ، بكاهد.انجامد يمكارمندان دولت 
 

بكلي بريد. نه تنها ديگر به علت  با پذيرش وزارت، همايون ارتباطش با آيندگان را
اي در آن ننوشت بلكه سهام خود در آيندگان را نيز به پنج تن از  نداشتن وقت مقاله

افراد روزنامه واگذار نمود تا آنان به نوبه خود بتدريج به ديگر كاركنان آيندگان 
 واگذارند و تمام نيرويش را بر انجام بهتر مسئوليت تازه متمركز كرد.

 

را ساماني ديگر بخشيد و به آن چهره اي سياسي داد. نخست  اش وزارتخانهون هماي
سخنگويي دولت را زنده كرد و خود بر عهده گرفت كه هم بر وزنه او در هيات 

ي استوارتري يافت و در ها هيپادولت افزود و هم به اعتبار چنان وزيري وزارتخانه 
ام سخنگوي دولت هر هفته پس از انظار عموم مورد توجه بيشتري واقع شد. در مق

نشست هيات وزيران گزارشي از تصميمات آن جلسه را در اختيار خبرنگاران 
. همايون از خانواده داد يمپاسخ  شانيها پرسشو به  گذاشت يمي همگاني ها رسانه

ي اهل آن آشنا. پس زود به آنان پرداخت و ها طنتيشو  دردهامطبوعات بود و با 
يندگان ابداع كرده و مفيد واقع شده بود براي همه نشريات بكار روشي را كه در آ

خبر داد كه ديگر سانسور و كنترلي در كار نخواهد بود و خود بر  ها روزنامهبرد. به 
كجاست؟ در عين حال وزارت  ها تيحساسبايد بدانند كه  شان تجربهمبناي 

آزادند كه از دولت  ها روزنامهي ديگر نيست و ها خانهاطالعات قيم و وكيل وزارت 
انتقاد كنند و جلوي اين كار گرفته نخواهد شد مگر مواردي كه به شاه مربوط 

، سياست خارجي و اش خانوادهو دايره قرمز را نيز نشانشان داد: شاه و  شود يم
نظامي و امنيتي كشور. تابوي ديگري در ليست نبود و اين در مملكتي كه تا  مسائل

ار خرقان و انديكاتور نويس اداره مبارزه با ماالرياي ماسوله چند ماه پيش به بخشد
گفت، گامي بزرگ به سوي آزادي مطبوعات و در حقيقت  شد ينمنيز از گل باالتر 

اي براي مطبوعات را نوشت و در  جامعه بود. همايون چند ماه بعد طرح قانون تازه
را  ها روزنامهئوليت مدني به افشا نكردن منبع خبري خود و نيز مس ها روزنامهآن حق 

ملحوظ داشت. رسم بر اين بود كه لوايح به قوه مقننه تقديم و در مجلسين بررسي 
. همايون ولي راه ديگري در پيش گرفت. طرح را پيش از ارائه شد يمو كم و زياد 

اصالحي كارشناسان آن به مجلس، علني كرد با اين هدف كه با بهره از نظرات 

تدريجي من در آن فضاي سياسي و  approach  يافتره"جامع تر شود. 
، چنانكه بزودي نشان ديشياند ينمفكري كه هيچ كس به دمكراسي 

اما ".داده شد بر شعارهاي آزاديخواهانه بي پشتوانه برتري داشت

ي تازه  قلمهاز  خواستند يموارثان صوراسرافيل از همه سو بر آن طرح تاختند. 
اي برپا بود، هم هوس مستي در سر  ي بنوشند. معركهياقوت نابيمي تاک  نشانده

 داشتند، هم بي اعتمادي بر قول تاک نشان در دل.
 

ي شعر ها شبدولت جديد هنوز جا نيفتاده بود كه در آن پاييز ناباوري تهران شاهد 
انستيتو گوته گشت. دولت جلوي برگزاري آنرا نگرفت اما مطبوعات را به تاكيد از 

برحذر داشت. آيندگان باز هم ناپرهيزي كرد و چند گزارش  ها يخوانشعرانتشار خبر 
در اينباره چاپ كرد. خبرنگارش، سيروس علي نژاد، بهاي آن گستاخي را پرداخت و 

مشخصي البته بر مردم  ريتأثي گوته ها شبمجبور شد كشوي ميزش را خالي كند. 
 اي ـر بادبان آرزوهـبت ـرطه اي گشـت كم باد شـت، اما دسـكوچه و بازار نگذاش

 فروخورده اصحاب خيال؛ و بختي يگانه براي سمور نمايي گُربگان.

 

در دي ماه آنسال انتشار مقاله احمد رشيدي مطلق در روزنامه اطالعات بار ديگر نام 
درست و نگارشي  اساساًانداخت. مقاله اي با محتوايي  ها زبانهمايون را بر سر 

دربار تهيه شده ولي بدست همايون براي چاپ به  ضعيف با نامي مستعار كه در

بود يا  ي سختها يدشمنخبرنگار روزنامه سپرده شده بود. معلوم نيست كار 

ي  چهرهي مزمن كه راويان اخبار ماسك رشيدي مطلق را بر ها يآگاهي نا  جهينت
همايون نهادند. و كسي در صحت مالكيت آن شك نكرد. حتا امروز كه بيست و 

و نه تنها همايون كه بسياري از دست اندركاران  گذرد يماز چاپ آن نامه شش سال 
كه  ها همانهنوز عامه خاليق،  اند كردهي جريان را هم عنوان ها يكارقضيه ريزه 

خرداد  ۱5. هرچند دانند يمامامشان را در ماه ديدند، همايون را نويسنده آن مقاله 
ه بازي دانست ولي انتشار نامه رشيدي سرآغاز ورود خميني به صحن توان يمرا  ۴۲

اي از تراژدي  از آن، دستكم آغاز پرده تازه متأثرمطلق به دليل رويدادهاي بعدي 
 انقالب گشت.

 

تظاهرات در قم و چهل روز بعد در تبريز با وجود بهت همگاني از امكان بروز چنين 
ت خللي نينداخت حوادثي و بازتاب گسترده در جامعه و مطبوعات در كار عمومي دول

و مسئولين كماكان به روند گستردن فضاي باز سياسي ادامه دادند. همايون پس از 
توافق با ناشر روزنامه هرالد تريبون بين المللي، طرحي را به تصويب هيات دولت 

آن موسسه مطبوعاتي بي هيچ سانسور و كنترلي در تهران  داد يمرساند كه اجازه 

حسابم اين بود كه اگر روزنامه اي در سطح بين ". نيز روزنامه منتشر سازد
ي خودمان ها روزنامهالمللي بتواند آزادانه در باره ايران گزارش دهد 

نيز كمتر دچار سانسور خواهند شد و به تدريج مشكل سانسور را 
 ".برطرف خواهيم كرد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نبود. گام ديگر وي در  روشن است كه وظايف همايون تنها محدود به امر مطبوعات
وزارت اطالعات و جهانگردي، انجام اصالحات اداري بر مبنا و در همان جهتي بود 

كوتاه كردن  نشانيتر مهماجراي آنرا به مسئوالن كشور توصيه كرده بود:  ها سالكه 
دست دولت از اموري كه خود مردم توان انجام آن را داشتند و نيز صرفه جويي در 

اهميت كمتري از واگذاري كار مردم به مردم نداشت. پس تا آنجا كه كه  ها نهيهز
ي وزارتخانه در كشورهاي خارج، ها يندگينمازمان به او اجازه داد به بستن دفتر 

ي دولتي به بخش خصوصي و تشويق و كمك به ها هتلاجاره و واگذاري 
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مبارزه با عالقمندان براي سرمايه گذاري در صنعت جهانگردي پرداخت.. همايون 
ي بارز فساد سناتور فليكس ها نمونهفساد را هم در لوحه كار خود نوشته بود. يكي از 

افكند. انحصار واردات شكر، كام سناتور را  اش پنجهآقايان بود كه همايون پنجه در 
و در پي كسب امتياز انحصار واردات گوشت هم بود كه آموزگار  كرد ينمشيرين 
ه كرد. قرارداد ساختمان سازي آقايان با يك شركت آلماني را آشفت اش ييطالخواب 

كه قصد تحميلش را به وزارت اطالعات و جهانگردي داشت و همايون به 
پشتگرمي و كمك نخست وزير برهم زد شرايطي بهتر از قراردادهاي كمپاني هند 

 مايه رشگ بود چرا كه تنها ()همانند اين روزها ها سالشرقي نداشت. بغداد، آن 
 چهل دزد داشت.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سر  اما عمر كوتاه سيزده ماهه كابينه آموزگار براي به ثمر رساندن آنچه وزيرانش در

حكومت  يراجع به دستاوردها خواهم يمن نم"داشتند كمتر از ناكافي بود 
سه چهار سالي پاييده  آموزگار مبالغه بكنم ولي اگر حكومت آموزگار

ه در ايران از بين داستفاء اين موارد فساد و سوبود بسياري از 
مستلزم صبر بود و در آن سيزده ماه ايرانيان همه چيزداشتند جز  اگرآن ".رفت يم

صبر، برخالف امروز كه ايرانيان هيچ چيز ندارند جز صبر. برف انقالب نيز در بي 
د. از شهريور بر زمين نشست و زمان را به رنگ سياه خود در آور اش يصبر
ي تاک را بي آنكه خوشه ببندد سرماي جهل سوزاند. سوزاندن سينما ركس ها قلمه

آبادان، نمونه بارز و انزجار آور بكارگيري هر چيز براي دستيابي به هدفِ اسالم 
ي تاريخ فرستاد. آموزگار و ها كتابپناهان، كابينه آموزگار را از كاخ صدارت به 

ذيرش فتواي سپهبد مقدم رييس وقت ساواک وزيرانش پيش از خروج از صحنه با پ
ي دولت صادق،  كارنامهدرباره عدم انتشارجزييات پرونده آتش سوزي سينما ركس، 

كاركن و دلسوزشان را با اشتباهي نه چندان كوچك بستند. هم سپهبد مقدم هم 
دكتر عاملي تهراني مصر بودند تا ارتباط عاملين آتش سوزي با آخوندهاي انقالبيِ 

جنايت برمال نشود مبادا كه سبب آزردگي مراجع تقليد و در نتيجه بدترشدن  آمر
اوضاع گردد. آن روزها آخوندها جانشين خدا بر زمين نبودند، خدا جانشين آنان در 

 بود. ها آسمان

 

همايون از مسئوليت دشوار وزارت كه رهايي يافت و فراغت الزم را بدست آورد دو 
د. اما زمانه عوض شده بود. اطالعات چي ها براي سه روزي به آيندگان سري ز

تطهير خود در جستجو بالگردان بودند و كه مناسب تر از همايون؟ از جريان چاپ 
مقاله رشيدي مطلق نينوايي ساختند و او صالح در آن ديد كه با دوري گزيدن از 

سازد. و در را آماج تير انتقام انقالبيان سرخ و سياه ن اش روزنامهآيندگان، دستكم 

. هيچوقت من در آمدند يمگروه گروه مردم به ديدنم "خانه ماند. 
چه شده بود و همه  دانم ينمزندگي اينهمه آدم هر روز نديدم. 

خبر از من به  خواستند يمخبري بگيرند يا  خواستند يميا  آمدند يم
در دوران بركناري به من اظهار  خواستند يم واقعاًجاهايي ببرند يا 

ولي بيشتر وقتم به پذيرايي ديدار كنندگان  دانم ينمكنند. لطف 
دوستان همايون تا بازداشتش در نخستين ".و كتاب خواندن البته گذشت يم

به او گفتند كه از ايران خارج شود و همايون  بارهاشب حكومت ارتشبد ازهاري 
 نپذيرفت. كاري نكرده بود كه بگريزد.

 

ماموران حكومت نظامي همايون را از خواب  ،57آبان  ۱6حوالي يك و دو صبح 
بيدار و بازداشت نموده و به پادگان جمشيديه بردند. بسياري از وزيران و مسئوالن 
پيشين كشور را همانشب به آن بازداشتگاه انتقال دادند. تا زمامداري بختيار مقامات 

چ اتهام به استناد ماده پنج حكومت نظامي و بدون هي صرفاًپيشين زنداني شده 
گرفته شد و  شان محاكمهبازداشت بودند. در دولت بختيار بود كه تصميم به 

خود من هيچ " شروع شد. برخالف بسياري كه به بازجويي تن دادند ها ييبازجو
پاسخي ندادم و گفتم كه اول بايد ببينم كه به چه مناسبت من اينجا 
هستم و تفاوت شخصي كه آن ور ميز نشسته با من چيست؟ 

از اينجا  ديتوان يمكه تنها تفاوت ما اين است كه شماها  گفتم يم
گناهم  اصالً. واال معلوم نيست كه من توانم ينمبيرون برويد و من 

در آن سه ماه ".ديكن يمچيست و شما به چه حق داريد از من بازجويي 

 ۲۲همايون در سلول انفرادي خود كاري جز انديشيدن و خواندن نداشت. تا شب 
در پرتو بدرِ هرج و مرج، پرچمِ جهل  ها سدهمن كه پليدي پنهان در سرداب به

 آشكوبهبدست و آيه خشم بر لب شهر را گرفت. آن شب، خرد تنها تر ازهميشه از 
 همچنانكه تا امروز. ۴.ستينگر يمي پر جنون ها ابانيخاي بلند به 

 

منصبان كشوري،  پادگان جمشيديه، قرارگاه دژبان تهران بود و افزون بر صاحب
چند صد افسر و همافر و درجه دار و سرباز خاطي و نامنضبط را نيز در آن گردآورده 

رسيد و درهاي جمشيديه را  ها سربازخانهبهمن كه نوبت به تاراج  ۲۲بودند. شامگاه 
گشودند، همايون نيز گريخت. در مه توهم پيروزي بر استبداد كسي با كسي كاري 

هم ياري كردند و راحت او را به خانه رساندند. همايون فقط نداشت. ريش و عينك 
 گذراند. اش خانهآن شب را در 

 

بود. چند بار پنهانگاه خود را عوض  ي پرشورها يدوستپانزده ماه بعد را ميهمان 

روزي كه من از زندان گريختم روز مرگ مسلم من بود و وقتي "كرد. 
از سر گرفتم. و زندگي را  از مرگ مسلم به در آمدم دوباره زندگي را

از سرگرفتن به معني باز انديشي موقعيت و نقشم بود. گفتم خوب 
حاال من بايد چكار بكنم؟ تصميم گرفتم دو كار نكنم: يكي دنبال پول 

دست و پا گيرند.  ها نيانروم و يكي دنبال مقام نروم. به خود گفتم 
در آن ".نبودم . و من ديگر حاضر به مصالحهاند مصالحههمه مستلزم 

ي انديشيدن را از  چشمه، همايون باغ كتاب و  ي پنهان سازي ماههدوره پانزده 
ومي  نوشت يمپرنده ذهنش دريغ نكرد. اما باز هم چيزي ننوشت. اگر چيزي 

 
 

 ير آنچه آنها مي كردند در آن من رفتم و تحت تأث
صحراي بي آب و علف يا باتالقي قرار گرفتم كه واقعا 
بسيار خوب كار كرده بودند. اسراييل را كشوري يافتم 
خيلي اروپايي در قلب خاورميانه.من هميشه يک  ضعفي 
به اروپا دارم، دلم مي خواهداروپايي شويم و ديدم كه 

 آنها خيلي اروپايي شده اند.

 
 وره اي بود كه كمتر از خانه بيرون مي آمدم و آن د

مي گفت فالني زيج نشسته است. به  سهراب سپهري
بودم و خودم را  تعبيري هم درست مي گفت. نشسته

 .كردم مي براي آينده اي كه درست آشكار نبود آماده
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گرفتندش زحمت آيات را كم كرده بود. تنها راهنمايي براي بهتر كردن رسم الخط 
 جايي ماند و محو شد. ها يياجابجفارسي نوشت. آن كتابچه هم در 

 

سفري به رضاييه نمود تا خود را به آنسوي مرز برساند. اسباب سفر  5۸اواخر سال 
كوشش دوم همايون  ۸0ـ مارس  5۹مهيا نبود بناچار به تهران برگشت. فروردين 

براي فرار از دوزخ خميني فرجام يافت و خود را از طريق خوي و وان به آنكارا 
ر زاهدي پيشاپيش آمدن همايون را به آگاهي مقامات تركيه رسانده بود رساند. اردشي

و در انتظار وي بودند. به ديدار رياست جمهور و نخست وزير آن كشور رفت و با 
دريافت گذرنامه سياسي راهي فرانسه گشت. همسرش او را از فرودگاه پاريس به 

 خانه برد.
 

ديدار دوستان و بستگان گذشت. بعد  يكي دو ماه اول زندگي همايون در پاريس به
سه گفتار  ديروز و فردا ـ"، كتابِ  قلم در دست گرفت و نوشت و نوشت. حاصل كار

منتشر شد. كتابي در  ۱۹۸۱ي آخر ها ماهبود كه سر انجام در "درباره ايران انقالبي
 ـ بي ترديد تا آن روز كه آخرين خواننده آنرا بخواند و صفحه كه تا امروز ـ ۱50

ي انقالب اسالمي و علل آن نوشته شده است: روان و  دربارهبهترين كتابي است كه 
و با صراحت تيغي كه تا  دادهايروبي هيچ تعصب و از زبان شاهدِ بينا و بي رياي 

كمبودهاي  . تصويري كه همايون در سه گفتار كتاب )كند يمآنسوي استخوان سفر 
، نگاهي به گذشته  ي انقالب ايرانها نهيزم،  ۱۳۳۲ـ  57استراتژي توسعه ايران 

پس از گذشت بيست و سه سال  دهد يم( از ايران و ايراني ارائه  براي ساختن آينده
 حتا گردي بر چهره نگرفته است.

 

انتشار كتاب ديروز و فردا آب در خوابگه موريانگان ريخت. تبعيدياني كه خميني را 
ه همايون نه تنها راهزن كه ساربان را ك دنديد يم، دانستند يم شان يبدبختعامل 

،  ها ونيشهم بر نيمكت اتهام نشانده است. و هياهو شان به آن بود. در پاسخ به آن 
را همراه با ديگر  ها آنهمايون مقاالتي در هفته نامه ايران و جهان نوشت كه 

مقاالتي كه در بسط و تفهيم انديشه و خط اساسي عرضه شده در ديروز و فردا 
را  ها نگاهمنتشر نمود تا  نگاه از بيروندر كتاب تازه اي به نام  ۱۹۸۴اشته بود در نگ

 به بيرون منعطف سازد.
 

به اياالت متحده رفت تا معاونت بنياد دوستي ايران و آمريكا را  ۸۲همايون اوايل 
كه به همت و سرمايه دوست ديرينش بهمن باتمانقليچ به راه افتاده بود بر عهده 

بيشتر يك انجمن خيريه را  شيها تيفعالو  كرد ينمآن بنياد كار سياسي گيرد. 
ي زبان فارسي برپا كرد، تعدادي بورس تحصيلي به ها كالس. بنياد كرد يمتداعي 

دانشجويان ايراني داد و با فرستادن وكيل به گروهي ايراني پناهنده در پاكستان 
از پا انداخت همايون در آنجا كه مشكل مالي بنياد را  ۱۹۸6يي نمود. تا ها كمك

، در عين حال كه همايون به خصلت همواره مرد چند  همچنان مشغول كار بود
 ميدان بودن، كار سياسي را نيز از دست ننهاده بود.

 

ي مشروطيت تشكيل شد. همايون به عضويت شوراهادر آمريكا و اروپا  ۸۴در سال 
اشتباهش گرديد. عالوه بر افراد  شوراي واشنگتن در آمد. ولي در طول كار متوجه

يي مثل نهضت مقاومت ملي و جبهه نجات ها سازماندر اين شوراها "
ايران شركت داشتند. نهضت مقاومت ملي با اين شوراها مخالف بود 

بر  خواست يمكه اين شوراها پا نگيرند. جبهه نجات  خواست يمو 
اي براي  ا پايهاين شوراها تسلط پيدا كند و علي اميني اين شوراها ر

تا تشكيل حكومت  شوراها".كرد يمنخست وزيري آينده خودش تصور 

را به تالشي  شوراهابود كه  ها تيمسئولموقت هم جلو رفتند. تالش براي تعيين 
كشاند. ايراد اما از شورانشينان نبود!، كه همگي عاشق وطن بودند و بيشترين بار 

اده از جان گذشتگي تا حد پذيرش و آم خواستند يممسئوليت را بر دوش خود 
منصب نخست وزيري بودند!. اشكال از مملكت بود كه فقط يك ژنرال دوگل 

تا. و هيچ كس هم كمتر از سهم  ۲6تا. و يك وزير خارجه نه  ۱7احتياج داشت نه 
. براي آن كرور كرور سربازي كه نياز بود اما كسي صفي كرد ينمشير را قبول 

ي دايناسورهاي شوراهاي مشروطيت، همايون را چند  دهندهي هشدار  تجربهنبست. 
 سالي از هر كار تشكيالتي باز داشت.

 

با پايان كار آن بنياد همايون به پاريس برگشت. چند ماه بعد به دعوت دكتر منوچهر 
يي براي راديو نوشت و اين همكاري ادامه گفتارهاگنجي كه راديويي برپا ساخته بود 

سه سال و نيم اين گفتارها را  90تا سال  86ال از نيمه س "يافت. 
و با فاكس  نوشتم يمهفته اي شش گفتار  باًيتقر. نوشتم يم
روز و  مسائلي كوتاهي بود ولي همه در زمينه گفتارها. فرستادم يم

افزون بر آن گهگاه مقاالت همايون را در  "خيلي گزنده، خيلي گوشه دار.

ينكه كيهان مقاله اي از او، كه در واقع پاسخي به خواند. تا ا شد يمكيهان لندن هم 
سرمقاله بود، را چاپ نكرد. پس از آن همايون ديگر مقاله اي براي كيهان نفرستاد و 

 روي به نيمروز آورد.
 

، مشغوليتي در شركت هواپيمايي يونايتد اير ۹0و  ۸۹همايون براي چند ماه، سال 
سي كيفيت خدمات عرضه شده به الينز بدست آورد. توسط دوستي ايراني برر

مسافران در طول پرواز را به همايون دادند. و او چند بار بدين خاطر از پاريس به 
لوس آنجلس سفر نمود. در آنجا بود كه شماري از دوستان قديم و جديد فكر انتشار 
دوباره آيندگان را با او در ميان نهادند. سرمايه نه چندان زيادي هم براي آغاز كار 
روي ميز گذاشتند. همايون پذيرفت و يار ديرين هوشنگ وزيري را به سردبيري 
فراخواند. هم وزيري و هم همايون ساكن پاريس بودند. با اين حال مبنا را بر شمار 
ايرانيان لوس آنجلس نهادند و روزنامه را در شهر فرشتگان به چاپ رساندند، غافل 

ي فارسي زبان در ها روزنامهرايگان بودن . خوانند ينماز آنكه فرشتگان روزنامه 
كاليفرنيا، هزينه باالي داشتن دفتري در پاريس و دفتري در لوس آنجلس و رساندن 
روزنامه به اهل آن در اروپا اجازه نداد كه آيندگان بيش از چهارده شماره منتشر 

فسي شود. در معبد اساطير، آيندگان از رنج داشتن جايگزين و همنام رها گشت و ن
 به آسودگي كشيد.

 

مجموعه مقاالتي كه همايون در آن چهارده شماره آيندگان نوشت، همراه با ديگر 
به چاپ "گذار از تاريخ"در كتاب  ۱۹۹۱امه كيهان در سال مقاالت وي در روزن

 چاپ دومش هم در دسترس اهل انديشه نهاده شد. ۲00۳رسيد كه در 
 

ر ايران، در آن ميان دكتر گنجي و احمد شماري از طرفداران پادشاهي د ۱۹۸۸در 
، همايون را به سميناري دعوت  قريشي رييس دفتر وقت شاهزاده رضا پهلوي

كرد و ما دو  شود يمببينيم براي پادشاهي در ايران چه كار "كردند تا 
سه روز درآن سمينار بوديم و فكرهايي كرديم. در آن سمينار من فكر 

اهان را پيش كشيدم و در سفرهاي تشكيل سازماني از مشروطه خو
و ديدارهاي بعدي با وارث پادشاهي پهلوي هم دنبالش  1989سال 

هواداران امر پادشاهي در ايران كنگره اي در شهر فرانكفورت  ۱۹۹۱در ".را گرفتم

برپا داشتند و يك هيات موقت تدارک كنگره جهاني سازمان مشروطه خواهان ايران 
جلسه نبود و اطالعي هم از تشكيل آن نداشت. اما در برگزيدند. همايون در آن 

يي بود كه در ديدارهاي قبلي با وارث گفتگوهاآن كنگره نتيجه "حقيقت 
ايشان را متقاعد كنم، پادشاهي پهلوي كرده بودم. سعي كرده بودم 

را تشويق به متشكل شدن  ، كه هوادارانش 1988از همان سال 
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ي كنگره و اساسنامه اي را كه نوشته بودند در ها يسخنراناما وقتي همايون  ".كند

ديدم يكبار ديگر انديشه درستي " خواند سيتأسنشريه آن سازمان درحال 
. تصميم كنند يمي نادرست افتاده است و دارند خرابش ها دستبه 

كه باز كنگره اي  ۱۹۹۲دو سه ماه بعد يعني در اوايل ".گرفتم وارد آن كار شوم

ضور آن هيات موقت تدارک برگزار شد، همايون هم شركت نمود در فرانكفورت با ح
و ضمن تصحيح منشور، اساسنامه سازمان را هم دوباره از نو نوشت. و از آن به بعد 
در هيات تدارک كنگره جهاني سازمان مشروطه خواهان فعال شد و در سفرهايي به 

ايناسوري البته از ي دها شيگراي سازمان را تشكيل داد. ها شاخهآمريكا و اروپا 
كوشش براي به بيراهه كشاندن اين تشكيالت نوپا دست بر نداشتند. براي مقابله با 

روساي شانزده شاخه اي كه تا آن زمان تشكيل شده بود با  ۱۹۹۳آنان در پاييز 
حضور شاهزاده رضا پهلوي در واشنگتن تشكيل جلسه دادند و از بين خود يك گروه 

سازمان  مؤسساد هماهنگي موقت براي برگزاري كنگره پنج نفري به عنوان ست
 7۳برابر با فروردين  ۱۹۹۴مشروطه خواهان برگزيدند و قرار بر آن شد كه در آوريل 

كنگره سازمان در شهر كلن ـ آلمان تشكيل بشود. كه با موفقيت تشكيل شد. 
ي ها يريگهمايون از آن سال به بعد با عنوان رايزن چون ترازي همواره بر تصميم 

 ۹6شوراي مركزي نظارت داشته است. سازمان مشروطه خواهان ايران در سال 
كنگره دوم را در برلين برگزار نمود. در  ۹۸كنگره اول خود را در شهر واشنگتن و در 

برلين سازمان مشروطه خواهان ايران به حزب مشروطه ايران تغيير نام داد. 
در دوسلدورف  ۲00۲رنج كانتي و در در او ۲000ي بعدي حزب در سال ها كنگره

زندگي من نزديک به نيمي از سال در  1992از آن سال برگزار شدند. 
و به  كنم يمو با مردم در هر جا گفتگو  روم يمسفر گذشته است. 

و در  برم يمو پيام حزب را  زنم يمهاي حزب سر  هسته و ها شاخه
ندن و نوشتن در انزوا به خوا عمالًمدتي هم كه در خانه هستم 

 ام يزندگ كنم يم. احساس نميب ينمسرگرمم و بسيار دوستان را هيچ 
بيش از اندازه محدود و متمركز شده است. ولي با آنكه مانند هر 

كه دارم  كنم ينمي هشدار دهنده، باور ها يماريبموجود زنده آزاد از 
 ديبا يم، مي دانم كه زمان سر در پيم گذاشته است و شوم يمتمام 
 ".در اين راه بكنم توانم يمآنچه 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بهمن امير حسيني و داريوش همايون

منتشر  ۲000كه در نوامبر  "حزبي براي اكنون و آينده ايران" همايون در كتابچه
به دوستان و همرزمان حزبي خود انديشه اي را ارزاني داشته است كه سنت صد شد 
ده است: نگاه درست به خود و آينده جامعه و ي تحزب در ايران فاقد آن بو ساله

برنامه اي واقع بينانه و پيشرو براي ساخت آن. از اين چشمه اما تنها دوستان 
اي كه حزبي سالم و استوار در آن حضورِ  همايون كوزه برنخواهند داشت. در جامعه

ي  عرصهپايدار داشته باشد، هم بساط سقايان مسلول بي مشتري خواهد ماند و هم 
ي رقابت، ديگران را نيز به خود سازي سوق خواهد داد كه نتيجه اي جز  سازنده

بهسازي و در حقيقت نوسازي ميدان سياست در ايران نخواهد داشت. امري كه 
 همايون بيش از پنجاه سال است در انديشه و عمل در جستجوي آنست.

 

را بر  ام يزندگحزب مشروطه ايران، كه سهمي اندازه نگرفتني از "
ي اميدواري من به آينده است. در توسعه ها هيمااز  ام گذاشتهآن 

سياسي ايران، در كمک به آوردن عنصري از تعادل در رفتار و گفتار و 
، سهم اين حزب نيز ها ييارويرو نيبدترانديشيدن به خير عمومي در 

 ".اندازه نگرفتني باشد تواند يم
 

را از نوجواني وقف سربلندي سرزمينمان  اش يزندگهمايون بزرگمردي است بزرگ. 
، و بالطبع جايگاهي واال  ايران نموده است و كارنامه اي دارد براستي احترام برانگيز

در قلوب آناني كه صرف نظر از هر تفاوت عقيده در روش و برنامه ساختن آينده 
جز  ، جز مهر به ايران آييني و كشورمان و يا اختالف در نگاه به تاريخ ايران

 سربلندي آن آرماني ندارند.
 

دانايي در تپه ماهور بي نيازي؛ بي پروا از  5او صاحب دلي است نشسته بر پلنگِ
ي خود شيفته و رنگارنگِ كشتزار دروغ و كالغانِ مفلوکِ كاجِ خشكِ جاه ها مترسك

برين ره كه رفتي "و مال. جايي اگر همايون را ديديد اين آرزو بر او عرضه كنيد: 
".ره نماي مرا

۶ 
 

 زيرنويس:
 
ـ آنكس كه بداند و بداند كه بداند اسب شرف از گنبد خضرا بجهاند. ـ فخر رازي  ۱

 ( ميالدي ۱۱50ـ  ۱۲۱0 فيلسوف عصر خوارزمشاهيان )
داريوش همايون فراتر و وارسته تر از آنست كه نيازي به تكرار پيشوند آقا و ـ  ۲

بهره  شان يازيناشد. از وااليي و بي جناب و دكتر پيش از آوردن نام داشته ب
از  اصوالً. آورم يمو بي هيچ تشريفاتي نامشان را در اين متن  رميگ يم

. چه كسي شود يمي برجسته سياسي، اجتماعي، ادبي تنها به نام ياد ها تيشخص
 ؟ديگو يمآقاي اميركبير، آقاي كمال الملك، آقاي نيما و آقاي صادق هدايت 

داريوش همايون از ي اين مقاله از كتاب در دست انتشار ها قولـ تمام نقل  ۳

 گرفته شده است. زبان خودش ـ در گفتگو با بهمن اميرحسيني

 ـ .نگرد يمي بي مجنون ها ابانيبه، عشق تنهاست و از پنجره اي كوتاه به ـ آ ۴
 فروغ فرخزاد

 ـ كه صاحبدلي بر پلنگي نشست ـ بوستان سعدي 5
 را ره نماي ـ بوستان سعديـ برين ره كه رفتي م 6
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                           وشته: سيروس آموزگارن        شب اوّل
 

هردوالبته بخاطر داريوش “ داريوش“ام  است و اسم نوه“ همايون“اسم پسر من  
گذاشت يا نه و  مي“ سيروس“داشت اسمش را  دانم كه اگر او نيز پسري مي همايون. نمي

 اهميتي ندارد. نيتر نظر من كوچک تازه اين مطلب از
بيش از چهل سال پيش، در يک بعد از ظهر داغ خرداد ماه، ما به هم معرفي شديم و  

وي، در واقع به صورت عضوي  نيمساعت بعد به صورت دو دوست جدانشدني درآمديم و
 از خانوادة ما درآمد و من عضو خانوادة او.

ايم. گاه او به سفري  گاه با هم اختالف داشتهمثل هر دو نفر ديگري در جهان. البته  
ايم.  ايم و همديگر را نديده ها در يک شهر بوده طوالني رفته است و گاه من. گاهي مدت

 مان هرگز خدشه برنداشته است. ولي دوستي
شناسيم؟ وي استعدادي  اما آيا بعد از اينهمه سال، من و همايون بدرستي همديگر را مي 

ي پنهان كردن احساسات خود دارد. ولي تداوم ديدار، ظاهراً و قاعدتاً، در حد نبوغ، برا
شكافد. شماره مخصوص مجله تالشِ خانم مدرس، براي خود من هم  هر زرهي را مي

 شناسم. فرصتي است كه ببينم داريوش همايون واقعي را تا چه حد مي
را كه در اين متن به  اين تذكر البته ضروري است كه بعد از اينهمه سال عين مكالماتي 

 ام اغلب نقل به مضمون است. آورم و آنچه نوشته ها اشاره شده است عيناً بخاطر نمي آن
 
 
 

اهلل منصوري و من كنار در  مسعود برزين، ذبيح ۱۳۴۱بعد از ظهر جمعه سوم خرداد 
ورودي سالن مدرسه فيروزكوهي ايستاده بوديم و با نگراني به نويسندگان و 

كرديم. جلسه هنوز رسمي نشده بود و  نگاه مي دنديرس يني كه از راه مخبرنگارا
 هاي كوچك دور هم جمع بودند. ها در گروه بچه

انتخابات دوره دوم سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ايران بود و  
انتخابات سنديكا. برگزيدگان دوره اول ماموريتي جز اين نداشتند  نيتر احتماالً مهم

هاي الزم را تهيه كنند. اينك  ها و اساسنامه نامه سنديكا را به ثبت برسانند و آئينكه 
اي  رسيد و بعد هم هيأت مديره بايست به تصويب مجمع مي ه شده مييمطالب ته

شد كه به كار جدي سنديكا برسد و اين سئوال نگران كننده هرسة ما و  انتخاب مي
هاي پراكنده، با افكار و عقايد  نويس روزنامهآزرد كه آيا  بدون شك بقيه را نيز مي

هاي شغلي در تمام دنيا هستند،  گروه نيتر مختلف كه بدون ترديد يكي از مشكل
هاي پيشين با  تن به جمع شدن خواهند داد يا اين تجربه نيز مثل بسياري از تجربه

 شكست مواجه خواهد شد.
قدي افتاد كه چهار پنج نفر ناگهان در ميان جمع وسط سالن چشمم به جوان بلند 

زد. از دور اولين چيزي كه  اش كرده بودند و او با هيجان، برايشان حرف مي احاطه
، پيشاني بلندش بود و با موهاي پاشنه نخواب و كرد ياش بيننده را جلب م در چهره

 لوئيس هنرپيشه معروف آمريكائي داشت. كمي آشفته شباهتي مبهم به جري
همايون را “و برزين با حيرت گفت “ اين آقا كيست؟“پرسيدم از مسعود برزين  

البته كه داريوش “. داريوش همايون؟ مفسر سياسي اطالعات؟“گفتم “. ؟يشناس ينم
شناخت؟. ولي هرگز با هم برخورد نكرده  شناختم. كي نمي همايون را به اسم مي

 .بوديم
يد خويش و آنروزها داريوش همايون با نثر اختصاصي و غير قابل تقل 

استدالل محكم و سرشار از دانش سياسي و اطالعات دست اول و 
دانستند كه وي  تازه، در محافل مطبوعاتي سخت مشهور بود. همه مي

مرداد و چند صباحي آب خنک خوردن، در تأمين  28بعد از حوادث 
نان شب، به عنوان مصحح در روزنامة اطالعات استخدام شده بود و 

قيق و آگاهانه خويش، در بارة مطالب سياسي و بعد با تذكرات د
بخصوص مطالب خارجي، وسعت دانش سياسي خود را به سردبير 

وي او را از فضاي  و خارجي روزنامه، تورج فرازمند نشان داده بود
سرب آلود چاپخانه بيرون كشيده و به هيات تحريرية روزنامه آورده 

مجلة اطالعات جوانان را  بود و بعد از آنكه خود، كار تأسيس و ادارة
به عنوان نامزد بالمنازع، داريوش همايون سردبير  ,به عهده گرفت

 خارجي روزنامه شده بود.
ز وي دانست و عطش حيرت انگي زبان انگليسي را خيلي خوب مي

هاي  كتاب گرفته تا روزنامه، حتي جزوهبراي خواندن متون سياسي، از
از وي يک كارشناس دقيق تبليغاتي احزاب سياسي سراسر جهان، 

مسائل جهان ساخته بود كه از هر حيث شايستة احراز اين سمت 
بود. وي براي اولين بار نوشتن تفسيرهاي سياسي را به آن شكل 

 ابتكاري در روزنامه اطالعات مرسوم كرد.
“ تان كنم. برويم بهم معرفي ؟شناسيد چطور همديگر را نمي“مسعود برزين گفت: 

هاي مرا خوانده است. ولي من  معرفي شديم. گفت خيلي از نوشته رفتيم و به هم
رسيد كه همايون حال  نوشتم و بنظرم نمي باور نكردم. من آنروزها فقط داستان مي

اي كرد و گفت منظورم دقيقاً خواندن نبود.  قصه خواندن داشته باشد. خنده
را معموالً گوش هاي ساعت يك روزهاي جمعه  ام. نمايش خواستم بگويم شنيده مي
 كنم. مي

ها، حياط دبستان خلوت و غمگين بود.  با هم به طرف پنجره رفتيم. از پشت شيشه
هاي مطبوعاتي به ديوار روبرو تكيه كرده بودند و با هم حرف  دو سه تا از بچه

العملي از خودتان نشان  شما عكس“مقدمه گفت:  زدند. همايون ناگهان و بي مي
بكلي با عالم قصه و داستان بيگانه هستم. اينطور نيست. شما  داديد. مثل اينكه من

زاده دائي مادر من است؟ باالخره يك كمي خون داستان  قاي جمالآدانيد كه  مي
 “هاي من هست. نويسي هم توي رگ

را هرگز در طول بيش از چهل سال كه “ يک كمي خون“اما من اين  
بدون هيچ ترديدي كه  هاي او گذرد در هيچيک از نوشته از آنروز مي

ام. حتي شرحي كه در بارة فرار خود از  ام، نديده شان را خوانده همه
ايران نوشته است، بيشتر يک رپورتاژ زيباست تا يک داستان. اما 
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اي كه با حسين مهري داشت براي اولين و  چندي پيش در مصاحبه
و نه را در كالم او )“ يک كمي خون“بار، جوشش اين  احتماالً آخرين

ها، تفكرات شخصي،  اش( حس كردم. شرح پنهان شدن در نوشته
هاي متغير در برابر حوادث، با چنان ظرافت ادبي پشت  العمل عكس

آمد. كه احساس يک قصة بلند فلسفي را در شنونده زنده  سرهم مي
 كرد. مي

آن روز، هر دوي ما به عضويت هيات مديره جديد سنديكا انتخاب شديم. كمي از  
با آنكه به گذشت كه هر دو از مدرسه فيروركوهي بيرون آمديم و  عت هشت ميسا

به طرف خيابان شاهرضا راه افتاديم و در كاخ شمالي به پياده  رفت يمسختي راه 
رفتيم كه تازه باز شده بود و غذاهاي اسپانيولي داشت. دونفري “ كوبانا آل“رستوران 

عاً غذاهاي اسپانيولي را دوست داري؟ پشت يك ميز نشستيم و من پرسيدم: تو واق
را بكار برد. ولي بهرحال “ تو“يادم نيست كه كدام يك از ما دوتا براي اولين بار لفظ 

نه. ولي بهرحال هرچيزي را بايد الاقل يكبار “بالفاصله جا افتاد. همايون جواب داد: 
 “حتي روزنامه نويسي را؟“امتحان كرد. پرسيدم: 

نويسي مرا رها بكند. من وقتي  كه همه عمرم، اين روزنامه كنم فكر نمي“گفت:  
كنم كه در واقع يك گوشه از وجودم از طريق قلم  نويسم، حس مي دارم چيزي مي

روي كاغذ جاري است. چه جور بگويم اين احساس را دارم كه آن نوشته، يك 
كند.  قسمت از وجود خود من است. اما هركس بهرحال در چند جهت زندگي مي

كنم  خواهد كه در زندگي اطراف خودم اثر داشته باشم. اغلب حس مي خيلي دلم مي
هائي در ذهن من هست. دلم  براي مسائلي كه توي جامعه وجود دارد. راه حل

ها را تجربه كنم. جامعه تكليف خودش را با خودش روشن  خواهد اين راه حل مي
كرد. شكستن ساختمان  كرده. يك قيصر هست كه نيت خير دارد. بايد بهش كمك

تواند حدس بزند كه نتيجه كار  يك جامعه كار مفيدي نيست. چون هيچكس نمي
شود معايب را ديد و اصالح كرد. من  چه خواهد شد. اما در چيزي كه وجود دارد. مي

هائي خواهم داشت، براي اينكه كاري بكنم.  ام فرصت كنم كه در زندگي حس مي
 بينم كه افتم. توي برف و باران و آفتاب داغ مردم را مي ها كه از خانه راه مي صبح
اند. خوب اين مشكل قطعاً راه حل دارد  توي خط اتوبوس ايستاده كشند و ميآزار 

خواهد راه حلش را پيدا كنم. اين شهر با اين  بايد راه حلش را پيدا كرد. من دلم مي
هاي كج و  ا اين كوچهاست نه فرنگي، ب  اش كه نه ايراني هاي بدقواره ساختمان

ها كه يك روز  هاي درب و داغون، اين دكان ها با اين آسفالت معوج، اين خيابان
راه حل دارند. ما كه   گوشت ندارند. يك روز پنير. يك روز پياز. خوب اينكارها حتماً

كنند و ما  از دنيا جدا نيستيم. چرا همه دنيا براي مشكالتشان راه حل پيدا مي
خواهد براي همه اين مشكالت  براي اينكه دنبالش نيستيم. من دلم مي ؟توانيم نمي

هائي دارد. ولي  طلبي اش جاه بگردم. باالخره هركسي در زندگيحل دنبال راه 
 طلبي شخص من، مقام نيست. حل مسئله است. جاه

گفتم: براي حل اين مشكالت. يا بايد صاحب مقام بود و دست توي كار كرد يا  
آه... “ خواهد پولدار بشوي؟ همايون جواب داد راه حل را خريد. دلت ميپول داشت و 

 در بند پول نيستم. نه ... اصالً.... مطلقاً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنشب اين حرف همايون بنظرم نوعي تعارف آمد. ولي بعدها ديدم  
ن پول ندارد. حتي همين وگويد. همايون اصالً نوسي واقعاً راست مي

اش را من پر  فرانسه بود. حتي كاغذهاي مالياتياالن. تا وقتي در 
كردم. من ترديد دارم كه در همه عمرش حتي يكبار نشسته و  مي

 يک دسته اسكناس را شمرده باشد.
وقتي آن اوايل جمهوري اسالمي سعي داشتند براي هركس هفت و  

تا جرم جزائي و اخالقي و مالي و شريعتي پيدا كنند، هيچ جا  هشت
و را متهم كرده باشند كه جائي و وقتي در يک مسئله مالي نديدم كه ا

 آلوده شده باشد.
يك روزي بايد خودم يك روزنامه علم كنم. از “گفت “ خواهي؟ پس چه مي“گفتم  

شود بدون مالحظه گفت.  ها را مي اي كه مال خودم باشد. خيلي حرف طريق روزنامه
اش جدي شد  ناگهان قيافه“ كند. حرفي كه گفته بشود. بهرحال يك شنونده پيدا مي

خواهي با من باشي؟ كه با هم  مي“و راست توي چشمان من نگاه كرد و گفت: 
 “اينكارها را بكنيم؟ دست در دست هم؟

داني؟  ايم. تو از من چه مي ما حتي يك روز نيست كه با هم آشنا شده“من گفتم:  
هاي ترا  من حسن و عيب داني. هاي مرا نمي دانم. تو حسن و عيب من از تو چه مي

 است. يدانم. تعهد دشوار نمي
كنيم. اصل خواستن  اي نيست. هروقت نتوانستيم. با هم كار نمي مسئله“گفت:  

 “است.
 “تواني هميشه روي من حساب كني. بهرحال مي“گفتم:  
ولي در عمل جز در روزنامة آيندگان، ما هيچ جا با هم كار نكرديم و  

 كه امتناع هميشه از حانب من بود و نه او.صادقانه بايد بگويم 
وقتي از انگلستان برگشتم. او سخت سياسي شده بود و يكسال بعد  

شد قائم مقام حزب رستاخيز. آنروزها من سخت دلزده و رنجيده 
كردم. يک روز  بودم )البته نه از او( و رفته بودم بازار و تجارت مي

برويم. پرسيدم كجا؟  هوشنگ وزيري آمد دكان من و گفت بلند شو
 گويم. گفت توي راه بهت مي

توي راه بهم چيزي نگفت و با هم رفتيم و جلوي ساختمان حزب  
رويم ولي بروي خودم  پياده شديم. حدس زدم كه كجا داريم مي

ها باال رفتيم. در اطاق همايون را باز كرد و مرا هل داد  نياوردم. از پله
هايتان  قيد حرفيم. خودتان با هم رفتو و گفت: من كار دارم بايد برو

در را بست و رفت. همايون جلو آمد و دست داد و گفت “ را بهم بزنيد.
چند وقتي بود كه هم را نديده بوديم. گفتم: “ اي. يک خرده چاق شده“
رفت پشت ميزش و من روي صندلي جلوي ميزش “ توهم همينطور.“

 نشستم.
روي ميزش ور رفت و بعد همايون يک كمي با اسباب و اثاثيه    

يادت هست؟ بلند شو بيا “ كوبانا آل“آن قرار ما در رستوران “گفت: 
بيا كارهاي مالي و اداري “گفت: “ چكار كنم؟“گفتم: “ بمن كمک كن.

 “حزب را به دست بگير.
بجز چند صباحي در آغاز تأسيس حزب رستاخيز كه به اصرار دكتر  

، كمي در بخش ايدئولوژي عاملي مرد فرشته خصال سياست ايران
خودم را بكلي از حزب كنار كشيده بودم و  ,حزب فعاليت كرده بودم

خواست مطلقاً در كار حزب فعاليت و دخالتي داشته  آنروز دلم نمي
خواست داريوش همايون هم آلوده كار حزبي بشود.  باشم. دلم نمي

 همايون يكي از خوش فكرترين مردان سياسي ايران بود و هست و
خواستم كه خود را آلوده كارهاي اجرائي بكند. او در مقام  هرگز نمي

توانست خود را باالتر از حزب و  يک انديشمند سياسي و اجتماعي مي
 هاي سياسي نگه دارد و خيلي هم مفيدتر باشد. باالتر از فعاليت
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ترين كلمات برزبان آوردم تا اگر احساس  نظرخودم را با كم رنگ   
خواهد دنبال بحث را بگيرم به استدالل خودم  مي كردم كه دلش

دانستم كه با همايون، هميشه، بايد دونفري  ادامه بدهم. به تجربه مي
بحث كرد. زيرا حضورحتي يک فرد ثالث. او را بالفاصله درون الک 

. احساس كردم تمايلي به ادامه بحث ندارد. من برد يخودش فرو م
آمدم. فكر  ها پائين مي م و از پلههم چيزي نگفتم و وقتي بيرون آمد

كردم كه از يک ميكرفون مخفي احتمالي، احتماالً وحشت داشته 
 اين بار نگرفت. ما است. بهرحال كار همكاري

مدتي بعد. وي وزير اطالعات شد. سه چهار روز از اين ماجرا  
نگذشته بود كه باز سروكله هوشنگ وزيري در حجره من در بازار 

آمد. دليلش را فهميدم. آمد و در بار بمحض اينكه از درپيدا شد. اين 
نشست و يک چاي خوش عطر و خوش طعم بازاري سركشيد و 

دانم گفت پيشش  گفتم: بله. مي“. قيت شد وزير اطالعاتيرف“گفت 
گفتم برايش يک نامه تيريک فرستادم. كمي  ؟رفتي تبريک بگوئي

آوريد؟ امروز  شو درميتند شد و گفت: اين اداها چيه شما دوتا بچه ري
 بعد از ظهر ساعت چهار منتظرت است.

كنم كه اين بار وسوسه  ساعت سه از حجره راه افتادم. اعتراف مي 
شدم كه دعوتش را به همكاري قبول كنم. ولي وقتي به دفترش  مي

اش خواهش كرد چند  رسيدم. يک كسي پيشش بود و منشي
ود كه داشت بيک تلكس اش  اي منتظر بمانم. در اطاق منشي دقيقه

كرد و يک صندلي نيز كنارش گذاشته بودند. رفتم رويش  كار مي
نشستم. مدتي دروديوار را نگاه كردم و بعد برگشتم و به سياق 

كردم. شروع كردم به خواندن  نويسي مي دوراني كه كار جدي روزنامه
شد. خبرها مربوط به همه دنيا بود سيل در  خبرهايي كه مخابره مي

كارتا و دستگيري قاچاقچي هروئين در هندوراس و ازدواج فالن جا
 ستاره با فالن هنرپيشه.

ناگهان خانم منشي وزير. با يک حركت تند طرف من آمد و تشرزنان  
و تلكس “ آقا قرار نيست كه مطالب محرمانه را شما بخوانيد.“گفت 

 را برگرداند و رويش را بطرف ديوار كرد و پشت ميزش برگشت.
ادبانه خانم منشي مرا بشدت عصباني كرد و  ركت تند و بسيار بيح 

خانم كدام محرمانه؟ توي همين تهران، همين االن صدتا از “گفتم: 
م كه بيايم بيرون و دو از جايم بلند ش“ كند. ها دارد كار مي اين تلكس

درست در همين لحظه در بين دو اطاق باز شد و خانم منشي گفت: 
يک ثانيه ترديد كردم “ ، آقاي وزير منتظرتان هستند.بفرمائيد قربان“

كه بمانم يا بروم و بعد با خودم گفتم اين ميان همايون كه كناهي 
بينمش. وارد اطاق آقاي وزير شدم ولي اتفاقي كه  روم و مي ندارد. مي

افتاد مرا از پذيرفتن پيشنهاد همايون بازداشت. اصرار وي اثري 
شايد هم  ,يل و شايد هم بيهودهدل نكرد و من شايد هم بي

 خوشبختانه، با وي كار نكردم.
اما بهرحال همايون به تعهدي كه كرده بود، پاي بند ماند و اين من  

 بودم كه نخواستم كاري به عهده بگيرم.
همايون ظاهراً از غذاي اسپانيولي خوشش نيامد. بشقاب خودش را عقب زد و گفت:  

زني و حتي اگر دلت خواست  ر نخواستي پس ميزندگي هم مثل بشقاب غذاست اگ
تواني غذاي ديگري سفارش بدهي.. اصل اينست كه اشتهاي خوردن داشته  مي

دقيقاً. گرفتاري اينجاست كه گاهي آدم اشتهاي خوردن ندارد و دست “باشي. گفتم: 
آور   شود دواي اشتها شود راه حلي پيدا كرد مي خودش هم نيست. خوب براي آن مي

توي غذايت نمك زيادي ريخت، كه تو هوس   . ولي اگر صاحب رستوران عمداًخورد
“ كند؟ داري اينكار را مي كدام رستوران“همايون گفت: “ كني؟ خوردن نكني، چه مي

ها هستند  كند چون به نفعش نيست. ولي خيلي دار اين كار را نمي رستوران“گفتم: 
ها راه رضاي خدا براي آدم پرونده  كه نفعشان در اين است كه تو كاري نكني. خيلي

گفت “. آوردند اي چه به روزگار آدم مي داني اين تنگ نظران حرفه سازند. نمي مي
 “بسيار خوب. خود اين هم يك مسئله است. براي آن هم بايد راه حل پيدا كرد.“
ها را  شناختيم. تازه خود من هم كه آن حرف ما هنوز جامعه را نمي 

خصي نداشتم و داشتم حرف ديگران را تكرار تجربة ش  زدم، مي
 هاي حيرت آوري هستند. معلم ,كردم. اما دنيا و روزگار مي

يكي دو سال بعد كه همايون ومن به صورت دوتا دوست جدا نشدني  
درآمده بوديم و تقريباً شب و روز با هم بوديم و داشتيم با چند 

ريختيم، يک  ا ميدوست ديگر مقدمات طرح انتشار روزنامه آيندگان ر
شب يک شاعره بانوي با ذوق و خوش سخن، به افتخار ورود يک 
خانم محترم مترجم بسيار دوست داشتي، يک ميهماني داده بود و 

هاي آن شب تنها  من و همايون هم دعوت داشتيم. از ميهمان
ها  شادروان غالمحسين صالحيار و شادروان اسماعيل رائين و از زنده

مرش دراز باد، جهانگير بهروز را بخاطر دارم. من كمي كه انشاءاهلل ع
ديرتر از وقت به ميهماني رسيدم و چون معموالً هميشه و همه جا با 

ها پرسيدند كه پس همايون كو و من  داريوش همايون بودم. ميهمان
كنم و هيچ سئوالي و هيچ  طبق معمول خودم كه هميشه شوخي مي

شما در جريان نيستيد؟ همه  گيرم. گفتم مگر كاري را جدي نمي
مگر خبر “كنجكاو شدند و پرسيدند كه چه اتفاقي افتاده است؟ گفتم: 
آنروزها “ ؟نداريد كه همايون براي انجام يک كودتا در اندونزي است

سوهارتو در اندونزي كودتا كرده بود و نقل محافل سياسي كودتاي 
هاي من زياد  شوخي ها كه ظاهراً با اندونزي بود. يكي دوتا از ميهمان

آشنا نبودند حرف من باورشان شد. و وقتي بقيه زدند زيرخنده، همه 
فهميدند كه ماجرا شوخي كوچكي بيش نيست و كمي بعد داريوش 
همايون هم از راه رسيد و به نقل شوخي خنديد و تا آخر شب شوخي 
جاري ميهماني قصه شركت داريوش همايون در كودتاي اندونزي 

زها قرار بود كه اسماعيل رائين نيز جزو موسسان روزنامه بود. آن رو
ما باشد و بعد به داليل فراوان، اين موضوع منتفي شد. ولي بين 
رائين و همايون سخت بهم خورد و رائين ماجراي كودتاي اندونزي را 
بزرگ و جدي كرد و همه جا عليه همايون شايع كرد كه وي كودتاچي 

تائي او سراسر جهان را فراگرفته است است و قلمروي اقدامات كود
و از خاليقي كه اين حرف را شنيدند و البته باور كردند. يكي از خود 
نپرسيد. كه صالحيت عملي داريوش همايون براي ادارة يک كودتا 
چيست؟ آيا سابقه ارتشي دارد؟ آيا تحصيالت براندازي كرده است؟ 

آمريكا كه ظاهراً  آيا متخصص سياست اندونزي است؟ آيا در سراسر
نقشه كش اين كودتا بوده حتي يک متخصص كودتا وجود نداشت 

بايست از ذخائر ايران )!!( در اين مورد استفاده كنند؟ همه اين  كه مي
كردند و در هر نقل قولي طبعاً به وسعت دامنة عمل  حرف را تكرار مي

 افزود. زيرا جامعه ايران نيز شبيه هر جامعه ديگري است و مي
رها , كساني هستند كه فقط راه رضاي خدا عليه ديگري شايعة بد

 كنند. مي
در ايران كتابي در باره  راًيكارماجرا به جائي كشيد كه ديدم اخ 

اي از اسناد ساواک در  داريوش همايون منتشر شده است. مجموعه
باره وي. كه بهرحال در آن روزگار جزو دوستان رژيم به حساب 

از متن اين كتاب به مباشرت همايون در كودتاي  آمد و دو ثلث مي
مطلبي كه الاقل همه مدعوين آن شب  .اندونزي اختصاص يافته است

دانند كه يک شوخي سادة ساخته و پرداخته من بود. آن  ميهماني، مي
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دانستيم كه در همه جوامع  شب نه همايون و نه من، هيچ كدام نمي
يچ مكانيسم مشخص جامعه دليلي وجود دارد كه از ه ترمزهاي بي

هرز مبتني بر يک مشت  يكنند. عملشان، عمل شناسانه اطاعت نمي
 تمايالت شخصي و گاه حتي بدون يک هدف مشخص است.

با وجود اينكه من ذاتاً آدم خوش بين و اميدواري هستم، آن شب بطور غريزي با  
م اين همه كردم. گفتم: حال چه دليلي دارد كه آد حرفهاي همايون مخالفت مي

 خواهد كاري بكند؟ شكنجه را تحمل كند فقط بخاطر اينكه مي
همايون گفت: باالخره آدميزاد يكبار بيشتر فرصت و شانس زندگي كردن را ندارد.  
كنم چه لزومي دارد كه بيش از  من فقط يكبار زندگي مي كه بگويد حاال تواند يم

تواند بگويد از اين يك  ال ميحد خودم را زجر بدهم و كاري بكنم. ولي در عين ح
روزگار زد. دنيا را همين “ نامة“بار فرصت بايد استفاده كرد و مهر وجود خود را بر

اند. چرا ما جزو اين دسته نباشيم؟ البته كار آساني نيست.  هاي دسته دوم ساخته آدم
بيشتر بايد خيلي زياد دانست. نه تنها بايد بيشتر از ديگران بداني. بايد ازخودت هم 

بداني. فردا بايد از خود امروزت بيشتر بداني. بايد به فكر كردن عادت كرد. بايد 
 ايد همه چيز خواند.بخواند. بايد خواند. بايد بيشتر خواند. 

رساند. دوسه سال  زياد خواندن همايون گاه تحمل آدم را به مرز مي 
 هاي درياي مازندران كرديم. بعد يک سفر دسته جمعي به كناره

ها، يک  هاي موجود معدود. در تقسيم اطاق تعدادمان زياد بود و اطاق
اطاق هم به من و همايون رسيد. دير وقت شب بود و همه خسته. من 

شد و همايون تازه وير كتاب خواندنش گرفته بود.  چشمهايم باز نمي
آنقدر غر زدم تا مجبور شد چراغ را خاموش كند و بخوابد. فردا صبح 

اي بايد يک درس بگيرد.  بهرحال آدم از هر حادثه“فت: سرصبحانه گ
غر زدن ديشب تو اين درس را بمن داد كه من بايد توي يک اطاق 

انشاءاهلل سفر بعدي چون امشب هم، بايد در “گفتم: “ تنها بخوابم.
يک اطاق بخوابيم و حضرتعالي هم از االن تا وقت خواب فرصت 

 “وقت خواب چراغ خاموش. خواهيد مطالعه كنيد. داريد هرچه مي
كرد در سفري كه با هم به سوئد كرده  در اين باره دوستي تعريف مي 

بودند. آخر شب يک مجله تايم به همايون داده بود كه اگر خوابش 
اي از اين مجله را بخواند. ولي فردا صبح با حيرت  نبرد يک صفحه

. بايد گفت تمام ديده بود كه تمام مجله را قبل از خواب خوانده بود
 كه قدرت مطالعه همايون گاه حيرت برانگيزست.

اي كه آدم در  اي كردم و گفتم: تو آنچنان به عقيده و آرزوهاي خودت چسبيده خنده 
ها آرزو كردن، برايش  كند. يك بچه كه بعد از مدت وجود تو احساس يك بچه را مي

 اند. يك دوچرخه خريده
هنوز در همان مرحله آرزو كردن هستم شايد هم اند. من  هنوز نخريده  گفت: نه!   

گوئي. عيناً مثل يك بچه. آدم اگر دوران بچگي، بچگي نكرده باشد.  درست مي
 ماند. دنياي فانتزي دوران بچگي هميشه باهاش باقي مي

دانم. شايد. پدر  گفتم باالخره هركس يك جوري بچگي كرده است. گفت: نمي 
هاست.  بچگي براي خيلي يه. اين قاعدتاً جزء اساسسختگير و مادرمهربان، خوب. بل

ولي پدر من اصرار داشت كه من بچگي نكنم. يكي از آن خاطرات بسيار دور كه 
در ايران رسم شده  اي است كه كاله پهلوي لبه جلو آن دوره مال آورم بخاطر مي

دوخته ترها براي من  آيد. پدرم يك دست لباس عيناً شبيه لباس بزرگ بود. يادم مي
تر يك عصاي كوچك. مثل يك آدم بزرگ  بود ويك كاله پهلوي و از همه مضحك

كه توي منگنه كوچكش كرده باشند. يك روز پدرم با همان لباس مرا به يك 
داشتم و  ترها قدم برمي هايش برد. يادم است كه عين بزرگ ميهماني پيش دوست
وش و دويدن و داد زدن داشتم و اگر هوسي براي جنب و ج سرم را راست نگه مي
كردم. رفتيم منزل دوست پدرم. دوست پدرم وقتي در  اش مي داشتم. توي خودم خفه

زنان ماجرا را  را باز كرد و ما را ديد، وحشت زده عقب پريد و تا وقتي پدرم قهقه
تر اينكه، خود من هم از اين موضوع  تعريف نكرد، مرا اصالً نشناخت. ولي از آن مهم

خودم هم دلم خواست كه يك آدم بزرگ بنظر برسم. خوب حاصل خوشم آمد. 

تر شدم و اراده و خواست من  ماجرا اين شد كه بچگي نكردم. بعد كه كمي بزرگ
موقع،  هم در زندگي به حساب آمد دلم نخواست كه خودم را از آن بزرگ بودن بي
تا هر بيرون بكشم. در عوض تالش كردم كه برادرهايم و خواهرم بچگي كنند. 

 خواهد. وقت كه دلشان مي
مادرم مثل “گفت: “ ؟كرد گفت، اعتراض نمي اين وسط مادرت چيزي نمي“پرسيدم:  

هاي نرم و مهرباني بود كه با يك مرد قوي ازدواج كرده بودند. اعتراض  همة زن
كرد. ولي به طرز حيرت آوري مهربان بود. من به مادرم بمراتب بيش از پدرم  نمي

 نزديك هستم.
اي بسيار گرم و مهربان بود. يک روز  رابطة همايون با مادرش، رابطه 

 موزعيننشسته بودم. ناگهان يكي از  مدر روزنامه آيندگان توي دفتر
روزنامه سراسيمه وارد شد و گفت آقاي همايون آمدند و رفتند اطاق 

 خودشان، ولي خيلي خيلي اوقاتشان تلخ بود.
يز سرپا ايستاده بود و تمام بلند شدم و رفتم پيشش. پشت م 

هاي عرق بود. حتي سرش را بطرف من  اش غرق قطره پيشاني
برنگرداند. گفتم چي شده؟ بدون اينكه جواب بدهد. كاغذي را بطرف 

لرزيد. كاغذ را گرفتم. تلگرافي به  من دراز كرد. دستش آشكارا مي
در داد كه ما زبان انگليسي بود. از دوستي در انگلستان و خبر مي

همايون، دور از وطن، در يک مملكت غريبه، در يک بيمارستان 
دانستم كه مادرش بيماري دشواري گرفته است.  درگذشته است. مي

اش نيست. ولي  در تهران هم دكترها گفته بودند كه اميدي به زندگي
همايون، با وجود آنكه دست و بالش نيز خيلي باز نبود. تمام تالشش 

انگلستان فرستاد و در يک بيمارستان خوب بستري را كرد و او را به 
تر از دست هر انساني است. تالش  كرد. اما دست تقدير هميشه قوي

اي است و  براي جنگيدن با واقعيت، تالش بيهوده و خسته كننده
 سخت آزار دهنده.

آوردم كه  بخاطر مي ,اين تنها باري بود كه در طول اين ساليان دراز 
خواهي چكار  ش را از دست داد. گفتم: حال ميا همايون خونسردي

روم خانه... و تا حالم  كني؟ گفت: روزنامه را خودت اداره كن من مي
آيم. هيچكس را هم  ام، بيرون نمي خوب نشده و تا آرام نشده

 و رفت. .بينم خواهم به نمي
شب، بعد از اينكه كارها روبراه شد و از اداره روزنامه بيرون آمدم، 

شان. چراغ اطاق خوابش روشن بود. زنگ زدم و مدتي  خانه رفتم در
اي  كسي در را باز نكرد. بار ديگر. بازهم سكوت. فايده .معطل شدم

اي به  نداشت. معلوم بود كه با خودش خلوت كرده است و عالقه
مان.  ديدن كسي ندارد. هيچكس. راهم را كشيدم و برگشتم خانه

تر شده بود.  روزنامه پيدا شد. آرامچهار روز بعد سرو كله همايون در 
ت و من ستر و الغرتر. رفتم اطاقش. او پشت ميزش نش ولي تكيده

اي به حرف زدن  هاي جلو ميزش. هيچكدام عالقه روي يكي از صندلي
نداشتيم. نزديک به پنج دقيقه هر دو ساكت مانديم. ولي باالخره 

كردي؟  شكست. گفتم: اين چهار روز چه مي بايست سكوت مي مي
تر  حاال راحت“گفتم “ تمام مثنوي را از سر تا ته خواندم“جواب داد: 

و از بعد از ظهر آن روز “ تر. تر كه نه. ولي آرام راحت“گفت “ هستي،
كارش را شروع كرد. به خودش مسلط شده بود و آن خروش 

 نشست. خاموش درون وجودش داشت فرو مي
 

بايست  در يک جلسه، ميها بعد، در پاريس. يک بعد ازظهر  سال 
هاي  نويس بينيم و شبش هم دوره شام ماهانه روزنامه همديگر را به

كردم و آن  مقيم پاريس بود و جلسات شام ماهانه را من اداره مي
 شب قرار بود بعد از شام همايون برايمان سخنراني كند.
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  :نويسي مرا رها  كنم كه همه عمرم، اين روزنامه فكر نمي“گفت

كنم كه در واقع  نويسم، حس مي من وقتي دارم چيزي ميبكند. 
يک گوشه از وجودم از طريق قلم روي كاغذ جاري است. چه 
جور بگويم اين احساس را دارم كه آن نوشته، يک قسمت از 
وجود خود من است. اما هركس بهرحال در چند جهت زندگي 

خواهد كه در زندگي اطراف خودم اثر  كند. خيلي دلم مي مي
كنم براي مسائلي كه توي جامعه  اشته باشم. اغلب حس ميد

خواهد اين  هائي در ذهن من هست. دلم مي وجود دارد. راه حل
 ها را تجربه كنم. راه حل

 
  آنشب اين حرف همايون بنظرم نوعي تعارف آمد. ولي بعدها

ن پول ندارد. وگويد. همايون اصالً نوسي ديدم واقعاً راست مي
ا وقتي در فرانسه بود. حتي كاغذهاي حتي همين االن. ت

كردم. من ترديد دارم كه در همه  اش را من پر مي مالياتي
عمرش حتي يكبار نشسته و يک دسته اسكناس را شمرده 

 باشد.

 
  وقتي آن اوايل جمهوري اسالمي سعي داشتند براي هركس

تا جرم جزائي و اخالقي و مالي و شريعتي پيدا  هفت و هشت
نديدم كه او را متهم كرده باشند كه جائي و وقتي كنند، هيچ جا 

 در يک مسئله مالي آلوده شده باشد.
 
 
درجلسه بعد از ظهر، همايون حاضر شد. اما كمتر از معمول حرف زد  

 .العمل خاصي از خودش نشان نداد و مرتب قهوه خورد. و عكس
من “ها متفرق شدند. همايون گفت  وقتي جلسه تمام شد و بچه

توانم در جلسه شام شركت كنم و طبعاً حرف هم  ميامشب ن
 شيها چرا؟ چه اتفاقي افتاده؟، لب“با حيرت گفتم، “ توانم بزنم. نمي

را بهم فشرد و گفت: متاسفانه امروز صبح پدرم در تهران فوت 
كرده. من حسابي جا خوردم و گفتم: چرا چيزي بمن نگفتي؟ چرا در 

ه آدم مال خودش است. چرا غص“اين جلسه شركت كردي؟ جوابداد: 
 “ديگران بايد درش شركت كنند.

تر از روزي بود كه مادرش درگذشت. شايد به اين  خونسردتر و آرام 
دليل كه از روزي كه ايران را ترک كرده بود، پدرش را نديده بود. 

مان را روئين تن  شايد به اين دليل كه فاجعه جمهوري اسالمي همه
تر بود. شايد به  دليل كه به مادرش نزديکكرده است. شايد به اين 

 اي شده بود. اين دليل كه حاال خود او نيز رئيس خانواده
سال بعد، همايون از پاريس رفت و مقيم ژنو شد. يک عمل  چنددر  

جراحي بسيار دشوار را بر روي پاي خودش تحمل كرد. او در عنفوان 
يار قهرمانانه نوجواني، طي يک حركت سياسي كه براي آن روزها بس

نمود، قسمتي از پاي خودش را از دست داده بود و بهمين دليل به  مي
 تر راه برود. رفت و با اين عمل، توانست راحت دشواري راه مي

طبعاً سفر به سويس، باعث شد كه ما كمتر همديگر را به بينيم. ولي  
و كرديم  از فرصت استفاده مي ما آمد و او گاه به گاه به پاريس مي

خورديم. ولي اين مهاجرت دوم، يک لطمه  ناهار يا شامي با هم مي
و از خوردن، به معناي  هستم اساسي ديگر به من كه سخت شكمباره

برم زد و آن اينكه ما را از خوردن غذاهاي  واقعي كلمه لذت مي

العاده خوشمزه همسرش هما خانم زاهدي محروم كرد. هما  فوق
ي واقعي هم “كوردون بلو“دارد، يک خانم در كنار صدها حسن كه 

كند، يک غذاي استثنائي  اي كه وي با باقال درست مي هست و كوفته
 است.

تر شد و با پشتكاري  در سويس همايون از نظر سياسي بسيار فعال 
نمود يک تشكيالت سياسي  انگيز كه از سن و سال او بعيد مي حيرت

تر قادر هستيم كه در يک ها متاسفانه كم فعال بوجود آورد. ما ايراني
وابستگان يک   مع بزرگ سياسي دور هم جمع شويم و مثل همةتمج

سازمان سياسي، مشكالت و مسائلمان را با گفتگو و درون سازمان 
دائماً با او ها،  حل و فصل كنيم. بهمين دليل در تمام اين سال

كند و من به عنوان يک  مشكالت مختلف دست و پنجه نرم مي
عالقمند دائماً با تحسين و اعجاب كارهايش را از دور تماشاچي 
 كنم. تماشا مي

يک شب تازه از سركار به منزل بازگشته بودم كه تلفن زنگ زد و  
زد، پرسيد كه  خانمي كه انگليسي را با لهجة غليظ پاكستاني حرف مي

آيا من خودم هستم )!!( و وقتي مطمئن شد شماره تلفن داريوش 
به چه دليل انتظار دارد كه من شمارة تلفن “. گفتم همايون را خواست

دانم بدهم؟ در حاليكه  او را به خانم ناشناسي كه هيچ چيز از وي نمي
دانم اين خانم ناشناس شماره تلفن خود مرا از كجا  حتي نمي

شماره تلفن مرا در دفتر “معذرت خواست و گفت كه “ گيرآورده است.
يش نوشته شده بود براي تماس با برادر همايون يافته است كه جلو

 “داريوش همايون.
گفت. بعد از آنكه برادر همايون از ايران خارج شد و به  راست مي 

پاكستان رفت. بخاطر امنيت و ايمني دوجانبه، دو برادر توافق كردند 
ها بود كه اين  كه از طريق من با هم رابطه داشته باشند. ولي مدت

از پاريس رفته بود و برادرش هم در  رابطه قطع شده بود. همايون
 پاكستان سخت با كارهاي خويش مشغول شده بود.

گفتم چرا خود برادرش به من تلفن نكرد؟ زن يک لحظه مكث كرد و  
ها گفت: خود او؟ متاسفانه خود او  با امساک و امتناع خاص ما شرقي

ديگر قادر به تلفن كردن نيست. او در يک حادثه مشكوک قطار جان 
 “خود را از دست داد.

پشت تلفن خشكم زد. نفسم بند آمد. داريوش همايون البته با افكار  
تر،  فلسفي و سياسي برادرش موافق نبود. ولي مثل هر برادر بزرگ

دانستم چه بايد  برادر كوچک خود را دوست داشت و من واقعاً نمي
به وي بكنم. باالخره شماره تلفن خانم را گرفتم و گفتم كه همايون 

 تلفن خواهد كرد.
گوشي را گذاشتم و ساعتي فكر كردم و بعد به همايون تلفن زدم و  

خانمي به اين شماره در لندن، كه از پاكستان آمده است، “گفتم كه 
دو روز بعد كه ديگر مطمئن “ پيغامي برايت دارد. بهش تلفن كن.

در را بودم. از ماجرا خبردار شده است. بهش تلفن كردم كه مرگ برا
تسليت بگويم. طبيعي بود كه اوقاتش تلخ باشد. ولي طبق معمول 

تو كه از ماجرا خبر “اش احساساتش را بروز نداد و گفت:  هميشگي
ها، مشكل خبر  ما آذربايجاني“گفتم “ داشتي، چرا خودت خبر ندادي؟

 قانع شد.“ دهيم. مرگ كسي را به كسي مي
ها راهي  يادي گرم بود. ظاهراً گرمي اجاقفضاي رستوران، حتي براي ماه خرداد، ز 

زد. همايون گفت: برويم  يافت و در محوطه كوچك رستوران چرخ مي به بيرون نمي
هاي كم برگ خيابان  شود زير درخت تر است و مي بيرون... بيرون قطعاً خنك

 “شاهرضا كمي قدم زد.
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هاي خيابان، اجازه  چراغها و  آمديم بيرون. آسمان پراز ستاره بود. ولي چراغ اتومبيل 
يك وقتي در مقابل گرما، مردم فقط “داد. همايون گفت:  تلؤلو به ستارگان نمي

توانستند خودشان را باد بزنند. بعد توانستند اطاق خودشان را خنك كنند. بعد  مي
رود.  تمام خانه را و بعد تمام يك ساختمان را. باالخره اينجور كه تكنولوژي پيش مي

شايد هم يك “گفتم: “ خواهد توانست همة يك شهر را خنك كند. بشر بزودي
اينجا ديگر كار كمي مشكل خواهد شد. چون  .مملكت را و بعد همه كرة زمين را

نصف كره زمين را بايد گرم كرد و نصف ديگر را خنك. شايد هم يك روز موفق 
ان هواي بشوند كه هواي گرم و سرد زمين را با هم مخلوط كنند و برسيم به هم

تواني  ها را باال انداخت و گفت چرا نه؟... تو نمي همايون شانه“ هميشه بهار بهشتي.
اي است؟ گفتم: در جاه طلبي مطبوع تو...  تصور كني كه مغز آدميزاد چه معجزه

گفت: “ ظاهراً در اين پيشرفت تكنولوژي، جائي هم براي من تو وجود خواهد داشت.
توانيم براي  ژي نيستيم و در اين مورد خاص كاري نميمن و تو البته اهل تكنولو“

توانيم براي آنهائي كه اهل تكنولوژي هستند و دانش  بشريت انجام بدهيم. اما مي
ام كه گاهي يك  فراهم كنيم. من به چشم ديده كار اينكار را دارند. امكان و وسائل

يرد. كار من و گ مشكل ساده كه بسادگي قابل رفع است جلوي يك كار عظيم را مي
تو اين خواهد بود كه آن مشكل ساده را پيدا كنيم و كنارش بزنيم. البته اسم ما 

خ نخواهد رفت. ولي خودمان خواهيم دانست كه اگر ما نبوديم آن كار يتوي تار
رفت. همين يك نكته كوچك براي خوشحال كردن من كافي است. ترا  پيش نمي

ها نيازي  ايم و مرده نويسند. من و تو هر دو مرده يوقتي تاريخ را م“گفتم: “ دانم. نمي
سّر موفقيت اين است كه “منظور مرا فهميد و خنديد و گفت: “ به خوشحالي ندارند.
 “هميشه آماده باشي.

درآن لحظه معناي واقعي حرف او را نفهميدم و بنظرم يک جور  
وم اي پيش آمد كه من مفه چند سال بعد، حادثهولي آمد.  طفره رفتن

 را از نظر همايون درک كنم.“ آماده بودن“ واقعي
نمايندة روزنامه آيندگان در شميرانات، به سبک مرسوم آن زمان،  

اي از اهالي  مجلس جشني را از طرف روزنامه ترتيب داده بود كه عده
تجريش درآن شركت كنند و طبعاً همايون و من هم بايد در اين 

ي در سينمائي كه قرار بود اين ا جلومكرديم. وقتي  جشن شركت مي
بود و انبوهي از بپا اي  جشن در آن برگزار شود رسيديم. هنگامه

آوردند و منتظر  هاي جغله، بهم فشار مي ها و نوجوانان و جوان بچه
ها البته  ها به درون سرازير شوند. اين بچه بودند كه در باز شود تا آن

دانستند و  نمي چيزي از روزنامه و سياست و مسائل اجتماعي
ها را فقط اسم چند تا خوانندة نيمه معروف كه قرار  فهميدند و آن نمي

د، به آنجا كشيده بود. نمايندة روزنامه به نبود در آن شب آواز بخوان
اتفاق چندتا از دوستانش بزحمت براي ما راهي باز كرد و مارا به 

شديم كه ده داخل برد و آنجا بعد از آنكه نفسي تازه كرديم، متوجه 
بيست تا از مقامات و محترمين محلي نيز حضور دارند و دو رديف اول 

اند. سري تكان داديم و در دو صندلي كناري  ها را اشغال كرده صندلي
رديف اول جا گرفتيم و بعد در را باز كردند و در چند لحظه تمام 

هاي نوجوان، مثل مور و ملخ، اشغال  هاي سالن را بچه مچه صندلي
اي ماموران باصطالح انتظامات زحمت كشيدند تا  ردند. چند دقيقهك

ها را فرو بنشانند و بعد نماينده روزنامه  سرو صداي گوشخراش بچه
اي از تأسيس  پشت تريبون رفت و خير مقدمي گفت و تاريخچه

چهره درخشان ادب معاصر  وروزنامه را حكايت كرد و بعد، از اينكه د
در آن جلسه حضور داريم ابراز خوشحالي كرد  )يعني بنده و همايون!(

و در ميان حيرت شديد من و البته همايون، خواهش كرد كه اول بنده 
 و بعد همايون، سخناني براي حضار بيان كنيم.

من پشت تريبون رفتم و از آن جا به سالن نگاه كردم. هيچ قرار و  
بجز ده  سابقه قبلي نبود كه ماها صحبتي بكنيم و مستمعان محترم

پانزده نفري در دو رديف جلو، يک مشت بچه بودند كه به خود 
پيچيدند و انتظار داشتند كه اين مقدمات بيهوده هرچه زودتر به  مي

ها بيايند و آوازشان را بخوانند. احساس اوليه و  پايان برسد و خوانند
غالب من اين بود كه اين حضار گرامي، اهل حرف و سخنراني 

راين خيرمقدم كوتاهي گفتم و براي آنكه گناه را گردن نيستند. بناب
حاضرين و گردانندگان جشن نياندازم اضافه كردم كه چون از قبل 

 اطالع نداشتم آمادگي براي صحبت ندارم.
يكي دو نفر اينجا و آنجاي سالن دستي زدند ومن از پشت تريبون  

قانه دلم پائين آمدم و همايون آماده شد كه پشت تريبون برود. صاد
 سوخت. بحالش مي

همايون پشت تريبون رفت. نگاهي به سالن انداخت و قطعاً مثل من  
هايم را  از متوسط سن شنوندگان خود دچار حيرت شد و من چشم

بينم. ولي سكوت همايون  هم گذاشتم كه حالت سرخوردگي وي را نه
در انتظار ساكت شدن سالن كمي به طول انجاميد و من العالج 

نم را گشودم. سالن با سخنراني روبرو شده بود كه پشت چشما
كرد و ناچار بتدريج  تريبون ساكت ايستاده بود و حاضران را نگاه مي

دارهاي رديف اول و دوم را  ساكت شد. همايون در حاليكه سن و سال
هاي سالن گفت:  داد، با اشاره به بچه مچه مورد خطاب قرار مي

ها، اين  ها هستند. اين جوان نصاحبان اصلي اين مملكت، اي“
ها كه بايد اين مملكت را اداره كنند. اين  ها، اين از راه رسيده نوجوان

 “نسل تازة هوشمند!
سالن ناگهان ساكت شد. سكوت محض. صاحبان اصلي مملكت از  

گفت دچار حيرت شده بودند و  اينكه كسي در بارة آنان سخن مي
ها مطرح است.  يگري در بارة آنخواستند بدانند چه نكتة تازة د مي

ها  ها مدت اي صحبت كرد و پائين آمد و بچه همايون بيست دقيقه
 برايش دست زدند.

تو “گشتيم، گفتم:  هايمان برمي آخر شب وقتي با اتومبيل من به خانه 
دانستي كه امشب بايد صحبت كني؟ آنهم براي يک مشت بچه؟  مي

راني توي ذهنم حاضر دارم. نه! ولي من هميشه يكي دوتا سخن“گفت 
 “آدم بايد هميشه آماده باشد.

ساعت يازده “گفتم: ساعت چنده همايون؟ همايون نگاهي به ساعتش كرد و گفت  
دانستيم كه فردا  ميو از هم جدا شديم ولي هر دو  “است. بايد برگشت خانه.

 همديگر را خواهيم ديد.
* * * 

 
كه همايون يكي از نياسياست ايراني، در  اينروزها، تقريباً همة دست اندركاران 

بهترين متفكران سياسي دست راستي است ترديد ندارند ولي جالب اينجاست كه 
ايراني، همايون را تنها متفكر سياسي در  شان يبسياري، بخصوص در ميان چپ اند

دانند. اين تصور دوم بيش از حد حسادت برانگيز و بيش  راست ايرانيان مي“ كمپ“
دانم كه هر بار، وي  كنم. ولي مي خطرناک است. و من آنرا هرگز تكرار نمي از حد

هاي وي گوش  كند. همه، از راست وچپ، به دقت به حرف مي حسخني تازه، مطر
مخالف  توان يموافق بود، م توان يكنند. زيرا با افكار و عقايد داريوش همايون، م مي

هي مخالف بود. ولي وي را هرگز توان، مثل خود من، گاهي موافق و گا بود. مي
 توان نديده گرفت. نمي

در عرصه سياست ايران، داريوش همايون حضور دارد و حضور او در هرحال به نفع  
 ايران است. عمرش دراز باد.

 وه كه چه پر نوشتم!   
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 و مسئله توسعه و نوسازي ايران« ي رضاشاهيهابچه»
 
 

                               
 فتگو با دكتر علينقي عاليخانيگ 

 

شمسي در تهران به دنيا آمد. تحصيالت ابتدائي و متوسطه را در  1307علينقي عاليخاني در سال 
همين شهر گذراند و پس از اخذ ليسانس حقوق از دانشگاه تهران براي ادامة تحصيل به فرانسه 

 د.رفت و موفق به دريافت درجة دكتراي دولتي در رشته اقتصاد ش
در كابينه اميراسداله علم پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و  1341در سال  

ايجاد وزارت اقتصاد, عاليخاني با سمت وزير در رأس اين وزارتخانه جديدالتاسيس قرار گرفت و 
يدا نيز ي حسنعلي منصور و امير عباس هوها دولتاين مقام را در بيشترين سالهاي دهه چهل در 

 حفظ كرد.
روابط وي با علم صميمي, با منصور رسمي و با هويدا الاقل در سالهاي اوليه دوستانه بود. در سال  

به علت ناهم آهنگي با هويدا و در پاره اي موارد با شاه از وزارت اقتصاد استعفا داد و به  1348
 رياست دانشگاه تهران منصوب شد.

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و چهره هائي كه در كنار نام  ها نام نيتر يميقدتالش ـ يكي از 
نام دكتر علينقي عاليخاني  شود يمداريوش همايون شنيده و مالحظه 

است. اين همراهي به بسي سالهاي قبل بازمي گردد به بسيار قبل از 
مناصب علمي, دانشگاهي يا دولتمداري شما, به دوران نوجواني و 

محصلي. دوراني كه اتفاقاً از نظر تاريخ ايران بسيار دوران پرشور 
را از  ها نياپرالتهاب و در عين حال پراهميت بوده است. بهتر است 

زبان خودتان بشنويم. نخستين برخورد و آشنائيتان با داريوش 
 همايون چگونه و در چه رابطه اي بود؟

 
ريوش آشنا شدم. سال پيش با دا 60يعني  ۱۳۲۲ـ من در سال  دكتر عاليخاني

چگونگي آشنايي امان هم به اين صورت بود كه يكي از دوستان مشتركمان 
پيشنهاد كرد دور هم جمع شده و در مورد مسائل ايران صحبت كنيم. البته در حد 

دعوت شده بودم پذيرفتم.  ها جلسهقدرت فكري همان سن و سال. منهم كه به اين 
سن پزشكپور, خداداد فرمانفرمائيان و شايد در اين جلسات با داريوش و همچنين مح

يكي دو نفر ديگر آشنا شدم. همه ما در واقع نوجواناني بوديم بشدت تحت تأثير 
تبليغات دورة رضاشاه. براي نخستين بار در تاريخ ايران, رضاشاه بگونه اي عميق و 
 گسترده روحيه اي ملي ايجاد كرده بود. و براي ما برخالف نسل پيشين تاريخ

كه گويا, كمتر  ميكرد يمعبارت بود از تاريخي پرافتخار و در اين امر تا حدي مبالغه 
 كشوري اساساً شبيه به ما در جهان وجود دارد.

با چنين روحيه اي به يكباره با اشغال ايران روبرو شديم. در اثر اشغال كشور توسط  
آشفتگي فراگرفت  كشورهاي خارجي به ناگاه همه چيز بهم خورد و سراسر كشور را

و چنين وضعيتي براي ما بسيار زننده بود و بيش از هر چيز با آن تصوراتي كه 
نسبت به كشور خود داشتيم در تضاد قرار داشت. اين اشاره اي را كه به تاريخ ايران 
كردم, مهم است در نظر داشته باشيد. زيرا حقيقتاً تا زمان رضاشاه كتابي كه در مورد 

درستي نوشته شده باشد و يا از روي آن تدريس شود وجود نداشت. تاريخ ايران ب
آشنائي با تاريخ ايران به معناي درست كلمه از همان زمان آغاز شد و پيش از آن 

ي شاهنامه و همان چيزي كه در ها داستانتاريخ ايران معجوني بود آميخته با 
 .شد يمي قديمي درس داده ها خانهمكتب 

 
 
o  يكباره در ميان جمع خود با فردي رو به رو شدم كه

را نه تنها بقدر كافي زيبا بلكه داراي محتوا  مسائل
و از اين  گفت يمو با منطق سخن  ديكش يمبه قلم 

 نظـر در جمع مـا فـرد برجسته اي بود.
 
 
o  دم. شنا شآدر نهضت محصلين با افراد ديگري نيز

نادر نادرپور بود، كسي كه در سن و  ها آنيكي از 
سال من و داريوش، سيزده چهارده ساله، طبعي 

 .گفت يمروان داشت و در نهايت راحتي شعر 
 
 
o  بعد از نهضت محصلين داريوش و من و تني چند از

دوستان رفتيم و به اصطالح خودمان انجمن مخفي 
شد كه  درست كرديم اما بعدها اوضاع به گونه اي

 به صورت علني ادامه يافت. ها تيفعال
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ان و تحت چنين اوضاعي من با داريوش آشنا شدم. آنچه از بهر حال در اين زم 
همان نخستين مراحل چشمگير بود, قدرت نويسندگي وي بود. قدرت نويسندگي 

رسم بود ـ شايد هنوز هم باشد ـ كه مطالب را با  ها زمانهمراه با استدالل. در آن 
د, اما با توجه تأثير گذاري شديد احساسي نوشته و سعي در زيبائي كالم داشته باشن

كمتري يا ناچيزي به محتوا. ما به يكباره در ميان جمع خود با فردي روبرو شديم 
, آنهم نه تنها بقدر كافي زيبا بلكه داراي محتوا. او با كشد يمكه مسائل را بقلم 

. از اين نقطه نظر داريوش در ميان ما كامالً فرد برجسته اي گفت يممنطق سخن 
 بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داريوش همايون در بيست سالگي
 

تالش ـ به اين ترتيب آشنائي شما مصادف بود با يک سري 
به  ها نشستو بحث و گفتگو بر سر اوضاع ايران. آيا اين  ها نشست

 يا اقدامات عملي نيز منجر گرديد؟ ها تيفعال
 

«. نهضت محصلين»ـ چيزي شبيه به حزب درست كرديم بنام  دكتر عاليخاني
كه متاسفانه در  ها آندر آن نهضت محصلين با افراد ديگري نيز آشنا شديم. يكي از 

گذشته است, نادر نادرپور بود. او هم در ميان ما و در سن و سال ما بسيار جالب بود. 
ساله با طبعي روان و در  ۱۴ـ  ۱۳كسي در سن و سال من و داريوش, آنزمان حدود 

 بگويد. آنهم اشعاري خوب.شعر  توانست يمنهايت راحتي 
داريوش و من و تني چند از دوستان رفتيم و به «, نهضت محصلين»بعد از  

مخفي درست كرديم و اين قسمت دوم كار بود. بعدها « انجمن»اصطالح خودمان 
ي ما بصورت علني ادامه يافت. در اين ها تيفعالهم اوضاع به گونه اي شد كه 
رفت كه منهم با او بودم همراه  است يرانياب پان مرحله پزشكپور از يك سو به حز

با يكي از دوستانمان بنام محمد رضا عاملي. از نقطه نظر فكري دكتر عاملي از 
. با قدرت فكري استثنائي و ام دهيدافرادي بود كه من در زندگي خود  نيتر برجسته

يش هرگز هم نفهميدم كه چرا چنين شخصيتي را كه جز كارهاي مفيد در زندگ
 نكرده بود, در اين نظام به اصطالح جمهوري اسالمي ايران كشتند.

در اين زمان داريوش چندان تفاهمي با برخي از همكاران من نداشت. با خود من  
چرا, اما با همكارانم نه. لذا راه جداگانه اي در پيش گرفت. كه البته من ديگر 

عازم اروپا شده و در آنجا كم و اقدامات بعدي وي را پيگيري نكردم و بعد از آن هم 
 بيش از ايشان باخبر بودم.

 
عضويت  ها آنيي را كه قبل از عزيمت به اروپا در ها سازمانتالش ـ 

؟ البته با توجه به سن و سالي كردند يمداشتيد, چه اهدافي را دنبال 
 تواند ينمكه در آن بسرمي برديد, صحبت از اهداف چندان دقيق 

انگيزه و موتور  ستيبا يمآرمان و اهدافي  باشد. اما بهرصورت
 محركه جمع شما بوده باشد.

 
. و ميكرد يمـ ما در آن زمان از يك ناسيوناليسم كلي پيروي  دكتر عاليخاني

نسل پيش از خودمان را هم كه در رأس امور بودند قبول نداشتيم. معتقد بوديم اين 
يل اين طرز فكر هم چندان نسل وظيفه خود را بدرستي انجام نداده. راستش دل

از همه آن احساس  تر مهم. اما ميديشياند يمروشن نبود. ولي بهر صورت اين گونه 
خطري بود كه در ما همزمان با پيدايش حزب توده و گرايش به سمت شوروي, 

مسئله اين است كه  نيتر مهم, ميكرد يمايجاد شده بود. ما بيش از پيش احساس 
نيز داستان آذربايجان كامالً  ها دورهنيفتد. در همان  ها روسكشور ما به چنگال 

و  ها زهيانگوجوه عام و كلي  ها نيابي جا نيست.  ها ينگراننشان داده بود كه اين 
اهداف ما بود, اما اگر بخواهيم از اهداف سياسي روشن و دقيق صحبت كنيم, چيزي 

آن بحثي صورت نگرفته براي عرضه نداشتيم. شايد تنها چيزي كه هيچگاه در مورد 
و آن را بعنوان اصل پذيرفته بوديم, مسئله بقاي نظام مشروطه سلطنتي در ايران 

 .ميشد ينمبود. در اين زمينه هم اما وارد جزئيات 
 

تالش ـ در واقع پيكان اصلي مبارزة شما متوجه نيروهاي خارجي بود 
 د.كه در آن دورة تاريخي در ايران نقش تعيين كننده اي داشتن

 
ـ يك بخش قضيه مربوط به اين امر بود. اما همانگونه كه گفتم  دكتر عاليخاني

 ميكرد يمما معتقد بوديم كه كشورمان بايد به آن گذشتة پرافتخاري كه گمان 
ي پيش از ما به اندازه كافي تالش ها نسلداشته, باز گردد. و براين باور بوديم كه 

اما اينكه حال خودمان چگونه به اين هدف  تا به اين هدف دست يابند. اند نكرده
 برسيم, برايمان كامالً روشن نبود. راستش در آن زمان, چندان هم از خودمان

كه چگونه؟ فقط به اين امر كلي باور داشتيم كه ايران بايد پيشرفت  ميديپرس ينم
كند و در ردة كشورهاي بزرگ جهان قرار گيرد. كه البته جنبة احساساتي اين نظر 

 بيشتر بود تا جنبه تحليلي آن.
 

تالش ـ در دوران اقامت در اروپا آيا ارتباط شما با همايون كماكان 
 برقرار بود؟

 
همچنان به فعاليت  دانستم يمـ غيرمستقيم از او خبر داشتم و  دكتر عاليخاني

ي خيلي تندرو ناسيوناليست ها گروهو به يكي از  دهد يمسياسي در ايران ادامه 
براي من روشن  كنم يماست. با توجه با آشنائي كه با داريوش داشتم گمان پيوسته 

 بود كه او بدنبال راهي بود كه انرژي خود را در راه كشورش صرف نمايد.
 

تالش ـ صحبت از حزب تندرو ناسيوناليستي كرديد. حتماً منظورتان 
همان حزبي است كه در طول زندگي سياسي داريوش همايون 

ن ابزاري عليه ايشان مورد بهره برداري قرار گرفته همواره بعنوا
 (1330است. حزب سومكا )حزب سوسياليست ملي كارگران /
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ـ بله! اگر كسي بخواهد آن را بهانه كرده و ايرادي بر داريوش  دكتر عاليخاني
بگيرد امري است جداگانه. اما اگر بخواهيم واقعبينانه به مسئله نگاه كنيم, واقعيت 

ه داريوش فردي بود كه احتياج داشت, با آن فكر و تن پويا و جوان و با اين است ك
آن روحية ملي, بتواند از خود چيزي نشان دهد. و چون هيچگونه تفاهمي با تنها 

, و است يرانياحزبي كه در واقع مطابق ميلش بود يعني همان حزب پان 
و  برخوردهاي شديدي كه با دوست نزديك خودش يعني پزشكپور داشت

با آن حزب كار كند, لذا خواه نا خواه به طرف ديگر كشيده شد. اين  توانست ينم
. اتفاقاً ديپسند يمو  رفتيپذ يمبدين معنا نيست كه وي همه حرفهاي آن حزب را 

بعدها هم كه خود من با وي در اين مورد صحبت كردم, توضيح داد كه او آن زمان 
ا بگونه اي پيش برد نداشت. و همانگونه كه ر شيها تيفعالچيزي جز اين كه بتواند 

را قبول داشت. از نقطه نظر فكري هم  ها آنگفتم, بدين معنا نبود كه همه حرفهاي 
 سر بود. ها آندر واقع از همة 

 
كه آقاي همايون در نقد گذشته خيلي پيشروتر  رسد يمتالش ـ بنظر 

زب سومكا . ارزيابي خود ايشان از حكنند يماز مخالفان خود حركت 
اين است كه اين حزب سرتا پا تقليدي از حزب نازي آلمان بود ـ 
البته بجز جنبه يهودي ستيزي آن. اما چرا افرادي در سن و سال شما 

, آيا واقعاً گروه و ديشد يمبه احزابي شديداً ناسيوناليت جذب 
تشكيالت ديگري كه بتواند از اين روحيات ملي پرورش يافته در 

 ه بهره بهتر و مفيدتري ببرد, وجود نداشت؟دوران رضاشا
 

ـ گويا نبود! تنها حزب ديگري كه وجود داشت حزب توده بود. و  دكتر عاليخاني
اين نكته را هم بشما بگويم, بسياري از افرادي كه به حزب توده پيوستند, در 

ي نوعي گمگشتگ ها آنواقعيت با روحيه ناسيوناليستي خود به آن سو رفتند. ولي در 
شايد راه حل اين باشد كه به اين صورت اقدام  كردند يم. و فكر شد يممشاهده 

كنند. خيلي از اعضاي حزب توده نيز ريشه گرايششان برخاسته از وجه ناسيوناليستي 
براي خود چنين  ها آن. شايد داد يمبود كه فقط به همين صورت خود را نشان 

سيه وجود ندارد. حال كشور شوروي كه چيزي بنام رو دادند يممسئله را توضيح 
تازه اي خواهند  ي جديدي است كه دنيايها انساناست و شوروي نيز متشكل از 

ساخت. ولي براي ما خير, چنين نبود. ترس از شوروي و در واقع اين روسيه بود كه 
پشت سر اسم شوروي پنهان شده بود. طبق تجربة تاريخي كه طي كرده بوديم 

همچنان خواهان غلبه بر ما و چنگ انداختن به  ها آنبوديم كه  مرتباً نگران اين
. بهرحال در آن دوران جوانان كشور از هر ميكرد ينمكشور ما هستند و اشتباه هم 

ايران را به جلو پيش برد. البته حزب  توان يمگروه بدنبال راه حلي بودند كه چگونه 
هب بي خداي ماركسيستي توده پشت سر خود به ميزان هنگفتي كتاب و آثار مذ

 داشت و ما هيچ چيز نداشتيم.
 

ي آقاي ها شهياندي ناسيوناليستي از ها شيگراظاهراً تالش ـ 
درک ايشان در اين  رسد يمهمايون جدايي ناپذير است. اما به نظر 

از اساس  ميشناس يم« ناسيوناليسم ايراني»زمينه با آنچه ما از 
يوناليسم را به معناي بازگشت متفاوت است. در حاليكه بسياري ناس

ايران و تالش براي حفظ هويت و فرهنگ « پرافتخار»به گذشته 
ي آقاي همايون مملو از ها نوشتهو  ها گفته, برعكس دانند يمايراني 

نقد اين هويت, فرهنگ و گذشته بوده و شرط بقاي ايران و يافتن 
و بدر آمدن از جايگاهي در خور احترام در جهان امروز را اتفاقاً كندن 

. نظر شما در اين باره چيست و ناسيوناليسم دانند يماين گذشته 
 ؟ديكن يمداريوش همايون را چگونه تعبير و ارزيابي 

 
ـ ببينيد! بين ايندو هيچگونه تعارضي وجود ندارد. هركدام را بايد  دكتر عاليخاني

ن آغاز گفتگو و دوران خودش ديد و سنجيد. من در هما (context)در آن بافتار 

چه  ميكرد يمو فكر  ميشد يماشاره كردم كه ما بعنوان نوجواناني دور هم جمع 
. و اين تغييرات در كند يم كنيم. طبيعي است كه بتدريج طرز فكرها تغيير پيدا

ي گذشته روز به روز سرعت بيشتري يافته است. به اين دليل كه جهان به ها دهه
ل, پنجاه سال پيش كامالً متفاوت است. بنابراين دنيائي بدل شده كه با دنياي چه

اگر شما امروز بازهم چشمتان بطرف گذشته باشد و توجهي به شرايط كنوني و 
گرايش به آينده نداشته باشيد, كه جاي تأسف خواهد بود. مسئله مهم اين است كه 

 درس بهتر بسنجيد, احياناً ديتوان يم, احياناً ديشو يموقتي شما از احساسات دور 
كه بايد به فكر  ديشو يم, كتاب بيشتر خوانديد و بيشتر فكر كرديد, متوجه ديا خوانده

جامعة روز و فرداي اين جامعه باشيد. اما در اين ميان نكته اي پراهميت وجود دارد, 
و مردماني كه  ديا نكردهبدين معنا كه بهر حال وقتي احساس كنيد كه از صفر شروع 

دستاوردهاي بزرگي  اند توانسته, تحت شرايط خاص اند كرده در اين منطقه زندگي
براي تمدن بشري داشته باشند, اين پشتگرمي فوق العاده اي است, كه شما از آن 

يي است كه ما در ايران داريم و ابداً نبايد آن را ها عاملو اين يكي از  ديبر يمسهم 
ه خيلي از كشورها اين دستكم بگيريم. بايد واقعاً به اين مسئله توجه كنيم ك

يي كه در كشور ما به رغم تمام بدبختي ها انساناحساس پشتگرمي را ندارند و آن 
, در اين آب و خاک ريشه دارند, ريشه اي كه ديگران فاقد اند شدههائي كه متحمل 

. اينكه داريوش مينيب ينم ها نياو فارغ از آن. بنابراين من هيچ تعارضي بين  اند آن
, در واقع برپاية همين گذشته اي است كه صحبتش كند يمو فكر  نگرد يمبه آينده 

 است يرانيارا كردم. اين البته معنايش اين است كه اگر شما امروز بخواهيد پان 
 بشويد, شايد توجه به تغيير شرايط ايران و جهان داريد.

 
تالش ـ البته شايد به همان گونه اي كه آقاي همايون مي گويند و 

 .خوانند يمايران را تخته پرش مناسب براي آينده  گذشتة
 

ـ ببينيد! وقتي من مي گويم چقدر خوب ايشان بلد هستند,  دكتر عاليخاني
 را درست بنويسند, همين است. ها حرف

 
تالش ـ اقامت شما چه مدت در خارج طول كشيد و چه زماني به 

 ايران بازگشتيد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  ما در آن زمان از يک ناسيوناليسم كلي
و نسل پيش از خودمان  ميكرد يمپيروي 

را هم قبول نداشتيم و معتقد بوديم كه 
وظيفه خود را به درستي انجام نداده است 

بود البته دليل اين طرز فكر چندان روشن ن
از همه احساس خطري بود كه  تر مهماما 

درما همزمان با پيدايش حزب توده و 
گرايش به شوروي ايجاد شد. ما بيش از 

مسأله  نيتر مهمپيش احساس كرديم 
 ها روساين است كه كشور ما به چنگال 

 يفتد.ن



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

29 

 

 

سال در  7به ايران برگشتم و  ۱۹57از ايران خارج و  ۱۹50ـ من  دكتر عاليخاني
خارج بودم. وقتي برگشتم از اولين كارهايم, ديدن داريوش بود. كامالً احساس كردم 
كه در اين مدت چقدر پخته تر شده. خيلي جالب بود, قبل از اينكه به ايران برگردم, 

ده بود و مرحوم جهانگير تفضلي در اروپا سرپرستي دانشجويان ايراني تازه درست ش
ي ها گروهسرپرست دانشجويان ايراني در اروپا بود. ايشان از سابقه من با 

ناسيوناليستي اطالع داشت و با داريوش هم دوست بود. خيلي سريع با من تماس 
تعريف  شد يمي همايون كه در آن زمان در اطالعات چاپ ها نوشتهگرفت و از 

, حتي در مطبوعات سدينو يمچيزهائي كه اين جوان كرد. ايشان به من گفت 
. خوب طبيعي است كه من خيلي خوشحال ديكن ينمفرنگي هم به اين خوبي پيدا 

. وقتي هم به ايران برگشتم كرد يمشدم وقتي او در بارة دوست من اينطور صحبت 
الت متوجه شدم كه كامالً حق با ايشان است. ساليان بعد عده اي توجه نكردند, مقا

. كرد يمداريوش تا چه اندازه معني دار و با شهامت بود و مسائل مملكت را طرح 
 آنهم با آن قلم بسيار توانا.

  

تالش ـ روابط در حد دوستي بود يا كـار مشخص سيـاسي هم 
 ؟ديكرد يم دنبـال

 

ي ها تيفعالـ به هيچوجه, براي اينكه من بطور كامل خودم را از  دكتر عاليخاني
 كنار كشيده بودم.سياسي 

 
تالش ـ البته آقاي دكتر عاليخاني كم لطفي مي فرمائيد, فعاليتهائي 
كه شما بعدها صورت داديد, به لحاظ ابعاد تأثيرات سياسي بسيار 

 ي سياسي گذشته اتان بود.ها تيفعالگسترده تر از 
 

ـ بهرحال منظورم اين است كه بصورت گروهي فعاليتي نداشتم.  دكتر عاليخاني
صحبت كنيم و ايشان  ميتوانست يمولي با داريوش هم خيلي راحت و هم صميمانه 

حرفهاي دلش را با من در ميان بگذارد. او  توانست يمنيز خيلي آسوده و راحت 
ي آن زمان ايران داشت. و در اين موارد هم ها دولتايرادهاي خيلي اساسي به 

 .ميكرد يم بسيار صميمانه و برادروار با هم صحبت
و  ۱۹67بعنوان مثال چيزي كه هميشه فوق العاده برايم جالب بود, پس از جنگ  

شكست وحشتناكي كه كشورهاي عربي از اسرائيل خوردند, خاطرم هست مقالة 
مجلة  كنم يمـ فكر  مفصلي بود كه او در مجله اي تحت مسئوليت آقاي پور والي

. اگر كسي داد يميح بودـ نوشت و در آن علت شكست اعراب را توض« بامشاد»
كارهائي كه در ايران در حال  ديگو يم كه همايون شد يممتوجه  كرد يمدقت 

چيزي  ديخواه يمو مفت است. اگر  خورد ينمصورت گرفتن است به هيچ دردي 
بياموزيد. شايد شانس بزرگ همايون بود كه كسي نفهميد او  ها آنبياموزيد, بايد از 

سري هم برايش ايجاد نشد, وگرنه حرفش را با ظرافت چه نوشته است, بنابراين درد
 اما بسيار محكم زده بود.

 
تالش ـ در تأئيد سخنان شما در اين مورد من از زنده ياد هوشنگ 

ي همايون تحليل ها يتوانمندوزيري هم شنيده بودم كه يكي از 
 حوادث و مسائل خارجي است.

 
تحليل مسائل خارجي را در پيوند  توانست يمـ درست بود. ولي او  دكتر عاليخاني

 با مسائل داخلي توضيح دهد. از اين نظر كار او بسيار در خور توجه بود.
 

تالش ـ در كتاب خاطرات شما كه اثر ارزنده اي است و اميدوارم كه 
 و تحت ميكرد يمهم نسالن من كه در فضاي ذهني ديگري زندگي 

يا نخواستيم آنچه را  ي خاصي نتوانستيمها يدئولوژياتأثير افكار و 
همه جانبه دنبال كنيم, اين كتاب را حتماً  گذشت يم كه در ايران

بخوانند. زيرا تصوير بسيار روشني از شرايط گذشته ايران در دو دهه 

. در اين كتاب نكته اي كه بنظرم بسيار دهد يم قبل از انقالب بدست
با  40ز دهة در خور توجه آمد اين بود كه شما در آن زمان يعني آغا

هدف معيني وارد دستگاه دولت شديد. در واقع در پي بوجود آوردن 
ي اقتصادي ها تيفعاليک بخش پرقدرت اقتصاد خصوصي در كنار 

گذشت, انقالبي در كشورمان رخ داد و ما در  ها سالدولت بوديد. 
مملكتمان دستاوردهاي بسياري را از دست داديم تا باالخره متوجه 

در حفظ سالمت  تواند يماد خصوصي پرقدرت چقدر شديم كه اقتص
جامعه و محدود ساختن عرصه دست اندازيهاي قدرت حاكم سياسي 

 مؤثر واقع شود.
در همان دوراني كه شما با هدف فوق وارد دستگاه حكومتي شديد,  

داريوش همايون نيز در بيرون از قدرت سياسي, در واقع در ميان 
سعي در ايجاد نهادهائي داشتند كه جامعه روشنفكري و مطبوعاتي 

بعنوان نهادهاي مستقل يا نهادهاي جامعه مدني نام  ها آنما امروز از 
مانند مطبوعات يا سنديكا. البته منظورم سنديكاي  ميبر يم

نويسندگان و روزنامه نگاران است. از نظر جنابعالي آقاي همايون در 
. آيا كردند يما دنبال چه قصد و هدفي ر ها تيفعالآن زمان و در اين 

ايشان هم مانند شما بدنبال نهادهائي مستقل از قدرت حكومتي 
 بودند؟

 

ي ما بطور مشخص بر سر اين اهداف بحث نشد. ها صحبتـ در  دكتر عاليخاني
برسر مسائل اقتصادي و سياستي كه در پيش گرفته بودم, هيچگاه نظر مخالفي در 

ن باره با هم نداشتيم. البته در مورد سنديكا او نديدم. اما صحبت مشخصي هم در اي
و بعنوان يك  رفتميپذ يمي او را ها استدالل. منهم سخنان و كرد يمبا من صحبت 

كه او با اينكه حتي نيازمند حقوق آخر ماه خود بود,  كردم يمدوست احساس غرور 
ان به و همچن كرد ينم, شد يمتوجه اي به تهديداتي كه از سوي مقامات مطبوعاتي 

اين سنديكا چسبيد. با وجود اينكه كار خود را از دست داد اما حاضر نشد از قول و 
 اهداف خودش سرباز زند. اصوالً سنديكاليسم سالم يكي از آرزوهاي منهم بود كه

در ايران بوجود آيد. چيزي كه در ايران نداشتيم. آنچه در ايران وجود  خواستم يم
مالي كردن جريان واقعي سنديكاليسم. در اين ميان داشت ادا بود و تعارف و ماست

داريوش  ها آنچنين چيزي پايه گذاري شده بود, با شهامت يك عده كه يكي از 
و همانطور كه  دميپسند يم و منهم بسيار كرد يمبود. او اين مسئله را با من مطرح 

 اشاره كردم اينكار چندان هم براي وي ارزان تمام نشد.
 

؛ سنديكاي ام خواندهي از خاطرات آقاي همايون تالش ـ در جائ
سنديكاهايي بود  نيتر مستقلروزنامه نگاران و نويسندگان يكي از 

كه در ايران بوجود آمد. در هنگام خواندن اين نكته, ذهنم بيشتر 
متوجه اين نكته شد كه اصوالً سنديكاليسم و جنبش سنديكائي را 

سياري تحت نفوذ اين حزب حزب توده به ايران آورد. سنديكاهاي ب
تشكيل و رهبري شد. ولي كمتر كسي معتقد است كه سنديكاهايي 
كه تحت نفوذ رهبري حزب توده بود, سنديكاي مستقلي بحساب 

 . علت اين امر چيست؟ديآ يم
 

بدنبال اهداف  ها آنـ سنديكاهاي مستقلي نبودند. بخاطر اينكه  دكتر عاليخاني
ين من بايد نكته اي را اينجا خاطر نشان كنم كه نبايد سياسي خود بودند. با وجود ا

از انصاف بگذريم, سنديكاهائي كه اين حزب در حوزة نفتي ايران بوجود آورده 
بودند, نقش بسيار مثبت و خوبي در مقابله با شركت نفت ايران و انگليس از خود 

فت آن زمان نشان دادند. تمام كسانيكه با صنعت نفت آشنائي دارند يا در صنعت ن
كه اين سنديكاها اثر خوبي در مبارزه با اين شركت كه كامالً  گفتند يمبودند, 

, داشتند و اين شركت هم در نهايت دست و پايش را جمع كرد يماستعماري عمل 
اثر بسيار مثبت و خوبي در ايران داشتند. حتي عده اي از مديران كه  ها آنكرد. 
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بوسيله عواملشان  ها روسكساني كه عمالً از  يا كردند يمتبعيت از حزب توده 
در آن مقطع توانستند نقش مثبت و مؤثري در  ها آن, حتي كردند يمرهنمود دريافت 

ايران و جامعه كارگري ايران بازي كنند. عدم ذكر اين تأثير و انكار آن به نظر من 
مستقل  بي انصافي است. ولي خوب اين سنديكاها مستقل نبودند به معناي واقعي

. در تمام كشورهاي ديگر كرد يمنبودند. جنبه سياسي پيدا كردنشان كار را خراب 
هم به همين منوال بوده. يعني وقتي پايه سنديكاليسم با نوعي افكار مخصوص 
حزبي روبرو بوده, نتيجه خوبي به بار نيامده است. بعنوان نمونه همين كشور آلمان 

بهتر با مناسبات آنجا آشنائي داريد, در نظر  و ديكن يمرا كه شما در آن زندگي 
سُنت سنديكائي اروپا در آلمان باشد. بدليل كامالً ساده,  نيتر محكمبگيريم. شايد 

اين سنديكاها در زمان بيسمارک پايه گذاري شده و او كه مردي بسيار پرقدرت و 
ازة تشكيل در عين حال از نظر مناسبات اجتماعي بسيار روشن بود, به سنديكاها اج

. سنديكاهاي آلمان شد ينمو فعاليت داد. امري كه در كشورهاي ديگر مجاز شمرده 
هيچگاه نياز نداشتند, به ياري افكار دست چپي گرد هم آيند, دفاع از منافع صنفي 
اشان عامل اصلي حركت مشتركشان بود, بدون آنكه از افكار و مرام سياسي 

ريوش و روزنامه نگاران ديگر بنيادش را يكساني دفاع كنند. سنديكائي كه دا
 بود كه آن را با ارزش و بعبارتي مستقل اش يصنفگذاردند, بدليل دفاع از منافع 

. و سنديكاهائي كه در واقع وابسته به حزب توده بودند, ضعف اصلي اشان ساخت يم
 ريشه سياسي پشت سرشان بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يگري از سنديكاي غير تالش ـ از مضمون سخنان شما تعريف د
. تعريف ما از سنديكاهاي غير مستقل, شود يممستقل بدست داده 

سنديكاهائي بود كه در آن دولت و عوامل اجير شدة حكومت حضور 
پرنفوذ داشته و از اين نهادها در خدمت حفظ و اعمال قدرت حكومتي 

. كردند يمي نفوذي در ميان مردم بهره برداري ها شاخکو گسترش 
ارائه داديد,  تانيها فيتعرنوع ديگري از وابستگي را شما در  اما

وابستگي به ايدئولوژي, نگاه حزبي و سياسي. همانند سنديكاهائي 
كه در گذشته در ايران توسط حزب توده يا جريانات معتقد به 

. اين سنديكاها نيز شدند يمايدئولوژي ماركسيستي ايجاد يا رهبري 
ي كارگري يا ها گروهع صنفي و اقتصادي بعبارتي نه در خدمت مناف

ي خاصي ها گروهساير كاركنان بلكه بيشتر در جهت منافع سياسي 
 . بهرصورت هر يک از اين اشكال وابستگيشدند يمبكار گرفته 

نهادهاي مدني را از ماهيت استقالل آن كه ضرورت وجودي  توانند يم
يم كه سنديكاي بايد بپذير ها فيتوص, خالي نمايد. با اين هاست آن

روزنامه نگاران و نويسندگان در هنگام پايه گذاري توسط آقاي 
 همايون و ساير همكارانشان, به معناي واقعي مستقل بود.

 

و بنظرم تشكيل اين سنديكا  كنم يمـ اين امر را من كامالً تأئيد  دكتر عاليخاني
مانگونه كه . هخواست يميكي از كارهاي بسيار مثبت بود. شهامت بسياري هم 

كه پيشبرد اين هدف  دميد يمگفتم من از نزديك شاهد زندگي داريوش بودم و 

چقدر براي او مشكل آفرين است. علي الخصوص كه مورد تهديد هم واقع شده بود, 
, زيرا ممكن است خود ايشان نخواهند در اين مورد شوم ينمكه من وارد جزئيات امر 

 صحبتي بشود.
 

بخشهاي زندگي داريوش همايون كه بر سر  تالش ـ يكي ديگر از
و مورد اعتراض هم از سوي مخالفين و هم  شود يمآن جدل بسياري 

از جانب موافقين ايشان, مسئله حضور ايشان در دستگاه دولت و 
قبول پست وزارت است. مخالفين چه چپ و چه راست, اين امر را 

ذشته ايشان به رژيم گ« وابستگي»و « قدرت طلبي»شاهدي بر 
در مقام وزارت در دستگاه  ها سال. خود جنابعالي كه كنند يمارزيابي 

حكومتي محمد رضاشاه خدمت كرده و بعدها نيز رفتار و عملكرد 
برخي از دولتمردان و همكاران خود در دستگاه دولتي را مورد قضاوت 

 ؟ديكن يم. اين عمل همايون را چگونه ارزيابي ديا دادهقرار 
 

ـ اوالً من اصوالً معتقد نيستم, انسان براي اينكه پشت سرش  يدكتر عاليخان
حرفي نزنند نبايد خود را درگير كارهاي عمومي و سياسي نمايد. چنانچه خود فرد 

خدمتي انجام دهد, اگر باز هم  تواند يمنقش مثبتي داشته و  تواند يممعتقد است 
چنان جنت مكان باقي خود را دور از فعاليت سياسي نگه دارد و بقول معروف هم

به  ميتوان يمباشد, من اين را اصوالً قبول ندارم. معتقدم اگر در عمر كوتاهمان 
جامعه امان, كشورمان, همنوعانمان خدمتي كنيم بايد حتماً دست به اقدام بزنيم. 

هيچ ايرادي « قدرت طلبي»بنابراين اگر از اين زاويه به مسئله نگاه كنيم, پس ديگر 
و براي پيشبرد امور بكار گرفته شود, ابداً چيز  ها آرماناگر در خدمت  ندارد. قدرت

و  كنم يمبدي نيست. من از اين منظرگاه به تصميمي كه داريوش گرفت نگاه 
از هر نظر شايستگي  كرد يممعتقدم كامالً كار درستي انجام داد. چرا كه احساس 

خدمتي انجام دهد. بنابراين  اندتو يماينكار را دارد و مطمئن هستم كه او معتقد بود 
كه چه اتفاقي بيفتد؟ ضرورت  شد ينم. وارد دولت شد يمچرا نبايستي وارد دولت 

چه بود؟ كه به چه رضايت خاطر بدهد؟  ماند يمي خارج از دولت ستيبا يماينكه او 
بنابراين اصالً با كسانيكه معتقدند بايد از دور دستي برآتش داشت, موافق نيستم. 

وقت خود را صرف  اند ليماو  كنند يم خوب اشخاصي هستند كه اينگونه فكرولي 
تفكر, نوشتن صوفيگري يا هر كار ديگر به غير از پذيرش مسئوليت در امر عمومي 

كه چطور  كنم يم. اما واقعاً تعجب نميب ينمبكنند. خوب هيچ ايرادي در اينكار 
جامعه اي زندگي  كرد. شما در ممكن است قبول مسئوليت را در يك نفر ايراد تلقي

از شما كاري  ديكن يمو خودتان را متعلق به آن جامعه مي دانيد و احساس  ديكن يم
اينكار را انجام دهيد. به چه دليل نبايد جلو رفته و قبول  ديخواه يمبرمي آيد و 

 مسئوليت كنيد؟
              

ه مجموعة تالش ـ اين ايراد تنها از سوي مخالفين رژيم گذشته ك
حتي از جانب موافقين و دوستان  شود ينم, طرح كردند يمآن را طرد 

. بسياري از همكاران ايشان از شود يمخود آقاي همايون نيز گفته 
تصميمي كه براي قبول پست وزارت گرفتند, ناخرسند بودند. چرا كه 

كه همايون بعنوان  كنند يممعتقد بودند و امروز هم همين را مطرح 
زنامه نگار برجسته و فردي صاحب فكر در بيرون از حكومت و يک رو

خيلي بيشتر  توانست يمبويژه در ايجاد نهادهاي مستقل از حكومت 
مفيد واقع شود. از همين نگاه تصميم ايشان را درست ارزيابي 

كه  شود يماين سئوال طرح « ايراد». اما در برخورد به اين كنند ينم
مقام وزارت اطالعات و جهانگردي باعث آيا حضور آقاي همايون در 

شد فشار سانسور بر جامعه مطبوعات كاهش يابد يا برعكس اين 
 حضور فاقد نتيجه بود يا حتي موجب افزايش فشار گرديد؟

 

به قسمت نخست پرسش شما. ببينيد اگر  گردم يمـ من ابتدا بر  دكتر عاليخاني
ده باشد كه ايشان بايد سراسر عمرش , اين بواند بودهتوقع كسانيكه با داريوش آشنا 

 
 
o  و براي پيشبرد امور  ها آرمانقدرت اگر در خدمت

بدي نيست. من از اين به كار گرفته شود ابداً چيز 

ديدگاه به تصميم داريـوش در قبـول پست وزارت 

 و معتقدم كار درستي كرد. كنم يمنـگاه 
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يي در سطح سنديكا يا كارهائي مشابه آن ها تيفعال, كه در كرد يمرا به اين قناعت 
باقي بماند, خوب خيلي جاي تأسف است. همايون معتقد بود همة زندكيش تنها 

از عهده  تواند يم كرد يمفعاليت در محدودة سنديكا يا كار مطبوعاتي نيست, فكر 
يشتر برآيد كه از اين نقطه نظر به باور من عمل و تصميم وي در قبول كار ب

 مسئوليت وزارت درست و توجيه كننده است.
 

تالش ـ البته نگاه اين افراد تنها به نقش ايشان در سنديكا نيست, 
بلكه بيشتر اهميت كار در ايجاد و استحكام نهادهاي مستقل از 

 ـ نهادهاي جامعه مدني ـ است. حكومت
 

ـ ايرادي ندارد. داستان به اين صورت است كه اين روزنامه نگار  دكتر عاليخاني
, دليلي ندارد نديب يمبرجستة كشورمان در ضمن در خود قدرت عمل و تفكر سياسي 

از آن استفاده بيشتري نكند و هيچ خيال هم نداشته كه صرفاً خود را قانع كند, به 
ار ديگري انجام دهد. من هيچ ايرادي در ك خواسته يماصطالح شما به قلم زدن. 

كار  اش باره . اما در مورد قسمت ديگر سئوالتان؛ واقعاً قضاوت درنميب ينماينكار 
بسيار سختي است. زيرا مدت فوق العاده كوتاه بود و شرايط بسيار بحراني. اصالً 

اي در  كابينه آقاي آموزگار در يك شرايط بحراني برسركار آمد. حتي امروز كه عده
ي ها دولت, متوجه نيستند كه پس از هويدا, كنند يممورد اين دوران صحبت 

ديگري هم سركار آمدند. زيرا وضع متشنجي كه پيش از روي كار آمدن دولت 
آموزگار وجود داشت تمام توجهات را جاي ديگري متمركز كرده بود. و وقتي هم 

هيچ ارتباطي با سازندگي اداري اين دولت بكار پرداخت, با مسائلي سركار داشت كه 
و سازمان و سامان دادن كارهاي مختلف نداشت. بنابراين قضاوت در اين مورد كار 
بسيار سختي است. البته بايد اشاره كنم كه در اين زمينه هم اطالعات من دقيق 

 نيست.
 

ـ با توجه به توان و ايده  ديكن ينمتالش ـ به اين ترتيب, آيا فكر 
همايون در خود سراغ داشتند ـ بهتر بود در دورة شما  هائي كه آقاي

 ؟تر شيپ. مثالً ده سال كردند يمپست وزارت را قبول 
 

 ـ خوب كسي به ايشان پيشنهاد نكرده بود. دكتر عاليخاني
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1969فرودگاه مسكو سال  ـ بازديد محمدرضاشاه از شوروي

كه همايون هيچگاه  زبي, عرصه ديگري است تالش ـ زندگي ح
. مقطع ديگري از اند نكردهبطور قطعي و بازگشت ناپذير, آن را ترک 

زندگي ايشان كه بسيار مورد اختالف است و مخالفين زيادي دارد, 
دورة تشكيل حزب رستاخيز و نقش ايشان در اين حزب است. خود 

هيچ سركاري جدي با اين حزب نداشتيد و اساساً  رسد يمشما بنظر 
ي اوليه و جواني فعاليت سياسي ديگر هيچگاه در ها دورهاز آن  بعد

آيا به اين دليل است كه اساساً  .ديا نداشتهاين چارچوب فعاليتي 
 اعتقادي به فعاليت احزاب در ايران نداريد؟

 

 ها تيفعالـ در آن شرايط براي من كامالً روشن بود كه اينگونه دكتر عاليخاني 
 رده است.بيشتر جنبة شوخي پيدا ك

 

 تالش ـ يعني تشكيل حزب رستاخيز؟
 

ـ اين امر كه كامالً قطعي است, اما قبل از آنهم به همين صورت دكتر عاليخاني 
همگي تعارف بودند و جنبه جدي نداشتند.  ها نيابود. مثل حزب ايران نوين و غيره. 

و  بندد يمفعاليت حزبي مقداري دست و بال انسان را  كردم يمبعدهم احساس 
آزادانه فكر كند و ناچار بايد خط مشي حزب را پيش بگيريد. بجاي  تواند ينمانسان 

آنكه خودتان آزادنه تصميم بگيريد چه چيزي خوب و چه چيزي بد است. شايد 
بهمين خاطر است كه بيشتر احزاب اروپائي از نرمش پذيري فوق العاده اي 

ظامي ندارند. مگر اينكه در جرگه برخوردارند و افرادش هيچ حالت ديسيپلين شديد ن
 .اند افتادهي دست چپي باشند كه امروزه ديگر از رونق ها حزب

 

تالش ـ بنابراين رفتن همايون به حزب رستاخيز را تجربه مثبتي 
 ؟ديكن ينمارزيابي 

 

. به عقيده من شما وقتي شوم ينمـ من به اينصورت وارد بحث  دكتر عاليخاني
درگير مسائلي هستيد, طبيعي است كه  ديشو يمد دولت در دولت هستيد, يا وار

 تواند يم . شايد احساس كنيد, رفتن شمادينيب يماينگونه مسائل را بصورت ديگري 
كه او واقعاً اعتقاد به اين بعنوان حزب نداشت,  كنم ينممفيد واقع گردد. من فكر 

دعوتش ؛ خوب كرده يمبلكه شايد در آن شرايط روز سياسي مملكت, احساس 
 به حزب و بايد برود. اند كرده

 

تالش ـ امّا آقاي همايون جامعه دموكراتيک را بدون احزاب 
 تصور نمايند. توانند ينم
 

ـ نگفتم كه من مخالفتي با حزب دارم. حرف من اين است كه  دكتر عاليخاني
. تنها راهش هم اين است كه بصورتي كه شود يممقداري دست و بال شما بسته 

در كشورهاي فرنگي باب شده عمل شود. يعني افراد مقداري داراي آزادي امروز 
در جائي با حزب و سران حزب مخالفت نمايند.  توانند يمعمل هستند و احتماالً 

. وگرنه هيچ ايرادي به كسي كه ميكرد ينمالبته ما در آن موقع ابداً اينگونه فكر 
 نيست. شود يموارد فعاليت حزبي 

 
نهاني آقاي همايون بعد از انقالب از ايران, همانگونه تالش ـ خروج پ

« زندگي پس از مردن پيش از مرگ»كه خودشان با عنواني پرمعنا 
, حقيقتاً براي ايشان زندگي دوباره اي است. اند كردهآن را نامگذاري 

آيا ارتباطات شما با آقاي همايون تنها در رده مناسبات دوستانه ادامه 
 ري مثل سياست يافت؟يافت يا مضمون ديگ

 
في  ـ روابط ما در عرصه دوستي ادامه دارد و چيز خاص ديگري دكتر عاليخاني

مابين وجود ندارد. البته روزي كه ايشان توانست خود را از ايران رها كند و وارد 



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

32 

 

 

پاريس شود, من در منزلشان منتظر ايشان بودم, برايم خيلي مهم بود او را دوباره 
 ببينم.

 

ناب آقاي دكتر عاليخاني دو پرسش ديگر از شما دارم كه تالش ـ ج
. همانگونه كه قبالً گفتم هاست آنخواندن كتاب خاطراتتان محرک 

. مصاحبه مفصلي با ديدي كامالً روشن و ام خواندهمن اين كتاب را 
ارائه تصويري روشن تر از گذشته. عالوه براين چيزي كه در اين 

زبان بسيار منصفانه و عادالنه و خالي كتاب نظر مرا بخود جلب كرد, 
ي مختلف است. حتي در مورد ها چهره از هر خصومت در خصوص

شما  كند يم, خواننده احساس ها پاسخآنهائي كه به هنگام خواندن 
. با وجود اين زبان كماكان ديا نبوده با روش و منش اشان موافق

با همين . حال اگر بخواهيد ماند يممنصف و خالي از غرض باقي 
روش پسنديده داريوش همايون را مورد ارزيابي قرار دهيد, چه 

 توصيفي از ايشان ارائه خواهيد داد؟
ي حضور اجتماعي آقاي همايون ها دانيمدر همين رابطه, مي دانيم  

متعدد است. سياست, حزب و تشكيالت, دولتمداري, روشنفكري و 
 ها دانيماز اين  روزنامه نگاري. شما حضور ايشان را در كدام يک

 ؟ديده يم ترجيح داده و
 

 ـ من بيشتر از هرچيز داريوش را بعنوان يك نويسنده و متفكر, دكتر عاليخاني
كه چنين دوستي  كنم يمبي برو برگرد فرد برجسته اي مي دانم. شخصاً افتخار 

ه دارم. او به تمام معنا توانسته سبك تازه اي را در آناليز سياست روز اين كشور ب
ديگران ياد بدهد. بسيار هم خوش فكر و خوش قلم است. همين ديشب هم نگاه 

ـ او اصطالحاتي را  پرسد يموقتي بي بي سي نظر وي را در مورد انتخابات  كردم يم
. او در رسند يمكه در حين زيبائي كالم بسيار جا افتاده و طبيعي بنظر  برد يمبكار 

ن ديگر از نفس انتخابات افتاده است. ايشان با ؛ كه ايرادهد يممورد انتخابات پاسخ 
همين يك جمله همه چيز را به كمال گفته است. من هيچ ترديد ندارم كه داريوش 

, نگاه ميرس يم فرد بسيار برجسته اي است. حال كه ديگر به اواخر عمرمان داريم
, آن . ولي خوب جالب استنميب يم نيتر برجسته, او را بعنوان يكي از كنم يمكه 

موقع ما بچه بوديم و خودمان هيچ متوجه نبوديم كه چه آينده اي در برابرمان قرار 
آن  شود يمگرفته و با چه چيزهائي روبرو خواهيم شد. مثالً فرض كنيد؛ نادرنادرپور 

شاعر معروف, سياوش كسرائي ـ كه من در اينجا اسمش را نبردم و او از دوستان 
وش و هم من ـ به آن صورت. او را براي آخرين بار عزيز هر دوي ما بود, هم داري

در يكي از دفعاتي كه به شوروي سابق رفته بودم براي مشاورة اقتصادي ديدم ـ 
ـ بصورت مردي آواره آنهم دور از كشوري كه او آنقدر  دميديد يمدرآنجا بايد او را 

بود كه با آن را دوست داشت. همه چيز از دست داده و غيره. بهرحال اين زندگي 
بود.  ها نيتر برجستهداريوش حتماً يكي از  ها نياهم داشتيم. ولي در ميان همة 

آدمي بود كه به عقيده من سخت كشورش را, تاريخ كشورش را, مردم كشورش را 
اعتقاد داشت و مطابق توان و اعتقاد خود هم كار كرده  ها آندوست داشت و به 

 است.
 

ي دكتر عاليخاني, عبارتي كه شما در تالش ـ و اما پرسش آخرم, آقا
, تأثير عميقي بر روي من گذاشت. ديا بردهكتاب خاطراتتان بكار 

است. بهمين خاطر نتوانستم « ي رضا شاهيها بچه» منظورم عبارت
 از طرح اين سئوال صرف نظر كنم.

عنواني است كه شما بر گروهي از « ي رضا شاهيها بچه» 
ان و صاحب منصبان علمي و سياسي روشنفكران, مديران, دولتمدر

« رضاشاهي». نيروهائي كه به پيروي از آرمانهاي ديا نهادهدورة خود 
و  ستندينگر يمهمه چيز را از دريچة توسعه و نوسازي ايران 

 .خواستند يم

ي ها بچه»آيا از نظر شما آقاي داريوش همايون در اين گروه  
 ؟رنديگ يمجاي « رضاشاهي

 
 ترديدي ندارم! صددرصد!ـ دكتر عاليخاني 

 
تالش ـ جناب آقاي دكتر عاليخاني از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

 داديد بي نهايت سپاسگزاريم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر غالمرضا   عاليخاني حاصل گفت و گوي خاطرات
افخمي سرپرست بخش تاريخ شفاهي بنياد مطالعات 

افته يانتشار ايران با اوست كه اخيراٌ در خارج از كشور 
 است. 

خاطرات وي حاوي نكات حائز اهميت در باره 
سياستگذاري اقتصاد كشور در سالهائي است كه به يمن 
افزايش ناگهاني بهاي نفت, توسعه اقتصادي ناهم آهنگ 
با توسعه سياسي موجب بروز تنش و برخوردهائي در 

 جامعه شده بود. 
قتصادي نظر خوانندگان عالقمند به مسائل سياسي و ا

 تاريخ معاصر ايران را به مطالعه كتا ب جلب مي نمائيم.
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 گفتگو با

 احمد طهماسبي                                                           احمد احرار                                                                                             

 
 
 
 
 

 
 
 

 دمكراسي و نخستين گام ها
 
 
 
 
 
 
 

  .احمد احرار: به عقيده من روزنامه نگار بايد مستقل فكر كند و استقالل فكري خود را مقدم بر هر چيزي بداند
ارد دستگاه جمال عبدالناصر شد ولي ديگر آن شخصيتي را كه در حسنين هيكل به دليل اعتقادات ناسيوناليستي و

 افكار عمومي داشت از دست داد، ديگر تأثير پيشين خود را نداشت.
 

  احمد طهماسبي: من بارها اين موضوع را گفته ام و فكر مي كنم حكومت دكتر مصدق نشان داد كه در ايران يک
د. به نظر من چهار خانواده اصلي سياسي ايران ـ طرفداران تواند دمكراسي برقرار كنينمگروه به تنهايي 

 پادشاهي، مليون، چپ ها و مذهبي ها ـ بايد از ميان خود چهار ستون اصلي  نگهداري دمكراسي را به وجود آورند.
 

  احمد احرار: حسن ارسنجاني ، جهانگير تفضلي و حسين فاطمي از دنياي روزنامه نگاري به دنياي سياست رفتند
ما هيچ يک پايان خوشي نداشتند. البته در جامعه اي كه دمكراسي باشد اگر كسي از  روزنامه نگاري وارد ا

 كارهاي دولتي شد اشكالي ندارد چنانكه آندره مالرو وزير فرهنگ شد و هيچ هم از قدر و منزلت وي كاسته نشد.  
 

 عاشورا » و « صحراي كربال » يم. مدام از احمد طهماسبي: ما نيز بايد قدر شخصيت هاي سياسي خود را بشناس  »
 خواهيم وارد بازي دمكراتيک شويم و با هم مشكالت را در ميان بگذاريم.ينمگفتن نشان مي دهد كه 

 
 

ن قديم و جديد انگار روزنامهكه با  سيدر تما تالش ـ آقاي احرار
داشتيم عبارات متعددي را در تعريف و براي تهيه اين ويژه نامه 

نويسي ايران  يش از داريوش همايون در عرصة روزنامهستا
نگاران ايران  ترين روزنامه همايون از برجسته“ايم.از جمله؛  شنيده
خود پاي ايران امضاي همايون را  نگاري مدرن روزنامه“، يا “است
ضمن توضيحي از سابقه آشنائي خود با داريوش همايون، “. دارد
هاي مثبت در مورد   رزشگذاريخواستيم نظر شما را در اين ا مي

 داريوش همايون بشنويم.
 

نيستم، بخصوص در مورد شخصي كه سابقة دوستي با  هنهـ بنده اهل مدا احرار

نيم قرن   كنم. با توجه به تقريباً نظرم واقعيت دارد بيان ميه وي دارم. آنچه را كه ب

چهرة داريوش  ـ۱كند.  ره از ايشان به ذهنم خطور ميهسابقة آشنائي، من سه چ
ـ و چهره ۳عنوان ژورناليست ه ـ ب۲( تانتيست يميلپيكارجو ) عنوان يك ه همايون ب

 عنوان يك ديوانساالر يا دولتمرد يا به تعبيري كارگزار حكومت. ه وي ب
 ۲0دانيم كه داريوش همايون زندگي اجتماعي ـ سياسي خود را از اوائل دهة  مي

با  بود ر اشغال نيروهاي متفقين بود. نوجوانيشروع كرد يعني دوراني كه ايران د
اش بوسيلة نيروهاي  احساسات شديد ناسيوناليستي و طبعاً متأثر از اشغال وطن

بيگانه. در آن زمان هر ناسيوناليست ايراني احساسات ضد انگليسي داشت و اين 
انگيخت. چون آلمان  احساس ضد انگليسي گرايشي را نسبت به آلمان هيتلري برمي

آسا روي  هيتلري انگلستان را به مبارزه طلبيده بود. و توانسته بود با فتوحات برق
د. شبيه به كنخود جلب به  جوانان ايران و حتي بزرگساالن تأثير گذارد و آنان را

هاي منطقه يعني  چنين احساساتي در جنگ اول هم بين ايرانيان و بطور كلي ملت
به دليل ضديتي كه با انگليس و مقداري  ت.وجود داش منطقة موسوم به خاورميانه
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هم با روسيه داشتند، به آلمان دل بسته بودند. پس از شكست آلمان در اين جنگ 
اي به حزب توده پيوستند. زيرا  جوانان آرمانخواه به دودسته تقسيم شدند. عده

ديدند و فكر  هاي خود را در سيستم كمونيستي شوروي آن زمان متجلي مي آل ايده
شان در كمونيسم، بخصوص كمونيسم فاتح بعد از  هاي عدالتخواهي كردند آرمان يم

و در  نداي شد ها ضد توده شود. دستة ديگر از ناسيوناليست جنگ دوم متحقق مي
داريوش اينان، ايرانيست و سومكا و... متشكل شدند. از جمله  احزابي نظير پان

توان نام برد. اين افراد به فرهنگ  داريوش فروهر را مي و همايون، محمدرضا عاملي
ورزيدند. ايران را باالي همه چيز  ايران زمين و تاريخ و تمدن آن عشق مي به ايران،

پرست را در موردشان به كار برد.  توان واژه ايران دانستند. مي و همه كس مي
 همايون بدين شكل و از اين طريق وارد دنياي سياست شد. 

ي مطبوعات شد كه از اين زمان با چهرة دوم همايون مواجه بعد از مدتي وارد دنيا
ياد دارم عبارت است از جواني پراستعداد، ه شويم. آنچه در اين رابطه من از وي ب مي

خوش قلم، خوش فكر و برخوردار از قدرت تجزيه و تحليل و تواني خستگي ناپذير 
د را در مطبوعات نزد اي خو الخصوص تشنة آموختن. در آن زمان او كار حرفه و علي

ها اطالعات داراي دو ستون سرمقاله بود.  روزنامه اطالعات شروع كرد. در آن سال
يك ستون متعلق به مسائل داخلي بود و ديگري به تفسير مسائل خارجي اختصاص 
داشت. دونفر در قسمت مربوط به مسائل خارجي خوش درخشيدند و از خود واقعاً 

ازمند و داريوش همايون. اين دونفر شهرت خود را با هنر نشان دادند. تورج فر
دست آوردند. به نظر من راه ورودشان به دستگاه دولتي نيز از ه ب  نوشتن اين ستون

اين طريق باز شد. در آن زمان دستگاه دولتي، در حال گسترشِ و در صدد شكار 
اً در زمينة ها را در خدمت به نيازهاي خود مخصوص خواست آن ها بود و ميداستعدا

رفتند.  لتدو ست و از مطبوعات به سمت سيا د. و اين دو تن نيزكنتبليغات جذب 
نگاري از سياست جدا نيست. اما وقتي صحبت  البته اينجا پرانتزي بازكنم كه روزنامه

را قدري از  كنم، مقصودم كارگزاري براي دولت است كه بايد آن از كار سياسي مي
 سياسي بودن جدا كنيم. 

عنوان ايدئولوگ ه اي كه ب شويم. چهره رو ميه ب از اينجا با چهرة سوم همايون رو
شود و در آن اوضاع و احوال مورد توجه مقامات باالي  وارد كارهاي حزبي مي

عنوان وزير اطالعات و ه شود و ب مملكتي قرار گرفته و باالخره وارد كابينه مي
نمايد و بعد از آن نيز  سئوليت ميجهانگردي در كابينه جمشيد آموزگار قبول م

متاسفانه گرفتار شدن و سر درآوردن از زندان كه اگر بخت به مدد وي نيامده بود، او 
هاي  هم مثل شادروان محمدرضا عاملي تهراني يعني جانشين خودش در كابينه

 شد.  بعدي روانه قتلگاه مي
ريوش همايون دوباره به اما مرحلة ديگر در مورد ايشان، بعد از انقالب است كه دا

بازگشته است. يعني مبارزه در راه يك ايده ( ميليتانتيستي پيكار جويي ) دنياي 
در برده از دست جالدان انقالبي ه سياسي. و البته اين بار همايون سپيد موي جان ب

اي كه بيشتر  تفاوت بسيار دارد. مرد سياسي پرتجربه ۲0هاي  با همايون جوان سال
بنيادي وبه انقالبي فرهنگي و فكري معتقد است. اين تصوير كلي است به تحوالت 

 ساله در ذهن دارم. 50كه من از همايون ظرف اين 
 

 همصحبت شديم نگاري كه ما با آنها تالش ـ اتفاقاً دوستان روزنامه
در اين مورد كه داريوش همايون مسئوليت وزارت را پذيرفت يا وارد 

نگاري را براي  رسند و روزنامه نظر نمي كابينه شد، چندان خرسند به
رسد شما نيز به اين دسته  ديدند. به نظر مي وي عرصه مناسبتري مي

 نگاران تعلق داريد؟ از روزنامه
 

 عقيده   ـ من تنها در مورد همايون نيست كه اين اعتقاد را دارم. بطور كلي به احرار

ري خود را مقدم بر هرچيزي نگار بايد مستقل فكر كند و استقالل فك من روزنامه
شد، بخصوص نسبت به دستگاهي يا يك  متعهدنگار به محض اينكه  بدارد. روزنامه

آزادي و استقالل فكريش به مقدار زيادي فداي وضعيت  ،حزبي يا يك مرام خاصي
نگار معروف جهان سوم را كه همه  روزنامه نمونهعنوان ه شود. ب جديدش مي

 حسنيننگاري بود مثال بزنيم. محمد  اي شاخص روزنامهشناسند و از استعداده مي
نگار مصري كه در سطح جهان مطرح بود. من نظرات و اعتقاداتش را  هيكل روزنامه

كردم. او به دليل اعتقادات ناسيوناليستي وارد دستگاه حكومتي جمال  دنبال مي
آن روز  تواند در كنار عبدالناصر قهرمان كرد مي عبدالناصر شد. زيرا فكر مي

فرمائيد درست از زماني كه  هاي عرب، نقشي داشته باشد. ولي مالحظه مي ملت
نگاري به دستگاه دولت رفت و كارگزار دولت شد، ديگر آن  هيكل از جامعه روزنامه

شخصيتي را كه در افكار عمومي داشت از دست داد. ديگر در آن مقام تأثير پيشين 
نگاراني را مشاهده نمود كه  توان روزنامه مي خود را نداشت. در كشور خودمان نيز

هاي بسيار برجسته و  ها انسان بعداً به كارگزار دولت و حكومت تبديل شدند. اكثر آن
بينيم كه اينها قرباني  بودند. وقتي سرگذشت آنان را در نظر آوريم مي يبا استعداد

ر باشند و بتوانند در كردند تأثيرگذا اند. بدون آنكه بتوانند آنگونه كه فكر مي شده
علي دشتي, توان از  جريان و مسير تاريخ موثر واقع شوند. مثالً در همين زمينه مي

حسن ارسنجاني، جهانگير تفضلي، حسين فاطمي ياد كرد. اينها همگي از دنياي 
كشيده شدند و  و حكومت لتدوسمت نگاري به دنياي سياست و از آنجا به  روزنامه

 ان خوشي نداشتند و هركدام به نوعي قرباني شدند. پايهيچيك  بينيم مي
نگار  نگار براي اينكه روزنامه گويد، روزنامه نگاري مي يكي از استادان برجستة روزنامه

اسامي  اونگار خوبي باقي بماند، بهتر است در دفتر تلفن  باقي بماند و روزنامه
صوصي تا اين حد را اشخاص باالي دولتي وجود نداشته باشد. يعني حتي ارتباط خ

نگار را در  تواند به نوعي روزنامه ها نيز مي هم نداشته باشد. چون اين ارتباط
 ,نگار بايد مهاجم باشد، پرخاشگر، منتقد رات قرار دهد. او معتقد است، روزنامهمحظو

 موجب سلب اين صفات از وي خواهد شد. بلند مرتبه سختگير باشد. دوستي با افراد 
 

يم گشت، يک نكته را هكر اينكه حتماً به اين بحث بازخواتالش ـ با ذ
بايد يادآوري كنم، اينكه بحث ما در مورد شخص معيني است . يعني 

هاي  ها و عرصهدداريوش همايون در اينجا توانائيها، استعدا
هائي كه وي در  شود. ما با بررسي عرصه تأثيرگذاري وي بررسي مي

يم در كداميک منشاء اثر بيشتر بوده خواهيم ببين آنها حضور داشته مي
است. البته حتماً به اين موضوع بازخواهم گشت. اما قبل از آن رشته 

 كالم را به دست دكتر طهماسبي مي سپاريم.
آقاي دكتر طهماسبي مقداري در مورد سابقه آشنائيتان با داريوش 
همايون توضيح دهيد. سابقه اين دوستي از اين جهت براي ما در 

توجه است كه چون شما به يک خانواده از جنبش سياسي تعلق خور 
داريد و داريوش همايون به خانوادة ديگر آن. از نظر شما اصوالً 

هاي مختلف سياسي  روابط دوستانه و نزديک ميان اعضاي خانواده
تواند بر روي جنبش پراكندة ما داشته باشد.  مي ثيريايران چه تأ

شما و همايون در چارچوب دوستي قابل ديگر اينكه آيا روابط ميان 
بود و احياناً  سيبار سيا يدرجه بندي است يا اينكه اين دوستي دارا
  به همكاري سياسي هم منجر شده است؟

 

نگاري آقاي همايون اطالعات اندكي  ـ من در مورد روزنامه دكتر طهماسبي

كردند. آشنائي من داشتم كه خوشبختانه آقاي احرار در اين مورد اظهار نظر جامعي 
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ها و  انقالب دوستي ،با آقاي همايون در واقع مديون انقالب است. در اصل
. بكنيمتوانستيم حتي تصور  هاي جديدي به وجود آورد. چيزي كه قبالً نمي آشنائي

مثالً من عضوي از اپوزيسيون رژيم شاه بودم و آقاي همايون از وابستگان آن. 
در حكومت بودن و در اپوزيسيون بودن  ،دموكراتيكمتاسفانه به دليل عدم روابط 

. بعد از انقالب ميان اين دو طرف سيكم و بيش به منزلة دشمني بود نه رقابت سيا
داشتند  كه در اين زمينه قدم برمي هائي به وجود آمد. كساني ها و دوستي آشنائي

 بودند.  بايستي داراي جسارت و شجاعتي مي مي
ه نظر مرا به خود جلب نمود. اول، خاطرم است در اوائل آقاي همايون از سه جنب

يكي دو جزوه ايشان منتشر ساختند كه در آنها از سيستم گذشته كم  ۱۹۸0سالهاي 
شاه بوديم  رژيم كه اپوزيسيون . و ماشده بودو بيش انتقادات بسيار معقول و منطقي 

كنيم كسي از  و امروز اپوزيسيون جمهوري اسالمي هستيم، نمي توانستيم تصور
داشته باشد. نسبت به آن همان خانوادة رژيم گذشته انتقادات معقول و منطقي 

براي ديدار اقوام و آشنايان به واشنگتن رفته  ۱۹۸۴يا  ۱۹۸۳در سال  هست خاطرم
داريوش از آقاي بودم. در آنجا با بسياري از دوستان در مورد نظرات و مطالبي كه 

شناخت و نه  كردم. اما اين نظرات را نه كسي مي يصحبت م خوانده بودمهمايون 
طلبان به رژيم گذشته نقدي داشته باشد. اين   باور داشت كه كسي از طيف سلطنت

توان با آن  هائي بود كه توجه مرا به خود جلب كرد و اميدوار شدم مي يكي از جنبه
 طيف وارد بحث و گفتگو شد. 

 

ون جلب كرد، تمايل ايشان براي ورود به جنبة ديگري كه توجه مرا به آقاي هماي
بحث و ديالوگ با دگرانديشان بود. چيزي كه بازهم در آن طيف كمتر مشاهده كرده 

هاي ديگر خواهان اين روند بودند،  بودم. خواه ناخواه اين امر افرادي را كه در طيف
ي توانست در برقرار توانست به هم نزديك سازد، كه به نظر من اين امر مي مي

 بسيار مفيد و مثبت باشد.  سياسي روابط معقول و متمدنانه
سومين موردي كه توجه مرا به ايشان جلب كرد اين بود كه احساس كردم آقاي 

يا  طيف سلطنت طلبانهمايون كوشش سياسي و معقولي براي سياسي كردن 
ر اند. به گمان من به خاطر شرايطي كه د حداقل بخشي از اين طيف در پيش گرفته

گذشته در رژيم شاه ايجاد شده بود، اين طيف اجازه سياسي فكر كردن نداشت و 
 احال پس از انقالب كه در صف اپوزيسيون قرار داشتند مهم بود كه برخوردشان ب

 جمهوري اسالمي برخوردي سياسي باشد و نه فقط پرخاشگرانه. 
ت مواردي پيش گرف عالوه براين در اثر تالشي كه در ميان اپوزيسيون صورت مي

آمد كه مشتركاً به جلسات سخنراني دعوت شديم. يكي از همين موارد نشستي بود 
اي در  كه خود شما و آقاي كشگر در هامبورگ ترتيب داديد. قبل از آن جلسه

ها و  فرانكفورت برگزار شد و موارد ديگري كه اينجا و آنجا پيش آمد و زمينه نشست
توانيم در  ا همگي ما را به اين نتيجه رساند كه ما ميه گفتگوها فراهم گرديد. و اين

 هاي بسياري با هم بحث و گفتگو داشته باشيم.  زمينه

 
تالش ـ آقاي دكتر طهماسبي نظر شما در مورد ديدگاه آقاي احرار در 

نگاري و مغايرت آن با پرداختن به كار  زمينه تفكيک ميان امر روزنامه
چيست. داريوش همايون در اين  سياسي به معناي كارگزاري دولت

 گويد: نگاري و فعاليت سياسي مي زمينه يعني رابطه ميان روزنامه
اي مانند سياست ميدان طبيعي من است، هرچه  نگاري حرفه روزنامه“

نگاري در اين زمينه يعني  كه خوانده بودم يعني در عرصه روزنامه
 “آمد. كارم ميه كارسياسي ب

سال سابقة زندگي اجتماعي ـ سياسي  60 عالوه براين در اين مدت
اند كه خود زودتر از هركسي ديگر به نظر و  همچنين نشان داده

كنند. ايشان عمل را از فكر جدا  دهند عمل مي رهنمودي كه مي
 دانند. نظر شما در اين باره چيست؟ نمي

 

آيا داريوش همايون نقش  كهدر واقع سوال اين است  ـ دكتر طهماسبي

نگاريش؟ من در  بيشتر موثر خواهد بود يا نقش نويسندگي و روزنامه اش سياسي
نگار بايد  اي ندارم. همانگونه كه گفته شد روزنامه مورد روزنامه نگاري هيچ مسئله

 ،آقاي همايون دارم برايمنتقد باشد. ولي در مورد سياست من با همه احترامي كه 
وز متاسفانه فرصتي دست نداده تا دو مشكل اساسي در رابطه با ايشان دارم. كه هن

ه هر . نخست اينكه آقاي همايون بكنيم بتوانيم حضوري در موردش با هم صحبت
. استگذار حزب مشروطة ايران  مهم و تعيين كننده و بنيان چهره هايحال يكي از 

همايون اگر معروفترين چهرة اين طيف آقاي و در طيف طرفداران نظام سلطنت 
است. حال به نظر من اين  آنهاي  ترين چهره معروفترين و شاخص نباشد، حداقل از

طيف داراي دو مشكل اساسي است؛ يكي اينكه آنها به اين مسئله كوچكترين 
ندارند كه باعث اصلي انقالب در جوامع مختلف آنهائي نيستند كه انقالب جهي تو

 آن سيستم اصلي انقالب در  ريشهبلكه گيرند.  كنند و قدرت را در دست مي مي
تمام انقالبات از انقالب كبير به ساز انقالب بوده است.  است كه زمينه حاكمي
 اگر نگاه كنيد، خواهيد ديد كه سيستم و ايران ، روسيه، ويتنام، كوباگرفته تا فرانسه
شود كه مردم به سمت انقالب گرايش پيدا كنند.  با ايجاد شرايطي باعث مي حاكم

اي نتوانسته مشكالت خود را از  نيست جز اينكه جامعهانقالب به نظر من چيزي 
. در چنين جوامعي دير يا زود انقالب صورت خواهد گرفت. كند حل طريق رفرم

ـ حداقل نيمي از آن  ايران بنابراين به اين مسئله بايد توجه داشت كه باعث انقالب
بق شد، ـ رژيم قبلي است. منتهي از آنجاكه جمهوري اسالمي جايگزين رژيم سا

يعني استبدادي جايگزين استبدادي ديگر شد و اين استبداد مذهبي مسائل عقب 
ه  مانده و قرون وسطائي از قبيل چادر سركردن زنان و دهها نمونه از اين موارد را ب

بهانه مناسبي به دست وابستگان رژيم گذشته داده كه به مسئله اساسي  ،همراه آورد
مسئله مورد نظر اين  بسنده كنند.فعلي گري به رژيم توجه نداشته و تنها به پرخاش

افراد رفتن رژيم فعلي و بازگشت مناسبات گذشته مي باشد و اين يك مشكل 
. بحث بر سر اين است كه جامعه ايران در حدود اساسي سياسي با اين طيف است

برد و ديگر  سر ميه ب سياسي ـ اجتماعي بست  در يك بن است كه صد سال
بلند شود و  ,روابط استبدادي را بپذيرد. چند بار بايد ملتي انقالب كند خواهد نمي

دنبال سيستمي بود كه ه بايد ب ؟نشان دهد كه ديگر خواهان روابط استبدادي نيست
. يعني يك آشتي ملي دموكراتيك بين هدها خاتمه د بتواند به اين ناهنجاري

 هاي مختلف جامعه.  بخش
ي در جامعه هستم كه يكي صلبه چهار خانوادة سياسي ادانيد كه من معتقد  شما مي

ها معتقدم كه  از آن چهار خانواده طرفداران نظام پادشاهي هستند و برخالف خيلي
هاي اصلي سياسي هم هستند و بايد بتوانند نقش مثبت خود را در  جزو خانواده

ما براي ها بر عهده گيرند. ا جامعه مثل سه بخش ديگر يعني مليون، چپ و مذهبي
ورود به چنين روابطي، فرهنگ سياسي خاصي ضروري است و اين روابط خاص 

كه اين پذيرش را شما در طيف  است عبارت از پذيرفتن قواعد بازي دمكراتيك
 كنيد.  سلطنت طلبان كمتر مشاهده مي

شما ممكن است به حق از من ايراد بگيريد كه خوب مسئول اين رفتار كه آقاي 
دانم، بلكه  هم اصالً آقاي همايون را مسئول كل قضيه نمي منهمايون نيست. 

خواهم بگويم كه در طيفي كه رسميت آن مورد قبول است و بايد در جامعه  مي
گذاشته شود. تنها پرخاش  دموكراتيك بايست تأثيراتي نقش مثبت برعهده گيرد، مي

ة سياسي در خواهيم اين چهار خانواد به جمهوري اسالمي كافي نيست. ما كه مي
داشته  مثبت آيندة ايران به صورت مسالمت آميز و دمكراتيك در كنار هم نقش
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شود و اين يكي از  از اين تمايل در اين طيف نسبتاً بزرگ اثري ديده نميولي باشند، 
 مشكالت من با اين طيف است. 

تواند صحبت از مشروطه و مشروطه  مشكل دوم من اين است كه ايشان نمي
ند ولي نقش سلسله پهلوي را در از بين بردن اصول و روح مشروطه خواهي بك

خواهي ناديده بگيرد. به نظر من رضاشاه براي ايران خدمات زيادي انجام داد ولي 
در عين حال بسياري از دستاوردهاي مشروطه را از بين برد. با قدرت حكومت كردن 

باشد. و اين فكر غلط بايد به معناي از بين بردن آزادي و روابط دمكراتيك نبايد 
ها با  ها بيرون رود. مگر ما شاهد نيستيم كه در غرب حكومت ما شرقي زماني از سر

توانند از بين ببرند. اين  كنند ولي آزادي و دمكراسي را نمي قدرت حكومت مي
فرهنگ سياسي آنقدر بايد از طرف نيروهاي سياسي جا بيفتد كه هيچكس به 

تواند با ملت رفتاري چون  به قدرت رسيد خيال كند مي خودش اجازه ندهد وقتي
 گوسفند داشته باشد. 

است با فردي بنام مصدق كه   مشكل ديگر در يك جمله خالصه كنم دشمني
دمكراسي تاريخ ايران است. مصدق دمكراسي را اتفاقاً در چهارچوب همان نماينده 

مرداد كه شاه  ۲5تاي بعد از كود ۱۳۳۲مرداد  ۲7خواست. روز  نظام مشروطه مي
ابتدا به بغداد و از آنجا به رم رفت، مصدق تلگرافي فرستاد كه برگرديد و بيائيد ما در 

 ينتليجنتاينجا به شما نياز داريم. يعني در همان شرايطي كه شاه به كمك سيا و ا
كه  چهره هاييكند. بنابراين دشمني با  سرويس انگليس بر عليه مصدق كودتا مي

نظير ما از نوادر هستند، درست نيست. ببينيد مثالً گاندي براي ملت هند،  در جوامع
مورد  چهره هاي آدنائر و ويلي برانت براي ملت آلمان ، دوگل براي ملت فرانسه

آيند و قدرشان  هاي نادر اين جوامع به حساب مي احترام هستند و از شخصيت
صحراي  “بشناسم. مدام از  هاي خود را شود. ما نيز بايد قدر شخصيت شناخته مي

خواهيم وارد  دهد كه نمي مورد سخن گفتن، نشان مي در اين“  عاشورا “يا “ بال كر
بازي دمكراتيك شويم و با هم مشكالت را در ميان بگذاريم و با توجه به قواعد 

 دمكراسي با هم صحبت كنيم. 
 

است تالش ـ البته اين بحث شما از زاوية تعيين جايگاه تاريخ و سي
و تفكيک اين دو از هم و در عين حال درک رابطه صحيح اين دو با 

 گنجد.  هم بسيار مهم است. اما طبعاً در بحث امروز ما نمي
 

 من با آن افكاري كه دارم كه بگويمـ در تائيد صحبت شما بايد  دكتر طهماسبي

 آقاي هاي ارزشمند خود را در اين رابطه شخصي مانند چون يكي از هم صحبت
 دانم از همين رو با صراحت در اين زمينه سخن گفتم.  همايون مي

 
“ عاشورا“و “ بالصحراي كر“تالش ـ البته استفاده از عبارتي نظير 

بديهي است كه در برخورد به شخص دكتر مصدق نيست، بلكه در 
اي از  ها را به درجه توصيف و بيان وضعيت كساني است كه شخصيت

ها  توان وارد هيچگونه بحثي در مورد آن رسانند كه نمي تقدس مي
شد، نظير برخي از نيروهاي طرفدار دكتر مصدق در ميان طيف مليون. 

دانند اما به هيچ روي  يعني كساني كه مصدق را نماد دمكراسي مي
وي نيستند. من  عملكردحاضر به ورود به بحث در مورد وي و 

ت بپردازيم. اما اجازه اميدوارم بتوانيم در آينده بازهم به اين موضوعا
تري را از آقاي  بدهيد در ادامة صحبت خودمان، پرسش مشخص

قبول  آيابه كار سياست و حزب بكنم.  ختناحرار در مورد مسئله پردا
 نگاري  داريد كه فعاليت در عرصه سياست عملي است و كار روزنامه

 ؟نيست
 

اند، مثل  كل داشتهاي به تحزب و تش كه در جواني عالقه ـ گفتم كساني احرار

ماند و در زندگي چنانچه فراغت و فرصتي  با آنها باقي مي اشتياقاينكه همواره اين 
گردند. عالوه بر داريوش خيلي از  برايشان باقي باشد باز مجدد به آن عالقه باز مي

 و تحزّب اي كه در جواني به تشكل دوستان ديگر من هستند كه از روي عالقه
ه چپ، چه راست در خارج از ايران به نوعي به اين عرصه باز اند حاال چ داشته
نوعي برايشان سرگرمي شده است. البته نگاه همايون به اين ه اند. و اين امر ب گشته

 امر فراتر از يك سرگرمي است. 
 

گوئيد كه ايشان به اينگونه مسائل فراتر از يک  تالش ـ از چه نظر مي

 نگرند؟  مي“ سرگرمي“
   

من يادم است تورج فرازمند كه نامي از ايشان در بخش قبلي بردم، وقتي  ـ احرار

شديم، از كساني بود كه خيلي تبليغ  بعد از انقالب، ما در پاريس دور هم جمع مي
كرد كه امروز موقع آن است كه دور هم جمع شده و حزب درست كنيم و معتقد  مي

اند،  همين صورت ساخته شدهبود، احزابي هم كه در سراسر دنيا وجود دارند به 
اند و بتدريج اين  اي آن را ساخته باالخره روزي چند نفر گرد هم آمده و به بهانه

احزاب بزرگتر شده و روزي تبديل به حزب بزرگي نظير حزب كارگر انگليس 
خواستم وارد اين بحث شوم تنها  اند. خوب اين اعتقاد وي بود. من البته نمي شده
ايش آقاي طهماسبي استفاده كنم. ايشان نكته مهمي را تذكر خواستم از فرم مي

دادند؛ اينكه در جايي كه روابط دمكراتيك برقرار نباشد، اپوزيسيون بودن تصور به 
عنوان نمونه در رژيم جمهوري اسالمي با وجود اينكه همه ه شود. ب مي يدشمن

ري يا مذهبي با كه در اين انقالب مشاركت داشته و طبعاً هم اشتراک فك  كساني
هم داشتند، اما به محض اينكه كسي خواست انتقادي بكند از نظر سيستم تبديل به 

 زنند.  شود. و آنموقع است كه به قوزک پاي يكديگر مي دشمن مي
اي كه دمكراسي به معناي واقعي مستقر باشد، يعني نه تنها  به همين دليل در جامعه

دمكرات باشند و دمكراسي در آن جامعه  نيز مدولت و حكومت بلكه جامعه و مرد
نگاري وارد كارگزاري دولت  ريشه دوانده و جا افتاده باشد، در آن صورت اگر روزنامه

است. مثالً مالرو يك  وارد بازد و نه اشكالي به كارش بشود به نظر من نه چيزي مي
از قدر و اي بود كه آمد و وزير فرهنگ دوگل شد. هيچ هم  نگار و نويسنده روزنامه

اي هم  منزلت وي كاسته نشد، هميشه هم مورد احترام بوده و هست. ضمناً در دوره
كه وزير بود خيلي كارها صورت گرفت از جمله سفيد كردن شهر پاريس از آثار وي 
است. اگر ما هم واقعاً يك سيستم دمكراتيكي داشتيم در ايران كه هيچوقت 

كتر فاطمي نام بردم. دكتر فاطمي وقتي نداشتيم، حتي در دورة دكتر مصدق از د
نگار قبلي نبود يك كارگزار در  وارد دستگاه دولتي شد، از آن به بعد ديگر روزنامه

نداشت. مثالً علي دشتي،  يدولت وقت بود و آخرش هم متاسفانه عاقبت خوش
نگار پرحرارت و پرجوش و خروش و آرمانخواه در دوره قبل از رضاشاه كار  روزنامه

نگار  ساخت. روزنامه نگاري خود را شروع كرد و شفق سرخ را منتشرمي نامهروز
كه حكومت  اي اي بود و قلمش نيز خيلي طرفدار داشت ولي در دوره برحسته

د. وكيل مجلس شاي ـ دشتي وكيل مجلس  رضاشاهي آمد ـ نه دورة سردار سپه
يرا وكيل با نگار است ز ترين حق يك روزنامه شدن در حكومت دمكراتيك طبيعي

نگار با قلمش و وكيل از طريق تريبون  نگار تفاوت چنداني ندارد. روزنامه روزنامه
نگار  مجلس و امكان قانونگذاري. اما وقتي سيستم دمكراتيك موجود نباشد، روزنامه

خواهد، آنگونه كه وي الزم  گيرد كه از وي مي رود در خدمت سيستمي قرار مي مي
 خواهد، بايد او فكر كند و نه آنگونه  ي آنطوري كه سيستم ميد. يعنكنداند، عمل  مي
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 خواهد.  كه خود او مي
نگاري، آدمي  العاده در عرصه روزنامه يا مثالً ارسنجاني فردي با استعداد فوق

وارد حكومت شد و وزارت كشاورزي را در كابينة اميني گرفت. زيرا فكر  ،آرمانخواه
تواند منشاء اثر باشد. آن  ه وقوع است و انسان ميكرد در ايران انقالبي قريب ب مي

كار را كرد و پيش رفت ولي  اصالحات ارضي را به اجرا گذارد و با جرأت بسيار اين
عنوان سمبل اصالحات ارضي براي سيستم قابل تحمل ه زماني رسيد كه وجودش ب

 شد.  نبود وبايد كنار زده مي
 

نام ه حات ارضي ببينيم كه ايدة اصال هرصورت ميبه تالش ـ 
ارسنجاني ثبت شد و اگر تاريخ اصالحات ارضي در ايران مورد 
بررسي قرارگيرد جاي او در اين امر شناخه خواهد شد. همين مورد 

اي  نگار برجسته، داراي ايده كند، زيرا روزنامه سخن شما را نقض مي
تري از جامعه تأثير گذار است. توان  است كه در سطح گسترده

ايده را نيز در خود يافته، لذا با هدف تحقق آن به دستگاه  تحقق آن

يم اجتماعي ظرود و انجام بخش بزرگي از يک اصالحات ع دولتي مي
دهد. در اين صحبت بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد  را انجام مي

كه اشخاصي نظير علي دشتي، ارسنجاني و همايون يا ديگران كه 
اشته براين اعتقاد هستند كه در چارچوب آن نظام حكومتي را قبول د

نظام اصالحاتي به نفع مردم و جامعه در حال انجام است يا خود 
توانند منشاء تغييرات و اصالحات باشند و اين توان و استعداد را  مي

نگار بودن بايد مانعي  بينند، آيا براي چنين افرادي روزنامه در خود مي
 هايي با مسئوليت بيشتر باشد؟  زهدر برابر پذيرش و رفتن به حو

 
ديگر اجازه  مطبوعاتـ وقتي حسن ارسنجاني از وزارت كنار گذاشته شد به  احرار

داده نشد از نام او در ارتباط با اصالحات ارضي سخني به ميان آورند يا قيدي از 
 سهم او در امر اصالحات ارضي بشود. 

و امري را دريافت كرده  هعاملي بوداصرار براين بود طوري نشان داده شود كه وي 
نگار باقي  كنم اگر ارسنجاني در مقام روزنامه و به اجرا درآورده است. فكر مي

توانست امر اصالحات  بهتر از او مي از اهل فن ماند، شايد كس ديگري مي
اهات بتر و شايد هم اشتيشارضي را پيش ببرد. كساني بودند با تخصص ب

توجه داشته  .خواهم بگويم هم همين را مي همايون كمتر. در مورد داريوش
ه باشيد داريوش را دولت انقالبي زنداني نكرد. داريوش را دولتي كه او را ب

عنوان ايدئولوک پذيرفته و به وي ميدان داده بود، دستگير و زنداني كرد. 
توانست باشد نسبت  نگار موثرتري مي منظورم اين است كه داريوش روزنامه

اطالعات و جهانگردي يعني وزير تبليغات سيستمي كه بهر حال  به وزير
 دانيم خيلي دمكرات نبود.  مي

 

. بدين فهمم  هاي آقاي احرار را خوب مي ـ من صحبت دكتر طهماسبي

اي آزاد و با روابطي دمكراتيك داشته باشيم، افراد  معنا كه اگر ما جامعه
كنند كه چه بكنند. يكي  آزادانه، آگاهانه و داوطلبانه خود انتخاب مي

تواند. امروز  خواهد سياستمدار بشود، خوب مي نگار است، زماني مي روزنامه
خواهد سياستمدار بشود،  ي ميارتشدر كشوري مانند انگليس يا آمريكا يك 

شود. وقتي هم سياست را برگزيد طبعاً وظائف ديگرش متوقف  خوب مي
حل اوليه دمكراتيزه شدن است شود. در جوامعي نظير ايران كه در مرا مي

بايد اين امكان فراهم شود تا انسان بتواند آزادانه و داوطلبانه جاي خود را 
انتخاب كند يا جايگاه خود را تغيير دهد. ما بايد باالخره اين وضعيت گذار را 

اي كه نه سنتي و متعلق به سه چهار قرن  جامعه . درپشت سر بگذاريم
روشنفكران بايد راهي بيانديشند تا  ،ق به امروزپيش است و نه مدرن متعل

هرچه زودتر از اين بن بست تاريخي خارج شويم. تا استعدادها و نيروها و 
اي از ميان  هم عنصر برجسته عناصرش از بين نروند. وقتي عنصري آن

برود يا نتواند نقش خود را بدرستي در جامعه بازي كند، در حقيقت اين 
رود. به گمان من در جوامع غرب و  تحليل ميتوان جامعه است كه 

 ،اند. در رشد يك جامعه هستند كه جامعه را ساخته افرادپيشرفته همين 
كند. لذا ما بايد  شخصيت فرد و رشد فردي نقش اساسي و مهمي بازي مي

بتوانيم وارد چنين فرهنگ و مكانيسمي بشويم كه استعداها درجايگاه خود 
 . بتوانند مؤثر واقع شوند

 
تالش ـ آقاي دكتر طهماسبي در گفتگوي امشب چندين بار از 
حزب مشروطه ايران سخن به ميان آمد. حزبي كه قبالً تحت 

 درياي بالتيک 1995داريوش همايون  ـ سال 
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شد. تا جائي كه بخاطر  ناميده مي“ سازمان مشروطه خواهان“عنوان 
دارم شما از نخستين كساني بوديد كه از ميان نيروهاي دگر انديش 

در جلسه رسمي آن پاسخ مثبت به دعوت اين حزب براي شركت 
داديد. الاقل اين عمل در جايگاه خود در آن زمان بسيار مثبت بود. در 
اينجا مايلم تعبير اين عمل را از زبان خودتان بشنويم. آيا در آن زمان 
كه تصميم به اين شركت گرفتيد قصد بدعت گذاري مناسبات نويني 

ايي كه قبالً از آنها ه را داشتيد و در تقابل آن جدائيها و دشمني
گيري رفتار و برخورد  خواستيد ضرورت در پيش صحبت كرديم، مي

 متقابل جديدي را گوشزد نمائيد؟ 
 

ـ ابتدا ممنون از لطف شما در تعبير از اين عمل. من اتفاقاً به دو  دكتر طهماسبي

 جا دعوت شدم و در هر دو جا نيز با ميل و رغبت شركت كردم. با وجود اينكه به
و ديگر هم كه “ حزب مشروطه ايران“طيف ديگري تعلق داشتم. يكي به كنگره 

رفتن من به اين هر  “ . سازمان فدائيان خلق ايران )اكثريت(“اخيراً بود در كنگرة 
و كار  دو كنگره به دو مناسبت بود, اول اينكه چنين دعوتي را متمدنانه مي دانم.

ه پاسخ درخور بدهد. از من دعوت رسمي بمتمدنانه ارزشمند است كه انسان به آن 
دانم، ديگراني هم دعوت  هم به آن پاسخ مثبت دادم گرچه مي عمل آمده بود و من

 ، ولي نيامده بودند. هشد
ايم. اگر بخواهم كوتاه  دوم اينكه ما بعد از انقالب وارد فرهنگ سياسي ديگري شده

 “نگ سياسي بگويم، قبل از انقالب فرهنگ سياسي حاكم بر ما، فره
نگر. يا بد يا خوب، يا سفيد  انگارنه و ساده بود. فرهنگي بغايت ساده“  ضدامپرياليستي

و  شداي از طرف جمع معدودي كوشش  يا سياه، از بعد از انقالب بطور خيلي آگاهانه
ديگري يعني فرهنگ سياسي خوشبختانه دارد گسترش مي يابد كه وارد فرهنگ 

. مدني نگ سياسي مدرن مربوط به جامعة باز و آزادفرهيعني . شويمدمكراتيك 
وقتي حزب مشروطه ايران يا فدائيان اكثريت مرا كه نه طرفدار سلطنت هستم و نه 

نوعي وارد ديالوگ شوند. اگر به خواهند با من  كنند، يعني مي جزو چپ، دعوت مي
من نوعي هم معتقد به ضرورت بحث و گفتگوي آشتي جويانه براي زندگي 

آميز هستم، پس بايد بپذيرم كه بايد وارد اين بازي شد. در اين صورت چرا  المتمس
ام را نشان دهم و پنهان نكنم كه  نبايد به دعوت جواب مثبت داد؟ چرا نبايد عالقه

 گذارم.  من به اين شيوه احترام مي
 

تالش ـ آقاي دكتر طهماسبي شما در ميان چهار خانوادة سياسي 
. به يددكرهايي  ف طرفداران سلطنت ابراز نگرانيايران. نسبت به طي

اين معنا كه، چه تضميني وجود دارد كه چنانچه در فرداي حكومت 
اسالمي، اين نيرو به قدرت دست يابد، مجدداً به صرافت بازگرداندن 
همان مناسبات گذشته نيافتند. داريوش همايون از اين زاويه با شما 

تواند امروز  گويد؛ هيچكس نمي و ميو هم نظران شما مخالفتي ندارد 
كه هر يک از ما به تنهايي به  به ديگري تضمين بدهد. و در صورتي

يابد، هيچ معلوم نيست چه رفتاري در مقابل ديگران در   قدرت دست
پيش گيرد. اما ايشان در برابر اين نگراني و براي جلوگيري از پيش 

ند. بدين مفهوم كه ده آمدن چنين وضعيتي راهكار معيني ارائه مي
ها بايد احزاب و  نيروهاي دمكرات موجود در هريک از اين طيف

هاي موثر و منسجمي را با برنامه و اهداف روشن بوجود  سازمان
ها و اتحاد  تواند همكاري ها مي آورند و ميان اين احزاب و گروه

ها زمينه تجربه و آزمايش  هاي معيني صورت گيرد. اين همكاري عمل
ل مناسبي است و موجب تقويت فرهنگ دمكراتيک شده و در متقاب

آينده نيز تضمين كننده روابط مسالمت آميز در جامعه خواهد شد. 
حلي را  شما در مقابل چنين راهكاري و براي رفع اين نگراني چه راه

 كنيد؟ پيشنها مي
 

اي سلطنت طلب  كه عدهتصور ـ ابتدا اجازه دهيد بگويم اين دكتر طهماسبي

فردا بتوانند جاي جمهوري اسالمي را  يا هرچيز ديگري كه خيال كنند ليفرنيائيكا
نام طرفداران نظام ه بگيرند، اين فكر عبثي است و بحث زيادي ندارد. طيفي كه ب

توانند در سرنوشت آيندة سياسي ايران نقش بازي كنند  سلطنت هستند هنگامي مي
صورت به گمان من  امكان ندارد. با  كه قواعد دمكراسي را بپذيرند. در غير اين

 هم و هم در جامعه ايم توجه به تجربياتي كه تاريخ ايران كرده با تحوالتي كه داشته
توانند  هاي عقب مانده، طرفدار استبداد و خودكامگي نمي در بين روشنفكران، گروه

سئله جاي استبداد ديگري را بگيرند. اين را گفتم كه خيال اين عده راحت شود كه م
 به اين راحتي نيست. 

دوم اينكه اين به معناي آن نيست كه اگر ما هم اكنون وارد اين مرحله شده ايم كه 
فرهنگ سياسي دموكراتيك رفته رفته دارد فرهنگ سياسي غالب مي شود, تفكر 

طرفداران استبداد هنوز در جامعه قوي استبدادي از جامعه رخت بربسته است. 
طنت طلب يا مذهبي و امثالهم. آن راهكاري را كه فرموديد هستند، چه در بخش سل
توانم چنين خالصه كنم، كه اين چهار خانوادة سياسي كه  از نظر من چيست، مي

چهار ستون اصلي حافظ و  خودچهار نيروي اصلي جامعه هستند، بايد از ميان 
ام و  ان كرده. من بارها اين مسئله را بيورندبوجود آرا نگهداري دمكراسي در ايران 

تواند در  كنم حكومت دكتر مصدق نشان داد كه يك گروه به تنهائي نمي فكر مي
ما  .ها و نيروهاي جامعه همراهي نكنند جامعه دمكراسي برقرار كند، اگر ساير گروه

: يكي اينكه فرهنگ سياسي دموكراتيك بايد غلبه يابد و دو مرحله در پيش داريم
اينكه نيروهاي ديگر و نگ غيردموكراتيك نماند جائي براي عرض و اندام فره

ضامن دمكراسي يعني احزاب سياسي نگهدارنده دمكراسي در ايران بوجود آيند. در 
همين غرب اگر نهادها و احزاب حافظ دمكراسي وجود نداشته باشند، غير ممكن 

 است دمكراسي در اين جوامع نيز برقرار بماند. 
 

قدرت فكر كردن داشته باشد و داراي تجربه ـ به نظر من هركسي كه  احرار

تواند نظر ديگري داشته باشد. يعني دمكراسي  سياسي باشد، جز همين سخنان نمي
گيرد كه در آن اوالً فرهنگ دمكراتيك عموميت پيدا كند و  زماني در كشوري پا مي

و نهادهاي حافظ دمكراسي ايجاد شوند از جمله  يدنهادهاي دمكراتيك بوجود آ
 نامه، سنديكا و احزاب. بدون اينها دمكراسي همواره در معرض خطر است. روز

هايي كه آقاي همايون و دوستانشان در جهت ايجاد تشكيالتي  شايد همين تالش
هاي مشروطه  خواهند آرمان دهند و مي انجام مي“ حزب مشروطه ايران“نام ه ب

ه شكل امروزيشان، ب ،درهستندهاي بسيار محترمي در ايران  كه آرمانرا خواهي 
سازماني، متحقق سازند، خود در آينده پايه و نهادي  وظيفه صورت يك هدف و 

 براي حفظ دمكراسي و نشانة ايجاد پلوراليسم در ايران باشد. 
 ها داريوش همايون گامهاي اوليه را برداشته است!  خوب در اين زمينه

 

 تالش ـ با سپاس بسيار از آقايان
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 ون در چند نگاه سريع و شتابانداريوش هماي
  

 حسين مهري
 

ديدم.  ۱۳۳۸داريوش همايون را نخستين بار در سٍمت دبير سرويس خارجي روزنامه اطالعات در زمستان سال    
براي جستجوي كار به مالقاتش رفته بودم. اندک اندک با آشنايي بيشتر دريافتم كه اوآشكارا با همه تفاوت دارد. 

دانستن بود.  ها. آنچه از همان نخستين روزهاي آشنايي در او ديدم شور و ولع به و گزينش واژه خاصه در گفتار
 انگيخت.  بخشيد، حسي كه در بسياري، حسد برمي يي مي حسي كه به او اعتماد و توانايي و برتري پوشيده

رسيد  نظر مي وهمندش بود. بهنيازي شك اعتنايي به ماديات و بي ساخت، بي مشخصه ديگري كه او را متمايز مي   
جز عشق به خواندن و فهميدن و سردرآوردن، سرگرمي ديگري ندارد، گرچه يك آرمان دور، او را به پروازهاي بلند 

 خواند.  مي
هاي آينده، زماني كه مدير عامل روزنامه بامدادي آيندگان شد، روزي در برابر شادروان هوشنگ وزيري،  درسال   

هاي سياسي ـ اجتماعي  قيبي، منوچهر هزارخاني و من كه نويسندگان و مترجمان صفحات تحليلشادروان پرويز ن
درخواست افزايش حقوق نزد وي رفته بوديم چيز درستي  اين روزنامه بوديم اعتراف كرد كه از نياز مادي ما كه به

دردسري  مه اطالعات زيست بيهاي سال است كه خود و مادرش با هزارتومان حقوق روزنا كند، زيرا سال درک نمي
 كردند و هنوز نيز وضع فرق نكرده است.  مي
كرد. و يك  خورد و چه ستايشي از اين مايه غذايي مي ها، ناهار را در دفترآيندگان، تنها نان و ماست مي آن زمان   

آميخت و او را از  مشخصه ديگر او، پنهان كردن توجه به جنس مخالف بود كه با شرم و آزرمي گاه دخترانه در مي
داشت. به جاي آن، همواره صداي  برزبان آوردن ناسزاهايي كه خصوصيت مردانه دارد، شرمناكانه بر حذر مي

 خورد.  هاي باريك به گوش مي هاي دلپذير وي به گفتن يا شنيدن طنزهاي ظريف و نكته خنده
هاي  ك مرد تنها كه با برگرفتن رهتوشهسوي فراز بود، حركت ي اين چنين دنياي داريوش همايون، حركت به   

هم با  قدر فرهنگي، و با برقرار كردن پيوندهاي نيك با طبيعت و آسمان و زمين و انسان و خاصه با نوشتن، آن گران
 نثري كه ويژگي روح او را داشت، شتاب رفتن و رسيدن داشت. 

آور داشت كه به رغم سابقه در وزارت  اناز بخت خوش، نوجواني در درياي ادب فارسي غوطه خورد. پدري زب   
خواند نوراله همايون كه مدتي  ها هزار بيت از خزانه شعر فارسي از برداشت و به مناسيت باز مي دارايي شايد ده

قدر  ها، آن رفتيم از اين بيت التحرير به ديدارش مي مسئول بخش مالي آيندگان بود، وقتي براي دريافت حقوق و حق
 ايم.  برديم به چه خواستي نزد او رفته خواند كه به گفته شادروان هوشنگ وزيري از ياد مي پي در پي مي

شدند  يافت نمي 50و  ۴0هاي  نگاران و مفسران سياسي، به راستي كساني چون همايون در دهه در ميان روزنامه   
هاي فرهنگ  ايران و بر زير و بميي به تاريخ پرتالطم  كه از چنين تبحري در شعر و نثر كالسيك، و چنين احاطه

آن برخوردار باشند. ميانگين سواد و دانش، بدبختانه فرا رفته نبود. او همواره به هر پدر و مادري و هر آموزشگري 
كرد كه پاس ادب كالسيك ايران را بدارند، كه اين شالودة استواري است براي تحول و تطور فكر، اما از  توصيه مي

يوناني بود كه به او ياري داد از قفس زرين ادب فارسي، پرواز كند و خود را از قالب يك زبان اين گذشته، فلسفه 
 افسونكار كه جاي فكر را گرفته بود آزاد كند. 

 THEدر تارنماي  ۲00۳به زبان انگليسي در سال “ از اسالم تا غرب“در مصاحبه با رضا بايگان كه زير عنوان    

IRANIAN :سقراط، نخستين روشنفكر و نخستين قهرمان غيرنظامي، خط راهنماي او را  بازتاب يافت گفت
 ترسيم كرد. 

داد به من اهميت قدرت ديد و تحليل را آموخت و مرا با سياست آشنا  و ارسطو كه همه چيز را توضيح مي“...   
تن به عنوان موجودهاي آلودي كه غالباً با آن سروكار داريم، بلكه جوهر زيس ساخت، نه سياست فرودستانه لجن

 “ انساني و نه زيستن به عنوان جانوراني از مرتبت باالتر.
هاي بنيادين من، باالترين نفوذ را دو منبع الهام دائمي داشت. نخست، مفهوم  در تكوين شخصيت و نگرش“   

راي خود، بلكه بود به معناي وظيفه و مسئوليت موجود انساني نه تنها نسبت به خود و ب“ خويشكاري“زرتشتي 
وار و حياتي موجود انساني در برآيند مناقشه  نسبت به تمامت جهان و براي تمامت جهان، نيز به معناي نقش خداي

جاوداني ميان نيروهاي خير و شر و سرانجام به معناي خوب بودن و خوب عمل كردن به عنوان كاركرد طبيعي 
 ر. انسان بودن و نه به انتظار پاداش يا ترس از كيف

 

o رسيد جز عشق به خواندن و  نظر مي به
فهميدن و سردرآوردن، سرگرمي ديگري 

يک آرمان دور، او را به پروازهاي  ندارد، گرچه
 خواند.  بلند مي

 

 

o داد به من  ارسطو كه همه چيز را توضيح مي
اهميت قدرت ديد و تحليل را آموخت و مرا با 
سياست آشنا ساخت، نه سياست فرودستانه 

آلودي كه غالباً با آن سروكار داريم، بلكه  لجن
جوهر زيستن به عنوان موجودهاي انساني و 

تن به عنوان جانوراني از مرتبت نه زيس
 “باالتر.

 
 

o هاي بنيادين من،  در تكوين شخصيت و نگرش
باالترين نفوذ را دو منبع الهام دائمي داشت. 

بود به “ خويشكاري“نخست، مفهوم زرتشتي 
معناي وظيفه و مسئوليت موجود انساني نه 
تنها نسبت به خود و براي خود، بلكه نسبت به 

تمامت جهان، نيز به  تمامت جهان و براي
وار و حياتي موجود انساني  معناي نقش خداي

در برآيند مناقشه جاوداني ميان نيروهاي خير 
و شر و سرانجام به معناي خوب بودن و خوب 
عمل كردن به عنوان كاركرد طبيعي انسان 

 بودن و نه به انتظار پاداش يا ترس از كيفر. 
 
 

o قي نشات نفوذ دوم از دو مفهوم فيلسوفان روا
گرفت كه عبارت بود از حقوق طبيعي و  مي

تنهايي نهايي انسان در جهان. انسان براي 
رهايي جز بر خود تكيه كردن راهي ندارد. 

گرايي و سكوالريسم، همه از  دمكراسي، كثرت
گرفت. مفهوم  حقوق طبيعي سرچشمه مي

رواقي اتكاي كامل انسان به خودش و 
ي خود كه بر اش نسبت به خود و برا مسئوليت

ست نيروي محرک  گرايي گرفته از زرتشت
 پيشرفت و آزاد شدن است
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گرفت كه عبارت بود از  نفوذ دوم از دو مفهوم فيلسوفان رواقي نشات مي   
حقوق طبيعي و تنهايي نهايي انسان در جهان. انسان براي رهايي جز بر خود 

گرايي و سكوالريسم، همه از حقوق  تكيه كردن راهي ندارد. دمكراسي، كثرت
مفهوم رواقي اتكاي كامل انسان به خودش و گرفت.  طبيعي سرچشمه مي

ست نيروي  گرايي اش نسبت به خود و براي خود كه بر گرفته از زرتشت مسئوليت
 “محرک پيشرفت و آزاد شدن است.

در سياست از كانت تا هابس، هيوم، آدام اسميت، الک، بورک و كارل پوپر    
ـ انگليسي بسر من بيشتر در جهان روشنگري اسكاتلندي “بسيار آموخت: 

هاي خشك و متصلب.  برم: تجربه گرايي و اتكا به عقل عملي به جاي نظام مي
من خود را محصول ادب فارسي، فلسسفه يوناني و عصر روشگري اروپايي 

 “ يي كامل است براي يك عمر بسر بردن با نوگري. دانم كه پشتوانه مي
ه به نيروي سوم يا خط همايون به نيروي سرخورده از انقالب و اصالحات ك   

سوم شهرت يافته اميد بسته است و برآن است كه اكثريتي بزرگ از جوانان كه 
اند و اين، هر لحظه ممكن است اتفاق  سازند، آماده منفجر شدن اين نيرو را مي

كند؟ اين مبارزه است كه رهبري را خلق  افتد. چه كسي اين نيرو را رهبري مي
تواند الهام دهد، به شور  رهبري از برون مرز، تنها ميكند. در شرايط كنوني،  مي

 آورد و چون سخنگوي نبرد درون، در صحنه جهاني عمل كند. 
هاي پان ايرانيسم نوشيده، تنها يك  ميهن براي او كه در نوجواني، از سرچشمه   

سرزمين نيست. ايران، يك كشور همانند ديگر كشورها نيست. ايران، يك 
 ي از معدود كشورهاي جهان كه بايد آن را چنين توصيف كرد. انديشه است و يك

با نوشتن و سخن گفتن و عمل كردن با دقت و “همايون چندي پيش نوشت:    
كوشم به تغيير فرهنگ سياسي ايران، به ارتقا بخشيدن سطح  وسواس، مي

گفتمان سياسي و ايجاد يك حزب سياسي واقعي ياري دهم. تنها از اين دنيا 
 “ خواهم. براي چنين آرمان شريفي بايد از خود فراتر رفت. يوقت م

توان در همه چيز اختالف رأي و نظر داشت و با اين  با داريوش همايون مي   
سخني كرد. نديدم كه در او كين، متن گفت و گو و  همه، با او زيست و با او هم

 زمينه رفتار باشد و نديدم كه در او، مهر به كين آاليد. 
هاي خوشبيني به اندازه و حس اندازه و  سخن بود و نمونه توان هم ا او ميب   

سخن بود و بسيار آموخت، خاصه از نثر ويژه او  توان هم نسبت را ديد و با او مي
تواند مطالب بلندي را به فشردگي بيان كند، نثري كه گرايش به  كه بسا كه مي

 سازد.  ها، آن را دشوار مي دهفارسي در آن مشهود است و گاه متعدد برابر نها
هاي همايون در نوشتارهاي او آشكار  ها و تحول در برون مرز، دگرگوني   
بيني و فلسفه غرب كه شك را پايه  شود. از آن جمله است گرايش به جهان مي

 كند.  دهد و همواره از شك به سوي يقين عزيمت مي قرار مي
ماهة پس  ۱5آميز و دهشتبار  تفاي خطردوران زندان پيش از انقالب، دوران اخ   

از انقالب و ماجراي فرار دردناک و پرمشقت از وطني آن همه محبوب، در 
همايون تحولي ژرف آفريد و از همايون، دو همايون پديد آورد. همايون پيش از 

كه داستان ده گريز “ پرندگان مرز“انقالب و همايون پس از انقالب. او در كتاب 
ها...  در آن ماه“نويسد:  بان است، در بخشي كه مربوط به اوست مياز كوه و بيا

به بازسازي پردامنه خود دست زدم كه هنوز ادامه دارد. پس از مردن در شامگاه 
خواستند مرگ مرا ببينند و هر روز  روز انقالب، در شرايطي كه صدها هزار تن مي
يي را در آن  ندگي تازهبودم، پاية ز بايست منتظر افتادن به دست پاسداران مي

ها را به فراموشي بسپارم، بدين  ژرفا گذاشتم. تصميم گرفتم بسياري از گذشته
معني كه نگذارم دست و پايم را ببندند. در اين كار، بيش از انداره كامياب شدم و 

توانم با  ام، ولي مي ها و يادبودهاي فراوان را از ياد برده ها و چهره متاسفانه نام
يشتري با هر موقعيت تازه روبرو شوم. اندک اندک ارزش بزرگ آن آزادي ب

دستگيري )پيش از انقالب( برمن آشكار گرديد. اگر به زندان نيفتاده بودم پنهان 
برمن نگذشته  ۱۹7۸ـ  ۱۹۸0بود. اگر آن دو ساله  شدم و مرگم حتمي مي نمي

، براي كسي آمدم و بعد آن فرصت انديشيدن خالص بود ديرتر از خود به درمي
 تواند بينديشد.  كه در عمل مي

و سه ماه اختفا، يك نامه كوتاه توسط دوستي كه به اروپا   در همه آن يكسال   
رفت براي خانمم فرستادم كه چون گوياي حالت آن زمان من بود و هر  مي

 آورم:  حرفش از ژرفاي ضمير برخاسته بود در اين جا مي
يي، نه بدهي به  ه حسرتي، نه اندوهي، نه كينهام، ن روان را ساروج كشيده“  

ها،  هيچكس، نه پوزشي از گذشته، نه بيمي از آينده، كنون همه غرق در كتاب
 “ به اميد يك روز خوش.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 را به دوستان و آشنايان خود هديه دهيد!« تالش»

 

 در تالش ما سهيم شويد!« تالش»با اشتراک 
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 زماني براي گفتن حقيقت!
 

 گفتگو با دكتركامبيز روستا درباره داريوش همايون
 

 

 

 را ام توجه آنها اساسي محور ندچ همايون نظرات با آشنايي هنگام در

 انتقادات طلبان  سلطنت برخالف وي آنكه نخست د،كر جلب خود به

 بوروكرسي و فساد به گذشته، رژيم در يسلطنت استبداد هب جدي

 امنيتي، و تياطالعا دستگاههاي قدرت و نفوذ همچنين و آن ناكارآمد

 و نمدر انديشة از وي پيگير دفاع ديگر نكته .كند  مي طرح

 گرايي سنت و سنت با فرهنگي و فكري مقابله و يكسو از تجددخواهي

 است. ديگر سوي از

 

 

 
تالش ـ آقاي روستا از چه زماني با داريوش همايون آشنا شديد و اين آشنايي چگونه و به 

اساساً رابطه “ راست“، داريوش همايون “چپ“چه مناسبتي ايجاد شد. كامبيز روستاي 

چگونه امكان پذير شده است؟ در فرهنگ سياسي گذشته ما “ قطب“دو  دوستي ميان اين

 گنجيد.  چنين چيزي در تصور هم نمي
 

ـ قبل از هر چيز الزم است بگويم كه براي نخستين بار من نظر خود را در مورد يك دگرانديش   كامبيز روستا

به نظر يسيون ايران موجود نبوده و گوئيد چنين رسمي تا كنون در اپوز كنم. درست مي خواه اعالم مي مشروطه
ايد، بسيار ارزنده است و اين را بدون هيچگونه  شكني از جانب شما كه اين امكان را فراهم كرده من اين سنت

 گويم.  رسم و تعارف يا خوشامدگويي، مي
شناسم. و  ميدر ابتدا بايد تكيه كنم كه من نظريه پرداز سياسي ديگري در جناح راست جز داريوش همايون ن   

هاي خود را  دانم. وي شايد تنها كسي باشد كه ديدگاه خواهان مي پرداز جدي جمع مشروطه ايشان را تنها نظريه
 هاي ايشان اهميت دادن به سازد. و بارزترين وجه ديدگاه نگري يعني با نگاه به آينده طرح مي بر مبناي آينده

است. من ايشان را  انگوناگون و دگرانديش هاي ترام به انديشهاح وبا مخالفان سياسي  امر ديالوگ دموكراسي و
الخصوص در نشرية  ها و سخنرانيهايشان در نشريات و جلسات گوناگون، علي عمدتاً از طريق مقاالت، مصاحبه

دانم  خواه، الئيك و آزاديخواه طرفدار فدراليسم مي شناسم. با توجه به اينكه من خود را فردي جمهوري تالش مي
و مدافع سيستم  ردهاي طرفدار نظام پادشاهي مشروطه تعلق دا داريوش همايون به جبهه سياسي دمكرات و

متمركز )البته تمركز نه به معناي طرفداري از استبداد، بلكه در مفهوم تقسيمات كشوري مطابق مدلي نظير 
يم. اما در مورد آنچه ناظر به ، طبيعي است كه ما هريك در موضع سياسي متفاوت قرار داشته باشاستفرانسه( 

هاي سازندگي كشور مابين ما بايد ديالوگ برقرار باشد. اين تصور  آينده ايران است، طبعاً بر سر راهكارها و برنامه
تواند در ميان جمهوريخواهان يا فقط در ميان  غلط و بي پايه نيز بايد از ميان برداشته شود كه گويا ديالوگ مي

 خودشان انجام پذيرد. خواهان با  مشروطه

 

 

 

 تنها نه كه است داده نشان همايون داريوش

 بلكه تاس مدرن انديشه پيرو نظر در

 پايدارانه نيز آن عملي الزامات به همچنين

 گرايي تحزب نمونه عنوان به است. وفادار

 در بويژه ديگران رهبرگرايي برابر در وي

 براين دليلي سلطنت، طرفداران جبهه

 و مردم حاكميت از وي طرفداري ادعاست.

 و سياسي قدرت نهادهاي كليه بودن انتخابي

 از مكتبي اي موروثي حاكميت هرنوع نفي

 در را او و اوست سياسي نظريات اساس

 قرار رهبري تک نظام طرفداران مقابل

 جلو. به سيصدساله است قدمي اين و دهد مي

 از دفاع در خود هاي نوشته در گاهي وي

 از من كه رود مي پيش جايي تا فوق اصول

 ايشان كه است چگونه پرسم مي خود

 است. مانده خواه مشروطه
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خود جلب به ام را  در هنگام آشنايي با نظرات همايون چند محور اساسي آنها توجه
 ياستبداد سلطنت هطلبان انتقادات جدي ب  د، نخست آنكه وي برخالف سلطنتكر
رژيم گذشته، به فساد و بوروكرسي ناكارآمد آن و همچنين نفوذ و قدرت  در

. نكته ديگر دفاع پيگير وي از كند  يتي، طرح ميو امن تيدستگاههاي اطالعا
انديشة مدرن و تجددخواهي از يكسو و مقابله فكري و فرهنگي با سنت و 

 دخالت مذهب در سياست امقابله ب انديشة او گرايي از سوي ديگر است. در سنت
. وي از رداي دا فرهنگ مذهبي و طرد آنها جايگاه ويژه نبود و تا رهبريت سياسي

 جهات گامي نسبت به ديگران جلوتر است. اين 
عالوه براين داريوش همايون نشان داده است كه نه تنها در نظر پيرو انديشه 

عنوان به مدرن است بلكه همچنين به الزامات عملي آن نيز پايدارانه وفادار است. 
گرايي وي در برابر رهبرگرايي ديگران بويژه در جبهه طرفداران  نمونه تحزب

، دليلي براين ادعاست. طرفداري وي از حاكميت مردم و انتخابي بودن سلطنت
سياسي و نفي هرنوع حاكميت موروثي يا مكتبي از اساس نهادهاي قدرت كليه 

دهد و  مينظريات سياسي اوست و او را در مقابل طرفداران نظام تك رهبري قرار 
در دفاع از  هاي خود قدمي است سيصدساله به جلو. وي گاهي در نوشته اين

پرسم چگونه است كه ايشان  رود كه من از خود مي اصول فوق تا جايي پيش مي
 مشروطه خواه مانده است. 

 

گويند؛ اين نظام  تالش ـ بسياري از مخالفين نظام پادشاهي مي 

ته و نه در آينده ايران نقشي خواهد داشت و نه سديگر به تاريخ پيو

 ياسي ايران جايي يا شانسيهاي س در ميان خانواده نشطرفدارا

. برخالف اين نظر، داريوش همايون معتقد است ظرفيت دارند

ها و نيازهاي  تاريخي نظام پادشاهي در پاسخگويي به ضرورت

امروز و آيندة كشور نه تنها به انتها نرسيده، بلكه در مقايسه با 

ساير نيروها و نظامها با انديشة تجددخواهي، رشد، توسعه در 

ي بيشتري قرار دارد. نظر شما در مورد اين دو ديدگاه سازگار

 چيست؟ 
 

توانند در عمل خالفشان ثابت  ـ به نظر من هر دو اين ادعاها مي كامبيز روستا

شود. تشخيص ظرفيت تاريخي، تشخيص در نظر است، اما بايد در عمل و در 
آزاد به آراء  كه در يك انتخابات تجربه مورد آزمون قرار گيرد. و آن را تا زماني

توانم ادعا كنم  ماند. من مي ايم فعالً در تئوري باقي مي آزاد مردم موكول نكرده
 و كه همة مردم ايران يا اكثريت مردم نظام جمهوري دمكراتيك و دمكراسي

گويد؛ بي شك مردم در يك  خواهند، كسي ديگر مي جمهوري پارلماني مي
و هر دو شايد انتخاب خواهند كرد.  انتخابات آزاد يك نظام مشروطه سلطنتي را

 مخاطبان را به ظرفيت تاريخي ـ اجتماعي جامعة مار رجوع دهد.
با آن  جههدر موا ،هاي همايون در عرصه نظر قابل بحث است اما اگر گفته  

ماند جز ادامة مبارزه و فراهم ساختن امكان انتخاب آزاد مردم و در  اي نمي چاره
هاي گروه ديگر نه تنها هيچ پاية نظري و عيني  اما گفتهانتظار رأي مردم ماندن، 

انگارانه هم هست. زيرا آنها كه جز در محافل خاص جاي  ندارد، بلكه سهل
چنبن تا و هيچ همه پرسي هم صورت نگرفته اند ديگري رفت و آمد نداشته 

توانند چنين حكمي صادر كنند. شما شاهديد كه  اي مي اي بدهد، برچه پايه نتيجه
هاي گذشته هنوز طرفداري از  در ميان بسياري از جوانان، زنان و همچنين نسل

نظام سياسي پادشاهي مشروطه وجود دارد. حتي اين طرفداري را شما در ميان 
بخشي از روشنفكران ايراني، هنرمندان، شاعران، نويسندگان و... مشاهده 

ن ارتباط داشته باشد، اين كنيد. هركس با ايرانيان و دانشجويان و زنان در ايرا مي

خواه ممكن  بيند. هرچند گفتن اين حرف براي يك جمهوري العين مي را به رأي
است كمي سنگين باشد، ولي اگر قرار است حقيقت گفته شود بايد آن را گفت. 

تواند نتايجي منفي ببار  ميانگاري براي جمهوريخواهان  مضافاً اينكه اين سهل
رفداران نظام پادشاهي وجود دارد و هم طرفداران در جامعة ما هم ط آورد.

، و هم طرفداران جمهوري يا سلطنتيطرفداران استبداد هم جمهوري، حتي 
كنم آنچه براي مردم ما امروز اهميت بيشتري دارد  دمكراسي و... اما من فكر مي

نه شكل نظام پادشاهي يا جمهوري است، بلكه اين است كه آيا ما آزادي خواهيم 
به ت يا نه! اين مسئله اساسي مردم ماست. شك نيست كه من به نوبه خود داش

خواه بايد به مردم بگويم، بهترين نظام جمهوري است و همايون  عنوان جمهوري
نيز بايد به مردم نشان دهد كه بهترين شكل نظام پادشاهي مشروطه است. اما 

درست مانند ادعايي اي ندارد  اينكه از پيش بگويم سلطنت در ايران هيچ پايه
در ايران برگزيده  يسلطنتنظام است كه كسي بگويد در يك انتخابات آزاد حتماً 

خواهد شد. اگر ما از پيش و بدون رجوع به آراء مردم مدعي شويم كه نيرويي 
اصالً روش درستي ت اصالً در ميان مردم طرفدار ندارد و به تاريخ پيوسته اس

 مردم هم از ما نخواهند پذيرفت. خواهد بود. موجب غفلت از واقعيت نيست و 
 

تالش ـ مفهوم جمله آخر صحبت شما به منزلة اين است كه ما در 

هاي  بندي به دموكراسي صادق نيستيم و در عمل خالف گفته پاي

 ايم. خود رفتار كرده
 

گوئيد  ـ اصالً مردم شما را باور نخواهند كرد. شما وقتي مي كامبيز روستا

اي ندارد، پاسخ آن زنان و مرداني را كه طرفداران  يران هيچ پايهسلطنت در ا
سلطنت هستند چه خواهيد داد. اين ناباوري بوجود خواهد آورد. طبيعي است كه 

حزب خود را تبليغ كنيد. اگر پذيرفتند چه  خواستهايشما بايد براي مردم مرام و 
به مبارزه خود ادامه  بهتر و اگر نه شما نيرويي خواهيد بود كه در اپوزيسيون

دهيد. نفي پيش از عمل مخالفان يك بار موجب بيگانه شدن از واقعيت شد.  مي
ها يكبار رفتيم از خميني پشتيباني كرديم و گفتيم شاه برود  فراموش نكنيم ما چپ

خواهند رفت، حال آنكه آمدند و ماندند. بنابراين اينگونه حكم   و اينها هم بعداً
 اي است.  كار بيهوده هاي از پيش دادن

 

تالش ـ يک سئوال شخصي از شما دارم: در صورت بازگشت نظام 

عنوان به دنبال يک انتخابات يا يک رفراندم، شما ه پادشاهي ب

مبارز طرفدار عدالت اجتماعي، سوسياليست جمهوريخواه طرفدار 

فدراليسم مي توانيد در چارچوب آن نظام به فعاليت سياسي 

 بپردازيد؟ 
 

 روند دمكراتيك و با يك انتخابات آزادـ اگر اين امر در يك  مبيز روستاكا

حزب با عنوان اپوزيسيون ه صورت گرفته باشد، من اپوزيسيون نظام خواهم بود. ب
. اما ببينيد آنچه در ايران تقدم دارد ادد خواهم مبارزة خود ادامه بهو گروه خود 

است و چه ميانه به اصل مسئله دمكراسي است. اگر همه ما چه چپ چه ر
بندي خود را به اصول  دمكراسي و آزادي مردم توجه داشته باشيم و پاي

تضمين دهيم، در اين صورت در يك نظام پارلماني  متعهد كرده, دمكراسي
رو قادرند در  دمكراتيك، هم من سوسياليست و هم يك راست و هم ميانه

و كوشش خواهند كرد در چارچوب چنين نظامي به فعاليت خود ادامه دهند 
اي را كسب كنند تا در امر سياست دخيل  انتخابات آينده آراء اكثريت قابل توجه

 باشند. راه اين است. 
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كار برديد. به را “  تضمين “تالش ـ در خالل صحبتهايتان واژه 
شود. كساني از بازگشت  هاي زيادي مي اي كه حول آن بحث واژه

گويند؛ طرفداران سلطنت چه  مي نظام پادشاهي ايران نگرانند،
دهند، در صورت دستيابي به قدرت همان مناسبات و  تضميني مي

روابط گذشته را مستقر نساخته و راه وروشي غير دموكراتيک در 
ادارة كشور در پيش نگيرند. در مقابل اين نگرانيها داريوش 

گويد؛ در اين مورد هيچ كس هيچ تضميني به ديگري  همايون مي
واند بدهد، چون در صورت دستيابي به قدرت به تنهايي از ت نمي

سوي هر نيرويي هيچ معلوم نيست اين نيرو چه رفتاري با ديگران 
در پيش گيرد. اما براي جلوگيري از سناريوي بازگشت استبداد به 

دهد و معتقد است بهترين  ايران وي راهكار مشخص ارائه مي
است و اين امر مستلزم  تضمين تمرين دموكراسي از همين امروز

بند به ارزشهاي دمكراتيک در هريک از  آن است كه احزاب پاي
ها يا  هاي سياسي ايران ايجاد شوند. همكاريها و اتحاد عمل خانواده

حتي تا حد پذيرش متقابل، تضميني خواهد بود براي آيندة 
  دمكراسي در ايرن. نظر شما در اين باره چيست؟

 
كنم نكاتي را كه به آن  خود يك تضمين است. سعي مي اين ـ كامبيز روستا 

با قسم وفاداري سياسي تضمين تعهد وبخشد توضيح دهم. نخست آنكه  اعتبار مي
است كه فضاي عمومي به عهد متفاوت است. تضمين در ايجاد آن ساختاري 

ر بازگشت به استبداد را غير ممكن سازد. براي ايجاد والمقد كه حتي سياسي و آن
ساختار چند اصل اساسي وجود دارد، از جمله قبول دگرانديش، اصل تحزب،  اين

بند  كه پاياست نهادسازي و... امر ديگر اعالم صريح و روشن برنامه و نظراتي 
خواهان معتقدند تنها زمينه برخورد  به امر دمكراسي باشد. حال اگر مثالً مشروطه

ن نظام تنها ضامن رعايت ارادة آراء و عقايد تنها در دمكراسي فراهم است و اي
شهروندان است و بعد بر بستر اين گفته با ما وارد ديالوگ شوند، براي آنها خيلي 
سخت خواهد شد كه پس از يك دوره ديالوگ، همكاري و همسوئي با ديگران و 

ليغ مشترک با سايرين در مورد نظام دمكراتيك، برخالف آن عمل كنند. چرا بت
مردم را از دست خواهند داد. به همين صورت است در خود و طرفداران كه باور 

اگر شما  ايراني. هاي گوناگون تيها و مل مورد جدائي دين از دولت. يا مسئله خلق
، اما هستيدامروز بگوئيد كه خواهان يك نظام فدرالي يا نوعي سيستم عدم تمركز 

هم تنها  از تهران آنكه همه چيز تنها  كنيدفردا در روز دستيابي به قدرت اعالم 
شود، خوب باور مردم را از دست خواهيد  از يك محله تهران تعيين و تكليف مي

 داد. 
 

تالش ـ بهر صورت كار بايد از همين امروز آغاز شود. ديالوگ 
برسر مسائل بايد از همين امروز آغاز شود. اما براي پيشبرد امر 

هاي روشن  امهديالوگ يا همكاري طبعاً احزاب جدي و صاحب برن
بايد با هم طرف شوند. مثالً حزب مشروطه ايران كه در رابطه با 
چندگانگي قومي ايران و مسئله عدم تمركز، حكومتهاي محلي را 

دهد، در مورد اين طرح حزب ديگري به ديالوگ  پيشنهاد مي
 برنخاسته است تا مشخص شود كه با كجاي اين طرح مخالف

ر عمل پراكندگي نيروي مقابل مانع از و راه بهتر كدام است، د است
ها و پيشنهادات حزب مشروطه ايران  شود كه نظرات و طرح آن مي

 نيز به سنجش گذاشته شود. 
 

ما به نوبه خود جمهوري فدرال را پيشنهاد كرديم. اما كار آقاي  ـ كامبيز روستا
 تر است. در آن طرف تنها در مقابل نيروهاي طرفدار سلطنت مشكل همايون

 حزب مشروطه ايران است و احياناً يكي دو گروه و سازمان ديگر كه چندان هم 

  و بقيه هم طرفدار حكومت مركزي تام هستند. مطرح نيستند.
 

ها نيست، بلكه بحث بر سر اين  تالش ـ بحث بر سر تعداد تشكل
بايست احزاب و  هاي سياسي ايران مي است كه در ميان خانواده

رسانند. با تشكيل حزب  هم دستها را بههاي دمكراتيک  تشكل
مشروطه ايران جريان طرفدار دمكراسي در جبهة طرفداران 
سلطنت شكل معيني بخود گرفته و هويت يافته است، اما در اين 
سمت نيروهاي چپ دمكرات يا نيروهاي ميانه متشكل نبوده و افراد 

صورت پراكنده حضور سياسي دارند، افراد هرچقدر هم ه ب
قول شما ديالوگ يا ه توانند طرف مذاكره يا ب اس باشند نميسرشن

 همكاري يک حزب يا سازمان باشند. 
 

ـ در ديالوگي كه هم اكنون آغاز شده خوشبختانه ميان چندين  كامبيز روستا
رد. توجه داشته باشد با مقايسة جايگاه امروزمان با جريان داحزب و سازمان 

تكامل و پيشرفت بسيار است. ببينيد ديروز كجا اي كه از آن آغاز نموديم،  نقطه
هاي فراواني صورت  هاي بسياري در زمينه بوديم و امروز كجا هستيم. تابو شكني

اي ايجاد شده كه  گرفته. البته هنوز نيازمند زمان هستيم. خوشبختانه زمينه
، در فكر محض جاي جدلبه  آزاديخواه و نيروهاي سياسي مخالف دگرانديشان

ناموفق بوده ولي  و كنفرانسها و بحثها بي هستند. هرچند بعضي از نشستهاراهيا
هاي  توانيد نشانه بعضي از آنها حتماً نتيجه داده است. در اروپا يا آمريكا شما مي

دستهاي  هنوز برخي نيروها و نيروهاي عقب گرا يا آن را ببينيد. درست است كه
يا گيرد،  وي پيشرفت كار را ميجمهوري اسالمي و مأموران آن بعضي اوقات جل

سال پيش پنج اما اگر امروز را با شايد زمينة تابو شكني هنوز وسيع نيست, 
ايم. زمان هژموني شوراي ملي مقاومت  بينيد جهش بزرگي داشته مقايسه كنيد مي

ه شد. حاال ب را بخاطر آوريد كه هرمخالفي، جاني، خائن و ارتجاعي محسوب مي
 آيد.  ت شنيع به حساب ميكار بردن اين كلما

 
ـ در آخرين پرسشمان مايليم نظر شما را در مورد اختالفي   تالش

هاي داريوش همايون وجود  كه بر سر دو عرصه مختلف از فعاليت
ترين  دارد جويا شويم. براين مسئله كه داريوش همايون از برجسته

اي وجود دارد. اما  نگاران است اتفاق نظر گسترده روزنامه
نگاران به همان ميزان كه از حضور همايون در گروه شغلي  زنامهرو

چندان را خود بسيار خرسندند، پرداختن وي به سياست عملي 
عنوان يكي از به كنند. نظر شما در اين باره چيست؟ شما  تائيد نمي

هاي سياسي كدام وجه از كارهاي  هاي شناخته شده فعاليت چهره
 دهيد؟  همايون را ترجيح مي

 
نگار و  ـ به نظر من داريوش همايون پيش از اينكه يك روزنامه كامبيز روستا

فعال در عرصه مطبوعات باشد، بنابر آنچه در همين سالهاي اخير هم از وي ديده 
شناسيم، يك عنصر سياسي اپوزيسيون مخالف جمهوري اسالمي است.  و مي

عرصه بسيار سياسي چپ حضور ايشان در اين فعال عنوان يك به براي من 
پرداز امور  سياسي و يك نظريه فعال عنوان يكبه دهم  غنيمت است و ترجيح مي

 سياسي باقي بماند. 
نگاري و امر مطبوعاتي بسيار بسيار مهم است، اما داريوش همايون امروز  روزنامه

 است.  برجستة جناحي خاص پرداز در عرصه سياست نظريه
 

 داديد از شما سپاسگزاريم. مابه تالش ـ آقاي روستا از وقتي كه 
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  دستمالچي پرويز        

 نداريم بدهكاري كسي به خود، ملت از غير به ما
 
 
 
 

 آب خالف بر بايد انسان كه هنگامي به مطالب، بيان در اخالقي شهامت

 داريوش است. مستقل سياستمدار يک هاي گي ويژه از كند، شنا

   .است شهامتي چنين از برخوردار همايون
 
 
 

هاي سرشناس سياسي،  ـ آقاي دستمالچي شما از چهره تالش
جنبش دمكراتيک و از خانوادة چپ ايران هستيد. داريوش همايون از 

راست “طرفداران نظام پادشاهي است و هويت سياسي خود را در 
يابد. با اين وجود ميان شما روابط  مبارزات دمكراتيک باز مي“ ميانه

ر حسن تفاهم، احترام متقابل و تبادل فكر و اي مبتني ب دوستانه
بيش ميان بسياري از  و تجربه برقرار است. روابطي كه نظير آن كم

 فعالين سياسي و روشنفكران و داريوش همايون جريان دارد. 
هاي نخست در برقراري  شايد بر هيچكس پوشيده نباشد كه گام

ايشان با صبر و چنين روابطي عمدتاً از سوي همايون برداشته شده و 
 اند. حوصلة فراوان رشته اين پيوندها را بافته
كنيد چنين مناسباتي توانسته  بنا بر تجربه شخصي خود، آيا فكر مي

سازي فضاي سياسي برجاي  تري در جهت سالم باشند تأثير عمومي
 گذارند؟

 
ـ بله، چنين بوده است و اين روش بايد گسترش يابد و ادامه  پرويز دستمالچي

نيست. دمكراسي )اصوالً( يعني گفتگو و بحث و جدل. “ قهرپذير“يدا كند. سياست پ
ايم و نه ملت را جمعي واحد، و با  گرايانه بريده هاي تام اگر ما از تصورات و انديشه

دانيم و نه خود را تنها نمايندة )خودخوانده( آن،  هايي يكدست مي ها و ارزش خواست
پذيريم كه  اش دارد، و مي“جيب“ئل و مشكالت را در كه )گويا(  كليد حل تمام مسا

ها و منافعي متفاوت است، پس بايد بپذيريم  اي ناهمگون، با خواسته ملت مجموعه
كند.  سياسي مختلفي دارد. هرگروه سياسي بخشي را نمايندگي مي“ نمايندگان“كه 

كشور خواهند يافتند به اداره عمومي “ وكالت“هايي كه از سوي ملت  و گروه يا گروه
هاي متفاوت تا متضاد براي حل مشكالت موجود جروبحث و  پرداخت. ارائه راه حل

دارد. ما بايد بر سر ساختار دموكراتيك نظام با هم به  برنمي“ قهر“جدل دارد، اما 
توافق برسيم و سپس بر سر سياستها جروبحث نمائيم. توجه داشته باشيد كه 

 ابد و نه در اشخاص. ي دموكراسي در نهادها تبلور مي
 

ـ طرفداري داريوش همايون از نظام پادشاهي مشروطه و  تالش
كه يكي از اهداف “ حزب مشروطة ايران“پيوند گسست ناپذيرش با 

آن استقرار دوباره نظام پادشاهي مشروطه همراه با وارث خاندان 
پهلوي است، آيا براي شما كه نه تنها به اين جبهه تعلق نداريد، بلكه 
از مبارزان و مخالفان نظام گذشته و آن خاندان بوديد، مانعي در 

هاي سياسي شما و داريوش همايون ايجاد  روابط يا احياناً همكاري
 كند؟ نمي

 
ـ من با هركس و هر جرياني كه خواهان استقرار يك نظام  پرويز دستمالچي

ماركسيست،  خواهم كرد. چه مذهبي باشد، چه“ همكاري“دمكراتيك در ايران باشد 
يا ملي و... نيروهاي دمكرات جامعه بايد متحداً و مشتركاً نه تنها جلوي نيروهاي 

توانيد در تمام جوامع  غير دمكرات را بگيرند، بل با آنها مبارزه كنند. شما مي
دمكراتيك دشمنان چپ يا راست دمكراسي را مشاهده كنيد. اگر توافق ما بر سر 

هاي پارلماني ليبرال و با التزام به  كل دموكراسي، در ش“حق حاكميت ملت“اصل 
اعالميه جهاني حقوق بشر باشد، ساير مسائل ثانوي است. حرف آخر را نيز ملت با 
رأي آزاد خود خواهد زد. گفتم كه نهادها، يعني ساختارهاي دموكراتيك مهم هستند 

د. و نه اشخاص. مهم اين است كه حكومتگران با رأي مردم بيآيند و برون
 كردن آنها.“ مرخص“دموكراسي يعني كنترل حكومتگران، و در صورت لزوم 

 
ـ داريوش همايون همواره براين نكته تكيه دارد كه توافق و  تالش

هاي دگرانديش  با بسياري از جريان“ مشروطه خواهان“نظري  هم
در صف طرفداران “ طلبان سلطنت“فكري با  مراتب بيشتر از هم به

كنيد و به چنين  ست. آيا شما چنين نظري را تأئيد مينظام پادشاهي ا
قائل “ سلطنت طلب“و “ مشروطه خواه“تفكيكي ميان نيروهاي 

 هستيد؟
 

ـ ما در ميان نيروهاي مذهبي يا چپ ماركسيسستي يا مليان،  پرويز دستمالچي
هواداران “هاي ضد دمكرات تا دمكرات داريم. عين اين طيف در ميان  طيف

ترين و  نيروي دمكرات، يا يكي از قوي“ حزب مشروطه ايران“د دارد. وجو“ پادشاهي
ترين نيروهاي دمكرات اين طيف است. ما، همچنانكه بايد ميان نيروهاي  منسجم

اهلل و...(  اهلل موتلفه اسالمي، حزب ضددمكراسي تا شبه فاشيستي مذهبي )مانند حزب
ون آقاي بني صدر و...( تمايز و نيروهاي دمكرات مذهبي )مانند جريان سياسي پيرام

قائل شويم، بايد چنين تمايزي را ميان ساير نيروها نيز ببينيم. ملت ايران 
اي از همين نيروها است. با اينها بايد جامعه را بسازيم. ما نبايد نظرات،   مجموعه

ها، يا نهادهاي يكديگر را بپذيريم، بل بايد به روي يك ظرف  ها، ارزيابي ارزش
هركس بتواند با حفظ تصورات خويش راه “ ظرف“ك توافق كنيم، تا در آن دمكراتي

خود را برود و اگر ملت به او وكالتي )موقتي و محدود( داد امور كشور را اداره كند، 
هايشان را “ ارزش“همين و بس. يعني حق مساوي براي همه ايجاد كرد و نه اينكه 
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يرو دمكراسي بايد با كمك يكديگر يكسان نمود. به عبارت ديگر، تمام نيروهاي پ
يك جامعه باز و دموكراتيك را بسازند. دمكراسي داراي دشمنان بسيار زيادي است. 

 “.  راست“و هم در “ چپ“هم در 
 

هاي  ـ مسئله اتحاد و همكاري يكي از موضوعات و دلمشغولي تالش
هاست بر سرآن  نه تنها جامعه سياسي بلكه مردم ايران است. سال

هاي مختلفي  هاي فراوان صورت گرفته، بلكه از تجربه ها بحثنه تن
نيز عبور كرده، اما هنوز به سرانجامي نرسيده است. داريوش همايون 

هاي مختلفي  ها و تجربه از جمله كساني است كه در اين زمينه تالش
ها و نقدهاي بسياري در اين باره دارد. از  را پشت سر گذارده و سخن

اتحاد اگر اثري داشته باشد و به اعالميه و آگهي “ جمله متعقد است:
هائي صورت گيرد كه خود به  بايد در ميان گروه روزنامه ختم نشود مي

تكيه داشته و البته “ گروه“ايشان روي “ تنهائي اثري داشته باشند.
منظورشان هم از آن ناظر بر وجود احزاب و سازمانهائي با اهداف و 

 ت. برنامة منسجم و روشن اس
كه حزبي بسيار جوان است و “ حزب مشروطة ايران“آيا از نظر شما 

توسط داريوش همايون و يارانش “ صفر در شرايط تبعيد“از 
گذاري شده، به آن درجه از انسجام و يكپارچگي، استقالل  پايه

مفهوم اتكاء بخود ـ نه اتكاء به مقام پادشاه ـ و همچنين قوام  به
ت يافته كه بتواند بعنوان يكي از فكري و منش دمكراتيک دس

 هاي جدي اتحادهاي سياسي پراهميت قرار گيرد؟ پايه
 

ها و احزاب سياسي در تبعيد  ها، سازمان ـ اگر نگاهي به گروه پرويز دستمالچي
ترين آنهاست. و  ترين و با برنامه يكي از منسجم“ حزب مشروطة ايران“بنيدازيم، 

“ هواداران پادشاهي“ي منسجم ودمكرات طيف همچنانكه در باال نيز گفتم نيرو
را فقط به “ شاه“پذيرد و  است كه حق حاكميت ملت، حقوق بشر و دمكراسي را مي

خواهد.  اي سمبليك، و عاري از قدرت سياسي مي عنوان نماد وحدت ملي، و بگونه
كه اين از نظر من، از يكسو امري ثانوي و غير مهم است )زيرا مهم ساختار 

ك حكومت است(، و از سوي ديگر مجلس مؤسسان )نمايندگان منتخب دمكراتي
ملت( يا همه پرسي )ملت بطور مستقيم( تكليف آن را روشن خواهد كرد. در يك 

ها و نيروها،  پروسه انتخاب دمكراتيك، با حقوق و شرايط مساوي براي همه گروه
ود. در افغانستان )به نگري كرد و نگران ب گيري نهايي شود. نبايد يكسويه بايد تصميم

عنوان مثال( تمام نيروها با هم همكاري و همپايي كردند، اما نظام حكومت 
)حتا به شكل نمادين نيز( نشد، هرچند كه شرايط برگشت نظام سلطنت “ سلطنتي“

“ ساختار دموكراتيك حكومت“در افغانستان )نسبت به ايران( بسيار مهياتر بود. مهم 
شود زوركي  ي سياسي را نمي“اتحادها“متفاوتي است. اما هاي  است كه داراي مدل

هايي كه  بوجود آورد. موضوع و اهداف بايد كامالً روشن باشند. آن اتحادها و ائتالف
در مدت اين چندسال گذشته بوجود آمدند، فقط بر روي كاغذ ماندند و كارشان فقط 

ياسي كشور جايي صدور چند اعالميه و بيانية در سال بود و عمالً در صحنه س
نداشتند. ما امروز با شرايط جديدي روبرو هستيم. نيروهاي زيادي، يكي پس از 

رسند كه با اين ساختار حقوقي ـ سياسي  اند يا مي ديگري، به اين واقعيت رسيده
جمهوري اسالمي، يعني تا زماني كه جمهوري اسالمي وجود دارد، امكان دست 

حق حاكميت ملت ايران وجود ندارد. شما  يازيدن به دمكراسي و حقوق بشر و
پرسي براي تعيين نوع  همه“بينيد كه همواره به تعداد نيروهايي كه خواهان  مي

سرنگوني “همه پرسي را “ ديروز“شود. حتا نيروهايي كه تا  هستند، اضافه مي“ نظام
از اتخاذ تواند  مي“  اتحاد”كردند.  دانستند و رد مي مي“ قهرآميز“، و در نتيجه “نظام

دليل فقط شكل  يك استراتژي مشترک تا اقدامات عملي واحد باشد. نبايد بي

همه “اي را بزرگ كرد. اگر بتوانيم مشتركاً با هم به سوي هدف يكساني چون  ويژه
برويم، هماهنگ كردن اجزاء كار سخت و مشكل نيست. به “ پرسي براي دمكراسي

مؤسسان، بمنظور تدوين يك پرسي براي تشكيل مجلس  نظر من خواست همه
“ ظرف“ترين راهبرد )استراتژي( است. بايد ابتداء اين  قانون اساسي جديد، درست

 دمكراتيك را ساخت، تا هركس بتواند در آن آزادانه فعاليت نمايد. 
 

ها در شرايط امروز  ـ اساساً از نظر شما وجود احزاب و سازمان تالش
مكراتيک آينده ايران چقدر مبارزه و در سازندگي و سازماندهي د

هاي منسجم با برنامه و اهداف  اهميت دارند؟ غيبت احزاب و سازمان
روشن تا چه ميزان موجب كاهش توان مبارزاتي اپوزيسيون عليه 

 حكومت اسالمي است؟
 

ـ دمكراسي بدون احزاب )بخشي از نهادهاي الزم و ضروري(  پرويز دستمالچي
رن احزابي كه داراي ساختار دمكراتيك نباشند، هاي مد شدني نيست. در دمكراسي

قانوناً، ممنوع هستند. احزاب در جوامع مدرن داراي سه وظيفه و عملكرد اساسسسي 
 هستند: 

راستا كردن  هاي اجتماعي )مشترک المنافع( و هم ـ جذب افراد و گروه ۱
 هاي آنها خواسته

اداره امور عمومي كشور و ـ انتخاب و تربيت افراد با استعداد و كاردان براي  ۲
 مديريت آن 

 هاي مردم و تدوين آنها به صورت يك برنامه  ـ گردآوري و ارزيابي خواسته ۳
ما در خارج از كشور سازمان يا حزبي كه داراي رابطه ارگانيك با  جامعه باشد و در 

. همه، اي را نمايندگي كند، نداريم ها يا منافع آنها يا قشر و طبقه اي خواسته برنامه
ها و احزاب خود خوانده اين يا آن طبقه و قشر هستند و هيچ وكالتي )انتخابي(  گروه

هاي رايج، و  هايشان نيز از حدود كلي گويي و كلي بافي از سوي مردم ندارند. برنامه
اتحاد “رود. نگاه كنيد به جديدترين آن، يعني  بيشتر تئوريك ـ ايدئولوژيك فراتر نمي

اند،  بوده“ خواه جمهوري“، تمام اعضاء متشكله آن همواره “يرانخواهان ا جمهوري
سال پيش خواهان برچيدن نظام سلطنتي نبودند. اما برخي از  ۲5اگر نبودند كه 

اش، هم طرفدار استالين بودند، هم طرفدار نظام غير “خواه جمهوري“نيروهاي 
ي خود پشت پا به منافع مل“ برادر بزرگتر“دمكراتيك شوروي سابق، هم به نفع 

خط “زدند، هم به تثبيت جمهوري  اسالمي كمك كردند و هم از پيروان صادق 
پا به پاي سپاه پاسداران عمل كردند و اكنون “ ها ليبرال“بودند كه در سركوب “ امام

جمهور اسالمي هستند، به شرط “ قانون اساسي“نيز حاضر به هرنوع تمكين به 
سوسيال ـ “ها مدعي بودند كه  اي از آن . عدهبگيرند“ بازي“ها را به  آنكه آن
اي ديگر خود را ملي ـ مذهبي معرفي مي كنند، برخي  اند، عده شده“  دمكرات

“ حكومت ديني دمكراتيك“باشند، بخشي هنوز خواب  مي“ دمكرات ـ ليبرال “
باشند و تعداد بسيار اندكي هم كه  مي“ چپ كمونيست“بينند، و تعدادي هنوز  مي

خواهان يك نظام دمكراتيك هستند. بدون هيچ برنامه و با اختالف بر سر هر واقعاً 
 ۲0اساسي و... خوب، كه چه بشود. و همه، تقريباً پس از )بطور متوسط( “ موضوع“

كاري، و در پي آن  )برخي هم بيشتر( سال تجربه سياسي. سردرگمي و ندانم ۴0تا 
آن رسيده است كه هركس جا و مكان به هدر دادن نيرو و به بيراهه بردن آن. زمان 
است، و هنوز شروع نكرده “ جمهوري“خود را بيابد. توافق آنها با هم فقط بر سرنام 

 در حال پاشيدن است. 
نبود سازمان و احزاب سياسي واقعي آشكارا كمبودي در مبارزه منسجم و موثرتر با 

در ايران شكل جمهوري اسالمي است. اما، فراموش نشود كه اپوزيسيون واقعي 
گرفته است: جنبش دانشجويي، مبارزه و مقاومت منفي زنان، مخالفت تمام 

ميليون نفر(، كردهاي  ۱5تا  ۱0هاي ديني و مذهبي، مخالفت اهل سنت ) اقليت
ها و رأي ندادنها مخالفت ايرانيان برون مرز و...  هاي مخالف، تحريم مخالف، بلوچ
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ا به جاي رهبري و هدايت مردم، لنگان واقعيت اين است كه نيروهاي سياسي م
روند. ما نبايد در اين ميان نقش  هاي او مي العمل لنگان به دنبال آن و عكس

كم  هاي اينترنتي در خارج از كشور را دست هاي همگاني فارسي زبان يا سايت رسانه
 و اطالعات و خبر رساني جمهوري اسالمي را  ها )حداقل( انحصار اخبار بگيريم. اين

اند. اصوالً در  اند و موجب بيداري و مقاومت بيشتري شده در اساس خود شكسته
، به معناي رايج قرن نوزده و اوائل تا “اقتدار ملي“عصر جهاني شدن و اينترنت 

 اواسط قرن بيستم ديگر معنا ندارد.  
 

هاي انتقادي  ـ داريوش همايون در اين زمينه داراي ديدگاه تالش
ي است و نظر چندان مثبتي نسبت به بسيار سخت و صريح

هاي فردي و پراكنده ندارد. وي مشاركت سياسي را مستلزم  فعاليت
سازمانيابي “سازمانيابي دانسته و در مورد اين امر معتقد است: 

كاران را  تر است. مردم سياسي هاي پائين مستلزم پذيرفتن موقعيت
به آن كمتر  شان گريزند و رغبت مي بينند كه از بستگي حزبي مي

شان بكار  ه بينند و انگيز ميلي مردم را مي كاران بي شود. سياسي مي
بينند كه كار  شود. هر دو گروه روشنفكراني را مي حزبي كمتر مي

اند و بردامن كبريايشان از اين  حزبي نكردن را ماية برتري خود كرده
 “ شود. ها بازهم كمتر مي نشيند؛ و انگيزه گردهاي تعلق نمي

هاست بصورت فردي در جنبش سياسي حضور  ما كه خود سالش
فعال داريد، چه پاسخي در نقد اين نظر داريد؟ چه چيز مانع بوجود 
آمدن احزاب نوين در جبهة نيروهائي است كه در غايت پراكندگي 

هاي سياسي  هاي مشترک و حتي افق خود اما داراي اصول و ارزش
اي قابل اتكاء از  ها درجه ريها همرائي و همكا يكسان بوده و سال

  اعتماد را نيز ميانشان ايجاد نموده است.

 
هاي واقعي و جدي بايد بوجود بيآيد و خواهد آمد. اين  ـ حزب پرويز دستمالچي

گرا است. شايد يكي از علل پا نگرفتن احزاب  امر الزمه يك جامعه مدرن و كثرت
اعي آن، به عنوان پايگاه اصلي يك واقعي در خارج از كشور، نبود نيروي واقعي اجتم

فقط روي “ ها تشكل“ايد كه بسياري از  حزب سياسي باشد. شما حتماً توجه كرده
كاغذ است، و برخي از آنها متشكل از كمتر از تعداد انگشتان حتا يك دست هستند. 

و ها و عمالً توان انجام هيچ كاري را ندارند  و تماماً مدعي رهبري و از اين نوع بازي
كند، اما معتقدند كليد حل  اشان تجاوز نمي ميزان نفوذ كالمشان از چهار ديواري

هاست. كارشان نيز تخريب هركسي  مشكل تمام مسائل ايران فقط در دست آن
است كه بخواهد بدون آنها كاري انجام دهد. من در اساس با سازماندهي و 

را ندارم. من حدوداً تشكيالت بسيار موافق هستم، اما حوصله گول زدن خودم 
كنم، اما  دوازده سال است كه در هيچ تشكيالت سازماني يا حزبي فعاليت نمي

دانيد، بسيار فعال هستم. توافق بر سر اصولي چون ساختار  همانگونه كه شما نيز مي
دمكراتيك نظام حكومت )دمكراسي پارلماني ليبرال(، پذيرش حقوق بشر به عنوان 

يا برچيده شدن نظام جمهوري اسالمي، هرچند نگاه  ناپذير، و حقوقي خدشه
راهبردي )استراتژيك( مشتركي است، اما براي فعاليت در يك حزب واحد كافي 
نيست، نبايد عجله كرد و نه بايد مسائل و مقوالت را در هم ريخت. به نفع هركس 

 اش را و نيز به نفع كلٍ جامعه است كه هركسي در جاي خود قرار گيرد و ظيفه
 انجام دهد. 

 
هاي مشترک شما و داريوش  هاي تالقي ديدگاه ـ از نقطه تالش

همايون ـ و شايد بارزترين آن ـ عرصه سياست خارجي است. از 
آيد كه ايران در حفظ منافع خود نه  گفتارها و نوشتارهاي هر دو برمي

تعهدي به كسي دارد و نه چشمداشتي به منافع ديگران. همايون در 
سياست خارجي ايران يک ايدئولوژي بيشتر “گويد:  مياين باره 

ما “و پرويز دستمالچي معتقد است: “ ندارد؛ پيشبرد منافع ملي ايران
بايد استراتژئي را دنبال كنيم كه تأمين كننده منافع ملي ما باشد. هر 

كند، اگر نكند حكومتگرانش خيانت به منافع  كشوري چنين مي
 “ شان كرده اند. ملي

ن منظر هر دو نتايج برآمده از دو حمله نظامي آمريكا به عراق و از همي
افغانستان و سقوط صدام و طالبان را در جهت منافع ايران به مفهوم 

هاي مهمي از مرزهاي كشور ارزيابي كرده و  امن شدن بخش
هاي دمكراتيک در اين دو  گيري حكومت تحوالت رو به ثبات و شكل
دانيد.  اديخواهانه و به نفع آينده ايران ميكشور را به نفع مبارزات آز

سياسيون و “هاي يكساني در مواضع و نگاه  هر دو بر ضعف
ستيزي و  ايران نسبت به جهان بيرون نظير غرب“ روشنفكران

ستيزي انگشت گذارده و معتقديد؛ اسالمي كردن سياست  اسرائيل
 است. ها را به منافع ملي ايران زده  خارجي ايران بيشترين زيان

اتفاقاً داريوش همايون بدليل پافشاري بر روي اين خطوط همواره 
وابستگي به “ها قرار داشته است و همواره به  مورد بيشترين مخالفت

و دفاع از منافع آنها متهم شده است. از نظر شما “ سياست بيگانه 
زني در ميان ايرانيان  ريشه اين نوع برخوردها و فرهنگ اتهام

ها در ميان  بجاي طرح موضوع و بحث برسر سياستكجاست؟ چرا 
“ وابستگي“، “پرستي بيگانه“زني  بخش بزرگي از ما بالفاصله برچسب

 كند؟ و... عمل مي
 

ـ ما در كدام بخش از گفتمان خود و بر سر كدام موضوع  پرويز دستمالچي
اري ايم كه اين مورد دوم آن باشد. براي بسي بحث را منطقي ـ تخصصي انجام داده

از نيروهاي سياسي ايران هنوز نا مشخص است كه معيار سنجش ما كدام است. 
خود )و در نتيجه خود را نيروي “ تاريخي ـ طبقاتي“اي با حركت از حقانيت  عده

مانده و ارتجاعي خواندن( تا پاي هرنوع خيانتي به منافع  مترقي و ديگران را عقب
مسائل، نگاهي ايدئولوژيك ـ ناموسي ملت ايران رفتند. نگاه جهان سومي ما به 

“ صهيونيستي“)شيطان بزرگ( يا رژيم “ امپرياليسم آمريكا“سال مبارزه با  ۲5است. 
ايم.  )شيطان كوچك( كدام نفع را براي ملت ايران داشته است؟ ما فقط ضرر داده

آليستي پوچ و بي معنا.  هاي ايده معيار سياست ما چيست؟ نفع ملت ما، يا رسالت
گري هستند، و به جاي بحث و  اي متخصص جنگ رواني و هوچي سفانه عدهمتا

كنند، كه حتا خود نيز در  آلود مي گفتمان سازنده آنچنان جو را مسموم و آب را گل
هاي بسيار عاطفي ـ احساسي، بسيار ايدئولوژيك ـ  شوند. بحث مي“ خفه“آن فضا 

ثراً كساني اظهار نظر ناموسي، همه با پيش قضاوتي، يك سويه و سطحي. و اك
كنند كه هيچ تخصصي در آن امر ندارند. سياست در ميان ما علم و دانش  مي

پشت “بازي است. مشخص نيست كه به خاک رساندن  گري و شعبده نيست، هوچي
گيرد  اي، اصوالً براي كدام هدف نهايي انجام مي به هرترتيب و با هر وسيله“ حريف

اين زمينه هم بايد بسيار بياموزيم. در جامعه ما و به نفع چه كسي است. ما در 
دهد، و نه  مسئوليت هنوز بي معناست. در حوزه سياست، نه كسي حسابي پس مي

يا تغيير “ همه پرسي“شود كه  كسي خواهان حسابرسي است. نيرويي مدعي مي
قانون اساسي يعني سرنگوني، يعني اعمال قهر، بايد اصالحات كرد، بايد به همين 

نمايد  دهد و كمك مي كرد و سالها انرژي مردم را هدر مي“ تمكين“ون اساسي قان
شود و  مي“ همه پرسي“بست سياسي كشانده شود و يكهو خواهان  كه جامعه به بن

داند. نه  نمي“ سرنگوني و اعمال قهر“همه پرسي يا تغيير قانون اساسي را ديگر 
زد و نه كسي )حتا از  هايي به عكس مي دهد كه چرا سالها حرف پاسخي مي
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كند كه چه و چطور شد؟ هيچ. در جامعه مدني و  هواداران و اعضاء( سئوالي مي
 مدرن آزادي و مسئوليت دو طرف يك سكه هستند. 

 
ها پيش و از همان آغاز جنگ ميان  ـ  داريوش همايون از دهه تالش

“ تابوي“اعراب و اسرائيل ـ يعني هنگامي كه دفاع از اسرائيل 
نمود و دفاع  غير قابل عبور مي“ خط قرمز“ابل شكست و غيرق

و جبهه اعراب و مسلمانان عليه اسرائيل “ خلق فلسطين“يكپارچه از 
“ آرمانگرائي“و “ خواهي ترقي“وجوهي تفكيک ناپذير از جبهه 

آمد ـ نزديكي و برقراري مناسبات  المللي و ايراني بحساب مي بين
كشور را به نفع ايران ديده و آنرا  دوستانه سياسي و اقتصادي با اين

نمود و همواره بدين خاطر نيز مورد حمالت بسياري قرار  توصيه مي
گذشته ـ و “ صالبت“گرفت. امروز هنوز اين تابو ـ هرچند نه ديگر به 

آن خط ممنوعه قرمز ـ هر چند نه به پررنگي پيشين ـ در ميان 
شما و شايد افراد  شود. با وجود اين رهبران فكري ايراني ديده مي

متحد “انگشت شماري در كنار همايون از كشور اسرائيل بعنوان 
بريد. چرا كشور  بالقوه ايران نام مي“ متحد استراتژيک“يا “ طبيعي

ميليوني اسرائيل در ميان اين همه كشورهاي منطقه خاورميانه؟ در 6
ي اينصورت آيا ايران نيايد از تنها افتادن و افزايش ستيز و دشمن

 نگران باشد؟“ مسلمان عرب“كشورهاي 
 

هستم، هرگز به اين معنا نيست “ دوست“ـ اگر من با كسي  پرويز دستمالچي
كه هر كاري او كرد من با آن موافق باشم، يا رفتار و كردار من وابسته به نظر خوب 
 او باشد. آمريكا به مدت نيم قرن دوست راهبردي  )استراتژيك( اروپا بود و هنوز نيز

هست. اما در تمام اين مدت هريك از كشورهاي اروپايي سياست مستقل خود را نيز 
كردند. ولي يك موضوع كامالً روشن بود، و آن اينكه بدون چتر حمايتي ـ  دنبال مي

امنيتي آمريكا، نيروهاي نظامي پيمان ورشو ظرف يك هفته اروپا را اشغال 
ها مقام اول را دارد.  ه در تمام زمينهكردند. اياالت متحدة آمريكا كشوري است ك مي

فرستد )كه مايه غرور بشر است(. از نظامي تا اقتصادي، از علوم  سفينه به مريخ مي
تا تكنيك و... بهترين است. اگر قرار است ما براي خود دوست اختيار كنيم، چرا 
چنين دوستي را انتخاب نكنيم، و برويم مثالً با فالن كشوري دوست شويم كه 

 اش بدتر ار خود ما است.  ضع و موقعيتو
به جهان نگاهي بيفكنيم از چين تا روسيه، از اروپا تا آفريقا همه در پي جلب 

معجزه “كنيد كه  همكاري و دوستي راهبردي با آمريكا هستند. چرا؟ آيا شما فكر مي
 هاي آمريكا، و بدون اينكه چين بتواند ساالنه گذاري چين بدون سرمايه“ اقتصادي

ميليارد دالر جنس به اياالت متحدة آمريكا صادر كند، ممكن بود. ايران با  ۱50
هاي عظيم  يابي به بازار آن، عالوه بر جلب سرمايه دوستي با آمريكا، عالوه بردست

به داخل كشور براي حل مشكل كار و بيكاري، عالوه بر دسترسي به علم و دانش و 
هبردي خود را در جنوب و شمال حل تكنيك مدرن، عمده مسائل و مشكالت را

المللي به يكباره به رويش باز خواهند شد. چرا  بين“ نهادهاي“خواهد كرد و درهاي 
كند،  هايي محروم كنيم. اروپا كه هرگز نكرد و نمي ما بايد خودمان را از چنين شانس

چين و روسيه هم كه زماني چنين كردند، از كرده خود پشيمان هستند و امروز 
هاي اتمي  كنند. به عالوه روسيه در شمال ما موشك ست برعكس عمل ميدر

داند كه در ده سال آيند وضع آنجا چه خواهد شد. ما  پيما دارد و كسي نمي قاره
خواهيم تعادل قواي نظامي در منطقه و در مقابل روسيه و چين را برقرار  چگونه مي

بوديم، مشكل سه جزيره ما در سازيم؟ آيا اگر ما و آمريكا دوست )به جاي دشمن( 
خليج فارس تا كنون حل نشده بود و امارات متحده عربي به جاي خود ننشسته بود؟ 
آيا منافع ما در درياي مازندران، در انتقال خطوط نفت و گاز آسياي ميانه و قفقاز از 

فت. ر ايران، منافع ما در آذربايجان، در آسياي ميانه و... به همين سادگي از ميان مي

ايم و روسيه و اروپا هم توان بيرون كشيدن گليم خود از آب )در برابر  ما تنها مانده
آمريكا( را ندارند. ما بايد با حركت از منافع درازمدت ملت ايران سياست گذاريِ 
راهبردي كنيم. ما هيچ رسالتي )نه ديني ـ مذهبي، نه تاريخي ـ طبقاتي يا...( در 

ري را نداريم. وظيفه ما به عنوان روشنفكر و جنگ با هيچ كس و هيچ كشو
 سياستمدارن ايراني ازدياد منافع و مصالح جامعه خودمان است. 

در مورد اسرائيل نيز چنين است. اسرائيل تنها كشور دمكراتيك در منطقه است ) 
اش موافق نباشيم(. با ما مرز مشترک  هرچند كه ما با سياستهاي اين يا آن دولت

ايم. به عالوه يهوديان عالقه  يچ وقت از جانب اسرائيل مورد تهديد نبودهندارد. ما ه
اي يه سرزمين ايران و نيز ايرانيان دارند. يك كشور مدرن و بسيار پيشرفته با  ويژه

تواند در رشد و توسعه ايران به ما كمك كند و مهمتر از  امكانات وسيع است كه مي
مورد تهديد اعراب و كشورهاي عربي ـ  همه اين است كه امنيت ملي هر دو كشور

سال گذشته، ما چندين بار از سوي اعراب و  50باشند. در همين  اسالمي مي
اي قرار داريم كه  ايم. ما در منطقه كشورهاي عربي يا مسلمان مورد تهديد بوده

شود. يعني برعكس، همواره از سوي  تعريف نمي“ اسالم“امنيت ملي ما توسط 
)دولت عثماني، افغانستان، عراق، مصر، ليبي و...( مورد تهديد  كشورهاي اسالمي

ها   ايم. منافع ملي ما در تمام زمينه ايم وسرانجام مورد تجاوز نيز قرار گرفته بوده
نمايد، ضمن حفظ دوستي با ساير ملل و كشورهاي همسايه مسلمان، در  ايجاب مي

ژيك داشته باشيم. به عالوه، رابطه با امنيت ملي خود با اسرائيل همكاري استرات
همكاري راهبردي با دو كشور دمكراتيك و مدرن، كمكي براي خروج از عقب 
ماندگي و روابط و مناسباتي غير دموكراتيك است. ما به غير از ملت خود، به كسي 

مي 0هاي سياسي همواره مشاهد ها و گفتمان بدهكاري نداريم. من متاسفانه در بحث
و سياسيان ما در دفاع از منافع ملت ايران “ روشنفكران“اري از كنم كه جايگاه بسي

“ اتحاديه اروپا“اي هم يكسويه به دنبال  روشن نيست. و امروز )متاسفانه( عده
اند. به برچيده شدن دو نظام طالبان و صدام حسين در شرق و غرب ايران،  افتاده

يران خودش توان انجام يعني از ميان بردن دو خطر بسيار جدي براي ملت ما، كه ا
 آن را نداشت.  

 
ـ در انتهاي گفتگويمان مايلم بپرسم، اگر بخواهيد شخصيت  تالش

سياسي ـ اجتماعي همايون را در چند عبارت توضيح دهيد؛ آن چند 
عبارت چه خواهد بود؟ و حضور ايشان در اين ميدان را پس از 

ر كنيد؟ بويژه در براب سال سابقه چگونه جمعبندي مي60
ترين  نگاران و روشنفكراني كه داريوش همايون را برجسته روزنامه
هاي گذشته  هاي درخشان انتلكتوئلي دهه نگار و يكي از چهره روزنامه

دانسته، اما از بودن وي در عرصه سياست و فعاليت سياسي چندان 
 خرسند نيستند، چه پاسخي داريد؟  

 
استمداران و روشنفكران ايراني ـ آقاي همايون از معدود سي پرويز دستمالچي

كنم. زيرا  گيري و مطالعه مي هاي ايشان را با عالقه پي هستند كه من نوشته
ها داراي كيفيت باال، زبان، و دستوري درست، ساختماني محكم و منطقي  نوشته

كند و يه كجا مي رود. ظرافت الزم در بيان و  داند از كجا شروع مي قوي است. مي
بافي سقوط  را يكجا دارد و هيچگاه به سطح شعار بدگوئي و كليعمق در محتوا 

تواند از  نكرده است. ايشان در حين داشتن نگاه و تحليلي راهبردي از اوضاع مي
هاي( مناسب در جهت و در تطابق با آن استفاده نمايد. شهامت  راهكارهاي )تاكتيك

گي  ف آب شنا كند، از ويژهاخالقي در بيان مطالب، به هنگامي كه انسان بايد بر خال
 هاي يك سياستمدار مستقل است. ايشان برخوردار از چنين شهامتي است.  

 
 تالش ـ با تشكر از شما بابت وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد.
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 شايد او بياد نياورد 

 اما...                             

 ارممن خوب بياد د                                    
  صدرالدين الهي               

 

 

 

 

 

او از معدود رجال سياسي ايران است كه كه از پلكان زد و بند پنهاني باال نمي رود و خواسته هايش را در جامه 

 پر زرق و برق فريب نمي پيچد. 

 

هرگز  شايد بتوان به جرأت گفت كه همايون در اين سالها در قالب يک تئوريسين براي راست ايران كه

صاحبنظر فكري نداشته است خود را به اثبات رسانده و مخالفان او از اكابر گردنكشان چپ بر اين نظر مهر 

 تأييد زده اند. 

 

من معتقدم كه فرق ميان زبان روزنامه اي كه ما مي نويسيم و زبان روزنامه كه همايون به كار مي برد، فرق 

نداز است با صعود در يک راه كوهستاني سر باال و پر پيچ و خم. ميان راندن در يک جاده اسفالت و بي دست ا

خواننده به كوهنوردي مي ماند كه سرانجام وقتي خسته و نفس بريده به قله مي رسد بر فرار قله سينه را از 

هواي صاف پر مي كند و به طراوت دشتي كه زير پايش گسترده است به تحسين مي نگرد. من بارها با خواندن 

 ت همايون به اين حال خوش دست يافته ام.مقاال
 

(1) 
 

بود. روزنامة  ۳۲هاي ظهر يكروز تابستان سال بعد از بيست و هشت مرداد  طرف
شد كه برود زير چاپ. مانده بود صفحة اول و تيترهاي داخله و  روز آماده مي

خارجه كه چندان داغ هم نبود و عظيمي سردبير بخاطرش جوش چنداني 
شد. بزرگان خبر ميزهاي مشتركشان را  تحريريه كم كم خلوت ميخورد.  نمي

گفتند. كيهان كوچك بود. ميزها كوچكتر و در تحريريه دراز و تاريك و  ترک مي
، “كشور“، “حوادث“، “اقتصادي“، “فرهنگي“دلگير پادشاهان اقاليم 

، و... براحتي در اقليم اندک يك ميز “وزيري نخست“، “خارجه وزارت“
خفتند. تنها ميز  پارة ميزها مي تر از ده درويش در اين گليم دند و راحتگنجي مي

كه گويا از  هم بود سردبير بود كه مدعي نداشت. چرا يك ميز لكنتة دست دومي
دار در  سمساري نبش توپخانه خريده بودند و بزحمت سرپا بود با يك گنجه طبقه

اريك درسمت سمت چپ يك كشوي بي دستگيره بزرگ در وسط سه كشوي ب
ميز ما بود و از فرط  ايناليه سمت راست اطاق قرار داشت  راست در منتهي

شد  آمد. ما پشت اين ميز وقتي كار روز تمام مي فرسودگي كسي طرفش نمي

زاده قبول كرده و به عظيمي  كرديم. دكتر مصباح تازه كار خود را شروع مي
، ادبي، ورزشي نيز بپردازد. مثل قبوالنده بود كه روزنامه بايد به خبرهاي فرهنگي

نوشتند: معالجه امراض  هاي قديمي كه روي آن مي تابلوي دكترهاي محله
 “. غيره“جهازهاضمه، چشم و گوش حلق و بيني، امراض مقاربتي و

شد و  بوديم كه بايد تا اول شب حاضر مي“ وغيره“حاال ما مسئوول اين صفحة 
شد كه  شد آماده مي بندي مي صفحه شد. گيري مي رفت. غلط به حروفچيني مي

كنم صفحه هنوز اسمي  صبح اول وقت چاپ شود و برود الي روزنامه فكر مي
ناميديم. اما محتواي آن در حقيقت همان “ كيهان خانواده“نداشت بعدها آنرا 

گويند. با اين تفاوت كه ورزش هم  مي“ ماگازين“آن  چيزي بود كه امروز به
 اش بود.  قاطي

بعد از بيست و هشت مرداد مهدي  سالهاي ظهرتابستان  آن طرفو در   
مند خبرنگار اقتصادي و دارايي ريزه و زبر و زرنگ با صورت هميشه خندان  بهره

و سبيل سياه و ابروان پرپشتي كه حتي در وقت عصباني شدن آدم را بياد 
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ش انداخت آمد باالي سر من و ايستاد. پشت سر مي“ ماركس گروشو“برادران 
جواني بلندباال خوش صورت با موهاي صاف سياه كه توي چهره مهتابيش 

 مند به من گفت:  كرد و بهره من نگاه مي  ريخته بود به
كنم  كند فكر مي ـ اين آقاي همايون مترجم خوبي است. داستان ترجمه مي

 .خورد. سفارش الزم ندارد كارش بدرد صفحة شما مي
ند شدم و پرسيدم كه داستان از كيست و از و گذاشت و رفت. من برسم ادب بل

چه زباني ترجمه شده. مرد جوان كاغذهايي را كه در دست داشت بمن داد و 
 گفت: 

 ـ چند داستان از موپاسان است و از انگليسي ترجمه شده 
اه كه چقدر من از اين كار  ـ اي به من دست داد ناگهان حالت سردبيرواره

دو موپاسان اولين كسي كه داستان  . موپاسان... گيموپاسان.. ـ سردبيري متنفرم
كوتاه را در فرانسه جان داده است بعد چرا اين آقا رفته از انگليسي ترجمه كرده؟ 

كنيم كه بلديم ـ چه  كرديم و مي مگر فرانسه كه ما بلديم ـ و البته خيال مي
توسط  ۱۳0۸ـ  ۱0عيبش است؟ وانگهي بعضي از آثار اين نويسنده در سالهاي 

خانلري در مجموعه افسانه ترجمه و چاپ شده است و موپاسان  دكتر پرويز ناتل
اي  نويسنده“ ارسكين كالدول“حاال بروزگار ما و فرضا با  زبان لبريز از طنز 

 است.“ دمده“
كردم برزبان هم آوردم يا نه؟ اما داستانها را گرفتم و  دانم اينها را كه فكر مي نمي

دانم كه از آن داستانها چيزي را چاپ كردم  جدا شد. باز نميجوان بسردي از من 
 دانم كه:  يا نه؟ اما اينرا مي

 آنروز گِل ما، هم را نگرفت
 

(2)  
سفيدها يكي يكي از راه  مصور ريش يك روز در اطاق تحريريه مجله تهران

نگاران سنديكا درست كنند براي دفاع از  رسيدند و گفتند كه قرار است روزنامه
قوق نويسندگان روزنامه ها كه هيچ پشت و پناهي ندارند و همه بايد در آن ح

نگاران  شركت كنيد. چرا مديران جرايد انجمن و اتحاديه داشته باشند و روزنامه
 نه؟ 

دوران اوج پاورقي نويسي بنده بود در تهران مصور، مجله هر هفته با چهار 
آمد. حق و  چسبيد درمي را ميپاورقي كه مثل چنگال اختاپوس خرخرة خواننده 

تر بود و چرا كه  سفيدها سيبلمان چرب گرفتيم و از همه ريش حقوق خوبي مي
رفت. اصالَ دليلي نداشت  چرخيد و فروش مي نه؟ مجله روي كاكل پاورقي مي

مصور بيشتر رفيق بوديم تا كارمند برويم  كه ما كه با مهندس واال مدير تهران
اي از اصول اعتقادي ما بوده است و  همدردي حرفه جلسة احقاق حق. ولي خوب

 هست. 
ها دستشان به دم گاوي در حوزة  نگارن وضع خوبي نبود. بعضي وضع روزنامه

التحرير محقر  گرفتند و برخي بهمان حق مي يخبري بند بود و آخر برج حقوق
اي و  اي داشتند و نه بيمه كردند نه خانه ها و مجالت قناعت مي روزنامه

 ماند.  شد كميت آنها لنگ مي التحرير اگر كم مي حق
اي كه در دبستان فيروزكوهي در خيابان شاه تشكيل شده بود.  رفتيم به جلسه

همه بودند و سن تئاتر مدرسه را بصورت محل اجالس اداره كنندگان در آورده 
بودند. سه نفر آن باال پشت ميزي در تاريك روشن نشسته بودند و پائين سن 

فني بود ظاهراَ براي صحبت شركت كنندگان. از آن سه نفر آنكه را كه در ميكر
ميانه نشسته بود شناختم. همان جوان بود. داريوش همايون كه حاال در 

دنيا آمده  نوشت و سبك نگارشش  با خود او به اطالعات سرمقاله و تفسير مي
د به زيركي بود. در تفسيرهايش غالباَ با در كنار هم چيدن مقدماتي كه خو

داشت اما احساس را  آفرين وامي  گرفت كه عقل را به اي مي گزيد نتيجه برمي
حسن ارسنجاني و “ دارياي“هايش از  شك مقاله گذاشت. بي پاي در گٍل شك مي

تر بود و ما در اينگونه تفسيرو تحليل فقط يك نفر را  هاي او مستدل“ايراد“
السلطنه برادر زن  د بركشيدة قوامشناختيم هم باالي او: احمد آرامش مر مي

“ در چهارراه خاورميانه“امامي و نويسنده تفسيرهاي پرسروصداي  مهندس شريف
دانم  سالهاي سال بعد چريك پير شهيد نميو در دو صفحه آخر تهران مصور 

اقليتي يا اكثريتي در پارک ساعي تهران كه به همراه يكي از شلگرداني بنام 
 اران شد و نفهميديم چرا؟... گلوله ب“ سيد باقري“

نگار قديمي و عضو شركت نفت چند  جلسه رسميت يافت. مسعود برزين روزنامه
كالمي گفت و رشته سخن را بدست همايون داد كه ظاهراَ به جلسه رياست 

كرد. او با صداي آرام و مطمئني در بارة ضرورت تشكيل سنديكاي  مي
شود  ه از جماعت قلمزن ضايع مينويسندگان مطبوعات حرف زد. از حقوقي ك

 سخن گفت و خواست كه هركس نظري دارد بيان كند. 
فكر كرديم چه خوب شده كه دمكراسي به محلة ما هم آمده است. قرار است ما 
هم سنديكا داشته باشيم خوب اولين مزيت سنديكا اينست كه اعضاي آن براي 

آقاي مسعودي “بود كه:  احقاق حق خود اجازه اعتصاب داشته باشند. گفته شده
زاده هم گفته است من  بازي نظر موافقي ندارد و دكتر مصباح با اين جنقولك

رسم باين جهت از سنديكا  گاهي بيشتر از حق و حقوق كارمندان بآنها مي
اي هم بود كه اگر در برابر تشكيل سنديكا بخواهند سدي  زمزمه“. وحشت ندارم

ري مطبوعات را راه انداخت. حرف درستي ايجاد كنند بايد يك اعتصاب سراس
بود اما به بنده چه مربوط كه يكمرتبه گر بگيرم و بروم پشت ميكرفن خطاب به 

 هيات اداره كننده بگويم: 
ـ اگر قرار است براي احقاق حق همكاران اعتصاب شود بنده اولين كسي هستم 

 كنم كه قلمم را غالف مي
بگذارم توي جيبم و بي توجه به كف زدنهاي و در قلمي را كه دستم بود ببندم و 

اي را با اين تهديد كه واقعاَ به قتل  همكاران برگردم سرجايم. ما وظيفه حرفه
شد انجام داده بوديم. اما... ناگهان اداره كنندة  مصور منجر مي بيگناهانه تهران

 جلسه ـ يعني همان جوان يعني آقاي همايون ـ زد توي ذوق ما كه 
ايم كه با تشكيل سنديكا  ايم. ما آمده ما اصالَ با تز اعتصاب اينجا نيامدهـ نه آقا 

 حقوق نويسندگان مطبوعات را بطور قانوني و معقول تأمين كنيم. 
و “ خسروهدايت“و مودبانه به بنده يادآور شد كه دوران اعتصابات سنديكايي 

بعد از  تري هستيم. در عصر سپري شد و ما در زمان پيشرفته“ رضاروستا“
 دو و هشت مرداد سي و بيست

مرد به تو چه كه از حقوق صنفي دفاع “دمغ و دلخور رفتيم خانه و بخود گفتيم 
 “كني؟

و خيلي از اين آقاي همايون دلخور شديم. و روزي هم كه آقاي مسعودي او را 
 اش هم همين سنديكابازي بود با خود گفتيم:  از اطالعات اخراج كرد، و بهانه

 سنديكا يعني چي؛ قلمتو بزن نونتو بخور ـ بابا
نويسها  اما سالها بعد كه سنديكا جاني گرفت كوي خبرنگاراني بوجود آمد. روزنامه

 صاحب خانه شدند. مديران مطبوعات براي آنها بيمه خريدند با خود انديشديم؟:
د بين را بهتر از ما مي“ آينده“فهمد و البد  ـ اين آقاي همايون بهتر از ما مي

 آورد.  وگرنه روزنامه آيندگان در نمي
 

(3) 
بود. تيم ايران براي بازيهاي المپيك به مونيخ رفته بود. بعد از  ۱۹7۲پائيز سال 
مكزيكو تيم با دست تقريباَ خالي از آلمان برگشت )مدال نقره  ۱۹6۸درخشش 
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خروس وزن براي محمد نصيري، مدال برنز وزن اول كشتي آزاد براي ابراهيم 
ابادي( در مقالة  ادي و مدال نقره وزن اول كشتي فرنگي براي رحيم عليجو

تحليلي و انتقادآميزي كه بنده نوشته و مديريت بد و رهبري غلط سازمان ورزش 
اهلل بلور كردم و اينكار كار دست دري كه  را مقصر دانستم، صحبتي هم با حبيب

ردند زندان كه مقاله اهانت سردبير بود داد. هفته بعد او و بلور را گرفتند و ب
بمقامات عاليه بود و ما هم كه موقتا براي كمك به كيهان ورزشي رفته بوديم با 

باز يابوي ورزشي نويسي برت داشت برگرد برو “زاده كه:  غرولند دكتر مصباح
م. خدايش ي، به دانشكده ارتباطات بازگشت“سركارت كار دست خودت و ما نده

اني كه رژيم ماليان اعدامش كرد، دراين بقول ادبا بيامرزد سپهبد حجت كاش
رل موثري داشت. دري و بلور در قزل “ سوسه آمدن“و بقول جاهلها “ تخليط“

زاده طبق معمول  قلعه بودند و زن و بچه دري ويالن و سرگردان. دكتر مصباح
كرد و فقط حقوق كارمندش را  روشش در اين موارد كوچكترين دخالتي نمي

ا به هركه متوسل شديم بجايي نرسيد. تا اينكه دريه خانم خواهر داد. م مي
بزرگتر دري پيش من آمد كه چكنيم؟ يكمرتبه بخاطر آوردم كه داريوش 
همايون در شهرآرا همسايه خانواده دري بوده است. داريوش همايون حاال 
 روزنامه با نفوذ و موثر آيندگان را داشت به دريه گفتم چاره كار ديدن اوست
شايد او كاري بتواند بكند و بعد برايش ماوقع را آنطور كه اتفاق افتاده بود نوشتم 
و مسئووليت نوشتن مقاله را هم بگردن گرفتم و گفتم برو همه اينها را براي 

جهت فقط روي اغراض شخصي بوده  آقاي همايون بگو و بگو كه اين توقيف بي
 است. 

 مساعد داده و در عين حال گفته است: دريه گفت همايون در ديدار با او قول 
 خواهند بفهمند فهمند يا نمي ها موقعيت روز را نمي ـ اين كيهان ورزشي

دو هفته بعد دري آزاد شد. قرار شد در كيهان ديگر كار نكند و بازخريد شود و 
هاي همسايه سابق براي خالصيش سخت موثر  خود او و دريه گفتند كه تالش

ز فرصت تشكر از او را نيافتم شايد حاال بعد از آنكه ديگر بوده است. و من هرگ
 دري نيست دير نباشد. 

اينها آن چيرها بود كه من از داريوش همايون بياد داشتم و دريغم 

 نامه نيايد اما...  آمد كه در اين ويژه
 

 ...اما در كنار اين يادها چند نقطه نظر شخصي را بايد بياورم
 

 كند. فرنگي  سي فرنگي فكر ميهمايون مثل آدمهاي سيا

در معناي اروپايي و نه آمريكايي. يعني آنها كه از اول 

گزينند و كج و  جواني يک خط فكري سياسي را برمي

هاي اندكي انحراف به چپ و  مج شدنشان در اندازه

ها كه آقاي ريگان دمكرات  راست است نه مثل آمريكايي

ايي كه شود جمهوريخواه. در طول ساله است بعد مي

ام هرگز در وي تغيير جهت  من از دور او را نگاه كرده

اي از آن نوع كه باب مردان سياسي  صدو هشتاد درجه

حزب باد نبوده است در حاليكه به عضو ام.  ماست نديده

حزب اعتقاد داشته و معتقد بوده است كه كار سياسي را 

 بايد با حزب و تشكيالت راه انداخت.

 
 كنم او چرا نفهميده كه ما ملت جنگ  ب ميبا اين همه من تعج

هفتاد و دو ملتيم و تربيت كردن سياسي ما از مشكالت وصف 

شويم و چقدر  ناپذير تاريخ است. چقدر خوب دور هم جمع مي
پاشيم متخصص انشعاب در انشعاب در  تر آن جمع را بهم مي خوب

 انشعابيم

 

  يادم هست كه وقتي در دولت آقاي آموزگار وزارت

العات را بعهده گرفت مسئووليت سخنگويي دولت را اط

هم پذيرفت. كاش يک روز خاطرات سخنگويي خود را 

ها باور كند  شود آدمي با اين اندازه بنويسد آخر چطور مي

كه حزب فراگيري هست و او بايد سخنگوي دولتي 

باشد كه تئوري هركس عضو حزب ما نيست 

و برود فلسفة  اش را بگيرد و گورش را گم كند گذرنامه

سياسي آن است. آخر آقاي سخنگو من با اين قلم يک 

قازي كجا بروم كه زمين زيرپايم نلرزد؟ آخر چرا 

تواند ايراني باشد ولي  شود گفت كه يک نفر مي نمي

گانة رستاخيز را باور نكند و با آن اعتقاد  اصول سه

نداشته باشد. من هرگز جوابي براين مشاركت فراگير 

 ما نيافته

 
 خواهند  دانند چه مي داريوش همايون از گروه مرداني است كه مي

اي سرسخت و مبارزي  گيري هدفي كه دارد كوشنده بكنند. او در پي
 تسليم ناپذير است. 

 

  او از معدود رجال سياسي ايران است كه از پلكان

هايش را در جامه  رود. خواسته زدوبند پنهاني باال نمي

 پيچد. پرزرق و برق فريب نمي

 
  عاشق رهبري است و داشتن همراهان و پيرواني صميمي دلخوشي

كند و براي  اوست و در نتيجه همواره احكامش را يكطرفه صادر مي
 دهد.  گفتگو مجال تنگي به مخاطب مي

 

 گويند وقتي نادرشاه نجف را گشود و دستور داد كه  مي

گنبد اميرالمومنين امام علي را طال كنند پس از خاتمه 

دره نادري به شاه  كار ميرزا مهدي خان منشي صاحب

قربان “كه در صحن ايستاده بود نزديک شد و گفت 

نادر گفت: “ گنبد خوبي شد باالي آن چيزي بايد نوشت

ميرزا مهدي خان كه از اين “. ايديهم فوق بنويسيد يداله“

عربي ناگهاني جا خورده بود با خود انديشيد دوباره 

داند چه گفته يا نه؟ و چون چنين كرد  بپرسد نادرقلي مي

همانكه “و پرسيد: فرموديد چه بنويسند؟ نادر جواب داد: 

من گاه در محاورات و مباحثات تلويزيوني آقاي “. گفتم

شنوم و آن  همايون طنين گمشده اين حكايت را مي

را. نوعي ايستادگي در برابر اعتقادي را “ همانكه گفتم“

توان  بت شود در كار او ميكه ممكن است خالفش هم ثا

 مشاهد كرد. 
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  در مقابل همايون از حجبي برخوردار است كه در نزد مردان سياسي
توان يافت. اصالَ در او  بويژه مدعيان رهبري تشكيالتي كمتر مي

مبارزاتي وجود ندارد اين حجب به او امكان “ ورماليدگي پاچه“
خالف نتواند دهد كه حدود احترامش را محفوظ نگه دارد و م مي

بروي او صدا بلند كند. حجب سياسي او دور از جانش خيلي شبيه 
برم كه او در خلوت  به حجب پادشاه درگذشته ايران است. گمان مي

 شكند.  دوستان هم حصار اين حجب را نمي

 

  :روزي كه همايون “هوشنگ وزيري يک وقت بمن گفت

به وزارت اطالعات رفت من به او گفتم و هنوز هم 

نگاري ايران يک مهره ارزنده را از  گويم كه روزنامه يم

دست داد در حاليكه سياست ايران چيزي بدست 

ام موافق  من با اين قضاوت دوست از دست رفته“ نياورد

نيستم. همايون در عرصة سياست هدفي را دنبال 

نگاري وسيله آن را يافته  كند كه در عرصه روزنامه مي

ست و عاشق كار سياسي است. اين مرد دلبسته سيا

ايد خرده گرفت مگر كسي به من كه باست و براو ن

يايم ندلبستة مي ناب و عاشق روي زيبارويان در اين د

 تواند خرده بگيرد؟  مي

 
 ام و  در طول سالهاي دوري و دلگيري من هم كتابهاي او را خوانده

هايش را  شود نوشته هم مقاالتش را، با دقت بسيار براي آنكه نمي
هاي ما ولش كرد توي سطل. او در  سرسري خواند و مثل مقاله

كارهايش به نوعي استدالل تحليلي دست يافته است كه در جهت 
كند. شايد بتوان به  خط فكري همواره راست او بسيار كمكش مي

جرأت گفت كه همايون در اين سالها در قالب يك تئوريسين براي 
داشته است خود را به ثبت نظر فكري ن راست ايران كه هرگز صاحب

رسانيده است و مخالفان او كه از اكابر گردنكشان چپ بوده و يا 
برم كه خود او هم  اند. گمان نمي هستند براين نظر مهر تأئيد زده

براينكه راست است بخوانندش انكاري داشته باشد. باالخره اين 
اري گرد سرد“و “ بله قربان گفتن“راست ما بايد يك روز از جامة 

عزل “و “ هاي پنهاني دوستانه دوره“بيرون بيايد. بجز “ سلطان رُفتن
در كنار منقل به نوعي موازين و از سر دوستي “ هاي و نصب

تشكيالتي پاي بند شود. همايون اين كار را براي راست ايران كرده 
زني و زنجيرزني  هايي كه سينه ها و دسته است و همواره از گروهك

هاي خياباني كار آنهاست فاصله گرفته  ه جوييشاهنشاهي و عربد
 است.

 

 نامه از بنده خواست  در همين سالهاي اخير مجله ايران

نگاري ايران تهيه كنم. به  اي براي روزنامه نامه كه ويژه

داريوش همايون مراجعه كردم مقاله جانداري نوشت و 

فرستاد. در ويراستاري مقاله دو سه نكته را متذكر شدم 

رفت  بردوسه تركيب و تعبير خاص او كه دور از كه پذي

ذهن من بود انگشت گذاشتم كه بلكه عوض كند با 

جواب داد. او واژه سازي “ همانكه گفتم“همان شيوه 

داند كه در ساحت  سياسي را يک عبادت قلمي خود مي

هاي روز  توان گذاشت. در برابر واژه قدس آن قدم نمي

د و اصرار دارد كه همه آنرا كن هايي وضع مي و بيگانه واژه

بپذيرند. تجربه تاريخي زبان فارسي اينرا نشان داده 

دو اصل  طالقت “گشاده زباني“و “ گوشنوازي“است كه 

هاي تازه است و واژه در اين زبان  پذيرفتن واژه

ماند مگر آنكه مردم آنرا براي مصرف درازمدت  نمي

 قبول كنند. 

 
 اي معتقدند كه نثر او آسان و  عدههاي تازه  با اين كار وضع واژه

شود. شايد چنين باشد و اگر همايون از اين زبان  راحت خوانده نمي
كرد شايد اين ايراد را هم براو  اي استفاده نمي براي مقاالت روزنامه

اي كه  معتقدم كه فرق ميان زبان روزنامه  گرفتند. اما من شخصاَ نمي
برد فرق  اي كه همايون بكار مي نويسيم و زبان روزنامه ما به آن مي

انداز است با صعود در يك راه  دست راندن در يك جاده اسفالت و بي
كوهستاني سرباال و پرپيج و خم . در حالت اول مسافر فوراَ به مقصد 

خواننده  مشود. و در حالت دو رسد و بي تشكر از راننده پياده مي مي
هاي بلند نفس  گريوهماند كه بدنبال راهنما در  به كوهنوردي مي

ايستد تا نفس تازه كند. گاه در ميان راه  كند. گاه مي زنان حركت مي
شود اما راه برگشت ندارد ولي سرانجام  از پيروي راهنما پشيمان مي

رسد كه راهنمايش او را بدان  اي مي وقتي خسته و نفس بريده به قله
صاف پر  ايستد سينه را از هواي مي  رهبر شده است برفراز قله

كند و به طراوت دشتي كه زيرپايش گسترده است به تحسين  مي
نگرد. من خود بارها با خواندن مقاالت همايون به اين حال  مي

 ام:  ام و در دل گفته خوش دست يافته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اندازت گشاده باد،  دمت گرم، قدمت استوار، چشم
 

روي  هايي كه تو مي هرچند كه من، اين مرد ميانة چپ با همة راه
موافق نيستم و از شب تاريک و بيم موج و گرداب هائل سياست 

 وحشت دارم وحشت...
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 آفتاب غروب ساية در “قامت بلند“ هاي كوتوله
 
 
 

  در سنديكا آن مترجم چپ ارتودكس كه استالينيزم و در آخر كار مكتب
دانست. انسان  مي ها را مقصر كرد همايون روستائي مائو را نيز نمايندگي مي

اي كه ديدگاه، رفتار و منش فاخري داشت. و بتدريج مخاطبان  فرهيخته
شد، تا امثال ايشان صحنه را اشغال كند.  بسياري يافته بود، بايد حذف مي

 بينند.  ها در سايه غروب آفتاب ساية خود را بلندتر مي كوتوله
 

 ها پيدا كرده  همة زمينه اي در طبيعي بود كه با دست باالئي كه تفكر چپ توده
بود سنديكاي خبرنگاران و بعداً كانون نويسندگان عرصة اصلي نفوذ و 

هاي آنان باشد و در چنين فضائي صحبت از استقالل به شوخي  ويرانگري
 كند.  بيشتر شباهت پيدا مي

 
  در مورد رفتن همايون به كابينه به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي من

تخابي بود كامالً شايسته و مناسب و برخالف رسم غالب كه معتقد بودم ان
گرفتند،  اشان مي گران اعتبار و حرمت خود را از پست و سمت حكومت

نظر و عنصر جامعه مطبوعات به پست خود  همايون به عنوان يک صاحب
 اعتبار بخشيد.

 گفتگو با ايرج تبريزي                                                                                                                                                   
 
 

تالش ـ آقاي تبريزي گويا ايرج تبريزي و داريوش 
هاي ناآشنا براي يكديگر نيستند،  همايون نه تنها چهره
هاي  ها پيش ارتباطات و همكاري بلكه برعكس از دهه

اشان وجود داشت. در جائي از  م مابينتنگاتنگي ه
 ام: داريوش همايون در مورد فيروز گوران خوانده

او )فيروز گوران( را كه پس از آزادي از زندان به دليل “
هاي سياسي، موسسه كيهان از پذيرفتنش  فعاليت

خودداري كرد و من به سفارش ايرج تبريزي رئيس 
خش هاي كيهان او را به دبيري ب بخش شهرستان

ها گماردم كه بسيار خوب اداره  خبرهاي شهرستان
 “ كرد.

تبريزي دوستي “دهد:  همايون در آن نوشته ادامه مي
 “ استوار و با ارزش است.

مورد گوران تنها مورد نبود. موارد ديگري نيز   ظاهراً
پيش آمد كه شما و همچنين داريوش همايون هواي 

شتيد كه نگارن و خبرنگاران جواني را دا روزنامه
اشان به  هاي سياسي سروكارشان به دليل فعاليت

افتاد. متاسفانه تا كنون از  دستگاه امنيتي و سانسور مي
ها در تاريخ مطبوعات ايران كمتر سخن  اين واقعيت

گفته شده است. شما در موسسه كيهان، همايون در 
آيندگان و احتماالً افرادي در جاهاي ديگر و چنين 

 بل دستگاه سانسور! اقداماتي در مقا

هاي بزرگ  اما آنچه نسل ما در مورد نشريات و روزنامه
، همه اين بود “باور داشت“ايران آن دوره شنيده بود و 

كه اينها وابسته و ابزار و بلندگوهاي تبليغات رژيم 
 هستند؟“ سركوب“و “ سانسور“
 

دريافت اي كه در اين پرسش نهفته است، براي آشكار شدن و  ـ نكته تبريزي
تر نيازمند درآمدي ناگزير در توضيح فضاي سياسي ـ رواني جامعة  پاسخ دقيق

اي از تاريخ  باشد. اين مقدمه نگاه و فهم تازه روشنفكري ايران در آن سالها مي
نيست. بلكه تأكيد و تأئيدي است برآنچه كه افراد بسياري تا كنون در باره آن گفته 

 اند. و نوشته
ه و سپيد ديدن همه چيز فرهنگي بود كه با ظهور حزب توده يك سو نگري و سيا

در ايران رواج يافت و در ميان خيل عظيمي از جوانان و اكثريت مطلق روشنفكران 
خواهي و با آرزوي عدالت اجتماعي به اين حزب روي آورده بودند،  كه به دليل آرمان

به ذهنيت اكثريت  گسترده شد. جزميتي را كه حزب توده بنيان گذاشت، متاسفانه
سازان و اهل قلم تبديل شد. در بستر چنين فرهنگي طبيعي بود كه هر  فرهنگ

نگرش و تفكر ديگري غير از خود با تهاجم، تبليغات سوء، ضديت و ستيز مواجه 
 گردد. 

هائي كه منجر به روي كار آمدن دكتراميني شد،  از اوائل دهة چهل پس از بحران
هاي گروهي به وجود آمد، كه  هاي سياسي و رسانه يتفضاي بازي در عرصه فعال

ترين ياران مصدق در خاطرات سياسي خود نيز  براين دوره خليل ملكي از فرهيخته
تكيه دارد. در اثر گشايش اين فضا و بتدريج بدنبال گسترش فعاليت مطبوعات، 

ها روي آورد. و در سايه دانش  بخش عظيمي از طيف چپ به كار در رسانه
اي در زمينه  ئولوژيك و قدرت سازماندهي خود توانست به نيروي تعيين كنندهايد

هاي  نشر وطبع بدل گردد. اما با سوء استفاده از فضاي باز سياسي همة رسالت
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هاي شغلي را به زير پا نهادند و از اشاعه هيچ كذبي رويگردان  اي و پرنسيب حرفه
ن و بدترين دشمنان آزادي و اصالت نشدند و در نهايت نيز به استقرار سياهكارتري

 فرد و عاملين هميشگي ويراني كشور بيدريغ ياري رساندند. 
 

تالش ـ همكاري شما و داريش همايون از اين موارد 
گردد. به  تر باز مي رود. و به زماني پيش نيز فراتر مي

گذاري سنديكاي خبرنگاران و نويسندگان.  دوران پايه
ائي شما با همايون همانجا آيا نخستين برخورد و آشن

 رود؟ اي دورتر مي بود يا اين آشنائي باز هم به گذشته
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايي كه به عنوان مفسر سياسي و  ـ آشنايي با داريوش همايون و ديدگاه تبريزي
تري داشت ولي در  كرد سابقه طوالني سرمقاله نويس در روزنامه اطالعات مطرح مي

گيري سنديكاي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات انسجام بيشتر ي  جريان شكل
زدم و به تفكر چپ ميانه  يافت. من در سرويس سياسي و اجتماعي كيهان قلم مي

هايي كه از اردوگاه چپ استاليني بريده بودند مرتد  تعلق داشتم و مثل همه آدم
هاي منطقي و  اهشناخته مي شدم. با داريوش همايون كه ديگر در آن ايام نظرگ

كرد در بين راه بلوغ و دگرديسي  معتدل راست ميانه را نمايندگي و تئوريزه مي
فكري و سياسي متقابل اتفاق نظر و ديدگاه پيدا كرديم و به نقل از خود ايشان به 
يار و ياور هم تبديل شديم. همايون با اينكه در همه عمر با تفكر چپ استاليني 

ترين حمالت از طرف اين قبيله نثارش  ليل رذيالنهمخالفت داشت و بهمين د
هاي انساني و بزرگي روح و اخالق از هيچگونه كمكي به  خاطر مالطفت  شد، به مي

كرد. براي نمونه ايشان چند نفري را با  قربانيان سحر شده اين مكتب كوتاهي نمي
د. در آن اصرار زياد براي كار به من معرفي كرد. يكي هم آقاي خسرو گلسرخي بو

ايام من مديريت سازمان نشرفرهنگ نو را كه ناشر كتاب سال كيهان هم بود يدک 
كشيدم و امكانات زياد بود. و به اين ترتيب ايشان ـ خسرو گلسرخي ـ به كار در  مي

 موسسه كيهان مشغول شد. 
خسرو گلسرخي هنگامي كه در دادگاه اعالم كرد به عنوان يك ماركسيست ـ 

والي متقيان علي به عنوان مرشد اقتداء مي كند و از امام حسين با لنينيست به م
هاي خاورميانه ياد كرد همة ظرفيت ايدئولوژيك و باورهاي  ذكر اولين شهيد خلق

اخالقي چپ لنينيستي را به نمايش گذاشت. ايدئولوژي و باورهاي اخالقي كه در 
 خميني پيمان مودت بست. اهلل  آور براي براندازي رژيم ايران با روح وحدتي شرم

 
به دعوت “ 1342تالش ـ داريوش همايون در سال 

به شركت در “ دوستان اطالعات و مطبوعات ديگر
جمعي فراخوانده شد كه چندي بعد سنديكاي 
خبرنگاران و نويسندگان را بوجود آورد. در آن موقع 
سنديكا چه اهدافي را در دستور كار خود قرار داده بود؟ 

گيري اين نهاد مقاومت  مخالفي در برابر شكلآيا نيروي 
 كرد؟ 

 
مطبوعات نظير همه نهادهاي ديگر  ۱۳۳0ـ از سالهاي پاياني دهه  تبريزي

اي پيدا كرد. ولي همچنان تنها كيهان و  العاده مملكت توسعه و گسترش فوق
اطالعات بود كه به عنوان دو موسسه بزرگ گروه عظيمي از نويسندگان، خبرنگاران 

اي و تمام وقت در نشريات روزانه، چندين مجلة هفتگي و ماهيانه  مترجمان حرفهو 
و ساليانه خود بكار گمارده بود. كشور روبسوي توسعه، رشد و صنعتي شدن پيش 

هاي جامعه،  رفت و بتدريج تنظيم مطالبات حقوقي، بيمه و بازنشستگي به خواسته مي
با نشريات گوناگون بصورت دو  روئيد ولي اين دو موسسه كه بتدريج فرا مي

ها براي بخش  امپراتوري درآمده بودند ضمن اينكه خود خواستار اين ضابطه
شدند. و به روال معمولي  خصوصي بودند براي همكارانشان چنين حقي قائل نمي

موسسه اطالعات بخاطر خصوصيات كامالً سنتي مدير آن بيشتر حالت ارباب و 
گيري سنديكاي  يعي بود كه در برخورد با شكلرعيتي را داشت. و بسيار طب

ها باشد. ولي تشكيل  خبرنگاران و نويسندگان علمدار بيشترين كاررشكني و مخالفت
هاي حقوقي بود و با  سنديكا ضرورت جامعه روبه رشد مناسبات شهروندي و رابطه

دي گذاران آن به پايمر هاي رذيالنه براي بنيان سازي اندازي و پرونده همه سنگ
هاي شاخص مطبوعات كه اين موسسات به  داريوش همايون و جمعي از چهر

رفت به سدي تبديل شود بگذرند، بوجود آمد  توانستند از خيرشان كه مي سادگي نمي
كه به مثابه آوار و پارگين موفق به انهدام همه  57و در طول حيات خود تا فاجعه 

 ن برآمد. دستاوردهاي جامعه گرديد از عهده كارهاي نميا
 

تالش ـ آيا سنديكاي خبرنگارن و نويسندگان موفق به 
كسب حقوق و امتيازاتي هم به نفع قشر مورد حمايت 

 خود شد؟
 

ـ رابطه خبرنگاران، نويسندگان و مترجمان مشمول قراردادهاي ناظر بر   تبريزي
حقوق، بيمه و بازنشستگي و شرايط اخراج گرديد.  فضاي تازه استقالل بيشتر، 
اعتماد بنفس و امنيت شغلي را با خود براي اين طبقه به ارمغان آورد و بتدريج موفق 

هاي بسيار يك مجموعه مسكوني زيبا را به عنوان كوي  شديم بعد از تالش
خبرنگاران و نويسندگان سنديكاي مطبوعات برپاسازيم. اين مجموعه اكنون سرپناه 

هاي همه جانبه از آنان براي دامن  ريگي همة آنها نيست كه رژيم تازه پس از بهره
هاي انقالبي بعد از دست يافتن بقدرت كه دوستان ما با  زدن به شورش

ها و دشمني كور خود با نظامي كه برآمده از آن بودند سهم بزرگي در آن  روياپروري
انگيز را بهار آزادي تلقي  داشتند و پايكوبان و رقص كنان آغاز زمستان موحش و غم

ترينشان را كه آرزوپرورانه از  همه را اخراج كرد و متواري ساخت. و آرمانخواهكردند 
نظام قرون وسطايي مذهبي، آزادي و حرمت انسان مطالبه كردند بنا به رسم اعراب 
باديه نشين كه اكنون وارثان آنان بودند گردن زدند.، مفقوداالثر و يا زير شكنجه در 

مي كه برپا كرده بودند به قتل رساندند. داستان يك نام و با نا هاي فراوان بي زندان
بستر و دو رويا براي اين قبيله دوباره بازسازي شد و تحقق روياي همبسترشان با 

 كابوس هولناكي برآنها تبديل گرديد. 
 

تالش ـ داريوش همايون از اين سنديكا به عنوان 
نخستين سنديكاي مستقلي كه در زمان محمدرضا شاه “

هيئت مديره سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات در  

از راست غالمحسين صالحيار, لعبت  1341مصاحبه اي تلويزيوني 

يون, اسمعيل رائين, مبشر واال, هوشنگ پور شريعتي, داريوش هما

برنامه ساز تلويزيون, ويكتوريا بهرامي, ذبيح اهلل منصوري, پرويز 

 آزادي و مسعود برزين
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كنيد منظور ايشان از  كند. فكر مي ياد مي“ تشكيل شد
اند  كه در توصيف آن سنديكا بكار گرفته“ مستقلي“صفت 

چيست؟ آيا بدين مفهوم است كه دستگاه حكومتي 
هيچگونه امكان نفوذ در آن نيافت يا اينكه اهداف صنفي 
و حقوقي اعضاء آن بازيچه اغراض سياسي و 

 آن زمان نشد؟ هاي موجود بندي ها و دسته ايدئولوژي
 

بيني و  ـ  سنديكا متجاوز از دهسال پس از تأسيس كامالً مستقل بود. واقع تبريزي
گيري و  بلوغ فكري بنيان گذاران و حرمتي كه بين همكاران داشتند به شكل

اي  انسجام يك اتحاديه كامالً صنفي براي حفظ و استيفاي حقوق كاركنان حرفه
اي فكري و سياسي آنها منجر گشت و ه مطبوعات بدون دخالت در گرايش

هاي امنيتي براي نفوذ و در اختيار گرفتن آن خنثي  گاهي سازمان هاي گه تالش
 گرديد.  مي

ولي بتدريج از سالهاي مياني دهه پنجاه مثل همة نهادهاي مملكتي كم و بيش 
رنگ سياسي بخود گرفت و جوالنگاه عناصري شد كه نقطه نظرهاي جزمي و 

ه گروهي و حزبي تنها دلمشغولي آنان بود. و بسيار طبيعي بود كه با دست بينان كوته
ها پيدا كرده بود سنديكاي خبرنگاران و  اي در همه زمينه بااليي كه تفكر چپِ توده

هاي آنان باشد و در چنين  بعداً كانون نويسندگان عرصه اصلي نفوذ و ويرانگري
 كند.  ت پيدا ميفضايي صحبت از استقالل به شوخي بيشتر شباه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
تالش ـ داريوش همايون در دو دورة نخست به دبيري 
سنديكا برگزيده شد. اما بعد اين نهاد را ترک نمود. آيا 
تأسيس آيندگان موجب خروج وي از سنديكا گرديد يا 

هايي كه عليه ايشان شكل گرفت؟ آيا  مخالفت
داشت در مقام هايي كه با ايشان وجود  مخالفت

كارفرمايي آيندگان بود يا ريشه در اختالفات ايدئولوژيک 
 و سياسي داشت؟

 
فايده  اي در رابطه با اخراج همايون و دو سه عضو ديگر بي ـ ذكر خاطره تبريزي

كرد و عضو  نيست. در اواخر دهه چهل مترجم مشهوري كه در اطالعات كار مي
گيري عنوان  آمد و پس از مقدمه چيني وقتهيئت مديرة سنديكا بود به مالقات من 

كرد كه با كمال تأسف ما تصميم به اخراج شما و آقاي داريوش همايون و مسعود 
ايم. خدمت  برزين و نفر چهارمي كه اكنون خاطرم نيست در رابطه با اساسنامه گرفته

ي نشين جناب ايشان عرض كردم از طرف خودم و ديگر دوستان از اينكه ما را از هم
ايد بسيار خوشحالم اگر در حق ما نيك  با همكاراني نظير خودتان معاف كرده

ايد. گذشته از اينكه اين تصميم اين  ايد بطور قطع در حق سنديكا بد كرده كرده
معني را در بردارد كه عضو سنديكا حق شكوفايي و رشد در حرفه خود را ندارد. اگر 

ي اين اخراج بود الاقل آقاياني كه سنديكا را به واقعاً استناد به اساسنامه انگيزه واقع
اند و حتي بخاطر  اند و از هر جهت استقالل آن را حفظ كرده اين مرحله رسانيده

اند عضو مشاور تلقي  دوستان ديگر از حق داشتن خانة سنديكائي نيز صرفنظر كرده
تصميم اگر در هاي آينده خود را محروم نكنيد. ببينيد اين  كرديد. كه از همراهي مي

مورد همايون در رابطه با برپايي آيندگان بود كه ضمناً ايشان صاحب امتياز آن 
توانست داشته باشد.  نبودند در مورد بنده بجز مرتد بودنم توضيح قابل قبولي نمي

 ها شده بودم نه كارفرما و صاحب امتياز .  من مدير سازمان شهرستان
اي بود كه يك صفحه عمومي و با تغيير  اگانهها داراي هيئت تحريريه جد شهرستان

خورد چندين صفحه محلي براي  ها كه فقط به درد تهران مي )ماتريس( نيازمندي
هاي كشور داشت و طبعاً به كار من به عنوان مسئول سازمان ارتباط مستقيم  استان

 ها پيدا كنيد كه اين تصميم ريشه در اختالفات فكري و برداشت داشت مالحظه مي
 كرد.  مي

اتفاقاً چند سال بعد در جريان برگزاري يك مجمع عمومي، بخاطر بحراني كه پيش 
هاي شديد منجر گرديد، هيئت مديره  آمده بود و به فضاي پر از تشنج و جبهه گيري

گيرد كه اداره مجمع عمومي كه قبالً چند بار با من بود بعهده بنده باشد.  تصميم مي
آور اخراج ما بود حامل  ه همان آقايي كه مسئول و پيامقبول كردم با اين شرط ك

 اين دعوت باشد. 
مترجم چپ ارتودكس مورد بحث كه استالينيزم و در آخر كار مكتب روستائي مائو را 

هايي كه از هر جهت طبيعت نيز در حق ايشان  مهري كرد بابت بي نيز نمايندگي مي
اي كه ديدگاه، رفتار و  نسان فرهيختهدانست ا ها را مقصر مي روا داشته بود همايون

شد. تا  فاخري داشت و بتدريج مخاطبان بسياري يافته بود، بايد حذف مي  منش
ها در سايه غروب آفتاب سايه خود را  امثال ايشان صحنه را اشغال كنند. كوتوله

 بلندتر مي بينند.

 
آيد؛  هاي پيشين برمي تالش ـ همانگونه كه از پاسخ

ه شما و همايون همچنان بعد از سنديكا همكاري و رابط
گذاري و  ادامه پيدا كرد. شما هرچند از بيرون، شاهد پايه

گيري روزنامه آيندگان بوديد. تأسيس آيندگان با  شكل
چه برخوردي از سوي دو قطب مطبوعاتي آن زمان يعني 

 كيهان و اطالعات روبرو شد؟ 

 
صاحب موسسه اطالعات را به  ـ زمزمه انتشار آيندگان در مرحله اول تبريزي

وحشت انداخت و از هيچ كارشكني فروگذار نكرد. اين نگراني دالئل قابل فهم 
خدمتي دريغ  داشت. ترس ناشي از اينكه چرا رژيم براي حضرات كه از هيچ خوش

هاي داريوش همايون و همكاراني كه  اند رقيب تراشيده و آشنايي با توانائي نكرده
شد.  بر علت بود. البته هميشه تعداد زيادي روزنامه صبح منتشر ميبرگزيده بود مزيد 

گرفت. آنها بدنبال آزادي  ولي خواننده نداشت و هيچكس وجودشان را جدي نمي
نگاري، مقداري آگهي دولتي و كارت دعوتي براي  نگار بودند نه روزنامه عمل روزنامه

 

هيئت مديره سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات 

 1341در  مصاحبه اي تلويزيوني 
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آرزوي مديرانشان بود و  ضيافتها به منظور داللي و كسب امتيازات مادي حداكثر
 اي نداشتند.  اصوالً كادر حرفه

برخورد صاحب موسسه كيهان به عنوان استاد دانشگاه و سپس بنيادنگذار دانشكده 
مطبوعات با پديدة آيندگان از بلندنظري بيشتري برخوردار بودو حتي توصيه من را 

زنامه آيندگان منتشر يو اضافي كيهان به آيندگان را پذيرفت. روتبراي واگذاري روتا
كردند در قطع بزرگ و رنگي خواهد بود  شد و برخالف تصور حضرات كه فكر مي

 هاي عصر. در قطعي كوچكتر و با صفحات كمتر از روزنامه 
 

نگاران قديمي يا افراد  تالش ـ امروز در ميان بسياري از روزنامه
ر اهل مطالعه و حساس به تحوالت اجتماعي آن دوران همساني نط

در مورد ارزشمندي و تأثيرات مثبت روزنامة آيندگان وجود دارد. 
جمعبندي و ارزيابي از دوران دهه سالة فعاليت و حضور اين 
روزنامه بسيار مثبت است. شما به عنوان يكي از افراد اهل فن و 

هايي را در اين  اندركار قديمي مطبوعات ايران چه ويژگي دست
ساخت؟ مخاطبين  آن را ضروري ميديديد كه ادامه  روزنامه مي

 دادند؟ آيندگان را چه كساني تشكيل مي
 

ها و به  ـ  اطالعات و كيهان دو چاپ داشتند. چاپ اول براي شهرستان تبريزي
فاصله حداكثر دو ساعت چاپ براي تهران با آخرين خبرها. با توجه به فاصله زماني 

د من طرحي را پيشنهاد كردم كه ساعت بو ۸تا  6ايران با آمريكا كه تقريباً بين 
ها را  تفاوتي اساسي با روال كار روزنامه داشت. تصميم گرفتيم چاپ شهرستان

نشان تيتر بزرگ صفحه  شب با آخرين خبرهاي آمريكا كه طبعاً مهمترين ۱۲ساعت 
داد شروع كنيم و با ايجاد يك سرويس  اي را به خود اختصاص مي اول هر روزناه

ها و شهرهاي مسير  يادي نيز در برداشت شبانه به مراكز استانسريع كه هزينه ز
ارسال نمائيم. به اين ترتيب روزنامه عصر كيهان ـ و اطالعات نيز كه ناگزير از 
تبعيت گرديد ـ به تاريخ يك روز زودتر از آيندگان و احتماالً با همان تيترها در 

انتشار آيندگان برخالف گرفت. در واقع  ها قرار مي دسترس خوانندگان شهرستان
هاي آنچناني حتي به سرعت خبررساني و بهبود كيفي دو روزنامه عصرنيز  نظرتنگي

 منجر شد. 
اي . به روابط من و همايون نيز كه  اين برخوردي بود در كادر رقابت سالم حرفه

اي وارد نكرد وحتي يكبار گله و شكايتي از  برمبناي اصول بود كوچكترين لطمه
 ن عنوان نشد. طرف ايشا

نگاري كشورمان تلقي  ولي انتشار آيندگان را بايد مرحله جديدي در حيات روزنامه
هاي سياسي درخشان همايون موفق بر  هاي ديد و زبان تازه و تحليل كرد. دريچه

بردن پيام روزنامه بين جوانان و فرهيختگان طبقه نوپاي متوسط كه تا آن زمان با 
اي را براي  هاي تازه ها و افق رديد. روزنامه جديد ديدگاهها قهر بودند گ روزنامه

خواننده گشود كه دو روزنامه عصر بخاطر مناسباتي كه در طول حيات انتشار خود 
كاري ناشي از يافتن جايگاهي برحسته در بين  به هم زده بودند و محافظه

حضوري  حكومتگران و سياست كشور و بالطبع خودسانسوري برآمده از آن قادر به
ها نبودند. تا آنجا كه بخاطرم هست صفحه فرهنگ و نقد كتاب  در آن عرصه

 شد، خوانندگان زيادي بهم زد.  آيندگان كه به شايستگي اداره مي
 

دانيم روزنامه آيندگان جمع و مركز اضداد  تالش ـ مي
بود. بخش وسيعي از خبرنگاران و نويسندگان آن 

داراي ايدئولوژي برخاسته از خانواده چپ ايران و 
ماركسيست ـ لنينيستي بودند. اما عليرغم اين كار 
روزنامه تا مقطع انقالب ادامه پيدا كرد. بعد چون دو 
روزنامه بزرگ و نشريات ديگر در راه انقالب اسالمي 
قرباني شد. نقش داريوش همايون و نحوه مديريت وي 

 در حفظ اين جمع اضداد و كاركرد خوب آن چه بود؟

ـ رابطه در آيندگان بين كاركنان و همايون از هرجهت كامالً انساني و  يتبريز
نگار و تحليلگر  ترين روزنامه برپايه همكاري قرار داشت. همايون به عنوان برجسته

درخشان مسائل سياسي واجتماعي و از آن گذشته غناي طبع و سالمت نفس غير 
 بود. قابل انكار خود مورد قبول و احترام همه همكاران 

 
تالش ـ شايد هيچكس به اندازه خانوادة مطبوعات و 

نگاران آن دوران از رفتن داريوش همايون به  روزنامه
“ تلخكام“دستگاه حكومت وقت و پذيرفتن پست وزارت 

نشد. مزة اين تلخي هنوز هم پس از اينهمه سال پا 
برجاست. و انسان آن را در كام هم نسالن و همكاران 

 كند. مي قديمي ايشان حس
هايي كه با هم داشتيم به نظرم رسيد، شما نيز  با صحبت

ايد. در حاليكه نسل جوانتر و كساني از اين  از اين جمله
نسل كه از نزديک شاهد حضور و تأثير با ارزش داريوش 

گيري انديشة سياسي  همايون در صحنة سياست و شكل
جديد هستند، نظر ديگري نسبت به شايستگي وي به 

مرد سياست دارند. شما اين اختالف در قضاوت  عنوان
 دهيد؟  ميان دو نسل را چگونه توضيح مي

آيا از نظر شما ماهيت دستگاه حكومتي و مناسباتي كه در 
آن حاكم بود، جاي مناسبي براي داريوش همايون نبود يا 

 دانيد؟ اينكه اساساً سياست را ميدان حضور ايشان نمي
 

يشان به وزارت اطالعات و جهانگردي و قبول پست ـ در مورد رفتن ا تبريزي
اي  ها و لطمه وزارت دو گونه برخورد وجود داشت. دوستان ايشان نگران محدوديت

بودند كه پست جديد بخاطر كمي وقت و انعكاس نا مناسب آن در جامعه و 
اي و نام ايشان وارد كند. و دشمنان  مالحظات ناشي از حكومتگري به كار حرفه

 هاي هميشگي خود پيدا كردند.  اي براي لجن پراكني ر ايشان سند و دليل تازهبيشما
در مورد رفتن همايون به كابينه به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي من معتقد 
بودم انتخابي بود كامالً شايسته و مناسب و برخالف رسم غالب كه حكومتگران 

رفتند، همايون به عنوان يك اشان مي گ اعتبار و حرمت خود را از پست و سمت
 نظر و عنصر جامعه مطبوعات به پست خود اعتبار بخشيد.  صاحب

ولي در مورد كارگرداني حزب فراگير رستاخيز به دو وجه موافق كار ايشان نبودم. 
اين تجاوز آشكار ديگري بود به قانون اساسي كه چند ماده آن به حق وتشكيل 

د داشت.  گذشته از آنكه براي همايون با احزاب و آزادي فعاليت سياسي تاكي
ها امكان تأثير گذاري در يك تشكيالت بسته غير  هاي مدرن و آرمانخواهي ايده

دموكراتيك وجود نداشت اين مخاطره را در برداشت كه مطالبات خواستاران توسعه 
گرفت از مرز تقاضاي اجراي  سياسي و مخالفان رژيم كه قشر وسيعي را در برمي

بايست تجربه دو  اساسي بگذرد و جامعه را كامالً راديكال كند. همايون نمي قانون
دبير كل كامالً وفادار حزب مردم را كه به دنبال اعتراضي كامالً طبيعي و حداقل به 
كمي حقوق معلمان و جريان انتخابات مغضوب و از صحنه سياسي خارج شدند 

 كرد.  فراموش مي
 

اوان بابت وقتي كه بما تالش ـ آقاي تبريزي سپاس فر
 داديد.
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 يادگاري از هوشنگ وزيري
 
 جناب آقاي هوشنگ وزيري  
 

 با كمال احترام و سالمي گرم و صميمانه! مدرس هستم،  درخواستي از شما دارم، در زمينه كاري كه در صدد انجامش هستم.    
م. معتقدم كه اا آقاي داريوش همايون و با نظرات ايشان را يافتهم، اقبال آشنايي باچند سالي است كه در عرصه فعاليتهاي سياسي

ي است كه متاسفانه تا كنون اي با ارزش و نكات عميق و آموزندههازندگي پرتالطم سياسي ـ اجتماعي آقاي همايون حاوي تجربه
 ت.  زيرتلي از برخوردهاي غيرمسئوالنه، غرض آلود و سياه و سفيد كردن همه چيز، نهفته مانده اس

نميدانم شايد شما نيز با من هم نظر باشيد كه شخصيت ايشان مانند بسياري از افراد ديگر، بدرستي و به انصاف و از بعد توانائيها    
 و تاثيرات مثبتي كه ايشان داشته يا مي توانستند داشته باشند، مورد ارزيابي و برخورد قرار نگرفته است. 

ي گوناگون زندگي ها، چگونگي حضور ايشان در عرصههاا جمع آوري نموده و به بررسي اين تجربهي ايشان رهادر صددم، تجربه   
اجتماعي، فعاليتهاي سياسي، حضور در احزاب، قبول مسئوليت و حضور در دستگاه حكومتي، نقش و تاثير ايشان از زاويه نقطه 

 ان، بپردازم. نظراتشان بر روي جريانهاي مختلف اجتماعي از جمله حزب مشروطه اير
يد، به همين خاطر پرسشهايي دارم كه اي نزديكتر با ايشان داشتهاميدانم كه شما ايشان را مي شناسيد و در مقاطعي رابطه   

توانيد بدانها پاسخ دهيد. همچنين با حسن نظر و لطفي ميي خود در مورد ايشان، هامطمئنم با رجوع به حافظه، خاطرات و دانسته
 دارم اميدوارم با اين درخواست موافقت نمائيد. كه در شما سراغ

خواستم از شما خواهش كنم در صورت پذيرش درخواست، اعالم فرمائيد كه آيا مجاز خواهم بود در صورت توفيق در ميهمچنين    
 انتشار بيروني آتي اين مجموعه، به سخنان شما با ذكر نامتان استناد نمايم ؟ 

 و حال پرسشها :    
 
ي آقاي همايون را همواره كار مطبوعاتي بخود اختصاص داده است. ايشان براي نشريات مختلفي قلم هاش مهمي از فعاليتـ بخ ۱

 زده  يا خود مسئوليت نشر را برعهده داشته اند. 
نگاشتن در  ي ايشان در دست به قلم بردن وهايشان براي من توانمنديهاسالة آشنايي و پيگيري نظرات و نوشته ۹ – ۸در همين    

ي هاخواستم نظر شما را در اين زمينه بويژه در سال ميخصوص مسائل اجتماعي ـ سياسي بسيار جالب و تحسين برانگيز بوده است. 
ي پس از انقالب( برگرد مسائل سياسي ـ اجتماعي، تحليل روشن و هاقبل از انقالب بدانم. آيا ايشان اينگونه كه امروز )منظور سال

زنند، در گذشته نيز چنين بودند؟ و از اين زاويه چه تاثيري بر روي  ميسياسي، و بسياري از مسائل ارزشي، قلم  صريح از وضعيت
 ند؟ اپيرامونيان خود داشته

 
توانيد بركنار از آنچه كه تا كنون نگاشته يا  ميبوديد و “ روزنامه آيندگان“ـ شما از نزديكتر در جريان تاسيس و دوران فعاليت  ۲

 شده اند قضاوت خود را ارائه دهيد.  تبليغ
خواست ارائه  ميدر مقايسه با دو قطب بزرگ مطبوعاتي يعني كيهان و اطالعات چه تاثير جديدي را آيندگان در جامعه ارائه داد يا    

 دهد؟ 
دست اندركاران  يهاي از مخالفتهاآيا اين درست است كه روزنامه آيندگان از زمان تاسيس و در ادامه كار خود مجموعه   

مطبوعات و همچنين بخشي از روشنفكران را عليه خود برانگيخت؟ آيا آيندگان موفق شده بود دامنه حضور ديگران را به نفع خود 
كه حول و حوش آن موج ميزد )وابستگي به قدرت يا حمايت و پشتيباني د, بدليل شايعاتي يي اگر بوهاتنگ نمايد؟ آيا جبهه گيري

، اتهامات و برخوردهاي ناسالمي كه امروز هم ما در ميان نيروهاي سياسي، روشنفكري، هاود آمده بود؟ تنگ نظريبيگانگان( بوج
 نويسندگان، هنرمندان خود شاهديم، در برخورد به آيندگان و همچنين در برخورد به آقاي همايون چه نقشي بازي مي كردند ؟ 

 
 مايون در نظام گذشته نزديكتر به واقعيت است؟ ـ از نظر شما كدام ارزيابي از حضور آقاي ه ۳

 الف ـ به عنوان يك روشنفكر اصالح گرا     
 ب   ـ به عنوان شخصيتي همخوان و همراه با حكومت     
 

يم را از شما دريافت دارم. اما با وجود اين، در هر صورت و به هر هاشوم هر چه سريعتر پاسخميدر خاتمه بسيار خرسند و سپاسگزار 
دليلي اگر به درخواستم پاسخي منفي خواستيد بدهيد لطفاً مرا بي خبر نگذاريد. پاسخ منفي هم خود پاسخي است و بهتر از 

 بالتكليفي و انتظار است. 
 

 يتان هابا ارادتمندي خاص به شما و نوشته                                                                              
 و با آرزوي تداوم موفقيت شما و كيهان هر دو                                                                             

 ۲00۱آپريل   فرخنده مدرس                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يون در فضاي روزنامه نگاري هما

سنتي ايران رشد كرده بود، ولي 

يک سروگردن از آن فضا بلندتر 

بود، و به همين دليل توانست ميان 

روزنامه نگاراني سنتي كه در 

آيندگان كار مي كردند )بيشتر در 

بخشهاي خبري( و جوانان 

نورسيدة جوياي نام )عمدتاً در 

بخش مقاله و بررسيها و نقدها( 

 بزند. پلي

 

 

 

با صراحت بگويم كه اگر پايبندي 

همايون به برخي از اصول حرفه 

ته باي ـ تالش براي آزادي بيان )ال

در شرايط آن روز(، تحمل عقايد 

مخالف و غيره ـ نبود ، امكان 

نوشتن و نسبتاً آزاد نوشتن براي 

  بسياري از همكاران فراهم

 آمد . نمي

 

 

 



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

57 

 

 

ئي من با نوشته هاي آقاي همايون به زماني برمي ـ  آشنا پاسخ پرسش اول

تفسيرهاي خارجي مي نوشت ـ در سالهاي “ اطالعات“گردد كه او در روزنامه 
نخست دهة چهل. در آن سالها من در آلمان درس مي خواندم و روزنامه اطالعات 
كه مي رسيد، تفسيرهاي داريوش همايون اولين چيزي بود كه مي خواندم و آن را 

هرحيث با استانداردهاي بين المللي همخوان مي يافتم. در اين تفسيرها بيش از از 
 همه دو نكته برايم جالب بود: 

نخست روشني ديد نسبت به رويدادهاي سياسي )البته فارغ از ديدگاهي كه او    
داشت، به هرحال ديد، روشن بود(، و دوم نثر بسيار زيبا، كه در عين موجز بودن، 

ود. اين دو ـ ديد روشن و بيان رسا ـ بيشك مالزم يكديگرند و يكي خيلي رسا ب
 بدون ديگري دست نمي دهد. و داريوش همايون هردو را داشت. 

در بارة اصالحات “ تحقيقات اقتصادي“در آن روزها مقاله اي نيز از او در مجله    
روشن و بيان  ارضي در ايران خواندم كه نشان مي داد دامنه توانائيهاي او در داوري

رسا فقط به مسائل سياست خارجي محدود نمي شود. بعدها كه توفيق آشنائي، و 
كارم با يك انسان بسيار با فرهنگ، و وسپس دوستي با او، دست داد، دريافتم كه سر

در واقع صورت نوعي يك روشنفكر است. افسوس مي خورم كه نثر همايون 
ا از دست داد، و در يك تصميم خود سالهاي چهل و پنجاه بتدريج رواني خود ر

نمي پسندم. از جمله كه خواسته، گرفتار پيچيدگي هايي شد كه تنها من نيستم 
گشودن پرانتز و گذاشتن معادلهاي اروپايي براي واژه هايي كه خودش، يا ديگران، 

 در زبان فارسي ساخته اند. 
به موجب داوري  بيفزايم كه در سالهاي چهل و پنجاه، داريوش همايوني كه   

بسياري از سرمقاله هاي روزنامه آيندگان( و داريوش همايوني در مستقل خودش )
   كه براي توجيه اموري مي نوشت كه براي رسيدن به هدفهايي سياسي ضروري

مي شمرد، تفاوتي بزرگ وجود داشت. از اينرو من هرگز نتوانستم در دستگاه داوري 
 م. خود براي او جاي ثابتي پيدا كن

وقتي كه او از روزنامه نگاري به وزارت رفت، در يكي از نخستين ديدارهايم    
بصراحت به او گفتم كه روزنامه نگاري ايران گوهر گرانبهايي را از دست داد، حال 

شود كرد كه خود او در  آنكه سياست ايران چيزي بدست نياورد. ولي چه مي
 ر كامياب ترجيح مي دهد! وجودش سياستمدار ناكام را به روزنامه نگا

 

ـ من از نزديكتر در جريان تاسيس روزنامه آيندگان نبودم.  پاسخ پرسش دوم

ولي درست نمي دانم چندماه يا يكسال پس از انتشار، از سوي داريوش همايون به 
كار در آن روزنامه دعوت شدم. اين همكاري تا سردبيري روزنامه هم كشيد و سواي 

 ر تفاهم پيش مي رفت. كشمكشهاي گهگاهي، د
با دو روزنامه بزرگ عصر تهران ـ كيهان و اطالعات ـ تفاوتهاي “ آيندگان“   

 چشمگيري داشت. 
نخست اينكه مباحثي در آن مطرح مي شد ـ مانند نقد هنري، بررسي كتاب و    

غيره ـ كه در آن دو روزنامه به آنها زياد پرداخته نمي شد )اطالعات( يا اگر مي شد، 
اسخگوي نياز جامعه ايران نبود كه هنر و ادبيات مدرن در آن در حال شكفتن بود. پ

دو مقوله از روزنامه نگاران در كنار يكديگر همزيستي اي “ آيندگان“)كيهان( در 
داشتند كه اگر داريوش همايون نبود، مي توانست همزيستي نامسالمت آميز باشد. 

ران رشد كرده بود، ولي يك سروگردن از همايون در فضاي روزنامه نگاري سنتي اي
آن فضا بلندتر بود، و به همين دليل توانست ميان روزنامه نگاراني سنتي كه در 
آيندگان كار مي كردند )بيشتر در بخشهاي خبري( و جوانان نورسيدة جوياي نام 

 )عمدتاً در بخش مقاله و بررسيها و نقدها( پلي بزند. 
آن محذورها و موانعي كه در روزنامه نگاري در ايران  از“ آيندگان“دوم اينكه    

وجود داشت، كمتر پروا به خود راه مي داد، و همين سبب شده بود كه شايع 
در ديگ سياست “ دريچة اطمينان“خواسته است يك  شودحكومت با انتشار آيندگان

بدست  ايران بگشايد. زيرا آيندگان در ميان جوانان و دانشگاهيان نفوذ و اعتباري
مطلقاً درست نبود. من خود تقريباً هر روز  )دريچة اطمينان( آورده بود. اين حرف

با سانسور بودم. من و حتي خود همايون بيش از يكبار از نوشتن  گريزشاهد جنگ و 
سبب شده باشد “ رهاشدگي“منع شديم كه زمان آن البته بسيار نپائيد. شايد همين 

گاهي محكمتر در درون قشرحاكم برآيد و به كه همايون در صدد يافتن تكيه 
وزارت و مكانهاي باال در حزب رستاخيز برسد. با صراحت بگويم كه اگر پايبندي 

ته در شرايط آن بهمايون به برخي از اصول حرفه اي ـ تالش براي آزادي بيان )ال
راي روز(، تحمل عقايد مخالف و غيره ـ نبود ، امكان نوشتن و نسبتاً آزاد نوشتن ب

بسياري از همكاران فراهم نمي آمد . البته آيندگان با واكنشهايي نامساعد و مخالف 
در درون جامعة مطبوعاتي ايران نيز روبرو مي شد كه خاستگاههاي گوناگوني 
داشت. برخي از اين واكنشها از سر تنگ چشمي ها و حسادتها بود، كه متاسفانه در 

وجود دارد. و برخي ديگر هم از اينرو در همه جاي جهان در ميان اهل يك حرفه 
 يخور فهم مي نمود كه نشريه هاي جا افتاده شايد خوشحال نبودند از اينكه حريف

 تازه نفس با نگرش تازه به ميدان قدم گذاشته است. 
است: “ وابستگي“در باره شايعة وابستگي به بيگانه، نمي دانم منظورتان كدام نوع    

حال، هريك از اين دو مقوله هم كه مورد نظر باشد، مي توانم مالي؟ سياسي؟ به هر
بجراَت بگويم كه همكاران آيندگان هركدام گرايشهاي سياسي خاصي داشتند، ولي 
وابستگي مطلقاً حرف مفتي است. اما در بارة وابستگي مالي: 
بهتر است به وضع مالي خود همايون، و من، نگاه كنيد و اگر 

ه اي هم بكنيد با وضع مالي كساني ديگر حوصله داشتيد، مقايس
 در موقعيتهاي كمابيش همانند. 

 

: بخشي از اين پرسش را در حرفهايي كه پاسخ سئوال سوم

در باال گفتم، مي توانيد پيدا كنيد. همايون بيگمان يك 
روشنفكر اصالحگر بود، ولي اصالحات هميشه دو سر دارد: 

ديگر. اصالحات  اصالحگرايان در يك سو، و حكومت در سوي
همواره از راه نوسازي و بهبود نهادها صورت مي گيرد. اگر 
حكومتي، به هر دليل، در برابر اصالحات بنيادي مقاومت كند، 

    از مصلحان كار چنداني ساخته نيست.

 
 
 

 داريوش همايون پشت ميز كارش
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 تالشها همة برتارک نقشي
 
 

 گفتگو با دكتر شاهين  فاطمي در بارة داريوش همايون                                                                                          
 
 

 حاصل تالش و عبور از موانع، مشكالت “ حزب مشروطة ايران
هاي بيشماري است كه داريوش همايون توانسته با  و جدال

قدم، آنرا به ثمر رساند. اين سازمان با منشور  پايمردي و ثبات
متكي برمدرنيته و نوسازي جامعه ايراني و  هايش كه و برنامه

ماالً ايجاد شرايط الزم براي دسترسي به دموكراسي، 
پلوراليسم اجتماعي و سياسي و كسب اعتبار و آبروي 

تواند نقش  شک مي المللي براي ايران و ايراني است. بي بين
 مؤثري در مبارزه امروز و بازسازي فرداي ايران ايفا كند.

 
 
 

 به عنوان يكي از “ حزب مشروطة ايران“ر روي توان ب مي
 دار و دموكرات كشورمان حساب كرد. استوارترين احزاب ريشه

 

 
تالش ـ  داريوش همايون يكي از ياران رژيم پادشاهي بود كه چند ماه قبل 

از پيروزي انقالب اسالمي به زندان فرستاده شد. اما توانست از چند قدمي 

يخته و جان خود را نجات دهد. از نظر بسياري خيلي قتلگاه رژيم انقالبي گر

طبيعي مي آمد, هنگامي كه داريوش همايون به خارج آمد و دوباره در ميدان 

سياست حضور يافت, در جبهه ديگري بغير از طرفداري از بازگشت نظام 

پادشاهي و آنهم پادشاهي خاندان پهلوي به مبارزه برخيزد. اما چنين نشد و 

سالهاي نخست مبارزه در تبعيد فعاليت خود را در ميان هواداران  او از همان

 نظام پادشاهي ادامه داد. فكر مي كنيد چرا؟
 

رفت داريوش همايون پس از رهايي از چنگ ماليان با  اينكه انتظار ميـ  دكتر فاطمي

سئوال  آمدن به خارج بايد در جبهة ديگري غيراز هواداران نظام پادشاهي به فعاليت بپردازد،
اي نيست. زيرا وي با موقعيت و مسئوليتي كه درگذشته داشت چه از  و انتظار واقع بينانه

اش و چه از لحاظ مقام و منصب دولتي )هرچند  ديدگاه شخصيت نويسندگي و مطبوعاتي
رفت برتمامي شخصيت خود  محدود و كوتاه(، اگر پس از انقالب براه ديگري غير از اين مي

نهاد و به نا سپاسي و هواداري حزب باد مورد شماتت  ش عالمت سئوال ميا و ثبات عقيده
شد گمان برد كه از  هايش در قبل از انقالب مي ها و گفته گرفت. هرچند از نوشته قرار مي

هايي را كه داشت  كوشيده تا حرف چون و چراي نظام گذشته هم نبوده و مي سرسپردگان بي
بيان كند. از قضا، موضع همايون را در بعد از انقالب بيشتر با زباني غيرزننده يا با ايهام 

توان فهميد و قضاوتي مثبت داشت چون به نوعي دنبالة همان عقايد و آرمانهايي است  مي
تر و بي هيچ قيد و بندي  تواند آنها را روشن كه بزعم خود در گذشته داشت و امروز مي

شد كه  به نقش وارونه بازي كردن متهم ميكرد آنوقت  آزادانه اعالم كند. اگر چنين نمي
 شماري از دولتمردان و حتي فرهيختگان، بعد از انقالب دچار آن شدند و رسوايي ببار آوردند.

 

 

تالش ـ از همان آغاز فعاليت در تبعيد شما با داريوش همايون از دور و 

د نزديک همكاريهايي داشتيد. بعنوان نمونه نخستين مقاالت ايشان در تبعي

منتشر مي شد كه مسئوليت آن برعهدة شما بود. « ايران و جهان»در نشريه 

در همان زمان بخاطر اين مقاالت حمالت شديدي از سمت و سوهاي 

مختلف به آقاي همايون صورت مي گرفت. اما طرفداران سلطنت در اين 

 حمالت دست بااليي داشتند. علت اين مخالفت هاي شديد آنهم از سوي ظ

 ن سلطنت چه بود؟ طرفدارا
 

هاي مهم نشريه ايران و  فراموش نكنيم كه در آن زمان يكي از هدفـ  دكتر فاطمي

جهان ايجاد ميدان و فضاي باز و آزادي بود  تا صاحبان انديشه و روشنفكران و اهل قلم 
گرا را در همة ابعادش  هاي ناشي از انقالب اسالميِ واپس بختي بتوانند مسائل ايران و تيره

شك يكي از آن نويسندگان  خردمندانه و آزادانه تجزيه و تحليل كنند. داريوش همايون بي
اي به خوانندگان مشتاق اين  هاي تازه هاي تحليلي خود آگاهي رائي بود كه با نوشته روشن

رسيد كه همة  گرفت. و اين نيز طبيعي به نظر مي داد و مورد استقبال قرار مي نشريه مي
ميان آنان صاحبان قلم ديگري به مخالفت با نظرات همايون برخيزند و در  خوانندگان و از

هاي متفاوتي از مفهوم سلطنت را مطرح  عرصة نقد و انتقاد، آنهم با آزادي كامل، ديدگاه
هاي او تفاوت داشت. باز نيز طبيعي است  هاي همايون و موازين و معيار سازند كه با ديدگاه

توانست سره از ناسره را باز شناسد و دور از  راء بود كه خواننده ميكه در اين ميدان برخورد آ
هايش بيشتر آگاه شود. فراموش  هاي جامعه ايراني و گرفتاري ورزي به واقعيت جزم و پي

ط زماني خاص طرح چنين موضوعاتي و بحث و جدل، در قالب ينكنيم كه در آن شرا
نگاري و آگاهي رساني ما بود و هم  نامهفرهنگي، اجتماعي و سياسي آن روز هم وظيفه روز

 كاري نه چندان آسان.
 

تالش ـ گفته مي شود؛ يكي از داليل مخالفت با همايون اين باوراست از 

سوي سلطنت طلبان كه گويا وي عامل اصلي شكاف و تفرقه اندازي در 

 جبهة طرفـداران سلطنت و در نتيجه باعث تضعيف ايـن جبهه است. آيا از 

 چنين باوري صحت دارد؟ نظر شما

 

توان باور كرد كه يكي از داليل مخالفت با همايون اين باشد  مشكل ميـ  دكتر فاطمي

اندازي در جبهة طرفداران سلطنت و تضعيف آن بوده  كه وي عامل اصلي شكاف و تفرقه
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 است. زيرا همايون همانطور كه گفته شد از آغاز فعاليت خط و مشي ثابتي براي خود انتخاب
ها و   كرد. در اين مسير، ناظران بسياري بردرستي هدف كرده بود و در همان راه تالش مي

گذاشتند ولي ديگراني هم بودند كه شايد پيشرفتهاي همايون با آرزو  هاي او صحه مي تالش
تر بودند و جوياي نام، حضور همايون را  خواند و چون احتماالً اينان جوان ها نمي و آمال آن

ديدند و نيز به اين وسيله خواستند در مبارزه كسب تفوق سياسي  خشندگي خويش ميمانع در
نام و سرسخت خود را از ميدان بدر كنند. البته شايد همايون هم از  و اجتماعي، رقيب صاحب

جهات خلقيات و رفتاري مبرا از گاليه نبوده و خلق و خويش در برخوردها مورد طبع و قبول 
باشد و باعث رنجش خاطر اين و آن شده باشد. كيست كه بكلي مبرا از همگان قرار نگرفته 

 هايي كه نبايد از اصالت تالش و كيفيت كار بكاهد. ها باشد؟ سرزنش اين سرزنش
 

تالش ـ اما داريوش همايون ريشه پراكندگي در صفوف طرفداران نظام 

   پادشاهي را در جاي ديگري مي داند. ايشان در يكي از مقاالت خود 

كساني عادت كرده اند شاه را در مركز و فراز همه چيز ببينند. »نوشته اند: 

آنها شاه مي خواهند و رهبر, و شاهي كه رهبر باشد و ستادي تشكيل دهد و 

از نظر همايون اميد و تالش اين نيروها « همه كارها از آن ستاد اداره شود.

ركز قدرت )يعني شاه( براي برقرار كردن رابطة مستقيم با اين محور يا م

سلسله مراتبي )پايگاني( تشكيالتي را بپذيرند »مانع از آن مي شود كه آنها 

و تن به كار منظم در سازماني ريشه دارد و منسجم با برنامه و سخن روشن 

 « بدهند.

 شما چقدر به آقاي همايون در اين انتقاد حق مي دهيد؟   

 
 
 
 

 جانب ها طول كشيد تا آنكه امروز از  سال

هاي مختلف بويژه چپ، وجود يک  ه گرو

جريان آزاديخواه و مدافع دموكراسي براي 

ايران در ميان طرفداران نظام پادشاهي به 

رسميت شناخته شود. اين موضوع خود بخود 

ها و برخوردها  حاصل نشد، بلكه نتيجة تالش

و نقد و انتقادات بيشماري بود كه با مشاركت 

عتقد و ثابت قدم روشنفكران و مبارزان م

ها،  صورت پذيرفته بود. برتارک اين تالش

نقش داريوش همايون بخوبي بچشم 

 خورد و كمتر كسي منكر آن است. مي

 
 
 

 دانند كه همايون به سالح قلم بيش  همه مي

از هر سالح ديگري مجهز است و طبيعي 

است كه در برابر حريفان با مقابله قلمي به 

 دفاع كند.ميدان آيد و ازنظرات خود 

 
 

تجربه گذشته نشان داد كه تمركز قدرت در يك شخص )شاه( و برقراري ـ  دكتر فاطمي

ارتباط مستقيم با اين مركز قدرت اگر پايگاه و تشكيالت منسجم و سلسله مراتبي نداشته 

باشد به نتيجه دلخواه نخواهد رسيد. زيرا در شرايط سلسله مراتب تشكيالتي است كه 
ها تعريف و  ها و ارتباط گيرند و در مراتب پايگاني، چگونگي معضل شكل ميهاي قدرت  پايه

گردد و  تر مي گردد و ميدان عمل وسيع شوند و قدرت و اعمال آن دموكراتيزه مي تاكيد مي
كند. در چنين شرايطي بهتر  هاي بيشتري را براي مشاركت و همياري به خود جذب مي گروه
هاي اجرائي را تعريف و تسجيل كرد تا در يك مركز و  شها و رو توان هدف و برنامه مي

استشمام شود و بسياري را “ اقتدارگرانه“ستاد خاص كه ممكن است از آن بوي تمركزگرائي 
در هر صورت در يك نظام پادشاهي مشروطه شاه مقاميست غيرمسئول و كامالٌ  بگريزاند.

  جدا از قدرت و حكومت.
 

دي آقاي همايون بخش قابل توجه اي از كارهاي تالش ـ پيرو اين نگاه انتقا

روشنگري و فكري خود را به مقابلة قلمي با اين فرهنگ و روحيه اختصاص   

 داده اند. نتيجه تالشهاي ايشان تا چه حد مؤثر واقع شده است؟  
 

گرديم به ميدان اين مبارزه و اينكه حريف با كدام سالح مجهزتر  باز برميـ  دكتر فاطمي

دانند كه همايون به سالح قلم بيش از هر سالح ديگري مجهز است  ناتر است. همه ميو توا
و طبيعي است كه در برابر حريفان با مقابله قلمي به ميدان آيد و ازنظرات خود دفاع كند. و 

ها تا چه حد مؤثر بوده، سئوالي است كه پاسخ آن ممكن است  اما اينكه اين مبارزات و تالش
درگير يكسان نباشد. شخصاً من اين نوع مبارزه را در شرايط و احوال كنوني هاي  نزد گروه

دانم و ضمناً نشانه ديگري است در اعتقاد راسخ به عقايد خويش:  ها مي موثرتر از ديگر راه
  ماند و هم قابل استناد و هم قابل نقد و داوري.  چون نوشته سندي است كه براي هميشه مي

 
جدائي ميان مواضع و افكار سلطنت طلبان و  تالش ـ در آشكار شدن

طرفداران نظام پادشاهي مشروطه, داريوش همايون چقدر نقش داشته 

 است؟ 
 

اند كم و بيش از اهميت و تأثير نقش  آنهايي كه اين موضوع را دنبال كردهـ دكتر فاطمي 

وطه آگاه طلبان و طرفداران نظام پادشاهي مشر هاي موجود بين سلطنت همايون در تفاوت
كند دالئل خود را از تجربيات تاريخي  هستند. همايون كه بر پادشاهي مشروطه پافشاري مي

هاي كنوني مشابه و موجود مانند اسپانيا و بلژيك  گذشته ايران از يكسو و از سوي ديگر نظام
 كند. و در بحث و گفتگوهاي نظري هم دست باالتر از هماوردان گيري مي و سوئد و... نتيجه

خود دارد. آنها در رد نظرات و مواضع همايون كارشان بي اشكال نيست. بي آنكه بخواهيم 
غلط  اش بي ها آن كس ديكته غلط است. بقول فرانسوي بگوئيم ديكته همايون هم بكلي بي

 اي ننوشته باشد. است كه اصالً ديكته
 

« چپها»تالش ـ سالها طول كشيد تا توسط نيروهاي ديگر بويژه از سوي 

وجود يک جريان آزاديخواه و مدافع دمكراسي براي ايران در ميان 

شناخته شود. امروز بسياري با « رسميت»طرفداران نظام پادشاهي به 

پذيرفته اند چنين جرياني موجود « اكراه»خرسندي و تعداد بيشتري با 

است. فكر مي كنيد شخصيت داريوش همايون و برخوردها و رفتار و منش 

پذيرش چقدر نقش داشته است؟ آيا در اين تأثير نگاه انتقادي  وي در اين

ايشان به رژيم گذشته اهميت داشته يا استقامت و دفاعشان از مجموعه اي 

از تحوالت اجتماعي در دوران پادشاهي پهلوي كه در جهت نوسازي جامعه 

م انجام شد و يا در ادبيات گسترده امروز ايشان در دفاع از آزادي, پلوراليس

 سياسي ـ فكري و ساير مفاهيم و ارزشهاي دمكراسي؟
 

ها طول كشيد تا آنكه امروز از جانب  همانطور كه اشاره كرديد سالـ  دكتر فاطمي

هاي مختلف بويژه چپ، وجود يك جريان آزاديخواه و مدافع دموكراسي براي ايران در  ه گرو
موضوع خود بخود حاصل نشد، ميان طرفداران نظام پادشاهي به رسميت شناخته شود. اين 

ها و برخوردها و نقد و انتقادات بيشماري بود كه با مشاركت روشنفكران و  بلكه نتيجة تالش
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ها، نقش داريوش همايون  مبارزان معتقد و ثابت قدم صورت پذيرفته بود. برتارک اين تالش
يند هم ناشي خورد و كمتر كسي منكر آن است. تأثير همايون در اين فرآ بخوبي بچشم مي

از شخصيت و منش و پايداري در عقايد او است و هم تأثير نگاه انتقادي وي به رژيم گذشته 
ضمن دفاع خستگي ناپذير از مجموعة تحوالت اجتماعي دوران پادشاهي پهلوي كه در 
جهت نوسازي جامعه و در نهايت براي دستيابي به پلوراليسم سياسي ـ فكري و ساير 

 سي صورت گرفته است. هاي دموكرا ارزش
 

تالش ـ از سالها پيش آقاي همايون با هدف بنيانگزاري يک حزب قدرتمند 

مشروطه خواهي تالشهاي وقفه ناپذيري را آغاز نموده اند. حزبي كه بقول 

خودشان بتواند پرچم مبارزه در راه آرمانهاي مشروطه خواهي يعني 

نيروهاي با ارزش را از آفت »را افراشته نگه دارد و « مدرنيته و نوسازندگي»

بطور جدي  1988ايشان خود گفته اند؛ از سال « پراكندگي حفظ نمايد.

بدنبال تحقق اين ايده بوده اند. ابتدا يک سازمان مشروطه خواه را با ياري 

تني چند از همفكرانشان گذاشتند و پس از سالها تالش و عبور از موانع, 

تر با طرفداران سلطنت ـ امروز اين مشكالت و جدالهاي بسيار آنهم بيش

حزبي با منشور و »بدل شده است , « حزب مشروطة ايران»سازمان به 

 « برنامه اي روشن براي مبارزه امروز و بازسازي فرداي ايران.

حزب مشروطة »با توجه به اينكه شما از نزديكتر شاهد تكوين و تكامل    

ا فرهنگ استبدادي آبديده بيرون بوده ايد, اين حزب چقدر در نبرد ب« ايران

آمده است؟ آيا در راه پيكار براي آزادي و سازماندهي دمكراتيک جامعه مي 

توان روي آن بعنوان يكي از احزاب ريشه دار و دمكرات كشورمان حساب 

  كرد؟

 

حاصل تالش و “ حزب مشروطة ايران“ايد  همانگونه كه خود اشاره كردهـ  دكتر فاطمي

هاي بيشماري است كه داريوش همايون توانسته با  ، مشكالت و جدالعبور از موانع
هايش كه متكي  قدم، آنرا به ثمر رساند. اين سازمان با منشور و برنامه پايمردي و ثبات

برمدرنيته و نوسازي جامعه ايراني و ماالً ايجاد شرايط الزم براي دسترسي به دموكراسي، 
المللي براي ايران و ايراني است.  عتبار و آبروي بينپلوراليسم اجتماعي و سياسي و كسب ا

تواند نقش مؤثري در مبارزه امروز و بازسازي فرداي ايران ايفا كند. بويژه  شك مي بي
هاي فكري  هاي گروه بندي نظرات و ديدگاه تجربيات دو دهه گذشته در برخورد و جمع

هاي  الزم را براي پيگيري هدف گوناگون و نقاط قوت و ضعف نمايندگان اين افكار آبديدگي
تر خواهد شد.  خود در پيكار با فرهنگ استبدادي بدست آورده و در ميدان كارزار نيز آبديده

به عنوان يكي از استوارترين احزاب “ حزب مشروطة ايران“توان بر روي  در نتيجه مي
 دار و دموكرات كشورمان حساب كرد.  ريشه

 

ة ايران را در ميان مجموعة نيروهاي تالش ـ نفوذ و پاية حزب مشروط

طرفدار پادشاهي تا چه ميزان ارزيابي مي كنيد؟ آيا اين حزب تنها جريان 

 متشكل و سازمان يافته در ميان اين نيروهاست؟
 

در بارة ارزيابي حزب مشروطة ايران در ميان مجموعه نيروهاي طرفدار ـ  دكتر فاطمي

ل و سازمان يافته در ميان اين نيروها است اظهار نظر پادشاهي و اينكه آيا تنها جريان متشك
توان ديد كه اين  گيرد. سهل است زيرا بآساني و روشني مي سهل و ممتنع بخود ميجنبه 

حزب يك شبه و بروي كاغذ بوجود نيامده و محصول تالش خستگي ناپذير گروهي است 
اي  هاي روشن و اعالم شده هدفكه با ثبات عقيده و مشكالت بسيار، امروز باعتبار برنامه و 

كند و از هيچ هماوردي در ميدان كازار فكري و ايدئولوژيك  موجوديت خود را اعالم مي
هراسد و خالصه قد علم كرده و مدعي ايفاي نقش مؤثر در نوسازي جامعه از هم  نمي

مان شود كه در برابر اين حزب، نيرو و ساز پاشيده ايراني است. ولي پاسخ وقتي مشكل مي
هاي الزم براي ايفاي نقش روشن در جامعه و نوسازي همه  متشكل ديگري كه حائز خصلت

بينم. صرف اعالم شفاهي و يا نشر  خورد و يا حداقل من آنرا نمي جانبه آن باشد بچشم نمي

چند نوشته از جانب اشخاص بصورتي فردي كه مجموعه روشني را در بيان اهداف و 
شان  توان وجود آنها را با همه پراكندگي دهد، هرچند نمي ميچگونگي تحقق آنها بدست ن
طرازي براي حزب مشروطة ايران  توانند رقيب و هماورد هم ناديده گرفت ولي مشكل مي

 باشند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تالش ـ بي ترديد تالشهاي آقاي همايون كه بنيانگزار و از اعضاي مؤثر 

وزش گسترده ايشان, به اين رهبري حزب مشروطه ايران هستند و كار آم

حزب جوان اعتماد به نفسي را بخشيد كه بر بستر آن اعضاي حزب بويژه 

را پذيرفته و « مقام محوري پادشاه»كادرهاي جوان آن فكر استقالل از 

ضرورت پيوند هرچه بيشتر با سرچشمه قدرت واقعي يعني توده هاي مردم 

وين را در هر گام سياسي خود را دريافته اند و تالش مي كنند اين فرهنگ ن

 نيز نشان دهند. 

اعضا و مجموعة حزب به « عدم وابستگي»آيا مي توان از همين ميزان   

برجسته ترين چهره رهبري و بنيان گذار آن يعني داريوش همايون نيز 

 سخن گفت؟

 

ار م و بپذيريم كه داريوش همايون به عنوان بنيانگزياگر انصاف داشته باشـ  دكتر فاطمي

و از اعضاي مؤثر رهبري حزب مشروطة ايران آنچه در توان داشته بكار برده است تا اين 
هاي درگير با فرهنگ  اش. جاي مناسبي در ميان گروه هاي روشن و اعالم شده حزب با هدف

را به عنوان “ مقام محوري پادشاه“استبدادي بدست آورد و از جمله اينكه فكر استقالل از 
ورد قبول قرار دهد، اگر روزي براساس همين نظر، موضوع عدم وابستگي يك اصل روشن م

ترين چهرة رهبري و بنيانگزار آن يعني داريوش  اعضاي حزب مشروطة ايران به برجسته
كاهد چون خود او واقف است كه  شك چيزي از ارزش همايون نمي همايون مطرح گردد، بي

اي دنباله  ا بگيرد و با نوآوري و توان تازهروزي نيروهاي جوان بايد جاي نسل سالخورده ر
هاي حزب باشد و در همه جا همينطور  تواند يكي از اصالت كارها گرفته شود. اين خود مي

افتد. منتها هميشه اين اصل نيز از جانب نيروهاي جوان و تازه نفس مراعات  اتفاق مي
ياد كنند و تالش او را قدرگزارند  شود تا از بنيانگزار گروه و يا حزب خود هميشه با احترام مي

را در همه احزاب و  عملتا خود وقتي كنار رفتند با ايشان همانگونه رفتار شود. اين اصالت 
بينيم. و اين نكته را نيز فراموش  هاي سنديكايي در همه جاي دنياي دموكراسي مي سازمان

هاي حزب مشروطة  عاليتم فانكنيم كه داريوش همايون وظيفه و ماموريت بنيانگزاري و دو
خواهند برخوردار  ايران را هنوز بپايان نرسانيده و هنوز ياران و همفكرانش از تجربيات او مي

شوند. چون براي بنيانگزار و عضو برجسته رهبري در همه جاي ديگر سن بازنشستگي و 
وجودي  گيري تنها منوط به توان و تالش وي دارد. كادرهاي جوان به ندرت از چنين كناره

هاي رهبري و  گيرند. به عالوه ارتقاء كادرهاي جوان بمراتب باالتر در رده فاصله مي
 مديريت، با حضور بنيانگزار، هيچ منافاتي ندارد. 

 

 تالش ـ آقاي دكتر فاطمي باسپاس فراوان از شما.
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 نوگرائي در انديشه

 جوانگرائي در تشكيالت

 
 

 گفتگو با فؤاد پاشائي دبيركل حزب مشروطة ايران                                                                                                                                                     
 

  شاخه و هسته داريم. در كنگره هاي  62در حال حاضر ما در سراسر جهان

است اما شاخه ها به تعداد اعضاي خود  حزبي هر هسته تنها داراي يک رأي

 حق رأي دارند.

 

  ما داريوش همايون را به عنوان ايدئولوگ حزب مي شناسيم. مي توانم

به دليل ديدگاههاي نويني است كه او به   بگويم گسترش حزب در  اصل

 عنوان ايدئولوگ حزب طرح مي كند.  

 

  از نقطه قوت هاي نگاه جوان همايون و قدرت پذيرش سخن منطقي ديگران

اما  مي باشد مسن ترما  زبارز ايشان است. درست است كه او از نظر سني ا

نگاه و تفكرش بسيار جوان است. داريوش همايون از نادر كساني است كه 

 من ديده ام كه هميشه آماده است نگاه خود را تازه كند.

 

  كرد، از نظر وقتي همايون نظر خود را در مورد ممنوعيت مجازات اعدام طرح

برخي اين نظر شعارگونه تلقي شد اما در عمل مي بينيم كه اين نظر در 

سالهاي گذشته از سوي گروههاي بسياري پذيرفته شده است. ايده از ميان 

رفتن جرم سياسي نيز كه امروز نظريه عمومي حزب است از اين دست 

ي و پيشبرد نظرات خود را دارد كه ما از آن حق برخورداريم. اين سخنان تا همين ده است. به اين معني كه مخالف ما به همان اندازه حق حيات سياس

گونه به سال پيش در جامعه ما كه عادت به انتقام گيري دارد و تنها چيزي كه انسان ايراني را خوشحال مي كند حقير و ذليل كردن مخالف است، شعار

 نظر مي رسيد.

 

 آشنا نيستند و از بيرون به حزب نگاه مي كنند همايون را تنها سخنگوي حزب بشناسند اما در اين دو سال اخير  طبيعي است كساني كه با ساختار حزب

 حضور اعضاي جوان حزب در مجامع گوناگون را نمي توان ناديده گرفت.

 
 
 

كه در آبان “ حزب مشروطة ايران“تالش ـ آقاي پاشائي، كنگرة چهارم 

د، شما را بعنوان عضو شوراي مركزي و در كشور آلمان برگزار ش 1381

دبيركل حزب برگزيد. قبل از انتخاب به اين مقام چند سال از فعاليت شما 

گذشت و چه مراحل و مراتب  در حزب و در چارچوب اهداف آن مي

 تشكيالتي را پشت سر داشتيد؟
 

ز همان گذاري به عضويت حزب درآمدم. بعبارت ديگر ا زمانِ پايه ـ من از فؤاد پاشائي

هاي كوچكي را در شهرها و  خواهان ايران هسته زمان كه مؤسسين سازمان مشروطه
ها نخستين كنگره را كه كنگره مؤسس نام  كشورهاي مختلف سازمان داده و اين هسته

گرفت و در كشور آلمان برگزار كردند، من به اين تشكيالت و به اين حركت جديد پيوستم. 
 ۸يعني از شركتم در رهبري حزب  ميباشمضو شوراي مركزي البته چهار دوره است كه ع

به سمت دبير كلي انتخاب شدم.  ۱۳۸۱يعني در همان سال  ۲00۲گذرد و در سال  سال مي
 قبل از عضويت در شوراي مركزي، رئيس شاخه لوس آنجلس بودم. 

 

“ راه آينده“هاي  تالش ـ قبل از برگزاري كنگره چهارم، در يكي از شماره

خواندم كه شما نه تنها از سوي شاخه   ن حزب مشروطة ايران()ارگا

آنجلس بلكه از سوي چندين شاخة ديگر براي انتخاب در شوراي  لوس

  مركزي كانديد شده بوديد. در حال حاضر حزب داراي چند شاخه است؟
 

شاخه و هسته داريم. در كنگره  6۲ـ در حال حاضر ما در سراسر جهان  فؤاد پاشائي

هاي حزبي نيز به رسميت شناخته  كه در دوسلدورف آلمان برگزار شد، وجود هستهچهارم 
آمدند، اما در كنگره  ها بعنوان واحدهاي رسمي حزب بحساب مي شدند. قبل از آن شاخه
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ها نيز بعنوان واحدهاي حزبي به رسميت شناخته شوند. هر  چهارم به تصويب رسيد كه هسته
هاي حزبي هر هسته  شود. البته در كنگره عضو تشكيل مي ۱5ثر كو حدا ۳هسته با حداقل 

حق رأي دارند.  شوراهاي خود ها به تعداد اعضاء تنها داراي يك رأي است، اما شاخه
دارند. منظورم از آسيا  وجودهاي ما در سراسر جهان يعني در آسيا، آمريكا و اروپا  شاخه

 باشند.  كشورهاي اسرائيل، دوبي و ابوظبي مي

 

توان فرض را براين قرار داد كه حزب در ايران هم داراي  ـ ميتالش 

 هايي هست؟  شاخه
 

شود. بدين معنا كه اعضاي حزب  ـ با ايران بصورت وضعيت ويژه برخورد مي فؤاد پاشائي

هاي  كند. بنا به وضعيت خاص ايران ما از تشكيل شاخه در ايران را يك تيم مجزا اداره مي
حزبي در هاي  واحد هاي حزبي هستند، كه تعدادشان از  اما هسته ايم. حزبي خودداري كرده

 خارج كشور بيشتر است. 
 

اي  دانيم كه طرفداران نظام پادشاهي در ايران طيف گسترده تالش ـ مي

هاي گوناگوني مواجه هستيم. چه شد  هستند كه در درون آن با دسته بندي

حزب مشروطة “ف، هاي مختل كه شما از ميان اين طيف گسترده و دسته

 هاي سياسي انتخاب كرديد؟ را براي فعاليت“ ايران
 

و در مخالفت با  57ام را چند ماهي قبل از انقالب  هاي سياسي ـ من فعاليت فؤاد پاشائي

 اي كه در ايران در حال وقوع بود، آغاز كردم و در مخالفت با انقالب بود كه در صف حادثه
رار گرفتم. در ده پانزده سال نخست بعد از انقالب طرفداران نظام پادشاهي ق فعاالن
ت به رژيم بهاي ما در اين طيف بسيار پراكنده، نامنظم و اساساً از روي تنفري كه نس فعاليت

گرفت. تقريباً هيچ خط مشي فكري و انديشه سياسي  كرديم، صورت مي اسالمي احساس مي
خواستيم به ايران  مند نبود و تنها ميها نبود. اقداماتمان هدف روشني پشتوانه اين فعاليت

ايم، دوباره بدست آوريم. بعد از گذشت چند سال به اين  بازگرديم و آنچه را كه از دست داده
تواند از  ها نتيجه نخواهد داد. واين شكل از فعاليت نمي نتيجه رسيديم كه اينگونه فعاليت

شاهي فراوان بودند، اما پراكندگي دانيم طرفداران پاد لحاظ فكري مردم را قانع نمايد. مي
ـ كه در اصل پايه گذار حزب امروز است   شد. فكر مركزي و اوليه موجب تحليل توانشان مي

ـ اين بود كه بايد بتوانيم اين نيروها را متشكل و سازماندهي كنيم و سازمان يافته به 
 گشت ده بود موجبمبارزات خود ادامه دهيم. در كنار اين امر  شرايط جديدي كه پيش آم

نظام پادشاهي بيابيم. اين امر  به گذشته و اصالً اتفاقاتهاي جديدي به اوضاع و نگاه
 بپيوندم.   اين خط فكري جديداي شد كه من به  انگيزه

 

ممكن است مقداري بيشتر توضيح “ گاه جديدـن“تالش ـ در مورد اين 

ز تكوين و كه چند سال پس ا“ سازمان مشروطه خواهان ايران“دهيد. 

تبديل شد چه نگاهي و به چه مسائلي “ حزب مشروطة ايران“تكامل خود به 

 هاي طرفدار پادشاهي متفاوت بود؟  داشت كه از نگرش ساير نيروها و گروه
 

در دو  ـ مهمترين تفاوت نگاه ما با ساير نيروهاي طرفدار نظام پادشاهي فؤاد پاشائي

ات و برطرف كردن اشكاالت دوم در رابطه با مضوع است يك نگاه به گذشته ادامه خدم
آينده نگاه ما به دموكراسي و راي مردم و نوع حكومت هماني است كه خود شاهزاده رضا 

پيش از تبلور و گسترش انديشة مشروطه خواهي نوين پهلوي آن را نمايندگي مي كند آنچه 
هم هستم ـ البته با در ميان طرفداران نظام پادشاهي كه من عضوي از آن بودم و هنوز 

نگرشي ديگر ـ آنچه عموميت داشت؛ نگاه نوستالژيك به گذشته بود. و همان نگاه سنتي به 
 يهاي شكست اي به ريشه مقام پادشاهي در ايران، نگاهي كامالً احساسي، بدون هيچ توجه

و  ماندگي  كه ما در عرصه سياست در ايران خورده بوديم. آنهم بدست نيروهايي كه جز عقب
 اند. واپسگرائي ـ برخالف دوران پهلوي ـ براي ايران به ارمغان نياورده

بهيچ عنوان   اما بخشي از ما كم كم متوجه شدند، اين نوع رفتار و برخورد و طرز فكر   
بايست در مقابل آنها كه هيچ  پاسخگوي نيازها و پرسشهاي نسل جوان ايران نيست. ما مي

و لذا هيچ تعلق خاطري و احساس به آنچه كه ما ديده يا اطالع و هيچ تجربه مستقيمي 
تجربه كرده بوديم، ندارند، از برخوردهاي احساسي و نوشتالژيك دست برداشته و تعريفي 

هاي انقالب اسالمي  جديد، سياسي ـ نظري از خود و از هرچيز ديگر از جمله گذشته و ريشه
هاي جديد  ت تفكر و آگاهي خود اين تعريفارائه كنيم و اجازه دهيم نسل جوان ايران با قدر

 را بسنجد و بعد احياناً بپذيرد. 
داشتيم، با آقاي همايون آشنا “ سازمان مشروطه خواهان“در نشستهايي كه قبل از تشكيل   

و بيشتر با اين تفكر جديد اخت شدم و همراه با بسياري ديگر به اين نتيجه رسيدم كه ما 
انديشند، جمع كرده و با ارائه همه اين  ده افرادي را كه اينگونه ميتوانيم به ياري اين اي مي

 تعريفهاي جديد از جمله در مورد نظام مشروطه پادشاهي، آن را انديشه راهنماي خود سازيم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با داريوش “ سازمان مشروطه خواهان“تالش ـ آيا قبل از پيوستن به 

بل از شروع كار در شوراي مركزي همايون آشنائي داشتيد؟ و همچنين ق

 هايي با هم داشتيد؟  ارتباطات مستقيم و همكاري
 

ايشان را يكي دوبار در جلسات “ سازمان مشروطه خواهان“ـ قبل از تشكيل  فؤاد پاشائي

سخنراني ديده بودم. اما در مقطع تالشهاي گسترده ايشان و سفرهاي زيادي كه براي جمع 
گذاري  كردند، در همان راستاي پايه اهي به كشورهاي مختلف ميكردن هواداران نظام پادش

در حد همان  و ها و گفتگوهايي داشتيم. رابطه البته چندان نزديك نبود سازمان با هم نشست
 عضويت در حزب و بعد ازآن. بامي بود هاي عمومي كه چه بايد كرد تبادل افكار و صحبت

همكاريها با وتر به فراخورمسئوليتم  سها فشردهشوراي مركزي طبعاً تما به عضويت انتخابم
 تر منطقاً حاصل همة اينهاست.  ايشان گسترش يافت كه رابطة نزديك

 

گيري و  گذاري و شكل تالش ـ شما نقش داريوش همايون را در پايه

 كنيد؟  هاي آن چگونه ارزيابي مي گسترش حزب و افكار و انديشه
 

دانيم.  بخش عمدة  شناسيم ومي عنوان ايدئولوگ حزب ميـ طبيعتاً ايشان را بفؤاد پاشائي 

نظرات حزب از ايشان جان گرفته و نسل جوان ايراني كه به انديشة مشروطه خواهي و 
پيوندند، بسياري اساساً متأثر از نوع نگاه ايشان به جنبش مشروطه نوين و  انديشه حزب مي

د، ابتدا از بيرون به حزب خواهد جذب حزب شو نظام پادشاهي هستند. وقتي كسي مي
هاي  كند، گفتارها و ديدگاه نگرد، طبعاً آنچه در درجة نخست نظرها را به خود جلب مي مي

كند.  هاست كه فرد را جذب حزب مي سياسي ـ نظري حزب است. توانائي حزب در اين زمينه
كه  هاي نويني است توانم بگويم گسترش حزب در اصل بدليل ديدگاه به همين دليل مي

 كنند.  ايشان بعنوان ايدئولوگ حزب طرح مي
 

در اينجا   هايتان دائم بر نسل جوان ايران تكيه كرديد. اتفاقاً تالش ـ در گفته

رسد يكي از  پرسش ما نيز در مورد رابطة جوانان و حزب است. به نظر مي
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مهمترين تحوالتي كه كنگره چهارم بدنبال خود آورد، حضور اعضاي جوانتر 

  راه“ها در  ام رهبري حزب است. همين طور در اخباري كه از شاخهدر مق

داد كه اين روند  قبل از برگزاري اين كنگره آمده بود، نشان مي“ آينده

ها آغاز شده است. آيا چنين تحوالتي بازتاب  جوانگرائي در رهبري شاخه

متوسط سني اعضاء و بدنة حزب است يا اينكه نشانة روش، سياست و 

و نظري است كه براي پيشبرد آن حزب نيازمند نيروها و فرهنگ 

 استعدادهاي جوانتري است؟ 
 

تر است. بعبارتي نگاهي كه حزب  ـ بنظرم بخش دوم تشخيص شما صحيح فؤاد پاشائي

ما به مجموعه مسائل ايران دارد، جوان كردن سياست ايران، مدرن كردن جامعه، از نو 
استقرار فرهنگي مدرن. اينها همه از اهداف اصلي و  تعريف كردن مناسبات، تالش در راه

اساسي حزب ماست. قاعدتاً چنين نگاهي در حيات دروني حزب نيز اثرگذار است و بايد گفت 
شود  باشد. و بطور مداوم در داخل حزب اين نگاه گوشزد مي بستر طبيعي آن درون حزب مي

اي در شمال آمريكا  براي تشكيل شاخه و اينها همه تأثير گذارند. بعنوان نمونه سه سال پيش
به سياتل سفر كرده بودم، يكي از دوستانمان آقاي خرّم كه فردي ميان سال است و بسيار 
هم مورد احترام و اعتماد افراد و خود عامل گردآمدن و متشكل شدن اعضاي شاخه بود، در 

خودشان پا پيش گذاشته و هنگام انتخابات خود را كنار كشيد و اظهار داشت كه؛ جوانان بايد 
مسئوليت حيات سياسي خود را برعهده گيرند و منهم هر كمكي از دستم ساخته باشد در 

كنم. جوانگرائي، تشويق جوانان به پذيرش  اشان مي اختيار آنها قرار داده و پشتيباني
هاي اصلي  هاي آنها از سياست هاي حزبي و همچنين توجه اساسي به خواسته مسئوليت

هايشان توجه شده  است. جوانان نيز با مشاهده چنين سياستي و اينكه به نظرات و ايدهحزب 
و ميدان رشد و فعاليت برايشان فراهم است، طبعاً به حزب بيشتر جذب خواهند شد. در 

هاي نو  تر داوطبانه جاي خود را به جوانترها و ايده  ها اعضاء مسن  بسياري از شاخه
ه من به عضويت شوراي مركزي در حزب انتخاب شدم آقاي اسداله اولين باري كسپارند. مي

مروتي كه امروز يكي از      رايزن هاي حزب هستند و در آن زمان عضو شوراي مركزي 
بود من را براي عضويت در شوراي مركزي پيشنهاد و خودش هم كار تبليغ و جمع آوري 

را بطور اصولي جايگزين فرهنگ اگر ما بتوانيم اين فرهنگ رأي براي من را شروع كرد 
ها بخصوص در سازمانها و احزاب سياسي بكنيم، كمك بزرگي خواهد بود به  سنتي ايراني

 نوشدن سياست و رفتار سياسي ما. 

هاي خود احترام  بديهي است كه ما به پيشكسوت   
در عين كنيم،  هاي آنها استفاده مي گذاريم و از تجربه مي

. احترام متقابل يمبراي جوانترها بازكنبايد كه ميدان را  حال
سالم  و همكاري در كنار هم در حقيقت جامعه را زنده و

هاي  و در عين حال امكان تداوم و تكامل ايده نگاه ميدارد
كند. اميدوارم اين  هاي جديد را فراهم مي صحيح و رشد ايده

 الگوي فرهنگي مورد پذيرش عمومي قرار گيرد. 
 

فرمائيد اين فرهنگ سياسي  يتالش ـ بعبارتي م

براي جوانان جذابيت داشته و آنها را به صف 

كند و آنها با آمدن و پذيرش  حزب جذب مي

مسئوليت حزبي متقابالً به گسترش و اشاعه اين 

رسانند. البته با توجه به بدنة  فرهنگ ياري مي

جوان حزب و حضورشان در رهبري ـ در مقايسه 

ـ بايد گفت سياست ها  با ساير احزاب و گروه

موفقي بوده است. و اما سئوال بعدي ما در همين 

رابطه يعني جاي داريوش همايون در اين روش و 

سياست و در ميان اين اعضا و رهبران جوان، 

شود. داريوش همايون در پروسة  مطرح مي

بنيانگذاري و سازماندهي حزب تا كنون اختالفات 

ين بسياري را پشت سرگذارده است. طرف ا

اند و در ميان آنها و  نسالن خودشان بوده ها عمدتاً افرادي از هم اختالف

شود. اساساً رابطه  اند، كمتر چهرة جوان ديده مي كساني كه از حزب رفته

اعضاي جوان حزب و رهبري با ايشان چگونه است؟ آيا ايشان تا كنون با 

 اند؟  جوانترها دچار اختالفي شده
 

هاي ديگر در ميان خودمان بحث و گفتگو و  ما نيز مانند همه تشكل ـ طبعاً فؤاد پاشايي

ايم اين فرهنگ را بين خود  بعضاً اختالف داريم. همچنين در شوراي مركزي اما توانسته
كند. نكته ديگر اينكه آقاي همايون  غالب كنيم كه رأي در نهايت تكليف نهايي را تعيين مي

آيد، حق رأي ندارند.  ي كه مسئله رأي گيري پيش ميبعنوان مشاور شوراي مركزي در موارد
شود، راهنمائيهاي ايشان  هيچ ترديدي نيست كه در مسائل مهم با ايشان مشورت مي

اعضا شوراي  اي قوي براي تصميمات ماست. امادر تعيين و تكليف نهايي رأي پشتوانه
م مايليم كه حزب و اصوالن ما به دنبال يك حزب مطيع نيستي زند. حرف آخر را مي مركزي

 كميته هاي مختلف محل بحث و كفتگو در مورد مسائل سياسي و احتمائي باشد و در نهايت
  تصميمات گرفته شده با جديت اجراء شود .

 

اي  تالش ـ رابطة رهبري جوان حزب با داريوش همايون تا حدي رابطه

رگذارده و آيد. با توجه به اينكه حزب انشعاباتي را پشت س پيچيده بنظر مي

اند، اما در ميان آنها همانطور كه گفته  گيري كرده بعضاً افرادي از حزب كناره

شود. كمتر اتفاق افتاده كه جوانترها صفوف  شد كمتر چهرة جوان ديده مي

 بينيد؟  حزب را ترک كنند. شما اين امر را در چه مي
 

نسل جوان ايراني هاي قبلي است.  ـ ريشه قضيه در فرهنگ سنتي نسل فؤاد پاشائي

آموخته كه در مورد مسائل سياسي ـ نظري به بحث بنشيند، گفتگو كند، اما در نهايت به 
 رأي اكثريت تسليم شود. كار جمعي مستلزم چنين فرهنگي و دركي است. 

متاسفانه نسل قديم ما به چنين فرهنگ و سنت سياسي عادت ندارد و به قدرت رأي    
شود. نظرات و اهداف شخصي در بين نسل قديم بيشتر  توجه نمي بعنوان يك پديدة ارزشمند

از رأي و نظر اكثريت ارزش دارد. خوب ظرف ده سال گذشته حزب ما دو سه انشعاب را 
پشت سر گذارده. من در اينجا الزم است از آقاي دكتر اكمل ياد كنم كه ايشان با درايت و 
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ها عبور دهند. در مورد برخي از انشعابات  نسياست توانستند حزب را بخوبي از همة اين بحرا
اين نگراني وجود داشت كه بدنه حزب از هم بپاشد. ولي خوشبختانه با مديريت و تجربه 

تر هم از اين مراحل بحراني  غني ايشان بدنه جوان حزب اساساً پا برجاي ماند و حتي قوي
برخالف حزب آنهايي  بدر آمد. در عمل هم نشان داده شد كه نظرات حزب درست بوده و

جاي خود را بيشتر در جنبش سياسي باز  حزب اند واما تر شده  اند روز بروز ضعيف كه رفته
 كرده است. 

اما اجازه دهيد به قسمت اول سئوالتان برگردم و توضيحي بدهم. درست است در    
قرار  اند در سنين نسبتاً بااليي انشعابات حزب عمده كساني كه صف حزب را ترک كرده

داشتند. مشكل آنها عمدتاً پذيرش رأي اكثريت بود. اصالً كار جمعي بسيار سخت و دشوار 
هاي شخصي خود گذشته و  م بايد از نظرگاهواست. كاري كه در آن انسان در صورت لز

جمع شود. متاسفانه به همين دليل است كه ما در جامعه سياسي ايران با افرادي  راي تسليم
توانند در جمع  كه بسيار فعال هستند، اما يكه و تنها. علت آن است كه نميشويم  مواجه مي

نفري كار كنند.  ۳00ـ  ۲00نفري،  ۱00نفري،  50توانند در يك جمع  كار كنند. نمي
تر از ديگران برايشان از نظر رواني  پذيرفتن رأي ديگران يا قرار گرفتن در موقعيتي پائين

دانند. و اين يكي از تفاوتهاي اساسي  را با خود مي“ حق“بسيار مشكل است. آنها هميشه 
آقاي همايون با چنين كساني است. اين را بنا بر تجربه شخصيم از ايشان و بدنبال سالها 

گويم. عالوه براين نگاه جوان ايشان و قدرت پذيرفتن سخن منطقي  همكاري با ايشان مي
، اما نگاه و مسن ترهستند ت كه ايشانديگران از نقطه قوتهاي بارز ايشان است. درست اس

ام كه  نوع تفكرشان بسيار جوان است. داريوش همايون از نادر كساني است كه من ديده
تر بيانديشند. ايشان بارها و  ، نگاه و فكر خود را تازه كنند، جديدتر و تازهستا هميشه آماده

باشد، پذيراي آن است و  منطقياند، هرجا نظري جديد مستدل و  بارها در عمل ثابت كرده
هيچ تعصبي نسبت به آنچه كه مورد نظر خودشان بوده، ندارند، مشروط برآنكه حرف بهتري 

دهد كه  گفته شود. اين رفتار و نگاه انعطاف پذيرآقاي همايون به جوانترها اين احساس را مي
كنند و توانند با وي بحث و گفتگو  آنها با يك سنگ سخت و متعصب روبرو نيستند، مي

اشان را ابراز نمايند و ايشان هم حرف منطقي را به راحتي  نظرات خود را ارائه دهند، مخالفت
پذيرد. همين امر موجب شده داريوش همايون جاي خود را در ميان اعضاي جوان بخوبي  مي

 باز كند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ايون در هاي بحث در مورد نقش داريوش هم تالش ـ يكي ديگر از زمينه

حزب، نقش ايشان در بيان، تدوين و تئوريزه كردن نظرات حزب است. فكر 

كنم شما هم با ديگران موافق باشيد كه ايشان اين وظيفه را يک تنه  مي

اند. آيا اين حضور پرقدرت فكري و نظري كه نه تنها در حزب  برعهده گرفته

ست، اتوريته و بلكه در سراسر جنبش سياسي ـ نظري وجودش كامالً بارز ا

ها در بدنه  گيري نفوذ رهبري حزب و دبيركل حزب را در پيشبرد تصميم

 دهد؟  حزب زير سايه قرار نمي
 

ايم،  ـ بهيچ وجه! به اين علت كه ما در طي اين سالهايي كه پشت سرگذاشتهفؤاد پاشائي 

ي همايون به ايم تقسيم وظائف روشني را سازماندهي كنيم. در مسائل تشكيالتي آقا توانسته
مسئوليتي را كه ايشان در حزب بر  بخش عمده .نظرش با نظر شورا فرق مي كند ندرت 

عهده دارند، مربوط به مسائل نظري و تدوين ايدئولوژي حزب است. هيچ ترديدي هم در 
ايشان است. طبعاً افرادي هم كه به و انديشه  اين نيست كه ايدئولوژي امروز حزب زادة فكر

همكاري خود را با  ها كنند، در چارچوب همين ديدگاه و با حزب كار مي اند هحزب جذب شد
. اعضاي حزب هم اين نظرات را قبول دارند و در اين موارد كار به بحث حزب آغار كرده اند
شوراي  لوـمسئ وايـدئـولـوژي التيـائل تشكيـورد مسـدر م ده است.ـو جدل جدي نكشي

هـاي خـودش طبـعـا بـا آقاي همايون بـه عنـوان مشاور  شورا در مورد كـارمركزي است و
. ما از اين امر بسيار مشورت مي كند و اين مشورت براي شورا بسيار ارزشمند هست

در كل جنبش ضد رژيم و جنبش مشروطه  خوشحال وراضي هستيم كه خط فكري حزب
ترشي كه در سطح . زيرا اين نظرات عمالً با پذيرش و گس خواهي تاثير گزار بوده است 

اختالفاتي  ياند. شايد در موارد ، صحت خود را در عمل به اثبات رساندهاست داشته جنبش 
. بعنوان حرف ها يواش يواش جاي خود را باز كرده است هم وجود داشته اما خطوط كلي

نظر خود را در مورد ممنوعيت مجازات اعدام طرح كرده و  آقاي همايون  نمونه هنگامي كه
گونه تلقي شد، “شعار“ها اين نظر  ا بر بستر حقوق انساني تئوريزه نمودند، از نظر بعضيآن ر

هاي بسيار نيز پذيرفته  هاي گذشته از سوي گروه بينيم كه اين نظر در سال اما در عمل مي
، اين نظر امروز نظر عمومي حزب “جرم سياسي“شده است. يا مسئله ايدة از ميان رفتن 

كه مخالف ما به همان اندازه حق حيات سياسي و پيشبرد نظرات خود را  است. به اين معني
يا درمورد دادگاه حقيقت در آينده و عدم انتقام گيري از  دارد كه ما از آن حق برخورداريم.

اند، اما اين   امروز ديگر تا حد زيادي جا افتاده ها درست است كه اين ديدگاه ,كسي در آينده
گيري داشته و تنها چيزي  پيش در جامعه ما كه عادت به انتقام لچند ساسخنان تا همين 

شدن مخالفش بود، شعار گونه بنظر “ ذليل“و “ حقير“كرد،  كه انسان ايراني را خوشحال مي
هاي  اند و به همت تالش رسيدند. ولي خوشبختانه همه اينها امروز در حزب جا افتاده مي

دهند. ما به  اند و پايه فكري ما را تشكيل مي به انديشه حزب بدل شده اعضاء حزبفكري 
شوند، نظر و  هايي كه از سوي آقاي همايون مطرح مي هيچ عنوان با اين مسئله كه ديدگاه

 كنيم.  هاي حزبي بدانيم مشكل نداشته و آن را با رضايت كامل بيان مي ديدگاه
 

و “ اوتيتف بي“رسد دوره نسبتاً طوالني و  تالش ـ آقاي پاشايي، بنظر مي

از سوي دگرانديشان در مقابل حزب مشروطه ايران به پايان “ سكوت“

رسيده است. ما هر روز شاهديم نظرات بيشتري از صفوف نيروهاي ديگر به 

بدون استثناء   دانيم كه تقريباً شوند. اما اين را هم مي سمت حزب جلب مي

داريوش همايون بر ها از كانال رابطه يا تأثيري كه  نقطه آغاز اين جلب توجه

هاي قلمي و فكري خود  مجموعة جنبش سياسي ـ فكري از طريق تالش

كنيد اين امر خود بخود باعث شود، در  . آيا فكر نميمي باشد گذاشته است

انعكاس بيروني تفكيک شخصيت و استقالل حزب از شخص داريوش 

“ انحزب مشروطة اير“همايون مشكل باشد و به اين تبليغ دامن بزند كه 

حزب همايون است و بدون وي نقش جدي در جنبش سياسي نخواهد 

 توانست بر عهده گيرد؟ 
 

ـ بي ترديد چنين نظرات و تبليغاتي روي كساني كه حزب را از نزديك  فؤاد پاشائي

شناسند بهيچ عنوان تأثير ندارد. مضافاً اينكه ما هم با اين امر هيچ مشكلي نداريم. وجود  مي
، صاحب انديشه، صالح و محترم براي كدام حزب غنيمت نيست، كه براي شخصيتي توانمند

ما نباشد. ما نه تنها با اين امر مشكلي نداريم بلكه از اين اقبالي كه داريم و ايشان را در 
شود بسيار هم خوشحاليم. ولي  صفوف خود داريم و چهرة بيروني حزب با ايشان شناخته مي

گذرد و حزب چگونه اداره  دانيم در درون حزب چه مي مياز طرف ديگر خودمان خيلي خوب 
 شود.  مي

ت: فؤاد پاشائي, نادر زاهدي, ماندانا زندكريمي نريمان از راس

صابر, بهمن اميرحسيني عضاي شوراي مركزي حزب مشروطه 

 ايران به همراه داريوش همايون
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كنيد وقت آن رسيده باشد، آنچه در داخل حزب جريان  تالش ـ آيا فكر نمي

دارد، يعني قدرت اتكاء حزب به خود و ارادة مستقل آن در عرصه بيروني نيز 

 بيشتر به نمايش گذاشته شود؟ 
 

هاي اوليه و در مراحل نخست مشغول ساختن خود  لـ چرا! طبعاً ما در سا فؤاد پاشائي

از توجه به بيرون باز داشته باشد. اما اين  استحكام دروني ما را نگاه به دارد احتمال بوديم. و
الزم بود اين امر بسيار مهم بود كه  تشكيالت داخليفاز يعني فاز يكدست كردن، ساختن 

يك سخن جداگانه نگويد. اما معتقدم  صفوف حزب، هر داخل افراد در خارج از حزب و در
، توجه ما از درون مي شود ما بيشتر دروني گذرد و به موازات آن استحكام هر قدر زمان مي

هاي بيروني و جاهاي  هاي جوانتر در عرصه شود. و بتدريج چهره به بيرون هم معطوف مي
ود، را به نمايش و بعنوان بلندگوهاي حزب توان و اتكاء حزب به خ ميشوند مختلف فعال

خواهند گذاشت و چهرة بيروني حزب را كه بازتابي از واقعيت دروني آن است نشان خواهند 
داد. اين روند مدتي است آغاز شده و حتماً به سرعت گسترش خواهد يافت. در همين 

ام، زمينه را بيشتر براي اين امر فراهم كنم. البته طبيعي  دوسال گذشته خود من سعي كرده
آقاي همايون را  با ساختار حزب آشنا نيستند، به ما نگاه مي كنند و كساني كه از بيرون است

مايل به شنيدن و خواندن نظراتش هستند، تنها در بيرون از حزب و در كل جنبش كه بسيار 
سخنگو و بلندگوي حزب محسوب نمايند. اما در همين يكي دو سال پيش حضور اعضاي 

توان ديگر ناديده گرفت. پس از آن دوران پرداختن به  گون را نميجوان حزب در مجامع گونا
 حضور درصحنه سياسي آينده ايران انسجام دروني ما امروز به آن درجه از آمادگي براي

 ايم.  رسيده با كادرهاي ورزيده سياسي  بعنوان يك حزب منسجم و متكي به خود
 

اي در شهر  ر جلسهگردد كه د تالش ـ پرسش ديگر ما به سخناني باز مي

برمن آلمان ابراز داشتيد. شما با استناد به رويكرد نيروهاي بسيار در جريان 

مبارزات دانشجوئي در خرداد سال گذشته به حزب اعالم داشتيد كه حزب 

بايد خود را از همين امروز از نظر تشكيالتي و توان پاسخگوئي به نيازهاي 

در لحظه حاد شدن مبارزه و در  اي، آماده سازد كه فكري جمعيت گسترده

ايد  فرداي آزادي ايران به صفوف حزب روي خواهند آورد و پيش بيني كرده

كه وظائف سنگيني به حزب سپرده خواهد شد. اگر ممكن است در اين 

 اتان در جريان مبارزات فوق چه بود؟  زمينه توضيح بيشتري بدهيد. تجربه
 

ما از طريق كانال يك به سوي  هاي تلويزيوني مهكه برنا پيش چندي از ـ فؤاد پاشائي

كشور برقرار شد و صدايمان به  داخل در هموطنانمان و ارتباطمان با ايران پخش شد
براي عضويت در حزب را بصورت  ييگوششان رسيد، عالقمندي و استقبال نيروها

ه تعداد و نيم گذشت اي تجربه كرديم. اين استقبال تا جائي است كه از يكسال گسترده
هايمان در ايران نسبت به خارج كشور فزوني يافته است. عليرغم آنهمه فشار و  هسته

اختناقي كه در كشور برقرار است. اين در حقيقت هشداري است كه ما خود را بايد آمادة 
رويكرد نيروهاي زيادي براي عضويت در حزب در زمان آزادي ايران، نمائيم. با نگاهي به 

خواستند از نظر سياسي فعال بشوند، و بسمت  تعداد زيادي از مردم مي كه 57روزهاي بهمن 

 زمان سرازير شدند، و اين امر يكي از مشكالت موجود آنهاي  سازمان
با يك نگاه به اتفاقات آن روزها مي بينيم كه  بود. عمده اين تشكل ها

ترده هيچ كدام از اين سازمان ها نتوانستند از اين نيروي عالقمند و گس
. با توجه به اين تجربه ما مردم در مسير استقرار دموكراسي استفاده كنند

بايد خود را از همين امروز آماده كنيم تا در آن مقطع دچار مشكالت 
هاي راديكال يا انحرافي  كمتري شويم. و نيروهاي كمتري جذب جريان

 گردند. در چنين مقاطعي معموالً اگر درست عمل نشود، ميدان براي
شود كه رفتاري كامالً راديكال داشته و شعارهاي  هايي مناسب مي گروه

آورند.  دهند و از اين مسير مشكالت جديد بسياري را پيش مي تندي مي
همين دليل امروز اين احساس وظيفه و مسئوليت را بايد كرد و بايد   به

 در مسير را آنها آماده بود كه نه تنها اين نيروها راجذب كنيم بلكه
 سازندگي قرار دهيم، 

 

تالش ـ در سخنان خود به نكات پراهميتي اشاره كرديد. اما عالوه بر قدرت 

ها و  تشكيالتي براي جذب، همچنين توان نظري براي انتقال اصول، ارزش

 اي الزم است. انديشه نيز الزم و براي انجام اين وظائف كادرهاي ورزيده
 

اسي را كه قبال در شاخه هاي حزب كار خود را برنامه آموزش سي ـ بله! فؤاد پاشائي

متمركز كرديم كه همه حزب سياسي  آموز يك كميته در در حال حاضر انجام مي داد
تربيت كادر هاي مورد نياز حزب است بعد از  آن هماهنگ در اين مورد حركت كند و وظيفه

اد ها در ميان كميته جديد در حزب براي شناخت استعد ۲00۴كنفرانس پاريس در سپتامبر
اعضاء قديمي و جديد و معرفي آن به مسوالن حزبي براي دادن مسوليت هاي بيشتر  به 

در قدم تالش ها در هر صورت تمامي اين اقدامات و است .فعال شده  اين اعضاء

حفظ امنيت داخلي در لحظه تغييرات  دمت جامعه وخبايد در  نخست

ي باشد كه ممكن است امنيت ناگهاني و كنترل احساس تنفر و انتقامجوئ

عمومي را تهديد كند. اين را هم بايد تأكيد كنم انجام چنين امري تنها از 

عهده يک حزب و سازمان ساخته نيست. اين امر وظيفه تمامي احزاب و 

بين  کمشترعمل  و اتحاد ,هاي دمكرات است و در يک همبستگي سازمان

جامعه نسبت به حكومت  نيروهاي مختلف تحقق پذير است. تنفري كه در

 دليل گيرد به همين ها و اقشار را در برمي اسالمي وجود دارد همه طيف

كند. اگر توجه داشته  هايي متشكل از همه نيروها را بيشتر مي اهميت سازمان

باشيم، تجربه عراق براي ما نيز بسيار هشدار دهند است. اگر دقت بيشتري 

بينيم عمدتاً شدت آنها  ي عراق بكنيم ميها ها و غارتگري به چند روز ناامني

در مناطق و شهرهائي بوده كه بدليل سركوب وحشيانة صدام هيچ نيروي 

متشكل و سازمان يافته يا حزب قوي وجود نداشت مانند مناطق جنوبي و 

هاي شمالي بدليل وجود  مركزي شيعه و سني نشين. برعكس در قسمت

غارتها كمتر بود. ما اميدواريم در ايران ها و  احزاب كًرد، ابعاد اين نا امني

نيروهاي سياسي با همكاري يكديگر قادر به جلوگيري از چنين فجايع 

احتمالي باشند. وقتي انساني براي امرار معاش روزمره خانواده به آن 

شود،  رسد كه حاضر به فروش كليه فرزند خود مي اي از استيصال مي درجه

در نبود نيروهاي امنيتي يا پليس رحم به كنيد كه چنين فردي  تصور نمي

همساية خود نخواهد نمود. بهمين دليل مسئوليت نيروهاي سياسي در قبال 

چنين حوادثي بسيار سنگين است. ما سنگيني اين وظيفه را از همين امروز 

كنيم و آماده همكاري با همه نيروهاي معتقد به دمكراسي  احساس مي

 هستيم. 

 

 ي از وقتي كه به ما داديد بسيار سپاسگزاريم.       تالش ـ آقاي پاشائ
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 مردي كه پس از مرگ زاده شد
 

 
 
 

o  مردي كه در انديشه گسترش سياسي، نخست به انتشار روزنامه
دست زد و آنگاه به ساختار قدرت روي كرد، و سرانجام بزرگترين 

 هاي سياسي شد. زيان ديده تنش
 

o دوست و دشمن به يكسان هاي  كسي كه خطر مرگ را از دست
 تواند بترسد؟  گرفته ديگر از چه مي

 
o  بس است اينهمه كينه و نفرت! بس است اين همه خوار شمردن

 خودمان به عنوان يک ملت!
 

o  زبان پارسي به مدد ساخت تركيبي خود از عهده سازگاري با نيازهاي
  .يک فرهنگ گسترنده و پوينده برخواهد آمد

 
 

 
 
 

ندگي دومي كه برغم همه احتماالت به من داده شده است، براي درگذشتن از نخستين زندگي كردم ز احساس مي
است كه در آن نيمه شب زمستان، در سربازخانه گشوده شده، مرد. به قول سنايي، پيش از مرگ مرده بودم و 

دست زدم كه هنوز ادامه دارد،  ها بود كه به بازسازي پردامنه خود بزرگترين هديه زندگي تازه آزادي من بود. در آن ماه
 اي را در آن ژرفا گذاشتم.  پس از مردن در شامگاه روز انقالب. پايه زندگي تازه

 
نگاري است كه مدير و سردبير گرامي نامه تالش از من خواسته است، به دليل همكاري و دوستي ديرينم،  هاي روزنامه ترين نوشته اين، از تازه

 نگاراني كه مانندهاي او در تاريخ معاصرمان انگشت شمارند.  وش همايون. مردي كه از تبار روزنامهدر باره او بنويسم: داري
 
 

*** 
 

هاي دهه سي خورشيدي، نزديك پنجاه سال پيش، در هيات  با داريوش همايون، از نيمه   
و او نگاري پوشيده بودم،  تحريريه روزنامه اطالعات آشنا شدم كه جواني تازه كسوت روزنامه

 رفت.  مترجم و مفسري بود كه از نردبان شهرت باال مي
اما همايون را از روزهاي تالش براي بنيانگذاري سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران     

نگاري آگاه بود، و شخصيتي استوار و  مطبوعات، در آغاز دهه چهل شناختم كه روزنامه
نگاران  ، سي و پنج تن از روزنامه۱۳۴۱ه هايي روشن و پيشرو داشت. روز پنجم مهرما انديشه

در كتابخانه پارک شهر تهران گرد آمده بوديم كه براي نخستين بار در تاريخ مطبوعات 
نگاري باشد. تا آن  گذاريم كه پشتوانه حقوقي و اداري كار روزنامه ايران، سازماني را پايه
دلخواهشان بود با كاركنان خود ، هرگونه كه  ها و مجالت و خبرگزاري هنگام مديران روزنامه

اي كمتر خبري بود و براي بسيار كسان، كار دومي  نگاري حرفه كردند، از روزنامه رفتار مي

آمد كه در آن شوق و ذوقي، يا سودي، داشتند، اما از هيچگونه امنيت شغلي و  بشمار مي
 اي برخوردار نبودند.  آينده

 
 سنديكاي نويسندگان و خبرنگارن

 
همايون در ميان بنيانگذاران سنديكا خالي بود، برآن شدم كه او را در جريان بگذارم جاي    

و همكاريش را بخواهم. هنگامي را كه در كنار ميز پوشيده از ماهوت سبز آن روزگار هيات 
 ام.  تحريريه اطالعات با او در اين باره سخن گفتم و پاسخش را، هيچگاه فراموش نكرده

 ز نمادهاي استعمار است. گفت: سنديكاليسم ا
 تر است.  كشي از خبرنگار و نويسنده و مترجم و خبرنگار عكاس استعماري گفتم: ولي بهره

 هوشنگ پورشريعتي
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 داريوش همايون وزير اطالعات و جهانگردي و هوشنگ پور شريعتي نويسنده يادداشتها

 
 

 

پذيرفت و چندي نگذشت دانم،  همايون كه پذيرش سخن منطقي را يكي از ويژگيهايش مي
گيري  ها نگراني و جبهه كه خود از سردمداران سنديكايي شد كه از همان نخستين سال

 مديران، بويژه عباس مسعودي، مدير اطالعات را برانگيخته بود. 
پس از يكسال، در انتخابات دور دوم سنديكا، همايون به دبيري آن برگزيده شد، و اين،    

خواست ميان  مان با مدير قدرتمند اطالعات بود كه از همكارانش مي يهمزمان با اوج درگير
 اطالعات يا سنديكا يكي را برگزينند. 

مبارزه تا استعفاي گروهي نويسندگان و خبرنگاران اطالعات پيش رفت و به پيروزي    
امه انجاميد و سنديكا پا برجا و استوارتر شد. مدير اطالعات تا آن هنگام، هيچگاه در روزن

 خود، با چنين چالشي روبرو نشده بود. 
همايون در راهبري اين مبارزه سخت سهم اساسي داشت و تاوان آنرا داد. و همراه يكي    

ديگر از همكارانمان، اسمعيل يگانگي، از اطالعات اخراج شد. حادثه رانندگي و بستري شدن 
م، به حدس و گمان دريافتم كه در بيمارستان، مرا از اخراج رهايي داد، اما از همان هنگا

 اي براي آينده دارد.  همايون، در انديشه بازگشت به اطالعات نيست و برنامه تازه
هاي سنديكايي، گروهي از ما برآن سر بوديم كه در برابر رفتار مسعودي و  در نشست   

اخراج دبير سنديكا واكنش نشان دهيم، اما همايون مخالف رو در رويي بود، گويي 
خواست در برابر برنامه آينده خود سد ديگري بسازد. مسعودي، مدير يكي از دو روزنامه  مين

 هاي زمان خود بود.  بزرگ، نايب رئيس سنا و از استوانه
همايون در مجمع عمومي چهارم سنديكا، به پاس راهبري پيروزمندانه سنديكا در مبارزه    

نپذيرفت و اين نشانه ديگري بر دلمشغولي تازه گذشته، بار ديگر به دبيري برگزيده شد، اما 
 او بود. 

بورسي براي “ هاروارد“همايون مدتي در ميان ما نبود، دانشگاه  ۱۳۴۴در سال    
هاي گسترش سياسي و اجتماعي در اختيارش گذاشته بود كه يكسال به درازا كشيد.  پژوهش

ي داد، انديشه خود را آشكارتر و هنگاميكه به تهران بازگشت، اين بار، در ماجرايي كه رو
 كرد. 

 

 بنيانگذاري آيندگان

  
مان، كه به تازگي سردبير  ماجرا چنين بود كه ميان صالحيار، دوست تازه درگذشته   

هاي سياسي و اجتماعي روزنامه بودم، اختالفي روي  اطالعات شده بود، و من كه دبير بخش
 يرينمان بيانجامد. داد كه نزديك بود به پايان دوستي و همكاري د

كوشيد ميانجيگري و از گسستن  همايون، دوست و مورد احترام هر دومان بود و مي   
هاي اختالف ناگشوده ماند و من برآن شدم كه  هاي اين دوستي جلوگيري كند، اما گره رشته

 اطالعات را ترک گويم. 
در اطالعات بمانم، گيري بود و از من خواست كه يكسال ديگر  همايون مخالف كناره   

اي دارد كه براي منهم در  هرچند آشكارا نگفت چرا، اما براي نخستين بار دانستم كه برنامه
توانست باشد. يكسالي كه  نگاري نمي بيني كرده است. چنين كاري جز روزنامه آن جايي پيش

در كوچه  فرارسيد. روزنامه آيندگان ۱۳۴6همايون گفته بود، يكسال و نيم بعد در تابستان 
 نوبهار، خيابان نادري، تولد يافت و من به نخستين گروه همكاران آن پيوستم. 

هنگاميكه پس از دو شماره صفر، شماره نخست آيندگان انتشار يافت، پيش داوران و مخالف 
اي، آنرا زادن موش از كوه خواندند، اما هزاران نسخه آن به فروش رسيد. در آن  خوانان حرفه
بر زندگي سياسي و مطبوعاتي ايران، گرد سكوت و سكون نشسته بود، آيندگان روزگار كه 
 شد.  در جان نيمه مرده مطبوعات دميده مي كه وزيد و دمي بود اي بود كه مي نسيم تازه

هاي بسته  هايي در دژ سياست همايون كه بر آن سر بود كه با نوآوري مطبوعاتي روزنه   
نگاران  صورت شركت سهامي بنيان گذاشته و گروهي از روزنامهايران بگشايد، آيندگان را به 

برجسته را در آن شريك كرده بود، اما از همان آغاز، از دو سو، دولت و شريكان، با فشار و 
دشواري روبرو شد. همراهان نخستين، كناره گرفتند و همايون، خود ماند و دولت، كه بخشي 

 ا بر توسن سركش آن لگام زند. از سهام آيندگان را در اختيار داشت، ت
هاي ايران بود، و نه  با اينهمه افت خيز، آيندگان بامدادي يك دهه از مهمترين روزنامه   

 كرد كه بر آنها پيشي گرفت.  تنها با دو روزنامه پر نفوذ عصر هماوردي مي
 

 وزارت
 
ار انديشيد كه كرد، اين ب هاي گسترش سياسي و اجتماعي رهايش نمي همايون كه انديشه   

هايي كه در بطن جامعه آغاز  با رخنه در ساختار سياسي، آنرا پي گيرد. در اين هنگام تنش
هاي  ساله انجاميد و همايون به تكنوكرات ۱۳گيري هويدا، نخست وزير  شده بود، به كناره

گروه جمشيد آموزگار، نخست وزير تازه پيوست و وزير اطالعات و جهانگردي شد. اما به 
ندار من دورة يكساله وزارت بايد بدترين دوره زندگي سياسي و مطبوعاتي همايون بوده پ

هاي سياسي و اجتماعي در سوي ديگر، با  اي او در سويي، و واقعيت باشد، آرمانگرايي حرفه
 هم سازگاري نداشتند. 

سياسي  رود كه پس از رويدادهاي قم و تبريز، و هنگاميكه پادشاه برآزادسازي يادم نمي   
پادشاه “گفت  فشرد، يك روز در دفتر وزارتي به همكاران و ياران قديمي خود مي پاي مي

و احساس “ وفا دارند يا نه؟ ,نگاران بايد تكليف خود را با ما روشن كنند گويند روزنامه مي
داند در كارسياسي و اجتماعي، وفاداري، اگر چه الزم، اما كافي  كردم كه خودش هم مي مي

 . نيست
مطلق به زير كشيد و در اين ميان، همايون  يدولت آموزگار را نامه مجعول احمد رشيد   

 هاي اصالحگرايانه خود شد.  بزرگترين بازنده انديشه
خواهد مرا ببيند، در  چند روزي از سقوط دولت نگذشته بود كه همايون تلفن كرد كه مي   

ن را از معاونت به سرپرستي، همايون آن هنگام سرپرست خبرگزاري پارس بودم كه حكم آ
 در آخرين روزهاي وزارتش نوشته بود. 

اش، در كوي صاحبقرانيه، به ديدارش رفتم. گفت كه از نوشتن نامه آگاهي نداشته  در خانه  
خواست راهي بجويد كه حقيقت با مردم در ميان گذاشته شود،  شناسد و مي و نويسنده را نمي

د پادشاه، خود فرمان دهنده نوشتن آن نامه و هويدا مجري فرمان خواست نوشته شو اما نمي
 بوده است. 

هاي ديرپاي سياسي برآن افزوده  دشواري كار همايون، تنها اين نامه نبود، كه تنگ نظري  
دادند، او  هاي آشتي ملي و نظامي كه هر روز بيشتر به آخوندها باج مي شد و باجگزاران دولت

 اش به زندان بردند.  را نيمه شبي از خانه
    

 همايون پدر
 
ها از نزديك با او كار كرده و از او بسيار آموخته بودم، از آن  داريوش همايون را كه سال   

شناختم، بار  ها نديدم، اما نوراهلل همايون، پدر او را كه از آيندگان مي هنگام، ديگر تا سال
 ديگر يافتم. 

شد، همايون پدر را، كه ناگزير،  انه به خانه پنهان ميدر ماههاي درازي كه داريوش، خ   
يافتم كه داريوش چه حال و روزي دارد.  ديدم و تنها از رفتارش در مي سخت راز دار بود، مي

مردي كه عشق و اميدش را به اين فرزند بسته بود، گاهي سخت دلواپس و گاهي آسوده 
را كه از آن روزگار وانفسا سروده بود هايي  نمود و باطبع شاعرانه خود، منظومه خاطر مي
كوشيدم از داريوش نپرسم، زيرا در آن روزها همه چيز و همه كس  خواند. مي برايم مي

 خواستم آرامشش را بهم بزنم.  مشكوک بودند و نمي
، بار ديگر در واشنگتن 6۳نزديك پنجسالي از آن روزها گذشت و همايون را در سال    

، اما سرزنده و شاداب بود و نخستين كتابش ـ ديروز و فردا ـ را به من يافتم. اگر چه تلخكام
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بود و نبودو بايد چنان باشد كه شايسته  داد كه در آن ايراني را ترسيم كرده است كه بايد مي
 آن است. 

ديروز و فردا، نگاهي گذرا، اما در ژرفاي تاريخ ايران، از يورش اعراب تا دوران معاصر،    
هاي ايران در امر توسعه، در دوران پادشاهان پهلوي است كه به  ها و ناكامي ابيبويژه كامي

انقالب اسالمي انجاميد، بي نگراني از جاه و مقام و بي اعتنا به خوش آيند و بدآيند اصحاب 
هاي گوناگون، از راست سلطنتي تا ميانه و چپ وابسته و ناوابسته، كه همايون سه  بينش

پس از سي “يگرش ـ نگاهي از بيرون ـ در پاسخ منتقدان آن نوشت: سال بعد، در كتاب د
سال خود سانسوري، ديگر از بيم مالحظه هيچكس خود را سانسور نخواهم كرد... كسي كه 

هاي دوست و دشمن، از رژيمي كه بدان خدمت كرده و رژيمي كه با  خطر مرگ را از دست
ز را چنان بسر برده كه ديگر فردايي آن جنگيده به يكسان گرفته، يكسال و نيم، هر رو

 “تواند بترسد؟ نخواهد بود... ديگر از چه مي
  

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 داريوش همايون در كنار معاونان و مديران وزارت اطالعات و جهانگردي و خبرگزاري پارس
 
 

نگار كم مانندي كه ايكاش هيچگاه لباس وزارت نپوشيده بود، در يك  همايون. روزنامه   
دانم كه  گنجد، اما بايد بنويسم كه او را از زمره مردان دانشي عملگرايي مي ررسي كوتاه نميب

 در گسترش همراهي و همرايي ملي، در جنگل سياسي امروز، نقشي برجسته دارد. 
گيرم كه  هاي كوتاهي از كتابهايش پي مي ها را با آوردن جمله اين بخش از يادداشت   

 و است:نموداري از آرمانهاي ا
هاي هرچه بيشتر و برپايه يك  ايران را بايد با شركت گروه“نويسد:  در ديروز و فردا مي   

تر ساخت. هيچ گروه سياسي يا مكتب فكري آن تسلط بر اوضاع را  توافق هر چه گسترده
 “ندارد كه بتواند گليم خودش را هم از توفان بدر برد، چه رسد به كشتي ملت.

كه از دير باز در “ بس كنيد و بس است“اش  يه كالم هميشگيو كتاب را با تك   
حرمت كردن،  بس است اينهمه كشتن و بي“رساند:  برد، به پايان مي گفتگوهايش بكار مي

بس است اينهمه كينه و نفرت، بس است اين همه خوار شمردن خودمان به عنوان يك 
 “ ملت.

ورزد، در كتاب نگاه از  ي به آن عشق ميو سرانجام، در باره ميهنش كه مانند هر ايران   
 خوانيم: بيرون مي

اش بارديگر زندگي  اي كه از ميان پيكر آتش گرفته و خاكستر شده مانند مرغ افسانه“   
يابد، ملت ايران بارها از نو زاده شده است. اين ملت كه در همه تاريخ نيرومندترين و  مي

ك توانايي باور نكردني براي باززايي و از نو بدترين دشمن خودش بوده است، در عين حال ي
 “ ايم و باز دوام خواهيم آورد. آغاز كردن از خود نشان داده است... ما سه هزار سال دوام آورده

اي در ژرفاي تاريخ ايران و  اما همايون، تنها يك مرد سياسي نيست كه آگاهيهاي گسترده   
شناسد و از سالهاي آغاز كار  بان پارسي را مينگاري است كه ز جهان دارد، ايراني روزنامه

نگار پارسي زبان، به  خود، در اين راه آگاهانه قلم زده است. رسالتي كه هر نويسنده و روزنامه
 عهده دارد. 

 

 زبان و فرهنگ  
 
زدگي  گرايي و عرب مابي و عرب نويسد: عرب همايون در پيشگفتار كتاب نگاه از بيرون مي   

ياسي و فرهنگي ورشكسته نشده است، خود عربها به سبب محدوديت تنها از نظر س
خيزد، دچار دشواريهاي سخت  فرهنگي و تنگناي زباني، كه از ساخت قالبي زبان عربي برمي

هاي  پروا، و عموماً بي هيچ ضرورت، هرچه توانستيم واژه هاي گذشته، ما بي هستند. در سده
 فارسي را با عربي جايگزين كرديم. 

روحيه فضل فروشي در اين رفتار سبكسرانه ما با زبانمان سهمي بسيار بيشتر داشت تا نياز    
پروايي، هر چه عربي است در زبان خود  فرهنگي واقعي. امروز نبايد با همان سبكسري و بي

ايم بسنده كنيم. ديگر نيازي  به دور اندازيم، ولي بايد خطي بكشيم، به آنچه تا كنون گرفته
از عربي باز وام بگيريم. فارسي به ياري واژگان عربي راه يافته درآن و به مدد نيست كه 

ساخت تركيبي خود از عهده سازگاري با نيازهاي يك فرهنگ گسترنده و پوينده بر خواهد 
 آمد. 

هنگام، پايگان،  واژگان پارسي زيبايي مانند آموزه، اندركنش، باورپذيري، بهكرد، به   
دگرگشت، سرامدان، فراگرد، فرهمند، گذار، گمانپروري، مدارا، نماد،  پوزشگر، خويشكاري،

نوگر، همسود، همگن و واژگان ديگري كه در اين كتاب آمده و فهرست آنرا در پايان كتاب 
 خوانيم، نشانگر تالش پيوسته همايون در اين راه است.  مي

 

 فارسي و مدرنيته
 
اي از كتاب  ـ به بهانه انتشار چاپ تازه ۸۲بان آ ۲۳اش ـ نيمروز  همايون در آخرين نوشته  
هايش را در رابطه  ـ انديشه ۱۳۳۸نوشته فخرالدين شادمان ـ “ تسخير تمدن فرنگي“

تگاتنگي كه ميان زبان پارسي و نوگرايي، براي همراه شدن با كاروان تمدن و فرهنگ 
 شكافد:  امروزي جهان وجود دارد، روشنتر مي

دهد.  غني، چنانكه فارسي هست، به گويندگانش يك جهش آغازين ميزباني با ادبيات “   
برد.  و انديشه كه در آفريدن آن ادبيات به كار رفته انديشه و احساس را باال مي قآنهمه ذو

اين امر بديهي را هنوز دير نشده است كه دريابيم. از اين گذشته اگر فارسي را درست ندانيم 
بايد عمالً از انتقال فرهنگ چشم بپوشيم و به  نيم، يا ميو اگر با فارسي درست رفتار نك

 “ اي خرسند باشيم، يا فارسي را فداي دستيابي به فرهنگ كنيم... اندک بهره
نويسد: ايراني كه ناگهان با وظيفه  همايون با اشاره به آغاز دوران نوسازي ايران مي   

د را زير آوار هزاران پديده و فرايافت ها روبرو شده بود، خو سنگين نوسازندگي، در همه زمينه
CONCEPT طلبيدند و نبوغ رضا شاه فرهنگستان را  يافت كه معادل فارسي خود را مي مي

اند، به فارسي بخشيد، راه را به  به ياري فرستاد كه نه تنها چند صد واژه الزم كه جا افتاده
خالف زبانهاي مهم اروپايي، زبان نشان داد تا براي چالش تجدد آماده شود. ... فارسي بر

پيش از مدرنيته )باز زايش يا رنسانس سده شانزده و روشنرايي يا بقول مشهور روشنگري 
سده هيجده( به كمال رسيده بود. آن زبانها، آزاد از سنگيني افتخار آميز و حتا هستي بخش، 

باني بويژه يوناني توانستند در هر سو كه الزم بود گسترش يابند و آزادانه از هر سه چشمه ز
 و التين كه مادر و خويشاوندشان بود و همه سير مدرنيته از آنها آغاز شد، سيرآب شوند. 

ما در فارسي، در هرگام با سعدي و حافظ روبروئيم. آن زبانها همراه مدرنيته پرورش    
جز بايد با مدرنيته همراه كرد و يوناني و التين،  يافتند. فارسي را به رغم خودش مي

توانند بكنند. نقش يوناني و  خويشاوندي در ريشه، با فارسي ندارند و آن كمك حياتي را نمي
التين در تكامل فارسي با عربي بود، ولي عربي از ريشه با فارسي تفاوت دارد.... عربي خود 
بدتر از فارسي دست به گريبان تجدد است و بجاي افسون لطيف و زنجير زرين يك ادبيات 

آساي كالم مقدس را بر پشت دارد. در همين رويكرد  بر دست و پا، همه وزن كوهسحرآسا 
بينيم كه هم  اي را مي به فارسي است كه ما مشكل بزرگتر يك جامعه سنتي، گرفتار گذشته

 مايه سربلندي اوست و هم در جازدنش. 
و هنر زيادي هر اصالح و تغييري، جدا شدني است، “همايون با تاكيد بر اين واقعيت كه    
، در آن بخش از مقاله خود كه در رابطه ميان “خواهد هم دلبسته ماندن و هم جدا شدن مي

گيرد: موج واقعي ترجمه كارهاي بار ارزش اروپائيان سه  زبان و پيشرفت است نتيجه مي
اي نيست كه برخاسته است و اگر نسل شادمان، در ادب فارسي نخستين  چهار دهه

منش ايراني را ديد، امروز ايرانياني در همه علوم انساني داريم، همانگونه  يپژوهندگان اروپاي
خواست: هر دوپا استوار در خاک پر بركت فرهنگ ايران و فرهنگ غرب،  كه شادمان مي

گردن كشيده “دستهايي كه به دور دستهاي تاريخ دراز شده است، و چشماني كه آينده را 
 ست. “غرق تماشا
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 بودن همايون را بر سياستمدار بودنش ترجيح مي دهم!متفكر 
 

 

 

 

 

در كنار آن جسارت ها و شجاعت هايي كه در زمينه « آيندگان » سوال من اين است كه آيا 

دگرگون كردن فرهنگ روزنامه نگاري در فرم از خود نشان داد آيا در پرداختن به مضمون يا 

ه ضرورت هاي تاريخي آن روز ايران نيز گامي محتواي سياسي كار روزنامه نگاري با توجه ب

 تعيين كننده برداشته يعني سنت شكني كرده است يا نه؟ 

 

آيندگان در همان چند ماهه حيات مستقل در اوايل انقالب خوش درخشيد و نشان داد كه به 

فرهنگ مستقل روزنامه نگاري اعتقاد دارد. اين در واقع تا حدود زيادي بر بستر همان تلقي 

 مدرن از روزنامه نگاري كه داريوش همايون توانسته بود جا بيندازد امكان پذير شد.

 

بايد گفت كه برخي از مقاله هاي همايون در روزنامه اطالعات حكايت از اين دارد كه وي 

كوشش هايي در جهت روزنامه نگاري مستقل انجام داده است. اين كوشش ها از اواسط 

راكم استبداد روندي رو به رشد بود مي بايست گسترده تر و فاش دهه چهل به بعد كه روند ت

 گويانه تر شود كه گمان نمي كنم شده باشد

 

 گفتگو با باقر پرهام درباره روزنامه آيندگان و

 در سياست و روشنفكري ايران  نقش همايون

 

 

 

تالش ـ آقاي پرهام! سالهاي فراوان و عرصه هاي گسترده حضورِ سياسي 

دهد تا از نگاه شما  ميعي هم شما و هم همايون اين امكان را به ما ـ اجتما

چهره  يک زندگي پرتنوع اجتماعي ـ سياسي, متعلق به يكي از فعالترين

هاي روشنفكري ـ سياسي كشورمان را مورد بررسي قرار دهيم. زندگي يي 

كه هر مرحله اش حامل اختالف نظرها و جدلهاي فراواني نيز هست. اين امر 

سازد. اما در ابتدا اجازه دهيد بپرسم, آشنائي  ميطبعاً گفتگوي ما را پُردامنه 

 شما با آقاي همايون از چه زماني آغاز و از چه مراحلي گذشته است؟
 

يك شمارة ويژه   تان در اختصاص دادنِ نخست اجازه بفرماييد به خاطر اقدام _باقرپرهام 

همايون، به قول انگليسي “ مورد“همايون، و به داريوش همايون به شما تبريك بگويم. 
است، يعني صحبت كردن از آن نه تنها آسان نيست،  controversialها، از موارد  زبان

هاي بسياري را، از چپ و راست،  ها و مخالفت بلكه بگومگوها و حتي احتماالَ كينه ورزي
ه بازار تهمت و برچسب خواهد كه در اين آشفت اي مي انگيزد. شجاعت اخالقي و حرفه برمي
اي را به بررسيِ زندگي،  اي برآن شود شماره ويژه سبيل اهللِ سياسي، نشريه هايِ في زني
، چپ نبوده كه هيچ، “راست“و “ چپ“ها و آثار مردي اختصاص دهد كه در غوغاي  شهياند

 سياسي نيز معاندان بسيار دارد.“ راست“در طيف 
ود كه شما براي طرف گفت و گو در اين داوري و ش مطلب از آن جهت بحث انگيزتر مي 

ايد كه او نيز، همچون خود همايون، اين روزها آماج گمانه  سنجش، كسي را در نظر گرفته

ها را به جان خريده و  هاي خصمانة سياسي است، و در طول يكسال گذشته، انواع حمله زني
ايد؟ به  براي اين كار در نظر گرفتهرد استثنايي. چرا شما مرا ادم برنياورده است، مگر در مو

“ هاي گستردة حضور سياسي ـ اجتماعي هاي فراوان و عرصه سال“نظر من فقط به خاطر 
شان از من  هاي“سال“شود ديگراني هستند كه هم  نبوده. زيرا تا آنجا كه به من مربوط مي

تر. حتي “ستردهگ“شان در مقايسه با من  سياسي ـ اجتماعي“ حضور“تر است، و هم “فراوان“
هستم  ۱۳۱۴من در مقايسه با خود همايون نيز كم خواهم آورد. زيرا من متولد   از اين بابت،

 يعني او چيزي بيش از هفت سال از من بزرگتر است.  ۱۳07و همايون متولد مهرماه 
سالگي، آزرده از حضور  ۱۴ـ ۱۳هايي كه همايون، به گفتة خودش، در سنين  در سال 

اش، مثل شعارنويسي بر در و ديوارهاي  پرستانه يگانه در تهران، اقدامات ميهنهاي ب ارتش
سالگي  ۱۸رسد كه در سن  هايش در اين زمينه به جايي مي شهر را شروع مي كند و فعاليت

هاي حفاظتي پيرامون اردوگاه متفقين در اميرآباد و استفاده از آنها براي  براي دزديدن مين
چنان بيباكي و جسارت جوانانه از خود   به سوي سربازان دشمن آنسازي و پرتاب  نارنجك

بيند كه آثار آن در  ها پايش به سختي آسيب مي دهد كه براثر تركيدن يكي از مين نشان مي
هايي بوده،  هايي كه همايون سرگرم چنين فعاليت بقية عمر با وي همراه است، آري، در سال

انده بودم و كودكي دبستاني بيش نبودم. من رام را نگذ يياين بندة بينوا هنوز تحصيالت ابتدا
مان در رودبار، ترجيح داده بودند مرا به  دير به مدرسه رفتم زيرا پدر و مادرم، در روستاي

مي كرد.  اش را در مسجد محل پهن مكتب بفرستند، پيش ماليي كه بساط درس و مشق
جزوات مذهبي گذراندم. اما، درست  من، در مكتب، دست كم تا دوسال، به خواندن قران و
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مثل همايون، كه پس از گذراندن سال اول دبستان، بدون توقف در سال دوم، يكسره به 
دانم چه تقديري كمك كرد كه پدرم به  كالس سوم رفته است، من نيز، پس از آن كه نمي

تن به رفتن من به مدرسه رضايت داد و راهي دبستان شدم، به دليل سواد خواندن و نوش
اي كه در مكتب و پيش مالي ده به دست آورده بودم، امتحان دادم و از  نسبت پيشرفته

همان پاييز ورود به مدرسه يك راست به كالس دوم رفتم. بدين سان، اگر چه عقب 
ام اندكي جبران شد، ولي در مقايسه با همايون و با توجه به فاصلة سني ميان ما،  ماندگي

داشتم. “ سياسي ـ اجتماعي“هاي “عرصه“به اصطالح متاخرتري در  “حضور“چنانكه گفتم، 
كرد و در خانوادة  دليل ديگرش هم البته واضح است: همايون در تهران و پايتخت زندگي مي

اي بارآمده بود. من در روستايي زاده شدم كه از امكانات اين  به نسبت مرفه و فرهيخته
 چناني محروم بود.

ام.  ي در عرصة سياسي ـ اجتماعي ايران داشته“حضور“است. من نيز با اينهمه، حق با شم 
شد كه دوران مبارزات گرم  هايي آغاز مي كه خانوادة ما به رشت رفت سال ۱۳۲6زيرا از سال 

سياسي، نهضت ملي شدن نفت و روي كار آمدن دكتر مصدق بود. و من، چنانكه در فرصت 

، ۱۴مرداد، سال سوم، شماره  ۲۸نامة ام )ويژه  گفته تالشديگري در همين مجلة 

اي بودم كه در كالس اول سيكل دوم  ساله۱6دانش آموز  ۱۳۳0( در ۱۳۸۲خرداد،تير،مرداد 
هاي  مدت سه سال، در كشاكش  ، حداكثر به۱۳۳۳تا  ۱۳۳0خواندم، و از  دبيرستان درس مي

ز آن پس، اين سياسي ـ حزبي )در سازمان جوانان حزب ايران در رشت( درگير بودم، و ا
سياسي را بوسيدم و كنار گذاشتم. در حالي كه همايون، پس از “ حضور“ها و “مبارزه“گونه، 

هاي حزبي ـ سياسي خود ادامه داده تا بعدها كه به  دوران نوجواني، همچنان به فعاليت
نگاري روي آورده كه خود شكل ديگري از حضور فعال در عرصة سياست است، و  روزنامه

 ، به وزارت رسيده كه ديگر عين سياست است. ۱۳57“ انقالب“، يكسال پيش از سرانجام
به بعد است،  ۱۳۴5، در واقع، از “هاي گستردة سياسي ـ اجتماعي عرصه“من در “ حضور“ 

به بعد تا امروز  ۱۳56آن هم نه در سياست، بلكه به عنوان مترجم و مؤلف، كه اوج آن از 
ام در اين دوره مشاركت در بنيادگذاري دورة  ـ اجتماعي اسييترين فعاليت س بوده، شاخص

( است. وجه ۱۳60تا تيرماه ۱۳56هاي  )سال“ كانون نويسندگان ايران“هاي  دوم فعاليت
من، كارهاي فرهنگي از نوع ترجمه و تاليف و چندسالي نيز تدريس در “ حضور“اصلي 

در هيات علمي )زيرا به التدريس نه عضويت  موسسات آموزش عالي، البته به صورت حق
ام نيز در دانشگاه به  دستور ساواک از اين امتياز محروم بودم و سرانجام حتي حضور فيزيكي

من “ حضور“صالح دانسته نشد و به سازمان برنامه رفتم( بوده است. اين جنبه از زندگاني و 
 ۲5كم بيش از  دستـ كه تا امروز نيز ادامه دارد ـ شايد به نسبت در خور توجه باشد، زيرا 

هاي فلسفه و  ام كه همگي در زمينه ها مقاله منتشر كرده تاليف و بقيه ترجمه( و ده۴كتاب )
 ارتباط نبوده است.  جامعه شناسي بوده، و بنابراين به امر سياست بي

اي از سوي شما به داريوش همايون از اين بابت در خورستايش  اختصاص دادن شمارة ويژه 
اش  ي در عرصة روزنامه نويسي است: كاري كه هدف“ديگر“قع آغاز كار است كه در وا

هاي معمول سياسي است؛ كاري كه  سنجش آگاهانه و اطالع دادن فارغ از حب و بغض
“ خائن“هاي معمول را بشكند و به جاي چراغ در دست گرفتن و دنبال “كليشه“خواهد  مي

“ راست“و “ چپ“عاالن سياسي ما ـ از گشتن ـ كه گويي بسياري از فضال و روشنفكران و ف
اند ـ فرض را براين بگذارد كه افراد را، در  هاي تخصصي گرفته ـ فقط در همين رشته ديپلم

  اش، چه ي، در حد امكانات زمانهسي بگيرد و ببيند هرك“جد“اند هرمقام و منزلتي كه بوده
ت كه اين كارِ شما باعث خدماتي ممكن است انجام داده باشد. باالخره، نكته سوم اين اس

هاي پيشين برقرار شود، از راه بررسي،  هاي جديد و نسل مي شود تا نقطة اتصالي ميان نسل
 هاي مصنوعاً ايجاد شده. از راه تحليل ابژكتيو و كوشش براي پركردن گسست

هاي “ سال“شايد به همين دالئل، بويژه دو دليل اخير، باشد كه شما ديگراني را كه  
ايد و به سراغ من  اند ناديده گرفته تري در مقايسه با من داشته گسترده“ حضور“تر و “نفراوا“

هاي داريوش همايون داشته باشيم. البد  ايد تا با هم مروري برزندگاني و آثار و فعاليت آمده
ايد كه من اگر چه ممكن است از لحاظ دانش و تجربه در حدّ ديگران نباشم ـ كه  فكر كرده

تعارف ـ امتيازكي دارم: كوشش صميمانه براي غلبه بر  ستم ـ اما در يك نكته ـ بيحتماً ني
سال گذشته در روح ملي ما ايجاد شده از راه بازنگري در  60/70هايي كه در  بست شقاق بن

ت لهجه در بيان حقيقت كه به تدريج حهاي قبلي با نگاهي ابژكتيو به مسائل و صرا آموخته
وجودي در من تبديل شده است. اين طرز نگرش البته دردسرهاي  به نوعي بينش ذاتي و

زيادي براي من آفريده، از جمله بسياري از دوستانم را از من رنجانده است، چون من در كار 

حقيقت اهل هيچ گونه معامله و مجامله نيستم. يك نكته ديگر را نيز ناگفته نگذارم. من 
ام و به سياست به  است را سالهاست كه سپري كردهانگار جواني در سي دوران پرشور و ساده

عنوان عاليترين پديدة انساني به ديدة يك عالم علوم تجربي در آزمايشگاه مي نگرم نه با 
شخصي خويش است ـ احساسي كه البته “ احساس“نگاه يك هنرمند كه شيفته و مجذوب 

“ ايمان“ؤمن سرسپرده به در مقام خود بسيار با ارزش است زيرا هنرآفرين است ـ يا يك م
مذهبي خويش ـ كه آن نيز در مقام خودش ستودني است ـ يا يك فعال حزبي باورمند به 

بهشت “بندد و جز ناكجاآباد  روي مسائل ديگر مي اش را به ئولوژي حزب خود كه چشم ايده
ت بيند. سياست از ديد من عرصة ممكنا چيز ديگري را نمي“ آرمانشهر آينده“يا “ آغازين

ها. بنابراين، سياست و اعتقاد سياسي مذهب  است نه پهنة آرزوها و پندارها و ناكجا انديشي
اي از تاريخ به سر  نيست كه نتوان يا نبايد تغييرش داد ـ هر چند كه ما اكنون در مرحله

بريم كه انتخاب مذهب نيز ديگر امري از سرآگاهي و گزينش شخصي است، يعني كه به  مي
ان تغييرش داد ـ سياست، نگاه به مسائل روز و زمانه است، و همچنان كه تو راحتي مي

توانند و بايد تغيير كنند،  كنند، باورهاي سياسي نيز مي روند و تغيير مي ها مي روزها وزمانه
اند و كار گزينش  اند و كار دل، يا ايمان وگرنه باور سياسي نيستند، احساس و عاطفه

محصول عقل و تدبير. عين كار مجنون كه همة وجودش واله و اگزيستانسيل و وجودي، نه 
اي نداشته است ـ چيزي  شيداي ليلي بود و به غير از خوبي ليلي ـ كه گويا از زيبايي نيز بهره

 ديد. نمي
ها از اخالق و  شما به گمان من، با انتخاب من براي اين كار، گوشه چشمي به همين جنبه 

بته اين را احترامي به خودم تلقي مي كنم و از اين بابت از شما ايد، من ال روحيات من داشته
ام را در اين مورد، با  سپاسگزارم. اميدوارم در خور اين اعتماد و احترام باشم و بتوانم وظيفه

بيطرفي و بدون واهمه از هياهوي كساني كه هميشه هستند و خواهند بود، و تنها در تعهّد 
در حد توان خودم انجام دهم. با عرض معذرت از شما و نسبت به حقيقت، به درستي و 

خوانندگان به خاطر اين توضيحات مقدماتي تا حدي طوالني ولي به نظر من ضروري، 
 تان.  اكنون بپردازم به پاسخ به سوآل اول

مي شناختم، نه از  آقاي داريوش همايون را دورادور از طريق نام او“ انقالب“من، پيش از  
د كه ايشان، در دورة چند ماهي كه من ـ در زمان تصدي رياست دانشگاه نزديك. هرچن

تهران توسط دكتر عاليخاني ـ معاون آقاي دكتر فيروز توفيق در موسسة مطالعات و 
اي به  دانم به چه مناسبتي گذارش براي جلسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران بودم، نمي

يك بار ايشان را از نزديك ديدم. جز اين  افتاده بود و همان جا نيز همان“ مؤسسه“
، “انقالب“ميالدي، يعني حدوداً نه سال پس از  ۱۹۸۸ام با آقاي همايون تا سال  آشنايي

، و سپس وزير آيندگانچنانكه گفتم، آشنايي از راه نام و به عنوان بنيانگذار و نويسندة 

 . اطالعات و جهانگردي در كابينة آقاي دكترجمشيد آموزگار بود
ها براي ادامة تحصيل ـ و همسرم نيز ناگزير براي همراهي با آنان  ، كه بچه“انقالب“بعد از  

براي اولين  ۱۹۸6ـ از ايران خارج شدند، من تا مدتي همچنان تنها در ايران ماندم. در سال 
بار به مدّت سه ماه به فرانسه سفر كردم و پس از سر و صورت دادنِ مختصري به زندگي 

( در آلزاس بودند ـ دوباره به ايران Selestat) ام ـ آن زمان ساكن شهرک سلستا دهخانوا
براي بار دوم به فرانسه آمدم. در اين سفر ـ كه بسيار پر ماجرا بود و بيان  ۱۹۸۸برگشتم. در 

جزئيات آن در اين جا ضرورتي ندارد ـ وضعي پيش آمد كه نخست به فرانكفورت در آلمان، 
در حومة پاريس “ مونروژ“ام به پاريس آمدم و در  رگ و سرانجام با خانوادهسپس به ستراسبو

مستقر شديم. يادم مي آيد كه پيش از اين سفر، هنگامي كه هنوز در ايران بودم، در همان 
شوراي ملي “ايام مصادف با ورود بني صدر و مسعود رجوي به پاريس و اعالم تشكيل 

مي نگريستم. از مالحظة صفت،  به ديدة تحسين“ دينمجاه“، من هنوز به مبارزه “مقاومت
اميدوار شده بودم كه رهبران اين سازمان، با استفاده “ شوراي ملي مقاومت“در عنوان “ ملي“

شان در برابر استبداد مذهبيِ آخوندها تا آن لحظه  از محبوبيت و مشروعيتي كه با ايستادگي
با نظام واليت “ ملي“تا ابتكار يك مبارزة واقعاً  اند به دست آورده بودند، به راستي بر آن شده

را به ظرفي براي سازماندهيِ همة “ شوراي ملي مقاومت“فقيه را به دست بگيرند و 
تبديل كنند. روي اين توهمات، در “ ملي“نيروهاي خواهان نظام دمكرات سكوالر در قالبي 

موسوي تبريزي هر روز  ايدري در تهران، كه الجوردي و آق هاي دربه همان روزها و شب
تا  ۳0سپردند، نشستم و مطلبي نوشتم كه حدود  هاي اعدام مي ها و صدها نفر را به جوخه ده
رود كه براي تايپ آن به احمد شاملو مراجعه كردم و او  صفحة تايپ شده بود. يادم نمي ۴0

گونه ترتيب  دانم چه برد نمي دوشي به سر مي دري و خانه به كه خودش مانند من در دربه
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تشكيل شوراي ملي “تايپ شدن آن صفحات را داده بود. عنوان آن مطلب، اگر اشتياه نكنم، 
اي  (. روح مطلب به لزوم نوعي اتحادملي و مبارزه۱بود)“ مقاومت و وظايف نيروهاي سياسي

گشت. به نيروهاي  سراسري با مشاركت همة نيروهاي الئيك و معتقد به دموكراسي برمي
نيز “ مجاهدين خلق“ين مقاومتي متشكل شوند و به چنوصيه شده بود كه در سياسي ت

سفارش شده بود كه سعة صدر سياسي از خودشان نشان دهند و از نيروي سازماندهي و 
استفاده كنند. از اين مطلب “ ملي“تشكيالتي خود براي ايجاد يك شوراي مقاومت واقعاً 

اش  يا ده نسخة فوتوكپي تهيه كردم. يك نسخه تايپ شده با ترس و لرز فراوان حدود هشت
را به نمايندة سازمان مجاهدين خلق كه تا دو هفته پس از كشته شدن موسي خياباني و 

هاي ديگرش را  ( و نسخه۲) داد دادم اشرف و ديگران به ديدارهاي خود با من ادامه مي
سياسي متعدد چپ در  هاي از دوستان و آشنايانم كه حدس مي زدم با سازمان توسط كساني

كردم چيزكي  كه در آن ايام هنوز ساده لوحانه خيال مي“ چپ“هاي  ارتباط هستند به سازمان
(. به چه عنوان؟ به عنوان مثالً نوعي مصلحت ۳شود اميدي به آنها بست) هستند و مي

انديشي ملي و ارائة طريق از سوي كسي كه اگر چه حزبي نيست ولي دستي، هر چند از 
در واقعيات سياسي ـ اجتماعيِ ايران دارد و نگران است كه جنبش آزاديخواهي ملت ما  دور،

العملي از خود نشان داديد گيرندگان  يك بار براي هميشه مالخور نشود. اما اگر شما عكس
 العملي نشان دادند: دريغ حتي از يك كلمه اعالم وصول! ها نيز عكس آن نسخه

به اروپا آمدم، فكرم اين بود كه از فرصت  ۱۹۸۸ي كه در سال باري، به همين سابقه، هنگام 
هاي سرشناس و فعال سياسي از  ام در خارج استفاده كنم و در حدود امكان با چهره اقامت

چپ و راست تماس بگيرم و فكري را كه در لزوم يك مبارزة ملي و سراسري در آن 
اي با آنان پيش بكشم. و ببينم تا چه  اي كه به آن اشاره كردم مطرح شده بود به گونه نوشته

خواستم ببينم آيا فعاالن سياسي و روشنفكران ما در خارج از كشور به  حد خريدار دارد. مي
اند كه حاضر به كنار گذاشتنِ  خطر واقعي استقرار يك نظام ديني در ايران آن قدر پي برده

ت يك ائتالف ملي دست به ئولوژيكي خويش باشند و در جه اختالف نظرهاي سياسي و ايده
فداكاري بزنند؟ مبارزه با آخوند كار يك تن و يك گروه خاص نبود، به اقدامي ملي نيازمند 

 هاي سياسي معتقد به حاكميت مردمي در آن شركت كنند. بود كه همة جناح
ر با رفتن به عراق و استقرار در آنجا، متاسفانه خود را در وضعيتي قرا“ مجاهدين“از نظر من  

داده بودند كه امكان هيچ گونه همكاري با آنان وجود نداشت، زيرا عراق در حال جنگ با 
گونه مي شد با كساني كه به  هايي از ميهن مارا در اشغال داشت. چه ايران بود و بخش

كردند همكاري كرد. جز اين، و جز حزب توده  دشمن روي آورده بودند و با آن همكاري مي
و سلطة عوامل بيگانه در آن مانع هرگونه اعتمادي به آن مي شد ـ بقية  اش ـ كه فساد ذاتي

بخش طرفدار   هاي سياسي، بويژه چپ مستقل، مليون و سلطنت طلبان، خصوصاً گروه
توانست  كه مي ندشان، همگي به نظر من يك وجه مشترک اساسي داشت پادشاهي مشروطه

روهايي الئيك و طرفدار حاكميت ملي و ها همگي ني محور عمدة يك اتحاد قرار گيرد: اين
مردمي بودند كه با قانون اساسيِ آخوندها رسماً نفي شده بود. به عبارت ديگر، تضاد اصلي 
 در آن مقطع ـ و حتي هم اكنون ـ به نظر من تضاد نيروهاي الئيك و طرفدار مشروعيتِ

ها و  اي )يعني تودهمبتني برآراء مردمي بود در برابر نيروهاي ارتجاع مذهبي و سياسي 
خواست ايران را به عصر  شان كه با ارتجاع مذهبي همكاري داشتند و دارند( كه مي همفكران

اي كه با روي كار آمدن آخوند و به  پيش از مشروطيت برگرداند. بنابراين، در شرايط ويژه
ه بود، برخاسته از آراء شهروندان و حاكميت مردمي شكل گرفت دنبال آن با نفي مشروعيتِ

توانستند  اين نيروهايي كه نام بردم به نظر من نيروهايي بودند كه از لحاظ تاريخي مي
متحدان بالقوه در برابر ارتجاع باشند. و من، به همين دالئل، نه تنها هيچ گونه اكراهي را در 

راست سلطنت طلب و “تا “ چپ“هاي شاخص اين نيروها، از  مالقات و ديدار با چهره
“ ايدة“دانستم، بلكه برعكس، مشتاق اين گونه ديدارها بودم تا ببينم  روا نمي“ واهمشروطه خ

من كه گفتم به آلمان رفتم و در فرانكفورت و  ۱۹۸۸قدر خريدار دارد. ماجراهاي سفر  من چه
كلن و ماين با جمعي از ايرانيان از نزديك آشنا شدم و گفت و گو كردم، سپس به 

ام به پاريس، فرصتي پيش آورد كه با بخش مهمي از ستراسبورگ رسيدم و سرانج
در خارج از كشور در ارتباط قرار بگيرم . وارد جزئيات اين ديدارها و “ اپوزيسيون“هاي  چهره

اتفاقات جالبي كه در فرانكفورت، ستراسبورگ و پاريس پيش آمد نمي شوم، چون بحث 
شاره كنم كه به دنبال ديدار با ديگري است و بايد در فرصتي ديگر باز شود. همين قدر ا

، اين “سلطنت طلب“يا “ راست“هاي شاخص در طيف سياسي معروف به  برخي از چهره
ي بود كه انكس از شمار معدودشانس را داشتم كه با داريوش همايون از نزديك آشنا شوم. او 

من طي  هاي پس از آن ـ كه و دوستي ما از همانجا آغاز شد و سال تندحرف مرا جدّي گرف
بردم  آنها ميان اروپا، آمريكا و ايران در رفت و آمد بودم و هرسال بيشتر در ايران به سر مي

تا در خارج ـ همچنان ادامه يافت، تا امروز كه با هم ارتباط دوستانة مستمر داريم. در ژوئن 
هاي آمريكايي و  در كنفرانس شاخه“ حزب مشروطة ايران“، من به دعوت او و ۲00۳

شد به صورت سخنران مهمان شركت  داي اين حزب كه در لوس آنجلس برگزار ميكانا

منتشر شده است هر چند كه  راه آيندهم كه در روزنامة دكردم و مطلبي هم در آنجا ارائه دا

 ام.  اي از اين روزنامه را دريافت نكرده خود من هنوز نسخه
ـ كه به  ۱۹۸۹امة آن تا اوائل سال من به اروپا و اد ۱۹۸۸خالصه كنم: سفر پرماجراي سال  

ام در خارج از كشور در جلسة كانون نويسندگان ايران در تبعيد در پاريس،  نخستين صحبت
اش را با بسياري از  اي كه خطوط كلي“ايده“ـ انجاميد، از لحاظ  ۱۹۸۹ژانوية  ۲0گمانم 

ه در ميان مبارزان سياسي به صورت اظهار نظرهاي سياسي و گفت و شنودهاي دوستان
و “ مجاهدين“و “ چپ“گذاشتم نوميد كننده و از سوي افراد و نيروهاي معروف به 

هاي در تبعيد سرآغاز روند تهمت و افترا و ترور شخصيت عليه من بود كه از طريق  كانوني
هاي ادبي داخل كشور كه آن زمان به خارج رفت و آمدي داشتند حتي به داخل  برخي چهره

توانست به جايي برسد زيرا جمهوري اسالمي  صل فكر نيز در آن زمان نمينيز كشيده شد. ا
هاي  در جنگ با عراق بود و از حمايت داخليِ مردم در يك بسيج ميهني برخوردار، و زخم

تر از آن بود كه در يك چشم انداز ملي بلند  هاي سياسي نيز تازه گذشته در بين گروه
ها  خود را به همدلي بدهد. زمان الزم بود تا تجربه نگر به فراموشي سپرده شود و جاي مدت

در آن مقطع زماني نمي “ ايده“ها به يكديگر نزديكتر شود. بنابراين آن  به آگاهي برسد و دل
توانست به جايي برسد و به جايي هم نرسيد. من نيز سرخود گرفتم و راه خود در پيش، و در 

ايران اقامت داشتم ـ به كار ترجمه و تاليف هاي پس از آن ـ كه گفتم بيشترش در طول سال
ها براي من اين بود كه از  ها و بحث ها و گپ زدن و روشنگري پرداختم. تنها فايدة آن تماس

خالص شدم و فهميدم سرآمدان و فعاالن اين “ چپ“توهمات خودم نسبت به چيزي به نام 
لت و كشور ما شده است، به جريان در خارج از كشور، در اين بال و بحراني كه دامنگير م

بيشتر “ هاي معني شناسي )سمانتيك( زبان آوري و بندبازي“ گفتة زيباي همايون به
هاي اصولي و واقع بينانه از آنچه در ايران مي گذرد. اين بود كه  اند تا به دريافت دلبسته

ديدم  اي روي آوردم كه مي شان بخشيدم، و به دوستان تازه عطاي بيشترشان را به لقاي
بيشتر هواي ايران دارند و سرشان براي شنيدن حرف حساب درد مي كند. يكي از اين 

 دوستان تازه كه ارادت من در ساليان اخير به او بيشتر شده همين داريوش همايون است. 
 

تالش ـ نظر شما بعنوان فردي اهل قلم در عرصه سياست و فرهنگ نسبت 

 حيات آن در ايران چيست ؟ به نقش روزنامة آيندگان در يک دهه 

با توجه به وجود دو قطب مطبوعاتي نظير كيهان و اطالعات كه در زمان  

گذشت, اين روزنامه از  ميدر جامعه  ها تأسيس آيندگان از حضورشان سال

چه ويژگي برخوردار بود كه بعنوان گامي نو در عرصه روزنامه نگاري ايران 

نامه نگاران و روشنفكران از آن به ارزيابي شده و امروز بسياري از روز

 كنند؟ميي ارزشمند و موفق ياد  ا عنوان روزنامه
 

، اجازه بفرماييد چند نكتة الزم آيندگانپيش از وارد شدن به بحث در بارة  ـ باقر پرهام

مان مربوط مي شود به عنوان مقدمه بگويم. به نظرمن، زندگي داريوش  را كه به روش بحث
از دو لحاظ بايد مورد توجه قرار گيرد: يكي از لحاظ شخصيت وي به عنوان همايون تا امروز 

نگار و تحليلگر مسائل سياسي؛ ديگر از نظر تصدي مقام وزارت، يعني دست  روزنامه
اندركاريِ مستقيم وي در امر مديريت سياسيِ كشور در دوران محمدرضاشاه پهلوي. هر 

به نوبة خود از دو ديدگاه زماني مطرح مي  ع نخست، نيزوها، بويژه موض دوي اين موضوع
، كه داريوش همايون در واقع جزوي از دستگاه قدرت سياسي است؛ “انقالب“شوند: پيش از 

است و “ اپوزيسيون“هاي  كه همايون نيز مثل ما از شمار شخصيت“ انقالب“و پس از 
 سرگرم مبارزه با نظام كنوني ايران. 

سياسيِ همايون بايد به  _هاي اجتماعي  از فعاليتنكته دوم اين است كه در بحث  
الي مطالب  اش، كه در البه هاي روان شناسيِ شخصيت هاي فردي، يعني جنبه ويژگي

  يافت توجه كرد. توان به آنها دست اش مي مربوط به زندگينامه
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اش را  اي است. تحصيالت من از همين نكتة دوم شروع مي كنم. همايون مرد تحصيلكرده 
، با استفاده ۱۳۴۴رشتة حقوق تا درجة دكترا در دانشگاه تهران انجام داده، سپس در سال  در

  به مدت يك سال به دانشگاه“ توسعة سياسي“ار بورسي براي ادامة مطالعات در زمينة 
هاروارد در آمريكا رفته است. ولي بيوگرافي او نشان مي دهد كه وي بيشتر مرد عمل بوده و 

 جسورانه آمادگي داشته است. هاي براي اقدام
هاي رفاقتي ـ كه شايد  هايش در دوران جواني در قالب گروه اي از اين گونه اقدام به نمونه 

 Streetيادآور چيزي باشد كه برخي از جامعه شناسان آمريكايي از آن با عنوان 

Corner Society اي كردم. همين هاي سياسي ـ اشاره اند، گيرم با هدف ياد كرده 
پرستانه است كه در آن روزگار جواني ـ كه كشور عرصة فعاليت  هاي وطن گونه احساس
هايش  هاي كمونيستي بوده است ـ همايون را به ادامة فعاليت هايي با انديشه احزاب و گروه

ها و  زاده مي كشاند. او نخستين مقاله ، به رهبري دكتر داوود منشي“سومكا“در قالب حزب 
منتشر كرده است. پس از گرفتن ليسانس حقوق به “ سومكا“ر نشرية هايش را د نوشته

روزنامة اطالعات مي رود و به كار بازخواني و تصحيح مقاالت مي پردازد. سپس، از 
( و انتشار سري كتابهاي جيبي را به عهده ۱۳۴0اطالعات به موسسه فرانكلين مي رود )

اش شركت  بوعات در مرحلة بنيانگذاريسنديكاي نويسندگان مطدر گيرد. در همان ايام  مي
هاي اوائل دهة چهل  مي كند و دو دوره به سمت دبيري اين سنديكا انتخاب مي شود. سال

هاي اصالحي شاه كه مهمترين آنها اصالحات ارضي و  مصادف است با گرماگرم برنامه
يق كودكي تغييرات مثبت در مقام اجتماعي زنان بود. همايون كه به دليل مطالعات و عال

را در دورة كودكي مطالعه كرده است( سخت شيفتة فكر  پيرنيا)گويا تاريخ ايران باستان 

ترقيات ايران و تحوالت دوران رضاشاه بوده، با اصالحات دهة چهل محمدرضاشاه، بيش از 
پيش به عملگرايي، در معناي مشاركت در كارها و همنوايي با دستگاه حاكم، مي گرايد و 

يز در دفاع از اصالحات شاه مي نويسد. خالصه اين كه ما با آدمي اهل عمل و مقاالتي ن
ها را هم از دوران جواني داشته  يگايم كه اين ويژ جو و بي محابا مسؤليت پذير طرف مخاطره

شخصيت “ ميهن“ايران و عالقه به عظمت و آباداني “ ايده“اي از  ها بر پاية نگره و همة اين
 . او را شكل داده است

گردد، در  كه وي از آمريكا باز مي ۱۳۴۴هاي شخصيتي، از همان سال  نمود اين ويژگي 
هاي همايون به خوبي آشكار است. پس از بازگشت ، به دعوت هويدا و اسداهلل  گيري ميتصم

است با  آيندگانها تاسيس روزنامة  علم با هر دو مالقات مي كند و نتيجة همين مالقات

حضور “، و آيندگاندر سرماية “ درصدي 5۱اكت دولت با سهم پيش شرط شر“پذيرش 

اين نمايندة دولتي گويا حتي از سوي “. نمايندة دولت در آن روزنامه جهت كنترل آن
هايي  آمده است. تاكيد من براين نكته براي آن نيست كه نفس چنين مشاركت مي“ ساواک“

استقالل روزنامه بهتر است چنين را محكوم كنم. هرچند كه در كار مطبوعات و براي حفظ 
جويي و  هايي در كار نباشد. تاكيد من بيشتر آوردن مثالي است در باب مخاطره مشاركت

مي  هاي روانشناختي او بوده. مالحظه محابا مسئوليت پذيريِ همايون كه گفتم از ويژگي بي

مي ناميد “ و ملت شاه انقالب“فرماييد: در روزگاري كه آغاز اصالحات شاه ـ كه خود آن را 

ـ و اقدامات نخست وزير او اسداهلل علم در پيشبرد همان اصالحات، كار را به مقابله جويي 
ايجاد كرده است، بسيار دل و  ۱۳۴۲خرداد  ۱5با روحانيت كشانده و حوادثي حادّ چون 

اي با  خواهد كه كسي اين فضاي سياسي را ناديده بگيرد و در تاسيس روزنامه جرأت مي
لت شريك شود و بپذيرد كه اكثريت سهام از آن دولت باشد و حضور نمايندة دولت را ـ دو

بيند از سوي ساواک آمده است ـ در دستگاه مديريت روزنامه تحمل كند. به  كه خود مي
البد بيدرنگ “ خائن شناسي“ها و دكترهاي متخصص در رشتة  همعشق چه چيزي؟ ديپل

“ ايدة“گويم به عشق همان  بوده. اما من مي“ خائن“ خواهند گفت براي اين كه خودش هم
ايران در قالب توسعة رضاشاهي كه به نظر من، چنانكه بعد به آن خواهم پرداخت، همايون 

را به غلط از دورة رضاشاهي به دورة محمدرضاشاهي نيز “ قالب توسعه“مباني فكريِ همين 
توان  اش در كجاست و چرا نمي رهدهد و در آن زمان ملتفت نيست كه اشكال نگ تعميم مي

به مفهوم “ توسعه“مرداد را ايران آغاز روي كارآمدن رضاشاه تلقي كرد و از  ۲۸ايران بعد از 
اقتصادي ـ اجتماعيِ كلمه محملي براي توجيه خيلي چيزها ساخت. ولي اين موضوعي است 

انم و ببينم تأسيس تان بم قالب سوآل دركه بعد به آن خواهم پرداخت. عجالتاَ بهتر است 

 چه دستاوردهاي مثبتي داشته است.  آيندگان

درصد سهام مال دولت بوده، و بقيه را گويا با دوسه تن با مشاركت خود همايون  5۱گفتم  
در خارج “ انقالب“قرار بوده است تامين كنند. اما توضيحات خود همايون در اين باره پس از 

اند و تنها همايون باقي مانده  به زودي كنار كشيده دهد كه آن دوسه تن از كشور نشان مي
بايست بيشتر از مقولة خودسانسوري  درصد سهام كه كنترلي نيز ـ كه مي 5۱است و دولت با 

كرده است. منظورم از سانسور در اينجا البته هنوز سانسور سياسي عمومي  اعمال مي ـباشد 
گويا امري پذيرفته و رسمي بوده  نيست كه سيطرة آن برمطبوعات در دوران مورد بحث

 است، و بعداَ به آن خواهم پرداخت. 

اش. خود همايون فهرست  در كادر استخدامي آيندگانرسيم به سردبيران و همكارن  مي 

به نسبت كاملي از اين افراد ارائه كرده كه من در جاي خود به نقش و اهميت بعدي 
تر است به چند نكتة ديگر كه از مقولة شان اشاره خواهم كرد. در اين جا به چندتاي

 تواند باشد بپردازيم.  مي آيندگانهاي  نوآوري

اند، و برخي  بوده“ چپ“نكتة اول استفاده از افرادي است كه به گفتة خود همايون از طيف  

 آيندگاناند در  از آنان به دليل گرفتاريِ سياسي و نداشتن امكان كار در جاي ديگر توانسته

گرايش تند چپ داشت “گويد مرحوم صالحيار  و درآمدي پيدا كنند. همايون مي ممر معاش
پس از آزادي از زندان به دليل “يا فيروز گوران “ آمد. ولي در همكاري ما مانعي به شمار نمي

اش خودداري كرد و من به سفارش ايرج  هاي سياسي، موسسة كيهان از بازپذيرفتن فعاليت
ها گماردم كه  هان، اورا به دبيري بخش خبر شهرستانين كتبريزي، رئيس بخش شهرستا

گويد مرحوم دكترشاپور زندنيا نيز گويا به دليل همكاري با  يا مي“ بسيار خوب اداره كرد.
اي كه وي در نظر داشته انجام دهد به زندان افتاده بود،  سپهبد بختيار و اقدامات مسلحانه

 “. درآمد گانآيندبه استخدام “پس از آزادي از زندان 

بوده كه بيشتر به “ آيندگان ادبي“و بعدها “ مقاالت وفرهنگي“نكتة ديگر انتشار بخش  
پرداخت. اين بخش براي اهل نظر و  كارهاي ادبي و هنري و نقد و معرفي كتاب مي

اي داشت، و پيش از آن كه زنده ياد هوشنگ وزيري سردبير  روشنفكران و دانشجويان جاذبه

ام را در زمينة  آيد وقتي نخستين ترجمه شد. يادم مي از سوي او اداره ميشود  آيندگان

جامعه شناسي منتشر كردم، هوشنگ وزيري نقدي براين ترجمه نوشت و از كار مترجم 
 ستايش كرد. 

نكتة سوم، ايجاد بخش ويراستاري بود كه در مطبوعات ايران سابقه نداشت. نثر  
به اصطالح  و در و پيكر  شتن نظام ويرايشي معموالَ بينگاري ايران به دليل ندا روزنامه

شد. حسين مهري،  الخط در آن چندان رعايت نمي بود كه بويژه قواعد رسم“ شلخته“

اند كه  بودهآيندگان  هوشنگ وزيري و قاسم هاشمي نژاد از نخستين گروه ويراستاران

 كوشيدند نثري درست و جا افتاده در روزنامه به كار رود.  مي
از اين نكات كه بگذريم، پس از گذشت اين همه سال و بيخبري، و با توجه به اين كه  

در اين گوشة دورافتاده از ايران كه من در آن  آيندگانهاي منتشر شدة  مجلدّات شماره

هستم در اختيارم نيست تا دست كم نگاهي سريع به آنها بيندازم، بايد بگويم قضاوت در بارة 

ديگر برايم دشوار است. به همين دليل، ترجيح دادم از كسي كه دست  از جهاتآيندگان 

دانستم شايد با طرح جزييات  اندر كار و مطلع بوده بپرسم تا آنچه را كه من به طور كلي مي
نگاري ما  هاي خوب روزنامه بيشتري تكميل كند. خوشبختانه شانس آوردم و يكي از چهره

آلمان به من زنگ زد كه احوالي بپرسد.  ازين روزها هم بوده هم آيندگانكه از همكاران 

ها و  تواند به پرسش منظورم سيروس علي نژاد است. وقتي فهميدم در آلمان است و مي

پاسخ بدهد از او خواهش كردم نظرش را در اين باره آيندگان هاي من در مورد  كنجكاوي

هرباني اين كار را كرد و حتي به به طور فشرده بنويسد و برايم فاكس كند. او نيز در كمال م
اش اگر بخواهم با ذكر نام خود او در اين مصاحبه استفاده كنم.  من اجازه داد كه از مطلب

هاي موجود در  بندي كنم و نتايج الزم را از مجموع داده بنابراين، پيش از آن كه من جمع
دوستم سيروس علي بارة آيندگان به عرض شما و خوانندگان برسانم بهتر است عين نظر 

دبيران “اش از وي به عنوان يكي از  نژاد را بخوانيد كه خود همايون نيز در مصاحبه
 ياد كرده است. “ هاي روزنامه بخش

 سيروس علي نژاد مي نويسد:  

به  46حضور روزنامه آيندگان در عرصه مطبوعات آن روز كشور در سال » 

آيندگان، »ول به اين لحاظ كه چند لحاظ رويداد با اهميتي تلقي مي شود. ا

اين جمله كه در گيومه گذاشته «. روزنامه صبح را وارد تصوير مطبوعات كرد

است و  52ام تيتر مصاحبه اي از همايون در باره روزنامه آيندگان در سال 

به نظر من درست است چرا؟ براي اينكه تا پيش از انتشار آيندگان، ما در 
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اشتيم و روزنامه هايي كه صبح ها منتشر مي واقع فقط دو روزنامه عصر د

شدند در واقع روزنامه نبودند. حالت عمومي نداشتند. بيشتر حالت خصوصي 

داشتند. در تيراژ بسيار كم منتشر مي شدند. حجم قابل توجهي نداشتند. 

نمي خواند.  مطلب مهمي در آنها چاپ نمي شد. كسي صبح ها روزنامه

نمي شود مگر آنكه  نا بخشيد. اين حرف درکآيندگان به روزنامه صبح مع

شما فضاي روزهاي انقالب و پس از آن را در نظر بگيريد. در زمان انقالب 

يعني ده دوازده سال بعد از تولد آيندگان چند روزنامه منتشر شدند كه 

بود كه صبح ها منتشر مي شد. روزنامه « بامداد » احتماال مهمترين آنها 

آنقدر عادي شده بود كه هم مردم و هم ناشران  صبح در زمان انقالب

ترجيح مي دادند روزنامه خود را صبح ها منتشر كنند. اساساً هم خوانندگان 

به روزنامه صبح احتياج بيشتر دارند براي اينكه شب در مهماني و زندگي و 

خواب مي گذرد و وقتي بيدار مي شويد مي خواهيد بدانيد دنيا چه خبر است. 

ع تا پيش از انتشار آيندگان در ايران مفهومي نداشت. ولي بعد از اين موضو

انتشار آيندگان آهسته آهسته چنان معني دار شد كه تمام روزنامه هاي مهم 

بعد از انقالب مانند جامعه، نشاط، خرداد، صبح امروز و ... همه صبح ها 

ستگي منتشر شدند. بعد از ظهر كه وقت مرده است كه بيشتر به كار رفع خ

براي همان دو روزنامه سنتي ماند. نقش آيندگان در اين  مي آيد در واقع

زمينه جسورانه بود. براي اينكه مردم عادت نداشتند صبح ها بروند روزنامه 

بخرند. بنابراين اين ترس وجود داشت كه روزنامه صبح بماند و باد كند و 

اين براي آنكه  آيندگاني ها خود به اين موضوع واقف بودند و با وجود

روزنامه صبح را باب كنند دست به اين كار زدند. روزنامه هاي سنتي هم تا 

پيش از انتشار آيندگان خيال شان راحت بود كه رقيبي ندارند و روزنامه 

هاي خود را در شهرستانها با خيال راحت گاه تا دو روز بعد منتشر مي 

احساس خطر كردند كه در  كردند. همين روزنامه ها از آمدن آيندگان چنان

زمان تولد آيندگان ناچار شدند شبها كار كنند و در روز دو شماره توليد كنند 

يكي صبح ها كه براي شهرستان ها مي فرستادند و ديگري عصرها كه در 

تهران توزيع مي شد. البته بعد از چندي اين تب و تاب كاستي گرفت و آنها 

ه هر حال حضور آيندگان جنب و جوشي به روال عادي خود بازگشتند ولي ب

 در مطبوعات سنتي در افكند و خود نيز آهسته آهسته جاي خود را باز كرد. 

 

اهميت ديگر آيندگان در اين است كه همانگونه براي زمان انتشار خود  

تصميمي نو و بي سابقه گرفت، در زمينه عملكرد نيز راه كامال بي سابقه اي 

چه بود؟ عرض مي كنم. روزنامه هاي موجود سنتي در پيش گرفت. اين راه 

در حالي كه تا بن دندان راست بودند اما راست بودن خود را از چشم 

خواننده پنهان مي كردند. براي اينكه روز نامه اي كارش مي گرفت كه هم 

آواز چپ ها باشد. آيندگان تكليف خود را از همان اول روشن كرد. و بي پروا 

نمي  روزنامه راست است و شتر سواري دوال دوال همنشان داد كه يک 

شود. اين كار البته به ضرر آيندگان تمام شد و پشت سر همايون بسيار 

حرف ها زدند اما او با اين كار خود جوي را شكست و نشان داد كه آدم 

بخصوص روزنامه نگار بايد تكليفش با خودش و با خواننده اش مشخص 

يچ انقالبي در آن زمان بطور آشكار نداشت. در باشد. چنين جسارتي را ه

واقع آيندگان اولين روزنامه اي بود كه نخواست عقايد خود را از 

خوانندگانش پنهان كند و آنها را بفريبد. ديگران ضمن اينكه راست بودند از 

آشكار كردن مواضع خود مي ترسيدند. انگار بر حق نبوده باشي و از زور 

شي. آيندگان از نشان دادن چهره واقعي خود هيچ ناچاري راست شده با

ابايي نورزيد و ترسي به خود راه نداد. اين هم بعدها تأثير بسيار مهمي در 

روزنامه نگاري ايران گذاشت چنانكه در زمان انقالب روزنامه هايي منتشر 

شدند كه آشكارا ليبرال بودند و نمي خواستند ليبرال بودن خود را پنهان 

 بته نماندند چون فضا اجازه نداد.كنند. ال

 

اهميت سوم روزنامه آيندگان در اين بود كه اين روزنامه اولين روزنامه 

مرداد به حساب مي آيد. اين روزنامه بطور  28فكري كشور پس از كودتاي 

جدي به مباحث سياسي و فرهنگي پرداخت. مبحث سياسي و فرهنگي به 

طبوعات دوره ماشد. پيش از آن گمان من با روزنامه آيندگان وارد م

چيزهايي گفته و نوشته مي شد اما ال به الي مطالب ديگر گم مي شد و 

ترجيح مي دادند كه گم شود. آيندگان از همان روز اول در صفحه مقاالت 

خود مقاله را جدي گرفت و ديدگاههاي خود را انتشار داد همچنانكه در 

گرفت و به نقد جدي هنر و  صفحات فرهنگ خود، هنر و ادبيات را جدي

 ادبيات پرداخت. 

 

اين طرز نگرش سبب شد كه نويسندگان جدي به آيندگان روي آورند و به 

مباحث ادبي و سياسي به نحوي بسيار جدي بپردازند. نقد كتاب و نقد تأتر و 

نقد نقاشي و نقد معماري و چيزهاي ديگر براي اولين بار در آيندگان مطرح 

ن بار درباره نويسندگاني چون چوبک و گلستان و هدايت و شد و براي اولي

ديگران در اين روزنامه بود كه مطالب پربار و مفيد چاپ شد. از روزنامه 

نگاران بنام، پرويز نقيبي، هوشنگ وزيري، شهرآشوب امير شاهي، قاسم 

هاشمي نژاد، حسين مهري و از نويسندگان آزاد كساني چون دكتر رضا 

هزارخاني، با اين روزنامه شروع به همكاري كردند. آيندگان  باطني، منوچهر

جايي شد كه هر كس حرف مهمي داشت در آن روزنامه اول مطرح مي كرد. 

و روزنه اي شد كه هر كس فرياد به درد بخوري داشت اول از آن روزنه 

فرياد كرد. اهميت آيندگان حقيقتا در تاريخ مطبوعات كشور ما نياز به 

 ده دارد كه حاال در اينجا ممكن نيست.تحقيق گستر

 

اينها فقط شمه اي از محسنات آيندگان است. البته مهمترين آنهاست كه 

آيندگان اهميت ديگري هم داشت كه بي ذكر آن قضيه تمام نيست. تا پيش 

از آيندگان روزنامه هاي كشور جاي بسيار بسته اي بودند كه عده معدودي 

بودند و با هزار حقه بازي از ورود استعدادهاي آنها را ملک طلق خود كرده 

جوان جلوگيري مي كردند. بايد هزار جور رابطه مي داشتي تا در مطبوعات 

جا بيفتي. آيندگان اين سد را شكست و بنا بر طرز تفكر گردانندگانش جايي 

مي رسيدند. در آيندگان پيش  شد براي حضور و بروز استعدادهايي كه از راه

كردن كامال زمينه مهيايي بود چنانكه خود من وقتي هنوز سال  رفتن و رشد

دوم دانشكده بودم كه وارد روزنامه شدم و هنوز دانشكده را به پايان نبرده 

بودم كه معاون سردبير. يا فيروز گوران كه قبال در كيهان كار مي كرد، پس 

 د روزنامهاز اينكه از زندان آزاد شد در واقع به كيهان راهش ندادند و وار

آيندگان شد. ) جالب است كه آن وقت كيهان روزنامه راست به حساب نمي 

آمد ولي آيندگان روزنامه دست راستي شمرده مي شد( چنين امكاني در آن 

 روزگار در روزنامه هاي ديگر هرگز فراهم نبود.

 شايد وقتي به آنها بپردازم.

 

رگ ديگر كه انقالب تالش ـ در جريان انقالب, برخالف روزنامه هاي بز

مي  هرچه پيش تر مي رفت, خود را بيشتر با مواضع انقالبيون همساز

كردند, روزنامة آيندگان بلندگويي شد براي صدور هشدارهايي به آدرس 

آواي »روشنفكران مسخ شده در آن. يكي از ماندگارترين آن هشدارها 

  شاهپور بختيار.ترياد دك شاهي است در دفاع از كابينة زندهمهشيد امير« قوي
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در آن روزها شما به عنوان ناظري مطلع و يكي از اعضاي هيئت دبيران  

كانون نويسندگان يعني كانون روشنفكري ايران طبعاً عملكرد روزنامه هاي 

مي كنيد  بزرگ ـ كانون هاي مهم ديگر خبر و نظرـ را دنبال مي كرديد. فكر

چه ساختاري در آيندگان  در آن فضاي انقالب زدگي همگاني چه بستر و

فراهم شده بود كه توانست همين قدر از بيداري و نگاه هشيار به روند 

حوادث كشور و انقالب را حفظ نمايد؟ نقش داريوش همايون در ايجاد 

 چنين بافتار يا بستري چه بود؟

 
حق مطلب در بارة آيندگان وقتي ادا مي شود كه چند نكتة ديگر را نيز باقرپرهام ـ  

يفزايم. شما به مقالة خانم اميرشاهي اشاره كرديد. ولي فقط همان نبود. آيندگان در ب
اي مستقل )در چندماه پيش و پس از انقالب( منتشر شد، به  هروزهايي كه به عنوان روزنام

كرد. اگر اشتباه نكنم مقالة معروف  اي پيشرو بود كه مقاالت مهمي منتشر مي راستي روزنامه
وم مصطفي رحيمي نيز در همين روزنامه منتشر شد. يا درگرماگرم تصفية و ماندگار مرح

دانشگاه از استادان غيرمذهبي در همان اوائل انقالب، همين آيندگان بود كه برخي انتقادها 
كرد، مثل دفاعي كه من،  پ مياهاي افراد را از استادان دانشگاه چ را از اين عمل و دفاعيه

از دوستانم، در حمايت از دكتر نادر افشارنادري ـ كه او نيز به  همراه با امضاي دوتن ديگر
دستور كميتة تصفية آخوندي به اتهام همكاري با دربار از دانشگاه كنار كذاشته شده بود ـ به 

دادم كه چاپ كردند. چاپ اين مطلب مصادف شده بود با مرگ ناگهاني دكتر  آيندگان

اي  ز وي ياد كرده بود. يا مطلبي كه در جريان حملهنيز با تجليل ا آيندگانافشار كه خود 

اللهي به يكي از افسران بلندپاية ژاندرمري كرده و او را با چاقو بشدت  كه اوباش حزب
مضروب كرده بودند من در دفاع از ارتش و برحذر داشتن افراد از حمله به اعضاء ارتش 

همان چند ماهة حيات  در آيندگانچاپ شد. اصوال  آيندگاننوشتم كه بازهم در 

نگاري  اش در اوائل انقالب خوش درخشيد و نشان داد كه به فرهنگ مستقل روزنامه مستقل
اعتقاد دارد. اين در واقع تا حدود زيادي بربستر همان تلقي مدرن روزنامه نويسي كه 

 جا بيندازد امكان پذير شد. يعني يك كار مهّم آيندگانداريوش همايون توانسته بود در 

اي افرادي بود ـ مانند نائيني، گوران، مهاجر،  ديگر همايون ميدان دادن به پرورش حرفه
اي و  نگاران حرفه هاي ديگر ـ كه بعدها از روزنامه و خيلي , محمد قائدنژاد وزيري، علي

نگاران  اي اين روزنامه صاحب نام ما در معناي مدرن كلمه شدند. همين احترام به روح حرفه

، من كه عضو هيات دبيران آيندگانب شد پس از ماجراي درگيري داخليِ اكيپ بود كه سب

كانون نويسندگان ايران و سخنگوي آن بودم، همراه با يكي ديگر از اعضاء هيات دبيران 

 آيندگان)گمانم آقاي اسماعيل خويي( به حمايت از نائيني و گوران و گروه آنها به محل 

برضد هوشنگ وزيري نبود، بلكه بيشتر از نظر من البته، رفتم. اين عمل در واقع اقدامي 
كردم  خويي را نمي دانم، خودش بايد بگويد ـ براي حمايت از جرياني بود كه من فكر مي

اند. ما وارد ماهيت واقعيِ  اي خود برخاسته نگار به دفاع از استقالل حرفه گروهي روزنامه
 كرديم. ا از اين نظر نگاه مياختالفات آنها كه نبوديم، و به آن جريان تنه

گفتيم ـ به جاي خود درست است. ولي آيندگان  هاي آنچه تا اينجا در بارة مزايا و نوآوري 

گردد و كمتر  نگاري برمي كار روزنامه“ قالب“يا “ فورم“ها بيشتر به  بايد توجه داشت كه اين
اش با دولت  د نوع رابطهبه محتواي آن، منظورم اين است كه ابتكارهاي همايون، چه در مور

هايش در باب تأسيس بخش ويراستاري، يا ايجاد  در بارة سهام آيندگان، چه در بارة نوآوري

، يا حتي در مورد انتخاب آيندگان ادبيبخش مقاالت و نقد و نظر، و به طور كلي 

همه و باشند ـ “ چپ“به استعدادها، حتي اگر آن استعداها از نوع  ناش و ميدان داد همكاران
نگاري است حتي سخن  كار روزنامه“ قالب“يا “ فورم“همه به نظر من بيشتر از مقولة 

اش با  نگار، بايد تكليف آدم، بخصوص روزنامه“گويد ـ  گويد ـ و راست هم مي نژاد كه مي علي

تكليف خود را از همان  آيندگان“كند كه  و اضافه مي“ اش مشخص باشد خودش و خواننده

و بي پروا نشان داد كه يك روزنامة دست راست است و شترسواري  اول روشن كرد
است يعني از مقولة فرهنگ “ فورم“، باز به نظر من از مقولة “شود دوالدوال هم نمي

نگاري را تغيير داد و  اين فرهنگ فنيِ روزنامه آيندگاننگاري در معناي فنيِ كلمه.  روزنامه

نگاري تغييري در  اين تغيير در فرهنگ روزنامه اي ايجاد كرد. ولي آيا راه و رسم تازه

را نيز به همراه داشت؟ پرداختن به شعر و ادب و گشودن باب نقد و نظر  محتواو مضمون 

رسالتِ ولي  .نگاري هست در مباحث هنري يا معرفي و نقد كتاب البته از لوازم كار روزنامه

به گمان من، دادن خبرهاي  نگاري، نويس نيست؛ رسالت اصلي روزنامه روزنامه اصليِ

هاي دقيق و تا  هاي سياسي مردم از راه تحليل درست از اوضاع كشور و باالبردن آگاهي
هاي مربوط به  ه در زمينهژها بوي حدود امكان بيطرفانة مسائل مهم جامعه در تمامي زمينه

 چگونگيِ ادارة كشور است. 
 

هاي ادواري، به  ها نه نشريه روزنامه درايران ما رسم بود كه از مطبوعات، يعني بخصوص 
بردند. ما در رژيمي كه رسماَ پادشاهي مشروطه بود  نام مي“ ركن چهارم مشروطيت“عنوان 

يي داشتيم كه وظايف و نقش مطبوعات در آن مشخص بود.  برديم. قانون اساسي به سر مي
ست در امور مطابق اصل دوم قانون اساسي مشروطة ايران قاطبة اهالي مملكت مي باي

معاشي و سياسي وطن خود مشاركت داشته باشند و نمايندگان مجلس شوراي ملي ابزار 
اِعمال اين مشاركت بودند. همان قانون اساسي درست در جايي كه از چگونگي انجام وظيفة 

كند، يعني در اصل سيزدهم قانون  نمايندگان ملت در مجلس شوراي ملي صحبت مي
بدون تحريف همة  ارة وظيفه مطبوعات و لزوم منعكس كردنِاساسي، همانجا هم در ب

كند كه  گويد. يعني تاكيد مي سخن مي“ صالح انديشي خلق“مذاكرات مجلس و انتشار 
نقش مطبوعات چيزي كمتر از نقش نمايندگان مردم در مجلس نيست. اكنون سوآل مهمي 

توانست در عمل  يندگانآمطرح كرد اين است، آيا  آيندگانكه بايد در ارتباط با نقش 

اي كه در قانون اساسي كشور مشخص  گونه نگاري، به كردن به نقش و رسالت اصليِ روزنامه
نگاري به  شده بود نيز گامي تعيين كننده بردارد و همچنان كه در باال بردنِ فرهنگ روزنامه

زد و باالتر نگاري را نيز متحول سا كار روزنامه معناي فني كلمه موفق بود مضمون سياسيِ

 آيندگاننژاد،  ببرد؟ اين سوآل بويژه از آن رو طرح كردني است كه، به گفتة درست علي

“ دست راستي“تكليف خود را از همان اول روشن كرد و بي پروا نشان داد كه يك روزنامة 

در كارها و همنوايي شجاعانه با دستگاه حاكم را  مشاركتاست، يعني به نظر من راه 

ضمن اين كه راست “هاي ديگر  نژاد، روزنامه حالي كه، بازهم به گفتة علي برگزيد، در

مي ترسيدند. انگار برحق نبوده باشي و  آشكار كردن مواضع خوداز بودند، 

اي را اضافه  )تاكيد از من است(. من مي توانم نكته“ از زور ناچاري راست شده باشد

تر روشن مي شود. در اين روزها كه ما با نژاد به كنم كه در پرتو آن معناي سخن اخير علي
چيزهايي به عنوان “ اي ميل“بريم، من گاهي با استفاده از  هم اين مصاحبه را پيش مي

و  آيندگان“ تيراژ“پرسم. از جمله از او پرسيدم آيا در باب ميزان  اطالع از خودِ همايون مي

من ارائه بدهد. در جواب من  مي تواند آماري به كيهانو  اطالعاتدو روزنامة مهم ديگر، 

هزار نسخه بود كه به پنجاه هزار هم رسيد. و  سي ۱۳57تا  آيندگان“ تيراژ“نوشته است 

 ۱0كيهان هزار، و  برابر آيندگان، يعني يكصدو پنجاه 5 اطالعاتاضافه كرده است كه 

ثل برابر آن، يعني سيصدهزار تيراژ داشته است. خوب، اين دو روزنامة عصر، هر دو م

نژاد، دست  ، به گفته عليآيندگانبودند، با اين اختالف كه “ دست راستي“، آيندگان

اش را از اين لحاظ با همه روشن  كرد و از همان ابتدا تكليف اش را پنهان نمي راستي بودن
ضمن اين كه راست بودند، از آشكار كردن مواضع خود “گر يهاي د كرد، در حالي كه روزنامه

يكي از دو روزنامه، “. نگار برحق نبوده باشي و از زور ناچاري راست شده باشيترسيدند. ا مي
هستند و حتي “ چپ“شايد به دليل وجود برخي كادرهايش كه بعدها معلوم شد وابسته به 

اش به حدي بود كه به دست آخوندها اعدام شد ـ منظورم روزنامة  يكي از آنها وابستگي

از  ۱۳57ائه شده توسط همايون معلوم ميشود، تيراژش تا چنانكه از آمار ار است ـ كيهان

و به راي دست راستي ولي چپ نواز با اقبال بيشتر مردم  همه بيشتر بوده. چرا؟ چرا روزنامه
هاي پاياني دهة چهل و آغاز  رو مي شده است؟ اين نشان مي دهد كه جامعة ما در آن سال

پرداختن بيطرفانه ولي شجاعانه به آنها وظيفة  دهة پنجاه با مسائلي اساسي رو به رو بوده كه

، در كنار آن آيندگاننگاران آن روز ما بود. سوال من اين بود كه  ها و روزنامه روزنامه

از “ فورم“نگاري در  فرهنگ روزنامه هايي كه در زمينة دگرگون كردنِ ها و شجاعت جسارت

نگاري، با توجه به  سي كار روزنامهي سيامحتوايا مضمون خودنشان داد، آيا در پرداختن به 

هاي تاريخي آن روز ايران، نيز گامي تعيين كننده برداشته، يعني سنت شكني كرده  ضرورت

نژاد  ؟ براي اينكه از سخن درست سيروس عليسنت شكنيگويم  است يا نه؟ چرا مي

و خردمندانه  نگاري ما با بحراني رو به رو بوده كه به جاي برخورد درست پيداست كه روزنامه
بودن خود را نه تنها پنهان “ راست“بودن ولي “ راست“اند:  اي را برگزيده با آن راه رياكارانه
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نژاد، در راست بودن  پيشه كردن، چنانكه گويي، به قول علي“ چپ نوازي“كردن، بلكه 

به اين بحران آگاه  آيندگانآيا “. برحق نباشي و از زور ناچاري راست شده باشي“خودت 

“ حساسيت“بود و براي شكافتن آن راهي ارائه كرد، يا نه ترجيح داد سكوت پيشه كند و 

، يعني بحرانبرنينگيزد؟ پيش از آنكه به اين سوال پاسخ دهيم، بدنيست در بارة خود اين 

 دشواريِ راست بودن و مقبوليت چپ نمايي و داليل آن كمي بحث كنيم. 
و “ چپ زده“كار كرد ـ فضايِ  امي كه آيندگان شروع بهدر اين كه فضاي آن روز ايران ـ ايّ 
و “ زده چپ“قدر  كنم شما با من اختالفي داشته باشيد. فضا آن بود گمان نمي“ نما انقالبي“
“ اصالحات“اش را به جاي آن كه  بود كه حتي پادشاه كشور جريان اصالحات“ نما انقالبي“

روايت گفت و  قالبيگري به حدي است كه ـ بهناميد. اين ان مي“ شاه و ملت انقالب“بنامد، 

ـ شاه در ضمن گفت و گوهايش با  هاي علم يادداشتگوهاي شاه با علم در جلد پنجم 

كند و علم نيز در تشويق و  ياد مي“ رهبر انقالبي“وزير دربار خويش از خود به عنوان يك 
“ گرايي چپ“ي است. پس هاي سوسياليست هاي شاهنشاه عين برنامه گويد برنامه تأييد او مي

باب كرده “ نو  جهان“هايي چون  هاي سياست در نشريه ي نبود كه امثال ما جوجه“مد“فقط 
هاي آن در امان  يي واگيردار بود كه اوج قلة سياسي كشور نيز از آسيب“بيماري“باشيم، 

مان هاي دست راستي آن ز شد. روزنامه بايست افشاء مي مي“ چپ گرايي“نمانده بود. اين 
مقاله و “ انقالبيگري“و “ چپ گرايي“هاي اين  كشور وظيفه داشتند در باب علل و ريشه

در جامعه “ مظلوميتي“تحليل بنويسند و روشن كنند علت اين پديده چيست. گويي زمينة 
سياسي براي افراد “ مشروعيت“ي وجود داشت كه قرار گرفتن در دائرة آن، خود به خود، نوع

كرد با آن  نگار يا غير آن، جرأت نمي كرد چندان كه هيچ كس، اعم از روزنامه ايجاد مي
 دربيفتد. 

شناسي اجتماعيِ آن زمان دالئلي داشت كه به حوادث قبلي، يعني  اين ويژگي در روان 
 گشت.  و آنچه پس از آن پيش آمدْ برمي ۱۳۳۲مرداد  ۲۸كودتاي 

ها )حزب تودة وابسته به شوروي( زمينة  د از آن كودتا ـ كه احساس خطر كمونيستبع 
ذهني آن را در ايران فراهم كرده بود ـ دولت برآمده از كودتا فقط به حل مسالة نفت در 
چارچوبي بدتر از آنچه به مصدق پيشنهاد شده و او نپذيرفته بود برنخاست، بلكه در سركوب 

امان همة نيروهاي آزاديخواه و مترقي  به بهانة آن در سركوب بيامان حزب توده، و  بي
محابا اقدام كرد و دست نيروهاي انتظامي و  كشور كه در احزاب ملي متشكل شده بودند، بي

امنيتي و حتي ارتش را در اين كار تا بخواهي بازگذاشت. براي نخستين بار در كشور، ارتش 
هاي حاكميت شد.  گيري به نفع جناح اخلي و جبهههاي د اي آلودة سياست يه نحو گسترده

دادرسي ارتش تبديل شد به دستگاه سركوب مردم. همة احزاب از ميان رفتند، مطبوعات زير 
مهميز كنترل دولتي در آمدند و سانسور سياسي بر همة آنها به شدت سايه افكن شد. هيچ 

واقع سلطة شخصي و كس حق نداشت سخني برخالف ميل و نظر پادشاه وقت ـ كه در 
استبدادي بر دولت داشت ـ بنويسد يا بگويد. ادامة اين وضع پس از تشكيل ساواک و تقويت 

هاي امنيتي و اطالعاتي در يك دفتر واحد كه مسئوليت آن به  و يگانه شدن همة دستگاه
چپ “سپهبد فردوست، دوست نزديك پادشاه سپرده شده بود، به شرايطي انجاميده بود كه 

“ چپ“به نوعي مشروعيت بخشيِ سياسي و اجتماعي تبديل شده بود: “ نمايي و چپ“ زني
كنم گرچه اساساَ از  اش را مي جا صحبت كه در اين“ چپي“)حاال “ مظلوميت“شده بود 

هاي اواسط دهة چهل، اندک اندک  شد ولي در آن سال ها تشكيل مي ها و كمونيست اي توده
نمايي كه هواداران مصدق و جبهة ملي  فت خواني و انقالبيديگر عنواني كلي بود براي مخال

 گرفت(.  و روشنفكران را نيز در برمي
هاي  ني كه به مذهب و استفاده از اعتقادااز اوائل دهة چهل با به ميدان آمدن روشنفكر 

مذهبيِ مردم به عنوان يك اهرم سياسي بر ضد رژيم باور داشتند و اين باور خود را در لواي 
دادند،  اي به تاريخ گذشتة ايران ارائه مي هاي سياسي ـ نظري و در قالب نگاه ويژه يلتحل

بود از سوي “ كمونيستي“و “ اي توده“كه تا آن زمان گرايشي بيشتر “ چپ“گرايش 
هاي روشنفكري كه در  ترين چهره نيز مددي گرفت. شاخص“ مذهبي“ملي و “هاي  جناح

ديدند و بيش از پيش به  اي مي هاي توده و جنبش هاي اعتراضي مذهب نوعي نماد حركت
احمد و  دانند، جالل آل دادند، چنانكه همه مي هاي روحاني گرايش نشان مي برخي از چهر

ئولوژي  با نوعي ايده“ اي توده“ئولوژي انقالبيِِ چپِ  دكترعلي شريعتي بودند. بدين سان، ايده
بي به هم آميخت و تقويت شد. ميان اين هاي ملي ـ مذه انقالبي از ناحية مذهب و گرايش

انگيزي نيز وجود دارد. همين  هاي حيرات دو ديدگاه از لحاظ ساختار ذهني مشابهت
“ چپ“هاي  هاي ذهنيِ ساختاري عامل مهمي بود در گرويدن حزب توده و گروه مشابهت

از “ چپ“غ اين اسالمي هواداران خميني، و حمايت بيدري اي به بنيادگراييِ توده داراي ذهينتِ
“ گرايي چپ“جمهوري اسالمي، حمايتي كه هنوز هم ادامه دارد. با اين تحوالت، سلطة 

شد. چندان كه كسي تاب  برفضاي روشنفكري ـ سياسي آن روز ايران روز به روز بيشتر مي
تحمل شنيدن سخني در خالف اين جهت فكري را نداشت. اين پديده بيش از هر چيز در 

هاي “تز“احمد و  آل غربزدگييافت.  گرايي مصداق مي رايي و شريعتيِاحمد گ مورد آل

گرفتند كه هيچ  در مقامي قرار مي“ چپ“سياسي “ االهيات“شريعتي اندک اندک در كنار 
كرد مستوجب سرزنش و مورد مالمت  بايست به آنها چپ نگاه كند، چرا كه اگر مي كس نمي

اش در جامعة روشنفكري  تي در منزوي كردنگرفت و اشكارا حركا و ترور شخصيت قرار مي
توانم نام ببرم كه خود شاهد  كم دو نمونه مي كرد. من براي اين پديده دست كشور بروز مي

اند.  حرمتي بوده ام كه چگونه از هرسو آماج حمله و ترور شخصيت و گاه حتي بي بوده و ديده

احمد نوشت و آن را  آل ربزدگيغيكي داريوش آشوري بود كه مقاله و گفتار بلندي در نقد 

يد در راش را خودش براي انتشارات مروا شمارة اول ۴كه  بررسي كتابدر نشرية ادواريِ 

آورد منتشر كرد )اگر خودش اختياردار آن نشريه نبود شايد هيچ مجله يا روزنامة ديگري  مي
كند،  شد چنين چيزي را منتشر حاضر نمي“ احمد زده آل“و “ زده چپ“در آن فضاي 

هاي آن روز در مورد نقد آشوري سكوت كردند و ديده نشد كه هيچ  همچنانكه همة رسانه
اي بازتابي به آن نقد بدهد.( ديگري شادروان علي اكبر اكبري كه در نقد نظريات دكتر  رسانه

  ديدم كه مورد بغض و سرزنش پيروانِ اي منتشر كرده بود. او را نيز مي شريعتي كتابچه
  اي مذهبي است.ه شهياند

با اين وضعيت سياسي ـ اجتماعي، از سانسور و سركوب حاكم براي خود “ چپ“باري، اين  
دست “نوعي مظلوميت و مشروعيت ساخته بود و همين باعث شده بود كه حتي 

توانستند از موضع راست بسياري از  هايي كه حرف حسابي براي گفتن داشتند يا مي“راستي
اسي را خردمندانه مطرح كنند، ترجيح دهند سكوت كنند و حتي هاي سي يمصلحت انديش

انگار كه برحق نباشي و از ناچاري “نژاد،  شان را هم بروز ندهند، به قول علي راست بودن
گذرد هستند  حتي امروزه روز، كه حدود پنجاه سال از آن ماجراها مي“. راست شده باشي

اند اما چون اين روزها دستي به قلم و  دهكساني كه گرچه حتي چندان فعال سياسي هم نبو
ها را  نمايي كوشند همچنان نان همان مظلوميت هاي خبري دارند مي“سايت“راهي به 

بخورند و از آنچه در گذشته بوده اگر بتوانند محملي براي مطرح كردن امروزشان بسازند. در 
شان به تلويزيون باز  ها تا پاي م بعضييهمين كاليفرنيايي كه ما در آن هستيم مي بين

شود، به جاي هرگونه صالح انديشي و انتقال تجربة سياسي به مردم و كمك به اتحاد  مي
ها عنوان كنند اين  آيد جلوي دوربين سراسري ايرانيان، نخستين چيزي كه به يادشان مي

است كه روزي، روزگاري گذرشان به كالنتري يا به جايي از اماكن امنيتي زمان پادشاهي 
 “.اند شان كرده شكنجه“اند و  شان زده افتاده و دوتا سيلي هم به گوشش

و تشبّه به انقالبيگري ـ كه اين يكي گفتم حتي در اوج قلة “ چپ“نمايي  روحية مظلوم 

بود  سياسيقدرت سياسي كشور نيز جايي براي خودش بازكرده بود ـ از پيامدهاي استبداد 

وق اجتماعي و مدني و حتي اقتصادي از اين قاعده تاكيد كردم زيرا حق سياسي)بركلمة 

شد(. اين دو زمينة روحي از عوامل  هاي مربوط به اين حقوق رعايت مي مستثني بود و آزادي
خوان و شاه ستيز شد و شرايط را براي سوء استفادة  موثر پيدا شدن نوعي ذهنيت مخالف

ين يك مسالة مهم جامعة ما بود، فراهم كرد. ا ۱۳57شان در “نواز چپ“آخوندها و همدستان 
شان صادقانه وفادار بودند و  هاي آن موقع، بويژه آنها كه به تعهد دست راستي و روزنامه
شمردند، وظيفه داشتند در بارة آن  الغزل دفاع از نظام و حكومت مي را بيت“ توسعه“موضوع 

شد.  كه گفتم ختم نمي هايش را روشن كنند. البته مساله به همين يك مورد بنويسند و ريشه
بازي كردن با اختالفي كه ميان دوبلوک سياسي آن روز جهان وجود داشت، از ابتداي قرن، 

 عليداده است. جز محمد يكي ديگر از مسائل عمدة سياسي در كشور ما را تشكيل مي
هاي سياسي حاكم برجامعه  فروغي و اكيپ ياراني كه همراه او در موقعيتي بحراني ضرورت

به درستي تشخيص دادند و بنابراين توانستند بحران خروج رضاشاه را از سر بگذرانند و را 
السلطنه كه توانست از اختالف  تداوم را حفظ كنند، جز معدود افرادي چون مرحوم قوام

فتنة فرقة دموكرات با مهارت تمام به نفع كشور بهره  و دوبلوک در ماجراي آذربايجان
شناسم كه به اهميّت اين  ياسي يا رجلي از رجال آن دوره را ميبگيرد، من كمتر عنصر س

موضوع و تأثير آن در سرنوشت كشور به درستي پي برده و جرأت كرده باشد نتايج سياسي 
هاي الزم را بدون واهمه بگويد و بيان  الزم از اين وضع را براي كشور ما بگيرد و توصيه

اله در اين جا، به نظر من دو فايده دارد. يكي كند، مگر شادروان خليل ملكي. ذكر اين مس
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هاي  اي از جنبه اين كه موضوع به خودي خود داراي آن چنان اهميتي است كه نه فقط پاره
ـ در پرتو آن  ۱۳57ها در ايران در  رويدادهاي گذشته ـ از جمله روي كار آمدن مذهبي

“ استقالل“به تبع آن مفهوم  شود بلكه خط انتخاب بنياديِ ما در سياست خارجي و روشن مي
ها و حتي “مذهبي“، “ چپ“هاي  ها و انحراف را كه به نظر من به محملي براي خرابكاري

تبديل شده است در بوتة نقد مي گذارد. ديگر اين كه مورد بسيار روشنگري است “ مليون“
ورد در توضيح وظايف يك تحليلگر راستين، تحليلگري كه ضمن وفاداري به حكومتي كه م

اي ندارد كه آن  اش بوده حرف حساب و منطقي را به همان حكومت مي زند و واهمه دلخواه
حكومت بپسندد يا نپسندد. تحليلگري كه وظيفة تحليلگري و تعهدش نسبت به حقيقت را 

 دارد.  بر همه چيز مقدم مي

مارة )سال اول، ش علم و زندگيهاي  الهقباري، شادروان خليل ملكي، در يكي از سرم 

 گويد:  نوشته است مي“ شرط ادامة پيروزمندانة نهضت ملي“( كه با عنوان ۱۳۳۱هشتم، مهر 
اوضاع و احوال  درمشكل نهضت ملي، مستقل از عوامل نيرومند سياست جهاني، در كا“ 

هايي كه تظاهر به اين كار مي كنند، و يا اين تصور واهي را  محلي نمي تواند حل شود. آن
توانيم يك ديوار  هاي بزرگ جهان مي اعتنايي به تمام قدرت دهند كه با بي به خود راه مي

نيت  چين سياسي يا واقعي دور خود بكشيم و بي طرفي خود را حفظ كنيم، اگر با حسن
كنند كه به ايران نزديكتر و از اين لحاظ خطرش  باشند، در عمل ما را تسليم خطري مي

 شديدتر است.
و ضعيف بتوانند استقالل و موجوديت خود را حفظ كنند، براي اين كه ملل كوچك  

اثر را پيش گيرند. زيرا هركس در دنياي حاضر  توانند يك بي طرفي غيرمسلح و بي نمي
دهد. الزمة حفظ موجوديت  نتواند از خود دفاع كند، استقالل و موجوديت خود را از دست مي

فيِ مسلحانه و از روي تصميم گرفتن يك نوع بي طر براي كشورهايي مثل ايران، پيش
است، چون دفاع يك دولت كوچك از خود به تنهايي در اوضاع حاضر جهان محال است، 

هاي الزم به عمل آيد كه در موقع بروز آن خطر، همكاري با  ها و تامين بايد پيش بيني
 اندازد تامين شده باشد. رقباي دولتي كه استقالل كشور را به خطر مي

م است كه مسالة امكان همكاري )در حدود معين و ضروري( با بلوک و يا بنابراين الز 
خطري كه در آينده   صاًوهاي سياسي موجود، مورد بحث و دقت قرار گيرد، و مخص بلوک

ممكن است ما را تهديد كند و يا يقين است كه مارا تهديد خواهد كرد شناخته شود و براي 
آن خطر و نفع مشترک در  ءكه نظر نامساعد با منشاتأمين كشور در مقابل آن از كشورهايي 

، خليل نهضت ملي ايران و عدالت اجتماعي“ )حفظ استقالل ما دارند استفاده شود.

 ( 50ـ  5۱، ص ۱۳77ملكي، گزينش و ويرايش عبداهلل برهان، نشر مركز، تهران، 
شترسواري گويد اوالً در سياست خارجي  منظور مرحوم ملكي روشن است . به مصدق مي 

ات را روشن كني. در ثاني، خطر از شرق ما را تهديد  دوال دوال معني ندارد. بايد تكليف
براي دفع خطر بايد با غرب متحد شويم. و به روشني اظهار عقيده مي كند كه تكيه   كند؛ مي

باطل است “ هاي بزرگ جهان اعتنايي به تمام قدرت بي“به شرق در برابر غرب، يا سياست 
، “كند كه به ايران نزديكتر و از اين لحاظ خطرش شديدتر است ارا تسليم خطري ميم“و 

 يعني روسيه و اروپا. 
بود كه در دنياي امروز شايد “ استقاللي“ها گوش نكرد و دنبال  مصدق البته به اين توصيه 

فقط در جوامع بسيار عقب ماندة بومي كه مشتي لخت و عور در آن به شيوة دوران 
جايش به هم پيوند  كنند معنايي داشته باشد: دنياي امروز چنان همه ني زندگي ميغارنشي

اي ميسر نيست. چنين استقاللي  خورده كه استقالل در اين معنا براي هيچ كشور پيشرفته
اي طرفدار راه رشد غير  بازهاي توده فقط يك شعار دهن پركن است كه به درد سياست

مينة اسارت ما را در چنبر زدر واقع “ استقالل“م داري مي خورد كه به اس سرمايه
است “ استقالل طلبي“كند. از ديدگاه همين گونه  هاي استعماري اروپايي فراهم مي سياست
آقاي فيشر همايش ترتيب داد و هيچ اتفاقي هم نيفتد، ولي با آمريكا  زير سايةشود  كه مي

دق به آن نصايح گوش نداد و ديديم اگر سالم و عليكي كردي استقالل برباد رفته است. مص
كنم. نه تنها گوش ندادند بلكه  چه به سرش آمد. بعد از مصدق آيا گوش دادند؟ گمان نمي

در قالبي پيش گرفته شد كه در واقع عين “ هاي بزرگ جهان اعتنايي به تمام قدرت بي“

ها و  آمريكاييهاي بزرگ جهان بود، نوعي مسابقه بود در بدگويي به  به قدرت احترامي بي

را دوباره به دقت  هاي علم يادداشتفرماييد نه، لطفاَ برويد مجلدات  ها. مي انگليسي

نويسي در كشور ما هنوز به  بخوانيد. خليل ملكي اين نصايح را وقتي نوشته بود كه روزنامه
ما هاي آخر دهة چهل پيدا كرد نرسيده بود. ولي آيا ش اي كه در سال آنچنان فرهنگ پيشرفته

ها در آن مطرح شده  به من نشان بدهيد كه اين گونه بحث آيندگاناي در  توانيد نمونه مي

كنم. و سعي هم نكنيم همة تقصيرها را به گردن استبداد پادشاه بگذاريم.  باشد؟ گمان نمي
شناسيِ ديگران كجا رفته بود؟ ممكن  اين استبداد وجود داشت ولي مسئوليت و حس وظيفه

مهري قرار گيرد.  اش مورد بي اش نيايد و نويسنده و روزنامه ولي پادشاه خوشبود بنويسند 
درست  خوب، بگيرد. اصالً روزنامه تعطيل شود در راه كوشش براي انجام وطيفة

اش غافل بماند. البته، براي رعايت  نگاري، بهتر است تا بماند ولي از انجام وظيفه روزنامه
حكايت از  ۱۳۳۹هاي همايون در روزنامة اطالعات  قالهانصاف، بايد گفت كه برخي از سرم

ها، از اواسط دهة  هايي در اين جهت انجام داده است. اين كوشش اين دارد كه وي كوشش
تر و فاش  بايست گسترده چهل به بعد، كه روند تراكم استبداد روندي رو به رشد بود مي

 تر شود كه گمان نكنم شده باشد.  گويانه
 

عنواني است كه دكتر علينقي عاليخاني « هاي رضاشاهي بچه»تالش ـ 

و بعد رئيس دانشگاه تهران( بر گروهي از  1348ـ  1341)وزير اقتصاد 

روشنفكران, دولتمردان و صاحب منصبان علمي و دانشگاهي همدورة خود 

همه چيز را از « آرمانهاي رضاشاهي»نهاده اند. نيروهايي كه به پيروي از 

نوسازي ايران مي نگريستند و مي خواستند. داريوش دريچة توسعه و 

بچه هاي »همايون ـ كه از نظر دكتر عاليخاني بي ترديد در جرگة 

قرار مي گيرد ـ در توضيح محور اصلي ديدگاه هاي خود در « رضاشاهي

 دوران پهلوي دوم مي گويد: 

مسئله من هميشه توسعه بود كاري به چيز ديگر نداشتم... يک طرف » 

ميت ايران, استقالل ايران يک طرف هم توسعه, بقيه اش اصالً به نظر تما

 «من خارج از موضوع مي آمد.

نخست آنكه از نظر شما اهميت و جايگاه اين نگاه در نيم قرن گذشته  

 ايران تا مرحلة انقالب اسالمي كجا و كم و كاستي هايش چه بود؟

 

و “ توسعه“بحث قبلي منفي است زيرا  هاي من در بله مي دانم، جواب سوآلباقرپرهام ـ 

بست.  گشود هر زبان اعتراضي را مي كشور مفتاحي بود كه هر دري را مي“ توسعه“عالقه به 
به نگرشي غلط بود. كرد.  يك نوع نگرش سياسي به مسائل بود كه خيلي چيزها را فدا مي

ست دوباره برگرديم به اي بكنم، بدني چند دليل. پيش از آن كه به مهمترين اين داليل اشاره
جبهة “تجارب آغاز دهة سي و نظرات مرحوم ملكي. گفتم مرحوم ملكي، در بين اعضاء 

و اطرافيان دكتر محمد مصدق، شخصيتي استثنايي بود. او از كمونيزم به سوسياليسم “ ملي
گذاريِ حزب توده، به  گرويده بود و از بنيانگذاري جنبش كمونيستي و مشاركت در پايه

لفت سرسختانه با اين حزب كه از نظر او عامل توسعة نفوذ روسية شوروي در ايران بود. مخا
پس از انشعاب، نخست با دكتر مظفربقايي در تأسيس حزب زحمتكشان ملت ايران همكاري 
كرد، ولي با احساس مخالفت از سوي بقايي با دكتر مصدق، از بقايي جدا شد و در كنار 

 از را پديد آورد. او با سوادترين چهره ماركسيستي ايران و“ سوم نيروي“مصدق قرار گرفت و 
متفكران مستقل و ميهن پرست ما بود كه روشن بيني و دالوريِ سياسي هر دو را با هم 
داشت. خليل ملكي در عين حمايت از دكتر مصدق ـ در مقام يك مبارز و متفكر سياسي، 

هاي وزارت و  عضاء جبهة ملي، از صندليزيرا تا آنجا كه من يادم هست، برخالف ديگر ا
ش سياسي يوكالت چيزي نصيب ملكي نشد و او همواره در مقام يك مبارز متفكر صالح اند

اش را  باقي ماند ـ باري، اين مرد، در عين حمايت از دكتر مصدق، هميشه نظريات انتقادي
مي داد. او ضمن تاكيد  هاي پيروزي جنبش ملي ايران را پيوسته نشان كرد و راه نيز بيان مي
شمرد ـ  امان با حزب توده ـ كه گفتم اين حزب را دشمن خطرناک ايران مي بر مبارزة بي

اين بزرگواري را داشت كه مبارزه با حزب توده را به مبارزه با افكار مخالف تعبير نكند: او با 
عقيده مي بايست  وابستگيِ سازماني حزب توده مخالف بود نه با مرام؛ به عقيدة او مرام و

نسبت به رهبران حزب توده “گفت  ، مي“تواند جرم تلقي شود عقيده نمي“گفت  آزاد باشد. مي
تري اتخاذ شود، و در عين حال نسبت به افراد ساده كه اغلب در  بايد موقعيت سخت و جدي

او بر لزوم تصفية “. اي پيش گرفته شود... باشند روش هدايت و روشن كننده اشتباه مي
كرد،  هاي آموزشي و دادگستري، از عوامل كمونيستي وابسته تاكيد مي ادارات، بويژه دستگاه

نيست. او به مصدق توصيه “ اخراج كارمندان“ به معناي“ تصفيه ادارات“شد كه  اما يادآور مي



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

77 

 

 

ها با تشكيالت و  كرد كه پيشبرد نهضت ملي ايران، بويژه در شرايطي كه كمونيست مي
ئولوژي راهنما و  نظمي دست اندركار اخالل هستند، نيازمند تدوين يك ايدهئولوژي م ايده

ايجاد يك حزب و تشكيالت ملي قابل اعتماد است كه افراد و كادرهاي آن با تودة مردم در 
هاي دولت بسيج كنند. يعني كه، او؛ بسيج  ها را براي پيشبرد برنامه ارتباط باشند و بتوانند آن

عنوان كاري  گرفت نه به ين به باال و به صورتِ خودآنگيخته در نظر ميملي را امري از پاي
گفت  مانده جامعه بايد تغيير كند. مي دولتي و فرمايشي. او معتقد بود كه ساختارهاي عقب

بايد جرأت داشت و از حقوق بانوان ـ كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند ـ 
. ايضاً در مورد اقدامات اصالحي مصدق دربارة وضع مطابق مقتضيات دنياي امروز دفاع كرد

آنچه تا “نوشت  ت ميحدانست و به صرا كشاورزان. خليل ملكي اين اقدامات را كافي نمي
اند(  حاال در بارة كشاورزي به دست مشاورين آقاي دكتر مصدق )كه از مالكين بزرگ بوده

خليل ملكي، حتي به “. استوضع شده، راه حل مشكل نيست، بلكه عقب انداختن راه حل 
عمال “لزوم تاسيس يك ارگان امنيتي آگاه كه قادر باشد عوامل بيگانه را شناسايي كند و 

شان كند تاكيد  تعقيب“ هاي قانوني از راه“و “ لباسي بشناسد هر اجانبِ توسعه طلب را در
هاي  رنامهكرد كه با صراحت بگويد كه انجام اين گونه ب داشت. ولي در ضمن فراموش نمي

ملي تنها در يك چارچوب دمركراتيك امكان پذير است و نتايج مطلوب خود را به بار 

اختالف بزرگ كار مطابق نقشه “گفت  آورد، نه در چارچوب يك دولت توتاليتر. مي مي

هاي توتاليتر، خاصيت دموكراتيک آن  و اصول اجتماعيِ هماهنگ ما با دستگاه

هاي فردي را فداي  هيم. ما نبايد آزادياست كه هرگز نبايد از دست بد

ها را نيز نبايد به طور مطلق  تاسيسات اجتماعي كنيم و اين دستگاه

  ( )تاكيد از من(.۳7عبداهلل برهان، همان، ص“ هاي فردي مسلط سازيم... برآزادي

رسد كه همة پيشنهادهاي مرحوم خليل ملكي به دكتر مصدق ـ كه مصدق آنها  به نظر مي 
مرداد در برنامة كار  ۲۸شان عمل نكرد ـ بعد از كودتاي  يده گرفت و به هيچكدامرا ناد

منتها جامعة عمل به خود پوشيد “ انقالب شاه و ملت“پادشاه وقت قرار گرفت و با عنوان 

هاي فردي، بل در قالبي  نه در قالبي دموكراتيک و رعايت كنندة آزادي

هاي فرد. يعني  ي دولتي برآزاديها توتاليتر و به صورت مسلط كردن دستگاه

. از سال يک و آزاديخواهانة خليل ملكيتدر خالف جهتِ نيات دموكرا  دقيقاً

دخالت موثر يافت كه “ توسعه“به بعد نيز، يك عامل مهم ديگر در روند اين شكل از  ۱۳۴0
هل كار را از آنچه بود هم بدتر كرد: افزايش تدريجي درآمدهاي نفتي كه از اواخر دهة چ

 دست دولت را در انجام كارهايش بيش از پيش بازكرد. 
 

، زير نظر مستقيم پادشاه و با دخالت او در “انقالب“اما اين اقدامات اصالحي كه به نام  
به معناي “ توسعه“گرفت، به نظر من حتي از لحاظ  جزييات امور، از باال به پايين انجام مي

بايست مورد نقد و انتقاد صريح  بسيار داشت و مي هاي اقتصادي ـ اجتماعي كلمه نيز اشكال
اي شانه  بايست از زير بار يك چنين انتقاد سازنده شد و نمي اي نمي قرار گيرد. به هيچ بهانه

 خالي كرد. 
اي نبود كه رضاشاه فقيد در ابتداي روي كار  ، جامعه۱۳۳۲مرداد  ۲۸اوالً جامعة ايران بعد از  

، آن ايران عقب ماندة، تكه تكه در ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ن بعد از اش تحويل گرفت: ايرا آمدن
هاي خارجي، فاقد ارتش ملي، فاقد حتي نيروي  دست عوامل فئودالي وابسته به قدرت

انتظامي قادر به برقراري نظم و امنيت حتي در داخل شهرها، فاقد دادگستري و قوانين و 
باطات به نسبت آبرومند مابين مناطق قضات پيشرفته و تحصليكرده، فاقد راه و جاده و ارت

كشور، و مانند اينها نبود: ايراني بود كه پس از حدود سه دهه اجراي تعليمات اجباري، 
اش سروسامان گرفته  داشت؛ دادگستري اش در جهت پيشرفت گام برمي آموزش و پرورش

به پشتگرمي  بود؛ نظم و امنيت در كشور برقرار شده، گردنكشان طوايف و ايالت كه هركدام
شان نشانده شده بودند. دستگاه  كردند سرجاي هاي بيگانه تاخت و تاز مي سياستي از سياست

دولتي نويني كه رضاشاه بنياد گذاشته بود كشور را از حالت يك ساختار اجتماعي عقب ماندة 
كشوري بود كه  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸قرون وسطايي خارج كرده بود. از همه مهمتر ايران پس از 

اش، در حدود امكانات آن  حدود يك دهه زندگي دموكراتيك را تجربه كرده و جامعة مدني
اش جدّي شده بود. اين  اش شكل گرفته، و زندگاني پارلماني روز، به راه افتاده، و مطبوعات

اي است كه تازه  ايران كشوري نبود كه بشود، مانند عصر آغازين پهلوي اول، گفت جامعه
گذارد و  هاي نخستين دولت نوين را برجاي مي شود. پايه ون وسطا بيدار ميدارد از خواب قر

هاي اجرايي و مديريتيِ نوين است و بنابراين نخست بايد  نهادها و دستگاه“ توسعه“نيازمند 

نان و آب و امنيت و نمي دانم چه چيزهاي ديگري از اين مقوله را راه انداخت تا بعد بشود 
 ن حد از توسعه انجام شده بود. صحبت آزادي را كرد. اي

هاي اقتصادي ـ اجتماعي آن  از جنبه“ توسعه“هاي سياسي  ها گذشته، جداكردن جنبه از اين 
شان را تربيت و او را براي  در اصل غلط است. اين بدان ماند كه پدر و مادري بخواهند فرزند

يد همه گونه وسايل آسايش د، اما خيال كنند كه نخست بانورد به زندگاني اجتماعي آماده كن
ها و تفريحات را در  و رفاه را براي وي فراهم كرد؛ بهترين غذاها را به او داد؛ بهترين لباس

اندازي برايش  اش بايد بود: بايد دفترچة پس درون منزل برايش مهيا كرد؛ حتي به فكر آينده
به جامعه سرماية الزم را در بانك بازكرد و پول در آن گذاشت تا به هنگام بزرگسالي و ورود 

داشته باشد. منتها بايد مواظب بود كه اين كودک با كسي تماس نگيرد، با همساالن و 
هاي نامربوط  نشين نشود؛ توي كوچه نرود مبادا كتك بخورد، يا حرف هاي بد هم همبازي

 نوردي و تفريحات بشنود؛ تنها به جايي نرود مبادا خطري تهديدش كند، به ورزش و كوه
اش بشكند، و مانند اينها. خوب، چنين  ديگري از اين دست نپردازد، مبادا بيفتد و سرو دست

كودكي، موجودي خواهد شد چاق و چله و خوب خورده و خوب خوابيده، اما عاجز و دست و 
افتد و سرش به  پا چلفتي و بي تجربه و ناآگاه، كه در نخستين برخورد با زندگاني واقعي مي

اند در عرض  و همة آنچه را كه پدر و مادر به عنوان سرمايه براي او گذاشته خورد سنگ مي
در جامعه نيز، مانند رشد و توسعه وجود فردي، “ توسعه“مدت كوتاهي به باد خواهد داد. 

هاي تغيير و  كليتي يكپارچه است: جامعه بايد خودش روي پاي خودش بايستد، همة جنبه
كند تا ياد بگيرد آنچه به دست آمده آسان به دست نيامده  تحول را به ابتكار خودش تجربه

اقتصادي ـ اجتماعي، جدا از توسعة سياسي بي “ توسعه“است و بايد براي دفاع از آن ايستاد. 
 معناست. 

اين “ انقالب شاه و ملت“باالخره، نكته مهم ديگر در اوائل دهة چهل و در ارتباط با مسائل  
ها برمبناي چه سوابقي  و تحليلگران ما توجه كنند كه اين برنامهبود كه مطبوعات و مفسران 

گيرد و سرعت روند آن آيا با ميزان آمادگي جامعه، چه از نظر ميزان  و در چه قالبي انجام مي
مشاركت مردم، مشاركت خود انگيخته نه دولت فرموده، چه از لحاظ كشش ساختارهاي 

، تناسبي دارد يا نه. توسعه كه كاالي وارداتي و موجود در نظام اقتصادي ـ اجتماعيِ كشور
خواهد، مديريت آگاه و  اش كرد، نيروي انساني مي خريدني نيست كه فقط با پول بشود تامين

خواهد،  خواهد، و از همه مهمتر نقد و سنجش بيغرضانه و ابژكتيو مي با تجربه و دلسوز مي
بايست در همان  ها مي يز آورد. همه اينوگرنه نتيجة معكوس به بار خواهد آورد كه عمالً ن

شد تا جلوي  شد و بيغرضانه ولي شجاعانه گفته مي روزگار در مطبوعات ما مطرح مي
نگاري از ديدگاه همدلي و  اشتباهات گرفته شود. و از كساني كه در قبول مسئوليت روزنامه

يشتر توقع و انتظار پذيري جسارت و شجاعتي استثنايي از خود نشان داده بودند ب  مسئوليت
رفت كه پيشاهنگ چنين ديدگاه انتقاديِ سنجشگر و راهگشا در جامعة ما شوند. من،  مي

را در اختيار ندارم تا بتوانم براي  آيندگانهمان طور كه قبالَ گفتم، مجلدات منتشر شدة 

شود  هايي كه مطرح كردم مروري به آنها بكنم. ولي مي يافتن حداقل پاسخي براي سوآل
ـ چنان كه خودش نيز بارها برآن “ توسعه“حدس زد كه شيفتگيِ دوستم همايون به امر 

اش اصالً به نظر )او( خارج از  بقيه“تاكيد كرده ـ بيش از آن بوده است كه به گفتة خودش 
نگر خويش پي برده كه  نيايد. به نظر من، همايون هنگامي به نارسايي ديد توسعه“ موضوع

هاي آن روزگار از “نمايي انقالبي“ها و “گرايي چپ“ذشته و همه قافيه را به ديگر كار از كار گ
هاي باالترين مقام مديريت سياسيِ كشور، و تاييد و  ها و خود محوري تازي سو، و يكّه يك

هاي ديگر مسئوالن كشوري و لشگري كه گويي براي  گويي“ بله قربان“ جا و  تكريم بي
اند، از سوي ديگر، باخته بودند، و او  شناخته چون و چرا نمي خود وظيفة ديگري جز اطاعت بي

هاي ديگر از وطن آواره شد. در آوارگي بود كه فرصت يافت از دور بنگرد تا  نيز مثل خيلي
  تر ببيند. زيرا در همين فضاي غربت و دوري از ايران است كه همايون در بازنگريِ روشن

داند كه  هايي مي به بعد را سال ۱۳۳۴هاي  سال مسائل آن روز ايران قضاوتي ديگر دارد:
شاه آغاز كرد، عالوه بر سلطنت، حكومت هم بكند. با نخست وزيراني ناكافي چون عالء و “

كارها درست “گويد  ؛ مي“هايي به همان اندازه دست آموز... اقبال و شريف امامي، و مجلس
نگ بناي يك سياست كه س ۱۳۳۹پيش نرفت جز در آشتي استراتژيك با شوروي در 

؛ اين را در مطلبي كه از خليل ملكي نقل كردم “خارجي كامياب را براي دو دهه گذاشت
لوحي بود كه  نمي توانست باشد يلكه عين ساده“ كامياب“ديديم كه نه تنها چنين سياستي 

تصور شود ايران در مقامي هست كه ميان اروپا و آمريكا و بلوک كمونيست، به قول ملكي، 
حساب خودش را داشته باشد؛ ايران مي بايست با توجه به “ هاي بزرگ ي اعتنا به قدرتب“
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نشان دهد كه متحد راستين و استراتژيك “ شترسواري دوال دوال نمي شود“المثل  ضرب
دراز دستي و بي “غرب، يعني آمريكا، ست و برسراين پيمان ايستاده است، باري، همايون از 

در دستگاه “ ها گروه دست نزدني“استفاده از منابع مالي كشور و از مسئوالن در سوء“ پروايي
كند. و  صحبت مي“ تاآنجا كه به آنها ميدان داده شد تاخت و تاز كردند“حكومت ايران كه 

خطري كه از بيخ گوش هيات حاكمه گذشته بود يك “مرداد،  ۲۸ادامه مي دهد كه پس از 
هاي روز مبادا برانگيخت و اين  ي مالي و اندوختهاشتهاي سيري ناپذير را براي بهره بردار

مرداد چنان رفتار نكرد كه به  ۲۸“گويد خود رژيم با  مي“ همه اعتبار رژيم را از ميان برد.
براين  ۱۳۳۲سال پس از  ۲5حل مسالة مشروعيت خود كمكي كند. سياست تبليغاتي همه 

در “ با قيام ملي سرنگون شد... نكته تكيه داشت كه مصدق را عامل بيگانگان بشناساند كه
در “ واقعيت پشتيباني آمريكا و انگلستان“حالي كه همايون معتقد است كه مي بايست به 

اش ترديدي  با همة تبليغات رسمي هيچ كس در باره“مرداد اذعان مي شد، چون  ۲۸جريان 
را از تنگنا رژيم پادشاهي خود “، ۱۳۴0گويد با آغاز حركت جسورانة اصالحات  مي“. نداشت

مسالة مشروعيت رژيم، مسالة درآمدن پيكار قدرت به صورت پيكار مرگ و “رهانيد اما، 
زندگي و ناممكن شدن رقابت سياسي مسالمت آميز در ايران، به عنوان ميراث آن دوره باقي 

و سرانجام در ادامة همين ميراث “. ادا كرد... ۱۳57ماند و سهم مرگبار خود را در انقالب 
هيبت آمريكا به خود نيامد و هر  ازشاه نيز كمتر از اين، هرگز “نويسد:  مرداد مي ۲۸بار مرگ

حركت خود را در ارتباط با آمريكا انديشيد و از هر تغيير حالي در سياست آمريكا تعادل خود 
آميز مربوط به   هاي اشتباه كه هستي كشور برسر حساب ۱۳55ـ  57را باخت تا دوران 

در “ هايش مرداد و ميراث ۲۸زير عنوان “همايون اين مطالب را “ برباد رفت. سياست آمريكا

، يعني شش سال پس از انقالب، در غربت نوشته ۱۹۸5، در سپتامبر گذار از تاريخكتاب 

شد. ولي  ها نوشته مي است، يعني نوشداروي بعد از مرگ سهراب. بايد خيلي پيشتر از اين
اش، به عنوان  ارزش خودش را دارد و براي نويسنده همين قدرش هم كه نوشته شده است

كند بخصوص اگر توجه كنيم كه  يك تحليلگر سياسي منصف و شجاع، اعتباري ايجاد مي
اندركاران آن دوره هنوز كه هنوز است تاب تحمل شنيدن سخني در انتقاد از  اكثريت دست

ها ايراني  تاده با شركت ميليونكنند آنچه اتفاق اف هاي آن دوره را ندارند و گمان مي سياست
اند و رژيمي را كه هيچ عيب و نقصي نداشت  هايي از كره مريخ يا ماه آمده نبوده، بلكه آدم

 اند.  برانداخته
 

توسعه به معني نو شدن »تالش ـ با وجود چنين نگرشي كه امر توسعه ـ 

تن ـ در مركز آن قرار داشت, رف« نهادها و زيرساخت و سازماندهي جامعه

به درون دستگاه پادشاهي پهلوي كه داريوش همايون آن را يک 

مي نامد, آيا به منزلة همسويي عمل « روشنراي»يا « ديكتاتوري اصالح گر»

 و نظر و به معني مسئوليت پذيري به جاي عافيت طلبي نبود؟ 

و اهميت كاربرد آن به عنوان « قدرت»آيا فكر نمي كنيد ميان درک وي از  

ست و پيشبرد اهداف اجتماعي ـ سياسي, با نگاه غالب در جامعة ابزار سيا

سياسي ـ روشنفكري ايران تفاوت ماهوي وجود داشته باشد؟ نگاهي كه 

و « زاهدانه»يعني برخورد « قدرت»ميان دو انتهاي  همواره همچون آونگ

از « بهره گيري شخصي»و « تماميت خواهي»از يک طرف و « عافيت طلبانه»

 ر نوسان بوده است؟سوي ديگر د
 

همسوييِ عمل و نظر، به معني مسئوليت پذيري به “پيش از اين كه شما باقرپرهام ـ 

از “ تاسيس آيندگان“را عنوان كنيد من در جريان بحث از “ طلبي جاي عافيت
هاي روحيه و  همايون، كه آن را از ويژگي«“ پذيري محابا مسئوليت جويي و بي مخاطره“

داشته، و “ عملگرا“ردم، صحبت كردم و گفتم كه او شخصيتي به شدت شناسي او شم روان
تعريف كردم. مساله در “ مشاركت در كارها و همنوايي با دستگاه حاكم“اش را هم  عملگرايي

ديده، چندان كه  واقع طبيعي هم بوده. زيرا كسي كه همه چيز را بر محور توسعة كشور مي
، خوب، طبيعي است كه كردارش با “آمد موضوع مي اش از نظر من خارج از بقيه“گفته  مي

د. ولي بايد توجه داشت كه وگيري وارد گود ش اش مطابقت داشته باشد و به جاي كناره عمل
ها، در خيلي از  نيست، خيلي“ پذيري مسئوليت“اوالَ صرف هرگونه ورودي به گود به معناي 

پذيري، بلكه احتماالً براي  نوان مسئوليتاند، نه صرفاً به ع شوند، يا شده موارد، وارد عمل مي

هاي شخصي. هرچند كه اين گمان را در حق  مقاصد ديگر و شايد حتي براي استفاده
مرد شيفتة اين توان برد. در مورد همايون همه چيز حكايت از آن داشت كه  همايون نمي

كشور “ توسعه“گرفت و وي آن را دربست از مقولة  كارهايي بوده كه در آن زمان انجام مي
هاي اين ديد خودش نيز آن قدرها آگاه نبوده، يا  دانسته و، چنانكه گفتم، به محدويت مي

كرده است، تا زماني كه معايب آن طرز نگرش در عمل  ها نمي توجهي به آن محدوديت
نيز الزاماً به معناي “ عمل“آشكار شود و او در مقام انتقاد بنشيند. در ثاني، هر خودداري از 

آيد كه  هايي در جامعه پيش مي و فرار از مسئوليت نيست. شرايط و موقعيت“ طلبي عافيت“
بينند، كه ارادة فردي تاثيري در تغيير مسير حوادث  كنند، يا به روشني مي ها احساس مي آدم

شوند. من  گيرند و وارد عمل نمي كند و به همين دليل كناره مي ندارد و چيزي را عوض نمي
ها سرستيز و مخالفت نداشت و  گاه با نظام حاكم در دوره پهلوي د همايون كه هيچغيراز مور

شناسم كه  اش چندان هم خارج از قاعده نبود، موارد ديگري را مي بنابراين مسئوليت پذيري
از موافقت، از عنادورزي و حتي اقدام براي كارشكني و خرابكاري به همراهي و همدلي و 

اش مورد شادروان پرويز  نه قدم در ميدان گذاشتند، مهمترينهمكاري رسيدند و شجاعا
اش در اولين  و همفكران سابق قااش را برسر اين كار گذاشت. رف نيكخواه بود. او حتي جان

جويي برخاستند و خون آن مرد را به ناحق ريختند، تنها به  ساعات پيروزي خودشان به انتقام
به همكاري با رژيم برخاسته بود. ولي خوب، ديديد دليل اين كه از دشمني دست برداشته و 

خواهم  هاي او، و بسياران ديگري همچون او، نتيجة الزم را به بار نياورد. نمي كه همكاري
االصول محكوم بوديم به همين سرانجام برسيم، نه.  اي بود كه علي بگويم كه وضع به گونه

همكاري اصولي و از روي تمايل افراد  توانستيم به همين سرانجام نرسيم اگر راه براي مي
گذاشت كه  شد انتقاد كرد. اگر سانسور مي آمد كه مي شد. اگر فضايي به وجود مي گشوده مي

ها كه بد نبود. بگذريم از  عيب كارها گفته شود و جلوي اشتباهات گرفته شود. زيرا نيت
خصاً چنين فكر بينند. من ش كساني كه گفتم همه چيز را از دريچة چشم خيانت مي 

ام محمدرضاشاه پهلوي را مردي دلسوز و ميهن  ام و نوشته كنم. من همان طور كه گفته نمي
اش خدمت به ايران بود گيرم با خود محوري و استبداد رأي و  دانم كه نيت پرست مي
جايي رسيد كه نيات خوب نتايج بد به بار آورد.   هاي به نظرم نا معقول كار به بلندپروازي

السطنه هم ديگر نداشتيم تا شجاعانه مخالفت كنند و نظر  دان خيرخواهي چون قواممر
 بگويند. نصيحتگريعنوان  اصالحي خودشان را نه از سرعناد بلكه به

 

تالش ـ از گفتار و نوشتارهاي شما چنين برمي آيد كه امروز در اهميت 

جام رساندن ايجاد اتحاد ملي و همبستگي در ميان ملت ايران براي به سران

يک كارزار ملي كه سرنگوني رژيم اسالمي تنها مرحلة نخست آن است, با 

داريوش همايون داراي افق هاي مشتركي هستيد. هر دوي شما اين امر را 

پُركردن شقاقي كه در گذشته ميان جناحهاي سياسي »تا حد زيادي در گرو 

وه هاي چپ و گر كشور )سلطنت طلبان, طرفداران دكتر مصدق و جبهه ملي,

مي دانيد. اما به نظر مي رسد برخالف ميل باطني « روشنفكران( ايجاد شد

هر دوي شما, تحقق يک همرايي ملي بر اصول و ارزشهايي نوين در چاه 

ويل اختالفات گذشته به سختي گرفتار آمده است. از نظر آقاي همايون 

ن هنوز مشكل آنجاست كه از سوي بخش بزرگي از خانوادة سياسي ايرا

سياست با تاريخ يكي گرفته مي شود. در صورتي كه برخالف تاريخ كه 

تغيير دادني نيست, اما سياست زنده است و دگرگون مي شود. سياست را 

مي توان ـ و بايد ـ از زندان تاريخ بيرون كشيد و آن را برتاريخ و بر تجربه 

ون موافقيد؟ ها و دانسته هاي نوساخت. در اين نگاه چقدر با آقاي هماي

جامعه سياسي ايران اگر قارد شود تاريخ و سياست را از هم تفكيک و 

بيرون كشد, بدون آنكه مجبور باشد از تعبيرهاي « پيله تاريخ»سياست را از 

خود از تاريخ دست بكشد, آيا پاية سياستي نوين گذاشته و بستر همرايي 

 ملي فراهم خواهد شد؟
 

كنم او هرچه بيشتر در همين  ام. آرزو مي ن نگاه كامالً موافقبا همايون در اي باقرپرهام ـ

اش غلبه  گيرد و هدف ها به هم صورت مي تر كردن دل مسير تفكر و تحليل كه براي نزديك
هاي گذشته در روح ملي ما پديد آمده است، باقي بماند. ما  هايي است كه در دهه برشقاق
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هايي چون همايون  يم و در اين راه شخصيتبايد بستري براي همنوايي و وفاق ملي بساز
براي همين گونه كارها ساخته  نقش تعيين كننده دارند. به نظر من داريوش همايون اصوالً

اش ترجيح  شده است. من جنبة متفكر بودنِ همايون را بر جنبة سياستمدار اجرايي بودن
يي نه چندان  ريدهم، يعني معتقدم كه همايون متفكر خوبي است و سياستمدار مج مي

خوب، به همين دليل، قبول پست وزارت را در آن روزگار بحراني از سوي او كار درستي 
دانم. با روحية عملگرا و بي محابا خطرپذيري كه همايون داشت، پذيرش مسئوليت  نمي

اين اسم   اي كه به توانست كار دست او بدهد كه داد. داستان رشيدي مطلق و نامه وزارت مي
 شد بهترين مثال براي بيان منظور من است.  منتشر

گويد در كنگرة حزب رستاخيز،  ببينيد، خود همايون قضيه را به سادگي شرح داده است. مي 
اش مشغول  در حالي كه به عنوان رئيس كميتة اساسنامة حزب سخت سرگرم بحث و حواس

كت از وزارت دربار بوده، اند. پا به او داده“ پاكت بزرگي سفيد رنگ“همان مساله بوده است 
كند كه چون مهر دربار را  همايون با ديدن مهر پاكت، تنها كاري كه مي كند پاكت را باز مي

را به علي باستاني، “ چند صفحة ماشين شدة درون آن“داشته به دست نامحرم نيفتد. ولي 
“. زنامه برساندبراي چاپ به سردبير رو“دهد تا  خبرنگار اطالعات كه در نزديكي او بوده مي

بدون مطالعة مطلب و حتي كنجكاوي در اين كه در آن چند صفحة ماشين شده چه 
كند و  تر و مال انديش تر بوده تلفن مي اند. روز بعد سردبير روزنامه كه محتاط نوشته

گويد نه. سردبير به او  اي كه فرستاده شده چيست؟ همايون مي دانيد مقاله مي“گويد:  مي
بهتر است دنبالة ماجرا را از زبان “ حمله به خميني است“د كه مضمون مقاله ده اطالع مي

 خود همايون بشنويد:
ريزند و دفتر  گفتم باشد. دستور رسيده است كه چاپ شود. گفت اگر چاپش كنيم در قم مي“ 

دانيد دستور از كجاست و كاري  اي نيست و خودتان مي د. گفتم چارهنزن روزنامه را آتش مي
اش كند و  شود كرد. گفت چرا ما چاپ كنيم؟ گفتم فرقي ندارد و يك روزنامه بايد چاپ نمي

ها بيشتر در اين دوره برخوردار شده است. يك دوساعتي بعد،  اطالعات از همة روزنامه
وزير، دكتر جمشيد آموزگار، تلفن كرد كه آقاي فرهاد مسعودي صحبتي در بارة  نخست

اند چاپ شود. او هم گفت البته بايد  يست؟ گفتم امر كردهاي كرده است، موضوع چ مقاله
وزير، روزنامة اطالعات دو روز بعد مقاله را در يك صفحة  چاپ شود. و بدنبال تاييد نخست

بيني كرده بود طالب قم  داخلي چاپ كرد، و چنان كه آقاي شهيدي )سردبير اطالعات( پيش
شورشي در آن شهر برخاست كه براثر  به دفتر اطالعات حمله كردند. ولي از آن بدتر

هاي ضدشورش شش  روي ماموران انتظامي و به كاربردنِ سالح آتشين به جاي سالح زياده
 “تن در آن كشته شدند

اند كه آتش انقالب را  ها آن مقاله را كبريتي شمرده بسيار در اين سال“همايون نوشته است:  
تواند چند برگ كاه را آتش بزند. اگر پس از  روشن كرد. اين درست، ولي يك كبريت تنها مي

 “.آن كبريت شش ماه، به جاي آب، نفت برروي آتش ريختند مسالة ديگري است...
چون و   گذريم كه چرا دستورهاي وزارت دربار ـ يعني دستورهاي شاه ـ بي از اين مساله مي 

متمم قانون  6۴ر اصل شد؟ مگر ما در كشور مشروطه نبوديم و مگر د بايست اجرا مي چرا مي
تواند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را  اساسي تصريح نشده بود كه هيچ وزيري نمي

وزير  گذاريم كه نخست مستمسك قرارداده از خود سلب مسئوليت كند؟ فرض را براين مي
اش هر دو از سراعتقاد به پادشاه و درستي راه و روش او  وقت و وزير اطالعات و جهانگردي

اند و بناي كار برهمين بوده كه اطاعت كنند. ولي آيا در  بسته دستورش را اطاعت كردهچشم 
اش مي  هايي كه براي هواداران ها و پيام آن روزهاي بحراني كه خميني، به شهادت نامه

چاپ شده است به شدت عصباني بود كه چرا  صحيفة نورنوشت و بعدها همه در كتاب 

اند و ميدان اعتراضي را فقط براي نويسندگان و  ستهآخوندها و روحانيون ساكت نش
اند، در آن روزهاي بحراني كه همه چيز حكايت از آن داشت كه  دانشگاهيان خالي گذاشته

ها را  گردند كه مسير اعتراض اي مي طرفداران خميني در بازار و محافل حوزوي دنبال بهانه
راي قانون اساسي بود برگردانند و در جامعة مدني غيرمذهبي كه خواستار اجسرجنبانيِ از 

پاكردن  گرداني و صحراي كربال به بيندازند كه آخوندها در آن استاد بودند، يعني تعزيه راهي
مصطفي “ شهادت“و احساسات مذهبي مردم را به بازي گرفتن، و براي اين منظور شايعة 

داخته بودند، آري، در ها ان خميني را كه همان روزها به مرگ طبيعي مرده بود برسرزبان
بايست پاكت را بازكند و مطلب را بخواند  نگر نمي  چنين روزهايي آيا يك وزير كاردان و آينده

دهند آيا  و ببيند قضيه چيست؟ وقتي كه ديگران، يعني مسئوالن روزنامه، به او هشدار مي
روحانيت تا آن  اي كه به راحتي ممكن بود پاي بايست به فكر بيفتد و به عواقب مساله نمي

لحظه خاموش را به ميدان ميارزه بكشاند بينديشد؟ آخر هر دانشجوي آشنا به تاريخ دورة 
قاجاريه مي توانست حدس بزند كه آخوندها، با همبستگي و همدستي بازاريان متعصب و 

آيا همايون از قضية  .هاي شهري چه يد طوالني در برپاكردن فتنه و آشوب دارند لمپن
نفوذ بازار و  اش با محافل ذي حانيت در دورة قاجاريه و ارتباط و پيوند تنگاتنگتقويت رو

الناس را در  هاي نفوذ آخوندها بر عوامل اطالع بود؟ نمونه عوامل اوباش شهري به راستي بي
اهلل و ماجراي تحصن  دورة مشروطيت نخوانده و نشنيده بود؟ ماجراي تنباكو، فتنة شيخ فضل

م، ماجراي باسكرويل و كشته شدن او به دست اوباش شهري، ماجراي مستر عبدالعظي در شاه
نوز، يا آتش زدن بازارهاي تبريز و قزوين در سالهاي اواخر قرن نوزدهم در مخالفت با 
كتابچة قانون تجار، و موارد مشابه ديگر، هيچ به ذهن او نرسيد؟ راز قضيه در همان روحية 

ود بي محابا به خطر زدن، كه گفتم از خصوصيات خ شيفتگي به عملگرايي و به روشِ
شناسي همايون بوده، نهفته است. اگر به جاي همايون و نخست وزير وقت،  روان

بود، يا از خميره فروغي، بيگمان آن مقاله چاپ نمي  سياستمداري از جنم قوام السطنه مي
عفاء بزند و كنار شد حتي اگر الزم بود وزير يا نخست وزير وقت به اعتراض دست به است

يل و لگويم همايون بهتر است در راه درست تح برود. به همين دالئل است كه من مي
اي كه وفاق ملي و همكاري ايرانيان در همة سطوح  گري برپاية نگرهف انتقادگري و سنجشِ

و طبقات براي استقرار دموكراسي در ايران را مد نظر خود دارد همچنان مصممانه باقي بماند 
 هواي ديگر در سر نپروراند. او يك متفكر سياسي است نه يك سياستمدار مجري.  و
 

تالش ـ داريوش همايون در تشريح وضع خود در سالهاي نخستين حضور 

من در بدترين وضع قرار »در تبعيد و در ميان تبعيديان ايراني مي گويد: 

موقعي بود كه در  داشتم. نه تنها حكومت, تقريباً همة ايران به دنبالم بودند.

اوج عدم محبوبيت ملي بودم... چپ و راست و حكومت و مردم و موافق و 

مخالف با من دشمن. در هيچ جمعي نمي توانستم ظاهر شوم. آينده اي در 

برابرم نبود. حداكثر مي توانستم به كار كوچكي در گوشه گمنامي اميدوار 

دشمنان فراوانم حق  باشم. در نخستين نگاه تمام شده به نظر مي آمدم.

داشتند اگر كار خود را با من پايان يافته بدانند و دوستانم در نهان برحالم 

امروز پس از گذشت يک ربع قرن تالش خستگي  « تأسف مي خوررند.

ناپذير در عرصة سياست و انديشه آيا فكر مي كنيد, هنوز هم وضع در مورد 

 ايشان به همان منوال گذشته است؟
 

نه، وضع در مورد ايشان به همان منوال گذشته نيست. گفتم همايون گمانم  ـ باقرپرهام

يا “ ديكتاتوريِ اصالحگر“از آن روزگار پندآموخته و به اين نتيجه رسيده است كه ما ديگر 
احتياج نداريم. ديكتاتورهاي روشن راي بربستر جوامعي كه نهادهاي “ راي روشن“
باقي “ راي روشن“اند  به نسبت پيشرفته و نيرومنددر آنها “ رايي روشن“و “ اشرافيت“

خي طوالني را زير يهاي تار اند و دوره مانند. در جوامعي كه به استبداد خو گرفته مي
اند ديكتاتور روشن رايي هم اگر باشد ناگزير  اي و ايلي به سر برده استبدادهاي قبيله

شود. به نظرم  اش افزوده مي وريدهد و بر ديكتات اش را خيلي زود از دست مي“رايي روشن“
داريوش همايون اين مطلب را ديگر به درستي دريافته باشد. و به همين دليل است كه 

زند.  سالهاست در راه دموكراسي و جدّي گرفتن آراء شهروندان برپاية كاركرد پارلمان قلم مي
دهيم از  نشان ميايم و اعتمادي كه به او  و احترامي هم كه امروز همة ما براي او قائل

 هيمن جاست. 
 

تالش ـ آيا اگر بي غرض به تاريخمان بنگريم و اگر خوب گوش فرا دهيم, 

آيا همين بيان گله مند و تلخكامي را از زبان تقي زاده ها, قوام السلطنه ها 

رضاشاه ها و... نمي شنويم. متاسفانه بسياري از آنها زمان و گردش روزگار 

چون داريوش همايون مزة عدل و انصاف ديگران را بخت و يارشان نبود تا 

  در قيد حياتشان بچشند.
 

د كه: حافظ وظيفة تو دعا گفتن است و بس / در يچرا. ولي توجه داشته باش باقرپرهام ـ

 بند آن مباش كه نشنيد يا شنيد. 
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 وقتي كه در اختيار ما قرار داديد. آقاي پرهام سپاسگزاريم از بابت تالش ـ

 
*** 

 نويس:زير

اش، هر دو از ميان رفته  ـ ترديد من براي آن است كه اصل آن نوشته و نسخة تايپي ۱
است. در آن روزهاي بكُش بكُش، كه عوامل آخوندها دست به آزار و حبس و اعدام هركسي 

زدند، خانوادة من نيز از وحشت هجوم عوامل استبداد به  افتاد مي شان مي كه به چنگ
شان در  من كه مدت كوتاهي را به سفارش خود آنان و براي راحتي خيالمان، در غياب  منزل

ماندم و به آوارگي گذراندم، خانه را پاكسازي كردند و هرچه سند و مدرکِ به نظر  خانه نمي
 آن هاي متعددي از همين دست كه در متن به خودشان خطرناک ديده بودندـ از جمله نوشته

 اند. بيرون برده و نابود كردهاشاره مي كنم ـ همه را از خانه 
 
ـ اين ديدارها پس از شنيدن چگونگي ماجرايي كه در مركز اقامت موسي و اشرف و  ۲

ديگران پش آمد و به كشته شدن آنان انجاميد از زبان او ـ كه مرا نسبت به درستيِ عمل و 
ين پس از رهبري مجاهدين دچار ترديد كرد و مالحظه و اشتباهات مكرر مجاهد“ پاكيزگيِ“

استقرار در پاريس ـ اعالم ازدواج مسعود رجوي با دختر بني صدر، اعالم انقالب 
ئولوژيك و سرانجام رفتن مجاهدين به عراق ـ و امتناع من از پذيرفتن دعوت مجاهدين  ايده

براي رفتن در حمايت آنان به خارج از كشور خوشبختانه قطع شد و ديگر كسي در ايران به 

ها  اولين فرصت در نيز ۱۹۸۸و  ۱۹۸6هاي  د. پس از سفر به اروپا در سالسراغ من نيام
اقدامات قاطعي در مخالفت با مجاهدين انجام دادم كه هر چند در خفا و بدون ذكر نام خودم 
صورت گرفت، اما آنها خبردار شدند و كمر به مخالفت سرسختانه با من و ترور شخصيت من 

هاي سرشناس ادبيِ عضو كانون  فاده از بعضي چهرهبستند. از جملة اين كارها است
 من در ايران بود. “ سلطنت طلب شدن“نويسندگان ايران براي شايع كردن 

 
 دانستم.  ها نمي اين گونه همدلي يغير از حزب توده كه آن را صالح برا ـ ۳

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 تحريريه آيندگان را متفاوت يافتم

 حميد اوجي 
 

. در ايران او خبرنگار راديو تلويزيون ايران بود و پيش از آن در كند يمر مشهوري است. اكنون سالهاست كه در راديو صداي آمريكا كار حميد اوجي خبرنگا
 .يما كرده مند دبير سرويس اقتصادي بود. با او در باره كارش در روزنامه آيندگان گفتگو و پس از مرحوم دكتر بهره كرد يمروزنامه آيندگان كار 

*** 
 

آزمايشي آن هم مشاركت داشتم. با توجه به اينكه  يها شمارهمند آشنا بودم و از آغاز كار روزنامه توسط او وارد روزنامه آيندگان شدم. حتا در  من با دكتر بهره
يافتم. اولين چيزي جلب توجه مرا كرد شكل  در روزنامه بورس، پيغام امروز و اطالعات كار كرده بودم، وقتي به تحريريه آيندگان رفتم آن را كامالً متفاوت

داشت. كار كردن در آنجا بود، بخصوص نحوه خبرگيري و نحوه نوشتن خبر كه در تمام مدتي كه من در آيندگان بودم يعني حدود دو سال و نيم ادامه 
زير دست  رفت يم، تازه شد يمينكه در هر سرويسي آماده چيزي كه من ديدم كه در جاهاي ديگر نديده بودم اين بود كه خبرها و مطالب پس از ا ينتر مهم

و خبر را به صورتي  كرد يمو كوتاه  شكست يم. مسئول اين كار حسين مهري بود كه مثالً جمالت طوالني را كرد يميك نفر كه زبان فارسي آن را درست 
 بك خبرنويسي غرب بود.نويسي هم، همين سبود. سبك خبر ارائهكه از حيث زبان فارسي قابل  آورد يمدر 

 نويسد يمرضا شاه خود درباره دوره رضا شاه و محمد . به نظر من او مظهر همان چيزي است كهشناختم يممن البته پيش از آن هم آقاي همايون را دورادور 
بود. آقاي همايون هم مظهر يكتجدد . او معتقد است كه رژيم پهلوي رژيمي بود كه اگرچه مشكالت بسيار داشت ولي ماركش تجدد و ترقي گويد يمو 

كه يك نفر به عنوان سردبير ننشسته  شدم يماي  خواهي و ترقي خواهي بود. به همين دليل فضاي روزنامه آيندگان متفاوت بود. اولين بار بود كه وارد روزنامه
و در آنجا  شد يم، همه چيز به اصطالح روي ميز ريخته شد يمبود كه همه كارها را خودش انجام دهد. بلكه شورايي وجود داشت كه در آن خبرها مطرح 

كه روز  دانستيم يم. در نتيجه ما در روزنامه فرستاد يمهاشان  و بعد ديگر نقش سردبير هم روشن بود كه خبرنگاران را در پي مأموريت شد يمتصميم گرفته 
 بايد چه كار بكنيم و شب چه محصولي را تحويل بدهيم. 

اي در آن شورا نشسته بودند و تصميم  بير روزنامه، مرحوم غالمحسين صالحيار بود اما در آن روزهاي اول يك حالت شورايي داشت. عدهاز روز اول سرد
 مند بود و سيروس آموزگار.  خود آقاي همايون بود، آقاي جهانگير بهروز بود، مرحوم بهره آيد يم. تا آنجا كه يادم گرفتند يم

ديگر. اوالً  يها سرمقالهخيلي فرق داشت با نوشت يمكه همايون  ييها سرمقالهبود. واقعاً هم  ها سرمقالهكه از آقاي همايون ديدم  من بيشتر چيزهايي را
. گرفت يمموضوع سرمقاله قرار  شد يممهم روز كه در روزنامه مطرح  مسائلكه  ديدم يمنگارش جديدي داشت و ديگر اينكه براي اولين بار بود كه من 

 هم تأييد كننده يك خبر.  ها وقتگاهي سرمقاله قوياً مخالف يك خبري بود و بعضي  ديديم يملب بود كه جا
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 داريوش همايون:
 نگاري الگو و سرمشقي براي آزادانديشي و مسئوليت روزنامه

 

 

 ايرج اديب زاده                                                                                                                                                                      
 
 

نگاري ايران، و  هاي استثنائي روزنامه نوشتن در بارة داريوش همايون آسان نيست. او يكي از قله   
 حراني آن است.هاي دشوار و ب هاي برجسته و تأثيرگذار سياسي كشور ما، در سال يكي از چهره

را بيشتر از “ نامه ويژه“كه “ تالش“گذاردن به كار  نويسم؟ نخست ارج اش مي امّا چرا در باره   
اي  دوست دارم. ديگر اين كه او يكي از كساني است كه زندگي من ـ به ويژه زندگي حرفه“ سوگنامه“

 يدا كرد. من ـ با الهام از او و روش ليبرال و آزادمنش وي، معناي درستش را پ
ورزم ـ را در جايي آغاز كردم،  اي كه همچنان به آن عشق مي نگاري ـ حرفه من كار جدي روزنامه   

 كه داريوش همايون مدير، رئيس و بوجود آوردنده و خالصه روح اصلي آن بود: روزنامه آيندگان. 
ن روزنامه بوجود آورده را در اي يداريوش همايون با منش ليبرال و آزادانديشي خود، محيط مأنوس   
نگاران آيندگان،  كه من از نخستين روز حضور در آنجا جذب آن شدم. در رفتار عمومي روزنامه ,بود

گرفت. نيز احساس مسئوليت و  الگوهايي ديدم كه بدون شك از آزادمنشي همايون سرچشمه مي
 نگاري است.  كنجكاوي و دنبال كردن خبر كه نفس روزنامه

ستين بار با مطالعه آيندگان نظرم را به شدت جلب كرد، نثر زيبا و مستدل و استفاده از آنچه كه نخ   
هاي اصيل فارسي در خط خط آن بود. كه از افكار همايون و تسلط وي به زبان فارسي، سرچشمه  واژه
 گيرد.  مي

 
 

ها مرا به سوي آيندگان جلب كرد. در آن زمان در راديو و  همة اين ويژگي   
هاي كوتاه و بلند خبري و نيز  زيون ملي ايران در گروه خبر، رپرتاژ ـ گزارشتلوي

 ,كردم. گفتم نخست نگاهي به رويدادهاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي فعاليت مي
مرا به خود جلب كرد. اگر به زبان مطبوعاتي امروز  بود كه زبان ويژه آيندگان

و مدير آن، “ آيندگان“اهميت كاري كه  توانيد به ها در ايران توجه كنيد، مي روزنامه
 به آن همت گماشتند، پي ببريد. 

زبان مطبوعاتي امروز ايران، معيوب و بيمار است. پر از كلمات نامأنوس عربي، پر    
، اين اند ها راه يافته هاي ساخته شده، توسط عوام كه به روزنامه ها و تركيب از واژه

ها  كنند و اين روزنامه دور از ايران زندگي مي طرز نگارش، به ويژه براي كساني كه
 خوانند، اغلب نامفهوم است.  را مي

اي كه مسئوالن رژيم و علما و  مايه و گاه مسخره در اينجا به زبان بي   
هاي رسمي خود،  اندركاران جمهوري اسالمي در سخنراني ها، و ديگر دست جمعه امام

 باعث خنده و شوخي مردم ما است.  برند، كاري نداريم، كه اغلب به كار مي
تر و بي  بينيم زبان ساده هاي دورتر نگاه كنيم، مي هاي سال اگر به روزنامه   

اي نياز داشت كه دردها  پيرايه تري داشتند. جنبش مشروطه به زبان تبليغي بي آاليش
 و آرزوهاي مردم را به زباني ساده و بي پيرايه بيان كند. 

امه روشنفكري بود، بدون صفحه حوادث و بدون مسايل آيندگان يك روزن   
اي به زبان زيبا و مستدل نياز داشت، كه  اي و عوام پسند. چنين روزنامه حاشيه

 همايون الهام بخش آن بود. 
هاي ديگر به ويژه دو  اما آنچه كه اين روزنامه را يك سروگردن باالتر از روزنامه   

داد، خط فكري و حضور همه  طالعات قرار ميغول مطبوعاتي آن زمان، كيهان و ا
 نگارانش بود.  جانبه افكار مختلف اجتماعي در ميان روزنامه

داريوش همايون، مديري آزادانديش و راست ليبرال بود و هست، كه از طريق     
هاي چپ و راست و  هايي با ذهنيت تفكر به آن رسيده بود. نويسندگان روزنامه را آدم

دادند. همين مساله باعث شده بود، كه آيندگان با توجه به برخورد  يميانه تشكيل م
افكار مختلف، جاي خود را به عنوان يك روزنامه مستقل در محافل سياسي، هنري، 

 ها بازكند.  روزنامه خوانالبته اجتماعي و 
شيوه خبرنويسي، زبان ويژه ـ مطبوعاتي ـ با پرهيز از لغات عربي نا مأنوس و    

هاي خود به كار مي  به اصطالح سوسياليستي كه برخي از چپ ها در نوشته ادبيات
بردند، حضور روزنامه نويسان صاحب سبك كه از فكر و شخصيت همايون 

 سرچشمه گرفته بود، آيندگان را به روزنامه اي مطرح مبدل نمود. 
وليت نگاري بايد همواره با احساس مسئ روزنامه“گفته همايون هميشه اين بود:    

همراه باشد، هرگز نبايد قلمزني و كار مطبوعاتي را به عنوان يك كاسبي ديگر يكي 
موتور دگرگوني جامعه در راه پيشرفت  كهبگيرند، بايد پا به پاي خبر پيش رفت 

 .“است
همين سرمشق همايون تا آخرين روزهايي كه آيندگان منتشر مي شد و هنوز خار    

 شد. هاي ارتجاع نشده بود، در اين روزنامه رعايت مي چشم انقالبيون و واپسمانده
در مورد خطري كه با آمدن جمهوري اسالمي  ,ها و هشدار به مردم نخستين مقاله   

در روزهايي كه تب انقالب  .در آيندگان چاپ شد ,و ارتجاع مالها در پيش بود
اللهي  آيت ,زها را در خود فرو برده بود. همين امر باعث شد كه آن لعبت طنا خيلي

خواستند كاريكاتور گاندي از وي بسازند و چهره او را در ماه تماشا  ها مي كه خيلي
 “ خوانم. من آيندگان نمي“كنند، در يك سخنراني گفت: 

ها و همه نهادهاي فكر و انديشه  ها، كتابفروشي همين سنگ آغاز حمله به روزنامه   
 !چه بود“ خوانم من آيندگان نمي“عروف: دانيم تأثير جمله م در ايران بود. همه مي
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ها در مقابل روزنامه  هاي طوالني فرداي آن روز در تهران و شهرستان صف
  ها، براي خريد اين روزنامه آيندگان! فروشي

من براي نخستين بار داريويش همايون را در دفترش در آيندگان ديدم. از نقش    
عه و عاملي به عنوان دگرگوني و رو به پيشرفت و توجه ورزش در پيشبرد جام

نگاران آيندگان گفتم. با عالقه  ام به پيوستن به روزنامه حركت جامعه گفتم. از عالقه
اي كه به آن عالقمند بودم  هايم را گوش داد. از پيوستن من به روزنامه حرف

 ام، مانوک خدابخشيان هم به ما پيوست.  نگاري استقبال كرد. بزودي دوقلوي روزنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي همراه  نامه سال بعد از آن آيندگان نخستين روزنامه در ايران بود كه ويژه   
روزنامه منتشر كرد به نام آيندگان ورزشي. پيش از آن آيندگان ادبي به خوبي جاي 
خود را در ميان محافل روشنفكري باز كرده بود كه به دستور ساواک تعطيل شد. 

هاي تازه و متفاوتش، بزودي در دنياي ورزش ايران  با حرف آيندگان ورزشي نيز،
 جاي خود را باز كرد. 

هاي المپيك  ترين دوران خود را در جريان بازي درخشان“ آيندگان ورزشي“   
اي  هاي المپيك دوران حرفه به نمايش گذاشت. اين نخستين بازي ۱۹76مونرال 

هاي المپيك  زش خود را به بازيمن نيز بود. ايران، بزرگترين كاروان تاريخ ور
هاي درخشان ورزش ايران در  مونرآل فرستاده بود. انتظار مردم بعد از موفقيت

هاي آسيايي تهران بسيار باال بود. با اين همه لياقت و كارداني مسئوالن  بازي
 هاي اين انتظار نبود.  ورزشي در اندازه

ها، به صورت خبرهاي اختصاصي و  نها بسيار بود. همه اي اشتباهات و ندانم كاري   
دست اول در آيندگان ورزشي منتشر شد. نتيجه آن كه كاروان بزرگ تقريباً دست 
خالي برگشت. شاه فقيد كه خود از دوستداران ورزش بود، بيش از همه برآشفت. 

 سازمان تربيت بدني منحل شد. 
را به دفترش دعوت  در بازگشت از سفر كانادا، روزي آقاي همايون، من و مانوک   

كرد. ضمن اظهار رضايت از فعاليت گروه ورزش آيندگان، از ما دونفر خواست كه 
فردا به نخست وزيري برويم به ديدن آقاي فريدون مهدوي، سرپرست موقت 
تربيت بدني و مشاور نخست وزير. فرداي آن روز با پيشنهاد آقاي مهدوي غرق در 

ه هركدام از ما سرپرستي يك فدراسيون كرد ك شگفتي شديم. وي پيشنهاد مي
نگاريم، هرگز كار اجرايي  ورزشي را به عهده گيريم. پاسخ ما اين بود: ما روزنامه

 ايم.  نكرده
 نگارنش اطمينان كامل داشت.  آقاي همايون به روزنامه   
 ها و راديو تلويزيون  باال گرفتن موج انقالب و هجوم نيروهاي انقالبي به روزنامه   

هاي بلشويكي بعد هم اسالمي، به تعطيلي آيندگان و پاكسازي  و اعمال سياست
 نگاران، از راديو تلويزيون انجاميد.  روزنامه

در سفر به پاريس براي اقامت در اين شهر و ادامه تحصيالت پسرم، با ديدن نام    
وسيله  اي به داريوش همايون بر باالي يكي از مقاالت روزنامه ايران و جهان نامه

اي و زندگيم را  معناي درست كار حرفه: »اين روزنامه برايش فرستادم و نوشتم كه
در جايي يافتم كه وي مدير آن بود. راه و روش او همچنان سرمشق من و بسياري 

نگاران شد، كه در آيندگان آغاز  كردند و هنوز هم در اينجا و آنجاي  از روزنامه
قاره جهان  5به لطف كار در اين روزنامه بود كه به  دهند. جهان به فعاليت ادامه مي

 «سفر كردم و هرچه توانستم آموختم.
خواست بارديگر تجربه آيندگان را تكرار  ها داريوش همايون، مي در همين سال   

كند. من از نخستين كساني بودم كه با عالقه به اين روزنامه پيوستم. اما به قول 
 وزنامه گذشته بود. خود آقاي همايون، زمان آن ر

نگار و شخصيت  ها، همچنان به عنوان يك روزنامه داريوش همايون در اين سال   
مشروطه  خواهان ة دهد. به عنوان چهره برجست برجستة سياسي به كارش ادامه مي

دهد و با همه گفت و گو  هاي سياسي چپ و غيرچپ درس مدارا مي به چهره
ا، گستره و ژرفاي ديد و تجزيه و تحليل درست هايش از نظر محتو كند. نوشته مي

هاي زبان فارسي در سطحي بسيار باال، خوانندگان  مسايل امروز و استفاده از زيبايي
 فراوان خود را دارد. 

نظام  ,ماندگي و بنيادگرايي است كه نمونه آن هايش دشمن واپس در نوشته   
مبدل كرده است. در مقاله  اي جمهوري اسالمي است كه كشوري آباد را به ويرانه

 نويسد:  در چشم توفان و برلب آتشفشان كه در نيمروز چاپ شد، مي
المللي كه نام ديگر تروريسم اسالم بنيادگرا يا به گفته  اصطالح تروريسم بين“    

وارد واژگان سياسي شد و  ۲00۱سپتامبر  ۱۱خودشان اسالم راستين است، پس از 
اتر است و هم چهرة اسالمي راستين خود را بهتر نشان گذرد، هم با مسم هر چه مي

دهد. پس از كشتارهاي كوري كه از بالي تا رياض و استانبول صدها كشته و  مي
توان تصوير  زخمي، عموماً مسلمانان، برجاي گذاشته، اين چهره واقعي را چنين مي

 كرد: 
ها  كه ميليونجهان با جنبشي روبروست كه هزاران جنگنده، و صدها هزار بل   

خواهد كفر را از روي زمين بردارد و  هوادار در ميان مسلمانان دارد. اين جنبش مي
ها نشست و  كفر برايش هرچه جز خود اوست. غير مسلمانان و مسلماناني كه با آن

هاي اسالمي  هاي جامعه اند، حكومت ها را پذيرفته برخاست دارند يا شيوه زندگي آن
هاي  كنند؛ و حكومت هيچ گذشت و تعديل عمل نمي كه شريعت نبوي را بي

شوند، كفر جهاني  هاي اهل كتاب كه تسليم فرمانروايي اسالميان راستين نمي جامعه
النبي نبرد مسلحانه است. از آنجا كه شمشير  سازند. شيوه برقراري مدينه را مي

از  خورد و كتاب به خرج كسي، حتا بسياري مدتهاست جز به درد تشريفات نمي
رود، حكم حق را بايد به وسايل ديگري جاري كرد  هاي اسالمي، نمي مردمان جامعه

اش مقداري  اند و مايه مردم عادي در كوچه و خيابان و كافه و بانك و اداره فراوان
مواد منفجره و چند اتومبيل ساخت همان دنياي كفر است و چند تني از جان 

توانند خود يا اتومبيل  ي توانستند برسند، ميگذشته كه اگر هم در زندگي به جايي نم
 “خود را به هرجا كه جمعيت بيشتري است، برسانند.

سال است، اين حرفه را با عشق  ۴0نگاري كه  و حرف آخر، من به عنوان روزنامه
آموزم. از داريوش همايون، مردي كه با سختكوشي،  ادامه ميدهم همچنان از او مي

قدرت ذهني و اخالقي يك فرد مسئول، يك رژيم سراپا پافشاري اما با آرامش و 
 فساد را به چالش گرفته است. 

 .   ه استمعناي درستش را پيدا كرد ,زندگي من از او و با او

  

آنچه كه نخستين بار با مطالعه آيندگان نظرم را به 
شدت جلب كرد، نثر زيبا و مستدل و استفاده از 

هاي اصيل فارسي در خط خط آن بود. كه از  واژه
افكار همايون و تسلط وي به زبان فارسي، 

 گيرد. سرچشمه مي
 

سال است، اين  40اري كه نگ من به عنوان روزنامه
حرفه را با عشق ادامه ميدهم همچنان از او 

آموزم. از داريوش همايون، مردي كه با  مي
سختكوشي، پافشاري اما با آرامش و قدرت ذهني 
و اخالقي يک فرد مسئول، يک رژيم سراپا فساد را 

 به چالش گرفته است. 
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 داريوش همايون

 آينه اي در برابر خويش, آينه اي در برابر ديگران

 
 

 نيلوفر بيضايي 
 

 توان يمكه  كند يمنكته متوجه آشنايي بانظرات همايون, ما را بدين  اصوالً
سياستمدار  توان يمسياستمدار بود و هفتاد و پنج ساله، اما مدرن انديشيد, 

از نوع عرفاني و اسالمي “ بازگشت به خويشتن“ايراني بود و سر پيري هوس 
نكرد, بلكه به بلوغ فكري در درک مفهوم تجدد رسيد وحامل نگرشي بود كه 

سياستمدار بود، ايراني بود، متعلق به نسل  توان يم“. زمان آن رسيده است“
مرد  توان يمپيشين بود، اما به برابري حقوق زن و مرد اعتقاد داشت, 

سياستمدار ايراني متعلق به نسل پيشين بود و حس تملک مردان بر زنان را, 
باورهاي “ي زن را در گرو  مسئلهيا  داند يمتفكري كه زن را موجود درجه دو 

به حد مقوالت ناموسي و از بن كاذب نزول  عاًيسر“ ديني اكثريتاخالقي ـ 
 ، به نقد كشيد. دهد يم

 
 
 

نوشتن در مورد داريوش همايون, سياستمداري كه نزديك به هفتاد و پنج سال سن 
ي گوناگون ها دورهي زندگي در  تجربهدارد و به مقتضاي ساليان دراز حيات خويش، 

گذاشته است, براي من از چند نظر دشوار است. اول  تاريخ معاصر ايران را پشت سر
اينكه ايشان يك سياستمدار است و من نيستم. دوم اينكه ايشان به يك نظام 
موروثي هر چند مشروط دلبسته اند و من نيستم. سوم اينكه ايشان در زمان 
حكومت پهلوي در مدتي هر چند كوتاه )يكسال( در مقام وزارت اطالعات و 

از نوع “ وزارت اطالعات“) كه البته بسياري به سهو يا به عمد آن را با جهانگردي 
ي چهره اي دمكراتيك از حكومت  ارائهي  فهيوظ(, رنديگ يمساواک و ساواما اشتباه 

كه اين چهره  دانند يمپهلوي در انظار جهاني را بر عهده گرفتند كه مي دانيم و 
نظام پهلوي از بن بست سياسي, براي خروج “ فضاي باز سياسي“عليرغم اعالم 

 چندان واقعي نبوده است. 
با اينهمه بر اين باورم كه داريوش همايون بعنوان يك شخصيت سياسي و فرهنگي 
تاريخ معاصر ايران، داراي ويژگيهاي ديدگاهي، نوشتاري وشخصيتي است كه 

ويژگيها  به سادگي از آن گذشت يا نسبت بدان بي اعتنا ماند. يكي از اين توان ينم
و به شهامت وي در نقد گذشته و حال، نقد  گردد يبازمبه شخصيت سياسي وي 

كه در كمتر  شيها دگاهيدخويش و ديگران و بيان صريح و شفاف نقطه نظرات و 
ي و نظر رأسراغ گرفت. استقالل  توان يمشخصيت سياسي از راست گرفته تا چپ 

ان يا هراس از تنها ماندن، ي از دست دادن همراه دغدغهو فاصله گرفتن از 
 بخصوص در مورد يك سياستمدار ايراني، امري رايج نيست. 

(, يعني دو سال پس از انقالب و در تبعيد، ۱۹۸0-۸۱“ )ديروز و فردا“انتشار كتاب 
ي ايران  جامعهي تالش وي در تحليل وضعيت امروزي  نشانهاولين و پايه اي ترين 

ه خود وي جزئي از آن بوده است و با اميد با نگاهي منقدانه به گذشته اي ك
ي نظام پيشين و ها يكاست. نقد وي به شود يمراهگشايي بسوي آينده محسوب 

تحليل وي از تركيب و چگونگي نيروهاي سياسي و اجتماعي آن دوره، از 
ي سياه و سفيد بسياري از مخالفين نظام پادشاهي، منطقي تر و اصولي تر ها ليتحل

 : سدينو يمهمايون در مورد ايندوره، يعني دوران بازنگري اينچنين . رسد يمبنظر 
 

استوار جنبشي  يها هيپا شد يبودند م ل كردهيدر فرصتي كه بر اين جامعه تحم “... 
اين  گذاشت يادي را كه نميبن جامعه پردازد؛ مسائل را گذاشت كه به دردشناسي 

بدرآيند باز كند؛ آينده اي را   دراز يها مردم از تيرگي وابتذال و بيدانشي و جمود سده
فرهنگي، و اقتصادي ايران است  كه شايسته ملتي با جايگاه تاريخي، استراتژيك،

ــ  بود يرقابت برسر قدرت نم بشناسد و رو به آن بتازد. زمان، زمان سياست ورزي و 
يا  همه باًيپيرامون، تقر از ريشه دست به كار شد. در ستيبا يهنوزهم نيست ــ م

همه، فاصله  باًيتقر از ستيبا يم درگير گذشته بودند يا در سوداي خام تجديد آن. 
 جرئت متفاوت بودن وتنها ماندن يافت. ستيبا ي؛ مشد يگرفته م

 تنهاماندن در آن خرده جهان دلگير و سترون الزم بود ولي آسان نبود و درگيريي   

و با جمهوري  ر خودي،يخودي و غبا  موافق و مخالف، ــ با  ديطلب يهمه سويه م
 خواست يهر كه م .ديبر يكه نشسته بود و شاخ و درخت را از بن م اسالمي

دشمن در بيرون فنجان است. آن درخت بود كه اهميت داشت،  ببيند كه توانست يم
ها را  سي و تاريخي گروههائي كه خرده حسابياس شخصي و يها خرده حساب نه 

. اگر داد يتعبير، موافق و مخالف معني نم نيدر ا بودند.  علت وجودي خود گردانيده
موافقان گاه همان اندازه  انديشيد،  رون آمد و به درختياز آن فنجان ب ستيبا يم
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به بيرون آمدن از  همان اندازه و مخالفان كه مخالفان، دادند يگمراهي نشان م
زشت نما  روبرو شد و آينهبا همه  ستيبا يكه موافقان. م نيار داشتند ها شان  "گتو"

گرفت. چنين نگرشي به تبعيديان  از همه چهره خود، ش يها، پ را دربرابر همه چهره
مخالفي بود، حتا اگر رفتار دشمنانه   . اگركرد ياز هر رنگ، دشمني را از ميانه حذف م

 موقعيت بايست سرانجام بر بيهود گي  . او نيزبود ي، اساساً از همان مقوله مكرد يم
. ولي حتا با وستيپ يم گذشته نگر و به نيروهاي آينده ساز، نه شد يخويش آگاه م

» بيرون گذاشت. اينان  در ستيبا ياي باز كساني را م چنين ديد بلند گشاده 
 ".ديگرد يم ها ضايع كه سعي و عمل در آنند بود اي زمينهاي شوره

   
گشت گذاشتن برگره ها از همايون با بازنگري خويش در تاريخ معاصر ايران و ان

يكسو و رسيدن به ضرورت ايجاد يك گفتمان دمكراتيك ميان نيروهاي سياسي با 
ي فكري گوناگون از سوي ديگر، به ايجاد فضاي گفتمان مدرن كه البته ها شيگرا

 همچنان راهي دراز در پيش دارد، ياري رساند. 
مورد  ها يالها بقولي شاه اينكه داريوش همايون از سوي بسياري از سلطنت طلبان ي

ي اين دسته قرار دارد، بهيچوجه ها يورزو آماج فحاشي و كينه  رديگ يمهتاكي قرار 
. همانند آنان شدياند ينمشبيه نيست و همانند آنان  ها آنتصادفي نيست. همايون به 

, بلكه آن را به كند ينمحكومت پهلوي را حكومتي سراسر بي عيب و نقص ارزيابي 
ي آن دوران  شدهي پيش گرفته ها استيسي اصولي و با تعمق در تك تك شيوه ا

خواهان بازگشت حكومت پهلوي بدان گونه كه  ها آن. وي همانند كشد يمبه نقد 
پيش از انقالب بوده و با همان خصايل استبدادي و اتوريتر نيز نيست. همايون 

را يكي از عوامل ايجاد و و آن  تابد ينمرا بر “ بله قربان گويي“فرهنگ چاپلوسي و 
كه تنها درنقد بيرحمانه ي گذشته و  داند يم. او داند يمتحكيم استبداد وشاه مستبد 

. اين شود يمباز انديشي است كه راه براي رسيدن ايرانيان به دمكراسي هموار 
و بدهد  داد يمرخ  ستيبا يمي فكري ها انيجربازنگري و نقد بيرحمانه در تمامي 

ي ايرانيان يعني دمكراسي  نهيريدآن بتوان راه را براي تحقق آرزوي  تا از درون
ي فكري چپ و راست, همچنان ترجيح ها انيجرهموار كرد. بسياري از بانيان 

سهم خود را در آنچه “ ديگران“كه با انداختن تمامي تقصيرها بر گردن  دهند يم
را برگزيدند و وجدان بوده و نامطبوع بوده است، انكار كنند. يعني راه سهل تر 

خويش آسوده. البته مسلم است كه در نقد گذشته، نقد قدرت سياسي بدليل 
برخوردار بودن از تمامي امكانات براي تعيين شرايط اجتماعي و سياسي، از الويت 
ويژه اي برخوردار است، اما اين بهيچوجه بدان معنا نيست كه آن نيروهايي كه بنا 

قدرت سياسي باشند، عملكردها و افكار خود را بي عيب و “ وآلترناتي“بود يا بناست 
 نقص بينگارند و از پذيرفتن مسئوليت شانه خالي كنند. 

 
ي سياسي از دو نظر قابل مالحظه است، يكي در  عرصهپس حضور همايون در 

تالشي كه وي در جهت دمكراتيزه كردن گفتمان دمكراتيك ميان هواداران 
ي استبدادگرايانه در ميان ها شيگرا) كه به منزوي شدن  دهد يمپادشاهي انجام 

از آن ياري رساندن به ايجاد يك  تر مهم(، ديگري و رساند يماين جريان ياري 
ي گوناگون فكري كه خود را هواداران ها انيجرفضاي سالم و دمكراتيك ميان 

پيش از  . به باور من، همايون بدليل اينكهخوانند يمبرقراري دمكراسي در ايران 
آنكه يك عنصر سياسي باشد، يك روشنفكر سياسي است و از دانش گسترده اي، 

ي تاريخي برخوردار است، توانسته است در  عرصهي سياسي و چه در  عرصهچه در 
مثبتي بر كل جريان روشنفكري بگذارد.  ريتأث ها سالتغيير گفتمان سياسي اين 

 .شود يممل تاثيري كه حتي مخالفين سياسي وي را نيز شا
 

همانطور كه پيش از اين نيز اشاره كردم، همايون با اينكه هوادار نظام پادشاهي 
ي  گذشتهمشروطه است، خواهان بازگشت به گذشته يا بعبارت ديگر در حسرت 

و  ها ليتحلي  ارائه)بروايت بسياري از سلطنت طلبان( نيست، بلكه با “ پرشكوه“
و از  ورزد يمدمكراسي پارلماني و ليبرال تاكيد  ي خود بر ضرورت برقراريها دگاهيد

ي خود آن را باز كرده، از ها ليتحلآن يك شعار نساخته است، بلكه در مطالب و 
همه سو بدان نگريسته و با اجتناب از كلي گويي، معاني و مفاهيم و پيش شرطهاي 

ز همسن و ايجاد دمكراسي را مورد بررسي و تحليل قرار داده است. او از بسياري ا
خود قهرمان ماجراها  طبعاًو  اند كردهسالهاي خود كه تنها به خاطره گويي بسنده 

تبعيت نكرده است, بلكه وقايع را در ارتباط منطقي خود با يكديگر و به قصد  اند بوده
 . كند يمبازگو  ها آن“ چرايي“بررسي 

 
ه فرد بودن ي سياسي همايون در منحصر بها ليتحليكي از ويژگيهاي مطالب و 

ادبيات نوشتاري آن است كه با ادبيات تكراري و كليشه اي بسياري از روشنفكران 
ي بسيار دارد و در ادبيات  فاصله، ماند يمسياسي كه بيشتر به زبان ترجمه اي 

ي برجسته خواهد ماند. ادبيات سياسي همايون ها نمونهجزو  حتماًسياسي معاصر 
سي و توجه وي به زيبايي شناسي زبان و دقت او در نشان از تسلط او بر ادبيات فار

و پرهيز از شلختگي در  ها واژهرعايت همخواني فرم و محتوا دارد. دقت در انتخاب 
 جمله پردازي، نشان از دقت ذهني و زباني نويسنده دارد. 

 
ي قالبي ها ليتحلي  ارائه آرنوشتارهاي همايون، پرهيز  تر مهمويژگي ديگر و بس 

ديدن و پرهيز از كلي گويي و مبهم گويي. با توجه “ سفيد“و “ سياه“هيز از است. پر
، كمتر نمونه اي در كنم يمي اهل سياست را مجدانه دنبال ها نوشتهبه اينكه من 

ي ها يحسابگركه بدور از مالحظات و  ام افتهي سياسي معاصر يها تيشخصميان 
 توان يمين شفافيت سياسي را ي درخشان اها نمونهرايج، به كنه مطلب بپردازد. 

ي  ندهيآبه  ها آنو موكول نكردن  ها بدانبوضوح در مباحثي يافت كه پرداختن 
“ چرايي “: تشريح اند جمله. از آن ديآ يمنامعلوم، امروز بيش از هر زمان ديگر به كار 

ي مبهم ها ليتحل، نقد “منافع ملي“و محتوايي ضرورت جدايي دين از دولت، تعريف 
ي تعريف  ارائه، “دمكراسي ديني“, “دمكراسي بومي“چون “ انديشمندان“از  برخي

)اسالمي( و تفاوت آن با روشنفكر مسلمان ) “ روشنفكري ديني“مشخص از جايگاه 
در مبارزه براي “ حقوق بشر“، تاكيد بر جايگاه “(مسلمان“و “ اسالمي“ي  واژهدو 

 دمكراسي. 
 

اي سياسي صحبت از دمكراسي و سكوالريسم در روزگاري كه قريب به اتفاق نيروه
ي بيانيه اي و اكتفا به نام بردن تيتروار رئوس دمكراسي خواهي، ها توافقو  كنند يم

رايج شده است، جاي كساني كه اين رئوس تيتروار را از زواياي گوناگون باز كنند و 
ديدگاه ي كل از  سازندهمودر بررسي قرار دهند و از كلي گويي و تعريف جزييات 

خود بپردازند، بسيار خالي است. اين بدين معنا نيست كه چنين كساني وجود ندارند، 
، دانند يمبلكه تعدادشان نسبت به آن انبوه كساني كه خود را پرچمداران دمكراسي 

ي بارز  نمونه، اندک است. كنند يماما در رفتار سياسي خالف ادعاي خويش عمل 
ديد كه به جاي  توان يمي سياسي روز اين سروران ها ليتحلدر  تاًينهااين تناقض را 

، بسنده ها آنارائه دادن درک خود از مقوالت، بيشتر به نفي نظرات مخالف و نه نقد 
. پرداختن به اين مقوله را بايد به مطلبي جداگانه موكول كنم، اما نمونه وار كنند يم
آقايان( كه خود را  اكثراً)ي اين ها نوشتهبه چند مورد اشاره كنم. در  توانم يم
كه خواهان بركناري حكومت اسالمي  ها آن، تمامي نامند يم“ اصالح طلب سكوالر“

مجاهدين...( هستند، هر كس كه معتقد “ ) راديكال“هستند، متعلق به نيروهاي 
آنهم از نوع استاليني آن است “ انقالب“است اين نظام اصالح پذير نيست خواهان 

، كند يمظر ديگري دارد و مماشات با حكومت اسالمي را رد و خالصه هر كس ن
 رنديگ ينم. اين دوستان در نظر گنجد يمتنها در قالبي غير دمكراتيك و نامحبوب 

ي برخورد، نوع ديگري از حذف مخالفين است و نه تنها گفتمان را  وهيشكه اين 
. برد يم سؤالر ، بلكه دمكراسي خواهي آنان را بيش از پيش زيكند ينمدمكراتيك 

آيا براي اثبات صحت ادعايشان مبني بر قابل اصالح بودن اين نظام راههاي 
بودن خود را تنها در قالب “ دمكرات“برگزينند. كساني كه  توانستند ينمي تر سالم

، يا از ضعف بينشي شديد ننديب يمبودن ديگران قابل اثبات “ غير دمكرات“ادعاي 
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و مستدل براي اثبات صحت نظرات خويش ندارند يا در ، يا منطق قوي برند يمرنج 
 كه قابل دفاع نيست.  كنند يمنهايتِ فرصت طلبي از چيزي دفاع 

 
، كند يم. او نقد ام افتهي همايون كمتر يها نوشتهمن چنين برخوردهاي قالبي را در 

ي نيروهاي  ستهيشااما با قدرت استدالل و با رعايت قواعد بازي و آنچنان كه 
كرات است، نقد را در حين برسميت شناختن مخالف فكري و به قصد ايجاد دم

 و نه از طريق نفي حق حضور ديگري يا ديگران.  دهد يمگفتمان انجام 
 

با و جود اينكه نظرات همايون را در مورد خاتمي و در آغاز دوران دو خرداد، بسيار 
ن شتابزدگي را قابل توجه ، اما تصحيح سريع ايكنم يمشتابزده و غلو شده ارزيابي 

كه ال اقل از نظر “ جمهوريخواه“را كه در سياسيون  ها نشانهمي دانم. يكي از اين 
, ام كرده، با كمتر كسي برخورد نميب يم تر كينزد ها بدانطرح نظام سياسي، خود را 

“ روشنفكري ديني “ ي  مقولهتحليل و برخورد روشن، معقول و بي تعارف او از 
 است. 

 
 يها مهيخاورميانه اي بيش از صد سال است، از ن يدر ايران و ديگر كشورها.. “.

نوزدهم، بخش عمده انرژي انتلكتوئل صرف آن شده است كه از اسالم، تجدد   سده
مذهبي و تاريخ اسالم همه گونه  يها بدرآورند. در متن حقوق بشر  و دمكراسي و

اند تا آن تعبير مناسب كه اسالم  بسته به ميل خود، كرده دخل و تصرف گزينشي، و
جلوه دهد به  روشنرائي يا روشنگري، همنوا بلكه همانند  را با باززائي ) رنسانس ( و

از هواداران اين نظر كه روشنفكران اسالمي ناميده  كرسي بنشانند. در ايران گروهي
در دست دارد و گرايش عمده مخالف را در  اكنون بخشي از حكومت را  شوند يم

از هيچ تناقضي در شگفت نمي بايد  ايران ديگر . ) در بحث از دهد يداخل تشكيل م
فتواي كشتن  ها و  تمدن هر روزه آشتي دادن گفتگوي يها يشد ( و با دشوار

  .كند يسلمان رشدي، دست و پنجه نرم م
 

 ميانه رو شدن است و كندوكاو در تاريخ و ادبيات ماند يآنچه براي اسالمگرايان م...

به  توانند يها م تعبيرمتفاوت و دمكراتيك تري از اسالم. آن مذهبي براي توجيه 
مصالحه در سنت، و به دوره هائي از  مكي قرآن, به موارد رواداري و ارفاق و  بخش
آمدن با زمان  اسالمي استناد كنند و ضرورت پيش  يها يكشورها و امپراتور تاريخ

اين رهيافت اگر بتواند نيروي سياسي الزم را خود سازند.  يها استدالل را چاشني
بيرون آوردن اسالمگرايان، بويژه گروه حاكم ايران، از بن بست  براي بسيج كند 
در پيكار قدرتي كه در ايران درگرفته است اين  سودمند است و  شان، خودساخته

 كوتاه مدت هر نيروي اند همگام  اسالمي نام نهاده گرايش كه بر آن روشنفكري
  .ديمايپ يمخالفي است كه راه خشونت را نم

 
 يها جامعه ولي به عنوان راه حلي براي برطرف كردن واپس ماندگي صدها ساله ... 

بوميگرائي يا  اند طرح ها آگاه روشنفكران بر ركود و انحطاط آن اسالمي كه خود اين 
دوآتشه  عصبانبرابر دارد كه ناكجاآباد مت روشنفكري اسالمي همان بن بستي را در 
هاي   doctrine را در آموزه  شيها شهييا آتش نهادان. اگر نوگري يا تجدد نيز ر

 خود را از اصل نفي كرده است. اسالم مانند هر دين ديگري بر پاره ديجو يمذهبي م

بزرگ،  يها نياصول هميشگي و تغيير ناپذير نهاده شده است و بر خالف د اي 
بهتر از همه تاريخ شگرف طبري. منابع مورد  -اند  را به دقت نوشته سرگذشت آن

گفتار و كردار پيامبر اسالم  در شرايع اسالمي قرآن و سنت يا  اتفاق سني و شيعه
تاريخ به روشني آمده است. اختالفات مسلمانان نيز كه از  است كه جزئياتش در

از  ها شكاف انداخت از همين تعبيرات متفاوت آن همان دوسه دهه نخست در 
هزار ودوهزار سال و بيشتر دوام  جهاني كه حقايق مطلق برخاست. يك دين 

و  تواند يتعبيري نم هيچ  گوناگون و متضاد گشاده است. يرهايبر تعب آورد يم
همه را به يكسان  نتوانسته است در هيچ نظام اعتقادي مطلق دعوي برتري كند.

قدرتي داشته است  وناگون بستگي بهاند. برتري تعبيرهاي گ بكار برد و برده توان يم
 زمانهاي معين پشت خودگردآورند اند در  كه توانسته

 
روشنفكران اسالمي ممكن است بگويند كه به ياري عقل كه منبع ديگر شريعت ... 

احكام ناسخ و منسوخ و رويدادها يا سخناني كه همه  از ميان  توان ياست، م
نقطه مقابل هم قرار دارند بهترين  تفاوت در اوضاع و احوال م اند ولي به دليل حجت

عقل و علم  ولي گرفتاري اصلي در مفهوم عقل بوده است.  تعبيرها را بيرون كشيد.
كه براي يونانيان داشت و اروپائيان آن را در دوران  دهد يدر دين همان معني را نم

يران كننده و اسالمي، همان عقل خود مختار شكافنده و و بازيافتند. عقل باز زائي 
اسالم منشاء ايماني و درنتيجه الهي دارد. روشنفكر   سازنده نيست. عقل و علم در

علمي براي مساله اي باشد كه  پي يك راه حل  اسالمي كه صرفاً سياست نورزد ودر
بسيار  خواهد رسيدكه انديشه وران مسيحي  ، دير يا زود به همانجادارد يعلم بر نم

 يها يايمان، و رهانيدن دين از گرفتار دا كردن قلمرو عقل ازپيش از او رسيدند: ج
 حكومت كه هيچ چيز را پاكيزه دگرگون شونده، بويژه سياست و امور پيوسته 

  .گذارد ينم
 

 روشنفكر مسلمان كسي است كه پيوندهاي فرهنگي يا عاطفي، وبهرحال.. . 

 - كند يمحدود م را در حوزه خصوصي خودش غيردكترينر، با اسالم دارد و آن 
. مينيب يجهان غرب م سياسي و فرهنگي  يها تيميان بسياري از شخص چنانكه در

از اسالم، دمكراسي ليبرال و جامعه مدني استخراج  خواهد ياما روشنفكر اسالمي م
تعبير  كوشد يو تنها م كند يانديشه و عمل سياسي نفي نم كند. او تداخل دين را در 

كاري كه بنيادگرايان نيز به همان آساني و با  -سازد ايگزينج متفاوتي از آن را 
غيرمذهبي، تفاوتي ميان او وبنيادگرايان  اصولي، و ديد  . ازنظركنند ينتايج متضاد م

روشنفكران اسالمي شايد  نيست.  -اند  رهبر او بوده كه عموماً هم زماني همراه يا -
مسيحي اروپائي بگذارند  يها ستياليها يا سوس دمكرات زماني بتوانند پا در جاپاي

اصلي دمكراسي ليبرال غرب ندارند؛ ولي اين  هيچ تفاوت عمده اي با جريان كه 
مذهب با اسلحه، پس از پيروزي نيروهاي  شدن رابطه تا پس از بريده  ديبا يتحول م

 غيرمذهبي منتظر بماند. 
  

ي زن در  مسئلهزي در ميان مطالب همايون به يك يا دو مطلب در مورد جاي مرك
ي ها دگاهيدكه در آن عليرغم اختالف نظرهايي كه با در  ميخور يمعرفيگرايي بر 

تاريخي دارم، به نگاه مدرن و امروزي او دراينمورد برمي خوريم. در اينجا نيز بر 
ما به برابري “خالف بسياري از سياسيون محترم كه به ذكر بندهايي از اين دست: 

، ولي در گفتارها و عملكردها و در كنند يم، بسنده “معتقديم... كامل حقوق زنان...
، همايون بروشني موضع ميشو يمضد زن روبرو  داًيشدالبالي مطالبشان با نگاهي 

 :سدينو يم، آنجا كه كند يمو نگاه خود را روشن 
 

سودازدگي اسالم در  سازد يم تر يآنچه مسئلة زن را در يك جامعة اسالمي فور“... 
حقوقي سروكار داريم كه به زن  -يك نظام كامل عبادي زن است. ما با  لةمسئ

به ملكيت مرد درمي آورد. اصالً  و او را  نگرد يخدمت مرد م همچون موجودي در
ارزشش يا در  است؛ از خودش هيچ موجوديتي ندارد؛  زن به خاطر مرد آفريده شده

ا( يا در مادربودن كه بهشت را فرمانبر پارس وفاداري و فرمانبري مرد است)زن خوب
جائي است كه در يك جامعة اسالمي،  . اهميت موضوع تاگذارد يپاي او م زير 

 حق ملكيت مردان صرف مهاركردن زنان و تثبيت بيشترين انرژي حكومت در 
بگيرند ويژگي  را بر زنان . اگر از يك حكومت اسالمي معمولي فشارش شود يم

آخر به  هد ماند. ويژگيهاي اسالمي ديگر نيز در تحليلاسالمي چنداني در آن نخوا
 )بقية ويژگيهاي حكومت اسالمي را در اين جغرافياي نكبت ونديآ يهمين كار م 

يافت(. پيامدهاي چنين نگرش  توان يجهان سوم است م ستم و تراژدي كه نامش 
زن، و  زنان، رواج خشونت مرد به مداري را در واپسمانده نگهداشتن عمدي  جنسيت
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اين  بررسي كرد.  ديبا يكلي، و پامال شدن حقوق كودكان م خشونت بطور
تر است. سياست و اقتصاد جامعه نيز  تصوير بزرگ اجتماعي گوشه اي از يها بيآس

   به زن      و خشونت     . تجاوز به حقوقننديب يم     مردان آسيب از نابرابري زنان و 
  universalism و جهانروائي  سازد يم امري پذيرفتني       را      بي عدالتي      و     زورگوئي

 ..“ . كند ي، سست مماند يدمكراسي بي آن ناقص م حقوق بشر را، كه
 

 , اين پرسش در ذهن كنم يمي همايون را بيشتر دنبال ها نوشتههر چه 
كه چرا كمتر كسي از ميان جمهورخواهاني كه خود را  رديگ يممن بيشتر شكل 

نزديكي  ها بدان ستيبا يم, پسندم يمو من بلحاظ نوع نظامي كه  دانند يمسكوالر 
ي اثبات ضرورت  الزمهيي كه ها ليتحلفكري بيشتري داشته باشم, خود را با چنين 

و به موضعگيريهاي  كنند ينمسكوالريسم براي رسيدن به دمكراسي است، مشغول 
. چرا طرح خواست دهند يمادامه روز بروز و تنظيم خود با اسالميون همچنان 

ي اقناعي و استداللي از اين ها بحثو به  دانند يمجدايي دين از دولت را كافي 
 . روند يم، چرا طفره دهند ينمي ترويج دمكراسي خواهي است, تن  الزمهدست كه 

 
تكرار كنند, چگونه  خواهند ينمرا  57انقالب “ همه با هم “كه مي گويند  ها آن

. اين چگونه جمهوري نديجو يمتحدين خود را در ميان اسالم گرايان همچنان م
سر “ باورهاي اكثريت“سكوالر و دمكراتيك است كه از هم اكنون نجواي رعايت 

، در حاليكه همان اكثريت روبروز به ضرورت جدايي دين از دولت واقف تر دهد يم
نظام اسالمي از چشم به اصالح “ سياست گام به گام“. چرا همچنان با شود يم

ي اساسي خواستهاي خود را با آنچه ها تفاوت خواهد يمدرون بسته است و چگونه 
حكومت اسالمي براي عرضه كردن دارد، براي عموم روشن نمايد. آيا علت نزديكي 

يا به دمكرات  دهد يمرا در توافق بر شكل نظام توضيح “ روشنفكران ديني“خود با 
ن در ايجاد دمكراسي اميد بسته است. چرا از طرح صريح بودن اين نيرو و توانايي آ

خواست سرنگوني حكومت اسالمي هراس دارد. چرا به جاي جستجوي متحدين 
سكوالر و دمكرات, بدنبال متحدين اسالمي يا ملي ـ مذهبي است كه همچنان 

 طرح جدايي دين از دولت را قبول ندارند. 
 

ي ها نوشتهكه در  ابمي يما در افكار او ي همايون, جوهري رها نوشتهبا رجوع به 
و هر چه  ابمي ينم“ جمهوريخواهان سكوالر“مصلحت جويانه و مبهم نويسي هاي 

كه مضمون و محتواي درک ما از دمكراسي  ابمي يم, بيشتر در كنم يمبيشتر دنبال 
از طريق توانايي ما در تحليل و شكافتن جزء به جزء آن, در شناخت تاريخي مان و 

ي تنگ مناقع گروهي فرقه ها چهيدراخالق سياسي مان كه منافع ملي را فراتر از  در
 ، بايد جست. كند يماي تعريف 

 
. اول اينكه همايون هم شود يم, دو نكته برايم برجسته تر روم يم تر شيپهر چه 

آگاهي و اطالع وسيعي از تاريخ ايران دارد و هم به ابزار و جوهر فكري دمكراسي 
رب نطفه بسته است, تسلط دارد. آگاهي تاريخي و ايراندوستي او مانع از كه در غ

ي غربي نشده است. در عين حال بهره گرفتن از تجارب  شهيانداز  اش يريپذ ريتأث
دمكراسي غربي و بكارگيري آن در ايران را نه در نفي تاريخ ايران، بلكه گرو 

“ ترجمه اي“. شايد دليل اندد يمي روشن  ندهيآشناخت و نقد آن براي رسيدن به 
نبودن نوشتارهاي همايون درهمين تسط او به هر دو ابزار باشد. دوستاني كه 
ديكتاتور بودن شاهان را دليلي كافي براي دنبال نكردن تاريخ سرزمين خود 

ي از همين دوستان تا اريبسمنقدان بي تعصب باشند.  توانند ينم, هرگز دانند يم
يا دوست نداشتند, چون  خواندند ينمشاهنامه فردوسي را چندي پيش بهمين دليل 

ي ديگر ها يكوتاهو بسياري  كردند يمتعريف “ مردمان“و نه “ شاهان“آن را تاريخ 
 ي اين نوشته خارج است.  حوصلهكه از 

و مفتخر به  اند خيتاركه در بند  ها آنافكار همايون با دو دسته مرزبندي دارد. يكي 
 ها آن, چون مطابق ميل كنند يمكه تاريخ را يكسره نفي  ها آنبا نداشته ها و ديگر 

و “ سياه“اجتناب از  اش الزمهو  طلبد يمنبوده است و يا چون تعمق در آن كار بسيار 
 ديدن است. “ سفيد“
 

ي ديگر اينكه نوشتارها و افكار همايون, در صد بسيار اندكي را به دفاع از  نكته
و در نتيجه راه را براي پرداخت به  دهد يمختصاص ي ايران ا ندهيآشكل نظام 

محتواي نظام آينده, يعني لزوم و اجتناب ناپذير بودن دمكراسي و سكوالريسم و 
همچنين ضرورت ايجاد شرايطي براي غير قابل بازگشت بودن و يا چرخش بسوي 

 استبداد ديگر، در افكار خود باز گذاشته است. 
 

 توان يمكه  كند يمون, ما را بدين نكته متوجه آشنايي بانظرات هماي اصوالً
سياستمدار ايراني بود  توان يمسياستمدار بود و هفتاد و پنج ساله، اما مدرن انديشيد, 

از نوع عرفاني و اسالمي نكرد, بلكه به “ بازگشت به خويشتن“و سر پيري هوس 
رسيده زمان آن “بلوغ فكري در درک مفهوم تجدد رسيد وحامل نگرشي بود كه 

سياستمدار بود، ايراني بود، متعلق به نسل پيشين بود، اما به برابري  توان يم“. است
مرد سياستمدار ايراني متعلق به نسل پيشين  توان يمحقوق زن و مرد اعتقاد داشت, 

يا  داند يمبود و حس تملك مردان بر زنان را, تفكري كه زن را موجود درجه دو 
به حد مقوالت  عاًيسر“ ورهاي اخالقي ـ ديني اكثريتبا“ي زن را در گرو  مسئله

 ، به نقد كشيد. دهد يمناموسي و از بن كاذب نزول 
 

و اين بمعني  ام دهيورزمسلم است كه من در اين نوشته بر نقاط اشتراک تاكيد 
ي تاريخي ايشان( ها دگاهيدتوافق من با تمامي نظرات آقاي همايون )بخصوص در 

ي شكل  مسئلهي امروزين ايشان )منهاي ها دگاهيدمطلب  نيست. مركز ثقل اين
ي تاريخي بماند براي فرصتي ديگر. سخن را با نقل ها بحثحكومت( بوده است و 
 كه مركز اصلي توجه من در اين نوشتار بوده است: ميبر يمقولي از ايشان به پايان 

  
ا با جمهوري موقعيت مخالفت آغاز شد. ما چر دگرگوني سازنده از بازانديشي “

گرفتن اموال يا مقامات يا تالفي ناروائيهائي  آيا براي بازپس ؟  ميا اسالمي در مبارزه
آيا برضد اليگارشي آخوندي و واليت  است ؛  ها بر مردمان رفته است كه در اين سال
برابر است ؟ از  در  يتر بزرگ يها هدف بشود ؛ و يا خواهد يفقيه است و هرچه م

اند پيكار ما براي  زندگي خود نرفته اني كه هنوز رهانكرده و دنبالنظر اكثريت كس
خشونت نشود. برگشت به  ساختن جامعه اي است كه ديگر دستخوش استبداد و 

انقالبي روي داده  نه عملي است و نه ارزش مبارزه دارد. جاي اول براي اين كسان 
ايراني فراهم  جامعه تاريخي يها گره است كه فرصتي يگانه براي گشودن بسياري 

 هواي دل هاست نه رفتن به دنبال  كرده است. مسئوليت ما گشودن اين گره

 يها ييا كينه كش ها يخودمان. دريغ است كه اين فرصت تاريخساز را در سودجوئ
مسلكي هدر دهيم.حتا جمهوري اسالمي جز مانعي بر سر راه نيست. آن   شخصي و

 ديبا يي بيش از جمهوري اسالمي, به ايراني مول سرراه برداشت  از ديبا يرا م
 “ساخته خواهد شد. انديشيد كه بر آن

   
 ۲00۴فوريه  
 
 

ي داريوش همايون برگزيده شده كه همگي در ها نوشتهـ منابع اين مطلب از ميان 
 سايت اينترنتي ايشان قابل دسترس است.
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 برآمدن نامي در نگاهي يگانه
 
 
 

 فرخنده مدرس                                                                                                                       
 هاي ايدئولوژيكِ ها و ارزش پس از بيداري از كابوس شكست انقالب اسالمي و فروريزي ايدئولوژي   

هاي اين شكست است و  به ريشهدست يافتن  روشنفكري ايران در تالشِ مسلط گذشته، جامعة
اي روشن و بهتر  هاي نويني دست يابد كه حركت جامعه را به سوي آينده كوشد به مباني و ارزش مي

جاي سرسپردگي به ايدئولوژي،  طوالني، اينباردر اين كوشش، انديشيدن به  تضمين نمايد. پس از غيبت
ال راهيابي به ميان روشنفكران ماست. بر جاي آويختن به ايمان و اعتقاد  در ح سنجش و گزينش به
سياسي، برآمدن نام روشنفكران و انديشمنداني نشان دهنده آن است كه آراء و  بستر چنين فرهنگِ

ها و  حل ترين راه هاي جامعة روشنفكري رسانده و در يافتن مناسب نظرات آنان ياري بيشتري به تالش
 نگارِ دن نام داريوش همايون بعنوان سياستگر و روزنامهها راهگشاترند. برجسته ش ترين سياست مطلوب

هاي سياسي وي در همين روند قابل  صاحب انديشه و گسترش دايرة مخاطبين نظرات و انديشه
 توضيح است.    

 
براي دستيابي و بررسي نظام فكري و انديشه سياسي داريوش همايون و سنجش توان آن در    

هاي گوناگوني آغاز  هاي وي را از منظرگاه توان بررسي آثار و نوشته ميپاسخگويي به نيازهاي زمانه، 
 كرد:
  هايي در مورد سدة گذشته آغاز نمود توان از نگرش تاريخي وي و از نظرات و تحليل مي 
  هايش با  اي مدرن و جدال هاي محوري جامعه هايش در خصوص ارزش ها و گفته توان بحث مي

 داد هاي كهنه را مالک قرار ارزش
  ها و  توان به بررسي و نقدهايش از پايگاه انديشه مدرن و ترقيخواهانه به انديشه مي

هاي محبوب نيروهاي روشنفكري سياسي ايران كه ماهيت خود را در به ثمر رساندن  ايدئولوژي
 انقالب اسالمي نمودار ساختند، پرداخت 

  ن در اين نظم را در نظر گرفت هايش از نظم مسلط برجهان و جايگاه ايرا توان تحليل مي 
  توان از نگاه بُرندة وي به ژرفاي انسان ايراني با تمام باورهاي اخالقي، هويتي و فرهنگيش  مي

 نگريست 
  بشر و ضرورت تاريخي تحقق آنها  هاي دمكراتيك، حقوق هايش در زمينة ارزش توان به بحث مي

 در ايران دلمشغول داشت
  ماندگي مورد  بست عقب هاي وي را براي برون رفت ايران از بن نظريهتوان و بايد جديدترين  مي

 بحث و بررسيهاي گسترده قرار داد
 

داريوش همايون به  هاي بيشمارِ مجموعه اين مقوالت و مفاهيم مهم اجتماعي ـ سياسي در نوشته   
سنجش و نقد گري جامعه، تحليل مناسبات حاكم برآن و در  بحث و بررسي گذاشته شده و در نظاره

هاي قدرت بعنوان محكي مورد استفاده قرار گرفته و  ها در عرصه سياست و در كانون كنش و واكنش
توان جداگانه يا در كنار هم به  نمايانند. هريك از اين مقوالت را مي محتواي انديشة سياسي وي را مي

  ترديد همه اين د. اما بيمثابه منظرگاهي براي نگريستن در انديشة سياسي و نظام فكري وي برگزي
دهه حضور سياسي، فكري و فرهنگي  6ها در نهايت به يك هستة اصلي محكم و پا برجا طي  منظرگاه

ماندگي و  مسئله ايران و ضرورت خروج آن از وضعيت عقب  بودنوي خواهند رسيد. به محوري 
اريوش همايون اهميت . از نظر درونده اهميت دوام و بقاي آبرومندانة آن در كنار جهان پيش

هاي درگير در مورد آنها در ميزان خدمتي است كه به توسعه و رشد و حركت  مفاهيم فوق و بحث
كند. و بعبارت ديگر اگر بتوانند به اين مهم ياري رسانند، اهميت  اي روشن مي جامعه بسمت آينده

هاي وي در  ن بايد از بحثمنظور درک عميقتر انديشه سياسي همايو  يابند. بنابراين به واقعي مي
خصوص دمكراسي، حقوق بشر، جنگ، صلح، هويت، فرهنگ، سياست و... فراتر رفت، تا به هستة 

 تر شد.  اش نزديك يابي انديشة سياسي اصلي و پايدار نگرش وي و جايگاه آن در شكل

 

  ٍناسيوناليسم ـ اگر بتوان بار عاطفي
طبيعي هر ملتي  مشروع و حق و نيازِ

بدان را درک كرد ـ نخستين گرايش و 
انگيزة داريوش همايون براي ورود به 

ايدة “سياست بود و براي هميشه نيز 
وي باقي ماند. عناصري “ برانگيزندة

چون وحدت سرزميني ايران و 
قدرتمند شدن يكپارچگي آن، ضرورت 

روزي  اين سرزمين و سعادت و به
روزافزون مردم آن و همپايي با جهان 
در حال پيشرفت، بتدريج و پس از طي 

هاي  هاي پرشور آغاز فعاليت سال
سرگذاردن دوران   سياسي و پشت

نوجواني، به اين گرايش مضمون و 
محتوا بخشيد و در روند تحول، تكامل و 

اليسمي فكر، آن را ناسيون پختگيٍ
برخوردار از انديشة سياسي منسجم و 

 مدرن گرداند.  
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همايون در ميدان سياست ايران و انديشة سياسي به يك گرايش و چند اصل، 
پايداري و استقامت وفادار مانده است و هرچه از دايرة آن خارج بوده، بنا  همواره با

هاي دگرگون  پذيري در برابر وضعيت بين خود و قبول ضرورت انعطاف برطبيعت واقع
شونده، همه را بدست تحول، نوشدن و دوباره انديشيدن سپرده است. پايداري و 

ا در سرشت نگاه و انديشه و منش ه ها، پويايي و انعطاف در سياست ثبات در غايت
 سياسي همايون نهفته است. 

 
طبيعي هر ملتي بدان را  مشروع و حق و نيازِ يِناسيوناليسم ـ اگر بتوان بار عاطف   

درک كرد ـ نخستين گرايش و انگيزة داريوش همايون براي ورود به سياست بود و 
ناصري چون وحدت سرزميني وي باقي ماند. ع“ ايدة برانگيزندة“براي هميشه نيز 

روزي  ايران و يكپارچگي آن، ضرورت قدرتمند شدن اين سرزمين و سعادت و به
روزافزون مردم آن و همپايي با جهان در حال پيشرفت، بتدريج و پس از طي 

سرگذاردن دوران نوجواني، به اين   هاي سياسي و پشت هاي پرشور آغاز فعاليت سال

د و در روند تحول، تكامل و گرايش مضمون و محتوا بخشي
فكر، آن را ناسيوناليسمي برخوردار از انديشة سياسي منسجم  پختگيٍ

 و مدرن گرداند.  
 

و  واقع بيني نسبت به موقعيت ملت و كشور و درک ضرورت تغيير   
آميختگي با جهان  سازي اين موقعيت كه تنها درصورت درهم به

اليستي وي و ساير شد، ميان انديشة ناسيون پيشرو ممكن مي
هاي ناسيوناليستي ايراني مرزهاي تفكيك كشيد. او هيچگاه  گرايش

اي كه ايران برتارک تاريخ  برخاسته از هزاره“ غرور“نه در پايبندي به 
جهان درخشيد، چشم بر وضعيت عقب ماندة كشور و مردم بست و نه 

 هاي سرخوردگيِ در بند جهان در خود فر رفتة برپا شده بر عقده
، پشت به جهان نمود و “مظلوميت“رفتگي و  هاي از دست حاصل سده

، خود و مردم را به راه “آباد ايراني هاي ناكجا ايده“سر در پي 
خود ــ و  سرگرداني انداخت. همايون در اين گرايش و انگيزة درونيِ

در هر ايراني ديگر ــ احساس برخاسته از يك نياز و عاطفة طبيعي 
عتقادش از روزگار مشروطه و بعنوان نخستين و بيند كه به ا مي

ترين انگيزة اين جنبش بزرگ برجاي مانده و همة ايرانيان تا  برجسته
 گويد:  اند. وي در اين باره مي به امروز در آن همباز بوده

 
ايران همة آن چيزي است كه ما بعنوان ايراني داريم. نبردها “ 

كصد نسل ايرانيان ها و دستاوردهاي استثنايي ي و فداكاري
سازد. بزرگترين اين دستاوردها سرزمين  است كه ايران را مي

آن بيش از يک نام تاريخي نخواهد  و مردمي است كه ايران بي
بود. اين سرزمين مرز پرگهر نيست و اين مردم باالترين 
مردمان روي زمين نيستند. ولي كار شگرفي بود كه در سه هزار 

گوناگوني ميان دو  سرزمين پهناورِ سال و در چنين گذرگاهي،
آور پرماية آن نگه داشته  هاي تاب دريا و جمعيت بزرگ انسان

توانند سرهاي خود را باال بگيرند. چه  شدند و هنوز مي
 اي باالتر و به طبيعت زندگي نزديكتر كه اين تكه خاکِ وظيفه

در كورة تاريخ رفته همچنان نگه داشته شود و اين مردم از 
اش را دارند  هايي كه شايستگي بدرآمده باز به بلندي امواج

 “ برسند.
 درـاي باالتر از حفظ تماميت اين سرزمين و ب براستي چه وظيفه   

اشان؟ آيا  رساندن به جايگاه شايسته وج بال وـآوردن مردمانش از م
 هايي هنوز هم بايد در پاسخ به اين پرسش در انتظار كساني كه در پرتو ايدئولوژي

ـ و امروز اتحادهاي سبز “ اتحاد جهاني كارگران و زحمتكشان“كه ملت را در برابر 
قرباني كردند “ امت اسالمي“و سفيد و رنگارنگ ديگر ـ و يا پيش پاي 

رفتند؟ “ پيش“ماندگي حكومت اسالمي  كساني كه تا سقوط به قعر عقب بنشينيم؟
مي فخرآميز و آلوده به كساني كه تا چندي پيش ــ و شايد هنوز هم ــ با كال

 گفتند؟  استهزاء يا به ناسزا از ناسيوناليسم همايون سخن مي
 

كابوس هولناكي كه وحدت سرزميني ايران و يكپارچگي كشور در طول قرن    
گذشته را مورد تهديد قرار داده بود، هرگز از گوشة نگراني ذهن همايون رخت 

و خطر تقسيم خاک  ۲0ه در آغاز دهة برنبست ـ اشغال ايران توسط نيروهاي بيگان
كشور بعنوان پيامد محتمل آن و بحران آذربايجان و كردستان در ميانة همين دهه 

اي از پيكر ملت را جدا سازد. در جدال براي  رفت بخشي از خاک كشور و تكه كه مي
هاي  ها و انديشه هاي عيني اين هراس و نگراني بود كه، ايده از ميان بردن زمينه



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

89 

 

 

ياسي داريوش همايون شكل گرفت و تأثير خود را نه تنها بر سراسر زندگي س
اجتماعي وي گذاشت، بلكه در حضور فعال در يك نبرد فكري پرتوان، راه نفوذ خود 

هاي جديدتر سياسي ايران گذاشت و در تنظيم نگرش و زاوية  را بر نحوة تفكر نسل
ود را باز كرد و نزد آنان جايگاه نگاه آنان به سياست گذشته و آيندة ايران جاي خ

 اش را يافت.  شايسته
همايون در توصيف احساس خود در نخستين تجربة مستقيم از به خطر افتادن    

 ۱۳۲0تماميت ايران در اثر اشغال خاک كشور توسط نيروهاي متفقين در شهريور 
 گويد: هاي سياسي وي و اصالً علت آن بود، مي غاز فعاليت كه نقطة آ

براي من كه با تاريخ ايران آشنايي كافي در آن وقت پيدا كرده بودم اين “ 
ها  اي بود كه از دست روس و انگليس ساله 150حمله يادآور تحقيرهاي 

هاي ايران و روس و اوائل قرن نوزدهم تا مداخالت  از جنگ  كشيده بوديم:
ه بوشهر، هاي توپدار ب انگلستان در مسئله افغانستان دوبار فرستادن كشتي

به بندرهاي ايران و نيروهاي نظامي دو كشور در جنگ اول كه ايران را بكلي 
 “ اشغال كردند و سراسرش را درنورديدند.

 
  داند كه بربستر چنين موقعيت داريوش همايون خود را متعلق به نسلي مي   

ي را باري پا به ميدان سياست ايران گذاشت و رها ساختن ايران از اين خوار حقارت
اي، رويكرد  مأموريتي گريزناپذير براي خود و همگنانش يافت. در برابر چنين وظيفه

هاي نوسازي و  هاي ناسيوناليستي دوران رضاشاه و ادامة تجربة سال به آموزه
برآمدن ايران در دوران اقتدار وي پاسخي بود كه داريوش همايون جوان و جواناني 

اي كه اگر قرار  افتند. تجربة دوران بيست سالههاي رضاشاهي ـ ي از نسل وي ـ بچه
هاي اجتماعي كه در ايران  باشد در بارة جايگاه آن از نظر اصالحات و دگرگوني

غرض بنشينيم، آنگاه خواهيم ديد، هنوز  انجام گرفت؛ به بررسيِ تاريخي و تعمقي بي
 ها براي گفتن و چه ظرفيتي براي آموختن در آن خواهيم يافت.  چه سخن

همايون، در ميان آن تاريخ نسبتاً  بيست سال دوران رضاشاه از نظر داريوش   
ساله نه تنها دوراني بود كه ايران در آن آزاد از اشغال خارجي و  ۲00ـ  ۱50طوالني 

توانست  امر و نهي آنها زيسته بود، بلكه سرآغاز راهي بود كه در انتهاي آن ايران مي
و ملتي تاريخي بماند، بلكه كشوري منطبق با  نه تنها با آبرومندي، سرزميني

المللي، محسوب گردد و  معيارهاي جديد جهاني و در چارچوب نظم پذيرا شدة بين
بعنوان كشوري با يك نظم و نسق اقتصادي، سياسي، نهادهاي آموزشي و اداري 

هاي دوران رضاشاه  عرض وجود كند. همايون در وصف دامنة اصالحات و دگرگوني
 د: گوي مي

درآن دوران بود كه حكومت بطور گسترده در خدمت مردم درآمد، براي “
نخستين با حكومت كه در شخص شاه تمركز يافته بود وظيفة خود را تنها 
دفاع از مرزهاي كشور و گردآوري ماليات و سربازگيري و حفظ نظم نشمرد 

ن و پاسخگوي نيازهاي مردم  از آموزش، بهداشت و درمان تا فراهم كرد
اشتغال و باال نگه داشتن سطح زندگي شد. توسعه اقتصادي و اجتماعي 

 “ كشور در كارهاي روزانة حكومتي قرار گرفت.
 

توانست در ساية توان خود نقطة  شد تا مي كشور بايد از همه سمت توانمند مي   
ها گذارد. پيشرفت و توسعه ـ كه بيش از همه، تحوالت و  پاياني بر همة اين خواري

طلبيد ـ و گردآوري همة ابزار و لوازم آن در كشور، از نظر  غييراتي بنيادين ميت
همايون در آن زمان تنها راه بقاي ملت و سرزمين بود و تا به امروز همچنان حلقة 
اصلي و مركزي مسائل ايران باقي مانده است. توسعه، پيشرفت و ترقي كشور 

كت و به ضرورت وجودي هر مهمترين دريچة نگاه همايون به سياست به حر
اي از حيات اجتماعي و اداره كشور بوده است. معيار سنجش و  اقدامي در هر عرصه

اي و از هر شخصيتي همواره اين بوده كه ما،  قضاوت وي از هر عملي، از هر انديشه
ملت و جامعه را تا كجا و تا چه حد به جلو پيش برده است، يا به همانگونه كه خود 

 ارد:د بيان مي
مسئله من اصالً هميشه مسئله توسعه بود. كاري به چيز ديگري نداشتم. “

گنجيد. دمكراسي عبارت بود از توسعه  اينها همه در بستر توسعه مي
طور توسعه اقتصادي. يک طرف نگهداري تماميت ايران،  سياسي و همين

اش اصالً به نظر من خارج از  استقالل ايران، يک طرف هم توسعه. بقيه
 “آمد. موضوع مي

 
ها، نقدها و  ها و در البالي نوشته بازتاب چنين نگرشي را در سراسر گفته   

هاي تاريخي ايران و نسبت به تمامي عوامل و  هايش در مورد نقطه عطف قضاوت
شنويم و  اند مي ها مؤثر بوده هايي كه در پديدار شدن اين نقطه عطف پديده

نوز هم اقدامات اصالحي رضاشاه باالترين و نقطه ترديد از نظر وي ه خوانيم. بي مي
هاي اساسي در مسير  اي كهنه به نو و برداشتن گام اوج دگرگشت ايران از جامعه

اش از  توسعه و رشد بوده است. تا جائيكه هنوز هم موج شوق را در كالم توصيفي
 گويد:  نويش كتاب خاطراتش مي كنيم. وي در پيش آن دوره لمس مي

ديدم كه چگونه او )رضاشاه( هر روز  مي كه چشم گشوده بودم مياز هنگا“
هاي پيشرفت هر روزه  كند. نشانه مردم را بهتر و ايران را آبادتر مي رندگيِ

شد. شهر خودم تهران تاريک كهنه غبارآلودي كه  در همه جا ديده مي
 هاي كند، روشن و پاكيزه و با ساختمان هاي آن هنوز دلم را تيره مي غروب

هاي درختكاري و سنگفرش كه اسبان  باشكوه آراسته شده بود، خيابان
هاي  خوردند )و به زودي آسفالت شدند( جاي گذرگاه ها روش ليز مي درشكه

ها آمده  الي را گرفته بود. تلفن و راديو به خانه و لتنگ و پيچ در پيچ و پرگِ
د كه جاي ش هاي بزرگ و زيبايي ساخته مي ها و دبيرستان بود. دبستان

ديديم كه به  گرفت. ساختمان دانشگاه تهران را مي ها را مي خانه مكتب
ها درس  شد. ما در دبستان ها گشوده مي تندي باال آمد. در هر جا بيمارستان

آموختيم. پيشاهنگي به ما داده شده بود و در  موسيقي داشتيم و سلفژ مي
سته ايران شركت يک پيكار ملي گردآوري پول براي نيروي هوايي نوخا

شد و من  هاي صنايع ملي كه هرساله برپا مي جسته بوديم. در نمايشگاه
هاي صنعت نوپاي ايران باز  چندتايي از آنها را ديدم دهانمان از فرآورده

توانستم از چنان مردي كه ايران را يک تنه در برابر  ماند. چگونه مي مي
 “ دگرگون كرد دفاع نكنم؟چشمان كودكانه و با اينهمه نظاره گر خود من 

 
سالة رضاشاه از سوي مجموعة  ۱6پيشرفت اهداف ملي تا چند سالي از حكومت    

اي از روشنفكران و سياستمداران وقت، بويژه از روشنفكران و سياستمداران  گسترده
نسل مستقيم جنبش مشروطه مورد حمايت قرار گرفت. يعني فرآيند نوسازي كشور 

ي كه فضاي سياسي را نيز تحت سلطة خويش داشت، آغاز با نوعي همرائي مل
هاي اقتصادي، ارتباطي، آموزشي و فرهنگي  گرديد و در ادامه با ايجاد زيرساخت

تأثيرات خود را در تغيير مناسبات فرهنگي، روابط اجتماعي و مهمتر از همه در 
نمايان ساخت و ضربات محكمي بر “ ايجاد يک نسل جديد درس خوانده“

هاي يك جامعه سنتي وارد ساخت. از عهده برآمدن اين مهم به باور همايون  پايه
هاي طوالني موجب شد در افكار عمومي ايرانيان عنصر آزاديخواهي  تا دوره“

اين سخن   “زير ساية دو عنصر ديگر ناسيوناليسم و توسعه قرار گيرد.
 همايون در مورد گذشته در خور تعمق بيشتري است.  داريوش

گر جامعه و به تبع آنان افكار عمومي  ه تنها از اين جهت كه نيروهاي هدايتن   
عنصري از عناصر چندگانه پيشبرد يك هدف ملي را در سايه قرار دادند، بلكه 
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 سياسي در پسِ“ نخبگان“و “ روشنفكران“رو كه گروه بزرگتري از  همچنين از آن
انديشيدن به مسئله مركزي  از آزادي عمالً از“ دفاع“و بنام “ عنصر غايب“آن 

را خارج از بافتار   جامعه يعني رشد و ترقي و توسعه و نوگرايي سرباز زدند. و آن
هاي اجتماعي، حقوقي،  اي مجرد و جدا از پايه توسعه و پيشرفت، بعنوان پديده

فرهنگي و تربيتي در جامعه نگريستند و بدون توجه به مفهوم توسعه و اهميت اجزاء 
هاي بعد در جهت بهبود  ها و سال در اين سال نسبت به آنچه در كشورمختلف آن 

 گرفت بي تفاوتي پيشه كردند.  شرايط اقتصادي و اجتماعي صورت مي
 

  ايران همة آن چيزي است كه ما بعنوان ايراني داريم. نبردها
ها و دستاوردهاي استثنايي يكصد نسل ايرانيان  و فداكاري

بزرگترين اين دستاوردها  سازد. است كه ايران را مي
آن بيش از يک نام  سرزمين و مردمي است كه ايران بي

تاريخي نخواهد بود. اين سرزمين مرز پرگهر نيست و اين 
مردم باالترين مردمان روي زمين نيستند. ولي كار شگرفي 
بود كه در سه هزار سال و در چنين گذرگاهي، سرزمين 

هاي  معيت بزرگ انسانگوناگوني ميان دو دريا و ج پهناورِ
توانند سرهاي  آور پرماية آن نگه داشته شدند و هنوز مي تاب

اي باالتر و به طبيعت زندگي  خود را باال بگيرند. چه وظيفه
در كورة تاريخ رفته همچنان نگه  نزديكتر كه اين تكه خاکِ

هايي  داشته شود و اين مردم از امواج بدرآمده باز به بلندي
 را دارند برسند.اش  كه شايستگي

 
استعماري معادل  اي آزادي را با دركي متوقف شده در دوران مبارزات ضد عده   
هم اساساَ از  از بند كشورهاي صاحب ثروت و قدرت ـ آن“ رهايي“و “ استقالل“

خواستند  غرب ـ فهميدند و بي توجه به قدرت و امكانات مادي و معنوي كشور مي
راه  جويي و ضديت با غرب ـ به عمدتاَ در دوريالمللي ـ  در يك انزواي بين

غير “كشورهاي غير متعهد روند. تا امروز كه در مواجه با جمهوري اسالمي ـ 
اشان باشند. يا بدتر از آن،  ترين رژيم ـ شاهد تركيدن حباب استقالل طلبي“ وابسته

هم براي احزاب و  گروهي ديگر آزادي را تنها در مفهوم آزادي سياسي، آن
خواستند كه با خزيدن در قدرت، آزادي همگان و آزادي تك تك  هايي مي ازمانيس

افراد را لغو كنند. آنگونه كه در جمهوري اسالمي تجربه كرديم و پيش از آن در 
ديديم. آنها بنام  كشورهاي سوسياليستي در مقام معلم و پيشگام اين رژيم بايد مي

ز آن مبادرت ورزيدند. در ضمير آنان، آزاديخواهي عمالً به اشاعة درک معيوبي ا
سوز با آن قرار داشتند، در  آنچه در جامعه به دست حكومتي كه در يك رقابت هستي

ها و حقوق فردي بويژه در زمينة حقوق و آزادي زنان و در جهت  جهت رشد آزادي
رها ساختن اقشار و طبقات و نيروهاي اجتماعي از قيد و بند مناسبات عقب مانده 

 گرفت، بهيچ انگاشته شد.  ت ميصور
اي از اين رفتار را در برابر بزرگترين  همايون در يك نگاه انتقادي، نمونه داريوش   

چنين به   اصالحات اجتماعي در ايران در زمان محمدرضاشاه، يعني اصالح ارضي،
 آورد:  ياد مي

ران ها و زميندا ملت ما از دو نسل پيش آرزوي درهم شكستن قدرت فئودال“
را داشته است. روشنفكران ايراني از دوران مشروطه پايان دادن به نظام 

اند. مرامنامه همة احزاب پيشرو در  ارباب رعيتي و اربابي را خواستار بوده
اين پنجاه سال چنين هدفي را اعالم داشته است. با اين همه وقتي 

ي از كم در قسمت كاري بر نظام رعيت و اربابي ـ دست سرانجام ضربت

العملي بود كه اكثريت  اعتمادي تنها عكس كشور ـ وارد آمد، سكوت و بي
 “ بزرگ روشنفكران نشان دادند.

، در برابر امر “آزاديخواهي“در نگاه معيوب خود به “ روشنفكران“اين نسل از     
توسعه و ترقي، عمالً راه ستيز و نفي را در پيش گرفت و زمينة شكاف و تنشي 

  يروهاي جامعه را فراهم ساخت. تنشي كه تا مرزهاي نابود كنندةدائمي ميان ن
متقابل تا مرحلة انقالب اسالمي و از دست رفتن بسياري از آن دستاوردها وتوقف 

همايون سياست معنايي جز  روند رشد و توسعه پيش رفت. اما در نگاه داريوش
ي و روابط هربهبودي در شرايط اقتصاد“نداشت و “ پيش بردن و بهتر كردن“

عمالً جامعه را به جلو هدايت كرده و راه رسيدن به اهداف ملي را “ اجتماعي ملت
ساخت. او در همان دوره اصالحات اجتماعي در هنگام بازگشت از مراغه  همواره مي

 گويد: مي
آنها كه سرانجام دريافتند هدف مبارزه سياسي جز پيشرفت نيست و “

ماعي نيست، از مراغه با خرسندي پيشرفت جز دموكراسي و عدالت اجت
پاي  گردند. در اين منطقه بزرگترين موانع پيشرفت را از پيش بازمي

اند. اگر چيز بهتري در جاي وضع گذشته نيايد گناه به گردن كساني  برداشته
 “  را ندارند.  است كه دعوي رهبري سياسي دارند اما توانايي آن

هاي سياسي و فكري همايون  المي ـ تالشاگر چهار دهه ـ تا مقطع انقالب اس   
تر كردن  بر دفاع از اصالحات اجتماعي بود و بر ضرورت تعميق هر چه گسترده

دامنة اين اصالحات در جهت مدرن كردن جامعه و خالصي از مناسبات سنتي تكيه 
كرد و  بر اهميت سهيم نمودن مردم و نيروهاي فعال اجتماعي ـ سياسي در امر  مي

فشار بود، اما در دو دهة و نيم بعد ـ پس از شكست بزرگ جامعه ايراني ـ حكومت پا
هاي وي به چالش كشيدن تفكر نيروهاي روشنفكري ـ  يكي از مهمترين دلمشغولي

سياسي و نگاه معيوبشان به فرآيند توسعه و آزاديخواهي بوده است و بخش بزرگي 
سعه و پيشرفت بعنوان از نبرد فكري وي را تالش براي بازگرداندن مسئله تو

فرآيندي يكپارچه به مركز گفتمان سياسي چپ و راست و روشنفكران نسل كنوني 
 گويد: تشكيل داده است. داريوش همايون در اين باره مي

بازگرداندن مسئله توسعه و نوگرايي )تجدد( به مركز دايرة بحث “
ه نسل روشنفكري ايران ـ چنانكه در دوران انقالب مشروطه بود ـ وظيف

هاي  كنوني روشنفكران ايراني از راست و چپ است. ....امروز كه به فرصت
انگيز اكنون و  ها و كمبودهاي هراس از دست رفته گذشته و دشواري

يابيم كه چرا روشنفكران دوران  نگريم، بهتر درمي دورنماي مبهم آينده مي
دد و نوگرايي هاي گشاده و تروتازه خود تاكيد را همه بر تج مشروطه با ذهن

طبقه و پرولتاريايي يا بازگشت به  نه بر ساختن جامعه بي  گذاشتند،
هايي كه انرژي  اعتبار شدن ايدئولوژي هاي اصيل هويت ملي. .... بي انديشه

كند كه به مسئله توسعه  ما كمک مي  هدر داد به  دو نسل ايراني را به
ل شد.  ....توسعه و هاي توسعه يافته عم همانگونه بنگريم كه در جامعه

نوگرايي نمونه مشخصي ندارد. فرايندي است كه در اوضاع و احوال و 
هاي كلي آن را پس از  گيرد. اما چارچوب شرايط زمان و مكان شكل مي

تر آن در اينجا و آنجا  هاي كامياب پانصد سال مي توان بازشناخت و نمونه
ن است كه ما به مسئله تر كند. عمده آ جويندگان را كوتاه  تواند راه مي

 “توسعه و نوگرايي بعنوان يک موضوع مرگ و زندگي بنگريم.
نگريستن به امر توسعه و پيشرفت بعنوان شرط حياتي و محوري حفظ ايران و بقاي 

“ رساندنش به باالترين سطح زندگي و فرهنگي جهان امروزي“اين ملت و 
ها پيش و پس از  ا طي دههآن حلقه پا برجايي است كه انديشه سياسي همايون ر

 دهد.  هم پيوند مي انقالب، از آغاز تا به امروز به
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 “اش رسيده استاي كه زمانانديشه“
 
 
 

 رامين پرهام                  
 

 

 
 

Have you ever considered any real freedoms? 

Freedom from the opinions of others ... even 

from the opinions of yourself? “Colonel E. Kurtz, in 

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979. 

 
 
 
 
 

برون آمدن از سه جهان سوم، اسالم، و خاورميانه، كه نخستين بار طرح آن را در گفتاري از 
طرفداران انديشة ترقيخواهي در  پيكار فلسفي ـ فرهنگيِ“داريوش همايون يافتم، همانا ادامة 

است. پيكاري كه نخستين تير تركش آنرا نسل پدر بزرگان ما در صدر مشروطه  (۱)“ايران
ايران براي بيرون آمدن از قرون وسطي راهي ندارد جز اينكه تجربة مغرب زمين “رها كرد: 

را پي گيرد، دين را از سياست جدا سازد و دانش علمي عقالني را وارد تعليم و تربيت 
، بدون شك در “قرون وسطي“و از اين “ جهان“از آن سه برون آمدن  (۲)عمومي كند.

هاي هر حكومت ايران  بايست كه از اولويت سطوح اقتصادي، سياسي و فكري ـ فرهنگي مي
دهيم پيش  ـ محور باشد. آنچه در اينجا پيشنهاد طرحش را سرلوحة اين نوشتار قرار مي

سياهچال درون ـ گرايي؛ برون ـ  هاست: خروج ايران از فرض اين اولويت و يا اولويت الويت
ويكمي  ذهني كه عدم تطابق آن با اوربانيزم فكري قرن بيست  نوعي معماريِ  شد از اندرونيِ

ارسطويي، علم اخالق  از ديدگاه“اين بيمار تبديل شده است.   ترين غده در پيكره به چركين
(Ethics( و علم سياست )Politics( همچون علوم عملي ،)Practial 

Sciencesدهند كه از راه عملكرد انساني (، آن چيزهاي نيكي را هدف قرار مي   

(Human Actionقابل دسترسي باشد ).“(۳) 

 

رفته در مقولة مسئوليت خالصه  هم بيرون آمدن از سه جهان روي“بگفته همايون:،    
رسد  ميشود. ما بايد مسئول خودمان باشيم. آنچه از نيك و بد به مارسيده است و  مي

بايست در بامداد  هاي اين طرز فكر را مي در اينجا نيز، ريشه“ اش با خود ماست. مسئوليت
يكي از نكات قابل توجه براي اهل فهم و عمق آن است كه از اوائل “ .نوزايش ايران جست

دورة مشروطيت به اين طرف و مخصوصاً بعد از جنگ جهاني اول به خطا بين نويسندگان و 
باف ايران مرسوم شده كه تمام وقايع و جريانات مملكت را به تأثيرات  ياستگويندگان س

بينند  ي آنچه واقع نشده انگشت آنها را مي ها استناد داده و در كليه هاي نهاني خارجي فعاليت
دانند. افراط در اين عقيده و تصورات  ساماني امور مي ها و بي و آنها را مسئول همة ناكاميبابي

پيچيدگي و “ جات فوق تصور و حتي به حدود جنون و هذيان هم رسيده است...گاهي به در
هاي فرآيند كالن تكامل تاريخي هرچه باشد، آنچه در برابر ماست  كاركرد زير مجموعه

گويندگان “ها رفته رفته جاي خود را به  زاده ها و تقي عيان است و عريان: نسل فروغي
اش هر دقيقه  ستي فكري ـ سياسي كه بر بار خرد كنندهداد كه امروزه، زير شك“ بافي سياست
شود، جز بست ـ نشيني بر تلِ آوار فكري خود راه ديگري ندارند. ما  گذرد افزوده مي كه مي

اي در ابعاد تاريخي ـ تكاملي؛  تا از خود بدر نيائيم؛ ما تا از خود بي خود نشويم، براي لحظه
اين نهضت از نوع “ :نخواهيم شد. گفتند“ ما“يم؛... نكن“ از جهان معنوي خود مهاجرت“ما تا 

گر به خود “ :گفتند (۴) “نهضت پيامبران است؛ نهضت خود ـ آگاهي و خدا ـ آگاهي است
ما تا از خود مهاجرت نكنيم، ما تا از خود، براي “گوئيم:  ما مي“ آيي، به خدايي رسي.

خواهيم؛ ما  مي“ من“ايم؛ ما  سته شدهخ“ ما“ما از “. خود نشويم، ما نخواهيم شد روزگاري، بي
خواهيم. ما جستار آزاد و مسئول در راه خوشبختي و شكل دادن به هويت فردي  اقتصاد مي
 “ خدايي پيشكش!“طلبد،  را مي“ خود“منِ ـ ما “ گوئيم:  ما مي“ خواهيم. خود را مي

 

 سه سياهچال...
بودن بوئي حتي “ جهاني“از سوم، “ جهان“اسالم، خاورميانه و “ جهان“ سه سياهچالِ

، بر مخرج مشترک “جهان“بر بخشي از اين سه   ها، اند. در اينجا، با توجه به وسعت داده نبرده
عرب ـ اسالم اشارتي خواهيم داشت كه مشت همانا نمونة خروار “ جهان“اين سه، يعني 

 است. 
هاي سازمان ملل  هميالدي، يكي از زيرمجموع ۲00۳در گزارش ماقبل آخر خود، در سال    

برنامه توسعة “متحد در گامي تحسين برانگيز و منحصر بفرد گزارشي عرضه كرد كه به 
شاخص مركب توسعة “معروف گشته است. در اين گزارش، با استفاده از  (5)“انساني عرب

(، پژوهشگران Composite Human Development Index“ )انساني
اند، به تحليل  شگاهي جوامع عرب مورد مطالعهموسسة فوق كه جملگي از سرآمدن دان

انتقادي از جوامع خود پرداخته، در سطوح اقتصادي، اجتماعي، و سياسي و فرهنگي، 
“ جهان“دهند. برپاية دستاوردهاي اين گزارش، مجموعة عرب  تصويري گويا از آنها ارائه مي

 (The Arab League) شود دو كشور مي و  اسالم و خاورميانه و سوم شامل بيست
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 ۱۴درصد در سنين صفر تا ۴0خود، كه از اين ميان نزديك به “ شهروند“ميليون  ۲۸0كه با 
درصد كل جمعيت  50دهد.  درصد جمعيت كل جهان را تشكيل مي 5بردند،  سال بسر مي

عدم “جوان اين كشورها آرزويي جز فرار به آنسوي مرزها ندارند تا با پشت سرگذاردن 
ايي شايد بهتر در سراب غرب شوند.  سرگردان آينده“ هاي شغلي د فرصتپاسخگويي و نبو
ترين  ، كشورهاي عرب را در ماقبل پائين“شاخص مركب توسعة انساني“مطالعة تطبيقي 

رتبه پس از آسياي جنوب شرقي و آمريكاي التين و تنها پيش از برخي كشورهاي آفريقاي 
( هر روز ژرفتر Digital Gap)      “ يتالگسست ديج“دهد. در دنيايي كه  سياه قرار مي
ايي  شود، نزديك به نيمي از ساكنان اين كشورها از سوادآموزي كوچكترين بهره و ژرفتر مي

 5۳۱ميليون انسان(، بالغ بر  ۲۸0اند. توليد ناويژة داخلي مجموعة كشورهاي عرب ) نبرده
ميليون  ۴0اسپانيا )كمي بيش از  ميالدي، از توليد ناويژة داخلي ۲00۲ميليارد دالر در سال 

ميليارد دالر، كمتر است. با يك هفتم كل  5۹5(، بالغ بر ۲00۳نفر جمعيت، تخمين سال 
اند،  جمعيت اعراب، اسپانيا هرسال بيش از آنچه اين كشورها در ده قرن گذشته ترجمه كرده

و “ آزادي“يفي هاي كمي و ك كند! شاخص هاي ديگر به اسپانيايي ترجمه مي كتاب از زبان
-Subتر از همان كشورهاي آفريقاي سياه ) ، اين كشورها را حتي پس“پاسخگويي“

Saharanبهايٍ ناداني“دهد. سرانجام، در برآورد خود از شاخص  ( قرار مي( “Cost of 

Ignoranceرسند كه مجموعة كشورهاي  (، پژوهشگران به اين نتيجة قابل انتظار مي
كنند... يك  وسط كشورهاي صنعتي خرج تعليم و تربيت خود ميدرصد مت ۱0عرب كمتر از 
نيست؛ و هرچند در لفظ و در ادبيات سياسي رايج از اين سه “ جهان“انتهايي  چنين چاه بي

جهان “در تقابل با دو جهان ديگر، “ جهان سوم“شود ]اصطالح  نام برده مي“ جهان“بعنوان 
( يا The New World“ )جهان نوين“( يا اروپا و The old World)       “قديم

بيشتر شباهت دارند تا به “ حفرة سياه“قارة آمريكا رايج شد[، اين سه سياهچال به 
(، نويسندة فرانسوي، چه درست و Albert Camusايي جهاني. آلبركامو ) مجموعه
 “ نادرست نام نهادن برچيزها، بر دردِ جهان افزودن است.“گفت كه:  دقيق مي

 CSISالمللي  ميالدي، مركز مطالعات استراتژيك و بين ۱۹۹۹شي ديگر بتاريخ در گزار   
با  (6)،“ثبات و عدم ثبات اقتصادي در خاورميانة نوين“هاي  در واشنگتن، در تحليلي از ريشه

ايي  ( متقاعد كنندهModel)      تاكنون هيچكس مدل“خاطر نشان ساختن اين نكته كه 
(، و گردش درآمدهاي Oil Prices، قيمت نفت )(Oil Demandاز تقاضاي نفت )

هاي دگرگوني و  سرچشمه“، “( بدست ندادهOil Revenue Flowsحاصله از نفت )
 كند: را اين چنين جمعبندي مي“ عدم ثبات در خاورميانه

 هاي سركوبگر، تك ـ حزبي، و يا نظامي  ـ حكومت
 ـ نرخ باالي رشد جمعيت 

 ـ نبود حكومت قانون 
 ازي بيش از حد ديوانساالري دولتي بر اقتصاد اند ـ دست

 هاي معين درازمدت در زمينة انرژي ـ تكيه بيش از حد بردرآمدهاي نفتي توأم با نبود برنامه
 ـ بخش خدماتي بدون ارزش افزوده و غير توليدي 

 ـ كار كاذب و تعدد افراطي مشاغل دولتي 
               وشيده ( و پStructural Unemploymentـ بيكاري ساختاري )

(Disguised ) 
 مندي ـ نبود رقابت

 ( و پان ـ عربيسمRegionalismاي ) ـ گرايي منطقه  ـ درون
 ـ سوء مديريت بخش كشاورزي 

 ـ سوء مديريت منابع آبي 
 ( Desertificationـ گسترش بيابانها )

 هاي ديني  ـ شكاف
 هاي قومي، نژادي ـ شكاف

 ( Nepotism( و خويشاوندساالري )Tribalismايي ) ـ جوامع بسته طايفه
 ـ تمركزگرايي و رشد سرطان گونة شهرها 

 ـ فساد
 هاي نامناسب ـ زير ساخت

 هاي آموزشي؛ نامناسب بودن ساختارهاي آموزشي  ـ ورشكستگي نظام
 هاي شغلي و آموزشي و... براي جوانان  ـ نبود فرصت

  (Alienation) ـ جابجايي، بيگانگي
 ش از حد بر نيروي كار غير بومي ـ تكيه بي

 ـ مهاجرت نيروي كار بومي 
 ـ افراط در مخارج نظامي 

 جمعي  هاي تخريب دست ـ صالح
 ايي پيشرفته  ـ فناوري نظامي غيرهسته

 هاي مرزي ـ كشمكش
 

( را Key Trends“ )روندهاي كليدي“ CSISدر كنار اين جمعبندي، مركز تحقيقاتي 
 كند:  اين چنين خالصه مي“ نخاورميانه نوي“در منطقة 

 ( Oil Crash“ )سقوط نفت“ـ 
 ـ متنوع كردن محدود اقتصادي و اصالحات اقتصادي 

 ـ فشار جمعيتي 
 آفريني شغلي  ـ انفجار طبقه سنيِ صفر تا چهارده سال توأم با ركود فرصت

 (Statismپروري ) ـ دولت
االريهاي دولتي پدرساالر هايي ناشي از فايننسينگ ديوانس ـ كسري بودجه و دشواري

(Financing the Patriarchal State اين مشكل ساختاري، دو روند كليدي ،)
 هاي نظامي  گذاري؛ كاهش هزينه ديگر را منجر خواهد شد: افت سرمايه

 هاي شديد اجتماعي و سياسي  (، دگرگونيFailed Ideologiesـ ورشكستگي فكري )
 ( Redefining Islamـ بازنگري اسالم )

 ايي  هاي امنيتي و منطقه ـ تداوم چالش
 ( Asymmetric Warfareهاي ناقرينه ) ـ جنگ

بقاي ايران در ذهن شكل   باال، طبيعتاَ چالشِ“ روندهاي“و “ ها سرچشمه“با توجه به    
گيرد و بهمراه آن اين پرسش: چگونه سازماندهي و ساختار فكري ـ فرهنگي ـ اقتصادي  مي

( براي Probability)                    ي از باالترين ضريب اطمينان ـ سياسي ـ نظام
( Common Good)    تضمين بقاي ايران و گسترش و غني سازي منفعت عامِ 

ها،  زاده ها، تقي مردم ايران برخوردار است. تاريخ يكصد سالة معاصر ايران، از فروغي
و سازمان ميراث ملي و موزة ايران باستان و  ها و بنيانگذاران فرهنگسرا، پورداوودها، قزويني

، و “خيبر“، “االئمه ثامن“، “والفجر“، “المبين فتح“دانشگاه تهران و... تا مناديان 
،.... كوچكترين ترديدي در جهت گيري پاسخ “ساالري ديني مردم“و...  (7)“القدس طريق“

تهِ امروز چسبيده است،  گذارد. دنياي فردا، نه فرداهاي دور بل فردايي كه سرش به نمي
 نخواهد بود. دنياي فردا، دنياي كارنامة سياسي است. “ عرفان سياسي“هرچه باشد دنياي 

 “ چرا كه مابيداريم.“

 
   Pierrot  وArlequin هاي  دو چهرة شاخص و دو قطب متضاد تئاتر باختري از سده

در سدة نوزدهم  Pierrotپاياني هزارة دوم ميالدي به اين سويند. شخصيت تئاتريكال 
اش تبلور صداقت و در عين حال  ميالدي پا به صحنه گذاشت. او كه شخصيت

ايي ملبس، شبانگاهان از خوابِ نابيدار به خوابِ بيداري  ست، همواره به سپيد جامه لوحي ساده
كند؛ و  گذارد؛ با نور، نه از براي نور كه از برايِ لمس بهتر تاريكي، مدارا مي قدم مي

، Pierrotغلطد.  گاهان، با نوزايش خورشيد، سراسيمه در خواب ـ نابيداري فرو ميصبح
  گاهش حالل ماه و ناكجا ايي خواب ـ زي بود، درون ـ زا و درون ـ زي. تكيه ـ ديده  خواب

 آبادش قرص مهتاب... 
   Arlequin دستي بود از  به صحنه آمد. او كه تهي“ رو پيه“ايي پيش از  چند سده

شهرة آفاق بودند، در “ شيطنت“كه ساكنانش در “ ايي شهر قصه“دستان و از اهالي  تهي
، خلق و خويي داشت “مادر“لباسي سراپا چند رنگ، از آبي و سرخ و سبز، از سه رنگِ 

، دَمدُمي و سرشار از حيات و جاري در حركت. آرلوكن، از خواب بيزار بود و گزيزان “زميني“
يافت كه  هيچ نمي“ ديروز“ديد جز بالين سرد مرگ. او در پستويِ  يبود و در ايستايي هيچ نم

كرد.  صرف مي“ حال“را به “ هستي“زيست و  مي“ امروز“شايستة سرودي ديگر باشد. او در 
 )باردار “ امروز“كه در “ معمايي“، “امكاني“جست مگر  او در فردا حتي، هيچ نمي

(Conception خود“بي “ خود“او از “... حال“تهايِ بود، بي ان“ لحظه“شود. او تداوم “
 بود. “ برون“بود. از حيات حال تا حياط لحظه، آرلوكن 
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ايي آمريكا،  هاي ميان ـ قاره روزگاراني نه چندان دور، آنگاه كه در خلوت پهناور دشت       
 ، در پيِ ملكولي لجوج“روشِ علمي“به بهانة دانش ـ جويي با تيغ گداخته و لبالب بركشيدة 

افتادم و صبح را  آزمايشگاهي مي“ هاي خيارچه“كه شراش بس بيش از شورش بود، به جان 
شب هنگام، نه هرشب اما! سراپاگوش بپاي داستانسراييِ يكي از . رساندم به شب مي

 سپاردم.  هاي معاصر فرانسه، شب را به صبح مي ترين قلم برنده
“ پادشاهِ توسكاها“ يسندة رومانِ( از جمله نوMichel Tournier“ )ميشل تورينه“   

(Le Roi des Aulnes / King of the aldersتنها اثر ادبي ،)  ايي كه جايزة
به خود اختصاص داد، تيغ “ به اتفاق آراء“ميالدي  ۱۹70را در سال  Goncourtبزرگ 

 و“ درون گرايي“او در نوشتاري درباب   آورد مگر از براي بريدن! قلم را از قالف در نمي
ايي  جارو برقي“تاخته، درون گرايي را به “ درون گرا“بشدت برافراطيون “ برون گرايي“

(Aspirateur  تشبيه مي“ درون ـ كِش“يا )كند كه هرچه آشغال در پيرامون  به فرانسه
زندگاني “ ست؛ گاز بايد زد آنرا با پوست. زندگاني سيبي“كشد!  خود دارد به درون درمي

زند، جويبار  زند تا به دريا برسد. جويباري كه سر به چشمه مي مي ست؛ سر به صحرا رودي
گراي خود  درون است. ما تا از جهان ذهني درون نيست، مرداب است، فرو شد در انحطاطِ

 بيرون نيائيم، هرگز از آن سه سياهچال بيرون نخواهيم رفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است استثنايي.“ اي جزيره“ايران 
( از آكادمي علوم Rene Groussetگروسه )  ، بقلم رونه“هاي ايران يكي از ويژگي“

هاي دنياي قديم  ترين تمدن بعنوان جايگاه يكي از كهن“فرانسه، در اين است كه ايران 
(Vieux Monde همواره از پنجاه قرن پيش تا به امروز توانسته است بطور اعجاب ،)

( يكي از Continuité)          “ تداوم“ انگيزي خود را در نوزايشي ادواري تداوم بخشد.
معنويت مزدايي “ ( است.Ame de l’Iranكليدهاي درک روح ايران )

(Spiritualism Mazdéen در اسالم ]محمديزم يا )Mohamétisme  بقلم
كند  گروسه[، همانند معنويت افالطوني در چارچوب مسيحيت، به اوجي نوين دست پيدا مي

دستور  .اين مزيت كم نظير برخوردار است كه هم باختر است و هم خاور... چرا كه ايران از 
را بسيار به تفكر اروپايي  فارسي تفكر ايراني دهمانهند ـ و ـ اروپايي تا دعم زبان و واژگان

ميدارد. و اين در حالي است كه ايران بزرگترين سهم را در غني سازي  نزديك نگه
كشيده است. غناي سنت ايراني به ايران اين امكان هاي ويژة تمدن اسالمي به دوش  ارزش

را داده است كه همواره تأثيرات گوناگون را در خود آزادانه پذيرا باشد بدون آنكه هرگز به 
خود پشت كند. تأثيرات يوناني، عرب، و چيني ـ مغولي همواره پذيرفته شده، هضم شده و 

ومي شد، افالطون و ارسطو در سرزمين اند. همانطور كه هنر چيني در ايران ب ايراني شده
ترين سطوح فكري و  ( در ابن سينا و غزالي و سهروردي به عاليLa Perseپارسيان )

رساترين سخنوران شرقي خود دست يافتند. تصوف ايراني بسيار بيش از شرق شناسان 
  (۸)“مغرب زمين، به خميرمايه طريقت برهمايي و بودايي دست يافت.

آن در گرو در هم شكستن ديوارهاي تنگ و “ تداوم“استثنايي است. “ يدها“ايران يك    
  خفقان آورن درون ـ گرايي است. در ايران، نفس كشيدن آزاد است و اجباري!

 
 

  ما تا از خود بدر نيائيم؛ ما تا از خود بي خود نشويم، براي
از جهان معنوي “اي در ابعاد تاريخي ـ تكاملي؛ ما تا  لحظه

اين “ :نخواهيم شد. گفتند“ ما“نكنيم؛... “ تخود مهاجر
نهضت از نوع نهضت پيامبران است؛ نهضت خود ـ آگاهي 

گر به خود آيي، به خدايي “ :گفتند (4) “و خدا ـ آگاهي است
ما تا از خود مهاجرت نكنيم، ما تا از “گوئيم:  ما مي“ رسي.

ما از “. خود نشويم، ما نخواهيم شد خود، براي روزگاري، بي
خواهيم؛ ما اقتصاد  مي“ من“ايم؛ ما  خسته شده“ ما“

خواهيم. ما جستار آزاد و مسئول در راه خوشبختي و  مي
ما “ خواهيم. شكل دادن به هويت فردي خود را مي

 “خدايي پيشكش!“طلبد،  را مي“ خود“منِ ـ ما “ گوئيم:  مي

 
 “پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد...“

ايي  (، نخستين پادشاه افسانهCecropsز نوادگان سكرپس )( اDaedalusدِدالِس )   
نفس بسزايي  ( بود. او كه از صنعتگران بنام شهر خود نيز بود و از اعتماد بهAthensآتن )

برخوردار. روزي از پي لغزشي، بجرم رشك و حسادت از آتن به جزيرة قبرس تبعيد شد. در 
همبستر شد و از اينراه پسري به او رسيد كه آنجا، با زيبارويي از بردگان معشوقة پادشاه 

 (  نهادند. Icarusنامش را ايكارس )
(، دِدالس دست بكار بنايي شد كه البيرنت Minosبه خواست پادشاه قبرس، مينوس )   

Labyrinth  ناميدند. زمان سپري شد و لغزشي ديگر و اينبار پدر و پسر هر دو در
جويانه. بالهايي  براي رهايي از اين بندِ در بند، پدر، چارهالبيرنت خود ساخته گرفتار آمدند. 

نه آنچنان كنٌد بال باش “  ساخت، از موم و از پر. و پيش از پرواز رو به پسر كرده چنين گفت:
و فروپرواز كه پر بالهايت در تالطم امواج خيس شود، و نه آنچنان تيز بال باش و بلندپرواز 

  (۹)“ ن خورشيد آب شود.كه موم بالهايت در تابش سوزا
 در ايران آزاد، پرواز را بخاطر بسپار...    
 

 ها: زير نويس
 
  ۱۱ـ داريوش همايون در مصاحبه با تالش، شمارة  ۱
، در پژوهشگران معاصر ايران، جلد اول هوشنگ اتحاد، چاپ اول “حسن تقي زاده“ـ نگاه كنيد به  ۲

 ، فرهنگ معاصر، تهران.۱۳7۸
 in “Can Men Govern”, Machiavelli in Hell. By Sebastian Deـ  ۳

Grazia. Vintage Books, NY 1994 
 “نهضت خميني“ـ آيت اهلل مطهري در وصف  ۴
  Arab Human Development Program 2002ـ  5

www.undp.org 
 Economic Stability & Instability in the New Middle East (I)ـ  6

Center for Strategic & International Studies 
Washington, USA, 1999 

در هريك از اين عمليات هزاران “. حق عليه باطل“در جنگ “ قدس“سپاهيان “ رزمي“ـ عمليات  7
ي از برا“ هزينه“هاي مين شدند. اين  نوجوان ايراني، با كليد بهشت، راهي خاكريزهاي عراقي و ميدان

 بوده است؟ پاسخگوي اين پرسش كدام طيف سياسي ايران است؟“ دستاورد“كدام 
 .L’Ame de l Iran, sous la direction de René Grousset, Lـ  ۸

Massignon, H. Massé. Preface de Daryush Shayegan. Albin 
Michel, 1990. 

 Icarusـ افسانه يوناني  ۹

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
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  زبان با فرهنگستاني رفتار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بيشتر نويسندگان ما در نگاه به
ي ها ييبايزمتون، در برابر 

افسونگر زبان فارسي چنان 
كه به الگو  شوند يمافسون 

برداري و تقليد از آن روي 
آورند. يک نمونه اغراق آميز آن  مي

نثر دكتر سروش است كه از بس 
نمونه برداري از متون كالسيک در 

در  آن موج مي زند، كهنه و گاه
ي سياسي ناساز ها هيانيبزبان 

 .دينما يم
 
 
 
 
 

  همايون در نگاه به متون فارسي، با
به شعرا و  اش عالقههمه 

نويسندگان بزرگ، در برابر 
ي افسونگر شعر و نثر ها ييبايز

 ماند ينمكالسيک، مات و مسحور 
. آورد ينمو به تقليد از آن روي 

متون كالسيک نزد او تنها 
براي نوشتن به دستمايه اي است 

شيوه امروزي. برخوردش با ادب 
كالسيک چندان نوگرايانه است كه 
حتي زماني كه نثرش در شعر و نثر 

، غالباً در رديگ يمكالسيک ريشه 
شاخه و بر و بار به چشم انداز 
تجدد خواهي و ترقي خواهي نظر 

 دارد.
 
 

سخن گفتن از نثر همايون از مباحثه در باب درست و زيبا 
و به مبحث  گذرد يميا فصيح و روان نوشتن در  نوشتن

رفتاري كه همايون با زبان  .كشد يمرفتار با زبان فارسي 
دخالت تعمدي و فرهنگستاني در آن به قصد  كند يمفارسي 

بارورتر كردن آن است. چنين رفتاري با زبان تا كنون از 
سهل است از هيچ نثر نويس بزرگي  –هيچ روزنامه نگاري 

يده نشده و او يكي از معدود كساني است كه در اين د -نيز 
ميدان وارد شده است. اين طرز رفتار با زبان از عشق 
همايون به زبان فارسي و بيش از آن از نگاه وي به گذشته 

. از نگاه همايون گذشته جايي است كه زديخ يمو آينده بر 
درنگ در آن جايز نيست و تنها براي ساختن آينده بايد 

بدان سفر كرد و چنين است كه ما با نثر همايون، به  گاهي
عنوان مقوله اي هنري سر و كار نداريم؛ با مقوله اي فكري 

 . زديآم يمي زباني در هم ها ظرافتسر و كار داريم كه با 
 

در كار نثر نويسان، همواره سبك نوشتن و زيبايي زبان 
ت، كه خود مقوله مهم و جذابي اس شود يممطمح نظر واقع 

بويژه آنكه زبان فارسي در طول هزار سال عرصه هنرنمايي 
از ابوبكر عتيق نيشابوري  -سلسله اي از نثر نويسان بزرگ 

نويسنده تفسير شعر گونه سورآبادي گرفته تا ابراهيم 
بوده است.  -« از روزگار رفته حكايت  »گلستان نويسنده 

كه  رنديگ يماما نثر نويسان بزرگ، زبان را از آن نوع به كار 
مقصود خود را هر چه بليغ تر بيان كنند در صورتي كه در 

ي همايون تنها به كار گرفتن زبان براي بيان ها نوشته
رساتر و فصيح تر مقصود مطرح نيست، موضوع دخالت در 
زبان براي گسترش دادن آن مطرح است يعني دخالت 

ن، كردن متعمدانه در آن نه صرفاً به خاطر زيباتر كردن آ
بلكه به خاطر پربارتر كردن آن هم. طبيعي است كه نثر 

چون هر نوشته  اند ساختهنويسان بزرگ زبان را غني تر 
، اما رفتار عمدي براي بارورتر كند يمخوب زبان را پربارتر 

كردن زبان موضوع ديگري است كه جز در عرصه 
فرهنگستان و گاه در عرصه كارهاي گروهي، در كار 

صورت فردي، بويژه در كار هيچ روزنامه  نويسندگان به
نگاري چندان مطرح نبوده است. تأكيد بر كار روزنامه 
نگاران بويژه از آن جهت است كه در بين آنان نويسندگان 
برجسته اي از دهخدا تا عبدالرحمان فرامرزي حضور دارند. 
فرامرزي از معدود روزنامه نگاران زمان ماست كه 

بان آسان و درآميختن عامدانه به خاطر ز شيها نوشته
ي شيرين ادب فارسي، براي ها داستانمطلب با حكايات و 

ي ها هدفجذاب است و يكي از  ها روزنامهمخاطب عمومي 
روزنامه نگاري را نيز كه يافتن مخاطب بيشتر است، در 

. اما در بحث رفتار با آورد يمعين حفظ سطح كار، بهتر بر 
ابتداي صفي ايستاده است كه زبان، به گمانم همايون در 

قرار است از اين پس تشكيل شود و آن كسان كه در اين 
صف پشت سر همايون خواهند ايستاد هنوز نيامده اند و اگر 

 و خواهند نوشت. اند ننوشتهآمده باشند، هنوز 
 

البد خواهند پرسيد به چه دليل چنين موضوعي را مطرح 
خواهد كرد. بيشتر . اندكي توضيح مقصود مرا روشن كنم يم

ي ها ييبايزنويسندگان ما در نگاه به متون، در برابر 
كه به الگو  شوند يمافسونگر زبان فارسي چنان افسون 

. يك نمونه اغراق آميز آورند يم برداري و تقليد از آن روي
آن نثر دكتر سروش است كه از بس نمونه برداري از متون 

ه در زبان كالسيك در آن موج مي زند، كهنه و گا
و  توان ينم. راستي را هم دينما يمي سياسي ناساز ها هيانيب

و حتي مقاالت سياسي را به روش في مافيه  ها هياعالمنبايد 
و مقامات حميدي يا از روي دست خواجه شيراز نوشت. شعر 

و مقاالت سياسي  ها هياعالم خواجه با همه زيبايي، براي
« تشريف » بد كه دريا تواند يممناسب نيست و هر كس 

براي  -حتي زبان بي بديل بيهقي  –شعر و نثر كهن 
ي سياسي تا چه اندازه ناساز و بي اندام ها نامهو  ها هياعالم

موضوع اين  ها هياعالماست. )نقد و داوري درباره مفاد آن 
 بحث نيست( 

 
به  اش عالقهاما همايون در نگاه به متون فارسي، با همه 

ي افسونگر شعر ها ييبايزبزرگ، در برابر شعرا و نويسندگان 
و به تقليد از آن  ماند ينمو نثر كالسيك، مات و مسحور 

. متون كالسيك نزد او تنها دستمايه اي است آورد ينمروي 
براي نوشتن به شيوه امروزي. برخوردش با ادب كالسيك 
چندان نوگرايانه است كه حتي زماني كه نثرش در شعر و 

، غالباً در شاخه و بر و بار به رديگ يمه نثر كالسيك ريش
چشم انداز تجدد خواهي و ترقي خواهي نظر دارد. از ادبياتِ 

وام بستاند يا به خاطر بازآفريني  شيها نوشتهگذشته، اگر در 
ي فراموش مانده آن است، و يا به خاطر ساختن ها يتازگ

 ي فراموش مانده،ها يتازگمعاني تازه از آن. به كار گرفتن 
كه ما خود اين  كند يماين نكته را به خوانندگان يادآوري 

 درخشد يمنكات بديع را كه در ادبيات امروز جهان 
و نيازي به وام گرفتن آن نداريم. براي پي بردن  ميا داشته

نمونه وار به عنوان نوشتاري  توان يم ها يتازگبه اين نوع 
از مردنِ  زندگيِ پس» درباره گريزش از ايران مراجعه كرد؛ 

همه اهل كتاب عنوان داستان مشهور «. پيش از مرگ 
وقايع نگاري يك جنايت از پيش » ماركز را به خاطر دارند؛ 

 ها آني عجيب بورخس را كه در ها داستان، يا «اعالم شده 
كه تنها از جادوي خيال ساخته است.  دهد يماتفاقاتي روي 

پيش از روي قاتل  شود يم مثالً در پايان داستان معلوم
دادن همه حوادث شگفتي كه منجر به قتل شد، مرده بوده 
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را ديده و خوانده  ها نيااست. همايون نيز بي ترديد همه 
است اما به هنگام نوشتن بدان شيوه، نه از ادبيات آمريكاي 

زندگيِ » التيني كه از ادب فارسي مايه مي ستاند و عنوان 
ماركز و بورخس كه از  را نه از« پس از مردنِ پيش از مرگ 

 . رديگ يمسنايي 
 

بجز اين وقتي مي گوييم از گذشته با نگاه به آينده وام 
مقصود اين است كه تمام سعي خود را به كار  رديگ يم
از كلمه اي معني تازه اي ساخت و  توان يمتا ببيند  رديگ يم

 –تعبيري نو و مورد نياز از آن بر آورد. چنين چيزي 
از ادب گذشته به منظور ساختن معاني تازه  برگرفتن كلمات

در زبان فارسي كمتر سابقه داشته و به تحقيقات  –
فرهنگستاني نزديك تر است. يكي دو مثال، شيوه كار 

 فرهنگستاني همايون را روشن تر خواهد كرد.
 

ي با  نالهرودكي شعر معروفي دارد كه در آن از روزگار پيري 
ماهروي مشكين موي » و خطاب به  دهد يمشكوهي سر 

» كه:  رسد يمو بدينجا  ديگو يماز روزگار جواني خود « 
كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم ، عصا بيار كه وقت 

و در برابر  ميا خواندههمه ما اين شعر را «. عصا و انبان بود 
و چنان محو  ميا ماندهي بلند آن خيره و مبهوت ها مصراع

كه جز تكرار آن  ميا شدهئني آن تماشاي معماري ايوان مدا
بكنيم. اما همايون تنها روزنامه نگاري  ميا نتوانستهكاري 

است كه در كالم بلند رودكي خيره خيره ننگريسته بلكه از 
آن براي تعبير نو بهره جسته است. چند سال پيش در مقاله 

رودكي كه « دگر گشت » كه او از تعبير  خواندم يماي 
، ديآ يماز آن بر « تغيير كرد » و « ديگر شد » معناي 

تركيب و مفهومي نو ساخته بود و آن را در صورت و معني 
متحول كرده بود. در صورت، از آن اسم و صفت ساخته بود، 

؛ يعني يك كلمه تركيبي به جاي دو كلمه «دگرگشت » 
بنا به دستور  تواند يماي كه رودكي به كار برده است و 

به كار «  ها دگرگشت» اسم، با جمع زبان فارسي به صورت 
را مراد كرده بود كه برابر « تحول »  رود؛ و در معني از آن

 فارسي آن تا آن زمان موجود نبود.
 

اين است كه  ام افتهيدراساس تفكر همايون تا آنجا كه من 
ايران را بايد از هر حيث نو كرد و اركان اين نوسازي آن 

يم. در زمينه نو كردن زبان است كه تفكر و زبانش را نو كن
فارسي نيز به گسترش زبان از راه پااليش آن و جايگزيني 
واژگان نو به جاي واژگان دخيل توجه دارد و كوشش او بر 

ي غير ها واژهآن است كه زبان فارسي را تا سر حد امكان از 
بپردازد و در برابر با استفاده از نثر و شعر قدما و امكانات 

واژگاني اصيل آن بيفزايد. باورش آن است  ديگر به ذخيره
به ياري واژگان عربي راه يافته در آن و » كه زبان فارسي 

با نيازهاي  به مدد ساخت تركيبي خود از عهده سازگاري
 «.يك فرهنگ گسترنده وپوينده برخواهد آمد

ي ملت ايران در بر انداختن ها ييتوانااو همان اندازه كه به 
اه براي رسيدن به دوران تجدد و ترقي همه موانع بر سر ر

ي زبان فارسي نيز خوشبين است. ها ييتواناايمان دارد، به 
كه هم در  زديخ يماين باورها شايد از توانايي خود او بر 

انديشه سياسي فردي تواناست و هم در نگارش آن 

. اما اين نكته را نيز شايد نبايد ناگفته گذاشت كه ها شهياند
او نوعي خوشبيني و اعتماد بي اندازه و كمتر  يها نوشتهدر 

باور پذير نسبت به ايرانيان و همه امور آنان به چشم 
 .خورد يم
 

 ها گذشتهاستنباط او از رفتار سبكسرانه با زبان فارسي در 
كه آن را از واژگان عربي انباشته، نيز درست است اما به 

اي گمان من از آنجا كه اين طرز تفكر ريشه در باوره
ناسيوناليستي دوره جواني او دارد، گاه در اين زمينه دچار 

 .شود يماغراق 
 

در زمان انقالب، بويژه « آلترناتيو » به عنوان مثال به جاي 
به كار رفت كه به نظر « بديل » در آثار چپگرايان، واژه 

واژه رسايي است اما همايون گويي اين واژه را كه  رسد يم
جايگزين » و به جاي آن كلمه  سنددپ ينمريشه عربي دارد 

»  رسد يم. در حالي كه به نظر دهد يمرا ترجيح « 
در معني آلترناتيو رسا نباشد « بديل » به اندازه « جايگزين 

. براي او اين گردد ينمو به آساني بديل هم در زبان 
موضوع كه كلمه اصل ايراني داشته باشد بسيار مهم است 

زياد مهم  رسد ينمكلمات به نظر در حالي كه ريشه خارجي 
 گفتند يمباشد و همانگونه كه استادان برجسته زبان فارسي 

خيلي نبايد ترسيد از اينكه كلمه اصل خارجي داشته باشد. 
زيرا هر كلمه اي كه به زبان مردم راه يافت هر اصلي كه 

و شناسنامه فارسي دريافت  شود يمداشته باشد از آن مردم 
 :گفت يمانلري به درستي . دكتر خكند يم
 
لفظ همين كه براي جامعه اي قابل فهم بود كافي است »  

 «.كه جزء آن زبان به حساب آيد 
  

با وجود اين، بايد جسارت همايون را در ساختن و به كار 
، كلمات، لغات و صفات تازه ستود. جسارتي كه ها واژهبردن 

در اين كار  يافت، همچنانكه ظرافتي توان يممانند آن كمتر 
يافت. حدود  توان يمكه مانندش را كمتر  دهد يمبه خرج 

« آيندگان ادبي » سي سال پيش در سرمقاله اي كه براي 
نوشت، به راحتي صفتي به كار برد كه اهل زبان بطور 
معمول جرأت به كار گرفتن آن را ندارند، اما وي آن صفت 

اعتراض  را چنان دقيق و درست به كار گرفته بود كه كسي
. بهتر است تكه اي از آن سرمقاله را كه ارستي ينمبدان را 

مشك آن » آن صفت در آن به كار رفته نقل كنم تا حكم 
جاري شود. آن سرمقاله در بخشي به « است كه خود ببويد 

» كه چه آثاري براي انتشار در  پرداخت يماين بحث 
 كه:  ديرس يمبرگزيده خواهد شد و به اينجا « آيندگان ادبي 

...اين آثار لزوماً به خاطر نام آوري پديد آورندگانشان » 
با  شان يهمزمانبرگزيده نخواهند شد. ارزش آن آثار و 

روزگار و جامعه ما مالک اصلي خواهد بود. منظور از 
همزماني، معاصر بودن يا امروزي بودن نيست. چه بسا 

 «. د پيشينيان كه از بسا معاصران و امروزيان باماترن
  

تا چه اندازه « باماتر » دريابيد كه صفت  ديتوان يمخود 
استادانه در اينجا به كار رفته و بار معني آن چه اندازه از 
 كلمات مترادف، زيادتر و به مقصود گوينده نزديك تر است.

 
 
 
 
 

  كلمه نوشته شده برخالف كالمي كه از
، صدا و حالت ندارد. شود يمزبان جاري 
ايون نثري است كه در آن اما نثر هم

صدا و حالت فاخر شنيده و ديده 
. اين ويژگي را در نثر معاصران شود يم

 توان يمتنها در آثار ابراهيم گلستان 
 يافت.

 
 
 
 

  رفتاري كه همايون با زبان فارسي
دخالت تعمدي و فرهنگستاني  كند يم

 در آن به قصد بارورتر كردن آن است.

 
 
 
 

فراموش گذاشت كه نثر همايون  اين نكته را نيز نبايد
ي نثرها، از ديآ يمچنانكه از همين چند جمله نقل شده بر 

با شكوه روزنامه نگاري فارسي است. نثري است كه در آن 
زبان امروزي با لحن فاخر درهم آميخته است. نثري است با 
ظاهر بي طمطراق و باطن پر طنين. كلمه نوشته شده 

، صدا و حالت شود يماري برخالف كالمي كه از زبان ج
ندارد. اما نثر همايون نثري است كه در آن صدا و حالت 

. اين ويژگي را در نثر معاصران شود يمفاخر شنيده و ديده 
 يافت. توان يمتنها در آثار ابراهيم گلستان 

 
با وجود اين بايد گفت كه نثر همايون برخالف نثر برخي 

الرحمان فرامرزي، فاقد ديگر از روزنامه نگاران از جمله عبد
زبان عمومي است. نثري است با زبان روشنفكرانه و براي 

 گردد يممخاطب خاص كه چندان بر مدار مفهوم و معني 
. ابدي ينمي طبيعي، فرصت آراستگي چنداني ها هيآراكه جز 

كه گاه  شوند يمي او مفاهيم چندان فشرده بيان ها نوشتهدر 
و نثر گهگاه خشك از كار در  دينما يمدريافت سريع دشوار 

، اما خشكي آن به طنز اسكار وايلد ماننده است كه از ديآ يم
تا به مغز برسد. زيبايي نه  گذرد يمهر چه پوست است در 

 . ابدي يمدر سطح كه در عمق جريان 
 

 سريرا شاگردان
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 آنگاه كه رودخانة تاريخ به درياي پيشرفت برسد!
 ا داريوش همايوندر گفتگو ب ها پاسخنقدها و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سردبير تالش فرخنده مدرس  به همراه داريوش همايون 1993آلمان / هامبورگ / « تماميت ارضي ايران»سمينار   

 

 يشتر ارزيابي دوباره كاركردها و دوران خود و نگرش انتقادي به معني واقع گرايانه از رژيم پيشين برايم دوستان زياد و دشمنان بسيار ب

 .ام بودهو من پشيمان نيستم كه از آغاز كنندگان  شد يماز جايي آغاز  ديبا يمفراهم كرده است ولي اين كار 

 

  از دهه  توانست يمي گرانبهايي براي رسيدن به توسعه هماهنگ از دست رفت. او بي دشواري ها فرصتدر پادشاهي محمد رضاشاه

ي خود او بودند در تصميم گيري و اداره ها استيسه متوسطي را كه بيش از همه پرورده چهل فضاي سياست را به تدريج بگشايد و طبق

 بدهد. ها آناز موضع قدرت و در ميان هلهله عمومي به  كرد يمكشور انباز كند و آنچه را كه در پايان با درخواست و البه به مردم تقديم 

 

 أي زنان شوريدند چنان از پشتيباني مخالفان چپ و ملي برخوردار شدند كه هنگامي كه خميني و آخوندها بر ضد اصالحات ارضي و حق ر

، انقالب اسالمي همانگاه پيروز ديكش يمو شورش به جاي سه روز به سه ماه  بودند يماگر به جاي علم، ازهاري و شريف امامي بر سر كار 

 شده بود.
 

ها و  الفتــ در توصيف وضعيت خود، هنگام آغاز زندگي در تبعيد، از مخ
در اوج عدم »اينكه در آن زمان  ايد؛  گير عليه خود سخن گفته هاي همه دشمني

« كارتان را تمام شده»داديد كه  تان بوديد و به دشمنانتان حق مي«محبوبيت ملي
ديديد كه  بپندارند. تغيير آن وضعيت را ظاهراً چنان سخت و دور از تصور مي

كاهش يافته بود. « كوچكي در گوشة گمنامي اميد به كار»خوشبيني معروفتان تا 
ها، در يك ارزيابي دوباره وضعيت  امروز چطور؟ پس از گذشت دو دهه از آن سال

 بينيد؟  خود را چگونه مي
 

ها  داريوش همايون ــ با همه تصور تيره )و درستي( كه از موقعيتم در آن سال
عيت همه ديگران، از جمله رهايم نكرده بود. من به موق   «خوشبيني معروف»داشتم 

ديدم.  نگريستم و جملگي را در ورشكستگي تاريخي مي پيروزمندان انقالب، مي
ها خالي كرده  ها برده بود زمين را زيرپاي همه آن انقالبي كه مرا به آن پائين ترين

  دانستند. من بود. دشمنان فراوان من وضعي نوميد كننده داشتند و خودشان نمي
ديدم زيرا بجاي هدر دادن خود در جنگيدن نبردهاي ديروز،  خود ميآينده را با 

خواستم گذشته و اكنون را از ريشه ــ تا آنجا كه بتوانم ــ دگرگون كنم. امروز  مي
ها كه در زندگي يا در  اند و آن در مراحل پاياني زندگي، دشمنان من كمتر شده

ايراني از نظر  تر دارند. جامعه  تب بداند، باز از نظر تاريخي، وضعي به مرا ميدان مانده
كند كه آرزوي من  اي حركت مي آينده ها رو به  « پاراديم»دگرگشت فكري و تغيير 

كنم كه در اقليت نيستم. ديگر شنا  بوده است. براي نخستين بار احساس مي
دانم. محبوبيت به روابط  برخالف جريان آب نيست. درباره محبوبيت زياد نمي
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ها سراسر زير سايه روابط  گي زياد دارد و در جامعه ما كه اصول و نهادبست عمومي
تر  كه هيچگاه نقطه قوت من نبوده بر جسته شخصي است نقش روابط عمومي 

كنم و هر  تر بودن نمي تر شدن و در دسترس است. من هيچ كوششي براي نزديك
است دور ترم  ها و زندگي كه سر در پيم گذاشته گذرد فشار زمان و سال چه مي

اين است كه دوستان و كسانم با تفاهم به وضع من بنگرند.  كند. تنها اميدم  مي
توانم بگويم ديگر در اوج عدم محبوبيت ملي نيستم. ولي مهمتر اين  اندازه مي همين

هاي اشتباه ناپذير دگرگوني فرهنگي و سياسي را در جهتي كه به  است كه نشانه
اين دو دهه به بيشتر  بينم. همين سبب شده است كه در ايران است مي صالح مردم 

اند ولي من  ها دشمنان من بوده ام. آن دشمنان سياسيم به چشم قربانيان نگريسته
بود كه پانزده سالي وقتم به آن  ام. شايد بسيار بهتر مي تنها، مخالفشان بوده

گذشت.  نمي ها كه اساسا به سبب گذشته من در كسان برانگيخته شده بود دشمني
ام تعيين كننده  ها در آنچه بدان دست يافته ها و واكنش من به آن ولي آن دشمني

ها و برخوردهاي سخت اثرگذارترند؛ با طبيعت دراماتيك من هم  بوده است. موقعيت
آيند وكار  ها پديد مي هائي است كه سرمشق سازگاري بيشتر دارند. در چنان موقعيت

 ند. ده خود را بهتر انجام مي
 

سال حضور شما در عرصه سياست و  60اي در مورد  نامه ــ كار تهيه ويژه
ها و فعالين گذشته  ها، شخصيت نگاري فرصتي بود براي نظرخواهي از چهره روزنامه

اين  هاي گوناگون سياسي ـ فكري. نظرات ارائه شده در  ها و جناح و امروز و از جبهه
اي است كه از احترام وافر به شما  لي، مجموعهدفتر در كنار هم و در يك ارزيابي ك

هاي گوناگون  تان در زمينه وقفه شناسانه نسبت به تالشهاي بي و ارزشگزاري قدر
ها به برخي تصميمات و اقدامات با  كنند. حتي انتقاد زندگي اجتماعي حكايت مي

اقدام از آميز و سرشار از سعي براي ديدن و درک موقعيت آن تصميم يا  زباني احترام
نظري در مورد جايگاه  اند. اغراق نخواهد بود، اگر گفته شود؛ هم نگاه شما، طرح شده

  نگاري از نادر توافقهايي است كه در برجستة شما در عرصة سياست، نظر و روزنامه
كه در   هاي مختلف حاصل شده است، حتي در ميان كساني ها ميان جبهه اين سال

 شما قرار داشتند.  دو دهه پيش در صف مخالفين
اندي فعاليت بدون  دانيد؟ حاصل دو دهه و اين تغيير نگاه به خود را حاصل چه مي

وقفه در ميدان مبارزه براي دمكراسي؟ حاصل نقدهايي كه به صراحت در مورد 
ايد؟ و يا ريشه در تغيير و نزديكي نگاه نيروهاي  هاي دوران گذشته نموده كاستي

هاي ساختن يك جامعه نو،  هاي بنيادين، ضرورت رزشروشنفكري ـ سياسي به ا
 نسبت به تغيير مفهوم سياست و...؟ 

 
ايد. مبارزه بهرحال از  ها كه شمرده اين رسد همه  داريوش همايون ــ به نظر مي
ماند و در قحط سال سياسي ما ارزش خود را دارد.  چشم دوست و دشمن دور نمي

دمكرات بودن در عمل، بويژه دربرابر  كاركردن براي دمكراسي و بيش از آن،
اي كه بسياري از روشنفكرانش نيز نه چندان پايبندي بدان دارند نه  مخالف در جامعه

ها و دوران خود  اي است. ارزيابي دوباره كاركرد حتا تصور جامعي، بر همه ما فريضه
يران كمتر ا  و نگرش انتقادي، به معني واقعگرايانه، از رژيم پيشين از آنجا كه در

اين  معمول است برايم دوستان زياد و دشمنان بسيار بيشتر فراهم كرده است ولي 
ام.  شد و من پشيمان نيستم كه از آغاز كنندگان بوده بايد از جائي آغاز مي كار مي

توان تنها از پشت منشور  ايران نمي اي را در تاريخ  چنان دوره تعيين كننده
پادشاهي ديد. اصرار من بر قرار گرفتن گفتمان  شاهپرستان يا دشمنان وجودي

ايران بجاي كشاكش بر سر شكل حكومت يا تاريخ  انديشه سياسي   توسعه در مركز
  گذشته همروزگار، كه دلمشغولي من در بيشتر زندگي بوده است، مسلما نقش مهمي

 هاي ما داشته است.  در نزديك كردن نظرگاه

اين تغيير تصوير  ائي كه در خود من روي داده به ه ولي شايد بيش از همه دگرگوني
اين بيست و پنج ساله  ذهني كمك كرده باشد. ما همه زير ضربه انقالب و 

اي  ام هر چه بيشتر از پاره ايم. من كوشيده آميز به درجاتي دگرگون شده فاجعه
ها و  انديشه و رفتارم فاصله بگيرم. در گذشته دشمني  تر هاي ناستوده جنبه

بود. ملتي كه عادت به ژرف رفتن در هيچ  هاي ما بيشتر از سر نافهمي  خالفتم
انديشيدن، به بازاريابي سرگرم بودند، در  موضوعي نداشت و روشنفكرانش بجاي 

كرد. در سالهاي  اندام، روي شعار و هياهو عمل مي متن يك سياست واژگونه و بي
لت بدان طرفه مگس / كاو همي ماند احوا»پيش از انقالب چند بيتي از مثنوي: 

ورد زبان من بود و تصوير درستي از فضاي « پنداشت خود را هست كس... 
هاي پوشيده در ابر، از  ديدم كه مانند قله ها را مي روشنفكري و فرهنگي زمان. استثنا

نگاري، و قلمرو فرهنگ در معناي  ها نهان بودند؛ ولي در سياست و روزنامه چشم
گرداندند. پس از انقالب در  ها را مي خوردند و كار ن به چشم ميخاص، دكاندارا

همان روحيه بود كه با شكست و تبعيد و ريشه كني    بيرون، تا بيش از يك دهه
 كرد.  تر مي آغشته شده بود و معايب را برجسته

)نام كتابي دردمند و احساساتي است از اسكار وايلد كه پس از « در اعماق»زندگي 
اندازه مگسي را كه خود  زندگيش در آخرين فرصت پيش از مرگ نوشت( ويراني 

بوديم و هنوز  من نيز بودم برمن آشكار گردانيد. ما همه در شهر كوران پادشاه مي
ايرانيان از چپ و راست و  هاي  بيشتر، هستيم. شكستن و كوچك شدن همه بت

هاي خود  كليد تاريكخانهمذهبي، و آشنائي بيشتر با جهان پهناوري كه ما از سوراخ 
به « در اعماق»كرديم نظر عموم ما را به يكديگر عوض كرده است.  تماشايش مي

ها،  ام آموخت. بيشتري از آن من تفاهم، حتا همدردي، نسبت به دشمنان سياسي
اين  كساني كه اشكال در عقايدشان به مشكالت بزرگ در كاراكتر ربطي ندارد، نيز 

اند. ما مگر سنگ باشيم كه هنوز در جهان بيست و پنج و  حاالت را تجربه كرده
ها البته همچنان در هر گوشه هستند،  اين سنگ پنجاه سال پيش بسر بريم. از 

 هاي خزه بسته و پوک كه زمانشان پيش از زندگيشان بسر آمده است.  سنگ
 دانم كه تالش من اما مفهوم سـياست براي ما كمترين تغيير را كرده است. مي

 براي آنكه سياست را 
به مفهوم ارسطوئي آن نزديك كنيم جنبه آرماني دارد و هنوز از دسترس بيرون 
است. سياست اساسا براي ما قدرت است و قدرت به خودي خود ارزش دارد. من 

هم نزديك شدن به قدرت   هاي ما، دمي چندان خوشبين نيستم كه بيشترين همرائي
تر كرده باشد. به نظرم  ها ما را فروتن ه همه شكسترا تاب آورد؛ و ترديد دارم ك

خواهيم  رسد كه از توانائي محدودمان براي رساندن جامعه به جائي كه مي نمي
از « شهر خوب»آگاهي كافي داشته باشيم. سياست به معني زيستن در فضيلت، در 

آشنايش بايد با آموزاندن و به نيروي سرمشق با آن  ايراني بيرون است و مي تصور 
تر نخواهد رفت. در نوشتن قانون  كرد. ولي باز هم از مرحله آشنائي چندان باال

بايد تا پايانش  پدران استقالل امريكا را مي« نگرش تراژيك»ايران  آينده   اساسي
اي است كه در كمترين زمان از سر و  برد: بدبيني محض به طبيعت بشري كه ماهي

ايرانيان نشان داد كه  به   ب و جمهوري اسالميدوران انقال« گردد. گنده مي»دم 
توان گرفت. رودخانه تاريخ يك مسير ندارد و در هر سو روان  هيچ چيز را مسلم نمي

كند. انسان  تر مي رسد و آن را بزرگ است ولي سرانجام به درياي پيشرفت مي
ها سال، به او  دگاه با تاخير ص بايد رو به آن درياي پيشرفت، استوار برود. رودخانه، مي

باز خواهد گذشت. از تاخير نيز، هرچند باشد، باكي نيست. وجود تاريخي انسان، 
 تر است.  انسانيت، مهم

 
اين دفتر تنها حامل پيام احترام و قدرداني نيست.  رفت،  ــ همانگونه كه انتظار مي

ر برخي نظرات و سخنان حاوي انتقادهايي هستند كه از زاويه تعميق بحث بر س
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ها و شنيدن نقطه  اين نقد  اين گفتگو نيز طرح اند. انگيزه مفاهيم سياسي پراهميت
 نظرات شما در برابر آنهاست. 

هاي شما در خالل چندين دهه، از قبل  ترين نظرگاه پردازيم به يكي از پايدار ابتدا مي
اين   درتا به امروز، يعني امر توسعه و رشد كشور. منتقدين شما  از انقالب اسالمي 

شوند؛ گروهي كه به مراحل مختلف زماني توسعه  به دو گروه تقسيم مي  زمينه عمدتاً
داند و به توسعه  هاي گوناگون توسعه را ناممكن مي باور نداشته، جدايي ميان عرصه

در « واقعي»نگرد و رشد و توسعه  ها مي به عنوان فرآيندي يكپارچه در همه عرصه
ييرات بهم پيوسته، همزمان و موازي ساختاري، اجتماعي، يك جامعه را موكول به تغ

اين گروه دفاع شما از نظام گذشته و   سازد. از نظر اقتصادي، آموزشي و سياسي مي
پادشاهان پهلوي با استناد به اقدامات اصالحي و در خدمت توسعه كشور، حامل يك 

ش سياسي جامعه اين دوره امر گشاي نگري بوده و در نظام ارزشي شما در  جانبه
گوئيد.  جايگاه چنداني نداشته است. و آنچه امروز در دفاع از آزادي و دمكراسي مي

اين گروه از   تان است. از نظر شما درک هاي گذشته در اثر رسيدن به شكست ديدگاه
 ها همخواني دارد؟  مفهوم توسعه تا چه ميزان با واقعيت

  
ارچه اسـت بدين معـني كه تنـها با در داريوش همايون ــ توسـعه فرآيـندي يكـپ

 بـر گرفـتن هـمه 
شود؛ ولي نه الزم است و نه امكان دارد همزمان  هاي زندگي ملي موفق مي زمينه

هاي اداري و فرهنگي و اقتصادي  باشد. جامعه توسعه نيافته بنا برتعريف، زير ساخت
ه سطح زندگي زمانه هاي مردم خود را ب و روحيه و فرهنگ الزم براي رساندن توده

هاي  گويم به دگرگوني كه از اسباب و فرهنگ توسعه سخن مي  ندارد. ما هنگامي
دهند و مقدمات  ها و روابط توجه داريم كه يكشبه روي نمي انديشه و نهاد ژرف در 

خواهند. پيشرفت در  بسيار ــ پيش از همه نهادهائي كه به توسعه كمك كند ــ مي
اندازه، تنها در آزمايشگاه ذهن روشنفكران  زمان و به يك ها هم اين جبهه  همه

پذيري فرايند  انديشي امكان دارد كه از كاركرد قدرت و شكنندگي و برگشت آرمان
توسعه آگاهي درستي ندارند. توسعه يك فرايند ارگانيك يا خودبخود نيست و 

ها و مراحل  كند و به همين دليل صورت انديشه مردمان در آن مداخله مي خواست و
گيرد كه به معني همه گونه ناهمزماني و كژ و مژ شدن و  گوناگون به خود مي

 آزمون و خطا و حتا ارتجاع و پيش بسوي گذشته است. 
توان يافت يا من سراغ ندارم.  در تاريخ يك نمونه توسعه همزمان نمي

در اروپا  هاي توسعه به مفهوم مدرن آن ترين نمونه «خودبخود»ترين و  «ارگانيك»
گاه كم يا   گاه عامل اقتصادي و  سرگرفت كه فرايندي چند صد ساله بود و در آن،

اش نهادهاي  زياد شدن قدرت حكومت دست باال را داشت ولي نيروي برانگيزاننده
گرفت و توپخانه باره  دولت ـ ملت مدرن بود كه از نخستين هزاره مسيحي شكل مي

داشت. آنچه از توسعه سياسي در  شاركت عمومي كوب در آن نقشي بسيار بيش از م
انسان بود كه « پيكر»توان گفت احترام حق مالكيت و  آن نخستين مراحل مي

كرد و هر دو به ماگنا  سرانه را غير قانوني مي مصادره اموال و بازداشتهاي خود
گردد كه سرآغاز توسعه اقتصادي آن كشور  كارتاي انگلستان سده سيزدهم بر مي

تر از جا افتادن  ــ نخستين نمونه در جهان مدرن. آزاديهاي سياسي بسيار دير بود
حكومتهاي مركزي و گسترش اقتدار حكومت به سراسر قلمرو، و حق الهي 
پادشاهان كه در سده هفدهم بر سلطنت مطلقه در اروپا، حتا انگستان افزوده شد، 

 هاي نوزده و بيست.(  سده وتحوالت آموزشي و انقالب صنعتي آمد )بطور گسترده در
ايران و  دير پيوستگان به كاروان توسعه، روسيه و پروس و ژاپن و عثماني و مصر و 

اي هنوز در آن  همزمان گذشتند و پاره چين و ديگران، همه از مراحل ناهماهنگ و نا
ايران با توجه به فراهم نبودن هيچيك از اسباب توسعه در آغاز  اند. در  به گل نشسته

بود. در دو دهه نخستين محمد  حل ديگري نمي سده بيستم، جز رضاشاه هيچ راه

رضا شاه نيز اوضاع و احوال سياسي براي از سرگرفتن نوسازندگي كشور مساعد 
نشد. منتقدان همين بس كه به آنچه پس از رضاشاه و محمدرضا شاه برسر طرح 

اين نگرش به   شوند.  ر نميايران آمد بنگرند. پيش از آن را كه اصال متذك توسعه 
است كه پنجاه سالي خود را در فرمول « مليون«  توسعه دنبال طرز تفكر عمومي

 انتخابات آزاد بجاي همه چيز زنداني كردند. 
ــ گروه ديگر در حاليكه به مراحلي از رشد و توسعه كشور و برداشتن گامهاي 

اي با ساختاري نوين از دل  اساسي در دوران رضاشاه قائل است و فراروئيدن جامعه
داند، اما انتقال همين  اي سنتي را مديون اصالحات انجام شده در آن زمان مي جامعه

اين گروه  كند. از نظر  نگاه به دورة محمدرضا شاه توسط شما را نادرست ارزيابي مي
پس از قوام يافتن مجلس و پشت سرگذاردن چندين دورة قانونگزاري، تشكيل 

استقرار نظام قضايي جديد، وجود قانون اساسي و قوانين مدني، تولد و  دادگستري و
نضج نظام آموزشي مدرن، پيدايش صنايع و حضور طبقات جديد و... درعمل زمينه 

بايست گشايش فضاي سياسي و امكان  را براي توسعه سياسي آماده كرده بود و مي
مقاومت دستگاه حاكم  پذيرفت. اما مداخله مردم در سرنوشت خويش نيز تحقق مي

ضربه گراني بود كه به كشور و   اين ضرورت عمالً در زمان پهلوي دوم در برابر 
هاي بعدي آماده ساخت. در  آينده آن وارد شد و زمينه را براي انحراف و انحراف 

 اين نگاه به تحوالت ايران چه نظري داريد؟  مورد 
 

هاي گرانبهائي براي رسيدن  رصتداريوش همايون ــ در پادشاهي محمدرضا شاه ف
توانست از دهه  دشواري مي به توسعه هماهنگ، نه همزمان، از دست رفت. او بي

چهل/ شصت فضاي سياست را به تدريج بگشايد و طبقه متوسطي را كه بيش از 
همه پرورده سياستهاي خود او بودند در تصميم گيري و اداره كشور انباز كند و آنچه 

كرد از موضع قدرت و در ميان  با درخواست و البه به مردم تقديم مي را كه در پايان
رفت  اش بشمار مي ها بدهد. دهه چهل بهترين دوران پادشاهي به آن هلهله عمومي 

   بود. خود من از ايران با هيچ خطر جدي روبرو نمي و چه پادشاهي و چه امنيت ملي 
ردم و مقاالتي در اطالعات ب همان زمان به ضرورت دمكراتيك كردن حكومت پي

ايران كه عنوان گفتاري است كه در كنفرانسي  نوشتم. تاكيد من بر توسعه سياسي 
ام بر   «هاي گذشته شكست ديدگاه»ها پيش از  ايراد كردم به مدت ( ۱۹65هاروارد ) در

 گردد.  مي
ر از توانائي اينهمه گناه را تنها به اقتدارجوئي محمدرضا شاه نبايد بست كه در اواخ با 

هاي پيكار  شناسي طرف او و طاقت مردم گذشت. فضاي ناسالم سياسي، و روان
ايران به يك نظام پادشاهي مشروطه تحول  قدرت نيز از عواملي بود كه نگذاشت 

ها و گرايشهاي غير  يابد؛ و كاميابي مايه ويراني شد. منتقدان به حق بر كاستي
كنند. ولي با همه قدرتي كه به ساليان  ره ميدمكراتيك پادشاهي محمدرضا شاه اشا

)برگرفته از پهلوي، كه « وايو»هاي او جمع شد محمدرضا شاه در  دراز در دست
كرد. در  اند( عمل نمي برند و برخي تهيگي را پيشنهاد كرده بجاي آن خالء بكار مي

همرائي در  اندازه آشتي ناپذير. رسيدن به برابر او مخالفاني صف كشيده بودند بهمان 
آن دوران با توجه به طبيعت دشمنانه مبارزه سياسي ناممكن بود و محمدرضا شاه 
دست كم در آغاز دهه چهل )شمسي( كوششي براي رسيدن به آن كرد كه من خود 

 از نزديك شاهدش بودم و خليل ملكي به تفصيل نوشته است. 
لكه پس از اعالم برنامه اعتنائي نمودند ب نيروهاي مخالف نه تنها به پيشنهادش بي

اصالحات اجتماعي او كه از هر نظر پيشرو و به سود فرايند دمكراتيك بود به مبارزه 
فعال دست زدند، چنانكه دانشگاه تهران، پايگاه قدرت جبهه ملي، پرچمدار مبارزه با 
اصالحات ارضي شد و كار به زد و خورد دانشجويان با روستائيان كشيد كه در تاريخ 

به رهبري   اندازه بيمانند است كه انقالب اسالمي هاي دانشجوئي همان  جنبش
ها  كه خميني و آخوند  تر هنگامي روشنفكران ملي و ماركسيست ـ لنينيست. از آن بد
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برضد اصالحات ارضي و حق راي زنان شوريدند چنان از پشتيباني مخالفان چپ و 
برسر كار  اري و شريف امامي ملي برخوردار شدند كه اگر بجاي علم، امثال ازه

همانگاه   بودند و شورش بجاي سه روز به سه ماه كشيده بود، انقالب اسالمي مي
 پيروز شده بود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هائي، محمدرضا شاه از پديد آمدن هر مركز قدرتي جلوگيري  پس از چنين تجربه
تر شمرد و سرانجام در توهم  هرچه خوارآگاه خود را  مسئوليت و نا كرد و مخالفان بي

ايران، و  ناپذيري و خدايگاني، فرايافت خودي و غير خودي را وارد سياست شكست
هاشان حاضر  خواهند، گذرنامه به مخالفان اصول حزب خود پيشنهاد كرد كه اگر نمي

ايدئولوژيك را بجاي جنگ مذهبي  است. پيش از او انقالب مشروطه جنگ سياسي 
هاي  ايران داده بود؛ رضاشاه در برابر فعاليت همان روحيه به سياست مدرن شده    و با

هاي  ايران و فشارهاي اقتصادي شوروي، با غير قانوني كردن فعاليت  كمينترن در
ايرانيان را با جرم سياسي آشنا كرده بود؛ مصدق مخالفت را با خيانت و   اشتراكي، 

ها بود كه جرم سياسي، و  ديگر تنها نوبت آخوندمزدوري بيگانه يكي شمرده بود، و 
و ابتذال   مخالفت به عنوان خيانت، و غير خودي به عنوان دشمن را تا خون آشامي

 خود برسانند. 
هاي چهل و پنجاه/شصت و هفتاد هيچ نيروي مخالفي نبود كه كمتر  ايران دهه در 

سياسي ــ و  total warاز محمدرضا شاه به همه يا هيچ بينديشد و از جنگ كلي 
ها را از دست  هائي، مسلحانه ــ پائين بيايد. تنها حكومت نبود كه فرصت براي گروه

ايران دو دهه   ها باخت.  داد، همچنانكه تنها حكومت نبود كه جنگ را به آخوند
آخري پيش از انقالب به هيچ روي بر اصالحات، از جمله سياسي، بسته نبود ــ 

خواست مهلت  كه پادشاه فرمانده و خدايگان از مردم مي ۱۳57ر اش د بهترين نشانه
گشت كه او را از بار  بدهند تا انقالبشان را به نتيجه برساند و در بدر دنبال كسي مي

حكومت آزاد كند. من ترديد ندارم كه يك نيروي مخالف ــ نه ملي مذهبي، و ملي 
داشت  يزي در چنته ميچاكر مذهبي، و چپ توتاليتر ــ كه بيش از مخالفت چ

هاي از نفس افتاده مردي به  توانست پيش از انقالب، دستگاه حكومتي و سياست مي
پايان رسيده را كنار بزند و به يك فشار ايران را به راه دمكراسي بيندازد. آن فشار 

 و با چه رهبري.  وارد شد و لي با چه پيامي 
 

مردم را در تكامل روند رشد و  ــ اين بحث بدنبال خود ضرورت حضور و مشاركت
آورد. بدون دخالت مردم  منظور تغيير فرهنگ و عادات اجتماعي، پيش مي توسعه و به

اي  اين پروسه عمالً اقدامات و قوانين اصالحي از سوي روشنفكران به هديه در 
شدند. همساز كردن اراده مردم و اراده  قدر تعبير شده يا تحميلي محسوب مي بي

 شد؟  بايست متحقق مي پيشبرد اصالحات چگونه مي حكومت در
دانيم پيشبرد و تحقق آنچه بعنوان قوانين يا اصالحات از سوي دولت به جامعه  مي

اين پذيرش، عمل آگاهانه  است. اما ضامن  شود مشروط به قبول عمومي  اعطاء مي
و بسته به همت «  روشنفكران و سرآمدن جامعه است يا بقول خانم اميرشاهي

ها مانده است، بويژه براي  ها در خاطره اين نيرو آنهاست. اما آنچه از مواضع « غيرت
نسلي كه در فاصله يكي دو دهه بعد با مسائل اجتماعي آشنا و درگير شد، بيشتر 
موضع مخاصمت، مخالفت و حداكثر سكوت در برابر اصالحات انجام شده بود. 

يا ماركسيست نه از طريق قبول يا رد صفوف نيروهاي فعال و مخالف مذهبي، ملي 
اين اصالحات بلكه تنها در تفاوت راه و روش پيشبرد مخالفتشان قابل تفكيك از  

اي از مخالفت براي طرفداران اصالحات يك  شكستن چنين صف گسترده. ندهم بود
 اين زمينه صورت گرفت؟  در  آيا اصالً اقدامي  ضرورت حياتي بود. 

 
محمدرضا شاه دوست داشت مانند خسرو انوشيروان باشد و داريوش همايون ــ 

بيابد. او خطاب مشهورش را به كورش كرد ولي الگويش انوشيروان   چنان نامي
آمد كه هر خانواده  بود: اصالحات به صورت عطيه شاهانه. هيچ بدش نمي دادگر مي

ورات باستاني و اين تص ايراني بر سر سفره رنگينش سپاس او را بگذارد. از ناهنگامي  
تر افتاد.  اندام، بيخبر بود و هرچه گذشت و روزگار بهتر شد بيخبر ناسازي آن جامه بر

با روحيه قرون وسطائي، بلكه باستاني، تضادي  modernizationنوسازندگي 
بينيم كه چشم  اينجا و آنجا مي آمد. )هنوز كساني را در  اش نيز نمي انديشه بود كه به

ايراني و توسعه خسرواني  ان اشكاني، نسخه دمكراسي به كورش و مهست
( 7۹-57/۱۹6۱-۱۳۴0اش ) اينكه او در بيشتر سومين دوره پادشاهي نويسند.( در  مي

ها به  ها در سفر توان كرد. من بار از محبوبيت گسترده ملي برخوردار بود ترديد نمي
انو به چشم شهرهاي گوناگون، شادي خودجوش مردمان را از ديدار شاه و شهب

هائي كه امروز  هاي پياپي در درون و بيرون ــ كاميابي ديدم. آن محبوبيت و كاميابي
تر  انوشيروان را در او نيرومند« پاراديم»ايرانيان روياي حسرت آميزي است ــ  براي 

نيفتاد.  hubrisبه كبريا « تيپيك»كرد. ولي اگر انوشيروان در رويكردي غير
اين عيب ملي شد و دشمنان خطرناكي در هر جا  ي تسليم محمدرضا شاه به آسان

حل  تر ديگر گوش خود را بر هر توصيه و پيشنهاد و راه براي خود تراشيد. از آن بد
ايران براي هميشه برود،  جز مطابق ميلش بست و آنقدر بست كه پنج ماهي، تا از 

ناشايست گوش فرا  به هر توصيه و پيشنهاد هر چه ابلهانه و از سوي مردمان هر چه
 آمد.  هاي فاحش رفتاري به آساني پيش مي اين دگرگوني داد. در او 

 كردند و  اگر آنهمه هر پيشرفت و بهبود كم اهميتي را به نام شاهنشاه قلمداد نمي

 
  نظام پادشاهي سراپا كم و كاستي بود ولي در

و زياده  كرد يميک بافتار ترقي خواهانه عمل 
ي آن، بخشي، از تعهدش به نوسازندگي ها يرو

 جامعه برمي خاست.

 
 ي اشتباه ناپذير دگرگوني فرهنگي و ها نشانه

سياسي را در جهتي كه به صالح مردم ايران 
. همين سبب شده است كه در اين نميب يماست 

به چشم  ام ياسيسدو دهه به بيشتر دشمنان 
 اند بودهدشمنان من  اه آن. ام ستهينگرقربانيان 

 .ام بودهولي من تنها مخالفشان  

 
  ي ما بيشتر از ها مخالفتو  ها يدشمندر گذشته

سر نافهمي بود. ملتي كه عادت به ژرف رفتن در 
هيچ موضوعي نداشت و روشنفكرانش به جاي 
انديشيدن به بازاريابي سرگرم بودند، در متن يک 

و هياهو سياست واژگونه و بي اندام، روي شعار 
 .كرد يمعمل 

 
  ما مگر سنگ شده باشيم كه هنوز در جهان

بيست و پنج سال و پنجاه سال پيش بسر بريم. 
البته همچنان در هر گوشه  ها سنگاز اين 

ي خزه بسته و پوک كه ها سنگهستند، 
 به سرآمده است. شان يزندگزمانشان پيش از 
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شد و مردم بيشتر  دادند مردم نيز سهمي داشته باشند از قدر پادشاه كم نمي اجازه مي
گذاشتند. اما عطاياي شاهانه بجاي آنكه  ت مينيروي خود را پشت اصالحا

شناسي مردم را برانگيزد حالت سهم نفت گرفت، عبارت گويائي كه در آن زمان  حق
ها بود. بهبود شرايط مادي به افزايش انتظارات چه در جبهه اقتصاد و چه  برسر زبان

 د. توانست برآور خواست يا نمي در سياست انجاميد كه رژيم پادشاهي يا نمي
هاي درگير، هر كدام به  از سوي ديگر چنانكه اشاره كردم يك موقعيت را همه طرف

آورند. با جبهه ملي كه نه حاضر بود تشكيالت بدهد، حتا وقتي  سهم خود، پديد مي
توانست، نه يك برنامه عمل جز نه گفتن و كناري نشستن و حد اكثر دانشجويان  مي

بريدند  ؛ با چپگراياني كه تازه اگر از مسكو ميداشت دانشگاه تهران را شوراندن مي
خواستند، و براي آزادي  ايران را محكوم به الگوي چين مائو و كوبا و آلباني مي 

كردند  را آرزو مي دادند؛ و مذهبياني كه حكومت اسالمي  ميهن فلسطيني قرباني مي
ر كشيد؟ توسعه شد انتظا چه پشتيباني از برنامه اصالحي، هر برنامه اصالحي را مي

گيري چشمگيرش زمينه را براي توسعه  ايران كه با شتاب  اقتصادي و اجتماعي
داشت. هيچ  كرد براي آن مخالفان نه واقعيت و نه ارزشي مي سياسي آماده مي

توان اطمينان داشت كه اگر حكومت پادشاهي نزديك شدن به مخالفان را با  نمي
اي  رسيد در هر صورت خريدن پاره ئي ميكرد به جا جديت بيشتري نيز دنبال مي

 اي بود كه از آن برآمدند.  اي ديگر، بيشترينه عناصر مخالف و باج دادن به پاره
 

موثر و  ايدئولوژيك نبود، گامي  آيا از سوي مخالفيني كه مخالفتشان با رژيم،  ــ 
 مثبت در جهت تقويت پروسه اصالحات برداشته شد؟ 

 

خالفان فعال كه تا بلند شدن ستاره خميني )كه خود با داريوش همايون ــ جز م
كوتاه آمدن شاه رابطه مستقيم داشت( اقليت كوچكي بودند، طبقه متوسط درس 

تر كردن  ايران، سخت در بخشهاي خصوصي و دولتي درگير ثروتمند  خوانده و مرفه
ايستاد. آن  از انتقاد و مخالفت زباني شاه و حكومت نمي بود و دمي  خود و كشور مي

طبقه متوسط به حق از نامتناسب بودن سهم خود در سياستگزاري ــ نزديك به 
ها داشت ــ به تندي از مخالفت غير فعال آن  هيچ ــ با نقشي كه در سازندگي

پانزده ساله به مبارز انقالبي خون به چهره دويده نيمه دوم سال انقالب درآمد. 
د و فرايند اصالحات، بيرون از حوزه دانشجويان بيشتري دربست مخالف بودن

وارداتي و مونتاژ و »ديدند ولي با زدن چند انگ  ها را مي بود. پيشرفت شان مي توجه
گذشتند. با  اندكي تفكر، مي به آساني از آن، و از هر مسئله نيازمند « امپرياليستي

كه از  وامي آمدند رفتارشان تفاوتي با توده ع جامعه بشمار مي« روشنفكران»آنكه از 
اند نداشت.  ايدئولوژيك )شامل هيتلر و خميني( بوده سده هژدهم پياده نظام انقالبات 

آور را نشانه بيداري سياسي  ها پس از زناني كه ارتجاع مذهبي و حجاب ننگ آن
ترين قربانيان انقالب شدند. عيب اصالحات به صورت عطيه شاهانه  شمردند بزرگ

كه به شمار فزاينده از آن برخوردار  شد. حتا مردمي  ه نميآن بود كه ديگر عمال ديد
 گزاردند.  بودند قدرش را نمي مي

ها گذشته آن طبقه متوسط در آفرينشگري و فرهنگ گستري خود،  اين ولي از همه 
اي نرسيد و پس از آن نتوانست  در ساختن كشوري كه تا پيش از آن به چنان پايه

ها  اش قهرمان واقعي آن سال شش سياسي و فرهنگيهمان جا بماند، و در جو   در
   كوشيدند همه چيز را در پوشش شاهنشاهي بپوشانند. بود ــ هر چه هم مي مي

ايران را فرو گيرد و يك  گذارد عنصر عربي،  همان طبقه متوسط است كه امروز نمي
ها سال جلو پيشرفت را سد كرده است و اصال  فولكلور مذهبي كه صد

 ايران را به قرون وسطا برگرداند.  اش همين است،  خويشكاري
 

ــ قبول پست وزارت در دولت جمشيد آموزگار توسط شما به سرچشمه انتقادهاي 
بسياري بدل گرديد. مخالفان كه جاي خود دارند، حتي بسياري از ميان دوستانتان 

ل ونيم بطول اين دوره تنها يك سا اينكه  گردند. با  اين سرچشمه بازمي همواره به 

رسد از تمام دوران پادشاهي خاندان پهلوي و دفاع  انجاميد، اما وزن آن بنظر مي
 اين نظام كمتر نباشد.  شما از 

كه به قول « طلبي جاه»يا « قدرت طلبي»از وجوه پيش پا افتاده انتقادهايي نظير 
اري بسي  خود شما بيشتر بيانگر نگرش معيوب ما به قدرت است كه بگذريم، عده

معتقدند؛ ساختار حكومت و مناسبات دروني صاحبان قدرت بنوعي نبود كه شما 
هيچ »ايد:  اين تجربه گفته بتوانيد كار مثبتي از پيش بريد. شما خود نيز در مورد 

شد از قبل و  اي را نمي آيا چنين نتيجه « كاري به دلخواه خود نتوانستم انجام دهم.
گاه قبول مسئوليت كرده و كاري از پيش نبرده از تجربه كساني گرفت كه در دست

 بودند؟ 
 

داريوش همايون ــ براي كسي كه تقريبا در همه دوران فعاليت سياسي خود از 
كرد، راه يافتن به هسته دروني  كاركردن از درون نظام براي اصالح آن دفاع مي

اهانه و عمدي اين يك رهيافت آگ گذارد.  بود نه جاي انتقاد مي قدرت نه نامنتظر مي
هاروارد از آن با اصطالح جنگ چريكي سياسي ياد كرده   همان گفتار   بود كه من در
نگاري عمل كردم ولي  اين استراتژي جنگ چريكي را در روزنامه ها  بودم. تا مدت

اش، بيش از آن بر من آشكار شد كه در آن جبهه  زماني رسيد كه نابسندگي
« آيندگان»بود و در  ها الزم و سودمند مي وزنامهاش دهم. جنگ چريكي در ر ادامه

نگاراني كه احتماال هيچ روزنامه فارسي زبان از آن  با بهترين نويسندگان و روزنامه
يافت. من بيشتر كار خود را در آن جبهه انجام يافته  درنگذشته است، ادامه مي

 ري و اجرا بپردازم. تر سياستگزا ترديد مهم توانستم به جبهه ديگر و بي ديدم و مي مي
آيد  ام به نويسندگي برمي كار عملي براي من بيش از آنكه از اشتغال هميشگي

انديشم. اگر شناخت مسائل و يافتن راه  اهميت دارد. من براي عمل و در عمل مي
اينكه   دهم بخوانم و مصرف كننده فرهنگي باشم.  ها در ميان نباشد ترجيح مي حل

ترين سطحي كه برايم فراهم بود  ي به سياست در باالدر آن دو سه ساله آخر
پرداختم از سر قدرت طلبي صرف نبود )كيست از ميان مالمتگران كه قدرت 

بودم. « هيئت حاكمه»نخواهد؟( زيرا از آغاز دهه چهل در مسير راه يافتن به 
( و راه ۱۳۳5-۱۳۳۴نوشتم ) ي او مي«ايران ما»جهانگير تفضلي كه يك سالي در 

گفت كه من به هيئت حاكمه  تن به هيئت حاكمه سوداي بزرگش بود هميشه ميياف
خواهم رفت. پيش از رفتن به حزب رستاخيز سه بار از فرصتي كه برايم پيش آمده 

 پوشيدند؟(  بود چشم پوشيده بودم )مالمتگران از چند فرصت چشم مي
ست قلمرو خاست. نخست، سيا كار كردن از درون نظام از سه پيش فرض بر مي

بايد در پي بهترين راه عملي بود،  كمبود است )ريمون آرون( چنانكه اقتصاد نيز. مي
بايد به عنوان انرژي دهنده و همچون چراغي كه راه  نه راه حل آرماني. آرمان را مي

بايد پيوسته در پي آشتي دادن آن با  كند نگه داشت ولي ذهن فعال مي را روشن مي
اين تعريف  اند. در ين روست كه سياست را هنر ممكن خواندهامكانات باشد. از هم

ش در شناخت درست اوضاع و احوال است و « هنر»يك عنصر اصولي هست و 
شود.  وفادار ماندن به اصول نمي حل با توجه بدان اوضاع و احوال كه بي بهترين راه
 كشد.  اصول، به نان را به نرخ روز خوردن، مي هنر، به سياست بي سياست بي

دوم، نظام پادشاهي سراپا كم و كاستي بود، ولي در يك بافتار ترقيخواهانه عمل 
خاست.  هاي آن، بخشي، از تعهدش به نوسازندگي جامعه برمي كرد و زياده روي مي

اش را به اجرا گذاشته بود كه  در آغاز دهه چهل شاه برنامه اصالحات اجتماعي
اعي داشت و كار توپخانه باره كوب اش ابعاد يك انقالب اجتم اصالح ارضي

رضاشاهي را تمام كرد؛ و حق راي زنانش نه تنها تكميل كننده برداشتن حجاب در 
دوره رضاشاه بود بلكه بر فشار براي رسيدن به آزادي سياسي افزود. ماشين 

كرد به شتاب بنيه اقتصادي و آموزشي و فرهنگي  حكومتي كه بر آن فرماندهي مي
كرد تا سه سال پيش از انقالب كه به حال گسيختن  ن را نيرومند ميايرا  و نظامي

ام تجدد بود و بيرون آمدن از جامعه و فرهنگ سنتي و  افتاد. براي من كه مسئله
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نمود زيرا به  يافت مي ايران، كار كردن از درون نظام بهترين ره نگهداري يكپارچگي 
كومتي خشم و سرخوردگي داد. كاركرد دستگاه ح هايم پاسخ مي همه اولويت

بود. آن  انگيخت ولي دليلي بر سرنگون كردن رژيم نمي ترينان را نيز بر مي خوشبين
ايران چهارده پانزده ساله آخري در  انديش است و  رژيم نشان داده بود كه توسعه

يافت )يك قلم، بيست  تر از هر كشور ديگري در آن زمان توسعه مي هائي تند زمينه
 النه بخش صنعتي.( درصد رشد سا
ايران  مسئله ها در بررسي  بايد به ياد داشته باشند كه در آن سال دوستانم مي

رسيد كه يك دگرگوني  بردم. به نظرم مي شناسي را بكار مي  اصطالح مشكل زيست
داشتيم كه من خود در گرماگرم آن به حكومت رفتم. آن دگرگوني در  نسلي الزم مي

پنداشتم. موانع اصلي اصالح سياسي و اداري  ر از آنكه من ميت راه بود و بسيار تند
ايران يك گروه كوچك بودند در آستانه سالخوردگي و پس از بيرون رفتن  

شد روابط قدرت را به آن صورت سنگ شده  ناگزيرشان از صحنه ديگر نمي
نگهداشت. اگر دوستان و سروران مالمتگر )وكساني كه اكنون تا صد سال نيز 

دادند  اين رژيم مهلت بدهند( دو سه سال ديگر فرصت مي ند براي اصالح حاضر
بود كه جلو دگرگشت جامعه را بگيرد. خود  يكي هم از آن حلقه تنگ در ميانه نمي

هاي دو دهه رشد توقف ناپذير اقتصادي و  ايران ميوه آن سروران نيز اكنون در 
چشيدند. مشكل  بررسته را ميهاي يك دمكراسي جا افتاده و از زمين ميهن  آزادي

 شناسي و نسلي بود.  همان زيست   ايران نه فرهنگي بود، نه حتا سياسي؛ 
بهتري وجود نداشت. من اگر  choiceسوم، در مقايسه با جايگزينان رژيم، گزينه 

خواستم زندگيم را پشت ميز كار روزنامه بسر برم، و دستم را نيز به قدرت آلوده  نمي
نند سروران منتقد به مخالفان فعال يا منتظر فرصت براندازي نكنم بايست ما

ها داشتم و اصطالح  پيوستم )اين بحثي بود كه با داريوش فروهر در آن زمان مي
آمد. من در چنان پوستي  آلوده شدن را او بكار برد.( نخستين گزينه از من برنمي

. من يك انسان توان خالف طبيعتش را توقع داشت گنجيدم. از انسان نمي نمي
هستم؛ در هر موقعيتي باشم. براي من گشاد و بند )حل و عقد پيشينيان(  عمومي

خويشكاري يا تكليفي است كه از آن گريزي ندارم. نفي سرتاسري نظام و آمادگي 
توانست نيز برايم دست  براي برانداختنش در نخستين فرصت و بدست هر كه مي

ري كه نزديك دو سده بود همواره جز چند بود. در كشو زدن به خودكشي ملي مي
از كام شير به صورت روسيه تزاري يا شوروي فاصله نداشت و صحنه  گامي 

هاي انقالبي و اسالميان پر كرده  و ماركسيست« مليون»سياستهاي مخالفش را 
و ده سال از  ۱۳۴۲كه به دولت رفتم هنوز پانزده سال از خرداد  بودند )هنگامي

 نمود.(  برايم مانند ديروز مي ۱۳۲۴/۱۹۴5آذر  ۲۱بود و  سياهكل نگذشته
توانم درک  كردند بهتر از انتقادهاي كنوني مي انتقادهائي را كه آن زمان از من مي

توان در ترجيح رهيافتي كه برگزيدم  آيا امروز با مزيت نگاه به پشت سر نيز مي كنم. 
يخواه و انقالبي و مترقي و اين گناه سروران آزاد همان سختي قضاوت كرد؟    به

متعهد و انسانگرا و ضد ديكتاتوري و قهرمان حقوق بشر نيست كه پيامدهاي 
توان انتظار داشت كه  نويسند، ولي دست كم مي ناخواسته را هم به پاي انسان مي

خواست از  هايشان به شمار آورند. براي كسي كه مي ها را نيز در ارزيابي آن پيامد
داشت؟ تاسف بزرگ من در  شتري برآيد كدام گزينه برتري ميكارهاي هرچه بي

شناختم و دوستاني كه ـ در صف  اين است كه دوستاني كه در آن هنگام مي زندگي 
ام حضور سـازنده و سنگين خود را از فرآيند  ها شناخته اين سال مخالفان ــ در 

اش باور  همه، ه چنين عناصري در چنان انقالبياصالح از درون دريغ كردند و ب
 توانستيم!  ها مي نكردني، پيوستند. ما با هم چه

اما گفتاوردي را كه در پرسش آمده درباره كارهائي است كه بيرون از حوزه اختياراتم 
خواستم انجام دهم. در حوزه خودم هر چه  در وزارت اطالعات و جهانگردي مي

بود.  يگران نيز منفي نميخواستم انجام گرفت و درحال انجام گرفتن بود. تجربه د

انسان كافي است به آنچه حضور يك تن، دكتر علينقي عاليخاني، در وزارت اقتصاد 
ايران كرد بنگرد. كساني مانند او زياد نبودند ولي هر كدام  براي صنعت و اقتصاد 

 بيش از همه مخالفان بر رويهم خدمت كردند. 
 

از پذيرش پست  56تي اگر در مرداد آيد؛ شما ح ها بنظر مي اين ــ با وجود همه 
زديد، باز از اساس مخالف شركت در دستگاه قدرت نبوديد. در حاليكه  وزارت سرمي

مخالفند. با  نگاري از پايه با چنين اقدامي بسياري از همكاران شما در عرصه روزنامه
به قدرت سياسي يا حتي « آلوده شدن»نگار به محض  اين استدالل كه روزنامه 

ايدئولوژي خاص، موضع و نگاه مستقل خود به جامعه را از دست  داري از يك طرف
اند كه شما در گذشته و حتي امروز به سياست عملي  اين متاسف ها از  دهد. آن مي

 اين باره چيست؟  ايد. نظر خودتان در پرداخته
  

عه بايد بيطرف باشد، نه الزم است مجمو نگار نه مي داريوش همايون ــ روزنامه
نگار در دست  است. زندگي روزنامه« مستقل»عقايدي از خود نداشته باشد، و نه 

كه كناره نگرفته است در  تر از خود او و تا هنگامي نيروهائي است بسيار بزرگ
بايد باشد  نگار مي كند. آنچه روزنامه هائي بيرون از كنترل خود عمل مي چهارچوب
اي  اي است. پاره اش چيرگي حرفه زمهبودن است كه يك ال objectiveواقع نگر 

نگاران دارندگان باورهاي نيرومند، حتا پيكارگران سياسي و  ترين روزنامه موثر
اند ولي نه در عوامفريبي و دكانداري. با سپاس از حسن نظر و لطف  اجتماعي بوده

 اند ناگزيرم بار ديگر تاكيد كنم دوستاني كه از درگيري من با سياست عملي متاسف
  نگاري، و عمل سياسي براي من يك فرآيند است.  كه نويسندگي، شامل روزنامه

انديشه در خدمت عمل و عمل به عنوان برانگيزنده تفكر، آنچه يونانيان معجزه كار 
گفتند، براي من شيوه طبيعي است )به گفته مشهور، يونانيان  مي praxisبدان 

اين بيست و چند سال  اندازه كارهاي  م چه دان اي داشتند.( نمي واژه براي هر مفهومي 
 ماند.  فعاليت سياسي من نانوشته مي گذشته، بي

 
ايراني، عدم  ايم كه نقص بزرگ تقريباً همه نيروهاي  ها شنيده و خوانده ــ ازشما بار 

« دارند. از حكومت تصورات دست دومي»و « كاركرد قدرت است.»آشنائيشان با 
آيا براي داشتن تصورات اصيل و دست اول  چيست؟ « ردكارك»اين  منظورتان از 

الزاماً بايد در دستگاه حكومتي شركت جست؟ اساساً جامعه را چگونه بايد 
تري همواره آماده و از  هاي گسترده سازماندهي كرد كه نيروهاي فعال آن درگروه

 اشند؟ پتانسيل بااليي براي در دست گرفتن قدرت و اداره مطلوب جامعه برخوردار ب
  

هاي آن است؛  داريوش همايون ــ منظورم از كاركرد قدرت، برد قدرت و محدوديت
اهميت قدرت در برابر آرمان، توانائي آن در دگرگون كردن افراد و جماعات و 

اراده »آشنائي با كاركرد قدرت، سياست، هنر ممكن نخواهد شد.  هاست. بي ملت
حاصل، كاركرد قدرت را  شعار دهندگان بيو مهندسان اجتماعي، همچنانكه « گرايان

كنند مسئله تنها در دست يافتن به اسباب قدرت است. كسي  شناسند؛ خيال مي نمي
داند پيش بردن كار حتا در بهترين  كه از حكومت تصورات دست دوم دارد نمي

توانند تصور كنند كه  اندازه دشوار است. بيشتر سياستگران آماتور نمي ها چه  حكومت
كند. ــ  اندازه و با چه سرعتي آنها را فاسد و از راه خودشان منحرف مي درت چه ق

اگر در هر گام هشيار و پابرجا نباشند. براي من يك نخستين تجربه در جاي باالئي 
رفتم. نگهبان شخصي من به  قرار دارد. روز دوم وزارت، در اتومبيل به جائي مي

روند. من يك لحظه  زير به فالن جا ميتلفن اتومبيل پاسخ داد و گفت آقاي و
بودم. از آن پس در  درنيافتم كه درباره من است. تا آن زمان من آقاي همايون مي

آوردم كه آقاي وزير يك مرحله كوتاه در زندگي من  هر فرصت به ياد خودم مي
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ام و خواهم بود. ولي مطمئن  همان كسم كه پيش و پس از وزارت بوده   است و من
 ام را نگه دارم.  كه همواره توانستم فاصلهنيستم 

بردن به كاركرد قدرت و حكومت حتما شركت در حكومت الزم نيست ولي  براي پي
اين است كه از خوشبيني به تحقق  اش  سودمنديهاي خود را دارد. يك سودمندي

اط كاهد و بدبيني به هر چه را به انسان، بويژه در نزديكي قدرت، ارتب ها مي آرمانشهر
دهد. سودمندي ديگرش آن است كه نقش حياتي  افزايش مي  دارد به صورت سالمي

تواند در ساختن ملت ـ دولت، در فرآيند نوسازندگي و توسعه و  را كه دولت مي
مدرنيته، در پيشبرد عرفيگرائي داشته باشد بر كساني كه دنبال توسعه همزمانند يا 

دار جامعه واپسمانده  هاي ريشه ه كاستيانتخابات آزاد و راي اكثريت را چاره هم
 سازد.  شمرند آشكار مي مي

يك نظام سياسي تا هنگامي كه مشاركت در عرصه عمومي، از جامعه مدني گرفته 
كند، درست مانند  تا حكومت، غير انحصاري و تابع رقابت آزاد نباشد خوب كار نمي

رسد.  رفيت جامعه است مياقتصاد كه در شرايط رقابت آزاد به آن شكوفائي كه در ظ
اينكه چگونه شرايط چنان مشاركتي فراهم شود موضوع مبارزه كنوني و تاريخي  

ماست. ما بايد سرانجام نيروي الزم را در جامعه بسيج كنيم و ادامه انحصار و 
اينجا شرط غير انحصاري و تابع رقابت آزاد در باره  استبداد را ناممكن سازيم. در 

شود و  بنا بر تعريف به فضاي مياني خصوصي و دولتي گفته مي جامعه مدني، كه
ناچار آزاد و غير انحصاري است نياز به توضيح دارد. جامعه مدني در عين آزادي از 

تواند مانند سنديكاهاي بسته و اجباري انگلستان پيش از  نظارت دولت آزاد مي
 مارگارت تاچر آن ويژگي را از دست بدهد. 

 

كامبيز روستا در هاي تازه ترتان:  رسشي از ديدگاهاين گفتگو پ انتهايو اما در  ــ 
هاي خود را  داريوش همايون شايد تنها فردي باشد كه ديدگاه»گويد:  مورد شما مي

كنيم نظريه  ما فكر مي« سازد. آينده مطرح مي نگري يعني با نگاه به  آينده برمبناي 
است و راه خروج از وضعيت امروز و   اهاين ديدگ از جمله « خروج از سه جهان ما»

ايده و يا  دهد. اما هر  آينده و الزامات آن را نشان مي به سوي  جهت گيري عمومي 
بايد براي متحقق شدن راهكار و برنامه  آينده دارد الجرم مي طرح نظري كه رو به 

 مشخصي را نيز بدنبال داشته باشد. 
خروج ما از سه جهان اسالمي، »رورت هاي شما در اهميت و ض مطالعه استدالل

اين پرسش را براي برخي پيش آورده است كه «« اي و جهان سومي خاورميانه
 ها و با برداشتن كدام گامهاي عملي؟  چگونه؟ با كدام تصميم

  

آينده درست است. تاريخ به  ايشان درباره دلمشغولي من به   داريوش همايون ــ نظر
كند و  نگر مي آينده آمدن از زمان و مكان معين، انسان را  عنوان تصوير كلي و بيرون

 اندازد.  ورزي، انسان را به زندان گذشته مي تاريخ به عنوان سياست
كه از گذران و گردش  visionجامعه نيز مانند فرد انساني هدف الزم دارد، ديدي 

كار و مسكن و تر رود و نيروي برانگيزاننده جامعه يا فرد باشد. نان و  روزانه فرا
اندازه انرژي  اند و هر بهداشت و آموزش و خانه، كمترينه نيازهاي جامعه مصرفي

توان بهتر و بهتر داشت. ولي اگر  ها را مي ها شود كم است زيرا همه آن صرف آن
توانند.  ها خرسند باشند شمار نسبتا كوچكي نمي ها بتوانند به همين عموم جامعه

اين   يا داراي تاريخ دورانساز، كشورهاي برجسته، از كشورهاي بزرگ يا نيرومند
اند از زير بار آن تاريخ  هائي كه نشان خود را بر تاريخ جهاني گذاشته شمارند. ملت

ي كه بدان اشاره كردم الزمه و فرا آمد آن «ديد»آيند و نبايد بيايند.  بيرون نمي
از هستي مادي خود نماينده  ها گذشته اين ملت كند.  رها نمي   تاريخ است كه ملت را

دهند و به كار  كه از سرگذشت و آثار خود به بشريت مي  اي هستند، پيامي «ايده»
توان سخن گفت. حضور فعال عنصر  ايران به آساني مي « ايده»آيد. از  همگان مي

ايراني در زندگي جهانيان از سه هزاره پيش و دامنه نفوذ آنكه سه قاره را دربر  

دهد كه دست كم دوسوم كشورهاي عضو  ه خواننده و شنونده تصوري ميگيرد ب مي
بار »ايده مايه گردنفرازي است و  اين اي از آن ندارند.  سازمان ملل متحد بهره

هائي به مقدار زياد از  ايرانيان بوده است، حتا اگر زمان ي براي يكصد نسل «امانت
 اند.  آن آگاه نبوده

، پانزده تائي، كه نشان خود را بر تاريخ جهان ها هستيم ما يكي از آن ملت
ايم كه همواره به  اي داشته آيد. گذشته ايم و هنوز سخني داريم كه به كار  گذاشته

ي كه بدان اشاره كردم الزمه و فرا آمد آن تاريخ است «ديد»رهائي ما آمده است. 
ايد در آن ديد بيابد. ب ايران مصداق امروزي خود را مي كند. ايده  رها نمي   كه ملت را

تواند به نان و كار و بهداشت و خانه و آموزش، اگرچه  ايده برانگيزاننده جامعه ما نمي 
اند ولي  ها رسيده اين هاي جهان به بسياري از  از بهترين، محدود شود. دبي و كويت
دانيم كه سرنوشت ديگري داريم و  نيز مي  ما در ته گودال جمهوري اسالمي

 اي هست كه به دست ما خواهد بود.  كردهكارهاي نا
توان آورد. واالئي، بهتر  مي excellenceايده برانگيزنده را در واژه واالئي  آن 

خواهد،  تر بردن است؛ و همت مي شدن و از همه درگذشتن و مرز ممكنات را فرا
ايراني يعني  يعني بيشتر خواستن و خود را براي رسيدن بدان آماده كردن؛ براي 

كنارگذاشتن نود درصد ادبيات فارسي كه در ستايش درويشي و خرسندي است، مگر 
به قصد لذت بردن. اين روحيه، ميل به داشتن وبيشتر داشتن، در اروپاي باختري 

ها را  يك موتور اصلي كنده شدن از زمين بينوائي بوده است و امروز بيشتر كشور
توان يافت كه در پويش واالئي،  هائي را مي راند. اكنون ملت وقفه پيش مي بي

اند و مانند سويس و سوئد و كره جنوبي در  تنگدستي سرزميني خود را جبران كرده
 اند.  هائي انگشت نما شده زمينه

پوشي از  گذشته از فراموش كردن نود درصدي از ادبيات فارسي كه همت را در چشم
ردمان را به نقش وجاي خود بايد رويك داند )مگر به قصد لذت بردن( ما مي جهان مي

شود كه  همان مي   تر نزديك به تر و پائين در جهان تغيير دهيم. انسان به درجات باال
ايرانيان در سده نوزدهم از تخت بزرگي   كه خود را تصور كرده است. از هنگامي 

برند كه مانند تقريبا هر چيز  پشتوانه خود بزير كشيده شدند در فضائي بسر مي بي
ايران بخشي از خاور ميانه،   شود.  ر به تعريف و نامگذاري غربيان شناخته ميديگ

ها را پذيرفتند  اين تعريف ايرانيان نه تنها  بشمار رفت و  جهان سوم، و جهان اسالمي 
اي روشنفكران مقدم ما حتا سرود  ها احساس سربلندي هم كردند. دو دهه از آن

كري و ترقيخواهي را چندگاهي با جهان دادند. روشنف ستايش جهان سوم سر مي
تر شمردن منافع  هاي ديگر، و باال اي گري، يكي دانستن خود با خاور ميانه سومي

اينكه ملت مسلمان شيعه و بخشي  ايران يكي كردند و از   فلسطينيان بر منافع ملي
ايران به عنوان كشوري كه  اند سر بر آسمان سودند.  از جهان پر افتخار اسالم

شد.  اندک فراموش مي اندک  داشت ها نمي اين تعريف اش ربطي به هيچيك از  بزرگي
روي داد كه با   شناسي برضد رژيمي بر چنين زمينه فرهنگي و روان  انقالب اسالمي

افتاد. اگر  گاه نمايشي و ديده آزار از آن سه جهان دور مي هائي ترديد آميز و گام
آساني به پيام خميني افسون شدند از آنجا بود ترين بخشهاي جمعيت به آن  پيشرو

 كه رهبران فكريشان واپسماندگي را فضيلتي ساخته بودند. 
اند كه در  ايران حالت آهوئي را يافته اكنون پس از بيسـت و پنج سـال مردم 

داد كه  اين تسلي مي داسـتان مثنوي در آخور ستوران بسته شده بود و خود را به 
جهان سوم بينوائي « ارو كي شوم / ور لباسم كهنه گردد من نوم.گر گدا گشتم گد»

آمد، انتقام جويانه باز گشته است؛ جهان  ايران به تندي از آن بيرون مي  و ادبار، كه
ايران را  ها و اسالم،  است ساخته شده از عرب و خاورميانه، كه جهان سومي  اسالمي 

اند كه  هاي غير روشنفكر نگذاشته براي تودهاي حتا  اند و چاره سراپا در خود فرو برده
ها را ببينند. آنچه آرزوي روشنفكران دو سه دهه  حقيقت برهنه آرمانزدائي شده آن

اميد و به همه چيز  شده است كه دارند از همه چيز نا  بود كابوس مردمي پيش مي
 اين بدنگري )سينيسم( رو نهاده به هيچ انگاري، شوند. پادزهر  بدگمان مي



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

103 

 

 

ايران و جانشين كردن   ايده  )نيهيليسم( دگرگوني جهان بيني است؛ باز نمودن
 )سرمشق آرماني( مظلوميت و شهادت با واالئي است. « پاراديم»

بايد به آنچه بوديم، به  گر مي ما بجاي ملت شهيدپرور مظلوم پرست سينه زن مويه
اگر »و « زگاران بود...شبچراغ رو»به گفته م. اميد « سنگستان»اين   زمانهائي كه

برگرديم. « ها بهاران در بهاران بود تير و اگر دي، هر كجا و كي / به فر سور و آئين
هاي  ها، در پشت ماست و ياد شكوه و واالئي ها و عبرت موتور تاريخ، تاريخ بزرگي

مانيم كه منتظر  كند. هم امروز نيز فنري جمع شده را مي رها نمي   كهن، خاطر ما را
ها را به رشته در  است تا از جا بجهد و گسسته داشته شدن وزن جمهوري اسالمي بر

و مردماني تشنه  آورد. واقعيت ما كشوري است كه اقتصاد و حكومتي جهان سومي 
و آماده پيشرفت و ورود به جهان اول دارد؛ در خاورميانه جغرافيائي، نه فرهنگي، 

اين  نگرد ــ چنانكه در بيشتر  به غرب مي زيد و چشمانش از فراز خاورميانه تنها مي
اند ولي جامعه  همان مسلمان شيعه   سه هزاره نگريسته است؛ مردمانش بيشتر

نيست و در بيشتر هزار و چهار صد سال گذشته با جهان اسالمي در  اسالمي 
كشاكش بوده است. اسالم بخشي از تاريخ و ميراث فرهنگي آن است و بس، و 

بوده است و با   تر خود غير اسالمي و را ــ كه در بخش بزرگهمه هويت ملي ا
سازد. ملتي است  تر نيز خواهد شد ــ نمي تر رفتن در فرآيند تجدد، غير اسالمي ژرف

تر )سكوالر( ــ  )حتا از جامعه ترک( عرفيگرا  عميقا غربگرا و از همه جهان اسالمي 
 خواهد بكند.  حكومتش هر چه مي

جهاني كه بيست و پنج سال پيش داشتيم خود را به رنج از  بيرون رفتن از سه
كه از   اي است كه زمانش رسيده است. مردمي ايده  كشيديم،  گلزارش بيرون مي

اند؛ و اسالم را هر كدام به ميل  به تنگ آمده نكبت زندگي و حكومت جهان سومي 
و سياست و   خود و به شيوه گزينشي هميشگيشان، و آن نيز دور از عرصه عمومي

خواهند كه نخواهند؛ و از فساد و جمود و استبداد  خواهند و بسياري مي حكومت، مي
اند، و مانند بقيه  كند( به بيزاري افتاده ناپذيري خاورميانه )تا چشم كار مي و اصالح

اند ديد خود را  اند، آماده هايش خسته شده جهانيان از خاورميانه و فلسطين و گرفتاري
تر دارند بسر برند؛ بجاي عرب و  خواهند در جهاني كه دوست مي عوض كنند.

همان غرب كه زير    فلسطيني و افريقائي، همسايه معنوي و فرهنگي غرب باشند؛
ها كه  اش، در واقع، بر خود شوريدند. جز آن تاثير اسالميان و چپگرايان، از دشمني

توان يافت كه نخواهد  را ميايراني   در انقالب و حكومت آن سود پاگير دارند كدام
اند  به غربيان همانند شود؟ اما آن دارندگان سود پاگير نيز يا در غرب جا خوش كرده

فرستند.  ها و فرزندان خود را به غرب مي اند؛ و يا پول و دشنام گويان به آن چسبيده
 اند.  ها نيز از آن سه جهان به شيوه دوپهلوي خود بيرون آمده آن

خواهد؛ يك فرايند فرهنگي است و در  بيني، تصميم عملي نمي جهاندگرگون كردن 
بايد مسئله را  قلمرو آموزش و آگاهي، در قلمرو ارتباطي، جريان دارد. ما مي

ها و رويارو شدن با آنچه  انداختن كليشه ها و دور  از شكستن بت بشناسيم، و بيمي 
داشته باشيم. شناخت مسئله به پنداريم، يا عادتهاي ذهني ديرپاي، ن مي  باور عمومي

بايد  هاي خودمان. مي هاي آن سه جهان است و توانائي معني پي بردن به واقعيت
را كه افريقا و خاور ميانه نمايندگانش هستند و بقيه دنيا از آن بدر  جهان سومي 

ه ايرانيان شناساند. بايد نشان داد ك هايش به آيند با ويژگي اند يا دارند بدر مي آمده
احساس قرباني بودن و حق را هميشه به خود دادن، گريز از مسئوليت شخصي و 

است چه  ملي، و چشم دوختن به دست و دهان ديگري كه ويژه انسان جهان سومي
ها در پليدي فيزيكي و فرهنگي و  اي اي با فرو رفتن افريقائيان و خاورميانه رابطه

قرباني دارد، هم عقده برتري، هم  اي كه هم عقده سياسي، داشته است؟ خاورميانه
هميشه حق دارد، هم هيچگاه كارش درست نيست چگونه ما را از پرداختن به 

ترين صادراتش مغزهاي  كه بزرگ مسائل خودمان باز داشته است؟ جهان اسالمي
اندازان خودكشي و قهرمانانش صدام  ترين دستاوردش پروراندن بمب پيشرفته و باال

بايد هويت و نشاني  ها هستند تا كي مي از دستگيري( و بن الدنها )تا پيش  حسين
هاي دست و پا گير و يك  ما باشد؟ جهان اسالمي، با فرهنگي در زنجير سنت

فولكلور مذهبي آغشته به خرافات، در مقايسه با پيام آزاد منشانه و انساني فرهنگي 

هيچ فرهنگي نداشته  اش در پنج سده گذشته مانندي در كه پويائي و انعطاف پذيري
ايران با تجربه تاريخي هزار و پانصد ساله پيش از   است، چه دارد كه به ملتي مانند

 اش به اروپا و امريكا عرضه كند؟  اسالم و گرايش هميشگي
همان جنبش    زدن بر روندي است كه از اين عوالم، مهر رسمي  كنار كشيدن از

خواهيم از آن مرحله توسعه نيافتگي  يمشروطه آغاز شده است. ما صد سال است م
كه در نيمه سده بيستم جهان سوم نام گرفت بدرآئيم و هم اكنون نيز در عين نكبت 

ايم. خاور ميانه )يك تعريف گنگ  رژيم اسالمي، در زمينه اساسي فرهنگي بدر آمده
جغرافيائي كه مانند جهان سوم، گوياي يك حالت ذهني است( تا فلسطين زدگان بر 

ايرانيان از نظر مقايسه درشمار  فتمان روشنفكري تسلط نيافتند، بيشتر براي گ
كشيديم. جهان  سنجيديم و به رخ مي هاي خود را با مقياس آن مي آمد: پيشرفت مي

ايرانيان جاي باالئي يافت و همراه  در خودآگاهي ملي   اسالم با انقالب اسالمي
رود. ما هرگز روابط با معني نه با  ميپائين رفته است و همچنان  حكومت اسالمي 

ايم؛ نه بازرگاني، نه جهانگردي، نه مبادالت  داشته  خاورميانه و نه با جهان اسالمي
فرهنگي. مراودات ما امروز هم تقريبا همه با غرب است. آنچه سران جمهوري 

 ايران ندارد.   كنند ربطي به مردم مي  اسالمي
هاي  موقعيت تاسف آور جهان سوم و عرب براي مردم ايران دشوار نيست كه

ها حس نكنند بويژه كه از آن  خاورميانه را به روشني دريابند و هيچ بستگي به آن
ها چيزي  سو هم هر چه هست دشمني و ادعاي ارضي و كينه تاريخي است. عرب

ايران جز تركيه با عرفيگرائي دولتي و  ندارند كه به ما بدهند )در ميان همسايگان 
ايشش به جامعه اروپائي، هيچ كس ندارد( و اسالم مگر در قلمرو خصوصي، براي گر

شود. همين  اي است و جز با سرنيزه تحمل نمي ايراني نيروي سياسي مصرف شده 
ترين رسيدن  بس است كه نگاه خود را به آفاق ديگر بيندازيم. پويش واالئي، به بر

د ملتهاي كهن ديگر قابل مالحظه است؛ هائي كه توانائيش را داريم و مانن در زمينه
تر از مرزهاي شمالي؛ و آماده شدن براي چالش  مان فرا كشف جهان طبيعي

ايرانيان به مراتب پر كشش تراست تا به سينه زدن  ايران، براي  ژئوپوليتيك تازه
سنگ فلسطين و عضويت اتحاديه عرب و همبستگي با شيعيان لبنان و عراق و باج 

 سازمان ملل متحد.  هاي افريقائيان در مجمع عمومي يه و خريدن رايدادن به سور
اين ژئوپليتيك تازه را فروپاشي امپراتوري شوروي و از ميان رفتن خطر هميشگي 
تجاوز از مرز باختري )از آشوربانيپال تا صدام حسين( پديد آورده است. روشنفكر 

ه نگاهي به نقشه بيندازد و ايراني كه در جنگ سرد يخ نزده باشد همين بس است ك 
اي از روسيه در  امكانات شگرف ارتباطي، بازرگاني و فرهنگي ايران را براي منطقه

همان سرزمين پهناوري كه سه سده زرين    شمال و چين در شرق تا خليج فارس،
ايران را در باززائي پس از دو سده چيرگي عرب به ما داد، دريابد و دست از ياسر  

يل شارون بردارد؛ و زير پوشش حمله به امريكا به حال بن الدن دل عرفات و آر
هاي پهناور است كه به ظرفيت فرهنگي و  ايران در آن سرزمين آينده  نسوزاند. 

اينهمه در گرو سرنگوني جمهوري  ايران مجال باليدن خواهد داد. اما  اقتصادي 
ده براي خود آن است كه پيروزي نهائي و كشنده آن سه جهان )كشن اسالمي 

اينجاست كه نياز به تصميم و راه عملي داريم:  ايران بود، و در  بيني( بر  جهان
دگرگوني سياست و اقتصاد كه در چهارچوب پيكار ما براي دمكراسي و حقوق بشر و 

گنجد و بستگي به سرنگوني  آزاد كردن اقتصاد از مالكيت و اداره دولتي مي
 دارد.  جمهوري اسالمي 

يد تازه را سياست جهاني، اساسا امريكا، براي ما امكان پذير كرده است؛ اكنون آن د
تر  بايد همتي بهم رسانيم كه درست برخالف نظر شاعر، و بسياري شاعران بزرگ مي

بلكه همه خوبيهاي عالم را براي خود و براي « از سر عالم بگذرد»اينكه   از او، نه
زمين  planetننده و نگهدارنده اختر بشريت در يك جامعه مصرفي و توليد ك

 بخواهد. 
 

 ــ آقاي همايون با سپاس از شما
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ضبط و پخش « ۲00۱دسامبر  ۲۱شبكهٌ تلويزيوني جام جم لوس آنجلس  "با هما سرشار"در برنامهٌ  داريوش همايون »اين گفتگو توسط هما سرشار با داريوش همايون  تحت عنوان 
 خانم هماسرشار كه متن اين گفتگو را جهت درج در اين شماره در اختيار ما قرار دادند.  گرديد. با سپاس فراوان از 

 

 

 مفهوم سياست و  سياستگر را بايد عوض كرد
 
 
 
 
 
 
 

 گفتگوي هما سرشار با داريوش همايون

 
 
 
 

 ر خودش هميشه است.  مدرن د تيمن اصالً پست مدرن نيستم براي اينكه خود پست مدرن به نظر من يک تناقض عبار
يعني دائماً با ديد انتقادي نگاه كردن.  در  ،يعني نايستادن، پس از خود را دارد، هميشه نو شدن را دارد.  مدرن يعني نو شدن

 بسيار خطرناكي است. نتيجه الزم نيست ما پست مدرن باشيم.  پست مدرن ايدهً

 
 به عنوان اينكه اين سنت است -ش معتقد بوده است من در هشتصد سال پي يا يبه يک چيزي كه ن توانم يمن چطور م - 

 سنت زندان است. ،باشد تواند يسنت بازدارنده هم م ،معتقد باشم.  سنت هميشه چيز خوبي نيست

 
  يک سالح  ،ايدئولوژي يک زندان است .  راجع به ايدئولوژي بحث بسيار است. استايدئولوژي هم چيز بسيار خطرناكي

   دنيا را ويران بكند. اندتو يسالحي كه م ،است

 

گار آگاه و برجسته و مرد نداريوش همايون روزنامه با  :هما سرشار
پهلوي گپي دوستانه و رژيم  ] و جهانگردي [ اطالعاتسياسي، وزير 

در  جوانان داخل ايران وبسياري از  شايد داريم. ي خودمانييگفتگو
گذشته و  از ليشناسند وببه اسم  داريوش همايون را ها آن سوي آب

خودتان را به آقاي همايون، اگر بخواهيد  .ندارند ياطالع شسوابق
 جوانان معرفي كنيد مي گوييد داريوش همايون كيست؟اين 

 

ايراني معهً يك كسي كه از جواني و نوجواني در بهتر كردن جا :داريوش همايون
راه براي گوناگون كوشش كرده و بنظرش رسيده است كه بهترين ي ها نهيدر زم

ايراني روزنامه نگاري است، سياستگري است و كار  بهبود و بهتر كردن جامعهً
 فكري، و زندگيش را روي اين سه زمينه تمركز داده و زياد هم موفق نشده است.

 

ما آشنا هستيم و مي دانيم كه اين  ا همهًشمفكري  با كار :هما سرشار
ا يكي از معدود كساني مي دانم شم .ديا را به غايت خوب انجام داده

كتاب خواندن شما زبانزد است و  .ديخوان يهستيد كه بسيار كتاب م
 اين عشق به  .ديخوان يموقع راه رفتن هم كتاب م شما ام دهيحتي شن

 ؟به وجود آمده استدر شما  چه زمانيكتاب از 
 

 5در  من يك خورده زود خواندن و نوشتن را ياد گرفتم. :داريوش همايون
 .خواندم يم مرتبسالگي  هشتاز  د.هدببه من ياد  كرد يپدرم كوشش م سالگي

 از هشت سالگي تا حاال ديگر...؟ است چند سال دانم ينم
 

 ؟ديخوان يبه طور معمول هفته اي چند كتاب م: هما سرشار
 

 .خوانم يبه طور معمول هفته اي پنجاه شصت ساعت م: داريوش همايون
 

 ؟كتاب و روزنامه و نشرياتپنجاه شصت ساعت  :هما سرشار
 

 .كتاب متأسفانه وضع غريبي پيدا كرده است كتاب و روزنامه. :داريوش همايون
 دچاربراي اينكه به اندازه اي زياد است و به اندازه اي كتاب بايد خواند كه انسان 

شما با يك درياي  وقتي .دهد يكه در امور خيريه بهش دست م شود يحالتي م
م چه تأثيري هاين يك نفر ده تومان بدبه حاال ": مي گوييد ،ديشو يبينوايي روبرو م
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كتاب هم يك ميليون كتاب هست كه بايد  .ديده يگاهي نم در نتيجه "!كند يم
و در نتيجه نشريات تخصصي  گاهي اصالً مي گويم حاال اين را بگذارم كنار بخوانم.

بسياري از مطالبي كه  هًرشي ،در اين نشريات و مجالت علمي و تخصصي .خوانم يم
به ويژه دو سه تا نشريه هست، دو تا در نيويورک چاپ  .ديآ يها هست م در كتاب

 .كنند يچون بررسي كتاب م خوانم يها را مرتب م و دو تا در لندن، من آن شود يم
ولي بررسي كتاب نه به معناي متداول ما كه كتاب فالن در چند صفحه چاپ شده 

موضوع را بررسي  !نه ت.تمام شد رف و فالن ديگو يقدمه مدر م نويسنده يا است
يعني آن كسي كه آن بررسي را نوشته است خودش در اين زمينه صاحب  كنند يم

در نتيجه آدم هم با كتاب آشنا  .اندازد يم اصالً نگاه ديگري به موضوع نظر است و
 ها. نايي با كتابو اين منبع بسيار خوبي شده است براي آش و هم با آن نظر. شود يم

 .ندها هم مقاومت ناپذير بعضي كتاب ،ديگر خوانم يولي گاهگاهي هم كتاب م
 

 چرا ايراني كتاب خوان نيست؟: هما سرشار
 

ها يا  رسانه"گفت  و مك لوهان اين داستان را تشريح كرد: داريوش همايون
لبد، مشاركت بط (Audience)رسانه اي كه از نيوشنده اش  .سرد هستند يا گرم
ايستا نيوشنده  د.نتلويزيون و راديو مشاركتي الزم ندار ".طبعاً دشوارتر است

(Passive)  است ممكن است اصالً كارهاي ديگري بكند، حواسش جاي ديگر
كتاب ذهن انسان را درگير  شت.كتاب بايد تمركز دا ، باشود يولي كتاب نم باشد.

مردمي هستند خيلي  ها يرانيا اب.البته نه هر كتابي، كتاب داريم تا كت .كند يم
خب، حاال ما كتاب خوانديم ": در هر كاري دنبال يك سود آني هستند سودگرا.

 با اينكه مشهور است .مينيب ينمرا بيشتر  ما هم كه تا نوک بيني "چيه؟ اش جهينت
خيلي درازي نداريم. در نتيجه  يها ينيبزرگي دارند، ولي ب يها ينيب ها يرانيا كه

بيشتر از  .مينيب ييعني تا حد اندكي از اين نوک بيني را م شود ييلي محدود منوک خ
بايد در به نظر من بيشترين توضيح را در اين باره  آن را هم حوصله نداريم.

 جهان ايراني جهان بسيار تنگي است و عالقهً محدوديت جهان ايراني توصيف كرد.
داريم به دليل همان سودگرايي  كنجكاوي كم ما خيلي ايراني بسيار محدود است.

آدمي كه ، چون سودگرايي اگر در معناي وسيع اش گرفته بشود محدود خودمان.
 را ببيند (Enlightened ها سيبه قول انگل)رايانه گسود روشن  و سود درازمدت

 بهر ديگر است. يها حاال آن بحث همه چيز سود شخصي است.چون ، ايرادي ندارد
خودش را بشناسد البته كتاب هم  رايانهًگد شخصي روشن حال، وقتي انسان سو

ولي ما  .شود يمهم كنجكاوتر  ،رديگ ي، مسائل را هم بيشتر جدي مخواند يبيشتر م
و كتاب متأسفانه  ميكن يلحظه اي تصور م و سود شخصي را خيلي در سطح روزانه

انجام ري كامگر كسي بخواهد  .براي بسياري از مردم ندارد ييها يچنان سودمند
خيلي محدود هستند  بكند و فراموش كند.اي بدهد و كتابي را بخواند و استفاده 

 عاشق كتاب هم داريم تا عاشق كتاب. البته ايرانياني كه حقيقتاً عاشق كتاب باشند.
 جلدهاي خيلي نفيس...و با يك اندازه  ي همهها كتاب يي داريم باها كتابخانه

 
 ...خورند يبه مبلمان اتاق مكه  ييها رنگبا  :هما سرشار

 
 خالي است. انگاهي تويش... كه  :داريوش همايون

 

جهاني  ولي همان مک لوهان اشاره اي هم به دهكدهً :هما سرشار
شبكهً جهاني  .مواجه هستيم مروزه با آنا و سيل اطالعاتي كه كند يم

كه  يت كم كردهمحدو يافته از آنداخل ايران  حضوري در اينترنت
 ؟تواند ينم توجه بيشتر به كتاب و خواندن باشد. تواند يم اش جهينت
 

است  درست شما يك كوزه را از يك حوض پر كنيد يا از دريا. :داريوش همايون
 ما حاال به دريا دسترسي داريم ولي كوزه همان اندازه است. كه

 مشكل محدوديت ماست. پس :هما سرشار
 

چقدر ما در اين دهكده جهاني  مشكل محدوديت ديد است. :داريوش همايون
تارنما مي  را اينترنت ها يبعض - ارتباطي جهاني چقدر از اين شبكهً حضور داريم.

؟ كجاهايش را استفاده ميكن يم استفاده - خيلي هم خوب لغتي است ند،گوي
جهاني هم زياد كمك  جهاني و اين دهكدهً كه اين شبكهً ؟ منظورم اينستميكن يم

اصالً به نظر من ايراني بايد يك نگاه  ما ديدمان را وسيع نكنيم. اگر ،نخواهد كرد
 موقعيت خودش از دنيا بكند. وبكلي متفاوت به وضعيت 

 
معتقد به بازنگري  كه ها ستيشما با پست مدرن آيا :هما سرشار

 و هم نظر هستيد؟ بازنگري فرهنگ هستند همسو و تاريخ
 

م براي اينكه خود پست مدرن به من اصالً پست مدرن نيست :داريوش همايون
مدرن در خودش هميشه پس  است. (Oxymoron)نظر من يك تناقض عبارتي 

يعني  ،يعني نايستادن، مدرن يعني نو شدن از خود را دارد، هميشه نو شدن را دارد.
پست  در نتيجه الزم نيست ما پست مدرن باشيم. دائماً با ديد انتقادي نگاه كردن.

 ر خطرناكي است.بسيا مدرن ايدهً
 

 چرا؟ جدي؟ :هما سرشار
 

براي نگهداشتن  براي اينكه بهترين وسيله است براي ارتجاع. :داريوش همايون
: بنايش بر نسبيت گرايي است مپست مدرنيس آنچه كه زمانش حقيقتاً به سر آمده.

 يها ارزش ،جهاني وجود ندارد يك ايدهً ،همه چيز در جاي خودش ارزش دارد
 د ندارند.جهاني وجو

 
 ؟مخالفيد نسبيت فرهنگي تئوريشما با پس  :هما سرشار

 
هر چيزي در كه درست است  با نسبيت گرايي مخالفم.بله،  :داريوش همايون

اين  در جاي خودش هست بايد عوض بشود. كه جاي خودش هست ولي هر چيزي
ر طبيعت هميشه براي اينكه هيچ چيز د چيزي نبايد دائماً پايدار بماند. يعني مدرنيته.

 در جامعه. و نهطبع انساني  ، نه درماند يپايدار نم
 

 تواند ينسبيت فرهنگي اين تحول را نمتئوري  يعني :هما سرشار
 بپذيرد؟

 
ولي آنچه را هم كه  رديپذ يپست مدرنيته تحول را م: چرا نداريوش همايو

 ،ش آن يكي استارز به اندازهًاين يكي ارزش  ،ارزش في الذاته دارد ديگو يهست م
مثل جنبش رمانتيسم در آلمان قرن  برتري ذاتي ميان يكي و ديگري قائل نيست.

 و به خردگراييبه  ،است به تجدد( Backlash)يك واكنش پس زنشي  ،نوزدهم
جهان روا،  يها به جاي اين ارزش معتقدند يعني هيجدهم. هًروشنگرايي سد

بايد مالحظات  (هان روا بهتر استولي ج دهند يجهانشمول را ترجيح م ها يبعض)
 يابسيار شخصي يا نياگاني  جنبهً ،عاطفي جنبهً، محلي ديگري را كه جنبهً
پيشرفتهاي زيادي هم در اين نگرش  بايد وارد كرد.را  ها نيا ميتولوژيك دارد، همهً

كمك كرده است ولي وقتي اين را خيلي هم  به جهان بوده و به پيشرفت فكر تجدد
آنوقت به آن  - اخير يها مثل اين انديشه وران فرانسوي دهه -كش بدهيد 

يعني ديگر ميان فرهنگي مثلً فرهنگ اسالمي  .ديرس يارتجاعي كه عرض كردم م
 از لحاظ ارزش قائل يبيست و يكمي تفاوت ايران با يك فرهنگ امروزي سدهً

زندگي  انديگر اين هم بايد با همهً ،اين هم براي خودش هست ديگو يم .شود ينم
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اين  ،در حاليكه ما بايد در پي تغيير باشيم بكند، همزيستي بكند، گفتگو بكند.
بد  نه اينكه بگوييم بدهيم. ركه ما هفتاد هشتاد سال داشتيم بايد تغيي را فرهنگي

احترام  احترام بگذاريم.به آن ما بايد  ،اين هم برايش خودش يك چيزي است است،
 كنيم.عوض را  ها نيما بايد در كمال احترام ا ردن.گذاشتن فرق دارد با عوض نك

 
 شما طرفدار پويايي هستيد.روشن است كه  :هما سرشار

 
من  زندگيمان دائماً در حال تغيير است. .شود ينم آخر جز اين :داريوش همايون

من در هشتصد سال پيش معتقد بوده است  يا يبه يك چيزي كه ن توانم يچطور م
 ،سنت هميشه چيز خوبي نيست معتقد باشم. - اين سنت استبه عنوان اينكه  -

 سنت زندان است. ،باشد تواند يسنت بازدارنده هم م
 

حاال  .فهمم يم هما سرشار ـ در مورد فرهنگ يک ملت حرفتان را
؟ يعني كه ديپسند يكه پويايي را در يک فرد هم م پرسش اينست

تغيير آرمان و در دوران مختلف زندگيش هم  تواند يم همفر نيک 
 ايدئولوژي و طرز تفكر بدهد؟

 
 بدهد. تواند يحتماً م حتماً. :داريوش همايون

 
 پختگي است؟ نشانهً :هما سرشار

 
راجع به  .استاصالً ايدئولوژي هم چيز بسيار خطرناكي  :داريوش همايون

سالحي  ،يك سالح است ،ايدئولوژي يك زندان است ايدئولوژي بحث بسيار است.
 انساناگر در  ويرانگر بسيار داشتيم. يها يدئولوژيا دنيا را ويران بكند. واندت يكه م

هر روز  ،عوض كند خودش را نه اينكه هر روز .شود ينم دائماً تحول پيدا نشود
منظور  ن نيست.ايمنظور  نظرش را عوض كند، هر روز اصولش را عوض كند.

حاال از  ي ديد انتقادي داشتن.در هر لحظه و در هر امر :كه اول اشاره كردم اينست
جان بدر بسياري هم  ، بسيار خوب.برند ياين ديد انتقادي بسياري چيزها جان بدر م

منتها ديد انتقادي فرق دارد با اين  ديگر چاره نيست بايد عوضشان كرد. ،برند ينم
آن را كه كه به شما بنگرم و دائماً در پي اين باشم كجاي لباس شما چروک خورده 

طوالني  يها ها و مباني فكري مدت كه يك سلسله ارزش منظور اينست نه. ينم.بب
ولي در امور  .فردي و امور شخصي ،امور روزانهمثل  مانند يكم و بيش ثابت م

اين چشم را دائماً گشوده نگهداشتن و از  و سياسي شما يك چشم داريد/اجتماعي
نه اينكه اين چشم ثابت، بيشتر  .نگريستن ديكن يزواياي گوناگون به آنچه كه نگاه م

نه اين  "!ديگر احتياجي نيست ام دهيمن كه اين منظره را د"اوقات هم بسته، چون 
اگر ما اين ديد انتقادي كه محصول مدرنيته است  .شود يمنظره دائماً عوض م

د و هويتمان هم داخوب خواهيم  را آنوقت آن مقدار تغييري كه الزم است ،بپذيريم
را  شتانييعني شما اگر امروز اعتقادات بيست سال پ ه عوض نخواهد شد.به هيچوج

هيچ  تان يفرهنگ مل رايب ،عوض كنيد به هويت شما هيچ آسيبي نخواهد رسيد
 .اتفاقي نخواهد افتاد

هم نوبل  ۲00۱سال و كه جهان سومي است  (Sir V. S. Naipaul)نايپال 
فرهنگي را در  چندين ايدهً توانم يمن در آن واحد م": ديگو يادبيات را گرفت م
 و "چندين هويت را در خود حمل بكنم. توانم يم روم يهر جا م ذهنم داشته باشم.

هندي االصل ترينيدادي  ،نايپال يك ترينيدادي است هيچ كار ساده اي نيست. اين
جهاني  نويسندهً ولي يك ، لقب سر هم بهش دادند،كند يدر انگليس زندگي مو 

امريكايي  انگليسي يا فالن نويسندهً نايپال فرق دارد با فالن نويسندهًيعني  است.
ترينيدادي هندي االصل جهان سومي است ولي  اين نويسندهً ؟كه نوبل گرفته است

كه  كند يبيست و يكم در انگلستان چنان زندگي م در جهان امروز در جهان سدهً

امكان دارد و ما نبايد همه  ها نيا هر انگليسي ديگري از باالترين سطح فرهنگي.
فرهنگي اصيل داريم،  يها ارزش ،اصيل داريم يها خودمان را به عنوان اينكه سنت

 محدود كنيم. – به جاي خود محفوظ ها نيخوب ا -ي داريم فرهنگ غني ايران
كه شما با همان  عين اينست .ها در موزهو جايشان  ما است يها هيسرما ها نيا

حاال چهار تا كوزه از هفت هزار  را بكنيد. تان يزندگي امروز اسباب موزه بخواهيد
را  ها نيبله ا !توي آن هم بخواهيد آب بخوريد، معني ندارد ،سال پيش پيدا كرديد

بررسي كرد، بعضي چيزها ازشان  شود يخيلي هم م ،موزه نگهداشت توي شود يم
و  و نيازهاي حال زد.به محك زمان حال  دائماٌ را بايد ها نيولي ا .گرفت شود يم

 زندگي با خودم و با ديگران. اين گرفتاري من بوده است در همهً
 

بخش سوم از تعريفي بود كه از مربوط به اين طرز فكر  :هما سرشار
كسي سوم سياستمدار و دوم روزنامه نگار،  نخست خودتان كرديد،

به عنوان كسي كه طرفدار يک  بينديشد. كند وكه دوست دارد فكر 
را در بخش سياسي وجودتان  باوراين  ،خص استمش كومتح

 ؟ديگنجان يچطور م
 

خوب  را با مخالفت سخت شروع كردم. ام ياسيمن زندگي س :داريوش همايون
 ي ندارد.رديگ راه سيزده چهارده ساله اصالً جز اينكه با همه چيز مخالف باشد بچهً
هيچ چيز در آن نظام  .گذاشت يچيزي براي موافقت باقي نمحقيقتاً زمان  آن

 موافق و يكدل باشد. آن سياسي ايران نبود كه انسان بتواند با سياسي، در آن جامعهٌ
اين  بهرحال نقش مخالف براي آدمي مثل من در آن زمان نقش برازنده تري بود.

طي سه چهار سالي هم به  نه به صورت خيلي افراطي.البته  ،مخالفت ادامه پيدا كرد
در سطح بسيار  ،شبه نظامي دانم يچريكي، نم يها تيبه فعال ،چار آمدآاليش افراط د

ناگزير نوجواني وقتي ديگر به  ولي بهرحال، پس از آن دورهٌ كودكانه. و ابتدايي
حتماً با يك بايد هيجده نوزده سالگي رسيدم، به نظرم رسيد كه اين فعاليت سياسي 

ليت سياسي من با فعاليت فرهنگي و از آن به بعد فعا فعاليت فرهنگي همراه بشود.
 مجلهٌ انتشار هميشه يكي بوده است يعني همان نوزده سالگي شروع كردم به نم

 ؟تان جام جم است شما هم برنامه ..."جام جم"هنري 
 

با هما "اسم برنامه  جام جم است. اسم كانالبله  :هما سرشار
 است. "سرشار

 
بله  ايراني سروكار داشته است.اين جام جم خيلي با روان  :داريوش همايون

آوانگارد هنري بود و به هنر يك ديد  مجلهًيك انتشار دادم كه را  "جام جم"
حاال بچه بوديم ولي سرمان بوي قورمه سبزي  .سنگين داشت و سياسي خيلي غليظ

 ر منبراي اينكه به نظ نوشتم يهم سرمقاالتش را بيشتر من م آن مجله .داد يم
همينطور ديگر در كار  .شود يهنري شروع م يها نهياول در زم دگرگوني در جامعه

بدهم و بعد اين تغيير را از راه روزنامه نگاري شروع  يسياست سعي كردم تغيير
سودي ندارد و سخت  ديگرسالگي ديدم كارهاي حزبي  ۲6 يا ۲5بعد از حدود  كردم.

پنجاه در روزنامه نگاري  تا دههٌ ام يزندگ رفتم در كار روزنامه نگاري و ديگر بقيهٌ
اين  آميختهٌ و فرهنگ يا ولي باز آن روزنامه نگاري سراسر سياست بود سپري شد.

به نظر  وارد سياست عملي شدم. اينبار پنجاه دوباره وارد سياست شدم، در دههٌ .دوتا
 را از هم جدا كرد، سياست و فرهنگ را. ها نيا شود يمن در موقعيت ايران اصالً نم

نگ مان به شدت سياسي است و سياست مان بايد به شدت عنصر فرهنگي ما فره
در كار سياسي هم از حزب  مفت. يها اال ابتذال است و حرف و ،قوي داشته باشد

وقتي وارد كار سياسي شدم وقتي بود كه حزب رستاخيز اعالم شده بود  شروع كردم.
خلق آتاتورک مبناي  و من به اين حزب پيوستم به اميد اينكه اين حزب مثل حزب

بسته اي  چون بهرحال ايران آن زمان جامعهً يك نظام چند حزبي در ايران بشود.
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سياست را كنار  ستيبا ييا من م .ديرس يبود و راهي بجز اين به نظر من نم
، كه چون سياست بسته بود پرداختم يم و به همان كار روزنامه نگاري گذاشتم يم

 افراد كه وستميپ يمخالف م يها د، يا به سازمانروزنامه نگاري هم محدود بو
امريكا و  درمخالف يا جايشان در زندان بود يا در خارج از ايران و  يها سازمان
دانشگاه هم داشتم چون  درمن فرصت رفتن به امريكا و درس دادن  ها. دانشگاه

فايده  ولي يكسالي در هاروارد درس خوانده بودم و آنجا وضعم خيلي خوب شده بود.
آن نوع مخالفت و آن راه تغيير نظام سياسي ايران به نظر من  نتيجهٌ نداشت يعني

در نتيجه فكر كردم  درست در آمد.هم و متأسفانه نظرم بود بن بست و خطرناک 
درست كرد و چون هميشه به حزب و ضرورت كار حزبي  شود ياز درون منظام را 

فكر  - گذرد ير فعاليت سياسي حزبي مد ام ياالن هم بيشتر زندگ -معتقد بودم 
لش هم خود ئوو مس نيست كردم كه اين حزب چون ديگر مخالفي در برابرش

چون با احزاب موجود دائماً در )مبارزه كند  آن با تواند ينمديگر  است پادشاه كشور
اين نظام را باز كرد و حزب را به عاملي براي  شود ياز اين راه م (حال كشمكش بود

خيلي يك سال و خورده اي كه در آنجا فعال بودم توانستيم  .تبديل كرد تمشارك
نپسنديدند، و ما را  حزب درديد ما را و  ولي بعد اين روش ،در اين زمينه كار بكنيم
با لگد پرتش كردند "دارند كه  اصطالحييك  ها يسيانگل از حزب آوردند بيرون.

دست حزب خالص بشوند يا از دست از ما را به عنوان وزير معرفي كردند كه  "باال
مرتب در اطراف  شلوغ كرده بوديم.آنجا چون خيلي  ،ما در حزب خالص بشوند

و  زدند يو حرف م آمدند يداشتم و مردم منفري ايران جلسات بزرگ هزار و دوهزار 
 !مشاركت بود ديگر .جواب بدهيد كه ميآورد يمقامات دولتي را م ،كردند يانتقاد م

بهرحال رفتم در دستگاه دولتي و در دولت  .شد ياز حدود خارج مت كمي داش ديگر
هم يك سال و خورده اي ماندم و بعد هم كارم به زندان كشيد و بعد هم به گريز از 

حاال بيست سالي  زندان و بعد هم يك مدتي در ايران پنهان بودم تا گريز از ايران.
و باز فعاليت سياسي و  هستمهم كه هست كه بيرون هستم همه در كار نوشتن 

 مطبوعاتي.
 

داريوش همايون روزنامه نگار را بيشتر دوست داريد يا  :هما سرشار
 داريوش همايون سياستمدار را؟

 
عرض كردم اين دوتا براي من هيچ فرقي ندارد يعني با هم : داريوش همايون

 .اند وستهيپ
 

به نظر  .اشمبين اين دو قائل بيک تفاوت  توانم يمن م :هما سرشار
، به جهان اطراف بي طرفانه و من روزنامه نگاري نگاهي است عادالنه

باز است براي داشتن ديد  بدون اينكه برنامه اي پشت آن نگاه باشد.
سياست شما احتياج به مقداري پنهانكاري  دردر حاليكه ، ن كاراي

سياستمدار بودن  .داريد و مقداري برنامه ريزي پشت صحنه
طرف اگر بگوييم  .گنجد ينمبودن روزنامه نگار  دردارد كه  ويژگيهايي

از  يعني .شوم ياين را متوجه م كند يم روزنامه نگاري سياسيدارد 
گروه خاصي يا فكر خاصي  ،ايدئولوژي خاصي قلمش براي اشاعهٌ

خواهد همانطور كه شما مي ي بولي اگر روزنامه نگار .كند ياستفاده م
و  بياموزاندبگذارد كه بياموزد و به مردم  را اش يگوييد تمام زندگ

 يک نگاه كامالً عادالنه بايک نگاه بي طرف،  باخوانندگانش  رايب
ه گوناين دو چ هك شوم يمشكل م اين، آنوقت من دچار بنويسد

 با همديگر كنار بيايند؟ توانند يم
 

منظور من اين نيست كه هر روزنامه و هر روزنامه نگاري  :داريوش همايون
براي من اين  من در مورد خودم فقط صحبت كردم. بهيچوجه. سياسي باشد. ديبا يم

 و تا از هم جدا نيستند براي اينكه كار سياسي در ايران به طور سنتي كار بند دو
كه  -بست بوده است، كار آشنايي بوده است، كار رابطه بوده است و پنهانكاري 

ي بوده است، صحبت نكردن، مطلبي فريبكار - خيلي مؤدبانه اي است تحاال لغ
انسان يعني هر چه  براي گفتگو نداشتن و در نتيجه هيچ چيز نگفتن بوده است.

ولي اين همين اشكالي  .شد يوضعش بهتر م ،زد يكمتر مطلب داشت يا حرف م
چرا اين جامعه به اين روز افتاده است؟  .مينيب يجامعه مان م است كه ما برايش در

روزنامه  ديكن يخيال م ي اينكه سياستش چنين ناسالم بوده است.برا براي همين.
 يها فيتعر ها نيخيلي بهتر بوده است؟ اين تعريفي كه شما فرموديد ا اش ينگار

روزنامه نگاري هم در ايران  .ميكن ياست كه ما فعالً در آن زندگي م ييها جامعه
ه است، غير حقيقت پنهانكاري بوده است، فريبكاري بوده است، دروغ گفتن بود

هم  در خود ايرانو  در اين كشورهاي خاورميانه اسالميهم هنوز  گفتن بوده است.
 چنين هست.

براي اينكه شما سياست را در ايران اصالح بكنيد و روزنامه نگاري را اصالح بكنيد 
شما  هر دو را با هم پيش ببريد. و اين دو را با هم حفظ كنيد ناگزيريد رابطهٌ

با سياست ناسالم روزنامه نگاري را درست بكنيد و با روزنامه نگاري  دينتوا ينم
ه چ مردم ديكن يمالحظه م ،خوب، مثالً در همين شهر شما ناسالم سياست را.

ها براي مردم  روزنامه هم و گاهي آورند يها به وجود م مشكالتي براي اين روزنامه
با هم ارتباط  ها نينگاري شهر، اسياست شهر و روزنامه  ناچارند به وجود بياورند.

و  ام يزندگي روزنامه نگار درمن هميشه  ،درست است خيلي خيلي نزديك دارند.
اين تنشي كه ميان كارم به عنوان يك روزنامه نگار و كارم  ام ياسيبعد در زندگي س

در سياست عملي شما نياز  .ام به عنوان يك فعال سياسي هست را احساس كرده
در روزنامه قدرت شما در اينستكه جلوي  ،جلوي زبانتان را بگيريدداريد گاهي 

 زبانتان را نگيريد.
 

 .منظور من هم همين بود بله دقيقاً :هما سرشار
 

منتهي در شرايط ايران ما به عنوان روزنامه نگار ناچار بوديم  :داريوش همايون
 تكليفمان معلوم بود.به عنوان سياستگر هم كه خوب  زبانمان را بگيريم. جلوي دائماً

احساس  ام يكه اولين باري است كه در زندگ -حاال، در شرايط آزاد دور از ايران 
چه در كار سياسي چه در كار ، آزادي بسيار فراهم است - كنم يخوشي بي حد م

ديگر . .طبعاً بيشتر شده است ام يسالگبيست هم نسبت به  ام يآمادگ ،روزنامه نگاري
حاال هم  جاه شصت سال چيز خواندن يك چيزي ياد گرفته است.هر كسي بعد از پن

مسئله را به اين صورت براي خودم حل كردم كه ما بايد سياست را هم به سطح به 
يعني اصالح سياست در ايران  شفافيت روزنامه نگاري برسانيم. ها ياصطالح امروز

مفهوم سياست و  يعني از راه باز كردن همه چيز روي ميز انجام بگيرد. ديبا يم
سياستگر كسي  ميكن يكه ما تصور م فهوميمهمان سياستگر را بايد عوض كرد، 

اما اين به  در نيايد. شيها است كه بتواند نيم ساعت صحبت بكند و چيزي از حرف
 ۲0سياستگر كسي است كه نيم ساعت صحبت بكند و اقالً  .خورد يدرد ما نم

از اين  همچنين روزنامه نگار. .كه بايد بزند ار حرف حسابي بزند، يا حرفي اش قهيدق
در اپوزيسيون  ،به عنوان فردي كه در نيروي مخالف است كنم يجهت من فكر م

آن تنشي  من ديگر با، هيچيك از آن مشكالتي كه شما گفتيد ندارم وكند يكار م
 احساس كردم، روبرو نيستم براي اينكه طبيعت كار سياسي ما ام يزندگ همهٌ در كه

ما در سياست هم بايد باز باشيم  با طبيعت كار روزنامه نگاري ما يكي شده است.
بيرون بياوريم و به مردم عرضه  ،بايد صريح باشيم، بايد پشت مسائل را هم ببينيم

چون  ولي در شرايط ما در خارج از ايران بكنيم تا بتوانيم اطمينانشان را جلب كنيم.
حفظ  هم يد آن قدرت را از راههاي ديگريهاوخشما ب تا نيست مورد بحثقدرت 

 هم اعتماد آنچه كه بايد بدست بياوريد اعتماد است. اعتماد الزم داريد. ، فقطكنيد
درستكاري  .ديآ يدست مه فقط با صراحت و درست گفتن و درستكاري سياسي ب

 سياسي هم يعني تمام حرفتان را بزنيد.
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 ست و...نه ايااين يک نگرش آرمان گرا :هما سرشار
 

 و عملي است.... :داريوش همايون
 

آيا به نظر شما  در خارج كشور.ولي بله عملي است  :هما سرشار
 داخل كشور هم عملي است؟

 
نخير، داخل كشور هر كسي خواست اين كار را بكند يا به  :داريوش همايون

 ،رود يمولي جامعه دارد به اين طرف  زندان افتاد يا آمد اينجا در خدمتشان هستيم.
برايشان به  ، منشود يدر ايران جمهوري اسالمي پيدا م ييها يعني همين كه نمونه

طبعاً من قدرشان را خيلي بيشتر مي  .عنوان روزنامه نگار خيلي احترام قائل هستم
 اينكهولي  .شوند يناچار به فرار م شانيها يبعض دانم، كه حاضرند بروند زندان و

، پسندد يجامعه م كه جامعه آماده شده است. دهد يان م، نشزنند يحرفهايشان را م
 .كردند ينم اين كار را داشتند يهم اگر اين پشتيباني جامعه را نم ها نيو ا رديپذ يم

اش هر  اندازه پشتيباني، يا كاري بكند بايد يك پشتوانه تواند يانسان تك و تنها نم
مانطور كه من هميشه دلم االن سياست هم در ايران ه دست بياورد.ه ب ،چه باشد

 دينيب ييعني شما نگاه كنيد م ، با روزنامه نگاري كامالً يكي شده است.خواست يم
 .شوند يبه سياست وارد م و بيرون نديآ يم درصد از روزنامه ۹5كه مردان سياسي 

 ديگر حوزه مركز توليد سياستگران جمهوري اسالمي نيست، مطبوعات هستند.
 

در ايران قبل  يک گردش كوچک كرده است. ار: ولي انگهما سرشار
اند به سوي  كساني كه از سياست سر خورده گفتند ياز انقالب م

حاال شما مي گوييد در ايران بعد از انقالب  ،كنند يروزنامه نگاري رو م
 .روند يروزنامه نگاران هستند كه به طرف سياست م

 
كه از سياست سر  ييها ننه، در ايران پيش از انقالب هم آ :داريوش همايون

چون روزنامه نگاري هم  آمدند يبيشترشان به روزنامه نگاري نم خوردند يم
امكانات فوق العاده  ،دنبال كسب و كار رفتند يبيشتر م بزرگي داشت. يها تيمحدود

، پس بندند يها را هم كه م روزنامه ،كه نيست امكاناتحاال آن  بود.اي هم برايشان 
 بيرون. نديآ يم بيشترشان خورند يياست سر مكه از س ييها آن

كه همه بايد  دهم يكه من به هيچ وجه تعميم نم -اين ارتباط  به نظر من بهرحال
اگر  ها و سياست. رسانه ارتباط ميان سياسي ماست. در قلب مسئلهٌ - اينطور باشند

منظورم اين نيست كه  اين دو را تا با هم اصالح نكنيم موفق نخواهيم شد.
ها سياسي بشوند به معناي متداولي كه مثالً در اين شهر و خيلي جاهاي  روزنامه
نه، منظورم اينست كه آن آرماني كه براي سياست ايران داريم بايد  .مينيب يديگر م

 ميكن يكه در روزنامه نگاري م را هم آن كاري .وارد كنيم هم كار روزنامه نگاري در
متوجه  چه چه ما بخواهيم چه نخواهيم، هد كرد.سياست آينده ايران را تعيين خوا

ايران تأثير سياسي  در آيندهٌ اين كاركردهاي روزنامه نگاري نشويم. چهبشويم 
 چنانكه االن در ايران دارد. ،خواهد داشت

 
 ًايراني بسيار  جهان ايراني جهان بسيار تنگي است و عالقه

ن كنجكاوي داريم به دليل هما كم ما خيلي محدود است.
چون سودگرايي اگر در معناي  سودگرايي محدود خودمان.

سود  و آدمي كه سود درازمدت، وسيع اش گرفته بشود
، مسائل را خواند يكتاب هم بيشتر مببيند،را  رايانهگروشن 

  .شود يمهم كنجكاوتر  ،رديگ يهم بيشتر جدي م
 

تصوير كه نگاه كنيم توي  ديگربله ولي از يک طرف  :هما سرشار
كه بدون آگاهي  هم هستند عده اي يم.بزرگي هم ميافت يها چوله هچال
 .پردازند يسياست و بدون اطالع از روزنامه نگاري به هر دويش م از

 

من خوشبختانه  بايد ديد ميدان عملشان چقدر گسترده است. :داريوش همايون
 يدودبراي بسياري از سياستگران و روزنامه نگاران در خارج از ايران ميدان مح

ميدان در خارج  از بحث ما بيرون است. چون من فعالً با ايران كار ندارم .نميب يم
منطقه اي بيشتر كار  و محلي يها استيدر س ، كهها خيلي خيلي محدود است عمل

ولي چون محيط باز است و  تر بكنند. ها را ممكن است بهتر يا خراب آن .كنند يم
برده رو به باال را ن رقابت سطح ايند خوشبختانه دست در كار باش توانند يم ها يليخ

، ممكن نگاه كنيم نشريات فارسي زبان در خارج از ايران ما اگر به گسترهٌ .است
به  راحاال روزنامه  -ي ها است به خيلي نشريات كم ارزش بر بخوريم ولي روزنامه

رچه هفتگي هيا ماهانه روزانه  ،معناي عامش مي گويم، منظورم ژورنال است
 و ديآ يدر خارج از ايران در مكه بسيار خوب داريم  يها روزنامه - باشد خواهد يم

 .است بسيار بهتر از پيش از انقالب در ايران
 

يک تاريخ نگار به  ميتوان يروزنامه نگار امروزي را م :هما سرشار
 حساب بياوريم؟

 

ري همه چيز در ايران روزنامه جاي سياست، حزب، تاريخ نگا :داريوش همايون
ولي اصوالً مي دانيد كه روزنامه نگاري سياست روز است و تاريخ هم  داشته.

 .اند خيروزنامه نگارها حقيقتاً نويسندگان تار گذشته است. روزنامه نگاري
 

 .برايمان بگوييد "آيندگان" راجع بهكمي  :هما سرشار
 

و تا  ۱۹67 شود يپايه گذاري شد م ۱۳۴6آيندگان در سال  :داريوش همايون
من پايه گذار اين روزنامه  .۱۳5۸يا  ۱۹7۹ادامه پيدا كرد تا تابستان  ۱۹7۹سال 
سردبيران گوناگون  .سردبيرش و بودم اش هيريرئيس هيئت تحر ،مديرش بودم ،بودم

خيلي بزرگي نشد از لحاظ  روزنامهٌ .ندآخرينش آقاي هوشنگ وزيري بود كه داشت
آن روز ايران  متنفذترين روزنامهٌآيندگان  .فذي شدمتن تجارتي ولي بسيار روزنامهٌ

 يك شيوهٌ و هم از نظر فرهنگي چون بكلي يك ديد تازه ،هم از نظر سياسي ،بود
سعي كرديم روزنامه نگاري سطح باالي اروپايي به  تازه در روزنامه نگاري آورديم.

 Tabloid)) لدر مقاب را (Broad sheet)يا  (High brow)اوبر يها اصطالح
نقد هنري، هنرسنجي، نقد كتاب، بخش ادبي،  وارد ايران كنيم. Low brow)) يا

روزنامه اي هم بود كه وقتي من  كارهاي تازه اي كرديم كه خوشبختانه مؤثر بود.
خود يعني ديگر هيچ مشاركتي و هيچ دخالتي در آن نداشتم، در چند ماه آخر فعاليت 

بهترين مبارزه را با جمهوري  اسالميسه چهار ماه اول روي كار آمدن رژيم 
بيشتر مقاالت  ،ها در آن اولين روزها و هفته روزنامه اي بود كه اسالمي كرد.

اين بود كه خميني  .مخالفت با برقراري فاشيسم مذهبي در آن انتشار پيدا كرده بود
و  كردم يمن آنوقت در ايران پنهان زندگي م ."خوانم يمن آيندگان نم" :گفت

و  "چون سواد ندارم خوانم يمن آيندگان نم" :كه روي ديوارها نوشته بودند شنيدم
براي اينكه اين را  ،درست بود يا نه دانم يحال نم زيرش اسم خميني را نوشته بودند.

كردند، ببخشيد، حمله  اش روزنامه اي بود كه وقتي مصادره برايم تعريف كردند.
ار ماه زنداني كردند و خود روزنامه را هم كردند بهش، كاركنانش را گرفتند و سه چه

انتشار ندادند و خوشبختانه نام اين روزنامه آلوده نشد به جمهوري  ديگر اجازهٌ
 اسالمي.

 
برگرديم سر  !يد كه قطعش كردندهست خوشحالانگار  :هما سرشار

اين  ركيبشما گفتيد ت .سياستگر و روزنامه نگار و روشنفكر بحث
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جالبي بوده و وجود و  تركيب عاصر ايران خيليدر دوران م هم سه با
بسيار  سياست و تاريخ و فرهنگ ايران حضورشان در صحنهٌ

مي گويم اشتباه و خطاي سياستمداران  من هميشه .چشمگير
و اشتباه  ،اشتباه و خطاي روشنفكران دردناک است ،خطرناک است

 ؟را چگونه بناميمروزنامه نگاران خطاي 
 

هم  اش جهيبه كار ببريد. نت ديتوان يبد داريد م "ناک"چه  هر: داريوش همايون
 يها و فرصت ميا دهيما همينطور از اشتباه به اشتباه پر وضع كنوني ايران است ديگر.

منتهي به قول اسكار وايلد:  .ميا بسيار گرانبهايي را در اين صد سال از دست داده
اين  زيادي پيدا كرديم. جربهٌو ما ت.« گذارد يانسان نام اشتباهاتش را تجربه م»

اشتباهات خوشبختانه بسياري از ما را بهتر كرده است، بسياري از ما را آگاه تر كرده 
حاال ممكن است اشتباهات  دست كم اشتباهات گذشته را ديگر نخواهيم كرد. است.

، چون اشتباهات نخواهيم كرد را اهاتاشتب آن تازه اي بكنيم ولي باز خوب است كه
اين در زندگي انسان هم  كرد. شد ياشتباهاتي بود كه م نيتر ما خطرناک هٌگذشت

تصميمات  نيتر مهم - كه كمترين آمادگي را دارد -انسان در نوجواني  .ديآ يپيش م
ما هم در دوران نوجواني  رهايي نخواهد داشت. از آن و ديگر رديگ يزندگيش را م

تصميماتمان را  نيتر جدد خودمان مهمتاريخ معاصر خودمان، يعني دوران نوجواني ت
هنوز هم ما  در اين صد سال دچار آن تصميمات دوران نوجوانيمان هستيم. گرفتيم.

با انگلستان مثالً  شود يايراني امروز را، م از خيلي جهات جامعهٌ نوجواني هستيم. در
ماني نه لزوماً از نظر ز - سال ز دويست و پنجاهقرن هيجدهم مقايسه كرد، ما هنو

دويست و اين  ميتوان يخوب، راحت م عقب هستيم. -ولي از نظر فضاي فكري 
بهرحال اين اشتباهات  سال طي بكنيم و خواهيم كرد. بيست و پنجسال را در  پنجاه
از همه  تگراند، اشتباه سياس حاال كدام بيشتر خطرناک شان خطرناک هستند. همه

 .است تر خطرناک
 

فردي كه معتقد به گفتگو و بحث و گاهي  شما به عنوان :هما سرشار
را هم داريد كه هر آنچه كه االن مي  باوراوقات هم جدل هستيد، اين 

 اين طرز فكر را ده ايگوييد حقيقت صرف نيست و ممكن است كه ع
، اين را به راحتي ديكن ياگر شما را مجاب كنند كه اشتباه م نپسندند.

اين كه آنچه من مي گويم پذيرفتن  آيا قبول داريد ؟ديريپذ يم
حقيقت صرف نيست، كار يک انسان پخته و يک سياستمدار پخته و 

 ؟است روزنامه نگار پخته
 
 
 
  مشكل نثر روزنامه نگاري و مشكل زبان فارسي هم مربوط

بايد بگويم  به همان مشكل سياسي و فرهنگي ما. شود يم
سياست و فرهنگمان به شدت محافظه كار  درهمانطور كه 

زبان هم بسيار محافظه كارانه و ترسويانه روبرو  با تيم،هس
اين زبان  اين زبان را ورزش بدهيم. ميترس يم .ميشو يم

هر چيزي كه از  همين مقداري است كه من و شما بلديم.
اين خارج بشود ديگر زبان فارسي نيست در حاليكه زبان 

 .اهم دليرتر از مو تر از ماست  بسيار باهوش هم فارسي
فقط كافي  .ميكن يبكند كه ما جرأت نم تواند يلي كارها مخي

 است جرأت كنيم
 

 نشانهٌاست كه  پختگي در سطح اجتماعينشانهٌ اين نه تنها : داريوش همايون
همان بحثي كه در آغاز  به دنبال نو شدن است. ورود به دوران تجدد است، نشانهٌ

كار بر اينست كه بايد هي بهتر ، بناي كرديم ي و تجدد يا مدرنيتهايراجع به نوگر
 بايد اشتباهات را تصحيح كرد و نظرات نادرست را كنار گذاشت و آمادهٌ شد.

اصالً مدرنيته با ديد تجربي  گرديد. پذيرفتن آنچه كه بهتر است و درست تر است
من چقدر  دانم يحاال نم فرانسه و انگلستان. بيش از همه در فلسفهٌ و شروع شد

ام، ولي بسيار بيش از گذشته  هنوز چقدر به اصطالح شما پخته شدهآمادگي دارم، 
اسير  وبهرحال انسان اسير خودش  هستم. خود تغيير دادن نظرات نادرست آمادهٌ

 آسان نيست اذعان به خطاها كردن. ،تغيير دادن .آسان نيستاست شيها آموخته
بكنم در بيشتر اين  منتهي بايد عرض ولي چاره هم نداريم بايد اين كار را بكنيم.

آماده براي  ها داشتم، نديدم آن روحيهٌ كه من در اين سال ييها ها و بحث جدل
مطلبي بود كه از پيش تصميم گرفته  .اثبات رسيدن به يك حقيقت را، بلكه روحيهٌ

، شد يتغييري در اين وضع پيدا نم ميكرد يهر كاري هم م كه درست است. ه بودشد
متأسفانه  جدلي هم بيشتر اوقات ناكارآمد بود. يها سالح .خورد يهيچ تكاني نم

ما به دليل واپس ماندگي و محدوديتش به آدم امكان اين را هم كه خيلي  جامعهٌ
 بهتر بشويد. ديتوان ييعني شما در برخورد با ديگران م .دهد ينم خودش را بهتر بكند

يرون از خودش برخورد انسان بايد با ب .تند يخودش م اش در پيلهٌ در خانهانسان 
 ۲۱بدبختانه در فضاي بيرون از ايران در اين داشته باشد، چيزهاي بهتري ببيند.

سالي كه من درگيرش بودم، كمتر برخوردم به بحث يا جدلي كه انسان را حقيقتاً 
ولي مسلماً در اين  متقاعد بكند به اينكه به كلي پرت بوده و اشتباه كرده است.

 ها را بهتر بكنم. ام آن ام كه نقاط ضعف كجاست و سعي كرده هبرخوردها متوجه شد
 ام. اين را باالخره پيدا كرده

 
 .كه درواقع ما نداشتيم دهيطلب ياين هم فرهنگي م: هما سرشار

فرهنگ گفتگو، فرهنگ پذيرش فكر دگرانديش، فرهنگ نشستن در 
 بدون بدزباني ي،شابدون شعار، بدون فح زدنكنار مخالف و حرف 

 بود اميدوار توان يم دستكمي است كه هايچيز ازآناين هم  .داريمن
 كه در اين محيط خارج از كشور به عنوان تجربه ياد بگيريم.

 
ياد  ي ديگرهم اين را بايد ياد بگيريم هم بايد خيلي چيزها :داريوش همايون

آنچه كه نمي بايد دلخوش باشيم به  بايد بياموزيم. ،بايد اصالً ياد بگيريم بگيريم.
ما كه همه چيز را خوانديم، ما ديگر اشكالي نداريم، ": :كافي بدانيم وآنرا ميا آموخته

يك كسي را از قولش در جلسه اي تعريف كردند،  "ما احتياج نداريم به خواندن.
مگر من احمقم كه "گفته بود:  گفتاوردي به اصطالح، كه براي من خيلي جالب بود.

 خوب بله انسان حقيقتاً نادان است. "انم كه كتاب بخوانم.مگر من ناد كتاب بخوانم.
براي اينكه آنقدر چيزهاست  آخر زندگي نادان از جهان خواهد رفت. انسان تا لحظهٌ

بهرحال اگر فضاي بحث  هم دسترسي نداريم. شيكه بايد دانست كه ما به گوشه آ
باالتر برد، ما آماده را بشود  - ميكن يرا م از ايران حاال صحبت بيرون - در بيرون

سطح پايين بحث  تر خواهيم بود كه خطاهاي خودمان را بپذيريم و اصالح كنيم.
آنقدر  اين است گرفتاري در خارج از ايران. بر اعتقاداتش. كند يانسان را جازم تر م

گاهي سطح پايين است، شخصي است، به قول شما شعار است، دشنام است، پرت 
خوب  ديگو يكشيدن مسائل نامربوط است كه انسان مشدن از مطلب است، پيش 

 پس من بيشتر و بيشتر حق دارم.اين است اگر طرف مقابل من 
 

سالهاي اول كار روزنامه  از بسيار دوري كه من خاطرهٌ: هما سرشار
آيندگان  روزنامهٌ دارم مربوط به زماني است كه شما سردبير ام ينگار

نثر فاخر شما و اين فارسي  .ندمخوا يم. من اين روزنامه را بوديد
كه وارد زبان و ادبيات و روزنامه نگاري فارسي  واژگانيپاكيزه و 
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.يک گروه از ما روزنامه  .كرديد براي من خيلي قابل تحسين بود
روزنامه نگاري  دنيايكساني كه تازه پا به  ،نگاران جوان تر از شما

آيندگان به وجود  مهٌاين شيوه اي را كه شما در روزنا ،گذاشته بوديم
 سليک نسعي كرديم و  آموزش ديديم و يد دنبال كرديمه بودآورد

 تر و نثر روان تر را به وجود بياوريم. روزنامه نگار با فارسي پاكيزه
چه حالي به شما  دينيب يايران را م يها نثر روزنامه ين روزها وقتيا

كه گاه  دهبوجود آم در اين نثر ي؟ چون دگرگوني عجيبدهد يدست م
 .كند يما ناآشن آنرا حتي

 
پاره اي از آثار روزنامه نگاري  خوبست. هم خيلي شيها يبعض :داريوش همايون

يك فارسي عجيبي در  ولي حق داريد. ايران حتي امروز بسيار بسيار خوب است.
 ورود بيش از حد اصطالحات عوامانه يك سو ازاز  جمهوري اسالمي پيدا شده است.

ولي  ،هاست اند هر چه ما داريم از آن مردم بسيار خوب ،مخالفتي نيستبا عوام  -
ولي اين پرهيز در نويسندگان  پرهيز كرد. بايد - عوامانه چيز خوبي نيست

كه خوب ممكن  برند ياصطالحاتي به كار م .شود يايراني كمتر ديده م يها روزنامه
مثالً  ي اتومبيلها اسباب به يكي از ديتوان يشما م .است كه منظور را حاصل بكنند

در اگر بسيار خوب است ولي اين كار را  "سگدست"خوب  ."سگدست"بگوييد 
با زبان بگوييد، بخواهيد اگر سگدست  با روحيهٌ ،علوم اجتماعي بخواهيد بكنيد

بايد بگويم  ها برمي خورم. از اين نمونه يبسياربه  .ديآ ياجتماعي جور در نم
 .برند يكار مخيلي مبتذل به  يها واژه

 .سر وكار داريم در روزنامه نگاري نثر بهتريبا  بهتر است. وضع در خارج از ايران
به  شود يولي مشكل نثر روزنامه نگاري و مشكل زبان فارسي هم باز مربوط م

سياست و  درهمانطور كه بايد بگويم  همان مشكل سياسي و فرهنگي ما.
زبان هم بسيار محافظه كارانه و  با فرهنگمان به شدت محافظه كار هستيم،

اين زبان همين  اين زبان را ورزش بدهيم. ميترس يم .ميشو يترسويانه روبرو م
هر چيزي كه از اين خارج بشود ديگر زبان  مقداري است كه من و شما بلديم.
هم دليرتر از و تر از ماست  بسيار باهوش هم فارسي نيست در حاليكه زبان فارسي

 فقط كافي است جرأت كنيم. .ميكن يبكند كه ما جرأت نم تواند يم خيلي كارها .ام
كه وقتي  مينيب يم ميكن يدر محيط مثالً انگليسي زبان زندگي م مييآ يحاال كه ما م

وقتي جامعه نوجوست اين  .كشد يجامعه دالور است اين دالوري زبان به كجاها م
ل گذشته بيشتر در امريكا، سا ۲0در عرض  زبان چه اندازه امكانات نوجويي دارد.

پنج تا  تاكنون شايد صنعت رايانه. است: يك صنعت به كلي تازه اي به وجود آمده
نه فقط هفت هشت تريليون دالر وارد  هزار واژه وارد اين صنعت شده است. شش

آمده است،  شآن شده است شايد هم بيشتر، و نه تنها پنج شش ميليون كار همراه
با مقاومت  از ها نيارد آن شده است. در زبان فارسي هر كدام اپنج شش هزار واژه و

 و فردا جنبهٌ رود يواژه به كار ميك . اينجا شود يم نشان داده بشود و تواند يشديد م
از زبان و زبان برايشان فقط آنچه را  ترسند ي. براي اينكه مردم نمكند يعام پيدا م

كليشه زده رواج  كه در اين جامعهٌ ييها شهينيست. يكي از كل دانند يم كه خودشان
 ما بايد زبان سعدي و حافظ را حفظ كنيم. دارد زبان سعدي و حافظ است.

 
 هستيم! .نگهبانان زبان فارسيما  آخر :هما سرشار

 
ي به زبان سعدي و حافظ سخن سكچه در ايران امروز : داريوش همايون

خارج  و زبان سعدي و حافظ؟ سدينو يي به زبان سعدي و حافظ مسكچه ؟  ديگو يم
من كه  - ايراني عرفان ايراني و حكمت ايراني، فلسفهٌ محدود، حوزهٌ از آن حوزهٌ

چه  -م حكمت ايراني داري ،درش بسيار ترديد دارم ما هنوز فلسفه ايراني نداريم
زندگي  ديتوان يبيان كند؟ شما با زبان سعدي و حافظ امروز چه جوري م تواند يم

 بكنيد؟

مدد  انگليسي م از زبانمگر اينكه هر جا گير كردي :سرشارهما 
 .بگيريم

 
نگهبانان زبان سعدي و حافظ به  ؟ همين است.دينيب يم :داريوش همايون

به ضرورت شغلي چون با يك  ،خودشان بيرون بيايند محض اينكه از آن پوستهٌ
ين است ا .كنند يناچارند انگليسي با هم صحبت م شوند يديگر روبرو م عرصهٌ

 ،بايد آموخت زبان سعدي و حافظ مال ديوان سعدي و ديوان حافظ است. گرفتاري.
ما هفت  فقط هم سعدي و حافظ نيست. .ميخوان يما هم خوشبختانه م .بايد خواند

اند  رفته همه همولي  ها را هم بايد بخوانيم. هشت تا شاعر درجه يك داريم كه آن
ديوان حافظ چاپ  شود يآخر چقدر م حرفهاست. اين هم باز از آن .حافظ زير سايهٌ

روي حافظ مطالعه كرد؟ آخر  شود يحافظ خواند؟ چقدر م شود يكرد؟ آخر چقدر م
اش  همچنين چيزي؟ آن هم يك ملتي كه همه شود يم مگريك ملت و يك شاعر؟ 
  .كند يبه شاعرهايش افتخار م

 نده اي است، يك فرآوردهٌاگر ما زبان را هم با اين ديد نگاه بكنيم كه يك چيز ز
و  - چقدر است ميدان ياش را كه نم حاال نانوشته - سه هزارساله است تاريخ نوشتهٌ

در اين سه هزار سال اين ملتي كه با اين زبان زندگي كرده و آن را به اين پايه 
وارد اين زبان  ها نياهمهٌ ميلياردها تجربه كرده و  ،ها ونيليم ،رسانده است هزاران

شما اگر بخواهيد زبان فارسي را  ها هست. ها، فرهنگنامه در اين واژه نامه كه شده
اين كه ، تعريف بكنيد ميبر يبكار مو فقط با اين دو سه هزار كلمه اي كه ما بلديم 

رسانه را براي  يك وقت من واژهٌ زبان سعدي و حافظ بدبخت هم نيست.آن حتي 
  راحت شدم ديگر.و فكر كردم  ها ا، رسانهميدي ميديوم، رسانه. ميديوم بكار بردم.

 

  .جا هم افتادخيلي سريع هم اين كلمه  :هما سرشار
 

دوست عزيز من آقاي دكتر مصطفوي ولي  .بله خوشبختانه: داريوش همايون
 - ه يعني چه؟ من رفتم فرهنگ عميد را نگاه كردمنمقاله اي نوشت كه آقا رسا

زحمت هم كشيده ولي  ،لغت دارد بيست هزاركه فرهنگ عميد فرهنگي است 
يك  به معناي غم و اندوه است.در آن رسانه  ديدم -لغت بيشتر ندارد  بيست هزار تا

من رفتم به  كه هيچ كس نامش را نشنيده چاشني كرده. نفريبيت شعر هم از يك 
من در زندگي خواندن فرهنگ  يها ييكي از سرگرم - تر نگاه كردم فرهنگ بزرگ
ها ديدم بله،  فرهنگنامه م سراغخالصه رفت - ام همان بود مطالعه ،ودلغات فارسي ب

همان بيت از همان شاعر هيچ كس ديگري نشاني از  بجز رسانه غم و اندوه است و
 جاي ديگر ندارد. در اين واژه

زيادي بحث قلمي داشته باشم، خيلي  او با خواستم ينم - به اين رفيقم تلفن كردم
برادر، آخر زبان فارسي همين فرهنگ عميد " :كه - م داشتمش عالقه و احترارايب

اين دايره محدود بماند؟ ما تا آخرالزمان بايد با اين بيست  ياست؟ تا ابد هم بايد تو
توي اين زبان  شود ينم يديگر چيز فرهنگ عميد زندگي كنيم؟ هيچ هزار تا واژهٌ

غصه و اندوه و  هست: اين همه واژه براي غم !ها نگاه كن آورد؟ به اين فرهنگ
نه الزم نيست اينجا ايكداين مصيبت و گريه و زاري و فالن داريم، حاال  دانم ينم

 "!اين را قرضش بده به ماود، بكار بر
تكرار همين دو سه هزار كلمه  شود يما بخواهيم به زبان نگاه بكنيم م اگر اينجوري

زبان يا  سويفران انهٌشما برويد حرف زدن روز .ميبر ياي كه در زندگي بكار م
 !برند يم برابر ما واژه به كار پنجانگيسي زبان را بشنويد ببينيد 

 

محيط و زمان و ملت و  زبان آينهٌ خوب درست است.: هما سرشار
 .است يک ملتفرهنگ 

 
. هر چه همين است ـ محدوديت ديد كه اول عرض كردم داريوش همايون

 .شود يم مربوطمحدوديت ديد اين ديگري از  يها جنبه به مرتببحث بكنيم 
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زبان عبري است  ،جالب در مورد پويايي زبان يک نمونهٌ: هما سرشار
از زبان توراتي پنجهزار ساله زباني  است.استفاده  موردكه االن 

يک و پزشكي و تكنولوژ اصطالحات جديدساختند كه تمام كلمات، 
 علوم در آن هست.

 

 جرأت كردند.: داريوش همايون
 

 د.يصد سال طول كشالبته  :سرشارهما 
 

جرأت كردند و رفتند اين را  ها نيا .دارد را ها نيزبان ا :داريوش همايون
 يها شهير ،واژگان موجود ،چون دستور زبان .استخراج كردند از توي اين زبان

 امروزي را برآورد. نيازهاي جامعهٌ از نود درصدهشتاد تا زبان قادر است  درموجود 
چاره اي احتياج داريم و ما به انگليسي و فرانسه  در صد ديگرده بيست براي  خوب

جنگ من  يها دانيو يكي از م ما اين كار را حاضر نيستيم بكنيم.ولي  نداريم.
بريم و اين زبان را از بنوآوري  سويبا جرأت ب ه آنبا احترام برا همين بود كه زبان 

ها مراجعه  آن تان است هيچكس بهها، چون گورس اين فرهنگنامه- -توي گورستان 
اين زندگي  در بياوريم. - رود يديدنش نم به موزه اي است كه هيچ كس ،كند ينم

و اگر من خدمتي در اين زمينه كرده باشم خيلي  كند يما را غني تر م روزانهٌ
 خوشحال هستم.

 
من و تعداد زيادي از كساني كه مي دانم جزو  : دستكمهما سرشار
خيلي را  ديا ن حركت شما هستند اين كاري كه شما كردهطرفداران اي

 .ميگذار يقدر م
 

ديگري راجع به زبان اين  يك نكتهٌ لطف داريد. :داريوش همايون
نحو فارسي باز مثل واژگان فارسي افتاده در يك  فارسي است. (Synthese)نحو

است، چون كه مقدار زيادي تحت تأثير عربي داريم  ما يك نحو معين فارسي قالب.
زبان فارسي بكلي با  ولي اولين دستورنويسان فارسي رفتند از عربي تقليد كردند.

 خود زبان دو قطبولي  واژگان ما يك چيزهاي مشترک دارد عربي فرق دارد.
چون فارسي را من با  استمن نحو فارسي  يها يباز يكي از گرفتار .متفاوت است

 اين هر كس .دوست ندارمرا مول است من ايني كه مع .سمينو ييك نحو ديگري م
شما اگر  كوچك برايتان بياورم. يك نمونهٌ .دهد يفارسي هم اجازه م ،داردرا حق 

پنج شش جور  را ، اين"حسن كتاب را آورد و به حسين داد"بگوييد مثالً بخواهيد 
 شود يها نم در بيشتر زبان بيان بكنيد و همه كامالً روان و جاافتاده است. ديتوان يم

فارسي اين  گفت. شود يبيشتر نم ،سه جور ،دو جوريك جور،  اين كار را كرد.
خوب  نحو فارسي هم نحو پويايي است، نحو انعطاف پذيري است. خاصيت را دارد.
 ميتوان يم ،نحو را تغيير بدهيم ميتوان يم ،درش نوآوري بكنيم ميتوان ياين را هم ما م

 يها يگري كه فارسي الزم دارد جملهيك كار د جمله بندي را عوض بكنيم.
ذهن بي حوصله  تلگرافي بنويسيد. يها الزم نيست شما جمله طوالني تحليلي است.

چون  هي شكست شود يآخر يك مفاهيمي را نم مقطع. و خواهد يتلگرافي م جملهٌ
به آن نثر آسيب وارد  زيباشناسيبلكه از نظر  نديب ينه تنها تمام بار فكريش آسيب م

 .ودش يم
 

 ميشو ينويسنده م وارد بخش سليقهٌداريم  كنم يفكر م :هما سرشار
 ديگر؟

 
يعني اگر شما  ضرورت است. ،من منظورم بيش از سليقه است :داريوش همايون

طوالني تر تحليلي هم الزم داريد  يها جمله ،تر بكنيد بخواهيد بحث را عميق

 بيش از آل احمد بشويد. با همان نثر سرسري آل ااحمد شما شود ينم اينكهكما
به من  ب،حاال آل احمد مرد بسيار خو .شود يفكرتان هم همان قدر مال آل احمد م

 خوب... ولي هم خيلي لطف داشت.
 

ولي همه  ش كاري نداريم.خود با خوبي و بدي... :هما سرشار
مثالي پيدا  يکحاال شما هم  نثر خوبي نداشت. آل احمد دانند يم

 كرديد كه...
 

ما همديگر را يكي دو بار بيشتر  .ها را داشتبدترين نثر :وش همايونداري
ولي چاره نداريم بايد  محبت كرده است. شيها ولي خيلي به من در كتاب ،نديديم

 ."نثر هم همراه انديشه بايد تكامل پيدا بكند و بالعكس"اين را گفت: 
 

حتياج به آيا در آينده ما ا؟ ديكن يمهما سرشار: دربارهٌ خط چه فكر 
در ارتباطات  سريع با رشد اين داريم كه خط مان را عوض كنيم؟

آيا احتياج داريم زماني به فكر اين باشيم كه خط مان را  جهان،
 تر بتوانيم با دنيا كنار بياييم؟ راحت تاعوض كنيم 

 
خط فارسي بسيار مشكل بزرگي بوده است در ورود ما به  :داريوش همايون
با خط فارسي نه فرمول شيمي  اين ترديد نيست درش. يد.تكنولوژي و علم جد

مشكل تغيير خط  ارتباط برقرار كرد. شد ينوشت نه تا اين اواخر با اينترنت م شود يم
ستيكي است يعني واقعاً ميلياردها ميليارد دالر و بيست يفارسي نه فقط مشكل لوژ

 رسي به التين برگردد.ايراني از خط فا سي سال وقت الزم است تا اين عادت جامعهٌ
انگليسي به زبان  يها يك مشكل ديگرش اينستكه با تغيير خط فارسي سيل واژه

براي اينكه االن مشكل  فارسي سرازير خواهد شد و زبان ما مضمحل خواهد شد.
ن اروهمين آكسيم انگليسي را به فارسي بنويسيم. قلمبهٌ يها است ما واژه

(Oxymoron)  ،ن را شما بخواهيد به فارسي بنويسيد اروآكسيمكه من به كار بردم
متنتان  ولي وقتي شما ."تناقض" در مقابل آن كلمهٌ كند ييك چيز هيواليي جلوه م

اين در ذهن و . ديبر يالتين است همان اكسيمورون عجيب و غريب را بكار م
سالگي  ۱6خطرش آنجاست. من خودم در  ايراني جايگير خواهد شد. خوانندهٌ
 ،نه اينكه خيلي ما آنوقتها زود شروع كرديم ،تغيير خط فارسي كردم رايي بپيشنهاد

 دبيرستان. يها ما رسيد به بچه دورهٌ دبستان شروع شد. يها انقالب مشروطه با بچه
 

تا  ي قلمي خود پس از انقالب بگوييد.ها تيفعالهما سرشار: در مورد 
 امروز چند كتاب از شما چاپ شده است؟

 
 تر. ام و يك كتاب كوچك من سه كتاب در اين مدت نوشته :ونداريوش هماي

باز هم و  نوشته شد ۱۹۸0 سال است كه در "ديروز و فردا"ها  اين كتاباولين 
به نظرم چاپ شد و يك  ۱۹۸5است كه  "نگاه از بيرون" چاپ شد.تجديد پارسال 

 مهٌمقاالتم هم در روزنا چاپ شد. ۱۹۹۱يا  ۱۹۹0است كه  "گذار از تاريخ"
 يمدار هميك تارنماي  كه ماهي دو سه تا مقاله دارم. ديآ يدر م "نيمروز"

www.Irancpi.org در آنجا هم پاره اي  .ايران است حزب مشروطهٌ مال
 .ديآ يانگليسي بيشتر آنجا م يها نوشته .شود يمن ظاهر م يها نوشته

 
ي سياسي و حزبي خودتان هم بگوييد. ها تيفعالهما سرشار: از 

 ين حزب مشروطهٌ ايران.هم
 

ايران كه از  به نام حزب مشروطهٌ ميا ما حزبي تشكيل داده :داريوش همايون
اش كه خيلي  عالوه بر منشور و اساسنامه رسميت پيدا كرده است. ۱۹۹۴سال 
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ام  به تازگي كتابي نوشته ،حزب در آن آمده است يها تفصيلي هم هست و نظرگاه
يك   (Platform)سياسي كه برنامهٌ "ايران يندهٌحزب براي اكنون و آ"به نام 

اين حزبي است كه ما اميدوار هستيم نه تنها در شرايط  حزب راست ميانه است.
بلكه در ايران آينده  - كه كم و بيش دارد - امروزي بتواند نقشي داشته باشد مبارزهٌ

 نيتر يليصهم يكي از مبارزان ميدان دمكراسي حزبي ايران باشد. در اين كتاب تف
ما جامعه و اقتصاد و سياست و فرهنگ ايران آمده است و  عمل براي ادارهٌ برنامهٌ

به فعاليت  شود يموضوعاتي كه مربوط م همهٌ .ميا بسيار وسيع گرفته دامن بحث را
اجتماع بينديشد  يها جنبه همهٌ در بارهٌ يك حزب سياسي بايد -يك حزب سياسي 
كه در اين كتاب وارد بكنيم و اميدوارم كه  ميا ي كردهما سع - و برنامه ريزي بكند

اند، همين كار را  تشكيل بدهند يا تشكيل داده خواهند يديگران هم كه يا حزب م
و به بدانند كه با چه سروكار دارند و بعد چه خواهد شد و به كه  ديبا يمردم م .بكنند
اينكه انسان  براي است. "چه" "كه"حتي مهم تر از  .بايد رأي بدهندچه 
 .ماند يولي آن سخن است كه باقي م رود يمي زند م ييها حرف

 

پاسخ آن عده اي كه معتقدند هر گونه تغييري بايد از : هما سرشار
 ؟ديده ينه از خارج را چه مو داخل ايران انجام شود 

 

 ها يبعض بشود. چه لزومي دارد كه هر تغيير از يك جا: داريوش همايون
تغيير  خودمان را ما به عنوان ايراني بايد همهٌ بدهند. تغيير خارج از خواهند يم

 داشته باشيم. ميتوان يما مسلماً سهم بزرگي م بدهيم، پيرامونمان را و كشورمان را.
اند به بيرون  آمده – به يك تعبيري، به يك آماري -ميليون ايراني  ۳بهرحال وقتي 

آگاهي هستند، چرا نبايد در صدد تغيير  از ايران و بسياريشان مردمان درس خواندهٌ
ما  تأثير بگذارند. ايران بربيايند و چرا نبايد با سخن و اقدام خودشان در وضع ايران

سياسي  گفتماندر هر دو زمينه، هم از جهت پروراندن  ميتوان يدر خارج از ايران م
زندگي  سخت كردن يعنيكه بايد در ايران داشته باشيم و هم از نظر عمل سياسي 

 بسيار نقش مهمي داشته باشيم. ،براي اين رژيم
 

 يها حزب كمک يا با ،ايران يا از خارج داخلحاال يا ازهما سرشار: 
چه پيش بيني  ينده، براي آمتفاوت يها يدئولوژيگوناگون يا با ا

 د؟يبكن ديتوان يم
 

ه اينست كه ما ب - نه پيشگويي - كرد شود يپيش بيني كه م :داريوش همايون
سوي يك دمكراسي ليبرال در ايران پيش خواهيم رفت و اين دمكراسي ليبرال 
مبتني است بر مردم ساالري يعني رأي اكثريت مردم، اعتبار رأي اكثريت مردم در 

آن قسمت ليبرالش حدودي است  جهاني حقوق بشر. امر كشور محدود به اعالميهٌ
هيچ اكثريتي حق ندارد از  .ذاردگ يجهاني حقوق بشر بر رأي اكثريت م كه اعالميهٌ

اين اصول كه در آن اعالميه آمده است پا فراتر بگذارد و رأي به الغاي هر يك از 
كه به اين سو داريم  مينيب يو ما م اين به معني دمكراسي ليبرال است. بدهد. ها نيا
 براي اينكه بحث ما و گفتمان ما شده است گفتمان دمكراسي ليبرال. ميرو يم

است كه صميمي هم نباشند ممكن است كه تظاهر بكنند، ولي مهم نيست  ممكن
اگر كساني در جامعه خودشان را مجبور بدانند كه به يك امر خوبي تظاهر كنند 

 ،نشود حرف بيربط زدوقتي  :مقدار زيادي اصالح در اين جامعه صورت گرفته است
ن در ايران و در خارج از و اي .دنشود از ديكتاتوري دفاع كر ،نشود حرف نادرست زد

ما شرم خواهيم كرد از خودمان و از ديگران اگر سخني  .شود يايران دارد حاصل م
حق مردم ايران، حق اقوام ايران،  دربارهٌجز  ،دمكراسي ليبرال در ايران جز دربارهٌ

و  يم.بگويغير متمركز كردن حكومت و بردن حكومت در سطح ريشه اي اجتماع، 
آنچه كه  .ن بيست و اندي سالدر اي ميا يار بزرگي است كه ما كردهاين پيشرفت بس

ماست براي برطرف كردن رژيمي كه مانع برقراري دمكراسي ليبرال  مبارزهٌ ماند يم
 جمهوري  يا، باشد پادشاهي باشد، مشروطه تواند ي، دمكراسي كه ماست در ايران

 .كند يفرق نم .باشد
 

خواهان  مگر شما ؟فرق نداردبراي شما : نوع رژيم هما سرشار
 ستيد؟نيمشروطه سلطنتي 

 
كه اين دمكراسي ليبرال در قالب پادشاهي  ميده يما ترجيح م :داريوش همايون

در همسايگي  -جمهوري اي كه در فنالند هست  توانند يولي ديگران م سوئد باشد.
كومت ام و هيچ تفاوتي در ح من به هر دو كشور رفته ترجيح بدهند.را  – سوئد

شكل حكومت اصالً  نيست. ها يو فنالند ها يسوئد و فنالند و در زندگي سوئد
كه  ميده يترجيح م را پادشاهي مشروطه اهميت ندارد منتهي ما به داليل خودمان

داشته باشد بيش از حد  تواند يآن تأثيري است كه در مواضع كنوني ما م نيتر مهم
 نام و عنوان.

 
 خودتان قرض بگيرم و بگويم كه مقايسهٌمن از كالم : هما سرشار

كه  ي ديديها تيمحدود است. دور از ذهنايران و سوئد يک قياس 
معتقديد ايران هست و همان قالبي كه خود شما فرهنگ در 

كه  دهد يبرويد، اجازه هم نم محدوده ايفراتر از يک  گذارد ينم
 ايران را با سوئد مقايسه بكنيد.

 
ولي آنچه كه  .ميكن يا با سوئد خودمان را مقايسه نمـ نه، م داريوش همايون

حاال چه جمهوري  بهرحال فراتر از آني است كه االن داريم. ميخواه يبراي ايران م
چه مي دانم ديكتاتوري نظامي حتي بخواهيم،  ،چه پادشاهي بخواهيم ،بخواهيم

تالش ما داريم  ديكتاتوري نظامي هم از اين وضع بهتر است كه حاال داريم.
بگوييد كه چون  ديتوان يحاال، شما م ايراني را برسانيم به آن پايه. جامعهٌ ميكن يم

در ايران نخواهد  دمكراسي نداشته است پس پادشاهي مشروطه هم ايران سابقهٌ
 در ايران نخواهد شد. ما اگر اين استدالل را بپذيريم جمهوري پارلماني هم شد.

جمهوري عراق، جمهوري سوريه، جمهوري  به جمهوري اسالمي، شود يتبديل م
 صد و پنجاه تا كشور عضو سازمان ملل.

 
تا در كشوري دمكراسي نهادينه  حرفتان كامالً درست. :هما سرشار

 كاري از پيش نخواهند برد. ها حكومتاز  نشود هيچكدام
 

ايراني گفتمان دمكراسي است، دمكراسي  االن گفتمان جامعهٌ: داريوش همايون
كردن  سرنگونولي در عمل بستگي به كيفيت و شدت مبارزه ما دارد براي  .ليبرال

خوشبختانه اين رژيم خودش را االن در وضع بسيار دشواري قرار داده  اين رژيم.
اين رژيم خاستگاه تروريسم  در تروريسم بين المللي. اش يريبه دليل درگ - است

فرهنگي  يعني آن جنبهٌ .اش يزبين المللي است در مفهوم امروزي و در ابعاد امرو
احياگري اسالمي،  :تروريست بين المللي را رژيم جمهوري اسالمي فراهم كرد

 صدور انقالب. و همه جاي دنيا را بايد بگيرد كه ، اسالم امپرياليستماسالم مهاج
االن  .كند يالدن دارد اجرا من اين چيزي است كه ب همه امپرياليستي است. ها نيا

 ، ولي خيال داشت اجرا بكند.كند يدر كدام غار دارد اجرا م دانم يكه بنده نم
فرهنگي اين تروريسم بين المللي را فراهم كرد و به عنوان  أجمهوري اسالمي مبد

 و تروريستي را در خارج از ايران تقويت كرد يها يك دولت بسيار فعال سازمان
جمهوري اسالمي حال بهر  را. حماس و جهاد اسالمي ،كند يهنوز در فلسطين م

و درست است كه االن  خودش را در وضع بين المللي بسيار بدي قرار داده است.
ديگر هست كه  يها يعراق، سومالي و بسي گرفتار دانم يافغانستان و فردا نم

و ما  ولي اين توجه جلب خواهد شد. ،نخواهد گذاشت كه به ايران توجه جلب بشود
بكنيم در عين اينكه به شدت با هر حمله اي به ايران از اين وضع استفاده  ديبا يم
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مخالفت و مبارزه بكنيم، ولي هر فشاري را بر جمهوري اسالمي تأييد بكنيم و 
و از اين راه  ما در خارج. بسيار خوبي است براي مبارزهٌ اين زمينهٌ .تشويق بكنيم

االن مردم ايران  كوتاه بكنيم و برسيم به آنچه كه خواهيم توانست عمر اين رژيم را
 .كنند ييا اعتقاد قلبي است يا به ظاهر بيان م

 
 فردپرستي چه كنيم؟ مشكل با دمكراسي. : يعنيهما سرشار

 
 

  ،همان مفهوم سياست و سياستگر را بايد عوض كرد
سياستگر كسي است  ميكن يكه ما تصور م فهوميم

كه بتواند نيم ساعت صحبت بكند و چيزي از 
 .خورد ياما اين به درد ما نم د.در نياي شيها حرف

سياستگر كسي است كه نيم ساعت صحبت بكند و 
كه  را حرف حسابي بزند، يا حرفي اش قهيدق 20اقالً 

 همچنين روزنامه نگار.  .بايد بزند
 
 

خوب، آن فرهنگي است كه بهرحال مغلوب دمكراسي خواهد  :داريوش همايون
فراهم  ا يعني ورود سياست را در زندگيجمعي ر شما اگر بتوانيد روحيهٌ شد ديگر.

 هميشگي من است، تا جامعهٌ باز اين موضوعي است كه مورد عالقهٌ .شود ينمنكنيد 
سياسي شدن به معناي نشستن در محافل و  درست نخواهد شد. ،ما سياسي نشود

سياسي شدن به معني گرد آمدن  شايعه گفتن و افسانه گفتن و نظريه بافتن نيست.
محدود كردن فرد است  ،رعايت انضباط ،كار كردنشان با هم ،ست بر گرد همافراد ا

تا اين كار را نكنيم دمكراسي  در خدمت فرد. است قرار دادن جامعه ،به سود جامعه
 اين است كه ما دائماً مردم ايران را تشويق از سطح سخن فراتر نخواهد رفت.

وارد و بحث محافل بيرون بياورند  ها و بحث روزنامه كه سياست را از حوزهٌ ميكن يم
 يها شينمايندگان گرا و احزاب متعدد ،ما حزب الزم داريم حزبي بكنند. عرصهٌ

تنهاي خودش را ترک بكند و در يك قاره  ايراني حاضر نيست اين جزيرهٌو  مختلف.
ديديد توي اين  جزيره تنها باشيم. همه دوست داريم توي اين يك ساكن بشود.
بعد زيرش يك كسي با  ؟اند دهييك درخت هم كش ؟ستهجزيره  يك كاريكاتورها

حقيقتاً سطح و  ما اين هستيم. ؟ريش بلند يا يك خانمي با لباس ژنده خوابيده
 وضع زندگيمان هر گونه باشد، همه مان در آن وضع ژوليدهٌ ،زندگيمان هر چه باشد

آنچه كه از ما براي  ره از لحاظ سياسي، معنوي، از لحاظ :تنهاييم هٌرساكن آن جزي
 جامعه مان برخواهد آمد.

 

 ؟نياز به نگرش جهاني داريم :هما سرشار
 

 جمعي.ه نگرش دست :داريوش همايون
 

 ،گذشته يها قرن هما سرشار: ممكن است به اين علت باشد كه طي
توجه داشتند و به مسائل دنيوي  نمتفكرين ما مرتب به عرفا

دنيوي  وضوعهايبيشتر به م كه غربي برخالف متفكرين ؟ندنپرداخت
و آزادي  ،محدود كردن قدرت يي مثلها توجه داشتند، به موضوع

ريشه در  تواند يو آيا اين نم شهروندان؟ها، حق رأي براي  انسان
در كشور ما داشته و فردگرايي و انزواطلبي استبداد رشد فرهنگ 

 باشد؟
 

عرفان يك ديد  ت.بين عرفان و تصوف بايد تفاوت گذاش :داريوش همايون
بسيار گشاده است به جهان، يك مذهب است، يك دين است فارغ از آداب، فارغ از 

ارتباطي است با جهان بزرگ، حاال  جزئيات، فارغ از بايد و نبايدهاي زندگي روزانه.
و اين بسيار چيز خوبي است و هيچ اشكال  اين جهان بزرگ را هر نامي بگذارند.

يعني آن آزادگي  ،سياسي عارف هم باشد يا ديني عقيدهٌندارد كه انسان با هر 
 ها يرانيولي تصوف يك مذهب تازه است كه ا آزادمنشي و آزادفكري را داشته باشد.

گرفتند و اين را به عنوان مبارزه و  نوافالطوني و از مباني بودايي و اسالمي و يوناني
اين تبديل شد به  .مقاومت در مقابل سختگيري اعراب سني قشري به كار بردند

د به تقويت يسالحي براي جنگ و شيوه اي براي زندگي و همانطور كه اشاره كرد
مريد و مراد  براي اينكه در تصوف شما رابطهٌ .استبدادي كمك كرد يها شيگرا

 ،ديكن يم شما ولي فقيه درست پس داريد و مراد آنچه بگويد مريد بايد اطاعت بكند.
و اين درست جايي است كه  كه نياز به شبان دارد. ديكن يم خودتان را تبديل به رمه

فرهنگ ما متوقف  ي كهدر طول هشتصد سال ميا و خورده ميخور يما از آن ضربه م
از اواسط سلجوقيان آمدند و  .از قرن دوازدهم ديگر ما دچار ركود شديم ه است.شد

در ايران كامل  ساساني شروع شده بود حكومت و مذهب را كه در دورهٌ آن آميزهٌ
ديگر باب همه چيز بسته شد و  ،رسيد كمالسلجوقيان اين به  در دورهٌ .كردند

ما بايد  شريعت و حكومت و سياست دست در دست هم جامعه را به زنجير كشيدند.
وارد انسانيت جديد بشويم و انسانيت جديد نه مراد  وارد عصر جديد بشويم.

ما  .شناسد ي، نه استاد اعظم مشناسد يي فقيه م، نه ولشناسد ي، نه مرشد مشناسد يم
دنياي امروز روي مسئوليت  .مسئوليت خودمان را بشناسيم ديبا يبه عنوان افراد م

مگر  رود يمختار زير بار كسي نم و مسئول و فردي بيان شده است و انسان بالغ
اال  از هيچكس حق ندارد بكند و هم اطاعت كوركورانه اينكه خودش متقاعد بشود.

 انسان امروزي نيست.
 

 ديا آنچه كرده از همهٌ، ديكن يمنگاه كه خود  گذشتهٌبه  :هما سرشار
 راضي هستيد؟

 
ولي  دو بار باشد در اين روزگار. شد يكاش عمر م به هيچوجه.: داريوش همايون

 بكنم. توانستم يتوي اين زندگي نم ها نيبيشتر از ا ،كنم يرويهمرفته كه نگاه م
اگر برمي  شد يبهتر مالتبه  در بياورم. توانستم ين از اين زندگي مشكل مبيش از اي

ولي آنچه كه در من در اين زندگي گذشته  .كرد يخيلي فرق م وقتآن ،از نو و گشتم
ام، اوضاع و احوالي كه داشتم  ام، كشوري كه بسر برده دوراني كه بسر برده ،است

چنانكه كشور ما ملت ما بيش  ،رآوردازش د شد يخيلي بيش از اين م كنم يتصور نم
 نتوانست از اين دوران در بياورد. ها نياز ا

 
 براي اين گفتگو بسيار سپاسگزارم از اينكه دعوت مرا :هما سرشار

كه از  يبهره بردم چون هميشه. اميدوارم در فرصت ديگر پذيرفتيد.
 آمديد... اروپا به شهر فرشتگان

 
 ت؟!ش فرشته اسيكجا :داريوش همايون

 
ما  شهر يگوييد ول يكه بالفاصله اين را م دانستم يبله م :هما سرشار

  !فرشتگان است ديگر چه بخواهيم و چه نخواهيم
 

 خيلي متشكرم. :داريوش همايون
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 داريوش همايون به روايت ساواک
                                                               

 
 
 

نام نخستين كتاب از سلسله كتابهاي « داريوش همايون به روايت اسناد ساواک » 
از سوي مركز بررسي اسناد تاريخي  ۱۳7۸كه در سال است « رجال عصر پهلوي » 

وزارت اطالعات، منتشر شده است. اين كتاب از همان تصوير روي جلد قصد دارد 
مي كند كه مدام در پي چاكري و    داريوش همايون را نوكر جان نثاري معرفي 

تصويري كه بيشتر درباره نسل سياستمداران  بوسيدن دست بزرگان بوده است؛
از همايون رايج بوده است نه در باره نسل همايون . بگذريم از اينكه آن  پيش

تصويرهاي چاكر جان نثار نيز كه روزگاري در ذهن عموم ايرانيان وجود داشت 
 بعدها به هم ريخت. 

 
اينكه در تهيه كتاب دو سازمان عريض و طويلِ اطالعاتي با چهل پنجاه سال كار و 

ت دست داشته اند، انتظار خواننده را تا آن اندازه باال تجربه در زمينه كسب اطالعا
مي برد كه فكر كند مهمترين اسناد مربوط به زندگي پنهان همايون را در آن خواهد 
يافت. اما وقتي كتاب به پايان مي رسد، آدمي در شگفت مي ماند كه چرا كار 

اننده از خود مي سازمان هاي بزرگ اطالعاتي ما تا اين اندازه خراب بوده است. خو
اطالعاتي كه اطالعات  ـپرسد كه چگونه چنين سازمان هايي با چنين اطالعاتي 

در طول پنجاه سال، يكي بعد از ديگري بر سرنوشت  ـاست « گاسيپ » نيست، 
بوده اند؟ در طول خواندن كتاب هر خواننده اي مي تواند    كشور و ملتي حاكم 

ي در طول سه ماه كار، بدون دسترسي به دريابد كه هر دانشجوي كم استعداد
پرونده ساواک آقاي همايون، مي توانست اطالعات دقيق تر و عميق تري از آنچه 
در كتاب درباره  او آمده تهيه كند. اين است كه در مي ماند و از سرنوشت خود و 
كشورش كه به دست چنين سازمان هايي افتاده حيرت مي كند اما وقتي كتاب را 

اندازه بي معني و  د ناچار با خود خواهد گفت اگر كار سازمان هاي ما تا اينمي بند
 بد نبود كه سرنوشت ما اين نبود.

 
اطالعات نادرست كه مي گوييم براي اين است كه هر كس با همايون اندک 
آشنايي داشته باشد اطالعاتي بمراتب دقيق تر و درست تر از آنچه در كتاب آمده 

كه يكي از « آيندگان » كس كه اندک آشنايي با روزنامه  خواهد داشت، و هر
مباحث محوري كتاب است، داشته باشد، با خود خواهد گفت اين اطالعات غلط و 
نادرست در بايگاني ساواک چرا نگه داشته مي شده است؟ اين نكته نياز به توضيح 

ره او نيازمنديم. ندارد كه حتا اگر قرار باشد كسي را بكوبيم به اطالعات دقيقي دربا
چه كسي هست كه در زندگي اش نقطه ضعف نداشته باشد؟ دست كم ساواک يا 

مي توانستند بر نقاط ضعفي از همايون انگشت بگذارند    خلفش وزارت اطالعات، 
 كه تا كنون بر ما پوشيده مانده است. 

 

و در سعدي در حكايتي طنز آميز از كسي مي گويد كه از درون سرايش خبر نداشت 
را جستجو مي كرد. پرونده ساواک درباره همايون و تهمت « اوج فلك » عين حال 

دست داشتن او در جنگ اعراب و اسراييل و كودتاي اندونزي و مأموريت سيا و 
موساد درست به همين مي ماند. وقتي ما حقايق را در باب موضوعي مي دانيم و در 

ول ساواک از آن بي خبر است يا عين حال مي بينيم كه سازماني به عرض و ط
مي توانيم اطالعاتي را كه نداريم و حاال خلف     درباره آن دروغ مي گويد، چگونه

آن سازمان، يعني وزارت اطالعات جمهوري اسالمي قصد دارد به خورد ما بدهد 
چگونه تأسيس شد، اسراييل پولش را داده « چاپخانه يادگار »    باور كنيم؟ اينكه 

با قرض و قول ساخته شد، احتياج به گزارش هاي غلط خبر رساناني ندارد كه  بود يا
براي دريافت حقوق، هر چيز غلط و نادرستي را كه در هر محفل و مجلسي، از 
مهماني گرفته تا جلسات سنديكايي مي شنيدند، گزارش مي كردند. آخر ساواک 

قتي اين گزارش ها براي چنين گزارش هايي چطور پول مي داد؟ روساي ساواک و
را مي خواندند چطور به آن اطمينان مي كردند كه آن را در پرونده مي گذاشتند؟ آن 

بي سواد و هر اندازه مغرض، در هر  گزارش ها را دست هر دبير سرويسي، هر اندازه 
روزنامه اي، در هر جاي دنيا بدهيد، بالفاصله نادرستي آن را كشف خواهد كرد و آن 

اله خواهد انداخت. ساواک چطور چنين گزارش هاي بي بنيادي را را در سطل زب
پرونده مي كرد؟ ساواک يا وزارت اطالعات بايد بدون غرض و دشمني در پي كسب 
اطالعات دقيق و درستي باشد كه ممكن است روزي روزگاري به كار كشور و 

نند سازمان مردمش بيايد. اگر بناي كار وزارت اطالعات يا سازمان امنيت كشوري ما
مي       امنيت شوروي و اقمارش باشد كه مأمورانش هر چه بيشتر جاسوس 

سده  ۹0ساختند، بيشتر ارتقا مي يافتند كه عاقبت كار روشن است. اگر هم تا سال 
گذشته ميالدي شك و شبهه اي در مورد آن وجود داشت اكنون كه ديگر ندارد. اگر 

ست درباره شهروندانش، كشوري را اداره حكومتي بخواهد بر اساس اطالعات نادر
كند و هرچه دستش برسد از دروغ و ناروا در پرونده آنها بچپاند كه پرونده حجيم تر 
و سنگين تر شود كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. چنانكه ديديم در مورد 
حكومتي كه رفت بند نشد و در مورد حكومتي كه هست پيش بيني مي توان كرد 

 اهد شد.كه بند نخو
 

هنوز كساني كه با چاپخانه يادگار بزرگ شده اند و ساختن هر گوشه آن را از ماشين 
كه از كيهان با هزار گرفتاري و « نازنين » هاي الينوتايپ تا كليشه سازي و رتاتيو 
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چك و سفته فراهم شد به چشم خود ديده اند، زنده اند؛ از كارگران چاپخانه گرفته 
حصول فكري خود را در همان چاپخانه به دست چاپ مي تا نويسندگاني كه م
براي ساختن آن پول داده  –مي كند     چنانكه كتاب ادعا  –سپردند. اگر اسراييل 

بود كه ساختن چنان چاپخانه اي سالها خون جگر الزم نداشت. همين امروز پول 
افتاد و بدهيد چنان چاپخانه اي در عرض سه ماه در هر جاي دنيا به راه خواهد 

احتياجي به آن همه چك و سفته و سالها وقت نخواهد داشت. چك و سفته هايي 
الشه هايش را به گمانم هنوز بتوان در بايگاني بانك ها پيدا كرد و اگر          كه 

گرفته اند،   نتوان، آدم هايش را كه مي توان پيدا كرد كه چك داده اند، كه سفته
بانك در جريان امر بوده اند، كه چك و سفته ها را به  كه به عنوان رييس يا كارمند

اجرا گذاشته اند و ... اما ظاهراً براي وزارت اطالعات، حيرت آن چند صد تني كه از 
نزديك شاهد برپا شدن چاپخانه بوده اند، و احتماال كتاب را مي بينند، اهميتي ندارد. 

 كرده است.  كار خود را بر دروغ هرچه بزرگتر، باورپذيرتر، بنا
 

شكل گرفته چندان  ـكتاب يا متاب؟  ـگزارش هاي ساواک كه بر اساس آنها كتاب 
مي شود و براي     نادقيق است كه نام پدر همايون گهگاه به جاي نوراهلل، نصراهلل 

پرونده كنندگان گزارش ها و تهيه كنندگان كتاب مطرح نيست كه اسم واقعي كدام 
 است.

 
كيل مي شود: در بخش اول، متني ارايه مي شود كه وزارت كتاب از سه بخش تش

اطالعات جمهوري اسالمي بر اساس اسناد ساواک نوشته است؛ بخش دوم به متن 
به خود « اسناد ساواک » گزارش هاي خبر رسانان ساواک كه عنوان پر طمطراق 

 گرفته اختصاص دارد ؛ و سر انجام بخش تصاوير كه چند عكس از همايون را از
زمان جواني تا دوره وزارت اطالعات و جهانگردي نشان مي دهد. تنها بخشي از 
كتاب كه واقعيت دارد همين بخش تصاوير است. به درد هم مي خورد چون چند 
عكس از دوره جواني همايون در آن آمده كه قبال نديده بوديم. آنچه به عنوان اسناد 

ه و اساسي است كه خبررسانان ساواک در كتاب آمده، همان گزارش هاي بي پاي
ساواک از هر محفل و مجلسي كه در آنها درباره همايون سخن مي رفته، نوشته اند 
و براي شان هيچ مطرح نبوده كه آنچه گفته مي شود چقدر واقعيت دارد، چقدر 
دروغ است، و از چنين حرف ها و گزارش هايي به كجا مي توان رسيد؟ در اينجا 

ست نمي دهيم زيرا وقتي سراسر كتاب كه احتماال همان سراسر هيچ نمونه اي به د
پرونده است، نادرست است، ديگر نمونه دادن به چه كار مي آيد؟ تنها جاي اين 
سوال مي ماند كه آيا ساواک در مورد شهروندانش و در اين مورد خاص درباره 

جباتي همايون غرض مي ورزيده يا دشمني داشته است؟ غرض يا دشمني بايد مو
داشته باشد. غرض داشتن بد نيست چون هر كس هر كاري كه مي كند و هر 

مي گويد البد غرضي هم دارد اما براي غرض ورزي بايد اطالعات      چيزي كه 
درستي داشت. در مورد دشمني كه حتماً در روزگار ما اطالعات بيشتري الزم است. 

ن دشمني مانند پايدار شدن فرض كنيم دشمني اصالً بد نيست، اما پايدار كرد
دوستي موجباتي الزم دارد و اين موجبات قاعدتاً بايد اطالعاتي باشد كه از جانب 
مقابل مي رسد و دليل ادامه دشمني مي شود وگرنه آن دشمني كه پايه درستي 
نداشته باشد، به يقين پس از مدتي از ميان برخواهد خاست. پيداست كه ساواک با 

ه براي اشخاص ترتيب مي داده، در پي هر چه بوده، در پي دست اين پرونده ها ك
يافتن به اطالعات درست و كشف حقيقت نبوده است. و اين سوال براي هر كسي 

 پيش مي آيد كه چرا؟
 

شايد برخي بگويند كه بسياري از بخش هاي پرونده به يقين در كتاب ديده نمي 
شد، اما در باب نكات منفي حقيقتاً شود. درباره نكات مثبت شايد اين حدس درست با

جاي ترديد وجود دارد. نمي توان تصور كرد چيزي منفي در پرونده وجود داشته 
باشد اما وزارت اطالعات جمهوري اسالمي كه مفاد آن پرونده را به قصد افشاگري 
عليه همايون منتشر كرده، از آنها چشم پوشيده باشد. بايد به واقعيت گردن نهاد. 

اين است كه كار ساواک در تدارک پرونده ها بسيار خراب بوده است و خراب واقع 
تر از آن كار خلف ساواک، وزارت اطالعات جمهوري اسالمي است كه چنان پرونده 
اي را آن هم از سر دشمني با روزنامه نگار و سياستمداري رو كرده است. چون 

و تا وقتي چيزي پنهان است پرونده ساواک هر چه بوده از چشم خاليق پنهان بوده 
هر كس ممكن است در اين سودا بسوزد كه به آن پرونده دست يابد. چون خيال 
مي كند كه چه چيزها كه در آن پرونده نخواهد يافت اما وقتي سازماني همه آن به 
اصطالح اطالعات را به قصد دشمني منتشر مي كند و معلوم مي شود كه در آن 

ها را از اينجا و آنجا « غيبت »    بر رسانان ساواک كهپرونده جز گزارش هاي خ
گزارش داده اند، هيچ سند و مدركي وجود ندارد، دست خود را رو مي كند، نه دست 
همايون را. مگر آنكه فكر كنيم قصد وزارت اطالعات جمهوري اسالمي در حق 

بي همايون نه دشمني كه دوستي بوده است. به نظر مي رسد انتشار چنين كتا
دوستي بزرگي در حق همايون بوده است كه پرونده اش را رو كرده اند تا معلوم 
شود همه آن حرف و سخن ها كه سالهاي دراز پشت سر او بوده و كتاب بر آنها 
تأكيد دارد، از مأمور سيا تا مأمور موساد، هيچ كدام، هيچ پايه درست و مدرک 

 معتبري نداشته است.
 
  
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

116 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 بازخواني يک گفتگو بعد از سي سال
 

آيندگان روزنامه صبح را وارد تصوير مطبوعات كرد 
 
 

اين گفت و گو با داريوش همايون داستاني دارد كه آوردن آن در مقدمه بر جاذبه آن خواهد افزود. 
امه آيندگان روز مصاحبه را فيروز گوران، روزنامه نگار مشهور، سي سال پيش انجام داده و در روزن

گويد يكي دو ماه بود وارد روزنامه ميچاپ شده است. گوران  1352سه شنبه چهارم دي ماه 
آيندگان شده بودم، كار مشخصي نداشتم و اين وضع خوشايند من نبود. يک شب نزد همايون رفتم 

شما بسيار و گفتم كه من به حال روزنامه مفيد نيستم و اجازه بدهيد مرخص شوم. گفت نه، وجود 
دانستم كه مفيد نيستم و مانده بودم كه چه بكنم كه سودمند واقع ميهم سودمند است. ولي من 

شوم. روز بعد فكر يک مصاحبه با خود همايون به سرم زد و شب هنگام موضوع را با او در ميان 
ا شرط من گذاشتم. پذيرفت. قرار مصاحبه گذاشته شد. در شروع مصاحبه به آقاي همايون گفتم تنه

در اين گفت و گو اين است كه هر گاه من سوالي داشتم كه شما نخواستيد جواب بدهيد، اجازه 
دهم. باز هم پذيرفت. مينبدهيد سوال چاپ شود و به جاي پاسخ نوشته شود به اين سوال جواب 

احبه وقتي مصاحبه انجام شد و آن را نوشتم اسم خودم را چنانكه رسم است در باال يا پايين مص
خواند و به چاپ مي سپرد، اسم خواهد مينگذاشتم. تصورم اين بود كه مسئول يا دبيري كه آن را 

گذاشت. اين به راه و رسم كار و نيز به فروتني در كار روزنامه نگاري نزديک تر بود چرا كه وقتي 
كرد. اما دبيري روي نوشته اي اسم نويسنده را مي گذاشت به نحوي ارزش آن كار را تأييد مي 

شد چرا كه ميگذشته از ارزش گذاري، در اين مصاحبه بخصوص حتماً بايد نام مصاحبه كننده ذكر 
ش چاپ ابا خودش مصاحبه كرده و در روزنامه  ياداد كه صاحب روزنامه ميبدون آن، اين معني را 

ديدم اسم كرده است. همايون به چنين كارها نيازي نداشت. به هر حال وقتي روزنامه منتشر شد 
ندارد. من ناراحت شدم و همايون هم خيلي اوقاتش تلخ شد. مرا خواست كه اين چيست؟ خيلي بد 

گذارم. گفت  ميشده بود. جوابي براي آن نداشتم ولي بالفاصله گفتم آقاي همايون امشب اسم 
 گذاريد؟ گفتم من درباره آيندگان با چند تن از ميتمامش چاپ شده است امشب روي چه اسم 

جمله عباس مسعودي، مصطفي مصباح زاده، علي اصغر حاج سيد جوادي، سالور ) استاندار كرمان ( 
م كه در دنباله مصاحبه شما چاپ خواهد شد. خوشش آمد گفت بارک اهلل و از او ... مصاحبه كرده

 اوقات تلخي اش كاسته شد. روز بعد آن مطالب با امضاي من چاپ شد. 
 

ت، كه در واقع داستان شروع كار فيروز گوران در روزنامه آيندگان است، اما گذشته از اين حكاي
شود. همايون عالوه بر  ميي آن بعد از سي سال نمايان تر هاامروز در بازخواني مصاحبه، برجستگي 

كند در ارتباط با روزنامه و روزنامه  ميآنكه وضع و موقع روزنامه آيندگان را در آن روزگار مشخص 
راند كه هنوز و همچنان درخشان است. سخناني  ميبطه دولت با آن سخناني بر زبان نگاري و را

برخورد با مقامات و دستگاه حكومتي جزو طبيعت كار روزنامه نگاري زنده و فعال است و از » مانند 
بزرگترين كمک دولت به مطبوعات » ، «شود جانبدار بود و بي غرض ماند  مي» ، «آن نبايد هراسيد 

مطبوعات ايران آيينه تمام نماي جامعه » ، «دادن خبر و اطالعات باشد و نرنجيدن از مطبوعات  بايد
آيد و  ميهنوز هم در جامعه ايراني راست « ايراني است و بيش از جامعه ايراني نقطه ضعف ندارد 

درست و بجاست. عنوان مصاحبه اشاره به نقش روزنام آيندگان در عادت دادن خوانندگان به 
آيندگان روزنامه صبح را وارد تصوير مطبوعات » روزنامه صبح دارد كه در آن زمان معمول نبود: 

 «.كرد
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 گفتگوئي با داريوش همايون
 

 روزنامه صبح را وارد تصوير مطبوعات كرد“ آيندگان“
 

يك روزنامة جديد با هدف و “گفتند:  ز بود كه ميگذرد. انگار همين ديرو وارد هفتمين سال فعاليت مطبوعاتيش شده است. زمان چه زود مي“ آيندگان“
 گذرد. برنامه جديد قرار است منتشر شود، و امروز هفت سال از آن زمان كه اين شايعه در محافل مطبوعاتي حاكم بود مي

 رد.اش دا ها براي آينده ها و هدف منتشر شد و تا به امروز هم دوام كرده است در حاليكه برنامه“ آيندگان“سرانجام 
بگيرد و حال “ روزنامه“توانست امتياز  هم داشت مي“ نفوذ“يك وقت بود كه توي مملكت ما هركس كه سواد خواندن و نوشتن داشت و صدالبته اگر 

“ آيندگان“نبود. ها اين وضع ديگرگون شد و گرفتن امتياز روزنامه كار آساني  نويس بشود. اما بعد توانست روزنامه گذشت تا مي ها مي آنكه همين فرد سال
هائي پيش كشيد كه هنوز هم كم و بيش  ها و سئوال ها و بحث در چنين دوراني صاحب امتياز شد و منتشر گرديد. همين مسأله و همين موقعيت حرف

 ادامه دارد.
عضو تحريريه آيندگان هستم كه  خواهد تعقيب كند. من جديدترين هائي را مي چه كرده است؟ چه هدفي داشته و چه آرمان“ آيندگان“دراين شش سال 

 هاي قديمي اضافه شدم.  در آستانه هفتمين سال عمرش به بچه
هاي متعددي برايم مطرح است كه چطور  خواهند آيندگان بخوانند يا روزنامة ديگر. سئوال خوانند ـ مي مي“ روزنامه“مثل فالن كارمند و فالن دانشجو كه 

 خواهد بكند؟ چه كرده و فردا چه مي منتشر شد. تا به امروز“ آيندگان“شد 
هايم پاسخ دهد و صريح هم پاسخ  نشينم پاي صحبت داريوش همايون بنيادگذار آيندگان ـ و همه كاره امروزِ آيندگان ـ به اين اميد كه به سئوال مي

 بدهد.
 

اي باعث شد كه در جرگه  چه انگيزه“ ناشر“بوديد و نه “ نويسنده“ـ شما ابتدا 
خواهم  بيائيد؟ـ )البته منظورم انتشار روزنامة آيندگان نيست بلكه مي ناشران در

 باشيد(“ ناشر“جواب بدهيد كه چطور شد تصميم گرفتيد 
 

ـ دو دليل داشت. يكي اينكه مرا از نويسندگي بيرون كردند و جائي برايم باقي 
هائي كه  فتوانم به هد نگذاشتند و ديگر اينكه ديدم با انتشار يك روزنامه بيشتر مي

كنم خدمت كنم. خاصه كه ناشر بودن آسيب زيادي  در نويسندگي آنها را تعقيب مي
 زند. ام نمي به كار نويسندگي

 
هائي از شما نه  ـ آيا اتفاق افتاد كه در گذشته ـ آن زمان كه نويسنده بوديد ـ نوشته

شود ولي هائي خاص بلكه صرفاً بخاطر سليقه يا منافع ناشر چاپ ن بخاطر محدوديت
هائي  امروز نظائر همان نوشته را چون ناشر هستيد چاپ كنيد؟ اگر چنين موقعيت

براي شما وجود دارد با چه سياست و روشي آيندگان را منتشر “ ناشر“امروز در مقام 
 كنيد؟ مي

 
اي برخوردار بودم بهرحال  ـ با آنكه در دوره نويسندگي از آزادي قابل مالحظه

كرد. در شش  هائي بود كه برد نويسندگي مرا محدود مي قهاختالف نظرها و سلي
سال آيندگان مقاالت بسيار نوشتم كه اطمينان دارم در هيچ روزنامه مهم ديگري 

توانستم آنها را انتشار دهم و همين نكته دوم از جهت نشان دادن روش و  نمي
 سياست آيندگان بسيار پرمعني است. 

 
ود اما نه آنقدر ـ يعني ناشر بنابر مقتضيات خاص خواهيد بگوئيد محدوديت ب ـ مي

 كند؟  خودش كم يا زياد مي
 

ها  توانم بگويم اين محدوديت ـ تا آنجا كه به من و طرز تفكر من ارتباط دارد مي
بيشتر ناشي از خود مطبوعات است. ممكن است نويسنده ديگري باشد كه 

 . محدوديت ديگري داشته باشد ولي من كمتر احساس كردم
 

 ـ بدون هيچ برخوردي؟
 

 ـ مقصودتان از برخورد چيست؟ 
 

 ـ مثالً، مطلبي را بشود نوشت و صالح هم باشد ولي نويسنده يا ناشري با وجود 

اي را پيش بياورد يعني برخوردي بوجود  اعتقادش صرفاً باين خاطر كه مبادا مسأله
 بياورد از انتشارش جلوگيري كند.

 
خود را چه براي خودش و چه ديگران صددرصد  ـ بنظر من شخص بايد وضع

روشن كند. در آنصورت آزاديهائي خواهد يافت كه در شرايط دو دلي و ابهام و 
كنم ما در آيندگان موضع  نگهداشتن همه جوانب بدان نخواهد رسيد. من خيال مي

ايم از اين رو گفتارمان از صراحتي برخوردار است كه  خود را بخوبي روشن كرده
 د در همه جا مانند نداشته باشد. شاي

 
يا “ مجله“افتاديد و نه نشرية ديگري مثل “ روزنامه“ـ چطور شد كه به فكر انتشار 

 وو...؟“ ماهنامه“
 

هاي زندگي جامعه ايراني  ـ آنچه مورد نظر من بود يك نشريه فراگيرندة همه جنبه
دنشان با تحوالت در رتبه اول و گسترش دادن فضاي فكري مردم از طريق آشنا كر

اي از يك روزنامه بهتر  دنياي خارج در رتبه دوم بود. پيداست كه چنين وظيفه
تباط جامعه خود بودم و روزنامه رساخته است تا نشريات ديگر. من در پي حداكثر ا

كند ـ اگر بپذيريم كه  اين ارتباط را بهتر از يك مجله و يا نشريه ديگر تأمين مي
امعه ايراني كم بودن اطالعات است، روزنامه را بهترين اشكال عمده فرهنگي ج

 وسيله اطالعاتي خواهيم شناخت. 
 

 ريزي كرديد؟ را پي“ آيندگان“ـ با چه مقدار سرمايه 
 

 ميليون ريال ۱0ـ 
 

اي  توانم بپرسم اين سرمايه را از كجا آورديد؟ البته قصد طرح از كجا آورده ـ مي
اي كه اسير  ال پيش و حتي امروز، هيچ نويسندهندارم! ـ در آن زمان، يعني شش س

 اي نداشت و ندارد.  ناشر است چنين سرمايه
 

ميليون ريال هم در طول چندين ماه بتدريج  ۱0ـ ما شركت تشكيل داديم و اين 
هائي بود كه مديران شركت دريافت  پرداخت شد كه قسمتي از آن از محل حقوق

 نكردند و به حساب سرمايه گذاشتند.
 

 ميليون ريال جمع كنند  ۱0ـ اينكه شش نفر آنهم در آنزمان طي چند ماه بتوانند 
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 براي من قانع كننده نيست. 
 

ـ چطور ممكن است پنج شش نفر دور هم جمع شوند و نتوانند يك ميليون تومان 
 تعهد كنند؟ 

 
كنم. در اولين روزهاي انتشار  گذرم سئوال ديگري را طرح مي ـ از اين مسأله مي

در محافل مطبوعاتي شايع “ روزنامه“ها قبل از تدارک انتشار  آيندگان و حتي هفته
خواهد منتشر شود.  هاي پرسابقه عصر مي بود كه يك روزنامه رقيب براي روزنامه

را براي انتشار “ صبح“آيا هدف چنين رقابتي بود؟ در اينصورت و يا بهرحال چرا 
 آيندگان انتخاب كرديد؟

روزنامه “ عصر“كه مردم ما عادت دارند يا عادت داده شدند كه توجه داريد    
 بخوانند.

 
ـ ما به قصد رقابت با اطالعات و كيهان انتشار نيافتيم. اگر چنين قصدي در ميان 

اي بكلي متفاوت  بايست آنها را الگوي كار خود كنيم. قصد ما انتشار روزنامه بود مي
ما اين حالت غير طبيعي بود كه مطبوعات  بود از جمله از نظر ساعت انتشار. براي

 ايران، مطبوعات عصر باشد و صبح روزنامه نداشته باشد. 
تر  اما، صبح با طبيعت روزنامه ما هم سازگارتر بود. روزنامه صبح معموالً جدي   

است. روزنامه بحث و اظهار نظر و تحليل است زيرا فرصت بيشتر دارد. اين 
ي دنيا روزنامه صبح در برابر عصر دارد. با اين خاصيتي است كه در همه جا

استدالل، انتخاب صبح براي ما كامالً طبيعي بود هر چند همة امكانات مطبوعاتي 
 هاي عصر و نيازهاي آنها شده بود.  ها متوجه روزنامه ايران در طول دهه

 
 شود بيشتر و رساتر توضيح تر است. مي هاي صبح معموالً جدي ـ گفتيد روزنامه

 تر چيست؟  بدهيد؟ مقصودتان از جدي
 

كوشد به مطالب همانقدر اهميت بدهد كه  تر از يك نظر باين معني كه مي ـ جدي
 بيشتري دارد و كمتر در پي سرگرم كردن است.“ حس انداز“واقعاً دارند. 

 
هاي عصر نتوانند از عهده انجام آن  كنم اين چيزي نباشد كه روزنامه ـ من فكر مي

 خواهم. د. توضيح بيشتري ميبر بياين
 

اند. در  هاي صبح رفته هاي عصر به راهي غير از روزنامه ـ چطور ـ يعني روزنامه
سالي برتري داشتند ۲00هاي صبح  نگاري از آنجا برخاست، روزنامه غرب كه روزنامه
هاي عصر پيدا شدند بازار خود را در ميان خوانندگان متفاوتي،  و وقتي روزنامه

ي كه انقالب صنعتي به صحنه آورده بود جستجو كردند و آن توده ها بيشتر هائ توده
تر بودند كمتر  هاي صبح كه بطور سنتي جدي خواستند و به روزنامه سرگرمي مي

هاي صبح  سال پيش همين روياروئي ميان روزنامه50توجه داشتند. در ايران، ايران 
در برابر رقيب عصر خود دوام  هاي صبح آن دوران و عصر وجود داشت. اما روزنامه

نياوردند، مطبوعات ايران ماند و يك روزنامه عصر كه سليقه و برداشت خود را به 
ها پس از آن آغاز به انتشار كرد به وام داد.  روزنامه عصر رقيب خود كه سال

ها همه مطبوعات روزانه فارسي بودند و ناگزير  هاي عصر در ايران تا مدت روزنامه
 همه چيز براي همه كس باشند. كوشيدند 

هاي خوانندگان خود كرديم.  ما از همان آغاز كار سعي در برگزيدن گروه   
هائي كه در شماره محدودترند و محدودتر خواهند ماند ولي ما ميل داريم آن  گروه
 ها را مخاطب خود داشته باشيم.  گروه

 
سئوال كرده بودم كه  ـ آقاي همايون، بقول معروف حرف توي حرف آمد. من قبالً

را انتشار داديد و دنبال كرديد؟ هنوز جوابم را “ آيندگان“با چه سياست و روشي 
 نگرفتم. 

 
 ـ در همان سئوال پنج باين مسأله پاسخ دادم. جوابم را اگر با دقت مرور كنيد متوجه 

 شويد. نيازي به توضيح بيشتر نيست.  مي
 

كنيد با توجه باين نكته كه ما امروز در  يگذاري نم سرمايه“ آيندگان“ـ چرا در 
را شروع كنيم احتياج به “ آزاد“كنيم كه اگر بخواهيم هركار  مملكتي زندگي مي

كه سرمايه بيشتري “ رقيب“رويم توي شكم  گذاري سنگين داريم وگرنه مي سرمايه
 دارد.

 

اري گذ ميليون ريال كارمان را شروع كرديم. بعد براي پايه ۱0ـ گفتم ما با 
مان قرض كرديم و چون سرمايه اوليه روزنامه در همان يكسال اول از بين  چاپخانه

ها ضرر مي داد ما به وام گرفتن ادامه داديم تا جائي كه سه  رفت و روزنامه تا مدت
ميليون ريال رسيد. از آن به بعد ما بيش از آنكه ۲5هاي ما به  سال پيش ميزان وام

ايم. و امروز در حدود  ها پرداخته م به بازپرداخت وامدر فكر گسترش روزنامه باشي
هاي ما باقي مانده كه مهمترين مانع را در سر راه  يك سوم بدهي

 دهد.  هاي تازه تشكيل مي گذاري سرمايه
 

 چقدر است؟ “ آيندگان“ـ ارزش فعلي 
 

 اش. برابر سرماسه اوليه5شود گفت  ـ مي
 

هاي سنگيني در  گذاري ن شرايطي كه سرمايهـ چطور با اين سرمايه توانستيد در چني
 ديگر مطبوعات شده است مقاومت كنيد؟ 

 

مان را با گذاشتن وقت و نيرو و زندگي خودمان جبران كرديم و  ـ ما كمي سرمايه
 كنيم. همچنان داريم مي

 

ـ آيندگان در گذشته چه مشكالت مالي داشت يا هم اكنون دارد. اين مشكالت 
 موقعيت روزنامه گذاشت؟اثري در انتشار و 

 

ـ ما زماني بود كه چهار ماه حقوق كاركنان آيندگان را نتوانستيم بدهيم و باالخره 
شان ،  هم در برابر بدهي به كاركنان سفته داديم و همكاران ما، اكثريت بسيار بزرگ

شان ادامه دادند و اگر جبراني وجود  در چنان شرايطي تحمل كردند و به همكاري
 اي مشكالت مالي ما همين صميميت همكاران آيندگان يود. داشت بر

 

خوانند چطور است؟ با  با مردم و كساني كه اين روزنامه را مي“ آيندگان“ـ رابطه 
 اي داريد؟  هاي مملكتي چه رابطه دولت و دستگاه

 

 هاي ديگر.  ـ همان است كه همه روزنامه
 

اي دچار  طلب يا خبر يا مقالهـ آيا به مواردي برخورد كرديد كه از نظر چاپ م
مخاطراتي بشويد يعني به نوعي و به نحوي از انحا با مقام يا دستگاهي از دستگاه 

 حكومتي مملكت برخورد داشته باشيد؟ 
 

ها و موسسات  هاي اجرائي حكومت و سازمان ـ چه بسيار. با تقريباً همه اركان
وءتعبير شده است و يا بر مختلف مواردي پيش آمده است كه مطالب آيندگان يا س

نگاري زنده و فعال است  آن مقامات خوش نيامده است. اين جزو طبيعت كار روزنامه
ها و مقامات نيز هميشه در حدي بوده كه  هاي دستگاه و از آن نبايد هراسيد. واكنش

 اي مانند ايران است.  نگاري در جامعه الزمه كار روزنامه
 

بازگو كردن خبر بايد بي طرف باشد. آيا چنين چيزي گويند روزنامه نويس در  ـ مي
ها اين امكان هست و اگر نيست  امكان دارد؟ آيا در همة كشورها و در همة موقعيت

 ـ چيست؟   نويس ـ مثالً در آيندگان يا نباشد نقش يك روزنامه
 

نگاري و نه در سياست امكان پذير است. هميشه  ـ بيطرفي محض نه در روزنامه
 هاي سياسي يا مالي يا مالحظات شخصي هستند كه بيطرفي شخص و  محدوديت



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

119 

 

 

 كنند.  نگار را كم و بيش محدود مي بيطرفي روزنامه
نگار مسئول در آن است كه از ميان همه اين  هنر و توانائي روزنامه   

تر بيابد. ما بسهم خود در آيندگان  هاي ناگزير راهي هرچه بيطرفانه محدوديت
ف بيطرف بودن بمعني بيغرض بودن دور شويم. اما بيطرف بودن كوشيم از هد مي

تفاوت بودن را نمي پذيريم. ما بويژه در مسايلي كه كمترين ارتباط با  بمعني بي
 شود جانبدار بود و بيغرض ماند.  منافع ملي ايران دارد بشدت جانبدار هستيم. اما مي

 
به احزاب فعلي مملكت چه  تبنويس و نيز ناشر مسئول نس ـ در مقام يك روزنامه

 نظري داريد؟ 
 

اي احزاب كه در  ام و هستم. من با پاره ـ من طرفدار حزبي كردن سياست ايران بوده
اند سخت مخالف بودم و نقش حزب بعنوان چهار چوبي براي  ايران بوجود آمده
 هاي مردم ايران الزم است.  بسيج سياسي توده

گي به هيچ حزب و دسته و جمعيتي داشته باشد آنكه وابست روزنامه آيندگان بي   
هاي ضعف و  كند و از انتقاد نقطه هاي سازنده همه احزاب را پشتيباني مي كوشش
هاي آنان نيز روگردان نيست. احزاب نيز مانند مطبوعات وسايل حتمي  نارسائي

 اند. پرورش سياسي جامعه
 

ين مسأله كه احياناً ممكن است ـ آيا گرايشي به هيچيك از احزاب داريد ـ با توجه با
 هائي خاص يكي داشته باشد و ديگري فاقد آن باشد؟  ها و سياست بيني باريك

 
اي از تكامل  ـ من در برابر احزاب كم و بيش بيطرف هستم و منتظرم احزاب به پايه

شان آشكار شود و اگر در اين راه از آيندگان  هاي ميان و پيچيدگي برسند كه تفاوت
 ترديد خدمتي است كه با ميل انجام خواهد داد. ساخته باشد بيخدمتي 

 
 نويس مسئول در باره دولت چيست؟  ـ نظرتان در مقام يك روزنامه

 
هاي  ها و آگاهي ساله آشنائي۳0ـ حكومت كنوني بهترين حكومتي است كه من در 

تمرار با ام. حكومتي است برخوردار از درجه باالئي از دوام و اس سياسي خود شناخته
هاي انقالب اجتماعي  مانندي در اختيارش كه سهم بزرگي در اجراي برنامه منابع بي

 شود.  مند مي هاي گذشته بهره هاي كوشش ايران داشته است و اكنون بحق از ميوه
روند عمومي اين حكومت برباال رفتن سطح مديران و مسئوالن بوده است در    

اند و اين  اي بحكومت جلب شده استعدادهاي تازه هاي بيشمار طول تغييرات و ترميم
گرايش است كه احتماالً بايد ادامه يابد و تشديد شود شخص رئيس دولت يكي از 

هاي اخير ايران است و اطمينان شاهنشاه و  ترين استعدادهاي سياسي سال برجسته
ب قدرت كار يك دستگاه حكومتي گسترش يافته و پشتيباني سازماني بزرگترين حز

سياسي كشور را با خود دارد. از اين مجموعه كارهاي بزرگ برخاسته است و 
توانيم و بايد بسيار  برخواهد خاست. ولي ما در شرايطي هستيم كه هر چيز را مي

 بهتر كنيم.
 

 چه نظري داريد؟“ مخالف“ـ در مورد حزب 
 

ام.  ذشتهـ من به حزب مخالف يا اقليت در صورت كنوني آن بسيار اميدوارتر از گ
حزب مردم تا كنون بخود فرصت نداده بود كه بصورت يك حزب مخالف واقعي 
درآيد. مقصود من از حزب مخالف واقعي حزبي است كه بالقوه جانشين باشد و 

رسد دارند به حزب مردم  بالفعل انتقاد كننده و راهنماي حكومت. اكنون بنظر مي
د. من اميدوارم حزب مردم در اين دهند كه به چنان صورتي درآي اين فرصت را مي

 تر از گذشته باشد.  راه موفق
وجود يك حزب نيرومند مخالف براي سالمت نظام سياسي جامعه سودمند است    

و كار حكومت را در نهايت امر بهبود خواهد داد. ما در ايران الزم نيست پيكارهاي 
نيم و در نظام سياسي هاي ديگر را تجربه ك اي جامعه كن حزبي پاره تلخ و بنيان

 هاي حزبي به  اي از رقابت رسد ولي درجه اي ممكن بنظر نمي ايران چنين تجربه

 گسترش سياسي ايران كمك خواهد كرد. 
 

 ـ مطبوعات مملكت در چه سطحي هستند؟ 
 

نماي جامعه ايراني هستند. ما چهره خود را در مطبوعات  ـ مطبوعات ايران آئينه تمام
نگريم. مطبوعات  پسنديم و شايد بهمين جهت زياد در آن نمي ا نميبينيم و آن ر مي

ايران بيش از جامعه ايراني و بيش از قشرهاي گوناگون جمعيت ايران نقطه ضعف 
 ندارند. 

تر و بهتري  بايد اميدوار بود همپاي تكامل و تعالي جامعه ايراني مطبوعات شايسته   
 نيز داشته باشيم. 

 
دانم ـ شما  كنند. به چه علت نمي شان را فاش نمي تيراژ روزنامه ـ معموالً ناشران ـ

 توانيد تيراژتان را اعالم كنيد؟ اگر حساسيتي در اين مورد بخصوص نداريد مي
 

 ايم.  هزار نسخه در روز رسيده۳0ـ ما به 
 

 سال گذشته نوسان زيادي نداشت؟ 6ـ اين تيراژ در طي 
 

ايم. در مورد يك روزنامه خبري  اه تندتر رفتهـ مسير پيشرفت ما پيوسته بود ولي گ
شود. ما در  تر همراه مي هاي نمايان هاي پرهيجان خبري با پيشرفت معموالً دوره

ايم كه آخرين آن جنگ اكتبر  سال گذشته چند دوره پرهيجان خبري داشته6
 خاورميانه بود. 

 
النتشارترين روزنامه هزار تيراژ آيندگان با تيراژ كثيرا۳0شود قياس نسبي از  ـ مي

 مملكت بكنيد؟
 

هاي  دانم كه روزنامه هاي ديگر اطالع ندارم ولي مي ـ من از تيراژ واقعي روزنامه
 يابند.  ديگري با تيراژ بسيار بيش از آيندگان انتشار مي

 
ها در چه نسبت و موقعيتي قرار  توانيد بگوئيد كه از نظر تيراژ در ميان روزنامه ـ نمي
 داريد؟ 

 
 ما بايد سومين روزنامه كشور باشيم.  ـ
 

 ـ اولين شماره آيندگان با چه تيراژي منتشر شد؟
 

 هزار فروش رفت. 5ـ اولين شماره آيندگان حدود 
 

 هزار فروش رفت!5ـ من پرسيدم با چه تيراژي منتشر شد شما گفتيد 
 

 شود.  مي رود نه آن كه منتشر ـ تيراژ روزنامه را بايد همان دانست كه به فروش مي
 

كلمه نه “ واقعي“را روزنامه موفقي مي دانيد؟ ـ موفق به معني “ آيندگان“ـ آيا 
برابر شده موفق است. در اين صورت ممكن 6اينكه فرضاً بگوئيد چون تيراژش 

برابر 60شد تيراژش  است كسي بگويد اگر با سياست و روش ديگري منتشر مي
 شد.   مي

 
خود قرار گذاشت چنانكه انتظار داشتيم موفق نبوده  ـ آيندگان در وظايفي كه براي
كم  بين بوديم و مطابق معمول مشكالت را دست ولي ما بيش از اندازه خوش

توان آن را موفق دانست. انتشار آيندگان  گرفتيم. با توجه به امكانات روزنامه مي مي
اهد رفت. هاي برگشت تاريخ مطبوعات فارسي به قلم خو خودستائي يكي از نقطه بي

نگاري  اي از روزنامه ما نه تنها بار ديگر روزنامه صبح را وارد تصوير كرديم. شيوه تازه
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هائي كه پس از  هاي موجود تأثير كرد و هم از روزنامه ارائه داديم كه هم در روزنامه
 آيند.  اند و مي آيندگان آمده

كنم  شود تصور مي در آنچه مربوط به پرورش و گسترش سياسي جامعه ايراني مي   
 آيندگان بيش از امكانات خود خدمت كرده است و سهم داشته است. 

هاي ديگر هم بيشتر كوشيده  ترديد از همة روزنامه در زمينة فرهنگي آيندگان بي   
است و هم بيشتر سودمند بوده است. با توجه باين سرجمع، من و همكاران ديگر 

 تيم. سال گذشته خود ناراضي نس6آيندگان از 
 

تر از  هاي اول انتشار و حتي سال اول درخشان اي معتقدند كه آيندگان در ماه ـ پاره
 امروز بود. عقيده شما در اين مورد چيست؟

 

اي عرضه كرد كه ناگزير  هاي خود چنان برداشت تازه ـ آيندگان در نخستين ماه
اشت را در آيندگان تأثير ذهني تند آن تا به امروز مانده است. امروز مردم همان برد

 دهند. يابند و آن تأثير ذهني را به اكنون انتقال نمي تازه نمي
هاي خود را از  ها و تيزي اي تندي ها پاره ممكن است كه آيندگان در طول سال   

دست داده باشد ولي در برابر آن جامعيت و تجربه و بينش عميقتر بدست آورده 
ارم كه آيندگان امروز در سطحي باالتر از نگاري شك ند است. از نظر فن روزنامه

 گذشته خود قرار دارد. 
 

تواند و بايد براي تقويت و رشد مطبوعات تسهيالتي بوجود بياورد كه  ـ آيا دولت مي
 آورد؟  تا كنون نياورده است و نمي

 

تواند يك دستگاه پخش مركزي بوجود بياورد براي اينكه ما يك توزيع  ـ مي
هر روزنامه ناگزير است براي خود يك دستگاه پرهزينه و  مطبوعات نداريم و

 ناكارآمد توزيع برپا كند و اين كاري است كه تنها از دولت برخواهد آمد. 
هاي عقب مانده  دولت تا كنون در اين مورد كاري نكرده است و ما با همان شيوه   

ان نخواهند و ناكافي توزيع سروكار داريم. بدون يك توزيع درست، مطبوعات اير
 توانست از امكانات موجود بازار بهره برداري كنند و اين امكانات را گسترش دهند. 

 

كنيد چنين مشكلي را خود  ـ من منظورم در اين قسمت نبود. با اين وجود فكر نمي
تر در  گذاري سنگين گذاران رشته مطبوعات با سرمايه ها، يعني سرمايه مطبوعاتي

 حل كنند؟  زمينه مطبوعات بتوانند
 

ها با دوراني  حل سالم مشكل پخش مطبوعات همين است ولي ما هنوز سال ـ راه
 كه در آن مردمان نفع شخصي هوشمندانه خود را بشناسند فاصله داريم. 

   

كنيد پيشنهاد شما در مورد كمك دولت به امر توزيع  ـ در اينصورت فكر نمي
مسايل ديگري را بوجود بياورد؟ ـ اي از مشكالت را حل كند  مطبوعات اگر گوشه

 ها؟ يعني براي خود مطبوعاتي
 

ـ امكان آن هست ولي سودي كه از توزيع درست و كارآمد بهره مطبوعات خواهد 
 شد بيش از هر زيان احتمالي خواهد بود. 

 
ـ اخيراً گراني كاغذ، ماشين چاپ و لوازم ديگر، مطبوعات را دچار مخاطراتي كرده 

مديران مطبوعات را به آستانه ورشكستگي كشانده است. آيا “ اي هپار“است و حتي 
شما هم در آيندگان با چنين مسايلي مواجه هستيد؟ در اين صورت چه بايد كرد؟  

اي مديران مطبوعات در نظر دارند براي حل اين مشكل بهاي  )چون شنيدم پاره
 تكفروشي روزنامه را اضافه كنند(.

 
پ و باال رفتن دستمزدها تا كنون فشار تحمل ناپذيري بر ـ گراني كاغذ و لوازم چا

هاي دولت بهيچ روي در آيندگان موثر نيفتاده  آيندگان وارد نكرده است. قطع كمك
ها و واردكنندگان  ترين اطالع كارخانه است زيرا كمكي در ميان نبوده ولي بنابر تازه

اي نيست كه هيچ روزنامه با  كاغذ، نرخ كاغذ دوبرابر افزايش يافته است و اين ضربه

هاي آيندگان يا باالتر از آن بتواند تحمل كند. تنها راهي كه براي ما مانده  مقياس
هاي تجارتي و تكفروشي روزنامه است كه در مورد  است افزودن بر بهاي آگهي

 آيندگان تقريباً نه دهم درآمد روزنامه را تشكيل مي دهد. 
 

ش اساسي دارد و اين طبيعي است. اما باعتقاد بعضي از نق ـ آگهي در روزنامه ظاهراً 
نويسندگان، نقش آگهي دهندگان تا بحدي است كه گاه نظرشان را برروزنامه و 

كنند و حتي بعضي مواقع از انتشار مطالبي جلوگيري  سياست روزنامه تحميل مي
 كنيد؟  كنند. شما با اين مسائل چگونه مقابله مي مي

 

 پاسخ سئوال ديگري جواب دادم. به اين پرسش در ـ 
 

تان بودم و هستم ولي در مورد آگهي بخصوص، و فشارها و  ـ متوجه جواب
شود به هرحال يك ناشر مسئول چه نوع بايد  هائي را كه گاه باعث مي محدوديت

 مبارزه كند؟
 

بريد  گيريم در برابر فشارهائي كه از آن نام مي ـ ما چون هنوز آگهي زيادي نمي
هاي بيشتري  آسيب پذيريم با اين ترتيب معلوم نيست بايد آرزومند آگهيكمتر 

 باشيم يا نه؟ 
 

شنويم كه بعلت عدم تحرک كافي در مطبوعات و نيز نبودن ضابطه  ـ دائماً مي
ها به تدريج از كار كناره  معين جهت معيشعت نويسنده و خبرنگار، مطبوعاتي

شوند. با توجه به  و بخش خصوصي ميهاي دولتي  گيرند و جلب و جذب دستگاه مي
زند چگونه بايد اين مشكل را حل  اينكه ادامه اين وضع لطمه شديد به مطبوعات مي

 كرد؟ 
 

توان  ـ تحرک در مشاغل ويژگي يك جامعه زنده و اقتصاد شكوفنده است. نمي
انتظار داشت كاركنان يك دستگاه هميشه پايدار بمانند. آيندگان تا كنون كاركنان 

هاي دولتي يا موسسات خصوصي  يشماري را به موسسات مطبوعاتي ديگر، دستگاهب
 تجارتي باخته است و كاركنان بسياري را نيز از جاهاي ديگر به دست آورده است. 

آگاهيم و تا مرز   نگاران كامالً ما به ضرورت باال بردن سطح زندگي روزنامه   
ر آيندگان خبر از هيچگونه تجمل و ايم در دفت توانائي خود در اين راه كوشيده

هاي چاپ در نيامده است. ما  تزئينات نيست و چاپخانه آيندگان بصورت موزه ماشين
ايم و هر چه از آن بيشتر بوده به  تنها ضرورت حتمي را براي كار خود فراهم داشته

هاي پرسنلي  هاي آيندگان هزينه ايم. بين نصف تا دوسوم هزينه كاركنان خود داده
 است. 

 

كند  ـ من منظورم اين بود كه نويسنده و خبرنگار در موسسه مطبوعاتي كه كار مي
هيچ تضميني براي كارش نيست و تأمين ندارد؟ تأمين و تضميني كه بهر حال 

 اش دارد.با اين مسأله چه بايد كرد؟  اش و وزارتخانه فالن كارمند در اداره
 

ا نويسندگان خود قرارداد كار بستيم. ـ ما نخستين موسسه مطبوعاتي بوديم كه ب
)انگار كيهان بود؟ ـ نه ما قرارداد را امضا كرديم(. و از هنگامي كه صندوق بيمه 

هاي  نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات تأسيس شده هر ماه درصدي از درآمد آگهي
پردازيم. با افزايش امكانات مالي روزنامه پس از  دولتي خود را به آن صندوق مي

گذاري  هاي گذشته ما بيش از بيش در رفاه كاركنان خود سرمايه پرداخت بدهي
 خواهيم كرد. اين ديني است كه من به همكاران آيندگان دارم. 

 

اي از همان ابتدا بايد بين نويسنده و ناشر و صاحب  ـ بهر حال نگفتيد چه ضابطه
 ته باشد؟ تواند يا بايد داش موسسه مطبوعاتي باشد و دولت چه نقشي مي

 

 ـ بزرگترين كمك دولت بايد دادن خبر و اطالع باشد و نرنجيدن از مطبوعات.
 

 ـ متشكرم، ديگر سئوالي ندارم. 
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 دوربين هاي همايون

 1337ـ  1341نگاهي به ريشه و راهكار نابساماني ها در يادداشت هاي سه ايرانگردي داريوش همايون 
 

 تنظيم از:  بهمن اميرحسيني 
 

ي سفرنامه ازميان  هكجاو
گلزارادبيات وسنگالخ تاريخ 
مي گذرد و سوغاتش بسته به 
دريچه نگرش كجاوه نشين 
به راه و روزگار، يا آغشته به 
عطر مهتاب ادب است يا 
سرشار از گرمي تلخ آفتاب 
 تجربه. و در هر حال البته كه

وين گلستان هميشه خوش ""
 .""باشد

 
سفرنامه نويسي در تاريخ و 

ت ايران پيشينه اي ادبيا
بسياركهن دارد. معروفترين 

( شرحي است روان و  ميالدي ۱۰۵۳نگارش در  آنان سفرنامه ناصر خسرو )
دلچسب از سفر هفت ساله وي از مرو به آذربايجان و شام و قاهره و مكه و بصره و 

 گلستان، اين فخر ادب فارسي، نيز در واقع برپايه ديده ها و شنيده اصفهان و بلخ.
(، هرچند كه  ميالدي ۱۲5۸به رشته در آمده )نگارش در  هاي سفري دور و دراز

 سعدي نام سفرنامه بر آن ننهاده است.
 

از ناصرخسرو قبادياني تا خسرو ناصرالدين شاه قاجار تاريخ نويسي و شرح ايام و 
در  داريم؟ از اروپايياني كه سفرنامه اما چه بسيار يا چه كم خاطرات حضر كم نداريم،

ـ پاي به فالت ايران نهاده اند  رويم تا اسكندر و هردوت عقب نمي آن سده ها ـ
: چه آنان كه از ايران گذر كرده اند چون  گزارش سفر بسيار به جاي مانده است

سفيران پاپ به دربار مغوالن و چه آناني كه رنج سفر را به مقصد ايران بر خود 
 ۱۴0۳ـ  ۱۴06 ادشاه اسپانيا در دربار تيمور )اند چون كالويخو سفير پ هموار ساخته

  يا پزشك فرانسوي نادر شاه افشار. تاجران ونيزي در دوران آق قويونلو (، ميالدي
 

ماموران سياسي اعزامي ايران به انيران نيز به تبع كار خود مكلف به نگارش گزارش 
روج بيك بيات سفرشان بوده اند و اسنادي از آنان در دست است، مانند سفرنامه ا

ميالدي به سفارت فرنگ رفت و در مادريد ۱5۹۹منشي اول شاه عباس كه در سال 
(.  از نمونه هاي كهن هجمه فرهنگي! از اسالم روي گرداند و به مسيحيت گرويد )

ولي در هر حال نزد ما ايرانيان آن پيشينه كهن به سنت سفرنامه نويسي نينجاميد، 
وشي ادبيان آن روزگارانمان  عمده اش شايد حافظدستكم تا دوره ناصري. دليل 

 باشد و فقر و ناامني زمانه. 
 

از اوايل سده نوزده كه پاي ارباب قلم بتدريج به شرق و غرب عالم باز شد سوغات  
سفر هم بيشتر نصيبمان شد و اندک اندک فاصله دريافتشان كمتر و يكي از يكي 

سفرنامه هاي سلطان صاحبقران هم  شماري چون خواندني تر، هركدام به دليلي.
مايه انبساط خاطرند بدليل ذوق ادبي نويسنده و هم اسباب شرم بخاطر كوردلي 

سكاندار ممالك محروسه، و 
شماري چون سفرنامه حاج 
سياح باعث حزن اند و رساله 

نامه  در هر حال آن دادخواهي.
هاي سفر همگي نشان عقب 
ماندگي جامعه ايراني بر سينه 

 اند.  دوخته
 

در دوره پهلوي شرايط جامعه 
دگرگون شد و سفر هاي داخلي 
بخشي از زندگي مردم طبقه 

رضا شاه  متوسط جامعه گشت.
بزرگ در دو سفرنامه خوزستان 

در آغاز حكومت  و مازندران ـ
ضمن تصوير ويراني و نابساماني ايران آنروز، اراده قوي خود به آبادسازي  ـ خود

مي سازد و به خواننده خود روحيه و اميد مي بخشد. از همان  كشور را نيز متجلي
و تجربه  كه در آن صادق هدايت هوش و قريحه را داريم ""كاروان اسالم""دوره 

  خود را در قالب شرح سفر خيالي ارباب عمائم بر گنجينه ادب ما افزوده است.
كه  تبريزي، و نيز بايد يادي كرد از خردمند و انديشه ورز متجدد احمد كسروي

ديده ها و تجربه  ""زندگاني من""اگرچه مجلدي به نام سفرنامه ندارد ولي در 
هاي خود در سفرهايش به شمال و جنوب ايران را از خواننده دريغ نمي دارد و نياز 

  به دگرگون سازي و تغيير آن جامعه را به چشم سر و گوش دل مي رساند.
 

كردن جامعه ايرانيِ دوران خود كه فاصله  با كوشش بي وقفه كسروي براي بيدار
عجبي نيست كه هر جا سخن از خردمندي و تجدد  زماني چندان هم از ما ندارد،

ـ به  با همه تفاوت هايشان با هم مي رود نام احمد كسروي و داريوش همايون ـ
رسد. كاش وقتي باشد و همتي كنيم يا كنند و مقايسه اي در انديشه هاي  ذهن مي

خواهانه اين دو خردمند بنويسيم يا بنويسند. با انبوه دانشجويان امروز ايراني ترقي 
در هر جاي عالم و پژوهندگان فراوان فردا در بررسي تاريخ و سياست و فرهنگ 
ايران، مطمئنم كه برنايي صاحب اراده حتما سعادت اينكار را نصيب خويش خواهد 

 سروي است عمر همايون باشد.من فعال آرزو مي كنم كه هر چه خاک ك ساخت.
 

داريوش همايون بخشي از پختگي اش را مرهون سفرهايش است. سفرهايي بي 
شمار به معناي واقعي واژه و از والدي وستوک تا وين، و از كابل تا سياتل. اما الزاما 
در هر سفر سفرنامه اي ننوشته است. روشن است كه شدني هم نبوده است. و با 

در دوران خدمت همايون در دبيري بخش خارجي روزنامه  اين حال چه حيف.
اطالعات، چهار سفرنامه از او درهمان روزنامه به چاپ رسيد: يك ايراني در ويتنام ) 

چاپ در  : نوروز در كرانه خزر ) ( و سه سفرنامه ايرانگردي۱۳۳۸چاپ در آبان 
( و  ۱۳۳۸ چاپ در فروردين (، ديداري از كرمان دورافتاده ) ۱۳۳7فروردين 

(. شمار سفرنامه هاي  ۱۳۴۱خرداد  يادداشتهايي درباره اصالحات ارضي در مراغه )

 زنان چايكار در مازندران
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همايون كه در روزنامه آيندگان منتشر شده است بسيار بيشتر از اينهاست. ولي 
در كتابخانه اي خارج از  متاسفانه نه تنها سري كامل و حتا ناقص روزنامه آيندگان

( بلكه حتا  اي هست و يا كسي دارد؟ در كتابخانه آيا ايران در دسترس نيست )
ليست آن سفرنامه ها نيز نصيبم نگشت و در نتيجه خواندن و بررسي يادداشت هاي 
آن سفر ها تا زمان دسترسي به سري كامل روزنامه آيندگان به تعويق مي افتد. كه 

 اميدوارم چندان دور نباشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سفرنامه داخلي منتشره در اطالعات نشان مي دهد كه منظره ديد نگاه به همان سه 
همايون در سفرنامه نويسي، همچون سياست، جز از دريچه دست گذاشتن بر خرابي 

ي ايراني نيست، كه وي با  ها و بررسي راه هاي نيل به توسعه و تجدد جامعه
جا كه من مي نشيند. داريوش همايون تا آن گزيده ترين واژه ها به روايت آن مي

دانم هرگز بقول نيما مرتكب شعر نشده است اما ديدي شاعرانه دارد. گرچه در 
استفاده از آن در نگارش امساک مي كند. او معماري است كه در بنايي كه از بتون 

آن  نشاند. منطق و مرمر ايجاز مي سازد تنها گهگاه تنديسي از آبنوس خيال مي
بيشتر مي توان ديد تا در مقاله هاي وي. بكارگيري  ها بيان شاعرانه را در سفرنامه

اين بيان ناشي از فوران سانتيمانتاليسم نيست. ابزار مناسبي است كه با بهره مندي 
از هنر گزينش و نحوه دركنار هم نشاندن كمترين واژه ها بيشترين معنا و احساس 

اننده ايجاد مي كند. و را انتقال مي دهد و سريع ترين رابطه را با خواننده و براي خو
 اين همان جادوي جاودان ادبيات است.

به عبارت ديگر همچنين مي توان گفت قلم در دست همايون همواره وظيفه و 
كاركرد دوربين را دارد. يا دوربيني است كه از جايگاه امروز، فرداي تاريخ را جلو مي 

يا دوربيني كه از  دهد آورد و به چشمان كم سوي جماعت، راه آينده را نشان مي
گيرد و هميشگي اش مي كند و در برابرمان  لحظه هاي روزگارانمان عكس مي

  گذارد تا در قاب زمان به دست آيندگان بسپارد. مي
لذت از آنرا بر  به چند تصوير از آلبوم سفرنامه نوروز در كرانه خزر بسنده مي كنيم و

نكته ضروري است. نخست آنكه اما پيش از آن، توجه به دو  خود روا مي داريم.

داريوش همايون هنگام نگارش اين سفرنامه بيست ونه سال بيشتر نداشته است و 
طبعا احساس، سهم بيشتري در گزينش شيوه بيان به خود مي داده است. دوم آنكه 
پس از چهل و اندي سال مطالعه و پروراندن قلم و نگارش هزاران مقاله، مطمئنا 

ي خود چنانكه بخواهد امروز تصاوير  وردار از ديد قوي شاعرانهداريوش همايون برخ
در عمل اما به واقعيت امساک  ""چنانكه بخواهد""فرضِ  زيباتري خواهد آفريد.

  تبديل شده است. امري كه باالتر به آن حكم شد.
 

همايون در اولين سفرنامه اي كه نگاشته، پس از توصيف زيبايي هاي طبيعت 
چشمان ما عالوه بر اين به مناظر ديگري ""ان مي افزايد: گيالن و مازندر

مي يافت.  نگريست، ذهن ما مقايسه مي كرد و نكته هاي ديگري را در مي
(، خوشنود و سيراب مي شد،  سفر به كرانه خزر احساس ما مانند هر بار )

مي پوشاند،  ولي در ته دل ما اندوه، مانند مهي كه آهسته آهسته جنگل را
ما جنگل هايي را مي ديديم كه از تنه نيم سوخته درختان  ي كرد.رخنه م

مناطقي را بياد مي  پوشيده شده بود و غروبگاهان منظره شومي داشت.
آورديم كه چند سال پيش از درخت پوشيده بود، اما اكنون فقط علف هاي 

 ""هرزه در آن مي روييد.....
 

جبور به توقف در قهوه خانه اي نرسيده به منجيل به دليل اشكال فني اتومبيل م
مي شوند. تصويري كه همايون از آن جا مي دهد با فضاسازي داستان هاي چوبك 

در كنار نخستين قهوه "" و هدايت پا به پا جلو مي رود و چيزي كم نمي آورد:
ها كه هزاران نظير آن در كنار  خانه توقف كرديم. از همان قهوه خانه

ا ديده مي شود. يک اتاق بزرگ با ايواني در راههاي دور و دراز كشور م
مقابل آن و ستونهاي چوبي و درهاي ناتراشيده و رنگ و رو رفته و طاقهاي 

 ضربي.
 

جلوي قهوه خانه مجسمه گچي حاجي فيروز بما مي خنديد. يک چراغ 
زنبوري كه بر پايه بلندي قرار داشت راهنماي مسافرين بود و اطراف را 

ابر در ورودي حوض نامنظمي كنده بودند. آب آن آلوده روشن مي كرد. در بر
آمد. چقدر قورباغه در ته آن  و كدر بود و حبابهاي متعددي دائماً روي آب مي

 رسيد.  خوابيده بودند! در سكوت شب از دور آواز قورباغه ها بگوش مي

 
روي سكوهاي اطراف اتاق قهوه خانه را فرش كرده بودند. نقش فرشها در 

خاک و خاكستر گم شده بود. دودكش بلندي دود سماور را بخارج البالي 
مي برد. در طشت برنجي زرد رنگي هزاران بار استكان ها و تعلبكي ها را با 
سروصدا شسته بودند و باز هم مي شستند. از قوريهاي متعدد بند زده كه در 

دود  كنار منقل آتش قرار داشت، براي ما چاي ريختند. هواي قهوه خانه بوي
مي شد.  و تنباكو و غذاي مانده مي داد. روي ديوارها تصاوير متعددي ديده

سال پيش بديوار آويخته بود، تصاوير رؤساي دول گرداگرد  20يک تقويم 
داد. چه چهره هاي بزرگي! اما هيچيک زنده نبود. همه در  آن را زينت مي

خانه بود كه هنوز گذشته و به تاريخ پيوسته بودند. تنها شايد در اين قهوه 
نگريستند ما چاي را مزه مزه  به حال تعلق داشتند. دهاتيها خاموش ما را مي

 مي كرديم....

 
رستم  سال پيش، مجالس جنگ 20چشمانم بار ديگر به ديوارها، به تقويم 

و ديو سفيد، عشقبازي شيخ صنعان و دختر ترسا و دورنماي كنار يک 
نزديک  ير جوانيِ صاحب قهوه خانهرودخانه فرضي و موهوم افتاد. تصو

سالهاي  بساط دخل به ديوار آويخته بود و نگاه حسرت زده اي داشت چه

 

  ملت ما از دو نسل پيش آرزوي در هم شكستن قدرت
ها و زمينداران را داشته است. روشنفكران  فئودال

ايراني از دوران مشروطه پايان دادن به نظام رعيتي و 
اند. مرامنامه همه احزاب پيشرو  اربابي را خواستار بوده

 ا اعالم داشته است.در اين پنجاه سال چنين هدفي ر
با اينهمه وقتي سرانجام ضربت كاري بر نظام رعيت و 

ـ وارد آمد،  كم در قسمتي از كشور دست اربابي  ـ
العملي بود كه اكثريت  اعتمادي تنها عكس سكوت و بي

 بزرگ روشنفكران نشان دادند.
 
  هر بهبودي در شرايط اقتصادي و روابط اجتماعي ملت

ما را آسانتر و نزديكتر خواهد ما روي دهد جنبش ملي 
 كرد

 
  در كشوري كه اين همه تشنه كمترين اصالحات است

 آنچه اهميت دارد انجام اصالحات است نه عامل آن
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درازي در كنار اين راه سپري كرده بود. هر اتوموبيلي كه از برابر قهوه خانه 
 "".اش گذشته بود، گويي بهره اي از عمر او را با خود برده بود.....

 

از چالوس "" كرانه خزر در راه بازگشت به تهران پس از گشت و ديدار شهر هاي
اطراف جنگلهاي نيمه سوخته و غارت شده را  بطرف كرج سرازير شديم

 مي خورد.  به چشم« قرق»سيم خاردار كشيده بودند و در هر جا تابلوي 
در آن سال بود  چه سال فرخنده اي بوده است. 31براي اين جنگلها سال 

شده « سال قدغن 15از اين جنگل )ها( به مدت  هر گونه بهره برداري»كه 
بود. بعضي از كوره هاي تهيه زغال را تبديل به اصطبل كرده بودند. سقف و 
ديوارهاي اين كلبه هاي چوبي تيره و تار و چركين كه هنوز كم و بيش در 

ما را به  كار تهيه زغال بودند چه تناقضي با بقاياي سرسبزي جنگلها داشت!
ياهي مي انداخت كه گلوي مرمرين زني را مي فشارد و جانش ياد دژخيم س

 را مي گيرد.
 

پيچ ها  راه عظيم بود كوههاي لخت لخت بر روي جاده سنگيني مي كردند از
گذشتيم و دائماً باالتر مي رفتيم مه زير چرخهاي اتوموبيل  و گردنه ها مي

ابل سرازير شده مي لغزيد و منظره رودخانه پائين و آبشاري را كه از كوه مق
بر صخره هاي درشت جاي زخم هاي دلشكاف تيشه  بود تيره و تار مي كرد.

و تبر آشكار بود. تخته سنگ ها مانند غوالن مجروح در كنار جاده پاس 
  "".دادند.... مي

 

قصد همايون از سفرنامه نويسي اما نمايش توانايي ادبي اش نيست. رهايي از زنجير 
گي و به تبع آن رسيدن به پيشرفت و تجدد هدف هايي چند سده اي واپس ماند

بوده اند و هستند كه همايون چه به عنوان يك روزنامه نگار جوان و يا بنيانگذار 
روزنامه اي بياد ماندني و چه در سمت وزير و سخنگوي دولت و چه امروز در شرايط 

ين قلم بر سنگر سياستمدار درتبعيد، همواره بر درفش مبارزه خود نگاشته و با زوب
 استبداد و عقب ماندگي تاخته است. 

 

ي در دست ما است، سطر به  كه كوتاهترين سفرنامه ""نوروز در كرانه خزر""در 
هاي آنچه در آن خطه  سطر و بند به بند به دل نگراني هاي همايون از نابساماني

 يم: خور مي گذرد و خصال نيك و ناستوده مردمان آن بخش از كشورمان بر مي
 

ـ جنگل هاي انبوه كه از ميان آنها دود برمي خاست، زيرا در كار قطع 
 درختان بودند. 

 ""آيينه عبرت""ـ جنگلهاي مخروبه كه مانند ويرانه بناهاي بزرگ تاريخي 
 بودند.

 ـ جنگل هايي را مي ديديم كه از تنه نيم سوخته درختان پوشيده شده بود. 
تبر بجان درختان و نهالها افتاده بودند. اما  ـ دست هايي را مي ديديم كه با

 از اينكه شاخه اي را از همان درختان بر زمين بنشانند خودداري داشتند.
را با  ـ در مزارع زنها را مي ديديم كه با جامه هاي تميز و خوشرنگ زمين

قهوه خانه ها،  بيل شيار مي كردند و تخم مي كاشتند. اما مردها را بيشتر در
 و گذرگاه ها مي شد ديد.  ه ها، در گوشه خيابان هادر كاف

 ـ كمتر كسي است كه در شمال قدر اين آب وخاک را بشناسد.
 ـ بالي قناعت مردم را از بهره برداري كامل از سرزمينشان بازداشته است. 

ـ نظرها همه متوجه تهران است. هر كس مي كوشد خود را بنحوي به اين 
  اياي شهربزرگ است، بيندازد.شهر بزرگ كه فاقد همه مز

 ـ چه مايه ثروتها كه در هر گوشه افتاده است و فقط نياز به اندكي كار دارد.
ـ كو آن دست نيرومندي كه از خاک نترسد، كو آن عزمي كه گذران حقير و 

 پرتظاهر شهري را فداي زندگي باشكوه روستاها و مزارع سازد؟
 م است.ـ بوته ها و باغهاي چاي در خطر انهدا

ـ سيل چاي خارجي به نام سياست بازرگاني آزاد به سوي كشور روان 
 گرديده.

 ـ ديگر در چهره هيچ كشاورزي عالئم اطمينان به آينده ديده نمي شود. 
ـ چاي ايراني از لحاظ كيفيت نقضي ندارد، اما گران تمام مي شود زيرا 

 مقدار توليد كم است. 
ل مقادير هنگفتي چاي با كيفيت خوب و ـ چرا توليد كم است؟ زيرا هر سا

 گيرد.  عالي از خارج وارد مي شود و جلوي توسعه چايكاري را مي
 ـ بيحساب اجازه ورود چاي مي دهند.

ـ براي ما اين ترس پيش آمد كه در مسافرت آينده خود باغ هاي چاي را 
 نيز دچار سرنوشت جنگلها ببينيم.

 

د روزه براي استراحت و تغيير آب و هوا مي بينيم كه همايون حتا در سفري چن
ها و انديشه براي يافتن  ودوري از ازدحام پايتخت نيز، دست از نشان دادن گرفتاري

هرجا انتقادي نموده چاره را نيز نمايانده است. اگر  راه حل و ارائه آن بر نداشته است.
باره درخت سخن گفته به لزوم كاشت دو از قطع بيرويه درختان و نابودي جنگلها

اشاره نموده، اگر مقدار توليد چاي را كم مي بيند و چايكار را افسرده، به ورود 
بيحساب چاي خارجي اعتراض مي كند و آنرا مانع سرمايه گذاري و توسعه صنعت 

 چاي كشور مي داند. و اگر...
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از نه همراه همايون، كه دنبال او و آنهم بر روي كاغذ و با تاخيري چهل و پنج ساله 
ديداري از كرمان ""رويم. سفرنامه  كرانه خزر به كرمان و ساحل خليج فارس مي

يزد، رفسنجان، بم، بندرعباس و  تنها شامل شهر كرمان نيست. و ""دورافتاده
 ۳7گيرد. انگيزه سفرنامه نويس همان انگيزه نوروز  جزيره قشم را هم در بر مي

هبود با اميد براي رسيدن به بلنداي است. ديدن ژرف سياهي ها و نماياندن امكان ب
سفيدي در درازاي سال هاي پيش رو. سال هايي كه شمار آنرا اراده هر نسل بيش 

 از توانايي آن رقم مي زند. 
 

مهمترين منبع درآمد اهالي استان كرمان چه آنروز و چه امروز محصول قالي و 
بياوريم و  ۱۳۳۸سال  پسته آن است. درباره هركدام نقل قولي از ديد روشن مسافر

 روانه شويم.  به سوي مراغه و بخش آخر سفر كاغذي مان
 

:  دو منبع بزرگ درآمد ارز خارجي ايران، گذشته از نفت، از كرمان است""
پسته و قالي.... پس چگونه كرمان جزء فقيرترين استانهاي ايران است؟ 

ئوال شايد كهنه پرستي و محافظه كاري را بتوان پاسخ روشن اين س
 دانست....

 
هزار تن بكار قاليبافي  60در سراسر كرمان عالوه بر قاليبافان آزاد بيش از 

 ريال زندگي مي كنند. 40تا  5اشتغال دارند و عموماً با مزدهاي روزي از 
محل كار آنان زير زمينهاي تاريک، اتاقهاي بي منفذ و حتي اصطبل ها  

جديدي ساخته اند، ولي قابل است. معدودي از صاحبان صنعت كارگاههاي 
مالحظه نيست. گردو غبار آلوده پشم، به همراه نداشتن هوا و آب و تغذيه 
ناقص و ساعتها چمپاتمه زدن و خم شدن روي كارگاه اين كارگران را به 

سازد. كودكان ) كه گوشه بزرگي از بار اين  سل و تراخم و فلج مبتال مي
ني نرسيده عليل و نيمه كور مي صنعت مخرب را بر دوش دارند( به جوا

شوند. زنان نمي توانند حمل نگه دارند و سقط جنين مي كنند و در اين 
ها اندک اندک باال مي روند و پس از شش ماه نتيجه «پو» ها و« گره» احوال 

ذرعي  20كار يک خانواده پنج شش نفري از زن و مرد و بچه يک قالي 
 د مي گيرند.ريال مز 610ر ذرع آن است كه بابت ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حفظ قاليبافي بعنوان يک هنر ملي ايراني بسيار خوب است. مي توان در 
كارگاههاي معدود در نقاط مختلف ايران استادكاران را جمع كرد و با 
مزدهاي خوب و شرايط كار صحيح قاليهاي هنري بافت و اين سنت را حفظ 

اي براي هدر رفتن  وسيله« صنعت» كرد و توسعه داد. ولي قالي بعنوان يک
كار يک ملت است. چه لزوم دارد مردم ما بر روي فرشهائي بنشينند  نيروي

بار زير رو كرده است؟  16كه هر گره آن را انگشتان مرد يا زن يا كودكي 
آيا صنعت ديگري نيست كه زحمت آن كمتر و بازده آن بيشتر باشد؟ آيا از 

 رگونه محصولي برداشت؟....توان ه اين خاک ثروتمند نمي
 

صدها ميليون ريال سرمايه در صنعت كم فايده قالي صرف مي شود، چون 
راهي است شناخته و نسل هاي گذشته آنرا كوبيده و هموار كرده اند، ولي 
كسي نيست كه در دشتهاي بين بردسير و سيرجان و بندرعباس با كمک 

داري ايجاد كند و سرمايه خود منابع زير زميني و باران فراوان تأسيسات دام
را در مدت بالنسبه كوتاه چند برابر سازد. كولي ها و كوه نشينان با وسائل 
ابتدائي و با استفاده از سرسبزي خودبخود زمين هم اكنون بزها و 
گوسفندان بيشماري پرورش مي دهند، ولي كو مرداني كه از دشت نترسند و 

يک امپراتوري واقعي « مغرب دور» ن در آن خانه كنند و مانند امريكائيا
 دامداري بوجود آورند؟...

 
گسترده است و به آنها وعده  كه عمالً نامحدود است ـ در اطراف آنها كوير ـ

ثروت و سعادت مي دهد. در زير اين شوره زار بي پايان اقيانوسي از آب 
جريان دارد و هر چاهي زده شود روزني به آن مي گشايد. اين آب ممكن 
است كه گاهي شور باشد. ولي براي روياندن نهالها و گياهان مختلف، و از 
همه مهمتر پسته كافي است. ثروتي كه هرسال از فروش پسته گرانبها 

قسمت اعظم  حاصل مي شود مانند خوني در رگهاي رفسنجان مي گردد.
اين ثروت همچنان در بانكهاي خارجي مي ماند. ولي باقيمانده آن باز ثروت 

 زرگي است....ب
 

پسته كاران رفسنجان با بهره سنگين وام مي گيرند و باغهاي خود را 
توسعه مي دهند. آنوقت قسمتي از محصول را بناچار به نصف بها سلف مي 

آورند. اما  فروشند، بقيه را هم چند دالل يهودي امريكائي از دستشان در مي
ند كه جلوي زيان هرگز گردهم جمع نشده اند و شركت تعاوني نساخته ا

هنگفت پيش فروشي را بگيرد و يک نماينده فروش در امريكا تأسيس كند 
 ""كه تحميالت داللها را پايان دهد....

 
ساله دارد ولي مشكالتي كه از زبان همايون شنيديم  ۴5اگر سفر ما تاخيري 

كماكان با كمي تغيير مشكالت امروز اهالي آن استان است. پيش از ترک منطقه 
ري هم به جزيره قشم بزنيم. و از عكس هاي دوربين داريوش همايون يكي را س

 تجديد چاپ كنيم. 
 

نرسيده به بازار قشم در كنار يكي از كوچه هاي ويرانه و شخم خورده از ""
پير زني سياه پوست به ده پانزده  اطاقي فرياد كودكان به گوش مي رسيد.

ا در حالي كه بدنهاي خود را مي آموخت دخترها و پسره« عمه جزو»كودک 
به چپ و راست حركت مي دادند با اشاره مكتب دار اصوات نامفهومي را با 
فرياد از گلوي خود خارج مي كردند. اطاق مكتب نيمه تاريک بود و بچه ها 
چنان مي خنديدند و سرخوش بودند كه گوئي هيچ زندگي بهتري در زير 

 سقف اين آسمان بلند وجود ندارد....

 

 اند هدف مبارزة سياسي جز پيشرفت  آنها كه سرانجام دريافته
نيست و پيشرفت جز دموكراسي و عدالت اجتماعي نيست، از 

گردند. در اين منطقه بزرگترين  مراغه با خرسندي باز مي
اند. اگر چيز بهتري در  موانع پيشرفت را از پيش پاي برداشته

جاي وضع گذشته نيايد گناه به گردن كساني است كه دعوي 
 رهبري سياسي دارند اما توانائي آنرا ندارند.

 
  آنچه درهاي روستا را چنين بر روي شهري بست جز نظام

ديگر عوامل داخلي و خارجي،  ارباب و رعيتي نبود. به كمک
كنند كه ملت ايران « ثابت»مالكين توانستند اين نظر را 

شايسته حكومت بر خود نيست و دمكراسي تا مدتها نمي 
تواند شكل سازمان سياسي ايران باشد. محدود نگهداشتن 
پايه جامعه و بريدن ارتباط بين طبقه متوسط شهري و توده 

كه سنت سياسي نوين ايران، كه روستائي مانع از اين گرديد 
اساسا ليبرال دمكراتيک بوده و هست، ريشه هاي نيرومندي 

 در اجتماع و حكومت بدواند
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كانهاي كوچک بازار قشم از كاالهاي غير ضروري وارداتي انباشته بود. د
مردم قشم ممكن است خوراک درستي نداشته باشند ولي خيالشان از بابت 
ادوكلن، صابون عطري، خميرهاي زيبايي، انواع شربتها و كنسروها و امثال 

د و آن آسوده است. همسفران ما با ولع از اين دكان به آن دكان مي رفتن
جامه دانها را پر مي كردند. دكانداران كه از عجله مسافرين آگاهي داشتند 
چانه نمي زدند و قيمت ها را ديكته مي كردند. بيشتر آنها جوانان باريک 
اندامي بودند. شبكالههاي ظريف زردوزي بسر و پيراهن هاي سفيد بلند، تا 

مي زد. آنها هم نزديک زمين، بر تن داشتند. لباسشان از پاكيزگي برق 
اكنون فرمانروايان يک مركز بازرگاني بودند. آيا نمي شد با تبديل قشم به 

 ""بندر آزاد اين مركز را فرمانرواي بازرگاني خليج فارس كرد؟..
 

طبيعتا مي شد. همانگونه كه عرب ها كردند ودوبي را نه تنها مركز بازرگاني )امري 
اختند كه به اعتبار گزارش نشريات فراتر از واردات و مصرف( خليج فارس س

تخصصي در حال تبديل آن به مدرن ترين شهر دنيا هستند. آيا بايد پرسيد پس ما 
 كرديم؟  در اين سال ها چه كرديم؟ واقعا كسي هست كه نداند ما چه مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت ـ بسيار كارها كرديم. كارهايي كه هيچ مل همه ما از خود نااميد نشويم. ما هم ـ
ما يا براي كورش الاليي خوانديم و در تخت جمشيد كارناوال  ديگري در دنيا نكرد.

را  ""تجسم آرمانهاي يك ملت تاريخي""راه انداختيم وكنكورد خريديم و يا چهره 
در ماه ديديم و انقالب شكوهمند ضد امپرياليستي كرديم و براي رسيدن به كربال و 

دمان را در باتالق هاي مجنون مدفون كرديم و آرزوي خواندن فاتحه اهل قبور، خو
لوله كشي آب كرديم و دخترانمان را به پنجاه هزار  در حلبي آبادهاي جنوب لبنان

تومان فروختيم و با پولش يك لنگه كفش ورزشي آديداس فروش نرفته در دوبي را 
در كيش خريديم و درصف هاي دشمن شكن نماز جمعه و پارتي تولد سي سي 

زير ابرو برنداشتيم و ريش و  و از همه مهمتر در دو تا جمعه هم كرديم پايمان
و همراه رفيق خلخالي اصالح طلب  مسواک نزديم و سيد شيردل را پرزيدنت كرديم

هم كرديم  شديم و نوبل گرفتيم و بعد دست كروبي و اعوانش را ماچ كرديم و اتحاد
ر هفتم مجلس شوراي ترحيم را و سه شب مانده به انتخابات خواب نما شديم و منب

كار ها را حتما در خواب انجام نداديم  تحريم كرديم. كارنامه از اين درخشانتر؟ و اين
شكم سير مي خواهد و آرامش و جدان و روان. و اگر اين كارهاي با  چرا كه خواب

نه بر ""افتخار را نمي كرديم كه زحمت فردوسي برباد رفته بود و مصداق مضمونِ 
 را از كجا گير مي آورديم؟ ""بر زنده بايد گريست مرده

 

و اگر ما وقتمان را صرف اين كارها و منافع شخصي مان چون صف سنگگ و 
هم كارهاي مملكت را به حال  ""پدر خوانده""چوبك كرديم، دليل آن نيست كه 

اوست كه امروزه كيش و قشم اگر  ""خانواده""خود واگذاشته باشد. به يمن وجود 
مركز بازرگاني، كه بزرگترين انبار بنجل هاي وارداتي تايواني و مهمترين منبع نه 

درآمد آقازاده ها گشته اند و در كشاورزي نئو فئوداليسم را بصورت مالكيت محصول 
ايم. و البته كه تنها به كار زمين نپرداخته اند كه همزمان با  پسته ايران شاهد گشته

را هم در دست دارند و توانايي  ""آسمان""پيشرفت هاي صنعت هوانوردي، 
اقتصادي و از آن مهمتر آينده نگريِ اكبر زاده ها به جايي رسيده كه در بزرگراه ها 

كنند. و چون طريقه شريفه  و مراكز عظيم تجاري كانادا نيز سرمايه گذاري مي
شريعه در رد خمس به امام را هم هرگز فراموش نكرده اند، ديگر چه جاي شرک و 

 شِكوه و شكايت؟
 

برگرديم به چهل سال پيش و به سراغ سفرنامه چهل صفحه اي مراغه يا 
برويم كه در قياس با دو  ""يادداشتهايي درباره اصالحات ارضي در مراغه""

ي ديگري است. تفاوت ظاهري اش با دو سفرنامه پيش  سفرنامه پيشين از مقوله
ر است. در هر يك از آن سفرنامه ها يكي اين است كه منطقه بازديد بسيار محدود ت

دو استان موضوع گزارش بود در حاليكه در اين گزارش تنها وضعيت روستا هاي 
شوند و دوم آنكه به مساله گسترده تر و حجيم  يك شهرستان است كه بررسي مي

 تر، پرداخته شده است. 
 

ارضي در  تفاوت واقعي اش اما بسيار چيزهاست. ياد داشت هايي درباره اصالحات
حقيقت يك بيانيه سياسي است در پوشش سفرنامه. مخاطبانش هم صرفنظر از 

: روشنفكران،  پايگاه اجتماعي شان همه بنوعي و به سهم خود متهم هستند
دهقانان، اربابان، و البته دولت و رهبري سياسي جامعه. و اتهام اصلي نيز به منافع 

ه سرچشمه تمام اشتباهاتي مي باشد كه خود انديشيدن و به فردا نينديشيدن است ك
 دستكم زنجير وار پنج دهه از ما سر زده است و مي زند. 

 
همايون در يادداشت ها نشان مي دهد كه با تمام نيرو و اعتقاد در جبهه اصالح 
ارضي ايستاده است و از همه هم مي خواهد كه در پشتيباني از اين رفرم بزرگ 

 را از كار بيندازند.  اجتماعي مخرب ايران قلب نظاماجتماعي برخيزند و 
 

انگشت اتهام و هشدار همايون نخست روشنفكران را نشانه مي رود، چرا كه از آنان 
ملت ما از دو نسل پيش آرزوي در هم شكستن "":  بيشترين انتظار را دارد

ها و زمينداران را داشته است. روشنفكران ايراني از دوران  قدرت فئودال
اند. مرامنامه  پايان دادن به نظام رعيتي و اربابي را خواستار بودهمشروطه 

 همه احزاب پيشرو در اين پنجاه سال چنين هدفي را اعالم داشته است.
كم در  دست ـ با اينهمه وقتي سرانجام ضربت كاري بر نظام رعيت و اربابي

د كه العملي بو اعتمادي تنها عكس ـ وارد آمد، سكوت و بي قسمتي از كشور
 ""اكثريت بزرگ روشنفكران نشان دادند.

 
فراموش نكنيم كه در زمان آغاز برنامه اصالحات ارضي تنها هشت سال از امرداد 

جبهه ملي با عينك  و وقتي امروز پس از پنجاه سال هنوز بقاياي مي گذشت ۳۲
امرداد به قضايا مي نگرد، در آنموقع كه مطمئنا بخش بزرگي از اعضا و  ۲۸

ران آن در رده هاي گوناگون دستگاه اداري و آموزشي و فرهنگي كشور حضور هوادا
امرداد بر شش هاي جامعه كه روشنفكران هستند چه  ۲۸فعال داشتند تاثير بختك 

در اين ياد داشتها هيچ گاه  همايون سياستمدارانه سنگين و زيان آور بوده است.
استثنا نام چند كارمند محلي اداره  نامي از گروه، حزب و مقام بلندپايه اي نمي برد.

كشاورزي و تعاوني هاي روستايي است كه تنها براي تشويق آنان آورده شده است 
همايون بجاي نام افراد به  و يكبار نام مالكي كه بايد آدم بسيار نادرستي بوده باشد.
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م كردار آنان اشاره مي كند و نشاني هايي كه مي دهد صراحت و تاثيري بيش از نا
بردن دارد. مي داند اگر نام ببرد مساله شخصي جلوه مي كند و گرز جهالت بر مي 
دارند، حال آنكه وقتي روش ها و سياست ها به زير سوال رود، سپر حقانيت بر سر 
مي گيرند و مي كوشند پاسخي در درستي رفتارشان ارائه دهند و آنگاه مساله شكل 

او  ررسي مشكالت اجتماع برداشته مي شود.مبارزه سياسي بخود گرفته و گام اول ب
مسئوليت شكست احتمالي برنامه اصالحات ارضي را بر دوش كساني مي گذارد كه 

منافع شخصي و حتي اعتقادات صميمانة خود را بر مصالح ""پيشتر نيز 
كار  هيچكس را جز خود شايستة هيچ"" بودند. و""واقعي ملت مقدم داشته

 دانند.  نمي ""مهمي
 

در كشوري كه اين همه تشنه  ""سپس به همان عناصر مي آموزاند كه وي 
كمترين اصالحات است آنچه اهميت دارد انجام اصالحات است نه عامل 

يعني مهم رسيدن توده هاي دهقاني ايران به حقوق خودشان است نه اينكه  "".آن
گيرد يا دكتر مصدق. همايون سپس  اين كار توسط محمد رضاشاه صورت مي

اي را به قلب نظام  توان چنين حملة جسورانه آيا مي"":  قراط وار مي پرسدس
پرستان  و ميهن اجتماعي مخرب ايران متوقف كرد تا نوبت مردان شايسته

هايي هرگز  آل برسد؟ و اساساً بدون اين حمالت و بدون چنين مقدمه ايده
اين بحث وضمن صرفنظر كردن از ""آل خواهد رسيد؟ نوبت چنان مردان ايده

آل، خارج از ذهن ما هم وجود خارجي دارند يا نه، ترقي و  كه اصوال مردان ايده
هر ""پيشرفت را روندي طوالني تدريجي تلقي كرده و اين تز را مطرح مي كند كه 

بهبودي در شرايط اقتصادي و روابط اجتماعي ملت ما روي دهد جنبش ملي 
  "".ما را آسانتر و نزديكتر خواهد كرد

 

گر كسي موضع گيري هاي داريوش همايون را چه در مصاحبه ها و چه در مقاالت ا
وي در چند ساله گذشته پي گيري كرده باشد به آساني پي خواهد برد كه پايه و 
بدنه اصلي استدالل سياسي او در چهل سال گذشته استوار مانده است و چون 

وظيفه آگاه ترين نيرو هاي بادسنج با هر وزشي تغيير جهت نداده است. او همواره 
جامعه دانسته كه راه مالرو سازندگي و تجدد در ايران را با فردانگري خود و تالش 

توده هاي درگير در زندگي روزانه بتوانند بي  ملت، آنچنان فراخ و آماده سازند كه
 وقفه به پيشرفت و از آنجا به حكومت بر خود دست يابند.

 

اني كشور نياز به كنكاش فراوان نيست. شرايطي كه براي يافتن ريشه هاي نابسام
كشاورز ايراني را اسير بينوايي مطلق كرده است نه ناشي از خواست اوست و نه 

نظام اجتماعي مخرب هنگام تولد بر پيشاني اش نوشته شده است. عامل اصلي 
سهم خود را  نظام ارباب رعيتي""است كه در روستاهاي ايران در جامه  ايران

هاي جمعيت جهان  تبديل كشاورزان ايران به يكي از بينواترين گروهدر 
ـ هر فرد  كامالً ايفاء كرده است. در اين نظام است، كه باوجود استثناها

كند نيست و هر فرد براي مالک بودن  لزوما مالک آن چيزي كه توليد مي
  ""لزوما نبايد توليد كند.

 

ه اجراي برنامه اصالح ارضي است، اما انگيزه نوشتن اين يادداشتها بررسي نحو
رابطه  مساله همايون تنها وجود ارباب درده نيست. موضوع بسيار فراتر مي رود.

توليد كننده و مالكيت است كه پيش كشيده مي شود. همايون اعتراض نمي كند كه 
هر رعيت لزوما مالك گندم و جويي كه توليد مي كند نيست و هر ارباب براي مالك 

بر ده لزوما نبايد توليد كند. همايون به جاي واژه مشخص رعيت و همينطور بودن 
واژه كلي هر فرد را بكار برده است. قضيه، اعتراض به عدم تملك توليد كننده  ارباب

بر محصول كارش است. توليد كننده اي كه در روستا، رعيت و در كارخانه، كارگر 

واند گندم و جو باشد، و در كارگاه ناميده مي شود و محصولي كه در كشتزار ميت
همايون تبر را براي كندن برگ برنداشته است و بيهوده نبوده كه  فوالد و پارچه.

 ""اي به قلب نظام اجتماعي مخرب ايران حملة جسورانه""اصالح ارضي را 
ناميده است. براي او برنامه اصالحات ارضي تنها يك حمله است و نه تمام نبرد. و 

 تنها روستا ها ومساله مالكيت بر زمين را در برنمي گيرد.  صحنه نبرد
 

در اصالح ارضي تقسيم زمينها بين دهقانان چندان مهم نيست كه ""
شكستن مالكيتهاي بزرگ... بايد در پي آن بود كه نه تنها در كشاورزي بلكه 

هاي اقتصادي از تمركز قدرت در دستهاي معدود جلوگيري  در همه رشته
لكيت شخصي اگر از حدود معين خارج شود و به تمركز قدرت در شود... ما

كفايتي خواهد  دستهاي معدودي بينجامد جامعه را از ظلم و تباهي و بي
هاي بزرگ كشاورزي با صنعتي و مالي  انباشت. در اين زمينه بين مالكيت

اي از  تفاوتي نيست... ثبات و عدالت را در جامعه تنها با سيستم پيچيده
توان نگهداشت. از  هاي سياسي و همچنين اقتصادي مي و توازن تعديل

تمركز مطلق قدرت سياسي و اقتصادي حتي در دستهاي دولت نيز بايد 
پرهيز كرد. از تمركز و انحصار جز بيدادگري حاصل نخواهد شد و قدرت 

برسخناني چنين  ""حد و بند و منازع به فساد و ستمگري خواهد انجاميد. بي
 طع آيا چيزي مي توان افزود؟واضح و قا

 
ديديم كه نويسنده سفرنامه با وجود ايمانش به لزوم اجراي اصالح ارضي در ايران، 
مي داند كه صرفا با تقسيم زمين ها و نابودي اربابان، كشاورزان به بهشت روي 
زمين دست نخواهند يافت. و تغيير صرف مالك وانتقال مالكيت از ارباب به دهقان 

داختن به كمبودهاي ديگر جامعه، درد عقب ماندگي ما را دوا نخواهدكرد و هم بي پر
رنگي بر ستون هاي موريانه خورده دنياي كوچك اكثريت ايراني ها خواهد بود و 

كشاورزان بر كار خود خواهند "":  بس. نتيجه تقسيم زمين اين خواهد شد كه
اهند شد و قدرت خر آزاد خو كشي ارباب و وامده و سلف افزود و از بهره

خريد خود را در سر خرمن به ميزان زياد بيش از گذشته خواهند يافت و 
خواهند و جوانها كاله و عينک و  آنگاه زنها پيراهنهاي نو و رنگارنگ مي

كراوات و ساعت و راديو و مردان زنان تازه و سالخوردگان زيارت كربال و 
برد. اما جامعه   ميمصرف چيزي بدي نيست. سطح انساني را باال مشهد.

و اين مهم بالطبع  ""گذاري نياز دارد. افتاده بيش از مصرف به سرمايه عقب
خر  تنها از عهده دهقان و كشاورزي كه هنوز زخم سهميه ارباب و نزولخوار و سلف

 را بر شانه دارد و براي االغش هم بايد خمس بپردازد ساخته نيست. 
 

اران كه مالكيت و نفوذ اجتماعي خود را در نتيجه براي آشنايي با ديدگاه هاي زميند
جريان اصالح ارضي از دست مي دادند همايون بارها با آنان به گفتگو نشسته و 

مالكان مراغه...از روحية تكرو "":  اينگونه پرده از چهره شان بركشيده است
ايراني، عدم قابليت او )رعيت( در كار تشكيالتي و همكاري با ديگران و 

گفتند. غافل از آنكه اين  قادات صوفيانه و رضا و تسليم او سخن مياعت
روحيه و اعتقادات محصول روابط اجتماعي و اقتصادي است كه به اكثريت 
عظيم ايرانيان تحميل شده است. وجود اين روحيه طبعا به دوام آن روابط 

كند و اين دور جهنمي همان است كه  اجتماعي و اقتصادي كمک مي
  "".كنندگان از وضع موجود خواهان آنند استفاده

 

زبان همايون سطر به سطر تندتر و واضح تر مي شود. اگر در بحث درباره دهقانان، 
را به  ""كند نيست هر فرد كه لزوما مالک آن چيزي كه توليد مي""موقعيت 

ميان مي كشاند، در بررسي ديدگاه هاي سودجويانه مالكان، اعتقاد دارد درماندگي و 
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 اصالحات ارضي /  تقسيم زمين به دهقانان

 

محصول روابط اجتماعي و اقتصادي است كه به ""عقب افتادگي جامعه 

همايون به وضوح اعالم مي كند  "".اكثريت عظيم ايرانيان تحميل شده است
كه روابط اجتماعي و اقتصادي موجود، آفريننده روحيه اي است كه سبب مي شود 

رند و اين روابط ايرانيان قابليت كار تشكيالتي و همكاري با ديگران را بدست نياو
اجتماعي، نظامي تحميلي است و در نتيجه ناشي از انتخاب اكثريت مردم نبوده و 
خواستشان در ايجاد آن ملحوظ نگشته پس روشن است كه اكثريت ايرانيان با آن 
مخالف اند. بدين ترتيب سفرنامه با مهارت قلم نويسنده اش، با وجود نشر آشكار، 

و پوشيده از چشم شبگير و عسس به مردم زمانه و  فرم شب نامه بخود مي گيرد
 دست ما مي رسد. 

 

يادداشتهاي سفر مراغه، نظام ارباب و رعيتي را به عنوان روابط اقتصادي نادرست و 
پايه و  تحميل شده مي نامد و آنرا رد مي كند. مسلط بر جان و مال روستاييان،

بيند و زبان به نكوهش آن حامل اصلي روابط اجتماعي مان را هم در فرهنگ مي 
باز مي كند. همايون با همه احساس همدردي با توده زحمتكش دهقانان، هيچ 
اميدي به افزايش سطح نازل انديشه آنان در شرايط امروز ندارد و از بيان آن 

در يكجا كودكي را ديدم كه "" : بينيم كه گريزد. در عكسي از اين سفر مي نمي
ها پوشيده شده بود.  اني رنگ و انبوه مگسهاي ارغو اش از زخم چهره

مأمور ترويج همراه ما  دخترک زيبايي بود ولي ديگر از دست رفته بود.
مامورين ادارة بهداشت به جاي تلقيح براي  توضيح داد كه آبله گرفته است.

آيند مردم  گاهي هم كه براي تلقيح مي دهند. مردم فيلم نشان مي
براي نشان دادن ميزان درماندگي يك ملت  ""د.كنن هايشان را پنهان مي بچه

چه چيز مي تواند گوياتر از برخورد آنان با مساله توجه به تندرستي كودكانشان 
و واماندگي يك حكومت را چه چيز بيشتر از ناتواني در نابودي بيماري آبله  باشد؟

مردان و كودكان در "":  نشان مي دهد؟ به تصوير ديگري نگاه اندازيم
هاي ژندة رقعه به رقعه دوخته گرد ما جمع شده بودند. هوا از غبار  سلبا

ساخت. بوي  آلوده به فضوالت حيوانات انباشته بود و نفسها را سنگين مي
گشتند و  ناپسند دهكده ايراني مشام ما را پر كرده بود. گاوان از چرا برمي

زي و علفي را غلطيدند و گاهي سب ها بر زمين مي رفت. بچه خاكها به هوا مي
گذاشتند.  داشتند و به دهان مي از روي زمين، از ميان كثافت و لجن بر مي

كوفت و پسرش بنوبت خود بر سر  پدر با تيزي نوک اره به پشت پسرش مي
ها فضوالت حيوانات را با دست  در آن دورتر زن زد... خواهر كوچكترش مي

چشمان من از دهقاني كردند تا سوخت زمستاني را فراهم سازند.  خمير مي
هايي بود كه گويي بدبختي و رنج را از چوب  افتاد. چهره به دهقان ديگر مي

هاي زرد يا  دار، رنگ تراشيده بودند. خطوط قيافه سخت و تيز و گوشه
ها روزها و روزها رنگ  خاكستري مايل به آبي و پوشيده از خاک. اين چهره

  "".بينند آب به خود نمي
 

ي نظام ارباب و رعيتي بر جامعه ايراني منحصر به زندگي شبه حيواني اما تاثير منف
ميليونها زارع نيست. بيماري آبله و تپاله سوزي را كم و بيش در همان سيستم نيز 
مي توان چاره نمود. همايون نشان مي دهد كه امواج مرگ اين نظام نه تنها ده و 

ت و عامل اصلي تداوم تيره روزي شهر را درنورديده كه عقربه زمان را هم جويده اس
هيچ نهضت سياسي در ايران قدرت كافي براي تعرض "":  ملتي گشته است

وسيعي در همة جبهه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي نيافت زيرا امكان 
رخنه در روستا ها برايش نبود و در ميان جمعيت محدود شهري نيز دير يا 

ي گرديد...آنچه درهاي روستا را زود مغلوب تركيب اسلحه و قدرت سياس
چنين بر روي شهري بست جز نظام ارباب و رعيتي نبود. به كمک ديگر 

كنند كه ملت « ثابت»عوامل داخلي و خارجي، مالكين توانستند اين نظر را 

ايران شايسته حكومت بر خود نيست و دمكراسي تا مدتها نمي تواند شكل 
داشتن پايه جامعه و بريدن ارتباط سازمان سياسي ايران باشد. محدود نگه

بين طبقه متوسط شهري و توده روستائي مانع از اين گرديد كه سنت 
سياسي نوين ايران، كه اساسا ليبرال دمكراتيک بوده و هست، ريشه هاي 

  ""نيرومندي در اجتماع و حكومت بدواند.
 

سطح زندگي  چهار دهه پس از انهدام نظام اربابي و با تمامي كوشش براي افزايش
و گسترش ديد روستاييان، تفاوت آشكار بين ديدگاهها و گزينش هاي سياسي امروز 
بخش شهر نشين و روستانشين روشن مي سازد كه تاثير نظام ارباب و رعيتي در 
فرهنگ روستاييان چه اندازه ويرانگر و ژرف بوده است و غير مستقيم اما كماكان در 

ي نمايد. توجه به اين موضوع ما را هم به ميزان تعيين سرنوشت كشور نقش ايفا م
ناتواني ذهني روستاييان هنگام اسارت در آن نظام واقف مي سازد، هم به بزرگي 

 تصميم و اقدام به انجام برنامه اصالحات ارضي.
 

همايون تا اينجا بخوبي عقب ماندگي ملي و ريشه ها و عواملش را نشان داده و 
:  از آنچه در دل دارد و در سر مي پروراند بر زبان براند اكنون نوبت آنست تا حرفي

توانم به اين نظامي كه اكثريت بدبخت تر را اينگونه منهدم  چگونه مي""
دانيم كه بهتر از اين هم زندگي ممكن است،  كند كينه نورزم؟ ما همه مي مي

دانند. شايد فقط يک چيز مانده است كه بدانند ـ گردش  آنها هم ديگر مي
ماه و مهر مسئول روزگار تلخشان نيست. اصالح كارشان هيچ چيز جز يک 

 "".خواهد حكومت درست نمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آيا واژه كينه به حد كافي روشن نيست؟ و صريح تر از اين هم مي توان با يك 
همايون پس از  سيستم مخالفت كرد و خواستار تشكيل يك حكومت درست شد؟

ا را در تغيير وضع خويش نمايان مي سازد و به سهم تضمين آنكه ناتواني روست
كننده شهردرتعيين سرنوشت ايران بهاي الزم رامي دهد، وظيفه همه نيروي 
سياسي شهر شامل روشنفكران و دستگاه اداري مي داند كه پشت سر اين برنامه 

اصالحات ارضي تنها يک "" بايستند. در عين آنكه به دولت هشدار مي دهد كه
اي است كه رهبري  مسئوليت وزارت كشاورزي نيست، اين مهمترين وظيفه

سياسي كنوني مملكت اگرچه ندانسته و نخواسته براي خود قرار داده است 
مي بينيم كه همايون سي و چهار ساله ضمن آنكه به  "".و بايد پاي آن بايستد

اين نكته غافل رهبري سياسي جامعه لزوم انجام وظيفه را تاكيد مي كند، از ذكر 



 1383ـ   فروردين/ اسفندـ   18تالش ـ سال سوّم ـ شماره                        

128 

 

 

نمي شود كه رهبري سياسي مملكت با وجود تقبل انجام كار، نه به اهميت آن 
آگاهي داشته و نه خواستار انجام آن بوده است. به عبارت ديگر هشدار مي دهد كه 
اين حكومت شعور و قصد اصالح اساسي در نظام موجود را ندارد و بدان تظاهر مي 

 ند از آن شانه خالي كند. كند و درنتيجه هر لحظه مي توا
 

اكثريت هيئت سياسي جامعه ما رويهم رفته  ""در نتيجه همايون كه مي داند 
با اين برنامه در شرايط كنوني و صورت فعلي آن موافق يا بدان خوشبين 

مي كوشد تا ابزار هاي مناسب را در دستگاه دولتي بيابد و به شركت در  "".نيست
غيب نمايد. يكي از اين سازمانها ارتش است زيرا كه نوسازي همه جانبه كشور تر

ارتش در هر جامعه عقب افتاده، مانند ايران، يک عامل سياسي درجه اول ""
است. در اين جامعه ها عموما افكار عمومي متشكلي وجود ندارد، از اينرو در 

تواند  اجراي يک برنامه بزرگ ملي پشتيباني فعال يا عدم موافقت ارتش مي
  "".قدار زياد سرنوشت آن برنامه را تعيين كندبه م

 

منظور اما اين نيست كه از واحدهاي ارتش براي حمله به قلعه هاي اربابي و آتش 
همايون خواهان آنست  زدن آنها و تصرف باغ ها و كشتزارهاي آنان استفاده شود.

و  كه در وظايف نيروهاي نظامي ارزيابي مجددي شود و كمك به توسعه اقتصادي
در كشوري مانند ايران...، "":  پيشرفت اجتماعي كشور را نيز در آن بگنجانند

نيروي كار و وسايل نيروهاي مسلح چيزي نيست كه در امر ساختمان كشور 
سوادي و  كني بي بتوان از آن چشم پوشيد...شركت در مبارزه ريشه

د، سطح سازي و آبياري نه تنها بر قدرت كشور خواهد افزو فعاليتهاي راه
  "".مهارت فني و تشكيالتي خود ارتش را نيز باال خواهد برد

 
پاي ارتش را به ميانه فعاليتهاي سازندگي كشور كشيدن، تنها به قصد استفاده از 

بولدوزرها و پمپ هاي آب آن  سرگروهبان هاي آن در كالس هاي درس اكابر و يا
يست. مانند هر پيشنهاد و كسب تجربه بيشتر ارتش در ساختن پلهاي دو دهانه ن

ديگر، همايون با دوربينش پهنه هاي دورتري از نبرد بي وقفه جامعه ايراني براي 
برنامه اصالحات ارضي فرصت "" : رسيدن به پيشرفت را در ديدگاه خود دارد

بيمانندي براي ارتش پيش آورده است تا دربارة نقش واقعي خود در جامعه 
جا، حتي به يک  فكر محدود گذشته به هيچايراني از نو بينديشد. طرز ت

نخواهد انجاميد. در دنياي ما سياست و اقتصاد و  ،قدرت نظامي اصيل نيز
اند كه در هيچ زمينه محدودي  نظام و روابط اجتماعي چنان بهم پيوسته

  ""توان به تنهايي به كارهاي بزرگ دست زد. نمي
 

كر محدود گذشته و نوانديشي داريوش همايون ارتشي را به كنار گذاشتن طرز ف
درباره نقش واقعي اش در كشور فرا مي خواند كه به گواهي نوشته خود همايون 
يك عامل سياسي درجه اول است و كمتر از نه سال پيش از آن با موضعگيري 
 صحيحش در يك كشاكش ملي، برگ تازه اي در دفتر تاريخ ايران گشوده بود.

د گذشته آيا همانا وفاداري به فرد است كه بايد به اشاره همايون به طرز فكر محدو
و در صدرشان جانبداري  كنار گذاشته شود و چون ارتش تركيه وفاداري به اصول ـ

ـ جايگزينش گردد؟ آيا دعوت از ارتش به  هميشگي از پيشرفت و منافع ملي كشور
خ نوانديشي در نقش واقعي خود، به آدرس ستاد ارتش پست شده است يا به كا

مرمر؟ هرچه بود شانزده سال بعد ارتش ايران نيز همراه روشنفكران جامعه نتوانست 
ارزيابي درستي از شرايط كشور و هدف هاي مدعيان قدرت داشته باشد و چون 

 ۲۲امرداد و  ۲۸ققنوس تن به آتش سپرد. چه ققنوس و چه طاووس، درسهاي 
  فراري داده است.بهمن، ارتش ايران را امروزه از خيابانهاي پايتخت 

 به هر حال هسته اصلي هدف همايون از فراخواندن ارتش به ياري در امر سازندگي 

ايران و منجمله حمايت از اصالحات ارضي، ايجاد اهرم هاي كافي براي تضمين 
اجراي بي مشكل آن برنامه بوده است. اما اين برنامه اي چندان طوالني نبود كه 

 و در نتيجه مي بايست به پرسش ها و ترس ها دربارهچند نسل را به خدمت گيرد 
ي پس از اصالحات ارضي و نبود مالكان در صحنه سياست روستا  دوران بالفاصله

:  ها، پاسخ مناسبي عرضه نمود. همايون هم پرسش و هم پاسخ را مطرح مي كند
براي اين سوال كه پس از تقسيم اراضي زمينداران و محو شدن قدرت ""

اقتصادي مالكين بزرگ چه نيروئي جاي خالي آنان را در جامعه سياسي ـ 
يک پاسخ بيشتر وجود ندارد. طبقه متوسط ايران با  ايراني پر خواهد كرد

امكانات روز افزون خود و سوار بر موجي كه جمعيت روستائي كشور را فرا 
خواهد گرفت، مقدر است كه سرانجام نشان خود را بر جامعه بگذارد و 

  "".را كه حقا از اوست اعمال كندقدرتي 
 

براي اثبات  گرچه امروز بيش از چهل سال از انتشار آن يادداشتها مي گذرد ولي
را بدليل صحت  درستي آن ديد نيازي به صبر چهل ساله نبود. آيا بايد همايون

تصوري درباره او بنماييم ثابت  اعجاب انگيز اين پاسخ پيشگو دانست؟ اگر چنين
كوشش هايش را درک نكرده ايم. همايون  ايم و كه چيزي از او نياموختهكرده ايم 

گوهر پاسخ هايش را از معدن شناخت بدست آورده است و نه غار جادو. معدني كه 
 همواره همه را به كاوش در آن فراخوانده است، معدني در آنسوي كوه دانايي. 

 

بي بسيار مثبتي است و آنرا ارزيابي همايون از اجراي برنامه اصالحات ارضي ارزيا
مي نامد و مي  ""حركتي در جهت بسط عدالت اجتماعي و حكومت ملي""

اند هدف مبارزة سياسي جز پيشرفت  آنها كه سرانجام دريافته"":  نويسد
نيست و پيشرفت جز دموكراسي و عدالت اجتماعي نيست، از مراغه با 

انع پيشرفت را از پيش گردند. در اين منطقه بزرگترين مو خرسندي باز مي
اند. اگر چيز بهتري در جاي وضع گذشته نيايد گناه به گردن  پاي برداشته

 ""كساني است كه دعوي رهبري سياسي دارند اما توانائي آنرا ندارند.
 

كمتر كسي مي تواند راه دشوار و پيچاپيچ آينده را چنين موجز ارائه داده و ازآن 
بسازد. مبارزه سياسي براي پيشرفت به معناي  دادنامه اي عليه حكومت كنندگان

دمكراسي وعدالت اجتماعي. و اشاره به مسئوليت تاريخي ناتواناني كه رهبري 
 سياسي را بدست دارند. 

اما آيا پس از اينهمه فراز ونشيب درچهل سالي كه پشت سرنهاده ايم شمار كساني  
افزايش محسوسي يافته كه قانع گشته ايم هدف مبارزه سياسي جز پيشرفت نيست 

 است؟ 
 

در آخرين روز اقامت در مراغه، همايون به ديدار ويرانه هاي رصدخانه الغ بيگ مي 
زيج الغ بيگ در ""رود كه در تپه هاي پيرامون شهر سر بر خاک نهاده است. 

و در اين روزگارِ ويراني تصوير  دوران آباداني خود مظهر تمدن بزرگي بود
هم ريختة فاقد هرگونه رهبري درست و اليق است.  خوبي از يک كشور در

آنرا در دوراني ساخته بودند كه ايرانيان توانسته بودند حكومت يک قوم 
وحشي خود را به شكل  خارجي را بر خود آسان كنند و فرمانروايان نيمه

خويشتن در آورند و ويرانه آن به زماني رسيده است كه خود ايرانيان بدتر 
وحشي بيگانه كمر به غارت و انهدام سرزمين مادري   هاز هر قوم نيم

اند و كشور را چون ديگي جوشان بر سر آتش ظلم و فساد  بسته
 "".اند نگهداشته

 آيا همايون اين واژه ها را براستي چهل سال پيش نگاشته است؟ 
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 ما جهان سه از آمدن بيرون
 

 

 

 همايونداريوش                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سپتامبر ۱۱ سپتامبر را آغاز دوره تازه اي مي دانند حتا اگر مبالغه كنند حق دارند.۱۱كه  آنان
بيداري بر خطري كه  نباشد مي بايد سرآغاز دوره ديگري كرد. نمي بايد گذاشت هم  را اگر

عنوان نيروئي كه براي  با آن كاستي گيرد. ما بهجنگيدن  جهان را تهديد مي كند و اراده 
ريشه كني تروريسم  جنگي كه براي نوسازندگي جامعه و فرهنگ خود پيكار مي كنيم در 

 بين المللي در گرفته است سود مستقيم داريم.
المللي نام ديگر بنيادگرائي يا احياگرائي اسالمي است ــ جنبشي كه از دو  تروريسم بين   

زور، در پي پاک كردن جهان اسالم از نفوذ فرهگ باختري و باز آوردن  بيشتر به  سده پيش،
گشائي اعراب بوده است. تنها سرچشمه ديگر تروريسم  طالئي اسالم يا دوران كشور  عصر
زمينه فعال نشده است. هزاران  المللي مافياي مواد مخدر است كه هنوز در اين  بين

اسالمي را  اهها و رسانه هائي كه توده هاي ميليوني پرورش يافتگان آموزشگ تروريست،
مي كنند و بجاي هر احساس مسئوليت و  در بينوائي مادي و فرهنگي آماده براي زيستن

)پويش خوشبختي( با كينه به ديگران بار مي آورند، آماده اند جان خود را  بهروزي  خواست
سودي حتا براي خودشان ندارند  كنند. هستي هائي كه هيچ نابودي آن ديگران فدا  براي

  ديگران را به رايگان برباد مي دهند. هستي
ديرينه دارند. نخستين گروه تروريستي اسالمي پس از  ايرانيان با اين تروريسم سر و كار 

)فدائيان اسالم( و نخستين كشتار جمعي  پايه گذاري شد مصر در ايران اخوان المسلمين 
پيش از مركز بازرگاني جهاني نيويورک در سينما  سال  چهار تروريستهاي اسالمي، بيست و

كنوني اش با گروگانگيري  اسالمي در ابعاد وصورت  ركس آبادان روي داد. تروريسم
آخوندي در  گرديد و در بيست و دو سال گذشته، رژيم  ديپلمات هاي امريكائي در تهران آغاز

يم و غير مستقيم دست داشته است. تروريستي، مستق بسياري از پر كشتار ترين حمالت
و جمهوري  قدرت رسيد طالبان نخستين بار در ايران به المللي سالها پيش از تروريسم بين 
 تروريسم بشمار مي رود.  پشتيبان  بزرگترين دولت اسالمي هنوز

هركدام و به شيوه خود زير فشارند. جمهوري اسالمي در  امروز تروريستها و پشتيبانان شان  
نمي توان تصور كرد كه  كسي با آن كاري ندارد. ولي دستي نداشت و اكنون سپتامبر  ۱۱

يا به مرزهاي افغانستان محدود بماند. تا پاي  نظامي،  پيكار جهاني ضد تروريسم در جبهه
ضد تروريستي دست بردار نخواهد  ميانه بريده نشود ائتالف  تروريسم رژيم اسالمي در خاور

داد. پس از  اتمي آن فوريت بيشتري به اين روياروئي خواهد  نامه تسليحاتو ادامه بر بود.
رژيم به افكندن بمب اتمي اسالمي بر اسرائيل، ذينفع ترين  تهديد آشكار مرد نيرومند

نيز سپيد كاري روي واقعي آن را دشوار خواهند يافت.  جمهوري اسالمي هاي ” البي“
  رتر سازيم. دشوا  وظيفه ماست كه ماموريت آنها را

 بهر حكومت در اين پيكار قدرت كه برسد دنيا نيز مي بايد مانند مردم ايران به اين نتيجه  

از آن نمي توان داشت. رقابت دو گروه  كشيده است و انتظار بيشتري كه مي توانست  جا
مصمم و ديگري كم توان و بي جرئت و با  قدرت و نابرابر هواداران واليت فقيه، يكي پر 

بهترين عناصر دوم خرداد در  آورده است.  همه پشتيباني مردمي، نوميدي همگاني را به بار
مواضع از دست  جناح سركوبگر در كار باز گرفتن  زندان از سوي ياران نيمه راه رها شده اند.

انتخابات بعدي بپايد بقاياي دوم خرداد را نيز در ميان  داده است و اگر جمهوري اسالمي تا
  ردگي عمومي برخواهد چيد.سرخو 
متداول پاره اي  متقاعد كردن غرب به بيهودگي اميد بستن به دوم خرداد با استدالل هاي   

پيچيده و كاركرده  را با شعبده اشتباه مي گيرند ميسر نيست. ذهن مخالفان كه سياست 
رد و خود بازيچه مي گي ايراني كه جهان را غربي را نمي توان به كوره راه هاي عاطفي 

رويدادها و دگرگشت ها را با   بيشتر بازيچه جهان است كشيد. سياستگر و روشنفكر غربي
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در ايران  اينكه دنيا پنج شش سال  ابزارهاي جامعه شناسي و نه تئاتري مي سنجد. اصرار بر
بر دلهاي ما خوشايند افتد بخش با  تماشاگر بازي آخوندهاي حيله گر بوده است هر چه هم

 سخن ما را سست خواهد كرد. ر تر اعتبا
ام روبرو هستيم كه چند گاهي ممكن ظدر ايران ما با شكست پيكار اصالحات از درون ن   

 به عنوان مخالفان هر رنگ و درونه مذهبي در زندگي سياسي جامعه خود نمود، و ما نيز  مي

ديديم.  سودمند مي بوديم و آن را به حال پيكار خود از هر اندازه پيشرفت آن خوشنود مي 
خوانده  مافياي حزب اللهي است. پدر اكنون موازنه نيروهاي حكومتي به طور قاطع به سود 

پيش از  ساعت را به اصلي مافيا و سياستگزار آن در شوراي مصلحت ... در كار آن است كه 
رئيس  دوم خرداد برگرداند. او براي ناممكن كردن برقراري رابطه با امريكا به دست

را با  جمهوري كنوني، و نيز جلوگيري از روند صلح اسرائيل و فلسطين امنيت ملي ايران 
است  به خطر افكند؛ كه نشان مي دهد پيكار قدرت چه اندازه جدي تهديد اتمي صريح خود 

سياستگران در  برود. سازندگان افكار عمومي و و يك طرف در اين پيكار تا كجا حاضر است 
رسيد و ما با چنين  خواهند ون به اين نتيجه نرسيده باشند دير يا زود غرب اگر هم تا كن

  كنيم. نگرش و استداللي بهتر مي توانيم توهمات آنان را برطرف
رسيد و ما نمي بايد  جنگ ريشه كني تروريسم بين المللي كه دامنه اش به ايران نيز خواهد 

تاكيد مي گذارد. ايران به  گي پيكار مابه خاک ايران بكشد، بر جنبه فرهن بگذاريم به حمله 
حدودي خود را درگير اين  ميانه اي ، و اسالمي، تا عنوان يك كشور جهان سومي، خاور 

ميانه اي، و اسالمي است.  خاور جنگ مي يابد. تروريسم اسالمي يك پديده جهان سومي، 
وضع تاسف  نين ما در چ مسئله ايران را نيز در همين سه صفت ما مي بايد جستجو كرد.

ميانه اي زندگي مي كنيم،  آوريم زيرا با روحيه جهان سومي مي انديشيم، با معيارهاي خاور
نگرش و ارزشهاي ما جهان  داده ايم كه جامعه ما با صفت اسالمي تعريف شود. و اجازه 

اگر مي خواهيم از اين  اسالمي است و همينيم كه بوده ايم. سومي و خاور ميانه اي و 
توانيم دست بزنيم از جهان  را نمي وشت ناشاد بدرآئيم مي بايد حتا اگر جغرافيا مان سرن

 .معنوي خود مهاجرت كنيم
ديگري براي واپس ماندگي است. آنان كه در دهه پنجاه اصطالح  جهان سومي بودن واژه 

داشتند. جهان غرب، جهان اول بود كه پيشرفت در آن نه يك  زدند حق سه جهان را سكه 
يا دوره معين، بلكه امري ذاتي بود  يك گروه هاي و تصميم  سياستها امر اكتسابي، نه نتيجه

سازمان اجتماعي، و نظام  عادي جامعه بر مي خاست. جهان بيني مردمان،  كه از كاركرد
آن بود. جهان دوم، سرزمين هاي پشت پرده هاي گوناكون ــ آهنين،  سياسي در خدمت

مونيست و بامبو خيز آسيائي( ــ كشورهاي پيشرفته اي بودند كه به ك نئين)براي كشورهاي 
يافتند. سياستهاي از باال و اقتصاد فرماندهي و شبكه سركوبگري، آنها   مي رغم خود توسعه
مي راند كه همزمان به هردو جهان باال و پائين خود  تعيين شده چنان پيش  را در مسيرهاي

جنگ افغانستان تنها دو در صد به  ات سربازان شوروي در يافتند. از هزاران تلف شبافت مي
كشوري كه شعر  دشمن و ديگران از بيماري جان دادند. بهداشت و سطح زندگي در  تير

 با هر ”زي زهره برده دست و به مه برنهاده پاي“ را به ياد اين مسافر مي آورد: مسعود سعد

از  كه امريكائيان بخشي يه اي مي رسيدو فساد به پا كشور جهان سومي ديگر پهلو مي زد؛ 
 شوروي مي خريدند ــ ركوردي در حد بد ترين ارتش اشغالي را از سالحهاي مجاهدين 

  جهان سومي ها.
 پيشرفته تران در صورت به جامعه هائي كه گفته مي شد؛ گان از كارواندجهان سوم به مان 

مانده بودند، و مانند بسياري  ددر باطن در تاالب قرون وسطائي خو ماننده مي شدند و 
ما ــ فرو تر مي رفتند. سرزمين هائي  همه خود افريقائيان و خاور ميانه اي ها ــ بد تر از 

عنكبوت هاي سنتهاي نامربوط  كه تار  زنداني گذشته هاي دست برداشتني و عادتهاي ذهني
كوتاهي و گناه.  ي هيچ و قرباني بود، ب را برگردشان بيشتر مي پيچيد. جهان سومي ستمديده
غرب زورمند زورگو كه مي خواست  ستمديدگي اش به آشنائي اش با غرب برمي گشت.

اما شيوه زندگي او سراسر به  برداري كند. زندگي او را تغيير دهد، و منابع ش را بهره شيوه 
و زندگي بي بنياد بستگي مي داشت  هميشه حاضر و ميان مرگ دقيقي و به توازن  زورگوئي

را مي گرفت، كه در چنگ اقليتهاي فرمانرواي ش  او  منابعش بيهوده افتاده بود. غرب آزادي
  داشت. يز بهره اي از آن نمين
ولي مسئوليت  برخورد با قدرتهاي استعماري، جهان سوم را متوجه واپسماندگي خود كرد 

منافع خود در كار  هبه زودي به گردن همان قدرتهائي افتاد كه به مالحظ اين واپس ماندگي 
استعماري، روشنرايانه  )انگلستان از ميان قدرتهاي بودند نوسازندگي كشورهاي جهان سومي 

زير ساختهاي آموزشي و  استقالل، از ن در فرداي آترين سياستها را داشت و مستعمرات 
ي واپس ماندگ بودند.(  حقوقي تكامل يافته تر و سازمانهاي مدني گسترده تري برخوردار

شده بودند؛ ولي براي  مستعمرات ريشه هاي هزار ساله داشت و اصال به همان دليل مغلوب
كه رابطه را وارونه كنند. از  هائي كه با فرايافت مسئوليت بيگانه بودند آسانتر مي بود جامعه 

براي رسيدن به غرب غنيمت  تائي هشيارتر بودند و فرصت را ان اين كشورها چند يم
دند و خود را بچس ترشآساي غرب بي ان هر چه گذشت به قدرت مشيت شمردند. ديگر

  عروسك هر روزي آن دانستند و ساختند.
 به استعماري و آزادي آزادي از قدرت نمي كرد: رها را جهان سومي انديشه آزادي، 

آموخت. اما اين پويش آزادي با اقتدارگرائي سنتي مي آميخت.  غرب مي  از كه مفهومي
همان ناشكيبائي را نشان مي دادند و توده ها  دربرابر توده هاي نا آگاه خود  اديرهبران آز

 عموما در همان فرداي پيروزي بودند كه به آزادي از استعمار بسنده كنند. آزاديخواهي  آماده

از  پس  سياسي و آن پيكار نشان خود را بر فرايند تعماري پايان مي يافتسپيكار ضد ا
درجه  سازش ناپذيري و بهره گيري از عواطف برانگيخته به باال ترين پيروزي مي گذاشت.

امپرياليسم  ضد امپرياليستي سودمند افتاده بود هنجار)نرم( پيكار سياسي پس از كه در پيكار 
  نيز گرديد.

سوم سروكار داريم. اسالمي بودن  ما در ايران با صورت اسالمي و خاور ميانه اي جهان  
و محدوديت فردي است كه با  اي داشتن تصور بسيار محدودي از آزاديمعن پيشاپيش به 

از مردماني كه بيشترشان  جامعه اسالمي و نه جامعه اي وان يك نيكديگر مي آيند. به ع
اسالمي جامعه تقديس شده است  جامعه مسلمان اند، ما در فضاي بسته تري بسر مي بريم. 

و نهاهاي ريشه دار  نظام ارزشها  امعه هائي برسد.ج ــ فساد در آن به هر درجه معمول چنين
اسالمي در هر مرحله اي باشد بالقوه يك  نمي توان برد. جامعه آن را زير نور انديشه آزاد

از پيش تعيين شده اي دارد؛ آينده و  عنصر آخرالزماني نيرومند در آن هست: سرنوشت 
ر از هر چه بوده است و خواهد بود؛ باالت بازگشت به گذشته اي است رستگاري نهائي اش در 

از همه براي هر جهان بيني و سياست شكست  برتر همواره يك جايگزين تصوري با اعتبار، 
 خورده، در ژرفاي جامعه هست.

جامعه اسالمي در جهان سومي بودن ش پابرجا تر از ديگران است. اگر در يك جامعه     
 پيشرفت مي گيرند جامعه هاي اسالمي مقررات و نظام ارزشها راه بر سومي، باورها  جهان

بر  مي افزايد. اداره جامعه حياتي حقوق بشر بر آن تقديس شده اش را نيز بويژه در زمينه 
ديده  و افغانستان هاي جهان پايه شريعت، آن را به همه جا هائي كه در عربستان و ايران 

كوشش   ز دهه هشتاد سده نوزدهمايم مي تواند برساند ولي به مدرنيته نخواهد رساند. ا
است. مي  انديشه وران اسالمي از هر رنگ براي آشتي دادن مدرنيته و شريعت بيهوده مانده

هيچ كس  نديده گرفتن در اينجا و كش دادن در آنجا مشكل لحظه را حل كرد ولي توان با 
بسط شريعت،  ض وبراي مدرنيته در اسالم بيابد. )نظريه قب نتوانسته است يك پايه تئوريك 

اي براي  آن سخن رفت، تنها زمينه كه يك نمونه نديده گرفتن و كش دادني است كه از 
جامعه و   بررسيهاي اسالم شناسان فراهم كرد و در دانشگاههاي غربي برد بيشتري از

يابند و باز  مي سياست ايران يافت(. مدرن كردن اسالم آرزوي محال كساني كه بن بست را
  جويند مانده است. مي همان را 

 بلكه ناالزم تنها احساس برتري است كه دگرگوني را نه گر جامعه اسالمي،يد يك مشكل  

سوميان ديگر مي دانند كه مي بايد بر راه و رسم غرب بروند و نمي  جهان ناپسند مي نمايد. 
دلبستگي  د.داشته باشند برتري اش را انكار نمي كنن غرب دشمني هم  توانند. آنها اگر با

تفاخر مي كشد. در جامعه  كمتر به ولي  سنتهاي خود دست و پا گير است و شان به ارزشها
جنبش تجدد را  نيرومند رقابت با تمدن غربي از همان نخستين برخوردها  اسالمي يك رگه

بيراهه افكند. پس از آنكه دريافتند ايستادگي بيهوده است و چاره اي جز  مانع شد و به
نيست به اقتباس پرداختند، ولي براي آنكه بهتر بتوانند پيش روي خيزاب  غرب از گرفتن 

 يرذو ارزشهاي برتر خود دفاع كنند. بحران پايان ناپ” هويت”   زديواري بكشند و ا غربي شدن

شكست دگرگون شدن براي همان گونه  مدرنيته در جامعه هاي اسالمي، تالش محكوم به 
  مان مي مانند، نه دگرگون مي شوند.بوده است ــ نه ه ماندن

اقتباس جنبه هاي سودمند تمدن غرب در عين نگهباني سنتها و  همه استداللها در لزوم  
دانستن هويت ملي با آن سنتها و ارزشها از همين احساس برتري بر  يكي ارزشهاي اصيل و 

دست از آنچه در  ولي نمي آيند اند و از عهده بر كه واپس افتاده  مي ديدند مي خاست.
تمدن برتري كه از خوار  واپس ماندگي شان بود برنمي داشتند. از  درجه اول مسئول
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تمدن  مي گرفتند تا برضد ارزشهائي كه آن  اسباب مادي اش را شمردنش خسته نمي شدند
 بود بكاربرند. و اسباب را ممكن ساخته

بودن چنان تكميل مي كند  ايجهان سومي و جزئي از جهان اسالمي بودن را خاور ميانه  
ميانه بيش از يك اصطالح مبهم  از افريقا، پائين تر نمي توان رفت. خاور كه ديگر، در بيرون 

ميانه اي اگر مسلمان و عرب  حالت ذهني است. خاور جغرافيائي، و مانند جهان سوم يك 
رپوش ضد ستيزي كه بر آن س  مريكا ستيزي و يهودآهم نباشد به غرب ستيزي، بويژه 

تاريخ خود  غرب تكان ندهد از  صهيونيسم مي گذارند شناخته است. او اگر هم انگشتي برضد
گزينشي است ــ احساس دشمني با  و“ سوبژكتيو“ــ تاريخي كه مانند همه جهان بيني او 

ترين و پيچيده ترين كشاكش  آموخته است. كشاكش فلسطين و اسرائيل كه كهن غرب را 
بنا بر تعريف، ضد يهودي  يك پارچه ضد اسرائيلي و تقريبا يك سويه و  جهان است او را

مظلوميت و قرباني بودن  با احساس كرده است. حالت مظلوم و قرباني جهان سومي اش 
بابت شوربختي خود  ندارد و از  اسالمي و خاور ميانه اي تقويت شده است. او هيچ مسئوليتي

داري و  مليتي، امپرياليسم، سرمايه  ريكا، شركتهاي چندطلبكار ديگران است. اروپا، غرب، ام
چه آن گرفتاريها و ريشه هاي شان به  اكنون جهانگرائي، مسئول گرفتاريهاي اويند ــ اگر

اگر فاجعه آميز باشد، به دست و اشاره  برگردد. هر رويدادي در جهان، بويژه سده هاي پيش 
سپتامبر را توطئه خود امريكا نمي دانند و به  ۱۱خاور ميانه  چند در صد مردم در ) آنهاست.

آسان پسند خاور ميانه اي رفتن به ژرفا و  دارند؟( طبع  اصالت نوار فاتحانه بن الدن باور
  نه ناممكن، مي سازد. رسيدن به بلندا را دشوار، اگر

وي جامعه نبر زندگي مادي و مع ذهني كه نمي تواند در باره دين با همه پنجه اي كه 
توطئه و مظلوميت است؛ و فضاي  بينديشد؛ و سياستي كه همه اش انداخته است به آزادي 

است چه براي واالئي انديشه و عمل  حقيقت آغشته كه با شعار و دروغ و نيمه ” انتلكتوئلي“
از عادتهاي ذهني و خرد  برونرفت  مي گذارد؟ براي رسيدن به واالئي مي بايد توانائي

است از  را باال ترين ارزشها كرده  ز را يافت. ولي فرهنگي كه شهادتمتعارف و مدهاي رو
هراسد . روشنفكر در اين فرهنگ با  مي شهامت بي بهره است و از بيرون شدن از متعارف

مال اندوزي، انحراف سياستگران  آسان تر در مي افتد تا با همگنان ش. اگر حكومت ش 
)هردو گروه مي توانند به  آنهاست روشنفكران انحراف چنين جامعه هائي است عوامزدگي، 

  آساني از يكديگر تقليد هم بكنند.( 
 
 

 

 جهان اسالمي هيچگاه جهان ما نبوده است، آنگونه كه براي 

دويست سال  عربهاست. ما همواره ايراني مانده ايم و نه آن 
سيستماتيک را براي نابود كردن  تاراج و كشتار و ويراني

 پانصد سال م و نه هزار يوش كرده اعنصر ايراني فرام

ن بسياري از ما هست ولي يبزرگي پيش از آن را. اسالم د
 موجوديت ما نيست.

 
 
 
كنيم و همراه هر سه به پايان راه رسيده ايم. حال  ما بر رويهم در اين سه جهان زيست مي 

ند. ”گذار“ ن ندارد. جهانهاي ما نيز در تشنجات بحرا ”شرح خون جگر”  و روز ما نياز به 
ترين تعريفش را مي يابد با نا اميدي هراس آور  كامل  فريقاي سياهآجهان سوم كه در 

سومي، فاجعه هائي مانند  ها و روحيه هاي جهان  موقعيت خود روبروست. ادامه شيوه
غارت  )كه حكومت ش در  تازگي استغفا كرد( يا كنگو )كه كابينه هشتاد نفري آن به سومالي
يكي از پايتخت هاي ايدز )در مسابقه است( يا زيمبابوه  ي با نيروهاي اشغالي خارجيمنابع مل

كرد. جهان اسالمي در واپسين ايستادگي خود دربرابر  گسترده تر خواهد در جهان( را 
الدن و طالبان كشيده است. جمهوري اسالمي در   مدرنيته، كارش به واليت فقيه و بن

افغانستان از نظر نظامي شكسته  اكنون كمر آن در  سي شكست.ايران كمر آن را از نظر سيا
خواهد داشت؛  وجدانيات افراد سر و كار دارد آينده خود را  است. اسالم به عنوان ديني كه با

نمي تواند غرب را چالش كند. اسالم بطور روز افزون پناهگاه  اما ديگر به عنوان يك تمدن

بنيادگرائي را در آستين مي پرورند. در خاور ميانه  است كه مار رژيمهاي فاسد استبدادي 
سودازدگي)ابسسيون( فلسطين، و اسالم به عنوان هويت ملي، جامعه   تركيب محافظه كاري،
  محكوم مي كند. دارد به بنيادگرائي  هاي هرچه بيشتري را

كه بايد  جامعه ما به پايه اي از پيشرفت رسيده است ما در اين سه جهان بيگانه شده ايم. 
اسالم را در سياست و اداره جامعه راه ندهد؛ و از گير  مسئوليت را بفهمد؛ بتواند معني 

باشنده اين سه جهان بودن به ما جز فرو تر رفتن در  شود.  سياستهاي خاور ميانه اي رها
م و اجباري يزندگي بهتري هست جهاني نداده است. ما سزاوار  سطح هاي پائين تر تمدن

در  اين مردمان نگهداريم. جهان سومي مي تواند همچنان  كه خود را در سطحنداريم 
رستگاري اش را دست نيافتني تر گرداند؛ جهان اسالمي مي  سنتهاي خود دست و پا بزند و

گزين استراتژيهاي شكست خورده خود بنگرد و يهويت ملي و جا عنوان تواند به اسالم به 
خاور ميانه اي مي تواند هر چه بخواهد مسئوليت   سازد. واپس ماندگي اش را ژرف تر

امريكا و اسرائيل بيندازد و آينده  فرهنگ خود را به گردن  شكستهاي خواري آور سياست و
  فلسطين كند. خود را گروگان مسئله

خواهيم جهان سوم معيار  ما ديگر نمي حواهيم با اين ملتها يكي شناخته شويم؛ نمي 
ما باشد.  چهار چوب سياسي تعريف كننده فرهنگ ما و خاور ميانه م پيشرفت ما، جهان اسال

اين فرهنگ مي توانيم و مي  بستگي ندارد. ما در هويت ملي ما به هيچ بخشي از فرهنگ ما 
باشيم. آنها كه فرو ماندگان   بايد بسيار دست ببريم و كمترين باكي در زمينه هويت نداشته

هويت شان  پوياي خويش اند و  زنگري و نوسازي فرهنگسه جهان ما نيستند پيوسته در با
به فلسطيني و عرب نداريم.  آسيبي نمي بيند. فلسطين به ما مربوط نيست و ما هيچ بدهي

اين ميان فلسطين مهم  است و دليلي ندارد كه در” جهان پر شغب و شور”فرخي به قول 
فروشند و پدران فرزندان  ا ميكه جوانان ش كليه خود ر ترين مسئله ما باشد. اصال ملتي 

اش صرف كند از كجاي  درمانده شان را، و مي بايد همه انرژي اش را براي توده هاي 
 گزارند؟ خودش مي تواند براي كمك به دشمناني بزند كه سپاسي هم نمي

دنيا هاست: پشت  اين آينده ملت ما اگر قرار است بهتر از اكنونش باشد در بيرون آمدن از 
به عنوان يك شيوه  سوم، بيرون زدن از خاور ميانه، فراموش كردن اسالم ه جهان كردن ب

و جهان اولي بشويم  مي بايد اروپائي آفريننده جهان. ما زندگي و نه يك رابطه شخصي با 
آنكه به ابزارهاي  ضحباشد به م زيرا در اصل چيزي از آنها كم نداريم. ايراني هر جا 

هاي ديگر  سومي  خود را به غربيان مي رساند. ما از جهانفرهنگي غرب دست مي يابد 
  اين را ثابت كرد. سبكبار تريم. تجربه ميليونها ايراني مهاجر و تبعيدي در دو دهه گذشته

عربهاست. ما همواره ايراني  جهان اسالمي هيچگاه جهان ما نبوده است، آنگونه كه براي  
سيستماتيك را براي نابود كردن  شتار و ويرانيدويست سال تاراج و ك مانده ايم و نه آن 

ن يبزرگي پيش از آن را. اسالم د پانصد سال م و نه هزار يعنصر ايراني فراموش كرده ا
اينها تفاوت داريم. موضوع  بيش ار  بسياري از ما هست ولي موجوديت ما نيست. ما با عربها

است آن را  اسالم نتوانسته سال  ۱۴00برتري و فروتري نيست. موضوع، تفاوتي است كه 
  بزدايد.

 يخوردگاني واگذاشت كه كه در هر شكست داليل تازه ا خاور ميانه را مي بايد به شكست 
شكستهاي خود مي يابند. خاور ميانه وزنه اي بر بال پرواز  عوامل اصلي براي چسبيدن به 

هنگي و سياسي است به ما ندارد. يك گنداب واقعي فر كردن  ماست و هيچ چيز براي عرضه
مي بايد  چنانكه بقيه جهان سوم را، بيرون بكشيم. خاور ميانه را،  كه بايد پاي مان را از آن

را هم امروز  فردا ايران  ما از همه آنها جداست. ولي راه رابطه درست داشت شناخت و با آن
 ولويت داده ايمبايد باز ساخت. پيكار فرهاگي را كه ما به عنوان يك حزب سياسي بدان ا مي

نيستيم. از  در همين فضاهاي آزاد مي توان دنبال كرد و به ايران كشاند. ما در اين پيكار تنها 
سياستي كه  حزب اهلل گذشته، مردم ايران هر چه بيشتر از اين فرهنگ و كومت و حدستگاه 

ايد دريد و از ب زايد دوري مي جويند. پرده تابوها را مي خشونت و خفقان و خرافات از آن مي 
  حمله كهنه انديشان نهراسيد.
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 ـ روزنامه اطالعات  1339ه دي ما
 

 تحول تدريجي
                                                                                    

 داريوش همايون  

 
مسئله عمده در يك كشور عقب افتاده آنست كه چگونه مردم را از نظر سياسي به آن توجه تربيت كنند كه 

اني و انفجاري نباشد و سير تكاملي امكان يابد. زيرا اگر بپذيريم كه وقوع تغييرات تحوالت جامع لزوماً ناگه
عميق در هر ساختمان اجتماعي عقب افتاده و كهنه ناگزير است طبعاً ترجيح دارد اين تغييرات بطور تدريجي 

اگر چه غير مستقيم  باشد تا اثر آن پايدار گردد كه و در عين حال كمكي نيز به رهبري بين المللي كمونيسم ـ
 ـ نشود.

پاک كردن دستگاه اداري و رساندن تبعيض و خويشاوند پرستي به حد اقل، نخستين كاري است كه بايد در    
 زمينه تربيت سياسي ملت انجام داد. فساد دستگاه حكومتي همه چيز اجتماع را تباه  مي سازد.

جود مي آورد كه بدون نادرستي، بدون ياري خواستن ارزش هاي اخالقي را وارونه مي كند و جامعه اي بو   
از بدترين صفات افراد خود، قادر به زندگي نيست. با يك دستگاه حكومتي فاسد نه پيشرفت اجتماعي ممكن 
است و نه توسعه اقتصاد. و فساد حكومت را نه با قوانين به اصطالح مبارزه با فساد، بلكه با يك رهبري 

 برطرف كرد. مصمم و بي نظر مي توان
آزاد كردن هر چه بيشتر مطبوعات و اجتماعات قدم دوم است كه اهميت آن از اولي كمتر نيست. با انتقاد    

سالم و تند است كه مي توان به جنگ مفاسد رفت و در يك محيط مباحثه و جستجوي حقيقت است كه 
حكومتي، مردان مستقل با فكر و  استعدادهاي ملت مي شكفد و جاي عناصر متملق و نادرست را در دستگاه

 درستكار مي گيرند.
رويه معمول در كشورهاي عقب افتاده و رژيم هاي غير دمكراتيك كه انتشار اخبار كار هاي بد و نه خود    

آن كارها را مجازات مي كنند، در حكم راندن جامعه به اعماق فساد و عصيان است. بدكاران بي پروا نيروي 
ر مي دهند و سراسر اجتماعي را خدمتگزار منافع خصوصي خود مي سازند و به مردم نيز كار ملت را به هد

اجازه داده نمي شود آنها را رسوا كنند. نتيجه ايجاد يك فلسفه بكلي غير اخالقي در اجتماع است كه از 
نيرو و حكومت ناكسان ناشي مي شود. براي جلوگيري از چنين خطري دستگاه هاي حكومتي بايد همه وزنة 

حيثيت خود را پشت سرهرمامور نادرست و فرومايه خويش نگذارند و آنها را، هر اندازه واال مقام باشند، قرباني 
 كنند و به انتقادات افكار عمومي بسپارند.

و پس از مطبوعات و احزاب، بزرگترين مكتب پرورش سياسي ملت شهرداري ها است. هم اكنون در هند و    
زي در كار آزمايش حكومت هاي دمكراتيك دهكده ها هستند. واحدهايي كه مسئوليت پاكستان و اندون

اجتماعي را تا اعماق جامعه مي برند و اكثريت افراد ملت را ـ كه در كشورهاي توسعه نيافته روستائيان هستند 
 ـ در امر حكومت مستقيماً سهيم مي سازند.

مردم نخست راه زندگي كردن با يكديگر و سپس در شهرداري ها و انجمن شهرهاي محلي است كه    
حكومت برخود را مي آموزند. انتخابات شوراهاي شهر و ده اگر آزادانه و خودبخود انجام گيرد مقدمه اي براي 
مقدمه اي براي انتخابات طبيعي و سالم عمومي خواهد بود. از اينجا است كه     مي توان زمينه صحيح انتقال 

را در جامعه فراهم كرد. وقتي مردم بتوانند با ورقه هاي رأي، خود را از حكومت هاي بد مسالمت آميز قدرت 
 رهايي بخشند طبعاً به فكر وسائل ديگر نمي افتند.

انتخابات آزاد آخرين درماني است كه براي سرخوردگي و ياس مخرب افراد مردم از يك طرف و آمادگي    
 ر مي توان يافت.آنها براي اقدامات انقالبي از طرف ديگ
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 ـ روزنامه اطالعات 1339دي ماه 

 پرورش سياسي ملت
 داريوش همايون                                                                 

 
خود براي « آكادميك» بحث در اين كه آيا حكومت دمكراتيك بهترين انواع حكومت است با همة جنبه نظري و   

رود. ولي دمكراسي هر گونه تعبير شود و به هر گونه درآيد يك  عه نيافته مسئله روز بشمار ميسراسر دنياي توس
 اصل را بايد در همة جوامع كنوني مسلم شمرد ـ مردم مي خواهند در امر حكومت مداخله كنند.

گفته اند. اين  سخن  « برتري مرد عادي»و « حركت توده»از قرن نوزدهم متفكرين با بدبيني و هراس تمام از    
حقيقتي است كه اكنون مردم معمولي برخالف گذشته به اين قانع نيستند كه عقايد ديگران را دربست بپذيرند يا 
رد كنند. آنها عقايدي از آن خود دارند ـ اگر چه از ديگران گرفته باشند ـ و در هر موضوع به خود حق اظهار نظر 

 اشد.مي دهند، هر اندازه ناپخته و ناشيانه ب
ورود انسان معمولي به صحنه سياست و فرهنگ امركامالً تازه اي درتاريخ بشري است. دمكراسي هاي قديم در    

واقع حكومت اشراف بودند. تنها توليد به مقادير زياد، وسائل ورود توده مردم را به صحنه هاي باالتر اجتماع فراهم 
ي را بكار برد كه در گذشتة ويژة برگزيدگان بود ادعا هاي كرد. از هنگامي كه مرد متوسط توانست همان وسائل

 آنان را نيز پيدا كرد.
آنچه درباره آماده كردن مردم عقب مانده براي حكومت دمكراتيك گفته مي شود در واقع به منظور كنترل و    

مايل جامعه را دچار هدايت ميل خستگي ناپذيري است كه آنها به مداخله در سرنوشت خود دارند. مبارزه با اين ت
آشفتگي هميشگي و واژگوني خواهد ساخت و رها كردن آن به حال خود نيز به هرح و مرج خواهد انجاميد. زيرا 
دمكراسي مستلزم درجه معيني از پيشرفت اجتماعي و اقتصادي است و صرف وجود تمايل مردم به مداخله در امر 

 حكومت براي استقرار آن كفايت نمي كند.
ده كردن ساكنان يك كشور براي نوع حكومتي كه پيش از هر چيز مستلزم يك انضباط اجتماعي و در نتيجه آما   

استحكام اخالقي است، كارغول آسائي خواهد بود كه سهم عمدة آن را حكومت ها بايد تعهد كنند. زيرا آنها هستند 
كومت برخود به معناي اخالقي است. كه مي توانند استعدادهاي ملتي بكشند يا پرورش دهند. شك نيست كه ح

ولي نبايد نتيجه گرفت كه پرورش دمكراتيك يك ملت امري فردي است كه هركس مي تواند بدان اقدام كند. در 
اين دوران برتري قطعي دولت بر فرد، هر اصالحي را نخست بايد از دولت آغاز كرد. مسئله در هر جا مسئله 

 كه مي تواند همه كار بكند در مجراي درست انداخت.سياسي است. اول بايد آن قدرتي را 
اين دستگاه باالي جامعه است كه مي تواند شرايط پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و پرورش سياسي آن را فراهم    

سازد. زيرا همة اختيارات را رسماً يا عمالً در دست دارد. و درست از همانجا استكه بدترين تباهي ها آغاز مي شود 
 ه چيز در هم مي ريزد و مي پوسد.و هم

استقرار دمكراسي را به آمادگي مردم موكول ساختن، خطاي بزرگي است كه چنانكه مترجم نكته سنج و    
اخيرا متذكر شد همه جا رواج يافته است و نتيجه اي جز ادامة   بي خبري و ناآمادگي « سيماي شجاعان»هوشمند 

 مردمان كشورهاي عقب افتاده ندارد.
دستگاههاي حكومتي به اين بهانه در تعقيب شيوه هاي فشار و تعقيب و آزار اصرار مي ورزند و هر صداي    

مخالفي را خفه مي كنند. ولي اگر قرار است اجتماعي سرانجام به مرحله حكومت بر خود برسد جز با تمرين و 
يفه اي است كه مي توان براي آزمايش و كوشش امكان نخواهد داشت. پرورش سياسي يك ملت بزرگترين وظ

حكومت ها شمرد و اهميت آن از توسعه اقتصادي به هيچ وجه كمتر نيست. ما در تاريخ معاصر خود دوراني را 
تجربه كرديم كه در آن رشد اقتصادي سريع، و پرورش سياسي ناچيز و حتي معدوم بود. به يك ضربت كوتاه حتي 

افتاد. زيرا مردمي كه بايد هر كاري را در دست بگيرند تربيت نشده رشد اقتصادي ما نيز بيست سالي به عقب 
بودند و ترس از حكومت هر آتش را در وجودشان كشته بود و از آزاديهاي بعدي خود نيز كمترين بهره اي 

 نتوانستند برد.
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 بخشي ديگربه جنگي در همه جبهه ها در اين كشاكش تمدنها كه بخشي از جهان را با    

آشكارتر  يك نظام ارزشي، يك ايده بنيادي كه برانگيزنده جامعه باشد انداخته است اهميت 
اهميت چنان نظام  پله هاي نردبان پيشرفت ايستاده ايم مي شود. براي ما كه در پائين ترين 

خواهيم به كجا برويم و  ه ميعنوان جامع ارزشي، ديگر جاي گفتگو نبايد داشته باشد. ما به 
در آن پاسخهاست.  هست به چه برسيم؟ براي اين پرسش بيش از يك پاسخ هست و هرجه 

  
آنجهاني بوده است. زندگي سراسر رنج  در بيشتر جامعه ها در طول تاريخ، ايده برانگيزنده،  

عي و زير طبيعي و ناماليمات اجتما آسيب پذيردر اين جهان، دستخوش عناصر شكننده و 
بويژه كه پيشوايان و راهنمايان  ارزش دلبستگي نمي داشته است، سايه هميشگي مرگ، 

آسانتر مي يافته اند كه يا پاي مشيت چاره  مردمان، فكري نيز، عاجز از پاسخ دادن نيازهاي 
 بردارند، و يا جبران اين جهان را به خود و مردم  ناپذير را به ميان بكشند و مسئوليت را از

بيهوده بشمارند، و يا اين  را مقدر، و كوشش انساني را  جهان ديگرحواله كنند. يا همه چيز
لذتهاي حسي  برخورداري جاويدان از  ـ“ حورعين خواهد بود بهشت و“تسلي را بدهند كه 
جويهائي كه بجاي آب، شير و انگبين در آنها جاري است، فانتزيهاي  ساده و مبالغه آميز،

كشيده. )اگر وصف لذتهاي بهشت مختصر است، دروصف عذابهاي  وميتروانهاي محر 
  فروگذار نكرده اند.( تفصيلي دوزخ از هيچ 

به آساني اميد زندگي جاويدان  هراس از مرگ و نيستي، مردمان را آماده كرده است كه  
ش كه از ادبيات فارسي در نكوه ناپايدار را )يكي از صفت هاي فراواني پس از اين چهان 

اين زندگي چشم به راه آن باشند.  بپذيرند وبيش از بهسازي دنيا مي توان به وام گرفت( 
اختياري در دست تقدير بيش نيست  بازيچه بي انساني كه پيوسته به گوشش مي خوانند كه 

كردن اين چهان ندارد. تا همين   و زندگي واقعي اش پس از مرگ خواهد بود سودي در بهتر
بود. انسان به  تصور كردني نمي  نفس پيشرفت و بهبود براي بيشتر مردمدويست سال پيش 

تحمل مي كرد. خوشبختي اش نه در  چهان آمده بود كه رنج بكشد. بايست اين زندگي را
برگ عيشي “مرگ مي بود؛ در اين كه  زندگي بلكه به عالم باال در رسيدن به جاهاي باال در 

 بفرستد. ” خويش به گور 
غيرمدهبي به اين پرسش را كه ما در اين جهان به چه كار آمده ايم؟ فيلسوفان از پاسخ     

 گرفتند: انسان طبعا از درد مي گريزد و درپي لذت است؛ فرض بر اين بود كه بشري  طبيعت

اين  گريز از درد، جامعه اي لذت گرا و درد گريز مي سازند. مردمان در اين پويش لذت و 
 در توضيح بيشتر پديده هاي تاريخي و ه اش به طبيعت بشري پاسخ ساده با همه تكي

در تعريف لذت و درد  اجتماعي در مي ماند. طبع بشري همان است كه فرض مي شد ولي 
كه آن  كه دشواري رخ مي نمايد. لذت يكي درد ديگري است. لذت يكي دردي است  است

   برايش به لذت تعريف كرده است. ديگري

برانگيزاننده آشكار مي شود. تعريف درد و لذت  اهميت نظام ارزشي و ايدهدر اينجاست كه   
ها در ذهنهاي  آموزه  برانگيزنده دارد. مغز شوئي، كاشتنن نظام اررشي و ايده بستگي به 

چيزي جز دستكاري در نظام ارزشي نيست. با اين تكنيك      indoctrinationساده
دشمن به دشمن آن “كنند كه سعدي گفت:  ي چنان م هاست كه توده هاي بزرگ انساني

آنچه كمونيست ها و نازي  در ” به مراد هواي خويش. نپسندد كه بيخرد / با نفس خود كند
هست؟  توانند با مردمان بيشمار بكنند چه توضيح ديگري  ها و اسالمي ها توانستند و مي

نابودي خودشان، مي بينند  لذت خود را در نابودي ديگران، در مردمي كه، در ميليونها شان،
 ظام ارزشي ويژه خويش تعبير كرده اند.نسربلندند درد و لذت را در  واپسمادگي خود و به 

 لذت جوئي و درد گريزي در فرهنگهاي گوناگون هم ارز نيستند. دردينهاي ابراهيمي و   

درآن دين  يفتد.از درد است. بودا از لذت مي گريخت تا به رنج نياز ن گريز بودائي، اصل بر 
را تعيين مي  هان گذرانجدر دوزخ، همه برنامه زندگي در هاي ديگر، بيم ازعذاب جاويدان 

برگرد همين گريز از  نيروانا در آئين بودا آن دينها و  رستگاري در  concept كرد. فرايافت 
اند  فتهدست به قدرت يا ، ديني هر و راست آئينان آنان، در” روحانيان“درد دور مي زند. 

شوند مي  به خودشان گذاشته  مردمي كه اگر ـمردم تحمل ناپذيرگردانيده اند  زندگي را بر
زرتشت در سده ششم پيش از ميالد  خواهند از شاديهاي زندگي برخوردار شوند. دو ايراني،

 نهادند كه درد برترين ارزش آنها نيست. ولي و بهاء اهلل در سده نوزدهم، دينهائي بنياد )؟( 
  .ديگر رقم زده اند تاريخ بشر را دينهاي 

 
روشنرائي، فرايافت مسلط بر تمدنهائي بود كه جهان به  رستگاري تا سده هژدهم و عصر   

مي گفت ” توماس هابس“اي كه ” ددمنشانه     پست كوتاه” زندگي    شد. آنها شناخته مي 
البته همواره مردمان  را فداي اين جهان كنند. كه آن جهان  ارزش آن را نمي داشت
مي بايد غنيمت شمرد؛  آسا هشدار مي دادند كه اين جهان را  هوشمندي بودند كه خيام

خواندند و خود  بيشتر، بودند كه ديگران را به رستگاري آن جهان مي  ومردمان زيركي، بسيار
يني مرگ مي كردند. اما آرمان انساني درجهان ب     به هزينه آنان راست كار اين جهان را

نمونه هاي تكان دهنده اي از آن را عطار در تذكره االوليا   شد كه  انديشي جستجو مي 
در جمع مي گفتند من مردم و دست در بالين مي كردند و سر بر  كه  كساني ـآورده است 

اصلي در اين داستانها آن است كه پاره اي از  جاي مي مردند. شگفتي  آن مي نهادند و در
 راست بوده اند.  االآنها احتم

طغيان خود بر زندگي پست  در همان سده هژدهم يك انگليسي ديگر، جرمي بنتام، در    
بيشترين خوشبختي براي  اي كه هابس مي گفت، غايت جامعه و حكومت را كوتاه ددمنشانه 

بود كه فرايافت خوشبختي  هژدهم يا عصر روشنرائي، دوراني بيشترين مردمان دانست. سده 
افكار عمومي مي ناميم آغازكرد.  را ما امروز ر اذهان تسلط يافت؛ و سده اي بود كه آنچه ب

بوجود آوردند ” فضاي عمومي“يك   درشهرهاي اروپاي باختري” سالون“روزنامه و كافه و 
از آن زمان بود كه  رهائي يافت.  هبيذكه در بحثهاي آزاد آن، رستگاري از بند تفكر م

كردند.  خود در اذهان عمومي دست و پا  ر كنار مردمان زيرک جائي برايمردمان هوشمند، د
  باختري گرفت. فرايافت خوشبختي جاي رستگاري را در تمدن

گامها بسوي جامعه مدرن به  زمينه اين جابجائي از سه چهار سده پيش از آن و نخستين   
بود فراهم مي شد؛ و انداخته  كه بازگشت رنسانسي به يونان با مذهب بركت فاصله اي 

جهان كهن است. يونانيان خدايان  “غير مذهبي”  يونان درخشانترين و كاميابترين تمدن 
فلسفه در زندگي شان نخستين جا را  ولي  بيشمار خود را داشتند و آئينها و كاهنان خود را،
فته بي يك تمدن پيشر خبري نبود كه براي  داشت و چه فلسفه اي! در يونان از اصالح ديني
و  انديشه بشري بود و رسيدن به حقيقت  معني است. هر چه بود گشودن درهاي تازه بر
زندگي مردم نداشتند. مداخالت آنان در  زيبائي و انسان عادل. خدايان يوناني كاري به

 داريوش همايون
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بود. هوش و خرد انساني، دست ناپيدا  عصر ميتولوژي به پايان رسيده سرنوشت بشري با 
    بود. كرده را از جهان كوتاه  وثابت نشدني الهي

يك دگرگوني  ،نشستن خوشبختي بجاي رستگاري، مقدم داشتن اين جهان بر آن جهان   
و طبيعت را از نو  و ايده برانگيزنده اي بود كه غرب الزم داشت تا جهان در نظام ارزشي، 

ستي در ساختن زنده اي د اينجا استعاره اي است. هر موجود بسازد. ازنوساختن طبيعت در 
ولي آنچه انسان از سه  نيازهاي خود دارد. طبيعت به معني شناختن و متناسب كردنش با 

مصيبت بار، چنان ابعادي   سده پيش با طبيعت كرده است، و در جاهاي بسياربا پيامدهاي
 تحول طبيعي انسان عنوان يك نمونه،  )به دارد كه مي توان استعاره ازنو ساختن را بكار برد.

اعالميه استقالل امريكا كه پويش  و جانوران اهلي شده متوقف گرديده است( پس از
انسان شناخت؛ وقانون اساسي دوازده  نشدني خوشبختي را در كنار زندگي و آزادي، حق جدا 

 غايت جامعه اعالم كرد، خوشبختي ديگر  ( كه خوشبختي عمومي را۱7۹۸فرانسه )  سال بعد 
 نمي بود.” روحانيان“و  حق انحصاري اشراف 

تعديل و “و  ،مريكائي با نظام اقتصاد بازارآكراسي ـاوت ميان دمـ)قابل توجه است كه تف    
تمركزگرا تر و اقتدارگراتر  مي كوشد قدرت دولت را محدود كند، با دمكراسي آن كه “ توازن

آيد. اعالميه، همان دو سند برمي  ازهر جا مي توان يافت، از اروپائي كه در فرانسه بيش 
نشدني فرد انساني مي داند؛  حق جدا خوشبختي را الهام خود را از الک مي گيرد و پويش 

مسئله ” فرماندهي و تكنوكراتيك”  راه حل  هابس و بنتام كه دنبال قانون اساسي، با الهام از
غايت خوشبختي عمومي را  جامعه حل مي كرد،  مي بودند، و البته روسو كه فرد را در كليت
است نياز به  كدام ديدگاه آينده بزرگتري داشته  و در واقع وظيفه جامعه مي شمارد. اينكه

  جستجو ندارد.(
 
نهفته است و مسئوليت با خودش بلندپروازي مي آورد.  در فرايافت خوشبختي، مسئوليت   

همان گونه  بيشتر جامعه ها، مانند بيشتر مردمان، زندگي را پروازها متفاوت است. ولي سقف 
و مي آيد مي زيند و نيازي به يك ايده برانگيزنده حس نمي  است كه هست و پيش آمده 

يك كشور نوعي جهان سومي، برضد بلند پروازي  واپسمانده،  كنند. نظام ارزشي يك جامعه
خواهند؛ ولي در جاهائي، بيش از آن  زندگي آسوده ورفاه مي  عمل مي كند. مردم در همه جا

 قدرت و نفوذ، سرمشق قرارگرفتن. افتخار، ـدارند  را آرزو
زدودن جمهوري اسالمي و جهان بيني آخوندي از  شگاه تاريخي كه دركارخما دراين چر    

به همزن ناداني و تبهكاري، آينده اي داريم و مي  پس از اين نمايش دل پيكر ملي هستيم، 
نمي گذارد بهر چه پيش آيد  كه  ويژگيهائي هست ما  بايد به آن بينديشيم. در موقعيت

ما خوشبختي و مسئوليت و  پيشينه تاريخي و فرهنگي  خوش باشيم. براي مردمي با
ايراني خود پا  ساله اند. هنگامي كه سه هزاره پيش در جامه  بلندپروازي، واژه هائي سه هزار

كاوي انتلكتوئل رويكردهاي )اتي تود( انسان مدرن را، جز در كنج بيشتر به تاريخ گذاشتيم،
جستن به حقيقت، مي داشتيم. اگر الزامات اداره چنان امپراتوري در آن زمان  شوق راه و 

شهريوناني در نظام سياسي ما نمي داد، در آزاد منشي و ـ  دمكراسي دولت  مجالي به
ان انسانها و جلوگيري از قرباني انسان و احترام به حقوق زن پرهيز از برده ساختن  رواداري و

 نمي    جمله مانند آنها بيگانگان را بربر  يونانيان نيز فرسنگها پيش مي بوديم و از  از

پيروزي  بلكه مسئول شمرديم. ما تنها ديني را در جهان كه انسان را نه تنها مسئول خود 
  خداوند و نيروهاي الهي مي داند بوجود آورده بوديم.

است در زرتشت نخستين پيام آور خود را  يك ايده محوري تمدن باختري خوشبختي كه  
 سرودخوان نيكوئيها و زيبائيهاي زندگي اين جهاني بود و مردمان را نه به گردآوري  يافت. او

 ساختن بهشت زميني، مي خواند. داريوش هخامنشي در شكر گذاري توشه آخرت، كه به 

 از اين بيشتر نيافت:سرزمينهاي دور و نزديك كرده بود  خداوندي كه او را شاه آنهمه 
شادي  زمين را آفريد، كه مردم را آفريد، كه خداي بزرگ است اهورا مزدا كه اين آسمان و “

  .شاهكارادبي جهان يك شاهكار ادبي، شايد كوتاهترين ” را براي مردم آفريد...
شق نيز ايران سرم درهمين سالهاي پيش از انقالب ـما كه زماني همه اينها را داشته ايم   

 ـاجتماعي را برگزيده بودند  ، مانند مالزي، كه راه تند توسعه اقتصادي و كشورهائي مي بود 
زنده كردن افتخارات باستان آرزوي  ؟ هشتاد سالي پيش درآينده خود جه مي خواهيم ببينيم

بيداري سختي انداخت. سي سال پيش مي   ايرانيان شده بود؛ سوم شهريور آن خواب را به
مثل برف “آن قدرت را  بيست و دوم بهمن  اتمي جهان بشويم؛ پنجمين قدرت غيرخواستيم 

انقالب  فرمانرواي ايران در صادركردن  كرد. بيست سال پيش بلند پروازي گروههاي” آب

سركشيدن جام زهردر شنزارها و تاالبهاي  اسالمي و رسيدن به قدس از راه كربال بود كه با
  عراق فرو رفت. مرزي 

غرافيائي غم انگيز ما تقريبا هرچه هست گريختني است. بدا به جفرهنگي و  پيراموندر   
بخواهيم خود را از آنان بشمريم. تنها تركيه است كه يكبار ديگر در صد و  باز  حال ما اگر

خوري براي ما دارد. بخش مهمي ازجامعه تركيه مي كوشد  ساله گذشته سخن بدرد  پنجاه
 ـ بزرگي براي ماست. جهان اسالمي ين از نظر روانشناسي كمك ا بپيوندد و به اروپا

غايت زندگي است. چيرگي  هنوز درمرحله پيش از كشف خوشبختي به عنوان  خاورميانه اي
خفقان هزار  وافتادن بختك گذشته بر اكنون و آينده، توده هاي عرب را در  مذهب بر تفكر،

ژه ايران پاياني براي آن نمي توان ديد )ايران مي دارد كه برخالف تركيه و بوي ساله اي نگه
همه حكومت ارتجاعي مذهبي، تنها جامعه عرفيگراي جهان اسالم است، و همين بس كه   با

عرفيگرائي  اسالم بيرون بكشيم و ديگر خود را با اسالم تعريف نكنيم. معني را از جهان  خود
  جز اين نيست(.

شاخصها مي توان دريافت. اما يكي از آنها،  را از بساعربي ـ  بينوائي اين فرهنگ اسالمي  
هاي بزرگ انساني، مايه هاي الهام، نامهائي  بس است: اندک بودن سرمشق آشكارترينش، 

درمردمان بويژه در جوانان برانگيزند. مردان و زنان بزرگ در  را كه بويه پيشتر و باالتر رفتن 
بيشتر آنان در واقع به  شوند بسيار بوده اند. اماشناخته مي  اسالم  كشورهائي كه امروزجهان

دليل از ميانشان كساني كه بتوانند از  اسالمي وصله شده اند و بهمين ـ  عربي اين جهان
را بخورند چندان  آئيني مذهبي بگذرند و مهر قبول مراجع سياسي و مذهبي  صافي راست

را  ني مي آموزند كه ملكه سبا چنان تنگ است كه در يمن به دختران دبستا نيستند. عرصه
قرآن آمده است به عنوان سرمشق خود بشناسند و در ايران براي نامگذاري  كه نامش در

و قرارگاههاي سپاه پاسداران درمانده اند. صدها ميليون انسان با يكي دو   اسالمي لشگرها
اي جهاني تاريخي دستكاري شده دوردست، روياروي چالشه نام و يك خاطره  كتاب و چند

  مي آفريند. هر سالش بيش از صد سال آنها  رفته اند كه در
 
 

 غرافيائي غم انگيز ما تقريبا جفرهنگي و  در پيرامون
باز  هرچه هست گريختني است. بدا به حال ما اگر

 بخواهيم خود را از آنان بشمريم. 
 

 كه بي آرمان، بي  از ايراني نمي توان انتظار داشت
. ما به عنوان يک ملت نمي توانيم بلندپروازي، باشد

پائين بيندازيم و زندگي خود را بكنيم.  سرمان را 
از ما  تاريخ، وبهمان اندازه، جغرافياي ايران دست

 برنمي دارد. 
 

 در    ,رستگاري ما در بزرگي و تمايز ما خواهد بود
جامعه و سياست و فرهنگ، و       excellence واالئي 

كند وهمه مردمان اين  كمک زايندگي اقتصادي كه 
منطقه را باال بكشد. پس ازيک دوره طوالني كه سطح 

انديشه و اخالق در راهنمايان فكري و سياسي،  پائين 
رسيدن به  جامعه ما را از شناخت واالئي، از ميل

بهترين ناتوان كرد و همت ملي ما را به  باالترين و 
ايده  به آن،  واالئي و رسيدن پستي كشانيد، شناخت

 برانگيزنده اي است كه ما را از گذشته و پيرامون 

 .   نزديک خودمان بدر خواهد آورد
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را به اين خاطره تاريخي ببنديم و فرهنگ خود را  ما يك نسل پيش خواستيم آينده خود  
نه ازآن كمتر، ابتذال و بينوائي مادي و معنوي  آورديم و زنده كنيم، و مرگ با آن مرده ريگ 

هر تبهكاري و حماقتي است؛ و  شهادت بيان شد كه جواز در  ور. ايده برانگيزنده ماشرم آ
سيردن سررشته كارها به نيروهاي غيبي  مسئوليت فردي و  نظام ارزشي ما در وانهادن

ضريح و خوردن آجيل،  سينه زني و دست يازيدن به  و خالصه شد كه با انداختن سفره
فرمانروايان  حاجت نيازمندان برنيايد، بهرحال منظور  كه اگرهم ـمشكل گشائي مي كنند 

كه به نامش آنهمه زيان مالي و سياسي به كشور زدند،  بر مي آيد. استقاللي دستاربسر
جنگ سرد كه استقالل، كاالئي ريخته برسر بازار شده  از دگرگون شده جهان پس درفضاي 

يوه را با دالر مي سنجيدند. كشندگان كه مردم نرخ سبزي و م رساند بود، ايران را به جائي 
و نام كشتگان ناشناس و بيهوده يك جنگ تهاجمي  بشمار رفتند  سادات، افتخارات ملي ما

شهيدپرور شد. )از امت شهيد پرور جز  و خيابانهاي امت  شكست خورده زينت بخش كوچه
  شهيد شدن چه هنري ساخته است؟(

نه اين افتخارات را  بر ايراني گران مي افتاد. ما اينهمه حتا در گرماگرم انقالب و جنگ  
دريوزگي كه به بهاي ـ دريوزگي از سوريه و سازمانها تروريستي عرب را  الزم داريم نه 

دانيم، نه زور شنيدن از  نشانه قدرت ملي خود مي ـشود  پرداخت هاي گزاف به آنها مي 
آخوند و جهان بيني آخوندي  المي وحكومت اس قدرتمندان را استقالل مي شناسيم. اسالم و 

ديگر پاسخي براي اين  و آنچه داشته است با قدرت تمام به مردم ما عرضه كرده است 
  به چه كاريم ندارد. پرسش كه ما در اين دنيا

 
كه بي آرمان، بي بلندپروازي، باشد. ما به عنوان يك ملت  از ايراني نمي توان انتظار داشت   

پائين بيندازيم و زندگي خود را بكنيم. تاريخ، وبهمان اندازه، جغرافياي  را سرمان نمي توانيم 
برنمي دارد. در سراسر سده نوزدهم و بخش بزرگتر سده بيستم، جغرافيا  از ما  ايران دست

كرد. از هنگامي كه توانستيم به بركت سياست خارجي  سرنوشت ما را تعيين مي  بود كه
مسئله حياتي سياست خارجي و امنيتي  هه چهل سده گذشته محمد رضا شاه از د استثنائي

خفه كننده تاريخ، تاريخ  كنيم و خطر هميشگي از شمال عمال برطرف شد، وزن  ايران را حل
مان را  شده، بر سياست و فرهنگ ما افتاد. ما بخش به بن بست رسيده تاريخ  بد انتخاب
ن و خطا و بيراهه و نيمه راهه رفتن ساختيم. درحالي كه پس از صد سال آزمو آرمان خود

پاره اي از   سرانجام به شاهراه تمدن باختري نزديك مي شديم، تصميم گرفتيم باز  داشتيم
 اسالمي بشويم. جهان

نمي بود. اما     چندان نا آشنا  اكنون به حالي افتاده ايم كه براي پدران صد سال پيش ما    
براي ايراني، تنها هزار و  تاريخ ديگر اوت كرده است.جغرافياي ما بسيار تف نقش تاريخ و 

به كار آينده ما نمي آيد. با افزايش  گذشته از بخش كوچكترخود چهارصد سالي نيست كه 
اسالمي آخوندي، مردم آموخته اند كه ديگر  حكومت آگاهي و زير تكان بيداركننده انقالب و 

درسهائي از آن بگيرند )اسالمي و  ه چه ك مي دانند  در پي زيستن تاريخ نباشند و بهتر 
؛ آخوند است كه در  در قدرت، آخوندي است آخوندي هردو يكي است؛ جلوه راستين اسالم
دارد و ظاهر شريعت است كه در حكومت  حفظ ظواهر شريعت بيشترين سود پاگير را

 اسالمي است همه چيز است(. 
مرده مي شد امروز بزرگترين فرصتي است جغرافياي ما كه براي نسلهاي پياپي، لعنتي ش    

 )وضع ما بي شباهت به لهستاني هاي آن زمان نبود. ظريفان مي گفتند برتابلو  داريم.  كه

 آماده معاوضه حاكميت استفاده نشده با محل“ورشو نوشته است  بزرگ آويخته بر دروازه 

 يگرش خليج فارس،يك سرش اورال است و سر د در سرتاسر منطقه پهناوري كه ”(. بهتر

 آسياي مركزي و ايران يكبار ديگر جاي يك اقتصاد پويا و يك فرهنگ زاينده خالي است. 

 يك تواند مي بارديگر مي توانند در يك فضاي اقتصادي و فرهنگي بهم بپيوندند. ايران 

ه بزرگي ك  شاهراه بين المللي بشود و چيزهائي هم براي گذار از آن درميان باشد. توده هاي
گذارند، ايران پس  در آسياي مركزي و قفقاز و افعانستان دارند به يك معني پا به جهان مي

خواهد بود براي رسيدن  از انرژي جمهوري اسالمي را كه همچون فنري رها شده، سرشار از 
 زندگي بهتر، الزم خواهند داشت.  به بقيه دنيا، به 

بهترين ژئو  زجمله در آن سوي خليج فارس،ايران ميان دو دريا با سيزده همسايه، ا     
دارد. همه راهها مي  جغرافيائي را از شبه قاره تا مديترانه در اين منطقه پوليتيك يا سياست 

وتوانائي بالقوه اقتصاد ايران  از آن بگذرد. زايندگي فرهنگ تواند، و در شرايط عادي مي بايد، 

ناگزير است آينده بزرگي داشته باشد.  ايران  رقيبي در اين گوشه دنيا براي خود نمي شناسد.
چين و هند است كه هر چه  مانند  .چشمه اي است كه هزارها سال همچنان جوشيده است

آن ندارد و  سال ركود تاثيري در  بشود، نيروي دروني شگرف آن هست؛ صد سال و پانصد
چين و هند است و  بسيار كو چكتر از در نخستين فرصت از هر سو سرازير مي شود. ايران

بود. گردش روزگار بار ديگر ايران را در  بزرگي آن تنها در همكاري نزديك با ديگران خواهد 
باز با ما مي توانند مستقيما و  آسياي مركزي و قفقاز منطقه طبيعي ما قرار داده است. مركز 

مي توانيم      ديگرما بسياري از آنچه را الزم داريم از يك داشته باشند. از نزديك دادوستد 
خواهد آمد كه در شمارمردمان و قدرت خريد و ظرفيت  پديد  بگيريم و از مجموع ما بازاري

 توسعه چيزي كم نخواهد داشت.
اقتصادي كه به زور  در خاور ما جين و هند، با همه دسترسي جهاني خود، به اين مجموعه    
چه اقتصادي، از بازار  ز نظر ارتباطي وچه ا ـبرگرد هم مي آيد نيازمندند  رافيا دارد غج

واقعيتي در دسترس است و ايران  افسانه اي بار ديگر” ابريشم راه “دادوستد تا منبع انرژي. 
نامحدود، و به قول انگليسي ها حدش به  همه ما در قلب آن قرار دارد. امكانات رشد براي 

ن، نوجو و تشنه آموزش، و نشسته بازرگا و  آسمان است. آنچه ما به عنوان يك ملت كاالساز
همت شايسته اينهمه  مناسبي الزم داريم،  برمنابع اندازه نگرفتني، در چنين فضاي

  رسيدن وانجام دادن.  موهبتهاست : بلندپروازي همراه با اراده
خود نشده است، به اين معني كه  ايراني، مانند هر ملتي كه مغلوب تاريخ وجغرافياي  

آفرينندگي باز نايستاده است، شايستگي بهترين  را دوام آورده است و از زگار موقعيتهاي ناسا
رسيده است. ما بيش از هر ملتي در تاريخ جهان  آن سطح تمدني را دارد كه بشريت به 

راه دوهزار ساله هجومها تا سده  رويم. از چهار  غرافيا بشمار ميجنماينده پيروزي بر 
و غنيمت جنگ سرد  امپراتوري اروپائي در سده نوزدهم،  ن دوپانزدهم، به كشور پوشالي ميا

تاريخ ما  بيشتر تاريخ ما در قصد جان اين ملت بوده است.  در سده بيستم، جغرافياي ما در
نداشته است و از هزار و چهارصد سال پيشن برضد عنصر ايراني و  نقشي مهربانتر از اين

امروز در سده بيستم گرفتار چنين حكومت باور ائي كه جاست، تا  مذهبي ما عمل كرده غير 
   نكردني هستيم.

توانائي بالقوه ما  ناگفته پيداست كه آرزوهاي ملي ما در گذشته تناسبي نه با ظرفيت و  
بازسازي ” بلندپروازي” ميان نيازهاي فوري ما را برآورده است. از اين داشته است و نه حتا 

يك نكبت ” انقالب باشكوه” مسلمانان در زير درفش بسيج جامعه بر الگوهاي اسالمي و 
همين جا آغاز شود. ما به پائين  بايد از تمام عيار بوده است و هر بازانديشي آينده ما مي 

بايد از آنچه ما را به  كشيدن خود مي  ترين سطحي كه مي شد فرو غلتيده ايم و براي باال
هنوز  ان سياستگران و روشنفكراني كه سخن اين روز انداخت فاصله بگيريم. يك نگاه به

است و تاخت و تازشان در ميدان سياست  دلمشغولي شان پيش انداختن گرايش ملي مذهبي
  دهد كه چه اندازه كار داريم. به اصالح ديني ختم مي شود نشان مي و انديشه، 

جامعه و       excellence در واالئي    ،رستگاري ما در بزرگي و تمايز ما خواهد بود  
كند وهمه مردمان اين منطقه را باال  زايندگي اقتصادي كه كمك سياست و فرهنگ، و 

انديشه و اخالق در راهنمايان فكري و  پائين بكشد. پس ازيك دوره طوالني كه سطح 
بهترين ناتوان كرد و  باالترين و رسيدن به  سياسي، جامعه ما را از شناخت واالئي، از ميل

برانگيزنده اي است  به آن، ايده   واالئي و رسيدن به پستي كشانيد، شناخت همت ملي ما را
اي  ما ملت قابل مالحظه  .   نزديك خودمان بدر خواهد آورد كه ما را از گذشته و پيرامون

پيش بر جهان دور و نزديك تاثير گذاشته ايم. درطول همين نسل  هستيم. از سه هزار سالي
ما خود را به   تند وبيش از اينها خواهند آموخت؛ وبسياري به دنبالآموخ از ما ادب بسياري، 

  انداختند. چاه
دستاوردها شناخته شويم و بسياري  بتوانيم به بسياري در ما آن اندازه مايه هست كه هنوز  

به باالترينها برسيم و در جاهائي از  پيشرفت بشريت بگذاريم. بايد با همه نيرو سهمها در 
والف بيهوده نيست. چند ملت درزير چنين حكومتي  روياپروري نيز درگذريم. اينها  باالترينها

 سرزندگي از خود نشان دهند؟  مي توانند اينهمه جوشش انرژي و
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