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 یشگفتارپ

 

ت ایران در نظر گرفتم، کل واقعيت آغازگاهِ بازنگري در کلِ حقيق به عنوانِالب اسالمی را من انق»
گفتگو در مورد »داریوش همایون ـ « )را تقریباً زیرورو کنيم. يزچ همهبایستی شروع کنيم و اینجا  از ایران، ما

 (ـ سایت روزنه« تاریخ معاصر ایران

نشر بنياد داریوش »که توسط  مضمون دفتر حاضر استعبارت فوق موجزترین کالم در معرفی 
هاي  یک زندگانی و پرسش»گردد. کتابِ  عرضه می« خواهی همایون ـ براي مطالعات مشروطه

که   موضوعاتی برگردبر زمينۀ تاریخ، سياست و فرهنگ ایران و  است ییها مصاحبهمجموعه « شمار یب
ز انقالب اسالمی را به حرکت واداشته است. اثر هاي پس ا دیگر مردم این کشور و خاصه نسل بار

وقفه،  از ماندگارترین گفتگوها با داریوش همایون که طی سه دهه متمادي و بی است اي یدهبرگز
هاي گوناگون و  ها و نگرش ، سخنگویانی از گرایشیجمع ارتباطها و وسایل  سازان رسانه توسط برنامه

 تماعی، فرهنگی و سياسی، با وي صورت گرفته است.هاي مختلف اج از سوي فعالينی در حوزه

که به این کل « يزچ همهبازنگري در کلِ حقيقت و کلِ واقعيتِ ایران و زیرورو کردن تقریباً »اگر 
کوشی در راهِ آن باید با سنگينی وزن  گردد، به جد گرفته شود، دشواري این بازنگري و سخت بازمی

ارز با  تراز باشد؛ هم اي پرالیۀ فرهنگ مردمان آن سنجيده و همو ژرف  تاریخ سرزمينی هزاران ساله
زیر بار آن خم   ، به گفتۀ داریوش همایون؛ کمرشبازهم کهتاریخ و فرهنگ ملتِ ساکن در سرزمينی 

اما گردنش همچنان افراشته است. در برابر درازاي تاریخ و وسعت و عمق فرهنگ ملت ایران، آن دین 
نگرشِ دینیِ خاصی از آن، با همۀ صورتِ مهم و اهميت واقعی که امروز به خود  و انقالبِ برخاسته از

گرفته است، جز یک نقطه نيست. با همه قدرت و تأثيري که انقالب اسالمی و پيامدهاي آن براي 
ایران داشته است، اما در برابر هيبت این تاریخ دراز و فرهنگ پر الیه، در برابر دستاوردهاي آن و 

که قدر  تاریخیبا اهميتی  نيست، اما« گاه»، بيش از یک اش رفته دست ازي بزرگ و کوچک ها فرصت
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دید و سنجيد که در ناآرامیِ برخاسته از « به خود آمدنی»مطلق آن را باید در قدرت تکان و ژرفاي 
 است. یافته تجسمرا در ایران در برگرفته تبلور و  يزچ همهبحرانی که همگان و 

بود و  همگامان، از نگاه داریوش همایون، نه فرارسيدن شامگاه براي  انقالب اسالمیاهميت تاریخی 
بود. براي  نه آغاز سحرگاه براي دشمنان. از دیدگاه وي انقالب اسالمی لحظۀ رودررویی ما با خود می

و  تجربه مثابه بهفهم درست این فراگيرترین رخدادِ تاریخ معاصر ایران و درک جایگاه پراهميت آن 
کردن و جدایی انداختن ميان ملت بخش  بخش داریوش همایون، نخست پروندۀاز نظر  عمل مشترک،

شد. روش تفکيک و تفریق مردم ایران از یکدیگر، پس از آن تکان بزرگ و به  ایران، باید بسته می
ن عوالمِ توانست حفظ کند که هنوز در هما خود آمدن، اعتبار خود را تنها در افکار و منش کسانی می

اند. نگرشی که اگر به گذشته بنگرد جز پاک کردن دامن  هاي پيشين خویش درجا زده انقالبی و نگرش
بيند و اگر به جلو نگاه کند، جز گرفتن  است، نمی داده رخخود از سهم و مسئوليت خویش در قبال آنچه 

دامن زدن به فرهنگ  دیگران از عهدۀ هيچ، مگر دشمنی و ستيز و يسو بهانگشت اشاره و اتهام 
آن نگرش و این فرهنگ و یکی  از به دورآید. داریوش همایون،  ، برنمی«خودي و غيرخودي»بویناک 

ترین مخالفان هردو، در سه دهۀ پایانی زندگانی خویش در تالش براي تبيين معناي  از سرسخت
ه تاریخی مشترک ملت یک تجرب مثابه بههاي فرهنگی انقالب اسالمی  تاریخی و آشکار ساختن ریشه

سخنرانی خویش، در  ، در سالگی 80ایران بود. وي هفت سال پيش در مراسم بزرگداشتش به مناسبت 
 توصيف این رویداد تاریخی، گفت:

هستيم زیرا سی سالی پيش در ایران انقالب اسالمی روي داد که پس از نخستين اینجا  ما امشب در»
 یروروزرا  يزچ همه 1357بهمن  22 .ین رویداد تاریخ ایران استتر حمله عرب و ایلغار مغول ویرانگر

سانی از تب و تکان انقالب به خود آمد فرصتی به همان اندازه شگرف کرد و هنگامی که این توده ان
که به گفته مشهور براي هر فرایافتی  ما با موقعيتی روبرو شدیم که یونانيان. در برابر خود یافت

ناميدند. کائوس حالت پيش از آفرینش است، پيش از آنکه  می chaos کائوسداشتند،  اي می واژه
شناساند  ساخت و می که ما را می جهان هستی، هست بشود. آن انقالب، ورشکستگی سرتاسر آنچه بود

اجتماعی گرفته تا رفتار شخصی. ما  رابطهبينی و فرهنگ رایج؛ و از  ـ از سياست گرفته تا جهان
تاریخی، خود را برهنه کردیم. آنچه را که در واقعيت  لحظه یکه و یک ملت در یک جامع عنوان به

 ردبرگِخود شده بودیم بيرون ریختيم. انقالب اسالمی تنها پایان یک رژیم و یک سلسله نبود که یا 
خواستند  که می ها آنش بگریيم. ميدان نبردي ميان  کنيم یا بر سر گور کوبی يپا جانش یبپيکر 
شدن  یروزبرزـ بر هم خوردن و . بيش از هر چيز کائوس بود ي خود را برگردانند نيز نبودها گذشته
 .ها بسته بود هاي ما که به جان ، از جمله گذشتهيزچ همه

اي ببينم تا  آبستن جهان تازه عنوان بهسه دهه پيش به نظر من آمد که ایران پس از انقالب را بيشتر 
 «(بيرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم»)داریوش همایون .« سو، ميسر ساخته بود امتداد آنچه انقالب را، از همه
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و از پرده برون افتادن  اش دهنده ميان واماندگی عریان ملتی در برابر هيبت تاریخی رویاروییِ تکان
 ناآرامی، است، ما ایرانيان را بار دیگر دچار بحران و  نه از عهده و نه از پسِ آن تاریخ برآمده که ینا

وجدان ساخته و سراسر به تردید و شک نسبت به خویش  ينیشرمگبرآشفتگی روان، خلجان روح و 
 یناآرامبراي ما ایرانيان بار دیگر زمانه زمانۀ «. يزچ همهتقریباً »انداخته است، به تردید و پرسش از 

 است یمصداقضر نمونه و . دفتر حااست يا زمانهپایان نشانگر چنين  شمار و بی هاي بی و پرسش است
که تا جایی که چشم  ها هایی برآمده از پاسخ ها و درس هر این زمانه را بر خویش دارد، با آموزهکه مُ

 خواهد آمد.« جهان تازه»توانِ دیدن دارد، سخت بکار این ملت و مردمان در به دنيا آوردن آن 

ن با داریوش همایو است ییگوهاگفتاز   مجموعۀ برگزیده« شمار یبهاي  یک زندگانی و پرسش»
سطور پيشگفتار کتابی که از این گفتگوها برآمده است، ناگزیر به هنگام  توسط جمعی از ایرانيان.

دهندۀ  گران و یک پاسخ نگارش، جانشين زبان و بيان دیگران شده است؛ زبان گروهی از پرسش
و به  ناشر آثارش عنوان بهو آرزوي ما  خود و به ميل رسم بهبود،  که اگر هنوز در ميان ما می تنه یک

ها  و البته به طبيعت پاسخ مند شده بود اعتبار جایگاه برخاسته از اعتمادي که در نظر دیگران از آن بهره
تردید  شد. بی ، این سطور باید به قلم وي نگاشته میها آنو انسجام فکري و مبانی روشن بازتابيده در 

نگاري مطلع و  پرتجربه، روزنامه ياستگريس عنوان بهاریوش همایون چون د ییاستثناتنها از عهدۀ 
کنندگان و  و ایستاده بر بلنداي نظر و سياست و برخوردار از حس اعتماد و التزام درونی مراجعه بادانش

شمار و در موضوعات بس  هاي بی که چنين از دل پرسش آمد پرسشگران به شنيدن سخنانش، برمی
تصویر سراسري و کل منسجمی ارائه و به روشن ساختن  همپراکنده و دور از  متنوع، همچون اجزاء

شان و در  ایرانيان در برابر خود، کشور و ملت ت کشور و ملت یاري رسانده و تعهدوضعيت و موقعي
 درشان در قبال آینده را ترسيم نماید و  شان را یادآور و خطوط کلی مسئوليت برابر تاریخ و فرهنگ

 استوار است را در پيشگفتارِ چنين اثري بازگوید.  ایی که آن کلِ یکدست بر آن ل پایهاصو یتنها

مدار، دیگر در ميان ما نيست و ما، با التزام  روزگارِ کج حکم بهاما داریوش همایون، آن پاسخگوي دانا، 
همۀ  رغم هبکه داوطلبانه و با سربلندي،  به تعهد و پذیرش مسئوليتِ حفظ و تداومِ انتشار آثارش

ایم. ما از خودِ  مداري روزگار درآمده ایم، از درِ رودررویی با کج رده گرفتهمشکالت و امکانات اندک، بر گُ
ایم؛ که اساساً پردۀ همت را باید بسی باالتر از امکانات گرفت و به هراندازه که همت  آموخته« استاد»

ز کن است با گستاخی و جسارت پهلو زند، ادهد، کوشيد و با چاشنی قدري تهور که گاه مم ميدان می
نياز از چنين  داریوش همایون، بی يجا بهو نگارش این پيشگفتار،  عهدۀ روزگار و از پسِ آن برآمد

خواهيم مصداق  اما ما همراه و همگام با بسياري ایرانيان دیگر نمی؛ آميزي نبوده است جرأت جسارت
زادگان سراسر ساختۀ  بيشتر آدمی»اشان گفته است:  ارهآن آدميانی باشيم که داریوش همایون در ب

مان حکم  آرزو، عزم و همت« روزگارند، به این معنی که تأثيري شناختی بر روندها و رویدادها ندارند.
آشکارا روزگار را به درجاتی »که  درآیيم، یا حداقل از آنان بياموزیم یآن« شمار اندک»کند که جزء  می
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بينيم که داریوش همایون از طریق نظر  ما در عمل می «(من و روزگارم»یوش همایون ـ )دار« دهند. شکل می
ناپذیري از عهدۀ تأثير بر روزگار و بر بسياري از ما ایرانيان  و اغماض  و قلمش به درجات شایسته

أثير را هاي او دامنۀ این ت ها و نوشته دهد تا با ادامه انتشار گفته برآمده است و این به ما اميد می
 تر کنيم. ه گسترد

و در جاي خود، از قدر و ارزش پرسش و همت پرسشگران حاضر در این  باري در مقام چنين جانشينی
ها، در حقيقت از دل و  و در طرح پرسش که در خرج این همت ستودنی گذشت توان و نباید بی اثر نمی

ميهنان، همفکران و یا  از هم جماعتی هاي یمشغول دلهاي گوناگون سخن گفته و  از زبان گروه
را  يپر ابتکارهاي  صَرفِ این همت راه موازات به ؛ واند ، آشکار کردههراندازههموندان خویش را، به 

هاي مختلف اجتماعی، در سطوح گوناگون، با  براي برقراري رابطه و تبادل فکر ميان گروه
ق نيز در استقرار و استوار ساختن روش اي از فرزانگان روزگار ما گشوده و از این طری دهنده پاسخ

ابزار دیگري براي برقراري رابطه و فهم بهتر یکدیگر، سهم خود را  عنوان بهگفتگو و پرسش و پاسخ 
 اند. تر برده اش گامی پيش و جامعه ایرانی را در زیست متمدنانۀ فرهنگی  گذاشته

توان یافت که  سشگران، کمتر کسی را میتوان گذشت که از ميان پر از این یادآوري نيز نمیاینجا  در
هاي خود  فرصتی براي گفتگویی با داریوش همایون را جستجو، یافته و در آن فرصت به پایان پرسش

هاي  رسيده باشند. کم نيستند کسانی که حسرت مالقاتی دیگر و فرصتی دوباره براي گذاشتن پرسش
چالشی سرسختانه با فردي  قصد بهند. چه کسان که دل نداشته باشه در برابر او را ب تر يقعمبيشتر و 

هایی پس از انقالب اسالمی بيشترین  هاي بسيار تا سال ها و نوشته که به گفتۀ خودش و به گواه گفته
در برابر داریوش همایون، وي را نجسته و در  مماشات یبو جدالی   ت اقامهو به نيّ دشمنان را داشت

 عنوان بهرا،  داده رخدانایی فرود نياورده و آن رودرروییِ  «دشمن»ن انتها سر احترام در مقابل چني
 اي درخور باليدن براي خود، ثبت نکرده باشند. لحظه

اي گرفت از سه دهه ایستادگی در برابر چالشگري  توان نمودار و چکيده بدین معنا دفتر حاضر را می
طلبان و حتا کسانی از  دوستان یا تجزیه اندیگران از چپ و راست، از مذهبی و غيرمذهبی، از ميان ایر

هاي  راهه هاي حکومت اسالمی، به کج مقدار با بدترین جناح که از سر بيزاري و در رقابت بی وطنان هم
در این منظرگاه داریوش همایون را  ؛ واند بينانه افتاده و با دشمنان ایران همراه شده سياسی تنگ

صل حفظ ایران و بازگرداندن ایران به مسير ترقی، توسعه و توان دید؛ استوار ایستاده بر ا می
ایم که در طول این سه دهه داریوش  خواهی و بيرون بردن دین از گفتمان سياسی. نشنيده آزادي

ها و ادعاها، به انتظار، دعوت و خواست  همایون، براي چالشگري خویش و پاسخگویی به پرسش
 گفته و ميدان را خالی گذاشته باشد.« نه»اي،  گستره اي با هر کسی، در هر مقام و یا رسانه

هاي روشنگرانه دفتر حاضر است که با  ها و بيش از همه پاسخگویی ها، چالشگري حاصل آن پرسش
تفکيک قطعی ميان  که آن باوجودآن فراهم آمده است.  ۀگان ششهاي  ها، فصل الهام از سرشتِ پاسخ
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که موضوع اصلی هر فصلی در فصل دیگر  يا گونه بهنه، هاي جداگا ها در فصل ها و پاسخ پرسش
رد تابشی نيافته و تکراري صورت نگيرد، ممکن نشده، اما این مانع از آن نگشته که هر فصل برگِ

آور نسازد. عنوان هر  بندي کتاب را الزام محوري شکل نگيرد، مضمون خاص خود را نيابد و بخش
وار از موضوعات  اشاره يبند جمعیک  مثابه بهو  ن فصلفشردگی از آ یتدرنهافصل، همچون شرحی 

با حوادث  یهسو همههاي  و درگيري ها یمشغول دلمتنوع و شناور در ذهن پرسشگران و برخاسته از 
که در وضعيت بحران و  است يا جامعهگذرنده که ویژه  سرعت بهماندگار از گذشته و رخدادهاي روزِ 

رساند تا هر بخش اثر را  برد، به خوانندگان یاري می و همگام، بسر میدگرگونی، هر دو تقریباً همزمان 
، بر بستر دستگاه فکري منسجم حال يندرعکننده نگریسته و  در پرتو محوري اصلی و تعيين

 تر و از فرازي باالتر، در پيوند با یکدیگر ببيند. اي عميق دهنده، آن موضوعات را، در الیه پاسخ

پوشی از ارائه شرح بيشتري در معرفی  که موجب چشم از افزودن به طول کالم تالش در پرهيز رغم به
کتاب، در این پيشگفتار شده است، اما یادآوري و جلب نظر  ۀگان ششهاي  مضمون و محور فصل

بندي گفتگوها و تنظيم کتاب  خوانندگان به برخی نکات و مشکالت در مسير گردآوري متون و بخش
 الزم است:

که بازتاب آن در  است یريتصوو پياده شده از نوارهاي صوتی یا   گفتاري صورت بهمتون  بسياري از
هایی وجود دارد، خوانندگان باید  ساختار برخی از جمالت کامالً آشکار است. در این زمينه اگر نارسایی

 عذر ما را در تالشِ حداکثر براي حفظ اصالتِ سخن بپذیرند.

ه که در هنگام انتشار بيرونی نخستين، عموماً توسط خودِ پرسشگران، هاي جداگان در عناوین مصاحبه
رود که متن مصاحبه در  اند، تغييري داده نشده است. گاه با توجه به عنوانی این انتظار می تعيين شده

طلبيده است. براي ما،  محتواي آن گفتگو جاي دیگري را  که آنفصل معين دیگري جاي گيرد، حال 
 کتاب، طبعاً مضامين، نسبت به عناوین، وزن بيشتري را گانه ششهاي  ها در فصل بهدر تقسيم مصاح

اند مواردي که در طول یک مصاحبه موضوعات  اند. عالوه بر این کم نبوده به خود اختصاص داده
هاي گزینش و  اند. این امر یکی از سختی ، به پرسش و پاسخ گذاشته شدهباهممتفاوت و بدون ارتباط 

هاي مناسب خود بوده است. در چنين حالتی انتخاب نهایی در  ها و قرار دادنشان در فصل متنتقسيم 
و محتواي بخشی از گفتگو که در  عنوان بههاي کتاب، با توجه  تعيين جاي متن گفتگوها در فصل

در  که پيش از این نيز اشاره شد، طور همانتري یافته، صورت گرفته است. البته  عنوان بازتاب سنگين
ها، معيار و راهنماي نهایی، سخن صاحب اثر و انسجام کالم برخاسته  تمام طول راه و دشواري گزینش

 از مبانی فکري داریوش همایون بوده است.

سازد که مراتب  مان ما را بدان ملزم می کران درونی ا دارد، شایسته است و حس سپاس بیدر انتها ج
ـ چون هميشه ـ در فراهم آمدن  تنها نهکه  رج اشراقی کنيمخود را تقدیم حضور دکتر ای قدرشناسی

ساخته است و   این اثر، از آغاز تا مرحلۀ نهایی انتشار، ما را یاري داده و با سخنان مشوقانۀ خود دلگرم
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هاي داریوش  ، خاصه در انتشار و اشاعۀ اندیشهمان اقداماتها و  در همۀ فعاليتهاي ما،   گام تنها نه
ایشان استوارتر شده است، بلکه اساساً، به  ۀکنند دلگرمهاي  دریغ و تشویق هاي بی پشتيبانی همایون، به

 یکپارچهِ خودمان، ایشان  قول داریوش همایون و به تجربۀ چندین سالۀ آشنایی و همکاري از نزدیک
 اي استوار در اشاعه فرهنگ ایرانی، فرهنگ رواداري و مصداقی از خویشکاري بارور و اراده

 پایان از ایشان! اند. با قدردانی بی خواهی در این سرزمين بوده آزادي
 خواهی نشر بنياد داریوش همایون ـ براي مطالعات مشروطه
 2015سپتامبر 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ـ پاسخ از بلنداي نظر و سياست1بخش 

 

 

 

 

 برنامه تاریخ شفاهی

 

 يابه دناي که در آن  زندگانی خودتان و خانوادهکنم که شرح  آقاي همایون خواهش می 
وار  فهرست طور بهرا که داشتيد  ییکارهااید و مدارک تحصيلی و  آمدید و بزرگ شده

 .ذکر بفرمائيد

آمدم. خانواده من از طرف پدري، خانواده  يابه دندر تهران  1928یعنی  1307من در سال ـ  همایون
هاي  داراي سنت شدت بهخانواده مالک متوسط، هر دو خانواده کارمند دولت بود و از طرف مادري، 

مذهبی بودند و بسيار معتقد به دین اسالم و مذهب شيعه. خانواده من خيلی خانواده خوشبختی نبود و 
هاي  ها من در محيط از هم جدا شدند و سال ترم کوچکپدر و مادرم خيلی زود بعد از تولد من و برادر 

کردم تا بعد باالخره پدر و مادرم  زندگی می پدربزرگممادرم، یعنی پيش خویشانم یا غير از محيط پدر و 
 آشتی کردند در چندین سال بعد. باهمبازهم 

من تحصيالتم را، دوره دبستان و دبيرستان و دانشگاه را در تهران گذراندم و از دانشگاه تهران 
وارد  1321تهران را تمام کردم. از سال ليسانس حقوق گرفتم و دوره دکتراي علوم سياسی دانشگاه 

کنندگان  يستأسهاي حزبی که خودم هم جزء  در روزنامه 1329هاي سياسی شدم و از سال  فعاليت
نوشتم.  مطالبی می 1325کنم، یعنی از سال  نوشتم. ببخشيد من اشتباه می آن احزاب بودم، مطالبی می

 ه چند شماره انتشار یافت و بعد تعطيل شد.یک مجله بنام جام جم منتشر کردم ک 1327در سال 

مصحح  به سمتاي شدم و در روزنامه اطالعات  حرفه طور بهنگاري  وارد کار روزنامه 1334از سال 
نویسنده  يزود بهمترجم سرویس خارجی آن روزنامه شدم و  1335چاپخانه مشغول کار شدم و در 
ات شدم و سردبير قسمت امور خارجی روزنامه. در المللی روزنامه اطالع سرمقاالت خارجی و امور بين

آن کار را انجام  یچند سالهاي جيبی فارسی اقدام کردم و  به انتشار اولين مجموعه کتاب 1340سال 
ً در موسسه مطبوعاتی ایرانی  دادم و بعداً کسان دیگري آن کار را دنبال کردند و موسسه باقی ماند. بعدا
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نماینده موسسه در آسيا برگزیده شدم و دو سالی کارم سرکشی به  تبه سمـ آمریکائی فرانکلين 
ادارات مختلف آن موسسه در آسيا بود، یعنی در کشورهاي آسيائی بود. موسسه غيرانتفاعی بود که 

 ناشران آمریکائی تشکيل داده بودند و در ایران شعبه بسيار مهم و نيرومندي درست کرده بودند.

هایم در  به سبب فعاليت 1343کردم. قبل از آن در سال  يگزار یهپاندگان را یآروزنامه  1346در سال 
تشکيل سندیکاي نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران، با موسسه اطالعات دچار اختالف شدم، 

و  یرعاملمدچه بگویم، از روزنامه اطالعات اخراج شده بودم. در روزنامه آیندگان حدود ده سال هم 
با تشکيل حزب رستاخيز  1354ت تحریریه و هم نویسنده سرمقاالت بودم. در سال هم رئيس هيئ

 یکاجرائی حزب فعاليت داشتم.  يئتههاي حزبی شدم بار دیگر و مدتی در  ملت ایران وارد فعاليت
وزیر  عنوان بهبه عضویت کابينه انتخاب شدم  1356حزب بودم. در سال  کليردب مقام قائم یسال

، بعد از روي کار آمدن دولت نظامی، 1357و در اواسط آبان  1357نگردي تا شهریور اطالعات و جها
دستگير شدم و در روز  ینظام حکومت 5ماده  به استنادبه همراه عده دیگري از مقامات رژیم پيشين 

هاي مسلح به محل زندان که پادگان دژبان تهران بود یعنی پادگان  بعد از حمله گروه 1357بهمن  22
نفر بودند و  700یا  600شيدآباد و تصرف آن پادگان، به همراه بقيه زندانيان نظامی که در حدود جم

نفر بودند، از فرصت استفاده کردم و از زندان گریختم. البته چند تن از  26یا  25غيرنظامی که حدود 
ماه در تهران  15ن ها اعدام شدند و م عموم آن متأسفانهدوستان زندانی ما شناخته و دستگير شدند و 

محرمانه خارج بشوم، بار دوم  طور بهسعی کردم که از کشور  دو بارمختلف، و  يدرجاهامخفی بودم، 
ها  به اروپا. در طول این سال ازآنجاسرانجام موفق شدم و از طریق کردستان به ترکيه رفتم و 

تشکيالتی و حتی تروریستی هاي مختلف سياسی و مطبوعاتی و نویسندگی و  هاي من در زمينه فعاليت
عضو مؤثر و یکی از گردانندگان اصلی سازمان مخفی  1328تا سال  1322خيلی زیاد بوده. از سال 

نشاندگان خارجی در ایران، هيئت حاکمه وقت ایران، و عناصر وابسته  تروریستی بودم که بر ضد دست
هاي احزابی که ما  به ساختمانکرد و عملياتی از قبيل پرتاب بمب  به خارجی دیگر، فعاليت می

فلو »دادیم وابسته به خارجی هستند و از این قبيل، از آن سازمان سر زد. یک سال، یک  تشخيص می
کنم تنها ایرانی  نگاران است و گمان می گرفتم که مخصوص روزنامه« نيمن فلوشيب»بنام « شيب

ضو هيئت امناء مؤسسات متعددي را گرفتم، در هاروارد تحصيل کردم، ع« فلو شيب»بودم که این 
 ها و از این قبيل. مقاالت و سفرنامه شماري یببودم و چندین رساله و کتاب هم نوشتم و تعداد 

 تا زمانی که شما خودتان را  1320هاي بعد از  آقاي همایون خودتان ذکر کردید سال
ه باشد، مثالً تواند فعاليت سياسی و اجتماعی داشت یک انسانی که می عنوان بهشناختيد 

بود و چه تجربياتی پيدا کردید که بعد توانستيد  با اجتماع چه شما یکی جنابعالی، برخورد
 از آن استفاده بکنيد؟

  ما. هاي قبل و بعد از خود مشترک داشت با نسل خصوصيت داشت و یک زمينه نسل من یک ـ همایون
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، این بود که ما فرزندان قراردادحت تأثير همان آغاز زندگی مرا ت   خصوصيتی که نسل من داشت و از
آمده بودیم و تا حمله نيروهاي خارجی به ایران در  يابه دندوره رضاشاه بودیم. ما در دوره رضاشاه 

سالم بود، ما در یک فضاي احساساتی و سياسی مخصوصی زندگی  12من  وقت آنکه  1320
عد از ما، نسل فرزندانمان، آن فضا را تجربه هاي پدرانمان و نه ب کردیم که نه قبل از ما، نسل می

آميزي داشتيم و یک سربلندي نسبت به ایران  ها از ایران یک تصور بسيار اغراق کردند. ما در آن سال
کردیم که نه قبل از ما کسی احساس کرده بود و نه بعد از ما کسی احساس کرد. ما ایران  احساس می
نيروهاي روس و انگليس به آن  که یوقتدانستيم و  ر و سرافرازي میالعاده نيرومند و مقتد را کشور فوق

آسانی به ایران ریختند و ایران را اشغال کردند و ما را تحقير کردند، تأثيري که این ضربه ناگهانی در 
وقت آن تأثير از زندگی ما محو نشد. خود من  العاده بود و هيچ ما کرد و اثري که در ما گذاشت فوق

 12گردد به آن تجربه  ام و آنچه بر من گذشته به مقدار زیاد برمی کنم که آنچه کرده می هميشه حس
سال اول زندگيم و آن بيداري ناگهانی و احساسی که به من دست داده که باید آن تحقيري را  13و 

هاي قبل  ها چه قبل از ما و چه بعد از ما، نسل که شده بودیم جبران بکنم، منظورم این است که ایرانی
ها  ، با پایمال شدن کشورشان توسط خارجيان یا منافع آنبر کشورشانو بعد از ما، با تسلط خارجی 

 هضم قابلخيلی معتاد بودند، خيلی عادت داشتند به این مسئله و فقط براي نسل ما بود که این قضيه 
ل فرزندانمان، خيلی راحت نبود. ما نه مثل پدرانمان، نه خيلی راحت این موضوع را پذیرفتيم و نه مث

توانم بگویم، ولی بدون تکان، بدون یک شوک، بدون احساس وارد شدن یک ضربه، با این  نمی
کردیم، نسل ما تحت تأثير این واقعه بود، اما تجربه  1320موضوع روبرو شدیم. آنچه ما بعد از سال 

ربی دیگر ما که مشترک است با توانم تجربه بگذارم، بلکه زمينه تج دیگر ما، که اسمش را هم نمی
بيان کرد، که یکی برخورد ما با عامل  آن راشود  هاي قبل و نسل بعد از ما، تحت دو عنوان می نسل

هاي  همان سال   همان آغاز و از   دین در جامعه بود و یکی واقعيت همسایگی ایران با شوروي. از
بودم کامالً محسوس بود  شده بزرگبی مذه شدت بهکودکی و بخصوص براي من که در یک خانواده 

ها و  ، عموپدربزرگمام،  شدم و دنياي مذهبی خانواده که من با آن آشنا می ياییدنکه چه تضادي ميان 
هاي کودکی براي  همان نخستين سال   تر بودند وجود دارد. از ها روشن تا حدي پدر و مادرم، گرچه آن

دنياي امروزي و حاال باید بهتر بگویم: دنياي امروزي،  توانم با من این موضوع روشن بود که نمی
 ییباورهایکی بکنم و  ياییدندنياي جدید و دنياي علم و فرهنگ و معرفت آشنا بشوم و خودم را با آن 

ایران غلبه  آن روزهاي  دیگر و تقریباً در همه خانواده شمار یبهاي  ام و در خانواده را که در خانواده
ها،  توانستم در مدرسه چگونگی نزول باران را از جمع شدن ابر هم حفظ بکنم. نمیها را  داشت، آن

 براثرها را تشکيل داده بود و بعد تبدیلشان به باران،  هاي دنيا آن که تابش خورشيد روي آب ییابرها
ه در یاد بگيریم و بياموزم و قبول بکنم و ضمناً توضيحاتی را ک آن رابرخورد با یک جبهه هواي سرد، 

ریزد و  اي یک قطره باران می خواند که هر فرشته هاي مذهبی که مثالً عموي من براي من می کتاب
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هم بپذیرم. این تضاد ميان پيشرفت و علم، با باورهاي رایج مذهبی،  آن راشود،  توليد می ازآنجاباران 
داشتند  باهمشمکشی همان آغاز در ذهن من یک ک   گویم مذهب، ولی باورهاي رایج مذهبی، از نمی

خواهی و دنياي امروزي  قطع به نفع علم و معرفت و ترقی طور بهسالگی این کشمکش  15باالخره در 
فيصله پيدا کرد. پس یک عنصر دیگري که در تشکيل من به آن عنوانی که هستم، سهم اساسی 

دنياي جدید بود، داشت و در ساختن من سهم اساسی داشت، این قضيه تضاد ميان باورهاي مذهبی و 
داشته، در زندگی سياسی من، در تشکيل اعتقادات  یرپاییدو دومين عاملی که در همه زندگی من اثر 

کودکی  یلاوامن و در تعيين راه زندگی من، واقعيت همسایگی ایران با شوروي یا روسيه است. من از 
ی شروع به خواندن روزنامه کردم سالگ 8بودم، شاید در  مند عالقهبه خواندن تاریخ و مطبوعات خيلی 

العاده که همسایگی  آشنا شدم با تأثيرات فوق ترتيب ینا بهخواندم و خيلی زود  سالگی تاریخ می 9و از 
، در تاریخ ایران يجدهمهایران در دویست سال گذشته، یعنی از آغاز قرن نوزدهم و حتی از اواخر قرن 

دومين دهه زندگانيم را به پایان  که آنهمان اول و پيش از    و در جامعه ایرانی ایجاد کرد. براي من از
اي را که از اواخر قرن هيجدهم بر آن  اي ندارد جز اینکه مبارزه برسانم، مشخص بود که ایران چاره

اتحاد  صورت بهطلبی امپراتوري روسيه و بعداً  و توسعه ییجو جهانبود، یعنی مبارزه با  شده يلتحم
ایرانی، محکوم به مستحيل  عنوان بهن مبارزه را ببرد. براي من مسلم بود که ما جماهير شوروي، ای

هایمان را بسيج بکنيم. این براي  شدن و تحليل رفتن در آن امپراتوري هستيم، مگر اینکه تمام نيرو
کنم و هنوز هم معتقد  من یک اعتقاد ثابت شد و نزدیک چهل سال است که با این اعتقاد زندگی می

و تحليل رفتن در امپراتوري همسایه شمالی است  يختگیگس ازهم درخطرکه ایران بسيار بسيار  هستم
استفاده بکنم براي  يرویینطلبی است و باید از هر  و اولين اولویت ملی ما مبارزه با این توسعه

 درصد است و 50در شرایط کنونی احتمال آن بيش از  متأسفانهجلوگيري از وقوع چنين خطري که 
عقاید سياسی من را شکل داد، غير از ضربه عاطفی سوم  آنچهاست. پس  درصد پنجاهخيلی بيش از 

ناپذیر و تحميلی با  اجتناب یاروییرویک مسئله باورهاي مذهبی بود در جامعه و دوم،  1320شهریور 
 طلب همسایه شمالی. و توسعه گسترش طلبامپراتوري 

 رسد که شما یکی از  می به نظر گویيد می ازآنچهم، شناخت آقاي همایون شما را قبالً نمی
اید و طبيعتاً یک چنين  افراد استثنائی هستيد که بلوغ زودرس اجتماعی و سياسی رسيده

داشتم. ن ییآشناشود از دیگران. عرض کردم که من قبالً با شما  تر می آدمی ماجراجو
تر حرکت  را سنگيندیدم، حس کردم که یکی از پاهاي خودتان  را شماامروز که 

 هاي شماست؟ دهيد، این مادرزادي است یا نتيجۀ ماجراجوئی می

بله درست حدس زدید، نتيجه ماجراجوئی است. من در آن سازمان زیرزمينی که تشکيل  ـ همایون
شناختيم، یک سازمان مخفی بود از  بنام انجمن می آن راکه ما  28تا  22داده بودیم بين سال 

شناختند و در  و سال خودمان که تشکيالت سلولی داشت و افرادش همدیگر را نمیهاي هم سن  بچه
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بود در  ها یکائیآمراردوگاه نظامی  وقت آنآن سازمان من ضمن یکی از عمليات نظامی در اميرآباد که 
ا ه دو نفر از دوستان که از آن مين اتفاق بهبود، من رفته بودم  گذاري ينمایران و برگِردش یک منطقه 
ها  ها را بکار ببریم یکی از آن مين جمع بکنيم که آن اصطالح به، یرخاکزاز روي زمين برداریم و از 

ها که شما اشاره کردید، من سه  جوئیمن. بله به سبب آن ماجرا يپا به زیر پایم منفجر شد و آسيب زد
در حدود یک سال از عمرم را ماه از زندگيم را در زندان بودم و  9بار زندان افتادم در زندگيم و حدود 

 همان دليلی که اشاره کردید.   ها بودم به در بيمارستان

 یافتن شما به مطبوعات چطور بود؟  راه 
دادیم یک نشریه ارگان داشتيم و من در آن  عرض کردم من در آن احزابی که تشکيل می ـ همایون

هاي  آن مجله موفق نشد. از روزنامه نوشتم و یک مجله خودم منتشر کردم، بعد نشریه ارگان چيز می
اش  توانستم در هيئت تحریریه نوشتم. در اطالعات، چون نمی ها چيز می موجود استفاده کردم و در آن

شناخت، این بود که از طریق کار  شناختم و کسی مرا نمی راه پيدا کنم در آن موقع، چون کسی را نمی
حدود یک سال بعد توانستم وارد هيئت تحریریه بشوم  یعنی يزود بهتصحيح وارد شدم و خوب نسبتاً 

به هایم را آزادانه بزنم و آیندگان را  اي از خودم الزم دارم که بتوانم حرف و باالخره دیدم که روزنامه
اینکه سواد پيدا کردم یعنی از کالس دوم و در هشتمين  محض بهآوردم. چون از اول زندگيم  وجود

، خودش یختارخواندم که  ن بودم و روزنامه را خيلی دوست داشتم و تاریخ میخوا سال زندگيم، روزنامه
روزنامه گذشته است. زیرا روزنامه سياست امروز است و تاریخ سياست دیروز. این است که یک 

 نگاري و نویسندگی در من پيدا شد. گرایش ذهنی هميشگی تقریباً نسبت به کار روزنامه

 دانم شاید در   زیادي که در نویسندگی، و نمی باتجربهنيد، ک نگاري صحبت می از روزنامه
 اید؟ خبرنگاري هم اشتغال داشته

 خبرنگاري نکردم. وقت يچهنخير، تقریباً  ـ همایون

 تري که در  نویسندگی، مدیریتِ عامل تنها روزنامۀ صبح ایران، شاید با تجربيات عميق
حس کردید که کشورهاي خارجی  توق يچهالمللی داشتيد،  بررسی مسائل خارجی و بين

ها با مطبوعات ایران تماس  مستقيم یا غيرمستقيم و مسئله وابستگان مطبوعاتی آن
 دارند؟

تردید نيست که وابستگان مطبوعاتی کارشان تماس با مطبوعات ایران بود و خيلی سعی  ـ همایون
 کردند که روابط خوبی با مطبوعات ایران داشته باشند. می

 بود که بخواهند چاپ شود در مطبوعات  موردنظرشانخوب، آیا چيزي هم  جز روابط
 ایران؟

نه به آن صورت. براي اینکه مطبوعات ایران هميشه از طریق دستگاه حکومت زیر کنترل  ـ همایون
گرفتند و وابستگان مطبوعاتی  بودند، و اگر الزم بود که جهتی بگيرند جهت را از دستگاه حکومتی می
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ها، به این اميد که از آن مطالب استفاده  شان فرستادن مطالب بود به ادارات روزنامه ثر فعاليتخارجی اک
کردند القائاتی بکنند  شد و یا از طریق ارتباطات دوستانه سعی می شد که عنوان نمی بشود و گاهی می

کردم  که عرض طور همانشدند چون  شدند، ولی عموماً نمی که در معدودي از موارد موفق می
خواستند  هاي خارجی می خبرنگاران و نویسندگان نظرشان به دستگاه حکومتی خود ما بود، اگر قدرت

را  کار یناتر بود برایشان که از طریق خود حکومت  روي مطبوعات ایران بکنند آسان ينفوذ اعمال
 بکنند.

 از کنترل دولت بر مطبوعات صحبت کنيد، این کنترل تا چه حد بود؟ 
داشتم و از نزدیک  ییآشناکه من با مطبوعات ایران  ییها سالکرد، در طول  کنترل فرق می ـ همایون

سالی شدت و ضعف زیادي پيدا کرد. گاهی  وچند يستبدر حدود  50تا  30هاي  یعنی از حدود سال
شد، ولی در عموم مواقع کنترل نسبتاً شدید بود. این کنترل دو هدف  هاي بيشتري داده می آزادي

اشت، یکی هدف سياسی و یکی هدف اداري. هدف سياسی آن حفظ رژیم مملکت و تا حدودي د
که عرض کردم  طور همانشود حتی گفت که موجودیت مملکت بود، از مداخالت بيگانگان، چون  می

 یاروییروو یک دورنمایه اصلی بيشتر ندارد و آن مقابله با خارجيان و  motifتاریخ معاصر ایران یک 
ترین نهادهاي سياسی و اجتماعی ایران بود،  پذیر خارجی است، و خوب مطبوعات از آسيب يهابانفوذ

 ـ کنم عرض می آن راهدف ـ شود، هدف سياسی این کنترل،  ها می تا آنجا که مربوط به نفوذ خارجی
دف کرد، ولی ه هایشان به این هدف خدمت می رسيدند یا کار نه اینکه لزوماً هميشه به این هدف می

حفظ رژیم و موجودیت ملی بود و هدف اداري هم داشت و آن هدف اداري عبارت بود از  شده اعالم
انتقاد یا مطلب ناخوشایندي که  هرگونهحفظ مقامات مملکت و صاحبان مناصب و رهبران سياسی از 

قع، به هدف دوم رسيده بودند و در عموم موا یسادگ بهشد. از آن هدف اول  در مطبوعات ظاهر می
 شد در کنترل مطبوعات تا هدف اول. بيشتر هدف دوم بود که به آن خدمت می

 گزاران این کنترل چه اشخاصی بودند؟ سياست 
گزاران: سازمان اطالعات و امنيت کشور و وزارت اطالعات و قبل از وزارت  سياست ـ همایون

خيلی مؤثر بود  یروز نخستتر بود. هميشه باز دف کار یناوزیري مسئول  اطالعات، دستگاهی در نخست
یک  هرکدامها  وجود داشت، وزارتخانه کار ینادر این موضوع. در دربار یک تشکيالتی براي 

 اصطالح به کار ینادر  از اندازه يش بکرد و عده زیادي  تشکيالتی داشتند و شهربانی مداخالتی می
 دست بود و مداخالت بود.

  ها کار مشکلی است؟ نکردن ای هماهنگاین کار عظيمی است و 
آوري هم  اتفاقات گاهی خنده يجهدرنتشد و  نمی هماهنگشد و عموماً  می هماهنگ ـ همایون

ها  و مطلب بسيار مهمی از نظر اصطالح بهشد  اهميتی گاهی سانسور می افتاد. یعنی مطلبی بسيار بی می
 طوري که عرض کردم  نبود. هماندار  گاه سيستماتيک و هدف دور بود. سانسور مطبوعات در ایران هيچ
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 بيشتر مربوط شده بود به حفظ مقامات و صاحبان مناصب.

 کردید و یک سابقه هم از این  ذکر کردید که مدتی هم با انتشارات فرانکلين کار می
 انتشارات فرانکلين در ایران داشته باشيم خيلی خوب است؟

اي بود که آمریکا  آمریکائی گرد هم آمدند و دهه کنم ناشران گمان می 50در آمریکا در دهۀ  ـ همایون
شد و مسئله توسعه خيلی باب روز شده بود و نقش و وظيفه کشورهاي  المللی می صحنۀ بين وارد  تازه

افتاده ورود به توسعه بسيار مورد توجه بود، ناشران  غربی در نوسازي کشورهاي عقب یافته توسعه
ی آمریکا، و یک موسسه تشکيل دادند که غيرانتفاعی بود و آمریکائی جمع شدند، یعنی بخش خصوص

که  صورت ینااش کمک به صنعت نشر در کشورهاي رو به توسعه بود، به  این موسسه وظيفه
یه ناشران آمریکا دهاي چاپ آمریکا را حق تأليفش را البته به مبلغ خيلی کمی با توافق اتحا کتاب
گذاشتند و  می اصطالح بههاي انتشاراتی کشورهاي جهان سوم  هخریدند و آزادانه در اختيار دستگا می

 شده منتشرهاي  کردند و از کتاب ها می فنی یا مواد اوليه به آن سازماناز نظر  هاي مختصري کمک
گرفتند. این طرز کار این موسسه بود، و این موسسه در کشورهاي مصر و  بنام تأليف می درصدي یک

فغانستان و پاکستان هم دو شعبه داشت، یعنی در پاکستان شرقی و غربی، شعبه داشت، در ا ایران دو
کرده  یردا ییها شعبهخاطرم نيست  اآلندر مالزي، اندونزي، نيجریه و احتماالً یکی دو کشور دیگر که 

به این موسسه تشکيل شد و چند سالی  32کرد. در ایران در حدود سال  بود و با همين ترتيب کار می
ها  کرد و موضوعات کتاب کتاب آمریکائی را ارائه می 15یا  10 هرسالکرد، یعنی  کار می صورت ينهم

توانست باشد و صرف اینکه کتاب در آمریکا چاپ شده باشد کافی  هم محدود نبود، هر موضوعی می
کردند و  کردند در بازارشان فروش خواهد رفت انتخاب می محلی کتابی را که فکر می مؤسساتبود و 

کردند، حق نشرش را به یک ناشر محلی واگذار  کردند و بر آن ترجمه نظارت می ترجمه می را آن
کردند و یک مختصري کمک  هاي فنی به او می کردند و در مورد ایران به یک ناشر ایرانی و کمک می

ما این گرفتند. ا حق تأليف می عنوان بهدرصدي  چند یکبراي راه انداختن کتاب و بعد از فروش کتاب، 
که ضرورت انتشار  ترتيب  ینا  بهتبدیل به یک عمليات بزرگی شد،  يزود بهعمليات کوچک در ایران 

بود و  يبترت یبالعاده این کار  منظم و آبرومند، حس گردید. چون فوق صورت بههاي درسی  کتاب
يل شود و وزارت ها پائين بود و این وضع ایجاب کرد که یک سازمانی به این منظور تشک کيفيت کتاب

ها را دوباره شروع کردند به نوشتن و  آموزش یک دفتري را درست کرد، به این منظور که کتاب
شد و چاپش هم از طریق  هاي ابتدائی و دبيرستانی تا این اواخر آن دفتر وزارت آموزش تهيه می کتاب

کرد و براي این  ه میآرائی و هنري این موسس گرفت. یعنی براي صفحه موسسه فرانکلين انجام می
سازمان  ازجملهگرفت که این پول از تمام بودجۀ موسسه فرانکلين در تمام دنيا  خدمات یک پولی می

از  50در نيویورک که اداره کوچکی بود، بيشتر بود. موسسه فرانکلين در ایران در دهۀ  شان يمرکز
سال فعاليت  20جود ندارد و در حدود دیگر و اآلنهمان حدود تعطيل شد و    بين رفت و در دنيا هم در
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و  درآمدبود که به فارسی  یالمعارف دائرۀف بود که اولين المعار ۀهایش انتشار یک دائر کار ازجملهکرد و 
هاي  چاپ و منتشر کرد که حقيقتاً از شاهکارهاي چاپ است و آن کتاب دو بارشاهنامه بایسنغري را 

هاي جيبی که خود من راه انداختم، به کمک  کتاب جيبی را که من عرض کردم، یعنی آن سري
تا  1340داد و مقدار زیادي کارهاي دیگر. من از سال  سروسامانهاي درسی را  فرانکلين بود، و کتاب

 خواندم. کردم جز یک سال آن وسط که در هاروارد درس می با این موسسه همکاري می 1345سال 

 در ایران؟موسسه فرانکلين چه کسی بود  گزار يانبن 
 زاده شخصی بنام آقاي صنعتی ـ همایون

 تخصص ایشان در این کار بود؟ 
استثنائی  بااستعداداي بود،  بود به کارهاي گوناگون. آدم چند جانبه يمند عالقهنه، آدم خيلی  ـ همایون

آن کار در  47را باید بکند و راه انداخت و خودش هم تا حدود سال  کار ینارسيده بود که  به نظرشو 
 بود و بعد کنار رفت.

 که فرمودید، سندیکاي خبرنگاران و نویسندگان را برپا کردید  طور همان 1343در سال
 چه بود؟ کار یناو بنياد گذاشتيد، هدف شما از 

در هدفی که داشتم یکی بهبود وضع مطبوعات ایران بود، و یکی باال بردن سطح زندگی و  ـ همایون
عات، یعنی کارکنان تحریري مطبوعات. مطبوعات ایران در آن موقع سطح حرفۀ کارکنان مطبو

ها روزنامه و مجله زیر  ها و صد شد از دو روزنامه اصلی و دو سه مجله آبرومند و ده تشکيل می
کردم که با این وضع، مطبوعات ایران نتوانند  ها و من تصور می استاندارد، یعنی زیر همه استاندارد

اي هر دو بسيار سطح نازلی  حرفه لحاظ ازبدهند، آن دو روزنامه اصلی هم  توانست خدمتی انجام
اخالقی و از  نظر ازقدر  کنم که این اي کار می داشتند و براي من حقيقتاً اسباب تأسف بود که در رشته

ها  آبرو و اعتباري نداشت، حتی تا سال وجه يچه بهنظر حرفه و از نظر سياسی پائين هستند. مطبوعات 
شنيدند  گشتم براي اجاره و هر جا می عد هم پيدا نکرد، خود من یادم هست که وقتی دنبال منزلی میب

کردند تا باالخره کسانی که  پارتمان به من خودداري میآنگار هستم، از اجاره دادن آن  که من روزنامه
نگار، آپارتمان را  روزنامه عنوان بهشناختند، پيدا شدند و حاضر شدند که به شخص من و نه  مرا می

کار را انجام  کردم که یک سندیکا بتواند این اجاره بدهند. یک چنين وضعی بود در ایران. شاید فکر می
همان مطبوعات و آن    که این سندیکا متشکل بود از کارکنان دهد، البته زیاد موفق نشدیم براي این

که سندیکا آن  بودند و بجاي این شده اصالحتوانستند اصالح بشوند، قبالً  مطبوعات هم اگر می
 مطبوعات را اصالح کند، مطبوعات آن سندیکا را عمالً خراب کردند.

  آمد، چقدر موفق بود؟ به وجودسندیکاي خبرنگاران و نویسندگان با آن هدفی که 
سطح زندگی خبرنگاران و نویسندگان بود.  باال بردندر یک زمينه مسلماً موفق شد و آن  ـ همایون

خيلی باال رفت و  حقوقشانقبلی درآمد بلکه  ومرج هرجساعات کارشان منظم شد و از حالت  تنها نه
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ها صاحب مسکن شدند و اقداماتش را  تر عموم آن درآمدشان بسيار بهبود پيدا کرد، و از آن مهم
 کا کرد در این زمينه.یرا که دولت هویدا به سند ییها کمکسندیکا کرد و 

  و نویسنده سرمقاالت و رئيس هيئت تحریرۀ آیندگان بودید،  یرعاملمدشما گفتيد که
 آیندگان نبودید؟ يازامت صاحبشما چرا 

آن روزنامه یکی از دوستانم  يازامت صاحبدالیل آن بيشتر شخصی بود. من ميل داشتم که  ـ همایون
   ا کرد بر سرها آن دوست اختالف پيد باشد، یک دوست خيلی قدیمی و خيلی عزیز، ولی خوب بعد

همان روزنامه با من و خارج شد از شرکتی که ناشر روزنامه بود و من هم نخواستم جاي او را بگيرم و 
من عالقه خاصی به داشتن امتياز  هرحال بهروزنامه شد.  يازامت صاحبیک کس دیگري بعد از او، 

 کرد. روزنامه نداشتم و اداره روزنامه کفایت می

 روزنامه بشوید؟ يازامت صاحببودید که شما تقاضا کرده  وقت يچه 
 .وقت يچه ـ همایون

 زمانی یککنم صحبت بفرمائيد راجع به فعاليت احزاب مختلف،  خواهش می کمی یک 
ها  راجع به آن کمی یککردند،  که چندین حزب و نهضت سياسی در ایران فعاليت می

ها و  ده و مقایسه اینخواهد خيلی گستر صحبت بفرمائيد، یا هر طوري که دلتان می
هاي مملکتی و اداره  هاي مملکتی و قدرت نفوذشان در سازمان ارتباطشان با بقيه ارگان

 .مملکت
جامعۀ  آزادشدههاي سياسی در ایران آزاد شد و مثل همه موارد  فعاليت 1320بعد از شهریور  ـ همایون

 ينۀزم درنظمی شد.  و بی ومرج هرجبه  تبدیل سرعت بهآماده که قبالً در بند بوده، آزادي  چندان نه
ها حزب و گروه تجلی کرد. از این  تشکيل صد صورت به ومرج هرجهاي حزبی، این آزادي و  فعاليت

ها  هاي آن دوره بود که اکثریت این سازمان ها، مقصودم نوجوان مختص جوان آنچهها،  احزاب و گروه
ها که آن  در آن موقع اهميت چندانی پيدا نکرد. بعد دادند، ها تشکيل می ها را هم آن نوجوان و گروه
در تحوالت  جاییچند گرایش مشخص  صورت بهها  هاي سياسی آن شدند، فعاليت تر بزرگها  جوان

ما در آن موقع دو حزب یا جریان سياسی مشخص تشکيل دادند  يترها بزرگسياسی ایران پيدا کرد. 
کنم خيلی نيرومند شد و یکی احزاب  که عرض می مختلفی یلدالکه یکی حزب توده بود که به 

مختلفی که وابسته به انگلستان بودند از حزب عدالت گرفته تا حزب اراده ملی که چند سالی تا پایان 
وقت هم  ها هم یک جنبش سياسی که هيچ جنگ، اختيار مملکت را در دست داشتند. در ميان این

تر شد بنام جبهه ملی وجود داشتند. حزب توده از دنيرومنولی از همه سرانجام  يامددرنحزب  صورت به
نگرفت،  به دستوقت قدرت را  شد، هرچند هيچ تر بزرگتر و  نظر تشکيالتی از همه احزاب دیگر موفق

بگيرد.  به دستتر بود، ولی توانست قدرت را  برخالف جبهه ملی که از نظر تشکيالتی از همه ضعيف
ز همه این بود که این حزب قبل از احزاب دیگر با مفاهيم تازه دالیل موفقيت حزب توده بيش ا
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آن مسائل  دهنده يحتوضمدافع و  صورت بهو سرکار پيدا کرد و  ییآشناسياسی و اجتماعی و اقتصادي 
هاي  ها و گفته دانست و مطالب و نوشته چيز نمی درآمد. براي نسل مشتاق و تشنۀ ایرانی که هيچ

دنياي روشن و اميدبخش.  طرف بهاي بود  توده برایش حقيقتاً مثل دریچه گویان حزب رهبران و سخن
که خودش را توانست نماینده ترقی و توسعه و نواندیشی جلوه  پس حزب توده پيش از همه براي این

احزاب کمونيست دنيا بود که  یده سازمانسنت  دهد، موفق شد. دومين عامل موفقيتش تکيه بر
 هاي مستقيمی بود که یک قدرت جهانی که آن ین زمينه و سومی، آن کمکهميشه موفق بودند در ا

آن حزب بود به  اتکاداد، چهارمی  موقع نيمی از ایران را اشغال کرده بود، یعنی شوروي به آن می
وقت تقریباً قطع  و سوابقی که هيچ طرف ینابه  18و  1917سوابق مبارزات نيروهاي چپ در ایران از 

اي از رهبران این جنبش چپ در ایران پيدا کرده بودند مثل  از حالت قهرمانی که پارهنشد و استفاده 
شاه و باالخره با استفاده ضادوران ر یلاواهاي کارگري  دکتر ارانی یا حيدرعمواغلی یا رهبران اتحادیه

از واکنش شخصی که در جامعه ایرانی نسبت به هيئت حاکمه، اصطالحی که آن مواقع زیاد بکار 
متروک شد، احساسات بسيار نامساعد و منفی که مردم ایران  کم کمرفت و بعداً این اصطالح  می

گرداننده  درواقعداشتند و به آن طبقه که صاحب مملکت بود و  اصطالح بهنسبت به هيئت حاکمه، 
 مملکت هم بود با استفاده از این احساسات نامساعد، حزب توده توانست که موفق بشود، ولی حزب

از سياست شوروي که گاهی تا آنجا پيش  وچرا چونتوده دچار یک اشکال اساسی بود، تبعيت بدون 
کردند که تحت حمایت  هاي سربازان روس تظاهرات می رفت که افراد حزب توده با کاميون می

 ها. طبيعی است که کشيدند براي دادن امتياز نفت شمال به روس هاي روسی بودند و فریاد می سرنيزه
که حزب توده در ماجراي آذربایجان  هایی ياستس اضافه بهیک چنين سياستی و یک چنين روشی 
  کرد. نيروهاي ملی در ایران می یک درجهاتخاذ کرد، این حزب را تبدیل به دشمن 

ها هم بهمان اندازه منفور بودند در  عوامل انگلستان آن احزابی را که عرض کردم تشکيل دادند، آن
افتادگی  سال ما به عقب 150ایرانی و نماینده یک سنت سياسی بودند که آن موقع نزدیک  نظر مليون

شد.  وابسته به یک قدرتی بودند که آن موقع دیگر قدرتی محسوب نمی حال يندرعایران شده بود و 
ترین بازندگان جنگ  جزء فاتحان جنگ بود ولی از بزرگ باآنکهدر پایان جنگ دوم جهانی، انگلستان 

راتوري انگليس تبدیل شد به یک پرداز دیدند که امپ یرانيان سادهحتی ا يزود بهآمد و  می حساب به
ت ناها. جبهه ملی از همه جریا هاي درجه دوم، باز یکی از درجه دوم قدرت درجه دوم، و در ميان قدرت

در همه قرن  نماینده طرز تفکري بود که که یناسياسی آن موقع ایران آینده بهتري داشت، براي 
سياسی ایرانی چيره بود و آن تفکر  یخودآگاهنوزدهم و قرن بيستم بر تفکر سياسی ایرانی و بر 

هاي خارجی بود. از این نظر، جبهه ملی وارث،  اندازي و حفظ منافع ملت در مقابل دست یطلب استقالل
داشت و تا موقعی که پرچم همان حيثيت بزرگ را در ميان مردم    مستقيم انقالب مشروطه ایران بود و

مبارزه با شرکت نفت ایران و انگليس را به دوش داشت، از پشتيبانی اکثریت مردم برخوردار بود، از 
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وقتی دولت قوام روي کار آمده بود و دولت مصدق کنار گذاشته بود،  1331تير  30جمله خود من در 
ابان اکباتان بودم شخصاً، ولی جبهه اي در خي به نفع مصدق تظاهرات کردم و شاهد کشته شدن عده

اینکه در فکر تقویت و تحکيم  يجا بهآورد استفاده نکرد و  به دستاي که  ملی از فرصت یگانه
هاي خارجی بشود.  مملکت در مقابل دشمنان خارجی باشد، اجازه داد که ایران صحنه رقابت قدرت

کردند، و  ها را مسلح می شدند و آن ها همچنان در جنوب مشغول تحریکات در ميان عشایر انگليس
رفت که ایران  گستراندند و بيم آن می ها عوامل خودشان را توسط حزب توده در تمام مملکت می روس

استقالل و تماميت خودش را از دست بدهد. چون جبهه ملی در آن مبارزه کامياب نشد و نتوانست که 
تر در مملکت بپردازند  بدهد که به کارهاي اساسی حل سریعی براي موضوع نفت پيدا کند که اجازه راه

داد که به هيچ  بود که اجازه نمی يداشدهپو چون یک حالت سودائی و ابسيونی نسبت به قضيه نفت 
مرداد  28که در  شدند تا این روگردانمردم از این جبهه  کم کم رو ینازااولویت دیگري پرداخته بشود، 

کردم و دیدم که  بر ضد حکومت جبهه ملی تظاهرات می بار یناودم و ها ب که باز من در خيابان 1332
دارم که مردم از  اول دستاش بيرون نيامد و من حقيقتاً تجربه  دفاع از آن حکومت از خانه هکس ب هيچ

مرداد  28که اگر  دارم از این اول دستوضع موجود سير شده بودند و خواهان تغييرش بودند و تجربه 
شاید یک ماه بعد یا کمتر حتی از یک ماه بعد، یک کودتاي چپی کار آن حکومت را داد  روي نمی
این سه جریان،  درهرحالقدرتی برایش نمانده بود.  يچهکرد، حکومتی بود که دیگر  یکسره می

هاي فکري جامعه ایرانی  هاي بالفاصله پس از جنگ را تحت تسلط خودشان داشتند، ولی گرایش سال
نسلی که من جزء آن بودم یعنی نسل دوره رضاشاهی از حالت ابهامی که قبالً داشت  شدن تر بزرگبا 

ادامه داشت و این  1357بدر آمد و تبدیل شد به گرایش فکري بسيار مشخصی که تا انقالب اسالمی 
 یها گرایش ترین این گرایش بندي کنم، اولين و مهم توانم تحت چند عنوان قسمت ها را من می جریان
خواست  خواه بدهم و این گرایشی بود که می توانم به آن عنوان ناسيوناليست و ترقی که من میبود 

اي  طور که گفتم ما محصول یک دوره هاي رضاشاهی. همان ایران برگردد به دوران سازندگی سال
بر  ضربه سوم شهریور خيلی باآنکهکردیم و  العاده احساس سربلندي می بودیم و نسبت به آن دوره فوق

زاده شدیم که ایران داشت   اي فراموش نکردیم که ما در یک دوره وقت يچهما ناگوار آمد، ولی ما 
خواستيم که این  هاي ملت ما را متوقف کرد و ما می شد از نو، و دست خارجی تالش ساخته می

دوره توانستيم دوباره یک  1342را کردیم و از سال  کار یناها از سر گرفته بشود و ما  تالش
هاي  از آن بود که ما در سال تر بزرگالعاده  سازندگی را به کشور بياوریم که ابعادش فوق ساله پانزده

بر نفوذش اضافه  هرروزرضاشاهی دیده بودیم. یک گرایش فکري دیگر، گرایش مارکسيستی بود که 
که  یبامهارتتی بود، ولی گرایش مارکسيس خورده شکستکه حزب توده  ها با آن شد. در طول سال می

فرهنگ و تازه آشنا شده  سخنگویان و مبلغان این گرایش نشان دادند و مارکسيسم را در نظر ایرانی بی
م و علم یکی شد و حتی نه یک تفکر علمی سعلم معرفی کردند. و مارکسي عنوان بهبا این مفاهيم، 
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مبارزه در رفع تبعيضات  دار مپرچها هم چنان  که مارکسيست بلکه خود علم شناخته شد و به سبب این
تر را  آمدند، توانستند مغزهاي جوان حساب بهترین مدافعان عدالت اجتماعی  طبقاتی باقی ماندند و مهم

روزافزونی  طور بهخودشان جلب بکنند. البته در این ميان قدرت و حکومت  طرف بهروزافزونی  طور به
جریان « اپوزیسيون»خواه افتاد. ولی جریان اصلی  نمایندگان آن گرایش ناسيوناليست و ترقی به دست

اعتبار شد و یک گروه بزرگ پيروان همچنان  مارکسيستی باقی ماند و حتی بيشتر شد و جبهه ملی بی
وقت نتوانست یک نيروي سياسی بشود، اما در بطن جامعه، یک جریان نيرومند  داشت، ولی هيچ

هاي بعد از  آمد مثل سال ن جریان گاهی به سطح میبود، ای مانده یباق همچناناسالمی و مذهبی 
در زیر سطح  اصوالًولی  1342خرداد  15هاي مبارزه براي ملی کردن نفت،  جنگ جهانی، سال

کرد و از پشتيبانی و کمک حکومت هم به  معمولی جامعه جریان داشت و چندان هم توجه را جلب نمی
تواند  کرد که با امتياز دادن به مذهب می ومت تصور میکه حک نحو روزافزونی برخوردار بود، براي این

که مشروعيت سياسی را در  براي خودش مشروعيت سياسی فراهم بکند. حکومت و رژیم بجاي این
که در جامعه وجود داشت،  یالزم يرغهاي آشکار و  رزه با نابرابريماندگی جامعه و مبا مبارزه با عقب

 واقعاًها  شود کرد، ولی خيلی از نابرابري ور است، الزم و کاریش نمیآ ها الزام چون بعضی از نابرابري
که از این طریق در پی جلب  حکومت، بجاي این هرحال بهشود برطرفش کرد،  الزم نيست و می

هاي فکري مخالف و بيش از همه  به گرایش يازهاییامتکرد که  مشروعيت سياسی بربياید، کوشش می
ها را جلب کند. ولی این دو گروه هرگز با این  ها بدهد و آن م به مارکسيستک چندان نهها و  به مذهبی

فراهم  یگرهمدها تسليم نشدند و آشتی نکردند و باالخره موجبات سقوط آن رژیم را به کمک  امتياز
آن گرایش مذهبی هم در زیر وجود داشت. در کنار این سه گرایش اصلی جبهه ملی  هرحال بهکردند. 

نتوانست پيروان زیاد و پيروان  وقت يچهکه  بياورم، براي این حساب بهیک گرایش فرعی را ناچارم 
ها و  ها گروه هاي بعد از ملی شدن نفت و مبارزه براي نفت، در کنار این متشکلی داشته باشد. در سال

ل و یک گرایش ليبرا مثالًتر بود.  ها متمایل وجود داشت که به یکی از این يتر کوچکهاي  گرایش
کرد و از  مصدق دفاعی میخواهی دکتر آمد که از طرفی از سنت آزادي به وجودمذهبی و سوسياليست 

ها نزدیک بود و از طرفی خواهان  مارکسيست یخواه يبرابرطرفی با سنت عدالت اجتماعی و سنت 
یا احمد نماینده آن بودند و بسياري دیگر،  هاي اسالمی بود. کسانی مثل آل بازگشت به ارزش

هائی پيدا شدند که مارکسيسم را با مذهب آشتی دادند و سعی کردند که جاذبه مضاعفی    مارکسيست
ها داشته باشند، که اشخاصی مثل شریعتی و طالقانی و  ها و هم براي مارکسيست هم براي مذهبی

هم  خواه مجاهدین خلق نمایندگان آن هستند. در داخل گرایش اولی، یعنی ناسيوناليست و ترقی
ـ اولين اولویت ملی ایران مبارزه با  1که قبول داشتند که:  و افرادي بودند که در عين این ییها گروه
ـ تمام انرژي ملی  2هاي همسایه شمالی و حفظ استقالل ایران در مقابل آن نفوذ است و  اندازي دست

ل رژیم و از داخل اي نيست که جز از داخ ـ هيچ چاره 3ایران باید صرف توسعه مملکت بشود و 



27 

 

 

 
 پاسخ از بلنداي نظر و سياست

 

توسعه دهند و پيش ببرند و چنان مقدمات اجتماعی و  قدر آنسيستم کار بکند و مملکت را سعی بکنند 
هاي سياسی و به توسعه سياسی مملکت  آزادي عنوان بهاقتصادي براي مملکت فراهم کنند که بعداً 

ند و با آن سيستمی که در داخلش کرد رسيد، این گروه فاصله خودشان را با آن رژیمی که با آن کار می
طلبان آن دوره بودند و کسانی  ها معتقدان و اصالح کردند حفظ بکنند. این کردند، سعی می کار می

بودند که معتقد بودند که مبارزه با رژیم و کار کردن از خارج سيستم، سبب خواهد شد که نيروهاي 
ت ارضی يتر را پيدا بکنند و احتماالً تمام الها و عناصر مذهبی دست با دشمن ایران یعنی مارکسيست

توانند  افتد، نمی دیدند که با آنچه که در این سيستم اتفاق می ایران هم به خطر بيفتد، ولی می
وجود  تنشی یکتوانستند یکی بکنند،  سازگاري داشته باشند و خودشان را با همه آن سيستم نمی

و کسانی که بيشتر با آن  کارتر محافظهبه رژیم و عناصر  طلب و معتقد هاي اصالح داشت بين این گروه
شروع بکار کرد، نتيجه  54اعالم شد و از  1353رژیم یکی شده بودند. حزب رستاخيز که در سال 

کرد  حزبی در ایران حکومت می یک سيستم دو 30هاي این گروه بود. قبل از آن از نيمه دهه  فعاليت
ماشين سياسی مملکت  ياراخت صاحبعمالً  1341یران نوین از سال حزبی بود، حزب ا یک واقع درکه 
بود و این  درآمدهکار  بيش از اندازه در اختيار عوامل محافظه یدوحزببود و آن سيستم  شده

و  یدوحزبطلبان داخل سيستم سعی کردند که تسلط بسيار سخت و متحجر شده نظام  اصالح
حزب رستاخيز اینجا  ایران نوین را در هم بشکنند و در یعنی نظام مسلط حزبی حزبی یکالواقع  فی
که از  حلی بود که به نظرشان رسيد و عمومشان پيوستند به حزب رستاخيز، ولی این حزب با آن راه

بدگمانی و ناراحتی شاه  يزود بهداشت،  بر عهدهبود و خود شاه رهبریش را  شده اعالمطرف خود شاه 
که در عرض سه سال  يطور بهتضعيف این حزب برآمد،  درصددتيک سيستما طور بهرا برانگيخت و 

وقت این حزب نتوانست یک تشکيالتی و  حزب تغيير کرد و هيچ یکل يردب چهار بارفعاليت این حزب، 
ها صحبت بکنند،  ها خيلی معمول است از حزب رستاخيزي و این حرف پيدا بکند. این روز جهتی یک

جامعه ایرانی فعاليت کرد، در صحنه سياست ایران و یک مجلس ولی این حزب فقط سه سال در 
کس توجه  ها داشتيم و هيچ بيشتر نداشت و آن مجلس یکی از بهترین مجالسی بود که در آن سال

کند که این حزب رستاخيز جانشين چه نظام حزبی شد. بهر حال گرایش فکري ناسيوناليست و  نمی
با رفته  هم روي بود که کار محافظهاصلی داشت، یکی شاخه  خواه در داخل خودش دو تا شاخه ترقی

طلب و  ها، و یکی گرایش اصالح حکومتی یکی شناخته شد، در طول سال ییناکارافساد حکومتی و با 
معتقد بود که خيلی کم فرصت پيدا کرد که نظریات خودش را در مملکت اعمال بکند و وقتی هم که 

هاي  کلی تصویري بود از گرایش طور بهيزي از رژیم نمانده بود. این سرانجام روي کار آمد که دیگر چ
 کردند. ها فعاليت می سياسی و احزابی که در آن سال

  نظر بهایرانيست که  هم بودند، مثل پان يتر کوچکهاي  و جنبش تر کوچکاحزاب 
 ها  اینی در اهداف ـکالـوقت گروه زیادي را نتوانستند جمع کنند، آیا اش رسد که هيچ می
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 توانستند بدهند؟ ها را تشخيص نمی بود یا اولویت

، «لوناتيک فرینج»در این جمله « لوناتيک فرینج»ها یک اصطالحی دارند بنام  انگليسی ـ همایون
 گونه ینا بهر صورتندارد،  ینديآ خوشترجمه خيلی خوبی و  هم آنفرینج آن حاشيه است و لوناتيک 
کردند که نه اولویت داشت  هایی را تعقيب می ها هدف ایران بودند. ایناحزاب لوناتيک فرینج سياست 

بازآوردن افغانستان و قفقاز و پاکستان به یک امپراتوري بنام فالت ایران زیر  مثالًبراي جامعه ایرانی، 
تر و  هاي خيلی محسوس هاي سياسی نسل ما نبود و ما گرفتاري لویتویک پرچم که حقيقتاً جزء ا

طلبی نبودند، این  هاي درستی نبود و خالی از فرصت ها هم روش هاي آن داشتيم، روش تري فوري
در هر گرایشی، چه گرایش چپ وجود دارد،  تر کوچکوقت شانسی پيدا نکردند. احزاب  است که هيچ

 ها از جریان اصلی جامعه ایرانی برکنار بودند. ولی این

  ارکت مردم در امور سياسی اجتماعی خيلی ساده بخواهيم دمکراسی را مش طور بهاگر
آمدند،  به وجودکشورشان تعریف کنيم، خيلی ساده، تا چه حد احزابی که در ایران 

 جلب کنند؟ به خودشانتوانستند مشارکت واقعی و قلبی مردم را 

هاي بسيار بزرگی را  اگر معيار ما صرفاً مشارکت باشد، حزب توده براي مدتی توانست گروه ـ همایون
سابقه در تاریخ ایران انجام داد و  ارد صحنه سياسی بکند. جبهه ملی براي مدتی این کار را به نحو بیو

ت در یک وق هاي فعاليتش مظهري بود از این مشارکت. ولی ما هيچ حزب رستاخيز در نخستين ماه
 م شاهد چنين مشارکتی نبودیم، البته در دوران زندگی من.مداو طور بهدوره طوالنی و 

 بينيم که  با یک نظر سطحی و گذرا بازهم به کشورهاي اسالمی در حال توسعه، می
هاي این ممالک در  دمکراسی به آن مفهومی که در غرب هست، گاهی اوقات دولت

خواهند بگيرند، با توجه  الگو براي خودشان می آن راحال رشد اسالمی شرق دنيا هم 
هر يز را از ابتدا مشخص کرده و براي چ که احکام و شرع اسالمی خودش همه به این

قانونی دارد و شریعت حاکم بر تمام زندگی روزمره مردم است از ابتداي حيات تا  يکار
ها یک  شود بر مبناي این تطبيق داد و چطور می باهمها را  شود این موت، چطور می

 حيات سياسی سازنده بپا کرد؟

این کار غيرممکن است. مذهب اگر یک امر فردي و  تجربه کشور ما نشان داده است که ـ همایون  
رابطه انسان با یک مبدائی، هيچ مسئله نيست، ولی هر مذهبی، اسالم  عنوان بهشخصی شناخته بشود، 
که اسالم از نظر دعوي سياسی و اسالم شيعی بخصوص از نظر دعوي  مستثنی نيست، با آن

د. چون همه مذاهب قبالً این مراحل را طی در ميان مذاهب وضع استثنائی دار اآلن، اش ياسیس
اند و اسالم هنوز حفظ کرده، ولی هر مذهبی اگر بخواهد مسائل روزانه زندگی خصوصی و زندگی  کرده

شود که یا  ناپذیر روبرو می عمومی افراد را و جامعه را زیر ضوابط خودش بياورد، با یک تضاد اجتناب
و یا هر دو را، علتش هم بسيار ساده است و علتش این است که  برد، یا مذهب را، جامعه را از بين می
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تواند باشد،  زندگی انسان و زندگی اجتماعات تابع هيچ قانون و هيچ اصل هميشگی و تغييرناپذیر نمی
که در زندگی وجود دارند و در جامعه وجود دارند قابل شماره  ييرهاییتغزیرا زندگی بسيار متغير است و 

بينی و شما وقتی بخواهيد یک سلسله اصول را حاکم قرار  نيستند، چه رسد به پيش گيري و اندازه
اصولی را که هرگز تغيير نخواهد کرد، و یک اشخاصی را مجري آن اصول قرار بدهيد با  هم آنبدهيد، 

که آن اشخاص هرگز اشتباه نخواهند کرد و هرگز مرتکب جنایت نخواهند شد و حق  فرض بر این
ها بگيرند، این ناگزیر با سير  که اصول و یا مجریان آن اصول را بتوانند تغيير بدهند از آن این مردم را از

طور که عرض کردم چيزي از  همان يجهدرنتدائمی تغيير و پيشرفت، به یک تضادي خواهد افتاد که 
جامعه ما  که در یبه صورتیکی یا از آن دیگر و یا از هر دو باقی نخواهد ماند. بخصوص که اسالم 

با  وجه يچه بهها،  همان صورت حفظ بشود، در طول قرن   تعليم داده شده و اصرار ورزیده شده که
هاي اسالمی ممکن است که  مقتضيات زندگی نيمه دوم و اواخر قرن بيستم سازگار نيست. جامعه

 يپا بهشان را ها، هم اسالمی بمانند و هم، خود و با ظاهرسازي یشرع کالهبتوانند با پيدا کردن 
ري صد در صد به اصولی کشورهاي پيشرفته برسانند که این هم بسيار کار دشواري است. ولی با وفادا

ها  گذرد و با اصرار ورزیدن به اجراي قواعدي که بسياري از آن ست از وضع آن اصول میها که قرن
چند ده سال پيش زندگی هم مبناي الهی ندارند و ساخته ذهن افرادي هستند که چند سال پيش، یا 

کنند و با اصرار ورزیدن بر اجراي چنين اصول و قواعدي، ناگزیر از  کردند، یا حاال دارند زندگی می می
ایران بلکه همه دنيا که اگر ما حداکثر  تنها نهرسيده که  ییجا به. دنيا مانند یبازمسير پيشرفت 

رود،  سابقه جمعيت می دنيا رو به انفجار بی پذیري را نداشته باشيم، محکوم به فنا هستيم. انعطاف
دانستيم چه ابعادي دارد و چه عواقبی دارد. دنيا رو به پایان یافتن منابع طبيعی  ما نمی وقت يچه

اند  جمع شده جا همهکه  شماري یبهاي  رود، دنيا از عهده تربيت کردن و آموزش دادن این توده می
از هر زمان دیگري در تاریخ بشر بيشتر است. ابزار انهدام و  آید. تضادهاي سياسی و اقتصادي نمیبر

ارش را داد به يشود اخت نبوده، چنين دنيایی را نمی تصور قابلوقت  ویرانی به حدودي رسيده که هيچ
ها پنجاه سال  بينی آن جلد کتاب است و تمام جهان پنجها چهار یا  دست کسانی که تمام سرمایه آن

 صورت بهگيرد. عرض کردم در مورد ایران بخصوص، اسالم اگر  مینيا را در براز د قسمتی یکتاریخ 
یک باور شخصی تلقی بشود یعنی کاري که یک فرد در خانه خودش و در ضمير خودش و در وجدان 

نخواهد آورد، ولی اسالم اگر عبارت است از اینکه براي هر  به وجودمشکلی  يچهکند،  خودش می
به اجازه گرفت و هر قانونی را  االسالم حجتاهلل یا  یا آخوند یا آیت مالبنام  امري باید از یک شخصی

یک ماه روزه نگرفت، با او،  هرسالپنج رکعت نماز نخواند و  هرروزاو رساند، و اگر کسی  یبتصو
نشد و او را فردي مساوي با خود تلقی نکرد، و اگر اسالم عبارت از این باشد که  صحبت همو  غذا هم
 دو درجهانی، اول مسلمان است و بعد ایرانی است، و فقط مسلمان ایرانی است و غيرمسلمان ایرانی ایر

است، اگر حتی در مسلمانی موضوع شيعه و سنی پيش آمد، یعنی اول شيعه ایرانی، بعد مسلمان 
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ن صورت مسلمان یا غيرمسلمان ایرانی، ایرانی محسوب گردند در ای يعهش يرغایرانی، بعد عناصر دیگر 
ما از عهده داشتن یک ملت، ساختن یک ملت، برنخواهيم آمد و یک کشور نخواهيم داشت و کشور 

طور که عرض  همان   نخواهد توانست موجودیت خودش را در این دنيا حفظ بکند. من این تضاد را
غزشان هاي زندگانيم حس کردم، بسيار دشوار است براي مردمی که پانصد سال م کردم از اولين سال

العاده و با خوارق عادات، با مسائل غيرقابل توضيح  اند با باور داشتن به معجزات یا امور خارق را شسته
را قبول کرد و به آن ایمان آورد و نسبت به آن تردید نکرد و هر شکی  چيزي یکبا جزم با اینکه باید 

امروز که سهل است، جامعه کفر است و کفر، جزایش کشتن است، با این طرز تفکر، ما یک جامعه 
سال پيش هم که اسالم به کشورمان آمد،  1300توانيم بسازیم. ما  سال پيش را هم نمی 1400

نتوانستيم هيچ مسئله خودمان را حل بکنيم و یک جامعه آزاد و یک کشور آباد و دور از ظلم و دور از 
د به استدالل گذاشته بشود و باید مسائل سياسی، مسائلی است که بای تجاوز داشته باشيم و بسازیم.

که شما فرمودید باید مسئله مشارکت  طور همانامکان تردید و شک وجود داشته باشد و  اش درباره
شود از سوئی به یک ملت معتقد بود، و از سوئی افراد آن ملت را صغير  مردم در بين باشد، زیرا نمی

که در ایران تبليغ شده و شناسانده شده،  یصورتبه اسالم  متأسفانهدانست و محکوم به تقليد کرد. 
 نظرند صاحبو  اند کاره همهیک دین تقليدي است و باید شخص مقلد باشد. یک عده آدم بنام مجتهد، 

این مطلب، بقيه  شده نوشتهحتی  متأسفانهو بقيه مردم در حکم صغار و محجورین هستند که 
ها کشورهاي مسيحی تجربه  قبل از آن که چنانند، ا کشورهاي اسالمی هم این مشکل را تجربه کرده

تازه نيست. ما در تاریخ اروپا به چنين مواردي  وجه يچه بهگذرد  کرده بودند زیرا آنچه که بر ایران می
خوریم، چندصد سال طول کشيد تا مبارزه کليسا و دولت، سرانجام به نفع دولت فيصله پيدا  بسيار برمی

که مذهب بر  يدوبندهاقنستند خودشان را در قرن هيجدهم باالخره از کرد و جوامع اروپائی توا
گرائی یا اومانيسم باالخره توانست اذهان را  گذاشته بود آزاد بکنند و مکتب فکري انسان یشانوپا دست

سياسی، در جامعه ایرانی این کار  يجهدرنتباز بکند براي پذیرفتن مفاهيم تازه فلسفی و علمی و 
وقت از مداخالت خارجی آزاد  منظم و مداومی انجام نگرفت به سبب اینکه ما هيچ صورت به متأسفانه

اي است که حقيقتاً  اي که نصيب ملت ما کرده، تجربه نبودیم ولی خوب انقالب اسالمی با تجربه
بار براي هميشه حل  اي فراهم کرده که این مسئله را ما یک شود اندازه گرفت و زمينه ارزش آن را نمی

 که متعلق به آنجا است یعنی ضمير و وجدانيات فردي. ییجابکنيم و مذهب را ببریم در 

  اي است که بعد از  کردید مکاشفه تازه  یا این مسائلی که شما مطرحآآقاي همایون
انقالب رخ داده یا قبالً هم رهبري ایران به این مسائل آگاه بود. اگر بود، چه کوششی 

 آورد؟ به عملمردم  براي آموزش و آگاهی توده

که  طور هماناي نيست و  مکاشفه تازه وجه يچه بهشود،  من می به خودتا آنجا که مربوط  ـ همایون
 یبه صورتسالگی براي خودم الاقل، قضيه را  15عرض کردم از آغاز زندگی دچار این مسئله شدم. در 
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یشيدن به مسائل سياسی و باورهاي مذهبی دست و پاي مرا در اند وقت يچهحل کردم که دیگر 
توانست مطرح بشود  اجتماعی نگرفت. براي رهبري سياسی ایران شاید موضوع به این روشنی نمی

گرفته است. در  رهبري سياسی را می وبال دستبراي آنکه مالحظات و مقتضيات سياسی روز هميشه 
دولت و مذهب پيش آمد که  در دوره نادرشاه بود که معارضه جدي ميان بار يناولتاریخ ایران براي 
اي که ما در زمان ساسانيان داشتيم که آن یک بحث دیگر است ولی در تاریخ  حتی غير از تجربه

رسيد که یا باید یک قدرت سياسی بر مملکت حکومت کند و تکليف اینجا  تر ما، نادرشاه به اخير
راي آن موقع ایران در هاي خارجيش را که ب هاي داخلی، بخصوص سياست سياست خارجی و سياست

بود، روشن بکند و یا مذهب باید این کار را بکند. ایران در دوران صفوي به علت  يتاهمدرجه اول 
هاي افراطی در ميان روحانيون شيعی، خودش را محکوم به  دادن به گرایش پروبالافراط در تشيع و 

سنی مذهب ایران بود و تحليل اش جنگ مداوم با همسایگان  یک سياست خارجی کرده بود که نتيجه
بينی را داشت که  ها بود این روشن رفتن نيروي زندگی ملت، ولی نادرشاه با آنکه فاتح همه آن جنگ

ناپذیر ایدئولوژي و مذهبی یعنی جنگی که آن موقع بيش از  ایران باید خودش را از این جنگ پایان
گذشت،  دوران این جنگ هميشگی میسال از  240سال و  230گذشت و شاید  سال از آن می 200

آزاد بکند و این کار مستلزم این بود که تضادهاي مذهبی بين ایران و همسایگانش تحليل برود. 
پيشنهاد نادرشاه که در مکه یک مقامی هم به مذهب جعفري اختصاص داده بشود در مقابل چهار 

منظور بود که ایران و  مذهب سنی، که شانس خيلی زیادي هم براي موفقيت داشت، به همين
ها را باالخره  هاي بيهوده که هر دوي آن همسایگان سنی آن و بخصوص عثمانی دست از این جنگ

العاده  ها کرده بردارند. این خيلی خيلی نکته مهمی است که مذهب نقش فوق قربانی استعمار اروپائی
ها بود  هاي آن ان مذهبی، سياستها به ایران داشته و برخالف ميل رهبر مستقيمی در تسلط اروپائی

که یا غيرمستقيم از طریق ضعيف کردن ایران چه در داخل و چه در خارج و چه مستقيم از طرق به 
جنگ انداختن ایران با همسایگانش اول با عثمانی و بعد با روسيه، سبب شدند که قلمروهاي اسالمی 

 هرحال بهید. حاال این بحث دیگري دارد. و مسيحی در بيا یاسالم يرغمستقيماً زیر تسلط نيروهاي 
را کرد که شکست خورد. بعد در دوران رضاشاه باز این مسئله دوباره مطرح شد  کار ینابار  نادرشاه اول

رضاشاه نه صرفاً به دالیل سياست خارجی که آن موقع دیگر چندان اهميتی نداشت بلکه به سبب 
ها تعيين  هاي مملکت را مال شد که یا باید سياست هاي بازسازي یک جامعه از صفر، متوجه ضرورت

هاي خودشان را اعمال  ها قبالً این کار را کرده بودند، یعنی از طریق دولت سياست بکنند یا دولت. مال
بينم که جزئيات  داشتيم که من ضرورتی نمی 1291اش ایرانی بود که ما در سال  کرده بودند و نتيجه

حل جانشين هم بيشتر وجود نداشت، بدین معنی  و یک راه« آلترناتيو»یک مطرح بکنم و اینجا  آن را
را در دست بگيرد و رضاشاه این کار را کرد و با خشونت هم کرد و راهی هم  کار ینادولت  بار یناکه 

بود، ایران حقيقتاً یک مسير ترقی و توسعه را پيمود که  سرکاراو بر  که یوقتجز خشونت نداشت و تا 
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اي مثل اراده رضاشاه  رضاشاه چنان ارادههاي پيش از آن. در دوره محمد قرنالً نپيموده بود تا هرگز قب
وجود نداشت. محمدرضاشاه هنگامی به سلطنت رسيد که نيروهاي انگلستان و شوروي کشور را اشغال 

کراه به ها با ا بياورد و انگليس به دستها بود که توانست سلطنت را  کرده بودند و با موافقت آن
سلطنت او رضایت دادند و تا پایان زندگانيش، محمدرضاشاه زیر سایه قدرت انگلستان زندگی کرد. 

وقت در اعماق ضمير خودش از هر هراسی که از انگلستان داشت آزاد نشد و انگلستان براي  هيچ
ود، که یعنی معتقد بود، که درست هم ب یلقبامحمدرضاشاه شرکت نفت بود و روحانيون بودند و 

کند عالوه بر این محمدرضاشاه  انگلستان نفوذ خود را در ایران از این سه مجرا و مسير هدایت می
هاي  سياست يجهدرنتکرد،  هایش تأثير می در سياست هرحال بهاعتقادات مذهبی خاصی داشت که 

ها و امتياز  نها و کمک به آ اي بود از مبارزه بانفوذ رهبران مذهبی و جلب آن محمدرضاشاه آميخته
رفت و سعی  هایش. محمدرضاشاه یک خط مستقيم مشخص را نمی ها، مثل بيشتر سياست دادن به آن

گاه متضادي عمل بکند. ولی در این تردید نيست که  هاي مختلفی و  کرد که در جهت می
عتقد بود آن دوره تاریخ ایران، م محمدرضاشاه کامالً مثل پدرش و کامالً مثل گرایش سياسی مسلط بر

ها باید با دولت باشد و نه با رهبران مذهبی و معتقد بود  ها و سياست گزاري که اختيار تعيين سياست
که کرد در این  ییها کوششکه احکام اسالمی باید به قلمرو زندگی شخصی محدود بشود و تمام 

او فرصت داده بود، جهت بود که از ایران یک جامعه الئيک یعنی غيرمذهبی بسازد و اگر روزگار به 
 کرد. این فراگرد را تا پایان دنبال می

 ها که گروه خاصی هستند، ولی  اینکه فرمودید مبارزه با مالیان و رهبران مذهبی، این
ها هستند که باید تصميم  شد. یعنی آگاهی و آموزش مردم، زیرا آن کار چهبراي مردم 

 ها چه صورتی داشت؟ نهائی را بگيرند. آموزش این

هاي رهبري  آموزش مردم چه در دوره رضاشاه و چه در دوره محمدرضاشاه از اولویت ـ همایون  
ها، بخصوص در  سياسی مملکت بود. ولی به سبب محدود بودن منابع و به سبب وارونه بودن اولویت

 آن دربارهدوره محمدرضاشاه، کوشش کافی و الزم در این زمينه نشد. این آموزش در مورد مردم که 
کنيد، دو جنبه دارد، یکی آن آموزش رسمی است که اميد رهبري سياسی این بود که با آن  صحبت می

بينی به افراد مردم داده خواهد شد که خودشان را از تبعيت  آموزش رسمی چنان آگاهی و روشن
بکنند. رهبران مذهبی آزاد بکنند و در مسائل جامعه و در مسائل وجدانی و مذهبی قضاوت مستقل پيدا 

است، یک  مؤثرولی ما یک آموزش دیگر در جامعه داریم، یک آموزش غيررسمی که خيلی هم 
که این آموزش در « ادوکاسيون سانتيمانتال»آن رمان مشهور فلولر  اصطالح بهآموزش احساساتی و 

مجالس روضه و قران خواندن و اجتماع در  صورت بهو وعاظ و مالیان است  خوانان روضهدست 
هاي رمضان و محرم و شرکت در مجالس عزاداري و  ها بخصوص در ماه هيها و حسين ها و مهدیه هتکي

گيرد که این نوع آموزش که در دوره رضاشاه خيلی خيلی محدود شده  هاي عزاداري انجام می در دسته
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ر بود، پس از رضاشاه بسيار رونق پيدا کرد و دستگاه حکومتی خودش مشوق این آموزش شد و دربا
این  هرسالداد و تلویزیون دولتی  انجام می يتر باشکوهمراسم عزاداري را به نحو  هرسالسلطنتی 

هاي تلویزیونی و  کرد و رادیو و ایستگاه مراسم را در شهرهاي مختلف با تفصيل بيشتري پخش می
هم، در علمی مملکت  اصطالح بههاي علمی  هاي مذهبی هرچه بيشتري داشتند. حوزه مطبوعات برنامه
ها با منابع خيلی بيشتر و روزافزون به کار آموزشی خودشان سرگرم بودند. در نتيجه ما از  همه این سال

دادیم  البته قشرهاي هرچه بيشتري از جامعه خودمان آموزش رسمی می ییقشرهابه یک  طرف یک
که زمينه اصلی داشتيم  ولی از طرف دیگر به عموم افراد جامعه آن آموزش احساساتی را عرضه می

حتی اروپا  خوانده درستوانستيد یک ایرانی  می زحمت بهاي که شما  ساخت به درجه ها را می ذهنيات آن
و حرز به  يندازدنحاجت نخواهد و سفره  بازهمغربی شده را پيدا کنيد که  یکل بهو آمریکا رفته و 

اي ندارد  اداتشان بجاي خود. پس فایدهها، حاال بقيه اعتق گردنش آویزان نکند و نذر نکند و امثال این
 ییجا بهکنيم و تا وقتی چنين زمينه ذهنی وجود دارد، آن آموزش  آن آموزش که ما از آن صحبت می
که عرض کردم در تردید خودش و در ترسی که از  طور همان   نخواهد رسيد. رهبري سياسی ایران

کرد و در  هایش را مشخص می ه همه سياستها در ميان مالیان داشت و در تزلزلی ک قدرت انگليس
خودش  به دستمرداد به بعد،  28تردیدي که نسبت به مشروعيت سياسی خود داشت بخصوص از 

 یکل بهها را  عمالً گور خودش را کند و یک سياستی را در مورد رهبران مذهبی پيش گرفت که نه آن
کامل قوانين  اجراکمتر از  چيز يچهی به داشت، چون رهبران مذهب خودش آورد که امکان نمی طرف به

ها را طوري خنثی  شدند، و نه قدرت آن کردند، راضی نمی اسالمی، آن طوري که خودشان تعبير می
مرداد  28هاي بعد از  کرد و در هم شکست که نتوانند مدعيان اصلی سياسی شوند. ما در طول سال

شترین دشمنی رهبران مذهبی را نسبت به رژیم ایم، هم بي ترین دو دنيا را داشته بخصوص بد 1332
 دادیم. خودمان انجام می به دستها  کردیم و هم بيشترین کارهاي آن جلب می

 کنيد که در رهبري کشور وجود داشت از  این وحشتی را که شما از آن ذکر می
 ها هم وجود داشت؟ ها، از آمریکائی انگليس

حزب دمکرات  1960، در سال 1960ا هيچ ترسی نبود، تا سال هاي دراز از آمریک نه، تا سال ـ همایون
نظر خوشی نسبت به رژیم  وجه يچه بهگرفت و کِندي روي کار آمد که  به دستآمریکا قدرت را 

سلطنتی ایران نداشت و رژیم سلطنتی ایران آن موقع رژیمی بود که چه در داخل ایران و چه در خارج 
ميل به انجام اصالحات اجتماعی و سياسی  یا ناتوان و یا بی کار حافظهمیک رژیم بسيار  عنوان بهایران 

شدیدي احساس  درخطربود و رژیم ایران خودش را در آن موقع  شده شناختهو دچار فساد و انحطاط 
کرد بخصوص که دولت کِندي رسماً رژیم ویتنام جنوبی را ترتيباتی داد که ساقط شد و این خطر براي 

هاي نيکسون و فورد  يش آمد، ولی بعد از کِندي البته ترس کاهش پيدا کرد. در سالرژیم ایران هم پ
در  اصوالًبه بعد  1960بسيار روابط ایران و آمریکا خوب بود و آن وحشت کاهش پيدا کرد، ولی از 
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یک عامل  عنوان بهذهن رهبري سياسی ایران نسبت به آمریکا یک مالحظات تازه پيدا شد و آمریکا 
بل اعتماد وارد محاسبات رهبري سياسی ایران شد. به سبب اینکه جناح ليبرال و دمکرات غيرقا

هاي آمریکا  اش را با رژیم ایران حفظ کرد و در مطبوعات و رسانه فاصله هرحال بهسياست آمریکا 
 شد و این در ته دل رهبري سياسی ایران هميشه یک خلجانی گاه شروع می گاه بی  انتقادات از ایران

بود، ولی  يداکردهپها، با آنکه قدرت جهانی انگليس بسيار کاهش  کرد. در مورد انگليس توليد می
رهبري سياسی معتقد بود که هنوز قشرهاي سنتی جامعه ایرانی مثل رهبران مذهبی و عشایر زیر نفوذ 

یران داراي یک ، که انگلستان در ااصطالح بهانگلستان هستند و رهبري سياسی ایران هم در این پندار 
 وجه يچه بهگيري است سهيم بود. واقعيات قدرت انگليس در خارج از ایران،  اقتدار غيرقابل اندازه

هاي ایران نداده بود، به این ترتيب  یک عامل اصلی در سياست عنوان بهتغييري در تصویر انگلستان 
نی که هميشه مترصد است ها در ذهن شاه ایران یک عامل وجود داشت، یعنی انگلستا سال باگذشت

بياورد و یک آمریکائی که جناح ليبرال  به دستکه منافع خودش را به هر قيمت در ایران حفظ بکند و 
هاي رژیم ایران  هایش اساساً مخالف رژیم سلطنتی ایران است یا مخالف سياست و دمکرات سياست

. شوروي البته هم چنان هميشه اي در ذهن شاه هميشه وجود داشت یک چنين محاسبه رو ینازااست. 
مرداد صرف  28هاي بعد از  خطر اصلی بود و مقدار زیادي از انرژي و وقت سياست ایران در طول سال

درخشانی حقيقتاً این مسئله براي ایران در آن  طور بهحل مسئله شوروي شد و باید اذعان کرد که 
ران بر اینکه هرگز پایگاهی براي حمله به به بعد با اعالم ای 1329ها حل شد و بخصوص از سال  سال

هاي آمریکائی نخواهد شد، روابط ایران و شوروي بسيار بهبود پيدا کرد،  شوروي و براي موشک
ها شوروي خطر آشکار براي  حقيقتاً براي اولين بار پس از مدت 1357که از آن به بعد تا  يطور به

بود که با شوروي  ییکشورهاشد، از ناحيه  محسوب میایران نبود و آنچه به نظر شاه خطر براي ایران 
این مخاطرات شبيه  وجه يچه بهروابطی داشتند مثل عراق و یمن جنوبی و افغانستان بعد از کودتا. اما 

 زیر تسلط داشت، نبود. 1320و یا پدرش را یعنی رضاشاه را تا سال  1332کابوسی که خود شاه را تا 

 سياست داخلی  درصحنهتی که نفوذ انگليس یا آمریکا تا چه حد این وحشت و مالحظا
وزیر یا مقامات دیگر  جود آورده بود مؤثر بود. فرض بفرمائيد در تعيين نخستو هایران ب
 کشور؟

ها دارند، یعنی با  شاه بسيار دقيق بود در این مسئله که چه کسانی، چه ارتباطاتی با خارجی ـ همایون
مردود بودند و بسيار در  یکل بهه با شوروي ارتباط داشتند که از نظرش انگليس و آمریکا. آن کسانی ک

داد که پاي چنان عناصري باز بشود به حکومت ایران. اما در مورد  نمی اجازهآن مورد حساس بود و 
پسندید ارتباط  کسانی که با آمریکا و انگليس مربوط بودند رفتار خيلی متناقضی داشت، از طرفی نمی

هاي خارجی  هاي خارجی و ميل داشت که هر ارتباطی با قدرت ي مملکتی را با دولتمقامات باال
هاي  ها و نقشه انگليس و آمریکا، از طریق شخص خودش باشد. طبيعی هم بود زیرا نگران طرح
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خواهد تحت تسلط  هاي بزرگ درباره ایران بود و به خودش اطمينان داشت که ایران را نمی قدرت
بود ميل  يداکردهپد، اما از طرف دیگر به دليل وحشتی که از انگليس و بعداً از آمریکا دیگران قرار بده

ها نسبت به خودش باقی بماند و این کار را از طریق روي کار آوردن  داشت که اعتماد این قدرت
د. دارن تري یکنزددو قدرت روابط  یناز ادانست که با یکی  کرد که شهرت داشتند، یا او می کسانی می

ها نبودند. کسی که  ها و آمریکائی وزیران شاه کسانی بودند که مورد مخالفت انگليس بيشتر نخست
وزیري بود، یعنی هویدا از این استعداد برخوردار بود که  بيش از همه در دوران شاه در مقام نخست

رد و حقيقتاً هم نداشت ها ارتباط خاصی ندا از این کشور کدام يچهتوانسته بود شاه را متقاعد کند که با 
هاي ارتباط ایران را با کشورهاي  و توانسته بود این اطمينان را به شاه بدهد که خود او هست که کانال

که عرض کردم این از نظر شاه بسيار طبيعی بود، براي اینکه  طور همان   کند، باز خارجی کنترل می
نياز باشد. موقعيت خاص ایران  هاي بزرگ غرب بیایران در موقعيتی نبود که بتواند از ارتباط با کشور

کرد که پشتيبانانی در خارج  که لعنت تاریخ ایران است، یعنی همسایگی با شوروي، ایران را مجبور می
دانست که  ترین کسی می خودش را صالح حق بهو در کشورهاي غرب براي خودش پيدا بکند و شاه 

توانست به شاه چنين اطمينانی بدهد و  اشد و هویدا میداشته ب به دستسرنوشت این ارتباطات را 
حقيقتاً هم تا آنجا که من آشنا هستم و وارد هستم این وضع را حفظ کرد تا روز آخر و مستقالً هيچ 

وزیران شاه یا کسانی بودند که در ذهن مردم متمایل به انگليس  ارتباط خارجی نداشت. بقيه نخست
کردم در خارج بيشتر مشهور بود به  ودند. دولتی که خود من در آن کار میبودند یا متمایل به آمریکا ب

وزیر تا بسياري از وزیران از کسانی  ها نزدیک است و علتش این بود که از نخست اینکه با آمریکائی
که به  جاییهاي آمریکائی کار کردند. ولی تا آن  بودند که تحصيالتی در آمریکا داشتند، یا با سازمان

هاي قبلی  کردیم هيچ تفاوتی با دولت شود، دولتی که ما در آن کار می هاي کشور مربوط می تسياس
هاي داخلی هم تا سطح  کرد و در سياست نداشت، براي اینکه سياست خارجی ایران را شاه تعيين می

اي نبود، با این وصف  گرفت و در نتيجه مسئله موضوعات درجه سه و چهار را خود شاه تصميم می
گرفت که چه  وزیران این محاسبات را در نظر می شود انکار کرد که شاه در تعيين نخست نمی

 وزیري کمتر مورد مخالفت یا بيشتر مورد موافقت کدام کشور بزرگ خارجی است. نخست

 به وزارت اطالعات و جهانگردي رسيدید براي من  که یزمانهاي زندگی شما تا  فعاليت
ا تجربه چندانی در دیوانساالري نداشتيد، چطور این کار را معلوم است که شم طور ینا

 قبول کردید؟

وزارت دو قسمت دارد، یک قسمت کار سياسی آن است و یک قسمت کار اداري آن. یک  ـ همایون  
هاي مستقر  ها چون هم سازمان گزاري است و یک قسمت اداره امور روزانه. وزارتخانه قسمت سياست

کشوري مسئله چندانی از نظر اداره امور روزانه ندارند. یک وزارتخانه تجربه و  و بزرگی هستند در هر
ساخت مناسبی دارد براي اینکه کارهاي خودش را بکند و مستقل از وزیرش هم وظائفش را انجام 
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گيري از نظر  گزاري و تصميم بدهد. نقش وزیر در وزارتخانه بيشتر سياسی است، یعنی سياست
داد که این کار را قبول کنم، چون در رشته من بود و  زندگی من به من اجازه می استراتژي و سوابق

کردم که آگاهی الزم را در آن کار دارم، عالوه براین وزارت یک مقام سياسی مستقل از  من تصور می
وزارتخانه است. وزارت قسمتی است یعنی یک وزیر جزئی است از یک کلی که راجع به مملکت 

نگاري من به من این اجازه را داده بود که  د و در آن زمينه هم تجربه سياسی و روزنامهگير تصميم می
ها  هایم را اعمال بکنم، عالوه بر همه این داشته باشم و نظر یینظرهاراجع به امور مختلف مملکت 

و به  سبب شد من این سمت را بپذیریم و این پيشنهاد را بپذیرم، چون من دنبال این کار نبودم آنچه
هاي  وقت راضی نبودم و در فعاليت من پيشنهاد شد این بود که من از کيفيت حکومت در ایران هيچ

پرسنل ایراد داشتم که  دربارهنگاریم از منتقدین هميشگی دستگاه حکومت ایران بودم، هم  روزنامه
آمد و بيک  می به عملتوجهی در مورد انتخاب همکاران  ها بخصوص در دوره هویدا خيلی بی سال

شد. من کمتر احساس کردم که اهميت وجود اشخاص یا نبودن  صورت سرسري قضيه برگزار می
ها ایراد  مورد توجه است. خالصه، هم به پرسنل ایراد داشتم و هم به سياست یک جاییاشخاص در 

عمل  که عرض کردم در داخل سيستم  يطور همان   داشتم و منطقم در زندگی این بود که: یک، باید
کنم که حوادث صحت این نظر را ثابت کرده،  کرد و از خارج سيستم خودکشی ملی است و گمان می

هاي  کردم به یک ترازو که در یک کفه آن آدم دوم اینکه من دستگاه حکومتی ایران را مانند می
 هاي مناسب که سبک اند و این کفه خيلی سنگين است، و در یک کفه آن آدم نامناسب جمع شده

است و معتقد بودم که هرچه از کفه اولی برداشته بشود و به کفه دوم افزوده بشود، به سود مملکت 
معتقد نبودم که اشخاص باید کنار بنشينند و فقط انتقاد کنند. به تمام  وجه يچه بهاست، در نتيجه 

طلبی  از جهت جاه بياورند، نه به دستگفتم که باید بروند و مقامات را  منتقدین و همفکران خودم می
توانند کيفيت حکومت را در  آوردن آن مقامات است که می به دستشخصی، بلکه از این جهت که با 

 ایران بهبود ببخشند و این بود که این سمت را پذیرفتم.

 اي قبول بکنيد؟ بود که وزارت وزارتخانه يشنهادشدهپشما ه آیا قبل از این هم ب 

او به من پيشنهاد وزارت اطالعات و جهانگردي را کرد که من  بار کیدر دوره هویدا،  ـ همایون  
معذرت خواستم از ایشان، هم به دليل اینکه آن مجموعه را قبول نداشتم و راحت نبودم در کار کردن 
با آن، هم به دليل اینکه زندگی خودم یعنی وضعی که روزنامه آیندگان در آن موقع داشت اجازه 

کردم از لحاظ اقتصادي داراي  هاي آخري که من آن را اداره می مه آیندگان تا سالداد. زیرا روزنا نمی
آمد که روزنامه را ول بکنم البته  گرداندم و حيفم می العاده بود و با زحمت روزنامه را می مشکالت فوق

اي ه ایستاده بود و وام کامالًرها کردم، دیگر سرپاي خودش    1356وقتی من روزنامه را در سال 
بود و راحت از آن جدا شدم. در اواخر دولت  راه روبهدیگر  يزچ همهخودش را داده بود و چاپخانه آن و 

اي از کسانی را که در دولت بعدي وارد  اش را ترميم کند و عده هویدا، ایشان در نظر داشت که کابينه
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خواست که به من وزارت  ها را دعوت بکند به کابينه و از جمله می خواست آن کابينه شدند، او می
کند براي این کار خيلی شایستگی دارم،  مسکن و شهرسازي را بدهد و به من گفت که خيال می

دانم به چه دليل، و شاید به دليل مقاالتی که من در آیندگان نوشته بودم ولی فرصت انجام آن  نمی
 فکر پيش نيامد.

  دامه خواهد داشت، شما با تسلط و ا بازهمبراي پایان مصاحبه امروز که اطمينان دارم
 نگار هم هستيد شما که هستيد؟ کنيد، روزنامه شناس صحبت می اطمينان یک تاریخ

 چيست؟ سئوالدانم منظورتان از  نمی ـ همایون  

 ها: مؤلف گاهی اوقات؟ اي از همه این موعهجاي هستيد؟ آیا م یعنی شما چه مجموعه 
 عنوان بهاي را  هایش مجموعه دم سياسی کسی است که عالقهمن یک آدم سياسی هستم، آ ـ همایون  

گذرد،  در یک کشور و در یک جامعه و در دنيا می آنچهو به  گيرد یبرمیک کشور یا یک دنيا در 
هستم.  مند عالقههاي زندگی اجتماعی و به همه امور دنيا  است. من تقریباً به همۀ جنبه مند عالقه

ي تا انرژي اتمی تا توسعه اقتصادي تا کشاورزي بخصوص آموزش، موضوعی نيست، از شهرساز يچه
ها تا آنجا  من نباشد، در همه این زمينه موردعالقهالمللی که  ارتباطات و مسائل سياسی و ارتباطات بين

پيشه بوده، اما  نگار و سياست من کاریر روزنامه« کاریر»ام.  ام و بررسی کرده ام مطالعه کرده که توانسته
فعال در آن وارد بودم عرض بکنم، تاریخ مسلماً یکی از  طور بههاي دیگري را که  بخواهم رشتهاگر 

براي ارتباط  تنها نهوسيله،  عنوان بهام. نوشتن  تاریخ کار کرده دربارههاي من بوده و خيلی  اولين عالقه
بوده، از دوره  ام القهموردعبا دیگران، بلکه براي بيان خود و تشکيل دادن خود و ساختن خود، هميشه 

شود گفت که یک  می يجهدرنتها و غيره،  ها و کتاب نوشتن ها تا بعد مقاله نوشته مدرسه و انشاء نوشتن
 .ينگار روزنامهآدم سياسی با تأکيد خاص روي نویسندگی و روي تاریخ و 

 شما آیندگان را  که یوقتجوابش محرمانه نيست، بفرمائيد  سئوالشما، اگر  که یوقت
 ترک کردید چقدر؟ که یوقتشروع کردید، تيراژ آن چقدر بود و 

هاي دیگري که آن  از سه هزار به سی هزار رسيده بود. آیندگان خيلی در مقایسه با روزنامه ـ  همایون  
بيش از  وقت يچهاي که  شد وضع متفاوتی داشت. یعنی ما آیندگان را با سرمایه موقع منتشر می

ها این مقدار ریختيم در آن روزنامه و کار را شروع  نشد، یعنی در طول سال وزآن رتومان  ميليون یک
نزدیک دو ميليون ریال پول داشتيم، چاپخانه آیندگان را سراپا با قرض تهيه  چيزي یککردیم. اولش 
ها طول کشيد تا آن قرض را پرداختيم، آیندگان برداشت خيلی غيرمتعارفی داشت و  کردیم، سال

پسندي در سطح اجتماعی و چه در سطح  پسند بود نرفت. چه عامه دنبال مطالبی که عامه وجه يچه به
چاپ نکردیم. در سطح  آميز يجانهسياسی. در سطح اجتماعی ما هرگز صفحه حوادث یا مطالب 

فلسطين،  بخش يآزادهاي چپ، پشتيبانی از جنبش  سياسی، دنبال مد روز یعنی پشتيبانی از گرایش
ها بود نرفتيم. خود من مشهور بودم به اینکه طرفدار آمریکا  ا مدهاي فکري آن ساله که تمام آن
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شد که عده زیادي از خواندن روزنامه من خودداري  هستم و طرفدار اسرائيل هستم و این سبب می
دانستم ولی هيچ کوششی نکردم براي اینکه آن گروه را جلب کنم.  می یخوب بهکردند، و من این را  می
ه این معنی طرفدار آمریکا بودم که معتقد بودم در مقابل شوروي ما یک وزنه متقابلی مثل آمریکا من ب

هاي تسلط سياست آمریکا بر ایران و فرهنگ آمریکائی بر فرهنگ  الزم داریم، ولی با تمام نشانه
داشتم و بس. ت خارجی ایران قبول سیک عاملی در سيا عنوان بهکردم. من آمریکا را  ایرانی مبارزه می

نه برایم یک نمونه ایده آلی اجتماع بود و نه برایم یک پایگاه سياسی شخصی. در تمام زندگيم هرگز 
کردم  ها شرکت می ها روابط نزدیک داشته باشم. خيلی کم در مجالس آن سعی نکردم که با آمریکائی

بار از طرف  ها یعنی یک یکائیاز طرف آمر دو بار ینکهبااگرفتم.  ها تماس می و خيلی کم با آمریکائی
ام ولی  دیده ییها دورهاز طرف دانشگاه هاروارد دعوت شدم به آمریکا و  بار یکدولت آمریکا و 

این ارتباط را حفظ نکردم و گسترش ندادم. در مورد اسرائيل هميشه معتقد بودم که ایران در  وقت يچه
هستند ارتباط  عرب يرغبا اسرائيل که کشورهاي برابر اعراب تنها است و باید با ترکيه و پاکستان و 

نظر   بخش فلسطين هم من یک همان تنهائی که عرض کردم. با جنبش آزادي   داشته باشد، به دليل
ها در ایران و تأثير عامل فلسطين در  نداشتم و معتقد بودم که نفوذ فلسطينی وقت يچهخوبی 
کند که به  دیکاليسمی را در جامعه ایرانی تقویت میو مخرب است و یک را بار یانزهاي ایران  سياست

کردم درست درآمد و فلسطين و  بينی که من می وحشتی که من داشتم و پيش متأسفانهضرر ما است. 
ها کمک کردند به گرایش افراطی و رادیکال در جامعه ایرانی و بعد عمالً  عامل فلسطين و فلسطينی

ها به خون  ها کمک کردند و احتماالً دست آن حکومت مال در جریان انقالب اسالمی به استحکام
مواضع سياسی من در روزنامه آیندگان  هرحال بهبسياري از دوستان و همکاران من آغشته است. 

دانستم که با تغيير این مواضع و با پيروي  من می ینکهباامواضع خيلی محبوب و مورد توجهی نبود و 
گان بيشتري را جلب بکنم ولی هرگز این کار را نکردم. در برابر دولت از مد روز خواهم توانست خوانند

هم یعنی دستگاه حاکم هم هميشه موافق مشروط بودم و باکی نداشتم از این قضيه که این فکر را 
تبليغ کنم که ما با سيستمی که هست، ناگزیر باید بسازیم و باید سعی بکنيم که از داخل اصالحش 

 مملکت خواهد بود. به ضررنخواهد رسيد و  ییجا بهاین سيستم از خارج بکنيم و مبارزه با 

 هاي ما راجع به روزنامه آیندگان و تيراژ آنکه از سه هزار به سی هزار  در دنبال صحبت
کردیم که صحبت ما  رسيد و دالئلی که موجب این افزایش تيراژ شد صحبت می

هاي اجتماع  در ارتباط با دگرگونیکنم دنباله صحبت را  کاره ماند و خواهش می نصفه
 ایران در زمان انتشار روزنامه آیندگان توضيح بفرمائيد؟

کردم البته  هاي اجتماع ایران در ده سالی که من روزنامه آیندگان را اداره می دگرگونی ـ همایون  
افکار عمومی دانم در این بحث بگنجد یا خير. من بيشتر به تحوالتی که در  وسيع است که نمی قدر آن

کنم ارتباط  کنم و فکر می بخصوص افکار عمومی روشنفکران ایرانی در آن دوره روي داد اشاره می
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کردم روزنامه خيلی کوچک  که عرض می طور همان   که شده بيشتر خواهد بود. یسئوالاین جواب با 
 یلداله رشد کرد، نشد، هرچند ک بزرگکردم چندان  اداره می آن راشروع شد و تا وقتی هم که من 

بيشتر مردم با روزنامه و توجهی که به هر موسسه و به هر نهادي که  ییشناسا این رشد عالوه بر
ميلی که به پيروي از  شود، این بود که روزنامه آیندگان با همه بی مدتی پایداري بکند نشان داده می

منتقد و  صداي یک عنوان بهکردم عرض  آن رااز  ییها قسمتداد و من  مد روز افکار عمومی نشان می
، در يگزار ياستسطلب در جامعه ایرانی شناخته شد و بخصوص نفوذش در سطح سياسی و  اصالح

هاي دیگر یعنی  تيراژ روزنامه با مقياس روزنامه باآنکهالعاده زیاد شد.  گيرندگان، فوق سطح تصميم
هاي مملکت داشت از  روزنامه در سياستنبود، ولی نفوذي که  مالحظه قابلهاي بزرگ دیگر  روزنامه

کردیم آیندگان را یک روزنامه جدي  هر روزنامه دیگري بيشتر شد. دليلش این است که ما سعی می
پرداختند.  ها نمی آگاهانه در آن باشد و به مسائلی بپردازیم که معموالً روزنامه ياظهارنظرهابسازیم که 

اي  بود به این دليل. یعنی روزنامه یموفق ۀگان بسيار روزناماز نظر سياست روزنامه آیند جهت  ینا از
ها هم خيلی تأثير  بود که در قشر حاکم جامعه، خوانندگان خيلی زیادي داشت و در روي افکار آن

تحت تأثير مطالبی بود که در  يشوب کمکه در آن ده سال اتخاذ شد،  هایی ياستسکرد. بسياري از  می
. عرض کردم که ما از مد روز افکار روشنفکران در روزنامه آیندگان تبعيت یافت آیندگان انتشار می

هاي  آن روز جنبه اصطالح بهنمائی و  طور که اشاره هم کردم چپ همان   م. منظورم از مد روزیکرد نمی
اش بودند. ما در روزنامه  شيفته شدت بهها  افکار سياسی بود که روشنفکران ایرانی در آن سال« مترقی»
را که حقيقتاً  ییها آنبخش جهان نداشتيم مگر  هاي آزادي یندگان هيچ تعهد خاصی نسبت به جنبشآ

هاي  کردیم، ولی جنبش ها پشتيبانی می کردیم ملی هستند و پایگاه داخلی دارند، از آن احساس می
هاي یک ابرقدرت یعنی شوروي بودند حمایت  بخشی را که وسيله براي اعمال سياست آزادي
ها از  روزنامه آیندگان مسلماً اکثریتی از روشنفکران مملکت را سال چپ يرغکردیم. همين موضوع  نمی

اي از نویسندگان که افکار  وقت صفحات مخصوص براي پاره این روزنامه بيگانه کرد. روزنامه ما هيچ
نداد. روزنامه  گاه پرستش روشنفکران چپ بودند، انتشار چپی داشتند و خيلی مورد احترام و ستایش و 

نشد، ما مشرب سياسی راست داشتيم، اما  اصطالح بههاي چپ مترقی  وقت ارگان اندیشه آیندگان هيچ
 خواه یترقارم و مقصودم از ذگ را من در مقابل مترقی می خواه یترق، خواه یترقطلب و  راست اصالح

رز تفکري است که طرز تفکري است که طرفدار پيش بردن جامعه است و مقصودم از مترقی، ط
دهد. ما یک موضع راست  المللی بيشتر اهميت می هاي داخلی و بين هاي چپ را در سياست ارزش
آن گروه  موردتوجهطور که عرض کردم بسيار  همان   طلب و این موضع البته داشتيم و اصالح خواه یترق

ست، بلکه تمام کسانی که همان وکيل و وزیر ني   بزرگ حاکم بر مملکت بود و منظور از حاکم، فقط
ها بود. ولی  آن موردتوجهگرداندند، بسيار  نظام سياسی و حکومتی و اجتماعی و اقتصادي ایران را می

روشنفکران چپ که عده بسيار زیاد و روزافزونی بودند، نبود. ما همچنين  موردتوجه وجه يچه به
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و صفحات  آمدیم یبرنمش روزنامه دنبال استفاده از احساسات مذهبی مردم براي فرو وجه يچه به
ها هرگز با رهبران مذهبی  دادیم و در طول سال هاي رمضان و محرم انتشار نمی مخصوص در ماه

ها موجب شد که برد روزنامه  سياست وارد شدند تفاهمی نداشتيم. همه این درصحنهروزافزون  طور به
دود بشود. در طول ده سالی که من روزنامه شود مح آیندگان تا آنجا که به تعداد خوانندگان مربوط می

کردم متوجه جریان رادیکال شدن جامعه و روشنفکران ایرانی بودم  کردم و اداره می يستأسآیندگان را 
بود که هر کتابی با هر ارزش تحقيقی  ییها سالو موضوعی بود که بسيار مورد نگرانی من بود و آن 

شد  هاي پرفروش می کرد، جزء کتاب مترقی دفاع می اصطالح بهاینکه از یک موضع  صرف بهیا هنري، 
دید که از آن مواضع به  خودش اضافه بکند خودش را موظف می شماراي براي اینکه به  و هر روزنامه

 يگزار یهپاهاي ایران را، روزنامه آیندگان  تواند دفاع بکند. نقد هنري در روزنامه هر صورتی که می
ها، در مورد فيلم شاید  ها و فيلم تر و کنسرت ها و تئا کتاب نقد بهمنظم  صورت به بار يناولکرد. ما براي 

اي  هاي دیگر هنر مثل بالت اپرا، ما اولين روزنامه قبل از ما بسياري دیگر کرده بودند، ولی در زمينه
شد، ولی این  می یینقدهاچنين  گاه گاه  هاي دیگر بودیم که این کار را باب کردیم و بعداً در روزنامه

هاي  رآليسم سوسياليستی در فرهنگ و هنر ایران و روزنامه واردکردناي بود براي  ها صرفاً وسيله نقد
دولت هم بودند، در صفحات هنري خودشان رسماً در هنر  رسمی يمهنهاي  بزرگ مملکت که ارگان

طرفدار تمام  هم دربست شان یخارجهاي  طرفدار نظریه رآليسم سوسياليست بودند. در سياست
این گرایش به چپ  متأسفانههاي سياسی که در خدمت شوروي قرار داشتند، بودند.  ها و گرایش جنبش

هاي رسمی دولتی هم چون خيلی زیاد زیر نفوذ عناصر  فقط به نيروهاي رادیکال محدود نبود و دستگاه
بودند،  يداکردهپتمایالت چپی  ها خوانده درسبودند و گریزي هم نبود براي اینکه بيشتر  قرارگرفتهچپ 

کردند به دستگاه دولتی و طبعاً به  بودند و طبعاً راه پيدا می يداکردهپها، و تمایالت رادیکال  در آن سال
کردند، عموماً ندانسته. در آن  ها را تقویت می هاي رسمی دولت هم این گرایش دستگاه یلدالهمه این 
شدن جامعه ایرانی در دو جهت اصلی شدیم، یکی در جهت  ما شاهد رادیکال ترتيب ینا بهده سال 
بنيادي. البته من  اصطالح بههاي چپ مارکسيستی و متمایل به شوروي و یکی در جهت اسالم  گرایش

در مورد اسالم بنيادي یک تبصره عرض کنم که به نظر من اسالم در هر صورتش و هر صورتی که 
نداریم. هر  ينراست يرغیا  يادگرایانهبن يرغو یا  ياديبن يرغم عرضه شده بنيادي بوده و ما اسال تاکنون

کسی جرأت کرده که از اسالم عرضه بکند بنيادگرایانه است و راستين است و فرق  تاکنونتعبيري که 
از مکاتب اسالمی که جرأت کردند به جامعه ایرانی عرضه کنند،  یک يچهزیادي در ریشه و اصل، بين 

تا  هرحال بهبيندیشند جرأت ابرازش را  تر آزادانهاسالم خيلی  دربارهاند  خواسته ها که نبوده. بعضی
اي که ما در ایران بودیم نداشتند. هنوز هم با هر کوشش جدي براي تحليل و نقد منطقی و  دوره

دیگر رادیکال شدن جامعه ایرانی  جهت یک هرحال بهشود با عناوین مختلف.  علمی اسالم مبارزه می
تبدیل به  سرعت بهها  هت اسالم راستين یا اسالم بنيادگرایانه بود، هر دوي این گرایشاین ج
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هاي مسلط فکري اجتماع ایران شدند. در طول آن ده سالی که من از طریق کار مطبوعاتی از  گرایش
 ام، یکی از تحوالتی که خيلی اثر کرد در این نزدیک در جریان افکار عمومی مملکت و تحوالتش بوده

هاي عربی اردن  اعراب و اسرائيل بود و اشغال سرزمين 1967رادیکال شدن جامعه ایرانی، البته جنگ 
ميلی کشورهاي عربی به اینکه زمين را با صلح و  و سوریه و مصر توسط نيروهاي اسرائيل و بی

رف اعراب را اسرائيل از ط ییشناساميلی اسرائيل به اینکه صلح و  اسرائيل معاوضه کنند و بی ییشناسا
بخش  بستی که در خاورميانه پيش آمد و باال گرفتن کار سازمان آزادي با زمين مبادله بکند. بن

و  ها ينیفلسطشد به نفع  فلسطين که از آن جنگ به بعد شروع شد و تبليغات وسيعی که در ایران می
مينه مناسبی هم داشت، ها که طبعاً به دليل اشغال خاک اعراب از طرف اسرائيل ز به ضرر اسرائيلی

ها  حمله به اسرائيل و دفاع از فلسطينی اندک اندکاوضاع خود ایران و  طرف بهبرگشت  سرعت به
که  یاسم هرمرادف شد با حمله به رژیم و دفاع از نيروهاي چپ. اسالم بنيادگرایانه یا راستين یا 

هاي  هاي خود ما و رسانه روزنامه اندازه بهبخواهيد روي آن بگذارید در کشور. رادیوهاي خارجی هم 
به  کم کمدیگر خود ما حساسيت داشتند در مقابل افکار عمومی ایران و افکار روشنفکران ایران طبعاً 

ها کار خودشان را هميشه  ها افتادند و از آن ناحيه هم البته، جز رادیوهاي چپی که آن همين خط
من حاال در آمریکا  اصوالًاین جنبش رادیکال را و  کرد رسيد تقویت می کردند، هرچه به ایران می می

هاي چپ در  تر مطالعه کردم دیدم که گرایش کنم و در اروپا هم که پيش هم که بيشتر مطالعه می
هاي همگانی رو به افزایش بوده در طول دو یا سه دهه گذشته، حاال این  ميان گردانندگان رسانه

شویم، ولی اساساً  هایش چيست، وارد بحث آن نمی مچيست و مکانيس یلشدالاش چيست و  ریشه
گيرد. در ایران  دارد جاي مسلطی را می کم کمهاي همگانی دنياي غربی  هاي چپی در رسانه گرایش
 یمش خطبود، منظورم این است که  شده اشغالها  درصد، از طرف این گرایش 80یا  70تقریباً 
هاي افراطی و رادیکال  درصد گرایش 80یا  70غيردولتی هاي همگانی ایران را چه دولتی و چه  رسانه

بودیم، به این معنی که از موضع  يداکردهپکردند. ما در روزنامه آیندگان یک حالت خاصی  تعيين می
هاي دیگر از موضع مبارزه با رژیم، رژیم را ستایش  کردیم، روزنامه طرفداري رژیم، رژیم را انتقاد می

کردیم که از داخل رژیم باید  گفتند. خيلی موقعيت جالبی بود، ما فکر می ا میکردند و تملق رژیم ر می
کردند که از داخل رژیم در آن  تر ما سعی می سعی بکنيم اصالحش بکنيم و دوستان چپی و افراطی

بردیم،  بکار می اي يچيدهپهاي  رخنه بکنند و در کارش خرابکاري بکنند، هر دوي ما خيلی تکنيک
هاي قابل قبول  ها و زیر روکش با سانسور روبرو بودیم، ما انتقادهاي خودمان را در قالببراي اینکه 
را که از رژیم  ییها تملقگراي ما تعریف و تمجيد و  کردیم و دوستان افراطی و چپ عرضه می

در  هاي کاري به رژیم بزنند تري ضربه و حياتی مؤثرترهاي  دادند که در زمينه گفتند وسيله قرار می می
افکار عمومی مردم، هر دوي ما هم کامالً موفق بودیم، هم روزنامه آیندگان انتقادهاي خيلی خيلی 

اعتبار کردند در نظر مردم.  بی شدت بههاي دیگر حکومت و رژیم را  کرد، و هم روزنامه می مؤثر
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نبود که همين وضع را داشتند، مهم  يشوب کمهاي رسمی حکومت هم  هاي دیگر یعنی رسانه رسانه
امر کمکی به  یتدرنهاآمد  ها بيرون می سياست گردانندگانشان چه بود، آنچه در عمل از آن رسانه

ها  و ناشيگري مقامات مسئول دولتی، رسانه ينیکوتاه بکرد. طوري شده بود که با استفاده از  رژیم نمی
یشی و سطحی، اول مُهر ها و با یک تعداد کارهاي نما چه خصوصی و چه دولتی با یک تعدادي کليشه

زدند، به این معنی که خودشان را کامالً طرفدار و وابسته به رژیم  هاي خودشان می قبول روي فعاليت
زدند. مردم هم آشنا شده  هاي خودشان را می کردند و بعد در زیر آن پوشش، همه حرف معرفی می

ها اصرار داشتند  وصاً این رسانهبودند به این وضع و کارهاي نمایشی و فرمایشی و دستوري که مخص
ميان  اصطالح بهکردند و  ها هم توجهی نمی که نمایشی و دستوري بودنش را به مردم نشان بدهند، آن

 کردند.  خواندند و پيام را دریافت می کردند و می ها مطالعه می سطر

 90یا  80ب، تقریباً بود. در مورد نشر کتا فرما حکمهاي همگانی مملکت  این وضعی بود که در رسانه
ظاهراً سانسور  باآنکهکردند و  که جنبه سياسی داشتند از موضع چپ صحبت می ییها کتابدرصد 

گري  اي با رخنه هم برقرار بود ولی در عمل این سانسور هيچ مبارزه شدت بهکتاب در مملکت 
 هرساله مقدار زیاد هاي اسالمی افراطی ب هاي چپی و کتاب کرد. کتاب رادیکاليسم چپ اسالمی نمی

که وضع عمومی صنعت نشر چندان خوب نبود، یک مسابقه در  ییها سالشدند، حتی در  منتشر می
ها  ها و مغزهاي ایرانيان، در این مسابقه چپی بود در آن ده سال آخر براي جلب قلب شده شروعمملکت 
ر مقابل کسانی مثل ما در روزنامه هاي اسالمی کامالً دست باال را در مقابل رژیم داشتند و د و افراطی

شدیم، پس علت اینکه  موفق نمی وجه يچه بهکردیم این جریان را متوقف بکنيم و  آیندگان سعی می
اي که باید افزایش پيدا نکرد، این بود که  به آن اندازه وقت يچهتيراژ روزنامه آیندگان در آن ده سال 

، و نفوذي هرحال بهو علت اینکه افزایش پيدا کرد  کرد برخالف جریان افکار عمومی زمان حرکت می
 هایی یآگاهکرد و با  آورد، این بود که از یک موضعی صحبت می به دستخيلی خيلی زیادي هم 

کرد که در روزنامه دیگر سابقه نداشت و مانند نداشت. عامل دیگري که کمک کرد به  صحبت می
هاي نيمه دهه  و تا سال 40هاي تا آخر دهه  ائی سالبهبود وضع آیندگان البته گسترش اقتصادي استثن

هاي اقتصادي و ثروتمند شدن نسبی مردم وضع همه  در کشور بود. زیرا با گسترش فعاليت 50
بود که موفق  50وضع روزنامه آیندگان و ما سرانجام در اواسط دهه  ازجملهبهبود پيدا کرد،  مؤسسات

اپخانه و گرداندن روزنامه قبالً گرفته بودیم بپردازیم و از چ يستأسرا که براي  ییها وامشدیم همه 
وضع اقتصادي روزنامه بسيار خوب شد تا بعد از انقالب که چند ماهی روزنامه موضع بسيار  وقت آن

ترین روزنامه کشور شد و چند ماه بعد هم  ترین و محبوب شدید ضد رژیم خمينی گرفت و شاید معروف
اي از کارکنانش را دستگير کردند و روزنامه و  امه را تعطيل کردند و عدهعمال رژیم ریختند و روزن

اي بود از وضع ما  آن مصادره شد که این داستان دیگري است. این خالصه يساتتأسچاپخانه و همه 
 در روزنامه آیندگان.
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  کسی  باسوادبه این تعریف که  باسوادشد،  نوشته می باسوادروزنامه آیندگان براي مردم
تواند آن چيزي را که خوانده و فهميده  تواند بفهمد و می تواند بخواند و می ست که میا

تمام کشور بتواند منتشر  حیک روزنامه که در سط جهيدرنتراجع به آن صحبت کند و 
 بود؟ درآمدهبشود و مورد اقبال قرار بگيرد، آیا این عمداً به این صورت 

منتشر بکنم. به نظر من که  اصطالح بهنامه براي سرآمدان بله من دوست داشتم که روز ـ همایون
بودم روزنامه براي توده مردم، براي افراد کوچه و بازار، به تعداد  کارکردهها در مطبوعات ایران  سال

ها از کشف داروي سرطان گرفته توسط آن آقاي هراتی که  آن موردعالقهشد. مطالب  کافی منتشر می
ها روزنامه ایرانی این موضوع را علم کردند و  گياه یک معجونی ساخته بود و ماه شارالتان بود و از چند

هاي مفصل و آمارهاي تفصيلی قتل و جنایت  آوردند، از آن گرفته تا داستان به دستتيراژهاي بزرگ 
هاي ساختگی از قبيل  هاي تهران و شهرهاي دیگر ایران تا داستان و دزدي و غيره در کوچه و خيابان

ها پر  چيز طور نیا، از درآورداي که یک ترن را نجات داد، یا االغی که یک شير را با لگد از پاي  هبچ
کسانی که سواد خواندن و  موردتوجهمواد خواندنی  جهيدرنتهاي بزرگ و پرتيراژ ایران.  بود در روزنامه

ها و تفصيالت  ها و عکس انندهها و خو هاي هنرپيشه کافی بود و داستان اندازه بهنوشتن را صرفاً داشتند 
نشریه  کی آنشد، براي  ها. ما فکر کردیم که آن الیه اجتماعی که روزنامه برایش منتشر نمی آن

، ولی حتی در آن قرارداد موردتوجهفراهم بکنيم و آیندگان عامداً و با آگاهی، این قشر از خوانندگان را 
، یا اسمشان را باسوادی نداشتيم و بيشتر افراد که عرض کردم ما موفقيت چندان يطور همانقشر هم 

همان آغاز با آیندگان مخالف بودند و حاضر نبودند روزنامه را بخوانند،    یم، ازراذروشنفکران جامعه بگ
شدند، ولی خوب ما کسانی هستيم که عادت  تر می خواندند با روزنامه موافق ولی اگر احتماالً می

این روحيه  هرحال بهافق نيستيم اصالً حق حيات برایش قائل نباشيم. ایم که اگر با چيزي مو کرده
ما دسترسی چندانی به خوانندگانی که هدف ما  جهيدرنتهنوز هم هست و  متأسفانهمردم ما بوده و 

و در آن حد  ميبرگرفتمحدودتري از این روشنفکران را در  هیال کیبودند هم پيدا نکردیم و نتيجتاً 
ها تأثير، به نظر من سازنده  ها ارتباط خيلی خوبی برقرار کردیم و در آن و با آن خيلی موفق بودیم

که روزنامه آیندگان به پيشبرد زبان فارسی کرد، به باال بردن سطح بحث سياسی  ییها کمکداشتيم و 
است که من شخصاً از آن خيلی سربلند هستم و خوشحالم که ما سهمی در  ییکارهادر مملکت کرد، 

 ایم. ها داشته قسمتاین 

  يسو بههرچند گفتيد که صحبت کردن راجع به عواملی که موجب گرایش گروهی 
خواستم از  می هرحال بههاي چپ و اسالمی شد بسيار طوالنی است ولی  رادیکاليسم

شما نادیده از آن نگذرید و کمی راجع به این مسائل صحبت بکنيد، چه چيزي بود که 
 این دو گرایش؟ يسو بهداد مردم را  سوق می

 يم. در ـهاي رادیکال منحصر به ایران نيست البته، در همه دنيا ما شاهدش هست این گرایش ـ همایون
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هاي چپی در طول نسل  ها و در بين جوانان و روشنفکران این گرایش کشورهاي غربی، در دانشگاه
يرو و پولی است که یک گذشته و دو نسل گذشته، رو به گسترش و افزایش بوده، یک دليل آن ن

کند.  ترین کشورهاي جهان است یعنی اتحاد شوروي صرف این کار می ابرقدرت که از بزرگ
هاي  است که تمام فعاليت يا اندازه بههاي تبليغاتی شوروي و احزاب کمونيست در دنيا  فعاليت

دالیل رشد  ماً یکی ازلرسند، پس مس آن و اندازه آن نمی يپا به هم يروکشورهاي دیگر بر 
تري از ایران،  تر و موفق در ایران بلکه حتی در کشورهاي خيلی مرفه تنها نههاي چپ در دنيا و  گرایش
 لیدالکنند. اما  است که دستگاه تبليغاتی شوروي و احزاب کمونيست در سراسر دنيا می ییها کوشش

نه، که محدود به یک هاي چپی و افراطی و اسالمی بنيادگرایا خاص ایرانی قوت گرفتن گرایش
اکثریت بزرگی از  1357حقيقتاً در سال  که يطور به برگرفتنبود و اکثریت جامعه را در  ییها گروه
بودند و اگر  قرارگرفتههاي افراطی چه مارکسيستی و چه اسالمی  ها تحت تأثير این گرایش ایرانی

بود. به هر صورت آن بحث انقالب به آن صورت موفق شد و به آن آسانی، دليل اصلی آن همين 
 گردد یبرمهاي رادیکال در جامعه ایرانی پيدا کردند  ایرانی این توفيقی که گرایش لیدالدیگري است، 

ها بسيار زیاد  هاي ایران در آن سال به ناکافی بودن حکومت ایران و رژیم ایران. رژیم ایران و حکومت
رفت اوالً بيشتر با ارقام و اعداد اندازه گرفته توجه داشتند به توسعه و پيشرفت، ولی توسعه و پيش

صحيح نيست و ثانياً مبتنی بود بر  وجه چيه بهشد، یعنی ما یک برداشت آماري از توسعه داشتيم که  می
اي از  قرن بيستم از طرف عده 50هاي  در طول سال بار نياولکه براي  ییها هینظرتصورات و 

هاي  هاي توسعه در سال بخصوص عنوان شد یعنی نظریه نویسندگان و دانشمندان سياسی آمریکا
در آمریکا خيلی طرفدار پيدا کرد و این نظریات توسعه توسط ایرانيانی که در آمریکا درس  1950
ها به ایران آورده شد و با استفاده از فضاي خيلی مساعدي که براي این افکار  خواندند، در آن سال می

قرن بيستم و  70هاي  اشت، ما توسعه را یا مفاهيمی که دیگر در سالدر رهبري سياسی ایران وجود د
هایمان را بر  بود که اعتباري ندارند و درست نيستند، تلقی کردیم و سياست شده روشنقرن بيستم  60

ما بيشتر جنبه آماري داشت و کمی و  يکارها همهکردیم و نتيجه این شد که  اجرااساس آن مفاهيم 
، به این ههاي از مد افتاده و کهنه شد ت ما از توسعه نادرست بود و مبتنی بود بر نظریههم اساساً برداش

مانده به فراوانی و حتی بيش از  دستگاه حکومت و فسادي که در همه کشورهاي عقب ییناکارادليل 
 ایران وجود دارد. ولی خوب در ایران به دليل خاصی که به آن اشاره خواهم کرد، برجستگی بيشتري

زمينه براي نارضائی و براي قبول  لیدالتر داشت و به این  مانده اي از کشورهاي عقب نسبت به پاره
تر بود. آن دليل خاصی که به آن اشاره کردم موقعيت خاص  ها آماده هاي افراطيون و رادیکال طرح

ن مشروعيت به بعد رژیم ایرا 1332به بعد بود. از سال  1332یعنی از  1953رژیم ایران از سال 
و  شده قبولکه قبالً داشت از دست داد. مشروعيت سياسی رژیم، دیگر یک امر  یبه صورتخودش را 

خاص  واحوال اوضاعبایستی دائماً اثبات بشود. به سبب  نبود، بلکه امري بود که می شده گرفتهمسلم 
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و مداخله آشکار و روي کار آمدن مجدد رژیم پادشاهی در ایران و بازگشت محمدرضاشاه به سلطنت 
هاي نفتی خارجی به صنعت  مستقيمی که آمریکا و انگليس در این کار داشتند و بازگرداندن شرکت

اي به نظر من نداشت و زمان دیر  ملی شده نفت ایران که در آن موقع دیگر ناگزیر بود و هيچ چاره
ایران را از مشروعيت سياسی ها رژیم  شده بود براي هر کاري، ولی در افکار عمومی ایران، همه این

این مشروعيت تالش بکند، حاال یا از طریق سرکوب  اثباتبهره کرد و رژیم ناگزیر بود دائماً براي  بی
هاي دولت  ها، گرچه بسياري از سياست ها و جلب کردن آن کردن مخالفين، یا از جهت خریدن آن

ن ضربت اصلی که بر مشروعيت رژیم اساس، ولی ای کرد و جنبه سطحی و بی جنبه نمایشی پيدا می
 وقت چيهنتوانست اثرش را از بين ببرد و  وقت چيهبود، براي اینکه  1332بود از سال  واردشده

دوباره مستقر بکند در جامعه ایران، و علتش هم ناشيگري  طورقطع بهنتوانست مشروعيت خودش را 
کرد و مستعد  ایران را هميشه مساعد می معنی که افکار عمومی هاي بی آگاهی بود و سياست بود و نا

در ایران یک  1332کرد براي هرگونه القائاتی که جنبه مخالف رژیم داشتند، مخالفت با رژیم از  می
زمينه طبيعی به خود پيدا کرد که فقط یک حکومت بسيار کارآمد و بسيار هشيار و نسبتاً درستکار 

ها نه حکومت سالمتی  برد. ولی ما در طول این سالتوانست جبرانش بکند و آثارش را از بين ب می
هاي چپی و افراطی در ایران خيلی خيلی  گرایش لیدالدرستکار و آگاه. به این  چندان نهداشتيم و 

عناصر وابسته به شوروي در ایران، البته نقش  افتهی سازمانهاي  شرایط مساعدي پيدا کردند و کوشش
بود، از طریق  داکردهيپفلسطين در ایران  بخش يآزادمان داشتند. دستی که ساز يمؤثربسيار 
دادند نفوذي که  دیدند و تعليم می دیگر تعليم می يدرجاهاهاي بزرگی که در آنجا در لبنان یا  گروه
کردند و عواملی که  که در ایران خرج می ییها پولپيدا کرد و  جیتدر بهپيدا کرد و سوریه  جیتدر بهليبی 

جنبه تعرضی  فارس جيخلبا توجه به سياست خارجی ایران که در  جیتدر بهها  همه این در ایران داشتند
بود و در  شکسته درهمبود در ظفار. در ظفار نيروي نظامی عناصر وابسته به شوروي را  داکردهيپ

کرد شتافته بود، در افغانستان و  شوروي مبارزه می نشانده دستسومالی به کمک رژیمی که با رژیم 
کرد، در عراق با رژیمی که بهترین روابط را با شوروي  ستان با گسترش نفوذ شوروي مبارزه میپاک

ها سبب شد که ایران یک هدف اصلی  داشت درگير یک مبارزه بسيار سنگين شده بود، همه این
ها، بخصوص که ایران هميشه هدف خاصی براي شوروي بوده  شوروي بشود در طول آن سال

هيچ فرصتی را براي نفوذ بر ایران و تسلط بر ایران را  وقت چيهها  کردم شوروي که عرض طور همان
هاي  خود، سياست يجا بهها به ایران  اند و از دست نخواهند داد. عالقه اصلی شوروي از دست نداده

بودن  مؤثربه رژیم وارد بشود و  ییفشارهاها هم عامل اضافی بود که  خارجی ایران در این سال
و در حوزه دریاي سرخ و اقيانوس هند خنثی بکند. پس ترکيبی از  فارس جيخلهاي رژیم را در  سياست

، 40هاي افراطی در ایران دامن زده بشود از حدود اواخر دهه  همه این عوامل سبب شد که به گرایش
روزافزونی با عناصر اسالمی وارد  طور بههاي چپی در ایران  است که گرایش 1340مقصودم دهه 
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 کم کمهاي ليبرال داشتند و  تماس و مذاکره شدند، یک عده از روشنفکران وسط که اول گرایش
با  هرحال بهخانوادگی یا مطالعاتشان و  سابقهها به  کردند و رادیکال شدند آن گرایش چپی پيدا

هاي اسالمی و  احمد و شریعتی نقش رابط و واسطه بين گرایش نویسندگانی مثل آل یراهنمائ
در اواخر رژیم پهلوي  که يطور بهسيستی را به عهده گرفتند و این دو تا را به هم نزدیک کردند، مارک

از عوامل  یکی نیابرخوردار بودند و  هماهنگاین دو گرایش افراطی از درجه بسيار باالي همکاري و 
 پيروزي انقالب بود. مؤثربسيار 

 ان راه داشتيد در ميان دولت و اعضاء نگار رسد که شما بيشتر از بقيه روزنامه به نظر می
هاي خودتان از آن چيزي که در جریان بود،  مشاهدات و برداشت وقت چيهدولت، آیا 

گذاشتيد چقدر به  و اگر می رندهيگ ميتصمگذاشتيد، یعنی با هيئت  ها در ميان می با آن
 شد، چرا؟ می توجه کمشد؟ اگر به آن  آن توجه می

گيري مملکت داشتم از  زیادي که در دستگاه دولت داشتم و در هيئت تصميم من با دوستان ـ همایون
شد و  که در بيرون زده می ییها حرفها را بشنوم و هم  هاي آن این فرصت برخوردار بودم که حرف

هاي مملکت به  سياست دربارهها تشریح بکنم و نظرهاي خودم را  هاي اجتماعی را براي آن جریان
کردم که توانائی کاري جز آنکه دارند  ها ندیدم و احساس می چندان اقبالی از آن ها بگویم، ولی آن
عمده که من خودم وارد دولت شده یکی  یلیدالکنند ندارند یا عالقه به کار دیگري ندارند، یکی از  می

بسيار محدودي دارم و باید  ريتأثهمين سرخوردگی بود، یعنی احساس کردم که از طریق روزنامه من 
بکنم. فرصت البته خيلی کم بود  اجراهست سعی بکنم که  موردنظرم آنچهخودم بروم و وارد بشوم و 

عقيده اصلی من همين بود، علت اینکه دوستان اصلی من در  هرحال بهماه نشد،  13یا  12و بيش از 
م تحرکی حرکتی و عد هایشان را تغيير بدهند حالت سنگينی و بی توانستند سياست دستگاه دولت نمی

ها بود که نياز داشت به وارد شدن  بود. دستگاه حکومت ایران مدت شده حادثبود که بر حکومت ایران 
شروع شد در ایران و بنام انقالب سفيد مشهور شد و به نظر  1341خون تازه. آن حرکتی که در سال 

هم خوانده و ناميده همان نام    بایستی به من انقالب اصالً نبود و یک حرکت اصالحی بود که می
اصرار بود که به انقالب یک جنبه تقدسی داده بشود و خيلی جالب است که  هرحال بهشد، ولی  می

هاي خودش مفهوم انقالب را خيلی در ذهن ایرانيان جایگزین کرد. هيچ ایرانی انقالب  رژیم با کوشش
لی انقالب از یک تقدسی برخوردار سفيد بودن جدي گرفت و عنوان بهانقالب و نه  عنوان بهسفيد را نه 

خواهند بکوبند و یا انتقاد بکنند صفت انقالب را از آن  شد که حتی امروز وقتی انقالب اسالمی را می
خوب و مقدسی است که حيف است به انقالب اسالمی  زيچ کیکنند که انقالب  گيرند و خيال می می

یم کرد و باز طرف دیگر اینکه اولين کسی هم که بود که خود آن رژ ییکارهااز  یکی نیااطالق بشود، 
در ایران انقالب را عنوان کرد، در مورد انقالب اسالمی، خود شاه و شخص شاه بود که گفت؛ ما 

 سکون  به کم کمبود  شده شروع 13342سال این حرکتی که از هرحال بهصداي انقالب شما را شنيدیم. 
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 بود. دهیيگراو توقف 

سال  13ها شد به نظر من حفظ کابينه هویدا به مدت  اشتباهاتی که در آن سالترین  یکی از بزرگ
هم بود، کامالً درستکار هم بود از نظر شخصی، و  تين خوشبود. هویدا مرد بسيار هوشمندي بود و 

خواست براي مملکت کار بکند و نظام حکومتی را اصالح  رسيد حقيقتاً می يریوز نخستوقتی به 
بود یعنی مردي بود  شهيپ استيسا بيش از آنکه مدیر باشد یا سياستمدار باشد، بکند، ولی هوید

ها براي رسيدن  ترین شخص بود در همه این سال مناسب وخو خلقالعاده از نظر  سياسی فوق بااستعداد
بود، ولی  يمؤثرداشت، از نظر کاراکتر بسيار مرد قابل و  کی درجهسياسی  يوخو خلقبه مقام رهبري، 

مردي که وارد  عنوان بهپرداز و  نظریه عنوان بهمدیر استعداد خاصی نداشت، و ثانياً  عنوان به مطلقا  اوالً
موضوعات و مسائل باشد از سطح بسيار بسيار متوسطی یا پائين متوسطی برخوردار بود، با این وصف 

در جلب  اش یتوانائليل اش و به د العاده استعداد سياسی فوق ليبه دلها  هویدا با همه این محدودیت
توانست یک حکومت خيلی  سابقه پادشاه و به دليل قابليتی که در جلب مردم داشت می اعتماد بی

خوب به کشور بدهد. ولی هویدا را سيزده سال نگاه داشتند و هویدا در آن سيزده سال متحجر شد و 
کرد و جلوي کارهاي  ترمز میتبدیل شد به یک عاملی که بيشتر  کم کمتفاوت شد و  سينيک شد و بی
رفت و بار دیگر روي کار  بایست بعد از سه یا چهار سال مدتی کنار می گرفت. هویدا می اصالحی را می

وقتی  50کنار رفته بود و در اواسط دهه  50آمد و من اطمينان دارم که اگر هویدا در اوایل دهه  می
بود، ولی  شده گرفتهبود جلوي انقالب  شد دوباره روي کار آمده داشت ظاهر می کم کمبحران 

هاي وسيع و عمده نبود، استعداد  سياست اجرااستعدادهاي هویدا، استعدادهاي مناسب براي  هرحال به
سياسی بود به معناي بيشتر روابط عموميش تا رهبریش و آنچه از رهبري داشت بيشتر به درد 

هاي  يير دادن اوضاع. خود شاه هم در طول سالخورد تا به درد تغ بود می که چناناوضاع  داشتن نگه
سنگينی و یک سلسله عادات ذهنی شده بود که زیاد تناسبی با وضع  کجایطوالنی هویدا دچار 

حرکتی و  و بی ینيجاسنگبحرانی کشور چه پيش از انقالب و چه در دوره انقالب نداشت. این روحيه 
سطحی  طور به، و اصطالح بهت اساسی زیر فرش راضی بودن به گذراندن امور و پنهان کردن مشکال

نبود سبب شد که دستگاه حکومتی  یمشکلکار کردن و صرفاً جلب رضایت پادشاه که خيلی هم کار 
بيرون آید و ما در آن ده سال آخر رژیم کمتر حقيقاً به موارد  مؤثراز صورت دستگاه  کم کمایران 

رژیم تقریباً هيچ کاري که رژیم دست به آن زد به و در پنج سال آخر  میخور یبرمموفقيت واقعی 
از استقبال  نکهیبااکسانی مثل من  ياظهارنظرهابود که  لیدالبه این  هرحال بهموفقيت نرسيد. 

توانم داشته باشم، چه مقاالتی که در آیندگان  اي نمی گله چيهشد، من از این بابت  برخوردار می
کردم همه از قبول خاطر  ات حکومتی و با دوستانم میکه با مقام ییها صحبتنوشتم و چه  می
شد و من به این نتيجه رسيده بودم که  شدند، ولی اثر عملی کمتر دیده می برخوردار می اصطالح به

 کار حکومت بشوند و حرکت جدیدي را شروع بکنند. وارد تازهاي نيست جر اینکه یک عده آدم  چاره
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 هاي شما خواندم شما  و آن چيزي که از نوشته آقاي همایون آن چيزي که من فهميدم
 نظام بههاي شما هم معلوم است که  طرفدار دمکراسی و از نوشته شدت بهمردي هستيد 

معتقد هستيد، با این زمينه تجربی و فکري، حزب رستاخيز ملت ایران را  یچندحزب
نکنم  اشتباهدیدید و چطور شد که مقام مهمی را هم در آن حزب گرفتيد، اگر  چطور می

 شد، بودید؟ ریوز نخستدبيرکل و بعد یکی از اعضاء کابينه دبيرکل حزب  مقام قائم

افتاده. به نظر من  ترین مسئله است براي هر جامعه عقب موضوع دموکراسی اساسی ـ همایون
توان  اي را می دهد و باز به نظر من فقط جامعه افتادگی با نبودن دموکراسی تقریباً یک معنی می عقب

بر آن حکومت کند و به یک  اصطالح بهپيشرفته تلقی کرد که دمکراتيک باشد و یک نظام و روال 
که از استبدادهاي دینی یا سياسی در آن اثري نباشد.  بيترت نیا بهتعبير دیگر یک جامعه مدنی باشد. 

د. موضوع بوده که فرمودی طور نيهم ها سال همهپس موضوع اصلی در طرز تفکر سياسی من در 
و اداره  يگزار هیپابه دمکراسی عقيده دارم به  همه نیادمکراسی بوده است. اما چطور شد که من که 

است شرکت کردم، کامالً صحيح است و من از  کيدمکراتريغ نهاد کیتعریف  برحسبحزب واحد که 
ین نخستين روزي که حزب رستاخيز اعالم شد سهم مهمی در شکل گرفتن آن حزب و در تدو

هيئت اجرائی آن حزب بودم و هم عمالً گرداننده  مؤثرب داشتم و یکی از اعضاء زاساسنامه آن ح
 واقعی آن حزب بودم.

  شد؟ طور نیاچرا 

دليلش این است که تجربه به من نشان داد، یعنی تجربه کشور خودمان و کشورهاي دیگر  ـ همایون
مانده وارد کرد. دمکراسی نياز به مقدمات  شود به یک جامعه عقب نمی شبه کیکه دمکراسی را 

مثل ایران که چند پارچه هستند و  ییها جامعهاجتماعی و اقتصادي خيلی وسيعی دارد، بخصوص در 
که  ییروينزیاد است که تنها  قدر آناختالفات قومی و مذهبی و اختالفات ميان شهرنشين و عشيره 

د نيروي دولت است یعنی حکومت است و هيچ کن جمع می دورهمهاي مختلف جامعه را  تمام تکه
کند.  کپارچهیها  رشته نيرومندي از دولت و حکومت نيست که جامعه ایران را در طول همه این قرن

مبارزه با  ییها جامعهباشد. در چنين  داشته نگهگویم یعنی جامعه را  یکپارچه را من داخل گيومه می
ينجر در کتابش خيلی خوب گفته، تفاوت چندانی با مبارزه سيکه ک طور همانحکومت و مبارزه با رژیم 

شود به  ، ندارد. مبارزه با حکومت لزوماً تبدیل میداشته نگهبا خود کشور، با خود نظامی که کشور را 
مبارزه با خود رژیم و مبارزه با خود مملکت و نه با حکومت، منظورم با نظامات مملکت است، خوب در 

شيرین بشود،  اصطالح بهراسی چيزي نيست که با حلوا حلوا گفتن دهان دمک ییها جامعهچنين 
وارد طرز تفکر و نهادهاي مملکت کرد. باز تجربه به من نشان داده که در  جیتدر بهدمکراسی را باید 

ها دو شرط اصلی هست براي رسيدن به دمکراسی، یکی یک مرحله تدریجی ساختن و  این جامعه
ماعی جامعه و یکی عبور از یک مرحله مشارکت سياسی در جامعه که بهترین بازسازي اقتصادي و اجت
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است. در جامعه ایران بازسازي اقتصادي و  یحزب کییک ساخت  شده اثباتصورت آن چنانکه 
اجتماعی از دوران رضاشاه شروع شد و در بيشتر دوران محمدرضا شاه هم ادامه یافت، اما کاري که 

وجه کافی نبود. از طریق احزاب  هيچ ههاي سياسی شد ب مردم به فعاليت براي مشارکت سياسی و جلب
که عرض کردم  طور همان، ولی 1332مرداد  28هاي بعد از جنگ تا  مخالف این کار شد در طول سال

طبيعت یک کشوري مثل ایران، احزاب مخالف حکومت فقط مخالف حکومت نبودند، بلکه  به سبب
بودند، ولی اعمالشان به چنين  طور نیاخالف تماميت ایران، نه اینکه مخالف رژیم بودند و گاهی م

امر منتهی  تیدرنهاکردند که ضعيف شدن آنجا  حمله می ییکجایشد. یعنی به  تمام می ییها جهينت
کلی در اوضاع ایران بدون اینکه خودشان بخواهند.  ومرج هرجشد به تجزیه ایران، گاهی، و به  می

وجه موفق نشدند یک  هيچ هسال بعد از جنگ دوم جهانی ب 12ران در طول هاي حزبی ای سياست
توانست اختالفات خيلی شدید ایدئولوژیک و یا سياسی را  جامعه سياسی یکپارچه که بين خودش می

 که يطور بههاي عميق در اجزاء جامعه بيفتد  آورند، برعکس سبب شدند که شکاف وجود بهتحمل بکند 
اگر یک حق  1332افتاده بود و محمدرضا شاه بعد از  به خطرها  ن در آن سالتمام موجودیت ایرا

وجه  يچه کشور بود، به عنوان بهایران  داشتن نگهبزرگی در ایران داشته باشد غير از بازسازي ایران، 
 بيترت نیا بههاي حزبی  توانست یک کشور باقی بماند. سياست ایران می 1332مسلم نيست که در 

مدرسه تربيت مردم براي کار سياسی ایفا بکند و این  عنوان بهست نقش خودش را توان نمی
توسعه اقتصادي و سياسی داشتند. احزاب آن دوره  ۀنيزم درهاي حزبی یک اشکال دیگر هم  سياست

هاي آن پيش بردن مملکت و  مبارزه بکنند که هدف ییها استيسبراي جلب مردم ناگزیر بودند با 
ها استفاده از  ترین وسيله براي آن خود آن مردم، یعنی این احزاب طبيعی رغم بهودي مردم بود تا حد

تمام آینده ایران بستگی به این داشت که با تعصبات مذهبی مردم  که یدرحالتعصبات مذهبی بود 
هاي حزبی  در جامعه برداشته بشود، این سياست ییها قدممذهبی  تتعصبا رغم بهمبارزه بشود و 

توانست با پيش کشيدن موضوعات اقتصادي، با سياسی کردن مبارزات اقتصادي، جلوي  می یراحت به
 هاي دولت را که هدفش توسعه مملکت بود به قيمت فشارهاي موقتی بر بسياري از سياست

ها را بگيرند. منظورم این است که وقتی ما در یک کشوري با وظيفه  از جامعه، جلوي آن ییها شیگرا
در  ییها استيساز صفر، روبرو هستيم باید  زيچ همهو اضطراري یعنی اضطراري ساختن  بسيار سنگين

توانند از این تضاد و تناقض استفاده بکنند  پيش بگيریم که گاهی چندان قبول عام ندارند و احزاب می
اشاه هاي حزبی در ایران چه پيش از رضاشاه و چه بعد از رض ها را بگيرند. سياست و جلوي این سياست

 یوحساب درستهاي  هرگز در زمينه نوسازي کشور و توسعه کشور موفق نبودند، حتی نتوانستند برنامه
هاي سياسی و جلب قشرهاي  ها صرف بازي آن وقت تمامها عرضه بکنند، براي اینکه  در این زمينه

ان که بدون گذشت. ما احتياج داشتيم در ایر مختلف مردم با دادن شعارهاي توخالی و غيرعملی می
اي کشور را بسازیم. این مرحله در تاریخ تقریباً همۀ جوامع تکرار  توجه به این مسائل در یک دوره
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شده. اشکال ما این است که خيلی دیر به این مرحله وارد شدیم. تمام جوامع پيشرفته دنيا با یک دوره 
ار نيرومند مرکزي داشتند که هاي بسي هاي بسيار نيرومند مرکزي و قدرت هاي متمرکز، دولت سياست

هاي دمکراتيک  بود، که گرایش بعدازآنیا به زبان خوش جامعه را عليرغم خودش پيش بردند و  زور به
، اولين مرحله تمام کشورهاي پيشرفته از آن رد شدند یک داکردهيپو باالخره دست باال را  شده شروع

هاي  رچه کرده و بعداً زمينه را براي پيشرفتبودند که اول کشور را یکپا ییها حکومتدوره طوالنی 
آمده. در ایران این کار  به دنبالشاند، و بعد پيشرفت سياسی هم  اقتصادي و اجتماعی فراهم کرده

که  یطیشراها نبود و در  که هميشه هم بهترین سياست ییها استيسبراي یک دوره کوتاه و با 
از نظر  هاي مردم براي کار سياسی، تربيت تودهز نظر ا نبود، انجام گرفت، اما طیشراهميشه بهترین 

قبلی موفق نشد چون احزابی که مخالف حکومت عرض کردم بودند  یچندحزبمشارکت سياسی، نظام 
. احزابی هم که گرفت یدرمها  شدند به مخالف رژیم و یک مبارزه منفی بين آن تبدیل می یراحت به

که عمالً یک حزب که چندان هم قبول عام نداشت و  مدنددرآ یبه صورت کم کمخود رژیم تشکيل داد 
و بيشتر یک ماشين سياسی بود، شد تنها حزب واقعی  گرفت یفرامعده خيلی کمی را در مملکت 
نتوانست نقشی براي خودش روشن بکند و نقشش معلوم  وقت چيهمملکت و آن حزب مخالف هم 

گوید بله، باید بگوید بله اما.  گفت بله البته یا اگر می گفت بله، او باید می نبود که اگر حزب اکثریت می
که از طرف آن حزب اقليت که حزب مردم بود در مقابل حزب ایران نوین، براي انتقاد از  یهر کوشش

آمد فوراً تبدیل شد به انتقاد آن حزب از خود شاه و  به عملها  در اصالح کار مؤثراوضاع، براي مداخله 
سال اخير حزب  5یا  4و شاه بالفاصله دبير کل حزب را عوض کرد. در طول هاي شاه،  از سياست

داد بحران آن  شدند و این نشان می رهبرهاي حزب عوض می بار کیمردم هفت هشت ماه یا سالی 
بود به یک ماشين تقسيم  شده لیتبدکه عرض کردم  طور همانسيستم را. خود حزب ایران نوین هم 

که در کشورهاي جهان سوم شده بود مثل مصر و بخصوص  ییها تجربهه به مقامات و مناصب. با توج
از طرف خود شاه  که یوقتترکيه، من به این نتيجه رسيدم که یک حزب واحد در مملکت بخصوص 

حزب رستاخيز را در مقابل ما که  53اسفند  11که شاه در روز  کنم تا وقتی و من عرض می شده اعالم
کت بودیم اعالم نکرد، من از وجود این حزب هيچ اطالعی نداشتم، از فکر نمایندگان مطبوعات ممل

تشکيل حزب واحد هيچ اطالعی نداشتم، ولی این فکر اعالم شد و خود شاه اعالم کرد به نظرم رسيد 
، براي اینکه ما حزب واحد را تبدیل بکنيم به داشدهيپو فرصت استثنائی  داشدهيپکه فرصت درخشانی 

توانست از این  نمی نظر منسياسی مردم، براي اینکه دیگر رژیم وحشتی منطقاً به  مدرسه مشارکت
کرد دیگر  هایش داشته باشد. حزبی که رهبرش خود شاه بود، اگر از اوضاع انتقاد می حزب و فعاليت

گفت وظيفه این حزب  زبانی می طور بهشد، بخصوص که خود شاه الاقل  انتقاد از شاه محسوب نمی
ها.  که انتقاد بکند و کارهاي حکومت را اصالح بکند و به من کمک بکند براي اتخاذ سياست این است

خوب در این صورت به نظر من حزب رستاخيز منافاتی با ایده دمکراتيک نداشت، درست است که یک 
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ت ولی معنی است و یک تضاد لفظی است و تناقض لفظی اس حزب واحد در یک جامعه دمکراتيک بی
 صورت بهو  یچندحزباي براي یک نظام  توانست یک مقدمه واحد می اي مثل ایران حزب عهدر جام

که در ترکيه شد، یعنی این حزب پس از مدتی، طی جریان تکاملی  طور همانباشد،  یدوحزب دئالیا
به رقابت و  باهمهاي فکري مختلف و شروع کنند  بشود با گرایش شاخه شاخهخودش از توي خودش 

ـ هر انتقادي، هر  2سازنده وارد بشود،  طور بهـ آماده بشود که در کارهاي مملکت  1جامعه،  مبارزه و
العاده زیادي به  بود که من اميد فوق جهت نیازامبارزه سياسی، در حکم خرابکاري رژیم تلقی نشود. 

اما در این حزب صرف کردم  56یعنی تابستان  1356حزب رستاخيز و انرژي خيلی زیادي تا سال 
 متأسفانهداد نتوانست برسد براي اینکه  از نویدهاي بزرگی که می کی چيهحزب رستاخيز به  متأسفانه

جدي نگرفت و هيچ توجهی نشد که نيازهاي تشکيالتی چنين  وجه چيه بهـ این حزب را  1خود شاه، 
ه این مشخص تعيين بکنند. رابط طور بهحاضر نشد نقشی براي این حزب  وقت چيهحزبی چيست، 

وزیر و دبيرکل حزب یک نفر بود و معلوم نبود  که یوقتتعيين نشد، حتی  وقت چيهحزب با حکومت 
از مملکت یا مدرسه سياسی است براي همه  گوشه کیحزب چيست. آیا حزب یک وزارتخانه است در 

ادند که در رهبري حزب د یدرپ یپتغييرات ناگهانی و  قدر آنکه عرض کردم  طور همان   مردم و باز
من بالفاصله از حزب رستاخيز متوحش شد و شروع به تضعيف  به نظراصالً حزب از بين رفت و شاه 
هاي انقالب  که بودند، مثل کميته یینهادهاتوخالی مثل سایر  نهاد کیآن کرد و تبدیلش کرد به 

ون شاهنشاهی بود، مثل سازمان بازرسی شاهنشاهی و مثل کميسي شده ليتشکاداري که در وزارتخانه 
خودش  باآنکهدانستم که شاه  و یک نمایش دیگر شد و نتوانست کارش را انجام بدهد. من اگر می

 طور نیابا این حزب عمالً مبارزه خواهد کرد و  طور نیااین حزب بود،  رهبرو  کننده اعالمو  مؤسس
م و وارد کار حزبی گرفت این حزب را جدي نمی طور نیا وقت چيهاثر خواهد کرد،  این حزب را بی

 نشده بودم. وقت آنشدم چنانکه تا  نمی

 آقاي همایون مشارکت شما یا دعوت به مشارکت شما با این حزب چطور بود؟ 

کردند که در دربار حاضر  تروز یازده اسفند و شاید چند روز قبل از یازده اسفند از ما دعو ـ همایون
نفر با دو اتوبوس  60تا  50اهند کرد. در حدود خو ییها صحبت، و اعليحضرت 1353بشویم در سال 

وزیر بود، وزیر دربار بود،  رفتيم به کاخ نياوران، آنجا آن سالن را آماده کرده بودند ما نشستيم، نخست
همان جلسه چند    چند تن از درباریان بودند، و شاه وارد شد و حزب رستاخيز را اعالم کرد. من در

ار حزب مطرح کردم، بخصوص از نظر ارتباط حزب با انتخابات مجلس، ک ۀينزم دراساسی را  سئوال
براي اینکه کار اصلی حزب ترتيب دادن انتخابات بود و وظيفه اصلی احزاب این است که انتخابات را 
اداره کنند و این فکر را که چندین کاندیدا در یک حوزه انتخاباتی معرفی بشوند تا مردم آزاد باشند که 

همان جلسه    همان روز و در   ها را که خواستند انتخاب بکنند، این فکر را من کاندیدا هریک از آن
در ایران انجام گرفت یعنی  1354پيشنهاد کردم و بعداً پذیرفته و عملی شد و انتخاباتی که در تابستان 
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و سال دوره دوم سلطنت محمدرضاشاه بهترین  25انتخابات مجلس و سنا، به نظر من در تمام 
دادند و صندوقی پُر نشد،  يرأها حقيقتاً مبارزه کردند و مردم  ها کاندیدا آزادترینش بود. در بيشتر حوزه

ها  که بعضی مقامات خيلی متنفذ دربار کنترل روي آن ییها حوزهها صندوق پُر شد،  در تعدادي حوزه
لی متنفذ وابسته به دربار و اینکه باز یک مقام خي به سببداشتند مثل خراسان یا فارس، و در تهران 

هاي انتخاباتی، خيلی  وزیر اسبق آنجا تسلط کامل برقرار کرده بودند، ولی در بيشتر حوزه یک نخست
ها کردم و  فرنگی اصطالح بهدر آن جلسه من یک مداخالتی  هرحال بهانتخابات خوبی انجام گرفت. 

حزب  دربارهان از من دعوت کرد که همان شب تلویزیون ایر   کردم و يشنهادهاییپاظهارنظر و 
همان بحث    صحبتی بکنم و من خطوط اصلی را که این حزب بعداً بر اساس آن سازمان پيدا کرد، در

گفتم و فردایش هم یک مقاله در آیندگان نوشتم که عنوانش بود حزب فراگيرنده ملت و این اسم 
نوشتم چون یک مفهوم  حزب می دربارهطور  نگفتند. بعداً همي حزب فراگير می آن راروي حزب ماند و 

شاه  که چنانهاي واحد هم این حزب استثنائی بود براي اینکه  کامالً تازه بود، حتی در ميان حزب
بایست او گفت عضو باشند. احزاب واحد الزم  توانستند و حتی می ها می اعالم کرده بود همه ایرانی

که من اصطالح کرده بودم  طور هماناین حزبی بود که  نيست همه افراد ملت را در بر بگيرد، ولی
 یکل بهطبعاً این نوع مسائل تشکيالتی  هرحال بهتصور شده بود.  طور یناواقعاً فراگيرنده ملت بود و 

شناختيم  شناختم و همه ما می آورد، برخالف احزاب واحدي که من می اي را پيش می سابقه بی
همان    کردیم و من از اي را فکر می تازه چيزهاي یکبایستی ما  میفاشيستی یا کمونيستی. پس اصالً 

وزیري یک روز دعوت کردند که  این حزب شروع کردم به فکر کردن و نوشتن. از نخست دربارهروز 
 دودستهنفري بودند، ما را  100تا  90یا  80که برویم و رفتيم و در حدود  53همان اسفند    در ماه

بود، یک دسته هم براي  شده يهتهول رسيدگی به طرح اساسنامه حزب شدند که کردند، یک دسته مسئ
ها را هم گفتند از تصویب شاه گذشته است. معلوم نبود  بود. همه این شده يهتهطرح مرامنامه که 

کردند و بعد از  از تصویب گذشته ما را چرا دعوت کردند و بهتر بود ما را اول دعوت می که یوقت
اي که در آن جلسه مطرح شد و من هم در آن کميسيون  اساسنامه هرحال بهگذشت.  تصویب شاه می

اي بود که به سيستم اضافی متکی بود، مملکت را تقسيم بر ده صنف  عضوش بودم یک اساسنامه
دادند که  یک فدراسيونی تشکيل می باهمکرده بودند و این اصناف تشکيالتی داشتند و این تشکيالت 

نمونه بود که در ایتالياي موسولينی و اسپانياي فرانکو  یک یناشد. خوب  ز میآن حزب رستاخي
اي  بود و من سخت با آن مخالفت کردم و بعد از یکی دو هفته بحث مفصل یک اساسنامه شده تجربه

نفوذ من در حزب  ازآنجاتصویب شد که دیگر جنبه اضافی نداشت و بيشترش پيشنهاد خود من بود. 
ت اجرائی حزب تعيين شد و من یکی از اعضایش شدم و در هيئت اجرائی هم یک زیاد شد و هيئ

که هویدا از دبيرکلی حزب کنار رفت، دبيرکل جدید مرا دعوت  1355عضو خيلی فعال بودم و بعد در 
دبيرکل و  مقام قائمکرد به سبب سوابق حزبی و مشارکتی که در کار این حزب جدید داشتم، و شدم 
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کردم چون تجربه حزبی من بيشتر بود از بقيه  ها را من می عرض کردم عمالً همه کارکه  يطور همان
بودم که بيشتر سازگار بود با طبيعت یگانه آن  يداکردهپ یینظرهاو در کار آن حزب بخصوص هم یک 

وزیر تعيين شد من انتظار داشتم که دبيرکلی حزب به من  نخست عنوان بهحزب، ولی بعد که آموزگار 
ذار بشود و نظر شاه این بود که کس دیگري این سمت را بگيرد، و من دعوت شدم به عضویت واگ

 دادم که کار حزب را ادامه بدهم. کابينه و من آن کار را پذیرفتم، هرچند آن موقع ترجيح می

   کنم که  هم که قبالً داشتيد خواهش می ییآشناراجع به کابينه صحبت کردید و با
رتباط اعضاء کابينه، وزیران با همدیگر، چه در کابينه هویدا و چه در راجع به ا کمی یک

 کابينه آموزگار صحبت بفرمائيد؟

هاي  در کابينه هویدا رابطه حاکم، رابطه رقابت و مبارزه بود. بخصوص که در طول سال ـ همایون
ها و وظائف  و کار هاي موازي تشکيل بدهند بود به اینکه سازمان يداشدهپوزیري هویدا گرایشی  نخست

معين را بيش از یک سازمان انجام بدهد، مثالً کشاورزي مملکت که یک وزارتخانه بود تبدیل به چهار 
دائماً در مبارزه بودند. بعد آن چهار وزارتخانه دو  باهموزارت خانه شد و این چهار وزارتخانه طبعاً 

هاي  کردند. سازمان برنامه با همه وزارتخانه مبارزه می باهموزارتخانه شد و آن دو وزارتخانه دائماً 
ممکن بود از  باهم وزراها بسيار است. عالوه بر طبيعت کار که  دیگر در کشاکش و مبارزه بود، نمونه

لحاظ شخصی چندان سازگار نباشند چون اصالً توجهی به جور بودن و سازگاري اعضاء مختلف کابينه 
وزیر بود و یک عده  شد، کابينه یک نخست ئت در نظر گرفته نمییک هي عنوان بهشد. کابينه  نمی باهم

وزیر در ته دل خيلی  ها خوب نبود، شاید نخست ميانه آن باهموزیر که با او ارتباط داشتند و اگر 
بایستی  شد. می شد. براي اینکه نظام حکومتی بيشتر برداشت سنتی آن در نظر گرفته می خوشحال می

کردند تا کسانی که مقامات باالتري  را خنثی و تعدیل می یگرهمدت مقامات مختلف صاحب قدر
شد. کابينه  از کار حکومت برداشت می طور ینابتوانند حکومتشان را ادامه بدهند.  یراحت بهداشتند 

طبعاً سهم بزرگی در کند  باهم وزرادر دوره هویدا داراي روحيه تيمی نبود و مبارزات داخلی  وجه يچه به
کابينه حالت تيمی داشته باشد و  ینکهبه احکومتی داشت. در کابينه آموزگار بيشتر توجه شد شدن کار 

توافق فکري و سازگاري کلی داشتند و اختالف سطح  باهماکثریت اعضاء کابينه کسانی بودند که 
 داند و در طول مدتی که هاي مختلفی را تشکيل نمی ها نبود از نظر سياسی قطب خيلی زیاد بين آن

نسبتاً  صورت بهها به همدیگر  کابينه آموزگار روي کار بود جنبه تيمی و همکاري و کمک وزارتخانه
توانم بگویم که در کابينه آموزگار هم رقابت نبود و مبارزات داخلی نبود،  سابقه عمل شد. البته نمی بی

وزیر چون  خود نخستتوان داشت و  ولی مقدارش خيلی کمتر بود و در حدي بود که از آن گریزي نمی
به معناي معمول آدم سياسی نبود و بيشتر تکنوکرات بود، فرصت و حوصله و عالقه به  وجه يچه به

ندیدم  وقت يچههم انداختن اعضاء کابينه بود نداشت و من  به جانهاي سياسی که مستلزم  بازي
دش یا هر چيز دیگري هاي داخلی کابينه به نفع خو وزیر سعی بکند از رقابت موردي را که نخست
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بيشتر تکنوکرات بودند تا سياسی و  وزراها نبود و در خود کابينه هم  استفاده بکند. اصالً وارد این بحث
سرشان بکار خودشان گرم بود و یکی دو نفر که سرمشقی شدند براي همکاري و گذشت از منافع 

دند. این روحيه بخصوص خيلی در هاي خودشان، بسود کلی تيم، روحيه را خيلی بهبود دا وزارتخانه
ها نشان داده شد که در اقدامی که دولت برضد تورم  درصد از بودجه وزارتخانه 40جریان کاهش 

کند و این کار خيلی  یجوئ صرفهدرصد از اعتباراتش را  20کرد قرار شد که هر وزارتخانه حدود  می
کرد از  ان برنامه بود حقيقتاً تعجب میمبارزه انجام شد و وزیري که مسئول سازم يچهراحت و بدون 

 اي که وجود داشت. روحيه

  دبيرکلی ایشان بود در  به خاطر آیا صرفاً یروز نخست عنوان بهانتخاب آقاي آموزگار 

 رستاخيز یا مالحظات دیگري پشت سر این مسئله بود؟ حزب

بود، براي  مالحظه قابلامل نسبتاً ترین، یکی از عو دبيرکلی البته یکی از عوامل بود و نه مهم ـ همایون  
اینکه در دوره آموزگار حزب رستاخيز خيلی حالت آبرومندي پيدا کرد و آن دوره موفقی بود در تاریخ 

 اش یطوالنبه سوابق  گردد یبرمآموزگار  یريوز نخستحزب، نه خيلی درخشان ولی موفق بود. ولی 
مختلف داشت و آشنا بود با همه مسائل. در  هاي سال سوابق وزارت 18در دستگاه دولت. در حدود 

ترین کسی بود که در ایران داشتيم، در  اقتصاد وارد بود و تجربه زیاد داشت. در کار نفت شاید مهم
بود. انتخابات را خوب انجام داده بود،  کارکردهالمللی نفت. در دوره وزارت کشورش خوب  زمينه بين
افتاد، از آموزگار  اصطالح بهتغيير حکومت و تغيير فضا  فکربه ها سبب شد که وقتی شاه  تمام این

اي وارد حکومت بشود، البته خيلی هم خون  عرض کردم یک خون تازه که يطور همان   دعوت کرد که
یک شروع مجددي رفته  هم روي کابينه از قبل به ميراث رسيدند ولی وزراتازه نبود چون بسياري از 

 بود.

 پرسم چون  ولی من ناچار می شده گذاشتهندین بار با شما در ميان این مسئله احتماالً چ
اي که در روزنامه کيهان چاپ  خواهم بدانم، راجع به مقاله نظر مستقيم خودتان را می

 گویند در زمان وزارت شما در وزارت اطالعات بود که این مقاله چاپ شد؟ شد و می

در روزنامه اطالعات چاپ شد و انتقاد  1357در دي اي است که  منظورتان مقاله به نظرم ـ همایون  
ها در زندگی  شده. من خيلی کار سئوالسختی بود از خمينی، بله یکی از مطالبی است که خيلی از من 

این کار که نکردم، خيلی خيلی شناخته  يلبه دلها چندان شناخته نشدم اما  آن کار يلبه دلام که  کرده
و ناگهانی نبود،  باره یکسابقه،  وجه چيز بی يچه ی من است. این مقاله بههاي زندگ شدم و این از طرفه

بود، در تمام این  شده شروع 1342به مبارزه طوالنی بين خمينی و شاه که از سال  گردد یبرمسوابقش 
ها در این اواخر به ایران بود که  ها و نوار مبارزه برضد شاه و فرستادن سخنرانی مشغولها خمينی  سال

گذاشت و یک سودا و  جواب نمی را بی چيز يچهر از دشنام به شاه بود. شاه هم آدمی بود که پ
، مثالً من در وزارت اطالعات خودم دیدم که یک روزنامه درجه ییگو پاسخداشت براي « ابسيونی»
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از وجود آن روزنامه  کس يچهنوشت که  سوم در یک کشور درجه ششم یک مطلبی راجع به ایران می
ها و  بایستی جوابی تهيه بکند و بفرستد براي روزنامه ن مطلب اطالعی نداشت، وزارت اطالعات میو آ

شد به  پاسخ بدهند و توجه عموم جلب می اصطالح بهها چاپ بکنند و مطلب آن روزنامه را  روزنامه
ه صالح نيست و گفتيم که اصالً اشاره به این روزنام اینکه آن روزنامه اصالً چه گفته، هرچه هم ما می

صفت شخصی شاه بود که از  یک ینارفت.  کسی نمی به خرجکند  بيشتر موضوع را برجسته می
هاي  شاه به مبارزات خمينی به صورت هرحال بهشد کرد.  نمی کارشخصوصياتش بود که هيچ 

 اي شاید دو سال قبل از انقالب، حاال داد. حتی خودش یک مصاحبه پاسخ می يرمستقيمغمستقيم و 
من یادم نيست یا دو سال قبل از آن مقاله که در اطالعات چاپ شد کرد و خيلی از مطالبی که در آن 
مقاله آمده، خود شاه گفت که این شخص اصالً ایرانی نيست، و اینکه مخالف است با پيشرفت و 

گفت. وقتی پسر ها را همه را خود شاه در آن مصاحبه  ها ارتباط داشته، این آزادي، و اینکه با انگليس
در تابستان، خوب این قضيه فوراً استناد داده شد به دستگاه  به نظرممُرد  1356خمينی در سال 

دیگري مُرد و خمينی هم  یلبه دالاساس است. آن آدم  بی یکل بهحکومت ایران و ساواک که 
اهلل روحانی بود  تهایش به ایران رسيد و به شاه حمله کرد و یک آی سخنرانی خيلی تندي کرد که نوار

 یيمبگوعربی او  اصطالح بهدر قم که نماینده خمينی بود، رفت باالي منبر و گفت شاه منعزل است و 
اینکه دو سال  اضافه بهمنعزَل است و مبارزه خيلی شدیدي را بر ضد شاه شروع کردند عوامل خمينی، 

دي بر ضد رژیم کردند و ، طالب قم تظاهرات شدیمسجد خاندر مسجد فيضيه و  هم آنپيش از 
ها را از باالي بام پائين پرت کردند و چند  نيروهاي ویژه از تهران فرستاده شدند و بک عده از آن

ها دستگير شدند. این مبارزات سابقه داشت و دانشگاه  نفرشان با گلوله کشته شدند و عده زیادي از آن
وقتی ما  56همان سال    پشتيبانی کرد. در ها تهران پيوست به مبارزات طالب مدرسه فيضيه و از آن

ها باز شد، دانشجویان دانشگاه تهران اعتصاب و تظاهرات خيلی  دانشگاه که یوقتآمدیم در دولت، 
همان دانشجویان    وسيعی راه انداختند و خواستار جدائی کامل پسران و دختران دانشجو شدند. یعنی

کردند و بيرونشان انداختند،  يلشانتعطصدر رفتند و  بنی محترمی که بعداً نيروهاي خمينی به رهبري
دانم  زد و عمل کرد نمی هرحال بهکه خمينی  ییها حرفکردند براي تمام  ها سخت مبارزه می این
ها گفتند انجام داد و تمام  شان با خمينی از کجاست براي اینکه خمينی، آنچه را که این ها دشمنی این

 اجراها گفتند باید  را که آن هایی ياستسباید اعدام بکند، اعدام کرد، تمام  ها گفتند کسانی را که آن
دانم این مبارزه و  ها و نمی بکند، اجرا کرد، حاال یک کارهاي دیگري هم البته کرد اضافه بر آن

گذریم. این سابقه  از این بحث می هرحال بهدشمنی شدید آن انقالبيون آن روز با خمينی براي چيست. 
نی مبارزات بود. وقتی نوار خمينی رسيد به تهران و خوب انعکاس خيلی وسيعی هم پيدا کرد، طوال

شاه عصبانی شد و دستور داد که جوابی داده بشود. در وزارت دربار یک دفتري بود که قبالً در 
رئيس نگاران قدیمی هم که قبالً معاون وزارت اطالعات بود، او هم  وزیري بود یکی از روزنامه نخست
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نگار هم با او تماس و ارتباط داشتند، به آن دفتر دستور داده شد که یک  آن دفتر بود، یک عده روزنامه
اي نوشتند و آن مقاله را وزیر دربار برد پيش شاه و  ها هم یک مقاله مطلبی بنویسند بر ضد خمينی، آن

ها هم بردند و دادند  ند و آنها چيست و باید خيلی شدید بنویس شاه خيلی متغير شد و گفت این حرف
تر کرد و از  به آن نویسنده مقاله، و او هم مطالبی که شاه گفته بود اضافه کرد و مقاله را خيلی شدید

ها. قبل از اینکه من در  طرف وزارت دربار فرستاده شد براي وزارت اطالعات که بدهند به روزنامه
ها، من  فرستادند براي روزنامه تقيماً مقاالت را میوزیري مس وزارت اطالعات شروع بکار کنم از نخست

فرستند، گفتم به وزیر  ها می که آمدم به وزارت اطالعات دیدم که از دربار مستقيماً مقاله براي روزنامه
و تمرکزي باید وجود داشته باشد، قرار شد مطالبی را  یهم آهنگدربار که این صحيح نيست و یک 

ق وزارت اطالعات چاپ بشود، که این را هم فرستادند و من هم اتفاقاً آنجا خواهند بفرستند از طری می
حزب انتخاب  یکل يردباش که آموزگار دوباره به  جلسه کنگره حزب رستاخيز بود یعنی آخرین کنگره

شد در آن کنگره. من مسئول کميسيون اساسنامه کنگره بودم و خيلی سرم گرم بود، رئيس دفتر وزیر 
همان مطلبی است که آقاي وزیر دربار گفتند. چون    پاکتی آمد پيش من و گفت که این دربار با یک

از  یکیدرتر  اند هرچه زود وزیر دربار به من تلفن کرده بود که یک مطلبی است که امر فرموده
ها چاپ بشود، عيناً عبارت همين بود. من هم مطلب را گرفتم یعنی پاکت را و چون فرصت  روزنامه
نش را نداشتم و گرفتار کارهاي اساسنامه حزب بودم و چهل و یا پنجاه نفر هم دورم جمع بودند خواند

شد،  و مقدار زیادي کاغذ، فکر کردم که این را گمش خواهم کرد و اولين خبرنگاري که آنجا رد می
ار هم رویش همان پاکت وزارت دربار و مهر وزارت درب   خبرنگار روزنامه اطالعات بود، دادم به او با

بود، من پاکت را از او پس گرفتم و مطلب را به او دادم، او هم برد. فرداي آن روز روزنامه اطالعات 
روزنامه است، نه اینکه صالح مملکت نيست، صالح  به ضررتلفن کرد که این مطلب صالح نيست و 

اند  چاره نيست، فرستاده هرحال بهروزنامه نيست و در قم تيراژ روزنامه را پائين خواهد آورد و من گفتم 
دانستند،  ها هم البته می دانيد که چه کسی فرستاده است. آن اند که چاپ کنيد و شما هم می و گفته

وزیر با من تماس گرفت، گفتم موضوعی است که وزیر  وزیر تماس گرفتند، نخست ها با نخست آن
وزیر هم به روزنامه  بکنند و نخست ها گفتم که چاپش دربار گفته باید چاپ بشود، منهم به این

ها هم چاپ کردند. این داستان آن  اطالعات گفت بله دیگر اعليحضرت امر کرده باید چاپ بشود و آن
مقاله بود، البته بعداً آن مقاله را بنام من و حتی به قلم من قلمداد کردند که دیگر معنی ندارد چون 

ها نفر  الً نداشت و الزم هم نبود که خودش بنویسد، صدمعمو یسینو مقالهوزیر اطالعات مملکت وقت 
گفتند من نوشتم یا من مجبور کردم روزنامه اطالعات را، مجبور  درهرحالنوشتند.  بودند که مقاله می

 کردن در این حد بود که گفتم که شاه دستور داده، باید چاپ کنيد. این وضعی بود که گفتم.

  بينيد؟ بينيد و چه می را چطور میآقاي همایون حکومت آینده ایران 

 رار ـتحت تأثير عقایدش ق واهـناخ واهـخآسانی نيست و در جواب دادنش هم انسان  ئوالـس ـ همایون  
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بينی دقيقی کرد،  شود پيش ها می آن بر اساسکه  ییها دادهگيرد. چون دسترسی به اطالعات و  می
اي که ما از تاریخ  کند، ولی با توجه به تجربه دا میو ذهنی پي« سوبژکتيو»وجود ندارد پس بيشتر جنبه 

در کار، و  اآلنها  شناسی مردم خودمان، به نظر من ایرانی سایر کشورهاي دنيا داریم و از روحيه و روان
 180ها  پيش ایرانی چهار سالدرجه دیگر هستند.  180باشد، یک چرخش  شده يلتکمشاید آن کار 

سلطنت و پادشاه و پهلوي به خمينی و انقالب اسالمی و جمهوري درجه تغيير جهت دادند و از 
بعد از نمایشی که خمينی داده، من تقریباً تردید ندارم که اگر امروز از  اآلنگرایش پيدا کردند. 

ها بپرسند که دو انتخاب بيشتر ندارند: یا بازگشت دوباره به دوره شاه با همه خصوصيات خوب و  ایرانی
داشت، یا ادامه وضع کنونی با همه خصوصيات، حاال یا خوب یا بد هرچه هست، من  بدي که آن موقع

همان رژیمی    خواهند داد که يرأها  که عرض کردم تردید ندارم که اکثریت بزرگی از آن يطور همان
خواهند داد.  يرأرا بر ضدش به هوا بلند کردند و گره کردند، به آن  یشانها مشتپيش  چهار سالکه 
نگاهش داشته  آنچهاعتبار شده و  بی یکل بههاست که هيچ مشروعيت ندارد و  وري اسالمی مدتجمه

ها  ها و خارجی بسياري ایرانی زور صرف و زور برهنه است و بس. رژیم آینده هم برخالف تصور
ت و ادامه انقالب و توسط عناصري که در انقالب شرک رو يانهمدانم  ه جنبه اسالمی، و نمیجو چهي به

اعتبار  تر از بقيه انقالبيون هستند، رهبري نخواهد شد. اگر انقالب بی کردند ولی خوب یک آب شسته
هاي مردمی  اعتبار شده است. ممکن است گفته شود توده داشته بی سروکارشده، هرکه با این انقالب 

بقشان، که حاال در ها سمپاتی بيشتر خواهند داشت با رهبران سا که خودشان رفتند و فریاد کشيدند آن
 جایی تک تکهایشان  نيامده، چون عکس جاییها چون نامشان  هستند، ولی آن توده ضدانقالبصف 

اي به  گویند که از اول اصالً عالقه شوند و می شرکت در آن انقالب می هرگونهمنکر  یراحت بهنيست، 
کردند و حاال  فکر می طور آن روزآن ها بسيار آسان است که بگویند  براي توده هرحال بهآن نداشتيم. 

است که بار دیگر  مشکلکنند، اما کسانی که نامشان با این انقالب درآميخته، بسيار  فکر می طور ینا
خواهد بود و بس و در  ضدانقالبوارد بشوند و وارث این انقالب بشوند. وارث انقالب،  درصحنهبتوانند 

نگی ممکن است داشته باشد، ولی ادامه حکومت، هر ر ضدانقالباین هيچ شکی نيست. حاال این 
عناصري که به انقالب کمک کردند تحت عنوان تازه، به نظر من غيرممکن است. یک استثناء باید 

استثناء ولی یک تذکر باید بدهم که یک گروه از کسانی که در انقالب نقش حياتی  عنوان بهبگویم نه 
که دادند و نه به سبب آنچه که هستند، نه به سبب  هایی یقربانداشتند، یعنی مجاهدین خلق به سبب 

ناپذیري بودن عروجشان به قدرت، بلکه صرفاً به سبب  هایشان، نه به سبب اجتناب درست بودن حرف
اینکه چند هزار جوان را به کشتن دادند، از یک موقعيتی برخوردارند که با همه انقالبيون سابق، که 

ها  اند و ایرانی اي کشته داده عده بهر صورتد، متفاوت است. چون هستن ضدانقالبحاال جزء صف 
دانند ولی مجاهدین به سبب  مثل هر ملت دیگري و بيش از هر ملت دیگري قدر خون و کشته را می

هاي نادرست ایدئولوژي بسيار خطرناک و ناقصشان به نظر من شانسی ندارند و حداکثر یک  سياست
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خواهند بود که در آینده ایران روي کار خواهد آمد. رژیمی که در ایران دردسر بزرگ براي هر رژیمی 
« تز یآنت»تردید در مراحل اولش یک رژیم بسيار مقتدر هست و یک  خواهد آمد بی بر سرکار یندهآ

وارد کشور خواهد شد، یعنی زمام  انضباطکامل انقالب خواهد بود، یعنی با اسلحه نظم و قانون و 
خواهد گرفت و با همين شعار خواهد بود که پشتيبانی توده مردم را جلب خواهد  به دستکشور را 

مردم ایران بيش از هر چيز خواستار امنيت و نظم و قانون و انضباط هستند و هر رژیمی که  اآلنکرد. 
د، ها را برایشان ارمغان بياورد و مدعی باشد که نظم و امنيت و قانون را به مملکت بازخواهد گردان این

از پشتيبانی عمومی برخوردار خواهد شد. البته این رژیم چطور روي کار خواهد آمد، سناریوهاي بسيار 
شود تصور کرد، فروریختگی رژیم از داخل، مرگ خمينی، مبارزه قدرت داخلی، دشوار شدن وضع  می

قيمت آتش زدن ، به دتوانند فراهم کنن می اآلنحتی ضروریات اوليه و حداقلی که  صورت بهاقتصادي 
کت نظامی، یا یک حرکت آميخته نظامی رها یا یک ح هم از عهده برنيایند، تمام این آن راواقعاً نفت، 

ها ممکن است که به تغيير رژیم خمينی منتهی بشود.  مسلحانه، تمام این هرحال بهو غيرنظامی، ولی 
 طور هماناش  است که اولين وظيفه رژیم خواهد آمد، یک نظام بسيار مقتدر و تمرکزگرا ینبعدازاآنچه 

که عرض کردم برقراري نظم و امنيت در مملکت خواهد بود. ولی در یک دوره طوالنی من بسيار 
هستم به بازگشت نظام سلطنتی به ایران، یک نظام سلطنتی مشروط، براي اینکه اوالً  ينب خوش
تر از مفهوم دین، مفهوم  ، حتی قدیمیها با مفهوم سلطنت و پادشاهی بسيار بسيار آشنا هستند ایرانی

ایم، با  سال است پذیرفته 1300ها. دین اسالم را ما  سلطنت است در خودآگاهی سياسی ایرانی
نکته بسيار مهمی است چون در آن توده  یک یناسال است آشنا هستيم،  3000پادشاهی و سلطنت 

شه خيلی عميقی در ضميرش دارد. اصلی جامعه ایرانی، پادشاهی و سلطنت خيلی جاي محسوس و ری
سال آخر دوران پادشاهی در ایران، با پيشرفت، با نوسازي، با  57 کم دستعالوه بر این، سلطنت در 

رفاه و با ترقی همراه بوده، با یکپارچگی ایران، با دفاع از منافع مملکت، با دفع دشمنان خارجی که هر 
ها را با همه معایبی که در آن دوره داشته و معایب  آورد تواند این مفاهيم و دست ایرانی به سهولت می

معنی است که ما تصور کنيم  و اساسی هم داشته است ولی آن مسئله دیگري است و اصالً بی شمار یب
شد خيلی متفاوت از آنچه که  سال گذشته، می 60یا  50اي مثل ایران، در شرایطی مثل  که در جامعه

با همه آن معایب، توده ایرانی سلطنت را با آن  هرحال بهاست، حاال  کردیم بکنيم، آن بحث دیگري
شناسد و بعد از سلطنت، و جمهوري را با این چهار ساله حقيقتاً ننگين  کند و می ها یکی می دست آورد

ن در آن بحث مشهور اشناسد. بسيار ساده خواهد بود که مثل ریگ کند و می تاریخ ایران یکی می
اساسی از مردم بکنند که این چهار سال وضع شما بهتر شده، یا قبل  سئوالتر، یک  کارتلویزیونيش با 

 چهار سالاست و خوب هرکسی قبل از این  فهم قابلاز این چهار سال. خيلی خيلی براي ایرانی این 
شود، بخصوص که  دهد و سلطنت با دوره قبل از این چهار سال خيلی راحت یکی می را ترجيح می

جدید، پسر پادشاه درگذشته است، اسمش هم رضاست و رضاشاه دوم خواهد بود، خاطره پادشاه 
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 شناسی بسيار به نفع سلطنت در ایران از نظر سياسی، رضاشاه اول را هم زنده خواهد کرد. عوامل روان
شویم یعنی مسئله اعتقادات شخصی من است، بسيار به صالح  می« سوبژکتيو»دیگر وارد بحث اینجا 
ن است که رژیم حکومتی داشته باشد که دائماً در معرض مبارزه و کشمکش سياسی قرار نگيرد و ایرا

ماوراء و مافوق جریانات سياسی قرار بگيرد و من اميدوارم که پادشاه جوان از سرنوشت پدرش، 
بخصوص پند بگيرد و آن اشتباهات را تکرار نکند و پادشاهی را با حکومت درهم نياميزد و فریب 

و سر به تن مملکت نباشد، و این مهمالتی  چيز يچهسانی را نخورد که معتقدند فقط شاه و جز شاه ک
ها را نخورد و حرمت  که حقيقتاً سبب خواهد شد که نه مملکت بماند و نه پادشاهی، فریب این صحبت

ـ پادشاه  1خواهد شد که:  داشته نگهو حرمت مقام سلطنت تنها در صورتی  نگاه داردمقام سلطنت را 
هاي روزانه و  تر از کشمکش ـ خودش را باال 2هميشه با جریان اصلی فکر ملت ایران همراه باشد و 

ـ حافظ منافع کلی و مشروعيت سياسی رژیم و تماميت ارضی  3قرار بدهد و  هرروزههاي  تصميم
هم پادشاهی خيلی صورت  مملکت باشد. من اميدوارم که پادشاه با این برداشت سلطنت بکند و با این

تر خواهد شد در ایران و هم به دمکراسی خيلی کمک خواهد شد، ولی ایران تا یک رژیم  راسخ
 بسيار بسيار فاصله دارد. متأسفانهدمکراتيک هنوز 

 کاره ماند جواب بفرمائيد،  که شاید نصفه یسئوالکنم که به  آقاي همایون خواهش می
تصميمات دولت  اجرادولت چگونگی نظارت بر  در کابينه و گيري يمتصمراجع به روند 

 گشت به مردم، صحبت بفرمائيد؟ که اثرش مآالً برمی

ـ به  1شد:  شود تقسيم می گيري مربوط می کابينه تا آنجائی که به تصميم وزراوقت  ـ همایون
ها  ه آنکه از وزارتخان ییها طرحها و  رسيدند، پيشنهاد که در جریان کارشان به آن می هایی يمتصم

کرد یا به  وزیر در هيئت دولت مطرح می فرستادند و نخست وزیر می ها نزد نخست شد و آن ناشی می
داد و تصميم  کرد و آن کميسيون نتایج کارش را به هيئت دولت گزارش می یک کميسيونی ارجاع می

شد و به تصویب  یشد یا در شوراي اقتصاد مطرح م شد و سرانجام هم به نظر شاه رسانده می گرفته می
شد که یک  می هایی يمتصم وفصل حلها صرف بررسی و  رسيد و قسمت دیگر وقت آن شاه می

گاه دستور صریح شاه را   اي قبالً رفته بودند و گرفته بودند و نظر مساعد شاه را جلب کرده بودند و عده
د در مقابلش یا بپذیرندش یا بایست یا مقاومت کنن می وزراشد و  ابالغ می وزراجلب کرده بودند و به 

عادت درآمده بود که  صورت به کم کمها این  مبارزه کنند و بپذیرند یا هر ترتيب دیگري، در طول سال
ها را عده، نسبتاً کوچکی اشخاص و  که پول زیادي در آن بود، این کار ییکارهاکارهاي مهم مملکت، 

ها حقيقتاً  کردند. گاهی این طرح ایش تهيه میبر ییها طرحگرفتند و  مقامات صاحب نفوذ در دست می
گاه،   گذاشتند و چند جمله بيشتر نبود، چند پاراگراف، و در یک فرصت مناسبی با شاه در ميان می

کرد به مقامات کشور  گاه ارجاع می داد، ها می طوري که عرض کردم، شاه دستور صریح درباره آن همان
کرد و طرحی  وزیر صحبت می کرد یا با نخست زیري صحبت میآمد و با و کسی بود که می وقت آنو 
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گاه بيشتر هزینه بود در ميان   را یا پيشنهادي را که مستلزم چندین ميليون، چند ده ميليون و
شد به یک مسابقه و مبارزه یک بده و بستانی بين آن مقام و  جریان تبدیل می وقت آنگذاشت و  می

 طوري یکشاه که مرتباً مکاتبات و مراجعات از آنجا بود تا مسئله دستگاه دولتی و دفتر مخصوص پاد
شدند.  هاي خودشان معموالً موفق می کرد. این مقامات و اشخاص متنفذ در اغلب طرح فيصله پيدا می

من از این مراجعات چندین بار خيلی  به خودبود.  شمار یبکردم موارد  در دولتی که خود من کار می
 ناچار بهها  اینکه جلوي هزینه يلبه دلدولت آموزگار باید من منصفانه بگویم هم زیاد شد. ولی در 

بود، به سبب تورم و کسر بودجه و وظيفه ضد تورمی  شده تنگدولت بسيار  وبال دستبود و  شده گرفته
ات تازه بودند و آشنا با این ترتيب وزراکه دولت براي خودش قائل بود و هم به دليل اینکه بسياري از 

کرد،  ها می وزیر از وزرایش در این زمينه کردند هم به دليل پشتيبانی که نخست نبودند مقاومت می
توانم از موفق شدن این صاحبان نفوذ و مقامات مثال بزنم. ترتيب  کمتر موردي را من می

د و ش این بود که با پيشنهادي از طرف هيئت دولت به شاه میرفته  هم روي گيري در مملکت تصميم
رف شاه طکردند، یا از  وزیر در شرفيابی یا در جلسات شوراي عالی اقتصاد جلب می نظر شاه را نخست
هاي  شد به تصميم دولت، و وزرا و هيئت دولت مسئول یافتن راه شد و تبدیل می مطالبی اعالم می

شد،  به تصميم میصورت دوم تبدیل  ینبه اروزافزون  طور بهآن تصميم بودند. بيشتر مسائل مهم  اجرا
کرد در  یعنی شاه گاهی بدون اطالع بيشتر اعضاء کابينه یک برنامه سياسی خيلی مهمی را اعالم می

تر آن  شد براي انجام هرچه سریع مسابقه شروع می وقت آنشد تصميم دولت و  یک زمينه، و آن می
 یلدالل انقالبی. یکی از دادند و یا اصل و یا اص تصميم پادشاه که گاهی هم اسم فرمان به آن می

بود که بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن  يختهگس لگامگيري  ها همين ترتيب تصميم نابسامانی کار
چون بيشتر قصد  هم آن اجراشد و در  شد و تصميم گرفته می یک از جوانب، مطلبی اعالم می هيچ

شد، یعنی  سازي برگزار می ظاهر هبنمایش دادن و نشان دادن توانائی و کارآئی مقام سياسی بود، 
کرده، ولی در واقع  اجراترین فرصت نشان بدهد که تصميم را  کرد در کوتاه وزارتخانه مسئول سعی می

عواقب  وقت آنبود. نتایج آن کارهاي سطحی  شده انجامبود و یک کارهاي سطحی  اجرانشدهتصميم 
شود اشاره کرد که مطلبی از پائين توسط  میآورد که آن بحث دیگري است. بندرت  خيلی بدي ببار می

بررسی کرده  آن راباشد و هيئت دولت  يشنهادشدهپشناسان سنجيده شده باشد، به هيئت دولت  کار
گویم بندرت، شاید  باشد و بعد شاه با آن موافقت کرده باشد و در آتيه بشود تصميم مملکت. اینکه می

گيري از باال بود. مستقيماً از طرف  ن بود. در اکثر موارد تصميمروي باشد، ولی در اقليت موارد چني زیاده
 با نظر شاه بود و از جریان منظم کار خارج بود. هرحال بهشاه یا 

 گيري بود  هاي آخر گرفتار تشتت تصميم شود که شاه در سال آقاي همایون گفته می
 آقاي آموزگار؟بود در رفتن کابينه  مؤثروزیر، چقدر این مطلب  براي انتخاب نخست

 هایش در  اه در همه سياستـوزیر نبود، به نظر من ش این تشتت فقط در مورد تعيين نخست ـ همایون
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خواست اقتصاد ایران را متکی به یک بخش خصوصی بسيار  این اواخر دچار تشتت بود. از طرفی می
ليون دالري داریم که خصوصی چندصد مي مؤسساتکرد ما  نيرومند بکند. خيلی با خوشحالی اعالم می

را اعالم  هایی ياستسبا همتایان اروپائی و آمریکائی خودشان خواهند بود، و از طرفی  یسهمقا قابل
ها به خارج انتقال پيدا  شد که سرمایه کرد و سبب می کرد که بخش خصوصی را دچار سرگردانی می می

داد  داد و دستور می اي غرب درس می، از طرفی به دنييندازدنبکند و کسی سرمایه در کارهاي بزرگ 
نسوزانند و از بين نبرند و از  آن راکنند و نفت ماده نجيبی است و  یجوئ صرفهکه در مصرف نفت 

توليدش، یا داشت  آن موقعهاي بسيار بزرگ که در آمریکا هم  داد که توليد اتومبيل طرفی اجازه می
خيلی بيشتر از بازار آمریکا  يمتیباقمونتاژ  صورت هبکرد، در ایران  شد و یا کاهش پيدا می متوقف می

وري، روي کارآئی، روي  حساب افزایش پيدا کند. از طرفی روي بهره توليد بشود و مصرف نفت بی
اي  کرد که هرگونه رابطه می اجراکرد و  را اعمال می هایی ياستسکرد و از طرفی  قدرت توليد تکيه می

به افزایش سود و مزد و  خود خودبهد و کارگران و کارکنان داراي حق بر را بين کار و مزد از بين می
ها  ها و تشتت وري خود بکنند. این تناقض شدند، بدون اینکه هيچ کوششی براي افزایش بهره درآمد می

شد. در مورد دولت آموزگار و رفتن دولت آموزگار، آموزگار و  می یدهد دورههاي آن  در غالب سياست
مصطلح کلمه، یک هيئت تکنوکرات بود و  يبه معناور که عرض کردم سياسی نبودند ط دولتش همان

کرد که مسائل مملکت جنبه فنی دارد و باید این مسائل را حل کرد. بيشتر وقت هيئت دولت  تصور می
گذشت. بحث سياسی در دولت خيلی خيلی کم  گذشت و امور تفصيلی می به امور خيلی جزئی می

کنم برسد. مواردي هم که بحث سياسی  من به تعداد انگشتان دو دستم فکر نمیگرفت.  انجام می
دستگاه تکنوکرات و  عنوان بهدستگاه دولتی  اصوالًشد.  آمد خيلی زود جلویش گرفته می پيش می

داد که وارد عمق  اجازه نمی به خودششد و  اش یک مسئله فنی است تلقی می دستگاه فنی که مسئله
ها  نگرانی در مورد امنيت مملکت پيدا شد، ولی آن نگرانی قدري یکود. البته اواخر مطالب سياسی بش

، با ارتشی که ایران دارد جاي  وزیر گفت که هيچ نگران نباشد را هم شاه فوراً برطرف کرد و به نخست
 به نظر اصوالًهمان کار بودجه و تنظيم امور مملکت بپردازد.    نيست و دولت بهتر است که به ینگران

دوم کارش دیگر تناسبی و ارتباطی با وقایعی که در مملکت  ماهه ششمن دولت آموزگار، دولت ما، از 
کردیم  هاي دولت تغيير بکند. آنچه ما می بایستی یا دولت تغيير بکند یا روش گذشت نداشت و می می

 به نظرمعنی  ینبه اگذشت نداشت. تغيير دولت  در آن شش ماه دوم، ارتباطی با آنچه در مملکت می
طور که بود با آن روبرو شد حتی توسط آن دولت.  شد مسئله را همان ناپذیر بود. اما می من اجتناب

شاید تصور درستی از ابعاد مشکالتی که مملکت دچارش بود نداشت، ولی اراده  ینکهباادولت آموزگار 
وزگار، دستگاه حکومتی صد در صد سياسی الزم را براي غلبه بر آن مشکالت داشت یعنی تا دولت آم

هم مایل بود، هم مصمم بود و هم قادر بود که با دشمنان رژیم مبارزه بکند. هيچ نوع فکر آشتی در 
شد که بهتر است  دولت آموزگار نسبت به دشمنان رژیم در ميان نبود، با مخالفين صحبت می
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گرفتند و هيچ فکر امتياز  شمار قرار نمی در این وجه يچه بهبرقرار بشود ولی دشمنان رژیم  ییها تماس
شد که دولت یک وظيفه تازه و بقول  من می به نظردادن در آن دولت در ميان نبود. با این ترتيب 

اي پيدا بکند و بجاي اینکه وقتش را صرف جبران کسر  تازه« مندیت»ها یک  ها و آمریکائی انگليس
 وقت آن اش یتوانائسائل سياسی مملکت بپردازد و در بودجه یا مسائل فنی از این قبيل بکند، به م

، ولی شاه پيدا بود که دولت «مندیت»آن  اصطالح بهمن، با تغيير روحيه و با تغيير  به نظربود  می
انداختن  به راهدادن به کارهاي اقتصادي مملکت و  سروسامانداند براي  آموزگار را فقط مناسب می

کرد این  خيلی حکومت بدي نبود و اگر وقت پيدا می جهت ینازا چرخ دستگاه حکومتی که انصافاً
کرد، یک سال خيلی کم است براي حل مشکالتی که مملکت آن موقع با آن  مسائل را حل می

بود توسط یک  آمده يشپکرد که بهتر است مسئله سياسی را که  بود و شاه تصور می یبانگر به دست
کردند، در وزارت دربار  که با دولت آموزگار سخت مبارزه میکابينه سياسی حل بکند. کسانی بودند 

شد، یکی از سياسيون قبلی  شد، از شرکت ملی نفت مبارزه شدیدي می بخصوص مبارزه شدیدي می
کرد.  بود، او خيلی سخت با دولت مبارزه می يداکردهپکه وارد وزارت دربار شده بود و مقام بسيار مهمی 

شد، حتی ميان استانداران  ه بودند، در سازمان امنيت با دولت مبارزه میاي تشکيل داد ها جبهه این
ها  کردند. این داشتند به دربار، و به سازمان امنيت، با دولت رسما  مبارزه می اتکاکسانی بودند که چون 

بود و  داده يروحوادثی که  به سببها  اهلل موقعيت دولت را ضعيف کرده بودند. در قم آیت
ها هم با  بود آن شده کشتهاهلل شریعتمداري  اي که در خانه آیت که شده بود و طلبه هایی يراندازيت

ها اتفاقاً عضو دولت بود، وزیر  دولت نظر موافقی نداشتند و توسط دوستان و کسانشان که یکی از آن
تواند  نمیهایش خونی شده و  دست اصطالح بهدادند که این دولت  دولت آموزگار بود، به شاه پيغام می

کرد که زمان یک کابينه  ادامه پيدا بکند. علت اینکه شاه آموزگار را تغيير داد این بود که تصور می
باري شد  من اشتباه خيلی مصيبت به نظر« سياسی»، منتهی در تعبير این يدهفرارسسياسی  اصطالح به

دن و ارتباط برقرار کردن. کر وبش خوشو آن این است که سياست را تلقی کردند به توانائی با همه 
ها  ها و آمریکائی که اروپائی یبه معنائاي، به سياست  احتياج داشت به سياست تازه 1357ایران در سال 

گرفتن مسئوليت و مقابله با  به عهدهفهمند، یعنی به مقامات باالي رهبري، توانائی  بيشتر از آن می
داشت به یک سياست خيلی استوار، روشن و جدي  خطر و با مخالفت و با هر چه هست. ایران احتياج

وزیري که انتخاب کرد بجاي آموزگار.  ها صفاتی بود که نه در شاه بود، نه در نخست . اینیرناپذ تزلزلو 
 کارها ینا يهردوهایش تغيير بکند و  بایست یا تغيير بکند یا روش می آموزگارگویم که دولت  می

ها و ضعف نشان  تزلزل و امتياز دادن صورت بهجه الزم نبود که تغيير و يچه کامالً امکان داشت ولی به
 که دولت جانشين ما در پيش گرفت باشد. ییها دادن

 وزیر بود، ولی آقاي هویدا که  گویند که ظاهراً هرچند آقاي آموزگار نخست می بازهم 

 کرد؟ ها را از پشت اداره می وزیر دربار بود کار
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وزیر و وزیر دربار  کرد. ولی به سبب اختالفی که بين نخست ا از پشت اداره نمیها ر نه، کار ـ همایون
اش به مجلس کرد چنين تلقی  وزیر هنگام معرفی کابينه و برنامه که نخست ییها صحبتبود به سبب 

ها مبارزه سختی درگرفت و وزیر دربار هم  کند، بين آن وزیر سابق حمله و انتقاد می شد که به نخست
به هایش را تصفيه کند، هم  وزیر و جانشين خودش حساب خواست با نخست ل شخصی که میبدالئ
دید و یک روز به خود من  نمی واحوال اوضاعاینکه دولت آموزگار و خود آموزگار را مناسب براي  دليل

ن دانست و نقشش در ای اداري و تکنوکرات هستيد، تغيير دولت را الزم می ازاندازه يشبگفت که شما 
هایش را اداره کرد و خيلی بيش از  کار باقدرتبود  که یوقتحد بود نه در حد گرداندن امور. دولت تا 

 اقتدار داشتند در امور خودشان. وزرادولت هویدا، 

 بياید چه بود؟ سرکارشد به اینکه دولت شریف امامی بر  رمالحظاتی که منج 

شهرت داشت به دوستی با شوروي و به نزدیک  چند مالحظه بود، یکی اینکه شریف امامی ـ همایون
ایران  که یدرحالکرد که در آن موقع باید مثل معمول دوره قاجاریه،  بودن با انگليس، و شاه خيال می

کرد باید مثل دوره قاجاریه به  ایران دوره قاجاریه نبود و این اشتباه را کرد که فکر می 57سال 
ها را جمع بکند و راحت بکند، تا  امتيازاتی بدهد و خيال آنهاي سنتی صاحب نفوذ در ایران  قدرت

ها داشت و روابطی  ترین برگ برنده شریف امامی روابطی بود که با انگليس بحران حل بشود. بزرگ
دانم  اش ادعاي این بود که از خانواده روحانی است. نمی ها داشت، دومين برگ برنده بود که با روس

ی بودند یا رهبر مذهبی بودند و خودش با مقامات مذهبی ارتباطات بسيار روحان پدربزرگشپدرش یا 
نيست و ادعا بوده، سومين عاملی که در انتخاب و  طور ایننزدیکی داشت که معلوم شد بهيچوجه 

ها بنياد پهلوي را اداره کرده  داشت، اعتماد زیادي بود که شاه به او داشت، چون سال يرتأثبرگزیدن او 
کرد یعنی امور مالی و اقتصادي، و طبيعی است که  اد پهلوي کارهاي مالی شاه و دربار را میبود و بني

آورد. البته مجلس سنا  می وجود بههاي دراز، اعتماد خيلی زیادي  ارتباط اقتصادي و مالی در طول سال
که قدرت اداره و شد به این را با قدرت زیاد مثل یک مدرسه و سربازخانه اداره کرده بود و این تلقی می

ها را بتواند اداره بکند تا کشور  کند که انسان مجلس سناي آن سال رهبري دارد ولی خوب فرق می
خواست با رهبران مذهبی و با انگلستان و  این عوامل سبب شد که شاه که می. 1357ایران را در سال 

 شوروي وضع بهتري پيدا بکند شریف امامی را بياورد روي کار.

 شما علت انقالب ایران چه بود؟ به نظرمایون آقاي ه 

تواند یک علت  شود گفت، علل باید گفت، امري به این پيچيدگی و وسعت نمی علت نمی ـ همایون
ام، ولی براي  ام با یک تفصيل بيشتر بيان کرده داشته باشد. من این موضوع را در یک کتابی که نوشته

صه عرض بکنم. ایران اساساً به این دليل دچار انقالب شد خيلی خال طور بهکنم  بحث امروز سعی می
که نظام سياسی ایران جوابگوي مسائلی که جامعه با آن روبرو بود دیگر نبود و انقالب به این دليل 
روي داد که این نظام سياسی در هم فروریخت و در هم شکست و از کار باز ماند. این البته تعریف 
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هاي انقالب این است که نظام سياسی توانائی خودش را در حل مسائل، در  انقالب بود، یکی از تعریف
ها رهبري  اداره جامعه از دست بدهد، ولی چطور شد که انقالب در آن لحظه روي داد و توسط آن نيرو

گردد که بهر حال تعصبات مذهبی  به این برمی گردد یبرم شماري یب یلدالشد و به پيروزي رسيد، به 
گري  و حکومت طلبی که در اصل فکر شيعه یطلب قدرترهبران مذهبی و داعيه  مراتب لهسلسمردم و 

کرد و کافی بود  که بود می یهر نظاماي را متوجه نظام حکومتی ایران،  هست، این هميشه خطر بالقوه
هم  طور ينهمکه نظام حکومتی ضعيف بشود تا این نيرو خودش را به صحنه بياورد و مستقر بکند و 

گردد که نظام حکومتی ایران دچار کندي و سستی و رکود و فساد و عدم تحرک  . به این برمیشد
بينی مشکالت و مقابله با مشکالت و تطبيق دادن خود با  شده بود، رهبري سياسی از توانائی پيش

ه شرایط تازه عاري شده بود و یک پيري و فرتوتی و فرسودگی بر همه نظام حکومتی چيره شده بود، ب
که جامعه ایرانی که تشنه پيشرفت بود و انتظارات خيلی بزرگی  گشت یبرماین دليل بود، به این 

گردد که رژیمی که  کافی پيش نرفت و انتظاراتش برآورده نشد. به این برمی اندازه بهبود،  يداکردهپ
براي  یلوسام در بکار بردن تما یدناپذیرشترداستحکام و  به دليلتمام قدرت و مشروعيت خودش را 

خودداري کرد و در دفاع از  یلوساآورده بود، در لحظه خطر، از بکار بردن آن  به دستدفاع خودش، 
ها به عقل سليم و به  ها و دهه که سال يازهاییامتگردد که  خودش تردید نشان داد. به این دليل برمی

به نيروهاي مخالف و دشمن  منطق و به حکومت درست داده نشده بود، در عرض چند هفته و چند ماه
گردد که توده مردم ایران  و کسانی که فقط در پی سرنگون کردن رژیم بودند داده شد. به این برمی

دانستند که چه  خواهند و روشنفکران نه می فهميدند که چه می کنند و نمی دانستند که چه می نمی
ام فکري و اخالقی و ایدئولوژیک را دانستند آن استحک خواهند، نه حتی اگر می کنند و چه می می

گردد که  داشتند که مواضع خودشان را عوض نکنند و به معتقدات خودشان خيانت نکنند. به این برمی
به کردند نایستادند و زیر پاي خودشان را خالی کردند.  هم جامعه و هم حکومت آنجائی که ادعا می

وحيات ملی ماست، و در نظام حکومتی ما بود در گردد که تمام معایبی که در خلقيات و ر برمی ینا
. انقالب ایران، انقالب اصطالح بهیک دوره کوتاه تاریخی توانست که ظاهر بشود و روي آب بياید 

ادعا شد ولی نبود و در  1341که در سال  یبه صورتاسالمی ایران، انقالب واقعی شاه و ملت است 
بود. شاه آنچه  1357انقالب شاه و ملت داشتيم، این انقالب تحقق پيدا کرد. حقيقتاً اگر ما یک  1357

توانست براي پيروزي انقالب کرد و ملت آنچه توانست براي حکومت رساندن مالیان انجام داد و از 
هيچ اقدامی که به دشمنانش کمک بکند، شاه فروگزار نکرد و دستگاه حاکم همگی هر اشتباهی که 

ی که امکان داشت نشان دادند. اگر خيلی خالصه بخواهيم ممکن بود مرتکب شدند و هر ضعف
کردیم با آنچه  روي داد که آنچه ادعا می علت ینا بهبرداشت بکنيم انقالب ایران به این دليل روي داد، 
، در حال رسيدن به يشرفتپ روبهکردیم کشوري  در واقع بودیم بسيار بسيار تفاوت داشت. ادعا می

حتی روشنفکران ما  یآسان بهها را  ایدئولوژي ینتر مانده عقبترین و  بد که یدرحالتمدن بزرگ هستيم، 
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بين و  کردیم که روشن ، ادعا میآمدیم یدرمدر مقابل یک باد مخالف به لرزه  که یدرحالپذیرفتند.  می
ی سراپا اشتباه بودیم و نادانی. اگر یک دليل بشود آورد آن ورطه بسيار عميق که یدرحالآگاه هستيم، 

 پنداشتيم که هستيم با آنچه که واقعاً بودیم. کردیم و می بود بين آنچه ادعا می

  نظرتان را راجع به علل انقالب ایران و حکومت آینده ایران گفتيد. بعد از انقالب و
هاي مخالف با رژیم اسالمی در سراسر  بيرون آمدن عده زیادي از مردم از کشور، گروه

ها را شما براي حکومت آینده ایران یا به ثمر رسيدن  ایناست، نقش  شده يلتشکدنيا 
 دانيد؟ ها را تا جه حد منطقی می بينيد و فعاليت این یک حکومت دیگر در ایران چه می

اي که با رژیم کنونی ایران بشود و شده، ارزش خودش را دارد و داشته  تردید هر مبارزه بی ـ همایون
کنم  مخالف در خارج از ایران اعتقادي ندارم و خيلی تصور نمی هاي گروه ییکارااست. من خيلی به 

هاي آینده ایران  ها در شکل دادن به رژیم آینده ایران، حکومت آینده ایران و سياست که فعاليت این
هاي  هاي فکري و کوشش تأثيري داشته باشد، ولی خالی از تأثير هم نخواهد بود. بهر حال ورزش

ایران خواهد  یندهبر آ يشوب کمشود اثري  د سال شده و همچنان دارد میتشکيالتی که در این چن
هاي مخالفی  از بابت گروه تنها نهمن دچار سرخوردگی و تا حدي نوميدي هستم، رفته  هم روي گذاشت.

هاي  اند، گل آمده خارجکه در خارج از ایران فعاليت کردند، بلکه جماعت بسيار بزرگ ایرانی که به 
. سه سال و نيم است اند شده خارجه ایرانی، بقول خودشان و به اعتقاد خودشان از ایران سرسبد جامع

شود، از ایران  ، ارقام گوناگون تخمين زده میميليون یکها، تعدادشان نيم ميليون یا  که این ایرانی
نظر سياسی هاي آزاد از  متفاوت با ایران در محيط یکل بهاند و در اروپا و آمریکا و در فضاي  آمده

که  مالحظه قابلاند. من در این سه یا چهار سال ندیدم تغيير محسوسی،  مشغول زندگی و فعاليت شده
و عادات ذهنی این جماعت بسيار بزرگ که عموماً از  وخو خلقجاي خود دارد، در روحيات و 

 چنان آنکه انقالب،  رسد می به نظرباشد.  يداشدهپترین مردم ایران هستند،  و فهميده ینتر خوانده درس
 هنوز درکرده است. بسيار از معایبی که سبب شدند که ایران به چنين روزي بيفتد  تر چنان آنرا حتی 

گرفته و به سبب دشواري  به خودشاند نمایان است و حتی شدت بيشتر  اکثر ایرانيان که به خارج آمده
ه است. من اميدوارم بودم که انقالب درس و ابهام و تردید در باره آینده، این معایب حتی بيشتر شد

اند  ها اکنون که چنين بهاي سنگينی پرداخته ها شده باشد، اميدوار بودم که ایرانی عبرتی براي ایرانی
ها ارتباطی ميان معایب  هایشان برآیند اميدوار بودم که ایرانی ها و روش اصالح خودشان و رفتار درصدد

سعی بکنند که  يجهدرنتآمده برقرار بکنند و  به سرشانان با آنچه اخالقی و اشکاالت رفتاري خودش
ها هرگونه اميدي را  بينم که ایرانی از قدم اول می متأسفانهآن اشکاالت و آن معایب را برطرف کنند. 

همان آغاز هيچ ارتباطی ميان    اند. چون از اند و قطع کرده به اصالح و تعدیل از دست داده
آوري  جمع درصددبينند، و با اصرار عجيبی  دشان یا سرنوشتی که پيدا کردند نمیخو هاي یوکاست کم

ها و ملت  آن يرگ دامندليل و بينه هستند براي اینکه این انقالب و آوارگی و مسائلی که به همراه آن 
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خارجی بوده و  وپرداخته ساختهایران شده، هيچ ربطی به ملت ایران و خودشان نداشته و یک توطئه 
اند،  گویند انقالب را دیگران کرده گذارند. چون می نه انگيزه براي مبارزه با خمينی باقی می يجهرنتد

بينند با این ترتيب که دستی در اخالق و رفتار و  تغيير را هم دیگران باید بدهند. نه هيچ لزومی می
ایم و  ودمان ساختهاي که ما در باره علل انقالب بين خ هاي خودشان ببرند. این افسانه برداشت
 هرگونهکه ساختيم سبب شده که یک حالت تخدیر و فلج فکري بما دست بدهد و از  ییها افسانه

اند، یا  که از ایران خارج شده هایی یرانیاتفکر سازنده، بيشتر خالی بشویم. این خاصيتی که در بيشتر 
هاي مخالف  مخالف هم گذاشته. گروه هاي شود، طبعاً تأثيراتش را در گروه هاي آواره، دیده می ایرانی

هاي مخالفی هم که ما در ایران  ها از دسترسی داشتن به توده ایرانی محروم هستند. گروه مثل این
ها هم بدالئل و شرایط زمان و مکان داراي چنان ارتباطی با توده مردم  کردند آن داشتيم و فعاليت می

شناسی و فضاي فکري غالب بر جماعت بزرگ  ل روانهستند به دلياینجا  هم که هایی ینانبودند. 
مبارزه معنی واقعی پيدا نکرده و در  يجهدرنتها استفاده بکنند،  توانند از نيروي آن ایرانيان آواره، نمی

شود که هم از تأثيرش  مبارزه است و سبب می به ضررابعاد کوچکی باقی مانده و ابعاد کوچک هميشه 
هاي مخالف رژیم را در خارج از ایران هم مسئول و هم  تش. من گروهکاسته بشود و هم از واقعي

بينم. مسئول هستند براي اینکه از آغاز  شناسی عمومی جماعات آواره ایرانی در خارج می قربانی روان
ها چنان روشن بکنند که دچار توهم نباشد و سعی بکنند که  سعی نکردند که وضع را براي ایرانی

به آن هدف اصلی که من دارم و آن تغيير روحيات و تغيير  يجهدرنتواقعيات ببينند و اوضاع را در پرتو 
ها دارند و با برداشتی  اي که ایرانی اخالق و رفتار هست، برسند. قربانی هستند براي اینکه با این روحيه

ها اصالً  یرانیماند. اکثریت بزرگ ا براي مبارزه جدي و وسيع باقی نمی جایی اصالًکه از قضایا دارند، 
کنند  شناسند. در این فضا کسانی که دارند فعاليت می بينند و نمی ضرورتی به مبارزه و اقدام نمی

دنباله معایبی که کار مملکت ما را به  تأسف باکمال هرحال بهاثري هستند.  و بی يکم اثرمحکوم به 
اي است  در خارج از مملکت جامعهدر خارج از مملکت کشانده شده و جامعه ایرانی  اآلنآنجا رساند، 

کنند ممکن است  که زندگی می ییکشورهاها در  اثر، بسيار پراکنده و فاقد حيثيت الزم. ایرانی بسيار کم
هائی که ميزبانشان هستند کسب کرده باشند در آمریکا  در جامعه ییبروآافرادي برجسته،  به سببکه 

توانسته باشد  ییکارهاصياتی داشته باشد و یک نيست که مردم از یک جامعه ایرانی که یک خصو
اثري و  برند و در همين کشور آمریکا هيچ اقليت قومی نيست که از نظر بی انجام بدهد، نام نمی

ها هم خيلی زیاد است و از لحاظ ترکيب  ها باشد که عده آن با ایرانی یسهمقا قابلخاصيتی حقيقتاً  بی
. در باالترندهاي قومی هم  دي و معنوي از بسياري از آن اقليتاجتماعی و صفات فردي و امکانات ما

هاي  و عنوان مواد چاپی و برنامه صورت بهشود  ها ظاهر می طریق، آنچه از ایرانی ينبه هماروپا هم 
از سطحی برخوردار است که هيچ کمکی به افزایش این  متأسفانهها،  تلویزیونی و رادیوئی و امثال آن

کند و یا کمک خيلی کمی  کند و هيچ کمکی به آموزش مردم نمی اجتماعی نمیحيثيت و اعتبار 
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 1357من ناچارم این گفتگویم را با بدبينی پایان بدهم. ما از انقالبی که روي داد در  متأسفانهکند.  می
 ترسم که آینده ایران دنباله گذشته ایران باشد. هر آینده تقریباً هيچ درس سودمندي نگرفتيم، من می

ها دارند  تواند بهبود گذشته هم باشد. این برداشتی که اکثر ایرانی دنباله گذشته است، ولی آینده می
 سرنوشت آینده ما خيلی بهتر از گذشته نباشد.

 خيلی متشکرم 

 نيکذات بهروز :کننده مصاحبه

 1982 سپتامبر 11 :سی دي واشنگتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوض کرد  یدرا با یاستگرو س یاستس مفهوم

 

 یروز ياسی،نگار آگاه و برجسته و مرد س روزنامه یونهما یوشسرشار ـ با دار هما 
 ید. شایمدار یخودمان ییدوستانه و گفتگو یگپ يپهلو یمرژ ياطالعات و جهانگرد

را به اسم بشناسند  یونهما یوشها دار آب يسو آنو در  یراناز جوانان داخل ا ياريبس
 ینخودتان را به ا يداگر بخواه یون،هما ي. آقاارندند یاز گذشته و سوابقش اطالع یول

  يست؟ک یونهما یوشدار گویيد یم يدکن یجوانان معرف

گوناگون  هاي ينهدر زم یرانیا جامعهدر بهتر کردن  یو نوجوان یکه از جوان یکس همایون ـ یک
 یرانیا جامعهبهبود و بهتر کردن  يراه برا یناست که بهتر يدهرس به نظرشکوشش کرده و 

تمرکز داده و  ينهسه زم ینا يرا رو اش یزندگو  ي،است و کار فکر ياستگرياست، س ينگار روزنامه
 هم موفق نشده است.  یادز

 خوب  یتغا بهرا  ینکه ا دانيم یو م يمما آشنا هست همهشما  يسرشار ـ با کار فکر هما
. خوانيد یکتاب م يارکه بس يدهست یاز معدود کسان یکیشما  دانم ی. میدا م دادهانجا

. خوانيد یشما موقع راه رفتن هم کتاب م ام يدهشن یکتاب خواندن شما زبانزد است و حت
 آمده است؟  وجود بهدر شما  یزمان هعشق به کتاب از چ ینا

به من  کرد یپدرم کوشش م یسالگ 5تم. در گرف یادرده زود خواندن و نوشتن را خ یکمن همایون ـ 
 ... یگرتا حاال د یسالگ هشتچند سال است؟ از  دانم ی. نمخواندم یمرتب م یسالگ هشتبدهد. از  یاد

 خوانيد؟ یچند کتاب م يا معمول هفته طور بهسرشار ـ  هما  

 . خوانم یپنجاه شصت ساعت م يا معمول هفته طور بههمایون ـ 

 یات؟شصت ساعت کتاب و روزنامه و نشر سرشار ـ پنجاه هما  
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 یادز يا اندازه به ینکها ياست. برا يداکردهپ یبیکتاب و روزنامه. کتاب متأسفانه وضع غرهمایون ـ 
بهش دست  يریهکه در امور خ شود یم یخواند که انسان دچار حالت یدکتاب با يا اندازه بهاست و 

نفر ده تومان  یک یناحاال به : »گویيد یم شوید، یو مروبر ينواییب یايدر یکشما با  ی. وقتدهد یم
 یدکتاب هست که با ميليون یک. کتاب هم دهيد ینم یگاه يجهدر نت!« کند یم يريبدهم چه تأث
 ین. در اخوانم یم یتخصص یاتنشر يجهرا بگذارم کنار و در نت ینحاال ا گویم یاصالً م یبخوانم. گاه

دو  یژهو به. آید یهست م ها ابکه در کت یاز مطالب ياريبس رهيش ی،و تخصص یو مجالت علم یاتنشر
چون  خوانم یها را مرتب م و دو تا در لندن، من آن شود یچاپ م يویورکهست، دو تا در ن یهسه تا نشر

متداول ما که کتاب فالن در چند صفحه  يکتاب نه به معنا یبررس ی. ولکنند یکتاب م یبررس
 کنند یم یرفت. نه! موضوع را بررس دفالن و تمام ش گوید یمقدمه م در یسندهنو یااست  شده چاپ
 یگرياست و اصالً نگاه د نظر صاحب ينهزم ینرا نوشته است خودش در ا یکه آن بررس یکس آن یعنی

 یخوب يارمنبع بس ینو هم با آن نظر. و ا شود یآدم هم با کتاب آشنا م يجه. در نتاندازد یبه موضوع م
ها هم  کتاب یبعض یگر،د خوانم یهم کتاب م یگاه گاه یها. ول با کتاب ییآشنا يشده است برا

 . یرندناپذ مقاومت

 يست؟ن خوان کتاب یرانیسرشار ـ چرا ا هما  

که  يا گرم. رسانه یاسرد هستند  یاها  رسانه»کرد و گفت  یحداستان را تشر ینمک لوهان اهمایون ـ 
الزم  یمشارکت یوو راد یزیونتلو« تر است. د، طبعاً دشوار( مشارکت بطلبAudience) اش يوشندهاز ن

 یگرد يبکند، حواسش جا یگريد ي( است ممکن است اصالً کارهاPassive) یستاا يوشندهندارند. ن
. البته نه هر کند یم يرتمرکز داشت. کتاب ذهن انسان را درگ یدبا کتاب با شود، یکتاب نم یباشد. ول

 یسود آن یکدنبال  يسودگرا. در هر کار يلیهستند خ یمردم ها یرانیب. اتا کتا یمکتاب دار ی،کتاب
. بينيم ینم يشتررا ب ينینوک ب تاما هم که  «يه؟چ اش يجهنت یمخب، حاال ما کتاب خواند»هستند: 

 يجه. در نتیمندار يدراز يلیخ هاي ينیب یدارند، ول یبزرگ هاي ينیب ها یرانیمشهور است که ا ینکهباا
از آن را هم حوصله  يشتر. ببينيم یرا م ينینوک ب یناز ا یتا حد اندک یعنی شود یمحدود م یيلنوک خ

کرد. جهان  يفتوص یرانیجهان ا یتدر محدود یدبا باره یندرارا  يحتوض يشترین. به نظر من بیمندار
به  یمدار يکم کنجکاو يلیمحدود است. ما خ ياربس یرانیا عالقهاست و  یتنگ يارجهان بس یرانیا
که  یگرفته بشود، آدم اش يعوس ياگر در معنا ییمحدود خودمان. چون سودگرا ییهمان سودگرا   يلدل

ندارد، چون  یراديا يند( را ببEnlightened ها يس)به قول انگل روشنگرانهسود درازمدت و سود 
 یانسان سود شخص یاست. بهر حال، وقت یگرد يها است. حاال آن بحث یسود شخص يزچ همه

 گيرد، یم يجد يشترمسائل را هم ب خواند، یم يشترخودش را بشناسد البته کتاب هم ب روشنگرانه
و  کنيم یتصور م يا در سطح روزانه و لحظه يلیرا خ یسود شخص ما ی. ولشود یتر هم م کنجکاو

بدهد  انجام يبخواهد کار یاز مردم ندارد. مگر کس ياريبس يبرا هایی يکتاب متأسفانه چنان سودمند
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عاشق  يقتاًکه حق یرانيانیمحدود هستند ا يلیبکند و فراموش کند. خ يا را بخواند و استفاده یو کتاب
 یکهمه  يها با کتاب یمدار ییها تا عاشق کتاب. کتابخانه یمعاشق کتاب هم دار بتهکتاب باشند. ال

 ... يسنف يلیخ ياندازه و با جلدها

 خورند یان اتاق مکه به مبلم ییها رنگسرشار ـ با  هما ... 
 است.  یخال یشانتو ی... که گاهیون ـ هما

 يلو س کند یم یجهان دهکدههم به  يا همان مک لوهان اشاره   یسرشار ـ ول هما 
در داخل  يحضور ینترنتا یجهان شبکه. يمکه امروزه با آن مواجه هست یاطالعات

به کتاب و  يشترتوجه ب دتوان یم اش يجهکم کرده که نت یتمحدوداز آن  یافته یرانا
  تواند؟ یخواندن باشد. نم

 یدسترس یا. درست است که ما حاال به دریااز در یا يدپرکنحوض  یککوزه را از  یکشما همایون ـ 
 همان اندازه است.    کوزه یول یمدار

 ماست.  یتسرشار ـ پس مشکل محدود هما 
 شبکه ین. چقدر از ایمحضور دار یه جهاندهکد یناست. چقدر ما در ا یدد یتمشکل محدودهمایون ـ 

 کنيم؟ یاستفاده م ـ است یهم خوب لغت يلیخ گویند، یرا تارنما م ینترنتا ها یبعضی ـ جهان یارتباط
 یادهم ز یجهان دهکده ینو ا یجهان شبکه ینکه ا است ینامنظورم  کنيم؟ یرا استفاده م یشها کجا

 یکل بهنگاه  یک یدبا یرانی. اصالً به نظر من ايمکنن يعرا وس یدمانکمک نخواهد کرد، اگر ما د
 بکند.  ياخودش از دن يتو موقع يتمتفاوت به وضع

 يو بازنگر یختار يکه معتقد به بازنگر ها يستمدرن پستشما با  یاسرشار ـ آ هما 
  يد؟هست نظر همفرهنگ هستند همسو و 

 یتناقض عبارت یکبه نظر من  رنمد پستخود  ینکها يبرا يستمن مدرن پستمن اصالً همایون ـ 
(Oxymoronاست. مدرن در خودش هم )نو شدن را دارد. مدرن  يشهپس از خود را دارد، هم يشه

 ام يستالزم ن يجهنگاه کردن. در نت يانتقاد یدباددائماً  یعنی یستادن،نا یعنینو شدن،  یعنی
 است.  یخطرناک ياربس یدها مدرن پست. يمباش مدرن پست

 چرا؟  ي؟ـ جد سرشار هما 
به سر  يقتاًزمانش حق آنچه داشتن نگه يارتجاع. برا ياست برا يلهوس ینبهتر ینکها يبراهمایون ـ 

 یدها یکخودش ارزش دارد،  يدر جا يزچ همهاست:  ییگرا يتبر نسب یشبنا يسممدرن پستآمده. 
 وجود ندارند.  یجهان يها وجود ندارد، ارزش یجهان

 يد؟مخالف یفرهنگ يتنسب يتئورسرشار ـ پس شما با  هما  
هر  یخودش هست ول يدر جا يزيمخالفم. درست است که هر چ ییگرا يتبله، با نسبهمایون ـ 

 بماند.  یداردائماً پا یدنبا يزي. چيتهمدرن یعنی ینعوض بشود. ا یدت باـخودش هس يکه در جا زيـيچ
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 و نه در جامعه.  یر طبع انساننه د ماند، ینم یدارپا يشههم يعتدر طب چيز يچه ینکها يبرا

 یرد؟بپذ تواند یتحول را نم ینا یفرهنگ يتنسب يتئور یعنیسرشار ـ  هما  
الذاته  یارزش ف گوید یآنچه را هم که هست م یول پذیرد یتحول را م يتهمدرن پستچرا همایون ـ 
. مثل يستقائل ن یگريو د یکی يانم یذات ياست، برتر یکی آنارزش  اندازه به یکی ینادارد، ارزش 
به  د،( است به تجدBacklash) یزنش پسواکنش  یکدر آلمان قرن نوزدهم،  يسمجنبش رمانت

 ها یروا، )بعض جهان يها ارزش ینا يجا بهمعتقدند  یعنی. يجدهمه سده ییو به روشنگرا ییخردگرا
 ی،محل جنبهه را ک یگريمالحظات د یدروا بهتر است( با جهان یول دهند یم يحرا ترج شمول جهان
وارد کرد.  یدرا با ها ینا همهدارد،  يتولوژیکم یا ياگانین یا یشخص ياربس جنبه ی،عاطف جنبه

فکر تجدد هم کمک کرده است  يشرفتنگرش به جهان بوده و به پ ینهم در ا یاديز هاي يشرفتپ
به آن  وقت آن ـ يراخ يها دهه يوران فرانسو یشهاند ینمثل ا يد ـکش بده يلیرا خ ینا یوقت یول

 یکان با یرا یفرهنگ اسالم مثل یفرهنگ يانم یگرد یعنی. رسيد یکه عرض کردم م یارتجاع
 يهم برا ینا گوید ی. مشود یاز لحاظ ارزش قائل نم یتفاوت یکمیو  يستب سده يفرهنگ امروز

ما  که یدرحالبکند، گفتگو بکند.  یستیبکند، همز یزندگ یگراند همهبا  یدهم با ینخودش هست، ا
 ینکه. نه ايمبده ييرتغ یدبا يمرا که ما هفتاد هشتاد سال داشت یفرهنگ ینا يم،باش ييرتغ یدر پ یدبا

 . احترام گذاشتن یمبه آن احترام بگذار یداست، ما با چيزي یکخودش  یشهم برا ینبد است، ا یيمبگو
 . ميرا عوض کن ها یندر کمال احترام ا یدفرق دارد با عوض نکردن. ما با

 يدهست یاییسرشار ـ روشن است که شما طرفدار پو هما . 
 چيزي یکبه  توانم یاست. من چطور م ييردائماً در حال تغ مان یزندگ. شود ینم ینآخر جز اهمایون ـ 

معتقد باشم.  ـ سنت است ینا ینکها عنوان به ـ معتقد بوده است يشمن در هشتصد سال پ يايکه ن
 باشد، سنت زندان است.  تواند یسنت بازدارنده هم م يست،ن یخوب يزچ يشهسنت هم

 که  است ینا. حاال پرسش فهمم یملت حرفتان را م یکسرشار ـ در مورد فرهنگ  هما
در دوران مختلف  تواند ینفر هم م یککه  یعنی پسندید؟ یفرد هم م یکرا در  یاییپو

 و طرز تفکر بدهد؟  یدئولوژيآرمان و ا ييرهم تغ يشزندگ
 بدهد.  تواند یحتماً. حتماً مـ  همایون

 است؟  یپختگ نشانهسرشار ـ  هما 
است.  ياربحث بس یدئولوژياست. راجع به ا یخطرناک ياربس يزهم چ یدئولوژياصالً اهمایون ـ 

 هاي یدئولوژيبکند. ا یرانرا و يادن تواند یکه م یسالح است، سالح یکزندان است،  یک یدئولوژيا
خودش را عوض  روزهر  ینکه. نه اشود ینشود نم يدااگر در انسان دائماً تحول پ .يمداشت ياربس یرانگرو

 است ینا. منظور يستن ینکند، هر روز نظرش را عوض کند، هر روز اصولش را عوض کند. منظور ا
 ياريبس يانتقاد یدد ینداشتن. حاال از ا يانتقاد یدد يکه اول اشاره کردم: در هر لحظه و در هر امر
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عوضشان  یدبا يستگر چاره نید برند، یهم جان بدر نم ياريخوب. بس ياربس برند، یجان بدر م ها يزچ
لباس شما  يباشم کجا ینا یبه شما بنگرم و دائماً در پ ینکهباافرق دارد  يانتقاد یدکرد. منتها د

 يها مدت يفکر یها و مبان سلسله ارزش یککه  است ینا. نه. منظور ينمکه آن را بب خورده چروک
ی ـ در امور اجتماع ی. وليو فرد یمثل امور روزانه، امور شخص مانند یثابت م يشوب کم یطوالن

گوناگون به آنچه که  یايو از زوا داشتن نگهچشم را دائماً گشوده  ینو ا یددار چشم یکشما  ياسیس
منظره را  ینه امن ک»اوقات هم بسته، چون  يشترچشم ثابت، ب ینا ینکه. نه ایستننگر کنيد ینگاه م

که محصول  يانتقاد یدد ین. اگر ما اشود یم عوضمنظره دائماً  یننه ا!« يستن ياجیاحت یگرد ام یدهد
هم  یتمانداد و هو يمکه الزم است را خوب خواه ييريآن مقدار تغ وقت آن یریم،است بپذ يتهمدرن
به  يدرا عوض کن تان يشپ سال يستشما اگر امروز اعتقادات ب یعنیعوض نخواهد شد.  وجه يچه به
 نخواهد افتاد.  یاتفاق يچه تان یفرهنگ مل يبرا يد،نخواهد رس يبیآس يچشما ه یتهو

: گوید یرا گرفت م ياتهم نوبل ادب 2001است و سال  یکه جهان سوم (Sir V. S. Naipaul) نایپال
 ینچند توانم یم روم یجا مرا در ذهنم داشته باشم. هر  یفرهنگ یدها ینچند توانم یمن در آن واحد م»
 ست،ا ینيداديتر یک یپال. نايستن يا کار ساده يچه ینو ا« را در خود حمل بکنم. یتهو
 یسندهنو یک یلقب سر هم بهش دادند، ول کند، یم یزندگ يسو در انگل ینيدادياالصل تر يهند
که نوبل  یکاییآمر دهیسننوفالن  یا يسیانگل یسندهنوفرق دارد با فالن  یپالنا یعنیاست.  یجهان

جهان  دردر جهان امروز  یاست ول یاالصل جهان سوم يهند ینيداديتر یسندهنو ینگرفته است؟ ا
سطح  ینتر از باال یگريد يسیکه هر انگل کند یم یدر انگلستان چنان زندگ یکمو  يستب سده

 یم،دار يلاص يها سنت ینکها عنوان بهخودمان را  یدهمه امکان دارد و ما نبا ها ین. ایفرهنگ
 ـ خود محفوظ يجا به ها ینخوب ا یم ـدار یرانیا یفرهنگ غن یم،دار يلاص یفرهنگ يها ارزش

همان اسباب    که شما با است ینا ينها. ع در موزه یشانما است و جا هاي یهسرما ها ین. امحدود کنيم
 يتو ید،کرد يداپ يشهزار سال پ. حاال چهارتا کوزه از هفت يدرا بکن تان يامروز یزندگ يدموزه بخواه

 شود یهم م يلیخ هداشت،موزه نگ يتو شود یرا م ها ینندارد! بله ا یمعن ید،آب بخور يدبخواه هم آن
به محک زمان حال و  دائماً یدرا با ها ینا یگرفت. ول شود یازشان م ها يزچ یکرد، بعض یبررس

 . یگرانبا خودم و با د یندگز همهمن بوده است در  يگرفتار ینحال زد. و ا يازهاين

 ید،بود که از خودتان کرد یفیطرز فکر مربوط به بخش سوم از تعر ینسرشار ـ ا هما 
. يندیشدکه دوست دارد فکر کند و ب یو سوم کس ياستمدارنگار، دوم س نخست روزنامه

 ياسیباور را در بخش س ینحکومت مشخص است، ا یککه طرفدار  یکس عنوان به
  گنجانيد؟ یم وجودتان چطور

اصالً  ساله چهارده يزدهس بچهرا با مخالفت سخت شروع کردم. خوب  ام ياسیس یمن زندگهمایون ـ 
 یموافقت باق يبرا يزيچ يقتاًندارد. آن زمان حق یگريمخالف باشد راه د يزچ همهبا  ینکهجز ا
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با آن  تواندانسان بنبود که  یرانا ياسیس جامعه در آن ياسی،در آن نظام س چيز يچه. گذاشت ینم
بود.  يتر مثل من در آن زمان نقش برازنده یآدم ينقش مخالف برا هرحال بهباشد.  یکدلموافق و 

افراط  یشهم به آال یسه چهار سال ی. طیافراط يلیخ صورت بهکرد، البته نه  يدامخالفت ادامه پ ینا
 یو کودکانه. ول ییابتدا يارسدر سطح ب ،ینظام شبه دانم ینم یکی،چر هاي يتدچار آمد، به فعال

که  يدبه نظرم رس يدم،رس یسالگ نوزده يجدهبه ه یگرد یوقت ینوجوان یرناگز دوره، پس از آن هرحال به
من با  ياسیس يتهمراه بشود. و از آن به بعد فعال یفرهنگ يتفعال یکحتماً با  یدبا ياسیس يتفعال ینا

 مجلهشروع کردم به انتشار  یسالگ نوزدههمان    یعنیبوده است  یکی يشهمن هم یفرهنگ يتفعال
 تان جام جم است؟   شما هم برنامه«... جام جم» يهنر

 است. « با هما سرشار»سرشار ـ بله اسم کانال جام جم است. اسم برنامه  هما 

 یکرا انتشار دادم که « جام جم»سروکار داشته است. بله  یرانیبا روان ا يلیجم خ ین جاماهمایون ـ 
 یول یمداشت. حاال بچه بود ينو سنگ يظغل يلیخ ياسیس یدد یکبود و به هنر  يآوانگارد هنر جلهم

به نظر  ینکها يبرا نوشتم یمن م يشتر. آن مجله هم سرمقاالتش را بداد یم يسبز قورمه يسرمان بو
 یسع تياسدر کار س یگرد طور ينهم. شود یشروع م يهنر هاي ينهدر جامعه اول در زم یمن دگرگون

 یسالگ 26 یا 25شروع کردم. بعد از حدود  ينگار را از راه روزنامه ييرتغ ینبدهم و بعد ا ييريکردم تغ
تا  ام یزندگ يهبق یگرو د ينگار ندارد و سخت رفتم در کار روزنامه يسود یگرد یحزب يکارها یدمد

 یابود و فرهنگ  ياستس سراسر ينگار باز آن روزنامه یشد. ول يسپر ينگار پنجاه در روزنامه دهه
شدم. به نظر من  یعمل ياستوارد س بار یناشدم،  ياستپنجاه دوباره وارد س دههدوتا. در  ینا يختهآم

 شدت بهو فرهنگ را. ما فرهنگمان  ياستهم جدا کرد، س زرا ا ها ینا شود یاصالً نم یرانا يتدر موقع
 يها اشته باشد، و اال ابتذال است و حرفد يقو یعنصر فرهنگ شدت به یدبا ياستماناست و س ياسیس

 يزبود که حزب رستاخ یشدم وقت ياسیوارد کار س یهم از حزب شروع کردم. وقت ياسیمفت. در کار س
 یک يحزب مثل حزب خلق آتاتورک مبنا ینا ینکها يدبه ام پيوستمحزب  ینبود و من به ا شده اعالم
به  ینا جز به یبود و راه يا بسته جامعهآن زمان  رانیا هرحال بهبشود. چون  یراندر ا یچندحزبنظام 

 ينگار همان کار روزنامه   و به گذاشتم یرا کنار م ياستس بایست یمن م یا. رسيد ینظر من نم
مخالف  يها به سازمان یاهم محدود بود،  ينگار است بسته بود روزنامهيکه چون س پرداختم، یم
و  یکاو در امر یراندر خارج از ا یادر زندان بود  یشانجا یا مخالف يها که افراد سازمان پيوستم یم

در هاروارد  یسال یکو درس دادن در دانشگاه هم داشتم چون  یکاها. من فرصت رفتن به امر دانشگاه
آن نوع مخالفت و  يجهنت یعنینداشت  یدهفا یخوب شده بود. ول يلیو آنجا وضعم خ بودم خوانده درس

بست و خطرناک بود و متأسفانه نظرم هم درست درآمد.  به نظر من بن یرانا اسیينظام س ييرآن راه تغ
 یبه حزب و ضرورت کار حزب يشهدرست کرد و چون هم شود یفکر کردم نظام را از درون م يجهدر نت

حزب  ینفکر کردم که ا گذرد ـ یم یحزب ياسیس يتدر فعال ام یزندگ يشترهم ب اآلن ـ معتقد بودم
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با آن  تواند ینم یگرو مسئولش هم خود پادشاه کشور است د يستدر برابرش ن یلفمخا یگرچون د
باز کرد و  انظام ر ینا شود یراه م ینمبارزه کند )چون با احزاب موجود دائماً در حال کشمکش بود( از ا

 يمکه در آنجا فعال بودم توانست يا سال و خورده یککرد.  یلمشارکت تبد يبرا یحزب را به عامل
و ما را از حزب  یدند،ما را در حزب نپسند یدروش و د ینبعد ا یول يم،کار بکن ينهزم یندر ا يلیخ

 یروز عنوان بهما را  «با لگد پرتش کردند باال»دارند که  یاصطالح یک ها يسی. انگليرونآوردند ب
آنجا  يلیاز دست ما در حزب خالص بشوند، چون خ یاکردند که از دست حزب خالص بشوند  یمعرف

و  آمدند یداشتم و مردم م يجلسات بزرگ هزار و دوهزار نفر یران. مرتب در اطراف ایمشلوغ کرده بود
! یگر. مشارکت بود ديدکه جواب بده آوردیم یرا م یمقامات دولت کردند، یو انتقاد م زدند یحرف م

سال و  یکولت هم و در د یرفتم در دستگاه دولت هرحال به. شد یاز حدود خارج م یداشت کم یگرد
در  یمدت یکاز زندان و بعد هم  یزو بعد هم به گر يدماندم و بعد هم کارم به زندان کش يا خورده

هستم همه در کار نوشتن  يرونهست که ب کههم  یسال يست. حاال بیراناز ا یزپنهان بودم تا گر یرانا
 . یو مطبوعات ياسیس يتهستم و باز فعال

 یونهما یوشدار یا یددوست دار يشترنگار را ب روزنامه ونیهما یوشسرشار ـ دار هما 
 را؟  ياستمدارس

 . اند يوستهپ باهم یعنیندارد  یفرق يچمن ه يدوتا برا ینعرض کردم اهمایون ـ 

 ينگار دو قائل باشم. به نظر من روزنامه ینا ينتفاوت ب یک توانم یسرشار ـ من م هما 
پشت آن نگاه  يا برنامه ینکهن اطراف، بدون ابه جها طرفانه یاست عادالنه و ب ینگاه

 يبه مقدار ياجشما احت ياستدر س که یدرحالکار،  ینا يباز است برا یدباشد. داشتن د
دارد  هایی یژگیبودن و ياستمدار. سصحنه پشت یزير برنامه ريو مقدا یددار يکار پنهان

 ياسیس ينگار نامهطرف دارد روز یيم. اگر بگوگنجد ینگار بودن نم که در روزنامه
گروه  ی،خاص یدئولوژيا اشاعه ياز قلمش برا یعنی. شوم یرا متوجه م ینا کند یم

که شما  طور همانبخواهد  ينگار اگر روزنامه ی. ولکند یاستفاده م یفکر خاص یا یخاص
خوانندگانش  يو برا ياموزاندو به مردم ب ياموزدرا بگذارد که ب اش یتمام زندگ گویيد یم
مشکل  ینمن دچار ا وقت آن یسد،نگاه کامالً عادالنه بنو یکبا  طرف، ینگاه ب یکبا 
  يایند؟کنار ب یگربا همد توانند یدو چگونه م ینکه ا شوم یم

. وجه يچه باشد. به ياسیس باید یم ينگار که هر روزنامه و هر روزنامه يستن ینمنظور من اهمایون ـ 
در  ياسیکار س ینکها يبرا يستنددو تا از هم جدا ن ینمن ا يمن در مورد خودم فقط صحبت کردم. برا

 يکار پنهانبوده است و  هبوده است، کار رابط ییبوده است، کار آشنا بندوبستکار  یسنت طور به یرانا
گفتگو  يبرا یبوده است، صحبت نکردن، مطلب یبکاريفر ـ است يا مؤدبانه يلیکه حاال لغت خ ـ

 زد، یحرف م یاهر چه انسان کمتر مطلب داشت  یعنینگفتن بوده است.  چيز يچه يجهنداشتن و در نت
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 ین جامعه. چرا ابينيم یم مان در جامعه یشاست که ما برا یاشکال ينهم ینا ی. ولشد یوضعش بهتر م
 کنيد یم يالناسالم بوده است. خ ينچن ياستشس ینکها ي. براينهم يروز افتاده است؟ برا ینبه ا

 ییها جامعه هاي یفتعر ها ینا یدکه شما فرمود یفیتعر ینبهتر بوده است؟ ا يلیخ اش ينگار روزنامه
 یبکاريبوده است، فر يکار پنهان یرانهم در ا ينگار . روزنامهکنيم یم یاست که ما فعالً در آن زندگ

 يانهخاورم يکشورها ینگفتن بوده است. هنوز هم در ا يقتحق يرغبوده است، دروغ گفتن بوده است، 
 هست.  ينچن هم یرانو در خود ا یاسالم

 ینا رابطه یریدناگز يدرا اصالح بکن ينگار و روزنامه يداصالح بکن یرانرا در ا ياستشما س ینکها براي
را  ينگار ناسالم روزنامه ياستبا س توانيد ی. شما نمیدببر يشپ باهمو هر دو را  يدحفظ کن باهمدو را 

 کنيد یشهر شما، مالحظه م ينرا. خوب، مثالً در هم ياستناسالم س ينگار و با روزنامه يددرست بکن
مردم ناچارند  يها برا هم روزنامه یو گاه آورند یم وجود بهها  روزنامه ینا يبرا یمردم چه مشکالت

دارند.  یکنزد يلیخ يلیارتباط خ باهم ها ینشهر، ا ينگار شهر و روزنامه ياست. سياورندب وجود به
 يانکه م یتنش ینا ام ياسیس یو بعد در زندگ ام ينگار روزنامه یدر زندگ يشهمدرست است، من ه

 ياستام. در س هست را احساس کرده ياسیفعال س یک عنوان بهنگار و کارم  روزنامه یک عنوان بهکارم 
 يجلو که ستا یندر روزنامه قدرت شما در ا يرید،زبانتان را بگ يجلو یگاه یددار يازشما ن یعمل
 . يریدان را نگزبانت

 بود.  ينمنظور من هم هم يقاًسرشار ـ بله دق هما 

. يریمزبانمان را بگ يدائماً جلو یمنگار ناچار بود روزنامه عنوان بهما  یرانا یطدر شرا یمنتههمایون ـ 
 يبار ينکه اول یران ـآزاد دور از ا یطمعلوم بود. حاال، در شرا يفمانهم که خوب تکل ياستگرس عنوان به
چه  ياسیفراهم است، چه در کار س ياربس يآزاد کنم ـ یم حد یب یاحساس خوش ام یست که در زندگا

 یهر کس یگرشده است.. د يشترطبعاً ب ام سالگی يستبهم نسبت به  ام یآمادگ ي،نگار در کار روزنامه
صورت  ینگرفته است. حاال هم مسئله را به ا یاد چيزي یکخواندن  يزبعد از پنجاه شصت سال چ

 ينگار روزنامه يتشفاف ها يامروز اصطالح بهرا هم به سطح  ياستس یدخودم حل کردم که ما با يبرا
 یعنی. يردانجام بگ يزم يرو يزچ همهاز راه باز کردن  باید یم یراندر ا ياستاصالح س یعنی. يمبرسان

 یکس ياستگرس يمکن یکه ما تصور م یهمان مفهوم   عوض کرد، یدرا با ياستگرو س ياستمفهوم س
. خورد یبه درد ما نم ین. اما ايایددرن یشها حرف از يزيساعت صحبت بکند و چ يماست که بتواند ن

را  یحرف یابزند،  یحرف حساب اش يقهدق 20ساعت صحبت بکند و اقالً  يماست که ن یکس ياستگرس
مخالف  يرويکه در ن يفرد نعنوا به کنم یجهت من فکر م یننگار. از ا روزنامه ينبزند. همچن یدکه با

 یبا آن تنش یگرمن د ندارم و يدکه شما گفت یاز آن مشکالت یک يچه کند، یکار م یسيوناست، در اپوز
کار  يعتما با طب ياسیکار س يعتطب ینکها يبرا يستماحساس کردم، روبرو ن ام یزندگ همهکه در 
 پشت مسائل یدبا يم،باش یحصر یدبا يمباشباز  یدهم با ياستشده است. ما در س یکیما  ينگار روزنامه
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در  ی. وليمرا جلب کن ينانشاناطم يمتا بتوان يمو به مردم عرضه بکن ياوریمون بيرب ينيم،را هم بب
 يها راهآن قدرت را از  يدتا شما بخواه يستچون قدرت مورد بحث ن یرانما در خارج از ا یطشرا
اعتماد است. اعتماد هم  ياوریدب به دست یدآنچه که با .یدفقط اعتماد الزم دار يد،هم حفظ کن یگريد

 یعنیهم  ياسیس ي. درستکارآید یبه دست م ياسیس يو درست گفتن و درستکار صراحتفقط با 
 . يدتمام حرفتان را بزن

 است و...  یانهگرا آرماننگرش  یک یناسرشار ـ  هما 
 است.  ی... و عملیون ـ هما

 به نظر شما داخل کشور هم  یادر خارج کشور. آ یاست ول یسرشار ـ بله عمل هما
 است؟  یعمل

در اینجا  آمد یابه زندان افتاد  یاکار را بکند  ینخواست ا یداخل کشور هر کس ير،نخهمایون ـ 
 يجمهور یراندر ا ییها نمونه که ينهم یعنی رود، یم طرف یناجامعه دارد به  ی. وليمخدمتشان هست

. طبعاً من قدرشان را ماحترام قائل هست يلینگار خ روزنامه عنوان به یشانامن بر شود، یم يداپ یاسالم
 ینکها ی. ولشوند یناچار به فرار م هایشان یکه حاضرند بروند زندان و بعض دانم، یم يشترب يلیخ

 ها ینو ا پذیرد یم پسندد، یاست. جامعه م شده آمادهکه جامعه  دهد ینشان م زنند، یرا م یشانها حرف
بکند  يکار تواند ینم وتنها تک. انسان کردند میکار را ن ینا داشتند یجامعه را نم يبانیپشت ینگر اهم ا

 یرانهم در ا ياستس اآلن. ياورداش هر چه باشد، به دست ب اندازه يبانی،پشت یاپشتوانه  یک یدبا
 يدشما نگاه کن نییعشده است.  یکیکامالً  ينگار با روزنامه خواست، یدلم م يشهکه من هم طور همان

حوزه  یگر. دشوند یوارد م ياستو به س يرونب آیند یدرصد از روزنامه م 95 ياسیکه مردان س بينيد یم
 مطبوعات هستند.  يست،ن یاسالم يجمهور ياستگرانس يدمرکز تول

 قبل از انقالب  یرانگردش کوچک کرده است. در ا یکانگار  یسرشار ـ ول هما
حاال  کنند، یرو م ينگار روزنامه يسو به اند سرخورده ياستکه از س یکسان گفتند یم

 ياستس طرف بهنگاران هستند که  بعد از انقالب روزنامه یراندر ا گویيد یشما م
 . روند یم

به  يشترشانب خوردند یسر م ياستکه از س ییها آناز انقالب هم  يشپ یراننه، در اهمایون ـ 
دنبال  رفتند یم يشترداشت. ب یبزرگ هاي یتمحدودهم  ينگار هچون روزنام آمدند ینم ينگار روزنامه
را هم که  ها امهروزن يست،بود. حاال آن امکانات که ن یشانهم برا يا العاده ، امکانات فوقوکار کسب

 . يرونب آیند یم يشترشانب خورند یسر م ياستکه از س ییها آنپس  بندند، یم
در  ـ باشند طور ینا یدکه همه با دهم ینم يمتعم وجه يچه به که من ـ ارتباط ینبه نظر من ا هرحال به

موفق  يماصالح نکن باهمدو را تا  ین. اگر اياستها و س رسانه يانماست. ارتباط م ياسیس مسئلهقلب 
شهر و  ینمثالً در ا هک یمتداول يبشوند به معنا ياسیها س که روزنامه يستن ینشد. منظورم ا يمنخواه
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در  یدبا یمدار یرانا ياستس يکه برا یکه آن آرمان است ینا. نه، منظورم بينيم یم یگرد يجاها يلیخ
را  یرانا یندهآ ياستس کنيم یم ينگار را هم که در روزنامه ي. آن کاريمهم وارد کن ينگار کار روزنامه

 يکارکردها ین. ایمچه نشو یمبشو هچه متوج يم،چه نخواه يمخواهد کرد. چه ما بخواه يينتع
 دارد.  یراندر ا اآلنخواهد داشت، چنانکه  ياسیس يرتأث یرانا یندهآدر  ينگار زنامهرو

 يها چوله چاله يتو يمکه نگاه کن یرتصو یگرطرف د یکاز  یسرشار ـ بله ول هما 
و بدون اطالع از  ياستاز س یهم هستند که بدون آگاه يا . عدهافتيم یهم م یبزرگ

 . ازندپرد یم یشبه هر دو ينگار روزنامه
و  ياستگراناز س ياريبس يعملشان چقدر گسترده است. خوشبختانه من برا يدانم یدد یدباهمایون ـ 

کار ندارم چون از بحث ما  یران. من فعالً با ابينم یم يمحدود يدانم یراننگاران در خارج از ا روزنامه
 يا و منطقه یمحل ياه ياستمحدود است، که در س يلیخ يلیها خ عمل يداناست. در خارج م يرونب
 ها يلیباز است و خ يطچون مح یتر بکنند. ول خراب یاها را ممکن است بهتر  . آنکنند یکار م يشترب
 گسترهاست. ما اگر به  باالبردهرقابت سطح را رو به  یندست در کار باشند خوشبختانه ا توانند یم

 یمبربخور ارزش کم یاتنشر يلیبه خممکن است  يم،نگاه کن یراندر خارج از ا زبان یفارس یاتنشر
 یامنظورم ژورنال است، ماهانه روزانه  گویم، یعامش م يحاال روزنامه را به معنا ي ـها روزنامه یول

 يارو بس آید یدرم یرانکه در خارج از ا یمخوب دار ياربس يها روزنامه ـ باشد خواهد یهرچه م یهفتگ
 است.  یراناز انقالب در ا يشبهتر از پ

 ياوریم؟ب حساب بهنگار  یختار یک توانيم یرا م ينگار امروز سرشار ـ روزنامه اهم  
که  دانيد یم اصوالً یداشته. ول يزچ همه ينگار یخحزب، تار ياست،س يروزنامه جا یراندر اهمایون ـ 

 يقتاًها حق نگار گذشته است. روزنامه ينگار هم روزنامه یخروز است و تار ياستس ينگار روزنامه
 . اند یختار یسندگانون

 یيدبگو یمانبرا «یندگانآ»راجع به  یسرشار ـ کم هما . 

کرد تا  يداادامه پ 1979و تا سال  1967 شود یشد م يگذار یهپا 1346در سال  یندگانآهمایون ـ 
بودم  اش یریهتحر يئته يسبودم، رئ یرشروزنامه بودم، مد ینگذار ا یهمن پا. 1358 یا 1979تابستان 
 یبزرگ يلیخ روزنامهبودند.  یريهوشنگ وز يآقا ینشگوناگون داشت که آخر يران. سردبيرشو سردب

بود، هم  یرانآن روز ا روزنامه ینتر متنفذ یندگانشد. آ يمتنفذ روزنامه ياربس یول ینشد از لحاظ تجارت
 ينگار تازه در روزنامه يوهش یکتازه و  یدد یک یکل بهچون  یهم از نظر فرهنگ ياسی،از نظر س

 یا (Highbrow)براو  هاي  اصطالح به ییاروپا يسطح باال ينگار روزنامه یمکرد ی. سعیمآورد
(Broadsheet)  را در مقابل(Tabloid) یا (Lowbrow )نقد  ،یهنر سنج ي،. نقد هنريمکن یرانوارد ا

من  یکه وقت هم بود يا که خوشبختانه مؤثر بود. روزنامه یمکرد يا تازه يکارها ی،کتاب، بخش ادب
 سه چهار ماه اول یعنیخود  يتآخر فعال ماهدر آن نداشتم، در چند  یدخالت يچو ه یمشارکت يچه یگرد
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بود که در آن  يا کرد. روزنامه یاسالم يمبارزه را با جمهور ینبهتر یاسالم یمکار آمدن رژ يرو
بود.  يداکردهپدر آن انتشار  یبمذه يسمفاش يمقاالت مخالفت با برقرار يشترها، ب ها و هفته روز يناول
و  کردم یم یپنهان زندگ یراندر ا وقت آن. من «خوانم ین نمیندگامن آ»گفت:  ينیبود که خم ینا

 ينیاسم خم یرشو ز« چون سواد ندارم خوانم ینم یندگانمن آ»نوشته بودند:  ها یوارد يکه رو يدمشن
بود  يا کردند. روزنامه یفتعر یمرا برا ینا ینکها ينه، برا یادرست بود  دانم یرا نوشته بودند. حال نم

 یحمله کردند بهش، کارکنانش را گرفتند و سه چهار ماه زندان يد،کردند، ببخش اش مصادره یکه وقت
روزنامه آلوده نشد به  ینانتشار ندادند و خوشبختانه نام ا اجازه یگرکردند و خود روزنامه را هم د

 . یاسالم يجمهور

 و  سياستگرسر بحث  یمکه قطعش کردند! برگرد يدانگار خوشحال هست سرشار ـ هما
 يلیخ یراندر دوران معاصر ا باهمسه  ینا يبترک يدنگار و روشنفکر. شما گفت روزنامه

 یرانو فرهنگ ا یخو تار ياستس صحنهبوده و وجود و حضورشان در  یجالب يبترک
خطرناک است،  ستمدارانياس ياشتباه و خطا گویم یم يشه. من هميرچشمگ ياربس

نگاران را چگونه  روزنامه ياست، اشتباه و خطا ناکروشنفکران درد ياشتباه و خطا
  يم؟بنام

. یگراست د یرانا یهم وضع کنون اش يجه. نتیدبه کار ببر توانيد یم یدبد دار« ناک»هر چه همایون ـ 
از دست  صدسال ینرا در ا ییبها رانگ ياربس يها و فرصت ایم یدهپر اشتباه بهاز اشتباه  طور ينهمما 
 یاديز تجربهو ما .« گذارد میانسان نام اشتباهاتش را تجربه : »یلدبه قول اسکار وا ی. منتهیما داده
تر کرده  از ما را آگاه يارياز ما را بهتر کرده است، بس يارياشتباهات خوشبختانه بس ین. ایمکرد يداپ

 یول يمبکن يا کرد. حاال ممکن است اشتباهات تازه يمنخواه یگراشتباهات گذشته را د کم دستاست. 
 یاشتباهات ینتر ما خطرناک گذشتهاشتباهات  چونکرد،  يمباز خوب است که آن اشتباهات را نخواه

را  یآمادگ ینکه کمتر ی ـ. انسان در نوجوانآید یم يشانسان هم پ یدر زندگ ینکرد. ا شد یبود که م
نخواهد داشت. ما هم در دوران  ییاز آن رها یگرو د گيرد یرا م يشزندگ يماتتصم ینتر مهم ـ دارد

. يمرا گرفت يماتمانتصم ینتر تجدد خودمان مهم یدوران نوجوان یعنیمعاصر خودمان،  یختار ینوجوان
. از يمهست ی. هنوز هم ما در نوجوانيمهست مان ینوجواندوران  يماتدچار آن تصم صدسال یندر ا
کرد، ما هنوز  یسهمقا يجدهمبا انگلستان مثالً قرن ه شود یامروز را، م یرانیا هجامعجهات  يلیخ
. خوب، راحت يمعقب هست ي ـفکر ياز نظر فضا یول یلزوماً از نظر زمان هن ـ و پنجاه سال یستدو
 ینا هرحال بهکرد.  يمو خواه يمبکن یسال ط وپنج يستبو پنجاه سال را در  یستدو ینا توانيم یم

تر  از همه خطرناک ياستگرخطرناکند، اشتباه س يشترشان خطرناک هستند. حاال کدام ب ات همهاشتباه
 است. 

 اوقات هم جدل  یکه معتقد به گفتگو و بحث و گاه يفرد عنوان بهسرشار ـ شما  هما 
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 و  يستصرف ن يقتحق گویيد یم اآلنکه هر آنچه که  یدباور را هم دار ینا يد،هست
طرز فکر را نپسندند. اگر شما را مجاب کنند که اشتباه  ینا يا ممکن است که عده

 گویم یآنچه من م ینکها یرفتنپذ یدقبول دار آیا پذیرید؟ یم یراحت بهرا  ینا کنيد، یم
نگار پخته  پخته و روزنامه ياستمدارس یکانسان پخته و  یککار  يست،صرف ن يقتحق

 است؟ 

 نشانهورود به دوران تجدد است،  نشانهاست که  یاجتماعدر سطح  یپختگ نشانه تنها نه یناهمایون ـ 
کار  يبنا یم،کرد يتهمدرن یاو تجدد  ییکه در آغاز راجع به نوگرا یهمان بحث   نو شدن است. به دنبال

نادرست را کنار گذاشت و  تکرد و نظرا يحاشتباهات را تصح یدبهتر شد. با یه یدکه با است ینابر 
شروع شد و  یتجرب یدبا د يته. اصالً مدرنیدتر است گرد بهتر است و درستآنچه که  یرفتنپذ آماده

دارم، هنوز چقدر  یمن چقدر آمادگ دانم یفرانسه و انگلستان. حاال نم فلسفهاز همه در  يشب
دادن نظرات نادرست خود هستم.  ييرتغ آمادهاز گذشته  يشب ياربس یام، ول شما پخته شده اصطالح به
اذعان  يستدادن، آسان ن ييرتغ يستاست. آسان ن یشها آموخته يرخودش و اس يراسانسان  هرحال به

 ینا يشترعرض بکنم در ب یدبا ی. منتهيمکار را بکن ینا یدبا یمچاره هم ندار یها کردن. ول به خطا
 يقتحق یکبه  يدنرس يآماده برا يهروحآن  دیدمها داشتم، ن سال ینکه من در ا ییها ها و بحث جدل
هم  يبود که درست است. هر کار شده گرفته يمتصم يشبود که از پ یاثبات. مطلب يهروحبلکه را، 
اوقات  يشترهم ب یجدل يها . سالحخورد ینم یتکان يچه شد، ینم يداوضع پ یندر ا ييريتغ کردیم یم

 يلیکه خ را هم ینبه آدم امکان ا یتشو محدود یماندگ واپس ليلما به د جامعهناکارآمد بود. متأسفانه 
اش  . انسان در خانهیدبهتر بشو توانيد یم یگرانشما در برخورد با د یعنی. دهد یخودش را بهتر بکند نم

. يندبب يبهتر يزهاياز خودش برخورد داشته باشد، چ يرونبا ب ید. انسان باتند یخودش م يلهپدر 
 یا، کمتر برخوردم به بحث بودم يرشکه من درگ یسال 21ین در ا یراناز ا يرونب ايبدبختانه در فض

مسلماً در  یپرت بوده و اشتباه کرده است. ول یکل به ینکهمتقاعد بکند به ا يقتاًکه انسان را حق یجدل
 االخرهرا ب ینها را بهتر بکنم. ا ام آن کرده یام که نقاط ضعف کجاست و سع ها متوجه شده برخورد ینا
 . ام يداکردهپ

 فرهنگ گفتگو، يمکه درواقع ما نداشت طلبيده یم یهم فرهنگ ینسرشار ـ ا هما .
فرهنگ نشستن در کنار مخالف و حرف زدن بدون  یش،فکر دگراند یرشفرهنگ پذ

است که دستکم  يزهاییآن چ هم از ین. ایمندار یبدون بدزبان ی،شعار، بدون فحاش
 . يریمبگ یادتجربه  عنوان بهخارج از کشور  يطمح ینبود که در ا يدوارام توان یم

 يریم،بگ یاداصالً  ید. بايریمبگ یاد یگرد يزهايچ يلیخ یدهم با يریمبگ یاد یدرا با ینهم اهمایون ـ 
را  يزچ همهما که : »يمبدان یرا کاف آن و یما به آنچه که آموخته يمدلخوش باش باید ی. نمياموزیمب یدبا

 يا را از قولش در جلسه یکس یک «به خواندن. یمندار ياجما احت یم،ندار یاشکال یگرما د یم،خواند
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مگر من احمقم که »جالب بود. گفته بود:  يلیمن خ ي، که برااصطالح به يکردند، گفتاورد یفتعر
 لحظهنادان است. انسان تا  يقتاًخوب بله انسان حق« کتاب بخوانم. مگر من نادانم که کتاب بخوانم.

دانست که ما به  یدکه با يزهاستچ درق آن ینکها ينادان از جهان خواهد رفت. برا یآخر زندگ
را  یراناز ا يرونحاال صحبت ب يرون ـبحث در ب ياگر فضا هرحال به. یمندار یهم دسترس یشا گوشه

. يمو اصالح کن یریمخودمان را بپذ يبود که خطاها يمتر خواه تر برد، ما آماده را بشود باال کنيم ـ یم
 قدر آن. یراندر خارج از ا ياست گرفتار یناعتقاداتش. ا بر کند یتر م بحث انسان را جازم یينسطح پا

است، به قول شما شعار است، دشنام است، پرت شدن از مطلب  یاست، شخص یينسطح پا یگاه
است پس  ینخوب اگر طرف مقابل من ا گوید یمسائل نامربوط است که انسان م يدنکش يشاست، پ
 حق دارم.  يشترو ب يشترمن ب

 دارم  ام ينگار اول کار روزنامه يها که از سال يدور ياربس خاطره سرشار ـ من هما
روزنامه را  ین. من ایدبود یندگانآ روزنامه يراست که شما سردب یمربوط به زمان

و  ياتکه وارد زبان و ادب یو واژگان يزهپاک یفارس ین. نثر فاخر شما و اخواندم یم
گروه از ما  یکبود..  ينتحس قابل يلیمن خ يبرا یدکرد یفارس ينگار روزنامه
 یم،گذاشته بود ينگار روزنامه يايکه تازه پا به دن یتر از شما، کسان نگاران جوان روزنامه

و آموزش  یمدنبال کرد یدآورده بود وجود به یندگانآ روزنامهرا که شما در  اي يوهش ینا
 وجود بهتر را  روانو نثر  تر اکيزهپ ینگار با فارس نسل روزنامه یک یمکرد یو سع یدیمد
به شما دست  یچه حال بينيد یرا م یرانا يها نثر روزنامه یها وقت روز ین. اياوریمب
را ناآشنا  آن یحت که گاهآمده  وجود بهنثر  یندر ا يبیعج یچون دگرگون دهد؟ یم
 . کند یم

 يارامروز بس یحت یرانا ينگار از آثار روزنامه يا . پارهخوب استهم  يلیخ هایش یبعضهمایون ـ 
از  سو یکاست. از  يداشدهپ یاسالم يدر جمهور يبیعج یفارس یک. یدحق دار یخوب است. ول ياربس

از  یمما دار هخوبند هر چ يارمردم بس يست،ن یبا عوام مخالفت ـ اصطالحات عوامانه ازحد يشبورود 
 يها روزنامه یسندگانر نود يزپره ینا یکرد. ول يزپره یدبا يست ـن یخوب يزعوامانه چ ی، ولهاست آن
که خوب ممکن است که منظور را حاصل  برند یبه کار م ی. اصطالحاتشود یم یدهکمتر د یرانیا

 ياربس« سگدست». خوب «سگدست» یيدمثالً بگو يلاتومب يها از اسباب یکیبه  توانيد یبکنند. شما م
 يدسگدست اگر بخواه يهروح با يد،بکن يدبخواه یکار را اگر در علوم اجتماع ینا یخوب است ول

 يها واژه یمبگو ید. باخورم یبرمها  نمونه یناز ا ياري. به بسآید یدرنمجور  یبا زبان اجتماع یيد،بگو
 سروکار ينگار در روزنامه يبهتر است. با نثر بهتر وضع یرانخارج از ا در. برند یممبتذل به کار  يلیخ
همان مشکل    به شود یهم باز مربوط م یزبان فارس و مشکل ينگار مشکل نثر روزنامه ی. ولیمدار
با  يم،هست کار محافظه شدت بهو فرهنگمان  ياستکه در س طور همان یمبگو یدما. با یو فرهنگ ياسیس
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 ین. ايمزبان را ورزش بده ینا ترسيم ی. مشویم یروبرو م یانهو ترسو کارانه محافظهار يزبان هم بس
 یزبان فارس یگرخارج بشود د ینکه از ا يزي. هر چیمشما بلد است که من و يمقدار ينزبان هم

 تواند یها م کار يلیاز ما. خ تر يرتر از ماست و هم دل باهوش يارهم بس یزبان فارس که یدرحال يستن
مثالً  يطدر مح آیيم ی. حاال که ما ميماست جرأت کن ی. فقط کافکنيم یبکند که ما جرأت نم

ها  زبان به کجا يدالور ینجامعه دالور است ا یکه وقت بينيم یم يمکن یم یزندگ زبان يسیانگل
سال گذشته  20دارد. در عرض  ییزبان چه اندازه امکانات نوجو ینجامعه نوجوست ا ی. وقتکشد یم

پنج تا شش  ید. تاکنون شایانهآمده است: صنعت را وجود به يا تازه یکل بهصنعت  یک یکا،در امر بيشتر
هم  یددالر وارد آن شده است شا یليونصنعت شده است. نه فقط هفت هشت تر یناهزار واژه وارد 

است. در  دهکار همراهش آمده است، پنج شش هزار واژه وارد آن ش يليونپنج شش م تنها نهو  يشتر،ب
واژه به  یکاینجا  .شود ینشان داده بشود و م تواند یم یدمقاومت شد ها ینبا هر کدام از ا یزبان فارس

فقط آنچه  یشاناز زبان و زبان برا ترسند یمردم نم ینکها ي. براکند یم يداعام پ جنبهو فردا  رود یر مکا
 يزده رواج دارد زبان سعد يشهکل جامعهین که در ا هایی يشهاز کل یکی. يستن دانند یرا که خودشان م

 . يمو حافظ را حفظ کن يزبان سعد یدو حافظ است. ما با

 يم. هستیا نگهبانان زبان فارسم آخرسرشار ـ  هما ! 

 و  يبه زبان سعد یچه کس گوید؟ یو حافظ سخن م يبه زبان سعد یامروز چه کس یراندر اهمایون ـ 

 یرانی،و حکمت ا یرانیعرفان ا حوزهمحدود،  حوزهو حافظ خارج از آن  يو زبان سعد نویسد؟ یحافظ م
چه  یم ـدار یرانیا حکمت یم،ندار یرانیز فلسفه ادارم ما هنو یدترد يارکه من درش بس یرانی ـا فلسفه

  يد؟بکن یزندگ توانيد یم يو حافظ امروز چه جور يکند؟ شما با زبان سعد يانب تواند یم

 يریممدد بگ يسیاز زبان انگل یمکرد يرهر جا گ ینکهسرشار ـ مگر ا هما . 

خودشان  پوستهاز آن  ینکها محض بهو حافظ  ياست. نگهبانان زبان سعد ينهم بينيد، یمهمایون ـ 
صحبت  باهم يسیناچارند انگل شوند یروبرو م یگرد عرصه یکچون با  یشغل ضرورت به يایند،ب يرونب
آموخت،  ید. باستحافظ ا یوانو د يسعد یوانو حافظ مال د ي. زبان سعدياست گرفتار ین. اکنند یم
شاعر  تا هشت. ما هفت يستفظ نو حا ي. فقط هم سعدخوانيم یخواند. ما هم خوشبختانه م یدبا

هم باز از آن  ینحافظ. ا یهسا یراند ز همه هم رفته ی. وليمبخوان یدها را هم با که آن یمدار یک درجه
 شود یخواند؟ چقدر م حافظ شود یحافظ چاپ کرد؟ آخر چقدر م یواند شود ی. آخر چقدر مهاست حرف
که  یملت یک هم آن يزي؟چ ينچن شود یمشاعر؟ مگر  یکملت و  یکحافظ مطالعه کرد؟ آخر  يرو

 يا زنده چيز یککه  يمنگاه بکن یدد ینما زبان را هم با ا اگر. کند یافتخار م یشها اش به شاعر همه
و  ـ چقدر است دانيم یاش را که نم حاال نانوشته ـ است هزارساله سه نوشته یختار فرآورده یکاست، 
رسانده است هزاران،  یهپا ینکرده و آن را به ا یزبان زندگ ینکه با ا یملت ینسه هزار سال ا یندر ا
ها  ، فرهنگنامهها نامه واژه ینزبان شده که در ا ینوارد ا ها ینا همهتجربه کرده و  ها يلياردم ها، يليونم
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 بریم یو بکار م یمکه ما بلد يا هزارکلمهدو سه  ینرا فقط با ا یزبان فارس يدهست. شما اگر بخواه
 يرا برا رسانه واژهمن  وقت یک. يستو حافظ بدبخت هم ن يآن زبان سعد یحت ینکها يد،نبک یفتعر
 . یگرها و فکر کردم راحت شدم د رسانه يدیا،رسانه. م يدیوم،بکار بردم. م يدیومم

 کلمه جا هم افتاد.  ینهم ا یعسر يلیسرشار ـ خ هما 
نوشت که آقا رسانه  يا مقاله يطفودکتر مص يمن آقا یزدوست عز یخوشبختانه بله. ولهمایون ـ 

هزار لغت  يستاست که ب یفرهنگ يدفرهنگ عم ـ را نگاه کردم يدچه؟ من رفتم فرهنگ عم یعنی
غم و اندوه  يرسانه در آن به معنا یدمد ـ ندارد يشترلغت ب هزارتا يستب یول يدهدارد، زحمت هم کش

کرده. من رفتم به فرهنگ  یچاشن يدهنامش را نشن کس يچهکه  نفري یکشعر هم از  يتب یکاست. 
   ام بود، مطالعه یخواندن فرهنگ لغات فارس یمن در زندگ هاي یاز سرگرم یکی ـ نگاه کردم تر بزرگ

   از يتهمان ب   جز بهبله، رسانه غم و اندوه است و  یدمها د خالصه رفتم سراغ فرهنگنامهـ  همان بود
 ندارد. یگرد ياژه در جاو یناز ا ینشان یگريد کس يچههمان شاعر 

عالقه و  یشبرا يلیداشته باشم، خ یبحث قلم یاديبا او ز خواستم ینم ـ تلفن کردم يقمرف ینا به
 یرهدا ینا يتو یداست؟ تا ابد هم با يدفرهنگ عم ينهم یبرادر، آخر زبان فارس»که:  ـ احترام داشتم

 چيز يچه يم؟کن یزندگ يدفرهنگ عم واژه هزارتا يستب ینبا ا یدمحدود بماند؟ ما تا آخرالزمان با
غم هست: غصه  يواژه برا همه یناها نگاه کن!  فرهنگ ینزبان آورد؟ به ا ینا يتو شود ینم یگريد

بکار اینجا  يستالزم ن دانه یک ینحاال ا یم،و فالن دار يو زار یهو گر يبتمص دانم یو اندوه و نم
دو  ينتکرار هم شود یم يمبه زبان نگاه بکن يمر ما بخواهاگ جوري ینا« را قرضش بده به ما! ینبرود، ا
 یا زبان يفرانسو روزانهحرف زدن  ید. شما بروبریم یبکار م یکه در زندگ يا هزارکلمهسه 
 ! برند یپنج برابر ما واژه به کار م ينيدبب یدرا بشنو زبان يسیانگل

 ملت  یکفرهنگ و زمان و ملت و  يطمح ینهآسرشار ـ درست است. خوب زبان  هما
 است. 

 يها مرتب به جنبه يماست. هر چه بحث بکن ينکه اول عرض کردم هم یدد یتـ محدود یونهما
 . شود یمربوط م یدد یتمحدود یناز ا یگريد

 مورد  اآلناست که  يزبان، زبان عبر یاییجالب در مورد پو نمونه یکسرشار ـ  هما
ساختند که تمام کلمات، اصطالحات  یانزب هزارساله پنج یاستفاده است. از زبان تورات

 و علوم در آن هست.  یو پزشک یکتکنولوژ یدجد
 جرأت کردند. همایون ـ 

 يدطول کش صدسالسرشار ـ البته  هما . 
زبان.  ینا يرا استخراج کردند از تو ینجرأت کردند و رفتند ا ها ینرا دارد. ا ها ینزبان اهمایون ـ 

 يازهايموجود در زبان قادر است هشتاد تا نود درصد از ن هاي یشه، رچون دستور زبان، واژگان موجود
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و  یمدار ياجو فرانسه احت يسیما به انگل یگردر صد د يستده ب يرا برآورد. خوب برا يامروز جامعه
بود که  ينجنگ من هم هاي يدانماز  یکی. و يمبکن يستيمکار را حاضر ن ینما ا ی. ولیمندار يا چاره

 یناـ  گورستان يزبان را از تو ینو ا یمببر ينوآور يسو بهحترام به آن با جرأت زبان را با ا
به  کس يچهاست که  يا موزه کند، میها مراجعه ن به آن کس يچهها، چون گورستان است  فرهنگنامه

 ينهزم یندر ا یو اگر من خدمت کند یم تر یما را غن روزانه یزندگ ین. اياوریمدرب رود ـ ینم یدنشد
 خوشحال هستم.  يلیده باشم خکر

 ینجزو طرفداران ا دانم یکه م یاز کسان یاديسرشار ـ دستکم من و تعداد ز هما 
 . گذاریم یقدر م يلیرا خ یدا که شما کرده يکار ینحرکت شما هستند ا

 یاست. نحو فارس یفارس (Synthese)نحو  ینراجع به زبان ا یگريد نکته یک. یدلطف دارهمایون ـ 
 يرتحت تأث یاديکه مقدار ز یمدار یفارس يننحو مع یکقالب. ما  یکافتاده در  یل واژگان فارسباز مث
با  یکل به یفارس بانز یکردند. ول يدتقل یرفتند از عرب یفارس یساندستورنو يناست، چون اول یعرب
از  یکیز خود زبان دو قطب متفاوت است. با یمشترک دارد ول چيزهاي یکفرق دارد. واژگان ما  یعرب

که  ینی. من انویسم یم یگرينحو د یکرا من با  یاست چون فارس یمن نحو فارس هاي يگرفتار
کوچک  نمونه یکد. ده یهم اجازه م یحق را دارد، فارس ینمعمول است را دوست ندارم. هر کس ا

را پنج شش  نی، ا«داد ينحسن کتاب را آورد و به حس»مثالً  یيدبگو يد. شما اگر بخواهياورمب یتانبرا
کار را کرد.  ینا شود یها نم زبان يشترو همه کامالً روان و جاافتاده است. در ب يدبکن يانب توانيد یجور م
هم نحو  یرا دارد. نحو فارس يتخاص ینا رسیگفت. فا شود ینم يشتر، دو جور، سه جور، بجور یک
 توانيم یم يم،بکن يدرش نوآور متواني یرا هم ما م یناست. خوب ا یريپذ است، نحو انعطاف یاییپو

الزم دارد  یکه فارس یگريکار د یک. يمرا عوض بکن يبند جمله توانيم یم يم،بده ييرنحو را تغ
 جمله حوصله ی. ذهن بیسيدبنو یتلگراف يها شما جمله يستاست. الزم ن يلیتحل یطوالن يها جمله
 یشتمام بار فکر تنها نهشکست چون  یه شود یرا نم يمیمفاه یکو مقطع. آخر  خواهد یم یتلگراف

 . شود یوارد م يببه آن نثر آس شناسی یبابلکه از نظر ز بيند یم يبآس

 یگر؟د شویم یم یسندهنو يقهسلوارد بخش  یمدار کنم یسرشار ـ فکر م هما  
 تر يقبحث را عم يداگر شما بخواه یعنیاست، ضرورت است.  يقهاز سل يشمن منظورم بهمایون ـ 

احمد  آل يهمان نثر سرسر   با شود ینم ینکها کما یدهم الزم دار يلیتحل تر یطوالن يها ملهج يد،بکن
خوب،  ياراحمد مرد بس ل. حاال آشود یاحمد م مال آل قدر همان   . فکرتان همیداحمد بشو از آل يششما ب

 خوب...  یلطف داشت. ول يلیبه من هم خ

 احمد نثر  آل دانند یهمه م ی. ولیمندار يخودش کار يو بد یسرشار ـ ... با خوب هما
 که...  یدکرد يداپ یمثال یکنداشت. حاال شما هم  یخوب

 ن درـبه م يلیخ یول دیم،ـیدـن ترـيشدو بار ب یکیرا  یگردـت. ما همـها را داش رـنث ینتر بدهمایون ـ 
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تکامل  یدبا یشهاندنثر هم همراه »را گفت:  ینا یدبا یمچاره ندار یمحبت کرده است. ول یشها کتاب
 «. بکند و بالعکس يداپ

 که  یمدار ینبه ا ياجما احت یندهدر آ یاآ کنيد؟ یخط چه فکر م دربارهسرشار ـ  هما
به  یزمان یمدار ياجاحت یاارتباطات در جهان، آ یعبا رشد سر يم؟خطمان را عوض کن

  يایيم؟ار بکن يابا دن يمتر بتوان تا راحت يمکه خطمان را عوض کن يمباش ینفکر ا

 یدترد ین. ایدو علم جد يبوده است در ورود ما به تکنولوژ یمشکل بزرگ ياربس یخط فارسهمایون ـ 
ارتباط  شد یم ینترنتاواخر با ا یننوشت نه تا ا شود یم يمینه فرمول ش یدرش. با خط فارس يستن

دالر  يلياردم ها يليارداً مواقع یعنیاست  یستيکیمشکل لوژ فقط نه یخط فارس ييربرقرار کرد. مشکل تغ
 یکبرگردد.  ينبه الت یاز خط فارس یرانیا جامعهعادت  ینسال وقت الزم است تا ا یس يستو ب

 یرسراز یبه زبان فارس يسیانگل يها واژه يلس یخط فارس ييربا تغ که است ینا یگرشمشکل د
را  يسیانگل قلمبه يها واژهمشکل است ما  اآلن ینکها يخواهد شد و زبان ما مضمحل خواهد شد. برا

 يدرا شما بخواه يمورانکه من به کار بردم، آکس (Oxymoron) يمورانآکس ين. همیسيمبنو یبه فارس
شما  یوقت یول«. تناقض» کلمهدر مقابل آن  کند یجلوه م يوالییه چيز یک یسيدبنو یبه فارس

 یرانیا خوانندهدر ذهن  این. و یدبر یرا بکار م وغریب يبعج يمورونهمان اکس   است ينتان الت متن
 یخط فارس ييرتغ يبرا يشنهاديپ یسالگ 16خواهد شد. خطرش آنجاست. من خودم در  گير يجا

دبستان شروع شد.  يها انقالب مشروطه با بچه یم،زود شروع کرد ها وقت آنما  يلیخ ینکهکردم، نه ا
 . يرستاندب يها به بچه يدما رس دوره

 تا امروز چند کتاب یيدخود پس از انقالب بگو یقلم هاي يتفعال سرشار ـ در مورد هما .
 است؟  شده چاپاز شما 

و  یروزد»ها  کتاب ینا ينتر. اول کتاب کوچک یکام و  مدت نوشته ینمن سه کتاب در اهمایون ـ 
است که  «يروننگاه از ب»چاپ شد.  یدپارسال تجد بازهمنوشته شد و  1980است که در سال « فردا

در  همچاپ شد. مقاالتم  1991 یا 1990است که  «یخگذار از تار» یکبه نظرم چاپ شد و  1985
یم هم دار يتارنما یکدو سه تا مقاله دارم.  یکه ماه آید یدرم «يمروزن» روزنامه

www.irancpi.org  من ظاهر  يها نوشته يا است. در آنجا هم پاره یرانا مشروطهمال حزب
 . آید یآنجا م يشترب يسیانگل يها . نوشتهشود یم

 مشروطهحزب  ين. همیيدخودتان هم بگو یو حزب ياسیس هاي يتسرشار ـ از فعال هما 
 . یرانا

 يداکردهپ يترسم 1994که از سال  یرانا مشروطهبه نام حزب  یما داده يلتشک یما حزبهمایون ـ 
حزب در آن آمده  يها هم هست و نظرگاه يلیتفص يلیاش که خ است. عالوه بر منشور و اساسنامه

 (Platform) ياسیس برنامهکه  «یرانا یندهآاکنون و  يحزب برا»ام به نام  نوشته یکتاب یتازگ بهاست، 
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 يامروز مبارزه یطدر شرا تنها نه يمهست يدواراست که ما ام یحزب یناست. ا يانهحزب راست م یک
 يداناز مبارزان م یکیهم  یندهآ یرانبلکه در ا ـ دارد يشوب کمکه ـ  داشته باشد یبتواند نقش
جامعه و اقتصاد و  اداره ايعمل بر برنامه ترین يلیکتاب تفص ینباشد. در ا یرانا یحزب یدمکراس

که  یموضوعات همه. یما گرفته يعوس يارآمده است و ما دامن بحث را بس یرانو فرهنگ ا ياستس
اجتماع  يها جنبه همه بارها در یدبا ياسیحزب س یکـ  ياسیحزب س یک يتبه فعال شود یمربوط م

هم  یگرانکه د يدوارمو ام يموارد بکن بکتا ینکه در ا یما کرده یبکند ـ ما سع یزير برنامهو  يندیشدب
بدانند که با  باید یکار را بکنند. مردم م يناند، هم داده يلتشک یابدهند  يلتشک خواهند یحزب م یاکه 

« چه« »که»تر از  مهم یبدهند. حت يرأ یدو به که و به چه با چه سروکار دارند و بعد چه خواهد شد
 . ماند یم یآن سخن است که باق یول رود یزند م یم ییها انسان حرف ینکها ياست. برا

 انجام  یراناز داخل ا یدبا ييريتغ هرگونهکه معتقدند  يا سرشار ـ پاسخ آن عده هما
  دهيد؟ یشود و نه از خارج را چه م

ما  همهبدهند.  ييراز خارج تغ خواهند یم ها یبشود. بعض یکجااز  ييردارد که هر تغ یلزوم چههمایون ـ 
 یرا و کشورمان را. ما مسلماً سهم بزرگ يرامونمانپ يم،بده ييرخودمان را تغ یدبا یرانیا عنوان به
اند به  ـ آمده يآمار یکبه  بيري،تع یکـ به  یرانیا يليونم 3 یوقت هرحال به. يمداشته باش توانيم یم

 يایندبرب یرانا ييرتغ درصدد یدهستند، چرا نبا یآگاه خوانده درسمردمان  شان ياريبسو  یراناز ا بيرون
در هر  توانيم یم یرانبگذارند. ما در خارج از ا يرتأث یرانبا سخن و اقدام خودشان در وضع ا یدو چرا نبا
و هم از نظر عمل  يمداشته باش یراندر ا یدکه با ياسیس گفتمانهم از جهت پروراندن  ينه،دو زم

 . يمداشته باش ینقش مهم ياربس یم،رژ ینا يبرا یسخت کردن زندگ یعنی ياسیس

 با  یاگوناگون  يها با کمک حزب یااز خارج،  یا یرانداخل ا از یاسرشار ـ حاال  هما
  يد؟بکن توانيد یم ينیب يشچه پ یندهآ يمتفاوت، برا هاي یدئولوژيا

در  يبرالل یدمکراس یک يسو بهکه ما  است یناـ  يشگوییکرد ـ نه پ شود یکه م ينیب يشپن ـ همایو
مردم،  یتاکثر يرأ یعنی يساالر است بر مردم یمبتن يبرالل یدمکراس ینرفت و ا يمخواه يشپ یرانا

 يبرالشل متحقوق بشر. آن قس یجهان يهاعالممردم در امر کشور محدود به  یتاکثر ياعتبار رأ
 ینحق ندارد از ا یتیاکثر يچ. هگذارد یم یتاکثر يحقوق بشر بر رأ یجهان يهاعالماست که  يحدود

به  ینبدهد. ا ها یناز ا یکهر  يبه الغا يتر بگذارد و رأ آمده است پا فرا يهاصول که در آن اعالم
بحث ما و گفتمان  هینکا يم براروی یم یمدار سو یناکه به  بينيم یاست. و ما م يبرالل یدمکراس یمعن

هم نباشند ممکن است که تظاهر  يمی. ممکن است که صميبرالل یما شده است گفتمان دمکراس
تظاهر کنند  یامر خوب یکدر جامعه خودشان را مجبور بدانند که به  یاگر کسان يستمهم ن یبکنند، ول
زد، نشود حرف  ربط یب حرفنشود  یصورت گرفته است: وقت ین جامعهاصالح در ا یاديمقدار ز

. ما شود یدارد حاصل م یرانو در خارج از ا یراندر ا یندفاع کرد. و ا یکتاتورينادرست زد، نشود از د
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 دربارهاجز  یران،در ا يبرالل یدمکراس دربارهاجز  یاگر سخن یگرانکرد از خودمان و از د يمشرم خواه
 اي یشهردن حکومت در سطح رمتمرکز کردن حکومت و بيرغ یران،حق اقوام ا یران،حق مردم ا
سال. آنچه که  يو اند يستب یندر ا یما است که ما کرده یبزرگ ياربس يشرفتپ ین. و ایيماجتماع، بگو

است،  یراندر ا يبرالل یدمکراس يکه مانع برقرار یمیبرطرف کردن رژ يماست برا مبارزه ماند یم
 . کند یباشد. فرق نم يهورجم یا باشد،باشد، مشروطه  یپادشاه تواند یکه م یدمکراس

 یشما فرق ندارد؟ مگر شما خواهان مشروطه سلطنت يبرا یمسرشار ـ نوع رژ هما 
  يستيد؟ن

 یگراند یسوئد باشد. ول یدر قالب پادشاه يبرالل یدمکراس ینکه ا دهيم یم يحما ترجهمایون ـ 
بدهند. من به هر دو کشور  ـ را ترجيحسوئد  یگیکه در فنالند هست ـ در همسا اي يجمهور توانند یم

. شکل يستها ن يو فنالند ها يسوئد یدر حکومت سوئد و فنالند و در زندگ یتفاوت يچام و ه رفته
که  دهيم یم يحمشروطه را ترج یخودمان پادشاه یلما به دال یندارد منته يتحکومت اصالً اهم

 نام و عنوان.  ازحد يشبشد داشته با تواند یما م یاست که در مواضع کنون يريآن تأث ینتر مهم

 یکو سوئد  یرانا یسهمقاکه  یمو بگو يرمسرشار ـ من از کالم خودتان قرض بگ هما 
همان    هست و یرانکه در فرهنگ ا یديد هاي یتدور از ذهن است. محدود ياسق

اجازه هم  ید،برو يا محدوده یکتر از  فرا گذارد ینم یدکه خود شما معتقد یقالب
 . يدبکن یسهرا با سوئد مقا رانیکه ا دهد ینم

 هرحال به خواهيم یم یرانا يآنچه که برا ی. ولکنيم ینم یسهـ نه، ما با سوئد خودمان را مقا یونهما
 دانم یچه م يم،بخواه یچه پادشاه يم،بخواه ي. حاال چه جمهوریمدار اآلناست که  یتر از آن فرا
. ما یموضع بهتر است که حاال دار ینهم از ا ینظام یکتاتوريد يم،بخواه یحت ینظام یکتاتوريد
 یرانکه چون ا یيدبگو توانيد ی. حاال، شما میهبه آن پا يمرا برسان یرانیا جامعه کنيم یتالش م یمدار

استدالل را  یننخواهد شد. ما اگر ا یرانمشروطه هم در ا ینداشته است پس پادشاه یدمکراس سابقه
 يجمهور ی،اسالم يشود به جمهور یم یلنخواهد شد. تبد رانیهم در ا یپارلمان يجمهور یریمبپذ

 کشور عضو سازمان ملل.  تا پنجاهصد و  يجمهور یه،سور يعراق، جمهور

 از  کدام يچهنشود  ینهنهاد یدمکراس يسرشار ـ حرفتان کامالً درست. تا در کشور هما
 نخواهند برد.  يشاز پ يها کار حکومت

 یدر عمل بستگ ی. وليبرالل یاست، دمکراس یگفتمان دمکراس یرانیا جامعهگفتمان  اآلنهمایون ـ 
 اآلنخودش را  یمرژ ین. خوشبختانه ایمرژ ینسرنگون کردن ا يو شدت مبارزه ما دارد برا يفيتبه ک

 یمرژ ین. الیالمل ينب یسمدر ترور اش يريدرگ يلقرار داده است ـ به دل يدشوار ياردر وضع بس
 یفرهنگ جنبهآن  یعنی. اش يو در ابعاد امروز ياست در مفهوم امروز یمللال ينب یسمخاستگاه ترور

اسالم مهاجم، اسالم  ی،اسالم ياگريفراهم کرد: اح یاسالم يجمهور یمرا رژ یالملل ينب یستترور
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 يزيچ یناست. ا یاليستیهمه امپر ها ینو صدور انقالب. ا يردبگ یدرا با يادن يکه همه جا یاليستامپر
 يالخ یول کند، یدر کدام غار دارد اجرا م دانم یکه بنده نم اآلن. کند یالدن دارد اجرا م است که بن

 عنوان بهرا فراهم کرد و  یالملل بين یسمترور ینا یمبدأ فرهنگ یاسالم يداشت اجرا بکند. جمهور
 ينطکرد و هنوز در فلس یتتقو یراناز ا رجرا در خا یستیترور يها فعال سازمان ياردولت بس یک
 ياربس یالملل خودش را در وضع بين یاسالم يرا. بهر حال جمهور یحماس و جهاد اسالم کند، یم
 یو بس یعراق، سومال دانم یافغانستان و فردا نم اآلنقرار داده است. و درست است که  يبد

توجه جلب  ینا یجلب بشود، ول وجهت یرانهست که نخواهد گذاشت که به ا یگرد هاي يگرفتار
 یرانبه ا يا با هر حمله شدت به ینکها يندر ع يموضع استفاده بکن یناز ا باید یهد شد. و ما مخوا

 ین. ايمبکن یقو تشو يمبکن یيدتأ یاسالم يرا بر جمهور يهر فشار یول يم،مخالفت و مبارزه بکن
را کوتاه  یمژر ینتوانست عمر ا يمراه خواه یناز ا وما در خارج.  مبارزه ياست برا یخوب ياربس ينهزم
 . کنند یم يانب ظاهر به یااست  یاعتقاد قلب یا یرانمردم ا اآلنبه آنچه که  يمو برس يمبکن

 يم؟چه کن ی. با مشکل فردپرستیدمکراس یعنیسرشار ـ  هما  
 يد. شما اگر بتوانیگرخواهد شد د یمغلوب دمکراس هرحال بهاست که  یخوب، آن فرهنگهمایون ـ 

است که  یموضوع ین. باز اشود ینم يدفراهم نکن یرا در زندگ ياستورود س یعنیرا  یجمع يهروح
 معنايشدن به  ياسینشود، درست نخواهد شد. س ياسیما س جامعهمن است، تا  يشگیهم عالقهمورد 

 یشدن به معن ياسی. سيستبافتن ن یهگفتن و افسانه گفتن و نظر یعهنشستن در محافل و شا
انضباط، محدود کردن فرد است به سود  یت، رعاباهمم، کار کردنشان ه برگردافراد است  گردآمدن

 تر ااز سطح سخن فر یدمکراس يمکار را نکن ینجامعه، قرار دادن جامعه است در خدمت فرد. تا ا
بحث  حوزهرا از  ياستکه س کنيم یم یقرا تشو یراناست که ما دائماً مردم ا یننخواهد رفت. ا

احزاب متعدد و  یم،بکنند. ما حزب الزم دار یحزب عرصهو وارد  ياورندب يرونها و بحث محافل ب روزنامه
 یکبکند و در  ترکخودش را  يتنها یرهجز ینا يستحاضر ن یرانیمختلف. و ا هاي یشگرا یندگاننما

 یک ها یکاتورکار ینا يتو یدید. ديمتنها باش یرهجز یک ینا يتو یمقاره ساکن بشود. همه دوست دار
ژنده  لباس با یخانم یک یا بلند یشربا  یکس یک یرشبعد ز اند؟ يدهدرخت هم کش یک؟ هست یرهجز
باشد،  هرگونه مان یزندگهر چه باشد، وضع  مان یزندگسطح  يقتاً. و حقيمهست ینما ا يده؟خواب
از لحاظ هر آنچه که از  ي،معنو ياسی،: از لحاظ سیيمتنها یرهجزساکن آن  يدهژولمان در آن وضع  همه
 مان برخواهد آمد.  جامعه يا برام

 یم؟دار یبه نگرش جهان يازسرشار ـ ن هما  

 . یجمع دستهنگرش همایون ـ 

 ما  ینگذشته، متفکر يها قرن یعلت باشد که ط ینسرشار ـ ممکن است به ا هما
 یغرب یننپرداختند؟ برخالف متفکر يويمرتب به عرفان توجه داشتند و به مسائل دن
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مثل محدود کردن  ییها توجه داشتند، به موضوع يويدن يها به موضوع يشترکه ب
در رشد  یشهر تواند ینم ینا یاشهروندان؟ و آ يبرا يها، حق رأ انسان يقدرت، و آزاد

 در کشور ما داشته باشد؟  یو انزواطلب ییفرهنگ استبداد و فردگرا

 یکشاده است به جهان، گ ياربس یدد یکتفاوت گذاشت. عرفان  یدعرفان و تصوف با ينبهمایون ـ 
روزانه.  یزندگ یدونبایدهايبافارغ از  يات،است فارغ از آداب، فارغ از جزئ یند یکمذهب است، 

است  یخوب يزچ ياربس ینبگذارند. و ا یجهان بزرگ را هر نام یناست با جهان بزرگ، حاال ا یارتباط
 یآزادمنش ی،آن آزادگ یعنیهم باشد، عارف  ياسیس یا ینید يدهعقاشکال ندارد که انسان با هر  يچو ه

و  یو اسالم ییبودا یاز مبان ها یرانیمذهب تازه است که ا یکتصوف  یرا داشته باشد. ول يو آزادفکر
 یاعراب سن يريدر مقابل سختگ متمبارزه و مقاو عنوان بهرا  ینگرفتند و ا یو نوافالطون یونانی
که  طور همانو  یزندگ يبرا اي يوهجنگ و ش يراب یشد به سالح یلتبد ینبه کار بردند. ا يقشر

و مراد  یدمر رابطهدر تصوف شما  ینکها يکمک کرد. برا ياستبداد هاي یشگرا یتبه تقو یداشاره کرد
 یلخودتان را تبد کنيد، یدرست م فقيه یولاطاعت بکند. پس شما  یدبا یدمر یدو مراد آنچه بگو یددار

و  خوریم یاست که ما از آن ضربه م ییدرست جا یندارد. و ابه شبان  يازکه ن کنيد یبه رمه م
ما دچار رکود  یگراست. از قرن دوازدهم د شده متوقفکه فرهنگ ما  یدر طول هشتصد سال یما خورده
بود  شده شروع یساسان دورهو مذهب را که در  کومتح يزهآمآمدند و آن  يان. از اواسط سلجوقیمشد
و  یعتبسته شد و شر يزچ همهباب  یگرد يد،به کمال رس ینا يانسلجوق رهدوکامل کردند. در  یراندر ا

. وارد یمبشو یدوارد عصر جد ید. ما بايدندکش يردست در دست هم جامعه را به زنج ياستحکومت و س
 شناسد، یم فقيه یولنه  شناسد، ینه مرشد م شناسد، ینه مراد م جدید يتو انسان یمبشو یدجد يتانسان

 يامروز رو ياي. دنيمخودمان را بشناس يتمسئول باید یافراد م عنوان به. ما شناسد یظم منه استاد اع
 ینکهمگر ا رود ینم یبار کس یراست و انسان بالغ و مسئول و مختار ز شده يانب يفرد يتمسئول

 . يستن يحق ندارد بکند و اال انسان امروز کس يچه. اطاعت کورکورانه هم از دخودش متقاعد بشو

 يد؟هست یراض یدا آنچه کرده همهاز  کنيد، یخود که نگاه م گذشتهسرشار ـ به  اهم  

 کنم، یکه نگاه مرفته  هم روي یروزگار. ول یندو بار باشد در ا شد ی. کاش عمر موجه يچه بههمایون ـ 
 توانستم یمشکل م یزندگ یناز ا یناز ا يشبکنم. ب توانستم ینم یزندگ ینا يتو ها یناز ا يشترب

آنچه که در من در  ید. ولکر یفرق م يلیخ وقت آنگشتم و از نو،  یاگر برم شد یه بهتر مبت. الياورمدرب
که داشتم  یام، اوضاع و احوال که بسر برده يام، کشور که بسر برده یگذشته است، دوران یزندگ ینا

نتوانست  ها یناز ا شيازش درآورد، چنانکه کشور ما ملت ما ب شد یم یناز ا يشب يلیخ کنم یتصور نم
 . ياورددربدوران  یناز ا

 بهره بردم یرفتيدگفتگو پذ ینا يدعوت مرا برا ینکهسپاسگزارم از ا يارسرشار ـ بس هما .
 ... یدکه از اروپا به شهر فرشتگان آمد یگريدر فرصت د يدوارم. اميشهچون هم
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 فرشته است؟!  یشکجاهمایون ـ 

 و  يمشهر ما چه بخواه یول گویيد یرا م ینفاصله اکه بال دانستم یسرشار ـ بله م هما
 ! یگرفرشتگان است د يمچه نخواه

 متشکرم. يلیخهمایون ـ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 اینترنتی  ینگار روزنامه
 

      توليد، عرصه در وسيع یده سازمان به آن اي روزنامه شکل در سينا سعدي ـ ژورناليسم 
 در کار و شغل ایجاد در دیگر هاي جنبه رازيغ به بيترت نیا به. بود زمندنيا توزیع و چاپ
 پدید... و ها سندیکا مانند را خود مخصوص نهادهاي و شد می واقع مؤثر جامعه سطح
 تصور. مبراست یده سازمان نوع هر از جا نیبد تا اینترنتی ژورناليسم اما. آورد می
  بود؟ خواهد جامعه سود به يسمژورنال صحنه از مشاغل این حذف کنيد می

 تکنولوژي گفتار، عرصه در و است چاپ اختراع حدود در انقالبی نوشتار، عرصه در همایون ـ اینترنت
 هاي رسانه جاي و است تازه رسانه یک اینترنتی نگاري روزنامه. رساند میاینجا  تا نهایتش، به را تلفن
 الکترونيک نگاري روزنامه با. نگرفتند را چيزي جاي ونتلویزی و سينما چنانکه گرفت، نخواهد را دیگر
 . شود می تر گسترده بازار تنها

 اقتصادي فشار زیر بيرون در و است شدن خفه حال در سياسی فشار زیر ایران در سنتی ينگار روزنامه
 آورند می روي پيشه این به تازه که نگارانی روزنامه(. خوانندگان گرفتن کاستی و پخش سنگين هزینه)

 . ندارند تازه رسانه این به آوردن روي جز اي چاره عموماً

 مطلب اي حرفه افراد و خبرنگاران آن اي روزنامه شکل به ژورناليسم سينا سعدي ـ در 
 و گزارشگران و خبرنگاران دست از را امر این اینترنتی ژورناليسم. نوشتند می

 هرحال به هرچند. است دهکر همگانی ینوع به و خارج اي حرفه دیدگان آموزش
 اینترنتی ژورناليسم کار رسد می نظر به کار اینجاي تا اما نویسند می مندان عالقه
  چيست؟ شما نظر. بماند دور اعماق به پرداختن از و بکشد شدن سطحی به تواند می

 جاي تر باال سطح الکترونيکی هاي روزنامه و کرد خواهد را کارش بازار مکانيسم هماینجا  همایون ـ در
 پائين سطح از بنگریم پيش سال پنجاه و سال هشتاد هاي روزنامه به اگر. یافت خواهند را خود
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 نگاري روزنامه به را بزرگی شمار الکترونيک نگاري روزنامه. افتاد خواهيم شگفتی به عمومی اي حرفه
 اجتماعی ارتباطات در را یافزایش هر این از گذشته. شد خواهند شکفته بيشتري استعدادهاي و آورد می
 . باشد داشته آغاز در ژهیو به ،ییها یکاست و کم اگرچه شمرد، سازنده باید می

 همراه پذیري مسئوليت نوعی با ناگزیر آن اي روزنامه شکل در سينا سعدي ـ ژورناليسم 
 هم دادگاه به توانست می کار و داشت گویی پاسخ حق شد می توهين کسی به اگر. بود

 از و است شده بيشتر نوشتن و گفتن امکان طرف کیاز اینترنتی ژورناليسم در .بکشد
 آفریقا در شما است ممکن چون نيست بند ییجا به کسی دست ظاهراً دیگر طرف
 خواهد چه وضع این پيامدهاي. باشد مربوط تهران در کسی به که بنویسيد را مطلبی
  بود؟

 هم بسيار دارند مطبوعات آزادي از ما نویسندگان بيشتر که دریافتی با و هست مشکل همایون ـ این
 در. نيست ـ باشد ممکن جا هر در و باشد چه هر اثرش ـ ییپاسخگو جز اي چاره. است جدي

 . کرد خواهند اصالح را ها روزنامه که هستند خوانان روزنامه ـ جامعه درازمدت،

 حساسيت روزنامه زبان و روزنامه سطح به که هستيد کسانی ازجمله سينا سعدي ـ شما 
 ژورناليسم در. شد می ایران در نویسی روزنامه کار ارتقاء موجب دو هر این و اید داشته

 کار شيوه این کنيد نمی فکر. نيست مطرح غالباً یا اساساً چيزهایی چنين اینترنتی
  بگذارد؟ ایران نگاري روزنامه بر مخربی تأثيرات

 به باید می ولی. نيست در کار همواره مالحظاتی نيچن هم چاپی هاي روزنامه در ها روز همایون ـ این
 خواهد ها آن پختگی و بلوغ نوبت الکترونيک هاي روزنامه کمی انفجار از پس. نگریست بعدي مرحله
 بيرون در که است سواد عمومی سطح بودن پائين در اصلی مشکل. دیگري رسانه هر مانند. رسيد
 . نيست بخشایش قابل ایران در و است فهم قابل ایران

 و خبر انتشار و کسب در رقابت اي، روزنامه شکل به ژورناليسم عرصه سينا سعدي ـ در 
 بيشتر چه هر تحرک موجب خود جاي در این و بود مطرح تيراژ آوردن دست به

. آورد می پدید بزرگ بنيادهاي هم مالی نظر از و شد می سردبيران و دبيران خبرنگاران،
 رقابت براي جایی که است حدي به اطالعات انتشار سرعت اینترنتی ناليسمژور در

 این. نيست مطرح چندان هزینه نبود خاطر به هم تيراژ نداشتن ضمناً. گذارد نمی باقی
  کنيد؟ می ارزیابی چگونه را کار هاي جنبه

 نيست دور. هستند حزبی یا و تفننی یا و ندارند بازرگانی جنبه هنوز اینترنتی هاي همایون ـ روزنامه
 این از. کند پيدا نيز ها رسانه این در را اش کننده نييتع نقش آگهی، ميزان و خوانندگان شمار که زمانی
 نيز اي حرفه نظر از. رسيد خواهند بازرگانی مرحله به تر زود ایرانيان انگليسی اینترنتی هاي روزنامه نظر
 . یافت خواهند بهتري وضع بيرون در
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 ایجاد را خود آموزشی نهادهاي یونیزیوتلویراد و اي روزنامه عدي ـ ژورناليسمسينا س 
 آن در تخصصی اي حرفه منزله به جامعه که است آن منزله به این. بود کرده
 نياز خود خاص آموزشی نهادهاي به هم اینترنتی ژورناليسم کنيد می فکر. نگریست می

  دارد؟
 با نيز رسانه این ایران، چاپی هاي روزنامه مانند. ندارد را اش سيلهو باشد داشته نياز هم همایون ـ اگر

 آموزش به چندانی اعتقاد من. یافت خواهد دست الزم هاي توانائی به کار ضمن و عملی آموزش
 همه از تر مهم سواد و ذوق ولی است الزم مقدمات اي پاره با ییآشنا. ندارم نگاري روزنامه اي مدرسه
 دانستن معنی به سواد و هنري، حساسيت از اي درجه و تحليل و مشاهده قدرت یمعن به ذوق. است

 . موضوعات بر تسلط و فارسی

 چه الکترونيکی روزنامه براي نوشتن با چاپی روزنامه براي نوشتن سينا سعدي ـ در 
  بينيد؟ می هایی تفاوت
 از کمتر نویسندگانش. خبر و گزارش تا است مقاله به متکی بيشتر الکترونيکی همایون ـ روزنامه

 ترین مهم این. گذارند نمی هم چندانی وقت ندارند مالی انگيزه چون و برخوردارند اي حرفه مهارت
 که الکترونيکی هاي روزنامه. کند می تثبيت را چاپی روزنامه برتري و است نگاري روزنامه نوع دو تفاوت
 رسانه این دید را آینده بتوان که آنجا تا. گيرند می چاپی هاي روزنامه از بيشتر دارند نيز خبري جنبه
 و تلویزیون. افزود خواهد آن دامنه بر است ـ شده کتاب با که کرد خواهد پيشين رسانه با را همان   تازه

. اند آورده پدید کتاب نشر صنعت در واقعی انفجار یک اند نبرده ميان از را کتاب تنها نه اینترنت
 انسان که است همان   مصرف و کند؛ جانشين را ها مصرف اگر حتا آورد می فمصر خودش با تکنولوژي

 . است رسانيده ماه به درختان نوک و ها غار دل از را

  ژورناليسمی چگونه شما نظر به فارسی اینترنتی ژورناليسم اینکه نهایت  سينا سعدي ـ 
  است؟

 گشوده بيرون ارتباط بی و پراکنده تماعاج و درون بسته جامعه بر که است اي تازه همایون ـ دریچه
 گسترش. داشت توانيم می کنونی دشوار شرایط در که است نگاري روزنامه نوع ترین آزاد. است شده
 خواهد ما یاري به نظر هر از که دهد می اي کننده بسيج امکانات تازه رسانه این به آن خوانندگان دامنه
 خود دادن نشان براي دیگري صحنه کنونی واحوال اوضاع در که است ییاستعدادها گاه جلوه. آمد

 کمک چاپی هاي روزنامه کردن غنی به که داد خواهد پرورش را يشمار یب نگاران روزنامه. ندارند
 همان   آید می شمار در که اي روزنامه الکترونيکی، روزنامه درخشش و جال همه با زیرا کرد؛ خواهند
 . افتد می آن سرتاسر به چشمش و کند می لمس را آن خواننده دست که است

  سی بی بی از سعدي سينا     
   2004 مارس 15



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایران  در مورد تاریخ معاصر
 

 دانم که شما بيشتر  تشکر بسيار، اگرچه که می عزیز، ضمن آقاي همایون ـ روزنه
بهتر ساختن  آن و هاتاشتبا براي اجتناب از تکرار صرفاًهستيد و گذشته را  نگر یندهآ

گيري از   هستم با بهره مند عالقهبسيار  همه ینا بادانيد ولی  و بررسی می طرح قابلآینده 
سال گذشتۀ  60ـ 50شاهد بسياري از وقایع  شخصاًحافظۀ تاریخی شما و اینکه شما 

شناختيد،  ا نيز از نزدیک میاید و بسياري از بازیگران سياسی این عصر ر ایران بوده
  از تاریخ معاصر ایران بدانم. ییها گوشهنظرتان را در مورد 

سالگی  13ـ14اید که از سنين نوجوانی یعنی  هایتان گفته در مصاحبه ینجاوآنجااشما در 
گذشت که در آن  می دوروبرتانبه سياست روي آوردید و فعال شدید. چه چيزي در 

  داد؟ دید؟ چه چيزي رنجتان میسن، به سياست متمایل ش
از  یکی آنتر پادشاهی رضاشاه همزمان شد و  گرهاي کودکی من با بخش بز سالهمایون ـ 

شنيدم  دیدم و می هاي باال گرفتن شور ناسيوناليستی ایرانيان بود. من از آنچه در پيرامونم می دوران
يش از آن زمان خبري از آن نداشتند. شمار پ هاي بی که نسل فرورفتمسراپا در یک احساس غرور ملی 

شدند با گذشته  بار به فراوانی در ایران چاپ می که براي نخستين ییها کتاببا خواندن  سو یکما از 
هاي  دیدیم که ایران نوینی از ویرانه شدیم و از سوي دیگر با چشمان خود می ایران آشنا می پرافتخار

بودم و تا  هرروزه خوان روزنامه یسالگ هشتد. خود من از شو آید و ساخته می ها ساله بيرون می صد
در تاریخ ایران و یک دوره تاریخ جهان را خوانده بودم و احساس  ییها کتاب سالگی يزدهسدوازده 
  بودم. يداکردهپ يا مالحظه قابلتاریخی زودرس ولی  ـ سياسی

نوزدهم( در سوم شهریور هجوم نيروهاي بریتانيا و شوروي )همان روس و انگليس منفور سده 
شد نشست و ویرانی  ضربه سختی به ما زد. به نظر من و بسياري از همساالنمان نمی 1320/1941



96 

 

 
 هاي بيشمار یک زندگانی و پرسش

هاي کوچک  دليل گروه ينبه همدوباره ایران و فعال شدن عوامل روس و انگليس را نگاه کرد. 
  تشکيل شدند و بازار بحث گرم شد. جا همهآموزي در  دانش

 فعال سياسی دیگري هم  یهاي علن آموزي، گروه هاي دانش گروه جز بهآیا  ـ روزنه
  گروهی و یا حزبی عمل کنند؟ صورت بهبودند که 

ميالدي در  30و  20که از پيش از دهۀ  یانگرا چپبله، بالفاصله پس از سرنگونی رضاشاه، همایون ـ 
سوسياليستی بسازند با  اصطالح بهسعی کردند سندیکاي کارگري  30ایران فعال بودند و در دهۀ 

آمده بود، شروع به فعاليت کردند. البته با  وجود بهکمک هستۀ کمونيستی که از پيش به رهبري ارانی 
حزب توده  هرحال بهآشنا شدم، او یکی از ایرانيان بزرگ سدۀ بيستم بود.  بعداًکارهاي ارانی من 

  .یانهگرا چپهاي  با گرایشخواه اما  مشروطه ینوع بهتشکيل شد که در آغاز حزبی بود 

 هاي پس از سرنگونی رضاشاه بود؟ این در سال ـ روزنه  
و بعد از رضاشاه شروع شد چون پس از خروج رضاشاه یک انفجار  20هاي  بله، از سالهمایون ـ 

ها خوب بودند ولی  شماري درآمدند. بعضی از این روزنامه هاي بی بزرگ مطبوعاتی روي داد و روزنامه
ها، و یک عده از ما هم  و همه گونه فعاليت شروع شد، حتی در سطح دبيرستان یيدندرومثل قارچ بقيه 

  خواندم مشغول به کار شدیم. در دبيرستانی که من درس می

 همان هستۀ کمونيستی که به آن اشاره کردید    پس در زمان خود رضاشاه فقط ـ روزنه
  وجود داشت و گسترش نيافت؟

گویند  ارانی در زندان کشته شد. البته می و خودنفر بودند که دستگير شدند  53همان    نه،همایون ـ 
دانستند. بسيار حيف بود  همان زمان هم همه می   کشته شد، یعنی قطعاًبيماري درگذشت ولی  براثر

شت، ماند با آن استقالل فکري و توانائی روشنفکرانه و اعتباري که دا براي اینکه ارانی اگر زنده می
جانشينانش هرچه بيشتر  که یدرحالبياورد.  وجود بهتوانست یک حزب سالم چپ براي ایران  شاید می

  دانستيم. ترین دشمن خود را حزب توده می ها بزرگ به شوروي متکی شدند. ما در آن سال
لسلطنه که ا ، دکتر مصدق هم نامش دوباره به ميان آمد، قوام20ها، یعنی بعد از شهریور  در همين زمان

الدین هم از فلسطين با  بود، او هم فعال شد، سيد ضياء رفته خارجبه  بعداًنشين شده بود و  خانه
اي آقاي  ها تا حد فدائيان اسالم، به سياست ایران برگشت. یک مطالعه صریح آوردن آخوند یتمأمور
الدین و طرفداران  ضياء کرده است که ارتباط فدائيان اسالم و طرفدارانشان را با سيد ينیام محمد

روسی در صحنۀ سياسی ایران /  بندي آشکار انگليسی دهد. پس یک صف انگليسی او کامال نشان می
ها را هدف  به ستيز برخاستند و ماهم در مبارزاتمان هردو این باهمشکل گرفت و این دو گروه 

  .یمقرارداد

 مندم نظرتان را در  دازیم عالقهبپر 20 یوراز شهرهاي بعد  پيش از آنکه به سال ـ روزنه
 به هم یوبان باعثمورد دوران پيش از آن کمی بيشتر بدانم. مخالفين رضاشاه او را 
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 آغازشدهها پس از مشروطه  دانند که به گمان آن خوردن روند دموکراتيک و مردمی می
ول بود. با در نظر گرفتن اینکه به دليل اشغال ایران توسط روس و انگليس در تمام ط

از مبارزین و مجاهدین و کل جنبش  علناًها  جنبش مشروطه و دماري که روس
 همه باآنشد ایران  برسد بود؟ آیا می ییجا به، آیا امکان اینکه این جنبش درآوردند

  دموکراتيک اداره کرد؟ صورت بهبسامانی را  آشوب و نا

شاه در دو جا شکست خورد،  دعلی. جنبش مشروطه بعد از پيروزي بر محموجه يچه بهنه، همایون ـ 
را شکست داده  شان یمحمدعلکه  يروهایین اصوالًخواه.  یکی در خود مجلس و در محافل مشروطه

ها بودند،  جامعه نبودند؛ خان باسوادبودند برخالف رهبران جنبش مشروطه نيروهاي آگاه و روشن و 
شد. حتی ستارخان و  ها سرشان نمی فاین حر اصالًایالت بودند، حاال خيلی هم با نيت خوب، ولی 

هاي  بندي گنجيدند. در خود مجلس هم دسته هم در چارچوب قوانين و مقررات مشروطه نمی باقر خان
ناکام ماند و هم  یکل به اصالًشماري وجود داشت که مجلس را از کار انداخت و در نتيجه مشروطه  بی
  اند. شان رسيده نيست، یک عده به مشروطهاي در کار  این اصطالح باب شد که مشروطه وقت آن

پشت  طور ينهمکرد،  متوسط تجاوز نمی طور بههاي آن زمان عمرشان از دو ماه و بيست روز  حکومت
کشور قابل اداره نبود،  اصالًآمد و  گرفت و باز قبلی می آمد و دیگري جاي او را می سر هم یکی می

ها با اولتيماتم به مجلس باعث تعطيل آن شدند،  روس 1911ـ1912این از مجلس. در جبهۀ دیگر در 
 درگرفتها تشکيل نشد. دو سال بعد هم که جنگ جهانی  ایران را اشغال کردند و مجلس هم تا سال

کرمانشاه و در آنجا به کمک عثمانی و  طرف بهدیگر مجلسی در کار نبود. یک عده از مليون رفتند 
  آلمان حکومت مستقل تشکيل دادند.

 خواهان و مبارزینی بودند که از بيم حملۀ  همان مشروطه   ها ببخشيد، این ـ زنهرو
آوري سپاه، از تهران به  و جمع یدقواتجدو  ها به تهران، براي تجهيز احتمالی روس

  اصفهان مهاجرت کرده بودند؟

س، روس، المللی بود. نيروهاي انگلي عرصۀ جنگ بين يررسمیغ طور به علناًبله. ایران همایون ـ 
رسيم به پایان جنگ  در ایران مشغول جنگ بودند. پس ما وقتی می باهمعثمانی و عوامل آلمان 

اي در کار نبود، مملکتی نبود. بعد در پایان  مشروطه اصالًسال  6ـ7در حدود  1918جهانی اول یعنی 
  روند.... ها از ایران می جنگ روس

 داخلی خودشان البته... به دليل انقالب بلشویکی و تغييرات ـ روزنه  

مانند و  ها می روند ولی انگليس ها از ایران می هاي خودشان روس بله، به دليل گرفتاريهمایون ـ 
توانستند ایران را تا ابد در اشغال داشته باشند به  ها هم نمی کنند اما آن تمام ایران را اشغال می یباًتقر

شان را  و نظمی بدهند تا بتوانند ارتش سروسامانيبی کنند ایران را به یک ترت همين دليل سعی می
الحمایه بکنند و  را تحميل و ایران را تحت 1919که قرارداد  آیند یبرم درصددبيرون ببرند. نخست 
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خواستند مملکت را انتظاماتی بدهند و بروند، هيچ شکی نيست.  می يقتاًحقامورش را انتظام بدهند. 
خواست یک ایران مرتب و منظم مثل هند بسازد  شویسم در روسيه مییعنی انگليس در برابر خطر بل

هایش دست خودش باشد ولی کشوري باشد با یک نيروي نظامی منظم و با یک ماليۀ مرتب.  که کار
بودند درست است  قراردادنرفتند. ایرانيانی هم که طرفدار آن  قراردادزیر بار آن  یدرست بهها  ولی ایرانی
فکرشان هم این بود که براي ایران چارۀ دیگري  طرف یکل گرفته بودند ولی شان پو که سران
کنيم و در  مان سياسی فکر می هاي تاریخی ها را بایستی در نظر گرفت. ما خيلی در بررسی نيست، این

. هر دورۀ تاریخی را بایستی در فردا پسبه  مثالًافکنيم و دیروز را  نتيجه امروز را بر دیروز فرا می
بود بسياري از  1918ـ1919هاي  همان شرایط قضاوت کرد. در وضعی که ایران در سال   تباط باار

 یيدتأدیدند که انگليس بياید و اوضاع را مرتب کند. من  ميهن دوستان ایران اشکالی در این نمی
  حل رضاشاه بهترین بود. کنم ولی این را باید فهميد که شرایط چه بوده است و چرا راه نمی

هاي دست در  ها به فکر راه دیگري افتادند. منظورم انگليس انگليس طبعاًخورد  به همکه  قراردادآن 
اش به  وزارت خارجۀ انگليس که نه با کودتا موافق بود و نه از آن خبر داشت و همه مثالًکار است و نه 

داشت که نيروهاي خود بود. ولی فرمانده انگليسی نيروهاي اشغالی وظيفه  1919فکر تحميل قرارداد 
بود و ایران هيچ وسيلۀ دفاعی  واقعاً ها ندهد. این خطر را بيرون ببرد و ایران را تحویل کمونيست

 ۀدهند نجاتکرد که مردم از یک  ها کمک می و نارضائی و فقر و قحطی، همۀ این ومرج هرجنداشت. 
کرد که آن کودتا صورت بگيرد. مردم  ملی استقبال کنند. فرماندۀ انگليسی رضاشاه را پيدا کرد و کمک

  را بپذیرند. يا دهنده نجاتبه رضاشاه روي آوردند، مردمی که حاضر بودند هر  دهنده نجات عنوان به

حل دیگري جز دست قوي رضاشاه نبود و تصادفی نيست که اکثریت  در آن هنگام هيچ راه
بيند که  خواند خوب می وه را که انسان میرضاشاه را گرفتند. مجلۀ کا دوروبرخواهان رفتند و  مشروطه

نيرومند نيست.  یکدست جز بهاي  خواهان زمان به این نتيجه رسيده بودند که چاره بهترین مشروطه
  رضاشاه آن دست نيرومند بود.

 یکپارچهیعنی کشور را  یدبرآکار  همه آننيرومند امکان نداشت بتواند از عهدۀ  یکدسترضاشاه جز با 
را  ها آنالزم را بسازد. او هزاران طرح را عملی کرد. یکی از  هاي یرساختزکند، و  برقراررا کند، نظم 
داري را در ایران  برده 1928/ 1307به آن اشاره نشده است. رضاشاه در سالٍ  گاه يچهگویم که  من می

باشد ولی  بناشده داري غيرقانونی کرد. یعنی تا آن موقع ما برده داشتيم، نه اینکه کشور بر روي برده
  مردم غالم و برده داشتند. این ممنوع شد....

 برده به سبک روم و یونان قدیم که نيست؟ یدوفروشخرمنظورتان  ـ روزنه  

  چرا، اعيان و اشراف بنا به قوانين شرع اسالم غالم و کنيز داشتند.همایون ـ 

 شد؟ می یدوفروشخریعنی برده  ـ روزنه  

    ۀجمل ازکه در مراسم نوروزي ما زنده مانده  فيروز  یحاجشد... همين  می فروش و یدخربله، همایون ـ 
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توانستند  کرد. بله اشخاص می بازي می آقا حاجهاي روحوضی با  ها بود که در نمایش همان زرخرید
  صاحب افراد دیگر باشند...

 گفتيد... بله، راجع به کارهاي رضاشاه می ـ روزنه  
داري بگيرید، تا موسيقی در مدارس و پيشاهنگی،  کردن برده از ممنوعاست که  منظورم اینهمایون ـ 

اي براي اینکه ما یک ساختار دموکراتيک داشته باشيم و آن  و هزاران طرح دیگر. در ایران هيچ زمينه
سال مجلس داشتيم،  6را تقویت کنيم وجود نداشت. مجلس هم ظاهري بود، ما پيش از رضاشاه فقط 

مجلسی نداشتيم. تازه مجلسی هم که بود دچار هزار اختالفات و اشکاالت بود و  الًاصسال  9
. از مجلس دوم به شيوۀ خيلی دموکراتيک عمل کردند و گفتند هر داران ينزماختيارش هم در دست 

شد و او هم  به مالک داده می يرأهزاران  ترتيب ینا بهداشت و  يرأدارد. هر رعيت یک  يرأفرد یک 
این وضع در ایران ادامه داشت. مجلس در کنترل  40کرد که تا حدود دهه  را کنترل میمجلس 

  بود. داران ينزم

 تن نداد. 1919ببخشيد، ولی همين مجلس به گفتۀ خودتان به تمدید قرارداد  ـ روزنه  
مشهور ایرانيان. با همه  دوستی يهنمگفتيم نه  ما درباره شایستگی سياسی مجلس میهمایون ـ 

  توان کرد. اکثریت بزرگ آن تردید نمی دوستی يهنمهاي طبقه سياسی ایران، در  وتاهیک

 فرمودید.. بله، می ـ روزنه  
شد...... و من چون کمی تاریخ خوانده بودم و خوب هم خوانده بودم، یک دوره  نه، نمی همایون ـ

 به دليلجهان را شروع کرد ولی کتاب تاریخ آلبر ماله و ژول ایزاک را.... آلبر ماله یک دوره تاریخ 
ماند. پس از او ژول ایزاک دنبالۀ کار او را گرفت و  کاره يمهنکشته شدنش در جنگ جهانی اول کتاب 

 بعداًجلد تمام کرد. کتابی که  6، در گرفت یبرمهمان حوالی جنگ اول جهانی را در    کتاب را که تا
دادند. خيلی تاریخ جامع و خوبی بود، هنوز   درس میهاي باال کتاب درسی در فرانسه تا دوره عنوان به

هاست. در آن زمان بهترین مترجمان آن را ترجمه کرده بودند و وزارت  پيدا بشود از بهترین هم اگر
العاده از ایران باستان و سایر وقایع تاریخی  فرهنگ هم آن را چاپ کرده بود. این کتاب با تصاویر فوق

  ششم من بود، آن را به یک دوچرخه ترجيح داده بودم.مهم، جایزۀ تصدیق کالس 
افتاده  دیدم که کشورهاي دیگري که از اروپاي غربی عقب من چون این کتاب را خوانده بودم می
و بيشتر همه توسط پادشاهان مستبد  19و  18ها، تا قرن  بودند، مثل روسيه، پروس و پرتقال، مدت

پرداختند و  ها یرساختزاول به  Enlightened Despot منور به شيوه استبداد اصطالح بهروشنراي، 
اي  کردند و بعد البته دموکراسی هم رشد کرد. براي اینکه شما وقتی جامعه برقرارحکومت قانون را 

داشته باشيد که نظم داشته باشد و قانون داشته باشد و نظام آموزشی داشته باشد و روزنامه داشته باشد 
اي ندارد. چنانکه نظام حکومتی ایران  رسد، چاره اشد سرانجام به دموکراسی میو دانشگاه داشته ب

  که اینـد؛ براي اینـنی با یک نظام دموکراتيک جایگزین خواهد شـد یعـباالخره دموکراتيک خواهد ش
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  هاي فراوان کرد ولی ما چاره نداشتيم. روي ایم. رضاشاه زیاده ها را ما کرده پيشرفت

 ها در زمان محمدرضاشاه، به جمهوري  داشتن همۀ این باوجودا پس چر ـ روزنه
  اسالمی رسيدیم؟

دستی نشان  همان چيره   ها و اشتباهات باورنکردنی، در اداره بحران بجاي ضعف1357اگر در همایون ـ 
 شده دادههاي دچار موقعيت انقالبی نشان  همه کشور یباًتقرخودمان و در 1342شد که در  داده می
خالصه به  طور بهآمد. ولی  پيش نمی اساساًها درباره علل انقالب اسالمی  پردازي همه نظریه این است،

جوئی و امتياز  و سراسر مصالحه ومعوج کجکنم. ما قربانی تجدد  ها اشاره می ترین علت یکی از مهم
  خود شدیم. کاره يمهندادن، و رویکرد 

 ها یکی از عوامل مهم  گفتيد که روس یرستد به ییدرجاآقاي همایون، در باال  ـ روزنه
ها  روس اصوالًکنيد که  روند دموکراسی در جریان مشروطه بودند. آیا فکر نمی ۀبازدارند
ترین صدمات را در تمام تاریخ معاصر ایران چه مستقيم و چه غيرمستقيم به ما  بزرگ
از  يماًمستقگلستان ها پاکستانی وجود نداشت و ان دانيم که در آن زمان اند؟ می آورده

ها در  اش با ایران مرز مشترک داشت و دائم نگران نفوذ روس طریق هند مستعمره
ها و چشم طمعی که به ایران  کنيد که اگر به خاطر حضور روس بود. آیا فکر نمی یرانا

  کردند؟ ها تا این حد در امور داخلی ایران دخالت نمی انگليس اصالًداشتند نبود شاید 

چرا... انگلستان که از قرن هژدهم شد بریتانيا، کشوري بود که هواي امپراتوري شدن ـ  همایون
را گرفته بود.  و کاناداداشت، به گفتۀ امروز امپریاليست بود و تا جزایر اقيانوس کبير و امریکاي شمالی 

ها  ه انگليسها نبودند باالخر شد. اگر روس هند را هم گرفت و داشت به ایران نزدیک می 18در قرن 
ها تمام ایران را گرفته بودند. ایران در وضعی  ها نبودند روس ایران را گرفته بودند، و البته اگر انگليس

ها پس از هند شروع کردند به نفوذ در افغانستان براي ضعيف کردن  بود که کارش تمام بود. انگليس
این شکی نيست که انگلستان خطري  رسال پيش بحرین را از ایران گرفته بودند. نه، د 200ایران و 
سال از روسيه جلو بود،  200همان بزرگی روسيه. منتها نظام حکومتی انگليس و جامعۀ انگليس    بود به

و سودمند  کارکردندبراي هند  يقدر بهکرد؛ چنانکه وقتی رفتند هند، هند را جلو بردند.  و وضع فرق می
جوري  ستایش کرد، البته همفکرانش بر او تاختند و او یکبودند که مارکس تسلط انگليس بر هند را 

ها ایران را گرفته  ها انگليس روس يجا بهبود. خوب اگر  ينب خوشحرفش را پس گرفت ولی خيلی 
  رفت. شد ولی استقالل ایران در هردو حال از بين می وضع ایران بهتر می مسلماًبودند 

ها هم مرتب در حال گسترش بودند، تمام آسياي  بودند. آن ییجو جهانها هم مثل بریتانيا دنبال  روس
نامۀ پترکبير  . وصيتفارس يجخلخواستند بگيرند و بروند به  مرکزي و قفقاز را گرفتند. ایران را هم می

کنيم ولی نباید از این واقعيت  معروف است. ایران این وسط افتاد. ما دورۀ قاجار را سراسر محکوم می
خدمت کردند و با بازي بين  يقتاًحقياري از رجال دورۀ قاجار ــ و نه پادشاهانش ــ غافل باشيم که بس
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برابر روسيه این بود که این تعادل را  انگلستان و روسيه استقالل کشور را حفظ کردند. نقش بریتانيا در
ن مملکت خشونتی که در آ اصوالًمانده و  ها به دليل نظام استبدادي، جامعۀ عقب حفظ کند. اما روس

گيري روسيه  بينيد هر گروگان می اآلنزدند. شما  هاي زیادتري می آمدند آسيب هست اگر به ایران می
کنند. در  را با توپ شکار می گنجشکها  ها بقول انگليسی شود. روس ها جان تمام می به قيمت صد

ها  م کردن آن روسهزار نفر جمعيت ندارد، براي آرا 300ـ 200چچن که امروز آرام شده و بيش از 
کنند. در طول سدۀ  کار می طوري یناها  بيش از جمعيت چچن سرباز وارد منطقه کردند ــ روس

همسایگی روسيه لعنت سياست ایران بوده است یعنی از ترس  يقتاًحقنوزدهم و نيمی از قرن بيستم، 
ها  و توسل به آخوند سياست و حکومت ایران همه گونه فسادي وارد شد. توسل به انگليس ها در روس

ها هم به شيوۀ خودشان جامعۀ ایران را فاسد کردند و این باز از  نيز به همين دليل بود. البته انگليس
ها نگذاشتند جامعۀ ایرانی سير  روس وقت يچهبردیم.  ها پناه می ها بود که به انگليس ترس روس

ها  ها زدند. روس ها را روس ترین آسيب طبيعی خودش را بکند. در جریان مشروطيت هم بزرگ
  کنيم. وجور جمعتوانستيم خودمان را  ها نبودند، ما می مشروطه را از بين بردند. اگر روس

 ها قوایشان را از ایران بيرون  پس از پایان جنگ، انگليس 20در شهریور  ـ روزنه
هاي  ها گرفتاري بزرگی براي دولت ها نرفتند و این خود براي مدت کشيدند اما روس
جنگ  ینبعدازاها که  کنيد چه عامل یا عواملی باعث شد که روس وقت بود. فکر می

را که اشغال کرده بودند در آنجا ماندند، ولی از ایران سرانجام بيرون رفتند؟ آیا  ییهرجا
هاي مردمی و  بود، یا مقاومت السلطنه قوامگویند به دليل سياست درست  که می گونه آن

  ها داد یا همۀ این عوامل؟ شود ترومن به روس تومی که گفته میارتش و یا التيما

اینکه اتریش وارد هيچ پيمان  شرط بهها بعد از جنگ دوم از اتریش هم بيرون آمدند  روسهمایون ـ 
ها به استقالل فنالند رضایت دادند به دليل مقاومتی که  طرف بماند. روس بی یکل بهالمللی نشود و  بين

 بار یکها  دانستند که اشغال آنجا برایشان گران تمام خواهد شد. فنالندي ده بودند و میها کر فنالندي
 اصطالح بهآنجا را  هرحال بهها  ها به روسيه ولی روس ها را شکست دادند پيش از حملۀ آلمان روس

م کردند یعنی سياست خارجی آن را در دست گرفتند. تنها کشوري که سال زهیفنالنددوران جنگ سرد 
این بود که ایران  اوالًاز اشغال شوروي بيرون آمد، ایران بود، تنها کشور. دليلش خوب  نخورده دستو 

تر بودیم،  ها را داشت. ما در این دیپلماسی از همۀ دنيا قوي یک سنت نيرومند بازي کردن ميان قدرت
در آن  السلطنه قوامنام  صد و پنجاه سال تجربه کرده بودیم. دوم اینکه تصادف تاریخی شخصيتی را به

  وزیر که در اختيار شاه هم نبود. نخست عنوان بهلحظه گذاشت بر سر حکومت ایران 

خواست قدرتش را زیاد کند ولی اگر  کرد، می مرداد شاه قدرتی نداشت، تحریکاتی می 28تا پيش از 
رتش محدود بود. آرا و بعد سپهبد زاهدي، قد آمد مثل قوام، مصدق، رزم وزیر قوي می یک نخست

کرد. بعد امریکا در کنار شوروي پيروزمند جنگی بود  هم خيلی قوي بود و مستقل کار می السلطنه قوام
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ليون تلفات جنگی ولی خوب بيشتر اروپا را يم 20، به این معنی که روسيه با يتر بزرگولی پيروزمند 
گر بجنگد. عالوه بر آن امریکا یک سال دی 4ـ 5توانست  می زروبرو بود که هنو یکائیآمرگرفته، با 

ها  تاي آن را روي ژاپن انداخته بود. روس 2بمب اتمی بود که  هم آنبود و  يداکردهپمزیت بزرگ 
گویند ترومن به  آوردند وحشت فراوانی کرده بودند. اینکه می به روي خودشان نمی ظاهر به باآنکه
ها فهماند که در ایران جلویشان خواهد  ه روسها التيماتوم داده بود درست نيست ولی ترومن ب روس

و در حقيقت عامل نادانسته  هاست آنکردند جاسوس  ها از طریق جاسوسی که گمان می ایستاد. روس
دست یافتند که ( Disinformation) یدژ آگاهها بود به این  سرویس انگليس جنسینتليا

نبود. دکترميالنی در این باب به اسناد  ونهگ یناهاي زیادي دارند که در آن موقع  بمب ها یکائیآمر
 دوستی يهنماستادانه و  یپلماسیدترکيب این عوامل یعنی  هرحال بهاست.  یافته دست یتوجه قابل
ها را بيش از آنچه  و بمب اتمی امریکا و ارادۀ راسخ ترومن که جلو پيشروي روس السلطنه قوام

  ون رفتن از ایران کرد.ها را وادار به بير بود بگيرد، روس شده حاصل

 پس مردم خود آذربایجان و ارتش چه رلی بازي کردند؟ ـ روزنه  

کنم. بعد خود احساسات ملی ایرانيان که هميشه بود ولی در آن لحظه  عرض می اآلنهمایون ـ 
بود تمام احساسات  تري بود. یعنی اگر تهدید امریکا نمی دیپلماسی و قدرت نظامی عوامل مهم

بود یا  شدند. اگر قوام نمی ماندند یا باز سرازیر می ها یا می کرد. روس ستی ایرانيان کفایت نمیناسيونالي
ترسيده بود، خود قوام هم ترسيده بود و  شدت بهها شده بود براي اینکه  ایران تسليم تهدیدات روس

 بار يبتمصاي  ان نتيجهکشيد که باز براي ایر آماده بود امتيازات بيشتري هم بدهد، یا کار به برخورد می
  داشت. به دنبال

 کار کرد؟ آیا این درست است که با وعدۀ دادن امتياز نفت شمال در  هقوام چ ـ روزنه
ها را  برابر آزادي آذربایجان و موکول کردن قبول آن توسط مجلس در حقيقت روس

  فریب داد؟

نيت خودش مطمئن  و شاه به حسن ها یکائیآمرها را به بهاي سوظن شدید  بله، قوام روسهمایون ـ 
داند تا اثبات بشود.  ظن داشت، آن را کسی نمی ها حسن هم به روس واقعاًکرد. حاال ممکن است که 

ها هم  روس ها را متقاعد کرده بود که با او بر سر آذربایجان معامله کنند و به هر جهت قوام روس
نشينی  تعبير کرد که از طرفی عقب گونه یناود ش ها را می پذیرفتند. این قبول پيشنهاد از طرف روس

کردند  ها فکر می شود تعبير کرد که روس اي باشد و از طرف دیگر می آبرومندانه صورت بهقواي روس 
المللی و شوراي امنيت مجبور  با فشار امریکا و جامعۀ بين هرحال بهاند چون  که معاملۀ درستی کرده

که  یيمبگوتوانيم قاطعانه  توانست به جنگ بکشد. البته نمی می کار وبودند آذربایجان را تخليه کنند 
  شدند ولی این خطر بود. وارد جنگ می ها یکائیآمر

  تند نه بگویند ولیـت که نتوانسـها گذاش اي جلو آن ها را جلب کرد، قرارداد عادالنه قوام اطمينان روس
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ان رفتند و بساط حکومت فرقۀ دموکرات در ها از ایر را موکول کرد به تصميم مجلس. روس يزچ همه
کرد درست نيست به  عام قتلبا قيام مردم برچيده شد. این افسانه که ارتش ایران رفت آنجا و  تبریز

این دليل که واحدهاي ارتش سه روز بعد از سقوط فرقۀ دموکرات وارد تبریز شده بودند. در آن سه روز 
اتفاقات خيلی  طرف آنحکومت فرقۀ دموکرات هم از  سالۀ یک خيلی اتفاقات بد افتاد براي اینکه در

  بدي افتاده بود.

در این دوران زندۀ تاریخ ایران، دورانی که ما به یاد داریم، مانند یک ارتش غالب با  متأسفانهها  ایرانی
 20شهریور  همان رفتار را داشتند. بعد از   ها اند. در آذربایجان هم همه طرف خود رفتار کرده وطنان هم
ها و سياستگران شروع  آخوند 20شد، بعد از جریان آذربایجان نيز چنين شد. بعد از شهریور  ينچن هم

هرچه را سلسلۀ  مثالًکردند به ویران کردن خاطره و سياه کردن رضاشاه. زور فيزیکی نداشتند که 
بدنام کنند و هر کار خوبی پهلوي درست کرده بود خراب کنند ولی آنچه که توانستند کردند که او را 

 بعداًخيانت بوده و براي این بوده که  آهن راهکه گفتند کشيدن  جاییهم که کرده بود بد جلوه دهند تا 
وري، شروع کردند به  سال بعد! در رژیم پيشه 13به روسيه کمک کنند، یعنی  ازآنجامتفقين بيایند و 

ها هم مردم و تا حدودي دولت ریختند سر  آن اذیت و آزار و کشتن دشمنان طبقاتی. بعد از سقوط
ها را  اي مرداد رژیم پادشاهی که پيروز شده بود جبهۀ ملی و توده 28ها را کشتند. بعد از  ها و آن آن
وارد بازي کنند  جوري یکسعی کردند استمالت کنند و جبهۀ ملی را  بعداًسرکوب کرد ــ البته  یداًشد

ان هميشه رفتار غالب و مغلوب بوده است. انقالب اسالمی هم که در سياست ایر هرحال بهــ ولی 
  ترین نمونۀ آن شده است. بد

 بدون کمترین  یباًتقرشدن سلطنت از سلسلۀ قاجار به پهلوي  دست به دستاما  ـ روزنه
  نظير بوده است. خونریزي صورت گرفت و این به نظرم در تاریخ ایران بی

 يرأآميز و قانونی انجام گرفت براي اینکه با  مسالمت صورت بهکه این تنها موردي بود  همایون ـ
که به پادشاهی رسيد، یکی از  1304تا  1299سال بعد از کودتا یعنی از  5مجلس شد. رضاشاه در آن 

هاي رهبري سياسی و نظامی را در تاریخ ایران نشان داد، این را فراموش نکنيد. در این  بهترین نمایش
رجوع کنيد و ببينيد که « ایران و برآمدن رضاشاه»که به کتاب آقاي سيروس غنی  زمينه خوب است
انگيزي کرد این مرد و چگونه افکار عمومی را پيرامون خودش مساعد کرد و با چه  چه بازي شگفت

  استقبال و هلهله عمومی به روي کار آمد.

پادشاهی رسيد. در آن موقع  درست است که رضاشاه با کودتا شروع کرد ولی با عالقۀ عمومی به
 یک یناشان پشتيبان او بودند. بله  ها، اکثریت ها، مليون زمان و آزادیخواهان و ناسيوناليست کمونيست
  استثنا بود.

 آیا درست است که قوام السلطنه قوامببخشيد، برگردیم به جریان آذربایجان و  ـ روزنه .
 که  گونه آنگوید  رساند و می مجلس میيه جریان را به اطالع ـت از روسـپس از بازگش
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  برکنار کنيد؟ از کارصالح است عمل کنيد و اگر الزم شد مرا نيز 
را موکول کرد به موافقت  يزچ همهرا بست ولی  قراردادها وعده را داد و  بله. او به روس همایون ـ

م داد چون یکی از مجلس بر طبق قانون اساسی. پس از بازگشت به ایران انتخابات مجلس را انجا
ها وجود داشت این بود که ما براي برگزاري انتخابات در ایران نياز  که در قرارداد با روس ییها نکته

باشند و بر جریان انتخابات  حضورداشتهمان در آذربایجان هم  داریم که واحدهاي نيروهاي انتظامی
مجلس را زیر فشار  وجه يچه بهم برد ولی نظارت کنند. بنابراین انتخابات را انجام داد و اکثریت را ه

ندهيد و مهم نيست که به سر من چه خواهد آمد.  يرأنگذاشت و گفت که شما آزادید که به قرارداد 
ساقط شد براي  سرعت بهتر از خودش بود. مجلس هم همين کار را کرد و قوام هم  براي او ایران مهم

  آمد. اینکه شاه از او خوشش نمی

 30کنيد که شاه حتی در جریان  آمد؟ آیا فکر می ا شاه از قوام خوشش نمیچر ـ روزنه 
  دخالت داشت؟ ینوع بهداد  ترجيح می السلطنه قوامتير به دليل اینکه دکتر مصدق را به 

سالۀ سلطنت  37کنم، ولی شما یک رهبر سياسی و نظامی برجسته را در تاریخ  فکر نمیهمایون ـ 
با هر آدم مستقلی مخالف بود و  اصوالًه مورد عالقۀ شاه بوده باشد. او محمدرضاشاه نشان بدهيد ک

 وجه يچه بهکرد، این در طبيعت شاه بود،  رسيد با تحریکات او را از ميدان بدر می اگر زورش نمی
السلطنه معتقد بود که شاه بایستی  تر بود، تحمل کند. قوام توانست کسی را که از خودش قوي نمی

  نه حکومت.سلطنت کند و 

 ها آیا شاه قدرتی داشت؟ ولی در این سال ـ روزنه  
مشغول تحریک نمایندگان مجلس بود. شاه به سبب تسلطی که بر  مرتباًولی  چندان نههمایون ـ 

هاي  گروه کوتاه و ییها دورههمۀ مواقع جز  به شاه وفادار بود ــ دررفته  هم روي ارتش داشت ــ ارتش
طورکه  همان   س هم نفوذ شاه هميشه خيلی زیاد بود براي اینکه مجلسکوچک در ارتش. در مجل

ها بود که به دستگاه پادشاهی نزدیک بودند.  بزرگ و آخوند داران ينزمکاران و  گفتم در دست محافظه
شناختند که با  ها هم سر از پا نمی توانست یک عده نمایندۀ مجلس را بخواهد و آن شاه هميشه می
و  نفوذ اعمالوزیر  نخست يهبرعلتوانست  می جا هماناشند، روي آن سنت قدیمی، و از دربار مربوط ب

  توانست در مقابل جبهۀ متحد دربار و مجلس دوام بياورد. وزیر مستقلی نمی تحریک کند. هيچ نخست

 آید که به یکی  مرداد پيش می 28چند سال بعد از حل غائلۀ آذربایجان جریان  ـ روزنه
است.  شده یلتبدهاي اخير  تاریخ معاصر ایران بخصوص در سال اتفاقاتترین  از مهم
اي نام قيام. به نظر شما در نبود مجلس آیا شاه  اند و عده اي به آن نام کودتا داده عده

وزیر را داشت یا خير و اگر داشت دکتر مصدق که پایبند قانون  اختيار عزل نخست
ی کرد و حتی فرستادۀ او را بازداشت نمود؟ اساسی بود چرا از قبول فرمان شاه سرپيچ

 ت و حتی گویا ـاه الاقل در ابتدا به دکتر مصدق ارادت داشـکه ش با در نظر گرفتن این
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  وزیري کرده بود؟ هم دو سه بار به او پيشنهاد نخست قبالً

 کرده بود. درخواستوزیري  از مصدق براي نخست گذشته درگفتيد شاه  طور که همانهمایون ـ 
ها موافق نباشند فایده ندارد. البته مصدق  ها را بهانه آورده بود که اگر آن مصدق هم نفوذ انگليس

مصدق  که یوقتکاندیداي مورد عالقۀ شاه به آن صورت نبود. شاه با سيدضيا ميانۀ بهتري داشت ولی 
برابر او مطيع محض در  يقتاًحقوزیر شد شاه کمال همکاري را با او کرد و تا پایان کارٍ مصدق  نخست

  بود.

خواستند فکري براي مصدق بکنند و  می ها یکائیآمراین بود که  1332یکی از نکات جالب در اتفاقات 
و  ها یکائیآمرطول کشيد که  یباًتقررفت. سه ماه  او را بردارند ولی شاه مخالف بود و زیر بار نمی

زیر  وجه يچه بهمصدق را امضا کند. حاضر نبود،  ها بتوانند شاه را متقاعد کنند که فرمان عزل انگليسی
گيري عملی و رفتن از ایران  رفت. مصدق اشتباه بزرگی مرتکب شد که شاه را وادار به کناره بار نمی

توانست بکند. او فرماندهی کل قوا را از شاه گرفت.  خواست می کرد. مصدق به دست شاه هر کاري می
دانم چرا شاه را کنار  او آن را هم تقدیم کرد به مصدق. نمی ود وتمام قدرت شاه فرماندهی کل قوا ب

کرد، مثل اشتباهات شاه در  شمار یبگذاشت. شاه بهترین همکارش بود در آن مدت. مصدق اشتباهات 
  توانيم توجيه کنيم. ماه آخر حکومتش. اشتباهاتی که با هيچ منطقی نمی 6

اختيارات را از مجلس گرفت؛  ینکها از بعدتازه افتاد.  راطاف بهمرداد مصدق از یک افراط  28در جریان 
ها خالف قانون اساسی بود. من  و مجلس و دیوان عالی کشور را هم منحل کرد که همۀ این سنا
گونه نگریستن  کنند؟ این خواهی مصدق تکيه می دوستی و قانون همه روي قانون دانم چرا این نمی
برد. بایستی آنچه را که  اف و خرد را از سياست و تاریخ بيرون میعامل انص اصالًسویه به تاریخ  یک

حاضر نبود در چهارچوب قانون کار بکند. گرفتن اختيارات قانونگزاري  وجه يچه بهبود پذیرفت. مصدق 
و دادن آن به  کل قواکار غيرقانونی بود. گرفتن فرماندهی  یکل بهدر قانون اساسی نيامده بود و 

نيز در زمان سردار  قبالًيرقانونی بود ولی مصدق و چند نفر دیگر از سران مجلس وزیر نيز غ نخست
در  کدام يچهها  را از احمدشاه گرفتند و دادند به سردار سپه. این کل قواي رضاشاه فرماندهی  سپه

ها، مصدق ناگهان خودش را با وضعی روبرو دید که  گنجيد. بعد از همۀ این کار چارچوب قانون نمی
عناصر افراطی مانند دکتر فاطمی  وقت آناو نمانده بود.  دوروبر کس يچهشده است. دیگر  وتنها تک

بين ببرند و شاه را سرنگون کنند. در این اثنا  برآمدند که پادشاهی را از درصددتر را یافتند و  دست باال
بود یک افسانه است.  که نگران کمونيسم بودند )اینکه امریکا براي نفت به ایران آمده ها یکائیآمر

ميلی  مطابق اسناد با بی یکائیآمرهاي نفتی  امریکا در آن زمان به نفت ایران احتياجی نداشت و شرکت
وارد کنسرسيوم شدند.( نه، مسئلۀ امریکا موضوع کمونيسم بود و بس، چون آیزنهاور که جانشين 

  ایران را از دست ندهد. ترومن بود از نظر سياست جلوگيري از نفوذ کمونيسم مصمم بود که

  م کهـرضه عرض کنـمعت طور به، ییها گروهداد تاریخی براي ـترین روی مـمه عنوان بهمرداد  28درباره 
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ها  مرداد جاي باالتري دارد. ولی آن گروه 28از  مراتب بههایش  سوم شهریور از نظر اهميت و پيامد
  شمارند. تر می آذر را مهم 16حتی 

 کنيد  ها در مورد دکترمصدق، فکر نمی مریکائیآ.. ولی برگردیم به موضع بله... ـ روزنه
سرنگون  جز بهبه این نتيجه برسند که راهی  ها یکائیآمرها یعنی  قبل از اینکه آن

کردن حکومت دکترمصدق ندارند، الاقل در زمان ترومن، سعی بسيار کردند که با 
نهادهاي تازه و جالبی بقول معروف گري بين ایران و انگليس و با عرضۀ پيش ميانجی

  با دکترمصدق کنار بيایند؟

سفير امریکا در دوران ترومن در ایران شخصی بود بنام گریدي. او یکی از پر و پا همایون ـ 
  ترین طرفداران مصدق بود. قرص

 گریدي یا هندرسن؟ ـ روزنه  

نيم ميليون دالر  ا که در ایران باسفير شد. گریدي برنامۀ اصل چهار ر بعداًنه، هندرسون همایون ـ 
کرد در آن  ایران تصور نمی اصالًکه  مد نفتآدالر رساند که از کل در يليونم 23بود به  شده شروع

از بابت ارزي که  يريتأثبيشتر بود. یعنی ملی شدن نفت و قطع درامد نفتی  ياورددربهنگام بتواند 
هاي مختلف در ایران  دالر زیر عنوان طرح يليونم 23شد نکرد براي اینکه امریکا  نصيب ایران می

کوشيدند که به امپراتوري انگليس  ها بسيار می طرفدار مصدق بودند. آن واقعاً ها یکائیآمرکرد.  خرج می
دیدند نارضائی در کشورهاي مستعمره باعث نفوذ و رشد کمونيسم در  پایان دهند به این دليل که می

طرفدار آزادي کشورهاي مستعمره بودند مطابق منشور سازمان ملل ها  ها شده است. آن آن کشور
 وجه يچه بهمتحد و دنبالۀ سنت پس از جنگ اول. در نتيجه امپراتوري بریتانيا با منافع امریکا 

خواستند قرارداد در یک  ها طرفدار مصدق بودند. منتها می ها مدت به همين دالیل آن خواند و نمی
تسري به همۀ دنيا باشد چون خودشان هم منافع نفتی بزرگی در عربستان  چهارچوب قانونی و قابل

کرد مگر پيروزي صد در  حلی او را راضی نمی داشتند. مصدق حاضر نبود. هيچ راه ینجاوآنجااسعودي و 
را رد کرد. آخرین پيشنهاد  ها یکائیآمرصد که امکان نداشت. در نتيجه پيشنهاد پس از پيشنهاد 

المللی که از هر نظر به سود ایران بود بازهم پذیرفته نشد. مصدق  چرچيل و بانک بينمشترک ترومن، 
  کناریش افتادند.باقی نگذاشت بنابراین، به فکر بر ها یکائیآمرحلی براي  راه

خواستند از طریق قانونی عمل کنند یعنی برکناري او توسط شاه. شاه،  براي برکناري او نخست می
رفت و خالصه بعد از سه ماه فشار آوردن به شاه و سفر واالحضرت  زیر بار نمیگونه که گفتم  همان

هاي دیپلماتيک و آمدن افرادي که مورد اعتماد  اشرف به تهران و سفر شوارتسکف به تهران و تماس
  شاه رضایت داد. ناچار بهشاه بودند و فرستادن رجال 

مرداد  28ها تن از شبکه افسرانش بعد از  صدوقتی آن فرمان را از شاه گرفتند، حزب توده ــ که 
دارانش البته  دستگير شدند و معلوم شد که یک شبکۀ بسيار عظيمی در ارتش داشتند که بخش درجه
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مرداد در حقيقت  28کشف نشد ــ خبر یافت و داستان را به مصدق اطالع داد. کودتاي  وقت يچه
  اجرا گذاشته شد. مرداد طرح کودتا به 25مرداد بود. در  25کودتاي 

شود حال به نتيجه برسد یا نرسد، مملکت را  به مداخلۀ نظامی در امر حکومت گفته می اصوالًکودتا 
مرداد  25کند. پس در  نگه دارد، فرقی نمی نخورده دستتغيير بدهد یا ندهد و قانون اساسی و رژیم را 

فرمان شاه مصدق را برکنار کنند که آن کودتا بود یعنی تصميم گرفتند با نيروي نظامی و به استناد 
بر اساس قانون اساسی بود و شاه این اختيار را داشت. فرمان شاه را به دکتر مصدق  کامالًاش  تکه

کرد و کودتاگران هم در کمال ناشيگري عمل کرده  بازداشتابالغ کردند و مصدق هم آورنده را 
فرستادند به در خانۀ مصدق. یک غيرنظامی یا  بودند. نيم شب یک سرهنگ گارد را با کاميون ارتشی

رفتند  شبی يمهنهمان    ها الزم نبود. بعد هم توانست برود و نامه را به مصدق بدهد. آن کار افسر هم می
ترین و  اي از سران جبهۀ ملی و وزیران مصدق را دستگير کردند؛ فاطمی را گرفتند و به بد و عده
شان روبرو  ها وقتی با دشمنان داخلی دند. عرض کردم، ایرانیترین صورت هم با او عمل کر خشن
سعی کرد اشتباهاتش را جبران کند و به  بعداًشوند هيچ فرقی با دشمنان خارجی ندارد. البته شاه  می

مرداد یک کودتا بود ولی شکست خورد و  25خانوادۀ فاطمی خيلی محبت کرد. منظور این است که 
گير شدند. مصدق اعالم کرد که کودتا را کشف کرده است و دیگر اختيار از همه عوامل آن دست یباًتقر

ترین ضربه را به خودش و به مصدق زد یعنی افراد حزب توده  دست همه بدر رفت و حزب توده بزرگ
در مورد  هایی یسخنرانهاي شاه در هر گوشۀ شهر و  راه افتادند، شروع کردند به پائين آوردن مجسمه

اش از  وزیر خارجه در رادیو و روزنامه عنوان بهيک و پایان سلسلۀ پهلوي. فاطمی هم جبهۀ دموکرات
  پهلوي فروگذار نکرد. تودۀ مردم ایران متوحش شدند. سلسلههيچ اهانتی به شاه و 

کودتا داشتم و نه دستم در دست امریکا و انگليس بود. جوانی  من یک ایرانی معمولی بودم، نه خبر از
ها بر ایران بودیم. دیگر مسئلۀ  نگران تسلط روس يقتاًحقو امثال من فراوان بودند. ما بودم پرشور 

کس طرفدارش نبود.  مصدقی وجود نداشت، قدرتی در کشور نداشت، هيچ اصالًمصدق مطرح نبود، 
مرداد یک نفر به طرفداري از مصدق به خيابان نيامد. مسئله در مصدق نبود، در این بود که  28روز 
  ها. جانشين او بشود: نيروهاي طرفدار شاه یا کمونيستکی 

کرنسکی یا »دانم در ماه تير بود یا مرداد( زیر عنوان  ها نوشته بودم )نمی اي در آن روز مقاله
 برکنارشها(  ها )بلشویک شود که کمونيست که مصدق یا به سرنوشت کرنسکی دچار می« هيندنبورگ

هم شد. یا چپ بود و یا راست. مصدق بيشتر  طور همان   آمد. یشجا هبکردند و یا هيندنبورگ که هيتلر 
مرداد براي جلوگيري از آن احتمال روي داد و ترکيبی بود از  28توانست کرنسکی ایران بشود و  می

  مداخلۀ نظامی و مردم. در این شکی نيست و اساس حرکت یک فرمان قانونی بود.

 با دکتر ميالنی داشتم، ایشان معتقد بود که  ها پيش اي که مدت در مصاحبه ـ روزنه
  ینوع به 57داد و انقالب  تـاز دسروعيت خود را ـمرداد تا حدودي مش 28اه بعد از ـش
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  بود؟ طور اینکنيد  مرداد بود، فکر می 28دنبالۀ کودتاي

رۀ ترین دو این نظر درست است. شاه هرگز مشروعيتی پيدا نکرد. آن دوره بد 1340تا همایون ـ 
یا  پادشاهی محمد رضاشاه بود براي اینکه از حکومتی به یک حکومت دیگر و از رجل فاسد و

گذاشت. یک نفر هم  می سرکارها را  و آن د آور یمعرضۀ دیگر روي  یا بی اي به رجل فاسد و عرضه بی
هاي  آدم هم نآاو را برکنار کرد. پس از سپهبد زاهدي دیگر فقط افراد مطيع،  فوراًکه جلویش ایستاد، 

یکی از اشخاص مورد عالقۀ او بود، یا  مثالًمایه یا فاسد مصدر کار شدند. شریف امامی  بسيار ميان
  که هيچ مشروعيتی نداشت. است یناخاصيت.  حسين عالي بی

که برنامۀ شش  1341آزمایشی در مراغه آغاز شد و بعد در  طور به 1340از اصالحات ارضی که در 
ایران را تکان داد مردم و حتی بخش بزرگی از روشنفکران به او رو  يقتاًحقات اجتماعی اي اصالح ه ماد

ها و جبهه ملی. ما براي اولين بار یک الیه روشنفکر طرفدار رژیم پيدا  نهادند، البته غير از کمونيست
ج محبوبيت کردیم. آن اصالحات مشروعيت را به نظر من به پادشاه بازگرداند. براي چند سال او در او

اش را در پنج سده  و با چهار برابر شدن بهاي نفت، ایران بهترین دوره 70تا اوایل 60تمام دهۀ  بود. در
ها را به محمدرضاشاه  ها و مصدقی احساس کمونيست وجه يچه بهکرد. مردم  گذشته تاریخ ما سپري می

ساختند.  و داشتند کشور را دوباره میکردند  و کار میثریت روشنفکران، براي اینکه با انداشتند، حتی اک
دانم که  . من چون خودم شرکت کردم، میینشدن وصفشرکت در ساختن یک کشور احساسی است 

  ها مطرح نيست. آن حرف اصالً

هاي سطحی، حتی گزارش  هم نرفت. به پيشرفت چيزي يچهمنتها محمدرضاشاه مغرور شد و به عمق 
هاي رژیمش چيست و طبقۀ متوسطی را که  د که محدودیتشد و متوجه نبو ها راضی می پيشرفت

ترین اشکالش بود. فساد و  ها شرکت نداد. این بزرگ گيري کرد در تصميم داشت رشد می طور ينهم
کافی نبود. این  اندازه بهپيشرفت اقتصادي را دچار تنگنا کرد. درآمد بود ولی پول  کم کمولخرجی نيز 

 1356ـ 1355درآمد نفتی ما چهار برابر شد ولی در  1354باشد. در سال  مانند یبدر تاریخ دنيا شاید 
 مثالًها دانسته است که  ها افتادند. حاال آن داستان دچار کسر بودجه بودیم. ناگهان به تلف کردن پول

ه ها را در بيابان ریختند؛ چ چه اندازه کاال وارد ایران شد و از بين رفت چون برایش جا نبود، چقدر از آن
گرفت. همۀ  صورت می هایی یولخرجشدند و چه  ماه و بيشتر در دریا معطل می 6ها  اندازه کشتی

ها آثاري بر جامعه گذاشت که وحشتناک بود. به نظر من آنچه که مشروعيت پادشاه را از بين برد،  این
و  روزافزونگی اعتنائی و خودکام هاي چهار برابر شدن بهاي نفت بود ــ ترکيبی از تکبر و بی پيامد

  نياورد. به دستناتوانی در اداره درست امور کشور. از آن پس بود که شاه دیگر مشروعيت 

 کنم که شاه بيش از هر مسئلۀ دیگري چوب  ها، فکر می عالوه بر همۀ این ـ روزنه
چپ ایران با  ینشدن تمام یپدرکشتگخورد. این  اش با آمریکا را نيز می اتحاد و دوستی

است. بگذریم...  مطالعه قابل يقتاًحق جهان خواریا به قول خودشان امپریاليسم  امریکا و
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مند هستم  خواهم و عالقه مرداد خيلی دور بشویم اجازه می 28پيش از آنکه از جریان 
هاي مهم این دوران بپردازیم، یعنی سپهبد زاهدي که نقش  به یکی دیگر از چهره

  مرداد داشت. 28یا قيام و اصلی را در کودتا و  کننده يينتع

سپهبد زاهدي را من هرگز ندیدم. وقتی با خانمم آشنا شدم ایشان در سویس زندگی همایون ـ 
 1963کرد. من و همسرم چند سال بعد و پس از مرگ ایشان باهم ازدواج کردیم. او در سال  می
و دیگران بسيار  خانممبرادرخانواده، خانم و  فوت کرد. از احوالش هم از بيرون و هم از( 1342)

ترین افسر ارتش  سپهبد زاهدي در دورۀ رضاشاه مهم مسلماًام و همچنين از طریق مطالعه.  شنيده
ها را در آن دوران کرد؛ سميتقو در غرب،  ترین کار از نظر نظامی نمایان تنها نهایران است براي اینکه 

بود و  ساز یختاره خوزستان به معنی واقعی فارس و خوزستان ک يها و غائلهها در شمال شرقی،  ترکمان
رفت، شهربانی،  می هر جانبود.  یسهمقا قابلایران ساز.... از نظر محبوبيت نيز هيچ افسر دیگري با او 

کرد. او داراي کاراکتر بسيار نيرومندي  اي پيدا می العاده ژاندارمري و در واحدهاي نظامی محبوبيت فوق
. بسيار انسان آمد یدرنماوضاع به آن صورت  اصالًداشتيم  ن انقالب میبود و اگر چنان کسی در زما

داشت که به جاذبه  يا مالحظه قابلهاي سياسی  باز و جوانمردي بود. مهارت و دوست باز ودل دست
 حال يندرعخورم که او را ندیدم.  . خيلی دریغ میگشت یبرمناپذیر شخصی و هوش سرشارش  مقاومت
قزاق بود.  اساساًهاي قزاقی مانند خود رضاشاه. سپهبد زاهدي  داشت، محدودیت یهای یتمحدوداو نيز 

داند. البته با آن طبع  قزاق یعنی کسی که به سرنيزه و زور بيشتر معتقد است و آن را بيشتر کارساز می
کرد، دشمن  هاي سخت نمی کرد جبران کند. مجازات سعی می بعداًجوانمرد و سخاوتمندش 

شخصی و  يوخو خلقآزرد ولی طرز فکر، طرز فکر فرماندهی بود. هم به دليل  را نمی خورده شکست
انصافی که  توانست باشد. اما به نظر من بيشترین بی نظامی در قالب یک رهبر دموکرات نمی يشۀپ هم

نسل در مورد او قضاوت بهتري  ینازا پسپس از رضاشاه در حق کسی شده است در حق او بود، تاریخ 
بودیم،  داده  دست ازبيش از نود درصد ایران را  احتمال بهمرداد  28بود، ما در  کرد. اگر او نمی خواهد

  ها باخته بودیم. ایران تقسيم شده بود. ها و به انگليسی به کمونيست

نقش زاهدي در خوزستان یکی شکست دادن خزعل در جبهۀ جنگ بود که با توجه به وضع ارتش در 
، بدون سروصدادستگيري خزعل بدون  بعد همپابرهنه( کار مهمی بود و  الًعمآن زمان )ارتشی 

که گفتم مهارت دیپلماتيک  گونه همانهيچ اشکالی. چون زاهدي  نظمی و بی خونریزي، بدون بی
ترین شخصيت ایران بود پس از  ـ نظامی بود. در دوره خودش فرهمند زیادي داشت، یک افسر سياسی

گذاشت. فرمانده نظامی بسيار شجاعی بود ولی  اي می العاده فوق يرتأثرفت  میرضاشاه و مصدق. هر جا 
گيرند. او در آن زمان شاید  هاي سربازي در حکومت و در کار ادارۀ کشور جلوي آدم را می محدودیت
 هاي یشناس حقه دوستان و نزدیکان و باش  نبود. بستگی بيش از اندازه یروز نخستترین  مناسب

دورانی که سرنوشت  مرداد، در 28آمد. ولی بهترین فرد بود براي  کار اداره کشور نمینابجایش به 
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آمد. اگر  نمی وجود بهمصدقی  اصالً خوزستان یبباید به این برگردم که  ایران به موئی بسته بود. باز می
هایش  د و پيامدکردن ها بهر ترتيبی بود آن را از ایران جدا می رضاشاه خوزستان را نگرفته بود انگليسی

سال نگاه داشتند اول رضاشاه است که  80توانيم تصور کنيم. کسانی که ایران را در این  را می
هایش نگه داشت؛ سوم قوام  ترین لحظه ترین سهم را دارد؛ دوم فروغی است که ایران را در بد بزرگ

است. این چهار نفر  مرداد 28است که آذربایجان را به ایران برگرداند و چهارم سپهبد زاهدي 
به ما  نخورده دستها این مجموعه را  شناسيم از بين برود، آن که می گونه ینانگذاشتند ایران، به 

  تحویل دادند. در این شکی نيست.

 ییها پروژهها و  بينيد؟ چه طرح هاي بعد را چگونه می پس از این دوران، سال ـ روزنه 
  رفت؟ نداشتند، ایران داشت به کجا میخبر  اصالًدر دست اجرا بودند که مردم 

مرداد که شاه  28توان به دو دوره تقسيم کرد؛ دوره پيش از  می پادشاهی محمدرضاشاه راهمایون ـ 
دیگري دوران پس از سقوط  ها، مجلس و غيره و اقتدار چندانی نداشت مگر از طریق تحریک روزنامه

 1340که تا  خوریم یبرمبه دورۀ اقتدار مطلق شاه از آن به بعد ما . 1334کابينۀ زاهدي در اوایل 
العاده داریم که بهترین دوره در  سالۀ رشد فوق 12ـ10است. پس از آن یک دورۀ  رفته ازدستهاي  سال

سال ما هرگز از نظر پيشرفت اقتصادي و  500، در تمام این عباس شاهتاریخ ایران است از زمان 
دو نگار بودم و یکی  به دیدن جهان اشتياق داشتم، روزنامه اجتماعی چنان وضعی نداشتيم. من چون

ها به  زدم. در آن سال کردم و به سراسر ایران سر می نيز در حزب فعال بودم مسافرت بسيار می یسال
نبود. یعنی فقط  یباورکردن اصالًبود،  Boomtown ها یکائیآمرهر گوشۀ ایران که رفتم به قول این 

شد. در هر جاي  کيلومتري ساخته می 600 فاصلۀ یکد صد کارخانه داشت در ایران حدو گوشۀ یک در
اي را اکنون  در سال رسيد. چنان روحيه دو درصد و بيستمان به  بود. ما رشد صنعتی طورها ينهمایران 

یازده و  ده خالص ما نا درآمدبينيم. باورنکردنی بود... ما چين آن زمان بودیم. رشد ساالنه  در چين می
نمونه براي شما بگویم؛ در مورد  عنوان بهشده بود. یک همچه وضعی بود. یک طرح را  رصدد

دیدند. قراردادشان فکر  شدند و آموزش فنی می بودند که استخدام می هایی یپلمهدها  همافران. این
ن را راه توانستند از دولت سرمایه بگيرند و بروند صنایع ایرا بود. بعد از ده سال می ساله دهکنم  می

  بيندازند.

 ها درزمان انقالب انقالبی شدند اي از این ولی عده ـ روزنه!! 

العادۀ صنعتی داشت در ایران  ها، ولی منظور این است که یک زیربناي فوق بله شاید همه آن همایون ـ
تواند  یم يزچ همهکافی صنعتی شده باشد  قدر بهاي  نظير بود. وقتی جامعه بی يقتاًحقشد که  ساخته می

آید. یعنی اگر  دموکراسی هم دنبالش می مسلماًطور که در چين چنين شده است و  همان   دنبالش بياید،
 کامالًکرد. اسبابش  داشتيم که کار می یک دموکراسی می حال تابهانقالب نشده بود ما بدون شک 

آورم،  ، درست به خاطر نمیدانشجو در خارج داشتيم یا فقط در امریکا صد هزاربود. ما فقط  شده فراهم



111 

 

 

 
 پاسخ از بلنداي نظر و سياست

 

فرستادند  ها که فرزندانشان را براي تحصيل به خارج می ها و باغبان . فراوان بودند آشپزگشتند یبازمکه 
کرد. دورۀ آخر سلطنت  داد، کمک می کرد، ارز ارزان می چون دولت تسهيالت زیادي فراهم می

به  55 ـ 54هاي  فاجعه بود، یعنی سال واقعاًآخر که  ساله سه ياستثنا بهالعاده بود  محمدرضاشاه فوق
  فاجعه... واقعاًبعد، 

 از چه نظر؟ ـ روزنه  

دشمن  با خودشانتراشی. یعنی با هزینۀ سرشار مردم را  از نظر هدر کردن منابع و دشمنهمایون ـ 
ن اي که مردم به پادشاهی پيدا کردند بيشتر مال آ کردند و با پادشاهی دشمن کردند. این کينه

کوشم هيچ غرضی نسبت به آن دوره  هاست. پيش از آن بدان گونه نبود. من خود شاهد بودم. می سال
یک نگرنده و یک پژوهندۀ تاریخ در  عنوان بهنداشته باشم. نه دشمنش هستم و نه مدافع آن. اما 

به قول جریانات خيلی دقيق و عميق شرکت داشتم. مردم طرفدار پادشاه بودند ولی در دو سال آخر 
بود. فساد و سوءاستفاده و مداخالت  شده گرفتهآمدند، حالشان از اوضاع  بر به هم يقتاًحقسعدي 

دیگر به حد غيرقابل تحمل رسيده  نهایت دولت در امور کشور   صاحبان قدرت در هر امر و مداخلۀ بی
گذرانده  اي نامه یبتصودم که خود من عضوش بو اي ينهکابهمان    توانم بياورم. در سه نمونه می بود. دو

بگيرند و اجاره  زور بهرا که خالی مانده بودند  ییها خانهخواستند تقدیم مجلس کنند که  بودند و می
هایش پایان مالکيت بود و آغاز فرار سرمایه که شروع هم شد. در  ها و مانند بدهند. خوب این کار
آورد به  اي نامه یبتصووزارت فرهنگ و هنر  ليارد ارز از ایران خارج شد. یايم عرض یک دو سال دو

سازي کشور در آن وزارت خانه متمرکز شود که فيلم هم دیگر کسی  فيلم وزیران که تمام صنعت هيئت
 زور بهاي را از مردم  را من نگذاشتم. یا مدارس اجاره یکی ینامستقل بسازد. خوشبختانه  طور بهنتواند 
ها، این  سازي. این کار ست دولت، از فروشگاه بزرگ تا خانهافتاده بود د يزچ همهخریدند.  می

ها  غيره... وقتی حکومتی به اینجا و مطبوعات، به مجلس به روزافزونهاي  ها و زورگوئی نمائی قدرت
باید تا آخرش برود و بگيرد و ببندد و خفقان برقرار  رسد، دیگر پابرجا ماندنش آسان نيست. یا می می

  آمد که آمد. درخواهد زانو بهت ندارد و یا عاقب هم آنکند که 

 وزیري  شدن اوضاع به این صورت که شرح دادید در زمان نخست این بد ـ روزنه
  هویدا اتفاق افتاد یا پس از بروي کار آمدن کابينۀ جمشيد آموزگار؟ يرعباسام

ي ایران بود و با ها من از روحيه قزاقی سپهبد زاهدي گفتم ولی این روحيه عمومی حکومتهمایون ـ 
روي و تعادل و  پس از چهار برابر شدن بهاي نفت دیگر هر ميانه یژهو بهشد و  تر می بهبود اوضاع بد

  را از نظام حکومتی ایران گرفت. قدرت دروغين همه را مست کرده بود. داري یشتنخو

 سال  13شناختيد. ایشان مدت  اميرعباس هویدا را از نزدیک می قاعدتاًشما  ـ روزنه
وزیر ایران بود و در زمان او کارهاي مفيد بسياري نيز انجام گرفت اما پس از  نخست

ها بعد، تا  انگيز او آب از آب به قول معروف تکان نخورد و تا سال سرنوشت بسيار غم
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اي  کس کلمه را به چاپ رساند، هيچ« معماي هویدا»زمانی که دکتر ميالنی کتاب 
نمود، گوئی آن سرنوشت  نزد، این سکوت بسيار عجيب میاو ننوشت و حرفی ه راجع ب

وزیر  یک انسان و یک نخست عنوان بهدانستيم. نظر شما راجع به او  را شایستۀ او می
  چيست؟

هویدا دوست من بود، من به او نزدیک بودم، خيلی هم به من در زندگی کمک کرد. آخرین همایون ـ 
نشين شده بودیم. من از سال  خانه ی بود که هردوي مابار که او را دیدم در خانۀ مادرش زمان

اي بود،  ها روابطم را با او حفظ کردم. بسيار مرد باهوش و فرهيخته تا آخرین روز 1965/1344
صحبتی خوب و دوستی خوشایند. آدمی بود اهل مطالعه، البته این اواخر کمتر، چون وقت نداشت.  هم

به الکل  هاي آخر بود، هم از نظر سياسی هم شخصی. در سالاو را هم قدرت خراب کرده  متأسفانه
حيف شد که دیگر  واقعاًروي آورده بود. به نظر من هویدا یک شخصيت فاوستی است در تاریخ ایران. 

آمده بود کشور را درست کند و هشت نه  که یدرحالکرد و بر سر قدرت ماندن؛  تنها به قدرت فکر می
  وزیر به رئيس دفتر شاه تنزل کرد. هرچه گذشت از نخستسالی هم خوب کار کرد. ولی 

. درآمدپذیرفت بلکه در خدمت آن  تنها نهاو واقعيت نقش شاه و مداخله هر روزیش را در جزئيات 
توانست چون اعتماد شاه  بجاي اینکه کوششی براي بهتر کردن تدریجی سياست ایران کند ــ که می

ها به دفترش  مشکل سيستم شد. من بار بخشی از پيش از  يشبآورده بود ــ خودش  به دسترا 
شاه را از  یژهو بهاو این بود که چگونه اشخاص و  وغم همها نداشت. همۀ  رفتم. چندان کاري به کار می

 اندک اندکیابی و در نتيجه غفلت از مسائل مهم بود.  اش دوست عمده خودش راضی نگه دارد. کار
بودجه »یا « هر ایرانی باید یک پيکان داشته باشد»فرو کاسته بود.  کشورداري را به روابط عمومی

بود به  يداکردهپاي از امور کشور  بعد هم مانند خود شاه تصور بسيار ساده« ایران از امریکا بيشتر است.
رود و  گيرد و کشور دارد پيش می کند و سهمش را می این صورت که هرکسی دارد کار خودش را می

هاي  ست و آدمی نيست که خریدنی نباشد. در این عوالم بود. وارد عمق مسائل و گرفتارياي ني مسئله
شد. خيلی شبيه فرانسۀ پيش از انقالب شده بود که همه  اصلی که زیر سطح آرام جریان داشت، نمی

  توانند کيک بخورند. شود می خوب و خوشند و اگر نان پيدا نمی

خيالی و ساده  ی که چنان سرنوشتی پيدا کرد که آن نيز به خوشبراي من آسان نيست که درباره دوست
قضاوت کنم ولی این تراژدي دوران ماست: بد شدن هر چه خوب بود.  گونه یناگشت  انگاریش برمی

  ترین دستاورد ما این شد که هر چه از آن برآمدیم در پایان باختيم. بزرگ

نحوست انقالب دامن خودشان را  که یهنگاماز و تا هاي در این مردم تا سال« حقش بود،»اما در مورد 
گفتند. در چند سال اول پس از انقالب کسانی که هنوز مالشان را  نگرفت درباره دیگران همين را می

  فروختند. نگرفته بودند به گریختگان دیگر فخر می زور به

 سال 15 ـ 10ایران در مگيرـهاي چش رفتـرحی که خودتان در مورد پيشـبا ش ـ روزنه  
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سال آخر دادید و با در نظر گرفتن موقعيت جالبی که  3ـ2آخر رژیم گذشته منهاي 
کنيد این عوامل منفی براي  بود آیا فکر می يداکردهپالمللی  کشورمان در صحنۀ بين

بروز انقالبی با این وسعت و این خشونت کافی بودند؟ آیا شاه و اميرعباس هویدا به 
بودند؟ آیا ملک حسن و ملک  ییها سرنوشتحق چنان جهت این اشتباهات مست

حسين اشتباه نکرده بودند که با عزت و احترام در خاک کشورهاي خودشان به خاک 
به قول معروف  که گاهسپرده شدند و حافظ اسد؟ چه چيزي در فرهنگ ما وجود دارد 

خشونت و  توانيم؟ این گاه از سوراخ سوزن می  توانيم بگذریم و از در دروازه نمی
خردانه از  بی هاي یپوش چشمگذشت بودن در مقابل کسی که دوست نداریم و آن  بی

خورند؟ چگونه کسی که هنوز مفتون  داریم از کجا آب می اشتباهات آنان که دوست می
تواند به خود اجازه دهد که از نبود دموکراسی در ایران ایراد بگيرد؟  استالين است می

کنيد که  آمدند آیا شما فکر می اي مخالف رژیم گذشته سرکار میه از گروه هرکداماگر 
کردند و دموکراسی به ایران  تر از جمهوري اسالمی عمل می بهتر و مهربانانه

رژیم گذشته نيست،  هبراي دفاع و یا توجي وجه يچه بهآوردند؟ این کنجکاوي من  می
گردد،  رهنگمان برمیمن به ف سئوال، فقط کوششی است براي یافتن حقيقت. مطلقاً

  اشکال فرهنگ ما در کجاست؟

انگيزي که در این انقالب و حکومت پيدا کرد نبود. هيچ  سزاوار سرنوشت غم کس يچههمایون ـ 
باید به چنان  اي که مانند آدم رفتار کنند نمی انسانی ــ اگرچه دژخيمی مانند الجوردي ــ در جامعه

ایم. حکومت فردي و غيردمکراتيک  جا درست رفتار نکرده چدچار شود. ولی ما در هي ییها سرنوشت
کاري نيز  اگر با ضعف و تزلزل و ندانم یژهو بهشود  گران تمام می کنندگان حکومتبراي همه از جمله 

  همراه باشد که رژیم پادشاهی در برخورد با نخستين عالئم بحران نشان داد.

باید بخش مهمی از آن را  ه نازشی که به آن داریم میدر اینکه ما قربانی فرهنگ خود هستيم و با هم
جمله  ــ تردیدي نيست. ولی فرهنگ از هزارساله سهدور بيندازیم و نوسازي کنيم ــ گاهی با مصالح 

ورده فرهنگ است. درباره مقایسه ملک حسين آجمله فر ورده سياست است، چنانکه سياست هم ازآفر
اند.  دوتوکویل درباره انقالب را انتظارات باال گيرنده گفتهو ملک حسن و اسد با شاه، از زمان 

آیند و انقالب  وردنشان کوتاه میآبرند و در بر مناسب انتظارات را باال می واحوال اوضاعها و  حکومت
  ها بگذارند روي دهد. دهد ــ البته در آن موارد استثنائی که حکومت روي می

توانست مسئله  همان حال نمی   شمرد و در کا را هم به چيزي نمیدیگر اروپا و امری 1354/1975شاه از 
شدن تهران و  ییروستاــ یا جلو  ها که جاي خود داشتند هاي ایران را حل کند ــ روستا برق شهر

کنند؛ ما توانسته بودیم شهر را روستا  ها را شهر می ها روستا هاي بزرگ دیگر را بگيرد. در آنجا شهر
  دگی وـروي خود به بنـهاي زمان را به پي ترین فکر نـکه روش يا مانده واپست بزرگ يم، با جماعاـکن
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  پرستش خمينی کشاندند.

توان همه گناهان را به گردن حکومت انداخت. همه طبقه سياسی ایران ناسالم بود.  نمی همه ینباا
جوئی مشهور ایرانی  نهسوادي و غرور نادانان علم به دست افتاده به قول مولوي دست در دست کي کم
ربط  تر است هنوز بخش مهمی از این طبقه سياسی را بی گاه از غریزه حفظ نفس هم نيرومند  که
ترین  ایرانی در سه دهه گذشته، حتا در پيشرفته کاران ياسیسسازد. رویکرد بسياري از روشنفکران و  می

ها پس از پيروزي انقالب خوب  رفتار آن اند. دهد که چه اندازه کمبود داشته هاي جهان نشان می جامعه
شان پيشگام «مليون»ها و  نشان داد که منظورشان از آزادي و قانون و دمکراسی چه بوده است. ليبرال

حتا از به  یانشانگرا چپها شدند و  اللهی بستن مطبوعات و تصرف و تعطيل دانشگاه به کمک حزب
شد هر صداي  يدایشانپ هر جادریغ نداشتند و کشتن دادن همفکران خود به دست رژیم انقالبی 

 همه یناو خشونت کم نياوردند. امروز هم پس از  ییزورگودر  کدامشان يچهمخالفی را خفه کردند. 
خورد که چرا حزب توده براي نجات  افسوس می خواه يو آزادسال یکی از همين مليون ليبرال 

 !شاه و سپهبد زاهدي نزدحکومت پيشواي ملت و رهبر نهضت ملی دست به ترور 

ها در پنج سده گذشته  ها به یاري بيشتر حکومت ها گذشته نقش این فولکلوري را که آخوند از این
باید در فاجعه انقالب و حکومت اسالمی نادیده گرفت.  اند نمی مذهب به جامعه ایرانی خورانده عنوان به

کشند  ادگاه پاي سيدالشهدا را به ميان میدر د یسرخ گلاین بسيار پر معنی است که هم مصدق و هم 
شود  و مليون نمی یانگرا چپخواهند در نقش او ظاهر شوند. کسی متعرض این موضوع در ميان  می و

باید تغيير داد. مذهب به روایت آخوند  است. پارادایم را می« پارادایم»ولی مشکل اصلی اینجاست، در 
همان است که از دوران    رود سی سال است بر ایران می دهد. آنچه هر تباهی و خشونتی راه می به

 اي پرده يانمصفوي رفته است. شاهان پهلوي و الیه نازک روشنفکران و طبقه متوسط مدرن ایران، 
اسباب بيرون آمدن نهائی جامعه ما را از جهان آخوندي  پرده يانمبودند ولی آن  بار خوندر این تراژدي 

  فراهم کرده است.

 موشکافی دقيق و کالبدشکافی بسيار ه ب يقتاًحقاین مبحثی است که  به نظرم ـ روزنه
جان کالم  کنم این . فکر میمتأسفانهاین مصاحبه مجال آن نيست،  نياز دارد که در

روند  داشتن نگاهبپردازیم. براي  به آندر فرصتی دیگر  بعداًاست که اميدوارم بتوانيم 
مورد شخصيت شاه است. با در نظر گرفتن اینکه  این مصاحبه پرسش بعدیم بازهم در

هاي مثبت و منفی کاراکتر او چه بودند، نکات  شناختيد، جنبه شما از نزدیک شاه را می
  ؟یطورکل بهمثبت و منفی 

که  یيمبگوبراي ایران داشت، یعنی اگر  دورودرازپرستی بود. آرزوهاي  شاه آدم بسيار وطنهمایون ـ 
خواست که ایران پنجمين قدرت جهان  می يقتاًحقست او همت بلندي داشت، همت مقدمۀ دستاورد ا

من غيرعملی بود. بسيار خوب است که انسان آرزوهاي بلند داشته باشد و  بشود ــ البته این به نظر
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کار  دائماًکرد. این انصاف را بایستی داشت،  ها برسد و او در این مورد سعی بسيار می سعی کند به آن
هایش همخوانی نداشت. شاه عنصر بزرگی را  ها و کاراکتر او با آرزو منتها به نظر من استعداد کرد. می

اختيارات و قدرتی که هر روز  يپا بهکه در پدرش بود در خود نداشت. چندان کوششی نکرد که خود را 
شروع  جا ينهم کامی او از شده بود و نا تر بزرگشد برساند. قدرتی که داشت از خودش بسيار  بيشتر می

  هایش اشتباه کرد. شد چون در ارزیابی توانائی می

 ؟یطورکل بههاي ایران  هاي خودش یا توانائی توانائی ـ روزنه  

که لوئی چهاردهم  گونه هماندید  هاي خودش. او فرقی بين خودش و ایران نمی در توانائیهمایون ـ 
تر است. آخرین مصاحبۀ شاه با  ز هرکس دیگري تواناتر بود، ا گفت دولت منم. ولی ایران از او توانا می

ترین مصاحبۀ زندگی او بود و واپسين عکس او در فرودگاه به بهترین  دیوید فراست که به نظر من بد
رسانند. در مصاحبه با فراست حالت چشم و صورت و سخنان، او را در  صورت مشکل اصلی او را می

او تصویري از  یانچهره گردهد. چند ماه بعد  ت نشان میدانس خود را ارباب همه می که یهنگام
 اصطالح بهدارند،  بود که نه در پيروزي و نه در شکست اندازه نگه نمی ییها آندرماندگی است. شاه از 

ترین اثر را کرد. چنان شخصی با چنان قدرتی و چنان  ژرفاي استراتژیک ندارند. قدرت در او بد
درهم  یکل بهناگهان با یک چنان بحرانی روبرو شد  که یهنگام اییه یتمحدودو چنان  ییآرزوها

جایش به خود  شکست یعنی دیگر هيچ اثري از توانائی در وجودش نماند. او به سبب اعتقاد بی
ها در ایران استفاده کند، نخواست نيروي مردم را  کند، نخواست از بهترین استعداد ينهادسازنخواست 

از زبان او « کنند، آدم نيستند کنند، غلط می فضولی می»اشته باشد. هاي خودش د پشت سر طرح
رود و یا  نگاه کند و آن ملت را باال ببرد. آن ملت یا باال نمی گونه یناتواند ملتی را  افتاد. انسان نمی نمی

تش ترین قو اي بود. بزرگ آدم بسيار پيچيده اصوالًآورد. شاه  خودش و حکومتش می روز بهچنين بالئی 
العادۀ او بود، ولی هوش به تنهائی کافی نيست، کاراکتر اهميتی بيشتر از هوش دارد چه در  هوش فوق

  جنگ و چه در جامعه.

ها )از روي نمونه ناپلئون( پایه گذاشتند، دستگاهی  ستاد ارتش به سبک امروزي را براي اولين بار آلمان
ها و عوامل را براي روز مبادا در یک  گوشهکند، همۀ  هاي جنگ را در خود جمع می که همۀ سویه
ریزد که هم اداره کلی روزانه عمليات را هماهنگ سازد و هم آماده روبرو شدن با  طرح کلی می

ترین شرط افسر بودن داشتن کاراکتر  باشد. در ستاد ارتش آلمان مهم نشده بينی يشپهاي  رویداد
کاراکتر بسيار نيرومندي الزم  ور هم باشد،ست دیکتاتخوا نيرومند بود. پادشاه در آن حد قدرت اگر می

همين ضعف کاراکتر شکستش  داشت. اما کاراکتر شاه قوي نبود، با همه هوش بسيار باالیش، و می
خواهد بگویم کاش مصدق )حاال ناچاریم به کاش  داد. با نگاه به آنچه بر ایران رفته است دلم می

ه دستش آمد براي اینکه ایران را یک پادشاهی مشروطه، اي ک متوسل بشویم( از آن فرصت یگانه
بينانه خودش و ایران و آیندۀ ایران  کوته گونه آنهمراه با دموکراسی، بکند استفادۀ درست کرده بود و 
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برد. حيف شد که یک کينۀ کور که هنوز هم در قلب بسياري از ایرانيان هست و جاي  را از بين نمی
مرداد دليل  28دموکراسی متوقف کرد.  يسو بهده است پيشرفت ایران را هر مالحظه ملی را تنگ کر

 !مرداد براي این انقالب الزم بود 28یکی از عواملش بود.  مسلماًو عامل انقالب اسالمی نبود ولی 
 !مرداد بود 28هاي بزرگی را به دنبال خمينی بيندازد که خود در زمانش از موافقان  الزم بود تا گروه

 کرد  که در آن اواخر مصرف می ییداروهاکنيد که بيماري شاه و  آیا فکر نمی ـ روزنه
ها  گذاشت؟ خوب این دارو و تصميماتش اثر می بر خصوصيات روحی و اخالقی او طبعاً

آور بودند و گویا با مطالعاتی که شده است، حتی باعث  آوردند و خواب افسردگی می
 یبکنيد بيماري شاه در این  اند. فکر نمی گيري بوده سستی اراده و کندي در تصميم

  بوده است؟ مؤثرها  و سردرگمی ها يمیتصم

ها را نشان  چنين بوده است ولی شاه در مواقع دیگر هم در برابر بحران همين واکنش مسلماًهمایون ـ 
ود. یکی خواست از ایران بيرون بر آماده بود و می پنج بارداده است. دکتر ميالنی شمرده است که شاه 

رسيد خروج از ایران بود. این اشکال هميشه در او بود  سختی به فکرش می که در ییها حل راهاز اولين 
است این است که چگونه ممکن است آدمی دو  مالحظه قابلمنتها آن بيماري هم کمک کرد. آنچه 

چقدر دارو خورده  و ماهدشود؟ مگر در آن  یروروزماه پس از مصاحبۀ با دیوید فراست ناگهان آن اندازه 
ها  شود انسان از آن اوج ناگهان به پائين بود. نمی یچنان آنکرد ولی  تر چنان آنرا  چنان آنبود؟ بيماري 

  بيفتد.

 ها و  رود روي بام می هر شبقبول.... منظورم توجيه نيست اما وقتی ملتی  ـ روزنه
که  گونه آنکنم،  ن فکر میتوان ماند؟ م دیگر چگونه می« مرگ بر شاه»زند  فریاد می

تر از ماندن و  ایم، دل کندن از قدرت بایستی سخت ایم و خوانده ه ایم و شنيد دیده
خواهد. در تاریخ جهان هزاران شاهد  جنگيدن باشد و به نظر من شجاعت بيشتري می

خود و دیگران براي حفظ قدرتش  نفس ینآخر تاداریم که دیکتاتور و یا فرماندهی 
  خواستند که او برود. می ست و مانده است. فقط براي حفظ قدرت. مردم مصراًجنگيده ا

که نریختند، روز اول که نریختند.  دفعه یکخواهند؟  آخر چه شد که مردم ریختند گفتند نمیهمایون ـ 
ها از روز  مردم به این ماجرا پيوستند. آن کم کمبا نشان دادن ضعف از سوي حکومت و شاه بود که 

طلبی، براي آنکه در سوي برنده باشند به انقالب پيوستند.  نقالبی نبودند، عمومشان روي فرصتاول ا
آمد،  شناختند با او مخالف بودند و از او خوششان نمی شناختند، یا اگر می خمينی را نمی اصالًبسياري 

خمينی نبودند، ها که از روز اول عاشق  هاي آالمد بودند. این بودند، مصدقی بودند، خانم گرا چپ
در خمينی برنده را دیدند رفتند طرف برنده. شاه خمينی را برنده کرد وگرنه خمينی چنان  که یهنگام

همان شاه دستور سرکوب داد و شورش    آن شورش را کرد و 1342قدرتی در ایران نبود. خمينی در 
 یکائيانآمرن تصور غلط که بازد، روي ای نيست. شاه وقتی احساس کرد که دارد می طور اینتمام شد. 
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خواستند  می ها یکائیآمربه فرض  ياًثاننبود،  طور این اوالًخواهند او را ببرند، درهم شکست. اما  می
گذاشت.  کرد و نمی تسليم شود. بایست مقاومت می یکائيانآمروظيفه او این نبود که به خواست 

اند؟ این کاسترو سال گذشته پنجاهمين سال تصدي  اند ببرند و نتوانسته چند نفر را خواسته ها یکائیآمر
 کشوري فقير که به کمک دیگران سرپا در هم آنقدرتش بود. دیگر بيشتر از او که با ایران نکردند، 

صحبتش را کردیم بسيار دخيل بود. یک رهبر  قبالًهمان کاراکتر که    نيست. طور اینمانده است. نه 
  رها کند و برود.   ورط ينهمتواند  سياسی یا نظامی نمی

 بودید. آیا انتخاب  اطالعاتشما آقاي همایون در کابينۀ جمشيد آموزگار وزیر  ـ روزنه
زود کنار  قدر آنجمشيد آموزگار در آن موقعيت تصميم درستی بود. آن کابينه چرا 

  گذاشته شد؟

هاي چپ  در گروهمن وزیر اطالعات و جهانگردي بودم و پس از انقالب کسان فراوانی همایون ـ 
کوشيدند اطالعات آن وزارتخانه را با اطالعات سازمان امنيت و اطالعات و امنيت کشور جابجا کنند و 

 يونانفورماسرود. ما آن تکه  مرا رئيس ساواک معرفی کردند. در فارسی اطالعات به دو معنی بکار می
يجنس را داشت که خبري از آن نبود. شد و ساواک آن تکه اینتل بودیم که چندان در بساط ما پيدا نمی

در آن زمان دو تن در صف اول جانشينان هویدا بودند و آموزگار بسيار گزینش بهتري بود. شاه از 
یک گروه تکنوکرات با  باآنکهآورد. کابينه آموزگار  بيرون حلقه تنگ نزدیکانش کسی را نمی

   درست به اتفاقاًنبود « سياسی»ي بعدي هاي تکنوکراتيک بود و مانند شریف امامی و ازهار حل راه
ها به  توانست جلو موج انقالب را بگيرد. تا هنگامی هم که ماند نگذاشت ناآرامی همان دليل بهتر می

گنجيد که به انقالبيون امتياز بدهد. شاه آن کابينه را برداشت که به  در خيالش نمی اصالًانقالب برسد. 
از  یکل بهسوزي سينما رکس آبادان شاه را  در طاس لغزنده افتاد. آتش يزود بهها نزدیک شود و  آخوند

  جا بدر برد و دیگر یک تصميم درست نگرفت.

 به  يزچ همهبه نظرم فاجعۀ سينما رکس آبادان کمر رژیم را شکست و دیگر  ـ روزنه
ها روشن شد که این کار  دانست و این بعد می باآنکهسرازیري افتاد. چرا حکومت 

وزیر و  ضعيف بود، نخست قدر آنالعملش در مقابل این حادثه  نبوده است عکس ساواک
با این مسئله ناشيانه  قدر آنیا شخصيت مهم دیگري حتی به محل حادثه نرفتند. چرا 

  روبرو شدند؟

روز شهربانی با جدیت  دو سهسوزي برکنار شد. در آن  کابينه ما دو یا سه روز پس از آتشهمایون ـ 
جنایت را تعقيب کرد. یکی از مظنونان در عراق دستگير و تحویل داده شد و من و آموزگار در عامالن 

حال سفر به آبادان بودیم که شاه به خدمت ما پایان داد. در حکومت شریف امامی دالیل قطعی بر 
شتی آ»آمد ولی وزیر جانشين من در کابينه  به دستها در آن جنایت  اهلل ها و آیت مداخله اسالمی

و مقدم رئيس ساواک دليل آورد که ما هرچه « آیات عظام را رنجاند»استدالل کرد که نباید « ملی
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را پذیرفتند و  یزخرد گرهاي  نخواهند کرد. وزیران کابينه سياسی این استدالل باور مردم یيمبگو
يجنس را در حکومت به ميل خودش مسئوليت چنان جنایتی را به گردن گرفت. گفتم، که بيهوده اینتل

مه نکرده بودند. با چنان اینتليجنس سرویسی جخبرچينی( تر درواقعنام ساواک به اطالعات )
  بود. بعدي هيچ دور از انتظار نمی ماهه ششهاي  رویداد

 همه یناصحبت از جمشيد آموزگار شد شما از ایشان خبري دارید؟ چرا  ـ روزنه 
  کنند؟ سکوت؟ کجا هستند و چه می

شود. از سياستگران رژیم پيشين کسانی که خبري از  سالی می وچند يستبه خبري ندارم. نهمایون ـ 
تشبيه  گلخانهرسند. من فضاي سياست ایران آن زمان را به  ایشان هست به انگشتان یک دست نمی

 بردند و حساب می تن یکاي نه انتقاد جدي. همه از  ام. فضائی بود دور از باد و باران؛ نه حمله کرده
ها خود را ناگهان در  خبري نبود. پس از انقالب، آن پشت پردههاي  ها یا کارشکنی دیگر جز رقابت

شد. یک  هزار دهان به تهمت و بدزبانی باز می آورد یبرمیافتند. هرکس سري  زده توفانميان دشتی 
را بر هر که  هاي خود ها و عقده مایه که تنها مزیتش آزادي عمل نامحدود بود کينه جماعت بزرگ بی

 جا همهکه در  ها حساب خردهکردند و البته بساط پاک کردن  رسيده بود خالی می ییجا بهنامی داشت و 
دیدند و ناپدید شدند. آن چند نفر  برکنارهمه آن سياستگران خردمندانه سالمت را  یباًتقرگسترده بود. 

براي بقيه همکاران بودند ــ اگر  بالم، درس عبرتی استثنا، بيش از همه خود من که در دشمنی می
  داشتند. الزم می اصالً

آورده وقف بخش  به دستآموزگار همه دارائی خود را که پس از انقالب به رنج و کاردانی  يراًاخ
ترین  مطالعات ایرانی دانشگاه مریلند کرده است که به رهبري دکتر احمد کریمی حکاک یکی از فعال

اي که نام ایران را در آن گوشه  د ــ اقدامی نجيبانه در خدمت موسسهرو مراکز نوع خود بشمار می
  دارد. امریکا بلند نگاه می

 بعدي من در مورد  سئوالپيش از اینکه آخرین پرسشم را مطرح کنم  ـ روزنه
دستگيري شما در زمان انقالب است. رژیم در آخرهاي کار ناگهان ابتکار عجيبی به 

را که ساليان دراز به آن سيستم، خوب یا بد، خدمت کرده  اي از کسانی خرج داد! عده
بودید. خصوصيتی که در  کسان آنانداخت. شما یکی از  به زندانبودند دستگير کرد و 

شما بيش از همه براي من جالب و متفاوت بود این بود که شما آمدید بيرون و بعد از 
تر اینکه  و مهم رفع خستگی در اولين فرصت شروع کردید به فعاليت سياسی

عقدۀ ظلمی که بر شما رفته بود باعث نشد که مثل بعضی از  آن خشم و اصطالح به
خروج از ایران جزو مخالفين رژیم پادشاهی  محض بهدیگر که  یۀبلندپا يرشدگاندستگ

 عکس بهخوانی کنيد بلکه  ناگهان به جهت صدمۀ شخصی مخالف يزنشما  درآمدند
شروطه ایران را در خارج از ایران بنياد نهادید و سال پيش حزب م 17ـ16حدود 
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و  يانيدبکماکان معتقد به سيستم پادشاهی هستيد. چگونه توانستيد با این مسئله کنار 
  اي برسيد؟ ببخشيد و به چنين نتيجه

درست است. من رفتم در دستگاه حکومت و دو سه سالی در مقامات باالي سياسی خدمت همایون ـ 
توانستم وارد دستگاه حکومتی در سطح باال بشوم، پيشنهاد هم شده بود، از  تر می يلی زودکردم. البته خ

خواستم ابتدا کمی کارهاي فرهنگی  کردم و علتش هم این بود که می تأملولی من . 41ـ40هاي  سال
بکنم، کتاب چاپ کردم، روزنامه چاپ کردم. بعد از بس مقاله نوشتم و کسی گوش نکرد باالخره 

يم برویم شاید خودمان بتوانيم کاري بکنيم. رفتم آنجا اما در سطح کشوري نتوانستم کاري بکنم. گفت
در سطح وزارتخانه هم فقط توانستم دست وزارتخانه را از کارهاي تصدي کوتاه کنم. به نظر من 

هاي( تصدي افتاده بود از  مشکل اصلی حکومت در آن موقع این بود که از بس به اعمال )عمل
 ماند. اما اصالحاتی که هدف اصلی من براي رفتن به دستگاه حکومتی بود ياستگزاري غافل میس

را برداشتند و  داد. بعد ناگهان ما نرسيد. سيستم اجازه نمی ییجا بهدر آن مدت کوتاه رفته  هم روي
ا هم چيز درهم ریخت و بعد هم ازهاري آمد و ما ر همه یکل بهشریف امامی را گذاشتند سرکار و 

که از دشمنان خونين رژیم از  يصدنفردستگير کردند. اندیشه دستگيري ما )خيال داشتند در برابر چند 
همان    ن را دستگير کنند( بخشی، از استراتژييکردند پانصد تنی از مقامات پيش رها می   ها زندان

اي  هاي خودکشانه يکاینتليجنس بود، خيال داشتند آشتی ملی را با چنان تاکت اصطالح بهدستگاه 
  ببرند. يشپ به

اعتقادي محض، سود  ام. از باال تا پائين در بی توصيف کرده يستیسورئالآن را  ییدرجافضائی بود که 
اي ویرانگر افتاده بودند. رفتار  شعوري در مسابقه اخالقی و بی یافتند. به بی شخصی خود را هم درنمی

 یبتوان  دیگر نشان داد که هيچ ماهيت اجتماعی را نمی بار یکها  گروه فرمانرواي ایران در آن ماه
  اخالقی نيازمند است.« کد»اداره کرد. حتی دسته دزدان به یک  عنصر اخالقی نگهداشت و یک

هاي  دنبالۀ اندیشه وقت آناي شد براي من که بنشينم و از اول فکر کنم. تا  ولی دستگير شدن مقدمه
فرصتی براي من شد که دوباره  دهنده تکانو آمده بودم جلو. آن رویداد را گرفته بودم  20از شهریور 

باید از الف شروع کنم و جلو بروم نه اینکه از ميانه  زندگيم را بررسی کنم. عادت من این است که می
  کار بروم.

 ترسيدم که قلم وقتی از ایران بيرون آمدم فرصت این را پيدا کردم که بنویسم چون پيش از آن می
بروي کاغذ بياورم، چه در دورۀ وزارت و چه در دورۀ دستگيري و پنهان شدن. به خود گفتم اول باید 

را گرفت و به  بنویسم که مشکل در کجا بود. مشکل به نظر من شخصی نبود، این نبود که شاه ما
پس  اخالقی بود، اخالق سياسی. اساساًشناسی و  زندان انداخت. مشکل سيستمی بود. مشکل روان

مالحظۀ شخصی را گذاشتم کنار. به قول هویدا یک سيستمی بود، ماهم جزو آن سيستم بودیم. آن 
ها بود و به آنجا کشيد که بسياري از کسانی که در دستگيري ما دست داشتند و  سيستم هم همين
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ن هاشان را پاک کردند آرزومند سرنوشت ما شدند. پس بایست سيستم درستی داشته باشيم. م حساب
رسيد براي ایران بهتر است دنبال کنم. ولی نه  يح دادم شکل حکومت پادشاهی را که به نظرم میجتر

ها کارهاي خوب بسيار  آن پادشاهی که داشتيم. آن پادشاهی به نظرم مادر مشکالت ایران بود. پيشتر
ردید؛ و در لحظه پادشاهی پدیدار گ گونه آنساختاري  هاي یوکاست کمهمه  57کرده بودند ولی در سال 

ام به پادشاهی قسمتی  ها تقدیم کرد. عالقه ترین نحوي کشور را به آخوند آزمایش سخت خود به بد
  گشت به مشروطيت چون هميشه به مشروطيت عالقه داشتم. هم برمی

را کنار بگذاریم و عواطف را کمتر دخالت  مان یشخصکه ما بایستی مسائل  است ینامسئلۀ عمده 
نمونه از هر سو همه در فکر  عنوان بههاي انقالب  اش چه شد. در آن ماه دیدیم که نتيجه بدهيم چون

باید  ها می همه زیان کردند و کشور ما دهه یباًتقررا در نظر نگرفتند و  یعموم يرخخودشان بودند و 
آفت تاوان آن بدبختی را بدهد که این مردم به سر خود آوردند. این شخصی کردن امر عمومی یک 

کس  دست هيچ که یدرحالدر شرایط تبعيد و  یژهو بهبزرگ سياست ایران است. تصميم گرفتم که 
بند نيست مالحظات شخصی و محبوبيت و دوستی و دشمنی افراد را کنار بگذارم و با موقعيت  ییجا به

ن توجه به مصلحت سياسی و شخصی روبرو شوم. علت این هم که اکنو هست و بی که چنان آنملی 
شوند همين است. ناراحت شدن  ها ناراحت می دانم خيلی می باآنکهکنم  با این صراحت صحبت می

جوئی کرد. حاال وقت  واقعيات ناخوشایند روبرو شد و چاره در دروغ زندگی کردن است. باید بابهتر از 
ولی  ها را تحمل کند. یابی نيست. نسل من ممکن است نتواند این صحبت روابط عمومی و دوست
  هاي عاطفی را ندارند باید بفهمند تا این اشکاالت در آینده پيش نياید. کسانی که آن بستگی

 بانامکتاب اخيرتان است  ۀدربارمن  سئوالبسيار ممنون آقاي همایون. آخرین  ـ روزنه 
این  ۀدربارشوم اگر خيلی خالصه  ممنون می« کشاکش با تجدد در ایران. صدسال»

اصلی کتاب بر مدرنيته و مدرنيزاسيون است و فرق  يدتأک. گویا اثرتان صحبت کنيد
  ؟لطفاًدارند،  باهمبين این دو است. این دو معنایشان چيست و چه فرقی 

ها، تغيير نگرش و دید انسان، تغيير مبانی اندیشگی  مدرنيته به معناي تغيير نظام ارزشهمایون ـ 
اختيار خداوند نيست، موجود  يرون. دیگر بندۀ بیآید ب می مذهب زدهاست. انسان از جهان سنتی 

به پيشرفت دارد.  ول خودش و اجتماعش است و اعتقادمستقلی است که سر پاي خود ایستاده و مسئ
امروز اعتقاد داریم که پيشرفت  یولشد  این پيشرفت مکانيکی و مداوم تصور می وقتی یکحاال 

گویند،  عتقاد به کمال پذیري انسان را مدرنيته میاین ا هرحال بهآید ولی  سکندري خوران پيش می
ها و تشکيالت و روابط  مدرنيزاسيون اما تغيير نهاد تر برود. تواند بهتر بشود و باال اینکه انسان می

ها و گسترش دادن نيروهاي تمدن است به سطح جامعه.  ها و نو کردن آن اجتماعی و زیرساخت
ها و شيوۀ حکومت  تواند بدون تغيير اساسی در نظام ارزش ا میه مدرنيزاسيون یا نوسازندگی تا مدت

شده است. در اروپا شده است در تاریخ ما هم شده است.  جا همهصورت بگيرد. این کاري است که در 
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ها و نظام حکومتی تحولی پيدا نکند حتا فرایند نوسازندگی  رسد که اگر نظام ارزش می یکجاییاما به 
در ایران شد. در ایران آن اواخر این فرایند کند شده بود، یعنی با سرعت و  که نچناشود،  نيز کند می

 مانده واپسرفت و به موانع یک نظام سنتی  توانست پيش نمی می یخوب بهکه جامعه ما  ییژرفا
  گذاشتند. الزم بود که مردم به ميدان بيایند ولی نمی ها وقتهمان    خورد. برمی

تجدد، مدرنيته و  ۀدرباررا که ما  ییها سوءتفاهماست که  شده نوشتهاي این اما این کتاب بيشتر بر
نگرش ما به این مسئله دچار سوءتفاهم است، از نقش و  مدرنيزاسيون داریم برطرف کند. چون سراسر

پيام انقالب مشروطه و دوران رضاشاه و اصالحاتش و تا دورۀ محمدرضاشاه تا دالیل پيروزي انقالب 
اش بود؛ براي اینکه ما سعی کردیم تجدد را با سنت  نفهميدن پيام مشروطه و تجدد مایه اسالمی که

آشتی بدهيم و مشروطه ایرانی بسازیم ــ کتابی هم آقاي آجودانی در این باب دارد ــ یعنی تجدد را 
يته در مانده بریزیم و این ادامه پيدا کرد. بعد هم متوقف شدن جریان مدرن در قالب جامعۀ سنتی عقب

به نوسازندگی و غفلت از اسباب مدرنيته. اگر مدرنيته نباشد  ازاندازه يشبایران، جلوگيري از آن و توجه 
ناگزیر  يرهايتأخو با رفته  هم روي باید . این فرایند میبرعکسرسد و  نمی ییجا به اصالًنوسازندگی 

  هماهنگ باشد.

اي از آن را دیدیم ولی  دد ناقص بوده است، یعنی گوشهاین اولين اشتباه ما بوده است، برخورد ما با تج
عناصر ضد مدرنيته را هم تقویت  حال يندرعاش را ندیدیم. عمل هم که کردیم ناقص بود و  همه

آخوند با  خصوص بهکردیم. هم کوشيدیم جامعه را جلو ببریم و هم دشمنان پيشرفت را تقویت کردیم 
  به انقالب اسالمی رسيد. در زمان رژیم گذشته که سرانجام يباز

گاه بازنگري کل حقيقت ایران در نظر گرفتم، کل واقعيت ایران،  آغاز عنوان بهانقالب اسالمی را من 
در این کتاب به آنجا  وقت آنکنيم و  یروروز یباًرا تقر يزچ همهبایستی شروع کنيم و اینجا  از که ما

و با دین از سوي دیگر  سو یکبا هویت از  رسيدم که مشکل ما مشکل فرهنگی است. ما فرهنگ را
هویت ما فرهنگ ماست.  يگویيممطرف  بعدازآنفرهنگ ما دین ماست و  يگویيممایم یعنی  آميخته

دین و از فرهنگ جدا کنيم و آزاد کنيم. فرهنگ  ایم. بایستی هویت را از بست کرده خودمان را دچار بن
تواند جاي خود را داشته باشد و الزم نيست جزو  می تواند عوض بشود و بایستی عوض بشود، دین می

توانيم جامعۀ  و غيرمذهبی هم هویت ایرانی دارد. در نتيجه ما می يرمسلمانغهویت ما باشد. ایرانی 
گویند ملت مسلمان شيعه  نياید. اینکه می حساب بهمتحدي درست کنيم که فقط مسلمان شيعه در آن 

  ا کردن خودي از غيرخودي.ایران، دشمنی با ایران است و جد

فرهنگ جهان پيشرفته را  آنچهام و مفاهيم امروزي یعنی  تر رفته در همين زمينۀ فرهنگی جلو ینجاازا
که خيلی  ییکشورهادیگر چه خبر بوده است.  يدرجاهاام که دریابم  دهد بررسی کرده تشکيل می

اند،  ها رسيده ها که به اینجا ردند، اینشروع کردم. چه ک 12قرن  ياروپااز  مثالًمانده بودند،  عقب
ملت؛ و بعد  ـ ، نقش دولت18و  17هاي  و روشنگري سده یگرائ انساناند؟  چگونه به جهان نگریسته



122 

 

 
 هاي بيشمار یک زندگانی و پرسش

ها اعتقاد به مشيت است که ما فکر  ایران پرداختم که یکی از آن یماندگ واپسهاي  اي از ریشه به پاره
ام که  است. نشان داده کننده يينتعن و کائنات حضور دارد و زندگی انسا ۀهرلحظکنيم خداوند در  می
در داستان آفرینش توراتی  12همان سده    ها در ماست. اروپائی یماندگ واپساز دالیل کلی  یکی ینا

هاي امروز جهان از آن آغاز شد. خداوند در شش روز  دقيق شدند و نتایجی گرفتند که همه پيشرفت
تم رفت کنار و استراحت کرد! یعنی گذاشت دنيا کار خودش را بکند. پس خدا جهان را آفرید و روز هف

هستيم. وظيفه  کننده يينتعگيرد و ما خودمان  هاي ما تصميم نمی حضور ندارد و در کار هرلحظهدر 
ها ساخته  دار تسليم و توکل نيست، یافتن قوانينی است که خداوند جهان هستی را بر آن انسان دین
  کند. آن قوانين است که جهان را اداره می است و دیگر

هاي نخستين و اصيل زردشتی که ما چه اندازه الزم داریم وارد فرهنگمان کنيم،  بازگشت به ارزش
یک فرایافت  یکل بهدر پيروزي نيکی بر بدي است، و  اهورامزدامنظورم مسئوليت مشترک انسان و 

پویش خوشبختی که در قانون اساسی آمریکا مدرن است؛ موضوع رستگاري و جانشين کردنش با 
ها به سير دمکراسی و ليبراليسم در جهان  آمده است؛ بخش دیگر کتاب است. در ادامه همين بحث

رسد و سرانجام به آنجا که ما بایستی از این  آن گرفتيم و بایستی بگيریم می غرب و آنچه ما از
و خود را یک ملت  يانيمبایم بيرون  انداخته ها گير که خود را در آن يا مانده واپسهاي  جهان

اي و غيرجهان سومی بدانيم. نه اینکه مسلمان نباشيم ــ هرکس دلش  غيراسالمی و غيرخاورميانه
اسالمی تعریف نشویم. ما ملت اسالمی نيستيم، ما ملت ایران  عنوان بهتواند باشد ــ اما  خواست می

رميانه و جهان سوم در جهان اول زندگی کند، اروپائی بشود تواند بجاي خاو هستيم، ملت ایران که می
فرنگی  جسماًو  گفت ما بایستی روحاً زاده می زاده است. تقی بازگشت به تقی اساساًبه مقدار زیاد. 

را به مقدار زیاد  مان یزندگرا تغيير بدهيم. ما شيوۀ  مان یزندگها و شيوۀ  بشویم یعنی نظام ارزش
را نيز بایستی تغيير بدهيم. شهادت و عزاداري و روحيه قضا قدري  یمانها ارزش ایم، نظام عوض کرده

براي خرید بهشت در عين تباهی سرتاسر زندگی، و حفظ ظاهر دین  باخدا يهرروزو معامله ریاکارانه 
بار مسئوليت و  هاي فولکلور آخوندي شایسته ملتی نيست که نخستين در خرافات و پليدي فرورفتنو 

  خداوند گذاشت. تراز هماري انسان را کشف کرد و تا آنجا رفت که انسان را خودمخت

 آقاي همایون عزیز، چقدر از شما ممنونم از اینکه با این صبر و حوصله به  ـ روزنه
هاي  آخر انقالب و کابينه يروزها بهبسيار است،  سئوالهاي من پاسخ دادید.  پرسش

هاي مخالف رژیم گذشته که  شما به گروهنگاه  چندوچونبعدي نرسيدیم و همچنين 
هاي بسيار مهم و جالبی هستند. شاید در فرصتی دیگر. یک دنيا از  کنم بحث فکر می

 کتابتان. يبرا يشتربشما سپاسگزارم و با آرزوي موفقيت 

 زاده شيرین طبيب

2007ژوئن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او یسالگ ۸۰در سالروز 

 

 : اشاره

o سالگرد تولد  ين(، جشن هشتادميالديم 2008تامبر امسال )و هفتم سپ يستشنبه ب شامگاه
نگاران،  شهر کلن آلمان برگزار شد. حدود صد نفر از روزنامه يها از هتل یکیدر  یونهما یوشدار

جشن حضور  ینشناس خارج از کشور، در ا سر ياسیس يها ورزان و چهره فرهنگ يان،دانشگاه
تالش  یهشماره نشر ین( همراه با آخرمروزگار و )من یونهما یوشکتاب دار ترین هداشتند. تاز

 برگزارکننده عنوان بهتالش،  ياسیو س یبود که کانون فرهنگ اي یه( هدیونهما یوشدار یژه)و
 و حاضران کرد.  یونهما یمجشن، تقد

o و خبرنگاران  یسندگاننو یکايسند گذاران یهنگاران و از پا روزنامه ترین یمیاز قد یون،هما داریوش
 ینکرد. ا گذاري یهپا یرانرا در ا یندگانروزنامه آ یشمس 40دهه  يها در سال یران،طبوعات ام

 یرانا رخود را د يکوتاه جا ی، در مدتقلم اهلشناس  از روشنفکران سر ياريروزنامه، با جذب بس
 راژ،يبه لحاظ ت اگرنهگرفت و توانست  يشیاز روزنامه اطالعات پ یباز کرد، به لحاظ نفوذ اجتماع

 یندگان،به رقابت بپردازد. آ يهانو روشنفکر، با ک کرده يلتحص يجذب قشرها ينهدر زم کم دست
شد.  هو چاپخانه و اموال آن مصادر يفتوق ينیخم اهلل یتآپس از انقالب، به خواست شخص 

بود و  شده یمخفپس از فرار از زندان،  یون،هما یوشداد که دار يرو یدر زمان یندگانآ يفتوق
آن را  یگرمسعود مهاجر و دو تن د ينی،نائ يدگوران، عم يروزف یتبا عضو يريسردب يشورا کی

داشت و مدت  يهمکار یندگاناز آن با آ يش. مسعود بهنود، که تا چند سال پکردند یاداره م
 یوشدار»گفت:  یونسالگرد تولد هما ينآن شده بود، در جشن هشتادم يرسردب يزن کوتاهی

 یندگانمکتب آ عنوان بهبود که من از آن  یمکتب یبلکه بان یندگان،آ گذار يانبن اتنه نه یون،هما
 . «برم ینام م
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o را در  يوزارت اطالعات و جهانگرد يتمسئول ی،مطبوعات يتها فعال پس از سال یون،هما داریوش
 او و دوستانش در جامعه مطبوعات و ياناقدام، م ینآموزگار به عهده گرفت. ا يدجمش ينهکاب
 پر نشد.  یگرانداخت که د يا و خبرنگاران فاصله یسندگاننو یکايسند

o سال و  یکپس از حدود  یزد،توانسته بود از زندان بگر 57بهمن  22که در روز  یون،هما داریوش
کشور بگذرد و خود را به اروپا  یسرانجام موفق شد از مرز غرب یران،در ا یمخف یزندگ يمن

را  یراناز همفکران خود در خارج از کشور حزب مشروطه ا یا گروههمراه ب بعداًبرساند. او، 
 ینکرده است، بهتر یدموکرات معرف يبرالحزب ل یکخود را  يراًاخحزب، که  ین. اداد يلتشک

که  داند یاروپا م یسلطنت يها نظام يبا الگو یمشروطه سلطنت یکرا،  یرانا يشکل حکومت برا
 . کنند یعمل م یسمبل وحدت مل عنوان بهارند و تنها در حکومت ند یها نقش شاهان در آن

o هاي يت، از فعالگرا راستمتفکر  یک عنوان به ياسی،س هاي يتدر کنار فعال یندگان،آ گذار پایه 
نظرات خود منتشر کرده است. او، با  يينها مقاله در تب صد يد،نمانده و در تبع باز يزن ينگار روزنامه
ه است با يدها کوش سال ینمعتقد به منشور حقوق بشر، در ا روهايين يهمکار ضرورت بهاعتقاد 

چپ ارتباط برقرار کند. در جشن  ياسیس يها احزاب و سازمان ياز رهبران و کادرها ياريبس
با همسران خود حضور داشتند. در  بعضاًها،  چهره ینها تن از ا ده یون،سالگرد تولد هما ينهشتادم

و  موزگارآ يروسس زاده، ينور يرضامسعود بهنود، عل ی،بابا تهرانخان يمهد يبجشن، به ترت ینا
کردند.  یابیمختلف ارز يرا، از منظرها یونهما یو فرهنگ ياسیس یزندگ یندهدکتر مهرداد پا

 یسخنران یکمراسم و حاضران، با  دهندگان يبترتاز  یضمن سپاس گوئ یونپس از همه، هما
 يمنسجم، تفکر ينظم فکر یکهمچنان از  ،یهشتادسالگر نشان داد که د اي، يقهدق 45 یباًتقر
 برخوردار است.  يواش يانیو ب سفیفل

o و  یساعت شوخ يمپس از حدود ن یندگان،در آ یونهما یمو همکار قد یارآموزگار،  سيروس
با همه  توان یم»گفت:  يحاضران همراه بود، درباره و يها خنده يککه بدون وقفه با شل یبه،مطا
 «. گرفت یدهناد توان ی، او را نمدرهرحالموافق بود، اما،  یامخالف  یوناز افکار هما یبخش یا

o يانخود را با او در م یحصر يها پرسش یون،در هتل محل اقامت هما که یهنگامروز بعد،  یک 
ش مفهوم سخن  کوتاه يها پاسخ يدگیو در صراحت و سنج يمیدر واکنش آرام و صم نهم، یم

 یقبل معرف شب یک ی،خانبابا تهران يهمان بود که مهد   یراست به. او، فهمم یمآموزگار را بهتر 
 «. است یبندپا کند، یو م گوید یمتفکر راست که به آنچه م یک: »دکرده بو

o را در سخن یجازکه معجزه ا دهد یو نشان م کند ینم روي يهحاش یون،گو، هما و گفت ینا در 
من که  ينگار مانده است. از هر پاسخ او، برا روزنامه یک ،يزهر چاز  يشکه او، پ یراز شناسد، یم

 و. اما او خسته است خيزد یم ها پرسش تازه بر ده يستم،او موافق ن ينظر هاي یهاز پا یبا برخ
  90 يگو و گفت یک: کنم ینده مـبس« ممکن»به  یگر،د یوقت و فرصت يدزمان کوتاه. پس، به ام
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 : اي يقهدق
 /طج

*** 

 شماري یب يفرازوفرودهاخود شاهد  ی! شما در هشتاد سال زندگیونهما يقاـ آ طالعی 
 ینتر بزرگ عنوان بههشتاد سال  یناتفاق را در ا یک. اگر قرار باشد یدا بوده یراندر ا

 کدام است؟  يد،کن یمعرف یرانمردم ا یبداقبال
هشتاد سال افتاد، بلکه بعد  ینا بود که در یاتفاق ینتر بد تنها نهبه نظر من  ی،ـ انقالب اسالم همایون

از نظر  باره یکانقالب، جامعه ما را  ینبود. ا یرانا یخاتفاق تار ینتر مغول، بد یلغاراز حمله عرب و ا
 ینکرد. جبران آنچه در ا زلزلرا مت یرانقدرت ا يادهاياز هم گسست و بن یو اجتماع ياسیس ی،اخالق
 . يدطول خواهد کشکردند، پنجاه، شصت سال  یرانسال با ا 30

 يخود، در برابر فشار یريوز نخستروز  یندکتر محمد مصدق، تا آخر یاد زندهـ  طالعی 
خود  یريوز نخستکه حکم  کرد یم يدتأک آوردند، یخلع سلطنت بر او وارد م يکه برا

اگر شاه،  کنيد یکرده و براساس قانون به آن وفادار است. فکر نم یافترا از شاه در
به سلطنت  يانجامد،ب یبپاشد و کار به مداخله خارج همه انتظام امور از از آنک يشپ

 ینبه ا يازين اصالًما  سپرد، یو اداره کشور را به دولت منتخب مردم م کرد یقناعت م
  داشتيم؟ ینم یانقالب اسالم

 یپادشاه یکبه  يدنبود که ما بخت رس ياز دو سه مورد یکیـ مسلم است. دوران مصدق  همایون
 1686مثل انقالب  يشکوهمندانقالب  ی،انقالب اسالم يجا به توانستيم یو م يممشروطه را داشت

 وکردن نفت  یمل يمبارزه برا يتمرکز را رو ی. اگر دکتر مصدق و جبهه مليمانگلستان را تجربه کن
و  رسيدیم یمبودند، ما به آنجا  يدهچشم پوش یگذاشته بودند و از مبارزات داخل یرانا یاحقاق حقوق مل
 که چنانبود. شاه،  يارشبکند و پادشاه در اخت یبا نهاد پادشاه توانست یم خواست یمصدق هرچه م

 متأسفانه. دحاضر شد مصدق را برکنار کن یخارج یدنشان داده است، با فشار شد یخیاسناد تار
کار  باهموانند مانع از آن شد که مصدق و شاه بت ياسی،و س یشخص هاي حساب یهتسوبه  یمشغول دل

 فراهم نشود.  یانقالب اسالم هاي ينهزم يجهنظام مشروطه برسانند که در نت یکرا به  یرانکنند و ا

 يدتوسعه داشت يانباشت ثروت برا ضرورت بهاشاره  یشبتاند یـ در سخنران طالعی. 
و اشتغال  يدکه سبب رشد تول یآن ثروت مل یعنیثروت مولد بود.  تردید یمنظور شما ب

 یکما، به نظر من  یخیتار يات. در حشود یم ياسیو س يتوسعه اقتصاد يجهو در نت
 ساله یس کم دستدوره  یکو آن عدم حضور  هشد یدارخالء بزرگ مانع از توسعه پا

 يبورژواز يتحاکم یطمولد، تنها در شرا یهاست. انباشت سرما یمل يبورژواز يتحاکم
 خالء فراهم  ینپر شدن ا ينهزم کرد، یم داـيپت. اگر دوران مصدق ادامه ـاس یعمل یمل



126 

 

 
 هاي بيشمار یک زندگانی و پرسش

  شد؟ ینم

چه در عرصه  ها، یرساختز یعنیبود.  یمل یـ منظور من از انباشت ثروت، انباشت دارائ همایون
 ی،. منظور من انباشت پول نبود. پول، بخشیو چه قدرت نظام ياسیفرهنگ و اقتصاد، چه قدرت س

 یدید،د یگرد یچهدر یکاز  اصوالً. اما چون شما موضوع را است یمل یبخش دارائ ینتر هم مهم یدشا
و ممکن نبوده است. امروز هم  يستممکن ن يثروت، جز توسط بورژواز يد: تولگویم یمن نظرم را م

 يدعمل کند. در جامعه بسته، ثروت تول یمل يکه به قول شما بورژواز شود یم يدتول ییجاهاثروت در 
با  یعنیشود.  یم یاست که انباشت ثروت عمل مقررات یو گشاده، اما نه بدر جامعه باز  ین. اشود ینم

با  توانم ینم اصالًاست. من،  آمده يشپ یکاآمر یدر بحران مال مثالًنه مثل آنچه  يک،نظارت دموکرات
 . يمکن يدتول یخارج از اقتصاد آزاد ثروت اصالً يمگزاره موافق باشم که ما بتوان ینا

 که تمرکز مانع توسعه است. دو  يدنکته هم اشاره داشت ینبه ا یشبـ شما د طالعی
بر  يدتأکرا با شما خواندم. در آنجا، ضمن  يلیفام يرینمن مصاحبه خانم ش يشهفته پ

 یراندر ا يونظام فدرات یک یجادبا ا ی،قوم هاي يتاقل یضرورت حفظ حقوق فرهنگ
 يها از راه یکی. یددانسته بود نیراجامعه ا یپاش ازهمابراز مخالفت کرده و آن را آغاز 

است. شما،  يسمفدرال ينو مشارکت مردم در قدرت، هم یتمرکززدائ يبرا شده تجربه
  پسندید؟ یم یرانجامعه ا يرا برا حل راه، کدام حل راه ینمخالف ا عنوان به

ت است. حکوم يمتقس يبه معنا ینشود. ا يرمتمرکزغ یداست که جامعه ما با ینـ منظور من ا همایون
 يبه معنا يسمداشت. اما فدرال يدخواه يرمتمرکزنظام غ کنيد، یم يمرا تقس ینظام حکومت یشما وقت

کند، از نظر  یم یدکه ما را از اطراف تهد یبا توجه به مخاطرات یران،است. ما، در ا يتحاکم يمتقس
 ینکها ياست، برا يرممکنکار غ ینهم ا ی. از نظر عمليمکن يمرا تقس يتحاکم توانيم ینم یاصول

 وجود بهفدرال  یهاتحاد یکاول فدرال کرد و بعد از آن  یدرا با یران. ايستکشور فدرال ن یک یرانا
ساکن در آن  یقوم يها يتکشور و به جان هم انداختن اقل يدناز هم پاش يکار به معنا ینآورد. ا

مداخالت  يباز کردن در براکار،  یناست. ا يختهآم درهمما  یزبان يمرزها ینکهاست. به خاطر ا
جهان  يکشورها يشتردر ب يسمهم هست. فدرال یگريو هر کشور د یکاگرفته تا آمر يهاز روس یخارج

با تمرکز  یدموکراس اصوالًهستند.  يرمتمرکزجهان غ يکدموکرات يکشورها يشتروجود ندارد، اما ب
از هم جدا  یخیکه به لحاظ تار ییرهاکشو يبرا يسم،شود. فدرال يرمتمرکزغ یدبا یران. پس اخواند ینم

کشور فدرال  یک عنوان به. پاکستان از اول يسآلمان و سوئ یکا،است. مثل آمر حل راه یکاند  بوده
 یماندگ و عقب یکتاتورياز خشونت و د طیفدرال پاکستان چه بسا يدر واحدها ينيدشد، اما بب يلتشک

 یدموکراس يها فدرال نمونه يکه واحدها يدکنخواهد شد. تصور ن طور ينهمهم  یرانحاکم است؟ ا
اشکال  ینبه ا یکه ربط خواهد یم یو فرهنگ يهروح یک ی. دموکراسيدخواهند شد. به عراق نگاه کن

 ندارد. 
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 عادالنه  يمبه تقس تواند ینباشد، نم یدموکراس کننده ينتضماگر هم  يسمـ فدرال طالعی
و مشارکت مردم در سرنوشت  یلمح يمنابع، شکوفا کردن امکانات و استعدادها

را  یتیو وال یالتیا يها انجمن يت،مشروط یشود؟ ما در قانون اساس یخودشان منته
 . يمداشت

را  يازاتامت ین. عدم تمرکز همه ايسمنامش عدم تمرکز است، نه فدرال گویيد یمـ آنچه شما  همایون
کرده،  بينی يشرا پ ياتمفصل است و جزئ اريبس یکه قانون یتی،و وال یالتیا يها دارد، اما قانون انجمن

 ینبود. ا یبیغر یشاست. مجلس اول مشروطه، هما يتدرخشان دوره مشروط ياز سندها یکی
 یرانا یخدر تار وقت يچهنوشت، که  دردخور بهو  یناستوار و نو ينقوان قدر آنمجلس، ظرف دو سال، 

 یداست که البته امروز با اي يدهسنج يارنون بسقا یتیو وال یالتیا يها تکرار نشده است. قانون انجمن
عدم تمرکز  مسئله ويدر آن داد، اما چارچوب آن به نظر من هنوز پاسخگ ييراتیبراساس تحوالت تغ

 هست.  یراندر ا

 حق را  ینا یدبا یرانمعتقدند که هر استان ا ،یتمرکززدائ یهـ طرفداران نظر طالعی
 یمنابع محل يمو تقس یمحل يسپل ی،و آموزش یمسائل فرهنگ ينهداشته باشد که در زم
 يمتصم يماًمستق یتیو وال یالتیا يها همان انجمن   یيمبگو یا یخود در پارلمان محل

و سپردن  بينيم ینم يوفدرات يها با نظام یاديتفاوت ز ري،به لحاظ نظ ینجا،. در ايردبگ
 ینآلمان، ا يندر هم. شود ینم يمرکز يتهم سبب نقض حاکم یاالتبه ا ياراتاخت ینا

و  يتیمسائل امن ينهخود را در زم يتاست، اما دولت حاکم یاالتمسائل مربوط به ا
. کند یاعمال م بااقتدار ی،خارج ياستکالن و س ياقتصاد يها برنامه ی،دفاع مل ی،نظام
به  قدر ینا یفتعر يمرزها یهست، اما وقت یاديز يها تفاوت یرانآلمان و ا يانم طبعاً

 هاي یژگیمتناسب با و یعمل يها که راه يستن ینگاه ما ا گره یاهستند، آ یکدهم نز
  یم؟ا جو نکرده و را جست یرانا

در بافتار و کانتکس  شود، یطرح م يسمفدرال عنوان بهدو تفاوت هست. آنچه  ینا يانـ نه. م همایون
خطرناک است. ما، زبان را  ین. اانجامد یجداگانه م هاي يتاست، که کار آن به مل یطلب یتو هو یزبان
به آن صحبت  هک یاز زبان نظر صرف یرانی. ايمبدان یرانیفرد ا یک یتهو کننده يينتع توانيم ینم
 یفمذهبشان تعر يمردم را رو یاسالم ياست. جمهور یرانیکه به آن اعتقاد دارد، ا یو مذهب کند یم
 یرانا يهرکس را در هرکجا ید. ما، باکنند یم یفزبانشان تعر يدوستان مردم را رو ین. اکند یم

خواهد بتواند بکند.  یکه م يهر کارخودش  يکه به زبان مادر يمحق بدان ینصاحب ا کند، یم یزندگ
کند.  یزندگ يرکردينخواهد توانست با زبان غ یکس یگرد ين،در منطقه کردنش مثالًدر طرح فدرال، 

اند به جان  ها افتاده ها و کرد ها و عرب رکمندر کردستان عراق ت اآلن. یندبگو خواهند یهرچه م
 یرانا يها . استانيمعوض کن را مسئلهصورت  اصوالً یدخواهد شد. ما با ينهم هم یران. در ایکدیگر
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 باآنکه کند یفرق م ینداشته باشند، اما ا يمجالس شهر یدها با داشته باشند، شهر یالتیمجالس ا یدبا
 . يدکن يبندمرز یشما کشور را به لحاظ زبان

 آموزگار  يدجمش ينهکاب يوزارت اطالعات و جهانگرد يتکه شما مسئول یـ زمان طالعی
و خبرنگاران مطبوعات  یسندگاننو یکايسند مدیره يئتهمن عضو  يد،را به عهده گرفت
 یسخت بهها  شما دستخوش شوک شده بودند. آن یمدوستان قد یکا،بودم. در سند

شده  يا مسئول وزارتخانه یکا،سند شتيبانانپ يناز نخست یکیباور کنند  توانستند یم
 ینا یرشبه هنگام پذ یاآن سانسور و کنترل مطبوعات است. آ یفاز وظا یکیباشد که 
  ید؟نکته فکر نکرد ینمقام، به ا

 يرمنتظره،و غ یناگهان صورت بهآموزگار  يدرا، جمش يوزارت اطالعات و جهانگرد يشنهادـ پ همایون
من روبرو  یدبا سکوت و ترد يشنهاد،پ ینگذاشت. ا يانخانه شاپور غالمرضا با من در م یيهماندر م

در  ياسیس زبا يفضا یجاداما طرح ا یرم،پست را نپذ ینکرد که ا يه( هم توصيشد. همسرم )هما زاهد
ح را سه طر خواستم یم یراز یرفتم،پست را پذ ینا يار،بس تأملبود. من، پس از  قرارگرفتهدستور کار 

نگاران را  از آن روشن نبود و همه ما روزنامه يشببرم. اول مشخص کردن حدود سانسور که تا پ يشپ
 گرفتار کرده بود. 

. یراندر ا یبونو سوم انتشار همزمان هرالدتر یکاو سپردن آن به سند یرانخانه مطبوعات ا یجادا دوم
کشور جهان منتشر کنند.  ینهمزمان در چندروزنامه را  ینگرفته بودند ا يمتصم یبونهرالدتر یرانمد

. من فکر نندروزنامه اعمال نک ینرا بر ا يسانسور يچه یمحل يها بود که حکومت ینشرطشان هم ا
سد سانسور در  یختنآغاز فرور یران،بدون سانسور در ا هم آن ی،روزنامه معتبر خارج یککردم انتشار 

آن، از مطبوعات خواسته  موجب بهسانسور صادر شد که کشور ما خواهد بود. بخشنامه مربوط به حدود 
 هاي یر امور آزادند. اما دگرگونیدر مسائل مربوط به دربار و ساواک محتاط عمل کنند، اما در سا شد یم

 را نداد.  یگرشتابناک مجال تحقق دو طرح د

 ار وجود ابز شود، یم یکتاتورياز د يريسبب جلوگ يکـ آنچه در جوامع دموکرات طالعی
آزاد است. شما  یجمع يها و رسانه ها یهمثل احزاب، اتحاد ياسی،کنترل قدرت س

داشته  يااسپان يهشب ینظام مشروطه سلطنت یک یراندر ا توانيم یکه ما م گویيد می
داشتند  اي یشهها سرکوب شدند، اما چنان ر نهاد یندوران فرانکو، ا ياي. در اسپانيمباش

. یختندر یرا پ يکدموکرات يادهايمتشکل شدند و بن تسرع بهکه پس از مرگ فرانکو 
پادشاه  یکوجود دارد که  ينی. پس چه تضميستيمن یامکانات ينچن يدارا یرانما، در ا

 یلاتور تازه تبدیکتد یکبه  سرعت به ياسی،ابزار کنترل قدرت س يابمشروطه، در غ
 گرفت؟  توان یرا چگونه م يخطر ينچن ينشود. جلو

  وس وـوان کارلـبه خ رد،ـيمه وس بدهد و بـدرت را به خوان کارلـکه قـاز آن شـينکو پـ فرا همایون
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 ید. پس بايااند، دشمنان من بودند، نه دشمنان اسپان را ترک کرده ياکه اسپان یکسان»گفت:  يانشاطراف
 ينخستکشور را گشود. ن يها دروازه يهروح ینخوان کارلوس، با ا«. بتوانند به کشورشان بازگردند

و گذار  کارکردند باهم ها، ياليستاو و رهبر سوس یفاالنژ بود. ول يستفرانک یک يزاو ن یروز نخست
هم تجربه  یرانرا در ا يروند ينکه چن آن استمن  آل یدهساختند. ا يسرم یرا به دموکراس يااسپان
جامعه  ينهادها دونب یبه مشکل شما. بله. دموکراس رسيم یباشد، م یچقدر عمل ینکهاما ا يم،کن
 یرانکه در ا يستن طور ایناما  يست،ن یرپذ تحقق يرهآزاد و غ يها ها، رسانه احزاب، انجمن یعنی ی،مدن
فکر کرد که  یداست، نبا شده یرانو یو جبهه مل يفوجود نداشته باشد. چون چپ ضع يزهاییچ ينچن
 یمدن شمار یب يها سازمان ی،رسم اًبعض یحت یاو  يررسمیغ طور به. ما، یمندار یراندر ا چيزي يچهما 
منتظر فرصت  ها ین. اکنند یکه بتوانند کار م یکه مستقل از قدرت، تا آنجائ یینهادها یعنی. یمدار

چه رشد  یمدن ينهادها ینکه ا یدیمباز شد، د یکه فضا اندک یهستند. چنانچه در چند سال
 یاست مستعد. کاف ينیزم یران،. اشد يلتشک یکردند. فقط حدود هشت هزار انجمن صنف يريچشمگ

 يدخواه وقت آنتا آفتاب بر آن بتابد.  یمرا از سر آن بردار یاسالم يجمهور ينسنگ یهاست که ما سا
خارج از  ياسیس يروهاياست که ن ینمن ا یگرد يدواري. امروید یم ينزم ینکه هزاران گل بر ا یدد

فضا آموخته باشند و آن را با خود  یناز ا يزيچ ن،هم زد سروکلهسال بر  یکشور، باالخره پس از س
 ببرند.  یرانبه ا

 يافتماما فرصت خواندن متن آن را ن یدم،د ییدرجارا  يا عنوان مقاله يراًاخـ  طالعی .
  ید؟دموکرات شد يبرال. چرا ل«یمدموکرات شد يبرالچرا ل»بود:  ینعنوان ا

 يها . نشستیمکرد یجادا یرانحزب مشروطه ادفتر پژوهش را در  يشـ ما از حدود دو سال پ همایون
ها، مباحث گوناگون طرح  نشست ین. در اشود یم يلتشک یدر تاالر پالتاک بار یکدفتر، هر دو هفته  ینا
 يست؟چ یدموکراس يبرالپرسش مطرح شد که رابطه ما با ل ینا يش،. از دو سه نشست پشود یم

صفت  عنوان بهدموکرات،  يبرالاست که عبارت ل ینا ها يشنهاداز پ یکیاست و  یککنگره حزب نزد
 یبکه به تصو يدوارمدر کنگره به بحث گذاشته شود و ام یدبا ین،حزب، در منشور آن گنجانده شود. ا

: گفتيمشد.  یمنته یدموکراس يبرالل یفتعر يفرمول برا یک يمها، به تنظ بحث یانبرسد. جر
حق تجاوز به  یتاکثر یعنیارچوب حقوق بشر است. در چ یتحکومت اکثر يبه معنا يبرالل یدمکراس
مثل حزب  یپرسش مطرح شد که چرا حزب ینبحث، ا ینا یشنفر را هم ندارد. پس از گشا یکحقوق 

به  ید،ا یدهکه شما عنوانش را د يا دموکرات هستم؟ در آن مقاله يبرالمن ل گوید یم یرانمشروطه ا
 يبرالآنجا که ل يستيم؟طلب ن . ما کجا سلطنتیمطلبان دار است که ما با سلطنت شده اشاره ییها تفاوت

 ین. ایمرا برجسته کرد ها یزتما ینهست. ا یزتما یکدو  ینا ينکه ب یدیم. ما ديمدموکرات هست
و قدرت را  یمکه برگرد نبود ینما ا مسئلهما درست از بعد از انقالب آغاز شد. بعد از انقالب،  یشگرا

و  يممنشور حزب نوشت عنوان به يشسال پ 16که  یمبود يا تازه يزچ يجو و . بلکه در جستيریمپس بگ
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را  یناست، ا ينحاال که چن یماست. پس فکر کرد یدموکراس يبرالهمان ل   یندر عمل ا یدیمد بعداً
 . يمصفت حزب خودمان در منشور آن بگنجان عنوان به

 را قبول  يتب مشروطانقال یخواه، قانون اساس مشروطه یک عنوان بهـ شما  طالعی
 کند؟  ييرتغ یدکه با یدمعتقد یا یددار

. اما «يستن بردار يلتعط يتمشروط»انقالب مشروطه آمده است:  یـ در قانون اساس همایون
. پس تمام است. ما، البته از روح آن قانون شده يلتعطسال است در کل و جزء  یس يتمشروط

به امروز ندارد.  یربط اصالًاست و  يشپ صدسالون متعلق به . اما اصول آن قانيماستفاده کن توانيم یم
. ما، دو سه يستن یرانا یخطرح جدا از تار ین. البته ایمدار یگريبه طرح د يازن یرانا یندهآ يبرا ام

 دوشمان هست.  يرو ییبارهاو  یما وجود داشته يادن یندر ا یهزار سال

 خورده گره یکاهمچنان با آمر انیرسال قطع رابطه، سرنوشت ا یس رغم بهـ  طالعی 
ممکن  یکا،آمر یانتخابات ياز نامزدها یک کدام يروزيدر صورت پ کنيد یاست. فکر م

 باز شود؟  یکاو آمر یراندر مناسبات ا ییها گرهاست 

 یکاجنگ سرد، رابطه با آمر یاناست. از نظر من، تا پا يچيدهپ ياربس یکاـ رابطه ما با آمر همایون
 ها یکائی. آمرکرد یم یدهمواره ما را تهد يخطر شورو یرابود، ز یرانا یتموجود دارنده گهن ینتر بزرگ

را به ما  ساله هشت گجن یکرا هم که  ينخطر را از سر ما برداشتند، بلکه صدام حس ینا یهسا تنها نه
 ینکهکرد. احل  یکارا در عمل آمر یرانا یکمشکل استراتژ اصالً یعنیکرد، از صحنه برداشتند.  يلتحم
 ياستس گویم یکردند، درست است، اما من م یتها را تقو آخوند هاشان ياستبا س ها یکائیآمر گویند یم
ها  . و آنچه پس از آخوندماند یم یرانروند، اما ا یها م آخوند یراکرد، ز یترا تقو یرانا یتدرنهاها  آن
. از نظر مدل يحاتیمسابقات تسل به يازدارد، نه مشکل عراق، و نه ن ينه مشکل شورو ماند، یم

 یکائیآمر توانيم یگرفت، اما ما نم توان یهست که م یکادر آمر يزهاییچهم،  يو اقتصاد یاجتماع
از  ياري: چون بسيجمهور یاستر ي. اما در مورد نامزدهایکيمنزد ها یبه اروپائ يشتر. ما بیمبشو

 خواهم یاند و هنوز هم هستند، نم بوده اهخو يجمهور يشپ يها از دوره یکاما در آمر یدوستان حزب
 يها حل راهطرفدار  اصوالً. اوباما دهم یم يحمن اوباما را ترج ي،از منظر روشنفکر یها را برنجانم، ول آن
با  تواند یم یکه حت کند ی. او فکر مداند یچاره م ینرا آخر زور بهتوسل  يقتاًحقاست و  یپلماتيکد

. يرندکشور را بگ ینا یبرنامه اتم يجلو یران،تا با فشار مشترک بر ا يایدکنار ب ها یها و اروپائ روس
 یدست و بايانتخابات به ما مربوط ن مسئله یتدرنهاکمتر داشته باشد، اما  یانعطاف ينچن ينک مک یدشا

 . يممنتظر بمان

 مشکل  يگشا گره توانند یدو م یناز ا یک کدامبود که  ینمن ا یـ پرسش اصل طالعی
 باشند؟  یکاو آمر یرانا

  اتـاسـنبودم احس یلم که ماـخ بدهـپاس تمـخواس ینم يلدل ینن به اــ )با مکث و خنده(: م همایون
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 یراناست که ا یندر حال حاضر ا یکاو آمر یرانکنم، اما مشکل ا دار یحهخودم را جر یدوستان حزب
 لعادها فوق ینهکار هز ینا يبرا یرانا یرااست، که من سخت مخالف آن هستم. ز یاتم يحاتدنبال تسل

هم در اطراف  یمداخالت ضمناً یاسالم يخواهد داشت. جمهور يتیو امن يو اقتصاد ياسیس ينسنگ
هم با  یاسالم يدارند. مشکل جمهور یاسالم يمشکل را با جمهور ینا ها یکائی. آمرکند یم يادن
 ریکاآم یدرارت، خود را مورد تهدو محور ش یمرژ ييرمثل تغ یاست که با طرح مسائل ینا یکاآمر
 هاي ينکه تضم ترتيب ینا بههستم.  یاسالم يو جمهور یکامعامله بزرگ آمر یک. من طرفدار بيند یم

 یکاآمر مسئله ینرا هم کنار بگذارند. ا یمرژ ييرتغ يرنظ یداده بشود و مسائل یاسالم يالزم به جمهور
هم از  یاسالم ريکرد. در عوض، جمهو يمن خواهبا آ يخود ما است و باالخره کار مسئله يست،ن

شدند، با توجه به  يروزکه پ ها یدااست که هرکدام از کاند ینمن ا يدکند. ام نظر صرف یبرنامه اتم
تفاوت  ينهزم ینکه در ا کنم ی. تصور هم نميافتندراه ب ینبه ا یرناگز یکا،آمر یو خارج یمشکالت داخل

 شد. و اوباما با ينک مک يانم یاديز

 مردم نخواهد بود؟  یانبه ز یتدرنها یکاو آمر یرانا يانمعامله بزرگ م ینـ ا طالعی
و تداوم سرکوب  یاسالم يجمهور يتموقع يشترب يتباعث تثب تواند یامر نم ینا یعنی

 جامعه شود؟  تر یعو فشار و به عقب راندن سر

از  يشترشما ب يازهاين يشههم یعنیکه اقتصاد قلمرو کمبود است.  گویند یـ اقتصاددانان م همایون
 ینبهتر ینششما امکان گز ياست،. در سکند یهم صدق م ياستدر مورد س ین،امکانات شما است. ا

ه کمتر بد ینگز ی،کنون یطکمتر بد است. من، در شرا ینهگز یدنبرگز اصوالً ياست. سیدرا ندار ها ینهگز
 متأسفانهکشور.  يختنو از هم گس یرانا یهو تجز یتا حمله نظام دانم، یم یاسالم يجمهور يترا تثب

تحمل و  یدو با یمآورد سرخودمانبال را به  ینسبب خواهد شد که شب بماند. اما ما خودمان ا ینا
 يناما چن دادم، یم يحالبته من آن را ترج بود، یم يبهتر ینهگز ینه،گز ین. اگر در برابر ايمجبران کن

 يمبرسد که ما بتوان ییجا به یو افکار عموم یشناخت ه لحاظ روانب یدوجود ندارد. جامعه با يزيچ
 . يمرا داشته باش يبهتر ینهباالخره گز

 و استبداد خشک و خشن و تالش  یکه فشار داخل گوید یم یگريد یهـ نظر طالعی
 یناست و اگر ا یخارج یداز تهد یاسالم يشدن، حاصل ترس جمهور یاتم يبرا

سرکوب و خشونت نخواهد داشت و  يبرا يهیتوج یگرد یمبرود، رژ يانترس از م
 هموار شود.  یمخالف داخل يروهايرشد ن يممکن است راه برا

 یشمخالف است که بقا يلدل ینبه ا یخارج یدماندن است. با تهد یمرژ يبرا یـ موضوع اصل همایون
سرکوب خواهد کرد.  ترييشعمل ب يبا آزاد یبرداشته شود، حت یخارج ید. اگر تهداندازد یرا به خطر م

خواهد  یهرچه بتواند فشار خواهد آورد و کشور را به عقب خواهد برد و آن را امام زمان درهرحال یم،رژ
 کرد. 
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 زاده  امام»شما افتادم. شما،  یشباز سخنان د یبخش یاد يد،ـ از امام زمان گفت طالعی
از  ی. اما برخیدندعقب ماندن جامعه ما خوا یلاز موانع رشد و دال یکیرا  «يساز

زادروزتان، از شما  يناز مراسم هشتادم یدر لحظات کم دستدوستداران خودتان، 
از خودمان شروع  یدرا نبا یما هر تحول یا. آیدزاده ساختند و شما هم اعتراض نکرد امام
  يم؟کن

 عضو حزب ما نبود.  کس يچهسخنرانان  يانبلند(: در م يا خنده)ـ  همایون

 یشدر ستا ینده،دکترمهرداد پا يآقا یاخانم فرخنده مدرس،  مثالً. اما انمد یـ م طالعی 
 اما....  يد،هست یاحترام قابلاغراق کردند. البته شما انسان  يارشما بس

و هر  دهند یپس از مرگ، همه محاسن را به مرده نسبت م ها، یرانیبلند(: ا يا خنده بازهمـ ) همایون
 بود!  یشبد يهروح ینمعادل مرگ بود. ا درگذشته یهشتادسالگ. کنند یکرده فراموش م يکار بد

 کلنجار  يلیهست که با خودم خ ی. پرسشيدیمـ ناخواسته به صحبت مرگ رس طالعی
 نه.....  یامطرح کنم  یادارم که آ

 . يدـ مطرح کن همایون

 و کجا يچه روز دانيم یو نم کنيم یجهان را ترک م ینا جایی ي،ـ همه ما روز طالعی .
  ینجا؟در ا یا يدبگذران يهنآخر عمرتان را در م يروزها خواهد یدلتان م

به مرگ  شود، یم يشتراست. انسان، هرچه سنش ب يعیطب ياربس یـ صحبت مرگ صحبت همایون
از  یترس يچه شود، یم يشترکه ترسشان ب یگران. من، برعکس دشود یآن م یرفتنو آماده پذ تر یکنزد

. آدم باالخره يستن يمن جد يبوده است. مرگ هم برا انگار انگارنهمن،  یمرگ ندارم. همه زندگ
. به نوه دوم خودمان يرمبم یراندر ا دهم یم يحهم ندارد. اما مسلم است که من ترج ی. اشکاليردم یم

ام که پس از مرگ، مرا بسوزانند  گفته ی،درخشان و استثنائ العاده فوق ياست و دختر يدعاو يلکه وک
درست  ین،شد.... ا که هر جا يابان،ب یکپخش کنند. در  یرانبود، خاکستر مرا در ا يسرکه م ینهرزماو 

 است.  یرانمثل مردن در ا
 شهروند

 یجواد طالع: کننده مصاحبه

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیبرال کراسیدم گفتمان
 

 گذشته زمان به نگاهی یک تولدمان روزهاي ما همه همایون، آقايـ  آلمان صداي 
 یا و پشيمان هایتان کار بعضی از آیا کنيد می نگاه پيشين هاي سال به وقتی شما. داریم
  هستيد؟ مفتخر ها آن از بعضی به

 هم کند می نگاه نزدیکش گذشته حتی گذشته، به وقتی که یافت شود نمی را کس يچهـ  همایون
. کمتر سربلندي. تهس هميشه پشيمانی. سربلندي احساس گاهی هم و باشد نداشته پشيمانی احساس

 و بکنيم بهتر توانستيم می که معنا این به. شویم می پشيمان ازش که کنيم می کارهایی قدم هر در ما
 ام کرده زندگی در ها کار خيلی خيلی است، مسلم بله. بود بهتر کردیم نمی اگر اصالً ها وقت بعضی البته
 زندگی ولی. کردم نمی بود بهتر که بود ها کار خيلی. روزگار این در بایست دو عمر که گفت شاعر... که

 . نکردیم و کردیم می باید و کردیم و کردم می نباید که است کارهایی مجموعه زندگی. است همين

 پشيمان آن از و کردید شما که اي اجتماعی سياسی ـ کارهاي حاالـ  آلمان صداي 
  بودند؟ چه بپرسم دارم اجازه هستيد،

 سالگی 13ـ  14. شدم سياسی فعال کار وارد زود خيلی که است این اش اولين. ديارداریاختـ  همایون
 و سياسی هاي فعاليت دنبال رفتم بپردازم عادي زندگی به اینکه يجا به من و نيست ها کار این وقت
 افتاده هم جان به سياسی هاي گروه بود، شده اشغال ایران. بود اي آشفته مملکت خيلی هم موقع آن

 ترین بزرگ. شدیم کار این وارد من امثال و من که شد باعث ها این همه. بود کشور تجزیه خطر بودند،
 ظرفيت نه آگاهی، نه داشتم اطالع نه کردم، فراوان اشتباه کارهاي هم اینکه براي بود آن اشتباهم
 به که ردمک ها کار این صرف دراز هاي سال. افتادم عقب بسيار ام زندگی از و الزم فکري و اخالقی
 به این و. ماندم ایران در کابينه استعفاي از پس که بود این بزرگم اشتباه دومين. نرسيد نتيجه هيچ
  با بار سه حداقل و رفت دست از ام تیـهس و شد تمام زیرزمينی زندگی ماه 15 و زندان ماه هـس بهاي
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 . بود مرگباري باهاشت دومی، آن ولی. گذشت یخوب به خوشبختانه که شدم روبرو مرگ خطر

 همایون؟ آقاي چيست هستيد مفتخر آن به که آنچه ولیـ  آلمان صداي  

 مثل ایران، در کردم بار اولين براي که کار چند یک نيستم ناراضی زیاد ازش که کارهاییـ  همایون
 1332 از پس یعنی. شاهمحمدرضا گرفتن قدرت از پس هاي سال در يردولتیغ آزاد سندیکاي نخستين

 سلسله یک که بود جيبی هاي کتاب انتشار یکی. بود نویسندگان و نگاران روزنامه سندیکاي هک
 اختيار در ارزان يمتباق رمان و اجتماعی علوم و فلسفی ،یک درجه آثار و نفيس العاده فوق هاي کتاب
 روزنامه کرد، ایران مطبوعات وارد دراز هاي سال از پس بار اولين براي که صبح روزنامه یک. مردم

 و. بينم می جا همه را اثرش دیگر من بعد به آن از داد ایران نگاري روزنامه در اساسی تغيير و. آیندگان
 شده يلتشک ایران بيرون در که است سابقه بدون حزب تنها که سياسی حزب یک هم ایران بيرون در

 بحث تغيير به که است دهبو کمکی من اصلی کار شاید گذشته این از و است يداکردهپ ادامه و است
هم  تاریخ به هم ایرانی روشنفکران و سياستگران نگاه کردن عوض و. ام کرده ایران در سياسی

 اساسی هاي سوءتفاهم دچار ما که رسيد به نظرم اینکه براي. است ایران مسائل به هم و روزگارشان
 ایران روشنفکري جریان ام، پرداخته سياسی فعاليت به من که سالی 50ـ  60 این تمام در هستيم
 بينم می حاال که خوشحالم من. است بوده تاریخ عوضی طرف در ها فرنگی بقول گمراه، یکل به جریان

 حاال و دادند نشان را خودشان بودن نامربوط و بودن توخالی گذشته هاي بحث و است برگشته موج که
 ایرانی براي که است ليبرال کراسیدمو بحث شود می بيشتر طرفدارانش بروز روز که اساسی بحث
 در که کمکی. آینده حتماً مسلط جریان و است امروز هم مسلط جریان ولی است اي تازه چيز بسيار
 . ام داشته ام زندگی از که است شنوديخ باعث هم این ام کرده به نظرم زمينه این

 بحث نکرد ایجاد حد در فرمایيد می که ليبرال دموکراسی اینـ  آلمان صداي 
  ؟يداکردهپ هم زیادي طرفداران اینکه یا مانده یباق

 عاشورا پارادایم است؟ بوده چه ما پارادایم جامعه، در بکنيد عوض را پارادایم شما اینکه برايـ  همایون
 چند را ما سياست. کليدي روزهاي و پرستی شهيد و باشد مرداد 28 که اش سياسی معادل و است بوده
 یک باید بکنيد عوض را پارادایم این شما اینکه براي. کرد می روشن و تعيين اشاره چند و کلمه

 گفتمان. مسلط گفتمان بشود کم کم و بکند پيدا گسترش باید گفتمان این و بکنيد شروع را گفتمانی
 شده خيلی ها صحبت این است، نگفته کسی قبالً اینکه نه. است تازه ایران در بسيار ليبرال دمکراسی

 برابر در که بينيم می ما امروز. نکرد تجاوز روشنفکر چند حد از ولی. شد هم صدسال و است
 مبارزه پارادایم و طبقه بی جامعه پارادایم شهيد، پارادایم مذهبی، پارادایم مثل دیگر هاي پارادایم
 بسيار سائلم از یکی خب و. دارد جامعه در را بُرد بيشترین که است ليبرال دموکراسی پارادایم طبقاتی،
 سياست در است مذهب کننده يينتع نقش آن و. کند می حل دارد پارادایم تغيير این را ایران اساسی
 کارهایی این. بدگویی نه کرد، باید حمله نه برد، بکار باید زور نه. است اش اصلی پاسخ این که. ایران
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 گفتمان گسترش با ولی. دارد سعک نتيجه بسيار بسيار ها بدزبانی و حمالت این کنند، می دارند که
 کارش مذهب بدون ایرانی، جامعه که زنيم می توهم این به اساسی ضربه یک ما ليبرال دموکراسی

. است محفوظ جایش سر هم مذهب. گذرد می کارش همه مذهب بدون ایرانی جامعه نخير،. گذرد نمی
 هر حاال من. است اقيانوسی ييرتغ یک ها انگليس قول به. است تاریخی جابجایی یک من نظر به این
 البته. رود می پيش دارد چقدر این بينم می رسد، می ایران از که آنچه بخصوص کنم، می نگاه که چه

 جمهوري و اسالمی انقالب بخصوص ایم، گرفته صدسال این از ما که هایی درس گذشته، تجربه
 داده توضيح اگر شد، نمی شکافته گرا بود، نمی ها بحث این اگر ولی است کرده کمک بسيار اسالمی،

 هستم. خوشحال خيلی خيلی بابت این از من. رسيد نمیاینجا  به شد، نمی

 رویش هم دیگر سال 20 خواهيم می. تبریک با شدید، ساله 80 شماـ  آلمان صداي 
 و زاده تقی آقاي به را کتاب این شما. تجدد با کشاکش صدسال با برگردیم بگذاریم

 هستم، سرآمدگرا فروتنی و پوزش هيچ با من گویيد می وقتی. ردیدک پيشکش داور
  است؟ داور و زاده تقی آقایان مثل سرآمدانی منظورتان

 از پيش حاال. رود می بکار زیاد اليتيست باشيد کرده دنبال را آمریکا انتخابات اگر ها روز اینـ  همایون
ـ   ،ينک مک آنتيک خانم این کنار، گذاشته را مسائل این همه که بياید پيش اقتصادي شکستگی اینکه
 خيلی ها اینـ  است آمریکایی نژاد احمدي معادل او. اندازد می نژاد احمدي یاد به خيلی مرا خانم این
 سطح از که بود این منظورشان. است اليتيست اوباما باراک این بله که کردند می تکيه اليتيست روي
 از منظور. فهمد نمی را ها آن احساس و است تر باال آمریکا کوچک هايشهر اهالی از آمریکایی، اي توده

 چگونه ما. برسانيم جامعه اطالع سطح ترین پایين اندازه به را بحث سطح نباید ما که است این اليتيست
. ندارد کس يچه نداریم، دسترسی هيچ. نداریم تماسی هيچ مردم با ما. برسانيم مردم به را مطالب این
 خواهد می دلم که است این «هستم اليتيست من» از منظورم که است این. دارند ده توي ها وندآخ فقط
 جامعه. گردد گَنده سر از ماهی اینکه براي باشم داشته ارتباط جامعه سطح ترین باال با ام زندگی در

 این مردم بقيه .بشود درست باید اليت این. صدساله این در برد بين از و کرد خراب اش اليت را ایرانی
 را حساب حرف خودشان که است ممکن. زند می کی که بفهمند را حساب حرف که دارند را شعور
 مردم گفت می که بود جفرسون کنم می گمان. دارند را حساب حرف تشخيص شعور ولی بزنند نتوانند
 اینکه براي ولی. هست مردم در این. بکنند انتخاب را خوب قضات توانند می ولی نيستند خوبی قضات
 بکنيد صحبت سطح ترین باال در باید. بياورید پایين را خودتان سطح نباید بکشيد باال را مردم هم شما
 . مردم به رساند می فهميده که خودش فراخور به کس هر. رسيد خواهد مردم به او

 به توجهی بی مقدار یک گذشته به بازگشت با که کنيد نمی فکر شماـ  آلمان صداي 
 حرف مردم و کرد ایجاد را شکاف این واقع در که بود ها توده به عادي، ردمم

  فهميدند؟ نمی را روشنفکران
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 معنا این به. اليتيست هاي سياست بلکه نبود روشنفکران حرف کرد، ایجاد شکاف که آنچهـ  همایون
. کردید می رستد فيلم فستيوال بدهيد، گسترش کشور سطح در را سينما مثالً اینکه بجاي شما که
 خوب هاي فيلم بار یک اي هفته مردم و کردند می استفاده فستيوال این از معينی عده یک بعد خب
 و بود يمتق گران بسيار فستيوال ولی نبود مدارس توي موسيقی. رفت و شد تمام. کردند می تماشا

 هنوز من. ازش يدفهم نمی هيچی هم کس يچه و زیاد پول با کردند می دعوت هم را هاوزن اشتوک
 پزشک باید ها روستا به ما. کرد می ایجاد شکاف که بود ها سياست آن. ازش فهمم نمی چيزي هم

 بکنيم درست باید را آنجا اول. باشيم داشته تهران در را جهان پزشکی مرکز بهترین اینکه نه بفرستيم
 دارد، را جهان پزشکی مرکز بهترین که هم ییدرجاها. رسيد خواهد هم پزشکی مرکز بهترین به بعد
 ممکن. کردند می فکر عاميانه خيلی ایران روشنفکران اتفاقاً. کردند تربيت محله پزشک رفتند اول
. العاده فوق. شده بهتر خيلی حاال. بود پایين بسيار سطح ولی کردند می صحبت سلمبه قلمبه خيلی است
 باال و اند رفته پيش يقدر به. کنند می ایران اخلد در ایرانيان که کارهایی از کنم می تعجب حقيقتاً من
 . است افراد این به چشمشان مردم بقيه. اند آمده

 ما قصد که بودید نوشته يمرز برون نشریات از یکی در شما اخيراًـ  آلمان صداي 
 که یدرحال. کنيم جدا سياست از را دین خواهيم می ما. نيست خرافات و مذهب با مبارزه

 و يازنذرون و زیارت منطق با که دریابند باید ما مردم که گویيد می تجدد بکتا همين در
 ندارید، خرافات با مبارزه براي قصدي اگر. است همين روزگارشان شهادت، و دعا کتاب
  کرد؟ تفهيم را سياست از دین جدایی این شود می چطور

 مستقيم حمله و بدگویی با ما. مذهب به بگویيم بد ما که نيست این منظورم. نوشتم بد شایدـ  همایون
 مردم به وقتی ما. نيست بدگویی نيست، حمله مطلب کردن روشن ولی. بکنيم را کار این توانيم نمی

 نخواهد جواب دهد، نمی را شما جواب که اي اداره زاده، امام به بنویسيد نامه چه هر کنيد نگاه بگویيم
 مردم بدهند، انجام درست را کارشان ادارات این اگر که بود کرده شکایت آخوندي یک چون. داد
 يزچ همه به درماندگی از مردم یعنی. ایران وضع است وحشتناک. نویسند نمی نامه امامزاده به قدر ینا

 دارند یبرم اینکه ولی. فهماند مردم به شود می را این. اند شده متوسل هم چاه به. شوند می متوسل
 بدزبانی و حمله با ما که است بوده این منظورم. نيست درست کار این منظورم... و دهند می فحش
 . بدهيم انجام را کار این توانيم نمی

 نداریم درازمدت و مدت کوتاه مشکل ما: گویيد می کتاب همين در شماـ  آلمان صداي .
 این سياستمداري هر وظيفه که کنم می فکر ولی. است درازمدت همان   ما مدت کوتاه
 یک مدت کوتاه در باشد قرار اگر شما. بکند کارهایی یک هم مدت کوتاه در که است
  کرد؟ خواهيد چکار بدهيد، انجام کاري

  ما هاي مدت کوتاه همه که تـاس این براي نداریم، درازمدت و مدت کوتاه کردم عرض اینکهـ  همایون
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 است خراب جامعه کی اساس وقتی. است درازمدت مشکالت آن از. است ها درازمدت آن از ناشی
به  همه ها این. کند مراجعه امامزاده به باید رجوع ارباب و دهد نمی هم را کننده مراجعه جواب اداره دیگر
 هر ولی. بپردازیم باید همه به. نداریم درازمدت و مدت کوتاه که نوشتم جهت ینازا. شود می وصل هم

 اصالح را ایران سياست که است موقعی آلنا. کرد موقع همان   باید است الزم که کاري آن موقع،
 ایران سياست اینکه براي ولی. شد خواهد گرفته پيشرفتی هر جلوي هست، وضع این تا چون. بکنيم

. کند می پيدا ارتباط باهم اش همه که بينيد می بعد. بکنيم عوض را ایران فرهنگ باید بکنيم درست را
 اشاره ضعف هاي نقطه آن به باید. بکند تغيير گفتمان یدبا بکنيم، عوض را ایران فرهنگ اینکه براي
 عمل با تفکر قدرت بر مذهب استيالي این از باید را روشنفکران اول. کرد روشن را مردم و کرد

 به کنند می شروع وقتی ما روشنفکران ترین روشن که است چيز ترین بد این. کرد آزاد سياسی
 مذهبی توده طرف به چشمش یک. است مذهب طرف به ههميش چشمش یک ایران، درباره اندیشيدن

 به مردم مذهبی توده. چيزي ينچ هم نيست. کنيد فراموش را مردم مذهبی توده این. است مردم
 ها، آخوند بين کرده تقسيم را زمين کرده، بيرون هد از را آخوند ایران تاریخ همين در ها بار اش، موقع
 کنيم می مجبور را این ما. بدهد انجام تواند می درست را کار همه توده این. آورده دوباره را آخوند

 مردم توده. نيست طور ینا نه. داند نمی و فهمد نمی توده این کنيم می خيال اینکه براي. بد ینشگز به
 باید منتها گوید، می دروغ کی گوید می درست کی دانند می شناسند، می را خودشان منافع دارند، شعور

 . بکنند انتخاب آزادانه بتوانند که کرد اهمفر شرایطی

 شد، کنده زمين از اقتصاد که یهنگام درست ایران در گویيد می شماـ  آلمان صداي  

 بر را ما است سال هزار چندین که نيست فرهنگی همان   این. زد زمين بر را ما فرهنگ
  ؟داشته نگه استوار زمين

 و اعتقادات و ها آئين و ها رسم و ها ایده وسيع طيف یک ،گویيد می شما وقتی فرهنگ خير،ـ  همایون
 این. چيست منظورتان بگویيد باید گویيد، می ایرانی فرهنگ وقتی شما. است ذهنی هاي عادت

 که است رادیکال اسالم. است سياسی اسالم فرهنگ این زد، زمين به را ما گویم می من که فرهنگی
 خودش دامن زیر هم را ها آتئيست. آورد خودش دامن زیر هم ار ها مارکسيست روزگار هاي شگفتی از

 داریم ما که مذهبی. نيست آخوند فقط. نيست مذهب فقط ایرانی فرهنگ ولی. زد زمين را ما این. آورد
 همه که دارید مملکت در امامزاده تا هزار ده شما وقتی. حقيقتاً نيست دین این. است مذهبی فولکلور
 ما مذهبی فولکلور آن. ندارد ها حرف این به ربطی دین جاي هيچ و نيست دین نای اند، معجزه صاحب

 فرهنگ خيلی ایرانی فرهنگ. است ما فرهنگ فاسد گوشه مذهبی فولکلور این و. زد زمين به را
 در امروزي هاي رگه خيلی که هستم کسانی جزو اتفاقاً من. دارد خوب چيزهاي خيلی و است وسيعی
 اندیشه آغازکنندگان از یکی ما حقيقتاً و است شگفتی اسباب که. اند يداکردهپ دمانخو فرهنگ و تاریخ
 پایه یک که ملتی اولين. باشد داشته ليبرال سنت ایران که کردم نمی فکر اصالً. دنيا در هستيم ليبرال



138 

 

 
 هاي بيشمار یک زندگانی و پرسش

 آن در که ملتی تنها. شناخته را فرد مسئوليت اینکه براي هستند ها ایرانی است گذاشته را ليبرال سنت
 ها ایرانی چيست، همه و هستی و جهان مسئول بلکه است خودش مسئول فقط نه انسانی فرد زمان

 هم ناگزیر دانيد می هستی جهان مسئول را انسان کنيد، می قبول را مسئوليت شما وقتی خب،. هستند
 دارند تازه که جمشيد تخت هاي نوشته گل این. بودند شده قائل و. بشوید قائل برایش حقی باید

 نشان خب است، تا هزار سی که یدرحال نشده، ترجمه بيشتر تا هزار سه دو متأسفانه کنند، می ترجمه
 ها، کارگر به دادند می حقوق نبود، برده کس يچه. مردم با کردند می رفتار آزادمنشانه چقدر که دهد می
 بودند، کار صاحب بودند، رئيس ها خانم دادند، می حقوق بعد ماه چهار و ماه پيش چهار باردار هاي زن به

 هم ها یونانی خب. هستيم ليبرال سنت آغازکنندگان از ما نتيجه در. بوده تمدنی ينچ هم یک
 در را ما آنچه بله،. ما فرهنگ در هست درخشانی چيزهاي خيلی که است این. آوردند را اش آزادي
 . است ما فرهنگ از بخشی که بود مذهبی فولکلور آن و فرهنگ زد زمين 1357 سال

 80 هواي و حال این در شما. دارید زیادي عالقه شعر به شما ایم شنيدهـ  آلمان صداي 
  کنيد؟ می زمزمه را شعري چه سالگی

 . خوانم می ها روز این دارم شعر چندینـ  همایون

 دارید عالقه خيلی ینکها مثل هم خيام بهـ  آلمان صداي . 
 فریدون؟ چرا حاال. فریدون به راجع هست شعري یک. فردوسی به بيشتر همه از ولی بلهـ  همایون

 هم فردوسی بيت آن آمد، که فریدون بعد. ام آورده آنجا در را فریدون و نوشتم اي مقاله یک ها روز این
  آمد

 بایستگی به باران چو را جهان
  است الزم جهان براي باران که قدر همان یعنی
  ستگیشای به دانش چو را روان
 من ذهن در گردد می طور ينهم شعر این... است روان شایسته دانش که طور همان یعنی
 . برسد عقلش به چيزي ينچ هم یک انسانی است ممکن چطور اصالً

 اگر است؟ طور ينهم. دارید دوست خيلی هم کالسيک موسيقی شنيدمـ  آلمان صداي 
 گوش آن به را یکی سرنوشت یا قهرمانی شادي، بتهون، سمفونی سه از باشد قرار

  دارید؟ دوست بيشتر را کدام ،اآلن بدهيد
 و باخ. رسيدم بتهوون به و کردم شروع چایکوفسکی و ریمسکی کورساکف با اول منـ  همایون
 را برامز خيلی من. ام يرکردهگ یوهانس برامز در است سالی شصت یک. کردم کشف بعداً را موتسارت
 مالر البته. بدهم ترجيح دیگري بر توانند نمی کدام يچه که است شاهکارهایی چهارتا هر و. دارم دوست

 انتخاب را بتهون که باشد الزم اگر خالصه. اند گرفته را برامز کار دنبال مقداري یک هم سيبليوس و
 خيلی خيلی به نظرم اروئيکا آن سومی، آن ولی است، جهانگير خيلی اش نهم سمفونی اینکه با بکنيم،
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 ـ پيکار با رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران 2بخش 
 

 
 

 

 یانه در جنگ و صلحخاورم
  

  جناب آقاي داریوش همایون درود بر شماحسين مهري ـ 
 همایون ـ درود بر شما

  است زیر عنوان  شده چاپآقاي همایون، یک نوشتاري از شما حسين مهري ـ
خوانيم که نخستين جنگ الکترونيک  در ابتداي مقاله می«. خاورميانه در جنگ و صلح»

امان، رژیم صدام  آسایی هماهنگ و بی هاي برق حرکتتاریخ نظامی در گردبادي از 
حسين را درهم شکست. ماشينی که بر سه دهه ترور و کنترل توتاليتر بر منابع و مردم 

و براي درهم نوردیدن  یختفروربود عمالً این ماشين در سه هفته  شده ساختهعراق 
کنم  فکر میا اینج آن سه لشگر آمریکائی و انگليسی بس بود. جناب همایون، در

 . اند یختنیفرورهاي توتاليتر پوسيده و  تان ناظر بر این است که چه اندازه حکومت سخن

شان خير متأسفانه. ولی موضوع این است که تکنولوژي جنگ اگر در دست یک  همایون ـ همه
ن هم بود رهبري مصمم قرار داشته باشند ـ البته تکنولوژي نه به این درجه ولی در دست امثال کلينتو

شود گرفت. یعنی عراقی که  ین تکنولوژي جنگ چه نتایجی میولی اگر یک رهبري مصمم باشد از اـ 
شد  ها می بينی همه پيش در اختيارش بود و آن يزچ همهسال حکومت کرده بود و  30ـ  25به هر حال 

 بين از ترتيب این به ...شود؛ و شود؛ ویتنام می اش، که بله عراق گورستان سربازان آمریکایی می درباره
هاي  . منظور من از این عبارتی که اشاره فرمودید، بيشتر این بود که به این کسانی که در ماهرفت

را راه  سروصداهاگرفتند و آن  کردند و آن نتایج را می ها را می بينی پيش از آغاز جنگ آن پيش
گيرند تند نروند. انسان باید  می هایشان داوري يشپانداختند یادآوري بکنم که در نتایجی که در  می

شود آشنا باشد و در نظر بگيرد و از روي احساسات و  واقعيات جهانی را که پيوسته دارد دگرگون می
هاي پيش از رویداد و پس از  هاي تبليغاتی قضاوت نکند چون اگر بعد قضاوت ها و جنجال سخن رسانه
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هاي  اي را که شما فرمودید، البته رژیم ولی آن نکته اش نشود. آن را مقایسه بکند باعث شرمندگی
شود.  تر می هاي کنترل کامل گذرد تکنيک توتاليتر سرنگون کردنی هستند. متأسفانه هر چه می

شود و  هاي کنترل بر کشورها هم تکميل می رود تکنيک که تکنولوژي جنگ پيش می طور همان
توانند به آزادي برسند. این یک مسئله  نمی ییهاتن بهها در خيلی جاهاي جهان سوم خودشان  ملت

خواهند کاري براي کشورشان انجام بدهند و  یک ناظر مسئول، به کسانی که می عنوان بهاست که باز 
به این نيستند که سخنی بگویند که دیگران را خوش بياید یا مورد حمله نباشد، ما باید  خوش دلفقط 

وجه خودشان توانایی سرنگون کردن رژیم صدام حسين را  يچه در نظر بگيریم. مردم عراق به
شمار، از جمله سه جنگ که بر  گذشت و اگر صدام حسين اشتباهات بی می طور ينهمداشتند. اگر  نمی

شد، تا پایان زندگی خودش و احتماالً تا پایان زندگی آن پسر  مردم عراق تحميل کرد مرتکب نمی
گفت و  هم هيچی نمی کس يچهبچاپد و بکشد و از بين ببرد و  توانست مردم عراق را اش، می جانی

هاي  داد. منظورم این نيست که همه رژیم اش ادامه می خرید و او به زندگی دنيا هم نفت عراق را می
فاسد و توتاليتر را باید با نيروي خارجی و لشگرکشی از بين برد. منظورم این است که باید در مواردي 

ها. خوشبختانه در همه موارد کار به لشگرکشی  ستفاده کرد به سود آزادي ملتاز عامل بيگانه ا
کشد، مثل افغانستان و عراق، حقيقتاً هيچ  کشد و نباید هم بکشد ولی در موارد معدودي که می نمی

 ام.  اي است که در نوشته خودم یک کمی روي آن اشاره کرده بود و این نکته چاره دیگري نمی

  اید در این نوشته و آن  قاي همایون، به پدیده دیگري توجه کردهآحسين مهري ـ
درنگ پس از فروریزي صدام حسين  اید که بی در عراق است. گفته ومرج هرجانفجار 

اما این شادمانی در بسياري از عراقيان دیري نپایيد و  فراگرفتشادمانی سراسر عراق را 
اید که، عراقيان پس از چهل و  گفتهدر بيشتري با احساسات ناموافق درآميخت و بعد 

هر یافتند ولی آزادي در  آزادشدهپنج سال کودتاهاي نظامی و دیکتاتوري بعثی، خود را 
و چپاول در ابعاد باورنکردنی همراه شد. و سپس اشاره کردید  ومرج هرجفاصله با  بی جا

سازمان دادن و اند که همه قدرت انتلکتوئل خود را در  که بر آمریکائيان خرده گرفته

ها موضوع  انگليسی سال آور که به گفته یک ناظر نظامی اجراي یک نقشه جنگی بهت

و اندیشه کافی درباره رویدادهاي  هاي نظامی خواهد بود گذاشتند پژوهش در دانشکده
 در عراق.  ومرج هرجپس از صدام نکردند. درباره انفجار 

اینجا  شود به آن کرد. منظور من بيشتر هاي گوناگون می ههمایون ـ این اتفاقی که در عراق افتاد، نگا
کنيم و به تأثيراتی که  اي که در آن زندگی می بود به سطح فرهنگی منطقه يهنانمانم هم توجه جلب

بخشد و شيرازه جامعه را و آن خميرمایه و آن  یک رژیم فاسد و سرکوبگر روي اخالق اجتماعی می
است البته  داده يروکشد. آنچه که در عراق  می ینجاهاابرد و کار به  می اخالقی جامعه را از ميان مالط

و چپاول و ویران کردن در هر شورشی و انقالب  ومرج هرج. انتظار گذرد یدرماز هر انتظار بدي 
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رود. ولی موارد بسياري هم بوده است که چنين اتفاقاتی  بزرگی، فروریزي ناگهانی یک رژیمی می
سرنگون شدن رژیم پادشاهی در انقالب اسالمی که احتماالً یک خانه هم چپاول نيفتاده است مثل 

نشد در سراسر ایران و یا موارد بسيار کم بود که اصالً کسی به یادش نيست، یا در اروپاي شرقی تمام 
اي از وحشيگري روبرو  و اتفاقی نيفتاد. در عراق ما با یک درجه یختندفرورهاي توتاليتر  این نظام

ها و  ها و ویران کردن بيمارستان شود داد. مثالً ریختن به بيمارستان تيم که هيچ مانندي نشان نمیهس
  کشيدن تجهيزات پزشکی، مثالً ماشينی که به قلب یک بيمار وصل است، یا دیاليزي یا هر چه، این

توانست  چپاول کردن و مردم را به مرگ رها کردن، هرگز سابقه نداشت و در تصور کسی هم نمی
اند. حاال مدارسی که  اند و خراب کرده بيشتر این مدارس را مردم ریخته اآلنبگنجد. یا مدارس عراق، 

شد که مردم  خواندند یا باید درس بخوانند. و موزه عراق. باور نمی درس می آنجاهاي خودشان در  بچه
 ز ميان ببرند. هزار سال تمدن را به این صورت ا 5ها و ميراث تاریخ  بریزند به موزه

اش  ما باید این را در نظر بگيریم که خب، یک چنين اتفاقاتی پس از یک رژیم توتاليتر، فروپاشی
بياورد و از پيش باید به فکر چاره بود. ولی به همان اندازه اهميت  وجود بهممکن است این وضع را 

سئوليت در نظر گرفتن منافع باید توجه بکنيم که چه اندازه عنصر اخالقی، عنصر مسئوليت، قبول م
ها باید خرج  کنم ما ایرانی که اصرار می قدر ینااي غایب است. و  عموم در این فرهنگ خاورميانه

اي بيرون بيایيم و سرنوشت خودمان را نبندیم  خودمان را از خاورميانه جدا بکنيم و از عوالم خاورميانه
 جا ينهمتواند سقوط بکند، از  کرده است و می به این کشورها، این فرهنگی که به این درجه سقوط

اي کردم براي تأکيد بيشتر بر اینکه چه چيزهایی در این فرهنگ   است. من این موضوع را بهانه
بينيم، نه به آن اندازه  ميهنان خودمان داریم و می اي از آن را در هم اي که متأسفانه پاره خاورميانه

قدر الزم است که ما از این عوالم بيرون بيایيم. این اشکاالت را خوشبختانه، ولی به هر حال هست، چ
ببينيم در دیگران و خودمان و پند بگيریم و در خودمان تصحيح بکنيم و از بين ببریم. ایران متأسفانه 

هم خوب نيستيم و  قدرها آناست که هر چه هم ما خوب باشيم ـ که البته  قرارگرفتهاي  در منطقه
تماس ما با  اگرچهها  اریم ـ در کنار این مردمان پایين خواهيم رفت و زندگی با آناشکاالت زیاد د

ها کم است، زندگی در آن فضا روي ما اثر بد خواهد بخشيد. خاورميانه یک منطقه جغرافيایی  آن
تعریف درستی از خاورميانه ندارد. مرزهایش معلوم نيست ولی یک فضاي فرهنگی،  کس يچهنيست. 

این  آورتر تأسفنکته  اش را در عراق دیدیم. اي است که ما نمونه زننده هنی و یک روحيهیک حالت ذ
اند در بيمارستان، در دبستان، در دبيرستان، و این  اند. ریخته است که، مردم این کار را کرده

گوید که  م میاند، حاال ادارات دولتی را آد ها را از بين برده اند. ميزها و کتابخانه ها را کرده وحشيگري
اند، هم  کند و این مردم این کار را کرده کينه داشتند به حکومت، ولی انسان به بيمارستان حمله نمی

در  الدن بندر ميان پویشگران صدام حسين و  یانشانصدا همخودشان، هم تمام کشورهاي عربی، هم 
گویند،  کنند. هر چه می میاي روي مسئوليت خود مردم عراق درنگ ن ها ذره روشنفکران ایرانی، این
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ها  نظمی شد، این چپاول ها کاري کردند که عراق دچار این بی حمله به آمریکا است؛ بله، آمریکایی
به دست مردم عراق نيست. که خودشان ریختند این کار را کردند، به گردن آمریکا است  يتشمسئول

 که جلوي هر بيمارستان یک تانک نگذاشت! 

بينی کرده است که از هر بيمارستانی  رتشی رفته است جایی را گرفته است و پيشکجاي جهان، کدام ا
باید با نيروهاي زرهی دفاع و نگهداري کرد؟! اما شما اصالً یک صدا در جهان عرب نشنيدید که 

آوري به سر خودشان آوردند. مسئوليت وجود ندارد. احساس شرم وجود  بگوید این مردم چه کار شرم
شوند. این روحيه  اندازند به گردن دیگر و راحت می کنند، تقصيرش را می کار میندارد. همه 

باید خودمان را از آن دور بکنيم و روي ادبی که لقمان  اي است که ما می اي است. این روحيه خاورميانه
م که بله، ای ایم یا خوانده ها نباشيم. ما بسيار دیده آموخت، یاد بگيریم و دچار این روحيه ادبان یباز 

ها رفتند وزارت نفت را نگهداري کردند ولی موزه را نگهداري نکردند! خب، آمریکایی ناچار  آمریکایی
شود عراق را اداره کرد؟ فردا  است یک دو سه سالی این کشور را اداره بکند. بدون پول نفت چگونه می

فالن بيمارستان نگهداري  ميرند خواهند گفت از نفت ما نگهداري نکردند از مردم از گرسنگی می
اي نيست. مسئله این است که  ها اصالً مسئله ها خواهند گفت. ولی این معلوم نيست چه وقت آنکردند. 

المثلی است در  بينی نيست. یک ضرب افتد و در جنگ چيزي قابل پيش در جنگ هزار جنایت اتفاق می
جنگی است. در اولين برخورد نظامی این گویند، در جنگ، نخستين تلفات نقشه  ها که می ميان نظامی

دهد. اما این جنگ به خاطر  روي می نشده بينی  يشپشود براي اینکه هزاران امر  نقشه جنگی تلف می
خوبی برآمد. اما  به بينی پيش  يرقابلغاش بسيار قابل مالحظه بود و از عهده اتفاقات  پذیري انعطاف

بينی کرد. ولی در دنياي عرب حداکثر اتفاقی که افتاد  شجنگ چيزي نيست که بشود پيامدهایش را پي
بوده که من شنيدم که گفته است ما  نگار روزنامهاز نظر هشدار دادن و عبرت گرفتن، یک صداي 
گویيم و از صدام حسين و وزیر اطالعاتش نام برده  قربانی دروغ هستيم و دائماً به خودمان دروغ می

نيدم که اظهار شرمساري بکنند که ما ریختيم این کارها را کردیم یا است، همين. اما یک کلمه من نش
سال  24اندازند تقصير آمریکا. ضمناً به دوستانی که  ها ریختند این کارها را کردند. همه را می عراقی

طرفدار انقالب  یلاواسال است چون این دوستان در  22افتد، البته  است لفظ توطئه از زبانشان نمی
قوط صدام ها مثل این دوستان بالفاصله گفتند بله س ، ولی بعد گفتند توطئه بوده. حاال سوريهم بودند

کرد. فرار از واقعيات و روي آوردن  ال رژیم عراق به این زودي سقوط نمیحسين توطئه بوده است وا
ان بود که ام بيشتر از نظر هشدار دادن به مردم خودم اي که روي آن تکيه کرده به افسانه. این نکته

اینکه به دنبال انداختن  يجا بهآید،  اینکه در هر موقعيت ناپسندي که براي ملت ما پيش می يجا به
ها، اول مسئوليت خودمان را بشناسيم ببينيم  ها و سوري مسئوليت به گردن دیگران باشيم، مانند عراقی

ما مسئوليتی در مقابل خودمان و ایم؟ حاال دیگران مسئوليتشان هر چه. ولی  آیا ما درست رفتار کرده
 اي است که ما را گرفته است  دیگران داریم یا خير؟ این اولين شرط رها شدن از این مرداب خاورميانه
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 و اميدوارم مردم ما خودشان را از این خالص بکنند.

  آقاي همایون، این دید شما درباره خاورميانه در چند جاي دیگر نوشتار حسين مهري ـ
کنيد  گویيد که: خاورميانه مردابی است و سپس اضافه می می ییدرجااست.  شما بارز

گسسته جمعيت، فشار بر منابع کاهنده آب و خاک؛ نظام آموزشی  که، رشد عنان
تهی، فرهنگی که موتورش تبليغات سياسی و مذهبی است و هرگونه آفرینندگی را  ميان

هاي  اید که، جامعه ه است و افزودههاي عربی را بيمار کرد ها جامعه زند؛ این پس می
اید که، درد اصلی  کنند و آنگاه گفته عربی تقریباً از دم، ناخویشکارند؛ درست کار نمی

ها رفته است و زیستن در  زدگی است و دوپارگی تا ژرفاي جامعه ها مذهب این جامعه
هاي عربی  اي از جامعه دروغ و فساد را مزمن کرده است. نقدهاي بسيار تند و گزنده

 آقاي همایون!

ها حق ندارند  همایون ـ براي اینکه هر جا ما نشستيم و هر چه خواندیم دیدیم که گفتند آمریکایی
بایست به حال خودش گذاشت و این کشورها را نباید  بروند به عراق و مداخله بکنند و عراق را می

کري خواهند کرد. ولی در ها خودشان و مردم خودشان باالخره یک ف درشان دخالت کرد. این
اي، با یک عادات  خاورميانه ما با یک موقعيتی روبرو هستيم با یک ساخت اجتماعی، با یک روحيه

ام. در دنياي پس  گذارد این را به حال خودش رها بکنيم. من چند مثال در این مقاله زده ذهنی که نمی
آن جنگ موسولينی مردم و سربازهاي  روي داد، در 35ـ  1934از جنگ ایتاليا و حبشه که در سال 

دیگر  بار یکها را  ها را. چون حبشی حبشی را به گازهاي سمی بست و توانست شکست بدهد حبشی
در پایان قرن نوزدهم شکست داده بودند. و از آن به بعد فقط سه بار در دنيا گازهاي سمی در جنگ یا 

ها بر ضد خاورميانه یا مردم افریقاي مسلمان  ربهاي جنگی به کار رفته است. هر سه بار را ع موقعيت
عبدالناصر مردمان و سربازان یمن را در آن جبهه یمن به گاز سمی  60بکار بردند. در یمن در دهه 

خواست بخشی از چاد را که منابع مختصر زیرزمينی  بست. ده سال بعد ليبی در چاد لشگر کشيد و می
گازهاي سمی بکار برد، و سرانجام صدام حسين که بر  نجاآدارد به خاک خودش ضميمه بکند و در 

هاي خيلی بزرگ بکار برد.  ضد ایران و بر ضد مردم خودش بارها و بارها گازهاي سمی را در مقياس
شود. این تحول  بينيم اگر به حال خودش رها بشود، دائماً بدتر می اي است که ما می خب این منطقه

ها و  کنند، معنایش هر چه فروتر رفتن در روحيه از آن صحبت میهاي عربی  طبيعی که در جامعه
ترین، و بعد از آفریقا، واپس  اوضاع و احوالی است که این منطقه خاورميانه عربی را خطرناک

است. براي اینکه آن سيستم آموزشی و تبليغاتی که همه  داشته نگهترین منطقه جهان کرده و  مانده
آشامی و نفرت هستند، این ریاکاري که به نام همبستگی  ایدئولوژي خونهم زیر نظر دولت پرورندۀ 
اندازد، این مردابی که  بيند و همه تقصيرها را به گردن دیگران می ها نمی عربی هيچ اشکالی در جامعه

شود، سياستی که جامعه را  مگر به بدي دگرگون نمی چيزي يچهدهد و در آن  خاورميانه را تشکيل می
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صاحب امتيازات بمانند، و  چنان آنماندگی براي اینکه یک گروه کوچک و موروثی  رد و عقبدا نگه می
است و  یزترر خونو  تر خطرناک مراتب بهاش از خودش  طوري کرده است که جایگزین احتمالی

ها  هاي عربی را از دم ناخویشکار کرده است. و هيچ جاي این جامعه تر است، این جامعه مانده عقب
کشور( با  22ام این توده عظيم انسانی )خاورميانه عربی( را ) کند. من یک مقایسه کرده کار نمیدرست 
ميليون جمعيت دارد و یک کشور متوسط اروپایی  40ـ  30ميليون جمعيت با اسپانيا که  280نزدیک 

 يپا به، گاز و درآمدهاي سرشار همه آننفت، با  همه آنميليون تن با  280است. توليد ناخالص این 
ها را یک گروه روشنفکر عرب در سازمان  گویم، این رسد. و این آماري که من می می زحمت بهاسپانيا 

کتاب بدرد  هم يرواند. در یک روز اسپانيا معادل یک سال همه کشورهاي عربی  ملل متحد تهيه کرده
ها  م کتاب بر آنشوند حقيقتاً نا هایی که در کشورهاي عربی چاپ می شود. کتاب خور چاپ می

ها عقب هستند و  این جامعه قدر یناتوان گذاشت. پر از دروغ و فحش و مزخرفات هستند.  نمی
ها گوش بکنيد، از ده تا کلمه دو تا سه  زده. شما به سخنان روزانه عرب هایی هستند مذهب جامعه

از حواله دادن به سرنوشت اش صحبت  ها است. همه تایش الحمداهلل و ماشاءاهلل و انشاءاهلل و این حرف
و تقدیر الهی است. یک مشت انسان بدبخت روي ثروتمندترین مناطق جهان، در این بيچارگی فقط 

دیگر. هيچ پيشرفت دیگري جز در افزایش جمعيت  چيز يچهکنند و  جمعيت خودشان را زیاد می
خودمان را پاک بکنيم از این اي است که ما باید سعی بکنيم  اند بکنند. این جهان خاورميانه نتوانسته

 فرهنگ و شيوه تفکر.

  در روزنامه  1340هاي  آقاي همایون، در یکی از نخستين سالحسين مهري ـ
نوشتيد، در باب عراق تفسيري از  شما هر روز تفسير می آنجااطالعات زمانی که در 

اي است  لهشما خواندم که در آن آمده بود که عراق نمایشگاهی از نژادها. این تنها جم
توان چندان به ترکيب  که از آن مقاله به یادم هست. منظور شما این بود که نمی

تان اشاره کردید که اکنون در عراق سه  ارگانيک این جمعيت دل بست. اکنون در مقاله
اند که اکنون بر سر قدرت در مبارزه با یکدیگر نيز با سُنّيان و کردان و با  گروه شيعيان
رگيرند و مانند همه بنيادگرایان بيش از منطق برنده، به کارد برنده عقيده آمریکایيان د

اند احتماالً در کار بوده  کرده جا ينهمدارند و دست جمهوري اسالمی در جنایاتی که تا 
ها بکشد. و اگر فردا نيروهاي خارجی از عراق بيرون  تواند به بيش از این است و می

ه عراق بارها در آن شسته شده است در انتظار این هاي خونی ک بروند یکی از حمام
 زیاد یکی از بسياري. احتمال بهکشور خواهد بود و 

بمانند و اینکه هر چه زودتر  آنجاها چقدر باید در  ها و انگليسی همایون ـ بحث بر سر اینکه آمریکایی
 ما را ها صحبت این تمام ...باید خارج بشوند و همان فردا باید بروند، و عراق باید دموکراسی بشود

 یک از است مرکب عراق. است نمایشگاه همان اوالً که است این عراق واقعيت ولی. شنویم می
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سال احتماالً  80هم بيش از  عمرش از و است شده يلتشک انگلستان ميل به و فشار با زور به ترکيبی
نساختند و  باهمها  هستند، و اینها  ها هستند، عرب گذرد و کردها هستند، شيعيان هستند، سنّی نمی
ها  اند و از اختالفات این اند و رفته هاي گوناگون عراق آمده زندگی نکردند. رژیم باهمخوب  وقت يچه

اند. در همه تاریخ عراق هم یک اقليت سُنّی بر  ها را به جان هم انداخته اند و آن کرده يبردار بهرههم 
 این کشور حکومت کرده است. 

ها بروند خب دیگر رژیم صدام حسين نيست که با کشتار و با زندان و  ها و انگليسی ر آمریکاییامروز اگ
در عراق جوان هست که یا  قدر آنبا زنده به گور کردن مردم، با بریدن دست و پا و زبان و گوش، 

د کشور را اند یا زبانشان بریده است که وحشتناک است، با این ترتيب بتوانن گوششان را از دست داده
ریزند به سر یکدیگر و آن حمام خون راه خواهد افتاد و همدیگر را  . در نتيجه میدارند نگهیکپارچه 

خواهند کشت تا دوباره یک دیکتاتوري دیگري برقرار بشود یا اینکه عراق از هم بپاشد و  قدر آن
بکنند و یک  عناصر مختلف جمعيت به نبرد مسلحانه بپردازند و به همسایگان هم لشگرکشی

شود فکر کرد، خارج از  طور معقول می اجرا بشود. راهی که براي عراق به آنجاسناریوي دوزخی در 
ها کاري نداریم.  اینکه افراد معينی دوست داشته باشند خوشنام باشد و سياسی درستکار باشد، ما با این

اي  ومند، در یک دموکراسیهاي محلی نير راه عملی این است که در عراق یک نظام فدرال، حکومت
شود دموکراتيزه کرد. در  تدریج و در یک فضاي دمکراتيزه شده و عراق را از همين امروز می که به

هایی از خود مردم، یا قبایل، معتمدین محل، اشخاص خوشنام  سطح شهر، در مناطق که حکومت
جمع  باهمورد و عناصر مختلف منطقه به انتخاب مردم، حاال به هر صورتی که ممکن باشد، روي کار آ

بياورند و امنيت این حکومت در دست نيروهاي  وجود بهتدریج  بشوند و یک حکومتی در آن کشور به
کند، دیگران را سعی خواهد کرد از  خارجی باشد و اگر اسلحه در دست هر گروهی بيفتد، فرقی نمی

در همين مدت هم الزم نيست که  تدریج نظام دموکراتيک در کشور ریشه بگيرد بين ببرد، تا به
شود انتظار داشت که در  باشند. ولی موضوع این است که نمی کاره همهنيروهاي انگليسی و آمریکایی 

مثل صدام حسين، عراق در عرض شش ماه، یک سال، تبدیل به یک  آشام خونغياب یک دیکتاتوري 
د، متأسفانه این نياز به مداخله همزیستی کنن یراحت بهدموکراسی بشود و عناصر مختلف جمعيتش 

، منظور این نيست که در هر موقعيت مشابهی، هر جا که دیکتاتور بود، ما گویم یم بازخارجی دارد. 
وجه  هيچ هها را آزاد بکند. نه، ب باید اميدوار باشيم و آرزو بکنيم که یک نيروي خارجی بياید و آن

ین صورت سرنگون بشوند چنانکه در جنگ عراق و نيست. اتفاقاً اگر یکی دو رژیم به ا طور ینا
هایی  افغانستان شدند، تأثير مثبتی خواهد بخشيد به کشورهاي دیگري که دچار چنين دیکتاتوري

هستند و به مردم دلگرمی خواهد داد و یک فشار دیپلماتيک و اقتصادي و تبليغاتی خارجی هم 
ها را  ها مستلزم این است که ما موقعيت همه این ها را عوض بکند. ولی تواند کمک بکند و وضع آن می
حمله نکند،  کس يچهکه هستند بينيم و روي تبليغات و روي وجاهت ملی چيزي بگویيم که  چنان آن
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تر از همه که این مقاله زیر تأثير آن گذاشته شد، این بود که ما به  قضاوت نکنيم. مسئله مهم
شود، از نظرگاه یک ایرانی به آن نگاه بکنيم. ما الزم  ط میهایی که به یک صورتی به ما مربو موقعيت

اي نگاه کنيم. خاورميانه وقتی  نيست از نظرگاه روسی، فرانسوي یا آمریکایی یا عرب یا خاورميانه
ها نگاه نکنيم. از یک نظرگاه ایرانی نگاه بکنيم. نظرگاه  گویم بدون احساس ناراحتی. از این نظرگاه می

هست و اتفاقاتی که در پيرامون  يرامونمانپهایی که  ین است که چگونه ما از موقعيتایرانی متوجه ا
است، چنانکه در  داده يروبرداري بکنيم. آنچه که در عراق  افتد، به سود ملت ایران بهره ما می

را افغانستان روي داد، از این نظرگاه ایرانی به سود مبارزات مردم ایران بوده است. دست مردم ایران 
تواند نيرومندتر بکند به شرطی که ما بتوانيم از  در برابر جمهوري اسالمی نيرومندتر کرده است و می

آن استفاده بکنيم و شایستگی استفاده از آن را داشته باشيم. به هر حال، از لحاظ خود مردم عراق مثل 
 د.بهتر است از آنچه که در گذشته بو مراتب بهمردم افغانستان، وضع امروز 

  است  آمده يشپاید: براي مردم ایران فرصتی  تان نوشته در پایان تحليلحسين مهري ـ
که مبارزه با رژیمی را که هر چه بکند به زیان اوست شدت ببخشند. حکومت اسالمی 

خواهند بدهد شکست خواهد خورد و اگر ندهد به  اگر به آمریکائيان امتيازاتی را که می
ها  تر خواهد شد و این دو صورت بحران درونی رژیم سختخطر خواهد افتاد. در هر 

و سرانجام جناب آقاي همایون، این تحليل شما با  همه به سود مبارزه مردم است.
 اشارتی به یک کنسرت موسيقایی ختم شده است. بفرمائيد که دليلش چيست؟

ن به اخبار دنيا همایون ـ این یک تجربه شخصی بود. من بعد از اینکه یک ماهی چشم و گوش م
رسيدم به مناظر کربال و نجف و تظاهرات مردم  کم کمکردم،  دوخته بود و خبرهاي جنگ را دنبال می

قدري دیگر از حدود  در بغداد و جاهاي دیگر و مناظري که دیدم حقيقتاً دلم را به هم برآورد و اصالً به
زدم و با کمک  از آن حيطه خبري بيرون میشدم و گاه  زده دلاي بود که  قدري خاورميانه خارج بود، به

گير و شاید تا حدي کار را  این دستگاه کنترل از دور تلویزیون که چقدر چيز خطرناکی است و وقت
است در فرانسه و آلمان  arteزدم به یک برنامه پهلویی که نامش  کند، گاهی گریزي می آسان می
رد، و در یکی از این روزها که از نجف و کربال هاي فرهنگی خيلی خوب دا دهند و برنامه نشان می

پناه بردم، رسيدم به یک کنسرتی. یک ارکستر سنفونيکی هست به نام ارکستر  arteگریختم و به آن 
جوانان گوستاو ماهلر. و این ارکستر جوانان گوستاو ماهلر از نوازندگان جوان اروپایی از کشورهاي 

کنند. آن بار پير بولز  آیند و این ارکستر را رهبري می تلف میاست و رهبران مخ شده يلتشکگوناگون 
یک آهنگساز اولترا مدرن فرانسه است و آوانگارد فرانسوي است و من با کارهایش آشنا هستم و 

کرد. من از موسيقی خود بولز  بود که در لندن به کنسرتش رفتم، او رهبري می 67بار هم در سال  اول
المللی و آن  ، و این کنسرت بينزبان یآلمانزد در یک شهر  اي که می قطعه آید ولی زیاد خوشم نمی

رهبر ارکستر فرانسوي و یک اثري که نه فرانسوي بود نه آلمانی، به ناگاه من خودم را در یک فضاي 
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دیگري یافتم. آن کنسرت آن روز، یکی از صدها کنسرتی بود که هر روز در یک گوشه اروپا اجرا 
من دیدم که فضاي ما و دنياي ما متأسفانه هنوز دنياي همان مناظري است که من در  شود. و خب می

دیدم و این دنيا که با فاصله دو ثانيه از این ایستگاه تلویزیون به آن  آنجاهاکربال و نجف و بغداد و 
این  حظهل یکتواند دنياي ما باشد. و طبيعی است که  ایستگاه تلویزیون منتقل شد، دنيایی است که می

آرزو در من پيدا شد که کاش دنياي ما این بشود. ما از آن دنيا خودمان را بيرون بکشيم و بيرون 
که من در یک  طور ينهمغيرممکنی هم نيست. حقيقتاً  چيز یکبياوریم و وارد این دنيا بشویم. و 

عقل سليم خودش  نگاه کردم و کمتر کسی است که در باهماي این دو تا دنيا را  مقایسه چند لحظه
بتواند آن اولی را ترجيح بدهد، خب ملت ما هم درست نگاه بکند به موقعيت خودش، و درست نگاه 

هایش را  هایش را جابجا بکند و سليقه تواند اولویت راحتی می گذرد، به کند به آنچه که در جهان می
منطقه و در کشور خودمان و  کنيم در آن زن داریم زندگی می همب بجا بکند. ما در یک ابتذال دلجا

. در چنين سطحی باور دهد یمدر آن روي  صدبارجزئی از جهانی هستيم که این اتفاقات روزي 
به د کار بکنند که عضو چنين ارکستري بشوند و یک کسی مثل بای خيلی... ها شد که این جوان نمی
ها چيزهایی نيست که یک  کنند این می ها اجرا ها را رهبري بکند. و این قطعاتی که این بياید و این ولز

ها کار  ها سال آهنگساز در نصف روز بنویسد و بدهد به یک نفر بياید بخواند و معروف بشود. این
ها وارد  کنند روي این قطعات. و یک دنيا دانش و تجربه و احساس و حساسيت و بينش در این می
خورد. یک  ی بود که دیدم به این نوشته میتواند دنياي ما باشد. این آرزوی شود. خب این می می

تر براي این  اي به بهانه عراق و چه پایانی مناسبت اي بود در ستایش گریز از جهان خاورميانه نوشته
 آن روز. يزانگ دلنوشته از آن اجراي بسيار بسيار 

  آقاي همایون، از شما بسيار سپاسگزارم.حسين مهري ـ 

 يمُهر حسينـ  ایران صداي رادیو

 2003می 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تازه سیاسی فرهنگ و جامعه یک برآمدن و تظاهرات موج

 

 و کشورمان دیگر شهرهاي از تعدادي و تهران گذشته شب چند حوادثـ  نيمروز 
 در را شماري یب هاي پرسش مردم، ميان به دانشجوئی  هاي مقاومت و مبارزات سرایت
 نگذاشت باقی تردیدي هيچ حوادث  این. است آورده پيش آینده حوادث روند گیچگون
 حکومت يهعل  سياسی وسيع حرکت یک به هم صنفی اعتراضات ترین کوچک که

 هزینه پرداخت و سرکوب امکان از عميق هاي نگرانی ابراز اما. شود می بدل اسالمی
 و نتيجه به مقطع این مبارزات هآنک بدون جوانان و دانشجویان صف از یژهو به سنگين 

 اي درجه چه شدن برآورده. نيست یپوش چشم قابل شود، ختم سياسی لمس قابل دستاورد
 شان مرحله این مبارزات یده يجهنت به را مردم تواند می سياسی  مطالبات و انتظارات از

   دارد؟ نگاه اميدوار کماکان

 رژیم سرنگونی از کمتر چيز يچه یابد گسترش دانشجویان رهبري به مردمی جنبش اگرـ  همایون
 هاي اعتراض براي و صنفی فرمایيد یم چنانکه تظاهرات این. کرد نخواهد خرسند را  آنان اسالمی
 سرکوب امکان. رسند می شان تحمل پایان به دارند که است مردمی خشم فریاد  نيست؛ جزئی

 روز هر رژیم این زیر در که مردمی ولی بود اهدخو درکار نيز انسانی سنگين هزینه  و هست تر گسترده
 از گذشته دهه دو در چنانکه باشند، آن پرداخت آماده است ممکن پردازند می تري سنگين  هاي هزینه

  . ایم بوده شاهدش خاوري اروپاي تا جنوبی  امریکاي

  تماس کشور خارج گروهی هاي رسانه با داخل از دائم که کسانی سوي ازـ  نيمروز 
 جنبش سالگرد چهارمين ـ تير هژدهم تا اعتراضات  این شود؛ می گفته گيرند می

 مردم و است داشته وسيعی  بازتاب سخنان این. داشت خواهد ادامه ـ دانشجوئی
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 فکر آیا. کنند  می تير 18 اعتراضی تظاهرات در شرکت آماده را خود ایران در بسياري
 روز این در وسيع تظاهرات برگزاري از جلوگيري به قادر اسالمی حاکمان کنيد می

   شد؟  خواهند

 دو ولی گرفت کم دست باید نمی قدرت برسر ماندن به را آن اراده و رژیم سرکوبگري قدرتـ  همایون
 ها آن. دارند حداکثر زور بکار بردن در که آشکاري محدودیت نخست،. کند می کار ها آن زیان  به عامل
 استفاده تظاهرکنندگان به حمله نه و تظاهرات ميدان کردن تنگ براي بيشتر انتظامی، نيروهاي  از حتا
 منفور که رژیمی از دفاع در ها آن و است مردم با انتظامی نيروهاي دل که دانند می زیرا کنند  می
 رژیم با خود یاروییرو در ایران مردم دوم،. رفت نخواهد بيشتر معينی حد تا هست نيز یتشاناکثر

 اي سازنده عامل مردمی، جنبش از یکائیآمر مقامات ترین باال صریح پشتيبانی. اند یافته شتريبي  جرات
 اسالمی جمهوري مقامات تبليغات. ندارد لزومی آن درباره یروئ کم هيچ و است کنونی موقعيت  در

 تيکدمکرا جنبش یک عنوان به امریکا پشتيبانی از تنها که تظاهراتی دادن جلوه یکائیآمر  براي
 افزوده جسارتشان بر یابند اطمينان بابت این از بيشتر هرچه مردم. کند می «آتش پس» است  برخوردار
 نکته هستند مرداد 28 عوالم در هنوز و رژیم تبليغات يرتأث زیر که مخالفی سخنگویان آن. شد  خواهد

 همسو ایران ملی منافع با المیاس جمهوري مورد در امریکا ملی منافع که دانند می مردم. اند يافتهدرن را
 پشتيبانی داد، روي خاوري اروپاي در آنچه مانند برعکس. بينند نمی آن در اشکالی هيچ و است شده 
. بدهد  رژیم سرکوبگري گسترده دستگاه در برابر برهنه مردمی به را الزم اضافی قدرت تواند می امریکا 

 بيرون در ایرانيان که است پشتيبانی این به مردم يناناطم داشتن نگه دارد اهميت زمينه این در آنچه
  . شد خواهد بيشتر پشتيبانی بگيرد تر باال مبارزه هرچه که نيست تردید. باشند مؤثر آن در توانند یم 

 یعنی نظر مورد لحظه به رسيدن براي قوي، و باتجربه رهبري یک ضرورتـ  نيمروز 
 را مردم حمایت و حرارت و شور حفظ و هماه یک تقریباً مقاومت  ادامه و تير 18
 این از دالوري با که مردمی و کنندگان اعتراض  از بسياري. گرفت ندید توان نمی

 و حمایت از را خود انتظار و مندند گله  یکپارچه رهبري نبود از کنند، می دفاع مبارزات
  . کنند نمی مخفی خارج سوي از تر گسترده ارتباطات

 به یا داد خواهد پرورش را رهبرانش مبارزه. آورد می وجود به را مبارزه که نيست ريرهب اینـ  همایون
 همراه که نيازمندیم محلی گسترده سطح در رهبري شبکه یک به ایران در ما. آورد خواهد  صحنه
 جا ره در و بيرون و درون ارتباط برقراري ،رسانی یآگاه به باید ما بيرون در. گيرد می شکل دارد  مبارزه

 به و بپردازیم آزاد دنياي هاي حکومت و عمومی افکار روشنگري پيگير تالش یک و مبارزان، ميان 
 همه از محلی رهبري شبکه یک نيزاینجا  در و برسانيم ایرانی منابع از مادي هاي کمک درون مبارزان 
  . بينيم می داریم هم را آن گرفتن پا که است الزم ها گرایش 

 مستقر ایرانی هاي تلویزیون و رادیو یعنی گروهی هاي رسانه آميز موفقيت نقشـ  نيمروز  
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 ها خانه از شدن خارج به مردم تشویق و ها مقاومت ها، درگيري اخبار  انتقال در آمریکا در
 پليسی نيروهاي به دست آنان سرکوب از جلوگيري  در و دانشجویان از حمایت و

 دستپاچگی به را حکومت به وابسته  شجوئیدان نهادهاي و حکومتی دستگاه حکومت،
 و ایجاد در بيرون  نيروهاي «تحریک و دخالت» بر مرتب ها آن خود. است انداخته
 این در کشور خارج نيروهاي نقش آیا . کنند می تکيه ها آرامی نا و مبارزات این هدایت

 از نقش این ،اینکه یا  است ارتباطی وسيله و پشتيبانی قواي صورت به تنها اعتراضات
   رود؟ می تر فرا بُعد این

 صورت ایران در طبعاً اصلی مبارزه و است پشتيبانی اساساً بيرون نقش شد اشاره چنانکهـ  همایون
 ایران در مردم بسياري. گرفت کم دست نباید را آن ارتباطی جنبه یژهو به نقش این ولی . گيرد می
 شدن نيرومند با. بگيرند بهره رسد می بيرون هاي رسانه از که هایی يهتوص و ها آگاهی  از توانند می

 در. یابند می درون در مبارزه بردن يشپ در تري گشاده دست نيز بيرون مخالفان اعتراضی،  جنبش
 کشور درون در ایران مشروطه حزب پنهانی شبکه به ایران در تن ها صد هفته یک از  کمتر همين
  . اند پيوسته

   وقایع مورد در خود بيانيه در پزشکی علوم و تهران دانشگاه اسالمی انجمنـ  نيمروز 
 را داخلی هاي رسانه و مطبوعات تعطيل جمله از حکومتی  هاي دستگاه عملکرد اخير،

 و سراسري تعطيل به اشاره با بيانيه یندر ا . اند کرده معرفی وقایع این اصلی مسئول
 اذهان خود خودبه امر این : »است هآمد داخلی هاي رسانه و ها روزنامه شبه یک

 قانون واالي  مفاهيم به اعتقادي که کند می ییها رسانه صداي به معطوف را جستجوگر
 عينه به توان می روزه چند این در را آن تأثير که شود می این نتيجه و. ندارند اساسی

 آزاد ردادخ دوم جبهه به وابسته مطبوعات چنانچه کنيد می فکر یاآ .« کرد مشاهده 
 اعتراضات از حمایت در را مردم و گرفته را دانشجویان  خشم جلو توانستند می بودند، می

   سازند؟ مردد دانشجوئی

 آن. شدند می تظاهرکنندگان بلندگوي یافتند می انتشار امروز اگر مطبوعات آن بهترینـ  همایون
 برد بی موقعيت در پيش سال شش از اسالمی جمهوري. زند می ندیدن به را خودش  اسالمی انجمن
 تفاوت،. بود می رژیم پایان شد می سرکوب چه و کرد می عمل هایش نوید به چه خرداد  دوم. است بوده
  . روند می چائوشسکو راه بر سردمداران ظاهراً. است پایان چگونگی  در تنها

 نشان قبل ماه چند از خرداد دوم جبهه هاي تئوریسين هاي تحليل پيگيريـ  نيمروز 
 بر تأثيرگذاري به قادر آنکه بدون و کرده بينی پيش را ییها لحظه چنين ها آن دهد، می

 این در آنچه اما. کشيدند می را مردمی اعتراضات  و ها ناآرامی انتظار باشند، اوضاع
 نيرو این استراتژهاي از چند تنی که است  نظري تدارک کند، می جلب را توجه ها تحليل
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 از جمله. بينند می ها لحظه  این با مواجه در سریع تاکتيک تغيير براي جاریانح جمله از
 اميدوار  وي که مجلس از دوخردادي نمایندگان یجمع دسته استعفاي ساختن عملی
 به هایی ياستس چنين آیا . بکشد کابينه وزراي به همچنين استعفا این ابعاد است،
 در نيست؟  دو خرداد مقطع مانند مردم يها نارضایتی برموج سوارشدن تدارک مفهوم
 اعتماد بود خواهند قادر خود حرکات کردن تر رادیکال با طلبان اصالح آیا صورت این
 پيش ماه یک که اي مصاحبه در حجاریان  نمایند؟ پر را رهبري خالء و جلب را  مردم
 مشت «فيدس دستکش»    نباید دیگر ها خردادي دوم است، گفته صراحت به داده انجام
  . باشند «خاردار هاي سيم پوشش براي استتاري پيچک» یا آهنين

 احوال و اوضاع در خردادي دوم مقامات استعفاي. است گذشته ها استراتژي این خرداد دومـ  همایون
 موقعيت در را رژیم که ندارند عالقه هيچ و اند چسبيده خود مقامات به ها آن. رود نمی انتظار  کنونی
 لحظه در بيشتر شان همدست رقيبان از بسياري همراه ها آن گيري کناره. کنند تر ناتوان کنونی  پرخطر
  . داد خواهد روي کشتی  غرق

 عدم را اصالحات شکست علت و خود ضعف ترین بزرگ ها خردادي دومـ  نيمروز 
 رد گوید، می حجاریان. دانند می خود هاي سياست پيشبرد  در آمادگی عدم لذا و تشکل
 «پائين از فشار» از استفاده براي و شد اکتفا  «باال از یزن چانه به تنها» ساله پنج این

 یده سازمان براي تالش از موجی ها تحليل این موازات به . نگرفت صورت یده سازمان
 به توجه با. شود می مشاهده کشور خارج  و داخل در «جدید هاي ائتالف تشکيل» و

 مورد و مشترک و محوري اي مطالبه  و شعار مستلزم ضرورتاً ادياتح و هر ائتالف اینکه
 در خود طرفداران روي  که را ها خردادي دوم ،«خواهی جمهوري» شعار آیا است، توافق
 حساب  خيلی شعار این نمودن محوري و انداختن جا در کشور خارج اپوزیسيون ميان
 خواهد مقطع این در مردم یاعتراض جنبش رهبري یعنی مطلوبشان نقطه به کنند، می

   رساند؟

 است؟ جمهوري یک حتا و اسالمی جمهوري یک مردم خواست آیا که دید باید می نخستـ  همایون
 ها آن براي مبارزه مرحله در کم دست حکومت شکل و خواهند می آزادي مردم دید توان یم  که آنجا تا

 جدول اواخر یعنی اش، شایسته يجا به ایرانيان بيشتر براي حکومت شکل موضوع . ندارد يتاهم
 پادشاهی و جمهوري که اند دریافته تلخ تجربه به زیرا خواهند می آزادي مردم . است رفته ها اولویت
. شود بهتر درجه دو یکی اوضاع که نيست این مردم براي موضوع. است استبداد  معنی به آزادي بدون
 طنين بيرون، مخالفان در همراهانشان و خردادیان ومد براي که هستند کلی  دگرگونی در پی ها آن

  . نيست برگشتنی و است رفته بيرون خرداد دوم دست  از رهبري. دارد مرگ

 وردـم در رداد،ـخ دوم ههـجب نام صاحب رانـگ تحليل از دیگر یکی تبار علويـ  نيمروز  
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 رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران پيکار با

 

 دوم جبهه برد، می نام نيرو سه از طلبان اصالح نظر مورد  ائتالفی نيروهاي ترکيب
 سياسی عرصه در فعاليت وي. خواه جمهوري  نيروهاي و مذهبی ـ ملی نيروهاي خرداد،
 تر صحيح به عبارت یا اساسی  محور و داند می نيرو سه این به محدود تنها را ایران
 و کنونی  سياسی فروپاشی با مخالفت را «جدید و بزرگ ائتالف» این مهم شرایط

 وي خود گفته به که نظمی. شمرد برمی «آن نظم حفظ با مراهه اصالح براي تالش»
 یا «جمهوري» پذیرش آیا . نماید حفظ باید را خود بودن «دینی صفت »
 طرفدار الئيک  خواهان جمهوري که است ییبها آن دینی باصفت «يساالر مردم»

   ردازند؟بپ قدرت بازي به ورود به خاطر بایست می خردادي دوم طلبان اصالح با ائتالف

 نجات حل راه از یروشن به آنان از بسياري. است همين بيرون در خواهان جمهوري معمايـ  همایون
 و انقالبی دوران ائتالف به بازگشت و ها خودي حلقه کردن تر بزرگ طریق از پرتگاه در افتادن  از رژیم
 و شوند، می سرکوب که ردمیم براي خواري غم و آرامش، بر يدتأک همه. کنند می هواداري  آن از پس

 باال گفتاورد. برگردند ها روز آن به که است آن براي داخلی جنگ و تجزیه و ومرج هرج از  ترساندن
 این ها آن مشکل. شنویم می اسالمی جمهوري مشروط موافقان از هم بيرون در که است همان  درست
 توان نمی را کنونی سياسی روپاشیف جلو دو، و نيست بردار اصالح اسالمی جمهوري یک،  که است
 غيرخودي و خودي چنبر از و بپيوندند مردم به دارند وقت هنوز درون و بيرون در ها نيرو این . گرفت
  . بيایند  بيرون

 عمالً دهد می نشان گذشته روزه چند گسترده اعتراضات روند که گونه آن اماـ  نيمروز 
 مدافعان و خردادي دوم نيروهاي نظر مورد فائتال ظرفيت از  تر فرا بسی مردم مطالبات

 دوم مقطع مانند درست ـ. است کشور خارج  خواه جمهوري اپوزیسيون صفوف در ها آن
 ششم مجلس و وي کابينه  خاتمی، توان از تر فرا بسی مردم مطالبات که 76 خرداد

 تغيير  خواهان صراحت به ها آن مردمی پشتيبانی نيروي و دانشجویان ـ بود اسالمی
 اجتماعی حيات و سياسی قدرت در دین دخالت قطع و آن کليت در کنونی نظام

 نيروهاي و حکومت از بخشی با خود پيوند به دنبال هنوز که خواهانی جمهوري . هستند
 با ـ تئوري و نظر در حتا ـ رودروئی حاضرند آیا سياستند،  در دین حضور طرفدار
 را خود صف و جهت موقع به توانست خواهند  ها آن کهاین یا بپذیرند، را مردم مطالبات

   دهند؟ تغيير

 به یروزافزون خواهان جمهوري. دید را ییها شکاف توان می اکنون هم ها آن صفوف درـ  همایون
 که سازد می تر مطمئن را آنان ایران در تحولی هر. پيوندند می رژیم براندازي و فروپاشی  هواداران
 در حتا. ندارد مالی ـ سياسی مافياي از پشتيبانی با تفاوتی عمالً حکومت طلبان اصالح با  همکاري
 پشتيبانی برسر سخت اختالفات شاهد ما باشند برخوردار همفکري از باید می که سياسی  هاي سازمان
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 که حالی در شود می بلند پشتيبانی به آنان از ییصداها. هستيم اعتراضی جنبش در برابر  سکوت یا
  . اند فرورفته خرداد دوم سکوت  در اندیگر

  آزادیخواهی جنبش بار خشونت سرکوب از جلوگيري کنونی مقطع درـ  نيمروز 
 موجب شکاراآ یالله حزب و امنيتی پليسی، نيروهاي  به دست مردم و دانشجویان
 وظيفه این قبال در خارج نيروهاي. شد  خواهد ها خيابان در مردم بيشتر حضور گسترش

 اقداماتی چه دانشجویان  و مردم سرکوب از رژیم دست بيشتر هرچه بستن یعنی مهم
   دهند؟ انجام باید

 دو شدن کشته به لحظه این تا که تظاهرکنندگان سرکوب که است این ما همه اميدـ  همایون
 در ما. نيانجامد اعتراضی حرکت گرفتن سستی به است انجاميده تن ها ده افتادن  زندان به و دانشجو
 این پشتيبانی به هم گروه مان مسلکی و حزبی هاي بستگی و خود کردن فراموش  با باید می بيرون

 هاي خانواده به و برانگيزیم تظاهرکنندگان از دفاع به را جهانيان عمومی افکار  و برخيزیم تظاهرات
 باید ها آن. دارد نفراوا اهميت تظاهرکنندگان به روزه هر الزم اطالعات رساندن . کنيم کمک ها آن

 بيرون سياسی فعاالن و ها رسانه. گيرد می صورت تحوالتی چه حرکتشان  با ارتباط در که بدانند
  . باشند داشته پشتيبانی عمليات این در  اي عمده سهم توانند می

 آیا خارج در داخل، مبارزات از گسترده پشتيبانی نيروي یک آوردن فراهمـ  نيمروز 
   نماید؟ تسهيل را دمکراسی از دفاع در وسيع اتحاد  یک ایجاد شرایط تواند می

. نيست عمل اتحاد براي خوبی انگيزه حرکتی بی و خاموشی. دهد می روي مبارزه در يزچ همهـ  همایون
 موقعيتی بازاندیشی به وادار بيرون در را ها گروه و افراد ترین ميل بی از بسياري دارند ایران در  مردم
 از بسياري شدن ربط یب فرایند این از هيچ ما. سازد می تر ربط بی پيوسته را آنان دارد که سازند  می

 ما. اند نداده دست از را ها فرصت همه ها آن. نيستيم خرسند سياسی يها گروه در خود مخالفان 
 افرهنگب تازه سياسی جامعه یک گذاري پایه در بلکه است درگرفته که پيکاري در تنها نه  توانيم می

  . کنيم همکاري بينيم می آزاد کشورهاي در که نوینی سياسی 

  نیمروز با مصاحبه

 2۰۰3 ژوئن 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طلبی تجزیه های گرایش و ها زمینه
 

 شما بر درود سوئيس، در همایون آقاي جنابـ  مهري حسين . 
 . شما بر همایون ـ درود

 ها قوميت درباره که اي مقاله ناسبتم به خواستم می همایون، آقايـ   مهري حسين 
 با و شما نظر به اینکه، نخست. کنم مطرح شما با زمينه این در پرسش چند اید نوشته
 گرایش و زمينه آیا اید، داشته دولت در خاصه شما که اي تجربه و ها آگاهی به توجه
 مکک عناصري و عوامل چه اصوالً و دارد؟ وجود ایران در یراست به طلبی تجزیه
  گرایشی؟ چنين به کنند می
 هم سياسی عامل که است سياسی و اقتصادي و فرهنگی عوامل کنند، می کمک که همایون ـ عواملی

 اقوام از داریم یيکیموزا یک ما ایران، در. خارجی مداخالت به هم و گردد یبرم کشور داخلی وضع به
 زبانان عرب ینشانتر تازه. اند کرده زندگی باهم سالی هزار 3 یک ها این که مختلف هاي زبان با مختلف

 3 حدود همان   از بقيه ولی ایران به اند آمده پيش سال سيصد دویست و هزار از که هستند خوزستان
 سو این به نوزده سده از زبانی هاي تفاوت ولی. سرزمين این در اند زیسته باهم بيشتر و پيش سال هزار
 بوده اي انگيزه هميشه مردم عمومی شدن باسواد. سازي ملت رايب است بوده اي زمينه دنيا همه در

 فرهنگی متوسط طبقه و روشنفکر طبقه یک اینکه براي. زبانی و قومی هاي تفاوت بر تأکيد براي است
 اي پاره در و خودش منطقه در بدهد گسترش را مادري زبان که شود می مند عالقه این و شود می پيدا
 طور ينهم. است داشته زیاد هاي نمونه پدیده این نوزدهم قرن در. کشد می سازي ملت به کار این ها جا
 طبقه و روشنفکران افتاد، اتفاق بيستم سده طول در مردم توده شدن باسواد با هم ایران در ما، قرن در

 ورتص به و بکنند ادبی زبان را شان يمادر زبان که شدند مند عالقه طبعاً ایران اقوام فرهنگی متوسط
 باسوادي این که بودند مند عالقه و بودند شده باسواد خودشان اینکه براي بياورند بيرون گفتاري زبان
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 عوامل وقتی ولی. است طبيعی خيلی تحوالت این و خودشان مادري زبان در بکند پيدا تعميم
 و حکومت سرکوبگري و ها فشار وقتی شود، می اضافه آن به افتادگی عقب و ها محروميت اقتصادي،
 عوض مسئله صورت وقت آن کند، می تأثير خارجی مداخالت که یوقت گذرد، می حد از هایش ستمگري

 . گيرد می اوج طلبانه تجزیه تمایالت مختلف محافل در کم کم و شود می

 گریز نيروهاي که بودیم شاهد بيستم سده بيست دهه حدود از یعنی بيستم، سده اوایل از ما ایران، در
 حکومت فساد و ضعف تأثير زیر خارجی، عوامل تأثير زیر بودند فعال سخت ایران يچهارسو از کزمر از

 جا، همه در. شود می تقویت ها گرایش این شود می ضعيف مرکزي حکومت وقتی هم هميشه و مرکزي
 دهس طول در خب، و. است ها آن از یکی هم ایران و اند شده تشکيل مختلف اقوام از که کشورهایی در

 ایران کنار از بزرگ خطر یک بيستم سده همان   در ولی. را ایران نگهداریم شدیم موفق ما بيستم
 سالح خلع کردستان از قسمتی و آذربایجان در را ایران ارتش شوروي نيروهاي 1324 سال در گذشت
 در و جانآذربای دمکرات حزب و کردستان دمکرات حزب به دادند کردند و تصرف را ها پادگان کردند
 عمالً دمکرات فرقه آذربایجان در شد تشکيل مهاباد جمهوري کيلومتري 800 منطقه یک در مهاباد
 از مستقل اداري دستگاه با ارتش، با شوروي به بود وابسته سخت که داد تشکيل مستقلی دولت
 همان   ایران بود، ینم آمریکا نيرومند پشتيبانی اگر و نبود السلطنه قوام دیپلماتيک نبوغ اگر و تهران،
 مدت آن درـ  مرکزي حکومت شدن ضعيف با هم اسالمی انقالب از بعد ایران. بود شده یهتجز موقع
 که برخاست هایی شورش صحرا ترکمن در و کردستان در که دیدیمـ  انقالب از پس و انقالب اوایل

 به کار جنگ و شورش دایجا با و شتافتند ها آن کمک به مسلحانه ایران سنّتی چپ هاي سازمان
 حقوق و سرنوشت تعيين حق شعار زیر ایران سنّتی چپ هاي سازمان اصوالً. انجاميد فراوان آدمکشی

 . اند کوشيده ها دوره آن در ایران تجزیه در فعاالنه و نبودند ایران ارضی تماميت به معتقد ها، مليت

 برند می بکار که خشونتی و اسالمی جمهوري هاي سياست با حاال و دارد وجود ها زمينه این حال هر به
 عراق سوي از چه شود، می خارجی سوي از که مداخالتی با و مناطق این اقتصادي هاي محروميت با و
 این از اي نگرانی هيچ پارسال تا که من که است آمده در صورتی به وضع ها، نشين شيخ سوي از چه و

 حال در ما مرکزي مسائل از یکی که کنم می فکر و مهست اوضاع نگران بسيار اآلن نداشتم، بابت
 هاي سازمان از و سنّتی چپ سازمان طرف از آید می ایران کردن فدرال روي که است فشارهایی حاضر
 و اسالمی جمهوري تهدید براي دارند آمریکا درـ  ها دولت نهـ  محافل اي پاره که اي عالقه و قومی
 زنند می دامن ها آن ادعاهاي به کنند، می تقویت را ها سازمان این که ،دنيا در دیگري جاهاي در احياناً

 مؤسسه در که است نشستی اش نمونه و. بخواهند بيشتر چه هر که دهند می دلگرمی این به و
 که هستند هایی سازمان و احزاب از کنندگانش شرکت از نفر دو دستکم که اند داده تشکيل اینترپرایز

 بسيار خب و. کنند می ابراز ایران با خونينی دشمنی. اند گذشته يزچ همه از و دارند منیدش ایران با رسماً
 . وضع این است خطرناک
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 حق از سخن ها مدت کردستان دمکرات حزب این همایون، آقايـ  مهري حسين 
 نمایندگانشان، حال بهر یا ها قوميت این از برخی اخيراً و آورد می ميان به خودمختاري

 بدانم چه خواستم می. فرمودید اشاره هم شما چنانکه. گویند می سخن هم ليسمفدرا از
 عوض را خودشان جاي مفهوم دو این چرا و مفهوم دو این ميان است هایی فرق
 تمرکز عدم حق به فرهنگی حقوق چگونه که است این دیگر سئوال ينهمچن و اند کرده

  رفته؟ باال سازي مليت تا اقوام نمایندگان این از برخی نزد در حکومتی

 شعاري دنباله که کرد می طرفداري خودمختاري شعار از پارسال تا کردستان دمکرات همایون ـ حزب
 کنگره در پارسال. کردستان براي خودمختاري و ایران براي دموکراسی که کرد مطرح قاسملو که بود

 یک تشکيل براي زمينه عراق رد که داد فدراليسم به را جایش خودمختاري کردستان، دمکرات حزب
 هست آنجا فدرال واحد یک که کردند می فکر ها این و بود شده فراهم عراق شمال در کُرد فدرال واحد

 واحد هسته و بشوند نزدیک هم به بتدریج توانند می ها این و مرز سوي این در فدرال واحد یک و
 . بدهند تشکيل را يتر بزرگ

 کارآیی، افزایش براي مرکزي حکومت که معنا این به. اساساً است اداري حل راه یک خودمختاري
 را خودش اختيارات از قسمتی و آید می دموکراسی فرهنگ پيشبرد براي مردم، مشارکت افزایش براي
 که فرانسه در مثالً. است شده يمتقس ها آن ميان در کشور که مناطقی به. محلی واحدهاي به دهد می

و  تمرکز عدم طرف به رفتند جهانی دوم جنگ از پس هاي سال از اند، داشته متمرکزي بسيار سيستم
 دپارتمان یا شهرستان تعدادي شامل( منطقه) Region هر که فرانسه در دادند تشکيل هایی منطقه
 همين از یکی و دارند انتخابات و( اي منطقه مجالس) دارند مجالسی شوند، می انتخاب ها این و است،
 حکومت ترتيب، این به. است خانمی یک که است شده جمهوري ریاست کاندیداي هم منطقه رؤساي
( واگذاري) Devolution عنوان زیر انگلستان در یا. دهد می ها این به را اختياراتش از قسمتی مرکزي

 . است برعکس درست فدراليسم،. اند داده اختياراتی چنين ایرلند و ویلز و اسکاتلند در مناطقی به

 را اختياراتشان از قسمتی ها این اند، بوده مستقل عمالً یا اند بوده مستقل که واحدهایی فدرال، نظام در
. شود می تشکيل ترتيب این به فدراسيون و باشد فدرال واحد که مرکزي واحد یک به کنند می واگذار

 هستند، زبان يسیلانگ بقيه و دارد زبان يفرانسو قسمت یک که کانادا و آمریکا آلمان، سوئيس، در
 با هرکدام و دارند فدرال نظام یک ها این و است جداشده فرانسه از جنگ با زبان يفرانسو قسمت

 شده تشکيل و است گرفته را ها این اختيارات از بخشی هم فدرال دولت یک و زیاد بسيار اختيارات
. است خودمختار لمقاب نقطه درست فدرال نظام یعنی صورت، این به ها کشور این همه. است

 خيلی و بود کلمه این واضع که فروهر داریوش اند، کرده اصطالح خودگردان فارسی در که خودمختار
 بود، خودگردانی دنبال به و فروبنشاند را قومی هاي تنش که انقالب اوایل در کرد می تالش

. داند می استان از سمتیق دهنده صيانت را خودش تهران که معنا این به. است معنا این به خودگردانی



160 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 اساس. خواهد می این از بيش اکنون ولی بود راضی امر این به آغاز در کردستان دموکرات حزب
 نگاه زبانی نظرگاه از اگر. بکنيد نگاه نظرگاهی چه از تمرکز عدم به شما که است این در هم موضوع
 و قومی یا زبانی مناطق به بکنيد يمتقس را کشور یعنی. فدرال حل راه طرف بروید باید وقت آن بکنيد
 برقرار و بگيرد ها این از اختياراتی هم مرکزي حکومت و بروند را خودشان راه هرکدام عمالً ها این
 کشور اول باید بکنيم، درست را نظام این باید و نداریم نظامی چنين ایران در ما چون نتيجه، در. بماند

 افراطيان این و بشود، مناطق این در قومی پاکشویی درچق و زبانی مناطق به بکنيم تقسيم را
 و بکنند، بيرون هایشان سرزمين از و بکشند را ها کُرد اندازه چه گيرند می الهام باکو از که آذربایجانی

 که بماند حاال و بکشند را همدیگر چقدر بقيه و بکنند، بيرون هایشان سرزمين از را بقيه چقدر ها کُرد
 بعد و زبانی مناطق به کرد تکه تکه را ایران باید اول حال، هر به ولی. شد دخواه بساطی چه

 بدهند را اختياراتشان از قسمتی یک فدرال واحدهاي این بعد و داد تشکيل ها این در فدرال واحدهاي
 دو این اصلی تفاوت این. بشود تشکيل فدرال این که ترتيبی به خالصه و تهران در مرکزي واحد به

 ایران سرنوشت تمرکز عدم که را، تمرکز عدم بکنيم نگاه اي منطقه صورت به را قضيه ما اگر. است
 این. ها استان به بدهيم را مرکزي حکومت اختيارات از قسمتی اینکه جز نداریم ما راهی هيچ. است
 اینکه از يشپ و. دارد زمينه این در طوالنی خيلی سابقه ایران که جغرافياییـ  اي منطقه حل راه شود می

 همين به باشد، داشته داد آن به رضاشاه که را هایی توانایی و اختيارات این مرکزي حکومت و دولت
 درست گرفتاري و زبانی تقسيم یعنی فدراليسم، طرف به برویم باید یا. ایران شد می اداره ها صورت

 یک پایان عنوان به ایران هب نوبت تا است ملت یک پایان عنوان به ایران زبانی تقسيم. جاست ينهم
 بعد ایران، هاي خلق و بود خلق صحبت اول خب است، شد شروع سازي مليت اینکه. برسد کشور
 از است عبارت مليت. ندارد معنی مليت. گویند می ایران هاي مليت حاال و نيست کافی این دیدند
. دولت و ملت بر کند می اللتد مليت. کند می داللت يتر بزرگ واحد یک به داشتن تعلق بر که صفتی

 کردن تخليط این. داشتن را ایران دولت تابعيت یعنی داشتن ایرانی مليت. است تابعيت شبيه معنا به
 سازي ملت کار تا ملت به مليت از مليت، به خلق از. گيرد می صورت عمداً و زیرکانه خيلی باهم مفاهيم
 کدام يچه زور. را ایران کند نمی تهدید بالفعل خطر فعالً اینکه با باشيم هشيار باید ما. بشود تکميل

 و بشود دار یشهر و بکند پيدا گسترش فکر این که یوقت ولی بکنند تجزیه را ایران که رسد نمی ها این
 سخنان این به ها گوش گذاشت نباید. شود می خطرناک وقت آن سخنان این به بکند عادت گوش
 . بکنند عادت

 ایران مشروطه حزب مرامنامه یا اساسنامه در شما آیا مایون،ه آقايـ  مهري حسين 
  کردید؟ را ایران گوناگون مناطق به خودمختاري حقوق اعطاي چگونگی بينی پيش

 شان یاجتماع و فرهنگی حقوق یکی. داشت نظر در باید را موضوع دو ایران، اقوام مورد همایون ـ در
 و است، حائز ایران در ملی زبان که اولویتی و ملی زبان یک داشتن باوجود که نيست تردید. است
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 در تحميل مسئله اصالً که ساله، 1200 سابقه دارد، ایران مناطق همه در فارسی زبان که اي سابقه
 زبان این اینکه براي. اند گفته سخن زبان این به رغبت و رضا به مناطق این خود و است نبوده ميان
 که دنيا در باشند زبان هفت یا شش پنج شاید دنيا هاي زبان تمام ميان در و است استثنایی زبان حقيقتاً

 پذیرفته خود خودبه زیبایی یهپرما زبان چنين است طبيعی خب. باشند مقایسه قابل فارسی زبان با
 حتی و یوگسالوي تا هندوستان از دیگر، هاي سرزمين ساکنان و سرزمين این ساکنان طرف از شود می
 که است طبيعی دارد، ایرانيان و ایران براي که فارسی زبان اهميت باوجود. هست فارسی آثار مصر تا

 بخوانند، شان يمادر زبان به بتوانند و بماند محفوظ باید ایران اقوام اجتماعی و فرهنگی حقوق
. کنندب زندگی بتوانند باهم اینکه براي باشند بلد هم را فارسی زبان البته و بدهند، انتشار بنویسند،
. دارند اکثریت ایران اقوام اي پاره مناطق آن در که است مناطقی اي پاره محروميت موضوع همچنين
. کرد بهتر ها استان این در را مردم زندگی و رسيد ها این به باید. کردستان و بلوچستان همه از بيشتر
 و کند می برقرار وارونه را التعد دارد اسالمی جمهوري البته. داد ها این به و زد دیگر جاهاي از باید
 و گرفت ها جا بقيه از باید سالم نظام یک در ولی. کند می فقير بلوچستان و کردستان اندازه به را همه
 اجتماعی، و فرهنگی حقوق موضوع از خارج اما محفوظ، خود بجاي این. داد ها استان بخصوص این به

. داد نباید کس يچه به امتيازي هيچ ها، تفاوت و تمایز این بابت و نيست ایران اقوام ميان تمایزي هيچ
 هر. فرهنگی و سياسی حقوق جمله از دانيم، می بشر حقوق داراي را ایرانيان همه ایرانی عنوان به ما

 بخواهد مملکت این جاي هر در باشد داشته حق و باشد داشته اجازه باید اوالً باشد، جا هر ایرانی
 فدراليسم خطرهاي از یکی. بشود کشيده ایرانيان ميان نباید قومی و بانیز دیوارهاي بکند، زندگی
 و بروند دارند دوست که ییجاها به توانند نمی مردم و شود می کشيده زبانی دیوارهاي که است همين
 در. زنيد می به هم را استان مردم ترکيب و آمدید شما که گفت خواهند و گذارند نمی. بکنند زندگی
 و آنجا آیند می دارند ها کُرد بله گفت غربی آذربایجان از اي نماینده اسالمی شوراي مجلس همين
 و است یرناپذ اجتناب و طبيعی ها چيز این. زنند می به هم را آذربایجانی مردم ترکيب و کنند می زادوولد
 این ،زبان روي گذاشتيد را تکيه اش همه شما وقتی. گرفت را جلویش شود نمی و آمد خواهد پيش

. است زبان یکجا و اندازد می همدیگر جان به را مردم که است مذهب یکجا. آمد خواهد پيش مسائل
 فراموش نباید وجه يچه به و است نزدیک هم خيلی و ایم دیده وحشتناکی هاي نمونه یوگسالوي در ما

. آن جغرافيایی يمعنا به تمرکز عدم روي رفت باید پس. بيفتد اتفاق است ممکن هم ایران در. بکنيم
 منشور در ما. باشند داشته محلی اختيارات باید ها این باشند، ها استان که ایران مختلف مناطق یعنی
 مردم فرهنگی حقوق به هم. وافی اشاره و کردیم زیاد تکيه موضوع دو هر به ایران مشروطه حزب
 شما که نيست این موضوع گویم می. بنویسد و بگوید سخن خواهد می که زبان هر به ایرانی هر اینکه
 و است بشر حقوق جزو ها این. داد را امتياز این ایرانيان همه به باید. بدهيد امتيازي معينی قوم به

 اداري تمرکز عدم ایران در باید کردیم بينی يشپ اینکه، دوم و. ندارد معينی مذهب و زبان به ربطی
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 طریق از را خودشان کارهاي و بگيرند دست در را شان یزندگ اختيار ها استان در مردم و بشود برقرار
 رسيد ما نظر به بعداً ولی. مجالس و ها انجمن آن برابر در مسئوالن مسئوليت و انتخابی هاي مجلس

 از یکی در. بپردازیم موضوع این به تر تفصيلی طور به و تر صریح باید ما و نيست کافی مقدار این که
 ما آنجا در و «محلی هاي حکومت حقوق» عنوان به شد صادر يا قطعنامه حزب هاي کنفرانس

 هاي حکومت این و بشود تشکيل ها استان در محلی هاي حکومت ایران در باید که کردیم بينی پيش
 مسئوليت ها آن مقابل در که اجرایی مسئوالن و هستند هایی انجمن هستند، انتخابی مجالس محلی
 قطعنامه آن که قطعنامه آن در کردیم بيان کلی طور به هم ياراتشاناخت حدود و هستند پاسخگو دارند،
 اساسش کنيم، می پيشنهاد ما که حلی راه نتيجه، در. حزب منشور به شد پيوست حزبی کنگره در بعداً
 که بپذیریم را این باید دیگري، زمينه هر در چه و زمينه این در چه ایران، در ما که است این اوالً
 که بگذاریم این بر را اساس ما نباید و. برسد انتظاراتش حداکثر به و همه به تواند نمی کس يچه

 حل راه دنبال بيشترینه، حل راه يجا به باید ما. بياوریم به دست خواهيم می که را آنچه حداکثر هرکدام
 راضی اي هدرج یک به همه و برسد يزيچ همه به که حلی راه از است عبارت بهينه حل راه. باشيم بهينه
 بر بشود افشانده کشاکش هاي دانه و محض، نارضائی بقيه و محض رضایت گروه یک اینکه نه. باشند
 را کار این جلوي باید و نظر هر از شده اي پراکنده سرزمين خيلی متأسفانه ایران. ایران مستعد زمين
 که کنيم می دعوت قومی ايه سازمان از برسيم، بهينه حل راه یک به ما اینکه براي نتيجه در. گرفت
 با است تجزیه مقدمه که فدرال از دست بردارند، زبانی مناطق به کشور تقسيم بر پافشاري از دست
 کنند نظر صرف آن از نيست یشدن فراموش و گذاشت 1324 سال در فدرال این که اي سابقه به توجه
 ها آن نياز به محلی هاي کومتح ولی نيست، تر باال چيزي آن از که محلی هاي حکومت حل راه به

 با هم ارتباطی یک حاال و ایران بقيه از مجزا هستند زبانی واحد دنبال ها آن چون دهد نمی پاسخ
 باید را این رفت، خواهد ميان از هم ارتباط آن باشد نياز وقت هر و باشد داشته مرکزي حکومت
 که همچنان ملت، یک عنوان به کنيمب زندگی هم کنار در همه که بدهند اجازه و بکنند نظر صرف
 . ایم کرده زندگی هميشه

 هزار 280 ایران بلوچستان که اند گفته بلوچستان متحد جبهه ،اصطالح به اي مرامنامه در دیدم
 از ها کُرد طرف آن رفت، طرف ینا که 1650000 از کيلومتر هزار 280 خب،. دارد مساحت يلومترمربعک

   آذربایجان افراطيان طرف آن است، کردستان گویند می را بختياري ایينپ تا و همدان تا آذربایجان
 خواهد باقی چی که کنيد می مالحظه خب است، آذربایجان که معتقدند را تهران حدود تا مناطق همان
 این از اي ذره اصالً بتوانند مناطق این در ها این از یک هر که است ممکن چگونه و ایران، از اوالً ماند
 عناصر پاره به تکيه هم قدر ینا. گذاشت نخواهد کسی و نيست ممکن. بکنند عمل را هایشان اادع

 آسوده شان خيال این را شد، نخواهد عراق ایران. نکنند طرف آن و طرف ینا یا و آمریکا در افراطی
 در اگر حتی. بکند دفاع اش تماميت از تواند می ایران کرد، نخواهد کشی لشگر ایران به کسی. باشد
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 جلوگيري مناطق شدن جدا از بتواند که داشت خواهد اراده و نيرو قدر آن بخورد، شکست جنگ یک
 را ایران از تکه یک که صورتی به ببرند پيش فدراليسم طریق در بخواهند اگر مناطق این ولی. بکند

 بلکه مرکزي، متحکو نه باهم رقيبانشان اولين ها این خواهد، می دلشان جایی هر ببرند و بردارند
 تحریکات متأسفانه حال هر به. داشت خواهند باهم مناطق سر بر که جنگی و بود خواهند هاشان خود
 اوالً که شد خواهد سبب ها کار این که بدهيم هشدار اینکه جز ما و ها زمينه این در هست زیاد خيلی

 وجه يچه به ما از بسياري ینکها براي بشود مختل اسالمی جمهوري با مبارزه براي همفکري و همراهی
 اصالً و نخواهيم باشيم داشته او درباره طلبی تجزیه توهم اي ذره که کسی يچه با همکاري به حاضر
اینجا  به کار اگر است، تر اساسی خيلی دیگر که موضع این ثانياً، و همکاري نوع هر شد خواهد بسته
 مسلماً بگيرد، قرار ارضی تماميت حفظ براي ارزهمب الشعاع تحت اسالمی جمهوري با مبارزه که برسد،

 تمام و افتد می خطر به هميشه براي بار یک تماميت اینکه براي. بود خواهد مقدم ایران تماميت
 ولی. نيست برگشتنی دیگر شد تجزیه وقتی داشت، خواهد را تجزیه فقط بار یک تحمل ایران. شود می

. نيست ایران براي ابدي تجربه یک و بکند سقوط تواند یم دیگر سال به امسال از اسالمی جمهوري
 هاي سازمان. کرد باید را مالحظات همه که است این. بود نخواهد ایران براي ابدي حکومت یک
 نگران دو، بکنند، پيدا بازي دست که صورتی در ایران، در باشند قومی پاکشویی یک نگران قومی
 سنّتی سياسی هاي سازمان اآلن همين. باشند ایران سياسی نيروهاي بقيه با همکاري راه شدن بسته
 عالقه ها آن با کسی دیگر. کردند منزوي را خودشان یکل به گرفتند را فدراليسم دنبال که چپ

 آزاد ایران ساختن براي همکاري یا بکنند انتخاب را فدراليسم باید یا. داشت نخواهد ها آن با همکاري
 من نظر به مالحظات این همه حال هر به. را طلبی تجزیه هاي گرایش از ادآز و را اسالمی جمهوري از

 چه ملت این که کنند نگاه و باشند تر گرا واقع یشانها درخواست قومی هاي سازمان که کند می ایجاب
 . نگيرند دستکم وجه يچه بهاینجا  .بکند دفاع خودش از است مصمّم اندازه

 کنم می سپاسگزاري شما از بسيار همایون، آقاي جنابـ  مهري حسين. 

 مهري حسين ـ ایران صداي رادیو

 2005 اکتبر 26

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برلین نشست نفر ـ 6۷4 بیانیهـ  ایران خواهان دموکراسی اتحاد بیانیه

 

 شما بر درود همایون آقاي جنابـ  مهري حسين . 

 . شما بر همایون ـ درود

 هماهنگی با ارتباط در ها روز این در بيانيه چندین همایون، آقايـ   مهري حسين 
 روي، هر به هرکدام که شده منتشر دموکراتيک و خواه آزادي نيروهاي سياسی
 این هاي ویژگی باب در باشيد، موافق اگر. اند کرده مطرح را خودشان هاي دیدگاه
 کارگري سياسی، فعاالن از نفر 674 بيانيه ییک. بکنم جنابعالی از هایی پرسش ها بيانيه

ـ  ملت با سخنی» عنوان زیر شده منتشر ایران درون در که است دانشجویی و
 خشونت هرگونه از به دور امضاکنندگان ما: گوید می جمله از که «حاکميت به هشداري

 از کشور خروج براي و ژرف هاي زخم این شدن تر عميق از جلوگيري براي
 اعالميه مبناي بر ساختاري راستين اصالحات عمالا خواستار رو، پيش ايه بست بن

 و عدالت اساسی، هاي آزادي تأمين و اعالميه این هاي الحاقيه بشر، حقوق جهانی
 هستند حاکميت قدرت از خارج که ملت دلسوزان حضور و همکاري با قانون حکومت

 اندیشند می ایران آزادي و قاللاست به که ایران خواهان آزادي تمامی از و باشيم می
 گرایانه واپس و ویرانگر هاي سياست اثر در آنکه از پيش باقيمانده فرصت در خواهيم می

 قرار بيشتر خطر معرض در کشور امنيت و آزادي استقالل، ارضی، تماميت حاکميت،
 . مودیدفر مطالعه حتماً را بيانيه این همایون آقاي. برخيزند جانبه همه تالش به گيرد،

 . خواندم همایون ـ بله،

 کردید؟ می امضاء بودید ایران در اگر موافقيد؟ آن مفاد با همایون، آقايـ  مهري حسين  
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 زیاد من آن با که است شده جمهوري یا خواهی جمهوري روي تأکيدي یک آن آخر همایون ـ بله،
 من نظر به بشر، حقوق و دموکراسی بر تأکيد یا ها نيرو همکاري زمينه در اي بيانيه هر. نيستم موافق
 اعالميه مثالً کنار در که ندارد اهميت قدر آن اوالً حکومت، شکل و. باشد حکومت شکل از خالی باید

 تشکيل از بعد باید و نيست مطرح ها حاال حاال که است موضوعی ثانياً و بگيرد قرار بشر حقوق جهانی
 معلوم حکومت شکل پرسی همه یا عمومی آراء به مراجعه و اساسی قانون تدوین و مؤسسان مجلس
 در پياپی که است خوشحالی مایه و است خوبی بسيار بسيار بيانيه آن، از غير بله، که است این. بشود
 یک بعد پيش، سال یک از شد شروع رفراندوم فراخوان از و گيرد می صورت هایی حرکت چنين ایران

 دنبال ولی کرد می تأکيد خواهی جمهوري روي هم آن باز خب دکر پيدا انتشار نفري 50ـ  60 اعالميه
 من و. است خوبی بسيار تحوالت ها این و. بينيم می این را حاال و بود گرفته را ها بحث همين

 دارد ترتيب این با رفراندوم فراخوان پشتيبانان رفراندوم، فراخوان کنگره شدن نزدیک که خوشحالم
 . شود می تقویت

 آن از بيانيه این. شده منتشر دیگري بيانيه یک همزمان همایون، آقايـ  مهري حسين 
 کرد جلب مرا توجه عبارتش این که ایران خواهان دموکراسی اتحاد نام به است گروهی

 چنين برپادارندگان گوید می که بيانيه این در. بپرسم آن باب در را شما نظر خواستم می
 نباید را فرضی پيش یا شرط و قيد و بنهند، تر فرا پا دموکراسی مبانی از نباید اتحادي

 و بود خواهی دمکراسی منادي توان نمی: که است شده گفته دهند، قرار توجه مرکز در
 سياسی، تشکيالت یک برتري مذهبی، آرمانی، قومی، عامل برتري شعار همزمان
 آراء برتري هپای بر دموکراسی: که است افزوده بعد. برد يشپ به را جنسيتی یا حزبی

 اقليت آراء به احترام و گيري تصميم و سازي تصميم سپهر در جامعه اعضاي اکثریت
 . کند می پيدا خود رشد براي مساعد بستري

 اي پيشرفته متن بسيار بسيار. بکنم امضاء را متن این توانستم می که خواست می دلم همایون ـ من
 در اینکه براي. است الزم بسيار که بيشتر تأکيد با لیو. است رفراندوم فراخوان همان   اصول و است
 خواهی جمهوري روي را تأکيد شدیداً هایی گروه است، يداکردهپ جریان ها بحث این که یکسالی این

 باهم جمهوري طرفداران باید فقط بشود، مطرح رفراندوم در جمهوري باید فقط نه، که اند گذاشته
 شده بلند دوباره قومی يسروصدا طرفی از و. بکنند همکاري باید خواهان جمهوري فقط بشوند، متحد
 حقوق و اند کرده مصالحه گروهی یک ایران، در هستند فدراليسم دنبال گروهی یک حاال است،

 نشان بيانيه این که طور همان و است غرض نقض همه ها این که اند شناخته اقوام براي سياسی
 زمينه که است این هدفش انسان اگر و. ندارد ایران در وکراسیدم پيشبرد امر به ارتباطی دهد، می

 حقوق جهانی اعالميه زمينه بهترین بکند، فراهم سياسی هاي گرایش همه همکاري براي مشترکی
 در است کرده اشاره آن به بيانيه این که تأکيداتی وجه يچه به که آن پيوست هاي ميثاق و است بشر
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 و سياسی فعاالن بيشتر نظر از که مهم بسيار بسيار امر یک اینکه براي. دارد عام جنبه و نيست ها آن
 ما. است انسانی فرد ها بحث همه مرکز اینکه آن و است شده رعایت آخري بيانيه این در نویسندگان

. ایم گذشته مختلف انواع به جامعه کردن تکه تکه و مذهبی هاي گروه و عشایر و اي قبيله جهان از
 باشد، چه هر زبانشان حاال. برابرند همه افراد این و. بس و انسانی افراد از است مرکب جامعه

 ميان تمایزي هيچ و برابرند ها این باشد، جا هر باششان و بود و سکونت محل باشد، چه هر مذهبشان
 رددا خاصی مذهب یکی چون. داد کسی به نباید ها تمایز این بابت امتيازي هيچ و. گذاشت نباید ها این
 در. دارد هم او است، ایران مردم همه مال که امتيازي هر. بکند درخواست ندارد حق امتيازي هيچ
 پایه و مالک را بشر حقوق جهانی اعالميه ما وقتی. بخواهد مشخصی چيز که ندارد دليلی هيچ نتيجه
 دارد، مهمی بسيار يجا تبعيض رفع البته،. ماند نمی آن از غير تمایزات براي جایی دیگر دهيم، می قرار
 رفع. دارد فرق امتياز دادن با تبعيض رفع ولی. هایش ميثاق در چه و بشر حقوق جهانی اعالميه در چه

 این از. برسانند حقوق آن به اند، بوده محروم حقوقی یک از که را افرادي که است این معنی به تبعيض
 چه زبانشان و باشد چه مذهبشان که کند نمی فرق. هستند تبعيض دچار ایران مردم تمام البته بابت
 باعث و است اي پيشرفته بيانيه خيلی خالصه. هستند واقع تبعيض مورد بيشتر ها بعضی تازه. باشد

 . بشود منتشر امضاء با هایی بيانيه چنين تواند می ایران در که خوشوقتی و اميدواري

 بشر حقوق منشور دید،فرمو بشر حقوق منشور به راجع همایون، آقايـ  مهري حسين 
  دارد؟ دولت و دین جدایی بر تأکيدي آیا

 از انحرافات انواع دچار ما مثل هایی جامعه در باز که است اي مسئله این اینکه براي همایون ـ نه،
 کشورهاي براي. است شده نوشته جهان تمام براي بشر حقوق اعالميه. دارد مصداق هستند بشر حقوق

. کند می تکيه حق و آزادي به بشر حقوق جهانی اعالميه. نيست مطرح اصالً ئلهمس این جهان پيشرفته
 هر داشتن شامل. است مذهب نداشتن و داشتن شامل حق و آزادي این. انسانی فرد حق و آزادي
 نتيجه در. است مردم بيان آزادي و عقاید در مداخله عدم شامل و. بخواهد کس هر که است مذهبی
 بر دارند حق گونه همه و هستند مساوي همه که شرایطی در ندارد معنا حکومت زا دین جدایی تصریح
 تأکيد که رفراندوم فراخوان چرا که کردند اعتراض خيلی البته. آن ابراز یا نداشتن یا مذهبی باور داشتن

. باشد جدا حکومت از دین باید که است نگفته است، کرده هایش ميثاق و بشر حقوق جهانی اعالميه بر
 اصالً که بيند می خواند، می را بشر حقوق جهانی اعالميه ماده 38 از ماده دو یا یک انسان وقتی ولی
 هم جایی و. است نگذاشته مردم و مذهب امر در دولت مداخله براي جایی هيچ و. نيست یحتصر به نياز
 دارند حق برابر رطو به مردم همه است گفته اینکه براي. است نگذاشته هم حکومت در مداخله براي
 نتيجه در باشد، طور ینا وقتی و بکنند مداخله کشورشان امور در و کنند مداخله شان ياسیس امور در که

 رفراندوم کنگره در که ام شنيده و داد توضيح شود می البته را ها این حاال. نيست کار در هم مذهبی
  جهانی اعالميه به راجع بود نخواهد کار در دادنی تغيير هيچ ولی. ندـبکن را نگريـروش این خواهند می
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 . هست گویا کافی اندازه به. بشر حقوق

 زندگی سوئد در به نظرم که ما کُرد يهنانم هم از یکی همایون، آقايـ  مهري حسين 
 مقاله آن به خاطر بخصوص. داشتند گالیه شما از و زدند زنگ من به بار یک. کند می
 رفتار ها کُرد ما با يا گونه به همایون آقاي که ندگفت می. «دولت یکـ  کشور یک»

 بشویم، دلسرد ما که کنند می کاري و طلبی تجزیه به کنند می متهم را ما کنند، می
 همایون آقاي یعنی. بشویم جدا واقعاً دیگرمان، ميهنان هم با همکاري هرگونه بجاي
  داشتيد؟ قصدي چنين واقعاً شما آیا. دیگر طرف به رانند می را ما که کنند می کاري واقعاً

 که ندارد قبول کسی اگر و. است «ملت یکـ  کشور یک» نامش مقاله آن. وجه يچه بههمایون ـ 
 و دهد می تشکيل ملل کنگره و دارد مختلف هاي ملت ایران اگر و ملت، یک و است کشور یک ایران

 کردستان مختلف هاي بخش در تمبارزا که کند می این از صحبت حزبش پلنوم در و کند، می شرکت
 نشان واکنش باید انسان خب است، چنان و است چنين همکاري زمينه و است طور ینا و طور این
 ميليون چندین که ایران کُرد مردم تمام اگر. نيستند کُرد حزب فالن عضو همه ایران کُردهاي. بدهد

 قرار انتقاد هدف را بخصوص حزب آن من بله، خب بودند، می کُرد حزب فالن عضو ها این هستند،
 در و است ایران از بيرون حزب آن مرکز. باشند حزب آن عضو همه که نيست طور ینا ولی. ام داده
 و ایران کردستان در و گيرند می عراق در که دارد هایی کمک به بستگی آن زندگی همه و. است عراق
 این. ندارند اي ميانه ها صحبت این با اصالً هک شناسم می را شماري یب افراد ایران کُردهاي ميان در

 ایران از وقتی من. دانم می کُرد چند مرهون را خودم جان و ندارم مشکلی هيچ ها کُرد با من که است
 سه بعداً بود، يداکردهپ هم تخصصی ظاهراً کار این در که کُرد گروه یک توسط بگریزم، خواستم می
 و درستکاري نهایت   و شدم خارج ایران از ها آن توسط بيرون، وردندآ من معرفی به مرا دوستان از نفر

 از غير حاال ،وجه يچه به نتيجه در و. دارند زندگی حق من گردن به ها آن و دیدم ها آن از را یقول خوش
ـ  2700 اینکه براي. دانم می ها ایرانی ترین ایرانی را ها کُرد ایرانی ناسيوناليست یک عنوان به من اینکه
 ناميده آذربایجانی یا کُرد بعداً و شدند، می ناميده ماد وقت آن که ها آذربایجانی و ها کُرد پيش سال 800
 ملت. کردند گذاري پایه را ایران ها این بود، ایران غرب شمال و غرب بيشتر شامل بزرگ ماد و شدند،
 بلکه ندارم، من تنها نه. نداریم ما ها کُرد با مشکلی هيچ که است این. است شده شروع وقت آن از ایران
 . ها کُرد با بخصوص. ندارد دیگري ایرانی هيچ

 خودش پيشين شعارهاي از اواخر این دمکرات، حزب آیا همایون، آقايـ  مهري حسين 
  شده؟ خارج

 براي خودمختاري ایران، براي دموکراسی که گفت می اول کردستان دمکرات حزب همایون ـ بله،
 کُرد خلق و کُرد مردم و خلق صحبت بردند، نمی بکار مليت و ملت هم کردستان به جعرا. کردستان

 حزب امروز. شد عوض حزب لحن ،90 دهه یلاوا در کرد تغيير وضع عراق در که طور همان... و
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 است کثيرالمله کشور یک ایران اینکه و است گذاشته کنار را خودمختاري صحبت کردستان دمکرات
 که کنفرانسی در کردستان دمکرات حزب نماینده. بدهد تشکيل را کشوري یک باید یقوم واحد هر و
 مجلس آن در عجيب هاي صحبت و بود، داده تشکيل لدین آقاي اینترپرایز مؤسسه در واشنگتن در

 آنجا حال هر به. است اي هنگامه اصالً آنجا، بودند رفته که دوستانی. خواند باید اصالً که است شده
 کنگره و گویند می ملت رسماً و برند نمی بکار هم مليت دیگر امروز. دارد مليت 96 ایران که ندا گفته
 دوست این و دانيم می ما که یژهو به نيست خوشایند ایرانی براي حال هر به ها این خب،... و ایران ملل
 ایران، از خارج در محافلی که دانيم می دقت به و دانيم می ما بشنوند، را ما هاي صحبت اميدوارم ما کُرد
 ایران مرزهاي و ایران داخل در عناصري برانگيختن درصدد اسالمی جمهوري به زدن ضربه براي
 ییجا به کدام يچه ها این البته و اند داده ها وعده و اند، کشيده پيش را جدایی و فدراليسم و اند برآمده
 در حرکاتش از دست که است این براي و یاسالم جمهوري آزار و اذیت براي ها این. رسيد نخواهد
 از و اآلن هست ها این حال هر به ولی. بردارد منطقه در دیگر عناصر تهدید از دست و بردارد عراق
 هایی هزینه باکو از و شود می هزینه دیگر جاهاي از و شود می هزینه فارس يجخل هاي نشين شيخ
 در من. نگذاریم باقی تردید جاي باید ما. دارد وجود اه این و شود، می هایی هزینه ترکيه در شود، می

 بکنيم، صحبت وقتی یک هم آن به راجع اميدوارم و «مبارزه قرمز خط» که ام نوشته که بعدي مقاله
 اي مخاطره با و ترتيب این با که نوشتم اصالً که رفتم آنجا تا من است، حساسی چيز من نظر به بسيار
 اسالمی جمهوري با ما مبارزه کل است، ما ملی حاکميت و ارضی تماميت همتوج درون به بيرون از که
 ایران تجزیه قيمت به کرد نخواهيد پيدا یوحساب درست ایرانی یک اینکه براي. رفت خواهد سئوال زیر

 تکيه مسائل این روي قدر ینا که دوستانی که است این و. باشد اسالمی جمهوري سرنگونی به حاضر
 تجزیه قابل ایران که بدانند است، شده دوخته اميدبخش و دور هاي افق به خيلی انشانچشم و کنند می

 تأکيد رویش من که آنچه. بيایيم کنار باهم و بنشينيم باید که است این و. قيمت هيچ به. نيست
 اعالميه اگر ما. کنيم نظر صرف و خودداري باید همه حداکثر هاي درخواست از ما که است این کنم، می

 است کلی تبعيض رفع به راجع بشر حقوق جهانی اعالميه آن، پيوست هاي ميثاق و بشر حقوق جهانی
. ها اقليت این افراد تمام مدنی حقوق به است راجع و. اقليتی چه کند نمی فرق هيچ. ها اقليت تمام در
 براي فدراليسم، نه تمرکز، عدم بياوریم، پيش را تمرکز عدم موضوع اگر و بدهيم قرار مالک این را اگر

 خودشان بدهيم مردم به اختيارات باید ایران مختلف مناطق در ما. دارد اداري جنبه تمرکز عدم اینکه
 اند پراکنده اقوام. داد خاصی حقوق نباید دليلی هيچ به اقوام به ولی. بکنند روشن را هایشان کار تکليف

 یوگسالوي در که آنچه افتد، می اتفاق دارد قعرا در که آنچه بخواهيم اینکه مگر. ایران سراسر در
 بکنيم، قومی يساز پاک دیگران، روي به ببندیم را مناطقی بکنيم، عمل هم ایران در افتاد، اتفاق

. غيرخودي و خودي یعنی باشد، اقوام بر يهتک اگر. کشيد خواهد ها اینجا به کار و بکنيم بيرون بکشيم،
 تافته هم ایران. شده دیگر کشورهاي در ها بار و شده این و کرد دنخواه رحم همسایه به همسایه یعنی
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 مورد در جامعی و مفصل بسيار طرح که هم ما و تمرکز عدم روي برویم اگر. نيست بافته جدا
 اقوام براي نه ایران، مختلف مناطق براي ایم، کرده پيشنهاد ها زمينه این در محلی هاي حکومت
 اختالفی بدهيم، قرار مالک را هایش ميثاق و بشر حقوق جهانی الميهاع طور ينهم و ایران، مختلف
 و بخوانند نویسم می که آنچه از بيشتر که کنم می خواهش کُردم دوست از من. داشت نخواهيم باهم
 . است کُرد دوستان راندن نه است، دشمنی نه صحبت اصالً که ببينند

 رهبران از یکی کنم می فکر قی،خلي حسين دکتر آقاي همایون، آقايـ   مهري حسين 
 در و شما، مقاله به پاسخ در بودند نوشته اي مقاله یک باشند، کردستان دمکرات حزب
 داده قرار نادرست الفاظ هدف را شماـ  خوردم یکه واقعاً منـ  آغاز همان   از مقاله این
  شناسيد؟ می را ایشان شما. بود

 واکنش و است دشمنانه واکنش و است عصبی اکنشو دوستان این واکنش ولی همایون ـ نخير،
 چند ایران که نباشد قایل کسی اگر: که کند می شروعاینجا  از ایشان. بزند ندارد حرفی که است کسی
 هم چه هر و بکند، تعيين را چهارچوب بکند، را خودش تعریف اول انسان! نيست دمکرات است، مليت
 زندگی باهم باشد قرار اگر ما گفتم،. نيست درست این. امدبن بخواهد، نامی هر به بود آن از خارج
 این و. بکنيم رعایت را هم معقول هاي خواست باید. بيایيم کنار باهم باید مملکت، آن در بکنيم

 و دعواست اگر. کنيم نظر صرف خودمان هاي خواست حداکثر از اینکه یعنی هم، معقول هاي خواست
 دارند عراق در. اند دیده هم ها بار و دید خواهند را اش نتيجه. يمبکن جنگ بفرمایيد خب، است، جنگ
 آیند می نشين سنّی مناطق از دارند ها شيعه شود، می تجزیه مختلف اقوام به دارد کشور بينند، می

 ها عرب کنند، بيرون خواهند می را ها عرب ها کُرد بيرون، آیند می نشين يعهش مناطق از ها سنّی بيرون،
 ها کُرد گير چيزي چه چيست؟ اش فایده بشود؟ طوري ينهم هم ایران کنند، بيرون خواهند می را ها کُرد

 آیندهـ  2 بدهيم اولویت اسالمی جمهوري با مبارزه بهـ  1 باید ما. نيست راهش این نه، آمد؟ خواهد
 وطن هم عنوان به زآمي مسالمت طور به بتوانند ایران مردم همه که بریزیم برایش طرحی حاال از را ایران
 . بکنند زندگی باهم

 آیا ایران، به دموکراسی و آزادي بازگشت صورت در همایون، آقايـ  مهري حسين 
  پذیرفت؟ خواهيد متیس شما

 گروه در حال هر به ولی. ام زندگی از مانده چقدر دانم نمی حاال. هستم زندگی پایان در همایون ـ من
 از زیاد من حاال. ندارد حال هر به را زمانی انرژي جور یک انسان سنی، سوم گروه در. هستم سنی سوم
 دارم، اآلن که کاري این اینکه براي. کنم می اِبا تازه هاي مسئوليت گرفتن از حقيقتاً ولی. ام نيفتاده کار
 ایران بعالوه،. گذاشت نخواهد باقی دیگر چيز يچه براي جایی بدهم، ادامه زندگی آخر تا دارم خيال و

 دارد خوشبختانه هم نسل این و بگيرد دست در را ها کار و بياید که اي تازه نسل یک به دارد نياز
 این در. بدهد انجام را کارش بتواند بهتر تا بکنيم کمک تازه نسل آن به باید ما و. شود می تربيت
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 خواهد بکار خيلی که دارد من نسل تجربه عظيم ثروت یک. بکنيم توانيم می ها کار خيلی البته زمينه
 . ندارد موردي اصالً حقيقتاً نه، این از غير ولی. آمد

 بودید؟ شده دعوت داشتيد؟ حضور برلين نشست در شما همایون، آقايـ  مهري حسين  
 . نداشتم حضور ولی بودم شده دعوت همایون ـ بله

 نرفتيد چرا پسـ  مهري حسين . 
 کار پيشبرد براي و نگهدارید محرمانه را ینا هک من براي آمد متنی و نامه دعوت همایون ـ یک

. نبود درش رفراندوم از نامی که بود همراهش منشوري یک بعد و بشویم جمع خواهيم می رفراندوم
 30ـ  20 که است شده حرکتی یک موجب که را متنی یک که است حيف که نوشتم دوستان به من
 و اند گرفته را دنبالش دنيا مختلف جاهاي در ينفر 300ـ  400 یک هم حاال و کردند امضا نفر هزار
 یک ما که است حيف شده، تشکيل اوليه امضاکنندگان خود موافقت با رفراندوم از پشتيبانی هاي کميته
. بدهيد انجام همين چهارچوب در بيایيد دارید کاري و حرف هر و. کنيم درست این جلوي دیگري چيز
 آن در که کسانی و است مُرده رفراندوم که است بوده حبتص که بود این شنيدم من که آنچه اما

 .... کنند می شرکت

 مُرده رفراندوم گفتند برلين اجالس آن در همایون، آقاي ببخشيدـ  مهري حسين 
  است؟

 خالصه. کردند شرکت برلين اجالس در که دوستانی از شنيدم می بيرون در من را ها همایون ـ این
 نظر... و کرد متحد باید را اپوزیسيون و کرد درست باید ملی کنگره یک و کرد جدیدي فکر یک باید
 آن تمام و. بکنيم توانيم می رفراندوم چهارچوب همان   در بکنيم بخواهيم ما کاري هر که بود این من

 این به. اند کشيده کنار که کنند می اشتباه و. بکنند شرکت کار این در و بيایند توانند می هم دوستان
 . نکردم شرکت آن در من کرد، می ضعيف را رفراندوم جریان کار این که ليلد

 من. اید خوانده حتماً شده منتشر که منشوري این همایون آقاي ولیـ  مهري حسين 
 . بکنم شما از آن به راجع پرسش دو یکی خواهم می

 حقوق: گوید می که دارد بخشی یک شد، منتشر که منشور این. شد منتشر منشور این همایون ـ بعد
 یکل به اصالً من خب. ها صحبت این از و شناسيم می را ایران اقوام اجتماعی و فرهنگی و سياسی
 یعنی سياسی حقوق. است ایران افراد تمام مال سياسی حقوق. گروهی هر سياسی حقوق با مخالفم
 باز. بدهيم اقوام به که اردند دليل دیگر بکنند پيدا ها ایرانی که کنيم می مبارزه برایش ما که آنچه
 بگویند و بشوند جمع اي عده یک اي گوشه هر اینکه و ملت کردن تکه تکه و اي قبيله روحيه گویم، می
 کردن پاره پاره را ملت این باشيم، داشته سياسی حقوق باید ما و هستيم قوم یک و مذهبيم یک ما

 اصل ولی. نبودم موافق من هم این با. شد اهدخو پاره پاره هم کشور شد، پاره پاره ملت وقتی و. است
 که شدند جمع مختلف هاي گرایش از اي عده یک که بود این کار اصل. بود درستی بسيار کار کار،
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 کامالً هاي حرفـ  اش تکه یک این از غيرـ  کردند توافق اصولی یک روي و نشستند نمی دورهم قبالً
 دیگري تشکيالت یک رفراندوم برابر در یا رفراندوم کنار در که موضوعی یک ضمناً و است حسابی

 رفراندوم کنگره در هم برلين دوستان که هستيم اميدوار ما و است رفته بين از هم ینا بياید، وجود به
 را خودشان و بزنند آنجا دارند حرفی هر و بکنند شرکت شد خواهد تشکيل يزود به که بروکسل
 همه احترام مورد اینکه براي آورد خواهند رأي عمومشان هک هستم مطمئن من و بکنند کاندیدا
 . بکنند اصالحش اميدوارم که تکه آن از غير ترم ينب خوش خيلی من حاال که است این. هستند

 منشور، این کنندگان يمتنظ از یکی با. خواهم می معذرت همایون، آقايـ  مهري حسين 
 آوردید 9 بند در که گفتم. ردمک صحبت من فرمودید، شما که موضوع همين باب در
 به ایرانی اقوام اجتماعی و فرهنگی سياسی، حقوق شناختن رسميت به معتقدیم ما که

 با دوستان، از برخی که گفتم. رساند خواهد مدد کشور یکپارچگی و ملی اتحاد تحکيم
 این به بند این که نبودم مایل هم خودم من که گفتند ایشان. مخالفند 9 بند این
 سياسی، حقوق از باید ما: که باشد طور ینا باید که بودم معتقد من. بشود مطرح رتصو

  دارید؟ قبول شما صورت این به. کنيم حمایت ایرانی اقوام افراد اجتماعی و فرهنگی

 و مذهبی هاي اقليت به متعلق افراد بيانيه عين اینکه براي است حسابی حرف کامالً همایون ـ بله،
 قائل را حقوق این همه ما انسانی فرد عنوان به بله،. داده انتشار متحد ملل ازمانس که است قومی
. بشود تصویب که اميدوارم من و. کند می زندگی ایران در ایرانی عنوان به که کس هر براي بشویم
 وقتی یک بله،. برویم تر فرا هم آن هاي ميثاق و بشر حقوق جهانی اعالميه از که نيست الزم حتماً

 همه. ندارد معنی. باشيم تر جلو خواهيم می ها فرسنگ هم حاال و ها صحبت این از بودیم دور ها رسنگف
 از اي مجموعه یا بينيم می افراد از اي مجموعه. بينيم می چگونه را جامعه ما آنکه به گردد یبرم ها این
 حزب سامانه در آن را اوالً ولی هستيم، بند این مخالف ما اینکه با مخصوصاً. خاص هاي يبند گروه
 ها بحث این کنگره از پيش خواهيم نمی اینکه براي ندادیم نشان واکنشی ثانياً ایم، داده انتشار

 هم دوستانه بسيار فضاي در هست، هنوز البته ها بحث این جاي. ببرد سایه زیر را تر مهم هاي موضوع
 و نداریم برلين با اساسی مشکل هيچ ما قتاًحقي پرسيدید برلين به راجع چون ولی داد خواهيم اش ادامه
 که رفراندوم جنبش به شد می محسوب اي ضربه اینکه براي بکنم شرکت که نداشت هم لزومی هيچ
 . بشود پيدا توهم خواستم نمی من

 حمایت رفراندوم جنبش از سرسختانه همچنان شما همایون، آقايـ  مهري حسين 
 و دوم روزهاي در که بروکسل در رفراندوم نگرهک این که بپرسم خواستم می. کنيد می
 هستيد، جریانش در شما چيست؟ هدفش دقيقاً شد، خواهد انجام دسامبر چهارم و سوم

  نيست؟ طور ینا

  ها ایرانی که کنم می تالش است سال 7ـ  26 اینکه براي کنم می دفاع رسختانهـس من همایون ـ بله،
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 از که است يداکردهپ انتشار متنی یک سرانجام. بکنند توافق موضوع یک سر بر مختلف هاي گرایش از
ـ  35 حدود زیادي بسيار اي عده و بيرون آمده ایران از متنی. است مهم خيلی خيلی این و آمده ایران

 این. اند کرده پشتيبانی متن این از مهم سياسی هاي گروه همه تقریباً و اند، کرده امضا آن را نفر هزار 6
 من. افتاد خواهد اتفاق دیگري کار براي اي شده بينی پيش آینده در نه و است افتاده تاکنون نه اتفاق
 ميان اختالف دليل به جمهوري، و پادشاهی ميان اختالف دليل به توافقی چنين که آید می حيفم
 بين از قبيل این از و اقوام به متعلق افراد شامل یا ایرانی افراد سياسی حقوق و اقوام سياسی حقوق
 یک حداکثر و نباشد چيز يچه دستمان و بگذاریم سر پشت هم را ینا و شخصی، مسائل براي یا برود،
 من نه،. کردیم الفتوح فتح کنيم خيال و کنند امضا آن را نفر 500 یا نفر 300 و بياید دیگري بيانيه

 حزب نه این. بگيریم را شدنبال را ینا اند، پذیرفته آن را نفر هزار 35ـ  30 که کاري همين معتقدم
 این هدفش هم کنگره این و. ها ما بين است عمومی توافق یک است، خاصی سياسی جریان نه است،
 براي شرایط حصول براي رفراندوم جریان باید که مبارزاتی آینده ساله یک براي ترتيبی یک که است

 تأکيد بسيار رفراندوم فراخوان این نچو. بکند فکر ها آن بر بدهد، انجام ایران در رفراندوم برگزاري
 نظارت زیر آزاد شرایط در باید ،یپرس همه و مؤسسان مجلس انتخابات این همه که است کرده

 کنونی شرایط در اینکه. باشند داشته شرکت آن در ها ایرانی همه و بشود انجام المللی بين هاي سازمان
 جمهوري با بکنيم مبارزه ما باید. ندارد امکان که اسالمی جمهوري سرکوبگري دستگاه باوجود
 ها ایرانی بيشتر چه هر شرکت با باید مبارزه این. بکنيم فراهم شرایطی چنان اینکه براي اسالمی
 آینده سال یک در بشوند انتخاب گروهی یک که است این اميد رفراندوم کنگره این در. بگيرد صورت

 دنيا اطراف در که مختلفی واحدهاي بين هماهنگی کی و بکند برقرار مبارزات جهت از هماهنگی و
 هاي راه کردم عرض که طور همان و بياورند وجود به است آمده وجود به رفراندوم این از پشتيبانی براي
 . کرد نخواهد خاصی کار. همين. بکنند فکر را آزاد رفراندوم براي یطشرا حصول براي مبارزه

 فضاي در گاهی حتی سال یک ینا در که دهاییایرا آن همایون، آقايـ  مهري حسين 
 یکی مثالً شد؟ خواهد برطرف ها این شده، گرفته سازي، مسموم قصد با یعنی مسموم،

  است؟ درست. است سازگارا آقاي طرح طرح، این که است این ها ایراد از

 بيانيه این انتشار فرداي ردیگ نفر 37 آن و سازگارا آقاي ثانياً. کردند امضا را ینا نفر 38 همایون ـ اوالً
 بکند پيدا گسترش گفتمان این که خواهيم می ما. شد تمام ما نقش و نيستيم متولی هيچ ما که گفتند

 حرف کرده؟ را کار این کی کند می فرق چه اصالً. رفت و شد تمام و ها ایرانی ميان در بشود تر عميق و
 جمهوري عامل حرف حرف، این آیا باشد؟ ندتوا می اسالمی جمهوري حرف حرف، این آیا. است مهم

 باید و است تضاد در ایران موجودیت با و نيست اصالح قابل رژیم این که باشد؟ تواند می اسالمی
 آقاي کردم، عرض بعالوه. بشر حقوق جهانی اعالميه بر مبتنی اساسی قانون یک به بدهد را جایش

  .بله دارد، متولی کننده امضاء نفر هزار 36 اآلن فراخوان و بيانيه این. تـنيس کار این متولی سازگارا نه



174 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 . یافت توان می هم را ایرانی عناصر بهترین پشتيبانان این ميان در و

 خواهد انجام وقتی رفراندوم که گفتيد شما زمانی یک همایون، آقايـ  مهري حسين 
 . باشد زمين بر رژیم این جنازه که شد

 رفراندوم بکند، کار رژیم سرکوبگري هاي دستگاه که یطیشرا در ینکها براي. عيناً همایون ـ بله
 روز یک رژیم این نباشند سرکوبگري هاي دستگاه این که یطیشرا در. نيست تردید جاي. شد نخواهد

 ایران مورد در من نظر به که یطیشرا یک در است، ممکن حاال. آورد نخواهد دوام من نظر به هم
 چنانچه است ممکن ندارد، رفراندوم جریان به ربطی و است من شخصی نظر این ولی نيست صادق

 اسمی حضور با حتی ها کار این افتاد، اتفاق وحشتناک توتاليتر هاي دیکتاتوري آن با شرقی اروپاي در
 اتفاق اینکه براي نيست غيرممکن ولی. است بعيد خيلی خيلی دانم، نمی بگيرد، صورت قبلی دستگاه
 در رفراندوم این که نيست شک این در اما،. بود تر بد خيلی ایران از وضعشان که اییجاه در. افتاده
 زنده ها دستگاه این بدون بتواند رژیم حاال بگيرد، صورت باید رژیم سرکوبگري هاي دستگاه غياب
 . است رژیم خود با دیگر آن نه، یا بماند

 قرمز خط» درباره نوشتيد که اي مقاله به کردید اشاره همایون، آقايـ  مهري حسين» .
  بوده؟ چه اش موضوع این

 و کردستان دمکرات حزب با من 1993 سال از سال پيش، چند از که بود این قرمز همایون ـ خط
 رسيدم نتيجه این به باالخره نشد، کردم کاري هر. داشتم گو و گفت خلق فدائيان مثل چپ هاي سازمان

 ابتدا در هرچندــ . بدانند بحث داخل را ما بشوند حاضر تا یرفت،پذ ایران براي را فدراليسم باید که
. هست قرمزي خط یکاینجا  در دیدم خب، است ــ فدراليسم اش نتيجه ولی گفتند، می خودمختاري

 . بدهيم در تن هم فدراليسم به کنيم، نظر صرف پادشاهی از باید اینکه از غير ما

 رود. کرد نخواهيم عبور آن از که است روبيکنی رود یک قرمز خط این که نوشتم مقاله این در من
 بيرون که است نهري یک واقع در است کوچکی رود یک باستانی نام. است مهمی رود خيلی روبيکن

 به گشتند یبرم کردند، می فتح و کردند می جنگ دیگر جاهاي در مرتباً که رومی سپاهيان که بود رُم
 را هایشان سالح بایست می پيروزمند سپاهيان این ولی. کردند یم شرکت پيروزي هاي جشن در و رُم

 رُم اینکه براي. شدند می رُم وارد سالح بی و گذاشتند می زمين بر روبيکن رود از عبور از پيش
 دموکراسی موقع آن براي و بود جامعه باالي طبقه دموکراسی نوع یک و داشت دموکراسی
 رُم ارتش وضع که ماریوس، به نوبت رسيد تا. بشود حفظ وکراسیدم این اینکه براي بود، اي پيشرفته

 تا. شد شکلی بی ارتش و کرد ارتش را وارد یرم يرغ و یتالياییا يرغ اقوام از عناصري و کرد عوض را
 رود از مسلح سپاهيانش با سزار کرد، فتوحاتی سزار که بعد. بود منسجمی خيلی ارتش یک وقت آن

 سزاریسم. است جهان مدرن دیکتاتور اولين سزار. داد پایان رُم دموکراسی هب و آمد و گذشت روبيکن
 فدراليسم از ما. کرد نخواهيم عبور این از ما. ماست روبيکن این گفتم من. شد زده سکه وقت آن از
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 در وضع، این با عراق همسایگی در ایران، شرایط در فدراليسم اینکه براي. کرد نخواهيم عبور
 شده بلند سروصدا جور همين که خوزستان طرف آن و بلوچستان، طرف آن و قفقاز و هترکي همسایگی

 اینکه بر تکيه و بود این اساسش مقاله این. کرد شوخی ایران موجودیت با توان نمی وضع این با است،
. يریمبگ را کار این جلوي اینکه تا رویم می ها جا خيلی تا ما. بشنوید اول از را آخرمان حرف هرحال به
 دیگران است بهتر و. دارند را احساس این ها ایرانی از خيلی خيلی. نيستيم تنها ما گویم، می که ما

 بنشينيم دوستانه باهم و بيایيم. کنم می استفاده فرصت از و بکنم تکراراینجا  باز و. نکنند حساب اشتباه
 به و بدارد نگه را ایران و بکند کار که بریزیم ایران آینده براي طرحی یک و بکنيم حل را مسائل و

 را هستند ایران براي که امکاناتی و خوشبختی بيشترین باشند، که ایران يهرکجا در ایران مردم
 . بدهند

 مرام و اندیشه در حال هر به ها، رویداد یطشرا این همایون، آقايـ  مهري حسين 
 رویدادهاي اق،عر شمال رویدادهاي که کنيد نمی فکر. دهد می تغييراتی احزاب

 ها این داده، رخ عراق در سال دو یکی این در که ماجراهایی هم بعد عراق، کردستان
  بدهد؟ تغيير را اش فکري کارپایه کردستان دموکرات حزب که شده باعث

 شده يلتشک دولتی ظاهراً آنجا در و آنجاست پایگاهش اینکه براي. است طور ینا همایون ـ مسلماً
 و. است کرده ممنوع آنجا در را پارسی به گفتن سخن عراق کردستان پارلمان که دانيد می و است
 در چه تغييراتی یک نتيجه در و است بازشده برایشان اي تازه دورنماهاي یک. کند می اثر ها این مسلماً
 ینکها مثل ها این هم، ایرانی سنّتی گراي چپ سازمان چند متأسفانه و اند داده ها سياست در چه و لحن

 مسلماً بله. سرنوشت تعيين حق موضوع به اند چسبيده هم ها این زمينه، این در دارند تاریخی مأموریت
 کردم عرض که طور همان و است بوده مؤثر است، داده يرو ایران از خارج در که تغييراتی این
 مهوريج نشاندن جا سر و اسالمی جمهوري به دادن درس براي بيگانه کشورهاي هم هایی طرح

 بسيار بسيار و ایران مرزي مناطق روي کند می پيدا انعکاس متأسفانه که دارند دست در اسالمی
 در بودند هایی ایرانی نوشتم، که بود «کشور یکـ  ملت یک» مقاله در من. است خطرناکی اوضاع
 و بکنند مبارانب را ایران و بيایند ها آمریکایی که کردند می آرزو زبان، به گاهی و دل ته که گذشته
 اینکه براي. ندارد آرزویی چنين ها ایرانی آن از نفر یک امروز. بردارند را رژیم این و بکشند لشگر
 هم اتفاقی چنين بار زیر وجه يچه به. اند شده کند می تهدید را ایران موجودیت که مخاطراتی متوجه

 . رفت نخواهند

 سپاسگزارم شما از و باشيدن خسته همایون، داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين. 

 مهري ایران ـ حسين صداي رادیو

 2005 نوامبر 20

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایران اسالمی جمهوری اتمی بحران و اروپا آمریکا،
 

 شما بر درود همایون آقاي جنابـ  مهري حسين . 
 . شما بر همایون ـ درود

 پيرامون آن در و بودید کرده سخنرانی هایدلبرگ در ،همایون آقايـ   مهري حسين 
. بودید گفته سخن اسالمی جمهوري آینده بر آن تأثير و آلمان پارلمانی انتخابات آینده
  بفرمائيد؟ مطرح را سخنرانی آن از اي فشرده یک که کنم خواهش شود می

 نام به هست بنيادي یک لمانآ در. هایدلبرگ همان   در بود گذشته ماه در سخنرانی همایون ـ این
 شد تشکيل هایی انجمن آلمان شهرهاي از تعدادي مارشال، برنامه آن از پس که. آمریکاـ  آلمان بنياد
 مانده یباق تا 4 فعالً ها بنياد آن از. کشور دو روابط به مربوط سياسی و دانشگاهی هاي بررسی براي
 کمک ها شرکت و خصوصی منابع از هم بيشتر و است هایدلبرگ در ها آن ترین مهم از یکی که است
 اروپا و آمریکا ميان که مشکالتی و ایران اتمی بحران مناسبت به. کنند می خوب کارهاي و گيرند می
 شرکت آن در هم من که دادند ترتيب اي روزه یک برنامه ها این است، يداشدهپ اسالمی جمهوري و

 و کرد می ترجمه را هایم صحبت آلمانی مترجم کی و کردم می صحبت فارسی زبان به من. کردم
 فرصتی سخنرانی این. گفتم می سخن انگليسی به رسيد، می به نظر مشکل برایش مترجم که جایی
 . روابط آن در ایران جاي و آمریکا و اروپا خارجی روابط زمينه در سریعی نگاه یک براي بود
 که ایران در بود اسالمی انقالب پيروزي البته تازه دوران این شروع تاریخ که کردم شروع آنجا از من
 بجاي ریخت، هم بر را موجود نظم و زد به هم فارس يجخل حوزه در را استراتژیک معادالت یکل به

 حمله کویت و ایران به عراق کردند، حمله افغانستان به ها روس پيروزي این از پس بالفاصله اینکه
 جنگ در منطقه این سرتاسر و. کرد حمله عراق به آمریکا االخرهب و درافتاد عراق با آمریکا کرد،

 و انسانی سنگين بسيار بهاي به و دارد ادامه ایران سوي دو در امروز که است جنگی دو این و فرورفت
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 حوادث این از هرکدام دادن روي بود، می ایران در پادشاهی رژیم که وقتی تا. است شده تمام اقتصادي
 جرأت ها روس نه داشت، آمریکا با که اتحادي با و بود باقدرت آنجا ایران وقتی تا. بود می غيرممکن

 آن از و افتاد اتفاق این حال هر به خب ولی. کویت یا ایران به عراق نه و بتازند افغانستان به کردند می
 سرعت به ندآمد ها اروپایی و رفت بيرون ایران صحنه از آمریکا یافت، تغيير کلی طور به وضع هنگام
 آمریکا به که ها اروپایی بعد و کردند خالی را صحنه ها روس بعد و گرفتند ایران در را آمریکایی جاي
 نياز بی يشوب کم آمریکا از شوروي، امپراتوري فروپاشی با سرد، جنگ دوران طول در بودند متکی
 آمریکایی شد، اضافی املع هم اسالمی جمهوري با رابطه. یافت افزایش ها آن ميان جدایی و شدند
 تر پيش اسالمی جمهوري با دوستی با روز هر که اروپایی و بود دشمن اسالمی جمهوري با که
 ها را خيلی و رژیم ترور دستگاه براي شد اي ویژه شکارگاه اروپایی کشورهاي که اي درجه به رفت می

 تا آمد پيش تحملی غيرقابل وضع و .بخشيدند یا دادند فرار را ها آن شدند دستگير وقتی حتی و کشتند
 برلين در دادگستري و کردند دنبال را پرونده ها آلمان ميکونوس، رستوران کشتار جریان در باالخره
 جمهوري نزدیک روابط ولی. فرونشست ترور موج آن و کرد محکوم را اسالمی جمهوري سران

 جمهوري به سالی دو یک ها اروپایی خلهمدا اتمی بحران در که جایی تا یافت ادامه اروپا با اسالمی
 وضع و آمریکا هاي مخالفت باوجود بکند دنبال شدت با را اش اتمی برنامه که داد فرصت اسالمی
 است تاریخی مبدأ یک که داد روي هم سپتامبر 11 واقعه ميان این در. آمد پيش خطرناکی بسيار
 افغانستان و عراق جنگ به و داد تغيير را آمریکا هاي سياست و نگري جهان یکل به و آمریکا براي

 بوده ناسالم همه البته تحوالت این. داد قرار اروپا برابر در بيشتر را آمریکا و دارند ادامه هنوز که انجاميد
 جمهوري نزدیک روابط این. است بوده ایران ملت زیان به و جهانی امنيت و صلح زیان به است،

 . اند کرده کمک اسالمی رژیم تقویت به فقط اروپا با اسالمی

 دارد منظره است، افتاده فرانسه و اروپا خود در که اتفاقاتی و آمده يشپ که اتمی بحران به توجه با حاال
 بسيار اروپا در فرانسه وزن که کند می تغيير صورت این به. آمریکا خود در البته و. کند می تغيير

 آن چون گفتند، اروپا اساسی قانون به ها هلندي سپس و فرانسویان که اي «نه» از پس. یافته کاهش
 اتحادیه تشکيل هاي سال در اروپا در است بوده برتري موقعيت که فرانسه موقعيت مُرد، واقع در قانون
 از انگلستان ستاره و رسيد پایان به تر بر موقعيت این اروپا، اتحاد تا گرفته اروپایی جامعه از اروپا،
 به رو اروپا اتحاد در اروپایی، جامعه در دیگر، طرف از شرقی اروپاي تر کوچک کشورهاي و طرف یک
 انگليس هنوز که هستند راست افراطی جناح از دوستانی. است مثبتی بسيار تغيير این و. نهاد اوج
 پُلی جهتی از هم انگلستان. است متفاوتی چيز و نيست سابق انگليس دیگر انگليس آن ولی گویند، می
 رهيافت و رویکرد از دارد متفاوتی رهيافت و رویکرد اینکه جهت از هم و اروپا و آمریکا يانم است

 نيروي کند، می نگاه مقررات و ها نهاد طبيعی تحول به بيشتر و آلمان، و فرانسه تکنوکراتيک
 انآلم و فرانسه اتحاد که جامدي و قشري حالت آن از و اروپایی جامعه توسعه براي است تري مناسب
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 به اند پيوسته که شرقی اروپاي تر کوچک کشورهاي دیگر، طرف از. کاست خواهد بودند، داده اروپا به
 فرانسه و آلمان اینکه یژهو به فرانسه، و آلمان رهبري نقش از بودند ناراحت بسيار ها این اروپایی، جامعه

 روسيه به شرقی اروپاي شورهايک که دانيم می ما و بودند شده نزدیک بسيار روسيه به ها سال این در
 بودند، کرده درست کشور سه این حاال که محوري این و. کنند می نگاه اي بدبينانه بسيار چشم به

 در حاال و اروپا در خوردند ها فرانسوي که شکستی از بعد حاال. کرد می ناراحت را ها کشور این بيشتر
 بشوند، خلع قدرت از ها سبز و ها دمکرات يالوسس که رود می بسيار احتمال آلمان انتخابات آستانه
 و آید می وجود هب تر کوچک کشورهاي این سود به اي موازنه و شود می پدیدار اروپا در اي تازه منظره
 ها این مسيحی،ـ  دمکرات کاران محافظه یعنی آلمان تازه حکومت چون. شود می تر مهم ها این نقش
 ميدان مرکزي و شرقی اروپاي. شرقی اروپاي کشورهاي با طشانرواب گسترش به دارند عالقه بسيار
 دادن شکست از پس 1790 از ها آلمان و. قرون طول در است بوده آلمان فرهنگی گسترش اصلی

 ها این و منطقه این از کردند غفلت ها این بيسمارک، رهبري به آلمان یگانگی نخستين و ها فرانسوي
 اي منطقه یک یعنی .Lebensraum خودشان قول به. کردند نگاه اتیحي فضاي عنوان به را منطقه این
 اینکه از ماندند غافل نتيجه در. جهانگيري براي و ارضی توسعه براي امپریاليسم، براي استثمار، براي

 اگر. باشند داشته بهتري آینده و بروند پيش ها آنجا در توانند می بيشتر خيلی اقتصاد و فرهنگ اسلحه با
 روابط گسترش سياست دنبال امپریاليستی و ميليتاریستی سياست يجا به 1870 سال از آلمان

 و دوستانه بزرگ بسيار منطقه یک با بود جهانی قدرت یک امروز آلمان بودند، فرهنگی و اقتصادي
 دنبالش به جهانی جنگ دو و رفت ميان از ها فرصت این حال، هر به. ها فعاليت گونه همه براي متحد
 باید که دارد وجود سبز و سرخ اتحاد از بيشتر خيلی آگاهی این مسيحیـ  دمکرات حزب در امروز .آمد

 و فرانسه با نزدیکشان بسيار رابطه زیان به بدهند گسترش مرکزي و شرقی اروپاي با را روابطشان
 سر رب تالش همه. شد خواهد که است کاري این و. پوتين با شرودر شخصی و دوستانه بسيار رابطه
 . بشود عوض اروپا کاراکتر که است این

 به اروپایی جبهه در شرقی اروپاي وزنه ایران، مردم یعنی است، ایران ملی منافع به مربوط که آنجا تا
 ساله 40ـ  50 سرکوبگري دوران یک از تازه ها کشور این اینکه براي کرد خواهد کار بشر حقوق سود

 مانند کشورهایی به هستند بيشتري کمک آماده و دانند می خوب لیخي را آزادي قدر و اند آمده بيرون
 از ها این که باشيم خوشحال باید ما و روند می بشمار ایران مردم دوستان بهترین ها چک یژهو به. ایران
 دفاع براي بکنند مستعد بيشتر را اروپایی جامعه بتوانند و ياینددرب فرانسه و آلمان اتحاد تسلط سایه زیر
( دولت مصلحت) raison d'etat قربانی که اروپایی هایی ارزش. اروپایی هاي ارزش و بشر حقوق از

 سياست در يزچ همه معتقدند هستند، عبارت این مخترع که ها فرانسوي دانيد میـ  شده ها فرانسوي
ـ  باشد داشته وجود نباید اصالً اخالقی مالحظه هيچ و باشد دولت سود به اگر است مجاز خارجی
 raison از است تر انسانی کمی یک Realpolitik که ساختند را Realpolitik برابر در ها آلمان
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d'etat Realpolitik پی در المللی بين مناسبات در باید می که معنی این به. واقع سياست معنی به 
 به ها رخوردب این. باشد دولت خود سود به نتيجه در ولی برسد چيزي یک طرف هر به که بود توازنی
 کرده دور کرد، جهان سرمشق و کرد اروپا را اروپا که واقعی هاي ارزش از را اروپا خارجی، سياست
 اروپایی جامعه به شرقی اروپاي فکري جسارت اصطالح به تزریق با که هستيم اميدوار ما حاال. است
 . کنندب پيدا اي تازه متحدان و پشتيبانان ایران مردم و بشود پيدا تعادلی یک

 در هم و اروپا در هم خوشبختانه شود، می مربوط اسالمی جمهوري اتمی برنامه به که آنجایی تا
 فضا. تر نزدیک هاي همکاري و گذشته هاي دشمنی سپردن به خاک که است يداشدهپ گرایشی آمریکا،
 بسيار جیخار سياست لطف به و بوش جمهوري ریاست دوم دوره از. پارسال تا است کرده فرق بسيار

 است يداکردهپ بهبود طرف دو مناسبات خيلی آمریکا، خارجه وزیر رایس کاندوليزا زیرکانه و هوشمندانه
 تنها شاید این و بکند پيدا افزایش اسالمی جمهوري بر ها این مشترک فشار که است شده سبب و

 من. بکنند پيدا جاتن آمریکا با اتمی مسئله سر بر نظامی برخورد یک از که است ایران مردم بخت
 که بشود سبب اسالمی جمهوري بر اروپا، یژهو به اروپا، و آمریکا فشار که هستم اميدوار بسيار بسيار

 . بشود حل دیپلماتيک صورت به مسئله و برود ميان از ایران به نظامی حمله احتمال هرگونه

 فردا، تا شود یم نيویورک وارد نژاد احمدي آقاي امروز همایون، آقايـ  مهري حسين 
 که بفرمایيد همایون آقاي. کند سخنرانی ملل سازمان عمومی مجمع در چهارشنبه،

 همچنين و ملل سازمان در نژاد احمدي آقاي نطق و سفر این نتيجه از شما ارزیابی
 قابل آیا چيست؟ شده متهم تروریست عنوان به که وي از جهان عمومی افکار برداشت
  است؟ بينی پيش

 ریخت و قيافه با و نژاد احمدي سطح در آدمی یک. بود خواهد جالبی بسيار بسيار ـ برخورد همایون
 خيلی ندارند، هایی سمت چنين در موجوداتی چنين دیدن به عادت که مجمعی چنان در نژاد، احمدي
 پيام با نژاد احمدي که کنند می پروري گمان گروهی یک باز حاال. بود خواهد جالب خيلی

 انتظار بيشتر ولی. بکشد را اتمی بحران فيوز که کرد خواهد سعی و رود می نيویورک به جویانه مصالحه
 جهانيان گوش به جهانی فنون از زند می ایران در که را هایی حرف همان   نژاد احمدي که رود می

 بيشتر را خودش و جهان به بکند ابالغ را اش راستين اسالم تاریخی رسالت خودش خيال به و برساند
ـ  است ممکن خب ولی. است بيشتر من به نظر یکی این احتمال. بکند جهان عمومی افکار مضحکه

 آنجا در زند می ایران در که ربطی بی هاي حرف و بکند رفتار عاقالنه کهـ  ضعيفی خيلی احتمال یک
 در ایرانيان البته ااثن این در. دید و ماند منتظر باید. بکند حفظ دستکم را خودش آبروي و نکند تکرار
 خواهد صورت نيویورک در بزرگی بسيار تظاهرات و بروند که اند شده بسيج هم، کانادا از و آمریکا
 . است خوبی نشانه بسيار که شخص این حضور به اعتراض عنوان به گرفت

 در مصاحبه یک پایان در پيش یـدقایق بوش دنتـپرزی همایون، آقايـ  مهري حسين  
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 که داشت اظهار اسالمی، جمهوري اي هسته پرونده همين پيرامون ريخبرنگا پاسخ
 پرونده این درباره روسيه، و چين جمهوري رؤساي با خواهد می متحد ملل سازمان
 جمهوري پرونده ارائه با که اند گفته کشور دو این اینکه به توجه با بگوید، سخن

. هستند اسالمی جمهوري با مدارا طرفدار و نيستند موافق امنيت شوراي به اسالمی
 سوریه با مانند اولتيماتوم شدت به وي او، سخن در دیگر تحول یک در همچنين
 البته که بردارد اش کنونی هاي روش از دست که خواست سوریه از و کرد برخورد

  چيست؟ ها زمينه این در نظرتان. است عراق هاي شورش در دخالت منظورش

 شدیدي نبردهاي مرتباً گذشته سال از که دانيد می است، مربوط سوریه به که آنجایی همایون ـ تا
 تازگی و گيرد می صورت آیند می عراق به که هایی تروریست و جنگجویان و آمریکایی نيروهاي ميان
 دستگير هم را تعداد همين و کشتند را ها این از تن 200ـ  300 و رسيد پایان به پردامنه تعرض یک

 جان به باالخره ها آمریکایی و عراق به است تروریست نفرات فرستادن اصلی نبعم سوریه و کردند
 ها این از بيش و است پذیر آسيب سوریه. کند می يباز آتش با دارد که بداند باید سوریه و آمد خواهند
 وسيهر و چين با بوش مذاکرات و ایران اتمی مسئله به که آنجا تا اما. بکند عراق درگير را خودش نباید

 بشود ارجاع امنيت شوراي به موضوع که ندارند عالقه هيچ کشور سه این. است درست است، مربوط
 خواهند خودشان از را ایران بدهند ممتنع اگر. بدهند ممتنع رأي یا و بکنند وتو یا بشوند مجبور که

 منتظرشان جاآن در که زیاد بسيار هاي پول و بزرگ معامالت و را، اسالمی جمهوري یعنی رنجاند
 همکاري و دارند آمریکا در که منافعی یک بکنند، وتو و بدهند منفی رأي اگر هنگفت، منافع و هست،

 اسالمی جمهوري با منافعشان با یسهمقا قابل وجه يچه به که خواهد افتاد خطر به دارند، آمریکا با که
 اسالمی جمهوري که صورتی در بکند اقدام جانبه یک که کرد خواهند ناچار را آمریکا دو، و نيست
 نتيجه، در. بود خواهد هم روسيه و چين زیان به مسلماً این و. بردارد دست اتمی برنامه از نشود حاضر
 براي گریز راه بهترین و شود پيدا کشور دو این رهبران و بوش ميان تفاهمی یک که است ممکن
 اسالمی جمهوري روي بر را فشارشان هم ها آن که است این مشکل، و بست بن این از روسيه و چين

 کشور دو این به و دارد، کشور دو آن در ایران و دارند ایران در که منافعی به توجه با و بکنند متمرکز
 بردارد سرکشی از دست که بکنند وادار را اسالمی جمهوري کند، می نگاه آمریکا متقابل وزنه عنوان به
 به باشيم اميدوار توانيم می ما که کند می خوشبين را من ها این همه. برساند پایان به را بحران و

 از شوم می هراسان بيشتر من گذرد، می که هرروز. اسلحه به توسل بدون مشکل این کردن برطرف
 در و بينم می ایران داخل در که وضعی به توجه با بود خواهد محض فاجعه. رویدادي چنين احتمال
 شود می ایران مرزي هاي استان در که تحریکاتی و بينم می اسالمی يجمهور مخالف هاي گروه ميان

 . بشود گرفته نظامی حمله جلوي تا بکنيم توانيم می که چه هر باید ما و است خطرناک خيلی خيلی و

 اتمی هاي گذاري سياست و سياست باب در دارم پرسشی همایون، آقايـ  مهري حسين  
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 و يزوخ افت هایش سياست سال چند این در یاسالم جمهوري خب،. اسالمی جمهوري
 بازي مختلف هاي گزینه با کرده تالش گاهی کرده، ینیآفر ابهام داشته، زیاد فرازوفرود

 برخورداري از تأکيد گاهی داده، اي هسته پرونده وفصل حل مورد در متضاد عالئم کند،
 نامه توافق اساس بر مذاکره ميز پاي قيدوشرط یب بازگشت تا سازي یغن تعليق از

 است هایی بازي این تمام آیا ببينم خواستم می. گفته سخن ها این همه از... و پاریس
  است؟ سياسی کفایتی بی از نشانه این یا کنند می غرب با که

 مدت، این در اند کرده اداره را موفقی دیپلماسی بسيار که داد انصاف بایداینجا  در اتفاقاً همایون ـ نه،
. چين و پاکستان از استفاده و روسيه، کمک با و ها آن به کمک براي اروپا آمادگی از استفاده با البته
 ولی بکنند کمک گوناگون هاي صورت به زمينه این در اسالمی جمهوري به که بودند آماده همه
 نجها در کس يچه امروز و است بوده کاري یبفر ها این همه نه،. کردند خوب را بازیشان هم ها این

 غنی به نيازي اصالً اینکه براي. است اتمی بمب ساختن به مصمم اسالمی جمهوري که ندارد تردید
 حاضرند اند گفته ها اروپایی اند، کرده تأمين را بوشهر ها روس اسالمی، جمهوري ندارد اورانيوم کردن

 خودش سالمیا جمهوري که آنچه از تر پائين بسيار بسيار قيمت به اسالمی جمهوري به بفروشند
 اگر. کند نمی صرف وجه يچه به کوچک ابعاد با و است گران خيلی فرایند این اینکه براي. دهد می انجام
 اصطالح به خودش که کند می صرف برایش بله، باشد داشته اتمی نيروگاه 30ـ  40 کشوري یک
 است مسلم. ندارد نیمع اصالً است، شده ينتأم سوختش هم آن نيروگاه، یک براي ولی بکند آوري  فن
 کيک تهيه و اورانيوم آوري فن نظر از احتماالً و است اتمی بمب ساختن دنبال به اسالمی جمهوري که
 هم اتمی انرژي المللی بين سازمان حتی دانند می دنيا همه را این. باشد داشته نباید فاصله زیاد زرد
 ساختن جهت در کند می دارد اییکاره و نيست صميمی سخنانش در اسالمی جمهوري که داند می
 هم آن که باشند داشته يپسند محکمه دالیل و باشند مطمئن کامالً باید دليلی هر به ها آن حاال. بمب
. هستم اسالمی جمهوري به نظامی حمله نگران من که است نظر همين از. است دیگري بحث

 فشار اینکه مگر. بشود حل مذاکره اب موضوع بشود اینکه براي گذارد نمی باقی راهی اسالمی جمهوري
 تحریم و امنيت شوراي به رفتن تهدید و بشود جمع همه آمریکا و چين روسيه، اروپا، مشترک
 ایران سرنوشت با دارند حقيقتاً ولی. بيایند راه ها این که است ممکن وقت آن که بشود جدي اقتصادي

 بسيار ایران سرنوشت ولی. است ها آن شکلم هم آن که البته، خودشان سرنوشت با و کنند می بازي
 . است حساسی وضعيت در بسيار

 کنم می سپاسگزاري شما از بسيار همایون، آقايـ  مهري حسين. 

  مهري ـ حسين ایران صداي رادیو

  2005 دسامبر 13

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  بهتر است رانیاز حمله به ا یداریهر گز
 

  کمک به  کا،یآمر دیيو لبنان با تأ نيبه فلسط لاسرائيحملۀ  ون،یهما يآقاآرش ـ
 کا،یبزرگ امرانۀ يطرح خاورم ،یاسالم يجمهور میاهلل لبنان و حماس توسط رژ حزب
 ران،یا یاسالم میرژ یگردنکش ۀاضاف بهموضوعات  نیهمه ا ،اي هسته بحران ۀمسئل

کوچک در منطقه،  رانیا يبرا ییها حمختلف در واشنگتن، طر يها مالقات
 هی. نظر شما در رابطه با خطر تجزآورد یم وجود به رانیرا در رابطه با ا ییها ینگران

  ست؟يچ رانیدر ا ملیو حل مسئلۀ  رانیا

کرد و  هیشروع به تجز یها و حمالت خارج بر اثر جنگ رانیکه ا شياز پانصد سال پهمایون ـ 
 کیدر معرض  رانیا شهيهم وست،يپ يگرید يها نيکنده شد و به سرزم رانیاز اطراف ا ییها تکه
 نشانياز سرزم یبخش باآنکه رانیا يمناطق مرز ،يو مناطق مرز يقدرت مرکز انيبوده است م یتنش

ها  . آنکردند یم وآمد رفتو  داشته نگهرفته بودند، آن ارتباط را برقرار  گرید يجاها بهو مردمانِشان 
 نیاست. ا یعيطب ز؛ که کامالًمر طرف ینابه  چشم یکمرز داشتند و  طرف آنبه  چشم یک شهيهم

بودند در  رانیبازوان ا ها نیاچون  کرد یکار م رانیبود به سود ا رومندين رانیکه ا یدر مواقع ژهیحالت و
گذشته، هر موقع که  پراکندگی و ضعف در ماپانصدسالۀ  نیا شتريچون ب یول ران؛یا يمرزها يسو آن
و حکومت  يمناطق مرز انيتنش م نینهاده، ارو به ضعف  يشده است و قدرت مرکز فيضع رانیا

دو  ستم،بيدر سدۀ  کم دست رانی. استکشانده ا کیبار یليخ يجاها بهگاه کار را   و شده افزون يمرکز
 رانینشده و ا هی، که تجزآمده يشپالعاده  وضع خارق کی قتاًيبشود. و حق هیبود که تجز کیسه بار نزد

 شیبه افزا ايدن يجا گسترش ارتباطات در همه اوالً نکهیبه امانده است. اکنون با توجه  پابرجا
پنجاه  نیاست در ا یتر از هر وقت آشفته رانیا ضعو یکمک کرده است و از طرف یقوم يها یآگاه

است و در  فيضع یليخ یاست، ول سرکوبگر یليخ ینکهباا يشصت سال گذشته؛ و حکومت مرکز
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اگر کار به از هم  کنند؛ یچالش م یخطرناک یليخ صورت بهقدرت او را  ران،یاز مناطق ا ياريبس
 يکه در جمهور مينيب یگرفت. ما م يجد یليخ دیرا با هیبکشد، تجز رانیدر ا يقدرت مرکز دنيپاش
را  نيکُردنش نیيتا مناطق پا کنند، یم یو شمال یجنوب جانیصحبت از اتحاد آذربا رسماً جان،یآذربا

 رونياحزاب چشمشان به ب نیوجود دارد که ا یکردستان دو حزب قوم. در دانند یم جانیمنطقه آذربا
است و صحبت از ملت کُرد  دهيکش کایو امر ليدامنه نگاه به اسرائ نیا اندک اندکاست و  رانیاز ا
بدهند ـ هر وقت صالح دانستند و  ليتشک ندهیرا در آ يکشور کیملت، که  نیو حق ا کنند یم

اند و مشغول کشت و کشتار هستند و  داده ليطالبان تشک یعنیجنداهلل،  يا خواستند. در بلوچستان، عده
و  ميعرب هست اند که ما اصالً راه افتاده يا عده زي. و در خوزستان نابالًهم متق یاسالم يالبته جمهور

 ندارد.  رانیبه ا یمال عربستان است و ربط نيسرزم نیا

 کایدر مقابل امر یاسالم يکه هر وقت جمهور نديب یم یو وقت نديب یرا م مسائل نیانسان ا یوقت
 يها کارت رانیکه خوب درست است که ا دیگو یو م شود یپا م آنجادر  یکی کند، یم یگردنکش

است و  یقوم دیشد یليخ مسائلدچار  رانیکه ا ديفراموش نکن یدارد، ول يباز يبرا يادیز
شلوغ  يگرید ياست که اگر شما جا يهشدار کی جهيوجود دارد؛ و در نت ش يدر مرزها ییها یتناراح
پس از  یکیدر واشنگتن  م،یشنو یما خبر جلسات را م یهم قابل شلوغ کردن است. و وقتاینجا  د،يکن
 یليخ زنند یم ییها هستند و حرف وانهید يا هم عده آنجا کنند، یم ییها صحبت روند یو م ،يگرید

 سندینو یهم م يا تکه يو بر رو کنند، یکه مرا هفت ت رانیو ا کنند یو نقشه چاپ م ح؛یصر
 است.  بيعج فارسستان! واقعاً

  يگرفته، جدا از ضعف حکومت مرکز شيدر پ کایکه امروز آمر یاستيس نیاآرش ـ، 
و در واقع موافق  دانند یبزرگ را در منطقه خطرناک م رانیکه ا ليو اسرائ کایطرح امر

  کند؟ یم ينقش باز انيم نیشده هستند؛ چقدر در ا تکه تکه رانیا

 بکشد، چه صندوق هیکه اگر کار به تجز دانند یم ها یکاییآمر. کنم ینه، من فکر نمهمایون ـ 
 هیاز تجز کنند یم یدر عراق هم سع ها یکاییآمرو در منطقه.  رانیدرش باز خواهد شد؛ در ا ییپاندورا

متقابل بر  رقو کی عنوان بهلولو، و  کی عنوان به یخود دارد. ول يکه جا رانیکنند. ا يريعراق جلوگ
استفاده  نی. و اکنند یاستفاده م یموضوع قوم نیدارند از ا یروزافزون طور به یاسالم يضد جمهور
بکند.  يکار را جد کم کمممکن است که  ،اتمیدر مسئلۀ  یاسالم يجمهور ی، و گردن کشروزافزون

. افتد یدر منطقه م یاتفاقاتبشود چه  هیتجز رانیر اکه اگ یبرود ــ محاسبات نيآن محاسبات از ب یعنی
که بخت  ،خواه يجمهورحزب  ياست، برا يجمهور استیر يدایکه امسال کاند یکاییآمرسناتور  کی
از  «یآپشن»هر  ،يداریرا گفت که: هر گز کایامر یهم دارد، زبان حال تمام دستگاه حکومت يادیز

حمله  رانیکه اگر به ا ميدان یما م یعنیچه؟!  یعنیاست.  بهتر ،یمسلح به بمب اتم یاسالم يجمهور
 شيدر پ ییهرجا يمنطقه، برا يو برا کایامر يبرا ران،یا يبرا یبشود، اگر جنگ بشود چه مخاطرات
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 ارياز تمام آن احتماالت بس ،یاسالم مجهز به سالح اتم يجمهور يهمه دورنما نیخواهد بود. با ا
متأسفانه فراموش  عاقالنهمحاسبۀ  گریکشد د یم اینجاهاکار به  یقتتر خواهد بود. و خطرناک، بد

 یبه سالح اتم یاسالم ياست که جمهور نیهر چه بشود بهتر از ا ندیگو یم ها نیا یوقت شود،  یم
 يکردن جمهور فيضع يبرا يا لهيکه خوب از هر وس مينگران باش قتاًيحق دیکند. ما با دايدست پ
 لهيوس نیتر دم دست اآلنخواهند کرد.  استفادهـ  است رانیکردن ا فيضعکه متأسفانه ی ـ اسالم
 هعلي بر تازهجبهۀ  کیو گشودن  رانیانداختن آشوب در ا راه يبرا یاسالم يترساندن جمهور يبرا

چه در محل و چه  ییها است. که متأسفانه گروه یدر مناطق قوم کاتیتحر نيهم یاسالم يجمهور
را فراهم  نهيموضوع و زم نیبه ا زنند یدامن م دائماً یقوم ريمخالفانِ غ انيماز مرز و چه در  رونيب
 . کنند یم

  یاستيس نيدر مقابل چن ،یاسالم يجمهور میمخالف رژ يروهايبه نظر شما نآرش ـ، 
  رند؟يبگ شيدر پ دیرا با یاستيچه س

معنا که،  نی. به امیزیآتش نفت نر نیا ياست که رو نیا ميبکن دیکه ما با يکار نياولهمایون ـ 
که  رانیدر خارج ا ییکشورها مينيب یوجود دارد و م يخطر يها کانون نيچن کیکه  مينيب یم یوقت

 يجلوکه  زنند یدست م يچه بشود و به هر کار رانیکه سرنوشت ا کند یفرق نم شانیبرا گرید اصالً
سوءاستفاده  يبرا نهيزم گریند، ما دخالص بشو یصورت کیبه  میرژ نیاز شر ا ای و رنديرا بگ میرژ نیا

و دم از حقوق  کنند یعلم م سميکه امروز علم فدرال ی. کسانميفراهم نکن ران،یدر ا یاز موضوع قوم
 تر کیرا که گفتم نزد یلها احتما کار نی. ازنند یضربه م رانیا تيبه تمام زنند، یاقوام م یاسيس
 شيبروند پ نکهیا يبرا دهند یم يشتريب يها لهيسو یقوم يها سازمان نیبه دست ا یعنی. کنند یم

 کیکه  ديو فکر نکن میدار نهيزم  یرانیا یاسيس يروهاين نيکه آقا ما در ب ها یلياسرائ ایو  ها یکاییآمر
طرفدار  رانیدر ا یاسيس فيکه ط دينيبب و. ديکن ینم ییو شما به ما اعتنا ميسازمان کوچک هست

فدرال  تواند یهم م طرف ینافدرال بشود. در عراق فدرال شده  دیبا مملکت نیکه ا دیگو یماست و م
 دينيبب ندیگو یکه رفتند در واشنگتن جلسه کردند م ها یجانیآذربا ایوجود ندارد.  شود. مرز هم که اصالً

که  ندیو فردا بروند و بگو کنند یم نيسوسک و توه ندیگو ی. به ما مکنند یستم ماینجا  آقا
قوم  عنوان به دی. و باديفدرال باش دیشما با ندیگو یها هم م هم طرفدار ما هستند و آن ها زبان یفارس

 . ديداشته باش یاسيحقوق س

 اصالً م،یداد یم شيسال پ ستيکه ب ییکه شعارها ميمتوجه باش دیبا ميبکن دیکه با يکار نياول
. بر ضد رانیبشود بر ضد ا ندتوا یم يا لهيامروز وس ینبود؛ ول يا نداشت، مطرح نبود، مسئله يخطر
از  کی چيهبه  افتديب يهم اگر پس فردا مملکت به چنان روز ها نیا یعنی. ونيسیاپوز يروهانيهمۀ 
ها را  حرف نیبشوند که ا یاسالم يجمهور نیگزیجا خواهند یم ها نی. ادينخواهند رس شانیها هدف

هم که  نی. مجاهدميرا هم جلب کن نیمجاهد م،يها را هم جلب کن عرب م،يها را جمع کن . کُردزنند یم
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 کیما  میيبگو ها یکاییآمربه  میو خوب برو ميرا هم جلب کن ها نی. امیجمع بشو دیيايب ندیگو یم
 یاگر مملکت دیکه درست کرد يرومندين اصطالح بهجبهه  ی. ولمیدرست کرد رومنديجبهه بزرگ ن

و بدهند به  رندياز مملکت را بگ يا گوشه اید و جبهه در آن به قدرت برس نیوجود نداشته باشد که ا
 کیسال قبل.  یس ستيب يها رنامهدر ب ميبکن یدنظرتجد دیندارد. به نظر من با یارزش گری! دها نیا

 گفت ی( ماند وستهيها پ حرف نیبه ا زيخواهان ن از مشروطه یبخش اآلن)متأسفانه  رانیچپ ا یوقت
 زيچ مسئلهامروز  یها. ول صحبت نیسرنوشت و از ا نييحق تع ،یحقوق مل ون،يفدراس یعنی یدموکراس

 یباق گرید یخواهد رفت! چپ سئوال ریاست که ز رانیچپ ا تیخود موجود مسئلهاست.  يگرید
 نخواهد ماند. 

  و  ها روين ایاست، آ دیمورد تهد رانیا یکپارچگیکه  یطیشرا نيدر چنآرش ـ
حفظ  يخواه، برا و چه مشروطه یچه چپ و چه مل ،یاسيمختلف س يها سازمان

خود را در  عملیبرنامۀ  ،يقبل از هر حرف و شعار ستيبهتر ن ران،یا یپارچگکی
 يرويبدانند که ن رانیا يها خلقارائه دهند تا  رانیا نيساکن ملیبرخورد با مسئلۀ 

حتا  رانیدر ا ياگر روز هستند  یاسالم يجمهور میرژ یکه خواهان سرنگون يا یاسيس
آوردند،  وجود بههم  يا یقوم يو حکومت مرکز دند،يجمع به قدرت رس کی وانعن به

 همو سرکوب ـ  دیبا زور و تهد ایدارند؟! آ رانیدر ا ملیدر رابطه با مسئلۀ  يا چه برنامه
 يا برنامه ایرا حفظ کنند  رانیا یکپارچگی خواهند یدر سابق صورت گرفته ـ م که چنان

 ایآ یحال نيدارند؟ در چن یمیمعضل بزرگ و قد نیل اح يبرا یو انسان کيدموکرات
 و انتخاب کنند؟  رنديبگ ميتصم توانند یمردم بهتر نم

 نیکه شرط دوم ا میبگو دیبا ،یقبل سئوالدر رابطه با  نیاز ا شيپ یاست. ول حيصح کامالًهمایون ـ 
ها  آن يامروز برا اصلیکه مسئلۀ  ندیبگو شترشانيکم ب دست ایهمه و  ،یاسيس يروهاياست که ن

که در  میيبگواگر  میناراحت بشو دیما نبا جهيتر است. و در نت مهم يزچ همهاز  نیاست. و ا رانیحفظ ا
 دی. نبامیريقرار بگ میهم حاضر یاسالم يما در کنار جمهور ران،یا هیتجز ایو  رانیصورت حمله به ا

که با ما  فهمند یم ها یکاییآمر یعنی. همه را کند یاست که خلع سالح م یمطلب نیآخر نی. اميبترس
را  رانیحاال پدر ا ديکن فيضع ار یاسالم يجمهور ديخواه یبفهمند. شما م دیهم طرف هستند. همه با

. ینجاا. فقط در ميکن یم دايمنافع مشترک پ یاسالم يمورد با جمهور نینه، نه، ما در ا ؛ياوریددربهم 
 نهيزم نیخوشبختانه در ا د،یکه مطرح کرد یسئوالورد مملکت را نگهداشت. در م نیا دیاول با
که  يگرید زيهر چ ایاست، زبان و  رانیا مردمکه مربوط به حقوق  آنجاوجود ندارد. تا  یاختالف

 یجهان هيکه طرفدار اعالم دیيگو یم گرانیشما و د یوجود ندارد وقت یبحث يجا گریباشد د خواهد یم
و مردم هر  ميخواه یتمرکز م عدم م؛يخواه یم کيو حقوق دموکرات م؛يآن هست يها ثاقيحقوق بشر و م

 یکه بخش دهم یم يرا اداره کنند. من به شما سند شانیها ارانتخاب کنند که ک خواهند یکه را که م
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 عنوان به یقوم يها است. ما از نظر سازمان نهيزم نياست؛ و در هم رانیا  از منشور حزب مشروطه
 یو جواب میها ارسال کرد آن يها برا سند را بخوانند  ـ که بار نیاگر ا م،یا شده شمرده نشانیتر مخالف

. هر چه که در تصور میا امدهيهم کوتاه ن ذره یک یموضوع اساس چيکه ما در ه ننديب یاند ـ م هم نداده
 مسيبا فدرال ستين شتريب یکی رانیا. ستين شترياست و ب یکی رانیاست. فقط ا شده داده گنجد یم
 ندیايکنند و بعد ب تکه تکهبه زور کشور را  خواهند یاست. م رانیا هتجزیمقدمۀ  سمي. فدرالخواند ینم

 . روند یخودشان هم م اريشدند با اخت یکیخودشان  اريها به اخت تکه پاره نیا یبشوند. و وقت یکی باهم

  دتوان یهر کس م یعنی. ديسرنوشت هست نييدر واقع شما موافق حق تعآرش ـ 
 به کجا تعلق داشته باشد.  خواهد یداوطلبانه انتخاب کند که م

هم حق  یخودش. مردم هر ده يبرا رانیاز ا يا گوشه ایتکه  کی تنها نه ها، یرانیتمام اهمایون ـ 
حدود شصت زبان وجود دارد،  رانیدر ا ديانتخاب کنند. شما نگاه کن خودآگاهانهدارند در تمام امور 

ک حکومت یو  ميسرنوشت کن نييتع ميخواه یکه ما م ندیجمع شوند و بگو ورهمد يا عده شود ینم
در بکار بردن  يآزاد ار،يسرنوشت شرکت کند. مع نييحق تع نیدر ا دیبا رانی. همه اميفدرال هست

داشته  ویراد د،يکتاب چاپ کن د،يتکلم کن خواهد یکه دلتان م یبه هر زبان ديتوان یزبان است. شما م
سه هزار سال است که  ماها.  انسان نيبکشد ب يوارید دیزبان نبا ی. ولديداشته باش ونیزیتلو ديباش
 . ميکن یم یزندگ باهم میدار نيسرزم نیدر ا یرانیا عنوان به

  که  ديحمله کند. و در ضمن معتقد هست رانیبه ا کایامر دکهيده یشما احتمال مآرش ـ
دفاع کرد. در واقع در  رانیا نيز سرزما یاسالم يدر کنار جمهور دیصورت با نیدر ا

در کنار  ایدفاع کرد  یخارج يرونيبود و از حملۀ  کایکنار امر دیبا ای يريدرگ نیا
و دفاع کرد؛  ستادیا یاسالم يجمهور یعنی کمیو  ستيحکومت قرن ب نیتر یارتجاع
ه شد و دست ب تیتقو یو عراق اتفاق افتاد و ارتجاع داخل رانیدر جنگ ا که چنان

 اتخاذ کرد؟  يگریراه د شود یم ایزد. به نظر شما آ ميعظ يکشتارها

. حاال هم میا و بر ضد ارتجاع مبارزه کرده میا است که ما تا به حال انجام داده يکار نیاهمایون ـ 
 ها نیکه ا یو از زندگ زارميب ها نیا ختی. من از رمیدار وجودي ۀمسئل یاسالم میما با رژ میيگو یم
صحبت  میدار یتيموقع کی. ما راجع به ستين یشک نیو در ا ،يزشانچ همهاز  زارم؛يب کنند یم
 وجود بهعامل  برقرار است. و اصالً میرژ نیمبارزه ما با ا اآلن. دیايب شيممکن است پ که بعداً ميکن یم

آشفته  را رانیتمام مناطق ا ز،يآم ضيتبع يها استيس ليبه دل ک،یاست.  میبحران، خود رژ نیآمدن ا
ها که  بودند، آن حق به ختندیها ر ابانيتظاهرات به خ يبرا زیها که در تبر ، آنحق بهکرده است. مردم 
من با جنداهلل موافق باشم.  نکهیقابل فهم هستند؛ نه ا جنگند یو م اند ختهیر ها ابانيدر بلوچستان به خ

 نیاند که ا مسئول نیالوه بر ااست. ع یاسالم يجمهور میها رژ بحران نیدر واقع مسئول تمام ا
بر سر کار بمانند و  شتريب نکهیا يبرا اند ختهیرا به هم ر ايو دن دان راه انداخته را مصنوعاً یبحران اتم
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من  یخود محفوظ است. ول يجا به نیو ا کنند یمملکت دارند قمار م ندهیکنند، با آ دايپ يشتريقدرت ب
به  نظامیبهتر است از حملۀ  يداریهر گز ،ی: هر آپشنمیگو یم نيک مک يهم در مقابل حرف آقا

 . رانیا

  میاست در واقع با تحر یبهتر از حمله نظام یهر آپشن دیيگو یشما م یوقتآرش ـ 
کار را کردند و  نيکه در مورد عراق هم هم ديدان ی. شما مديموافق هست ،ياقتصاد
بهانه قرار دهد و مردم را را  متحری اولباعث شد که صدام در مرحلۀ  ياقتصاد میتحر

آمد که طرفدار  وجود بهدر مردم عراق  يا هيسرکوب کند؛ در اثر فشار صدام، روح
 يخود را برا ديعراق شدند. مردم، طرفدار بوش شدند و ام در کایآمر ینظام دخالت 
 ای. آننديب یاش را م بستند که امروز سرنوشت کایآمر یصدام، به قدرت نظام یسرنگون
 تکرار شود؟  زين رانیاتفاق در رابطه با ا نيدارد که همامکان 

عراق  میبا تحر سهیخواهد بود که قابل مقا فيو ضع یآبک يقدر به میبه نظر من تحرهمایون ـ 
آن را جبران  یاز هر راه یاسالم ينخواهد زد. جمهور یاسالم يبه جمهور یبينخواهد شد؛ و آس
که دارد تحمل  يبشوند بابت فشار کایخواستار حمله امر ران،یکه مردم در ا کنم یخواهد کرد. فکر نم

آن  وقت آنهم نخواهد کرد،  و اثر نکرد و حتماً دينرس ییجا به میهست که اگر تحر نیا ی. ولکند یم
 . آنجاستو خطر  شود یها باز م نآدست  ستيجز حمله ن يا که چاره دیدید ندیگو یکه م یکسان

  نظر شما  د؛يهست رانیبه ا کایآمر یما مخالف حمله نظامش ديطور که گفت همانآرش ـ 

 کاآمریموافق حملۀ  ران،یا یاسالم يجمهور میرژ یسرنگون يکه برا یدر مورد کسان
  ست؟يهستند چ

افراد، حزب مشروطه  نیمقاومت در مقابل ا نیتر مؤثر یتنها، ول میگو ینم ديه: اگر توجه کرده باش .د
که  ییکارها میيگو یو م میا ستادهیا ها نیدر مقابل ا يا ت. در هر جبههو جنبش رفراندوم اس رانیا
را بردارند ببرند  اي يبند بسته، «پکج» کی نکهیا ديبه ام دهند یکه م ییازهايو امت کنند یدارند م ها نیا

ال مح م؛یگذار یو نم کنند یم يباز رانیا ندهیبا آ ها نیبدهند، ا لیتحو خواهد یکه دلشان م ییجا هر
دست  ها نیکه ا ی. تا زمانميکن یم يهمکار  ها بردارد با او کار نی. هر کس دست از امیاست که بگذار

 بردارند.  یقدم میگذار یو نم ستادیا ميخواه شانیجلو زنند، یم ییکارها نيبه چن

  و  نيبه فلسط لياسرائ نظامیاشاره کردم که حملۀ  ینوع به زياول ن سئوالدر آرش ـ
 استيدر دستور س شيها پ بزرگ که از مدت انهيدنباله طرح خاورم لبنان، در

خروج  ،يریقرار داشته است، صورت گرفته است؛ کشته شدن حر کایآمر يا انهيخاورم
 رانیدر رابطه با ا خواهند یاست که م یطرح هاز لبنان، همه دنبال هیهزار سرباز سور 30
مسئله استفاده کرده بود و با  نیاز ا رانیا یاسالم يهم جمهور یکنند. از طرف ادهيپ

قصد داشت  ران،یساخت ا يها اهلل لبنان به موشک حماس و مجهز کردن حزب تیتقو
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هم  ليسرائکند. و ا فایا يادتریمنطقه، سهم و نقش ز یاسيس يدر باز هیبه کمک سور
 ن،يطاستفاده کرد و با حمله به لبنان و فلس طیبه دنبال منافع تجاوزگرانه خود از شرا

پرداخته شد. به نظر شما  زين هیسور السکوت حقها لبنان را به عقب برد. و  دوباره سال
 برد؟  شيپ دیرا با یاستيچه س انه،خاورميدر رابطه با مسئلۀ 

 یهزار موشک و راکت 17 نینگران ا ،ها یکاییآمرو  ها یليبود: اسرائ نیاتفاق افتاد ا آنچههمایون ـ 
بود  ليدر رابطه با اسرائ ميمستق دیتهد کی نیدر لبنان مستقر کرده بود. ا یاسالم يبودند که جمهور

خطر  جهي. در نتاست شده برداشته دیتهد نیخطا کند. ا یاسالم يجمهور هيکه مبادا دست از پا بر عل
 فيدر لبنان ضع یاسالم يقدرت بازدارنده جمهور نکهیا يبرا افته،ی شیافزا يمقدار رانیحمله به ا
که به حماس و  یبا کمک خواست یکه دوباره برگردد. م خواست یم هیهم سور طرف آنت. از شده اس
کودتا  کیدر تدارک  اهلل داشته باشد. حزب يشتريب ريلبنان تأث استيدر س کند یم یاسالم يجمهور

و  رندب یکه م کردند یبود که فکر م ییزورآزما کیها  آن يبرا نیکنترل کامل لبنان. و ا يگونه بود برا
بابت شکست خوردند. از نظر  نی. از اکنند یرا برقرار م هیو دوباره تسلط سور کنند یاز آن استفاده م

 کيپلماتیو د یاسيخوشحالم که از نظر س دبه نظر من وضع ما خطرناک شده است. هر چن ینظام
 رانیا يهر دو برا یو شکست نظام کيپلماتید يروزيشد. پ فيضع یاسالم يجمهور یدست نظام

 خواهد داشت.  ییامدهايپ

  خود بر نخواهد داشت و  انهیماجراجو يها استيدست از س یاسالم يجمهورآرش ـ
 شيبه دنبال طرح از پ زين کایو آمر ليکردن است. اسرائ دیدر حال تهد زيمرتب ن
شد  يا بهانه ظاهراً یليسرباز اسرائ دو يريگ گروگان که طور همان   .هستند خودنوشتۀ 

 به لبنان.  لاسرائيحملۀ  يبرا

 . من هم قبول دارم. نه واقعاً ظاهراًهمایون ـ 

  دايپ يگردینه، بهانۀ   بهانه نیا شد یکار انجام م نیمن اعتقاد دارم که اآرش ـ 
که  یاسالم ياست، جمهور نیا سئوال. شد یانجام م دیبود که با ی. طرحکردند یم

بهانه را به  نیاست، اگر ا ليو اسرائ کایامرو  رانیتشنج در رابطه با ا یاصل یخود بان
 دیما کجاست؟ با گاهیحمله کنند، جا رانیها به ا بدهد و آن کایو امر ليدست اسرائ

 یسوم استيس شود ینم ایآ م؟يستیبا یاسالم يدر کنار جمهور رانیدفاع از ا يبرا
کشتار  با شکنجه و یحکومت یاتخاذ کرد و هر دو طرف مناقشه را افشاء کرد؟ وقت

 ينابود یاصلعامل  ،یالملل نيدر داخل و دامن زدن به تشنج در سطح ب شانیدگراند
  ستاد؟یدر کنار او ا رانیدفاع از ا يبرا شود یاست، مگر م رانیا

 یخنث ،یاسالم يحمله نشده، موضع ما روشن است. مبارزه با جمهور رانیبه ا یتا وقتهمایون ـ 
ت. چرا، چون مبارزه ما کمک خواهد کرد به کاهش خطر حمله به که ممکن اس ییکردن او در هر جا
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ها  . خوب مسلم است. آنميهر جور که بتوان ميبکن تر فيرا ضع یاسالم ي. اگر ما دست جمهوررانیا
و خطر حمله کمتر خواهد بود.  شود یکاسته م شانیها استياز شدت س ناچار بهبشوند  تر فيچه ضع هر

 ديستیبا دیبا ایدوم ندارد.  سوم و گرید د،يکار به جنگ کش یوقت ی. ولدشو یو تصادم خطرش کمتر م
ها  سوم، اکنون به درد پاک کردن پرونده استيکرد. س شود ینم يگریکار د ن؛یکنار ا ایکنار آن و 

چه؟! بعدش  یعنیهم با آن،  ميمخالف نیخوب در پرونده. ما هم با ا يها گذاشتن برگ ای. خورد یم
 مياگر ما دنبال حسن سابقه خود هست د؟يکن یم کار چهنکه خوب حاال حمله شروع شده، به آ ميرس یم

 استيس نیحرف. ا نیندارد ا یمخالفم و هم با آن. معن نیگفت. من هم با ا شود یها م حرف نیاز ا
و  ميکه آن خطر را کمتر بکن ميبکن کار چه ک،ی: ميروشن باش دینخواهد کرد. ما با هيدر قض يريتأث
 کا،یاست که به امر نیا ميبکن ميتوان یکه م ییاز کارها یکیاست و  فيضع یليست ما متأسفانه خد

. دوم، کنند یدو بار فکر م وقت آن. ديحمله بشود با ما هم طرف هست رانیاگر به ا میيبگو ،یهر کس
 ودمان. انتخاب خ يبرا میذره هم وقت ندار کیبه نظر من  د،یبدون ترد د،يکار به حمله کش یوقت

  ونيسیاپوز کی دیبا ميداشته باش یامکان نيچن کی ميبتوان ینکهباادر رابطه آرش ـ 
هم  يو تا حد فيضع اريبس نميب یکه من م یونيسیاپوز نیوجود داشته باشد. ا يقو
 کرد؟  دیچه با ميکن دايدست پ یامکان نيبه چن ميبتوان نکهیا يکوتوله است. برا اريبس

و  یاسيس ينبردها گریسال، د وهشت يستب. بعد از گذشت رونيب میيايوالم گذشته باز ع دی: ما باه. د 
. ميرا داشت ییها جنگ کی باهم. ما در دوران انقالب ميدوران انقالب را فراموش کن یدتيعق
 نها هزار برابر آ آن تيمطرح شده که اهم يا تازه مسائلسال گذشته، و اکنون  وهشت يستب

 کند یم دیرا تهد رانیکه ا يا خطر تازه نی. در مقابل اميداشت باهمگذشته ما است که در  ییدعواها
 انيسپاه که یوقت. مبزني هم ۀسروکل يتو شيسال پ 50 مسائلکودکانه است که راجع به  يباز قتاًيحق

 نیا دندیها شدند، د را محاصره کرده بودند، باالخره رفتند و گرفتند، وارد برج هيمحمد پنجم قسطنطن
 باهم رند،يگ یسر سوزن جا م يها چندتاشان رو فرشته نکهیهنوز دارند راجع به ا یحيمس يها شيشک

 کیکه ما با  انگار انگارنه ون،يسیاپوز اتيبه ادب دياست. شما نگاه کن ني. وضع ما هم همکنند یدعوا م
شته است؟! به نظر گذ ياکنون وقت دعواها ای. آگریچند وقت د دانم ی. نمميروبرو هست ییدورنما نيچن

 یتازه آشنا کنند، و سع تيو خودشان را با موقع ابندیرا در تيمخالف، مهابت موقع یاسيس يروهايمن ن
در  مياگر ما بتوان یرا قبول داشته باشند. ول گریکدیکه  ستي. الزم نییها نهيکار کنند در زم باهمکنند 

 میکه من و شما اختالف بر سر هر چه دار ستيخوب الزم ن ميکار بکن باهم رانیا یاتحيمسئلۀ  کی
خود. هر موقع نوبت آن شد باز دعوا را  يخود و آن اختالف هم سرجا يسرجا نیبشود. ا نیمانع ا

از  یبعض نميب یبشود. من م ردوبدل نمانيب یمطالب کی. ییها يهمکار کی باهم مي. شروع کنميکن یم
 رانیمقاالت مخالفان ما در سامانه حزب مشروطه ا ایاست و  شده چاپ گرید يدر جاها ام يها نوشته

 ایو  یقصد تبرئه کس ها نیا کدام يچهشروع کرد.  جاها ينهماز  دیاست. با یاست. عال منتشرشده
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 نیخودش، قصد ا يجا بهدارد  ي. هر کس هر نظرستين یو بخشودن کس کسیگذشتۀ  يشستشو
که  یدر موقع ميکار کن باهماست،  یاتيندازه حا کیهمه ما به  يکه برا یاتيح نهين زمیاست که در ا
 الزم است. 

 آرش 
 26 .11 .2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بود نخورده شکست فورد اگر

 (اکثریت) ایران فدائیان سازمان به پیامی

 جنگ مرز تا اسالمی جمهوری با رویارویی استراتژی
 

 گو و گفت ایران يسو به برنامه از بخش این در گرامی، يهنانم همـ  مهري حسين 
 شما بر درود گرامی همایون داریوش آقاي. همایون داریوش آقاي با کنيم می

  شما بر همایون ـ درود

 عنوان زیر دیدم که شما نوشته آخرین درباره نخست همایون، آقايـ  مهري حسين 
 و بود نخورده شکست فورد اگر واقع در. بکنم صحبت «بود نخورده شکست فورد اگر»
  داد؟ نمی رخ اسالمی انقالب صورت این در. شد نمی پيروز او برابر در تر کار
 این به من نگرش که شد اي بهانه یک این. نه. نيست سادگی این به مطلب این همایون ـ البته

 براي هست تئوري 15 تا 10 از بيشـ  انقالب يتئور بيشتر. بکنم بررسی را نظرگاه کدام از انقالب،
 دچار جامعه یک چرا که ببينم کنم می نگاه یعنی. شناختی جامعه عوامل به شود می مربوطـ  انقالب

 پر بسيار بسيار جمله یک در کرد خالصه لنين را این. دهد می رخ انقالب آن در که شود می یطیشرا
. تواند نمی حکومت و خواهند نمی مردم که است هنگامی بانقال گفت «انقالب و دولت» آن در معنا
 مطلب یک لنين ولی. بکند عوض را هایش روش خواهد نمی هم حکومت و نيستند راضی مردم یعنی
 تفاوت انقالب خود و انقالب موقعيت بين آن و داد، که حکمی این بر یعنی تئوري این بر افزود بدیعی
 انقالبی، موقعيت ولی دهند می روي بندرت خيلی انقالبات که بينيم می هم عمل در ما خب و. است
 بياید کنار ها آن با تواند نمی حکومت و خواهند نمی مردم خالصه یعنی شناختی، جامعه عوامل آن یعنی

 با تقریباً یعنی. کرده می صدق تاریخ دوران بيشتر در ها، کشور بيشتر در این نگهدارد، راضی را ها آن و
 انقالبی موقعيت در کهـ  استثناءهایی جزـ  اند داشته هایی دوران هم ها رژیم و ها کشور ترین ثبات
 که انقالباتی شمار ولی هستند انقالبی موقعيت دچار کشور 100 مثالً شاید جهان در اکنون هم اند بوده
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 قعيتمو ميان بایست می نتيجه در. نادر بسيار است امري انقالب. است کم بسيار است داده يرو
 و پيشتاز نيروي نقش بر است گذاشته را تکيه کتاب آن در لنين. گذاشت تفاوت انقالب خود و انقالبی
 و. انقالب خود به انقالبی موقعيت تبدیل یعنی. انقالب رساندن ثمر به در کارگر پيشتاز حزب

 خودش. است کرده متنظي اروپا سراسر يبرا بعد و روسيه براي اول البته را اي پيچيده خيلی استراتژي
 و داد روي اول جهانی جنگ منتها دید خواهد را روسيه انقالب اش زندگی در که نبود مطمئن زیاد هم

 در شکست اثر بر کرد سقوط تزاري رژیم و خوردند شکست و شدند ضعيف بسيار جنگ در ها روس
 حزب اکثریت نییع ها بلشویک کودتاي بود، کودتا یک واقع در که انقالب براي شرایط و جنگ
ـ  نفر هزار 250 روایتی بهـ  بودند روسيه در کوچکی بسيار اقليت و شد فراهم روس، دمکرات يالسوس

 آن در بزرگی سهم خيلی شتات کرون ملوانان که نظامی ضربه یک و کودتا یک با توانستند ها ینا
 سرنگون بودند خورداربر روس احزاب اکثریت پشتيبانی از که حکومتی را، اکثریت حکومت داشتند،
 . داد روي اکتبر انقالب و کنند

 این در که شماري بی ياظهارنظرها ام کرده نقد موضوع این از استفاده با مطلب این در من حاال
 ما که مطلب این در ام داده توجه و است شده گفته اسالمی انقالب دادن روي این علل درباره ها سال
 علل به که هایی بررسی آن تمام و نيست تردید این در و بودیم بیانقال موقعيت دچار 1357 سال در

 بود، یهسو همه گسست دچار ایرانی جامعه. هستند درست نظر این از اند پرداخته انقالب شناختی جامعه
 نيروهاي ميان گسست ،نادر و دارا ميان گسست همه از بيش مردم، و حکومت ميان گسست
 دست که گرا سنت و ارتجاعی و گرا واپس نيروهاي و افتادند می اقليت در بيشتر چه هر که خواه ترقی
 که نيست تردید يجهدرنت. حتی خواندگان درس و روشنفکر و متوسط طبقه ميان در یافتند می را باال

 حکومت این هم مردم و بدهد پاسخ مردم هاي خواست به توانست نمی که بود رسيده ییجا به حکومت
 نبود یرناپذ اجتناب انقالبی موقعيت این را، ما کرد راهنمایی لنين که گونه همان لیو. خواستند نمی را
 حقيقتاً را دیگرش صورت حاال. يایددرب نتيجه دیگر صورت به توانست می. بغلتد در انقالب یک به که
 يروزپ شرایط آن در و رهبري آن با و صورت آن به اسالمی انقالب اینکه ولی. کرد بينی پيش شود نمی
 انقالب به اینکه در را انقالبی موقعيت کند می تعيين که عاملی. نبود ناپذیر اجتناب وجه يچه به بشود،

. حکومت طرف از بحران اداره تر مهم آن از و انقالبی نيروهاي اداره یکی. است تا دو يانجامدب
 ها حکومت. وقت حکومت از هستند تري ضعيف شرایط در معموالً اهميتشان، همه با انقالبی نيروهاي
 اینکه از را انقالبی موقعيت و بدهند شکست را انقالبی نيروهاي اینکه براي دارند زیادتري امکانات

 یعنی است شده طور ینا موارد هميشه اکثراً یعنی بوده، طور ینا هميشه و. بازدارند انقالب در بغلتد فرو
 صورت به بحران اداره با خالصه و تاکتيکی مهارت با گوناگون، هاي استراتژي با انقالبی هاي موقعيت
 . است نشده انقالب به تبدیل و است مهارشده لحظه آن مناسب

  تمام به که انقالبی موقعيت که بود این اصلی ئلهـمس سال آن تانـزمس تا تانـتابس از 1357 ایران در
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 رژیم و حکومت ولی بود شدید نبحرا دچار کشور. بحران اداره گونه ترین بد با شد همراه داشت وجود
 اصالً و کردند اشتباه روي اشتباه و کردند اداره بد را اوضاع و کردند عمل بد يا اندازه به پایين تا باال از
 فرو خودشان بدن به کارد و زدند می خودشان ریشه به بودند برداشته تيشه که رسيد بجایی کار
 حکومتی. دستگاه همين زدند، می عقب را هم را خمينی داشتند انقالب رهبري مسابقه در و کردند می

 . انجاميد انقالب به ناچار به انقالبی موقعيت بود که عجيبی شرایط

 رهبري ایران، تاریخ در است آوري شرم بسيار نکته این و متأسفانه، ميان، این در کننده تعيين عامل
 از بود، گرفته آن از پيش ماه 16 را نيکسون جاي که فورد نوامبر انتخابات در ،1976 در. بود آمریکا
 مفتضحی وضع با معاونش و جمهوري رئيس هم چون بود رسيده جمهوري رئيس به مجلس ریاست
 بود خوبی و درست و کاراکتر با آدم بسيار فورد این بودند، رفته و بودند داده استعفا و بودند شده برکنار

 امنيت دستگاه و دفاع وزارت گروه و خارجه وزارت گروه. کرد می کار قوي خيلی گروه یک با حتی و
 هاي گرگ ما، مثل قول به و کاردیده و چشيده گرم و سرد مردان ها این و. نيکسون از جامانده به ملی
 و کرد حفظ را تعادل جهان حساس جاهاي در باید چگونه که دانستند می یخوب به و. بودند یدهد باران
 خوب خيلی ماه 16 آن در فورد. کرد سد را آمریکا شکست جلوي و رفتگ را ها روس پيشرفت جلوي
 هاي آدم خيلی ها آن که شلزینگر و کيسينجر مثل مردانی کمک به را آمریکا خارجی سياست کرد اداره

 از بود بخشوده و بود کرده عفو را نيکسون اینکه دليل به فورد انتخابات، در. بودند توانایی
 بسيار مرد آمد کار روي که تر کار. تر کار از خورد شکست اندکی فاصله با و دید يمِهر بی دهندگان رأي

 خيلی هاي آدم. صورت همين به آورد همراهش که هم را گروهی و متزلزل بسيار آدمی و بود ناواردي
 دیگري و ایران در بحران یکی: رویداد دو با شد مصادف هم تر کار جمهوري ریاست و بودند ناواردي

 تا و شد کار همان   صرف تر کار وقت خيلی و رسيد نتيجه به که اسرائيل و مصر حساس کراتمذا
 در آمریکا براي هایش پيامد و ایران بحران ابعاد توانست نمی اصوالً گذشته آن از ولی. رفت نوبل جایزه
 اي سابقه یک ودب داده انجام را اش انتخاباتی پيکار هم بشر حقوق شعار با چون و بکند درک منطقه آن
 خيال حقيقتاً شاه. آمریکا هاي سياست از بود شده نگران بسيار پادشاهی دستگاه و بود گذاشته ایران در
 و روحی لحاظ از بود وضع ترین بد در هم خودش و بردارند را او خواهند می ها آمریکائی که کرد می

 دست آن که شد سبب ریکاآم رهبري و ایران رهبري دستگاه ضعف ترکيب که است این. جسمی
 آنجا به کار متأسفانه چونـ  کند هدایت را او و باشد داشته پشتش در که داشت احتياج شاه که قوي
 و بکنند اتخاذ درستی هاي سياست و بکند دفاع خودش از توانست نمی ایران رژیم خود که بود رسيده
 ها انگليسی و ها آمریکایی از شاه هم دائماً و بود خودکشانه اقدامات و نکردنی باور سردرگمی دچار

 در ایران وقت سفير توسط دادند می که هم پيغام. بکنم چه باید پرسيد می و خواست می پشتيبانی
 و دانست نمی کافی هم را ها پيغام آن بکنيد، دفاع خودتان از و بایستيد که( زاهدي اردشير) واشنگتن
 دستگاه خود در. بدهند توانستند نمی نوشته هم خارجه توزار و تر کار. تر کار از خواست می نوشته
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 وزارت در. بودند مخالف ایران رژیم با حقيقتاً عده یک. بود مختلفی صداهاي هم آمریکا حکومتی
 یا بدهند تغيير یا را شاه که خواستند می تر پایين هاي رده در کسانی که هست این خارجه
 خيالی چنين «سيا» رئيس ترنر یا دفاع وزیر یا خارجه وزیر یا تر کار ولی بدهند تغيير را هایش سياست
 . شد می بيشتر شاه سرگردانی و زدند می حرفی یک آمریکا حکومتی دستگاه در کدام هر منتها. نداشتند

 کار و کرد ترک را ایران و باخت را زمينه بکلی شاه که شد سبب تحوالت این و عوامل این مجموع
 آمریکا دست در ما سرنوشت اینکه از تأسف اظهار با مطلب این در من. شد ختهسا ترتيب آن به رژیم
 تواناي هاي دست در باشد، آمریکا دست در بود قرار ما سرنوشت اگر که رسيدم نتيجه این به ناچار بود

 از یکی حقيقتاً کهـ  ضعيف بسيار نامصمم تر کار بجاي اگر و بود، می شلزینگر و کيسينجر مثل کسانی
 آدم خيلی و بود قرصی خيلی آدم که بود فورد مانند شخصیـ  بود آمریکا جمهوري يسرئ ترین دب

 شاخ این از دائماً تر کار مثل و بود محکمی آدم و بود کاراکتري با و قابل بسيار آدم ولی بود محجوبی
 سياسی رهبري خود یعنی واشنگتن در عمالً که ایران سرنوشت اگر. شد نمی مردد پرید نمی شاخ آن به

 فرق خب بود تري قوي هاي دست در واشنگتن در اگر بشود تعيين واشنگتن در که خواست می ایران
 این. داد نمی روي صورت آن به 57 انقالب مسلماً ولی شد می چه نتيجه دانم نمی من حاال. کرد می

 . بپرورانم مقاله آن در کردم سعی من که است مطلبی خالصه

 عنوان زیر کرده بازچاپ را شما مقاله ها سایت از یکی همایون يآقاـ  مهري حسين 
 نخورده شکست فورد اگر» است این اش اصلی عنوان ولی «بود می کيسينجر اگر آي»
  است؟ درست «بود

 ما که آوري شرم وضع اگر حقيقتاً. اند نگرفته مرا نکته ها این حاال. است همان   عنوانش همایون ـ بله
 تصميم ما براي دیگر کسان بود می قرار و بگيریم تصميم توانستيم نمی خودمان که دبو این داشتيم
 خودکشی جلوي بود می اگر کيسينجر دستکم کردند، رها   و نگرفتند تصميم هم ها آن واقع در و بگيرند
 . نتوانستيم که خودمان ما. گرفت می او را ملی

 شد يزانگ بحث بسيار کنم می فکر که شما بيانيه یک همایون آقايـ  مهري حسين 
 کنگره به پيامی کردید منتشر( بهمن 16) فوریه 5 تاریخ به که بود اي بيانيه اخيراً،

 فدائيان سازمان کنگره برگزاري بود آمده بيانيه آغاز در(. اکثریت) ایران فدائيان سازمان
 آرزو که سازمانی به دوست یک عنوان به که است من براي فرصتی( اکثریت) ایران
 دمکراتيک هاي نظام همه در چنانکه رقيب، یا همآورد دمکراتيک ایران یک در دارم

. بفرستم درودي باشد ام وابسته آن به که فکري گرایش همراه به است، پذیرفته
 با دارید مناسبتی چه شما همایون؟ آقاي دادید چه براي را بيانيه این که بفرمایيد
  خلق؟ فدائيان سازمان

  چنانکه. دارد کم سازنده چپ گرایش یک ایران که تـاس رسيده می این هميشه من نظر ـ بههمایون 
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 حزب تشکيل با کردیم سعی ما. است داشته کم هميشه هم یوحساب درست ميانه راست گرایش
 زمينه این در که است هم سالی 10ـ  15 و بدهيم سازمان را ميانه راست گرایش آن ایران مشروطه

 و بدهد انجام را کار این که دارد احتياج هنوز ایران چپ ولی. است جاافتاده و یما دهکارکر خيلی
 آن با یکپارچه ایران مجموعه یعنی ملی مجموعه یک در روشن پيام با مشخص نيروي یک عنوان به

 اسم حاال. بينيم می جهان پيشرفته کشورهاي بيشتر در ما که وضعی همين. بکند رقابت ميانه راست
 نوین کارگر یا است نوین کار محافظه یا است دمکرات ليبرال است، دمکرات يالسوس جاهایی در ها این
 راست گرایش مدرن جهان در اآلن سياسی عمده هاي گرایش... و خواه يجمهور و دمکراتی یا و است
 هم هميان راست و کرد تعریف دمکرات يالسوس به شود می را ميانه چپ که. ميانه چپ و است ميانه
 و است بوده من هميشگی نظر این. است دمکرات ليبرال چتر زیررفته  هم روي و دارد مختلف اسامی

ـ  60 در ولی داشت سوابقی یک هم رضاشاه از پيش و ساله 50ـ  60 تاریخ در ایران چپ متأسفانه
. بگيرد هدهع بر را نقش آن نتوانست آن، از پس و انقالبی هاي سال این در و پهلوي اخير ساله 50
 هاي آسيب و خورد ها خيلی آسيب و بود گرا مطلق و بود لنينيستی مارکسيست جزم دچار ایران چپ

 . ایم زده هایی آسيب خودمان سهم به کدام هر که ما همه کنار در. زد هم زیادي

 سال نخستين در و انقالب جریان از بعد و بود نام همين به انقالب از پيش که خلق فدائيان سازمان
 است سازمان اساسترین با من نظر به سازمان این شدند، اقليت و اکثریت و شد انشعاب دچار انقالب

 فهميده بسيار زنان و مردان سازمان این در. است چپ سازمان ترین نویدبخش و. ایران چپ گرایش در
( سمبليک فرداي) انقالب پيروزي فرداي در. بودند ها این از بيشتر خيلی ها این. اند آمده گرد کارآمدي و

 بعداً و بود ميانشان در برجسته افراد خيلی خب و آوردند روي سازمان این به نفر هزار صد از بيش
 توانستند( هایشان کادر) بيشترشان رفتند، بين از خمينی هاي پاکسازي جریان در نفري چهارصد سيصد

 فعال خيلی خلق فدائی سازمان کادرهاي این انقالب از پس هاي سال این در و بشوند خارج ایران از
 دیناميسم آن انشعابات و ها ریزش این سبب ولی. شدند هم زیادي هاي ریزش و انشعابات دچار و بودند
 خوبی هاي نشانه همه ها این. بحث و است اش گشادگی است، اش زندگی و است سازمان این درونی
 . بشود داده پرورش باید که دارد خودش در را بازسازي و باززائی و پيشرفت هاي دانه و است

 دنبال و دارم سازمان این ادبيات با که عميقی نسبتاً و زیاد آشنایی به توجه با و اساس این روي بر
 بسيار و( اکثریت) است اش تازه نام که دارم ایران فدائيان سازمان به سمپاتی یک دراز، هاي سال کردم

 باشد آن در است ممکن که اختالفاتی و اشکاالت باوجود که هستم مطمئن و سازمان این به اميدوارم
 سرزندگی هاي نشانه ضمناً که هستند زدوخورد حال در سازمان این در که مختلفی هاي گرایش و

 وجود به را ایران چپ سالم و سازنده سياسی سازمان آن بتوانند سرانجام که هستم اميدوار است،
 اشاره هم آغاز در که طور همان و. ایران سياست اصلی جریان در بيفتند اج و خودشان ميان از بياورند
 فضاي و ها آن براي باشيم ارزشی با رقيبان اميدواریم هم ما که ما براي باشند ارزشی با رقيبان ام کرده
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 این در چنانکه. ياوریمدرب بوده حاکم فضا این در هميشه که سنتی حاالت از مشترکاً را ایران سياست
 مخالفت و مبارزه فقط سياست یعنی. بکنيم تعریف کاملش معناي در را سياست ام کرده اشاره پيام

 را اولش جزء آن فقط را سياست تاکنون ایران در ما و. هست هم همراهی و مصالحه سياست. نيست
 به و شدبا امکان این ایران خلق فدائيان سازمان در که اميدوارم من. مخالفت و مبارزه. ایم شناخته
 . هست امکان این نظرم

 نه. هست به نظرم که. هست اگر گرایشی چنين به بکنم کمک اینکه براي بود کوششی من پيام
 که داریم احتياجـ  ایران سياسی نيروهاي همهـ   دو هر ما ولی سازمان کار در بکنم اي مداخله اینکه

 از را فضا و بکنيم دریافت...  ـ و شفاهی و نوشته غيرمستقيم، یا مستقيم حاالـ  هایی پيام یکدیگر از
 که خوشحالم من. کار این براي شاید بود اي مقدمه پيام این. بياوریم بدر پيشين دشمنانه حالت آن

 هر اند، کرده ستایش که هایی آن هم و اند کرده حمله که هایی آن هم. است برانگيخته زیاد هاي بحث
 که هایی آن. است رسيده یکدیگر يسو به هایی گشایش و هایی تژس چنين ینا زمان که دادند نشان دو

 صحنه در مخالفانشان از اثري خواهند نمی چون اند شده نگران و اند ترسيده بسيار خب، اند کرده حمله
 هستند ما مخالفان اینکه براي. غيرعملی و است غيرانسانی بسيار خواست این خب ولی باشد سياسی

 منظورم ما،. بشویم کشيده فساد به ما که شوند می مانع هم ما مخالفان ندارد اشکال هيچ و صحنه در
 رقابت. شود می کشيده رکود به شود می کشيده فساد به باشد نداشته مخالف که گرایشی. است ما همه
 که کسانیـ  که ارزشی با آقایان و ها خانم که بود خواهم خوشحال من و سياست عرصه در است الزم
 باال را ما و ما براي باشند همآوردهایی چنين و رقبایی چنينـ  شناسم می ایران فدائيان زمانسا در من

 . بکشند

 جوي به را رفته آب که باشيم اميدوار توانيم نمی کدام يچه ما. کرد دگرگون سراپا باید را ایران سياست
 در که آبی آن به رسد چه تاس کرده تغيير جوي خود حتی و است رفته ،رفته آب. است محال. آریم باز
 بود، ایران فدائيان سازمان به خطاب تنها نه پيام این. بشویم بازسازي ما همه باید و. دارد جریان آن

 این در تاکنون خيلی البتهـ  بپذیرند باید هم ما همفکران. بود ما خود همفکران به خطاب بيشتر بلکه
 عوالم در یکل به که ما هموندان و ما هواداران از بيرون هستند، خيلی خب ولی اند آمده پيش زمينه
 در سياست روند آینده روند. است آینده روند این که بکنند توجه باید ها اینـ  کنند می زندگی گذشته
 را نکته این باید ما و است باهم ها این همه. مصالحه و همراهی مخالفت، مبارزه،. است کاملش معناي
 کس يچه ولی. دارد حق مقداري یک کسی هر. هست همه با حق اريمقد یک هميشه که بپذیریم
 ایران سياست به شود می تر آسان مراودات این با خب. است مساوي حق و. نيست حق بر کامالً
 منفی خيلی بازتابش که کنم نمی فکر هم تاکنون و کردم را کار این من که بود این جهت از. بازآورد
 حال هر به ما ولی. بود خواهد چه اثرش آینده در ببينيم باید حاال. بود بتمث بازتاب بيشتر. باشد بوده
 حاال بکند کار آگاهی و دانش روي که اي سياسی گرایش هر بر هستيم گشاده ایران مشروطه حزب در
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 در من. است کار اصل گذشته پوسته شکستن این و آگاهی و دانش این و. باشد بخواهد چه هر نظر
 به را اميدم نتيجه در. ام دیده همه از بيش فدائيان در. را توانایی این بينم نمی دیگر یسياس هاي گرایش
 چنانکه بکنيم، رقابت باهم که باشد ایران آینده در سالمی گرایش یک ما، همآورد گرایش یک اینکه
 تحوالت نيمببي که هستيم منتظر و بينم می سازمان این در این را دنيا، متمدن جاهاي در کنند می بقيه
 . بود خواهد صورت چه به ها آن

 مأمور مرا اي شنونده بدهيد، جنابعالی را توضيحات این اینکه از پيشـ  مهري حسين 
 که همایون آقاي آیا اند گفته اینکه یکی. بکنم شما از سئوال دو که است کرده

 دوست را ایشان هم ها آن اند کرده معرفی فدائيان به دوست یک عنوان به را خودشان
 آقاي که رژیمی آن به فدائيان اینکه دوم نه؟ یا اند داده پاسخ پيامشان به آیا و دانند می

 آورده وارد سياه سياهکل با را سخت صدمات از یکی کرد می خدمت آن به همایون
  برد؟ یاد از را این شود می چگونه. بود

. بگيرد تحویل را مقدار همان   کند، می خطابش دوست که مقدار همان   نيست الزم همایون ـ دوست
. است آزاد مقداري ها حساب این از سياسی دوستی. نيست عاطفی و شخصی دوستی من دوستی
. است استوار اساس این بر. آینده بلکه امروز تنها نه محاسبات و است ارزش شناخت سياسی دوستی
 من. نيست مهم من براي اصالً شندبا داشته من به را دوستی احساس چنين فدائيان اندازه چه حاال
 زیاد خيلی پيام آن در چنانکه ولی هستند الزم ایران سياست براي فدائيان که است این نظرم

 اساسی تغيير باید صحنه در جدي نيروهاي همه مثل. بشوند بازسازي باید موضوع، این به ام پرداخته
 مفصل ینکهباا پيام هاي بخش از بسياري که نيدبي می بکنيد مالحظه را اش همه را پيام شما اگر. بکنند
 اختصاص بشویم بازسازي و بکنيم تغيير باید همه ما که ضرورتی بر تأکيد با است، فشرده و نيست
 ندهند هم جواب اند، نداده که جواب نه نه، یا اند داده جواب این آیا که دوستی این حاال. است شده داده
 چند با البته. بگيرند نظر در را سياسی دوستی و عاطفی دوستی ميان وتتفا محترم شنونده. ندارد تأثير
 این از من. هستند عزیز من براي خيلی که ام کرده برقرار شخصی دوستی هم فدائيان سران از تا

 و ها مرد ها این. آید می خوشم فدائيان سازمان در شناسم می که کسانی این از و افراد و مردان
 دوام و نيست شوخی. اند کرده مبارزه سال چهل نزدیک. هستند اي یدهد رنج و هکشيد درد هاي خانم
 سنگين، بسيار بسيار بهاي ولی است بوده غلط سازمانشان است، نبوده درست هدفشان حاال. اند آورده
 تحمل ها این اند، پرداخته اکثریتشان شما شنونده دوستان و ام پرداخته من که ییبها از تر سنگين خيلی
 در اگر که کنم می فکر من نتيجه در و. اند کشيده ها این که آنچه نيست تصور قابل اصالً. اند کرده

. اند پرداخته سنگين اي بهره با را بهایش  اند کرده شرکت انقالب در بعداً و اند کرده کاري سياهکل
 اجازه دیگر زمان. ایم ختهپردا را هایمان  کوتاهی بهاي ها ما همه ایم بوده کار در دست ما همه چنانکه
 بابت( تقریباً پيش سال 37 یعنی بود 1349 سال در سياهکل) پيش سال چهل بابت ما که دهد نمی
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 که است این کمترینش بگيریم را یکدیگر گریبان اآلن ما است داده يرو پيش سال 37 در که امري
 مسائل این اصالً بپرسيد ایران ممرد اکثریت از بروید شما اینکه براي. شویم می ربط بی و نامربوط
 در ها گروه و سازمان و افراد که تأثيري امروز. دهند می اهميت نه و دارند اطالع نه است، یادشان
 را کار ما شود نمی آن بابت. است مهم آن دارند اسالمی جمهوري با مبارزه و ایران سياست پيشبرد
 امروز. بودند که موقعيتی در بگذارند افراد يجا در را خودشان باید منتقد دوستان. بکنيم معطل

 بوده چه یطشرا که دید باید پيش سال 37 یا پيش سال 40 ولی بکنيم قضاوت توانيم می یراحت به
 و بود غلط همه تصميمات مسلماً. داشتند احساسی چه ها این جوان، هم خيلی و جوان افراد و است

 ولی. اند گذاشته کنار یکل به را مسلحانه مبارزه راه .گرفتند غلط تصميمات که معتقدند هم خودشان
 کردند تحمل هم را هایش پيامد کردم عرض که طور همان حاال. بود دیگري شرایط یک موقع آن خب
 . بد بسيار بسيار صورت به و

 واقع در که است شما هاي مقاله از دیگر یکی «دیگر وسایل با جنگ»ـ  مهري حسين 
 انتخاب عراق در که جدیدي استراتژي یعنی بوش جرج جدید راهبرد به دارد نگاهی
 عبارت به و فارس خليج پيرامون در آیزنهاور ناوگروه فرستادن همچنين و. است کرده
 خود به را ها چشم همه که عراق در آمریکا جدید استراتژي کنار که اید نوشته دیگر
   استراتژي این آیا. گيرد یم شکل سروصدا بی اهميت همان   به دیگري استراتژي دوخته
 در اسالمی جمهوري نيروهاي با برخورد نوعی یا است ایران به احتمالی حمله همان
  عراق؟

 به است اسالمی جمهوري ترساندن هدف بکنيم خالصه را استراتژي این بخواهيم همایون ـ اگر
 و است اتمی موضوع هم اسالمی جمهوري با آمریکا مشکل. بدهد تغيير را هایش سياست که اي درجه
. است خطرناک بسيار این و شوند می يدهتن درهم دارند شدت به دو هر این و. عراق در اش مداخالت هم
 دیگر که اسالمی جمهوري اتمی تسليحات برنامه یعنی اسالمی جمهوري اتمی بحران اینکه براي

 کند می سعی اسالمی جمهوري و. هست آن در فرصت مدتی یک هنوز ندارد تردید آن در کس يچه
 مقتضی مواقع در دادنشان پس و کوچک امتيازهاي و ها دادن وعده با و دیپلماتيک هاي بازي با که

 به ها آمریکایی کار عراق مورد در ولی. خودش دوش روي از کند کم را فشار و بردارد را جهان توجه
 این از را خودش و آمریکا که است مانده بوش براي کمی بسيار بسيار وقت و است کشيده بحران

 کرد می نابود ماالریا و بود رُم کنار هاي باتالق رُم امپراتوري سقوط یلدال از گِلزار بيرون کشد. یکی
 را خودش باید بوش. خشکاند را ها باتالق این و آمد لينیموسو باالخره تا کار ینا کشيد طول. را مردم

 اسالمی جمهوري اینکه براي کنند می مبالغه دارند یا حاال و. ياورددرب اندکی و سال یک تا گِلزار این از
 نتيجه این به و است آمده دستشان به یلیدال حقيقتاً اینکه یا و بکنند فراهم را زمينه و بترسانند را

 رساند می طرف دو هر به سالح که است اسالمی جمهوري عراق در شان یاصل حریف که اند رسيده
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 را آمریکایی 170 که را جاده کنار هاي بمب تنها نه یواش یواش حاال و ها، شيعه به هم و ها سنی به هم
 بلکه شورشيان، این به دهد می اسالمی جمهوري که گویند می مسلم را ها آن است کشته حاال تا

 عرض در اند کرده سرنگون پياپی را آن چهارتاي را آمریکایی هليکوپترهاي که هوایی ضد هاي موشک
 کار این در اسالمی جمهوري که باشد درست موضوع این اگر و. است آمده يشپ هم ها آن هفته، دو

 تواند می که امري یعنی. جنگ دليل حکم در است امري یک حقيقتاً ها آمریکایی براي باشد همدست
 در را يکوپترضد هل هاي موشک این بودن کارآمد ها آمریکایی اینکه براي. بشود جنگ آغاز موجب
 از را آسمان ها آن و دادند افغانی مجاهدین به قبيل این از هاي موشک. آزمودند فغانستانا جنگ

. خوردند شکست و ماندند محروم هوایی پوشش از روسی نيروهاي و کردند پاک روسی هليکوپترهاي
 . بشوند دچار سرنوشت آن به خواهند نمی ها آمریکایی

 اش مداخالت مانع که بترساند را اسالمی جمهوري سخت که است این اساسش آمریکا استراتژي این
 که آید می وارد دارد طرف هر از اسالمی جمهوري بر زیادي فشارهاي حال عين در. بشود عراق در

 شود می تمام تر گران درصد 15 تا 10 به ایران واردات اکنون هم. بگيرند را اش اتمی هاي برنامه جلوي
 در دیگر، طرف از. اند آورده وجود به اسالمی جمهوري براي ها ییآمریکا که بانکی تنگناهاي سبب به

 مأمورین که اند داده دستور. کنند می قطع را اسالمی جمهوري هاي دست دارند هم عراق خود
 عده و اند کرده فرار شان یاديز عده و. بکشند یا بگيرند یا دیدند که کجا هر را اسالمی جمهوري
 هم این. اند گریخته ایران به که صدر مقتدا المهدي سپاه در اسالمی جمهوري عوامل از هم زیادي
 ناوگروه دومين فرستادن همراه به است شده ها آخوند نگرانی مایه که است شدیدي فشار جبهه یک
 . فارس يجخل نزدیک هاي آب به آمریکا اتمی

 دوم جنگ در را ناوگروه این. هستند وحشتناکی چيزهاي حقيقتاً ها ناوگروه این که بدهم توضيحی یک
 و ناوشکن زیادي تعداد و آنجا بود يمابرهواپ ناو دو یا یک مرکزش. کردند ابداع ها آمریکایی جهانی
 و. نيرو کردن پياده براي یخاک آب ناوهاي و ها زیردریایی و کوچک هاي کشتی تعدادي و ناوها رزم
 به را ژاپن و درآوردند ها ژاپنی تصرف از را ژاپن جزایر تمام سيستماتيک طور به ها ناوگروه این با ها این

 این به ها آمریکایی به بعد آن از. بردند ميان از را ژاپن نظامی قدرت تقریباً و. انداختند کامل محاصره
 اتمی هواپيمابر ناوهاي این اند، ساخته هم اتمی هواپيمابر ناوهاي چون و کردند توجه خيلی ها ناوگروه

 روي و دارند ظرفيت تُن هزار 105 تا 100 ها ناو این. است کرده عوض را دریایی گجن ابعاد یکل به
 تا 80 حدود تا کدام هر. برند می بسر ناوي و ملوان و خلبان و سرباز و خدمه 5200 تا 5000 کدام هر
 قدرت و است عجيبی هيوالي یک ناو آن خود اصالً. زیاد هاي موشک و دارند افکن بمب جنگنده 90
 اتمی یردریاییز یشدوتا که هست جنگی ناو 16 هواپيمابر ناو این همراه. دارد تصوري يرقابلغ شیارت

 چند عرض در بکند نابود را اسالمی جمهوري نظامی قدرت تواند می ها این کدام هر خالصه و است
 ناوگروه هر که بکنيد مالحظه. دارد تا 12 ها ناوگروه این از آمریکا و اند فرستاده را آن از تا دو حاال. روز
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 این مجموعه این. ها این امثال و خلبان و دریایی تفنگدار و ناوي و سرباز. است آن در خدمه هزار 22
 وزارت سخنگوي دیدم امروز که روانی و تبليغاتی مبارزه آن با همراه است متمرکزشده که ها نيرو

 به است شده داده رسماً اسالمی جمهوري عوامل کشتن براي که دستوري و گفت، می داشت خارجه
 فشارهاي اضافه به ها، آن از گرفتن اقرار و جا هر در ها دیپلمات اصطالح به دستگيري و ها آمریکایی
 با کنند نمی معامله دیگر آمریکایی مهم هاي بانک از بسياريـ  کنند می وارد دارند که اقتصادي
 بقيه اند، کشيده پس پا ها آن داشتند نفتی زرگب قراردادهاي که بزرگی هاي شرکت و اسالمی جمهوري

 این که اميدوارند ها آمریکایی. کند می مشکل دارد را ها آخوند وضع ها این و هستند، تردید دچار
 برنامه ادامه جلوي هم و بگيرد عراق در را اسالمی جمهوري اقدامات هم جلوي و بکند کار استراتژي

 شوراي نتواند اسالمی جمهوري اگر شود. می تمام جمهوري مهلت دهآین هفته از یژهو به که شان، اتمی
 ها این. بکنند بررسی را اسالمی جمهوري تحریم تازه هاي مرحله ها آن باید بکند راضی را امنيت

 خطر اما. بياید کوتاه اسالمی جمهوري که بشود سبب اقدامات این و ها فشار این ترکيب که اميدوارند
 و نظامی هاي تهيه چنين و ترسانيد می حد این تا را دولت یک شما وقتی که است این استراتژي این

 هاي دولت کردن همراه و عمومی افکار و است امنيت شوراي اش سياسی) بينيد، می ضدش بر سياسی
 و اند گرفته اسالمی جمهوري مقابل در سنی عربی کشورهاي این که اي جبهه بخصوص بيشتر چه هر

 چاره که بشود متقاعد آمریکا حکومت که هنگامی پيچاپيچ لحظه در است ممکن( اند داده تشکيل
 حمله مقدمه خب است نرسيده باید که اي نتيجه به و است نکرده فایده ها کار این و نيست دیگري
 آن با اسالمی جمهوري اتمی بحران و عراق و فارس يجخل در اآلن ما که وضعی یعنی. باشد نظامی
 بسيار ها آمریکایی که است درست. دارد خودش در جنگ شروع براي را عوامل مهه هستيم روبرو

 متنفذ بسيار افراد و آمریکا کنونی و پيشين مقامات که هنگامی ولی جنگ این پيامدهاي از نگرانند
 ترین بد و بياید پيش اگر ها رویداد ترین بد یعنی است، بهتر اي هسته ایران از گزینشی هر که گویند می

 . باشد نگران حقيقتاً باید انسان خب است، تر بد هم ها آن از یکی این باز بدهد روي هم ها پيامد

 نظامی حمله فعالً که استراتژي این و ها فشار این که هستم اميدوار ام نوشته مقاله آن در چنانکه من
 پيدا راهی یک فاصله این در شاید و بکند برطرف ایران از را خطر و کافی اندازه به بپاید نيست، آن در

 و بردارند عراق سر از دست و بترسند کافی اندازه به ها آخوند همچنين و اتمی مسئله حل براي بشود
 این آمریکا استراتژي همه چون. کنند فراهم عراق از شدن خارج براي را زمينه ها آمریکایی که بگذارند
 ادامه به اسالمی جمهوري اقدامات این و. وردبيا وجود به کشور این از خروج براي یطیشرا که است
 آن در هميشه براي توانند نمی آمریکایی نيروهاي چون و انجاميد خواهد آمریکایی نيروهاي حضور
 در حضورشان ادامه باعث که کرد خواهند حمله کسانی به زود یا دیر بدهند تلفات و بمانند کشور
 . آنجاست خطر. شوند می عراق

 سفر مناسبت به اي خامنه آقاي که تـاس این من سئوال همایون قايآـ  مهري حسين  
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 سخن این. یکدیگرند استراتژیک عمق سوریه و ایران که است گفته ایران به اسد بشار
  دارد؟ معنایی آیا

 عمق ترین باال هميشه روسيه مثال طور به. ضربات تحمل توانایی یعنی استراتژیک همایون ـ عمق
 پایان به سرزمين این در تاخت می پيش بيشتر چه هر خارجی دشمن اینکه براي شتهدا را استراتژیک

 روسيه بزرگ تکه یک و. بروند آخر تا نتوانستند هم ها مغول حتی. شد می فرسوده باالخره و رسيد نمی
 را دلش بله اي خامنه. بگيرند وقت يچه نتوانستند هم آلمان و ناپلئون. بگيرند وقت يچه نتوانستند را

 شوند می محسوب استراتژیک عمق بالعکس و اسالمی جمهوري براي سوریه بله که است کرده خوش
 صحبت ناپخته بسيار هميشه مثل ولی بکنند تحمل توانند می هم کمک به شود می وارد که ضرباتی و

 .سوریه بخصوص نه و دارد استراتژیک عمق ایران نه. اند گذاشته دهانش در چيزي یک. است کرده
 به گذاشت نباید و. آمریکا ضربت یک به اسالمی جمهوري و است بند اسرائيل ضربت یک به سوریه
 دوي هر کار بدهند ادامه هاشان ماجراجویی به استراتژیک عمق یخوش دل به ها این اگر. بکشد ها آنجا
 بودجه دالر ميليون 700ـ   800 صرف و قوا همه با که کردند سعی دو هر لبنان در. است زار ها آن

 ها این... و مصر اردن، سعودي، عربستان. نتوانستند و بکنند ساقط آنجا دولت که لبنان در ایران
 دیگر جاي هر و اند کرده سد فلسطين در چه و آنجا در چه را اسالمی جمهوري جلوي. گذارند نمی

 تواند نمی هم سوریه و شد خواهد روبرو جبهه این با بدهند انجام کاري بخواهند ها این اگر عرب دنياي
 خود ناظران عقيده به. بکند یکی را امرش اسالمی جمهوري با و ببُرد یکل به عرب جهان از سرانجام

 هم او یا است توهمات دچار اي خامنه این که کنم می فکر. است شمرده یشها سال هم اسد بشار
 نگاه انسان اگر ولی کند می تند یخيل هاي صحبت روز هر و بترساند را اسرائيل و آمریکا خواهد می
 فکر به اقالً ولی نيست، مطرح ها آن براي اصالً چند هر ایران، فکر به اندکی و ها نيرو موازنه به بکند

 جستجو سوریه از تر نيرومند و تر استوار متحدینی و کند احتياط ها این از بيش خيلی باید باشد خودش
 نيستند یکدیگر استراتژیک عمق اینکه نه ها این و. سوریه و است مانده اسالمی جمهوري فعالً. کند
 . اند شده دیگر کور عصا کش کوري بلکه

 کنم می سپاسگزاري شما از بسيار همایون داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين . 

 شما بر همایون ـ درود

 مهري حسينـ  ایران صداي رادیو

  2007 فوریه 18

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذشته سال 2۸ در جهان و ایران موقعیت

 

 امروز که حساسی العاده فوق شرایط این در. یدآمد خوش خيلی همایون جناب ـ فروزنده 
 شما نظر و کنم گفتگو و باشم شما با مجدداً که است شانسی این من براي دارد وجود

 وحوش حول در که آنچه با رابطه در بخصوص منطقه رویدادهاي آخرین به نسبت را
 بعداً را تمسئواال تا بدهيد کنم، توضيح می خواهش امروز گذرد و موقعيت می ما کشور
 . کنم مطرح

 ما که است شرایطی ترین بد گفت پيرامونی کشورهاي و ما منطقه درباره بشود که همایون ـ آنچه 
 30 عرض در حقيقتاً ولی نيست کنوستالژی نگاه و گذشته به بازگشت موضوع. کنيم تصور بود ممکن
 تهدید را منطقه این خطري هيچ که رسيد می نظر به پيش سال 30. ایم افتاده زمين به آسمان از سال
. بگيرد را کویت یا بکند حمله ایران به مثالً که نبود فکر این در هرگز عراق. بود آرام يزچ همه. کند نمی

 گرفتار بعد و بجنگد شوروي نيروهاي با سال 10 که ودنب قرار افغانستان نبود، کار در طالبانی
 ذهن به پيش سال 30 عراق در جنگ افغانستان، در جنگ. نوعشان بشود ترین بد از یانگرا اسالم

 به مربوط همه گفتم ها کشور این درباره که آنچه متأسفانه اما. بکند پيدا راه توانست نمی کس يچه
 در چه و افغانستان در چه .است کرده درگير را ما کشور ورتیص یک به همه. شود ایران می اوضاع
 ما ملی امنيت که است شده سبب نبود مطرح اصالً پيش سال 30 باز که جدید مسئله یک چه و عراق
 بر را کارش اساس گذشته سال 28 عرض در کند می حکومت تهران در که رژیمی. بيفتد خطر به

 ها جنگ و تشنجات در ینیآفر نقش در و است بوده برابر در که تیقدر هر با رویارویی در بحران توليد
 سعودي، عربستان ،فارس يجخل کشورهاي با عراق، با ترکيه، با نوبت به اسالمی جمهوري. است دانسته

 آرژانتين در که کارهایی از غير حاال. مدت این در است بوده درگير انگليس، با آمریکا، با افغانستان، با
 به اسالمی جمهوري هاي نمایندگی تبدیل ،ها يگذار بمب دیگر، جاهاي و پاریس در و اند کرده
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 شده منازعاتی و است شده مسائلی درگير ما کشور سال 28 این در یجتدر به و تروریستی، هاي سازمان
 و ها فلسطينی هزینه که است نبوده قرار اصالً ما نبوده است، الزم روي يچه به که هایی بحران و است
 داشته سهم فلسطين يزدوخوردها در یا باشيم لبنان در جنگ درگير بگيریم، عهده به را ها لبنانی
 نگران باید که آورده وجود به خطرناکی بسيار موقعيت من، نظر به عوامل این مجموع و باشيم
. بکند لتعطي را ها برنامه این اسالمی جمهوري اینکه جز نيست هم دیگري راه و. باشيم هایش پيامد
 و رفت خواهيم ناچار را خطرناک مسير این آخر تا ما که کرد بينی پيش یخوب به توان می حاال وگرنه،

 . رسيد خواهد جدي خيلی خيلی هاي رویارویی به کار

 مسائلی این که نکته این به کردید اشاره هایتان صحبت در همایون، جناب ـ فروزنده 
 بيشتري توضيح کنم می خواهش است، آمده ودوج به منطقه در گذشته سال 30 در که

 آیا آمده، وجود به منطقه در آنچه که است این منظورتان آیا. بشوم متوجه بهتر تا بدهيد
  است؟ این بر دليل اسالمی جمهوري وجود که کنيد گيري نتيجه چنين خواهيد می

 این همه آمدن پيش باعث منطقه در ایران جایگاه و منطقه در ایران نقش تغيير. همایون ـ صرفاً
 ایران بود، نيامده کار روي اسالمی حکومت و بود نشده اسالمی انقالب وقتی تا. است شده ها رویداد
 عبدالقاسم کریم و. بود کویت گرفتن درصدد 1960 سال از عراق. منطقه در بود ثبات عامل یک

 شد ــ موفق حسين صدام بعداً ــ. نشد موفق هنگام آن که در کرد می فراهم را لشگرکشی مقدمات
 و ایران بين کشمکش موضوع که شط العرب موضوع. بازداشت را عراق ایران، مداخله و از ایران ترس
 هواري که بکنم را قول نقل این که نيست یافت. بد پایان صورتی به 1975 در بود شده سبب را عراق

 ایران شاه و بود آمده که حسين صدام به ،الجزیره کنفرانس در بود الجزایر جمهوري يسرئ که بومدین
 تن او و. بود وضعی همچنين یک. کند صرف صبحانه عنوان به ترا تواند می شاه بود گفته بود، آنجا هم
 قطع آنجا را از ها کمونيست دست و بود کرده آرام را ظفار ایران و. بست ایران با را قرارداد آن و داد در

 شده ایران به متکی ،1973 سال در آمد کار روي حتی کودتا با که متیحکو افغانستان در بود، کرده
 همه البته و نخورده دست ایران حضور در بکند حمله افغانستان به بکنند جرأت بود محال ها روس. بود
 یک. بود اي پيچيده معامالت خيلی ها روس با ما معامالت و ما رویارویی. بود آمریکا پشتيبانی به ها این

 ایران که بسياري اقتصادي منافع دیگر طرف یک خوب و. ایران سر پشت در بود آمریکا حضور طرفش
 8 اندازه به قفقاز به ایران گاز لوله خط این که گفت می شاه. موقع آن در بود کرده فراهم شوروي براي
 ارمنستان و شوروي آذربایجان از و شوروي به رفتم وقت آن من. است طور ينهم و. دارد ارزش لشگر
 احساس لوله خط این به که اي العاده فوق نياز و بود ایران به وقت آن توجهات همه. کردم دیدن
 لوله خط این به که اتکائی و بيفتد خطر به منافع این که خواستند نمی وجه يچه به ها روس. کردند می
 ایران به عراق یا بکند ملهح کویت به عراق که نبود قرار وقتی نتيجه، در. بيفتد خطر به داشتند گاز

 و شد نمی پيدا القاعده اصالً. افتاد نمی اتفاقات این اصالً بکند حمله افغانستان به شوروي یا بکند، حمله
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 اسالمی، جمهوري آمدن کار روي صرفاً. آمد نمی پيش عراق و ایران جنگ یا فارس يجخل جنگ تا دو
 اصلی تيرک آن دیگر ما تنها نه که خورد به هم تیصور به ایران اوضاع. ایران اوضاع خوردن هم به

 جمهوري یعنی) ما خود بلکه بود داشته نگه پا سر را دستگاه این تمام که نبودیم منطقه این در چادر
 در مثالً که بکنيد نگاه شما. شد باز همه پاي خب،. تشنج و ناامنی عامل ترین بزرگ شدیم( اسالمی

 دو امروز. داشت بحرین در فرماندهی، ناو کوچک، کشتی پنج چهار آمریکا 1978 ـ 1977 سال
 ناوگان یک مدت این در ها آمریکایی و دارند جنگی ناو 16 کدام هر که ماست منطقه در اتمی ناوگروه

 و جنگی هاي کشتی نامعينی شمار گویيم، می وقتی ناوگان. اند داده تشکيل فارس يجخل مخصوص
 شده آرام فارس يجخل. گيرد می بر در را ها این همه دریایی، تفنگداران و لجستيکی نيروهاي و ها هواپيما

 . نداشت ها نيرو همه ینا تمرکز به نيازي اصالً و بود

 به کردید اشاره شروع در همان   هایتان، صحبت در بار چند همایون، آقاي ـ فروزنده 
 از بخشی که انستانافغ در او رسيدن قدرت به و طالبان آمدن وجود به در ولی. طالبان
  اسالمی؟ جمهوري به داشت ارتباطی چه این. داشت آمریکا دولت که بود هایی طرح

 نتيجه افغانستان به ها روس حمله اصالً و کردند حمله افغانستان به ها روس وقتی همایون ـ ببينيد،
 اسلحه از ها آمریکایی اینکه از شدند نگران ها روس که معنا این به. بود ایران اسالمی انقالب مستقيم
 استنباط این ولی. شوم نمی آن وارد من غلط، یا درست یا حاال. کنند می استفاده دارند ضدش بر اسالم
 کنند حمله افغانستان به که داد جرأت ها روس به معادله این در ایران رفتن ميان از بعالوه. بود ها روس
 کردند حمله افغانستان به ها روس وقتی خب،. بکند کاري موقع آن توانست نمی آمریکا چون

 افغانستان در ها روس سر به بود آمده سرشان بر ویتنام در که بالیی که کردند سعی ها آمریکایی
 که مقاومت نيروهاي به رساندن کمک براي پایگاهی را کردند پاکستان کردند؟ چه و. بياورند

 جمهوري يسرئ موقع آن پاکستان بود؟ چه موقع آن پاکستان. بود موقع آن در افغانستان در هرحال به
 به که بود کشوري زمامداران ترین بد از یکی و قشري متعصب مذهبی یک که ضياءالحق نام به داشت
 که را سعودي عربستان سنگين هاي کمک کرد شروع شخص این و. است مشهور بد زمامداران داشتن

 و. داد افغانستان و پاکستان در اسالمی و قشري عناصر به را ها کمک این شد، دالر ميليارد 4 حدود در
 و شدند سرازیر که اعرابی یعنی افغانستان در مجاهدین. نبود کار در طالبانی. شد پيدا آنجا از طالبان
 به شوروي حمله واکنش در ها این آمریکا، پشتيبانی با و سعودي عربستان پول با آنجا به رفتند

 نيروهاي تقویت به نيازي اصالً آمد نمی پيش افغانستان جنگ اگر. شدند دانمي وارد که بود افغانستان
 افغانی به مشهور که ها افغانی این که دیدید شما بعد. بود نمی شوروي با مبارزه براي اسالمی ارتجاعی
 داخلی هاي جنگ از بعد طالبان به شدند تبدیل ها افغانی این البته، هستند عرب شان همه هستند،

 دیگر پاکستان. پاکستان از کردند ظهور طالبان سرانجام ها، روس شکست از پس نستانافغا
 .سال 8 این در بود شده افغانستان ياراخت صاحب
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 ضعف نقاط از یکی که کردید اشاره را دیگري نکته یک همایون، آقاي ـ فروزنده 
 در ،جنگ توسعه در دارد گرایش نوع یک که دانستيد این در را اسالمی جمهوري
. بيشتر اندازه در منطقه در ایران کردن درگير و لبنان در مختلف هاي گروه از حمایت

 از بخشی و کند نمی انکار هم اسالمی جمهوري که بپذیریم را شما نظر نقطه این اگر
 جمهوري برخورد نحوه این بين تشابهی وجه يچه شما آیا است، اش خارجی سياست
  بينيد؟ می منطقه در اسرائيل و آمریکا متحده یاالتا وردبرخ نحوه با منطقه در اسالمی

 از منظور و. کنند می خراب را همدیگر طرف دو رویارویی و منازعه یک در که است همایون ـ مسلم
 نفعی ها اسرائيلی و ها آمریکایی مسلماً ولی. آورند می رو را یکدیگر ترین بد که است این کردن خراب

 اي پدیده اسالمی تروریسم. نيست شک این در. ندارند منطقه در اسالمی تروریسم دادن گسترش در
 و است شده یهتغذ سعودي عربستان طرف از ها دهه طول در و اسالم دین به نگرش یک زایيده است
 و است اسالمی تروریسم و طالبان ایدئولوژیک اصلی زمينه اصالً سعودي وهابی و حنفی مکتب این
 نه ها نيرو این مسلماً ولی منطقه در البته کنند می پشتيبانی نيروهایی از ها مریکاییآ و ها اسرائيلی اآلن

 . دیگر تروریستی هاي گروه نه و هستند فلسطين حماس نه هستند لبنان اهلل حزب نه هستند القاعده

 منطقه در آمریکا حضور اگر که بود این مشخص و دقيق طور به من منظور ـ فروزنده 
 چگونه شود می توجيه ضرورتش اسرائيل پشتيبان و اصلی حامی نيروي یک عنوان به
 از نتواند اسالمی جمهوري که برد سئوال زیر کامالً را معادله طرف آن از شود می
 در که نفوذي اینکه براي کند استفاده منطقه هاي قدرت هرحال به و نفوذ زیر هاي گروه
  بدهد؟ توسعه را هست منطقه

 فلسطين در ها عرب و ها یهودي مشکل و فلسطين مشکل که نيست این سر بر من همایون ـ بحث
 هایی کشاکش وارد را ایران اسالمی جمهوري که است این منظورم. نه. منطقه تحوالت در است اثر بی

 مقداري من. ندارد ما ملی هاي اولویت به است، سهل که ما ملی منافع به ارتباطی هيچ که است کرده
 آمار که دارید کشوري شما. شنيدم کرد می سئوال داشت راننده یک از که را خانمی یک گزارش این از
 5 ـ 6 کشور سطح در. دارد وجود فروش تن زن هزار 600 تهران در گوید می اش رسمی يشوب کم

 شرح گویی چنانکه شخص این کرد می صحبت خانم این ها آن از یکی با که دارد وجود معتاد ميليون
 تأثير تحت کرد می صحبت خودش دست به نفر هفت شدن کشته از دهد می را اش شبدی مهمانی

. رود می فروش به پاکستان در فقط دختر 1500 ماه در متوسط طور به که است کشوري. مخدر مواد
 خواب کارتن دارد، خيابانی کودکان. دارد دیگري هاي اولویت کشور این. فارس يجخل بازار از غير حاال
 فلسطين مشکل. نيست لبنان مشکل ما مشکل. نبودیم آشنا آن با ما اصالً که دارد زهاییچي دارد،
 بمب یکی آن کشد، می دیوار اسرائيل بکند، چکار خواهند می حماس که نيست مربوط ما به. نيست
 است کرده وارونه را ما ملی هاي اولویت اسالمی جمهوري اگر. نيست ما مسائل اصالً ها این گذارد، می
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 را اسرائيل و اعراب مشکل توانيم نمی ما. داد تغيير باید را آنجا. کرد جستجو آنجا در باید را ما مشکل
 وجود به حکومتی عراق در توانيم نمی. بکنيم حل ها لبنانی براي را لبنان مسئله توانيم نمی. بکنيم حل

 حل را خودمان مسائل توانيم می ما ولی. بکند تشویق باهم زندگی به را مردم همه بتواند که بياوریم
 . بکنيم جمع را خيابانی کودکان این. بکنيم

 بر تأکيد فرمودید اشاره آن به که منطقه مسائل از یکی باز همایون، آقاي ـ فروزنده 
. افتاده بزرگی بسيار اتفاق گذشته سال 30 در. است اسالمی جمهوري نقش و حضور
 کنيد نمی فکر آیا. کرد سقوط قطب یک داشت، مشخص خيلی قطب دو دنيا که زمانی
 را شوروي سقوط آیا بود؟ مؤثر ما منطقه در تشنج رشد و توسعه در قطب آن سقوط
 نقشی هيچ شوروي آیا بينيد؟ نمی مؤثر هست منطقه این در که بلبشویی این در شما

  مدت؟ آن تمام در بوده ایزوله قدرت یک و نداشته

 به امروز اسالمی جمهوري که نقشی شوروي. منطقه در بود ینفرآ تشنج قدرت یک همایون ـ شوروي
 بکند، تقویت را عراق و سوریه مثل افراطی هاي رژیم کرد می سعی یعنی. داشت عهده به دارد، عهده
 خواست نمی. بود آرامش زننده هم بر شوروي. بدهد پناه و بکند کمک تندرو هاي گروه به کرد می سعی
 ها آن خواست می. بماند کار روي آمریکا طرفدار هاي رژیم خواست نمی. بشود برقرار آرامش منطقه در
 یک شوروي ولی. بگيریم توانيم نمی شوروي به ایرادي و بود شوروي مسئله حاال. بدهد تغيير را

 جمهوري. منطقه در بکند کارهایی یک که رود می انتظار ابرقدرت یک از و بود جهانی ابرقدرت
 متوجه من. کند می اداره دارد را ضعيفی بسيار بسيار کشور اسالمی جمهوري. يستن طور ینا اسالمی
 تشنج منطقه در توانست آمریکا رفت ميان از شوروي چون که کنيد می فکر شما. هستم شما نکته

 حمله از و شد شروع اسالمی انقالب از منطقه در تشنج. نيست طور ینا وجه يچه به این نه،. بيافریند
 دو این در را تشنجات این تمام نطفه شما آنجا از. کنيم می فراموش ما را این. افغانستان هب شوروي
 گروگانگيري کارش اولين که آید می کار روي اسالمی جمهوري یک ایران در. بينيد می رویداد

 ينيروها بالفاصله و. زند می به هم را معادله سراسر این و. تهران در است آمریکایی هاي دیپلمات
 سرتاسر و افتد می پاکستان در و افغانستان در اتفاقات آن و. شوند می سرازیر افغانستان به شوروي
 . دهد می تغيير اصالً را منظره

 که جنگی بکنيم، مرور را جنگ این و عراق در آمریکا جنگ به برگردیم اگر ـ فروزنده 
 نيروهاي حمله زا قبل را اسالمی جمهوري موقعيت کند، می طی را سالش چهارمين
 کمتر مراتب به المللی بين مسائل روي تأثيرش نظر از موقعيتی ببينيم، منطقه به آمریکا

 به حمله در آمریکا اشتباه دليل به اسالمی جمهوري تأثير امروز یعنی. است امروز از
 مائده واقع در این که کنيد نمی فکر آیا عراق، جنگ گرداب در شدن درگير و عراق

  انداختند؟ ها آمریکایی اسالمی جمهوري بغل در که ستا آسمانی
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 کمک ضمناً ایران به ولی کردند کمک خيلی اسالمی جمهوري به ها آمریکایی همایون ـ مسلماً،
 خواهد اسالمی جمهوري این حاال. کردند حل را ما ژئواستراتژیک مشکل ها آمریکایی یعنی. کردند
 گرفتاري مان غربی مرز از ما پيش سال 2200 از که ببينيد نيدبک نگاه شما. ماند خواهد ایران و رفت

 ما النهرین بين به آورد را هایش لژیون کراسوس وقتی از ما سوریه، و عراق. ما به شده حمله. داشتيم
 از هرگز دیگر ما. کردند حل ما براي را مشکل این ها آمریکایی. ایم بوده حمله مورد طرف آن از هميشه

 به گردد یبازم اصلی نکته ولی. بگيریم قرار حمله مورد بتوانيم که بود نخواهيم قعيتیمو در طرف آن
 اگر کردم، عرض. است داشته محاسبات این تمام در اسالمی جمهوري آمدن کار روي که سهمی
 سال 8. کرد نمی حمله ایران به عراق آمد، نمی کار روي اسالمی جمهوري و بود یختهفرونر ایران
 و ایران به حمله بعد. ایران ترس از کرد نمی حمله کویت به عراق بعد. منطقه آن در دش نمی جنگ
 عراق است شده ثابت که طور ینا چون چرا؟. شد نمی فارس يجخل دوم جنگ مقدمه کویت به حمله
 اسالمی جمهوري بخصوص براي خواست می را توهم این ولی. نداشت یکشتارجمع هاي سالح حقيقتاً
 غنيمت را موقعيت ایران که ترسيدند می چون. بکنيد حمله ما به مبادا و داریم ما که اردد نگه زنده
 که اي فاجعه این به رسد می زنجيروار که بينيد می شما را این همه خب،. عراق به کند حمله و بداند

 ولی نيست کش این در. کردند گرفتار را همه و ما و خودشان. اند آورده وجود به عراق در ها آمریکایی
 . بکشد ها اینجا به کار نبود الزم اصالً

 فارس يجخل در آمریکا اشتباه سياست اینکه به کردید اشاره همایون، جناب ـ فروزنده، 
 روبرو آن با امروز ما که است شرایطی کردم، مطرح که پرسشی دنبال به عراق، در

 ميز سر بر ياسیس معادالت در تري قوي موضع از امروز اسالمی جمهوري. هستيم
  خير؟ یا برداشت این است درست این آیا. نشيند می مذاکره

 خودش درونی قدرت روي از اسالمی جمهوري اینکه. خطرناک خيلی و است درست همایون ـ خيلی
 این. است عمومی ضعف نه و آمریکا محلی ضعف روي. کند می صحبت نيرومند موضع از که نيست
 است این اش معنی. استراتژیک ژرفاي با استراتژیک، عمق با است شوريک آمریکا. دارد تفاوت خيلی
 وضع آن با ببازد را ویتنام جنگ تواند می. بکند تحمل را بزرگ بسيار هاي ضربه تواند می که

. طور ينهم هم را عراق جنگ. انگار انگارنه مدتی از بعد و. بایستد پا سر و ها، پيامد آن با وحشتناک،
 ضعف اسالمی جمهوري. افتد نمی زیادي اتفاق خورد، خواهند نظرم به که خورندب هم شکست حتی
 در فقط که را خودش قدرت و استراتژیک ضعف یک عنوان به است گرفته را آمریکا موقتی و محلی
 نيست، استوار ایران کشور ایرانی، جامعه قدرت مبناي بر و است توضيح و توجيه قابل ضعف این پرتو
 چون. خطر اینجاست و. کند می یريناپذ شکست احساس و است گذاشته آن مقابل است گرفته را این

 جمهوري پس از ،عراق یب و عراق با آمریکا و است اسالمی جمهوري از تر قوي مراتب به آمریکا
  جمهوري دنـش لحـمس اجازه رائيلـاس و آمریکا من نظر به و آمد خواهد بر رایطشـش هر در اسالمی
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 . کنيم می تکرار است ها سال را این ما. داد نخواهند را اتمی هاي سالح به اسالمی

 چيست؟ ندادن اجازه این معنی ـ فروزنده  
 باید ما یعنی. ماست کمين در کنيم تصور ایران براي توانيم می ما که اتفاقاتی ترین بد همایون ـ یعنی

 . بيفتد است ممکن که اتفاقاتی از نبرد خوابمان شب

 کردن رادیکاليزه به این بيفتد اتفاقی چنين اگر آیا ولی درست، این ـ فروزنده ...... 
 . نکنيد فکر را هایش پيامد همایون ـ اصالً

 نکنيم؟ فکر نباید چرا ـ فروزنده  
 شدن مسلح از بهتر ،ينک مک قول به را گزیداري هر که ییجا به رسيد می شما اینکه همایون ـ براي

 درباره در توهمی کمترین که نيست کس يچه یعنی. بينيد می اتمی بمب به اسالمی جمهوري
 هوشيار را ها آمریکایی عراق. باشد داشته ایران به آمریکا حمله که خطرناک و ناگوار بسيار پيامدهاي

. برود و بشود تمام و کند حمله دیگر کشور به کشوري هر که نيست جوري ینا. سرانجام است کرده
 جمهوري شدن مسلح از است بهتر اي گزینه هر گویند می ولی هست ظارشانانت در بدبختی هزار

 . اسالمی

 که کسانی امروز و است معتقد ينک مک سناتور که است چيزي این ـ فروزنده 
 ..... هستند خواه يجمهور حزب مقدماتی مرحله کاندیداي

 . کنيم حمله ما است ممکن روزي یک گفت کلينتون همایون ـ خانم

 نيست ينک مک از بهتر چيزي خودش سياسی ماهيت در هم کلينتون خانم ـ فروزنده .
 بيرون مجموعه این از ينک مک و کلينتون خانم از هوشمندتري کاندیداهاي اميدوارم و

 یک واقعاً این اتمی سالح به اسالمی جمهوري تجهيز بر تأکيد همه ینا آیا. بيایند
  نيست؟ تبليغاتی حربه

 اطالع آن از نفر یک و بود اتمی برنامه دنبال سال 18 اسالمی جمهوري. جهو يچه همایون ـ به
 . نداشت

 شد گذاشته بنيان پادشاهی دوران در اتمی برنامه ـ فروزنده . 
 جمهوري سال 18. دارد فرق اتمی تسليحات با اتمی برنامه. است دیگري چيز یک همایون ـ آن

 بدون کرد تالش شمالی کره طریق از و پاکستان یقطر از اتمی تسليحات به دستيابی براي اسالمی
 گرفتند ریش به خلق مجاهدین حاال. افتاد بيرون پرده از این بعد. بدهد اطالع کسی به اینکه
 از فهميدند دیگران. نداشت ها آن به ربطی هيچ البته که است دیگري بحث خب که ،اصطالح به

 ،هرحال به و است کرده گرم مذاکره با را دنيا سر ورط ينهم که است سال 4. کردند منتشر ها آن طریق
 اسالمی جمهوري که گویند می و معتقدند ها این اتمی، انرژي المللی بين سازمان امنيت، شوراي حاال
 حزب حزبی دوستان با بروکسل به رفتم هرسال سال سه من. کند می تعقيب را اي برنامه چنين دارد
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 ها این به وقت کنيد می مذاکره ها این با دارید که شما آقا، که يمگفت ها این به و ایران، مشروطه
 را ها این جلوي بایستيد محکم بتوانيد اگر اآلن. کشانيد می جنگ به را ایران کار بعد و دهيد می
 ها اسرائيلی. آمریکا کنار در آمدند. شدند متوجه خودشان حاال. کشيد نخواهد جنگ به کار گيرید می
. توانند نمی هم ها آمریکایی. کنند تحمل را اتمی بمب به مسلح اسالمی جمهوري یک جودو توانند نمی
 و اوکراین در ها روس با ها آمریکایی بکنيد نگاه اآلن. خودشان دليل به هم اسرائيل، دليل به هم

 در ندبگذار کار آنجا در موشکی دفاعی سپر خواهند می اینکه براي اند سرشاخ بلغارستان در و لهستان،
. کنار بگذاریم را توهمات باید ما جدي قضيه این در. است جدي قضيه. اسالمی جمهوري تهدید برابر

 مسئله این در اسالمی جمهوري به چه هر شما. کند می کار اسالمی جمهوري دست در فقط تبليغات
 . دوستان کنند نمی توجه را این. اید انداخته جلو را جنگ بدهيد امتياز

 کرد؟ خواهيد چکار ندهيد امتياز اگر ـ فروزنده  

 . بکنند متوقف شوند می مجبور فشار با ندهيد امتياز همایون ـ اگر

 فشاري؟ نوع چه با ـ فروزنده  

 بيخود. نگيرید دستکم شما را جنگ تهدید. جنگ تهدید و سياسی و اقتصادي همایون ـ فشارهاي
 ناوگروه این! چه؟ یعنی اتمی ناوگروه یک کنيد فکر اشم. آنجا اند فرستاده اتمی ناوگروه تا دو که نيست

 .... آیزنهاور

 یک زمانی یک فرمودید، اشاره که گونه همان هم، پاکستان همایون، آقاي ـ فروزنده 
 بود کشور آن زمامدار زمانی بود، خمينی اهلل آیت از تر فناتيک خيلی که فناتيکی آدم
 دوباره اینکه باز کشور آن. شد گرفتار بغي تير به هم سر آخر که ضياءالحق هم حاال

 درش که فناتيزیمی این با کشور این. هست بياید کار سر بر آن در دیگري ضياءالحق
 مشکل که بينم میاینجا  در را مشکل من. است اتمی سالح داراي امروز دارد وجود
 داریم ما که اي اساسی مسائل و است انحرافی کامالً مسئله یک ایران در اتمی سالح

 که شود می اي مسئله صرف انرژي تمام و گيرد می قرار غفلت مورد ایران با رابطه در
 . نيست اهميت این به اش واقعيت

 این موجودیت با است جدي خيلی ما نظر به که مسائلی اینکه براي. جاست ينهم اشتباه همایون ـ نه،
 سروکار ما موجودیت با آن هست، زیاد بسيار احتمالی که جنگ اما. ندارد سروکار کشور این و ملت
 براي. اسالمی جمهوري با مبارزه از پيش حتی. است جنگ از جلوگيري مان اصلی وظيفه ما. دارد
 این و بشود تکه چند اگر کشور این ولی کرد خواهيم سرنگون باالخره ما را اسالمی جمهوري اینکه
 با اسالمی جمهوري مقایسه. کرد جورشو جمع شود نمی دیگر بگيرد قرار حمله مورد اگر کشور

 نه و امکانات نه وجه يچه به پاکستان چون چرا؟. ها عرب قول به است الفارق مع مقایسه پاکستان،
 اي وسيله هيچ که است کشوري پاکستان. شرایطی هيچ در. دارد را اسالمی جمهوري هاي بلندپروازي
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 آن را نفري ميليون صد و ميليارد یک هند یک شما. است هند گرفتار پاکستان نه،. است فقير و ندارد
 که است این هنرش تمام پاکستان. بکشند گذارد نمی نفس شده، سوار پاکستان شانه روي دارید، باال

 ایران کند، می حکومت ایران بر اسالمی جمهوري. بکند تواند نمی دیگري کار. زده به هم را افغانستان
 این که است سال 3000. است منطقه آن ذاته به و واقعی قدرت یک ایران. پاکستان با کند می فرق
 آن با طبيعی، منابع آن با استعداد، با مردم آن با کشور این. اصالً نداشت وجود پاکستانی. دارد را قدرت
. رود می عوضی دارد ایران در چپ گرایش که اینجاست نه،. باشد خطري تواند می امکانات و ثروت

 ها این رفته بين از شوروي! امپریاليسم آمریکا، خطر. است آمریکا متوجه اش همه رانای در چپ گرایش
 درباره ما هاي داوري ارزش از نظر صرف که، است این واقعيت ولی! جهان در کنند می وتاز تاخت
 گور هم کند می را خودش گور هم دارد خودش دست به که است اسالمی جمهوري اآلن آمریکا،
. رژیم این یژهو به. باشيم داشته نباید. نداریم الزم اتمی بمب ما. گرفت را جلویش باید را نای. را ایران
 را خودش حکومت هم خودش، حساب به حاال بخواهد، اتمی بمب به دستيابی با که نيست رژیمی
 . بگيرد خودش مقابل در را سياسی فشار هر جلوي هم بکند ابدي

 اي هسته سالح به دسترسی ایران اینکه براي ارزهمب که هستيد معتقد شما ـ فروزنده 
 است مطرح ها اسرائيلی و ها آمریکایی دید از که است اي مبارزه یک تنها نه نکند پيدا
 در باید هم ایران باید رابطه در اسالمی جمهوري مخالفان مبارزه استراتژي بلکه

 . بگيرد قرار اش سرلوحه

 را اتمی اسالمی رژیم شما یعنی. رژیم این بيشتر تقویت از عتممان یکی. بله دليل، دو همایون ـ به
 دوم،. داخل در چه المللی بين درصحنه چه. کرد خواهد فرق منظره یکل به. امروزش با نکنيد مقایسه
 به حمله احتمال که است صورت این در فقط. ایران به حمله احتمال بردن ميان از حياتی موضوع
 نخواهد ایران به حمله فکر به کسی هرگز نباشد اگر. برنامه این ادامه صورت در. دارد وجود ایران
 این به کلينتون هيالري خانم و کين مک هرگز. شنيد نخواهيد شما ها صحبت این از هرگز. افتاد

 ولی کنيم می مبارزه اسالمی جمهوري با ما. داد اولویت باید نتيجه در. کرد نخواهند صحبت صراحت
 مملکت آن نجات براي این. نيست قدرت به خودمان رسيدن براي اسالمی جمهوري اب ما مبارزه این

 این اصالً دیگر که برود بين از مملکت این اگر. است مملکت آن کردن عوض و بازسازي براي است،
 آنجا نرسد او به کسی دست دیگر که قدرتی یک با اسالمی جمهوري اینکه یا. نيست مطرح ها حرف
 . بماند

 دارد منطقه در که آنچه و است آمده وجود به منطقه در که امروزي شرایط ـ دهفروزن 
 هاي سال این در ها آمریکایی استراتژیک اشتباه از اسالمی جمهوري افتد، می اتفاق
 را اشتباهات این طرف باشد قرار اگر یعنی. کرده برداري بهره کامالً عراق با جنگ

  تواند می اش ياريـهوش از طرف آن که تـاس یطبيع خوب بدهد ادامه و ودـبش مرتکب
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 . بگيرد امتياز و بکند استفاده
. بکنند ها آمریکایی را آخري تر بزرگ اشتباه آن که رسيد خواهد ییجا به اشتباهات این همایون ـ ابداً،

 . اینجاست این

 و تاس اي منطقه اشتباه یک باز بکنند را اشتباه این اگر که معتقدید شما ـ فروزنده 
 .... سادگی همان   به هم ایران به حمله از ناشی عواقب بر تواند می آمریکا متحده یاالتا

 حمله از حتی ایران به حمله که دانند می ها آمریکایی کردم عرض. نکردید توجه وجه يچه همایون ـ به
 نيست، این. ویندگ می آنچه بشنوید و نویسند می آنچه بخوانيد شما. بود خواهد بارتر فاجعه عراق به

 هاي محدودیت. است قرار چه از موضوع اند فهميده عراق در سال 4 از بعد ها آمریکایی باالخره
 ییجا به دارد احتمال خيلی ها حرف این همه با که است این موضوع نه،. اند فهميده هم را خودشان
 نه،. است آشکار ما بر حاال که مخاطراتی آن تحمل تا است بيشتر اش ارزش این بگویند که برسند

 تحمل هم را اش عواقب بعد و بزنند کار این به دست ها آمریکایی که نيستيم این طرفدار ما وجه يچه به
 . بشود حمله او به که بگيرد قرار وضعی در اصالً نباید ایران. کنند

 امروز کند می دارد که را حرکتی این درمجموع دنيا آیا همایون، آقاي ـ فروزنده 
 به دیگري چهره بشود اتمی سالح داراي ایران اگر کردید اشاره شما است؟ پارچهیک
 . رفت بين از و شد ساقط داشت، اتمی سالح ها سال شوروي. کرد خواهد پيدا خود
 نيست الزم اوالً ولی رفت خواهد بين از و کرد خواهد سقوط سرانجام هم اسالمی همایون ـ جمهوري

 حقيقتاً که رساند ییجا به را روسيه يامپراتور و پيرامون مناطق سال 70 شوروي. بکشد طول سال 70
 از ما ولی. باشد داشته وقت قدر ینا اسالمی جمهوري نيست الزم. است روسيه مردم خجالت اسباب
 به رسيدن براي و مطالب توضيح براي نيست کافی قياس. بکنيم نظر صرف باید ها مقایسه این
 در اسالمی جمهوري که دهيم می ترجيح ما. دارد را خودش هاي ویژگی میاسال جمهوري. ها حل راه

 اسالمی جمهوري خواهيم نمی وجه يچه به ما. بشود سرنگون ایران مردم مبارزه با بحرانی غير شرایط
 ایران مردم تحویل آن از تر بد بسيار وضعی و روسيه فروپاشی از بعد شوروي که وضعی به را ایران
 . بدهد

 آمریکا که رود می سویی به عراق در امروز شرایط که کنيد نمی فکر شما آیا ـ هفروزند  

 عراق که کنيد نمی فکر آیا بشود؟ عراق ترک به مجبور آميزي اسف شکست حالت با
  تجزیه؟ مگر نيست مقابلش در اي چهره هيچ
 اميدي نور عراق .فاجعه و است مصيبت کرد بينی پيش اش درباره شود می که آنچه همایون ـ عراق،

 نکته. نيست شک این در. بشوند موفق آنجا توانست در نخواهند هم ها آمریکایی. نيست درش اآلن
 ترین بد اميدوارم. بود خواهد پردامنه اندازه چه. بود خواهد جدي فاجعه این اندازه چه که است این
 اینکه براي. کرد را ها بينی پيش ترین بد عراق براي شود می ولی يایددرن درست ما هاي بينی پيش
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 بماند پابرجا ایران اگر بدهد روي عراق در چه هر ولی. ندارند خودشان از تر بد دشمنانی ها عراقی
 یک. است دائمی باروت انبار منطقه آن دیگر برود ميان از هم ایران اگر. کرد درست را ها آنجا توان می

 . داد خواهد روي اتمی انفجارهاي سلسله

 ـــــــــــــــــ

 اندرکار دست و هستنداینجا  در که ایرانيانی تمام که بدانم خواستم می ـ تلفنی تماس 
  نه؟ یا دارند اسالمی جمهوري سرنگونی براي اي برنامه هستند،

 یا پاریس در یا واشينگتن در یا آنجلس لوس در اسالمی جمهوري سرنگونی براي همایون ـ برنامه
 سرنگون ها سادگی این به که نيست رژیمی اسالمی جمهوري چون. تاس زیادي کمی یک لندن،
 هزار 10 یا کيلومتري هزار 15 در هم ما. ها سادگی این به نه ولی هست پذیر سرنگونی. بشود

 است این است ساخته ما از آنچه ولی بکنيم را کار این که نداریم ایران به کافی دسترسی کيلومتري
 ـ 2 شان مبارزه در ایران مردم به بکند کمک بتواند که خارج در بياوریم وجود به را نيرویی ـ 1 که

 اي پاره ـ 3 گيرند، می را جلویش اینکه براي نيست امکانش ایران خود در که بکنيم هایی روشنگري
 بين از را آن ایران، سرنوشت در مؤثرند که خارجی نيروهاي براي اسالمی جمهوري درباره را توهمات
 استقبال به آیند نمی گل دسته با مردم کنيد حمله ایران به شما اگر که روشنگري این الًمث. ببریم

 ها آمریکایی به دائماً که هستند، تبعيدي ایرانيان ميان در بسيار هاي چلبی که بينم می من! سربازانتان
 بتوانيم بلکه و مبکني خنثی را پایه بی تبليغات این توانيم می ما و. کنند می تلقين را موضوعات این

 جنبه خارج، در مخالف ایرانيان سياسی نقشرفته  هم روي .بکنيم برطرف ایران از را خطر مختصري
 حداکثر حقيقتاً نتوانستيم داریم که نيرویی از ما ولی است ایران در کار اصل. دارد یدکی و کمکی
 بيشترین. عمومی افکار کردن روشن براي و ایران در مبارزان و مردم کمک براي بکنيم را استفاده
 یک از ساله 30 این طول در. است سياسی گفتمان دادن تغيير بکنيم ایم توانسته تاکنون ما که کاري

 ليبرال دموکراسی گفتمان یک به اي خاورميانه و یسوم جهان سراسر و مذهبی سراسر گفتمان
 پس براي ما گفت شود می نظر یک از. است يداکردهپ العاده فوق گسترش ایران در و است شده یلتبد
 اميدوار و دارد را خودش جاي هم آن ولی. اش سرنگونی تا ایم کرده کار بيشتر فعالً اسالمی جمهوري از

 . بکنند همکاري هم کار این براي سياسی نيروهاي بتوانند بيشتر که هستيم

 ایران در واحد نيرومند حزب یک کنونی شرایط در اینکه به توجه با ـ تلفنی تماس 
 را ایرانی اقوام حضور نقش بکند، عمل بالقوه نيروي یک عنوان به بتواند که ندارد وجود
 عنوان به تشکلی یک که امروز کنيد؟ می برآورد چگونه اسالمی جمهوري براندازي در

 یک و بشوند جمع همدیگر دور اند توانسته و دارد وجود فدرال ایران هاي مليت
 در تواند می ميزان چه تا تشکلی ينچ هم یک آیا بياورند، دوجو به را اي هماهنگی
  به رـحاض همایون، آقاي زبـح و بکند؟ ایفاء جدي شـنق المیـاس جمهوري براندازي
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  هست؟ سازمانی چنين یک با همکاري و همياري

 یک ما. یمندار ایران ملل واقعاً ما هم بعد. هستند بيرون در همه بردند نام که هایی همایون ـ سازمان
 به ها بعد بکنيم تقسيم ایران ملل به را ایران ملت ما اگر. فرمودند که اقوامی همان   با داریم ایران ملت
 اگر و جدایی و شناخت سرنوشت تعيين حق ایران ملل براي شود می متحد ملل سازمان منشور استناد
 براي ملت عنوان کشيدن يشپ که است همين از وحشت دليل به زدند کسانی را طلبی تجزیه مارک
 ملت ولی. باشد داشته کشور بودن طوالنی سابقه و کشور و حکومت باید ملت. است خطرناک اقوام
 اجتماعی و مدنی و فرهنگی حقوق و حق گونه همه دارند حق اقوام و بشود تشکيل اقوام از تواند می
 اساس بر است اقوام حقوق بر ناظر اصالً که هایش ميثاق و بشر حقوق جهانی اعالميه مطابق باید که
 هم ایرانی اقوام منتهی فرمودند درست و نيستند احزابی ایران در که گفتند ایشان اما. بشود داده ها آن
 سازمان یک در جهت یک ایران زبانان ترک همه که کنم نمی تصور من. کنند نمی عمل حزب صورت به
 هم ها این. ایران هاي عرب همه یا و ها کرد همه یا باشند داشته قرار تشکيالتی مسير یک در یا

. نيستند فعاليت به قادر اسالمی جمهوري فشار زیر که هستند مختلف هاي گروه و ها دسته باالخره
 شرط به بکنيم همکاري بيرون در ها سازمان این با که ایم آماده کامالً ما هست، بيرون در که آنچه
. بکنند توجه حقيقتاً باید دوستان ینشتر مهم از یکی. برخيزد ميان از ها شائبه و توهمات اي پاره اینکه
 علوم در چنانکه و ببریم بکار درست را سياسی اصطالحات ما که است این زمينه این در چيز ترین مهم

 ملت به زبان و دارد را خودش تعریف ملت دارد، را خودش تعریف قوم. رود می بکار اجتماعی و سياسی
 چندزبانه هاي ملت و هستند چندزبانه کشورهاي قدر ینا. شناسد نمی ملت زبان. شود نمی اطالق
 زبان آلمانی، زبان. کنند می صحبت اصلی زبان سه به که کنم می زندگی کشوري در خودم من. هستند
 یک. هستم ایتاليا ملت من که گوید نمی ایتاليایی سوئيسی یک. هست ایتاليایی زبان و فرانسه

 سوئيسی من گوید می. آلمانی همچنين و هستم فرانسه ملت من که گوید نمی فرانسوي سوئيسی
. کنند می حمل خودشان دوش بر را باري ها واژه این اینکه براي دارد دليل ها این. زبان هستم فرانسه
 اي رهپا بتوانيم ما اگر. برد بکار هم کنار در را ها واژه این نهانی مقاصد با یا شلختگی با شود نمی

 . هستيم همکاري آماده ما ميل باکمال برداریم، خود ميان از را ها سوءظن

 روسيه که بود همایون داریوش آقاي از شما سئوال مورد در من سئوال ـ تلفنی تماس 
 هيچ و یختفرور داخل از و داشت اتمی بمب سال هاي سال که آوردید مثال را شمالی
 را هایش در روسيه که است این روسيه با میاسال جمهوري فرق. بکند نتوانست کاري
 ها ده ولی. شد نمی داخل بيرون از هم کسی و داد نمی راه بيرون به را کسی. بود بسته
 ها این درصد 50 که کنند می وآمد رفت آمریکا و اروپا به ایران از سال در نفر هزار

 با بنده. باشند تحرکم هاي بمب توانند می ها این تمام. هستند اسالمی جمهوري عوامل
  تا زمين از شوروي با ایران فرق که مـکن می حمایت همایون آقاي از تمـصحب تکه این
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 . بود خواهد شوروي از تر خطرناک بسيار بکند دستيابی اتمی بمب به اگر. است آسمان

 که اند گفته قبالً خودشان و شنيدم قبالً را همایون آقاي تاریخچه من ـ تلفنی تماس 
 صورتی چه به بنابراین،. داشتند عملکردي سابق شاه ضد و دولتی ضد هاي گروه در
 خرابکاري هاي گروه در که شناسيم می را ایشان ما کنند؟ جلب را ما اعتماد خواهند می
 مبنایی چه بر کنند می که هایی صحبت اآلن ایشان. داشتند شرکت سابق شاه عليه بر

  است؟

 همایون داریوش معتقدید پادشاهی نظام طرفدار یک نعنوا به شما یعنی ـ فروزنده 
 به پادشاهی نظام و مشروطه مجدد رجعت براي باشد اي حامی تواند نمی سابق خرابکار
  ایران؟

 دکتر آقاي با من. ندارم اعتقادي قبلی صورت آن به پادشاهی نظام به من ـ شنونده 
 ایران براي دادم اي هپروژ یک دارند دانشگاهی سابقه یک ایشان که احمدي نصر
 . موافقم ایشان افکار با من. آینده

 دهيم می گوش همایون آقاي توضيحات به خوب، بسيار ـ فروزنده . 
 هم شرکت و نبودیم ما خرابکاري گروه اساساً چون باشد الزم کنم نمی فکر همایون ـ توضيحات

. هستيم مشروطه پادشاهی فدارطر هم هنوز و بودیم مشروطه پادشاهی طرفدار هم هميشه و نداشتيم
 موافق دارند حق ایشان. بکند صحبت ایران مردم نماینده عنوان بهاینجا  بياید کس هر که نيست قرار

 یا دارند اعتقاد کسی چه به ایران مردم دانم نمی حقيقتاً من. است محترم کامالً هم حقشان و نباشند
 . بکنيم را خودمان کار ما از کدام هر که دارد این به بستگی دیگر آن. باشند داشته توانند می و ندارند

 روشن بدهيد توضيح اگر شاید و بينم می مشکلی یک من همایون، آقاي ـ فروزنده 
  است.... تشنه خونتان به چپ از بخشی هم که کردید چه شما. بشوم

 و طرف نیا هستند کمی عده یک. چپ نه است تشنه من خون به راست نه. نيست همایون ـ حاال
 این دنبال اآلن ایران سياست اصلی جریان ولی... اي حاشيه هاي گروه یک بکنيد نگاه شما. طرف آن

 اصلی جریان آن در ما که است مطرح دیگري چيزهاي اآلن. نيست شوند می مطرح که مسائلی
 کار یک بکنيد سعی و بيایيد بيرون عادت از وقت هر شما که است این نکته اساساً ولی. هستيم
 . کنند می مخالفت ها خيلی بکنيد اي تازه

 تمام تقریباً مثل هم ایران سياسی جریان که کنم می فکر من ـ تلفنی تماس 
 طبيعتاً و رو يانهم گروه یک و ميانه و راست و چپ به شود می تبدیل دنيا کشورهاي
 استر از هم است چپ از هم که گروهی کنم می فکر من. طرف دو هر در ها رادیکال

 همایون آقاي با مشکلی هيچ طرف دو هر ميانه گروه این اتفاقاً هست، رو يانهم هم و
 نظر به ميانه جریان خوشبختانه که هستند طرف دو هر از ها رادیکال بيشتر و ندارند
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 مورد در آقاي همایون جناب از من سئوال اما. مدت این در شده غالب جریان من
 شدن اتمی از شده که اي وسيله هر با باید ما که ودندفرم ایشان که است اتمی مسئله

 که کنم عرض خواهم می من. تهدید و تحریم با و کنيم جلوگيري اسالمی جمهوري
 خيلی کشور یک مورد در که يطور همان نشود عملی هم ها راه این با که است ممکن
 اما بود، المللی بين جامعه کليه تحریم تحت ها سال که شمالی، کره ایران، از تر ضعيف
 که است ممکن خيلی و. بکند پيدا دست اتمی سالح به توانست هم کشور این

 هرگونه با دارد دست در هم را ایران کشور عظيم منابع آن که اسالمی جمهوري
 را جنگ گزینه ما آیا آن صورت در. بکند پيدا دست سالح این به باز تهدیدي و تحریم
 با است ممکن دنيا هرحال به و بشود تأیيد نباید وجه يچه هب من نظر به کنيم؟ می تأیيد
 با که طور همان. بکند معامله هم اتمی اسالمی جمهوري با بشود مجبور تأسف کمال
 ها این و تحریم و بشود جنگ از جلوگيري باید ما هدف. کرد معامله اتمی شمالی کره
 . کرد خواهد وارد فشار ایران مردم به فقط من نظر به

 ميان تفاوت اما. کنم می پيشنهاد رو يانهم و متعادل گروه با همکاري با را اصلی مایون ـ جریانه
 منزوي، یکل به و دورافتاده است کشوري شمالی کره. است خيلی شمالی کره و اسالمی جمهوري

 شدید فعاليت چه که دیدید دالر ميليون 25 سر بر که رسيد ییجا به کارش جهانی، تحوالت در اثر بی
 جمهوري. بشود داده ها آن به بود شده بلوکه که دالرشان ميليون 25 که گرفت صورت دیپلماتيک
 تري خطرناک بسيار کشور و. دارد قرار خطرناکی بسيار منطقه در و دارد زیادي خيلی امکانات اسالمی
 بر عالوه. شد دنخواه اسالمی جمهوري با شد شمالی کره با که رفتاري نتيجه در. شمالی کره از است
 حل راه یک به شود می نزدیک دارد قدم به قدم اقتصادي فشارهاي زیر شمالی کره بينيد می اینکه

 خيلی امکانات دليل به اسالمی جمهوري. شمالی کره هم بود خواهد منطقه آن هم سود به که معقولی
 راه این در نيست، مطرح برایش هم دالر ميليارد 25 است سهل که ميليون 25 دارد که زیادتري
 را جنگ علت جلوي اتفاقاً باید هستيم جنگ گزینه مخالف ما اگر. رفت خواهد پيش و تاخت خواهد
 این ما مخالفت همه با نشود متوقف اگر و. است جنگ علت اسالمی جمهوري اتمی برنامه. بگيریم
 خالص مخمصه این از متواني نمی ما هزینه بدون. بکشد جنگ به کار که داد باید را زیاد احتمال
 و باشد، جنگ تهدید نه بياید، سياسی فشار نه بياید، اقتصادي فشار نه که گفت شود نمی. بشویم

. آمد نخواهد کنار دنيا. بياید کنار او با دنيا داشت هم اگر باشد، نداشته اتمی بمب اسالمی جمهوري
 اسالمی جمهوري با و بجنگيد بيایيد حتماً مگویي نمی نداریم، مخالفتی هيچ ما بياید کنار دنيا اگر یعنی
 است دستشان در کار این اختيار که هایی قدرت. آمد نخواهند کنار که است این نکته ولی نيایيد کنار
 از که استاینجا  از من ترس و برسد هایش هدف به اسالمی جمهوري که گذاشت نخواهند ها آن

 . بکنند استفاده نهایی وسيله
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 کشور از خارج سياسی هاي گروه ما که فرمودند اشاره همایون آقاي ـ تلفنی تماس 
 نخواهند که کشورهایی اینکه مگر. است برعکس ام عقيده من. بکنيم کاري توانيم نمی

 تمام. خارجی منابع و خارجی نيروهاي از استفاده با کرد سقوط سابق رژیم. کنند کمک
 آقاي نفع به و سابق رژیم ليهع بر همه آمریکا، منجمله غرب گروهی هاي رسانه
 و اختيارش، در گروهی هاي رسانه تمام کردند، خشکش و تر پاریس  به آوردند خمينی
 آن، از نيست خبري اصالً که دانشجویی کنفدراسيون و دادند هم دست به دست همه
 خارج در اآلن دانشجو همه ینا که غرب، مالی منابع توسط شود نمی حمایت دیگر چون
 از شود می بهتر خيلی همایون آقاي عقيده برخالف که است این منظورم من. رکشو از

 الاقل که کرد پيدا سمبل نفر یک و. کرد اقدام کشور از خارج ایرانی همه ینا با خارج
 . افتاد راه دنبالش بشود

 نيمتوا نمی کاري مستقيماً ما که کردم عرض. بکنيم توانيم نمی کاري ما نکردم عرض همایون ـ من
. کنيم کمکش باید ما و شود می دارد اساسی هم خيلی و. شود می دارد و بشود ایران در باید کار. بکنيم

 صورت آن به کمک خارجی نيروهاي از ما که ندارم اعتقاد اصالً من خارجی نيروهاي نقش اما
. اسالمی انقالب ورهد تا اند شده بسيج بيشتر مراتب به اسالمی جمهوري عليه بر اآلن ها رسانه. بگيریم
 در پادشاهی رژیم برابر در که اقداماتی با مقایسه قابل اصالً شود می اسالمی جمهوري به که حمالتی

 از را ایران دریایی نيروي سوم یک 1988 سال در ها آمریکایی که ببينيد شما. نيست شد می دوران آن
 شده اسالمی جمهوري که تهدیدي. گرفت صورت ایران با واقعی دریایی جنگ یک یعنی. بردند بين
 اصل از کرد خواهد منحرف را ما من نظر به خارج نيروهاي بر تأکيد ولی. است نشده سابق در است

 دارند مهمی بسيار نقش ایرانی ميليون چند این و کنيم بسيج را خودمان ملی نيروي باید ما. موضوع
 و بودیم اميد همين به ساله 28 همين خب کنيمن کاري هيچ و خارج نيروهاي اميد به بنشينيم اگر ولی

 . نکردیم کاري

 صحبت ایرانی هاي مليت به راجع کس هر. هستم کُرد ایرانی یک من ـ تلفنی تماس 
 .طلبند تجزیه ها آن اینکه براي. کنيد قطع کنم می خواهش کند می

 شمال نسيم برنامه ـ فروزنده تلویزیون

 2007 مه 6

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جنگ، برنامه اتمی و خطر تجزیه
 

  را  دعوت ما ینکهاز ام. ساقی ـ آقاي داریوش همایون با درود و سپاس فراوان
بگویيد تا خوانندگان مجله ادبيات و فرهنگ  از خودتانکنم کمی  خواهش می پذیرفتيد.

 .تان آشنا شوند بيشتر با کارهاي فرهنگی و سياسی

نگاري است و فعاليتم در سياست، و  ام روزنامه همایون ـ من یک نویسنده و سياستگر هستم. پيشه
ام و همچنان.  خطرناک را به تمام زیسته «کاریر»هاي دو  هردو بر زمينه فرهنگ. همه فراز و نشيب

هایم رو  . سالام، در مراحل پایانی زندگانی و ميانی زندگی هستم هفتاد و نه سال پيش به جهان آمده
. )زندگانی حضور مادي در جهان است؛ زندگی، هستی معنوي انسان تمام يمهنهایم  به پایان است و کار

هاي  است، گوهر زندگانی.( از حزب و سندیکا و سازمان و انجمن هنري، تا مجله و روزنامه و کتاب
ام.  ها تاکنون پنج کتاب انتشار داده ام و در این سال گذاري کرده ها، پایه شان از نخستين جيبی، بسياري

 اند. دشمنان آورده یژهو بهاش را دیگران  بقيه

 قشرهاي  طوري که شاهد هستيد این روزها فشار بر آقاي همایون همان م. ساقی ـ
نگاران، دانشجویان، کارگران و  جمله فعاالن سياسی و مدنی، روزنامه مختلف جامعه از

ها،  رژیم حاکم بر ایران با شتاب هرچه بيشتري به اعدام است و یافته یشافزازنان و... 
ها و سنگسار و سرکوب، ادامه  تلویزیونی، اخراج استادان دانشگاه هاي يرياعتراف گ

 برخوردها چيست؟ گونه ینا دهد بفرمایيد پایه و اساسِ می

ح حسينيه و اسالمی براي رساندن جامعه به سط یتمأمورو ادامه  سو یکهمایون ـ احساس خطر از 
هاي فزاینده است و هر کانون  هاي مختلف زیر فشار چاه جمکران از سوي دیگر. رژیم در جبهه

هاي توتاليتر که در دو سه دهه گذشته  دیکتاتوري همه آنبيند. سرنوشت  مخالفتی را خطري کشنده می
حکومتی سرنگون شدند پيش چشمان سران جمهوري اسالمی است که از تباهی و پوسيدگی نظام 

خبر نيستند. روشنفکران و طبقه متوسط فرهنگی ایران براي  هاي مردم بی خود و نارضائی ژرف توده
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بينی آخوندي  انکار جهان ها آنروند. نفس وجود  رژیم اسالمی تنها یک تهدید سياسی به شمار نمی
 است.

ت هرچه بيشتر به دستگاه حکومتی که در هيچ زمينه، جز زور چيزي براي مردم ندارد ناگزیر اس
قدرت خود تکيه کند: دستگاه سرکوبگري، و فولکلور مذهبی که از پنج سده  مانده یباقهاي  ستون

اي براي خود  چاره ها آناند.  ها به نام دین به خورد مردم داده ها دست در دست حکومت پيش آخوند
تخدیر کنند و هرچه بيشتر در  ترین خرافات، بينند که جامعه را با زور، آرام و با گسترش پائين نمی

از آن عوالم دور  صدسالاین است که ملت ما  ها آن. مشکل فروبرندان دوره قاجار و صفوي رفضاي ای
 شده است. جنبش زنان و دانشجویان و کارگران و همه جامعه مدنی ایران در هر گام دستگاه آخوندي

ا شاهد باال گرفتن سرکوبگري و چالش، کند. این روند شدت خواهد گرفت و م سپاهی را چالش میـ 
 هردو خواهيم بود.

 دانيد که نقض حقوق بشر در بسياري از کشورها همچون عربستان  م. ساقی ـ شما می
پذیرد ولی با آنان مانند رژیم ایران برخورد  صورت می سعودي، سودان و افغانستان و...

مریکا و دولتمردان اروپایی در آ متحده یاالتاشود همچنين بفرمایيد ارزیابی دولت  نمی
 مقابل ایران چيست؟

داري در  المللی تنها به سده هژدهم و الغاي برده موضوعی در روابط بين عنوان بههمایون ـ حقوق بشر 
گردد و در نيمه دوم سده بيستم بود ـ پس از تصویب اعالميه جهانی حقوق  می امپراتوري بریتانيا بر

ها در این زمينه محدود گردید و  ات برعليه حقوق بشر ـ که حاکميت دولتبشر و ميثاق مربوط به جنای
هاي خارجی  المللی و دولت گذرد که مراجع بين حق مداخله دیگران شناخته شد. هنوز پنجاه سال نمی

باید توجه داشت که حقوق بشر در  اند. ولی می را یافته «امور داخلی» گونه یناحق مداخله در 
 اساساًتواند قرار گيرد. دفاع از حقوق بشر  تر از منافع ملی نمی براي هيچ دولتی باال هاي دیگر سرزمين

 طور بهنگاران و  وظيفه مردم در هر کشوري است؛ وظيفه همان زنان و دانشجویان و کارگران و روزنامه
و با همه مثال( هر روز با حکومت اسالمی در نبرد است  عنوان بهکلی جامعه مدنی است که در ایران )

 دهد دست برنخواهد داشت. که می هایی یقربان

المللی را جلب کرده است. افغانستان  که ذکر کردید دارفور در سودان سرانجام توجه بين ییها مثالاز 
تواند از تجاوز به حقوق بشر به نفی کلی آن، چنانکه در  در جنگی با طالبان و القاعده است و نمی

بود، بپردازد. در عربستان سعودي آمریکائيان که با واقعيت طرح خاورميانه  ها آندوران فرمانروائی 
اند )پس از آنکه هر کمترین آزادي انتخابات به پيروزي بنيادگرایان اسالمی  بزرگ خود روبرو شده

اند. در رژیم کنونی عربستان  اي برداشته اند و دست از هر مداخله انجاميد( به همان منافع ملی بازگشته
باید فراموش کرد  نمی ضمناًکم امکان پيشروي ليسک )حلزون( وار حقوق بشر هست.  ودي دستسع

  هاي نفتی )به معناي لفظی کلمه( نشسته است، و که حکومت عربستان سعودي بر روي کوهی از دالر
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 نيست. یتراش دشمنبراي آمریکائيان اکنون زمان 

ولی  فشار دیپلماتيک است. واردکردنسيله در جمهوري اسالمی حقوق بشر بيش از هر چيز یک و
اي باالي هفتاد و هشتاد دالر بدان  هکالمللی و نفت بش افکار عمومی بينمقامات رژیم به  یاعتنائ کم

المللی براي  باید همچنان در بسيج افکار عمومی بين ما می همه ینادهد. با  اي از مصونيت می درجه
نمانده است. جمهوري  نتيجه یبها تا کنون  بکوشيم. این کوشش دفاع از قربانيان سرکوبگري در ایران

برابر  برابر آمریکا در هاي غربی با خود در دیپلماتيک و نياز به همراه کردن کشور یلدالاسالمی به 
  پذیر است. آسيب فشارهااین 

تري در  توان یافت که خواهان رژیم انسانی امثال بالروس نمی و نههيچ دولتی را در غرب متمدن 
 باید داشت. محدود است و انتظار چندانی نمی ها آنایران نباشد ولی ميدان عمل 

  پيشين جمهوري اسالمی در سخنرانی اخيرش ،  جمهور یيسرم. ساقی ـ محمد خاتمی
معنویت، عرفان و اخالق و مقدسات و... سخن به ميان آورده است بفرمایيد  بار دیگر از

هاي رأي  صندوق يپا بهفریبی براي کشاندن مردم  مردمهاي  آیا این از همان شيوه
 انتخابات مجلس( نيست. )

کم ائتالفی را که دارد برگرد رفسنجانی، همان  خواهد بازگردد و دست است. او می طور ينهمهمایون ـ 
که از معنویت و اخالق در  ییکشورهاگيرد تقویت کند. ما در  شکل می «بيست روز پيش،»جانی نرفس
شنویم. اما مقدسات در جهان پس از روشنگري وجود  نشانی هست هر روز از این سخنان نمی ها آن

ندارد. مقدس یعنی بيرون از اندیشه و آزادي گفتار، و همه جهان مدرن بر آزادي اندیشه و گفتار استوار 
 جمهوري يسئرایم.  را نفی کرده ها آناست. اگر مقدسات را در کنار معنویت و اخالق بگذاریم یکی از 

مقدساتی را که چنين بساط رنگينی براي آخوند  مسلماًپيشين که اميدوار است مردم به او، پناه بياورند، 
  و دستيارانش گسترده است مقدم خواهد داشت.

هاي نخستين که صوفيان  از عرفان نيز بهتر است سخنی به ميان نياوریم. عرفا حتی در آن سده
 ند از نوادر بودند.پر نکرد یتمام بهصحنه را 

 آمریکا  متحده یاالتااي نزدیک از سوي  رسد که در آینده م. ساقی ـ چنين به نظر می ،
ها قرار گيرد اگر این تصميم عملی شود  تروریست ليست بلند بااليِ سپاه پاسداران در

 کشور چه خواهد بود؟ العمل رژیم در داخل و خارج از عکس

هاي باالي آن( قدرت  سپاه پاسداران )رده بيشتري گذاشته خواهد شد. زیر فشار طبعاًهمایون ـ رژیم 
اقتصادي بزرگی است و از این گذشته در برنامه تسليحات اتمی نقش مهمی دارد. تحریم سپاه از نظر 

براي  ییها راهاي به رژیم وارد خواهد آورد. کمترین واکنش حکومت اسالمی یافتن  سياسی نيز ضربه
ترینش شدت گرفتن عمليات تروریستی سپاه که خطر جنگ را  ا خواهد بود و بده دور زدن تحریم

 که بتوانند ادامه خواهد یافت. جاییها تا  در درون، سرکوبگري تر خواهد کرد. نزدیک
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 کنيد؟ م. ساقی ـ آقاي همایون شما آزادي و دموکراسی را چگونه تعریف می 

ایم به این سادگی نيست که  یگري که از غرب گرفتههاي )کانسپت( د همایون ـ آزادي مانند فرایافت
آید  آزادي با حق ارتباط دارد و حق از مسئوليت می «کنم. من آزادم و هر کار بخواهم می»پنداریم:  می

برابر دیگران. من وارد  و مسئوليت است ـ حق دیگران و مسئوليت در حق بهو در نتيجه آزادي محدود 
از آزادي داریم( و آزادي منفی )که انسان غربی از آن  معموالًکه ما  بحث آزادي مثبت )همين تصوري

همين اینجا  شوم. در گردد، نمی فهمد و به معنی آزادي از اجبار است( و به بنژامن کنستان برمی می
ترین عوامل شکست دمکراسی در ایران همين تصوري بوده است که ما از  بس که یکی از بزرگ
 مسئوليت. مثبت، حق بیآزادي داریم ـ آزادي 

آید ولی تنها در ارتباط با قانون معنی دارد. جامعه قانونمند؛ قانونی که  دمکراسی از حق و آزادي می
نمایندگان اکثریت مردم بگزارند؛ و قانونی که حکومت کند. اما دمکراسی تنها نيمی از راه است. براي 

هاي دیکتاتوري از اسالمی و غير آن،  حکومت همه یناآنکه دمکراسی با آزادي همراه باشد و مانند 
باید ليبرال  حکومت اکثریت )که یک پيروزي انتخاباتی برایش بس است( به دیکتاتوري نينجامد می

در قانون اساسی آمریکا براي نخستين بار آمد ـ حقوق  که همانباشد، یعنی محدود به حقوق بشر، 
مذهب ایدئولوژي شده، ناسازگار  یژهو بهایدئولوژیک،  سلب نشدنی هر فرد. آزادي و دمکراسی با نظام

 است، هر چه هم دم از عرفان و معنویت و اخالق بزنند.

  م. ساقی ـ بفرمایيد چه شد که شما تصميم گرفتيد در صورت وقوع جنگ در کنار
این تصميم شرکت کردن مستقيم در  جمهوري اسالمی قرار بگيرید آیا منظورتان از

هاي فدایی خلق و مجاهدین در آغاز جنگ بين ایران و عراق  جنگ مانند چریک
 ي سمبليک خواهد داشت؟ باشد یا اینکه جنبه می

در شرایط کنونی از هم پاشيدگی کشور، از هر چه، حتی  آمریکاهاي جنگ با  همایون ـ براي من پيامد
تر خواهد  مالی است بدواقعی جنگ احت آغازکنندهپاشيدگی ایران و  از جمهوري اسالمی که علت از هم

ها و  اش از تروریست باید فراموش کرد که اگر برنامه اسلحه اتمی رژیم و پشتيبانی بود. نمی
به اندیشه حمله به ایران نخواهد  کس يچهافغانستان نباشد  اندک اندکهایش در عراق و  اندازي دست

اش در باره  آميز و سرکوبگرانه هاي تبعيض افتاد. من با برنامه اتمی جمهوري اسالمی، و با سياست
هاست که خطر جنگ و تجزیه را پيش  هاي مذهبی مخالفم. همين سياست هاي قومی و اقليت گروه

 آورده است.

ئيان به زخمی آمریکادرهم شکستن ماشين حکومتی ـ که نتيجه قطعی جنگ خواهد بود و  همه ینابا 
ندوق پاندوراي واقعی را بر ایران خواهد کردن چنين دشمن خطرناکی بسنده نخواهند کرد ـ یک ص

شوند سرازیر خواهند شد و  هاي ایران بسيج می بيرون مرز اکنون همهاي مسلحی که  گشود دسته
اندازي بر منابع قدرت و دارائی ملی و کشيدن خطوط  هاي ایران براي دست هاي مسلح در شهر گروه
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توجه نکنيد.  «کنگره ملل ایران»شان در  ونیبه جان یکدیگر خواهند افتاد ـ به همکاري کن «ملی»
شمار تروریست بازمانده جمهوري اسالمی به انگيزه انتقام، بازیابی قدرت، یا دفاع از خود  هاي بی دسته

حمالت خواهند زد. عراق را به قول دوستم خانبابا تهرانی چند برابر کنيد و  ترین کارانه یتجنادست به 
 از زیر هزاران بمب هشيار خواهيد دید.تصویري از ایران بدر آمده 

اي  کنم پس از پاره توانند داشته باشند و گمان می آمریکائيان طرحی براي پس از حمله ندارند و نمی
جایگزین دیگري هم  هاي اخير، بيش از هميشه دست خود را از این بابت شسته باشند. نشست
ران را فداي سرنگونی رژیمی کنم که خودم از جمله موجودیت ای يزچ همهبينم و حاضر نيستم  نمی

اش هستم. اگر من در صورت حمله آمریکا و تجزیه ایران  بينی ترین دشمن آن و جهان قدیمی احتماالً
طلبان قرار نخواهم گرفت برآمده از شصت و شش سال مبارزات سياسی و  و تجزیه آمریکا در کنار

در  گاه يچهالمی قرار خواهم گرفت از آنجاست که کنار جمهوري اس در موقتاًفرهنگی من است. اگر 
؛ گزینش است و هاست یناتر از  ام. سياست براي من جدي زندگی روي پرچين ننشسته

تاریخ ـ  کننده يينتعهاي  چيز دیگري است و بهر حال در لحظه بازي ياستسروشن.  هاي يريگ موضع
گفت  آمد می ها خوشش نمی گ به رنگ شدنندارد. حافظ که از رن جاییـ  هاست آنکه امروز یکی از 

 «شير سرخيم و افعی سيهيم.»

خواهم به سهم خود  قرار گرفتن البته سویه )جنبه( اخالقی و سياسی خواهد داشت. من می در کنار
 آمریکاپزند متوجه سازم که حتی کسانی مانند من ـ دوستان  محافلی را که در آمریکا خياالت خام می

ایم و از مبارزه آن با رژیم  هاي شوروي بوده اندازي برابر دست همکاري با آن در که همواره خواهان
ئی پيشباز نخواهيم کرد آمریکا يروهايناز  گل دستهایم ـ با  در تحریم اقتصادي پشتيبانی کرده یژهو به

 ()برخالف رهبر یک سازمان قومی که اميدوارانه چنين پيامی فرستاد.

 تر نيست که در کنار  تن در کنار جمهوري اسالمی منطقیبجاي قرار گرف م. ساقی ـ
 مردم قرار گيرید و هم به جمهوري اسالمی و هم به آمریکا نه بگویيد؟

شوند ـ  همایون ـ من اطالع دقيق شما را از نظر مردم ـ مردم از پيرامونيان هر کس تشکيل نمی
نمایم و از آنچه به  گيري توجهی نمی آمارخود به نظرآزمائی و  هاي يريگ موضعندارم. از این گذشته در 
تنها در یک فرایند قانونی، برایم  هم آنکنم. نظر اکثریت،  آید پيروي می نظرم مصلحت ملی می

پذیرفتنی است. در جریان انقالب هم من با اکثریت همراه نبودم. ولی اکنون  لزوماًاطاعت کردنی و نه 
 .یيمبگوسخن  توانيم از اکثریت در این باره نمی اصالً

و  یختندفرورها  بمب که یهنگامهاي دنيا نشست ولی  توان ميان همه صندلی تا جنگ نشده است می
ملت ایران افتادند ـ تصور دو هزار آماج پست شده با بمب را بکنيد ـ  خورده زخمگرگان گرسنه بر پيکر 

 آن هنگام چه خواهيد گفت؟است. در  نابودشدهها  زیر همان بمب «نه به جنگ»هاي شما  یکی از نه

 تباه زمان جنگ با عراق ـرار اشـالمی قرار گرفتن تکـهوري اسـاقی ـ آیا کنار جمـم. س 
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نيست که جنگ براي ثبات و بر سر قدرت ماندن جمهوري اسالمی، یک نعمت بشمار 
 رفت و همه را از دم تيغ گذراند؟ می

ها پيروز  ترین تصميم بود. اگر بعثی تهمایون ـ در جنگ عراق جنگيدن با مهاجمان عراقی درس
ها  گرفتند بلکه صد برابر خمينی و ده برابر و بيشتر آنچه را که از عراقی خوزستان را می تنها نهشدند  می

کشتند. کدام ایرانی حاضر بود به نام مخالفت با رژیم و  کشتند از دشمن ایرانی می 1990پس از جنگ 
اش بخوابد و یک قادسيه دیگر را ببيند؟ آیا رفتار  ی در خانهبا شعار نه جنگ نه جمهوري اسالم

مجاهدین دست در دست نيروهاي عراقی درست بود؟ در زندگی ملی نيز مانند زندگی شخصی، انسان 
باید گزینش خود را بکند. ملت ما  افتد و می ها ميان اهریمن و دریاي ژرف آبی می گاه به قول انگليس

تر خرسند باشيم. جمهوري اسالمی  رد و اکنون ناگزیریم به بدي کوچکآن اشتباه را ک 1357در 
هاي تاریخ  را دیگر تنها در کتاب پاره پارهسرانجام به نيروي ملت ایران سرنگون خواهد شد ولی ایران 

 توان بازیافت. می

  م. ساقی ـ زمانی که اعتراضات و اعتصابات و در یک کالم مبارزات مردم ما با
گيرد، چرا باید از باال به دگرگونی سياسی و اجتماعی ایران  ی شدت میجمهوري اسالم

 نگریست؟
یابم و نه ارتباطی ميان این پرسش با سخنان و  نه مقصود شما را درمی متأسفانههمایون ـ من 

 بينم. هاي خود می نوشته

 اروپایی و  هاست دولتمردانِ دانيد که جمهوري اسالمی سال م. ساقی ـ شما می
اي به بازي گرفته است به نظر شما این وضع تا  ایی را در رابطه با پرونده هستهآمریک

بازي دادن اروپا و آمریکا بود یا گرفتن  یراست بهتواند ادامه داشته باشد؟ آیا  چه زمان می
 تضمين امنيتی براي ماندن بر سر قدرت؟

خواهد رفت. اميد  جا همهتا همایون ـ دست یافتن به بمب اتمی هدف اصلی جمهوري اسالمی است و 
و کاسه زهر معروف از لبه پرتگاه برگردد و دچار اشتباه در ارزیابی نيروي  1988من آن است که مانند 

نشود. بمب اتمی، هم بهترین تضمين امنيتی خواهد بود، هم یک سالح  آمریکاهاي  خود و گرفتاري
کنم بخواهند از آن استفاده  تصور نمی استراتژیک در جنگ سياسی رژیم براي گسترش نفوذ خود. من

کافی رژیم را زیر فشار بگذارد و بترساند، دادن تضمين امنيتی و  اندازه بهنظامی کنند. اگر آمریکا بتواند 
 پوشی از برنامه تسليحاتی خواهد بود. برابر چشم امتيازات اقتصادي بخشی از توافق نهائی در

 11پس از  یژهو بهتراتژي آمریکا در خاورميانه م. ساقی ـ به نظر شما، با توجه به اس 
تواند جمهوري  غرب می یاآ، ممکن است؟ هر شکلسپتامبر، بقاي جمهوري اسالمی به 

 یک واقعيت بپذیرد؟ عنوان بههایی که دارد  اسالمی را با همه مشخصه
  المی راـهوري است جمـرنوشـت ندارد. سـها اهمي همایون ـ عامل آمریکا در بقاي رژیم به این اندازه
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اي جز پذیرفتن  هاي خارجی البته به یاري خواهد آمد. آمریکا چاره مردم تعيين خواهند کرد و فشار
هاي ایران ندارد ولی حتی اگر آمریکا و غرب با جمهوري اسالمی به توافقی در مسئله اصلی  واقعيت

آموز  وري اسالمی نه ليبی دستهاي رژیم در منطقه همواره مایه تنش خواهد بود. جمه برسند سياست
هایش در اختيار این گروه  هر روزي. ایران با همه توانمندي دهان به دستشده است نه کره شمالی 

که من اصرار دارم دست به  جاست ينهمتوان برآمد. از  ها می فرمانرواست و با ایران از بسيار کار
ومتی از مردم و براي مردم، از این آب و یک کشور و یک ملت نزنيم. با حک عنوان بهب ایران يترک

 ایم. هاي خود چنان بوده هاي بزرگ براي جهان برخواهد آمد. در بهترین دوره خاک و مردمانش کار

 اهلل و حماس و شرکت فعال  زایی و اتحاد با سوریه و حزب م. ساقی ـ تروریسم و بحران
چرا به چنين  اصوالًارد؟ و مستقيم در بحران عراق، چه نفعی براي جمهوري اسالمی د

 هایی روي آورده است؟ ها و تاکتيک گرایش

در طبيعت جمهوري  تنها نهخيزد. تروریسم  می هاي یک حکومت از طبيعت آن بر همایون ـ اولویت
اسالمی بلکه هر جنبش بنيادگرا یا سلفی دیگري در اسالم است. چهره غالب اسالم )زیرا چهره 

گشائی و تحميل دین بر ناباوران که  آید( با جنگ و کشور ر نباشد به رو میدیگري نيز دارد که وقتی زو
گيرند پيوند ناگسستنی دارد ـ از همان نخست. جهاد و شهادت در راه خدا زمينه  کافران نام می يزود به

اصلی این آئين و مایه سربلندي پيروان آن است. اسالميان در فرهنگ ليبرال غرب مرگ خود را 
ها ـ و با تنها سالحی که برایشان مانده است به جنگش  که کمونيست گونه همانـ بينند  می

کشتن. سالح  قصد بهاند، با ایدئولوژي شهادت و جهاد ـ همان تروریسم کور و کشتن  برخاسته
گوشت  عنوان بهفرزند آوردن : خمينی دستور داد که هماندارد،  سروکاردیگرشان البته با بستر و بالين 

اند و تا  ها بهترین دفاع را در حمله دیده با توجه به تهدید مستقيم آمریکا آخوندمصرف دم توپ. بار یک
 بتوانند در عراق و افغانستان به دست دیگران با آمریکا خواهند جنگيد.

 هاي موجود از  م. ساقی ـ مماشات غرب با جمهوري اسالمی با توجه به همه واقعيت
زایی و ترور در منطقه، ناشی از  اي شوراي امنيت، بحرانه جمله نادیده گرفتن قطعنامه

 دهند؟ چيست؟ آیا به جمهوري اسالمی باج می

افتادن با ایران هزینه  گردد. در همایون ـ این باز به امکانات شگرف ایران، در زیر هر حکومتی، برمی
افتاده است. با  دارد. آمریکاي پس از عراق، اندیشناک و اروپاي پس از دو جنگ جهانی، از نفس

نرسد هم آمریکا توان فلج کردن ایران را دارد و هم بيشتر  ییجا بهها  ها و تحریم اگر قطعنامه همه ینا
 نخواهد کرد. بازي دادنی در کار نيست. مؤثردنياي غرب با آن مخالفت 

  رژیم جمهوري  یندهآیک کارشناس در امور جامعه و سياست،  عنوان بهم. ساقی ـ
 بينيد؟ چگونه می اسالمی را

  توان دید ـ رفتن می یروشن بهالمی دو گرایش را ـرایط بحرانی کنونی در جمهوري اسـهمایون ـ در ش
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هاي الزم. اینکه کدام  هاي استراتژیک، یا نگهداري نظام و دادن امتياز تا پایان و رسيدن به هدف
ل داخلی و مبارزه مردمی دارد. به دست باال را بيابد بستگی به عامل خارجی یا خطر جنگ و نيز عام

از هراس سخت من از جنگ نيز هست ـ در لحظه آخر گرایش دوم  متأثر طبعاًنظر من ـ و این نظر 
پس از آن وزن سنگين ناهنگامی )آناکرونيسم( این حکومت و تباهی سرتاسري آن  چيره خواهد شد.
آن تکان آخر را هم بدهند. اگر ما از خطر باید  خورد، و مردمند که می وار آن را می است که موریانه

 اطمينان دارم که پایان این رژیم را خواهيم دید. یيمبه درآجنگ 

  از کشور در خارجپراکندگی، نيروهاي اپوزیسيون  ها سالم. ساقی ـ چرا پس از گذشت 
 ساز برخوردار نيستند؟ گير و سرنوشت هنوز از یک همبستگی فرا

مبارزات چهل و پنجاه شصت سال پيش هستند و هدف خود را از مبارزه  همایون ـ زیرا هنوز درگير
که  ییجا بهسرنگونی رژیم اهميت دارد. همين بس که  جز بهاموري  ها آناند. براي بيشتر  روشن نکرده

شود بنگریم. در محافل فراوان اگر  به خاندان پهلوي یا مصدق در مبارزات بسياري مخالفان داده می
زنند  ر اردوي دیگر، هردو مخالف رژیم، مختصر ستایشی کند به دومی سرکوفت میکسی از کسی د
شمارانی از مخالفان جمهوري اسالمی در آن  ها کشيده است؟ کوچکی جهانی که بی که کارت به اینجا

هاي  ترین موضوعات نيز هنوز نتوانسته است اردو آور است ـ پس از سه دهه! حياتی زیند شگفت می
اند( دورادور نيز به  اند ولی همان قبایل هاي سياسی داده تر خانواده )به خود نام خوشایند گوناگون را

اندازي  سازي و جدائی هاي ملت همکاري برانگيزد. این مشکالت بس نبوده، از دو سالی پيش فعاليت
رزبندي تر کرده است. تنها به م آلود هم آب را گل «ملت ستمگر فارس»هاي زیر ستم با  «ملت»ميان 

 توان بسنده کرد. با جمهوري اسالمی نمی

 توان نيروهایی را که با جمهوري اسالمی مرزبندي کامل دارند دور  م. ساقی ـ آیا می
آوري کرد اگر شدنی است بفرمایيد چگونه و از کجا بایستی آغاز کرد و  یک ميز جمع

 وشی سپرد؟براي هميشه به دست فرام آن رایا اینکه آرزویی محال است و باید 

 اتفاقاًباید از تعریف دوباره هدف، سرنگونی و مبارزه آغاز کرد. من در چند هفته گذشته  همایون ـ می
خواهيم بجاي این رژیم بياوریم  ام. نخست درباره آنچه می در دو سه مقاله به این موضوع پرداخته

ر ضرورت برداشتن این رژیم بتوانيم با هم کار کنيم. سپس ب اصالًرسانيم تا  به همتوافق اصولی 
ها بخواند. پس از این ادب  هاي مبارزه را بررسی کنيم که با آن هدف شویم و آنگاه شيوه داستان هم

منظورم  آید، متمدن کردن بحث سياسی؛ احترام گذاشتن به افراد و به شعور خوانندگان. سياسی می
ها به رد و  هاي دلخواه از ادعا گيري نتيجهو ادعاهاي نادرست و  يپرداز دروغاین است که با تحریف و 
سازد. اگر مبارزه با  وشنود را نيز ناممکن می ها همکاري که سهل است گفت اثبات نپردازیم. این شيوه

خواهيم جاي آن  رژیم یک هدف مقدماتی ماست براي رسيدن به هدف نهائی و نظام سياسی که می
دن و خسته شدن بر مبارزه براي سرنگونی تمرکز دهيم. بجاي شعار سرنگونی دا باید بگذاریم. پس می
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که بی  هایی یکش خطهاي ایران یا فدراليسم زبانی با  «مليت»پيش کشيدن حق تعيين سرنوشت 
پاکشوئی قومی امکان نخواهد داشت، یا دفاع از مداخله نظامی آمریکا براي گشودن مشکل داخلی ما 

برداري از برهم ریختگی اوضاع  هر گروه بخواهد با بهره اي نخواهد داشت. اگر جز پراکندگی نتيجه
 هاي خود را به کرسی بنشاند کسی زیر بار هيچ تفاهمی نخواهد رفت. بيشترینه خواست

 ؟ توانيم از دست این رژیم نابکار و ویرانگر رها شویم م. ساقی ـ بفرمایيد ما چگونه می 
ها و دنبال  اميد؛ با آغاز کردن از همان تعریف همایون ـ با خسته نشدن از مبارزه و از دست ندادن

مبارزه نيست.  لزوماًشان. مبارزه قرار نيست در زمان تعيين شده ما به نتيجه برسد و هر کاري  گرفتن
باید مبارزه را جدي گرفت یعنی اعتناي الزم را بدان کرد. در سرنگونی  مانند هر چيز دیگر زندگی می
برند. در جهان بيرون نيز مردم  تر می خود را هر روز فرو ها آنآن نداریم.  رژیم، ما متحدي بهتر از خود

یابد. دور نيفتادن از حال و هواي ایران نيز  به ما ارتباط می یژهو بهما تنها نيستند. این بخش مبارزه 
باید  باید آگاه باشيم. می بينيم خوشمان نياید ولی می کمال اهميت را دارد. ممکن است ما از آنچه می

 ایم برسانيم. نهاده بر خودخودمان را به پایگاهی شایسته تکليفی که 

  يام و پيشنهادي براي پ تماس هستيد، چه از نزدیک با ایرانيان در ها سالم. ساقی ـ شما
 ، هنرمندان، نویسندگان و شاعران دارید؟یسيوناپوزنيروهاي  یژهو بهغربت ایرانيان در

ترین پيام به  شود. نخستين و مهم ه به نظرم رسيد مربوط به همگان میهمایون ـ آنچه درباره مبارز
اید به نظر من این است که از اسارت بازار و سوداي قدرت  هاي مخالف و روشنفکرانی که نام برده نيرو

ميان  هاي کوچک ما، دور از ایران، نه محبوبيت چندان اهميتی دارد، نه قدرتی در رها باشند. در فضا
ها مزیتی که بهره ما از تبعيد است آزادگی است، اگر در پی رشد کردن باشيم. براي اکثریتی از است. تن

کنيم آموختن از این مردمان نيز که در اصل هيچ  هاي جهان زندگی می ما که در این بهترین کشور
يهی هاي ایران نيز توج مانماندن در آن ز یسوم جهانتفاوتی با ما ندارند بهترین توصيه است. 

ها با آن آشنا شدم یک پيشنهاد  اما به سامانه خود شما که من همين پس از دریافت پرسشنداشت.
 بيشتر ندارم. نگذارید این سامانه بسيار خواندنی به تعطيل بيفتد.

  این شرایط حساس  دانشجویان در یژهو بهم. ساقی ـ آقاي همایون براي مردم ایران
 تاریخی چه پيامی دارید؟

هاي اميد ما هستند. در ایران  ترین مایه از بزرگ ها آنمریزاد.  ـ پيام ما ستایش است و دستهمایون 
  سرانجام یک جنبش دانشجوئی آزادیخواه و ناسيوناليست، هردو با هم، پدیدار شده است.

 يدر گفتگوهاها پاسخ گفتيد و اميدوارم که  م. ساقی ـ با سپاس از شما که به پرسش 
 همراهی بفرمایيد.ما را  يزن یگرد

 ( تارنماي ميرزا آقاعسگري )مانیـ سامانه ادبيات و فرهنگ 
 2007   سپتامبر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 است ایران ماندن اصلی اولویت
  

 همایون داریوش آقاي يربه خ شما عصرـ  صدیقی نادر 
 شما بر همایون ـ درود

 مجبور ولی بکنم، شما از را سئوال این خواستم نمی اگرچه همایون آقايـ  صدیقی نادر 
 نژاد احمدي آقاي سفر پيامدهاي هاي زمينه در بسياري اینکه به خاطر. شدم
 چگونه را سفر این پيامدهاي کلی طور به شما. کنند می وغریبی يبعج هاي یزن گمانه
 روي به دانشگاه ینا در که نمایشی و کلمبيا دانشگاه ماجراي به توجه با بينيد، می

 کردن تر خراب با که کرد می تداعی را مسئله این یروشن به سناریو این آمد؟ صحنه
 دیگر بار یک اسالمی جمهوري در تندرو نيروهاي نماینده عنوان به نژاد احمدي چهره
 این آیا. بکنند معطوف طلبان اصالح اصطالح به طيف يسو به را عمومی افکار توجه

  است؟ درست شما دهعقي به برداشت

 چنين کلمبيا دانشگاه در که است بعيد. بود خواهد همين حال هر به نتيجه ولی دانم، همایون ـ نمی
 تأثير زیر هم ها آن از بسياري و ندارند دولت به ارتباطی آمریکا هاي دانشگاه. بریزند هایی طرح
 هایشان  حکومت هاي سياست اب که هستند هایی آمریکایی. آمریکا مخالفان و هستند یانگرا چپ

 رئيس. بشود دعوت شخص این از که آوردند فشار ها آن کنم می استنباط من که آنجایی تا. مخالفند
 خواهد او به حمالتی چه و گرفت خواهد قرار فشارهایی چه زیر دانست می اینکه براي هم دانشگاه

 بکند تبرئه را خودش واقع در که دکر کوچک را نژاد احمدي توانست آنچه گشایشی سخنرانی در شد،
 اي نقشه اگر حاال تا ولی. نيویورک در هستند نيرومند که اسالمی جمهوري مخالف هاي البی برابر در

 سطح در را آبرویش یعنی. دهد می به دست را نتيجه آن سخنانش و شخص این رفتار بودند کشيده
 در اش سخنرانی از مهم، نتيجه. سفر این داشت مهمتري نتيجه اما. داد بر باد ایران خود در و جهانی
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 اي هسته برنامه که گفت آنجا در او که معنی این به. برخاست متحد ملل سازمان عمومی مجمع
 هم اعتنایی و نداریم کاري ها حرف این و فشار با ما که گفت البته. شده بسته اسالمی جمهوري

 که است شده سبب این و. ایم کرده تمام تقریباً را مانکار ما یعنی شده بسته هم برنامه آن و کنيم نمی
 و ندارد فایده که بشوند گو و گفت وارد ها، فرانسوي طریق از یژهو به ها، اروپایی با بتوانند ها آمریکایی
 در یعنی. بکنيم جانبه یک اقدامات باید ما نتيجه در اند، کرده فلج ها چينی و ها روس را امنيت شوراي
. کنند می آماده شدیدتري خيلی هاي تحریم براي را زمينه دارند و بکنيم متحد ملل ازمانس از بيرون
 بر اقتصادي فشارهاي یعنی. بود خواهد مطلب این روي باشد داشته مهمی اثر نژاد احمدي سفر اگر

 . شد خواهد بيشتر اسالمی جمهوري

 کردید، اشاره که طور همان هم اسالمی جمهوري با برخورد در دیگر بارـ  صدیقی نادر 
 و چين از آنچه نظير گوناگون دالیل به هایی دولت آیا ولی کرده، بروز یینظرها اختالف
 به حمله که بکنند هدایت شرایطی به را اوضاع که هستند آن بر بينيم می روسيه

  بشود؟ یرناپذ اجتناب ایران تأسيسات

 به را منافع آن جنگ و دارند اسالمی جمهوري در بزرگی خيلی منافع ها چينی. کنم نمی همایون ـ فکر
. نيافتد خطر به و باشد زیاد اسالمی جمهوري در نفوذشان خواهند می هم ها روس. انداخت خواهد خطر
 فکر احتماالً ها روس. کرد خواهند ایستادگی ها آمریکایی برابر در بتوانند که آنجا تا که است این
 فرصت هنوز و دارند اسالمی جمهوري اتمی تکنولوژي هاي ییتوانا از دقيقی اطالعات که کنم می
 دو همين یکی در که معتقدند و کنند نمی اعتنایی زیاد مسائل این روي آمریکا در منتها. است باقی
 و ها روس بکشد باال جاهاي خيلی به کار اگر من نظر به. بشود روشن موضوع تکليف باید ساله
 سخت تصميمات برابر در هم شان تاکنون گيري موضع. بگيرند را نهميا که کرد خواهند سعی ها چينی
 پيدا ممتازتري موقعيت اسالمی جمهوري برابر در که باشد حساب این روي زیاد مقدار به شاید آمریکا
 عنوان به. بکنند گوش بيشتر رسد می که موقعی آن در را ها آن سخنان اسالمی جمهوري و بکنند

 جمهوري بتوانند ،اصطالح به پيشاپيش لحظه آن در که است این ها آن انتظار رژیم مدافعان و دوستان
 بازي. بيافتد خطر به اسالمی جمهوري با شان دوستی آنکه بی بگيرند را ميانه و کنند متقاعد را اسالمی
 . برود در همه دست از و باشد خطرناک خيلی خيلی است ممکن دليل همين به. است اي پيچيده بسيار

 توجه با و سياسی بست بن به توجه با همایون، آقاي حال، همان   در ولیـ  صدیقی رناد 
 براي جنگ از بسياري اسالمی، جمهوري رژیم هاي رجزخوانی و ها بلندپروازي به

 اراده پذیرش به تهران رژیم کردن وادار براي فشاري اهرم و بست بن این از خروج
 این توان و قدرت. کنند می یاد امنيت شوراي هاي قطعنامه همين عبارتی به و جهانی

  بينيد؟ می چگونه شما را تفکر و اندیشه چنين طرفدار نيروهاي

  دست جز پایان در راهی که معتقدند ها آن. است زیاد العاده فوق آمریکا در. است زیاد يارـهمایون ـ بس
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 را هدف دو که دانيد می اند، ردهک سوریه در ها اسرائيلی که هم کاري این. بود نخواهد سالح به زدن
 کالهک کردن سوار به بود مربوط یکی. کردند بمباران گذشته روز چند در سوریه در ها اسرائيلی
 یک و بودند گرفته شمالی کره از که اتمی محموله دیگري و اسکات موشک روي بر شيميایی
 هر ها اسرائيلی. شدند کشته آنجا در هم ایرانی تعدادي متأسفانه ظاهراً. کردند می آن با داشتند کارهایی

 هایی رژیم دست در جمعی کشتارهاي سالح که است این منظورم. کردند ویران را ها هدف این دوي
 برخالف هم آمریکا. شد نخواهد تحمل هست، هم سوریه از تر بد که اسالمی جمهوري و سوریه مثل

 اسالمی جمهوري به مرگبار ضربات نزد براي وسيعی نظامی امکانات اسالمی جمهوري تصورات
 گفتهـ  انگليس و فرانسه در تازگی حاالـ  آمریکا در کسی کمتر هم، مطلب این بر تأکيد براي. دارد
 . دارند توجه آن به چاره آخرین عنوان به و هست ميز روي هميشه نظامی گزینه که شود می

 مبنی دهند می نسبت شما به را يا گفته آنجا واینجا  اخيراً همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 خواهيد قرار رژیم کنار در شما بشود، شروع اسالمی جمهوري عليه جنگی اگر اینکه بر

 این به مورد این در شما تأکيد ام، کرده درک شما هاي گفته از من که آنجایی تا. گرفت
 وهبالق که خطري یعنی ما، سرزمين تجزیه خطر و جنگ بروز صورت در که بود صورت
 جاي مذهبی رژیم با شما مبارزه اولویت بکنند تجزیه را ایران بخواهند که اگر و هست
 من برداشت آیا. سپرد خواهد ایران جغرافياي یکپارچگی حفظ براي مبارزه به را خودش
 . بفرمائيد باره این در توضيحی چندگانه هاي سوءتفاهم رفع براي است؟ درست

 است ماهی دو یکی. ام گفته داریم اسالمی جمهوري با که اي مبارزه با ارتباط در را این همایون ـ من
 و مبارزه از ما تصور که نویسم می که مقاالتی در و کردم توجه مبارزه مشکل بخش این به که

 ما اینکه براي و دارد شدن روشن به احتياج و است بوده آلودي مه و مبهم تصور رژیم این سرنگونی
 چه از. است Perspective نظرگاه از منظور. بشود معلوم نظرگاهمان باید کنيم روشن را موضوع این
 اسالمی جمهوري که گویيم می که هست وقت یک کنيم؟ می نگاه قضيه این به داریم اي گوشه و زاویه
 را اسالمی جمهوري جاي بيایيم باید ما گویيم می هست وقت یک. برود بين از باید قيمت هر به

 برود بين از باید اسالمی جمهوري که گویيم می هست وقت یک. بشود شود می طور هر حاال. بگيریم
 مردم روي فشار نشود، مردم مزاحم که بياید کار روي ایران در ليبرالی دمکراتيک نظام اینکه براي
 حفظ ییعن باشد، این اگر. بکند خرج ایرانی براي را ایران منابع و بکند دفاع ایران منافع از و نياورد،
 ایران حکومت سوار برگردیم ما قيمت هر به برود، رژیم این قيمت هر به ایران.  مردم بهروزي و ایران

 ساله دو یکی این بخصوص را ایران که اي مخاطره به توجه با حاال. داشت نخواهد معنی دیگر بشویم،
 که کردم حساب شستمن من جنگ، گزینه بودن ميز روي و اتمی بحران گرفتن باال و کند می تهدید
 ملل کنگره عضو قومی هاي سازمان این که شدیدي فعاليت به توجه با بکشد جنگ به اگر کار خب
 شروع ملت از اول. ندارد وجود ایرانی ملت یعنی. ایران ملل کنگره این است پرمعنا خيلیـ  دارند ایران
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 ملتی وقتی فعالً ولی. رسد می وقتی یک باالخره کشور نوبت بعد بریم می بين از را ایران ملت. اند کرده
 گفته آمریکا صداي در هم نفر یک و خواهيم می فدراسيون و باشيم مللی ما هم بعد و نباشد ميان در
 در را ها این اگرـ  هستند ایران دولت بردن بين از دنبال به واقع در یعنی هستيم کنفدراسيون ما که
 در آمریکا در راستی دست تندروهاي و آمریکا نئوکنسرواتيوهاي عمجام با را ها این ارتباط بگيریم، نظر
 فعاليت مشغول ها آنجا در و گذارند می کنفرانس و گذارند می کنگره برایشان مرتب که بگيریم، نظر

 کنند، می تربيت دارند و اند کرده تربيت ایران مرزهاي از بيرون در که مسلحی هاي دسته و هستند
 تأسيسات به منحصر ایران، به نظامی حمله که است مسلم گذاریم می هم کنار در ما را ها این وقتی
 بزرگی بسيار ریسک یک ایران در جنگ شروع با ها آمریکایی اینکه براي. بود نخواهد اي هسته
 تالفی بعداً که بگذارند آنجا را زخمی اسالمی جمهوري که نيستند حاضر صورت آن در و کنند می
 چيزي یعنی. زد خواهند کُشت قصد به بزنند اگر. بياورد طرف آن و طرف ینا سرشان بال هزار و بکند
 برقرار بود خواهد ایران انتظار در که مداخالتی این و تحریکات این مقابل در کشور این از دفاع براي

 اینکه و است اسالمی جمهوري دیگر نه ابداً من اولویت که است مسلم صورت، آن در. ماند نخواهد
 است حاضر و هست کشور آن در که کسی هر با که است این من اولویت. باشد کار سر آنجا کسی چه
 مبارزه من که نظرگاهی از اینکه براي. نيست تردید. بکنم همکاري بکند دفاع ایران موجودیت از

 زندگی از سال هزار 3 نزدیک ما. بماند کشور این که است این اصلی هدف اصلی، اولویت کنم می
 ایران جزو هميشه است ایران اسمش که جغرافيایی تکه این سال، هزار 3 این در. گذرد می مان ملی
 اصلی هسته تکه این مدت، تمام. کنيد می پيدا شما این را مانند دنيا در کشوري کمتر در. است بوده

 ما حاال. اند هداشت نگه را وخاک آب این ایرانی نسل صد و. بوده ایران نامش که بوده سياسی ماهيت
 ملل کنفدراسيون و ملل کنگره و ایران ملل عنوان به بيایند اي عده یک که يمکن تحمل توانيم می چطور

 بخواهند و ایران به بشوند ور حمله آمریکایی يها افکن بمب سایه زیر و خارجی نيروهاي همکاري با
 اسالمی جمهوري خطر از بيش طريخ چنين مسلماً! بکنند؟ جدا و بگيرند را ایران تکه یک کدام هر

 ولی. شد خواهد سرنگون ایران مردم دست به حال هر به اسالمی جمهوري اینکه براي. بود خواهد
 درون در بسياري مدعيان. دید خواهيم تاریخ هاي کتاب در فقط را ایران آثار ما بشود تکه تکه ایران اگر
 ایران به که آمریکا کننده یقتشو آمریکا، حمله هب اميدوار روزي، چنان منتظر هستند ایران بيرون و

 ها آمریکایی داریم انتظار ما که بود گفته آمریکایی خبرنگار به عراق کردستان در شان یکی. کنيد حمله
 یک وقتی. بکنيم پيدا دست ایران مرزي منطقه این به بتوانيم که کنند حذف و ببرند بين از را ایران
 ایرانی هر است، کسی هر وظيفه این که کنم می فکر و دارم حق من خب هست هایی نقشه ينچ هم
 ایران در که نيرویی هر با و بکند سوا ها این همه از را خرجش موقع آن در که است دوستی یرانا

 طبيعی. بکند دفاع کند می اداره را ایران سرزمين که دولتی هر و بکند دفاع ایران تماميت از خواهد می
  باید آن با. دـبده تـدس از کند می رواییـفرمان آن در که را رزمينیـس آن خواهد نمی کس يچه. تـاس
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 . بکنند همکاري

 اسالمی، جمهوري رژیم لزوماً نه که است این شما نظر واقع در یعنیـ  صدیقی نادر 
 و شما و من مثل و هستند ایران برون و ایران درون در که نيروهایی همه با بلکه

 باید هستند سرزمين آن جغرافيایی یکپارچگی حفظ خواستار دیگر رانیای ها ميليون
 . کرد همکاري

 که هایی آن. نيست بند ییجا به دستمان و هستيم بيرون ما حال هر به. دید را واقعيت همایون ـ باید
 اگر هم ها آن ولی صورتی، چه به دانم نمی. ماند خواهند بخششان یک هستند، سوار اآلن ایران در
 . بشود جدا ایران از هایی بخش که گذاشت نخواهند توانندب

 واقع در امروزه مسائل این از بسياري که پذیرید می همایون، آقاي ولیـ  صدیقی نادر 
 مرحله این به تا را ما که بوده اسالمی جمهوري هاي روش و ها سياست از برخاسته
 اندازه چه و چگونه زمينه این در را رژیم این مسئوليت و سهم شما. رسانده خطرناک

  بينيد؟ می

 و ها روس پاي وقتی طرف ینا به 1320 دوره از طلبانه تجزیه هاي گرایش این هميشه همایون ـ البته
 همکاري ها روس با مدتی. اند کرده اقداماتی ها این و. است بوده دوباره، شد باز ایران به ها انگليس

 هميشه. بکنند همکاري آمریکا با خواهند می هم حاال دندکر همکاري حسين صدام با بعد کردند، می
 براي. است نبوده گشاده دستشان امروز اندازه به وقت يچه اما. اند بوده ایران شکستن هم در پی در

 را کار که است کرده دنبال را هایی سياست ایران درون در هم و خارج در هم اسالمی جمهوري اینکه
 از هم شد، خواهد حمله ایران به بيرون از هم کم، چندان نه احتمال به و که رساند خواهد ییجا به

 اسالمی جمهوري آميز تبعيض هاي سياست. بکنند تجزیه را ایران کرد خواهند شروع ها مرز و اطراف
 انتظار شود می که کرده، عاصی و برآشفته را مردم يا اندازه به رحمانه بی هاي سرکوبگري و درون در

 از پيش. نبوده چيزهایی چنين گذشته در. جریانات این به بپيوندند زیادي خيلی هعد که داشت
 که است اتمی تسليحات برنامه کردن دنبال همچنين. نداشتيم مسائل این از ابداً ما اسالمی جمهوري

. کرد نمی فکر کسی اصالً ایران با جنگ به راجع پيش سال سه وااِل کرده روبرو جنگ خطر با را ما
 با مسئوليت. است درست این نه،. است کرده متوحش را دنيا از بخشی که است برنامه این رفتپيش

 مسئوليت از صحبت دیگر رسد، می کشور تجزیه و جنگ به کار وقتی ولی. است اسالمی جمهوري
. کرد اقدام باید که است واقعيتی یک موضوع نيست، قضاوت موضوع گذشته. دیگر. بکنيم توانيم نمی
 یعنی. است یکی ایران تجزیه با جنگ من براي. گرفت را تجزیه جلوي است ممکن جور هر باید

 جنگ اگر که کردم اعالم صراحت کمال با بله، که است جهت این از. ایران تجزیه براي اقدامات
 کردم اسالمی جمهوري با مدت این در که را مبارزاتم تمام اصالً بشود تجزیه بخواهد ایران و بشود
  منظور این به کردند، چه ایران با و اند کرده چه من با نظر صرف که کسانی تمام و کرد خواهم موشفرا
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 . کنيم می شروع را مبارزه دوباره هم بعد. نيست شک. کرد خواهم همکاري

 کانتوم در چينی هاي ناسيوناليست و چک کاي چيانگ 1927 سال در. زدم را مثال این من وقت یک
 هاي کمونيست بقایاي با تونگ مائوتسه و. کشتند را هزار ها ده. کردند یکشتارجمع را ها کمونيست

 هایی جنگ چه هم راه طول در و چين شمال به رفت و کرد کيلومتري هزار راهپيمایی یک چين،
 چين به 30 دهه اوایل در ها ژاپنی بعد. داد ادامه جنگ به شک کاي چيانگ با خود، يجا به هم آن

 دو و شد مذاکره وارد شک کاي چيناگ با تونگ مائوتسه. گرفتند را چين از هایی بخش .کردند حمله
 مائوتسه 1947 در خورد، شکست ژاپن 1945 سال در. برخاستند جنگ به ها ژاپنی با مشترکاً طرف
 یکدیگر از باید را يزچ همه خرج. بود داده فراري تایوان به را ها ناسيوناليست و شک کاي چيانگ تونگ
. بسنجد را موقعيت باید انسان. رفت و شد تمام و اند تراشيده جور یک که نيست سنگ انسان. کرد جدا
 این فقط نه مسئول اینکه براي بکنيم تالش اسالمی رژیم سرنگونی براي نيرو تمام با باید ما اآلن بله

 رسيد ایران بمباران به کار وقتی ولی. برد می بين از هرگونه به دارد را ایران بلکه است مشکالت
 و هست، این صحبت وقتی. هوشيار هاي بمب این با بزنند که است هدف هزار ده تا دو صحبت

 یکل به وضع وقت آن خب اند کرده يزت دندان ایران اطراف در اي گرسنه هاي گرگ چه که دانيم می
 . شود می عوض

 شما که را آنچه بکنم خالصه کوتاه عبارت یک در بتوانم اگر یعنیـ  صدیقی نادر 
 . دیگري چيز هر بر است مقدم ایران گفتيد،

 . ما خود بر است مقدم همایون ـ ایران

 همایون داریوش آقاي هستم سپاسگزار بسيارـ  صدیقی نادر . 

  صدیقی نادرـ  ایران صداي رادیو

  2007 سپتامبر 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروطه جنبش بازیابی

 جنگ گزینه

 
o است رویدادي ایران، تاریخ مهم هاي سرفصل از یکی عنوان به مشروطه انقالبـ  صدیقی نادر 

 ملی حرکت نخستين انقالب این. است نموده حفظ را خود اهميت همچنان زمان گذشت با که
 بيستم سده آغاز در آمریکا، و اروپایی کشور چند جز به جهان، کشورهاي ميان در خواهانه يآزاد
 آن ميان در را خود زمان براي پيشرفته و دمکراتيک اساسی قانون نخستين نایرا آن، پيرو و بود

 . آورد به دست ها کشور
o این زمينه در. است یافته بازتاب ایران مشروطه حزب تارنماي در که است نوشتاري مقدمه این 

 ايآق با پردازم می خود هفتگی گوي و گفت به کشورمان به مربوط مسائل دیگر و تاریخی انقالب
 همایون داریوش آقاي شما بر درود. سياسی پرداز نظریه و نویسنده نگار، روزنامه همایون داریوش

 اروپا در
  شما بر درودـ  همایون داریوش

 مشروطه، انقالب اهميت مورد در ها بار و ها بار ما چه اگر همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 است، کرده حفظ سال صد یک از بيش گذشت از پس را اهميت این همچنان که

 انقالب این هاي پيام واقعاً به بپردازیم که دارد جا همچنان ولی ایم کرده صحبت
 کدام شما عقيده به ها پيام ترین مهم. هستند زنده ایران جامعه در همچنان که تاریخی

  اند؟ بوده
 و ها امپي اهميت زمان گذشت با تنها نه که است این مشروطه انقالب ویژگی یکـ  همایون
 لحظه یعنی کنونی. ما کنونی موقعيت با شود می تر وفق با بلکه شود می تر آشکار هایش آورد دست

 صدسال طول در ما ملت اینکه براي. هست هم تأسف مایه ،جهت یک از این. صدسال این در تاریخی
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 مقایسه براي چيزي چندان ما که بوده موفق است داشته که آنچه کردن خراب در اندازه این گذشته
 . بدهد قرار الشعاع تحت را او که نداریم خودمان گذشته با

 اي دوره یک ها روز این ولی. ها روز این هستند هم سربلندي مایه و دارد تاریخی کشوري روزهاي هر
 پياپی که هایی نسل و کنند می پيدا تحول ها جامعه اینکه براي. اصطالح به روزشان معناي نظر از دارند
 ورزیدن دشمنی و اند آورده به دست و اند ساخته پيشين هاي نسل که آنچه کردن ویران بجاي یندآ می
 خارجی مهاجمان پياپی امواج ریگ مرده این شاید وـ  تنها نه ایران در ما. افزایند می ها آن بر ها، آن به

 آمدند جدیدي دهع یک باز شد، بازساخته کردند، ویران پياپی و آمدند پيش سال 1400 از که است
 عادت و است مانده هم ما مردم روي اثرش این شایدـ  است ها ویرانی داستان و... کردند ویران
 نگاه خصمانه نگاه با برخيزیم، دشمنی به کردم عرض که طور همان. بکنيم ویران اینکه به ایم کرده
 انقالب. است وطهمشر انقالب هم اش نمونه یک. پيشينمان يآوردها دست به بنگریم و بکنيم

 تاریخی چرخشگاه یک حقيقتاً که است داده نشان صدسال این در گفتيد، که طور همان مشروطه
 مثالً را ما و داد پایان را ما ییوسطا قرون سال 800 نزدیک اینکه براي. ما تاریخ در است بوده اي یگانه
 کار این خب. دستکم ميالدي هجدهم سده به رساند ميالدي ششم یا پنجم سده از کنيد فرض
 هاي نسل حمالت ترین بد زیر آورانش نام بيشتر اتفاقاً که داد انجام نسلی یک را کار این. نبود شوخی
 آن از تر بد و کردند می مبارزه که زمانی در دیدند ها آسيب شد، ها آن با ها دشمنی گرفتند. قرار بعدي
 سه نفر، دو. شد فراموش اصالً. شدند که بود اییاعتن بی شان خاطره و یادشان و بود معنوي هاي آسيب
 اتفاقاً و. انگار انگارنه بقيه و کردند صحبت ها آن به راجع و انقالب آن تمام در گرفتند را نفر چهار نفر،
 ولی داشتند، انقالب رساندن ثمر به در مهمی بسياري نقش اینکه با نفر چهار نفر، سه نفر، دو آن

 و است تأسف مایه خيلی خيلی این و. نياوردند ها آن را انقالب پيام و ودندنب انقالب آغازکنندگان
 گذشته ها این حاال. است رفتار همين از ما ملی کنونی بدبختی و ما ماندگی واپس از بزرگی بخش
. است شده کشف دوباره حقيقتاً. کنيم می کشف را مشروطه انقالب داریم باز ما صدسال از بعد و است
 ضدش بر یا. است شده ایرانيان ملی خودآگاهی وارد مشروطه انقالب که شاید تاس سال ده
 را آن از اي گوشه یک یا ،آن را گرفتند می ندیده یا آن، از پيش هاي دهه و ها سال در کوشيدند می
 از مشروطه انقالب مجموعه حال هر به و. کردند می فراموش اصالً را بقيه و جلو رفتند می و گرفتند می
 دهه در. گرفتند قرار دشمنی یا تجاوز یا اعتنایی بی مورد صدساله این در اندرکاران دست همه رفط

 یک با بار ینا خب ولی گردد یبرم آن به توجه و شود می آشکار پيامش انقالب این دیگر بار گذشته،
 و شمنید سال 90 غفلت، سال 90 این جبران به بازگشت این. هستيم روبرو آسایی سيل بزرگ موج
 . شود می ظاهر دارد پرباري صورت به خيلی خيلی حاال گرفتن، ندیده

 درون و بيرون در است يداکردهپ انتشار مشروطه انقالب زمينه در استادانه و بدیع مطالعات يا اندازه به
 با که دهد می نشان و است ما خوشحالی مایه که انقالب این به ژرف و تازه خيلی هاي نگاه و ایران،
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 زمانی و آیيم می خودمان به باالخره و ایم نرفته دست از ملت، یک عنوان به داریم ما که معایبی همه
 . کنيم می اقدام اشتباهاتمان جبران براي

 هجدهم سده وارد را ما مشروطه انقالب که کردم عرض. است امروز جهان پيام مشروطه انقالب
 معروف روشنگري عصر به. جهان تاریخ در است یمهم بسيار بسيار سدۀ هجدهم، سده. کرد ميالدي
 نگاهش انسان. برند می نام عناوین این به سده این از تاریخ هاي کتاب و است معروف خرد عصر. است
 از و گرفتند دست در را خودشان اختيار مردمان که بود سده آن از قطع طور به و شد عوض جهان به

 ها چيز این مسيحی مذهب در حاالـ  نشينی چله و دعا و غيبی دامدا و ماوراءالطبيعی نيروهاي به توسل
ـ  داشتند را خودشان سهم هم ها آن و ها بابت این از است اي هنگامه اصالً که ما تشيع تا است کمتر

 ها این که انگار انگارنه و. ایرانی نومسيحيان از روزنامه در خواندم می هایی آگهی کنم، عرض معترضه
 صحبت مسيحيت به راجع اي امامزاده روحيه و زبان همان   با. است کرده تغييري رینکمت شان روحيه
 مریض من! شدم قبول امتحان در شدم مسيحی که بعد نبود، خوب درسم شدم، مسيحی من. کنند می

 این خون توي رفته این.... و داوود امامزاده بساط همان   عيناً! کردم پيدا شفا شدم مسيحی وقتی بودم،
 . ها چيز این از داشتند هم ها اروپایی خب ولی. ردمم

 سده ولی. روشنگري سده و بود خردگرایی سده که کرد هجدهم سده وارد را ما مشروطه انقالب این
 وجود ها ملت. است ها ملت بازتعریف سده هفدهم، سده. بود هفدهم سده مستقيم محصول هجدهم
. آمد وجود به هفدهم سده از ملت مفهوم اند نوشته ها لمعارفا دائره از بعضی که نيست طور ینا. داشتند

 است، بوده هم ملی هاي جنگ است، بوده هم ملی احساسات. اند بوده هميشه ها ملت. نبود طور ینا نه،
 بر بود مذهبی پوشش یک مذهبی هاي جنگ حتی. بود ملی هاي جنگ ها جنگ اروپا، تمام در و

 و حدود و ملت مفهوم هفدهم، قرون در. آمد می پيش ها ملت ميان که اختالفاتی و ملی هاي رقابت
. ساخت را اروپا ،1648 وستفالی عهدنامه همان. شد معلوم ها این حقوقش، و هایش تکليف و وظایف

 این مقدمه اروپا، سياست بر مذهب تسلط به و داد پایانرفته  هم روي مذهبی هاي جنگ به عهدنامه آن
 اسکاتلنديـ  انگليسی روشنگري هستيم، فرانسوي روشنگري شاهد ما و .شد هجدهم درخشان سده
 ایران به ابتدایی بسيار ناقص صورت یک به شان ميراث ها این و هستيم، است اسکاتلندي بيشتر که

 هفدهم سده آوردهاي دست ما مشروطه، انقالب در یعنی. هفدهمی سده ناسيوناليستی ميراث و. رسيد
 تأثير ما ملی سرنوشت در بسيار این و. شدیم آشنا ولی کردیم، تجربه اینکه نه هم با را اروپا هجدهم و

 یک و نبود بيش سرا ویران یک واقعاً که ایرانی که بود پس آن از. بود کننده يينتع تأثيرش و داشت
. تباه و گمراه بينيم، می امروز که درجۀ به آخوندهایی آخوند، اسير ناآگاه، یکل به سواد بی عظيم جماعت

 آن در بکنيد تصور شما دهند، می نمایش چنين یکم و بيست سده و روشنگري عصر در ها این حاال
 اگر سياح، حاج سفرنامه مثل مانده، دوره آن از که کارهایی. است بوده خبر چه ییوسطا قرون شرایط
 شروع بودیم ناچار ها کجا از ما که کنند توجه بخوانند و اميدوارم که بخوانند، آن را ایرانيان تازه نسل
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 توان یک انقالب این بودند، برداشته ایران از را اميدشان همه که يدکنندهناام شرایط آن در. بکنيم
 فریاد بار اولين براي. هستيم ملت یک ما. کرد بيدار خودش بر را ملت این اوالً. داد ملت این به اي تازه
 طنينـ  هست هم هنوز و بود کشور قلب تهران چون هرانت هاي خيابان در حاالـ  ایران ملت باد زنده

 نگاهش بعد و شناخت ملت یک عنوان به را خودش انسانی توده این اوالً. ایران ملت باد زنده. انداخت
 به نگاهمان نيست، عربستان به نگاهمان. است اروپا به نگاهمان ما که کرد اعالم را این و مستقيماً
 بسيار اروپاي. است آن روز اروپاي به نگاهمان. نيست ميالدي هفتم دهس به نگاهمان نيست، حجاز

 حالت من نظر به ایران در شد آن از بعد که هم کارهایی. بود ساز دوران خب، ها این و. آن روز پيشرفته
 فراموش حاال. بودیم شنيده را آلمانی معجزه اصطالح جنگ، از پس هاي سال در ما. دارد آميز اعجاز
 یک از کمتر عرض در آمده، بدر جنگ از ویران آلمان اینکه براي. آلمانی معجزه گفتند، می یول شده،
 بينيم اگر. بود مشروطه انقالب ایرانی معجزه این و ایم، داشته ایرانی معجزه یک ما. شد بازساخته نسل
 درصد پنج یا نبودند، جمعيت بيشتر درصد سه دو ایران باسوادهاي مجموع که شرایط آن در که

 آن در ،گردآورد کوچک نسبتاً ورزشگاه یک در شد می را ایران روشنفکري جامعه تمام و حداکثر،
... و ادبی نقد نو، شعر کوتاه، داستان رمان، عمومی، افکار حزب، نگاري، روزنامه که بينيم می ما شرایط
 به معجزه جز به نامی ها ینا و. شرایطی چنان آن در. شود می پيدا ها این همۀ مدنی، جامعه و يزچ همه
 عرصه در. خورد شکست البته سياسی، عرصه در انقالب این دنباله. گذاشت رویش توان نمی من نظر

سال  دوازده ده در واقع در و افتاد شکست سراشيب به مشروطه انقالب اول مجلس از پس سياسی،
 را سياسی ضعف و اخالقی هاي کاستی و ناتوانی نهایت   ایران سياسی طبقه اینکه براي. شد تمام بعد،
 دست البته حقير، بسيار هاي زمينه در کرد هدر را انقالب آن بزرگ آوردهاي دست و داد نشان

 انقالب ویرانی به کردند کمک و داشتند نفوذ ایران در خيلی وقت آن خارجی بود، کار در هم ها خارجی
 اینکه به مردم اراده برانگيختن نظر از ملی، بيداري نظر از اما. ها ایرانی خود دست به و مشروطه

 که بينيم می ما اگر و. مشروطه انقالب شد پيروز بدهند، تغيير را خودشان زندگی و را خودشان یطشرا
 خودآموز نداشت، هم سواد خب آید، میـ  است مرگش سالروز ها روز این اتفاقاًـ  اي ساده سرباز یک
 خوابيد، می ساعت چهار ها شب خواند، می زیاد تاریخ خواند، می زیاد کتاب. گرفت یاد و نشست بود،
 دارد وسيعی دید چنان و آید می جامعه پایين طبقات از آدمی همچين یک و خواند، می کتاب را اش بقيه
 انقالب از گرفته الهام همه ها این برساند، ها کجا به را کشور آن خواهد می اینکه براي ایران اوضاع به

 رهبران سخنان اول، مجلس مذاکرات در مشروطه، ادبيات در که نکرد کار هيچ او. ستا مشروطه
 که آنچه زمينه بر بود شده ساخته. سوابقی چنين به بود مسبوق کرد، چه هر. بود نيامده مشروطه،
 ولی بکند، اجرا بود نتوانسته برساند، ییجا به بود نتوانسته. بود کرده معرفی. بود آورده مشروطه انقالب
 عمل و گرفت بود شده شناسانده و بود شده شناخته که را آنچه این او. بود شناسانده و بود کرده معرفی
 طرفداران از بيشترشان که ایران، آن روز براي بزرگ و قوي بسيار گروه یک که بينيم می و. کرد
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 عجيبی، ترتيب به را کشور این و گيرند می سرعت به را پيرامونش بودند، مشروطه انقالب رهبران
 تصور اکنون توانيم نمی کشور آن از خب سال، 20 عرض در که بود اعجازآميز نوعی یک باز هم آن

 را هایی عکس و باشيم خوانده را زمان آن هاي کتاب اینکه مگر است، بوده شرایطی چه در که کنيم
 شاهد مقداري داشتم، سال 12ـ  13 رفت ایران از رضاشاه چون وقتی که من باشيم، دیده اند گرفته که

 آن از. بود آشکار ها پيشرفت بروز روز تأثيرات من خود زندگی در. بودم ایران در شد که آنچه
 با نفيس بسيار هاي کتاب رفتم، می راه ها خيابان آن در شده، اسفالت هاي خيابان به گِلی هاي کوچه
 راه دوباره و سال چند تا آمد می به دست تزحم به هم آن رضاشاه از بعد که خواندم، می خوب هاي چاپ
 روزنامه و «ایران» صبح روزنامه آمد، می ما خانه به روزنامه تا دو روز هر. خواندم می روزنامه افتاد،
 رادیو. شد وضعی همچنين یک و. 20 شهریور از پيش هاي سال همان   از و. «اطالعات» عصر
 مدرسه اول روز از ولی. ندیدم مکتب خوشبختانه من. نيدمش می را پدربزرگ اذان فقط قبالً. شنيدم می
 تا اندازه به کردیم، تمام که را شش کالس ما. دادند می یاد چيز بسيار و. خوب خيلی هاي مدرسه و بود
 از ناشی ها این همه. دیدم خودم زندگی در من را ها این. بودیم بلد چيز بعدي دبيرستان 10 سال

 آهن، راه ایران، شدن صنعتی. بود مشروطه انقالب ایده یک همگانی زشآمو. بود مشروطه انقالب
 و احوال ثبت ها، آخوند دست از آن گرفتن و دادگستري اصالح کار، قانون ،يفهوظ نظام ملی، ارتش
 و ضابطه مطلقاً نداشت، قانون مطلقاً که کشوري اینکه براي. بود واقعی انقالب یک اصالً که اسناد
 را این ملک ببخشد، آن به را این ملک توانست می خودش خانه در آخوندي هر شت،ندا وکتاب حساب

 و شد شخصيت صاحب ایرانی... قزوین مملکت از حسين پسر حسن از بود عبارت ایرانی و بگيرد آن از
 جبهه در اگرچه مشروطه انقالب. ایران مملکت از قزوین شهر شد قزوین مملکت و خانوادگی نام و نام

 و ایرانی جامعه دادن تغيير مردم، اذهان کردن باز زمينه در ولی نرسيد، هایش هدف به سياسی
 در اي تازه دوره یک شاهد که امروز تا کرد پيدا ادامه همچنان اش تأثيرات و شد کامياب ایران بازسازي

 . هستيم انقالب این

 آغاز در. همایون آقاي دادید جامعی توضيحات. سپاسگزارم بسيارـ  صدیقی نادر 
. بود مشروطيت به عنایتی بی از ناشی که کردید اشاره معنوي هاي آسيب به سخنانتان
 اشاره معاصر تاریخ از هایی برهه در مشروطه اساسی قانون نشدن اجرا به بسياري

 واقع در فقيد، شاه محمدرضا دوران حداقل مخالفان ایرادهاي بيشترین و کنند می
 همان   از معنوي آسيب نخستين واقعاً که کنيد نمی فکر آیا .بود مسئله این بر شان تکيه
 و نظر به مجلس هاي مصوبه کردند منوط و متمم آن با آغاز با ایران مجلس شروع
 نخستين واقع در را متمم این نباید آیا شد؟ شروع مجتهد اصطالح به 5 تأیيد
  کرد؟ تلقی طلبان مشروعه برابر در خواهان مشروطه نشينی عقب

  هم آن مجلس، در مدرس فقط بود مجتهد یک. نشد عمل هرگز مجتهد 5 ماده آن ولی چرا،ـ  مایونه
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 نيست شک این در اما. نشد بيشتر، شاید و سال 57 در ماده آن به اعتنایی وقت يچه و کوتاه، مدت به
 منتها. الزم و رناگزی اعتنایی بی یک. بود اعتنایی بی یک اساسی قانون بند و ماده آن گرفتن نادیده که
 غلطی کار بسيار بسيار قانون برابر در اندیشی مصلحت این. داشتند یبرم آن را کردند می جرأت باید
 باید نيست مصلحت به قانون اگر. نيست یا هست قانون یا. نيست سازگار مصلحت با قانون. است
 دادیم، می خيصتش مصلحت جا هر که مشروطه از پس هاي سال در کردیم عادت ما. بشود عوض
 را کشور یک اساس یعنی. است نادرستی کار خيلی این. نزنيم آن به دست اما. بگيریم نادیده را قانون

 با چون منـ  رضاشاه حاال. است درست کامالً پهلوي پادشاهان بر منتقدین ایراد این. زند می هم بر
 و مجلس آن با شد نمی دمدی من که ایرانی آن که بگویم توانم می زمان آن در خردسالی همه

 ساخت می را مقدماتی یک که بود می رضاشاهی نيرومند دست بایست می حتماً. بشود اداره ها مجلس
 همه. اند کرده طی را مرحله این جهان هاي دموکراسی همه. شدیم می واقعی مشروطه وارد ما بعد
. است داده مردم تر قوي لیخي دست به را جایش قوي دست این بعد شده شروع قوي دست با ها این
 5 مثل که ها آنجا و کرد رفتار اساسی قانون مطابق که شد می مسلماً محمدرضاشاه دوره در ولی

 احترام. قانون به گذاشت احترام و کرد عوض هم را ها آن نشد، اجرا هم وقت يچه که... و مجتهد
 حکومت مثل حکومتی به سدر چه سازد می تحمل قابل را ها حکومت ترین بد قانون به گذاشتن

 هاي اندیشی مصلحت این و ها اعتنائی بی این خب، ولی. ایران براي کرد می کار او که محمدرضاشاه
 براي مشروعيت. برد بين از را سلطنت مشروعيت و برد بين از را ایران حکومت مشروعيت بينانه کوته
 توليد مخاطره بالفاصله روعيتمش نداشتن که است درست. است مهم رژیم یک براي و حکومت یک
 به ماندن ولی. است مانده ولی ندارد مشروعيتی هيچ اسالمی رژیم بينيم می امروز چنانکه کند، نمی

 اي عده این مثل... و بچاپند و بمانند بخواهند که کسانی مگر. نيست هدف و ندارد معنی خود خودي
 حقيقتاً. شد شد، هرچی هم مملکت و ببرد و بچاپد خواست نمی شاه محمدرضا ولی. هستند اآلن که
 5 جزو را ایران که داشت را بلندپروازي این ولیـ  بود زیادي ادعاي این حاالـ  را ایران خواست می

 ارتباط قانون رعایت با مشروعيت. شود نمی مشروعيت بدون خب، و. بياورد جهان در مهم کشور
 . دارد مستقيم

 به اگرچه که دیگري مسائل به بپردازیم بدهيد، اجازه اگر همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 آخرین جمله، از. است ضروري و الزم ولی نيست، مشروطيت پيرامون بحث زیبایی
 اي هسته پرونده به مقاله این آغاز در و «ها آخوند گزینه دو» خواندم را شما مقاله

 امروز. است شده اش بحرانی کننده يينتع مراحل وارد که کردید اشاره اسالمی جمهوري
 براي را فيوژ سانتري هزار 6 تا 5 بين که کرد ادعا مشهد در نژاد احمدي آقاي اتفاقاً
 را مملکت واقعاً اسالمی جمهوري که کرد تلقی چنين باید آیا. اند کرده نصب کردن غنی
 و هستند ایران در طلبان جنگ آیا دهد؟ می سوق دیگري خطرناک بحران یک به
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 خواهش بشود؟ اسالمی جمهوري ساز بحران و ساز مسئله رژیم متوجه یدبا طلبی صلح
 . بفرمایيد بيان را نظرتان مورد این در کنم می

 پشتش اي خامنه و است تر نيرومند بخش که اسالمی جمهوري بخش یک که است پيدا بله،ـ  همایون
. تازد می اتمی بمب طرف هب اسبه چهار کند می تهدید را ایران که مخاطراتی به توجه بی او هست،

 قوي براي و است زدن چانه براي ها این که من، نظر به بيشتر نه داد، احتمال درصد 15 تا 10 شود می
 درصد 15 این که باشد این اميدمان باید ما و. بيشتر امتيازات گرفتن و مذاکره در است دست کردن
 کند، می تهدید را ایران که خطري کردن برطرف راه تنها اینکه براي. درصد 100 و درصد 95 بشود
 اي پاره که است ممکن حاال چه. آمریکا از اساسی بسيار امتيازات گرفتن و است آمریکا با آمدن کنار
 ها آن از کمتر شما و من کنم نمی فکر من و هستند اسالمی جمهوري مخالف سخت که وطنان هم

 هم آمریکا و بگيرند هم امتياز ها این حاال پس عجب که بشوند برآشفته ها آن باشيم، مخالف
 خب. رسيد نخواهد او به زورمان ما دیگر و... و بشود برداشته هم تحریم و بگيرید قرار سرشان پشت
 ایران سر به چه نشود طور ینا اگر که کرد نگاه باید را قضيه طرف آن ولی. است درست کامالً این بله

 . داریم محدودي خيلی هاي گزینه هم ما که هستيم وضعی در اآلن ما. آمد خواهد

 که کنم می فکر من و اساسی خيلی امتيازات گرفتن با اسالمی جمهوري که است این ما گزینه یک
 جنگ دیگر گزینه یک و بياید بيرون تنگنا این از امتيازات، آن همه دادن براي اند آماده ها آمریکایی

 که کرد پيدا باید نمی ولیـ  متأسفانه هستند هم خيلی دهستن ـ را دلسوز و مسئول ایرانی یک و. است
 طول در ایم ساخته چه هر ما آغازین، صحبت آن به برگردم اینکه، براي. باشد جنگ خواستار

 ایران از که آنچه امروز و. خودمان دست به یا دیگران دست به حاال یا. ایم سپرده ویرانی به تاریخمان،
 معلوم ما و. جنگی شرایط در رفت خواهد بين از این است، شده اختهس صدسال این در و است مانده
 قضيه خطرتر کم تکه این ولی. بسازیم را ها این دوباره تا بکوشيم باید سال چند اندازه، چه تا که نيست
 داخل و بيرون در که است هایی تالش شود، می بيشتر اش مخاطره روز هر که پرخطرتر تکه. است
 از یکی. شود می ایران تجزیه جهت در اوضاع خوردن برهم و جنگی موقعيت از ادهاستف براي کشور،

 جمهوري کردن مشغول و طلبانه تجزیه هاي گرایش به زدن دامن ایران با رویارویی هاي استراتژي
 قدرت احتماالً حتی و بریزد هم در يزچ همه ها بمب زیر که یوقت و. است داخلی هاي جبهه در اسالمی
 که شماري بی طلبان فرصت دست در ها کوشش گونه ینا بگيرد، کاستی اسالمی مهوريج دفاعی

 و ایران کردن تکه تکه براي شد خواهد کارسازي بسيار اسلحه بگيرند، ماهی آلود گل آب از منتظرند
 هر به یا و بشود ها آن نصيب سهمی ها تکه این از که منتظرند و اند نشسته که حریصی هاي همسایه

 اهميت از هميشه براي نيرومند، و است بزرگ نظرشان به اندازه از بيش که ایرانی نشود هم اگر حال
 با. است نزدیک احتماالت ها این نيست، دور احتماالت ها این کنم، می عرض من که هایی این. بيافتد
 اه نژاد احمدي امثال که تازي و تاخت این و است آورده پيش اسالمی جمهوري که وضعی این
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 کردم عرض که اي محاسبه آن اگر که ندارم تردید من روند، می پرتگاه طرف به اسبه چهار و کنند، می
 بکار دارم عادت روي هم را تقریباً شاید یعنی. است حتمی تقریباً جنگ نباشد، حرکات این پشت سر

 اسلحه ارايد اسالمی جمهوري بگذارند است، کنم، غيرممکن می تکرار که است سال 5 من. برم می
 بزرگ معامله یک درهاي هنوز که بود اميدوار باید که است این و. ها آمریکایی فقط نه بشود، اتمی
 . باشد نشده بسته

 که آمد پيش من براي پرسش این. حریص هاي همسایه به کردید اشارهـ  صدیقی نادر 
 کم دست ایرانيان. است شمالی خرس آن تاریخ، شهادت به ما همسایگان ترین حریص

 ها روس برابر در هم ها قاجار حکومت زمان در حتی و نادرشاه پادشاهی زمان از
 جنوبی بخش به یژهو به و ایران سرزمين به کردند جلوگيري ها آن نفوذ از و ایستادند
 جمهوري در که بينيم می امروزه ولی. است بوده ها روس اصلی نظرگاه خب که ایران

 روسيه دولت ضعيف بسيار اقمار از یکی به ایران که گفت شود می واقع در اسالمی
 هزار 60 از بيش را شان رقم هستند، ایران در که کارشناسانی تعداد. است شده یلتبد

. ک شيوه به یژهو به و ها روس دست در مملکت اطالعاتی سيستم و. کنند می برآورد
 چندي، هاي گفته به امروزه، ما مملکت مهم ارکان تمامی یعنی. شود می اداره ب. گ
 چه کنيد؟ می بررسی چگونه را ملی هاي آسيب این اهميت شما. است ها روس اختيار در

  دارید؟ زمينه این در دیدگاهی

 استقالل آزادي شعار زیر انقالبی با که اسالمی جمهوري که است هایی تحفه از اینـ  همایون
  ،...شد شروع 1357 فطر عيد روز اسالمی حکومت

 غربی نه شرقی نه وـ  دیقیص نادر ... 

 یادشان به شد، مصادره و شد خيانت و شد ربوده انقالب این که معتقدند که دوستانی وـ  همایون
 این. غيره و دانشگاه استادان و روشنفکران خود. اسالمی حکومت گفتند اول روز همان   که بياورند
 گاو چنين ما وقت يچه بلکه کرده، ها روس به وابسته تنها نه صورتی ترین بد به را ایران انقالب

 زیادي چيز هم ها موقع آن ولی. نبودیم ها انگليس به قاجار دوره جز کشوري هيچ براي شيردهی
 ما همسایه دیگر خوشبختانه البته ها، روس و. است برکتی پر بسيار شيرده گاو ایران اآلن ولی. نداشتيم
 که هستند ميانه کشورهاي این. رسيد نخواهد ها آن به چيزي بشود پاره تکه ایران هم اگر و. نيستند
. بشود آمریکا با جنگ درگير ایران اوالً که آید نمی بدشان هيچ ها روس ولی. اند کرده تيز هایی دندان
 کرد خواهد گير دیگر جنگی یک در آمریکا و بود خواهد متکی ها آن به بيشتر ضعيف ایران اینکه براي

 این. ها روس نفع به شد خواهد تر بد جهان در آمریکا موقعيت شد، خواهد تر قوي روسيه دست و
 دارند ها روس که است این و. است سرد جنگ روحيه روحيه،. سرد جنگ حالت به اند برگشته ها روس

 چنگ که کنند می سعی ولی دهند می رأي امنيت شوراي هاي قطعنامه به. کنند می بازي ما سرنوشت با
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 فکر هم ها روس خود البته. بکشد باال يجاها به کار که بدهند کش قدر آن و بگيرند را دندانشان و
 حساب هم ها آن. باشند داشته اسالمی جمهوري اتمی بمب داشتن به عالقه وجه يچه به کنم نمی
 ناراحت چندان و شد خواهد حمله ایران به و شد خواهد جنگ کشيد ها آنجا به کار اگر که کنند می

 . بابت این از دنيستن

 اسالمی، جمهوري رهبران ميان منطق و تعقل زمينه در همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 در که باشد داشته تعقل اندکی هم بخشی یک رژیم این چهارچوب در باید باالخره

 در اصالً شما آیا. نکنند عمل منطقی بی و دیوانگی و شعار روي از را يزچ همه نهایت  
 بزنگاه در که بينيد می تعقلی چنين از هایی نشانه چنين اسالمی وريجمه رهبري کادر
 گذار یک در و بشود تمام ما مملکت سود به هم حدودي تا و برسد ها آن داد به تاریخ

  دیگر؟ نظامی به رژیمی از

 که بودم شاهد جهانی دوم جنگ در ام، خوانده دنيا تاریخ در که بسياري موارد بر عالوه منـ  همایون
 روسيه به ما که است این اميدش تمام چرچيل چون گفت و کرد حمله روسيه به هيتلر مثل کسی یک
 توانایی ها آدم. شد نابود و کرد حمله و. ببيند تا دهيم می انجام را حمله این ما حاال بکنيم، حمله

 گرفتن در و خودشان وار دیوانه کارهاي توجيه در و خودشان دادن فریب در دارند نامحدودي
 500 کنيد، نگاه شما. دیدیم را حسين صدام این خودمان همسایگی همين در ما. وار دیوانه هاي تصميم
 سعودي عربستان و کویت درـ  هزار 140 این دفعه مثل نهـ  1990 سال در آمریکایی سرباز هزار
 را، کویت کن رها   کن، لوِ برو، برگرد، زنند، می کنند، می حمله آقا گفتند مرد این به چه هر شدند، جمع
 هم واقعاً و نيست، چيزي که ببينند بيایند کن باز را ها در گفتند او به چه هر دوم، بار. نکرد گوش
 خرجش به باز. بترساند را ها ایرانی که هست چيزي انگار که کرد می رفتار طوري ولی نبود، چيزي
 از سال دو از بعد خمينی، این. افتد می اتفاقات نای. زدند کُشت قصد به بار ینا و زدند دوم بار و. نرفت
 ها ده بودند آمده فارس يجخل کشورهاي شد، پاک عراقی نيروهاي از ایران خاک گذشته، عراق حمله
 کربال از قدس راه نخير، گفت باز و بود، ایران سر پشت دنيا بپردازند، ایران به جنگی خسارت ميليارد

 جنگيد، هم دیگر سال شش. داشت ربط ما به اش قدس نه و داشت ربط ما به کربال نه. گذرد می
 و شد، نخواهد و نشد ایران نصيب هم ریال یک و شدند، معلول و زخمی و کشته ایرانی هزار ها صد

 انتظار باید کنونی رژیم این از که است این. اند نساخته هم هنوز که ایران استان چهار سه شد ویران
 داستان این. هستند زمانی آخر روحيه یک دچار ها این حقيقتاً که یژهو هب داشت حماقت گونه همه

 این است، نمانده چيزي ظهورش به و کند می ظهور حضرت و کند می اداره را دنيا حضرت و جمکران
 حقيقتاً خب که دارد عهده به را جمهوري ریاست که شخصی این. است ها این از اي عده یک اعتقاد
 ظهور شرایط. بشود جنگ برایش کند نمی فرق حقيقتاً و است معتقد این وضع، این است انگيز غم

 یدرست به شما که آنچه نباشد ترسم می من که است این. نيست فاجعه برایش جنگ. شد خواهد فراهم
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 امثال هستند، آخوندهایی این من اميد. گيري يمتصم مراجع در باشد نداشته وجود کردید، اشاره
 به کشور که ندارند این در سودي هيچ حقيقتاً ها این که نگهبان، شوراي کنی، دويمه و رفسنجانی،

 پایين دارند که برتري موقعيت این از ها آن باشد چه هر جنگ سرنوشت که بشود کشيده جنگی یک
 صد در صد و رسماً. کرد خواهند قبضه پاسداران جنگی شرایط در اینکه براي. شد خواهند کشيده
 ها این که اميدوارم من و. است مسلم این. انداخت خواهند بيرون را ها این و گرفت واهندخ را جا همه

 خودشان حفظ براي. ها این براي نيست مطرح که کشور. خودشان حفظ براي بشوند خطر این متوجه
 . آميز مسالمت حل راه یک طرف به برویم و بکند تغيير مسير که بکنند سعی

 از تر فرا اي مسئله به دهم می اختصاص را پرسشم آخرین ون،همای آقايـ  صدیقی نادر 
 در خواندم می اي مقاله گذشته روز دو یکی در. شود می هم ایران شامل البته که ایران
 با سعودي عربستان اینکه بر مبنی بود کرده اشاره سناریویی یک به نویسنده که تایمز
 نداشته سابقه نظيرش حال تابه که ذاردبگ تأثيري منطقه در تواند می نفتی درآمد انبوه
 در نفوذش تداوم به کند می اشاره ترکيه، در عربستان نفوذ به کند می اشاره. است

 را شيعه ایران توانست خواهد ها وهابی و سلفيون کمک به سرانجام اینکه و پاکستان
 شيعه چه ،اسالمی تندروي نيروهاي این اتحاد با هم نهایت   در و بدهد قرار تنگنا در
 خواهد صورت است، شده اشاره که هایی تمدن جنگ آن وهابيون رهبري به سنّی، چه

 منطقه در یژهو به و اسالم جهان در حداقل بشریت که دارید باور واقعاً شما آیا. پذیرفت
 گذشته؟ به بازگشت سمت به قهقرایی، سمت به کنند؟ می حرکت وسو سمت این به ما
  است؟ پرداز خيال نویسندگان از برخی ذهنيات وپرداخته ساخته ها سناریو این اینکه یا

 زیادي هاي پول. است وهابيت گسترش دنبال سخت عربستان این که نيست شک این درـ  همایون
 طرف آن و طرف ینا شمار یب مساجد اند، انداخته راه پاکستان در را مدرسه هزار 50ـ  40 کنند، می خرج

 یکل به را ها بچه یعنی. است علمی يها ماتمکده حقيقتاً کنم می عرض که مدرسه حاال. اند ساخته
 بار جهادي را ها این و کنند می سرشان در نامربوط هاي حرف مشت یک و شویند می را مغزشان

 اسالم جهان در سنّی و شيعه دشمنی این که نيست شک هم این در. است درست این. آورند می
 ایران در ،دارند یبرنم هم سر از دست لبنان در کشند، می را همدیگر مرتباً پاکستان در. است باالگرفته

 و بکند پيدا افزایش وحشت عرب جهان بقيه در که است شده سبب شيعه آخوندهاي آمدن کار روي
 اوالً ولی. است درست ها این بشود تر نرم موضعشان اسرائيل به نسبت حتی و هم، به بشوند نزدیک
 بود کشاکش و رویارویی. نبود سالح با جنگ. نبود فيزیکی جنگ لزوماً انتينگتون،ه هاي تمدن جنگ

 خيلی اولش و. است بيستم سده پيامبران از یکی هانتينگتون. است درست کامالً و منظورش
 و است بوده او با حق کامالً که شد داده نشان سپتامبر 11 در 2001 سال در ولی کردند اش مسخره
 مشکل کردند حمله نيویورک دوگانه هاي ساختمان به که ها آن. است رهنگیف موضوع موضوع،



247 

 

 

 
 رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران پيکار با

 

 در باید را این. فرهنگی و بود اعتقادي و بود ایدئولوژیک صرفاً مسئله نبود، استراتژیک یا اقتصادي
. کند می پيدا انعکاس تروریسم در حداکثر دهد می انجام سعودي عربستان آنچه که گرفت نظر

 ولی. اند آمده که آمد درخواهند حرکت به تروریستی هاي ارتش. آمد درنخواهند کتحر به هایی ارتش
 تواند نمی و برگردد باید که رسد می یکجایی به تروریسم. است خودش دشمن ترین بزرگ تروریسم،
 هيچ. رسيد ییجا به توان نمی کشتن، ادامه طور ينهم و کشتن و کشتن براي اینکه براي. برگردد
 بر عالوه. شد نخواهد هم اسالمی جهاد. شد نخواهد هم یکی ینا. است نشده موفق ستیتروری جنبش
 براي اي آینده وجه يچه به که اند آراسته صف اسالمی تروریسم برابر در عظيمی نيروهاي خب، اینکه
 و روسيه خود آمریکا، و اروپا عظيم قدرت و مادي اسباب از غير البته اش، بزرگترین. نيست جنبش این

 متعصبان ذهن در حتی و است بازشده که است آگاهی و اطالعات دنياي پيشرفته جهان تمام ژاپن،
 در واقعيتی یک ولی است کرده مبالغه که کنم می فکر من نه،. کرد خواهد پيدا راه هم مذهبی
 . هست اش سخن

 لبیمطا از بردیم لذت هميشه مثل. همایون آقاي هستم سپاسگزار بسيارـ  صدیقی نادر 
 .کردید بيان که

  صدیقی نادرـ  ایران صداي رادیو
  2008 ژوئيه 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذرد می چه کردستان در
  

 سياسی فعال هم محمدرضاشاه، سلطنت دوران در شما همایون، آقايـ  فاميلی شيرین 
 آقاي با اخيراً من. کابينه در دولتمردي کوتاهی ورهد یک در هم و بودید مطبوعاتی و

 در هم سال 24 و است کردستان خودمختاري جنبش پيشکسوتان از که بلوریان غنی
 در نه و شاه زمان در نه که گفت می ایشان. کردم گو و گفت بوده، زندانی گذشته رژیم
 دولت تشکيل با هم حاال. بدهند را ها آن حق نخواستند اسالمی، جمهوري زمان

 مقایسه عراق کردهاي وضع با را خودشان وضع ایران کرد مردم عراق کردستان
 که بود این نظرش و. شوند می مند عالقه عراق کردستان به بيشتر بروز روز و کنند می

 گرایش و مسئله همين از ناشی هم ایران کردستان در اخير هاي سرکوب از بخشی
 کنيد؟ می فکر چه شما که است این من مشخص السئو. است عراق کردستان به مردم
 دو این از کدام يچه اسالمی جمهوري در هم و شاه زمان در هم که پذیرید می شما

 برخورد ها آن با خشونت با و ندادند پاسخ کُرد مردم هاي خواست به حکومتی سيستم
  د؟نکرد

 پيش دوره و حاال بين کنيم مقایسه ایشان قول از کردستان، هم، در را مردم واکنش ما اگرـ  همایون
 این نبود، سروصداها این و. نبود وقت آن هست، امروز که واکنشی چنين که بينيم می انقالب، از

 ها ایرانی بقيه برايـ  نيستم وارد من را ها آخوند حاال زمان ـ آن در ها کُرد اینکه براي نبود، ها صحبت
 هيچ و. ها آذربایجانی کنار در بودند ایران اصلی صاحبان و ندشد می محسوب ها ایرانی ترین ایرانی جزء

 و شد، می گرفته ندیده يشوب کم هم آن که بود اساسی قانون موجب به که مذهبی تبعيض جز تبعيضی
 اینکه نه ولی نبود ایران در دمکراسی البته. شد نمی تحميل ها آن به نداشت، اهميتی زیاد اواخر این در

 براي شد نمی وارد ها کُرد بر خاصی فشار ولی. نبود کس يچه براي نتيجه در. نباشد اه کُرد براي فقط
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 فرق وضع حاال نه،. شدند می شمرده تر ایرانی ها ایرانی بقيه از کردم عرض که طور همان ها کُرد اینکه
 تمام ،کنند می نگاه عراق کردستان به مردم ایران کردستان در که فرمایيد می شما حاال. است کرده
 دوبی دنبال برویم که بگویيم مثالً ما که شود نمی دليل این و. کنند می نگاه دوبی به ایران بقيه ایران،

 بکند تغيير ها، ایرانی بقيه چه و ها کُرد براي چه اوضاع، این تا برداشت را رژیم این باید. شویم ملحق و
 فرهنگی، حقوق باشد که قومی حقوق. ستمني ایرانی هيچ به وحقوق حق دادن مخالف من. بشود بهتر و

 بخوانند، درس بکنند، صحبت باید خواست دلشان که زبانی هر به مردم بشود، رعایت باید کامالً
 و شدن انتخاب حق از باید ها ایرانی همه همچنين... و باشند داشته تلویزیون و رادیو بدهند، روزنامه
 اش درباره ما دیگر که نيست مطالبی ها این. باشند ورداربرخ خودشان محلی امور اداره و کردن انتخاب
 چيست نظرش فرمایيد می که بلوریان آقاي دانم نمی من حاال ما ـ مشکل. باشيم داشته اختالف باهم
 در را بشر حقوق و دموکراسی ها آن که است این کُرد سياسی احزاب سخنگویان از بسياري باـ 

 یک حقيقتاً هم عراق کردستان همان   در و نيست درست وجه يچه به که کنند می خالصه فدراليسم
 وجود به موازي هاي سازمان و اند کرده تقسيم نيرومند اي قبيله گروه دو. ندارد وجود دمکراتيک نظام
 ها عراقی بقيه که مشترکی دشمن و هست پولی وقتی تا خب و کنند می زندگی هم کنار در اند، آورده
 مسائل هم خودشان بين ولی. باشند ها آمریکایی وقتی تا البته و. سازند می باهم صورتی یک به باشند،

 و. است ها همين دست در قدرت هميشه. آنجا در نيست صورت آن به هم انتخاباتی و. اند نکرده حل را
 ما که است این. شود نمی سرشان هم شوخی و. دارند هم اي قوي خيلی خيلی امنيتی هاي دستگاه

به  سياسی حقوق آنجا در البته بله،. بکنيم نگاه عراق کردستان به توانيم نمی دموکراسی نمونه نعنوا به
 هر به ولی است موازي کردم عرض که طور همان که دارند حکومتی دستگاه یک و اند آورده دست
 ايه نمونه به مان نگاه باید هستيم، کشورمان مسائل واقعی حل دنبال اگر ما. هست چيزي یک حال
 . باشد تر پيشرفته و تر باال

 فکر که بلوریان، آقاي. همایون آقاي است جا ينهم من سئوال دقيقاًـ  فاميلی شيرین 
 کردستان حل راه یگانه که است این نظرشان اند، شده نزدیک یهشتادسالگ به کنم می

 ،هستيم آن شاهد هم خوزستان و آذربایجان و بلوچستان در که مشکالتی حتی و ایران
 که است محلی هاي دولت اختيارات به بخشيدن قانونيت با فدراتيو سيستم یک قبول
 جمهوري شبيه چيزي شاید. نکته این به کردید اشاره یکجا هایتان صحبت در هم شما
  موافقيد؟ نظر این با شما. آلمان

 از. است نبوده حديوا کشور وقت يچه آلمان. داشتيد اول از را فدرال واحدهاي آلمان در شماـ  همایون
 يداکردهپ ادامه وضع این که است طبيعی و. بوده تکه تکه آلمان ژرمنیـ  رومی مقدس امپراتوري دوره
 سياه دوره آلمان در سال 12 دوره آن خب که کردند یکی زور به را ها این هم هيتلر دوره. امروز به تا

 ها این بعد فدرال هاي تکه به کنيم زیهتج دوباره اآلن شود نمی را ایران ولی. است کردنی فراموش
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 رفته هم در زبانی مرزهاي يقدر به. ندارد امکان. بکنند کار باهم فدرال حکومت یک در و بشوند جمع
 و همسایه کشورهاي پاي و شد خواهد قومی پاکشویی و خونریزي باعث کردنی جدا هر که است
 مدل این که ندارند توجه هيچ و اند گرفته را مدل این دوستان این. کشيد خواهد ميان به را تر دور
 اول از ها آن اینکه براي. نيست مقایسه قابل آمریکا یا سوئيس یا آلمان با ایران. کند نمی کار جا همه
 يها زبان هم فرانسه. است مقایسه قابل کامالً فرانسه با ایران ولی. داشتند وجود فدرال صورت به

 خودشان را خودشان همه دپارتمان 70 آن و دارد را اش محلی اداره هفرانس بخش هر ولی دارد مختلف
 هم ایران. است غيرمتمرکز کامالً و دارند را خودشان هاي مجلس فرانسه مناطق کنند، می اداره
 براي مدل تنها مناسبت چه به فهمم نمی من. نباشد فدرال لزوماً ولی باشد غيرمتمرکز کامالً تواند می

 . باشد باید فدراليسم ایران

 سال یک در کردستان وقایع جریان در حتماً شما همایون آقايـ  فاميلی شيرین 
 اسالمی جمهوري تأسيس یلاوا مثل. اعدام و زندان و بازداشت دیگر بار. بودید گذشته
. هستيد پژاک یا ک. ک. پ به وابسته شما که اتهام این به هم اکثر و شده تشدید
 و اعدام و سرکوب براي است امنيتی و تبليغاتی شيوه کی ها این که شود می مطرح
 چندان و هستند کوچکی گروه بلوریان آقاي گفته به ها این وگرنه. کشور در خفقان

  چيست؟ وضعيت این درباره شما نظر کلی طور به. ندارند هم مردم در پایگاهی

 هم بيشتر خيلی شوند می يردستگ و شوند می کشته بلوچستان در که کسانی تعداد مسلماًـ  همایون
 محروم و است دستگيري در است، کشتن در. است همين بر بنایش اسالمی رژیم. کردستان از هستند
 موجودیت که بشویم هایی بحث یک وارد که شود نمی دليل این ولی. است حقوقشان از مردم کردن
 کردن برقرار و باشد سالمیا جمهوري با مبارزه هدفمان باید ما. يندازدب خطر به را ایران خود

 جاهاي در رژیم این کنيد می خيال مگر ولی. رفت خواهد بين از ها چيز این همه بعد. ليبرال دموکراسی
 جا هر. نه کشد؟ می را ها کرد فقط و کند نمی کاري هيچ و است گذاشته دست روي دست ایران دیگر

 ها آن هم کارهایی یک و است بوده هم ک. ک. پ و پژاک آنجا منتها. کشد می برسد دستش
 بکند توجيه که ندارد صورت آن به اهميتی. شوم نمی ها بحث آن وارد من که اند کرده يشوب کم

 است وحشتناک وضع آنجا. هستم بلوچستان اوضاع جریان در من ولی. را اسالمی جمهوري اقدامات
 طرف ینا. گویند نمی هيچی ها بيچاره این منتها. نيست ایران جاي هيچ با مقایسه قابل اصالً. حقيقتاً

 در یطشرا که است این منظورم. بکنند سروصدا هم آنور کاشکی هست، هم خوب است، زیاد سروصدا
 خراب بزنيد دست را جا هر. گذاشت شود نمی دیگر معين جاي یک روي انگشت که است طوري ایران
 . است

 آن طرفدار که جریانی آن رايب هم تبليغی که است این آخرم سئوالـ  فاميلی شيرین 
 شکل کشور از خارج در ملی شوراي یک اگر. نباشد هستيد فعال آن در یا و هستيد
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 حل براي را پيشنهادي و نظر چه باشيد، داشته حضور شورا این در هم شما و بگيرد
  دهيد؟ می ارائه ها آذربایجانی یا و ها عرب یا ها، بلوچ یا ها، کرد مسئله

 پيش قفقاز شبيه وضعی ایران در که نکنيم کاري هيچ که است این من لحاظ از لهمسئـ  همایون
 بسيار و دارد بدي خيلی وضعيت ایران. آید می پيش. بياید پيش یوگسالوي شبيه وضعی بياید،
 ایران به اي ضربه یک منتظرند همه اند، کرده اش احاطه ناپسندي خيلی همسایگان و است پذیر آسيب
 باید ما است، قوي حد از بيش است، بزرگ حد از بيش ایران که است شده گفته ها جا خيلی. بزنند

 به را ما کشور و. عوامل جور ینا دست در کند می بازي ها حرف جور ینا. باشيم مسائل این مواظب
 اول بشود، تعيين هایش مرز بشود قرار اگر کردستان. بکنيد نگاه شما را کردستان همين. اندازد می خطر
 اتفاق این داد نخواهند اجازه هم ها آذربایجانی و. بکنند بيرون را ها آذربایجانی از زیادي عده باید

 ما که شده هم اش صحبت ها، مليت کنگره همان   در ،اآلن همين آذربایجانی، افراطيان اآلن. بيافتد
 وقت آن. طرف دو هر انافراطي. آذري غير عوامل از کنيم می پاک را ها اینجا شده هم شمشير زور به

 دنبال برویم باید ما. نيست صحيح ها کار این. هم جان به افتند می. شوند می افراطی هم بقيه
 به محدود و بشر حقوق جهانی اعالميه پایه بر اکثریت حکومت یعنی. ایران در ليبرال دموکراسی
 کنيم مجبور نباید را افراد ما. را اقوام حق فقط نه داد باید را فردي هر حق. بشر حقوق جهانی اعالميه

 حاالـ  انسانی فرد. برسند حقوقی به مليت، دوستان بقول یا قوم یک به وابستگی طریق از حتماً که
 ما. است شده یفتعر ها این. است حقوقی یک داراي آمد جهان به اینکه محض بهـ  کس هر یا ایرانی
 جامعه باید اول که پيش سال 1000 به یمبازگرد ما خواهند می دوستان این. برویم آن دنبال باید

. است بزرگی نشينی عقب این. بشوند حق صاحب بعد و هایی مليت و اقوامی و بشود طبقاتی به تقسيم
 قبول خودش عنوان به را انسانی فرد که است این سال، 2500 این در است کرده بشریت که پيشرفتی

 بر را پایه شما وقتی. است بهائی چون است، مسيحی چون است، مسلمان چون لزوماً نه کند، می
 زبانش، بابت ایرانی هيچ. برداریم را ها دیوار تمام باید ما. آید می پيش ها این جدایی، و گذاشتيد تقسيم
 حقوق نه نباید ندارد، یا دارد حاال که اش مذهب بابت کند، می زندگی آن در که جغرافيایی منطقه بابت

 .بشود او به تبعيض نه و باشد داشته خاصی

 فاميلی شيرین ـ تهيه سامانه

 2008 سپتامبر 14

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسم ینم یشترب یتمل یک یرانمن در ا
  

 يا پاره»: گویيد می ینسخن از ا «يو رهبر یپادشاه»نام   به  يا ـ شما در مقاله یان به  
خود را با   یسنت  یاند دشمن آماده ها يتمل  در کنگره  یقوم  يها سازمان ینتر از مهم
  پادشاهى  ینهگز  بسپارند و به  یفراموش  به يسمشدن فدرال  در برابر شناخته  یپادشاه

از   يشمار يانرا در م  ییها یزن و گمانه  ها سئوال  مقاله ینا«. نشان بدهند شخو  يرو
  يد؟بده يحمورد توض یندر ا يشترب ديتوان یم. يختبرانگ  یاحزاب مل

 يضتبع هيچ یرا ب یرانا يسراسر ياسیس هاي يرواز ن یهستند که بخش ییها آن یاحزاب ملایون ـ هم
حق  یام. ول و نخوانده يدهنشن یها تاکنون واکنش . از آن احزاب و سازمانکنند یم یندگینما يو انحصار

چنانکه است.  آمده شيپ ییها پرسش یقوم يها از احزاب و سازمان يشمار يانبا شماست و در م
به  يازن يزن يعاد وشنود گفت يتفاهم، سهل است برا هرگونهبه  يدنرس يما برا دیيفرما یممالحظه 

 . یمدار يمو مفاه یتوافق بر معان
 يبا شاهزاده رضا پهلو یدو سازمان قوم یکی ياز سو يشها پ که از مدت ییها تماس یاندر جر من

بر سر  یرانا یشادمانم. البته حفظ اصول و مصلحت ملبابت  ینهم از ا ياراست هستم و بس برقرارشده
 هاي نيرو يانم یدشمن يفضا یلها به تعد تماس ینکه ا ینجاستمن از ا ی. شادمانماند یخود م يجا

ما  يانم یريناپذ یو آشت یو هرچه دشمن کند یکمک م یقوم يها مشروطه و سازمان یهوادار پادشاه
 یک عنوان به يسمبر فدرال ديتأکشاهزاده و  يراخ يريگ ر موضعد تردید یها ب تماس ینکمتر بهتر. ا

 است.  يختهرا برانگ ییها پرسشخود  نوبه بهاثر داشته است و  ینهگز

 مقالهسدینو یمفدرال(  یرانا  يها يتمل  شما، )کنگره  يادعا ینا یبـ در تکذ یان به : 
 هاي يتکنگره مللندن در خصوص  يهاندر روزنامه ک یمرقوم «يو رهبر یپادشاه»
  يست؟. نظر شما چشود یم یببوده و تکذ یـو فاقد وجاهت ارزش مفهوم یفدرال ب یرانا
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  يست؟فدرال چ یرانا  يها يتمل  رهنظر شما در مورد کنگ مشخصاً

و  ياسیاز نظر وزنه س اند گردآمدهکه در کنگره...  يمتعدد يها سازمان کنم یتصور نمهمایون ـ 
داشته باشد که همه از  یباطضباشند و خود کنگره چنان انسجام و ان یکدیگرض در عر يامکانات ماد

 یقوم يها سازمان ترین از مهم يا پاره» است: ینام ا آگاه باشند. آنچه من نوشته یکدیگر هاي يتفعال
ها  سازمان یناند. ا آورده يراست رو يبه استراتژ يشپ یسال یکچپ خود از  يدر کنار استراتژ

 یک عنوان بهکم  دست يسمدر برابر شناخته شدن فدرال یخود را با پادشاه یسنت ید دشمنان آماده
 ياست رو یاندر جر يرهبر ورايو ش يرهبر یهکه در سو یبسپارند و به اقدامات یبه فراموش ینه،گز

را  یکس يها رهبر نبوده است که آن سازمان ینمسلم است که منظور من ا« خوش نشان دهند.
 . یرندبپذ

آماده  یطیدر شرا يزن یاسالم يگفتگو با جمهور يبرا یرانحزب دمکرات کردستان ا بينيم یامروز م ما
 يمبرس يجهنت ینبه ا ي. اگر روزيستموقع درب مذاکره بسته ن يچه: »گوید یکل حزب م يراست: دب

 يرو یاآ« ه کرد.با آن مذاکر یدبا يعتاًواقعاً قصد دارد مسئله کرد را حل کند، طب یاسالم يکه جمهور
 است؟  یاسالم ياز مذاکره با جمهور تر ينسنگ يپهلو یخوش نشان دادن ساده به پادشاه

کند.  یمعرف یراناقوام ا یندهخود را نما تواند ینم یگرد يارياز نظر من و بس« یرانا هاي يتکنگره مل»
. میيبگوز جانب خودمان سخن اند ا نکرده يداگفتار پ يآزاد یرانکه مردم ا یهمه ما بهتر است تا زمان

 یهما تواند یآن م یجانیدو بخش کرد و آذربا يانروابط م یندهچنان است که آ يزکنگره ن يبترک
 یگیهمسا در ییروهاينها به  سازمان یناز ا ياريبس یگذشته بستگ ها ینهمه ما باشد. از همه ا ینگران

 هاي يها به دشوار خر ـ مناسبات ما را با آناوا ینتا ا کم دستها ـ  تر در دور دست یو محافل یرانا
 . اندازد یم يشتريب

 يها يتو مل  دیپسند یم یرانا  آینده حکومت کردن در  يرا برا  اي ینهگز  ـ چه یان به  
 باشند؟   مملکت داشته ینا  ياسیس يستمدر س یدبا  یگاهیجا  چه  یرانیا

ام و با  بوده ياسیعلوم س يو همه عمر دانشجوام  کرده ياسیم را در علوم سيالتمن تحصهمایون ـ 
 يتمل یک یران. در ایرمرا بپذ ها «ينوآور» یناز آن آشنا هستم که ا يشب یاصطالحات علم

. تنها اند زیستهدر کنار هم  یخاست که در همه تار یاست و شامل اقوام گوناگون یرانیو آن ا شناسم یم
 یيداست که به تا ياسناد یران،ا یندهآ يبرا یهر طرح همچنان کهما،  يانگفتگو و توافق م ينهزم

 يرا برا یحق يچکه ه یما ها اعالم کرده بار یراناست. ما در حزب مشروطه ا يدهرس یالملل ينجامعه ب
حقوق افراد متعلق »ست آن در يوپ هاي يثاقحقوق بشر و م یجهان يهاز اعالم يشترکمتر و ب کس چيه

موارد در قطعنامه کنگره پنجم  ینا . طرح مشخص ما درشناسيم ینم «یو مذهب یقوم هاي يتبه اقل
 . آورم یم یرمنشور حزب شده آمده است و من در ز يوستحزب که پ

  یرانخود اداره کنند. در ا یانتخاب يها را با ارگان یامور محل باید یناد مـهمان اس   موجب به یرانا مردم
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شوند و  يينمردم هر منطقه تع یلو با در نظر گرفتن تما یخیبر خطوط تار يشکماب باید یها م استان
به تعداد برابر،  یگانیندباشند و در مجلس سنا نما یمحل يها حکومت يهمان اصول دارا   موجب به

داشته باشد  یرانا يحق سکونت در هر جا باید یم یرانیخود داشته باشند. هر ا يتاز جمع نظر صرف
و  یدبتواند به هر زبان بخواهد سخن بگو یداست؛ و هر کس با نيانیراملک مشاع همه ا یرانا یراز

و تنوع  اند یههمسا يها با کشور ما یارتباط يها پل ینبهتر یرانو انتشار دهد. اقوام ا يندآموزش بب
 است.  یاضاف یدارائ یکما  يبرا یرانا یفرهنگ

 نظر   . بهشده لیتبدفارس يراز احزاب غ  ياريخواست بس  امروز به  يزمـ شعار فدرال یان به
 ینا  یهمچون جنابعال  ییمرکزگرا ياستمدارانس و مشخصاً  یرانا  یشما افکار عموم
  ؟دیينما یم  یابیارز  خواست را چگونه

که خود را  يستن یحزب و سازمان يچو ه شناسم یکه صفت فارس داشته باشد نم یمن حزبهمایون ـ 
 گونه همان   دارند. یتعضو یراناز مناطق گوناگون ا يما افراد سیياس يها سازمان يهفارس بنامد. در بق
نه با  یمنافات يچه زتمرک برخالف یتمن مرکزگرا هستم و نه تمرکزگرا. مرکز یدکه اشاره فرمود

 یرانا يمرکز با قدرت برا یک. به نظر من وجود کس چيه یو فرهنگ یدارد، نه حقوق مدن یدمکراس
 يپا بهملت  ینو رساندن ا یرانهمه مناطق ا یعسر يبازساز يبرا يیگرراه د يچاست. ه ياتیح
و در خدمت  یزیمبر هم يروکشور را  ینهمه امکانات ا يمبتوان ید. ما بايستها ن کشور ترین يشرفتهپ

. درباره افکار يمتران بده و به محروم يریمها از مناطق ثروتمند بگ تا مدت باید یو م یم؛همه مردم بگذار
 یکپارچگینشان داده است که استقالل و  یرانا يشينهپ یکنم ول اظهارنظر توانم ینم یرانا یعموم
 ماست.  لتم يها برا ارزش ینتر باال یران( ایارض يت)تمام

 ؟ديکن یم  یابیارز  ها چگونه را در سرکوب کرد  يمرکز  يها ـ نقش حکومت یان به  

مهاباد آغاز  ياز داستان جمهور کنيد یم یاد یکوبخود من آنچه از آن به نام سر یدر زندگهمایون ـ 
در  يشورو يشرويو پ یران،ا یهتجز يبرا یطرح یجانشد که در کنار حکومت فرقه دمکرات در آذربا

حکومت  يري( درگيالديچهل و پنجاه )شصت و هفتاد م يها ما بود. پس از آن در دهه یمل ينسرزم
و  یرانا يها با عراق بود. حکومت یرسميرمتن جنگ غدر کردستان، سراسر در  ییروهاينبا  يمرکز

. در یافتتر را  البته دست باال یرانداشتند و ا یگريد ينعراق هر کدام متحدان کرد خود را در سرزم
کردان متحد خود  یرانا حکومتمتحدان کرد خود دست برداشتند و  یتدو طرف از تقو یرهقرارداد الجز

که در گذشته  یبارزان یساختند و مال مصطف یها شهرک آن يمانشاه برادعوت کرد و در کر یرانرا به ا
رفت.  یکابه امر یرانپناه برده بود از ا يدر جنگ بود و پس از شکست به شورو یرانبا حکومت ا

 يها بها رهبران کرد بار یرفتند. ول يانم زا ها یبه دست عراق یرانمتحد ا يها کرد ياريبس متأسفانه
 اند.  را پرداخته يگانهب يروهايبا ن يمکاراشتباه ه ينسنگ

  ما کدام چيه ینکه. اصرار من به ایگرد يها مانند جا يزاست، در کردستان ن شده تهـنوشما با خون  تاریخ
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 يرا برا یخوشبخت يشترینکه ب يمفکر کن ییها حل راهو به  يمحداکثر خود نباش يها دنبال خواست
از  یقوم يها سازمان همن ب يها . هشدارزديخ یبرم یخنگاه به تار نياز هم ياورد،ب یرانيانا يشترینب

دارند که  يتهمان اندازه اهم   میبرا یرانهستم و مردم ا یرانیا يوناليستناس یک. من يستن یدشمن
 شوند.  ينگهدار یدما هستند و با هاي یدارائ ها ین. ایرانا ينسرزم

 و   شوم یاورد مبارزات مردم کردستان جونظر شما را در م مشخصاً خواستم یمـ  یان به
مرکزگرا را  ياستمدارانس  یدگاهو د  یرانمردم ا  یافکار عموم  مبارزات توانسته ینا یاآ
 دهد؟  ييرمردم کرد در مرکز تغ  يها حداالقل خواست یرشپذ  يسو به

که  دهد یاست نشان م یرانمنشور حزب مشروطه ا يوستکه پ يا نگاه به قطعنامه همایون ـ یک
داشته است. اما موضوع  ريتأثاند و مبارزات کردان چه اندازه  کرده ييرمانند من چه اندازه تغ یکسان

. یمدار ينهبه و( ینه،( حداقل )کمتريشترینه،حداکثر )ب يها . ما خواستيستحداقل ن يها خواست
 يها طه با خواستخواستار آن هستم در راب یرانا ياسیهر گروه س يکه من برا ينهبه يها خواست

البته  ینهمه سودمند باشد و ا ياست که برا ییها حل راهبه  يدن. منظورم رسشود یم یفتعر یگراند
هستم.  نيب خوش ییها حل راهبه چنان  يدنبه رس يارهمگان است. من بس يمستلزم گذشت از سو

 تلخ گذشته به ما کمک خواهد کرد.  يها تجربه

 ها چگونه در قبال کرد يشينپ  یحکومت پادشاه  يها ياستو س ها  ـ برنامه یان به  
  ؟دیينما یم  یابیارز

 ي. در آن دوره بود که براسميوناليناسو  یخواه یترقدو محور داشت:  يپهلو یپادشاههمایون ـ 
ها،  ماد ياتیشناخت سهم ح یبه معن ینآن شد و ا یستهاز اسالم توجه شا يشپ یرانبار به ا يننخست
با  ژهیو به شکلیم يچه يبود. حکومت پهلو یرانسازندگان ا يننخست عنوان بهو کردان،  نیجانياآذربا

. کرد ینم یاست توجه یراناز کدام تکه ا یرانیا یک ینکهبه ا ی. کسداشت ینم یرانا یصاحبان اصل
 اهل ي. اگر براشد یگرفته م یدهناد اندک اندک يعيانشيردر مورد غ یقانون اساس هاي یتمحدود یحت

از هر  نظر صرف دادند میرا درس ن یمحل يها زبان یاها را نساختند  هر زبان مدارس مخصوص آن
با نود در صد و  يدر کشور ی. آموزش همگانداشت یامکان نم اصالًعلت بود که  ینبه ا یگرمالحظه د

به  يزن ن، از صفر شروع شد. پس از آرضاشاه یموز در آغاز پادشاهآ و شش هزار دانش سواد یب يشترب
 روبرو بود.  یبا مشکل مال يشهندادند و آن وزارت هم یتآموزش و پرورش اولو

دهه  يها ندارد. در سال بااستعدادجز مردمان  یاديز يزاست و از خودش چ يريمنطقه فق کردستان
 يا ها وزنه کرد یلياتیساختار ا یدنبال گرفته شد. ول یتدر کردستان با جد یپنجاه برنامه توسعه صنعت

 ينهکه در زم ییکارهادارند.  یفرهنگ یائزبه باز يازن یرانمردمان ا يشترمنطقه است و مانند ب يپا به
 شد یو عراق م يکه از شورو یکاتیدر دست اجرا بود به انقالب برخورد و تحر یتوسعه اجتماع

  نه یگرد یرانيانند انما يزها ن کرد ها ینبرود. با همه ا يشپ تـتوانس یکه م قدر آنتان ـت کردسـنگذاش
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 ند. يدنرس يشرفتو پ یو نه پس از آن دوران هرگز به چنان سطح زندگ يشپ

  تا به ینندرا برگز  یکدام کارزار مبارزات یدبا یرانها در ا نظر شما کرد  ـ به یانبه  
 هاشان برسند؟  خواست

کنند و  یفتعر ها يروازنه نو مو ياترا با در نظر گرفتن واقع یشانها خواست باید ینخست مهمایون ـ 
که  ییها خواستپرتاب نکنند.  یکیرا در نظر آورند و خودشان را در تار یاحتمال هاي ینههز

نخواهد رساند.  ییجا بهها را  قرار دهد آن یرانا ياستس یاصل یانجر یارويکرد را رو يها سازمان
خودشان  کنند یم یقتشو شان یرا در ادامه روش کنون یقوم يها چپ که سازمان یشدر گرا يعناصر

 يهاعالم یهبر پا يبرالدمکرات و ل هاي يروو در کنار ن یرانندارند. مبارزه در چهارچوب ا یگاهیپا يزن
که تا کنون  ییها استيستا  اردد يتر روشن یندهآ مراتب بهآن  يوستپ هاي يثاقحقوق بشر و م یجهان

 ياسیس هاي يرون يشترو دور افتادن از ب نیراجز به کشتن دادن سران حزب دمکرات کردستان ا
 نداشته است.  اي يجهنت
 يتانداختن مسئول يکه بجا يمکن يهرد توصبه دوستان کُ توانيم یم یما چون از خودمان شروع کرده ما

ها بر  شود. اصرار آن يزبه انتقاد از خود بپردازند تا از اشتباهات گذشته پره یاندک وآن نیابه گردن 
 يبردار ، و بهرهشده شناختهها و اصطالحات  واژه یدادن معان ييرتغ یخی،تار ياتردن واقعک شيوپ پس
بهتر  يزاز هر چ يش. بکند ینم یرانا يو بازساز ییاهر يبه مبارزه برا یافراد کمک یآگاه از نا ياسیس

 توان ینمکس را  يچ. در جهان هيرندنگ کم دستها را  به کرد یگرد یرانيانا یدوست است احساس ژرف
احساس  یندوست داشته باشد. ا يشتررا ب ها ینیجاها و آذربا کرد یرانیا هاي يوناليستکه از ناس یافت

دست در دست و  يدپلکان تخت جمش یوارشده بر د يدهتراش يو ماد ی. مردان پارسيستمال امروز ن
 . اند یجاودان ییگفتگوگرم  یکدیگربر شانه 

 یانبه  يسامانه کرد
 2009 ژانویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نواختن سُرناست از سر گشادش سمیفدرال
 

  سال  80 د؟يکن یم یابیشما حاصل عمر خودتان را چگونه ارز ون،یهما يآقافروزنده ـ
 . ستين یکه هنوز فعال است، زمان کم یاسيمرد س کی يبرا

وصف حال است. عمده آن هنوز  نیا تم. وهنوز نسوخ یگفت: خام بُدم پخته شدم ولهمایون ـ 
 کیاست که اساساً  نیغلط. حاصل ا ایدرست است  دید دینسوختن است پخته شدن ادعاست. حال با

 تانهو حاال هنوز خوشبخ برآمدازش  ییمقدار کارها کیبماند و  یتوانست عموم یاز آغاز عموم یزندگ
به  یانیمراحل پا نیبکند و در ا تر کیت نزدساله موفق نشده اس 80 نیدارد که آنچه در ا یفرصت
. چون به هر حال کند یآن حرکت م طرف بهباشد از آنچه که کشور دارد  یراض تواند یم یليخ نظرم

 که را نیبوده. ا يختهآم درهمبوده و  یکی شهيهم یو مل یعموم یو زندگ یشخص یمسئله زندگ
 یختگيآم نی. و ایسالگ 14ـ13 یعنی ینوجوان يها سال یليخ یليو خ ینوجوان يها از سال م،یگو یم
من بوده  یزندگ یژگیو نیتر مهم دیشا یعموم یو زندگ یخصوص یاندرکنش زندگ میبهتر بگو ایو 

 هم. گردد یبرمدارم به هر دو  ام یامروز از زندگ یتیهم ترک و قطع نشده. و اگر رضا يا است و لحظه
در آن  یملت شده است و من هم سهم يآنچه که برا و هم دميخودم به آن رس یآنچه که در زندگ

بد رفته  هم روي که آنچه که گذشته است، میبگو ينیب خوشبا  توانم یاست که حال م نیام. ا داشته
 نبوده. 

  بزرگ  يها تيهمه هنرمندان بزرگ و به هر حال همه شخص ون،یهما يآقافروزنده ـ
 استمداران،يسویژه  به آشنا هستند، ها که در چشم و گوش مردم هستند و مردم با آن

از مواقع تنها و  ياريهستند در بس ییها بزرگ هستند آدم يها در جمع نکهیا رغميعل
. شما با ديباش یمستثن یقاعده کل نیهم از ا شماکه  کنم یتنها. فکر نم ي. تنهاکس یب

  د؟يکن یچه م تان ییتنها
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و  دنيشیبه آدم فرصت اند ییتنها یخصوص یاست. در زندگ یخوب یليخ زيچ ییتنهاهمایون ـ 
 ی. در زندگدهد یاجازه نم ی. زندگمیاست و ما کمتر دار یاست که فرصت خوب نی. ادهد یمطالعه م

. ديستيشما تابع بازار ن یعنیچه؟  یعنی ییاست. تنها یاصالً تشخص است و برجستگ به نظرم یاسيس
 جه،يدر نت . وديکن یراه خودتان را خودتان انتخاب م .کند ینم تان تیاز خودتان هدا رونيب يها يروين

و  دیکه شما برشمرد یمشکالت همه نی. اگر من با ادیتر است و با خودتان هم آسوده تان مؤثرتر سخن
 ــسال گذشته  ستيب نیدشمنانه ا ياز مشکالت است، بخصوص در فضا يا درست است و گوشه

 يا دشمنانه يکه من در چه فضا ستيقابل تصور ن یکس يرابهتر شده و قبل از آن ب یليخ نسبتاً حال
طرفدار  کس چيه شيسال پ 30هستند.  يا عده کیطرفدار نبود، حاال  کس چيه یعنیام.  کرده یزندگ

انسان که  يخواهد بود برا یبزرگ تیمز یليخ نای ــ باًیمرا دوست نداشت تقر کس چيمن نبود و ه
را به  ییتوانا نیا ییبا تنها یو احساس آسودگ ییکند. فقط تنها یراحت زندگ ییفضا نيدر چن تواندب

مهم نباشد، و  شیچه خبر است اصالً برا رونياصالً توجه نکند، ب ها یکه به دشمن دهد یانسان م
خو  یگاه نبه تنها بود شود، یم يواد نیوارد ا یکه هر کس کنم یم هيکارش را دنبال بکند. من توص

خب،  یخوشحالم که تنها هستم. ول یليتنها باشد. و من خ یانسان که گاه يبکند. الزم است برا
 ها، خواه مشروطه نه  ــ طلب سلطنترو به کاهش  فياز آن ط ري. حاال غستميتنها ن گرید یواش یواش
 شيسال پ 30که در عوالم  ها یها و سنت طلب آن سلطنت یولــ  با من خوب است شان انهمي ها آن

. حاال شندیانديبخوانند و ب یاست که کم نیدوستان ا نیمن به ا هياند. منتها توص دشمن اند با من مانده
 به فکر خودشان باشند.  ی. ولشیبا من سر جا شان یدشمن

  ميعظ اريکه خدمات بس رانیا خیمعاصر تار يها تياز شخص ون،یهما يآقافروزنده ـ 
 ونیمد رانیا یدت ملاست که وح یاست. رضاشاه کس ديکرد رضاشاه فق رانیبه ا

شکست  تینها  در  یکرد. ول رانیا يبرا ییربنایو ز یاوست و خدمات اساس يها تالش
  د؟يکن یم یابیشکست او را چگونه ارز یلدالخورد و ناموفق بود. شما 

 یبود و سنت یسلطان مستبد شرق کیبزرگ داشت. رضاشاه  يها تیهمایون ـ مسلماً رضاشاه محدود
 رونيب کرد یم یخودش را از آن قالب سع ییآسا معجزه طور  به گفت،  دیبود که با یانسان سنت کیو 
شاهد آن  وپادر ار 17 قرن از ما ـ چنانکه و اصالحگر يمدرن روشنرا کتاتورید کیو در جامعه  اورديب

مثال  طور به در اقداماتش اش یاستبداد شرق هيروح يایو موفق هم شد. منتها آن بقا اورديدر بـ  میبود
 ایآن دوران  يبرا مالحظه قابلالعاده  فوق یثروت شخص کیدر گرفتن اموال مردم و انباشتن 

ساختن  يبودند برا ردهکه با او شروع ک یهمه افراد باارزش ياش که برا از اندازه شيب یخودکامگ
کرد،  نينش خانهرا  ها یرا به کشتن داد، بعض ها یرا کشت، بعض ها یپراکند، بعض يرامونشپو از  رانیا
بود.  یاش مسلماً مربوط به عوامل خارج شکست یکمک کرد ول اش یبود که به ناکام یعوامل ها نیا

 يرضاشاه رو بود، یتر م رضاشاه عاقالنه یخارج استينداده بود، اگر س يدوم رو یاگر جنگ جهان
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 یبر عامل خارج هي. اگر من تککرد یم دايپ يوضع بهتر یليخ یليخ رانیو ا مُرد یتخت سلطنت م
 نکهیرضاشاه در ا یناکامسهم داشت در شکست رضاشاه.  ماًياست که مستق نیا يکردم، برا

 داشت.  یخارج لیاش صرفاً دال است. شکست يگریبکند بحث د یرا عمل شیها طرح

  انقالب سال  م،ينداشته باش ای ميحال ما دوست داشته باش ون،یهما يآقافروزنده ـ
 رانیا ایانقالب اجتناب کرد؟ آ نیاز ا شد یبه نظر شما نم ایتفاق افتاد. آا رانیدر ا 1357

  قرار داشت؟ یانقالب تيموقع کیواقعاً در 

ی ـ انقالب تموقعي ـ گرفتم نيرا از لن نی. من استين يدیبود. ترد یانقالب تيدر موقع رانیاهمایون ـ 
و  خواهند یاست که مردم نم نیا نيلن فیبه تعر یانقالب تيفرق دارد. موقع یليکه با انقالب خ

 نیها بدهد و نه اسباب ا به آن خواهند یآنچه که مردم م تواند ینه حکومت م یعنی. تواند یحکومت نم
 انجامد یرا دارد که خودش را نگه دارد و در خطر است. خب، اگر نتواند خودش را نگه دارد به انقالب م

 است و ادامه بحران است و ادامه رکود.  و اگر بتواند خودش را نگه دارد، سرکوب

احساس  کـ ی بودم انجری در خودم خب، ـ قتاًيحق نکهیا يبود. برا یانقالب تيموقع نیدچار ا رانیا
 يها هیما در ال یعنی، سرتاسر جامعه را گرفته بود. Malaise ها يبه قول فرانسو یعموم يرنجور

وضع،  زا يديناام ،یزدگ دلحالت  نی. امیدید یرا م ياحساس رنجور نیباال و موفق جامعه ا اريبس
دار بودند و تکنوکرات، شب همه  هیکه: صبح همه سرما دیا دهيرا شن يا شهيحرف کل نی. ایینارضا
و طبقه  انیهمان فرمانروا   قتاًيحق یمبالغه است، ول نیخب، ا ستياليبودند و سوس ستيکمون
 یعنیبود.  دهيرس انشیبود از اوضاع. و شاه هم به پا یاضنار اريبس اريمرفه کشور هم بس اصطالح به

 ،یخستگ ،يمارياواخر نبود. ب نیدر ا گرید یکار درست چيو به ه يابتکار چيکار تازه و ه چيقادر به ه
را در  رانیبه هر حال ا ها نیا آورد، یمطلق هم م یقدرت مطلق که فساد مطلق و تباه یادامه طوالن

رفته بود  نيهم در او از ب تهم، چون اراده مقاوم ليدل نيداده بود. به همقرار  یانقالب تيموقع
 . فتدياتفاق ب نیسرنگون شد. اصالً الزم نبود ا سرعت به

  است و  رانیا ديپادشاه فق یدوره از حکمران کی، 1342تا  1332بعد از سال فروزنده ـ
فصل مشترک است.  کی يهر دو دوره دارا نیا ی. وليگریدوره د 1357تا  1342از 

به اقدامات  یتر شدند. و حت روز بروز از شاه دور رانیدر هر دو دوره روشنفکران ا
 یاتفاق چهو بعد از آن پاسخ مثبت ندادند.  42، 41، 1340 يها او در سال طلبانه اصالح
منجر به  تاًیکرد و نها دايکماکان ادامه پ يجداسر نیآن دوران افتاد و چرا ا رانِیدر ا
  شد؟ رانیالب اانق

البته کار ـ  1341کردن روشنفکران نبود. در سال  گانهيب درصدد وجه يچه بهشاه  لیاواهمایون ـ 
و بخصوص بعد از آن برنامه شش  یبعد از اصالحات ارضـ  شروع شد 1340از سال  یاصالحات ارض

 هم. ما یحرکت اصالح نیبه ا وندنديبپ رانی، شاه انتظار داشت که روشنفکران ا1341بهمن  يا ماده
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. و من ميخواست یبود که ما م يزياصالحات آن چ نیانتظار داشت. ا یمعمول یِرانی. هر اميانتظار داشت
شدن کارگران در  ميزنان، سه يبودم. سپاه دانش، حق رأ یطرفدار اصالحات ارض یطوالن يها سال

از  ريغ د،ينگاه کن ماش یمخالفت کرد. ولها  نبودند که بشود با آن ییزهايچ ها نای ...ها و سود کارخانه
کرد و نه از حمله کوتاه آمد،  یبانينه پشت يروشنفکر يها گروه نیاز ا کس يچههمان موقع    در نکهیا

دانشگاه، روشنفکران و  یبانيمورد پشت ینيکه رفراندوم شد، شورش خم 1341چهار ماه بعد از بهمن 
 قرار گرفت.  ها یمصدق ها یچپ

 ی. و آن تکانامدين به خود آناز  گریخورد که د یبه نظر من تکان یخیدر آن لحظه تار همحمدرضاشا
 1339-40از دست داد. در سال  رانیروشنفکران ا يروهاين نيرا ب يبود که هر احترام و اعتقاد

 رگی. دندبار نرفت رِیو ز رفتندیها و نپذ گروه نیکرد که قدرت را بدهد به ا یها سع محمدرضاشاه بار
در آن دوره  د،يرا اگر مالحظه بکن کایآمر یبست. آن اسناد النه جاسوس بود به بن دهيو رس خواست ینم
 نیا ی. ولدیريها را در دست بگ در دولت و کار دیيايکه ب گرفتند یتماس م یکه با چه کسان دينيب یم

نداشت،  وچرا چون يجا هک یبرنامه اصالح کیجامعه در مقابل،  یمترق اصطالح به يروهايواکنش ن
کردن، از روز  يآوردن به مذهب و با ورق مذهب باز يرو نیکرد. و ا گانهيها ب از آن یکل بهشاه را 

نشان داده است.  یالنيدکترم قاتيرا تحق نیدر کار بود. و ا ديرس یکه محمدرضا شاه به پادشاه یاول
 یاهلل قم تیآـ  به نجف یهبلندپا ئتيه نفرستاد با ـ فراخواندن کند یکه محمدرضاشاه م ياول کار

که مشهور است که  رانیبوالرد دشمن ا دریروزگار است، سر ر بیاز عجا گرید نی. ارانیاست به ا
او را از  زحمت بهکه پدر شما  دیگو یشاه و م شيپ رود می ...و کنند یم تیها را تقو آخوند ها یسيانگل
 اجيبه اسالم احت سميمقابله به کمون يما برا دیگو یشاه م د،یآور یکرد، چرا او را دوباره م رونيب رانیا

 یعنصر اساس کیآمد و  رانیبه ا یبا سربازان روس سميکمون یعنیچه؟  یعنی سمي. مقابله با کمونمیدار
از  ها ستي، و قدرت کمونطرف یکاز  ها ستياز کمون مي. بیشد تا انقالب اسالم رانیا استيدر س

بر  اي کننده یرانوو  رينظ یاثر ب کیرا وارونه کرد، واژگون کرد و  رانیا استيس یکل به گر،یطرف د
 . يو طرفداران شورو یرانیچپ ا يروهايدارند ن ینيسنگ اريگذاشت. سهم بس رانیا خیتار

  ستندين رانیدر ا یصاحب قدرت چندان 1340در دهه  ها روين نیا یولفروزنده ـ . 

و  شد یسرکوب م یزمان بود و گاه طیداشت که تابع شرا یالتيقدرت تشک کیحزب توده همایون ـ 
 يداشت. برتر یهژمون کیو  يفکر يبرتر کی یبه بعد سرکوب شد. ول 1332آزاد. از سال  یگاه
و تا دهه پس از  ینرفت تا انقالب اسالم نيهرگز از ب یچپ افراط يها شیحزب توده و گرا يفکر

حکومت و  غیدر یبه کمک ب یمذهب شیمسلط بود. گرا شیگرا ش،یگرا نیا رانی. در ایانقالب اسالم
 شیتا گرا ی. ولستدبای مقابلش در سرانجام توانست ...البته با استفاده از امکانات جامعه مانند بازار و

من  ون. چدیيسخن بگو رانیچپ در ا شیاز گرا ديتوان ینکرد شما فقط م دايدست باال را پ یمذهب
در مرکز قدرت هم  م،یبود ي. ما منزوکردم یخودم را حس م يانزوا خودم در جبهه مخالف بودم، من
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اعتبار  کیرا گرفته بود.  يچپ جامعه روشنفکر شیآن گرا نکهیا ي. برامیبود يمنزو یول میبود
آن  به امروز که ...و یبر فلسفه علم یگرفته بودند به نام حزب هوادار زحمتکشان مبتن یکاذب
 بود.  یمقدس ياه حرف وقت آن یول م،یخند یم

 تيدر هر موقع دیبا شهياست که ما هم نیکتاب صدسال کشاکش با تجدد ا نينگاه من در هم تمام
اثر  هم يروو  سازند یرا م گری. دو طرف مقابل همدميبشناس گریدو طرف را در ساختن همد تيمسئول

کردند و  تبدمس شترياه را بها ش کردند. آن تیها هم شاه را تقو کرد، آن تیها را تقو . شاه آنکنند یم
است.  خیاجتماع و تار کيالکتید نیو ا افتد یاتفاق م شهيهم نیافراط راند. ا يسو به شتريها را ب شاه آن

 يبود. سرتاسر فضا دو طرفاز  یکی وضع بود. مسلماً نیگفت که محمدرضاشاه مسئول ا شود ینم
 بود.  گونه یناآن زمان  یاسيس

سال گذشته، از آغاز قرن نوزدهم  200اذعان کنم که در  دیبا یول ستمني ...و یموافق توطئه خارج من
 يما. و جلو یبوده است در سرنوشت مل اي کننده يينتععامل  یعامل خارج قتاًيحق ستم،يتا اواخر قرن ب

آمد  هيو روس بردند انيرا از م يشورو ها ییکایرا گرفته است. خوشبختانه آمر جامعه نیا یعيتحول طب
 گریما هم د هیهمسا نکهینخواهد کرد و در ضمن ا دايهم هرگز آن قدرت را پ هيآن و روس يجا هب
 رفت.  یاز صحنه جهان 50هم از دهه  سي. انگلمیرها شد   هيبا روس یگیلعنت همسا نیو ما از ا ستين

  ضخامت حضور ديکن یم يادیز اريبس هيکنقش روشنفکران ت روي شمافروزنده ـ .
. اغلب مردم ستين شتريب بياز ضخامت پوست س رانیدر جامعه ا رانیروشنفکران ا

ما به سال  یروشنفکران. ول يها با اقدامات شاه موافق بودند در مقابل مخالفت يعاد
 رانیکه انقالب ا کنم ی. من فکر نمافتادانقالب اتفاق  نیکه ا یی. جاميرس یم 1357

نداشت. انقالب  یانقالب تيماه اصوالً. شاه و روشنفکران بود نياز اختالف ب یفقط ناش
 يزچ همهبود که طبقه متوسط که  یستيحرکت رفرم کیدر آغاز  1357در سال  رانیا

آمده بود. شما چطور فکر  یاسيس يها يآزاد يسر کیرا داشت حاال به دنبال 
  د؟يکن یم

استقبال  یليبودند، خخوشحال  اريشد بس ميتقس شان نيب ها نيزم یوقت ران،یا انیيروستاهمایون ـ 
را در  شانیها که رفتند پول ییها از آن رغي ـ ان،یيروستا یهم طرفدار پادشاه بودند. ول یليکردند و خ

تصور که  نیاها.  ها. مثل همه کشور شدند به شهر ریبه شمار روزافزون سرازـ  صرف کردند ارتیز
هم که  ییاست. جاها یمعن یبشود، ب ادیها ز ها به شهر سبب شد که مهاجرت از روستا یاصالحات ارض
ها افتاده است. نرخ مهاجرت از روستا به شهر، در آن  اتفاق نيهم ا،ينشده است در دن یاصالحات ارض

 . ستين یسهمقا قابلها  جا ياريدرصد بود که در مقابل بس کیها  سال

 اريبس یاسالم تيبا ذهن انيروستائ نیها و ا رفتند به شهر انيروستائ نیاست که ا نیعمده ا نکته
  دانيدادند که م ليرا تشک نينش و آلونک نينش زاغه يها محل ها نیها و ا شان رفتند به شهر مانده عقب
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 در. یمذهب يها تيفعال يها صورت نیتر مانده . و عقبیمذهب يها تيفعال ياست برا یمناسب اريبس
ها  شد. در روستا اثر یها ب از نظر جلب نظر آنداده بود در واقع  انيآنچه را که شاه به روستائ جه،ينت

ها در حدود  ها و روستا شهر تيداد، جمع يرو یانقالب اسالم رانیکه در ا ینماند و موقع یچندان کس
کار  شیبود که رو يهربودند. توده ش رونيب رانیا یاز صحنه مل شهيهم انيبود. و روستائ 50-50
محمدرضاشاه  یپادشاه انیها در پا کردند. آخوند جيها بس خوندرا آ يمانده شهر توده عقب نی. اشد یم

 یاز آغاز پادشاه ها نیاـ  میگو یم یالنياز قول دکترم را نیباز اـ  داشتند اريهزار مسجد در اخت 55
سال، از  37در طول  یعنی. دنديمسجد رس ارهز 55ها به رقم  مسجد داشتند که بعد 200محمدرضاشاه 

 نیها پر بودند و مثل امروز نبود که مردم فرار کنند از مسجد. و ا مسجد نیارتا. و اهز 55به  ديرس 200
 جهت یکاصالحات محمدرضاشاه از  جهنتي در بازار ـ ـ دولت، .شدند یم هیها از همه طرف تغذ آخوند
ان کرد. زن یتوده مردم را متوجه مراجع مذهب یبانيمردم. پشت یبانيتمام شد. از لحاظ پشت انشیبه ز

 شده داده نکهیا به خاطرـ  1. ستیاقدام ننگر نیبه ا یشناس با حق دینفرشان شا کیگرفتند.  يحق رأ
. ندیگو یبود و هنوز هم م« جبر زمانه» نیها هم گرفتند. مجبور بود و ا بود، مسلم گرفته شد. خب، آن

شته باشند. متوجه نبودند ها هم ندا ندارند، خب، زن يرأ يها آزاد مرد یکه وقت بود نیاستدالل اـ  2
 . شده برداشته هرحال به یبزرگ اريبس قدم یککه 

کار را هم کردند. در  نيگرفت. و هم دهیند ایکرد  یرا نف یاقدامات اصالح نیتمام ا شد یم یسادگ به
بود  رانیدر ا ییکایهزار مستشار آمر 55بله، « استقالل»کارگر بود. شعار  يگرید يشعارها 57انقالب 

حکومت  یمسلماً نبود. ول يخب آزاد ،«يآزاد»موضوع.  نیدارند به ا تيحساس یليهم خ رانیردم او م
حکومت  ،ياستقالل، آزاد ،یشعار موج انقالب ناولي چون ی ـاسالم يکه بعداً شد جمهور یاسالم
 یلاست و انشانیبه ز نکهیا يدوستان برا کنند یفراموش م را یناو  1357فطر  ديبود در ع یاسالم
ها جلو و  . آخوندشدنام اسالم شروع  نيبا هم یحرکت انقالب نیاست که ا نيوحشتناک هم تيواقع
 دی. ما باستيمحکوم کردن روشنفکران ن يبرا میگو یکه م ییها نی. اخواندند یشان نماز م پشت هيبق

. مسئله کنند یشان حمله م سال به یافتاده است و س یاتفاق کی. میبردار روشنفکران نیدست از سر ا
 رانیبودند، تابع جامعه ا جامعه نیاز ا ی. روشنفکران بخشستنديفقط روشنفکرانش نبودند و ن رانیا

 نکهیا يداشت برا ینقش اساس اريداشت. توده مردم هم بس يتر بزرگسهم  اريبودند و حکومت بس
 ستيآتئ یکران و گاهروشنف نیکه ا يديتأک نیاز توده مردم جدا بشوند. ا خواستند یروشنفکران نم

 از مالحظه توده بود.  کردند یمذهب م يرو

  یبه ارقام ای. آديکن یم ديمساجد دوران رضاشاه و محمدرضاشاه تأک يشما روفروزنده ـ 
مردم، من فکر  يها توده تیو درباره حما د؟يهست کامالً مطمئن هست ارتانيکه در اخت

مردم در  يها ادشاه مخالف بودند. تودهدو پ نیها مردم با ا که در همه دوره کنم ینم
 ها همراه بودند.  با آن ،يو محمد رضاشاه پهلو اشاهرض تياز حاکم ییها دوره
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دولت  ئتيجلسه ه نيوارد دولت شدم، در اول یهزار مسجد بود. من خودم وقت 55از  شتريبهمایون ـ 
مدارس  ها، هيزاده، تک آن، امام عالوه بر شود؟ یقدر مسجد درست م نآمطرح بود که چه خبر است، چرا 

 بودند.  ها نای همه ...و دیشد یمذهب

کردند.  یرا ط یمردم مراحل گوناگون ،ياز پادشاهان پهلو شان یبانيها و پشت در مورد روستا اما
را دارند. بسته به اوضاع و  تيخاص نیطرفدار بودند دو ماه بعدش مخالف بودند. مردم ا وقتی یک

هم  شاهبود. رضا رانیا خیپادشاهان تار نیتر محمدرضاشاه از محبوب ياريبس يها احوال. در زمان
دارد به اوضاع و احوال و  یبستگ نیپادشاهان شد. ا نیتر از منفور یمواقع کی. در طور نيهم
 خود حکومت.  يها استيس

  مواجه  یجالب اريبس دهیبا پد فقيه یتوال تيدر دوران حاکم ون،یهما يآقافروزنده ـ
 تر بایحضور دارند، ز یدر عرصه اجتماع شتريب رانی. زنان ارانیدر رابطه با زنان ا ميسته

 تيدر پرتو حاکم ها نیاند و همه ا تر شده تر و مستقل اند، جسور تر شده اند، فعال شده
 هيرا چگونه توج نی. شما اافتد یزن است، اتفاق م يکه مخالف آزاد یاسالم يجمهور
  د؟يکن یم ريو تفس

برگردم به پگاه  دی. باميبکن مان یاز ملت خودمان کمپل یکم ميحال به خودمان اجازه بدههمایون ـ 
 یرانیزن ا ها نیاز ا شيپ یليخ یليکه خ مينيب یو سهم زنان در جامعه و در حکومت. ما م رانیا خیتار
 يادیبوده و حقوق ز ردابرخور ادیاز احترام ز ،ییداشته است، در حدود مرد در جاها ییباال یليخ گاهیجا

مسلماً در وجدان ما و در  نیدر زمان باستان تفاوت داشته. ا گرید يدر جاها ياريداشته و با زنان بس
. زن ستين یشک نیآورد و در ا نیيرا پا یرانیداشته است و دارد. اسالم مقام زن ا ییما جا اگاهين
برسد. اسالم زن را برگرداند به  توانست یم یداشت و تا پادشاه يبلند گاهیاز اسالم، جا شيپ یرانیا

و  ستين طور این شهيبود که هم ادشی شهيهم جامعه نیا یچادر در هر جا توانستند ول ریخانه و ز
. ستمياواخر تا اواسط سده ب نیتا ا کرده یم یها زندگ در روستا شهيها هم زن ینبوده. بعد هم توده اصل

ها هستند و روباز هم هستند و چادر وجود  تر از مرد باال ديرند. در تولدا يباالتر يها زنان جا و در روستا
است که  نیمهم ا اريبس ارينکته بس یبحث به نظرم الزم است. ول يرسازیز يهمه برا ها نیندارد. ا
انقالب  نیا شگامانياز پ رانیزنان ا نکهیا يانقالب گرفت. برا نیعبرت را از ا نیشتريب یرانیزن ا

بودند که در  دهيرس يا یو اجتماع یاسيس يها شرفتيپ نیتر پا را به بزرگ پشت رانیزنان ابودند. و 
دامن  ریسابقه نداشت زدند. و داوطلبانه و با افتخار رفتند چادر سر کردند و رفتند ز ريسال اخ 300

در  هک ستين یتر از همه به خود آمدند. تصادف ها زود . آندنديرا پرست یآخوند و آخوند و آخوندزدگ
 نکهیا ي. برادهند یرا زنان سازمان م یاسالم يتظاهرات بر ضد جمهور نياول 1358 بهشتیارد

به نظر من  نیاند. ا به خودشان زده يا بر سرشان رفته است و چه صدمه یکه چه کاله دندیناگهان د
و  انیشجودان از روشنفکران و شياز همه، پ شيبوده است. ب رانیزنان ا يداريعامل در ب نیتر مهم
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 درصددانقالب و  نیکردند با ا یزنان متوجه شدند که چه اشتباه گرید یاز هر گروه اجتماع شيپ
کردند  ليها چادر را تحم هم بود که آخوند يگریعامل د کیتنها عامل نبود.  نیا یجبران برآمدند. ول

از آن،  شي. چون پدنددا را یاجتماع يها تيها پروانه ورود به فعال در واقع به آن یبه زنان ول
با مدرسه  کردند یمخالفت م ها نیکه آمده بود به شهر، ا ییروستا يها و آن توده یسنت يها خانواده

 بیرا تصو يا حهیبرد به مجلس و مجلس ال يا حهیآخر شاه، ال يها رفتن دخترانشان. دولت در سال
. وضع کرد یها برقرار م آن يبرا اتمجازشان به مدرسه بروند،  دختران گذارند یکه نم یکرد که پدران

که  دندیند یمانع گرید یشد پدران سنت ليو چادر به زنان تحم يروسر یبود. وقت گونه ینبد
 يدختر هستند. برا انیدرصد دانشجو شصت سبب شد که امروز نیشان به مدرسه بروند. ا دختران

 ندارند.  یاجتماع يها تيفعال هورود ب يبرا یو خانوادگ یو اجتماع یمانع شرع گریها د دختر نکهیا

 یليتحم اضافه بهگرفتند و  یشان در انقالب اسالم که از شرکت یعبرت اضافه بهو  افتهینو يآزاد نیا
کرده است.  یاجتماع يها حرکت شرويرا پ یرانیاست که زن ا یعوامل کند یحکومت بر زنان م نیکه ا

ندارند. شما در  ريعناصر جامعه هستند، بلکه نظ نیبهتر تنها نه رانیمن با نظر شما کامالً موافقم، زنان ا
 . تر مانده عقبهستند و  یسنت شتريب یليخ یليکه زنان خ دينيب یاست م کيکشور الئ کیکه  هيترک

  است که شما  نیا کند یجالب شما که نظر مرا جلب م هاتياز توج یکیفروزنده ـ
به  ميبده تیرضا دیبلکه با ستين رانیاچاره درد  یاسالم يسقوط جمهور دیيگو یم

 ديتر بکن باز یموضوع را کم نیدر کشورمان. ممکن است ا یدمکراس یجیتوسعه تدر
  م؟يفتين اشتباه به گرانیتا من و د

 تنها نهاسبابِ  هيما را از بق یاسالم يجمهور یصرف بر سرنگون هيتک نیا نکهیا يبله، براهمایون ـ 
 دی. ما باکند یجامعه نسبتاً خوب منصرف م کیو  یجامعه معمول کیدر  ستنیبلکه از ز یدمکراس

کردن  رفصرفاً برط یاسالم جمهوري برداشتن و ـ ميشینديصرفاً به برطرف کردن مانع ب نکهیا يبجا
 دی. نخست باميشینديب ميبه آن برس ميخواه می مانع کردن برطرف از پس که آنچه به ـ مانع است

. صرفاً ميآن مانع را برطرف کن وقت آنبعد  ميبرس ميخواه یبه چه م م،یبرو ميخواه یکجا م مينيبب
در سال  رانیا مردمتجربه را  نیقرار نخواهد داد. ا يبرطرف کردن مانع، لزوماً ما را در وضع بهتر

 تر کرد. حال من اوضاع را بد شود یکه نه، م دندیو بعد د دندید یم یپادشاه میکردند. مانع را رژ 1357
 یکار ول نیمشکل است ا یليکرد. خ یاسالم يتر از جمهور را بشود بد رانیاوضاع ا کنم یفکر نم

 برالينظام ل کیباشد و  رانیک در ايجامعه دمکرات کی ياگر هدف ما برقرار جه،يامکان دارد. در نت
 تیرحکومت اکث یدمکراس ست،يدادن ن يرأ یچه. دمکراس یعنی ميبفهم دیباشد، ما با کيدمکرات

مخالفت آماده سازش هم  نيدر ع یعنی یاست. دمکراس یو اسباب دمکراس لیوسا ها نیا ست،ين
مخالف  شود یکه م یرانیا يبرا ستا ميمفاه نیتر از شگفت نیبودن. ا ییبودن. آماده مصالحه و همرا

ه الزم ها نی. و اديرس توان یم یبه همراه یحت ییدشمن نبود. دوست بود و در جاها یبود ول
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را هم وارد  سميبراليل افتیما مفهوم و فرا نکهیحاصل نخواهد شد مگر ا نیا یاست. ول یدمکراس
است در حکومت بر  یانسان امعهحق ج ی. دمکراسیحق فردِ انسان افتیفرا یعنی. ميبکن یدمکراس

است که  ی. حق برابر انسانها نهياست در همه زم یحق فرد انسان براليل شهیاند ای سميبراليخودش. ل
مجلس. ما  ندهیدادن به نما يو رأ یدارد که دمکراس تيهمان اندازه اهم   نیگرفت. ا شود یازشان نم

است.  یآن فرد انسان هياست. اصل قض هيقض رعف ها نیمجلس. ا ندهیبه نما يرأ يرو مياش رفت همه
 نی. ما اگر اشود یمو اتفاق آراء؟ نه ن تیاکثر يفرد را هم ازش گرفت؟ با رأ کیحقوق  شود یم ایآ

. اول میبگذار یگام در راه دمکراس ميتوان یم وقت آن م،يو احساس بکن ميمفهوم و حالت را درک بکن
خب، تمام شد رفت. و  م،یفرق دار باهم دی. فقط در عقاتمن اس نيع يگریرا شناختن: د گرانیحق د

 موقت است.  هم آنکه  اورم،يب تیبه اکثر يرأ نکهیبر او ندارم، مگر ا یتیمز چيه

  در  یکه تا زمان تحقق دمکراس دیيمن بگو يساده برا یليخ ون،یهما يآقافروزنده ـ
  م؟یو چقدر زمان الزم دار میما چقدر فاصله دار رانیا

 ام.  نکرده نييخودم تع يبرا یمن اصالً زمان دانم، ینمهمایون ـ 

  دو کوشش در جهت مختلف است ها نیافروزنده ـ 

که  میدياست. ما اول فهم ینکته مهم نیا شود؟ یچگونه حاصل م می. سقوط رژستيننه همایون ـ 
که اصلِ کار  ميمانع را برطرف کن نیا ميخواه ی. حال مميبرس ميخواه یو به کجا م ميخواه یچه م
 است. 

 اريبس خواهد، یرفتند دنبالش و نشد. بوش نتوانست و اوباما هم فعالً نم يا را عده یخارج یلشکرکش
است که  يشعار نینخواهند، ا رانیو انقالب هم اگر مردم ا امياست. ق یمنتف فعالًخوب. خوشبختانه 

 نیاست خالف ا ادهاتفاق افت رانیسال در ا 30 نی. آنچه که در اهودهياند و ب داده رونيسال در ب 30
 نیا ميتوان یطور م. خب، چستنديالاقل فعالً ن گریانقالب د کی. مردم در حالت کند ینظر را ثابت م

 یعنی. یاسالم يدرست خالف جمهور يزيبا متقاعد کردن مردم و گرواندن مردم به چ م؟يکار را بکن
جهان  یقدرت نظام نيپنجم گفتند یرا که م یپادشاه میرژ شيسال پ 30گفتمان  رييکه تغ طور همان

بود، شکست  رانیبه نام ا کایآمر دالر فقط در خزانه ارديليم 13اسباب و پول و درآمد،  همه آناست، با 
هر  ای اشتباه بهحال  ران،یگفتمان بود. مردم ا رييتغ ،شمار یباز ضعف شاه و اشتباهات  ريداد، حال غ

گفتمان ارائه  نیرا درست خالف ا يزيچ دیبا ما. یاسي. مذهب سیگفتمان کیچه، رفتند به دنبال 
گفتمان  نیا رييبه تغ کند ی. آنچه که کمک مافتد ید ماتفاق دار نی. و ارندیبپذ آن راها  و آن میبدار

کار را  نیا دبخشيام اريبسطور  به دارند رانای در حال ـ رونيب يرفتار خود ماست. اگر ما در فضاها
سهم  دیما هم با یول ستيما هم ن يبهتر است و اسباب سربلند اهم وضعشان از م یليو خ کنند یم

. خالصه ندیبه آن فرا ميکن یمورد، کمک م نیدر ا ميباش یسرمشق مينبتواـ  ميخودمان را داشته باش
 يبرطرف کردن جمهور يو هم برا ،ییبه آن هدف نها دنيرس ياست که هم برا نیمنظور من ا
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 رانیدر ا آن راو  ميرا در خودمان پرورش بده یدمکراس گفرهن نیالزم است که ما ا ،یاسالم
 . شود یدارد م رانیکار در ا نی. و اميگسترش بده

  است.  رانیرشد در ا طیاز شرا ينوآور ،که توسعه دیشما معتقد ونیهما يآقافروزنده ـ
شاهد رشد  یاسالم يجمهور تيما در مقابل در پناه حاکم یمطلب درست است ول نیا

 دیرا چگونه با یتضاد و دوگانگ نی. امينادرست هم هست يو توسعه خرافات و باورها
  شت؟قدم به جلو گذا دیحل کرد؟ چگونه با

حکومت و کمک  قیعالوه بر تشو نکهیا يرا گرفت. برا شیفعالً جلو شود یخرافات را نمهمایون ـ 
و  تيمحروم ،يزچ همهاز  یگ بهره یب ليمردم به دل کند یکه به گسترش خرافات م يا العاده فوق

بخصوص نقش  ،یقادات مذهبخرافات و اعت نيب یبه خرافات. ول آورند یم يروزانه رو يها يگرفتار
 شان یبستگ یاند ول شده تر یسال خراف 30 نیا یدر ط نکهیبا ا رانیتفاوت گذاشت. مردم ا دیآخوند، با

 اريبس شان یاسيروش س نييکمتر شده است. نقش مذهب در تع یليخ یمذهب گاهیپا مراتب سلسلهبه 
هر چند از  ميخرافات را تحمل بکن میربه ما. ما فعالً ناچا کند یکمتر شده است و آن کمک م اريبس

شان  ها مشکالت حرف نیکه مردم روشن بشوند که با ا ميبکن یو سع ميچشم بپوش دینبا يروشنگر
است که  نیا کند یکمک م ما آنچه که به یماست. ول یحل نخواهد شد. آن جزو مبارزه فرهنگ

سفره و  هکه ب یاعتقادات ي. مردم رووجه يچه به. ستين يآخوند میخرافات فعالً مانع مبارزه ما با رژ
 بودند.  وقتی یک. ستنديحکومت ن نای طرفدار ... دارندحضرت عباس و

  کی يسو به رانیا ایآ د؟ينيب یرا چگونه م رانیامروز ا طیشرا ونیهما يآقافروزنده ـ 
 اتفاق خواهد افتاد.  رانیدر ا یجینه، توسعه تدر ای رود؟ یانقالب م

 کیرا صرفاً در  یاسالم ياست که شما برطرف شدن جمهور نیپرسش ا نیا اشکالهمایون ـ 
از  ن،ي، در پهنه کره زمطرف ینابه  80ساله گذشته، از دهه  30. با توجه به تجربه دينيب یانقالب م

 هب ها میدر رژ یاساس راتييو پرتغال، معتقدند که نه، تغ اياسپان یو حت یتا آلمان شرق نيپيليف
انقالب سرنگون  کیفقط با  ستيهم الزم ن یاسالم يناگون ممکن است و جمهورگو يها صورت

انفجار و از انفجار از درون وجود دارند و  ،يدگیپاش ازهم ،یفروپاش لياز قب یگوناگون يها بشود. واژه
 يجمهوراست که نفس  نیماست ا يدواريو ام ی. آنچه که باعث خوشوقتافتند یاتفاق م ها نیهمه ا
 یسخن چيه یاسالم يجمهور یعنیدارد به شمار افتاده است.  رانیمردم ا يکه برا یاز سخن یاسالم
 رانیرا مردم ا نیفاجعه بوده است. ا رانیا يجز برخورداران ندارد. و برا یگروه اجتماع چيه يبرا
نداشته  گفتن يبرا یسخن یعنیرا از دست بدهد،  اش تيجهت مشروع نیکه از ا یمی. رژدانند یم
 ییضربت نها نیاست. ا ییاش به شمارش افتاده. منتظر آن ضربت نها که نفس دهد یشد، نشان مبا

و از  فروبپاشد یاسالم يکه جمهور بسا چهو نه لزوماً با انقالب.  شود یمختلف وارد م يها به گونه
 نیارد اما و یاست. ول ادیز یلياحتمالش خ نیبرود و ا نيخودش از ب ینيسنگ ریو ز ،یزدفروبرداخل 
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برسد و  وقتی یک دیاست. شا رونيما ب یاز حدود دانش کنون نکهیا يبرا میبشو ميتوان ینم اتيجزئ
 شیها به شماره افتاده است، سال یاسالم ي. بله، نفس جمهورستين اآلن یول مينيبب آن را یروشن به

 يرو یاسالم يهوردر جم يرييتغ ر. و هستيدر برابرش ن گریدراز د ندهیشمرد، و آن آ شود یرا م
 . دهيرس انشیبه پا میرژ نینخواهد بود. ا میرژ نیبدهد ا

  کشاکش با تجدد نظر مرا به خود جلب  صدسالکه در کتاب  یاز نکات یکیفروزنده ـ
درش  يا تازه یاسياخالق س دیبا رانیا نکهیبه ا ديکن یاست که اشاره م يا کرد، نکته

  د؟يبده حيرا توض یاسياخالق تازه س نیا يها یژگیبکند. ممکن است و دايرشد پ

 هيحکومت مردم در چهارچوب اعالم یعنیاست.  اش یعنوان کل نی. ابراليل یدمکراسهمایون ـ 
در  یرانیاست در جامعه. جامعه ا یپرورش ندیفرا کیاز  یناش یاسياخالق تازه س یحقوق بشر. ول

خود. اما ما دوره  يبجا خیتارسال ار هز 3-2. حال کند یم یرا ط اش یمرحله کودک ،یکنون طیشرا
است که انسان فقط به خود و به سود  يا چه؟ دوره یعنی یکودک . دورهميکن یم یرا ط مان یکودک
فقط خودشان مهم  ست،يمطرح ن شانیبرا چيز يچه د،یيها را شما مالحظه بفرما . بچهشدیاند یخود م

رفتارش  اآلنجامعه  یکلطور  به .میگو یم را نم. حاال من همه مردميهست طوري یناهستند. ما اکنون 
است هر  رانیبه آن مجموعه که نامش ا ایو  يگریبه د توجه یب هستاست. هر کس در هر جا  نیا

 ی. بلوغ عاطفمیبشو یوارد بلوغ عاطف دیاست. ما با یدوره کودک نی. اکند یم يایدبرباز دستش  يکار
و به دور از  ینگاه کردن به دور از منافع آن یعنی. گرانید گاهیو جا گرانیشناخت حق د ییتوانا یعنی

ها دارد.  به تالش همه ما اجيو احت شود یکار الزم است بشود و دارد هم م نیو ا اصطالح به ینيب نوک
نکنند مردم که دوتا مقاله نوشتند و دو  اليبکنم. خ هيموضوع تک نیا يکه رو کنم یم یسع یليمن خ

 کرف يگریاست که به د به سودشانبفهمند که  قتاًيخودشان حق دیه حل شد، نه. باتا شعار دادند مسئل
و عموم  گرانیبه سود د يکه اگر کار ميمهم است که به آن توجه بکن یليموضوع خ نیبکنند. ا
مجبورند بفهمند.  ی. ولاند دهينفهم ها یرانیعموماً ا را ینا. شود یخودمان م دیعا نیا م،يکن یاجتماع م

 بيدست در ج کسکند؛ هر  یدزدان زندگ هيبا روح تواند ینم کند یم یدر اجتماع زندگ یان وقتانس
اخالق  نیا ميتالش بکن دی. باشود ینم نیسوءاستفاده بکند. ا يگریبکند از د یو هر کس سع يگرید

 به آن دارد.  یجامعه بستگ کی ي. چون بقاميرا عوض بکن

  در جهان  یدمکراس ای. آرساند یپرسش تازه م کیپاسخ شما مرا به طرح فروزنده ـ
 . مينيب یجهان م يها یرا در دمکراس يماريب میمن سخت عال ست؟ين ماريامروز ب

نظام  نیبهتر هيبا بق سهیدر مقا ی. کامل هم نخواهد شد. دمکراسستيکامل ن ست،ين ماريبهمایون ـ 
 یعنیبکند؟  کار چه یعنیار بکند. آورد که ک وجود به یحکومت ستميس کی دیجهان است. با یحکومت

و هر روز  کنداستفاده را از امکانات جامعه ب نیجامعه است را برآورد و بهتر آن ییکه در توانا ییازهاين
 یغرب یدمکراس يرا در کشورها نشیکه بهتر یجامعه معمول کیدچار بحران و آشوب نشود. 
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طبقه  کی یعنیکه عرض کردم الزم است.  یکار بکند، آن مقدمات یدمکراس نکهیا يبرا. مينيب یم
 میدار رانیو آن را عمل بکند. که ما خوشبختانه در ا یدمکراس یواقع يکه آگاه باشد به معنا یاسيس
 هماست. من معتقدم که جامع یرناپذ اجتنابو سرنوشت  مينيب یم میهم دار رانیا رونيو در ب مينيب یم
 کی کایبه اروپا را دارد. مخصوصاً اروپا. آمر دنيتعداد رساس گر،ید يها جامعه یلياز خ شيب یرانیا

 شهيبهتر که دور است. ما هم یجهات کیاز  دیاز ما دور است و شا یلياست و خ يگریجهان د
 یلي. من خها ییاز اروپا میاموزياست که ب نیکار ا نی. بهترمیا اروپا بوده یاسيو س يمعنو هیهمسا
 دیبا یرانیو روشنفکران ا یرانی. جامعه اميدر سده هجدهم توقف کن دیها با ام که مدت کرده ديتأک

 و توقف کنند و بخوانند و بشناسند و عمل بکنند.  اندازنديها بار ب بروند در سده هجدهم و مدت

به نام پدر  تي. آدام اسمتياقتصاددان است. آدام اسم کی ايدن یاسيس لسوفيف نیتر بزرگ
. ستين طور ینا وجه يچه به. شده شناخته ...و ختهيو افسارگس يختههارگسم داري یهسرماو  يدار هیسرما
سود ريمنفعت و غريکرد و به عنصر غ ديتأک استيرا در س یبلوغ عاطف تياست که اهم یکس نياو اول
از سود  شياداره خودش ب ي. جامعه براگذرد ینم یدر جامعه توجه کرد. جامعه با سود شخص یشخص
 . میريبگ ادیرا  ها نیا دیاقتصاددان. و ما با عنوان بهو  ديرا فقط او فهم ها نیالزم دارد. ا یشخص

  یجامعه مدن کی ییشناسا يامروز برا يها شاخص ون،یهما يآقافروزنده ـ 
 نهيدر زم Grass roote يوجود دارد. توجه به حقوق بشر، رشد نهادها یافته توسعه

در  شود، یم دهید رانیعالئم در ا نیامردم. امروز  یاسيو مشارکت س یمسائل دمکراس
مردم و  یهنگفت اريبس نهیهز ابلش. اما در مقرانیدر ا Grass roote يمورد نهادها
آنچه که  نيواقعاً ب ایاعدام. آ و گاه. زندان، شکنجه پردازند یم نهيزم نیفعاالن در ا

  هست؟ یتناسب شود یکه پرداخت م يا نهیو هز افتد یاتفاق م

دارد.  نهیها هز کار نی. به هر حال همه استيچ نهیمنظورتان از تناسب با هز دانم یمنهمایون ـ 
اند بپردازند.  پرداخت. و آماده نهیهز دی. باديها رس هدف نیو نشست و به ا ديپر قو خواب يرو شود ینم

ضر است حا کند یمکار را  نیکه دارد ا يا یاجتماع هیآن ال یعنی رانیاست که مردم ا نینکته مهم ا
جهت است که موفق خواهند شد.  ني. و به همترسد یو نم شود یرا بپردازد. و خسته نم ها نهیهمه هز

 مشانیجا تقد چي. هاند دهيرس جهيبه نت ها نهیهز نیبا پرداخت ا کيدمکرات يها جنبش ايدر تمام دن
. حق بههم  دیشا . ونشناختاصالً قدر  یشد، کس میاز آن تقد یقسمت کیکه  رانینشده است. در ا

و اصالً  پردازند یرا هم م شی. و بهارنديگ یاند و دارند هم م گرفته حال تابهگرفت.  دیبا م،یندار یمیتقد
 بود.  دینبا اش نهینگران تناسب هز

  جالب کتاب شما که توجه مرا جلب کرد، در يها از فصل یکی ون،یهما يآقافروزنده ـ 
 رانیدر ا شرفتهيالعاده پ طرفدار عدم تمرکز فوق است. شما رانیمورد عدم تمرکز در ا

  مـسيکه از فدرال دـرس یم به نظرم ود،ـش یم مـسيبت از فدرالـصح یوقت ی. ولديتـهس
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  چرا؟ د،يترس یم سمي. از فدرالدیوحشت دار

نواختن سُرناست از سر گشادش.  سميفدرال نکهیا يمخالفم برا سميبا فدرال شدت بهمن همایون ـ 
جمع  باهم ندیايب ،یپراکنده و جدا از هم یاسيس ییها تيها و ماه واحد نکهیعبارت است از ا سميفدرال

به نام دولت فدرال، و هر کدام کار خودشان  ،يرا واگذار کنند به واحد مرکز اراتشانياخت یبشوند، بخش
از  رانیشدن، ا تکه تکه انیبشود تا بعد بتواند فدرال بشود. و در جر تکه تکه دیاول با رانیرا بکنند. ا

. شود یکه فدرال نبوده است، فدرال نم ي. کشوردیآ ینم دیاز کشور واحد پد سميخواهد رفت. فدرال نيب
 یو حت ک،یشده باشند. مثل عراق، بلژ دهيمختلف به هم چسب يها کشور اصالً تکه نیا نکهیمگر ا

در فدرال شدن دچار  یها هم حت . آنشد یکی یسيو انگل يفرانسو يروهايمثل کانادا. کانادا توسط ن
بوده است. شما نگاه  کپارچهی شهيفدرال نبوده و هم وقت يچهکه  يمشکل هستند چه برسد به کشور

 د،يرا فدرال کن ها نیا دي. حاال شما اگر بخواهاند شدهبنام ذکر  رانیا يها سال تمام استان 2500 د،يبکن
 ننديو صحبت کنند و بب ننديباهم بنش ندیايجدا شدند دوباره ب ی. وقتديرا از هم جدا کن ها نیا دیاول با

  !کار هست؟ نیبه ا یبکنند. چه ضرورت دیکه چکار با

است که عرض کردم. عدم  يزيهمان چ   درست اش یمعن سمياست، فدرال يگریتمرکز، بحث د عدم
 ضرورت بهدند، بعد بو يقو وقتی یککه  ییمثل تمام کشورها ران،یهست، مثل ا یحکومت یعنیتمرکز 

را  يحکومت مرکز اراتياخت نندينش یم ندیآ یم ،یتوسعه کشور و دمکراس ضرورت بهاداره کشور، 
از مرکز ناکارآمد است.  يزچ همهاداره  نکهیا ي. برایاستان يبه واحدها دهند یم آن رااز  يارمقد
خودشان  يمردم دِه کارها است که تر کيآن دمکرات یهست نه لزوماً ول يهم تا حدود کيردمکراتيغ

. فهمند یها مسائل خودشان را بهتر م کار را بکند. چون آن نیمرکز استان ا نکهیرا خودشان بکنند تا ا
 دیهم نبا ی. بعالوه با حقوق فرهنگميدان یو الزم م میندار یمشکل چينظر ما با عدم تمرکز ه نیاز ا

 دیو بخواند و انتشار بدهد. نبا سدیبنو یبه هر زبانحق داشته باشد  دی. هر کس باميداشته باش یمخالفت
 است.  کپارچهیکشور  یرا گرفت. ول ها زيچ نیا يجلو

  ديکن یم هيرا توص سميفدرال يگریواژه د کیشما با فروزنده ـ . 

 است شده شناخته فیتعر نیاهمایون ـ 

  یکه زمان ديکن یرا فکر م کایآمر متحده یاالتادر  سميشما نوع موجود فدرالفروزنده ـ 
  قابل عمل باشد؟ رانیدر ا

تا از  13بودند.  سياز قرن شانزدهم مستعمره انگل کایآمر متحده یاالتا نکهیا يهرگز. براهمایون ـ 
به هم نداشتند و همه هم وصل بودند به  یربط چيکه هر کدام اداره خودشان را داشتند و ه االتیا نیا

مستقل  ميخواه یگفتند ما م ها نیشان بود. ا هم پادشاه همه سيگللندن. پادشاه ان س،يانگل يامپراتور
. شروع کردند ميمتفقاً از خودمان دفاع بکن دیگفتند ما با ها نیحمله کرد و ا ها نیبه ا سي. انگلمیبشو

 13 نیا يروهايفرمانده کل ن نیکردند )جرج واشنگتن( گفتند ا نيينفر را تع کی. باهم يبه همکار
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مستقل،  التیا 13. ميبده ليتشک ومتحک کی ميخواه یگفتند که خب، ما م يروزيپ کشور. بعد از
 رانیرا درست کردند. در ا کایحکومت فدرال آمر کیو  ونيفدراس کیآمدند در کنار هم  ریناگز
 . ستين طیشرا نیا کدام يچه

  ميرس ینم جهيبه نت یستيمبابر سر واژه  نکهیمثل افروزنده ـ 
 . گفت در آغاز کلمه بودميستیا یم حتماًهمایون ـ 

  امروز حکومت ميها در توافق در کجا باهم مينيبب ديدرست است اجازه بدهفروزنده ـ .
 یاراتيبر سر اخت میا نشسته یرانیدو ا عنوان بهو من و شما  شده ساقط یاسالم يجمهور

 ای. آميستهم ه رانی. از دو نقطه اميکن یبحث م باهمداشته باشند،  توانند یکه مردم م
انتخابات  کیمختلف حق دارند که در  يها که مردم استان ميرس یاعتقاد م نیما به ا

  ر؟يخ ایآزاد استاندار خودشان را انتخاب کنند 
 بله. همایون ـ 

  و  ياستان حق دارند که مسائل مربوط به توسعه اقتصاد کیمردم در  ایآفروزنده ـ
  ر؟يخ ای رنديبگ ميدارد، خودشان تصمن یاستان را که جنبه توسعه مل یاجتماع

 بله. همایون ـ 

  خودشان  یمجالس استان يخودشان را برا ندگانیمردم حق دارند که نما ایآفروزنده ـ
 ستميخودشان که تابع س ییقضا ستميمردم حق دارند که در س ایانتخاب کنند، آ

باشد  رداشتهحضو شکلی یکبه  دیکه با يا کشور هست اگر عناصر منطقه یکل ییقضا
 کایکه در آمر یینهادها نيمثل هم شده شناخته کيحرکت دمکرات کیاز آن بر اساس 

  ر؟يخ ایوجود دارد، دخالت بکنند 
 یانسان مرتکب جرم التیا کیدر  کایمثل آمر شود یباشد. نم یکی دینه، قانون کشور باهمایون ـ 
شده  يجور نیچون ا کای. آمرشود ینم نیااش کنند.  حبس گرید التیرها کنند و در ا   بشود، او را

 است.  یقانون محل ياجرا یباشد. ول یکی دیبکنند. قانون با يکار توانند ینم

  یو اجتماع یو فرهنگ یاسيس ريگ ميتصم يها تيدر مورد انتخاب شخصفروزنده ـ 
 ستميس نیدر ا ایکه مورد نظرمان هست، آ ییقضا ستمي. در سمیخودمان مشکل ندار

به او اعتماد داشته باشند  دیاستان را مردم با کیکه دادستان کل  میاعتقاد دار ییقضا
 . ريخ ای

است.  یکی یاست. قانون مدن یکی نيباشد. همه قوان یکی دیبله، عرض کردم که قانون باهمایون ـ 
 يگرید طیبا شرا گر،ید ییدرجا د،یبخر یطیشرا کیبا  ییرا در جا يا خانه ديتوان یشما نم یعنی

 . دیبخر

  دوست آن را که ـ سميمحتوا تا چه حد با واژه فدرال نیبدانم ا خواهم یمن مفروزنده ـ  
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 و تا چه حد با واژه عدم تمرکز.  شود یم کنزدی ـ منداری
در  ییهم برکنار کردن مقامات اجرا یفدرال يها ستميبه موضوع ندارد چون در س یربط نیاهمایون ـ 

 نیمجلس مؤسسان، ا يبا همکار ننديبنش دیبا دیيگو یرا که شما م ییها نیاست. ا جور یک یالتیهر ا
ک ملت یکشور است؛  کیاست که  نی. اصول اکنم یمطرح ماینجا  کنند. من اصول را نييحدود را تع

صحبت کند که همه  زبان یکبه  دیاست، همه کشور با یرسم زبان یکقانون است؛  کیاست؛ 
 کيدمکراتطور  به ها و استان نيب شود یم ميتقس يحکومت مرکز اراتياخت یرا بفهمند، ول گریهمد

شان داده  به اراتياخت نیو ا کنند یمردم مقامات را خودشان انتخاب م یعنی. شود یم ميهم تقس
و  يمکارکنآن  يرو ميتوان یاست که ما م یاصول نیهم محفوظ است. ا ی. حقوق فرهنگشود یم

 ندارد.  یاً معنواقع اآلنآن  اتيجزئ يصحبت رو

  است، شما درست  یمعن یبشوم چون ب اتيوارد جزئ خواهم یمن هم نمفروزنده ـ
عدم  عنوان بهمختلف  يها شما با واژه حق انتخاب مردم در استان ی. ولدیيفرما یم

 . دانند یم سمياز فدرال یرا ناش نیا يگریدر مقابل، عده د یول دیشو یتمرکز مواجه م
 رنديگ یم دهیمخصوصاً ناد ایو  دانند یرا نم سميفدرال یمعن ایاست که  نیآن ا ليخب، دلهمایون ـ 

 . یمنافع خارج ای نميب یم یخارج دست یک ایمن  سم،يفدرال يها شیگرا نیپشت تمام ا اًيثان

  به  دیکشور با کیکه تمام اسناد در  ديکن یاشاره م يا نکته کیشما به فروزنده ـ
  بشود. چرا؟ هيته زبان یک

را از مجلس  یقانون کی ی. شما وقترديقرار نگ دیآن مورد ترد تيرسم نکهیا يبراهمایون ـ 
 ...ديگذران یم

  ؟يا زبان منطقه یکیو  یزبان مل یکیبشود،  هيبه دو زبان ته دیچرا نبافروزنده ـ  
 ین اساسقانو د،ينياست. بب زبان یکبا  تيبشود. رسم هيته تواند ینه، آن به صد زبان مهمایون ـ 
. گریآن را ترجمه بکند به صد زبان د تواند یم یهمه بفهمند. هر کس دیباشد. با زبان یک دیمملکت با

 باشد. همه بفهمند.  زبان یکبه  دیقانون تجارت با دي. فرض کنستيمهم ن

  به  تواند یم ایبرگزار بشود  یبه زبان فارس دیبا ایآ جانیآذربا یالتیمجلس افروزنده ـ
  شان هم باشد؟زبان خود

 . خواهد یکه دلشان م یبه هر زبانهمایون ـ 

  چه؟ مصوبات آنفروزنده ـ  
آن اعتبار دارد که در همه کشور  یمتن فارس یکنند، ول هيش را ته یممکن است متن ترکهمایون ـ 

 مصوبه مجلس من است.  نیکه ا دیبگو یجانیاعتبار داشته باشد و آذربا جا همهاجرا بشود و در 

 جانیدر آذربا یباشد. ول یبه زبان فارس دینظر شما کامالً درست که با نیازنده ـ فرو 
  بشود؟ هيته يبه زبان آذر یو علم یمدارک و اسناد رسم دیچرا نبا
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سراسر  يدارد و برا یاست که آنچه جنبه رسم نی. نکته من امیندار یرعلميو غ یعلمهمایون ـ 
خب، به هر  یلياست، خ یآنچه سراسر محل یه بفهمند ولباشد که هم زبان یکبه  دیکشور است با

 د،یسخن بگو خواهد یم يآذر ای يباشد. در فالن دِه، کدخدا به زبان کُرد تواند یبخواهد م یزبان
 یو حقوق ییقضا ي. هزار گرفتارآورد یم شيپ یدگيچيپ یلياستان، خ ای. مسئله اداره کشور دیبگو
 ن و ساده کرد. روش دیرا با ها نی. اآورد یم شيپ

  شده داده رانیا هیتجز يکه برا ییبه آوازها يادیز تيشما بالفاصله اهمفروزنده ـ ،
 ...ديده یم

 . کنم یمبالغه نم چيمن دستم در کار است و ههمایون ـ 

  توجه  نیا نتون،يدر زمان کل کا،ی. در خود آمرديکن یمبالغه م میگو یمن نمفروزنده ـ
 اصوالً یدارم که شما زمان ادیبه  یکردند. ول دیيرا هم تأ ییها شد و بودجه ادیز یليخ

 کیبه  شتريها کردن ب حرکت نیدر اثر ا رانیا هیکه صحبت از تجز دیمعتقد بود
  . چرا؟ديرانامروز نگ یاست ول هيشب یشوخ

 اريو بس یافته سازمانکوشش منظم و  کیکه  دمیآمد. د شيکه پ یتحوالت نيهم يبراهمایون ـ 
بکند و  دايپ گرید یمعن کی سميعوض بشود؛ فدرال ميمفاه نکهیا ياست برا انیدر جر شده یهغذتخوب 
 یليخ شیگرا کی دمی. ددیايبرود کنار و ملت ب تيبعد مل د،یايب تيقوم برود کنار مل فتد،يجا ب

در عراق  یمحل يها باکو و حکومت يو جمهور هيرا از ترک یدر حال رشد است. دست خارج یخطرناک
کار  دمیدـ  دانستم یم رانیدوست ا شهيرا هم لاسرائي من چون ـ ليو متأسفانه اسرائ ها ییکایو آمر

بکند.  دايگسترش پ تواند یم سرعت بهآتش است و  کیموضوعات مثل  نی. بعد هم ارديگ یدارد باال م
 ياستراتژاست که من در  ییشد تا آنجا فيآن کنترل ضع نکهیا محض به یکنترل است ول ریز اآلن

 يجمهور یسرنگون يامدهاينگران پ شدت به اآلنکردم. من  یدنظرتجد یاسالم يمبارزه با جمهور
 طیو در آن شرا دیايهزاران دست منتظر است که ب نکهیا يهستم. برا رانیا تياز نظر تمام یاسالم
دو سه سال نگران شدم. من در طول  ارياست که بس نی. افتديهمه جور اتفاق ممکن است ب یبحران

 گرید چيز يچه گری. درانیشد: حفظ ا نیمن اصالً آمد و ا تیتر شدم. و اولو نگران طور ينهمگذشته 
 ستين

حفظ بشود.  رانیا دی. اول باستيهم ن یاسالم يجمهور یسرنگون ست،ين یدمکراس اآلنمن  تیاولو
من،  ينکته مهم برا نيلسرنگون بشود. او یاسالم يبشود و البته بعد هم جمهور یدمکراس دیبعد با
 است.  رانیحفظ ا

  دیيفرما یشما م نکهیا ي. براديکن یمرا سردرگم م دیشما دار ونیهما يآقافروزنده ـ 
سال  50 دیباشد و شا رانیدر پرتو حکومت موجود در ا رانی. اگر حفظ ارانیحفظ ا

 ...را حفظ کرد رانیوضع نام ا نیهم با ا گرید
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از صفحه روزگار  رانیتا ا ،یکشور بماند، با هر وضع کی عنوان به رانیا دهم یم حيمن ترجهمایون ـ 
 محو بشود. 

  است که به تحول  یآدم کی ليتحل ای گراست یملآدم  کی ليتحل نیا ایآفروزنده ـ
  ی...دمکراس

 یبه دمکراس رانیا هیتجز نکهیا ي. براکنم ینم یها قاط حرف نیرا با ا یمن دمکراسهمایون ـ 
 نیاست؟ در ا یآن دمکراس يکجا دينيشد. بب هیتجز يشورو د،ينيبب دي. نگاه کندينجامنخواهد ا

که  ديکن یم الي. شما خها ايدست ماف افتد یم رانی. اايدست ماف افتد یچه؟ م یعنی یها دمکراس کشور
و  یو سرکردگان نظام ها ايهمه دست ماف ر،يخ نستر؟يوست م شوند یم رانیا شده یهتجز يها همه تکه

نگهداشت. ما  دیکشور را با نینه، ا یببرد، ول تواند یم خواهد ی. هر که هر چه مافتند یدست راهزنان م
 . ميکن ینم شیها و ر یما داشته نگهکشور را  نیهزار سال ا 3

  دينيب یبه عدم تمرکز را م لیتما ت،يشما از دوران مشروط ون،یهما يآقافروزنده ـ .
باره  نیما روشن بشود، ممکن است در ا نندگانيندگان و بشنو يبرا شتريب نکهیا يبرا

  د؟يبده يشتريب حاتيتوض
 اريخواندم، بس آن راکامل طور  به شيسال پ کیکه من  یتیو وال یالتیا يها قانون انجمنهمایون ـ 

نکته را به  کی ی. ولستيدر آن ن سميهم از فدرال یعدم تمرکز و نام ياست برا یقانون خوب اريبس
و  م،يکن یحقوق بشر م یجهان هيرا موکول به اعالم يزچ همهما  یاست، وقت نی. نکته مهم امیبگو شما
 سميکنار. فدرال رود یم یکل به سميآن و منشور سازمان ملل متحد هم جزو آن است، فدرال يها ثاقيم

مده. حقوق بشر آ یجهان هيدر اعالم نیعدم تمرکز حق اجتماعات است. ا ی. ولستين کس يچهحق 
 ها بنا شده.  کشور تيتمام ياتفاقاً منشور سازمان ملل متحد رو

  کشور  کی رانیا نکهیاز ا ديناراحت هست اريشما بس ون،یهما يآقافروزنده ـ
 ایاست. آ یکشور اسالم کی رانیکه ا ديتر از آن هست است و ناراحت يا انهيخاورم

  دم؟يدرست فهم
 ها نیابتذال است. من در هر سه ا آزارد، یم یاز همه در زندگ شي. آنچه مرا بزارمياصالً بهمایون ـ 

بودن و در  يا انهيبودن، در کشور خاورم ینه در اسالم بلکه در کشور اسالم نم،يب یم یابتذال کی
 يامروز ختهياز سطح انسان فره تر نیيپا ها نیمبتذل است. ا قتاًيحق ها نیبودن. ا یسوم جهانجامعه 
 است. 

  بودن مترادف است با ابتذال و  يا انهيکه خاورم دیشما معتقد یعنیفروزنده ـ
  ؟یماندگ عقب

 یکشور اسالم یعنیهم هست.  یکه اسالم یسوم جهانکشور  یعنی ؟يا انهيچه خاورم یعنیهمایون ـ 
مسلمان ريمردم غ م،یمردم مسلمان دار رانیاز هم جدا دانست. ما در ا دیرا با ها نینه مردم مسلمان. ا
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ها.  مثل همه جامعه میمعتقد دار ريمردم غ ،هم وارد کرد یخوب یلخي اصطالح حاال اوباما بقول م،یدار
 يکشور کی. ما ميستين یبد است. ما کشور اسالم نی. امیيآ یبشمار م یکشور اسالم کیما  یول

 است.  شرفتيپ يگام برا نياول نی. چون امیشو ینم فیتعر نیکه با د ميهست

  شده.  یاسيس اتيواژه وارد ادب نیسال ا 30 نیاست. در ا یواژه ساختگ نیافروزنده ـ
 … قبالً ما

. رود یبکار م یکه در اواخر قرن نوزدهم در آثار ادب دينيب یشما م یاسالم يکشورها نینه، اهمایون ـ 
آمدند، شما  وجود به یاسالم يکشورها نیشد و ا یمتالش یعثمان يامپراتور یمخصوصاً از وقت

دهه دوم سده  یعنی وقت آنبودند. از  یو نه حکومت عثمان تيحاکم ریز ها نیا وقت آنتا  دينيب یم
نبود،  یعثمان يامپراتور گریآمدند. د وجود به نکهیا يمعمول شد برا یاسالم يکشورها ستميب

 کی. حاال ما با يها ملحق شد و رفت تا اندونز بودند که کشور پاکستان هم به آن یاسالم يکشورها
 ی. و وقتگذرد یسال از عمرشان م 90 ایکه هشتاد  ميروبرو هست یاسالم يبه نام کشورها يا دهیپد

 است.  یشوربخت يايسرتاسر جغراف قتاًيحق ديکن ینگاه م ايجغراف نیشما به ا

  را از چنبره  رانیکه چگونه ممکن است ا ديمن روشن کن يبرا ونیهما يآقافروزنده ـ
  خردمند خارج کرد؟ يرهبر کیبدون  يا انهيخاورم يکشورها نیا

لغت  ياست که رهبر نیکه افتاده است ا یاتفاق کی رانیچه؟ در ا يبرا يرهبرهمایون ـ 
بکنند  توانند ینم يو کار رسند ینم ییکشور بجا کیمردم  نکهیا یعنی ياست. رهبر يا کننده گمراه
. ستين طور ینا. نه دیکه با ییند به آنجابکند برسا يرا رهبر ها نیکه ا شود یم داينفر پ کی شهيهم
است که خود جامعه حرکت  یجامعه وقت یجامعه است. مراحل پختگ کی نیو آغاز یمراحل کودک نیا
به جامعه.  کیاست در  یاسيآن گفتمان مسلط. گفتمان، بحث مسلط س یعنی. و خود جامعه کند یم

 یاسيمسلط بشود به بحث س ين امروزگفتما کی دیاست. با نيمن اصل آن است. چگونه؟ هم نظر
 مياست. اگر ما بتوان ياست، آن مهاجرت معنو نيهم نی. و اجزاء اافتد یاتفاق دارد م نیا ه. کرانیا

آدم  کی مسلمان مسلمان، نه ی ـاسالم هيو روح يا انهيو خاورم یسوم جهان هيخودمان را از روح
 ستنديمتوجه ن ها یليچون خ ميکن کياز هم تفک دو را نیا دیو با گریآدم د کی یاست، اسالم يگرید
اگر  ی. ولمیبشو کمیو  ستيبود که وارد جهان قرن ب ميآماده خواه وقت آن میجدا بشو ها نیاگر از اـ 

اندونزي ـ  تا مراکش ـ از ميبکن فیو تعر ميبکن یتلق یکشور اسالم عنوان بهقرار بشود که خودمان را 
 ميلحاظ هست يارياز بس همتأسفان که ميشد که ما کشور جهان سوم باشاست. اگر قرار با نياوضاع هم

 یمان پست همت یعنی. نیيپا دیآ یم مان يها اريمع یعنیخواهد بود.  ني( اوضاع همی)از لحاظ اجتماع
 دیبرو ندیگو یم نکهیا ای م؟يکه ما بهتر از آن باش ستي. آخر مصر چمی. ما مثالً از مصر بهتررديگ یم
 دی. باکند یم سهیها مقا تر نیيآدم خودش را با پا د؟ينيب یکستان چگونه است ما چگونه. مپا دينيبب

و  یمعن یحرف ب نی. که البته امیژاپن دوم بشو ميخواست یم یوقت کیتر برود. ما  مان باال نگاه
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 نیتر کیکه نزد یکره جنوب ی. حتشود یژاپن دوم نم يا جامعه چيما، بلکه ه تنها نهبود.  کننده گمراه
 تنها نهمهم است. ما  یليخ نیتر برود. ا از ژاپن جلو خواهد ی. مبشودژاپن دوم  خواهد یاست به ژاپن نم
را  اش یالزم است منتها معان اريبس يمهاجرت معنو نیبنگالدش دوم. ا میحاال شد م،یژاپن دوم نشد

 نیا اش یمعن وجه يچه به م،ياشکه ما مسلمان نب ستين نیا اش یمعن وجه يچه به. ستيچ ميبفهم قاًيدق
خارج  انهيچون از خاورم ميبدان انیيو خودمان جزو اروپا مينقشه بکش کی رانیا رکه ما دو ستين
آن  ،یآن سازمان اجتماع ه،ياست که آن روح نیش ا ی. معنستين طور ینا وجه يچه بهنه  م،یشو یم
 . رانیبه ا میاورياروپا را ب یفرهنگ یرساختز

  را  ديتأک لی. دالديکن یم ديتأک يریپذ تيمسئول يرو یليشما خ ونیهما يآقافروزنده ـ
  د؟یيبفرما انيممکن است ب

و عوض  دهند یم يبه هر حال مردم رأ د،يکه گفت یمسائل و مشکالت نیاوالً با همه اهمایون ـ 
است که پول  نیا اکی. اما مشکل آمرافتاد یاتفاقات نم نی. واال اکنند یم تياگر احساس مسئول کنند یم

 چارچوبقائل هستند که در  ها نیکه ا يآزاد يدارد. رو استيدر س یاساس و گاهمهم  ارينقش بس
آورده است که  وجود به یستميبکند، س تواند یم يهمه هست و هر کس هر کار يبرا يقانون آزاد

است که  نیمعمول است. ارا بپردازد. که در اروپا  یاسيو احزاب س ها دایکاند نهیدولت هز گذارد ینم
که  کایمجلس آمر ندهینما کیکنند.  نيرا تأم ها نهیهز یافراد، مردمان معمول ،یبخش خصوص

ها هم  روز انتخاب پول جمع بکند. سناتور ياز فردا دیبا شود یانتخاب م بار یکمتأسفانه هر دو سال 
را  استيمسلماً س نای ...و يجمهور استیو معاون ر يجمهور استیر يداهایکاند ی. حتطور ينهم

ها هم  جا یلي. خکنند یم نييها تع پولدار ندیگو ی. که مآورد یم وجود بهتوطئه را  يو تئور کند یفاسد م
خواه،  يکه احزاب دمکرات و جمهور مينيب یکه سر باز کرد، م یافتضاح مال نیا ند،یگو یراست م

مؤسسات بزرگ از  نیا نکهیا يبرا ارکردندک باهمهم، چقدر  ندگانیبخصوص در سنا، و در مجلس نما
 تيشان مسئول . همهياورنددربپول  توانند یآزاد بشوند و دستشان باز بشود و هر چه م یهر مقررات

که من  يا توطئه يفرق دارد با تئور نی. ارنديگ یپول م ها نیدائماً از ا نکهیا يمشترک دارند برا
فرض با منطق و اصول و  کیکردن  نيجانش یعنیئه توط يمثل ما، تئور یی. در کشورهامیگو یم

در آن تونل کنار  اش يدوست مصر کیبا  انا،یشاهزاده خانم د نیکه ا دينيب ی. شما مقيمطالعه و تحق
عکاسان که پشت سرشان  لي)اتوموب يبا پاپاراتز يا است، در مسابقه یطوالن اريرود سِن که تونل بس
 ی. مسلماً هر کسشود یو او کشته م کنند ی( تصادف مرنديبگعکس  خواستند یدر حرکت بودند و م

. راننده هم مشروب خورده کرد یبود، تصادف م حرکتدر ليکه اتوموب یشتاب نیها بود، با ا آن يجا به
 بود و ثابت هم شد. 

 سيکه بله، دربار انگل سدینو یروزنامه مصر بود م نیتر مهم یآن روز، روزنامه االهرام که زمان يفردا
شخص را  نیشاهزاده خانم و ا نیرا تحمل بکند. توطئه کردند و ا يداماد مصر کیکه  توانست ینم
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قبول  ها یليخ رانیعرب هم همه قبول کردند، در ا يايقبول داشتند، در دن ها يکشتند. و همه مصر
. يفکر چيمطالعه و بدون ه چيقبول کردند. بدون ه ها یرانیا یليهم خ رانیخارج از ا یکردند و حت

 . نیا یعنیتوطئه  يبد بود، که بد بود، پس او را کشتند. تئور انایبا د سيدربار انگل که ينهم

 ست،يتوطئه ن يتئور نی. اکند یپول حکومت م کا،یمملکت مثل آمر نیکه در ا دیيشما بگو نکهیا نه
که فعالً  رنديبگ را شیجلو دی. باکند یمتأسفانه پول حکومت م کایاست. بله، در آمر تيواقع نیا

 . رسد یزورشان نم

  کرده  یجسارت نکرده يخداباشد که  نیقصدم ا نکهیبدون ا ون،یجناب همافروزنده ـ
 دايها نظرات شما جنبه نژادپرستانه پ وقت یکه بعض رسد یم به نظرم یباشم، ول

 یها نظر پر محبت به ترک ی. و حتدياز اعراب هست يطرفدار دور شدت به. شما کند یم
  ست؟ين ینژادپرست نیا اینگاه بکند. آ ابه اروپ دیبا رانیکه ا دی. معتقددیندار

 کس يچهبشوند.  یرانیا خواهند یها هم نم . عربستين یشک م،یعرب بشو دینبا نکهیدر اهمایون ـ 
داخل آدم  هياست که بق نیا یفرق دارد. نژادپرست یبا نژادپرست نیا یبشود. ول يگریکس د خواهد ینم
 میدار تفاوتمن معتقدم که ما  ی. ولستيام هنر نزد ماست. ن و هنر نزد ماست. من هرگز نگفته تندسين

ها هم تفاوت دارند،  ها هم تفاوت دارند، مغول ها هم تفاوت دارند، ترک . عربميهم داشته باش دیکه با
سد  نیتر و بزرگ ميسته نیبهتر که ما انهينگاه ما به خاورم نیا میگو ی. حال من ممیما هم تفاوت دار

پس ما  میتا چاپ کرد 350ما  شود یکتاب چاپ م 300در سال  هيدر ترک ایو  ميساخت انهيرا در خاورم
که در حدود خودمان  ميبکن سهیمقا ییخودمان را با کشورها دیحرف محمل است. ما نبا نی. امیبهتر

 یعرب يتمام سال تمام کشورها اندازه بهکه در روز  ميکن سهیمقا اياسپانبا خودمان را  دیهستند. ما با
مان  تر گرفت. ما نگاه باال دید باال گرفت. نگاه را بایهمت را با میگو ی. من مکند یعنوان کتاب چاپ م

کار  نیا دیو با پاکستان. نبا ميکن یم سهیخودمان است. ما خودمان را با بنگالدش مقا رامونيفقط در پ
 یشک نیاست و در ا ینیيپا اريعرب نظر بس يايب. اما نظر من به دنعر يايدن طور ينهم. و ميرا بکن

است، از  يا قاره درمانده کی قتاًيکه حق قای. من معتقدم که بعد از افرستين ینژادپرست نی. استين
. رونيب دیايخودش نگذاشته که ب يبرا یراه چيو ه تواند یجهان عرب قرار دارد. نم یلحاظ درماندگ

 بشود.  یوضع نيدچار چن رانیا خواهم یباال. من نم دیايکنند ب کمکش گرانیمگر د

  د؟یيگو یها چه م در مورد ترکفروزنده ـ  

 شيما پ یماندگ سال گذشته در کنار عقب 30در  یلياست و خ یکينامیجامعه ترک، جامعه دهمایون ـ 
 نیاش ا الشاش اروپاست. تمام ت خودش سرمشق هي. ترکستيسرمشق ما ن هيترک یرفته است. ول

 شهي. ما همميگرفت دوم دستاز  شهيباشد. ما هم دی. سرمشق ما اروپا باونددياست که به اروپا بپ
از اصل  دیبوده است. ما با یومعوج کجشکسته و  ریتصو یک ینا. خب، ميها گرفت را از ترک شرفتمانيپ
 . میا . خود لغت را گرفتهميها گرفت . ما مشروطه را از تُرکمیريبگ
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 متحد  ليکه اسرائ دیشما هم معتقد نيمسئله اعراب و فلسط نهيدر زمزنده ـ فرو
داشته  زيآم مسالمت یستیبا اعراب هم همز میهست اما ما ناچار رانیا کیاستراتژ

 رانیاعراب به ا يرا از سو يخطر مجدد چيشما ه ایکه آ دیي. ممکن است بفرماميباش
 ميبا اعراب را تنظ ليرابطه اسرائ دیبا ونهچگ نکهیا نهيدر زم یکلطور  به و دينيب ینم

  کرد؟

. مگر ميستين کس يچه ياز سوـ  اعراب که سهل استي ـ حمله از سو دیدر تهد گریما دهمایون ـ 
 کیژئواستراتژ ای يتيکژئوپل تيموقع رانیا اصوالً یکار را به حمله برساند. ول یاتم يرويبحران ن

تر از آن  و پراکنده تر فياعراب هم ضع ياي. دنکند ینم دشیدته يا يخطر جد چيدارد. و ه يرينظ یب
 ميستيباهم. جور ن ميجوش یاست که نم نیما ا يباشند. مشکل اعراب برا يدیما تهد ياست که برا

نخواهند توانست بکنند.  يکار چيه یول زنند یم ییها حرف یهم گاه رهی. در مورد آن سه جزباهم
به  گردد یبرم ستاندا نیا ل،يبکنند. آن دوران تمام شد. اما اسرائ رانیا با توانند ینم يکار چياعراب ه
ماست. ما دعوا  کیو استراتژ یعيمتحد طب ليام که اسرائ دائماً نوشته 1334 سال از من 1334سال 
 انيم یبيرابطه عج کی. برعکس، میبر هم دار ییو نه ادعا ميهست مرز هم. نه ليبا اسرائ میندار
 یدوست ليخارج. اسرائ ياياست با دن ليرابطه اسرائ نیتر یمیهست که قد رانیو ا ليرائو اس انیهودی
از  ريمتوجه شدم. حال غ رياخ يها سال نيدر هم ام يندارد. من در مطالعات بعد رانیاز ا تر یمیقد
غرب  طرف بهما بودند و تمام حرکت ما  یاصالً متحد نظام ها يهودیکه  یدر دوران هخامنش نکهیا
در  ها یما هر وقت با روم ی. در دوره ساساناستبوده  ها يهودیبا کمک  تر، نیيمصر و پا طرف به یعنی

 حیصر یليخ گرید یزخسروپرو. در دوران کردند یبه ما کمک م توانستند یم ها يهودیاگر  م،یجنگ بود
ام مردانشان را اسالم دستور داد تم امبريکه پ ظهیقر یبن لهيعربستان، قب نهیو روشن شد. در مد

 نيرا از ب لهيقب نیعرب رفتند ا لیمسلمانان و قبا یفروختند، وقت مکردند، زنان و کودکان را ه عام قتل
در  یحت ها يهودی یعنیکردند.  دايپ یرانیا يها سالح یرا گرفتند، کل شان یزندگبردند و خانه و 
داستان را  نای ـ بار نياول يدوم برا یکمک کرده بودند. اما در جنگ جهان ها یرانیعربستان هم به ا

را  يهودیهزار کودک  8اروپا  انیهودیجنگ  لیدر اواـ  است یبيداستان عج یليو خ دميشن یتازگ
ها را گرفته بودند و کشته بودند با توافق  پدر و مادر آن ها يرفتن بودند و ناز انيکه در خطر از م

م يتقس رانیا يها خانواده نيکودکان را ب نی. ارانیبه ا فرستند یم رانیا وزارت خارجهو  رانیسفارت ا
هر سال به  ها نای حاال ...و کایبه آمر روند یم رانیاز ا شترشانيو البته ب شوند یبزرگ م ها نی. اکنند یم

 يادیعده ز کی ران،یبه ا نيموقع حمله متفق 1320. از سال شوند یجمع م دورهمتهران،  يها نام بچه
 فوسيمتأسفانه ت وها اردوگاه درست کردند  آن يتهران برا رامونيکه پ رانیآمدند به ا یلهستان يهودی

 شهيرابطه خالصه هم نیا یولگرفتند.  فوسيدر تهران ت يادیعده ز کی وهم با خودشان آوردند 
ام را برانداخت، تم یقاسم سلسله پادشاه میدر عراق کودتا شد و عبدالکر ی. وقتمیبوده. ما پناهگاه بود
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 ها نی. و ما به ارانیفرار کردند و آمدند به ا رانیا قیاز طر شترشانيعراق فرار کردند و ب انیهودی
 رانیکه خواستند بروند حکومت ا هرکجاو به  ردک تیها حما از آن رانیو حکومت ا میداد تیحما

 اريما بس يبرا ليائبا اسر یهم روابط دولت پادشاه بعد. رانیهم ماندند در ا شانیا کمکشان کرد و عده
 ها عربکردند هنوز که هنوز است مانده.  يکشاورز نهيدر زم ها نیکه ا ییسودمند بوده است. کارها

گروه عرب به ما  چيه ایساله، عرب چه کرده؟ آ 1300-1400 نیما چکار کردند؟ در تمام ا يبرا
است  نیا ؟یرانیا يها تيکردن شخص یرانیرايدر غ یکرده؟ جز غارت، کشتن، سوختن؟ سع یخدمت

 نیاو دست از  میريو منافع خودمان را در نظر بگ مان ياستراتژدر  ميبکن یدنظرتجد دیکه ما با
 يدچار زحمت و گرفتار ايدن يکشورها همه ینا. ستي. اصالً به ما مربوط نمیبردار يباز ینيفلسط

 يدر آن آفتاب سوزان در صحرا آدم ونيليم 2هستند. اگر قرار است دلمان بسوزد، به دارفور بسوزد که 
 کس يچه. کشند یو بعد م کنند یم رونيب طور ينهمرا  ها نیندارند گرفتارند. و ا یچيکه ه یمال

 !آید یدرنم شیصدا

  رشد و توسعه  يبرا يمعنو زهيکه انگ دیيممکن است بگو ون،یهما يآقافروزنده ـ 

 . میندار يگرید زيکوروش چما که جز زرتشت و  د؟یايب دیکشورمان از کجا با یفرهنگ

بکار بروند. من معتقدم که  شتريب دوارميکه ام «رانیا دهیا: »برم یبکار م یاصطالح کیمن همایون ـ 
 یتلق دهیا کیآن کشور نام برد. آن کشور را  دهیاز ا شود یاست که م ییاز معدود کشورها یکی رانیا

. قرارگرفتهگران ید يبوده که راهنما يعناصر شهيو فرهنگ ما هم اتيو ادب خیکرد. چرا؟ چون در تار
. ما در شود یبله از زرتشت شروع م د،يرا گشوده. مثالً از زرتشت که گفت يا تازه يها راه کی یعنی

 یزرتشت ني. ما در آئیمحور جهان هست شود یانسان م بار اول. مينيب یرا م يمحور انسانزرتشت 
 یو جهان هست هانينسان مسئول خودش است، بلکه مسئول کا تنها نه. مينيب یرا م یانسان تيمسئول

و  ندی. کاهن ـ بودند. پادشاه یکی ها نی. امينيب یاز حکومت را م نید ییجدا نکهیاز ا رياست. حال، غ
. مينيب یو پاداش را م یکيشکاف. و ما در زرتشت ن نياول نی. استندين یکی یدولت همزاد هستند ول

از  یبخش یک ینادارد. خب،  تياهم یکي. خود نستيو رفتن به بهشت ن به قدرت دنيرس يبرا یکين
( جهان است. چرا؟ چون ي)جهانگرا ستيگلوبال ني. کوروش اولديش را گفتواست. حاال کور رانیا دهیا

 هر جورکه در آنجا هستند،  ییها آن رود، یاست. هر جا که م یکی ايهستند. همه دن یکی شیهمه برا
از او و پس از او  شيمثل خودش بشوند. که چه پ خواهد یصورت قبولشان دارد. نمهمان    هستند به

 فاتح او ...و نکشتن و يروادار يرازغ بهاش قبول دارد. حال  جهان را در تنوع یعنیرسم همه بوده. 
جا را هم  چيتلفات را وارد کرده. چه به سربازانش و چه به دشمنانش. ه نیاست. کمتر استثنایی
 او نه.  یها را کردند ول کار نینبرد. همه ا نيو از ب نسوزاند

 یدولت جهان کیبار  نياول نی. اکشد یسال طول م 200 يامپراتور کیکه  دينيب یم دیيآ یشما م بعد
 يو برا گيرد یبرمدر  بياندازه و ترت کیها خارج است و همه را در  معنا که از حدود مرز نیاست. به ا
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. حال از پست گرفتند ها یو عثمان ها سيانگل آن را. که نمونه آورد یم وجود به رساختیز کیبار  نياول
و همه  یقضائ تيو مصون يبانکدار ستمسي ...ها و تلگراف )عالئم( و و چاپار و شاهراه اريو سکه مع
گرا  یحکومتشان قانون يقدر به ها یالزم است. حکومت قانون. هخامنش ياداره امپراتور يآنچه که برا

. میشو یو گرفتار اعراب م میشو ینبود. بعد از آن مرحله رد م کيدمکرات نکهیا براي ید، نه قانونبو
دو قرن سکوت  نی. اکنند یسال مبارزه م 200 ها یرانیا ،آیند یدرم زانو بهخب، همه در برابر اعراب 

و تمام  کنند یم ليها و اعراب را مستح خالف واقع است. دو قرن مبارزه است در همه جبهه یکل به
. تا ینظام ی. از همه نظر، حتشوند یسوار اعراب م ها یرانی. و ارود یم ني. اصالً تسلط عرب از بشود یم

فرهنگ و  نی. بعد اها یرانیا ینظام يل تُرک را آوردند که مقابله بکنند با برتریقبا انيباالخره عباس
که  ميهست يمرهون پروفسور فرا را ینابعد که  . وکند یو فاتحان را مغلوب م دیآ یتمدن دوباره باال م

 ـ سه سده نیدر ا دیگو یاست. م يالديم زدهيده تا س يها منظور سده ران،یا نیزر ه: سه سددیگو یم
 ینبود. ول یرانینه هر چه بود ا یولـ  بود یرانیهر چه بود، ا دیگو یو م کند می مبالغه او حاال خب

و تنها رنسانس  میدار خمانیکه در تار یبود. تنها رنسانس یسانسرن کیبود. و  یرانیعنصر غالب، ا
بود. و مقدمه رنسانس کوچک اروپا بود. رنسانس کوچک  یاسالم ياينبود، رنسانس تمام دن یرانیا

 یانیو سر یرانیا نيرا مترجم یونانی يها بود که کتاب نیاش ا داد. و سبب ياروپا در قرن دوازدهم رو
کردند  مهها را ترج کتاب نیاـ  حق دارند به فرهنگ آن منطقه یليخ انیهودی ـ ،يهودیو بخصوص 
ترجمه شد و  نيبه الت ایخواندند و  یبه عرب ایبه اروپا و  ديرس ها نیو باالخره ا یبه زبان عرب
را و  ها ییروشن کرد اروپا یليخ، ارسطو را يکه افزوده بود و پرورش داده بود آرا نايس بخصوص ابن

رفت. که  نياز ب 14و  13قرن  یاپيپ یمذهب يها شد که متأسفانه در جنگ دايپ ینس کوچکرنسا کی
 را شروع کردند.  یحرکت کی انيرانیکه ا مينيب ی. ما باز مديرس 16و  15باالخره قرن 

گرفتم و ما را بردند به  یستیگشت تور کی. ونانیبار رفته بودم به  نياول يبرا ش،يسال پ 50ـ 49
در مقابل  رانیدر مقابل آتن، بعد ا رانیبود. اول ا رانیو هر چه بود ا ونانی یو موزه ملموزه جنگ 

هست و  يريکه با چه تفس ونانی يروزيو پ میدر موزه جنگ بود یما وقت یونانی يراهنما نی. ازانسيب
من  تدانس ی. نمها یرانیحمله کرد به ا یليخ م،یبود ما کرد یکه چه کار زشت سيآتش زدن آکروپول

. بعد رانیگفتم از ا د؟یاز کجا آمد ديتوجهش به من جلب شد و پرس یليدل کیهستم. بعد به  یرانیا
اش  . بعد مرا به خانهدینشدو شما موفق  میما ماند ن،يبه او گفتم که بب زانس،يبه ب میديرس میآمد

 ییاستثنا يگارو ماند يداریپا نيهمچ کینبود.  هيدعوت کرد و مسئله را گرفت. خودش متوجه قض
 است. 

انقالب  ني. اولميکن یانقالب مشروطه را ما م نينو. باز اول يها و زمان دیبه عصر جد ميرس یم بعد
همه  ها نیا رميرا بگ جهينت نیا خواهم یدر تمام آنچه که بعد شد جهان سوم. خالصه م یخواهیآزاد

 . خب، میاموزيـو ب میيبگو ايـکه به دن میدار ها زـيچ یليه خـ. خالصییتثناـاس اتياش و آن ادب مجموع
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را در نظر  امشيو پ دیريرا در نظر بگ خیتار نی. اگر شما مجموع اميخواه یم زندهيبرانگ دهیا کی ما
 ییها معنا که در جهان، در گوشه نیباشد. به ا ییواال دیما با زندهيبرانگ دهیاست. ا ییواال اميپ د،یريبگ
 ییها گوشه يبرا یمشعل کی رهدوبا ميتوان یاعتقاد را دارم که ما م نیا. من کامالً یمشعل کی میبشو
 نیبهتر ميتوان یو ما م میبهتر از همه بشو یکجاهاییماست. در  زندهيبرانگ دهیا نی. و امیبشو اياز دن
 . ییها نهيزم کیدر  ميباش

  ديستفرزند و نوه ه ياست. شما دارا نیمن ا سئوال نیآخر ون،یهما يآقافروزنده ـ .
فرزندانتان که در  يفرزندان شما هستند. شما برا رانیا يها همه جوان ديحاال فکر کن

  د؟یدار یاميچه پ کنند یم یبزرگ زندگ رانیپهنه ا

. ديکتاب صدسال کشاکش با تجدد را حتماً بخوان نیا یدارد ول ییجنبه خودستا یکمهمایون ـ 
خواندن و  یول زنند، یحرف م یندارند. خوب فارس یسخواندن فار ییتوانا چيها ه نوه نیمتأسفانه ا

 . دانند ینوشتن را نم

 ییايتالیا ستکموني ی ـاز قول گرامش ییجا یکی. رندياست که همت را بلند بگ نیسفارش من ا اما
. شود یاراده نم ينیب خوششناخت مانع  ینيکه: بدب میگو یمـ  او را در زندان کشت ینيلوبود که موس

آن اراده  شد،با يدکنندهناامآور و  أسیبد باشد،  ديکه با آن روبرو باش یهر چه وضع یعنیچه؟  یعنی
ـ  ندارد، اراده کوشش در خودش است تيبه موفق يندارد. اراده کار جهيبه نت ياست و کار ينب خوش

 دینبا م،يفتکه ما در آن قرار گر طیشرا نیتر اورانژ گفته است. خالصه انسان، در بد اميلیرا البته و نیا
و بعد آن همت را بلند  باشند ينب خوشاراده بشود. اول  ينیب خوششناخت مانع  ینيبگذارد که بدب

هم  ينژاد يبرتر چي. همیباال برو ميتوان یم یلياست که ما خ نیو اراده ا ينیب خوش. چون رنديبگ
 . ميباش طور ینا دیبا. همه میا و رفته دهيباالست. ما زورمان رس یليهم حدشان خ گرانی. دستين

 ونیهما وشیدار یاد زندهمصاحبه فرامرز فروزنده با 

 2010سال  لیاوا
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 خورده شکست فرهنگی در معجزه و طبیعت
 

 اروپا در شما بر درود همایون داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين  
  شما بر همایون ـ درود

 و طبيعت» عنوان زیر خواندم را شما تازه تحليلی نوشتار همایون، آقايـ  مهري حسين 
: که خوانيم می نوشته این مقدمه از بخشی در که «خورده شکست فرهنگی در معجزه

 فالت. است زلزله خط روي ایران  و دهد می روي جهان نقاط بسياري در لرزه ينزم
 دریا سطح از ارتفاعی چنين به را آن که است ريفشا زیر جنوب از پيوسته ایران
 چند از هر و بریم  می بسر لرزه ينزم با ما. است داده ما به را الوند و البرز و است رسانده
 روز و حال همين دور باختر در کاليفرنيا و خاور دور در ژاپن. کنيم می تجربه را آن سال
 به طبيعت،. نيست کس يچه گناهاینجا  تا .ناسازگارند طبيعت قربانی ما مانند دارند؛ را

 ما بد و خوب از تصوري کمترین و است عاري مالحظه هر از آفرینش، جهان معنی
 دشنام و نفرین از نه شنود، می را ما مویه و ناله نه. شناسد نمی عدالت و مهربانی و ندارد
 قوانين. کند می اعتنا ما هاي قربانی و ها دخيل و ها نياز و نذر به نه شود، می باخبر ما

  . گذرند می ما هاي زندگی و ها آرزو روي از و کارند در آن آهنين
 فرهنگ یک به بپردازید خواهيد می شما کنم می فکر مقدمه این با همایون جناب
 . ایرانی سال دیرین

 یک قربانی حال هر به ما. فرمایيد یم که فرهنگی مسئله همان   در زلزله این بود اي همایون ـ بهانه
 واقع در فولکلور پوشش در هم را مذهب و ایم پيچيده مذهب پوشش در را این که هستيم فرهنگی
  است تاریخ گاه  حاالـ  معين قلمرو یک در عوامانه بافی يالخ کارکرد در من هم را فولکلور. ایم پيچيده

 فولکلور این در. تاس فولکوریک هم ما سياستـ  سياست گاه  است مذهب گاه  است افسانه گاه
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 ،يمبازکن را ها پوشش این مسئله، این قلب به بپردازیم حقيقتاً که است آن زمان امروز و پيچيدیم
 هاي نابسامانی همه مسئول که فرهنگی نظر نقطه آن به برسيم و بشناسيم را ها پوشش آن خودمان
 و آمد خواهد گران کسان بسياري به و است دردناکی بسيار فرایند که است درست خب. ماست
 وارد شکستی است ممکن کسانی ناپذیر رخنه هاي ایمان به و شکست خواهد را بسياري نازک هاي دل

 بزرگ آزمایش این با رویارو ما ملت که است این مسئله اصل. است فرعی مسائل ها این ولی بکند،
 وجود به بياندازد عميقی سرتاسري نگاه که است رسيده ییجا به گذرد می آن از سال 25 که تاریخی
 . دارد اشکال کارش کجاي خالصه ببيند و خودش، زندگی به خودش، تاریخی وجود به و خودش

 هم ها مذهبی حتی گویند می همه امروز که گویيم، می( گرایی عرفی) سکوالریزم از سخن ما وقتی
 پایانش تا نيستيم حاضر یول گویيم می را مطلبی هميشه مانند ما. برویم پایانش تا باید گویند، می

 جدا مذهب از را حکومت و سياست ما که نيست معنا این به تنها رفتن گرایی عرفی پایان تا. برویم
 اعمال حق یا تواند می حکومت که دانيد می چون بکنيم عاري خشونت ابزار از را مذهب یعنی. بکنيم

 مذهب و است حکومت تعریف این. دبکن خشونت اعمال تواند می که است حکومت تنها. دارد خشونت
 سياست این و نداد، او به قدرت ابزار به یافتن دست اجازه کشيد، بيرون قلمرو این از یکل به باید را

 گذارش تا کشيد بيرون سياست قلمرو از باید و دهد می را اسباب به مذهب یافتن دست اجازه که است
. است گرایی عرفی و سکوالریسم کار گوشه یک. است کار گوشه یک ینا ولی. نيافتد حکومت به اصالً
 امر مذهب. است انسان وجدان در مذهب جاي که گویيم می ما خب که است این دیگرش گوشه

 وقت آن است انسانی فرد به مربوط و است خصوصی امر مذهب وقتی خوب، بسيار. است خصوصی
 درباره بتوانيم باید ما پس. است یشهاند آزادي حقوق این از یکی. شود می انسانی فرد حقوق تابع

 چنين یک من ذهن پشت. است مقاله این شروع نقطه این. بياندیشيم آزادانه مذهب فرهنگ مذهب،
 این درباره آزادانه حق، صاحب انسانی، فرد یک عنوان به بيایيم حاال ما که داشت قرار استداللی
 شده پيچيده فولکلور پوشش در که یمذهب این و است شده پوشيده مذهب پوشش در که فرهنگی

 به ما نگرش. است بوده ما سرنوشت کننده يينتع ما دید که اینجاست از ما مشکل. بياندیشيم است
 به رسيم می وقت آن بکنيم، شروع وقتیاینجا  از. است کرده تعيين را ما سرنوشت و روش و راه مسائل
 فرد زندگی در و ما تاریخ در است بخشيده ثريا چه داریم الهی مشيت از که تعبيري و مشيت اینکه
 را تکليفش و بکنيم مطالعه و بایستيم ما رویش باید سخت که است این جایی من نظر به. ما فردِ

 يزچ همه کننده يينتع که است مشيت به ما نگرش. بکنيم روشن را خودمان تکليف و بکنيم روشن
 پرمعنا بسيار بسيار ولی افتاده پا پيش خيلی کشف یک به وقت آن بکنيم شروع وقتیاینجا  از. ماست
 جهان آفریننده تنها نه که دهد می قرار موقعيتی در را خداوند شيعی،ویژه  به مسلمان و ایرانی. رسيم می

 یعنی. است هستی جهان لحظه هر کننده اداره بلکه است، هستی جهان کننده اداره بلکه، است هستی
 حضور کس هر تصميم در کس، هر وجود در رویداد، هر در لحظه، ره در که است نيرویی خداوند
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 جهان آفریننده فقط را خداوند اینکه براي. کنيم می خداوند از ما که است برداشتی این. دارد
. کند می قلمداد جانبه همه و هميشگی گيرنده يمتصم و مدیر ضمناً را آفریننده اسالم سنت. شناسيم نمی
 به اشارات از است پر قرآن در و است گرفته مایه بسيار یهودیت آئين و مسيحيت از دانيم می اسالم اما

 کننده يينتع که بينيم می مهمی العاده فوق تفاوت یکاینجا  .یهودیان و مسيحيان مقدس هاي کتاب
 مذهبی اسطوره آن موجب به که است این آن و. دارد مشيت مسئله با ما نگرش تفاوت و ما نگرش
 ترتيب، به آفرید روز شش در را هستی جهان خداوند آفرینش، افسانه هدایت صادق قول به و آفرینش

 Jacques Prévert قول به و دارد وجود هم دیگري استراحت البته. پرداخت استراحت به هفتم روز و
 استراحت آن حاال، کرد؟ می چه هستی جهان آفرینش از پيش خداوند که پرسد می فرانسوي، شاعر
. است پرمعنی بسيار بسيار گفتم که طور همان هفتم روز استراحت این ولی گيریم، نمی نظر در را قبلی
 این و بکنند کوکش که ساعتی مانند که افتاد بکار و شد آفریده چنان روز شش آن در هستی جهان
 این کار در لحظه هر خداوند که نبود الزم و داد ادامه خودش حرکت به این دیگر است، ابدي کوک
 اش گردش به هستی جهان این و بکند استراحت توانست روز یک خداوند اگر. بکند مداخله ماشين
 که گوید نمی مذهبی اسطوره این دیگر اینکه براي کرد و بکند استراحت توانست می ابد تا داد ادامه

 روز این. ودب آفریده که اي هستی جهان در مداخله به کرد شروع و برگشت دوباره هشتم روز خداوند
 باشيم این به قائل باید ما. بکنيم شروع باید دوباره آنجا از ما و است غایب ما مذهبی نگرش در هفتم
 درویژه  به که اي العاده خارق علمی هاي پيشرفت البته. است داشته وجود استراحتی هفتم روز یک که
 چنين پذیرفتن براي کند می تر آماده را ما داد روي بيستم سده درویژه  به اخير، سال سيصد دویست این

 هر بابت زمين، کره همه در شنی دانه هر و ریگ هر که دانيم می امروز ما اینکه براي. نگرشی
 اختر یک داریم ستاره یک ما. خورشيد مثل ستاره. است هستی جهان در ستاره ها ميليون شن دانه یک
 جهان پهنه تصور شما یافت بتوان زمين روي به که شنی دانه یک هر براي ستاره ها ميليون و. داریم
 چنين وقت آن. برد پی اش نگرفتنی اندازه ابعاد به حدودي تا شود می یعنی. بکنيد توانيد می را هستی
 امروز کند، تغيير لحظه هر که مشيتی با دیگر این کند می حرکت دارد و است شده یدهآفر که اي هستی
 صورت این به مشيت به مان نگرش ما. آید یدرنم جور بکند عمل دیگر جور فردا بکند عمل جور یک
 تصور و محاسبات از است الزم آفرینش دستگاه چنين یک گرداندن براي که مکانيکی منطق که است
 خدا است گرفته درد من سر اگر که کنيم می فکر ما. است بيرون داریم جهان به که نگرشی از و ما

 شکرگزار لحظه هر باید شما و است خواسته خدا کند نمی درد سرتان دیگر اگر شما و است خواسته
 درگاه به باید لحظه هر من و است کرده خوب را شما سردرد و آورد نمی درد را شما سر خدا که باشيد
 آفریننده شایسته خداوند با رفتار ترتيب این. بکند خوب مرا سردرد که بکنم زاري و ناله و دعا خدا

 مکان و بيکران زمان واقعی، معنی به نامحدود نگرفتنی، اندازه دستگاه چنين بر که اي هستی جهان
 پس برد، بکار جایگاه اصطالح و است یکی مکان و زمان که داد نشان انيشتين البته که بيکران،
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 90 پيرمرد یک روز یک که دهيم می نسبت خداوند به که کارانه سهو مشيت این که شویم می متوجه
 خواست خدا را ینا گویيم می ماند نمی زنده ورزشکار ساله يستب جوان یک ماند، می زنده آوار زیر ساله

 آن از تر بد وضعش ساله يستب جوان آن که بخواهد خدا باید دليل چه به حاال نخواست، خدا آن را و
 خالصه این. داردن ها کار این به کاري اصالً خدا. دارد وجود ما ذهن در فقط این باشد، ساله 90 پيرمرد
 شعر خيلی که حافظ قول از ام آورده که شعري یک. کردم شروع که بحثی این در بود من آغاز نقطه

 : گوید می است، پرمعنایی

 پيرزنی چراغ بميرد که خورد غم چه               باد خزائن بر است وکيل که اي فرشته 

 و است کرده مان احاطه که طبيعتی از ما. است هکرد بيان را مطلب تمام اش شاعرانه حساسيت با حافظ 
 خوب چيزهاي فقط اینکه نه عواطفـ  را مان انسانی عواطف انتظار وجه يچه به هستيم، جزوش ما خود
 تسرّي طبيعت به نبایدـ  است عواطف جز ها این همه... و حسادت و نفرت و کينه باشد، برداشته در را
 از عاطفه، از هستی جهان ولی. دارد را اصلی نقش بشري زندگی در انسانی عواطف. بدهيم تعميم و

 بهترین از اي پاره و مذهبيان که تالشی. است بيرون دلسوزي و اخالقی مالحظه و دشمنی و دوستی
 اخالقی جنبه طبيعی ناپذیر اجتناب احکام به اینکه براي کردند ها قرن و ها سال این در شاعرانشان

 بزرگ هاي گمراهی به این ندارد، ها آن به اعتنائی اصالً که بستایند چيزهایی بابت را خداوند و بدهند
 را هوا مرغ ينواز بنده و بخشندگی سر از: گوید می خداوند ستایش در سعدي وقتی مثالً. است انجاميده
 را که دریا ماهی و بماند گرسنه هوا مرغ گذارد نمی که است خدایی چه به به که دریا، ماهی نصيب

 ماهی آن تکليف که ببيند تر طرف آن گام یک تواند نمی کند، می او نصيب ندارد هوا مرغ به ربطی يچه
  است؟ شده ينواز بنده و بخشندگی مشمول هم دریا ماهی آن آیا. چيست معادله این در دریا

 نسانا به ربطی و بيرونند انسان حدود از اصالً که اموري به انسانی نگرش این کنيد، می مالحظه
 از یکی حقيقتاً که ما، استعدادهاي بهترین سعدي این شدند. می انسان کوچک اندازه به وااِل ندارند،

 بسا چه مایه و دارد وامی ها گویی تناقض این به ها، گویی پراکنده این به است، ایران ملت هاي قله
 باید یا بکنيم دعا باید یا بکنيم، استغاثه باید یا بگذاریم شکر باید یا دائماً ما پس. شود می ها گمراهی

 هشتصد و سال هزار یک ما. ایم نرسيده چنانچه رسيم نمی جایی هيچ به نتيجه در. بکنيم شکرگزاري
 مسلمی بسيار چيزهاي براي گذاشتن شکر و ها خوبی کردن گدایی. شد همين صرف مان وقت سالی
 . ماندیم غافل قضيه اصل از. بود شده ما نصيب که

 نسبت مشيّت، به توسل و ایمان که آنجا از: نوشتيد همایون، آقايـ  هريم حسين 
 کردند عادت بيشتر فرورفتند نادانی در چه هر مسلمانان دارد ندانستن با مستقيم

 مجهول، امامزاده ترین کوچک تا شيعيان،  ميان در و او، پيامبر و خداوند از را يزچ همه
 علما عنوان گذاشتن با و ماندند نادانی دژهاي ها سهمدر: که اید گرفته نتيجه و. بخواهند

  . نگذاشتند علم براي جایی اصالً ها آخوند بر
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 را اي دقيقه گردش هر یعنی بست، خودش بر را بررسی و جستجو دروازه انسان وقتی همایون ـ بله،
 اگر شکر، بود بد اگر دانست، او از را آمد پيش چه هر داد، نسبت خداوند اداره به ساعت صفحه روي
 وقتی. زندگی از گيري کناره واقع در و استعفا یعنی این شکر، ات نداده و داده به خدایا شکر، بود خوب
 براي خداوندي مشيّت آن به شود می وابسته و پابند بيشتر روز هر ناگزیر کرد، عادت این به انسان
 نياز و عادت روي انسان. نيست رسدست در خداوند منتها. است کرده سلب خودش از را اختيار اینکه
 فالن. رسد نمی او به دستش اینکه براي خداوند براي هایی نایب یا هایی جانشين کند می شروع

 گور این و بيند می خواب کسی یک است، گوري یک واقع در است، یکجایی که دورافتاده روستاي
 پيشاپيش. توسل به دارند نياز ردمم چون شوند می متوسل او به مردم و شود می امامزاده به تبدیل
 که اي زندگی آن و ندارند اي مداخله هيچ و اند کاره هيچ ها آن که اند کرده حل خودشان براي را مسئله
 زندگی طوري ینا ها آن است خواسته که است خداوند فقط و هست که است همينی کنند می دارند
 خداوند باید را این و دارند گرفتاري هم روز هر و کنند زندگی دیگري جور بخواهد است ممکن و کنند
 درختی نيست، امامزاده یکجا. امامزاده آن سراغ روند می رسد نمی خداوند به دست برایشان، بکند حل

 عاري اخالق و خِرَد از را خودش ملتی یک که شود می طوري ینا و بندند می درخت به دخيل است،
 به يزچ همه و نيست کارش هيچ مسئول وقتی انسان اینکه ايبر شود می عاري هم اخالق از. کند می

 خب کند می معرفی او به آخوند که دارد هایی راه هم خداوند به نزدیکی و تقرب و است، خداوند گردن
 البتهـ  کنی می که کاري هر بابت که است گفته آخوند چون دهد می کار همه اجازه خودش به طبعاً

 ترین نزدیک از یکی. دارد وجود جبران براي راهی یکـ  کردند می را کار این قبالً هم ها کشيش
 به توانی می بکنی، گریه توانی می نداشت پول اگر خب ولی بدهی من به پول که است این هایش راه
 انسان نتيجه در و. بروي تر باال جاهاي یا بروي امامزاده زیارت به توانی می. بزنی خودت سينه و سر

 روي مذهبی فولکلور این کارکرد است، غریبی چيز یک. کردن گناه يلهوس به کند می یلتبد را عبادت
 از تر باال و تقدس جنبه یک که را عبادت که است یباورنکردن اصالً ایرانی روزانه زندگی و روان

 آنچه من. کردن گناه خدمت در اي وسيله شود می عبادت ببرد، تر باال را انسان باید عبادت دارد، انسانی
 آخوندي به را پولی یعنی) مظالم رد با و کنم می گناه و گویم می زور و خوردم می را مردم مال بتوانم
 اش نتيجه. شود می آمرزیده( گریستن به ردنک وانمود خمينی بقول و گریستن، با رفتن، زیارت با دادن،
 سو یک از اخالقی مالحظات اب کيلومتري ها صد هاي فاصله هميشه سراپا که است ایرانی جامعه همين

 نگرشی آن دليل به همه ینا. است داشته دیگر سوي از عمومی امور و روزانه امور در خِرَد مداخله و
 خدا به دست چون و دیدن، خدا ناحيه از و خواستن خدا از را يزچ همه داریم، مشيّت به ما که است
 آن تا آمدن یينسرپا طور ينهم و افتادن، راندیگ آن دنبال به و کردن او جانشين را دیگران رسد نمی
 و آید می سوادي یب آخوند یک روزي یک باالخره که شود می این اش نتيجه دِه، سواد یب آخوند

 . گيرد می دست در را کشوري سرنوشت
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 کسی هر حق خداوند اراده به خود سپردن که نوشتيد همایون، جنابـ  مهري حسين 
 یک در خداوند اراده که معلوم کجا از. بداند را خداوند ادهار بتواند که کيست ولی است

 . دارد قرار چه بر معين موقعيت

 است درست خب که، کردند شروع دوازدهم قرن از ها اروپائی. است مسئله قلب همایون ـ این
 گذاشت را جهان و کرد استراحت و رفت را هفتم روز خداوند ولی. است خداوندي مشيّت به يزچ همه
 و اصول یک جهان این پس. بکند را خودش کار و بگردد بود ساخته خودش که صورتی آن به

 راه این از اینکه براي بشناسيم را اصول و ها قانون این باید ما و کند می حکومت آن بر هایی قانون
 ار جهان است آمده خداوند است، طبيعی. بریم می پی خداوندي قدرت به و خداوندي اراده به که است
 هم ما به کنند، می کار ساعت مثل که است آفریده قوانين و اصول موجب به را جهان است، آفریده
 قوانين این که ببریم بکار را عقل و هوش این که داریم يفهوظ ما و است، داده عقل و است داده هوش

 از. شناسيم می صولشا و قوانين این در را خداوند بشناسيم، توانيم نمی که را خداوند خود. بشناسيم را
 نه مسيحی هاي کشيش بفرمائيد مالحظه) کردند شروع مسيحی هاي کشيش این یازدهم، قرن

 و داشتند سواد ها این و بودند ها مذهبی همين دانشمندان نبود، دانشمندي موقع آن دانشمندان،
... باارزش آثار و افاتاکتش و اختراعات و بررسی و مطالعه به ها صومعه از( بخوانند کتاب توانستند می
 در هم دارد مسيحيت گردن به بزرگی حق پنجم، قرن که گوستاو در بگویم باید حقيقتاً قبالً البته

 قرن از حال هر به ولی شد، شروعاینجا  از او بر پيشرفت درهاي گشودن در هم کردنش متوقف
 قرن در شود می متوقف و دهد می روي اروپا در کوچک رنسانس این که بينيم می که است دوازدهم

 به باید و تواند می انسان که گفتند که شد شروعاینجا  از شود می شروع 15 قرن از دوباره و 14 و 13
 بر را هستی جهان خداوند که اصولی و قوانين درباره مطالعه به کردند شروع وقتی. ببرد پی قوانين این

 و پياپی است سال 500 که العاده فوق علمی هاي تپيشرف این وقت آن بود، انداخته به راه ها آن اساس
 را یک درجه شناسان خدا از اي پاره ما امروز. داد روي رود می پيش فزاینده شتاب یک با هم سر پشت
 این که خداوندي به منتها داشت اعتقاد خداوند به اینشتين. بينيم می فيزیک دانشمندان ترین بزرگ در

 ایرانی فالن خداوند با او خداوند یعنی. کند می اداره و آفریده نظم نای با را پایان بی هستی جهان
 که اي معامله این حاال معمولی ایرانی آن که است این نگران و باال آن است نشسته که معمولی

 انسان به معنا آن در خداوند آن. دارد تفاوت چقدر ببينيد درصد، ده یا ببرد سود درصد 5 درش کند می
 5 و کند می حساب و کند می تالش و رود می انسان آن و یادگرفتن قابليت و است ادهد هوش و عقل
 دالر ميليارد 80 روزي یک که آیند یدرم ها گيت بيل آن ميان از و برد می را سود درصد 10 و درصد
 به يکار خدا اصالً. خواهد می چه خدا ببيند است ننشسته گيت بيل. ارزد می کمتر البته حاال. ارزید می
. ندارد گيت بيل بد و خوب به کاري است، آفریده را هستی جهان چنين که خدایی. ندارد گيت بيل کار

 جهان صحنه این به است آمده گيت بيل و است آورده فراهم را گيت بيل آمدن وجود به اسباب خداوند
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 کند، می نذر نه هم وزر هر و. است شده جهان تاریخ هاي آدم ترین مؤثر از یکی و کند می بازي دارد و
 به کاري... کند، می التماس نه گوید، می را کسی شکر نه اندازد، می سفره نه کند، می روشن شمع نه
 بر که مالحظاتی این از است آزاد کند می زندگی درش گيت بيل که جهانی این. ندارد ها کار این

 معمولی ایرانی سرنوشت و ستا آن گيت بيل سرنوشت و است حاکم معمولی ایرانی روزانه زندگی
 ما. ندارد ما به اعتنائی اصالً خداوند که بکنيم روشن خودمان براي را مسئله این روزي یک اگر ما. این
 را کار این من که بکند این صرف را وقتش هستی جهان خداوند که نيستيم هستی جهان مرکز در

 من گير این معامله این در یا سرنوشت، آن ای باشد من براي سرنوشت این یا بکنم را کار آن یا بکنم
 که ما ينیب خودبزرگ هم ماست نادانی هم نهایتِ این. ندهد یا بدهد دست من به بيماري آن یا بياید
 ما به دنيا در کس يچه اصالً. شود می چه وضعمان ما حاال ببيند که معطلند تمام که کنيم می خيال
 ها صد چراغ که گزد نمی ککش اصالً باد خزائن در است وکيل که يا فرشته آن. ما خود جز ندارد اعتناء
 و زمين کره سراسر پيش، سال ميليون 65 جهان، در وقتی یک. نميرد یا بميرد بشود، خاموش پيرزن
ـ  دیدم شيکاگو فرودگاه در را ها دایناسور از یکی اسکلت من که هيوالوشی جانداران از بود پر ها دریا
 را دیوار این ارتفاع تمام دایناسور این يبند استخوان این وـ  است بلند خيلی خب ها فرودگاه سقف
 که بودند هيوالهایی ها دریا در و چرخيدند می زمين کره در عدد ها ميليون ها این از و بود گرفته
 بسيار مدت ظرف در رفتند بين از ها این و. بودند حوض ماهی مثل مقابلشان در امروز هاي نهنگ
 اش بچه یا است گرفته درد سرش کس فالن حاال. نگزید هستی جهان این در کسی کک و اهیکوت

 و ندارد معنی این اصالً برسند؟ دادش به باید همه... و خدا و پيغمبر و اطهار ائمه و است شده مریض
 و آن و این به راجع بگيرد بخواهد تصميم تریليون تریليون لحظه هر که خداوندي. ندارد امکان
 در ولی رسد می چيزي یک کسی به یکجا اینکه براي است، نقيض و ضد عموماً دیدیم را ها تصميم
 در امشب. دارد وجود جهان در اآلن همين بدبختی اندازه چه ببينيد رود، می دست از چيز هزار جایی
 و تهران رد خودمان خيابانی کودکان از غير) افریقا در که کودکانی به راجع فقط شنيدم می ها خبر

 توجيه توان می چگونه اصالً انسانی، بالي و طبيعی بالي شوند، می بال جور هزار قربانی( ها شهرستان
 البد که انداختن باال شانه یک با و ؟....و است رحيم و است عادل که داد نسبت خداوندي به و کرد
 خداوند خير که است این یاصل پاسخ. داد را ها چيز این پاسخ شود نمی که است راه در حکمتی یک
 این جلوي باید که است انسان. است انسان خود به مربوط ها این ندارد ها کار این به کاري اصالً

 درمان را ها آن آمد وجود به وقتی یا و. بياید وجود به ها بدبختی این نگذارد اصالً. بگيرد را ها بدبختی
 ها غربی و ها اروپائی چنانکه بکنيم حل را مان مسائل خودمان و برداریم ائمه و خدا سر از دست. بکند
 فکرهاي همين سال ها صد هم ها آن. بودند ما مثل طور ينهم هم ها آن. رسيدنداینجا  به و کردند
 و خود بی را همدیگر چقدر و زدند وپا دست جنایت در و فرورفتند بدبختی در و کردند را احمقانه

 فهميدند سرانجام تا دادند قربانی طاعون ميليون ميليون و رفتند بين از ها بيماري با و کشتند جهت بی
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 این دیگر و شد درست و است انسان به مربوط ها این و ندارد خداوندي منطق هيچ ها این خير که
 چند هر شوند می کشته نفر دو شما آنجلس لوس از دهد می روي که هم زلزله. افتاد نمی ها اتفاق

 . شوند می کشته نفر هزار 50 بم در بشوند، خراب است ممکن هایی ساختمان

 را خدا. شد ناپيدا و پدید مگسی آمد: که اید نوشته همایون، آقايـ  مهري حسين 
. نيست هم خداپرستان سود به شناختن عدالتی بی و نامرادي و بدبختی مسئول گونه ینا

 همه ولی تاس خداوندي حکمت این که کند راضی را خود تواند می سرسري ذهن
 باشد آسوده آن با و بخواهد اگر ایرانی شناسی خدا با کسی. نيستند سرسري ها ذهن

 . بود مانده واپس و پيشرفته توان می نيز شناسی خدا با ولی ندارد اشکالی

خود  این به بزند سوزنی اینکه براي باز است گفته خيام را شد ناپيدا و پدید مگسی آمد همایون ـ این
 باید فقط ها این و گردد می ها آن وجود برگرد کائنات تمام کنند می خيال که. ها انسان مرکزبينی

 حقيقتاً، همين،. برگردانند خودشان سود به را اراده آن و کائنات اراده آن به بکنند پيدا راهی و اي وسيله
 عالم در. شود مین خبردار دارند تماس او با که هایی آن و خدا جز کس يچه رویم می و آیيم یم وقتی
 گردشان در اي منظومه کدام هر که ستاره تریليون تریليون از شما ولی. انگار نه انگار اصالً که هستی
 یک من حاال کنند می زندگی انسان شبيه مسلماً موجوداتی ها این از بسياري در که کُنيد فکر می هست
 تمام کُنم می پهن که اي سفره یک با الحا باید که دارم اهميتی چه اصالً دنيا در اي گوشه در نفر

 ربطی بی کار یک! بگردد؟ من ميل به که بریزم به هم را کار روال تمام و به هم بریزم را جهان منطق
 یا! بشود؟ تمام سودم به اشتباه این و بکنم اشتباهی یک! باشم؟ داشته ازش خوب نتيجه انتظار و بکنم

 هستی جهان تمام و خودمحوري دید این! بشوم؟ خوب شکیپز پيش بروم اینکه بدون و بشوم مریض
 خدا فقط و ام کاره يچه من و هستم چيز يچه که من ناتوانی و عجز نهایت   حال عين در من، گرد بر

 ولی آید یدرنم جور اصالً که هم دو این خواست، جور آن خدا خواست، جور ینا خدا برسد، دادم به باید
 کردنی گریه یک با را هستی عالم این توانم می و ام هستی عالم مرکز نم هم. پذیرد می ما ذهن خب
 بر کاهی پر نيستم، چيز يچه من هم و بگردانم خودم ميل به زدنی سينه و سر و انداختنی سفره و

 . کنم عمل خواست جور هر الهی مشيّت ببينم بروم خواست، جور هر الهی مشيّت باد، مسير

 که یيمبگو شود نمی. خالصه مطلب آخر تا برویم باید حقيقتاً ما آمد، پيش صحبت اول که طور همان
 قدر ینا و بکنيم اشتباه قدر ینا مسائل همه در که هستيم این به محکوم هستيم مسلمان ما چون

 ما همه حاال بود، درستی شناس خدا شود می بود، بهتري هاي مسلمان شود می. بکنيم پيدا انحراف
 تصور این ولی باشيم داشته خداوند از اینشتين مثل تصوري نيست الزم ما ههم نيستيم، اینشتين

 براي این. است آور شرم حقيقتاً این امامزاده یک حدود در شود می آخرش در خداوند که فولکلوریک
 موجود یک به کند می تبدیل را خداوند اصالً. سعدي شعر آن به کردم اشاره. نيست خوب هم خداوند
 خواهد می چکار نيست معلوم اصالً که نيست معلوم آن با کس يچه تکليف که منطق، بی کار، هوس
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 تا است آفریده مرا گویند می اینکه هستم، دنيا این در من چرا آورده، وجود به را دنيا این چرا اصالً بکند،
 کرد، یدنبا عبادت اینکه نه دارد؟ من عبادت به نيازي مگر خدا چه؟ یعنی اصالً کنم عبادت را او

 دلم که عبادتی هر تا دارم نياز من. ندارد من عبادت به نيازي خداوند. کرد نباید معنا این به را عبادت
 رود می پيش دارد سرعت این به که جهانی در بخواهد اگر این. نکنم اصالً هم نخواستم. بکنم خواست

 عمل گزینشی صورت به یک، دین، با که است ناگزیر دار یند انسان بماند، باقی کند می پيدا تحول و
 دارند نوشته هایی نکته یک و دارند متنی یک ها این ابراهيمی هاي دینویژه  به ها دین اینکه براي بکند
 این که است انسان زندگی از اي دوره یک مال. باشند سازگار علم پيشرفت با نيست الزم ها این که
 پيام یک ها دین این ولی. پذیرفتند می آن را ها انسان و وردخ می ها دوره آن درد به ها تکه این و ها متن
 یا ها زرتشتی. هستند مشکالت این دچار کمتر ابراهيمی غير هاي دین حاال دارند کلی مفهوم و

 ندارند، ها بودایی ندارند، ها زرتشتی. دارند را مشکل این کمتر ابراهيمی هاي دین ميان در ها مسيحيی
 ترین تازه با یعنی. است اي العاده خارق چيز ودایی شناسی جهان اصالً. اییود شناسی جهان آن یا

 در يزچ همه و شود می نو و رود می بين از که پایانی بی جهان یعنی. است سازگار فيزیک هاي پيشرفت
 این ابراهيمی هاي دین ولی. است شده ثابت امروز کامالً ها این. است مربوط يزچ همه به جهان این

 که است این خداوند و مذهب به ایمان دادن آشتی راه و ابراهيمی هاي دین ادامه راه. ندارند را مسائل
 حل خودمان براي یکل به را مشيّت موضوع یعنی. آخرش تا برویم ضمناً و بکنيم عمل گزینشی ما

 به بسته دیگر. بکنند را خودشان کار آفریدگانش گذاشت. کرد استراحت هفتم روز رفت خداوند. بکنيم
 ها این براي را ميدانی یک. ندارد را آفریدگانش سرنوشت و رفتار مسئوليت او دیگر. است آفریدگانش

 جهان واقعيت این. بکند بتواند کاري هر کس هر دیگر ميدان این توي کرد رها   را ها این کرد، فراهم
 و شناسيم می اختيار بی را خودمان که ایم داده ادامه کنون تا وسطا قرون از که را تصوري این ما و. است

 به و است شده تمام خودمان زیان به این خودمان، زندگی در دهيم می مداخله لحظه هر در را خداوند
 . بود نخواهد مذهب سود به مسلماً تفکر طرز این ادامه یعنی. شد خواهد تمام خداوند زیان

 بندگان یکسان همه و تاس یکی خداوند اگر که، نوشتيد سرانجام وـ  مهري حسين 
. شمارد می آفرینش شاهکار را آن که باشد طبيعتی فرمانرواي نيز ایرانی نباید چرا اویند،
 چه هر شناخت براي انگيزه و راهنما عنوان به را مشيّت همان   و خداوند، همان   غرب در

 به شرفتپي یک از و اند شمرده هستند آن از جزئی خود که طبيعتی تر ژرف و تر گسترده
 . اند رسيده دیگر پيشرفت

 با ایم، کرده ها سال این در آمریکایی و اروپایی کشورهاي این در که اي زندگی در حاال همایون ـ ما
 دین نابودي به وجه يچه به مادي و علمی هاي پيشرفت که بينيم می ایم، شده آشنا بيشتر فرهنگ این
 علم منطق و باشيم داشته علمی دید یک ما که نيست مالز یعنی. است نيانجاميده ها سرزمين این در
 و بود دار یند بسيار شود می. بيفتيم دور و بشویم بري دین از و بکنيم معجزه منطق جانشين را
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 داران یند که قوانينی و شناخت را طبيعت قوانين و رفت ضمناً ولی بود خداپرست و بود شناس خدا
 است مهم بسيار این و است، انداخته به راه و است آفریده را جهان آنان اساس بر خداوند که معتقدند
 اداره را جهان خداوند گوید می مسلمان. جهان کردن اداره یا جهان انداختن به راه گذاشتن تفاوت
 پس. هستند معتقد خداوند به هم دو هر. است انداخته راه را جهان خداوند گوید  می اروپایی کند می
 دار یند که اشخاصی ولی باشند داشته را خودشان نظرشان و اراده کسانی که ردندا منافاتی هيچ

 دنبال رفتن با. حقيقت پویش با را فردي مسئوليت بدهند آشتی توانند می یراحت به مسلمان، و هستند
 دین به سطحی نگرش که خرافاتی این از خودشان کردن آزاد و اش قوانين و هستی جهان حقيقت
. است شده نائل آن به بشریت که هایی پيشرفت همه ینا به یافتن دست و ها دین همه در آورد پدید

 کاري را خداوند اینکه از کردند، شروعاینجا  از هستند ها آن دنباله البته که ها آمریکائی بعد و ها اروپائی
 این قضيه اصل. بکند ما صرف را وقتش خداوند که هستيم آن از تر کوچک ما. نيست ما روزانه امور به

 و بشویم بهتر که است داده را امکانات ما به خداوند منتها بکنيم را خودمان فکر خودمان باید ما. است
 زندگی ها غار ته در یا درختان نوک که بشري. است کرده بشر که است کاري این و. بکنيم پيشرفت

 زندگی مثالً هيلز بورلی و جلسآن لوس وسط در که نياورد درش غار ته از خداوند که را این کرد می
 هایشان یبعض هم استخر که نيویورک يها خراش آسمان پنجاهم طبقه به درخت نوک از یا. بکند
 مسلمان فرد و. طبيعت قوانين شناختن با. کردند ها انسان را خود این نه،. بکنند زندگی مثالً آنجا دارند

 این ها سُنّی به نسبت ما گرفتاري. بکند را کار همين تواند می هم تر مانده عقب همه از شيعه ایرانی و
 خداوند خود از قدرتشان ها بعضی هم که دیگر نماینده هزاران پيغمبرش و خداوند بر عالوه ما که است
 ولی نيست عباس حضرت از اسمی قرآن در. ایم کرده درست خودمان براي نيست، کمتر وجه  يچه به

 گوید، نمی هم اهلل یا حتی! گوید می ابوالفضل یا بشود جهان قهرمان و ردبردا وزنه خواهد می اگر ایرانی
 یا نوشته اش پيشانی روي هم ایران يبردار وزنه قهرمان این نه،. اهلل یا بگوید است ممکن عرب حاال

 و تر قوي ابوالفضل شود می معلوم. ابوالفضل یا گوید می بردارد را وزنه خواهد می وقتی هم و ابوالفضل
 به کاري من حاال. داریم که شود می این اش نتيجه صورت، این به این. است خداوند از تر همم

 نباید يبردار وزنه به ربطی ابوالفضل ولی هست، چه هر و است مقدس هم ابوالفضل و ندارم ابوالفضل
. کند یم پيدا ارتباط به هم ها این همه ایرانی براي منتها. منطقی معقول ذهن یک در باشد داشته
 ما اگر ترتيب این به. شد هم يبردار وزنه جهانی قهرمان و گرفت جسمی نيروي ابوالفضل از شود می
 مردم کنند می حفظ را دینشان دارند یند که ییها آن ها، اروپائی این از بگيریم یاد خالصه و بکنيم نگاه
 بود اي پيشرفته داران یند ودش می خواندید که طور همان خالصه. کرد خواهند پيشرفت کلیطور  به هم
 . بشود جهان خور يتوسر و مانده عقب دار یند اصالً نيست الزم و

  مُهري حسينـ  ایران صداي رادیو
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 شود؟ می چه را ما

 ...ما سرگذشت در جغرافیا و تاریخ سهم

 

 یک و پرداز نظریه ،نویسنده همایون، داریوش آقاي با کنم می گو و گفتـ  صدیقی نادر 
  همایون دکتر آقاي شما بر درود. فرهيخته نگار روزنامه

  شما بر همایون ـ درود

 از بسياري برخالف فرصت، این از استفاده با همایون آقايـ  صدیقی نادر 
 هاي پرسش يجا به که هستم آن بر من دهيد می انجام که اي رسانه گوهاي و گفت

 و خودمان تاریخی احوال و اوضاع به بپردازم روز، الاحو و اوضاع به مربوط سياسی
 بتوانيم است مالل و رنج پر بسيار بيشترش دوران که تاریخ این یکالبدشکاف با شاید
 ها پرسش تعداد البته اي عرصه چنين در. بکنيم پيدا خود هاي پرسش براي هایی پاسخ
 این با شود می. شود می دشوار هم پرسش نخستين انتخاب که هستند فراوان قدر آن

 به است شده يمتقس ایران ساسانيان زمان از که کرد شروع ایرانيان ذهنی غالب تصور
 دوره یک پایان واقع در که کرد شروع ميالدي 12 قرن از شود می. غيرایرانی و ایرانی

 اوایل یا 16 قرن اواخر از شود می. ما سرزمين در است بوده دانش و اندیشه شکوفایی
 بشمار جهان بزرگ قدرت 4 از یکی صفویه دوران در ایران که کرد آغاز 17 قرن
 و جاي بشري یده سازمان و سازمان سيستم در نسل چند فاصله به ولی. رفت می

 مطرح عرصه این در شود می را بسياري هاي پرسش خالصه. نکرد پيدا جایگاهی
 شود؟ می چه را ما که باشد این پرسش ترین ساده شاید همایون آقاي ولی ساخت

  همایون؟ آقاي شود می چه را ما یراست به
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 را ما. است همين قضيه اصل. آورد می همراه را دیگر پرسش ها ده که است پرسشی این همایون ـ بله،
 ورود تاریخ ما تاریخ. داریم که جغرافيایی این و فرمایيد می که هستيم تاریخ این قربانی ما شود؟ می چه

 شان درآميختن و یکدیگر با درگيریشان و سرزمين این به گوناگون هاي صورت به ستا گوناگون اقوام
 و تقسيم و خونریزي و است جنگ و مبارزه و است کشاکش جغرافياي ما جغرافياي و یکدیگر با

 ترین تراژیک از یکی را ما که است اي مجموعه. سرسپردگی و است استقالل امپراتوري، و است تجزیه
 که معنا این به تراژیک. هستند تراژیک ملت هم ها روس. ها روس مانند است کرده نجها هاي ملت
 به تبدیل ها دوره بهترین در. دارد وجود تاریخ این سراسر در ناکامی پيوسته و نيرومند عنصر یک

 ملت هم ما ها روس مثل ولی. رساند می ها جا ترین بد به را ما ها دوره ترین بد در و شود می شکست
 را ما آوري تاب این. بسيار تحمل و داریم اي العاده فوق ظرفيت که معنا این به. هستيم بزرگی سيارب

 هاي نام سرزمين این این، از پيش البته ایران حفظ کرده است. عنوان به جهانی عرصه در سالی 3000
 هاي تراژدي اب همراه آوردن دوام این. است بوده مهمی فرهنگی و سياسی مرکز و است داشته دیگر

 از من حاال. هستيم شاهد خودمان کشور در اکنون هم ما را اش بدترین از یکی که است بوده شمار یب
 در. است بوده چه طوالنی سرگذشت این در کدام هر جغرافيا و تاریخ سهم که بکنم شروعاینجا 

 عنوان به ایران برآمدن غازآ در مگر بوده کننده يينتع عامل جغرافيا ما زندگی دوران و تاریخ بيشترین
 موتور مسلطی و چيره ایده اي، ایده یک که بينيم می ما ماد. امپراتوري و هخامنشی امپراتوري و ایران
. بودند باهم ها این همه که ها بلوچ و ها پارت و ها ماد ها، پارس. ساختند را ایران که بود اقوامی حرکت
 آمده ایران به کی دقيقاً نيست معلوم که زرتشتی آئين. بود زرتشتی آئين مسلط و برجسته ایده این

 قوي خيلی احتمال به و شمارند، می را ميالد از پيش سال ششصد تا ميالد از پيش سال هزار از است،
 ،ينانهب خوش خيلی آئين یک این رسيده، ایران نقاط به بعد و است آمده ایران خاوري شمال در

 بر ها پيرایه خيلی اعراب حمله از پس ساسانی دوره درویژه  به بعداً، هالبت. است اي سازنده و دیناميک
 که دهد می نشان است مانده آئين این هاي سرچشمه از و ها ریشه از که آنچه ولی. بستند آئين این
 قرار هستی جهان مرکز را انسان اوالً که معنا این به. دیگر هاي دین معایب همه فاقد است دینی
 لحاظ از اش، جهانی مسئوليت لحاظ از اهورامزدا یاور یعنی اهورامزدا. و خداوند رضع در دهد، می

 دوم و است، اي یگانه چيز خب که کلیطور  به هستی جهان برابر در و خودش برابر در اش مسئوليت
. مرگ از پس و جهان این از پس جهان به نه دارد توجه جهان در زیستن خوب به سراسر اینکه
 این. بشویم آماده جهان آن براي اینکه نه کنيم درست را جهان این واینجا  که است این پيامش
 نيرومند و مسلط گرایش پرتو در و ما گذشته سال 1400 تجربه پرتو در بخصوص است مهم العاده فوق
 خيلی جهان به نگاه این گري، صوفی و شيعی گرایش است، بوده حاکم گذشته سال 1400 این در که

 بدي، بر پيروزي براي اهورامزدا به کمک عنوان به این ،بينی یندهآ این و. خورد می ها ایرانی ردبد خيلی
 احکام در چه بکنند، بهتري جهان را جهان این که بکنند کوشش آدميان که جهانی نگرش این و



295 

 

 

 
 سياست و فرهنگ زیر بار دین و خرافات

 

 نجا ارزش انسان،ویژه  به و جانوران کردن قربانی از جلوگيري ،زیست يطمح حفظ مانند دستوري
 است توانسته می همواره که بينيم می خب ها این ،بخش یزندگ عناصر و وخاک آب ارزش انسانی،

. داشت آغاز در که باشد داشته خودش در را سازنده و فعال و ينانهب خوش بسيار فرهنگ یک هاي دانه
 جامعه شدن دیوانی و شدن بوروکراتيزه به را کار بزرگ امپراتوري یک اداره هاي ضرورت که وقتی تا

 نيروي این خب نياورد ببار مطلق ضعف و مطلق فساد شاهنشاه، مطلق قدرت که وقتی تا و نرساند
 دوران تا کرد پيدا ادامه و. برد پيش را دنيا سال 200 حقيقتاً که بود اي برانگيزاننده و محرک
 به توجه این زرتشتی، رواداري بود، روحيه این اشکانيان دوره در البته ،شده خراب چه گر ها، ساسانی
 البته که بودیم شاهد هم را باززایی یک هم ساسانی دوره در زندگی، عناصر نگهداري و سازندگی

 . اسالم به رسيد تا شد، زده مغ و زده آخوند

 قبایل به داد می توانایی. کردیم شروع ایده یک با واقع در را خودمان تاریخ ما که است این منظورم
 را نوینی جهانی نظم یک که مردمان با بودند شده يختهآم و سرزمين این به بودند ریخته که آریایی
 حمله تا را اش زندگی نيروي این و. امپراتوري در بعد و ایرانی هاي سرزمين در نخست بکنند برقرار
 قبال ها، مقدونی ها، رومی ها، یونانی تهدید با زیاد، تهدیدهاي با ما زمان همان   در. کرد حفظ اعراب
 ها هجوم این با اش خاوري شمال مرزهاي در ایران بينيم می ما کوروش دوره از که مرکزي آسياي
   ها تورانی. بودند ها تورانی همه قبایل این آغاز در البته. شود می کشته جا همان در کوروش و است روبرو
 و راندند عقب آمدند می سيبري از که زردپوست لیقبا را ها تورانی کم کم بعد بودند آریایی قبال همان
 حمالت صورت به را این ما که ایران خاوري شمال مرزهاي به حمله به کردند شروع خودشان بعد

 در سرانجام که ترک قبایل پيشتازان نخستين زردپوستان و( شاهنامه تورانيان) يدپوستسف هبتاليان
 مقاومت ما شد، شروع حمالت ایننجا ای از. آوردند ببار را فجایع آن ها مغول و چنگيزیان هجوم
ـ  1400 تمدن این ولی ها، رومی با بعد بودیم، روبرو ها مقدونی و ها یونانی با غرب در و کردیم می

 از و است ایران تاریخ درخشش دوره ترین طوالنی یعنی دوره، یک مسلماً و. آورد دوام سالی 1500
. نرسيدیم سياسی نظر از بزرگی آن به وقت يچه ما اینکه براي است دوره ترین درخشان جهات بسياري

 . است شده تمام ها حرف این دوران و رسيد نخواهيم دیگر هرگز به نظرم و

 به که ایرانی شمار. ایم شده متحمل ناگرفتنی اندازه انسانی و مادي هاي زیان ما اسالم پيروزي در
 کشتند رسيدند جا هر. سال 200 آن در نباشد کمتر خيلی ها مغول از شاید شدند کشته اعراب دست
 که بود اي انگيزه یک خب و او اموال صاحب بکشد را ایرانی که عربی هر که کرد صادر فتوا عُمر چون
 حاال ما. بردند ميان از توانستند چه هر خب فرهنگی لحاظ از. بگيرند را اموالشان و بکشند را ایرانی
 بين از را ایران فرهنگی آثار تا است گماشته همت روحيه مانه   دنباله اسالمی رژیم که بينيم می هم
 فراموشی به صورت هر به را يرماديغ آثار بکند، ویران و ببرد آب و کشت زیر را تاریخی آثار و ببرد

 ها آن که کارهایی همان   آخوندي، خرافات با ها آن کردن جانشين با درسی هاي کتاب آوردن بسپارد،
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 اندازه این ها این اطالعات عصر این در که ببينيم توانيم می ما و کنند می تکرار ارندد را کردند وقت آن
 ولی. کردند چه بشود فراموش يزچ همه تواند می نسل یک با که عصر آن در کنند می کوشش
 را سال 200 آن و. است یپرطاقت ملت. است آوري تاب ملت ملت، این کردم، عرض که طور همان
 را عربی زبان و. کرد عربی زبان ياراخت صاحب بلکه اسالم ياراخت صاحب تنها نه را دشخو و آورد دوام

 یک اسالمی و یونانی و ایرانی هاي ایده از ترکيبی یک در و تاخت و شد سوار آن بر که کرد توسنی
 در شکست و ساسانی دوره از. است يداکردهپ ادامه کنون تا کمابيش که گذاشت بنيان را اي تازه تمدن
 حفظ را ما سال 1400 که آنچه یعنی. بينيم می تاریخ بر را جغرافيا چيرگی ما که است اعراب برابر
 سنگين بسيار هاي شکست دوران و شد تسليم جغرافيا برابر در سرانجام تاریخ، آن و ایده آن بود کرده
 اسکندر پيروزي. دیمبو خورده هایی شکست ساسانيان و اشکانيان و هخامنشيان دوران در ما. يدفرارس

 رفت، سلسله یک. نبخشيد ما سرنوشت در چندانی تأثير ولی امپراتوري آن براي بود بزرگی پيروزي
 بسيار که کردند تر آشنا هم یونان با را ما حاال کردند را ها کار همان   يشوب کم که آمد سلوکيان سلسله
 در و ما تاریخ در نشد غالب عنصر آن جغرافيا. نبخشيد ما زندگی بر چندانی تأثير ولی بود خوب

 کننده يينتع که است جغرافيا دیگر که بينيم می ما که است اعراب حمله از پس. ما ملی سرنوشت
 در تاتار قبایل برابر در بود شده کشيده ایران خاوري شمال در که دیواري آن ها عرب اینکه براي. است

 دهقان طبقه یک سامانی و ساسانی دوران تا رگ،بز خراسان در ما. شکستند هم در مرکزي آسياي
 ترکيبی دهقانان این. بود نيرومندي خيلی طبقه منطقه آن در ولی داشتيم، ایران همه در البته داشتيم
 اشرافيت طبقه آن ،Gentile گویند می ها انگليس که آنچه و وسطا قرون اروپاي هاي فئودال از بودند

 فرمانروایی ها آن بر که کشاورزانی روزانه زندگی در که هایی دوک و ها کنت و ها بارون یعنی انگلستان،
 اشرافيت این و ها بارون اروپا قاره در اینکه براي. ها آن از نبودند دور. بودند جسته شرکت داشتند

. کرد نمی مداخله اش روزانه زندگی در ولی کرد حفظ را ش تسلط. خودش هاي زمين از شد دور یجتدر به
 در که نداشتند را اشرافی تفاوت حالت آن و بودند ها آن با و کردند می زندگی جا همان در ها آن

 از جنگی کشاورزان عنوان به شاهنامه که داشتند ویژگی یک دهقانان طبقه این. بود اروپا فئوداليته
 از که دیواري آن و. کردند می کار صلح زمان در که بودند دائمی ارتشی واقع در این. برد می نام ها آن
. گرفتند می را تورانی قبایل جلوي ها این و. بود شده يلتشک دهقانان همين يلهوس به کردم، صحبت آن

 وضع این به یکل به ترک لیقبا برابر در سامانيان شکست و شکستند يشوب کم را دیوار این ها عرب
 ها این ميالدي، سيزدهم رنق در مغوالن هجوم بعد و دوازدهم قرن در غزان هاي هجوم. داد پایان
 جغرافيا تسلط وقت آن از و. حاال همين تا و ها قرن تا. زد به هم ایران در را زندگی تعادل یکل به همه
 ایران پادشاه را خودشان که شده ایرانی هاي مغول یعنی قویونلو آق البته صفویان از پيش. شد آغاز
 را خودشان و بود فارسی زبانشان گرویدند، می گري شيعی به گاهی حتی و اسالم به و ناميدند می

 مقابل در و عثمانی مقابل در کنند حفظ را ایران محدوده توانستند ها این ناميدند، می ایران پادشاه
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 خميرمایه اصطالح به را شيعه مذهب ها آن منتها بودند سنّت همان   دنبال هم صفویان. ها ازبک
 ادامه کنون تا که زدند اي ضربه ایران به و کردند نابود را ایران حقيقتاً و کردند خودشان امپراتوري

 . بشود تمام نسل این با اميدواریم. دارد

 قرن در تا شد می متوقف داشت خارجی هاي هجوم بر ایران بودن گشاده معنی به جغرافيا تسلط این
 مصادف ها قرن آن ولی بود يداکردهپ را خودش از دفاع توانایی ایران اینکه براي. مههجد و هفدهم

 قرن از. کرد بزرگی العاده فوق هاي پيشرفت اقتصادي و نظامی قدرت عنوان به اروپا. اروپا برآمدن با شد
 کرده کشاورز تکنولوژي در که زیادي اصالحات اروپا در کشاورزي انقالبات که دانيم می ما چهاردهم

 و شد پيدا اروپا در شهر 500 مثالً و گرفت نقرو خيلی بازرگانی بعد و کرد توليد زیادي ثروت بودند
 آمد، دادشان به هم نظامی تکنولوژي و شد ثروتمند خب و داشتند اقتصادي بزرگ هاي فعاليت همه ینا

 قرن از ما. ایران مانند کشوري براي بشوند بزرگی بسيار خطر توانستند و... و باروت تفنگ، توپخانه،
 آمده ها پرتغالی هم پانزدهم قرن در بينيم می غربی شمال از را اه اروپایی هاي اندازي دست هجدهم
 تهدیدي آن توانستند نمی ها پرتغالی بود، کوچکی کشور پرتغال چون ولی بودند گرفته را جنوب و بودند

 در و آرام اقيانوس تا و هند اقيانوس در خواستند می استراتژیک هاي پُست ها آن. بکنند ایران متوجه را
 بهر و نبود اساسی تهدید آن. ها اسپانيایی به بودند سپرده هم را اطلس اقيانوس و. بودند شغولم آنجا
 تهدید شد، متوجه شمال از که تهدیدي ولی. کردند برطرف آن را صفویان و ها انگليسی کمک به حال
 و هسيزد هاي قرن از پس را بودن جغرافيا قربانی مصداق بهترین ما و بود جدي خيلی ها، روس

 ما که. بينيم می بيستم قرن نيمه تا و نوزدهم قرن بخصوص و هجدهم قرن اواخر در پانزده، چهارده،
 انگليس و روسيه هاي امپراتوري با يجوار هم. کند می تعيين ما جغرافياي را سرنوشتمان دیگر سراسر

 داشتيم ها عثمانی با هميشه هم ییزدوخوردها یک خب و بود، گرفته هجدهم قرن تا را هندوستان که
 ما هم نبردي یک در هم باالخره و... و بردند می ها آن گاهی بردیم، می ما گاهی و نبود جدي که

 عرض بنده را مقدمه این. بود اروپا با عمده اشکال. نوزدهم قرن اوایل در شد تمام داستان و بردیم
 ما و است داشته ما ملی یزندگ در نقشی چه جغرافيا و تاریخ این که مطلب این پاسخ در کردم
 از و است شده يينتع جغرافيا با کمتر ما ملی سرنوشت اعراب حمله تا که بگویيم توانيم میرفته  هم روي
 نتيجه حاال. است کرده تعيين ما جغرافياي را ما ملی سرنوشت روزافزونی طور به بعد به اعراب حمله

 یعنی. ایم کرده غلبه جغرافيایمان بر سرانجام ما روزام ببندیم، را بحث تکه این و امروز، براي بگيریم
 از ما ولی بخشيد نخواهندرا  ها آن هرگز چپ نيروهاي که ها آمریکایی. اند داده انجام را ما کار دیگران

 حقيقتاً که را شوروي ریگان، بقول شرّ امپراتوري ها آمریکایی هستيم، سپاسگزارشان بسيار بابت این
 انسان مرکزي آسياي به... شوروي نفوذ زیر هاي سرزمين براي همه از بيش ها روس خود حاال بود، شرّ

... اقتصاد لحاظ از ،زیست يطمح لحاظ از... شرقی آلمان به کردند، چه ها این که بيند می بياندازد نگاهی
 با ما و ببرند ميان از را شوروي امپراتوري توانستند ها آمریکایی حال هر به. وحشتناک است اصالً
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 پيروزي ترین بزرگ این و. نيستيم جوار هم دیگر ولی روسيه به هستيم نزدیک اي فاصله یک با اینکه
 اصالً و کرد بدبخت را ما روسيه با يجوار هم سال 200 نزدیک اینکه براي. ما براي است مدرن دوران

 200 این در را ایران سياسی هاي گرفتاري بيشتر ریشه. برد بين از و کرد فاسد را ما داخلی سياست
 هميشه و بود نزدیک که روسيهویژه  به بود ها امپراتوري این با يجوار هم و خارجی مداخله همين سال
 ها روس مشکل این حاال. است برخاسته آنجا از بگيرد، ماه سه دو عرض در را ایران تمام توانست می

 حمالت خواستگاه النهرین، بين زمينسر بودیم، مواجه آن با غرب در که مشکلی و است شده برطرف
 وچند يستب عراق و ایران جنگ همين تا دوم قرن در ارُود و کراسوس دوره از. ایران به بوده شمار یب

 جنگ از بعد هم عثمانی ترکيه. کرد نخواهد تهدید را ما هرگز..... شد برطرف هم این و پيش سال
 خالصه. بکند تهدید را ما تواند نمی وقت يچه که شد کشوري ترکيه و رفت بين از هم اول جهانی
 و نيستيم جغرافيایمان قربانی دیگر حاال ما. است شده حل ترتيب این به ایران جغرافيایی مشکل
 حاال. شد شروع ایده یک با ایران درخشندگی و ایران تاریخ که کردم عرض من. داریم ایده مشکل
 آخوندي برداشت. آخوندي ایده. ایده به است مربوط بمنجال این در فرورفتنش و ایران نشيب و فرود
 کنند می حکومت آن بر ها این که ادبياتی این و خواند می انسان که را ها رساله این حقيقتاً که مذهب از
 که است ایده آن این و نشاند می متمدنی آدم هر پيشانی بر شرم عرق بکنند، حکومت خواهند می و

 خودمان فرهنگ قربانی اکنون ما که بکنم عرض باید شما پرسش خپاس در. است عمده گرفتاري
 و ایم گرفته را خوبش هاي تکه و ایستيم یبازنم اش ستایش از اي لحظه که فرهنگی همين. هستيم
 خوب هاي تکه آن کند می تعيين را ما سرنوشت که آنچه ولی گيریم می ندیده را بيشترش بدِ هاي تکه

 تا افتادن از را خودمان که است ما یزهايآو دست خوب هاي تکه. است بد هاي تکه. متأسفانه نيست
 آن کمک به ما. بازدارد کند می تعيين را ما زندگی اآلن فرهنگ نام به که اي فاجعه این اعماق
 از است، بدبویی گرداب یک که فرهنگ این بيشتر ولی. یما داشته نگه را خودمان فعالً خوب هاي تکه

 . جست فرهنگ این در را پاسخش باید شود، می چه را ما. اینجاست

 وجود به متعددي هاي پرسش من براي همایون، آقاي فرمودید که آنچهـ  صدیقی نادر 
 دادید پاسخ سخنانتان بخش آخرین در مهم بسيار هاي پرسش این از یکی به که آورد
. نه یا دارد وجود انتخابی یا و گذشت توان می آیا گذشته بد و ناهنجار هاي بخش از که
 و روحيات را انسان و سازد می انسان را تاریخ اید گفته که خواندم شما از جایی، در
 این از رهایی براي. نيستيم خوشنود خود از واقع در و خود تاریخ از ما. هایش باور

 عميق هاي زخم مثالً تاریخی کوتاه دوره یک در شود می آیا کرد؟ باید چه ها ناخشنودي
 آینده براي تازه انسانی به و کرد فراموش و بخشيد التيام را اسالم و انقالب از ناشی

  پرداخت؟

  که تـاس این انـانس ویژگی. کرد می يحاـمس آنچه بکنند هم دیگران: گفت. ودــش می همایون ـ بله
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 تجربه این و کودکی در داریم جهان از اي تجربه یک ما. شود می انباشته دائماً انسانی هوش. آموزد می
 که آنچه بر کند می را خودش هاي گزینش کس هر حاال. پایان تا دهيم می گسترش طور ينهم را

 به یواش یواش دارم حتی من. است نگرفتنی اندازه انسان ذهنی قدرت ولی. تجربه این بر افزاید می
 کسانی یک که بينم می هایی نمونه یک. شوم می معتقد خودمان، در شناسيم نمی ما که نيروهایی

 که شود می معلوم باالخره خب و. بينند نمی دیگران که اي آینده در بينند می را چيزهایی یک
 و ما ذهن کرد خواهد پيدا پرورش وقتی یک. است ما ذهن کجاي دانم نمی من. هست چيزهایی یک
 جاهاي در دیدم، هند رد. دیدم بسيار هاي نمونه من ولی. کرد خواهند پيدا بيشتري عده را ها توانایی آن

 آن به ربطی هيچ. دارند استثنایی هاي توانایی کسانی یک که هست واقعی هاي نمونه خواندم، دیگر
 ها آن خود در. نه ها، کار این به کند می قادر ها آن و ها آن بر شود می ظاهر اي فرشته یک که ندارد

. است دیگر هاي گوش از تر حساس شیگو ببيند، تواند می دیگر هاي چشم از تر دور که است چشمی
. بکنند حس توانند نمی دیگر آدم ميليون ده ،ميليون یک که کنند می حس را چيزهایی یک ادبی نوابغ

. هست ما در ها نيرو این. ببينيم توانيم نمی ما که بينند می طبيعت در چيزهایی یک ها نقاش ها، هنرمند
 این را، خودمان هاي تجربه بکنيم ثبت توانيم می ما چون و برود پيش و بياموزد تواند می انسان چون
 نسل هر در ما نيست الزم. شود می انباشته یعنی شود، می ثبت انسانی هاي تجربه است، مهم خيلی
 و دموکراسی اسالم از که بکنند را کار این کردند سعی خيلی ها ایرانی حاال. کنيم اختراع نو از را چرخ
 باید را ها حرف این ولی. ياورنددرب بخواهند که چه هر... و ليبراليسم و دیشیآزادان و مدنی جامعه
 کرد بهترش خورده یک و گرفت هست که همانی باید را چرخ. ندارد فایده ها حرف این کنار، بگذارند

 آن از کمال به دارند حاال و کردند اختراع دیگر جاهاي در را چرخ. نيست الزم چرخ اختراع ولی
 از تنها نه توانيم می ما که است این دارد اهميت آنچه ولی. کنيم تلف نباید را وقتمان. کنند می استفاده
 اوج در امروز هم دیگران هاي تجربه. بياموزیم دیگران هاي تجربه از بلکه بياموزیم، خود هاي تجربه

 اسخپ یافتن براي بشري منظم تالش سال 2700ـ  2800 که معنا این به است اش شکوفایی
 در وقت يچه که است انباشته دانش از ثروتی چنان فيزیک، تا گرفته متافيزیک از شمار یب هاي پرسش
 دانش این به دسترسی براي آورده وجود به تکنولوژي چنان براین عالوه و است نداشته سابقه جهان
 روي که کوچک رایانه یک با شما امروز. است نکرده تجربه گذشته در نسلی هيچ وقت يچه که

 بوک نُت امروز آن به که شود می سبک دارد هم قدر آن و کنيد می کار آن با و گذارید می زانوانتان
 ها نامه فرهنگ و ها المعارف دائره به کتاب، هزاران به توانيد می شما این با یادداشت، دفترچه یا گویند می

 آخرین اسرار مگر باشد وربه د جوینده دسترس از که نيست آگاهی هيچ. بکنيد پيدا دسترسی
 60 اي هسته تکنولوژي. بشود شاید عمومی دانش عنوان به و آمد خواهد یجتدر به هم آن که ها پيشرفت

 چون. احتماالً نفر ميليون 20 شاید اآلن ولی داشتند آگاهی آن از دنيا در نفر 200 شاید پيش سال
  خودمان ملی تجربه ما چون و هست، ها یآگاه از ثروتی چنين و ت،ـهس ها آگاهی به ترسیـدس چنين
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 . باشيم ينب خوش توانيم می ما است، پرباري بسيار تجربه

 دیگري تراژیک ملت که آلمان و روسيه همان   مثل ایران اینکه براي است استثنائی ایران ملی تجربه
 و ها روس حاال. نخودما براي بيشتر و. ایم آورده وجود به جهان و خودمان براي دردسر خيلی ما است،
 در اسالمی جمهوري با داریم اآلن ما. بودند کرده درست دردسر جهان براي ما از بيش خيلی ها آلمان
 و پستی به را دنيا. کنيم می فراهم دنيا براي دردسر. کنيم می زیادي هاي پيشرفت مسابقه آن

 اما. ها زمينه این در است بيشتر خيلی ها آن سهم خب ولی دهيم، می سوق جنایت و ماندگی عقب
 این و. ندارد ها آلمان یا ها روس از یکم دست وجه يچه به ایم کرده درست خودمان براي که دردسرهایی

 کمکی ترین بزرگ اسالمی، انقالب دوران در همه از بيش گذشته، صدسال درویژه  به ملی، تجربه
 انقالب این بایست می که نيست این ورمنظ. ایم داشته و داریم الزم خودمان دادن تکان براي که است
 گذرانده یخوب به را آینده سال 28 این ما بوده نشده انقالب این اگر نه، برسيم، نتيجه این به ما تا بشود
 آن در بود افتاده ایران. داشتيم نمی دیگر را مسائل این غم که ییجا به بودیم رسيده اآلن و بودیم
 به صنعتی شد، می صنعتی داشت کشور کرد، می پيدا رورشپ داشت متوسطی طبقه یک چون مسير
 کرده تمام ما صنعتی، رشد درصد 22 سالی با. کرد نباید تردید این در یعنی جنوبی، کره واقعی معناي
 ها این ليبراليسم و دموکراسی. بودیم کرده دگرگون یکل به اصالً را جامعه و را کار این بودیم
 ها آن دوي هر فرهنگی، و کارآفرین متوسط طبقه آن یعنی ورژوازي،ب پرورش مستقيم هاي فراورده
 این چنانکه نداشت فایده بکند، خواهد می کاري هر حکومت حاال آمد، می وجود به ایران در داشت

 فراهم ایران در را ليبرال دموکراسی زمينه ها این. يایدبرب متوسط طبقه این پسِ از تواند نمی حکومت
 پایان به هم آن و بود بسته نفر یک عمر به پيشين نظام اصالً شد ثابت چنانکه و واهناخ خواه کرد می

 . بود رسيده راهش

 به حاال. اینجا به برسيم اینکه براي نداشتيم الزم را اسالمی انقالب تجربه این ما که است این منظور
 خب بينم، می خودم در و نمبي می من. اند گرفته درس خيلی بدبختی این از و بدبختی این آمده ما سر
 خمينی، به پيوستند هزار ها صد و هزار هزار که پيشين انقالبيان تا را درس این داشتم الزم کمتر من
 این از ایرانی جامعه و کنند می تغيير دارند اندازه چه اند کرده تغيير اندازه چه بينم می ها آن

 انقالب که ایران آینده انقالب و آید می بدر بيشتر روز هر ها گمراهی و توهمات آن از ،ها يالوخ خواب
 برابر در یهسو همه و اي ریشه دگرگونی معنی به انقالب نيست، خونریزي منظورم است، مدنی جامعه

. بشویم دیگري چيز توانيم می ما گویم می بله که است نظر این از. کند می پيدا جریان دارد ما چشمان
 مایه و فالن و درخشان فرهنگ قدر ینا که نکنيم کوتاهی نکته نای بر تأکيد باید همه از پيش
. کرد رفتار گزینشی باید دین با چنانکه. شد روبرو آن با گزینشی باید را فرهنگ این. یيمنگو.... افتخار
 آنجاهایی و کنند می عمل خورد می بدردشان که آنجاهایی. کنند می عمل گزینشی را دین ها آخوند خود
 از شود می که دهند می حکم خمينی مثل یا و کنند می رد یا و گيرند می ندیده خورد نمی بدردشان که
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 است گزینشی نگرش تجلی بيشترین این. کنار بگذارید را دین احکام گفته رسماً. کرد نظر صرف ها آن
 فرهنگ این در. کرد عمل گزینشی باید را فرهنگ. است طور ينهم هم فرهنگ خب،. دین به

 . کند نمی وارد ما هویت به آسيبی هيچ و ندارد اشکالی هيچ و است بسيار یدورانداختن چيزهاي

 همين ام، پرداخته آن به خيلی من تجدد با کشاکش صدسال کتاب این در که هایی بحث از یکی
 ما ساله 1400 بدبختی. است رسانده آسيب ما به بسيار که. است هویت و فرهنگ و دین پيوند موضوع

 است، ما فرهنگ ما هویت که کنيم می فکر ما که معنا این به. نيز ساسانی دوره در و. آید میا اینج از
 یکی دین با فرهنگ اوالً. نيست طور ینا نه. هست که است همين واویال، و است، ما دین ما فرهنگ
 معناي هویت. ندارد دین و فرهنگ به ربطی اصالً هویت دو،. است فرهنگ اجزاء از یکی دین. نيست
 کسی یک که است کافی ولی باشد تواند می ها چيز خيلی هویت منشأ حاال. دارد اي ساده خيلی خيلی
. رفت و شد تمام است، اش هویت این است، حسن او که بگویند هم دیگران هستم، حسن من بگوید
 اسالم از بعد روز یک باشد، بوده زرتشتی روزي یک باشد، مسلمان روزي یک تواند می حسن این حاال
 آدمی روز یک تواند می حسن این و. ماند می حسن و نيست کار این در هم اشکالی هيچ بشود، بهائی
. است حسن همان   بازهم بشود، باشعوري آدم بکشد زحمت و بخواند درس بعد باشد شعوري بی و ابله
 ما خود و ایرانی ندگوی می هم همه و است ایرانی اش هویت ما ملت. است طور ينهم هم ما ملت حاال
 دینی چه بکند خودش با خواهد می چکار ایرانی این حاال. شد تمام و ایرانی گویيم می خودمان به هم
 خواهد می را غربی فرهنگ کجاي کند، حفظ خواهد می را فرهنگش کجاي باشد، داشته خواهد می

 هنوز ما که است بوده اشتباهی نای. ندارد اش هویت به ربطی و است او اختيار در دیگر ها این بپذیرد،
 نه انداخت دور باید که هایی تکه آن یعنی وحشتناک، فرهنگ این جاي همه به چسبيدیم و کنيم می
. تریم غافل ها آن از ما اتفاقاً و است زیاد بسيار بسيار ما فرهنگ در خوب هاي تکه اتفاقاً. خوب هاي تکه
 تازگی این فرهنگ این در است درخشان که آنچه و یزرتشت ایران به گردیم یبرم ما که مطلب این
 فرهنگ این بر که است تأکيدي چه این پس. ندارند خبر اصالً ایرانی از بسياري. ها ایرانی براي دارد
. چسبيدیم بيشتر بدش هاي تکه به داریم خبر کمتر خوبش هاي تکه و فرهنگ این از ما نه، کنيم؟ می
 زیارت و انداختن سفره و نذر و زاري و گریه و یزن قمه و زنی ينهس و عزاداري ببينيد کنيد نگاه شما
 نفر چند و است راسخ ما مردم در چقدر کردن جستجو مسائل این در را سئواالت همه پاسخ و رفتن
 و. است برابر پيکارش در باخدا انسان فرد حتی که درخشان دکترین و آموزه آن به گردند یبرم

 رویم می ولی. غافليم آن از و دانيم نمی را این چيزي؟ همچين شود می اصالً. است یکی اش مسئوليت
 گزینشی فرهنگ این با شود می که است این... و بازو زور و خواهيم می شفا نفر یک یدهبر دست از

 شامل است، خودمان فرهنگ شامل که داریم پيش در فرهنگی smorgasbord یک ما. کرد عمل
 هر و بوفه سر که طور همان. بکنيم انتخاب آن روي از توانيم می آزادانه و. است جهانی عظيم فرهنگ

 شود می و بکنيم را کار همين باید عيناً هم فرهنگ با بشقابمان، توي گذاریم می خواهد می دلمان چه
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 و سفر آن در شویم می دور کامل رضایت با و سير شکم با بوفه ميز آن از که گونه همان و. کرد
 و شد خواهيم يتر مهم و تر فهميده هاي آدم بسيار. کرد خواهيم را کار همين هم رهنگیف گزینش
 هستيم ایرانی هم امروز و اي، ایرانی چه و بودیم ایرانی پيش سال 3000 ما. بود خواهيم ایرانی بازهم

 ! اي ایرانی چه و

 و دیدکر اشاره جهانی فرهنگ به و خودمان فرهنگ به همایون آقايـ  صدیقی نادر 
 از آگاهی براي ها ایرانی تشنگی اخير، سال چند درویژه  به است، سالی چندین. ما غفلت
 بيشتر و بيشتر داشته رواج جعلی صورت به که يزيآن چ نه و خودشان درست تاریخ
 یافتن دنبال به که گویی هستند، تاریخ در هایی گمشده دنبال به که گوئی. شده
 آیا چيست؟ نشانه جستجویی چنين آیا. پایداري بلکه تشکس از نه هستند هایی نشانه
 از اي نشانه که رژیمی برابر در باید و شود می که بقبوالنند دیگران و خود به خواهند می

 شود می را ها نمونه کرد؟ پایداري است عربی کشور یک برازنده بيشتر ندارد ایرانيت
 در ایرانيان یريناپذ شکست و استخر مردم پایداري نهاوند، جنگ مثل. کرد مشخص
 که هستند خود گمشده فرهنگ آن دنبال به ترتيب این به ها ایرانی آیا. کشور شمال
  بشوند؟ جدا عاشورایی و تحميلی فرهنگ از که هستند آن بر و کردید اشاره هم شما

 ینکها از پس. بينيم می ها عرب تسلط ساله 200 در را تازه فرهنگی جوشش این ما همایون ـ بله
 به گشودند دست خب کردند پيدا تسلط ایران بر و شکستند هم در را ساسانيان سياسی قدرت ها عرب
 به که کردند تشویق را عربی قبایل جمله از. ملت این آثار کردن عربی و ملت این کردن نابود

 در دفاع خالفت، مرکز از آنجا بود دور چون و کنند کوچ ایران خاوري شمال و خاوري هاي سرزمين
. بگيرند عهده به را مدافعان نقش آنجا در قبایل آن که خواستند و بود تر مشکل خيلی دشمنان برابر
 بيشتر ایران خاوري شمال و خاور در و بود کم تعدادشان ولی کردند مهاجرت قبایلی هم ایران بقيه
 عربی اي .ان.دي آثار پاکستان، غرب و افغانستان، شرق در احتماالً پشتونستان، در مثالً ما حاال. بودند

 . عراق به است نزدیک که همدان در مثالً تا داریم بيشتر را

 نبود واقعاً ولی سکوت، سال 200 گفتند. هستيم ایران فرهنگی باززایی شاهد ما سال 200 آن در
 مردن از که کردند سعی گوناگون هاي جبهه در. گرفت صورت عظيمی کوشش سال 200. سکوت
 مناسک که آنچه شامل زرتشتی آئين بار نخستين براي. بکنند جلوگيري ایران شدن کشته و ایران
 را زرتشتی آئين سيستماتيک و دیگر هاي کتاب در شد مدون شود، می ناميده مراسم شود می ناميده
 واقع در ها نامک خداي این. کردند تدوین را ها نامک خداي. البته خرافاتش همه شامل کردند مدون
 شاهنامه تاریخی بخش و گرفت مایه آن از فردوسی که بود باستان ایران تاریخ. بود شاهان یختار

 پهلوي زبان براي. بود ها نامک خداي شامل هم اش اساطيري بخش ها، آن بر است مبتنی سراسر
 از دخواستن می اینکه براي کردند دوره آن در را ها کار این. کردند جمع را هایش واژه نوشتند، فرهنگ
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 بکنند دفاع خواستند می است بوده ها عرب از پيش که ایرانی یعنی. بکنند دفاع خودشان ایرانی هویت
 آن ولی. شدند ها عرب از تر بد و آوردند روي اسالم به هم ها ایرانی از خيلی البته. بکنند حفظ آن را و

 . داد انجام را کارش ایرانی جامعه در پایداري بخش

 جریان روزافزونطور  به که است دهه سه فرهنگی، پایداري این. داریم را وضع مانه   ما هم امروز
 چهل دهه از که است این عامل آن و کند می کمک که هست هم دیگر عامل یک اما. دارد

 هزار ها ده بعد و ها هزار نخست شدن، بهتر دراماتيکی طور به شد شروع ایران وضع که بخصوص،
. بود خوبی آدم هم خيلی داشتيم آشپزي یک منزل در خودمان ما. خارج به فرستادیم دانشجو هرسال
 اختيار در دولت ارزانی ارز خب. خارج به بفرستد را پسرش توانست می. خارج به رفت آشپز این پسر
 سطح این در که است این منظور. شد می ها این ضمن هم دیگري هاي کمک خب و گذاشت می ها این
 و ساله 50 نسل در امروزي استعدادهاي از بسياري. برگشتند و خواندند درس و نبيرو به رفتند حتی
 از زمان، آن در. ایران به برگشتند و بيرون به رفتند ها دوره آن در که هستند کسانی همان   ساله 60

 پایان از پس گشتند یبرم درصدشان 90ـ  80 ایرانی دانشجویان ميالدي، 70. /ش 50 دهه اوایل
 عمومشان و انقالب به برخوردند خب برگشتند وقتی ها این و. گردند یبرنم درصد 95 امروز .تحصيل
. کار این به افتادند نادرست تصميمات پيامدهاي بر بيداري و انقالب پيروزي از پس ولی شدند انقالبی

 در را اسیسي اندیشه و یسنج سخن و ادبی پژوهش و نگاري تاریخ استعدادهاي بهترین از اي پاره ما و
 هایشان کار فراآمد ها این که است مسلم خب. 60 تا 40 ميان نسل در. بينيم می داریم اآلن نسل این
 پيش گویيم می سخن آن از ما که بيداري آن و. کرد بازخواهد را خودش جاي جامعه در زود یا دیر

 است ایران گذشته در پایش یک که است درخشانی فرهنگی باززائی یک آستانه در ایران. آمد خواهد
 ادبيات، بياموزیم، ها آن از توانيم می که داریم ها چيز بسيار کردم عرض دارد، خوب چيزهاي خيلی که
 بر اصراري هم زرتشتيان نيست مذهب تبليغ منظورم بشویم، زرتشتی نيست الزم حتماً زرتشتی، آئين

 کم کم کاليفرنيا و واشنگتن در ایران از نبيرو در. کنند می مقاومت اصالً. ندارند دیگران کردن زرتشتی
. ندارد راهی هيچ. بگيریم باید را زرتشتی روحيه آن. نيستند ها کار این دنبال اصالً ها آن ولی پذیرند می

 در پایش یک. است مهم خيلی خيلی. جهان این ساختن در انسان مسئوليت. است ما آموزگار بهترین
 غریبی اقيانوس یک کردم عرض که طور همان که جهانی فرهنگی عرصه در پایش یک آنجاست،

 آن با بيشتر طور ينهم ما و. رسيد شود می ژرفایش به نه رسيد شود می کرانش به نه. پایان بی است
 نظير بی منطقه آن کشورهاي از بسياري در تارنما، و انگليسی زبان با ایرانيان آشنایی. شویم می آشنا
. است اميدواري هاي مایه خيلی ها این و. ترین پيشرفته و بهترین به رسیدست. دسترسی یعنی این. است
 . کرد خواهيم نابود را ها این. خورد خواهيم را ها این و شد خواهيم بيدار ما نه،

 از بيشتر خواهيم نمی واقعاً من و است شده طوالنی گویمان و گفت اگرچهـ  صدیقی نادر 
 یا ماندگی عقب مقوله که بکنم هم را سئوال ینا مجبورم ولی بگيرم را شما وقت این
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 که ایم آموخته و اند گفته که آنچه آیا نيست، هم اي تازه موضوع که نيافتگی توسعه
 که دریافتند نوزدهم قرن دوم نيمه عبارتی به و نوزدهم قرن از ها ایرانی از برخی

 ها کاستی ینتر بزرگ و هستند بنيادي هاي کاستی داراي ساسان، و دارا فرزندان
 آقاي گفتيد که آنچه عليرغم است، ها آن فکري توليدات و فکري نيافتگی توسعه

 امر این بر عميق تأملی با گاهی شده؟ برطرف ميزان چه تا ها کاستی این آیا همایون،
 نيافتگی توسعه که رسد می نظر به 57 سال در اسالمی انقالب وقوع به عنایت با و

 باید درصدي چند دانم نمی که ها استثنا منهاي البته ،اکردهيدپ ادامه همچنان فکري
  چيست؟ شما نظر. بيایند حساب به

 گسترش مانع که( بسته طبقات) کاستی ساخت یکی شد، چيز دو قربانی ساسانی همایون ـ جامعه
 و. هستيم شاهد را آن اسالمی صورت حاال که آخوندي روحيه و مغان تسلط دیگري و شد می فرهنگ

 از بزرگی بخش مشکل فرهنگی نظر از و است سياسی مشکل ایران مشکل اآلن. شد تمام آن
 به هم ها آخوند و خرافات شده اش دین و گرفته است دین يجا به را آخوندي خرافات که است جمعيت
 را خرافی عنصر و زنند می پس را دینی عنصر چه هر. ها زمينه این در کوشند می دارند عمد به و اصرار

 از یکیـ  مسيحيان کليساي روید می شما. مذهبی موعظه يجا به آورند می مداح. کنند می اش جانشين
 را ها کشيش هاي حرف و رفتم ها جا خيلی اتفاقاً. است مسيحيت پاپ اآلن دنيا مردم ترین فرهيخته
 را مردم سر کنند می هم سر را مزخرفات آن آوریم می مداحـ  نيست مقایسه قابل اصالً کردم گوش
 ایران جمعيت از اي عمده بخش در است گرایشی. کشانند می دائم معجزات به را مردم و کنند می گرم
 از ارتشی چنين داراي ایران تاریخ از اي دوره هيچ است، سهل که ساسانی جامعه ولی خرافات این به

 مجموع شاید. یرانا تاریخ طول در است نظير بی ایران روشنفکري جامعه. نبوده آموختگان دانش
 است این. اند نبوده و نيستند زنده فرهيختگان اندازه به شمارشان تاریخ این طول در فرهيخته ایرانيان

 اساسی مشکل سياسی، مشکل. مشکالت این بر کرد خواهد غلبه باالخره این بزرگ سرمایه این که
 و بجنگيم رژیم این با باید هجبه دو هر در ولی فرهنگی مشکل آن به دارد ربطی البته که است ما

 با را یکمی و بيست قرن جامعه یک شود نمی. شد خواهد تر سنگين کفه این سرانجام. جنگيم می داریم
 آدم یک ایران، جمهوري يسرئ شخص، این. کرد اداره صفوي هفدهم و شانزدهم قرن روحيه

 ولی پاسداران، سازي صندوق ککم با البته و کار روي آمد «توانيم می ما» شعار با که است مضحکی
 جا همه. تواند نمی و توانی نمی تو. «توانی نمی» که است این هست ها زبان سر بر که شعاري اآلن
 را اش بقيه حاال آید یبرنم کشور در بيمه صنعت اداره از. است مانده رژیم این اي زمينه هر در. اند مانده
 يرکردهگ گِل در پایشان يزچ همه در. بکند توزیع درست ندتوا نمی را بنزین. است چگونه ببينيد بگيرید
 این گذاشتيم سر پشت هم را صفویان گذاشتيم، سر پشت را ساسانيان ما. نباشيد بدبين نه،. است

 . گذاشت خواهيم سر پشت هم را حضرات
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 یک این خاورميانه در اینکه یا است ما ایران ویژه خرافی جامعه آیاـ  صدیقی نادر 
  هست؟ ما با همچنان ما جغرافيایی گرفتاري و است غالب یبیفر عوام

 روایت تا است تر گشاده خرافات بر بسيار اسالم شيعه روایت که نيست تردید این همایون ـ در
 از متر سانتی چند که گوري حتی ها سنی. است کمتر خرافاتشان تر، متعصب چه هر ها سنی. اش سنی
 نيروي غير از معجزه انتظار. دانند می شرک را خدا غير پرستش. هندد نمی اجازه باشد تر باال زمين
 نوه نوه من گوید می که را کس فالن. کنند می معجزه صاحب هم را درخت ها آخوند. ندارند خداوند
 آخوندي روایت جزو این بله. امامزاده نام به شمارند می معجزه داراي هم را او هستم مقام فالن نتيجه
 . ایران در بخصوص است شيعيان یژهو که هست دین

 بينيم می دیگري صورت به را خرافات هم ها سنی در همایون، آقاي ولیـ  صدیقی نادر 
 انصار و القاعده مثل طالبان، مثل هایی گروه وجود و حضور. است کرده تجلی که

 را افاتخر از دیگري نوع به هم همه ها این.... االسالم فتح یا و اسالم انصار و اهلل حزب
 . دهند می اشاعه

 ... کنند نمی نذر ندارند، امامزاده کدام يچه ها همایون ـ این

 است ما ویژه آن خبـ  صدیقی نادر ... 
 درجاتی یک به و است آور زیان درجاتی یک به مذهبی اعتقادات. است ها اینجا همایون ـ گرفتاري

 این است خرافات تان مذهبی اعتقاد ساسا شما وقتی ولی. است دیگري بحث یک آن... است سودمند
 سراسر هندوئيسم و دارد رواج ایران درجه به خرافات هند، در. است شيعيان مختص این. کند می فرق

 حکومت و ها سياست کننده يينتع خرافات هند در ولی. دارند واره خداي و خدا هزاران است خرافات
 ایران در. دارد تشکيل شود نمی مثالً عاشورایی حزب. شوند نمی تشکيل خرافات پایه بر احزاب. نيستند
 حسين و یزن قمه و زنی ينهس دور را مردم هزار ها صد شود می. داد تشکيل شود می عاشورایی حزب
 هند در. کرد شود نمی هند در. کرد ها آن از سياسی استفاده و کرد متشکل ها حرف این و کردن حسين

 کارهایی یک خودش خداي براي رود می اش گوشه یک ت،اس کرده تقسيم را اش زندگی کس هر
 هم سياسی امور در و اش زندگی دنبال رود می بعد و گذارد می گُلی و سوزاند می چيزي یک کند، می
 در خرافات يهکل گرفتار ایران اندازه به اآلن جا هيچ. اش عالقه مورد سياسی احزاب برنامه دنبال رود می

. نيست کافی حکومت از دین جدایی که آنجایی به رسيم می که نجاستای و نيست حکومت و سياست
 . کرد ممنوع باید هم را دین از سياسی استفاده یعنی. کرد جدا دین از هم را سياست باید

 گذر فرمودید که آنچه بکنيم، يبند جمع. سپاسگزارم خيلی همایون آقايـ  صدیقی نادر 
 يسو به حرکت و نزدیک آینده در بود دخواه ميسر اسالمی حکومت نام به چيزي از

 . است يدوارکنندهام بسيار مدرنيته
  تغيير شود نمی چون را جغرافيا. نيستيم جغرافيایمان قربانی دیگر ما که تـاس این ترش مهمهمایون ـ 
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 دیگر و بودیم گرفتارش سالی 1400 یک ما. است ملت یک سرنوشت ترین بد بودن جغرافيا قربانی داد
 . است ما اميدواري مایه ترین بزرگ این و بود منخواهي

 شرکت برنامه این در که همایون داریوش آقاي سپاسگزارم بسيارـ  صدیقی نادر 
 .کردید

 صدیقی نادرـ  ایران صداي رادیو

  2007 مه 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیزم رانیا یعیو طب یفرهنگ یراثدرباره م
 

 يعیطب يراثو م یخیو تار یفرهنگ يراثم يحفظ و نگاهدار ياز نظر شما کوشش برا 
 دارد؟  يتتا چه اندازه اهم ينسرزم یک

و گذشته خود  ين. ما فراورده سرزمسازد یما م يزیکیف يرامونما و پ يشينهما را پ یـ هست همایون
و در  یختار شتريدر ب يانتر. آدم تر، مردمان خوشبخت مهربان ينتر و سرزم پربار يشينه. هرچه پيمهست

. ما خود از اند خود را نگه نداشته ينو سرزم يشينهپاس پ باید یجهان چنانکه م يها کشور يشترب
خاطره  یدد يباز همه آس يشسال تاراج و کشتار عربان آنچه ب یست. در آن دويمتر هست بد يها نمونه
)که  یهخامنش یاز شاهنشاه یکه حتا فردوس یدندچنان از گذشته خود بر یرانيانمردم بود. ا یخیتار

 يبعد يانتا اروپائ یونانيانن از یگرانداشت. اگر د ی( آگاهگرفت یفراممربع را  يلومترک يليونپنج م
. آنگاه نوبت دیدیم ی( ميدها )همان تخت جمش را در غبار افسانه يدما هنوز تخت جمش بودند ینم
 هاي یخراسان آن روزگار را که از شگفت ياري. غزان و سپس مغوالن شبکه آبيدرس ينسرزم یرانیو

 يارياز بهار( شبکه آب يا )از منظومه« ان عربیعر يلخ»از آنان  يشکردند و پ یرانروزگار خود بود، و
 يها و جنگ گردان ابانيب يها برده بودند. تاخت و تاز يانخوزستان را که شکرستان لقب داشت از م

. يدگردان يابانو ب یربود کو يدهها پوش ها و جنگل از مرغزار را که ينیجامعه، سرزم یشيدگیو پر ی،داخل
 . يستن یاندازه گرفتن دامنهپر یرانیو ینسهم خود مردم در ا

از  يزچند کتاب ن ینا یاز دوران ساسان بود یصورت گرفت نم یرانا يروندر ب يشترکه ب ییکارها اگر
 توان یم یاآ ینمانده بود. ول یرانیايرغ يها سلسلهعرب و  يخلفا يها ها و کتاب شستن کتاب سوزان

داشته بوده  يمختصر یادب يراثم ينپنج سده چن یکدر نزد یاز دو ابرقدرت جهان یکیتصور کرد که 
بس که  ينخود هم يعیو طب یخیو تار یفرهنگ يراثم يبردن به ارزش نگهدار یپ يباشد؟ ما برا

 . بودیم یتر م چه اندازه ثروتمند یمبود داشته نگهخود را  هاي ينهاگر گنج يمتصور کن
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 و  يعمد یما به شکل يعیو طب یخی،تار ی،فرهنگ يراثاز م یاز آنجا که بخش بزرگ
فاجعه  ینبا ا یدچگونه با کنيد یاست شما فکر م یرانیو و یبدر حال تخر يعمديرغ

 روبرو شد؟ 

 تر يلتر باشد اص دتن يشکه هر چه رنگ عرب یکردنش با اسالم ينو جانش یرانـ زدودن ا همایون
در  یرانحمله عرب بود. تا ا يندر نخست همچنان کهاست،  یاسالم يجمهور يخواهد بود استراتژ

. تنش یافتدست باال را نخواهد  خواهد یم یمرژ ینکه ا یدارد اسالم جایی ينما چن یمل یخودآگاه
سازگار  ياست که بجا ینزدگا ش به گردن متشرعان و عرب ندارد و گناه یو اسالم تازگ یرانا يانم

برآمدند و  یخآن فرهنگ و تار یکن یشهر یبزرگ، در پ یخدار و تار یشهفرهنگ ر یککردن اسالم با 
عنصر  لوبکه سرانجام مغ يدنخواهد رس يزها ن هرچه بکند به گرد عرب یاسالم یمهنوز درکارند. رژ

در عرصه ویژه  به .يستسده هفتم ن نیراامروز ا یراناست و ا یکمو  يستشدند. جهان در سده ب یرانیا
از جوشش  يريو نه جلوگ توانند یم یشگرف مل يراثم ينابود ينهنه در زم یمهم کار يچفرهنگ ه

ها همت خود را  ها گذشته است. آن ها با کتابخانه دوران گرم کردن حمام یگر. دیرانیجامعه ا سابقه یب
و  روند یم يانو عمران از م يساز راهو  يبه نام سدساز یااند که  گماشته یخیآثار تار يزیکیف یرانیبر و
 تا باد و باران کارش را انجام دهد.  گذارند یم یا

 يکه با آزمند یو شرمنده ساختن کسان یافکار عموم يجدادن است و بس یکرد آگاه توان یم آنچه
 بينيم یو م نویمش یکه م يورآ ابعاد ترس ينچن یخیو تاراج آثار تار يخود به دزد نانهيب کوته
 اردياست که تا کنون در مو یالملل ينخواستن از مراجع ب یاري يکار،پ یگرجبهه د یک. اند يدهبخش
سرسپرده و آگاه است که در درون و  یرانیاز هزاران ا يبانیتر پشت کارساز بوده است. از همه مهم ياربس
 که نيهم هم يرو. بر دارند نگاه یمتبرد رژرا از دس یمل يراثتا م گذرند یاز خود م يدستگاه ادار يرونب
 . ودهر روز بر ابعاد آن افز باید ی. و مکند یپاسارگاد م يراثم يادبن

 توان و  نيزم رانیا يو بشر یآثار مل ینحفظ ا يکه در کوشش برا يدهست یلشما ما یاآ
  يرید؟همت خود را به کار گ

ما در  ياکانانجام دهد. ن یرانحفظ و ادامه ا يراب تواند یاست که آنچه م یرانیهر ا يفهـ وظ همایون
 یناند. ا کرده یرانا «یدها»از  ینگهبان یو ارزان یرانخود را سپر دفاع از ا یسه هزاره، زندگان يدرازا
وام  یک یخاند که تار هست. گفته يزن یندگانما به آ یههد يست؛آنان ن یگتنها، مرده ر یرانیا يهنم

 يترا با ظرف دهید بيآسو  زخم دار ينسرزم ینکه ا یما ا وامدار آن گذشتهبه گذشته است. م یشرافت
تر از  نه دشوار یدارد به ما سپرده است. کار ما دشوار است ول یو واالئ یباززائ يکه برا یاستثنائ

 . یمکه از سر گذراند ییها دوران ینتر بد

 صفحه پاسارگاد 

2008مارس  6



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایرانی جامعه یدگمان واپس با دین رابطه
 

 صدساله رویکرد آنکه عکس نه و مدرنيته با دین کردن سازگار با گو و گفت درـ  صدیقی نادر
 شدنی سازگار چنين از ناگزیر دین نخست،. دارد ضرورت گزاره دو بر تأکيد است، بوده ما

 و تازه يباورها و ها رویکرد و ها ذهن و ها مرز شدن گشاده و ییگرا جهان عصر این در. است
 تکان به را دیگران که اي پيشرفته جهان جهان، یهسو همه و لحظه هر فشار زیر و گوناگون،
 خواهند کی تا وهابی علماي و شيعی آخوندهاي امثال ،دارد یم وا شدن بيدار و خوردن
 داشته خود کنترل در روند می بدر دست از که را بزرگی هاي توده رفتار و اندیشه توانست
 اندازه چه تروریسم با و دارند کف در بومی هاي سالح چه نفتی، دالرهاي جز ها آن. باشند
 و ترین نادان ميان در را افراد ترین درمانده و ترین نادان نوميدانه جهاد این توان می

  فرستاد؟ بشري هاي جامعه ترین پویا جنگ به اجتماعی هاي الیحه ترین درمانده
 پرداز، نظریه همایون، داریوش آقاي که است متعددي گفتارهاي از یکی سرآغاز این

 . اند کرده منتشر اخيراً ایران مشروطه حزب مشاوران از یکی و ،نگار روزنامه
 و تجزیه گونه ینا به ما توجه هاي ضرورت و تفکر نوع این پيگيري و ها مقاله این زمينه در

 دائمی ميهمان و ها مقاله این دهنویسن همایون داریوش آقاي با کنم می گو و گفت ها، تحليل
 . ایران يسو به برنامه این

 اروپا در همایون داریوش آقاي شما بر درودـ  صدیقی نادر 
  شما بر درودـ  همایون

 خواندم را مقاالت این مجموعه گذشته هفته طی من همایون، آقايـ  صدیقی نادر .
 و ما جامعه فرهيختگان به دشو می محدود حاضر حال در اگرچه زمينه، این در گو و گفت

 به تفکر، طرز نوع این به هم عادي مردمان کنم می احساس ولی جنابعالی، آن جمله از
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 چنين طی که است این اش الزمه این و. بکنند دقت اجتماعی تکامل روند نوع این
 زبان به توضيحاتی که بکنم خواهش هایی مقاله چنين نویسنده شما از گوهایی و گفت
 مطلبی همين از زمينه، این در کنم می خواهش. بفرمائيد عامه براي درک ابلق ساده
 آخوندهاي چگونه که بفرمایيد توضيح و بفرمایيد شروع خواندم را اش مقدمه بنده که

 سوار قدرت اصطالح به مرکب این بر مدید مدتی تا توانند نمی وهابی علماي و شيعی
 . باشند

 زیادي هاي بحث. ماست دائمی مبتالبه ها عرب قول به چون است یالزم بحث بسيار بله،ـ  همایون
 که نيست تردید و ایرانی جامعه مزمن ماندگی عقب و ایرانی جامعه بر اسالم تأثير درباره است شده
 شمشير ضرب به و کردند اعالم ایران رسمی مذهب جزو را گري شيعی صفویان که پيش سال 500

 است این موضوع نه،ـ  شيعی یا است بهتر سنی که نيست این موضوعـ  کردند شيعی را سنی اکثریت
 طور به حکومتی قدرت تمام شد، انحصاري پيش، سال پانصد در گرفت سياسی تند بسيار رنگ دین که

 درجه به که بود این اش اساس مذهبی برنامه این که گرفت قرار مذهبی برنامه این پشت سر آگاهانه
. خِرَد هم بکنند، اخالق جانشين هم را خرافات یعنی. بکنند عاري خِرَد و اخالق از را مردم نهایت   بی

 بوده همزمان سال پانصد این و. بکنند بخواهد دلشان کاري هر باال آن بتوانند عده یک اینکه براي
   از اروپا در هم رنسانس چون هم با رنسانس. و ایرانی جامعه ماندگی واپس دوران ترین بد هم با است
 قرن به رنسانس که یحال در بعد، به شانزدهم قرن از روشنگري بعد تا و شد آغاز ها وقت همان

 ایرانی بيشتر و اسالمی دنياي يصدسالهس رنسانس از برخاسته آن خود که اروپا در گردد یبرم دوازدهم
 آن تأثير تحت وپاار دوازدهم قرن خود است، برده نام آن از ایرانی زرین عصر عنوان به فراي پروفسور و

 قرن در هم بعد و ،16 و 15 قرن به رسيد بعد شد شروع اسالمیـ  ایرانی جهان فکري جنبش
 پيش باورنکردنی طور به اروپا و خورد تکان جهان که بود دورانی دوران، این روشنگري، دوره هجدهم

 سال پانصد آن در رستد ما و. يداکردهپ نجومی ابعاد ما مثل هایی جامعه با اش فاصله حاال و رفت
 علوي شيعه و صفوي و علوي شيعه گفت شریعتی حاال ــ صفوي آخوندي بينی جهان این گرفتار
 و پرستی امام و بود روایت اش اساس همه که چون نداشت صفوي شيعه این از یکم دست خودش
 این از ــ است دیگري بحث آن و افراد پرستش با عمومی اراده کردن جانشين و پرستی امامزاده
. دیگر مسلمان کشورهاي از بيشتر خيلی حتی. ایرانی جامعه در اسالم جاي است مهم بسيار جهت
 امپراتوري سال پانصد این با بود همزمان که عثمانی امپراتوري در مثالً سنی، جهان در اینکه براي

 صرف به ولی برسد، رکآتاتو به تا بود مذهبی حکومت اینکه با جدید، دوره بعد و قاجار بعد و صفوي،
 و بارز صورت به اروپایی عنصر هم بعد و بود گيرانه آسان بسيار وسيع، امپراتوري یک اداره هاي ضرورت
 و ها ترک بالکان در بودند، دیگر مسيحيان و ها ارمنی و ها یونانی مانند ترکيه خود در اي برجسته
  که قاجار دوره، آن ایران در. بود بازتري ضايف خيلی فضا، و داشتند سروکار مسيحی توده با ها عثمانی
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 . نداشت را حالت این وجه يچه به انحطاط، و فساد و یماندگ عقب لحاظ از بود صفوي دنباله

 بين اش فاصله که دادیم، دست از را دنيا تاریخ دوران ترین مهم ما که تاریخی شرایط این به توجه با
 دیگر مذاهب از بيش مدرنيته ضد عناصر اسالم در اصوالً هاینک به توجه با و جدید، عصر و رنسانس

 مسلمان هاي جامعه گویند می که کسانی و. است مسيحيت از بيش است، گري زرتشتی از بيش. است
 و تقدیر بر شدیدش تأکيد با اسالم اینکه براي دارند حق جهاتی یک از ،اند افتاده عقب اسالم دليل به

 . گيرد می را آزاد تفکر و انسانی حادآ اراده جلوي حال، به مشيت

 آئين دنبال در که مشيت، نيست اصالً که گري زرتشتی در حاال مسيحيت، در که داشتم بحثی یک من
 خداوند که است جور ینا آفرینش افسانه است، ساخته را اروپا مسيحیـ  یهودي سنت و است، یهود
 یعنی بعد، به روز آن از یعنی. پرداخت تراحتاس به هفتم روز و کرد خلق روز شش در را هستی جهان

 که بود کرده تنظيم طوري را جهان اینکه براي. نکرد مداخله جهان کار در دیگر بعد، به ششم روز از
 وقتی و. کرد اثر اتفاقاً این و باشد این در توانست می مکانيکی ساعت تفکر یک. گشت می خودش
 توجه یعنی. شد عوض ها اروپایی شناسی جهان فوراً وپا،ار در 17 قرن در شد ساخته مکانيکی ساعت
 خودش دیگر این و کنند می کوک. است مکانيکی ساعت همين عين هم هستی جهان خب که کردند
 قرن در تفکر. کرد آزاد را انسانی ارادۀ این. بپردازد آن به دائماً ساز ساعت نيست الزم و. کند می کار

 . شد پيدا اروپا در دوازدهم

 جهان از بشري امور از اي لحظه. ندارد استراحت خداوند. نيست چيزي چنين اسالمی دنياي در ماا
 چه هر. است نيازمند خداوند به لحظه هر در انسان. دارد مداخله و نظارت دائماً. نيست فارغ هستی
ـ  تاس قرآن نصـ  کفار و آوران نام و آوردگان ایمان مورد در حتی. است شده تقدیر گذرد می
 خداوند نه، دیگر هاي آن و «شوند می رستگار و آورند می ایمان است خواسته خداوند که هایی آن»

 شکل تفکري چنين یک برگرد بينی جهان وقتی. بشوند رستگار و بياورند ایمان که است نخواسته
 و فعال انانس اولی آن در. شود می عوض یکل به جهان به انسان برخورد و رفتار است طبيعی گيرد می

 در بار هزاران. دارد مهمی بسيار جاي اسالم در بندگی این و. بنده انسان دومی این در است مختار
 براي بندگی، براي است آفریده را انسان خداوند. است بنده انسان. شود می تکرار این اسالمی هاي متن

 در یا است اهورامزدا ازطر هم انسان که بينيم می زرتشتی در ما خب،. او پرستش براي و اطاعت
 این از گذشته دیگر ندارم مسيحيت به مسلمانان دین تغيير به اي عالقه وجه يچه به منـ  مسيحيت

 در ولیـ  نماند مانده عقب و بشود مدرن مذهب و دین تغيير طریق از بخواهد انسان که ها حرف
 تواند می آنچه بلکه خداوند ختيارا بی بنده هست چنانکه نه انسان به مسيح که بينيد می شما مسيحيت

 نهی باشد آخرت فکر در فقط بپردازد، روزانه زندگی به فقط اینکه از را انسان مسيح. کند می نگاه باشد
 بهر از تنها نه: گوید می دارد معروفی بسيار کالم یک. بکند پيدا اعتال انسان خواهد می مسيح. کند می
 همان   از مسيح آنکه براي. است گرا عرفی اصوالً مسيحيت بخ بعد. است حکمت خيلی این در و نان.



312 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 گفت یا. هم از را ها این کرد جدا یکل به. است سزار آنِ از است خداوند آنِ از آنچه گفت اول
 جا هر و بکشيد و را بگيرید کفار اینکه با دارد تفاوت خيلی خب. بدار دوست خودت مثل را ات همسایه

 به مسيحيت. هست ها تفاوت این... و بد بقيه و اند خوب آوردگان ایمان فقط. دببری بين از کردید پيدا
 و. شد که بشود سازگار مدرن جهان با تواند می تر راحت خيلی هست درش که مهمی عناصر با حال هر
 و ها صومعه در و واتيکان خود همين در آغاز همان   از کليسا، یعنی مسيحی مذهبی پایگان هم بعد

 سنت و. وسطا قرون تا بود دارندگان حقوق سنت گنجور و خزانه و دارنده نگه ترین مهم اه کليسا
 داراي را انسانی افراد تمام که دارند جهان به را حق این ها ایرانیـ  حقوق هر شناخت یعنی حقوقی،

 باید. بود قانونی حکومت و داشتند حق همه ولی باشد مساوي کسی هر حق اینکه نه شناختند، حق
. است بزرگی شاهکار که کردند درست ها رومی هم را آن و. کرد می عمل قانون روي و بود می قانونی
. جدید عصر به رساند و کرد حفظ را سنت این و بود اش دهنده ادامه و بود سنت این دارنده نگه کليسا
 . نکنيم ما و بکند را ها پيشرفت این اروپا که کرد کمک همه ها این

 که نقشی به توجه با و مدرنيته با اسالم یذات درون ناسازگاري به توجه با و عوامل این به توجه با
 اسالم ویژه تعبير به آن است، داشته ایران داشتن نگه واپس در گذشته سال پانصد این درویژه  به

 شما و منباش است ممکن من حاالـ  هستيم مسلمان ما. اسالم با مان رابطه به بپردازیم باید ما ناگزیر
 اشخاص مذهب وارد نباید ما که است روزي امروز دیگر کند، نمی فرق نباشيد یا باشيد است ممکن
 نيست، من تعبير است، آخوندي تعبير که را اسالم ویژه تعبير این جاي که است این ولیـ  بشویم
 خيلی ياجاه به است رسيده حاال که نيست، شما شنوندگان از بسياري تعبير نيست، شما تعبير

 اسمش که دیگري شخص یک بعد است مملکتی یک جمهوري يسرئ آمده، شخصی یک. خطرناک
 صحبت نشيند می زمان امام با رود می بار یک ماهی این نيست، یادم حاال که است شده گفته هم
 نای به کشور و گذارد می ميان در جمهور يسرئ با آید می گيرد می رهنمود شود، می راهنمایی کند، می

 چاه یک اند، کنده چاه برایش را، زمان امام بکنند تر پذیر دسترس اینکه براي بعد. شود می اداره صورت
 يجاها به خيلی کار خالصه... اند کرده درست بارگاه و گنبد برایش بوده قبالً که هم چاهی آن و اضافه،

 رفتن بين از و پاشيدن هم از آستانه در ما کشور اینکه به وضع، این به توجه با. کشد می خطرناک
 شده اشاره مقاله آن در اینکه و بگيریم جدي خيلی ما باید افراد است، این و ها روحيه این دليل  به است
 آخوندي اسالم داستان این با را مان تکليف جوري یک باید ما که است دليل همين به گزاره، دو است
 باید دینی نگرش و اسالم دین ميان ما که مرسيد نتيجه این به من که اینجاست و بکنيم روشن
 جاي سر هم اسالم دین و است کرده تغيير مکان و زمان هر در دینی نگرش چون. بگذاریم تفاوت
 این در و یدنظرتجد و بازبينی این در بشویم اسالم دین متعرض ما که نيست الزم هيچ. هست خودش
 این که دوم گزاره آن و. بپردازیم مان دینی نگرش نگريباز و بازبينی به باید ما صرفاً بلکه تازه نگاه

  دیگري بحث جاي هم آن خب عکس، نه بر و بکند ازگارـس مدرنيته با را خودش باید که تـاس اسالم
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 . است

 اشاره گذرا طور به اگرچه که بپردازم همين به خواستم می دقيقاً بله،ـ  صدیقی نادر 
 بيشتر زمينه این در که کنم خواهش استمخو می ولی دوم، گزاره این به کردید

 چگونه برداشت؟ پيشرفت و دگرگونی راه سر از را دین مانع توان می چگونه بفرمایيد،
 دنبالش به نيز گرایی انسان و خِرَدگرایی که کرد سازگار گرایی عرفی با را دین توان می

  آمد؟ خواهد

 مقایسه حاال،. کنيم توجه دینی نگرش به که تاس بهتر اسالم مورد در ما که، کردم اشارهـ  همایون
 یک به شد تبدیل سال هزار نزدیک ها پاپ دست در مسيحيت. است سودمند بسيار مسيحيت با

 شان حُسن هنرمندان این. مسيحی ضد و غيرمسيحی یکل به و خوار خون ارتجاعی، بسته، ایدئولوژي
. تر گویا کتاب تا ده از کنند می درست یريتصو یک. برند می ها واقعيت قلب به را ما که است این

 یکی در کارامازوف، برادران این در و. کارامازوف برادران نام به دارد معروفی رمان یک داستایوفسکی
 بازبين بر مسيح. آید می پيش برایش مکاشفه یک کارامازوف، ایوان برادران، از یکی براي ها، فصل از

 شبی. شود می ظاهر کُشت، می و گرفت می ارتداد جرم به را مردم که( بزرگ انکيزیسيون) بزرگ
. سپرد خواهم آتش دار به ترا فردا که گوید می بزرگ بازبين و گيرد می قرار او برابر در ناگهان
 تو. فهمند می زنيم می ما که هایی حرف مردم این. خورد نمی مردم این درد به زدي که هایی حرف

 مسيح خب. شو ناپدید و برو. زد خواهم آتش ترا من و ریزي، می ه همب را يزچ همه کنی، می اغتشاش
 این. است خشونت مقابل نقطه یکل به مسيح که دانيد می زند، می بزرگ بازبين گونه بر بوسه و آید می

 شده طور ینا مسيحيت. شود می ناپدید و او صورت به برادرانه بوسه یک آید می و شنود می را ها حرف
 . کشت می را او کليسا و ها مسيحی. کشتند می را او شد می ظاهر مسيح اگر که بود

 که یان هوس امروزي، چک در بوهم، در اول. شد شروع مذهبی اصالح هاي جنبش پانزدهم قرن از
 آخوندهاي به کارشان ها آنـ  زند می کليسا که هایی حرف این که گفت و آمد بود کشيشی یک

. مسيح خود هاي آموزش به بازگردیم باید ما و ندارد مسيحيت و مسيح به ربطیـ  بود رسيده امروزي
 و شدند جمع دورش زیادي عده بوهم، دهقانان اینکه با و نداشت سياسی پشتيبانی یان هوس منتها
 نيروهاي توانستند ها رومی جنگی هاي شيوه از استفاده با و پيوستند او به قابل نظامی فرمانده تا چند

 هم را یان هوس و رفتند بين از سرانجام ولی بار، چند بدهند شکست را کليسا و سبورگهاب امپراتوري
 . بردند بين از و کشتند و زدند آتش

 یک آلمان در تر لو مارتين شد، نازل ایران در صفویه بالي که وقت همان   شانزدهم، قرن اوایل در
 از اروپا در مذهبی جنگ سال 200 حدود و زادگاهش شهر کليساي در به زد آن را و نوشت اي اعالميه

 آن در چون و. آن زمان اروپاي در ها جنگ این در شدند کشته نفر ها ميليون شاید و. شد شروع روز آن
 امپراتوري با ها این و ها، نشين دوک ها، پادشاهی بودند، زیاد آلمان در محلی هاي دولت موقع
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 فراوانی سياسی و نظامی پشتيبانان داشتند گرفتاري شان ياريبس کليسا با و بودند رقابت در هابسبورگ
 حاالـ  رفت فرانسه به و شد فراگير اش جنبش و را او بکشند نتوانستند و کرد پيدا نجات و کرد پيدا

 جنبش و داد هم دست به دست ها این همهـ  انگليس دربار بود شکسته را کليسا تسلط البته هم انگليس
 طور همان و. بود مسيح خود به بازگشت مذهبی اصالح جنبش این پایه. وپاار در گرفت مذهبی اصالح

 داد را اصلی تکان این هست فراوان مدرن عناصر کليسا، نه مسيح مسيحيت در چون کردم، عرض که
 اصالح این ولی بود شده شروع کارش پيش از رنسانس البته. اروپا در مدرنيته و تجدد و پيشرفت به

 کليساي. بشود اصالح هم کليسا خود که شد باعث و رنسانس به بود کمک ترین بزرگ مذهبی
 . است بوده قبالً که آنچه با نيست ییشناسا قابل دیگر آن از پس کاتوليک

 در پيش سال 120 که هایی حرف این. بکنيم معنا آن به مذهبی اصالح توانيم نمی ما اسالم در ولی
 به بازگشت اینکه براي است معنی بی ها این اند، زده بیمذه اصالح و اسالم و پروتستانتيزم مورد
 است قرآن مدنی آیات هم اش طرف یک است، قریظه بنی هم اش طرف یک خب اسالم در ها ریشه
 .... شمارد می الزم را دگراندیش کشتن. شمارد می جایز را خشونت ها این که

 قرار اسالم پيغمبر يروهاين حمله مورد که یهودي قوم همان   قریظه بنیـ  صدیقی نادر 
 ... گرفتند

 پيامبر با هم شان رابطه و. داشتند هم خوبی هاي زمين بود، یهودي قبيله یک قریظه بنی بله،ـ  همایون
 در قریظه، بنی زنان از یکی زدند گردن را قریظه بنی مردان سراسر که روزي. بود خوب خيلی اسالم
 کشته بایدـ  حساب چه به حاالـ  هم او و داشتند دوستانه رابطه و بود پيامبر همسران از یکی خانه
 در قریش با که کردند متهم را قریظه بنی. قبيله مردان به پيوست و رفت شادان و خندان او و شد می
 . دارد ارتباط مکه

 اب هميشه ها ایرانی. بودند کرده دریافت هایی سالح هم ساسانيان از قریظه بنی که خواندم ها تازگی من
. ساسانی حکومت عوامل بودند کرده کمکشان دليل، چه به دانم نمی و. داشتند خوب ارتباط یهودیان
 ها آن و. داشتند را خودشان نشانده دست دولت یک عربستان یرهجز شبه حيره تکه آن در ساسانيان
 به دستيابی با نانمسلما و. است بوده برقرار یهوديـ  ایرانی ارتباط و قریظه بنی این با داشتند ارتباط
 و. بياورند به دست بيشتري هاي پيروزي خودشان غزوات آن در توانستند ها آن شمشيرهاي و ها سپر
 و بود پيامبر طرفدار و بود آنجا که عربی دیگر قبيله یک چون کشتند قریش با ارتباط اتهام به را ها این

 و زنان. کشتند را ها آن خب، و کشت ار ها این باید که داد رأي خواست، می را ها این هاي زمين
 به کسی دست و گرفتند را مکه خود رفتند بعد سال چند البته بعد. بردند اسارت به هم را کودکان
 همان   و مصلحت نقش دادن نشان براي کرد خواهم استفاده آن از من بعداً را این حاال. نزد قریش
  . مبکني استفاده آن از توانيم می ما که دینی نگرش

  به اگر. ها ریشه کدام به تـنيس معلوم اینکه براي. کرد نخواهد کمکی ها ریشه به بازگشتن با سرانجام،
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 در. است دیگري چيز برگردیم مکّی هاي ریشه به اگر. است همين خب برگردیم مدنی هاي ریشه
 اسالم نتوانيم دینی اصالح طریق از ما اگر حاال. بيرون بيایيم مذهبی اصالح فکر از است بهتر نتيجه

 ما که کردم پيشنهاد این در من را اش چاره بکنيم؟ باید چه کرد، مسيحيت چنانکه بکنيم مدرن را
 نگاه دیگر يا گونه به را دین که بکنيم توانيم می را کار این و. بکنيم عوض باید را مان دینی نگرش
 قرآن در. دارد سابقه اسالم پيامبر سنت در و دارد سابقه قرآن خود در اینکه براي توانيم، می چرا. بکنيم
 منظم و اند نيامده هم سر پشت ها این که است درست. مکّی سوره هم و است آمده مدنی سوره هم

 در. مدینه در یا شده نازل مکه در سوره این که شود می معلوم بخوانيد شما را اش سوره هر ولی. نيست
 و( نيست دین در اجباري و فشارـ   الدین فی اکراهال) شود می گفته سخن جور یک مکّی سوره

 در نه، مدنی سوره در ولی( صورت بهترین با مخالفان با کن بحثـ  أحسن هی بالتی وجادلهم)
 و است تهدید صحبت مدنی هاي سوره در.... بکشيد و بجنگيدـ  است قاتلو صحبت مکه هاي سوره

 داده اجازه قرآن خود که هستيم روبرو دینی رشنگ دو با ما است، طور ینا اگر پس. محض خشونت
 کرد نابود سراسر توان می را قریظه بنی گفتم که طور همان. است داده اجازه اسالم پيامبر خود و است
 به هم يزچ همه و حکومت و خالفت و نزد دست قریش به آنجا در و قریش با ارتباط اتهام به فقط

 ناسخ هم پس است، منسوخ این است، ناسخ آن مثالً که گفت شود نمی ترتيب این با. رسد می قریش
. نيست مقدس گفت شود نمی که را پيغمبر سنت و خدا کالم اینکه براي. منسوخ هم است مقدس

 تفاوت است؟ تفاوتی چه این ميان. دارند ارتباط هم با اندازه یک به دو هر. هستند دین اصول ها این
 اسالم اتفاقاً. است اسالم جزو روز مقتضيات گرفتن نظر در و شییاند مصلحت پس. مکان و زمان ميان
 اش ترکيب به دست را حرفی که نيست صورت آن به دکترین دین. است ییگرا عمل بسيار دین
 از این. است شده داده اجازه. است شده زده ها چيز خيلی ترکيب به دست اسالم خود در. زد شود نمی
 بسيار عمل در که پيامبر خود زندگی از غير حاالـ  که بينيم می عمل در ولی آموزه، و دکترین لحاظ
 دنيا یک درجه رهبران از یکیـ  بود سياسی رهبري و نظامی فرمانده یک خودش و بود انصاف با بسيار
 ترتيب، این با. رسيد کجا به ببينيد صفر از. است دنيا سياسی رهبران ترین پيروزمند از یکی. است

 اجتماع چند و صد مختلف، کشورهاي در اسالم تاریخ به کنيم نگاه ما که است نای من پيشنهاد
 در است شده اسالم با متفاوت بسيار رفتارهاي و داشتند سروکار اسالم با سال 1400 طول در مسلمان

 رفتاري نظر از ندارند هم به شباهت ها این که هست اسالمی کشور چند و چهل امروز. ها این جامعه
 هم الئيک که فقط، هم یکی معدودي، جز هستند، اسالمی کشورهاي هم همه. کنند می اسالم با که

 ما. دارد فرق ها این جامعه در اسالم نگرش ولی. است ترکيه که نيستند هم سکوالر و نيستند
 که اینجاست. باشيم داشته دیگري نگرش شيعه، مذهب حفظ اسالم، حفظ عين در ایران، در توانيم می
 فکر و اسالم به دهند می دشنام کنند، می انکار را اسالم کنند، می انکار را خدا که تندروهایی این با من
  یا تـاس گري زرتشتی به بازگشت یا است شدن دین بی است، دین تغيير ایران رهایی چاره که کنند می
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 . نيمبک را کار این ما نيست الزم وجه يچه به این. کنم می پيدا اختالف شدن، مسيحی

 به بازهم مذهبی اصالح نقش و زمينه این به کردید اشاره همایون آقايـ  صدیقی نادر 
 هاي پرسش زمينه این در شود می که چرا شدیم رد کنارش از. گذراطور  به من عقيده

 هفته این گوي و گفت بخش آخرین در ولی. گرفت جواب و کرد مطرح بيشتري
 گفته که چرا بپرسم را نظرتان و جنابعالی با بکنم مطرح را اي نکته یک خواهم می
. گيرند می تأثير یکدیگر از خودشان کالن هاي کنش در طبيعی طور به مردمان شود می

 اروپا فکري هاي دگرگونی و تحوالت از ها، ایرانی جمله آن از و ها شرقی تأثيرپذیري
 مقاومت تأخير این عمده دليل آیا. گرفته صورت تأخير با کردید، اشاره آن به که

 دالیل یا هست، ایران پيرامون کشورهاي در چه و ایران در که دینی سنتی نيروهاي
  دارد؟ هم دیگري

 شمردم اینکه از غير حاالـ  اسالم اینکه براي. است اسالم اصلی عامل که رسد می نظر بهـ  همایون
 ولیـ  دارند روشنی خيلی تضاد تهمدرني با و هستند اصولی و جدي ستيز در تجدد و تغيير با ها این که

 دليل به اسالم خود. دیگر نظرهاي بسياري با نيست مقایسه قابل دارد، اذهان بر اسالم که تسلطی
 داد، روي نسل، یک از بيش اندکی نسل، یک طول در فقط که یباورنکردن نظامی هاي پيروزي
 همين اسالم برجاییپا عمده دالیل از یکی. گرفت خودش به آسا معجزه حالت یک خودش
 راضی را همه را عرب قبایل که کرد فراهم را اش مادي اسباب اینکه از غير بود، نظامی هاي پيروزي
 را غيراسالمی هاي سرزمين بروند ولی. بس و بود غنيمت نبود، جهاد. جهاد به برانگيزند و نگهدارند
 خداوند اگر دین این اصالً. شد تدرس اسالم برگرد ماوراءالطبيعی هاله یک این، از غير بگيرند،
 بياید دینی یک که نداشت سابقه هم واقعاً. شد نمی پيروز صورت این به بشود جهانگير که خواست نمی
 هنگامی اسالم اتفاقاً حاال. بگيرد را آن روز شده شناخته دنياي از نيمی سال 30ـ 40 عرض در

 روم هاي امپراتوري یعنی. بود فراهم برایش تاریخی شرایط بهترین که کرد آغاز را اش جهانگشایی
 خسرو و شد، آغاز یزپرو خسرو دوره از که وحشتناک فرسایشی هاي جنگ در( ساسانی) ایران و شرقی
 يختهگس ازهم دو هر. بودند شده فرسوده دو هر است، زده ایران به نهایتی بی تاریخی هاي آسيب پرویز
 نه و کرد راست کمر آورد، به دست هراکليوس دست به ار نهایی پيروزي که شرقی، رُم نه. بودند

 پيامبر اگر بود، کرده ظهور تر زود اسالم سال 30 اگر حاال. شد مضمحل کامالً که ساسانی امپراتوري
 بود، کرده آشکار را خودش دعوت انوشيروان پادشاهی در آمد، دنيا به انوشيروان پادشاهی در که اسالم

 هفته چند عرض در( انوشيروان) ساسانيان امپراتوري هم و رُم هم و افتاد نمی اتفاقات این وجه يچه به
 و کردند استفاده قدرت خال آن از و آمد پيش تاریخی تصادف این حاال. ریختند می به هم را بساطشان

 هم بعد و هند مرز تا گرفتند افریقا شمال از را ها سرزمين این و شکستند هم در را امپراتوري دو این
 یک ینا بودند گرفته هم را اروپا بودند، نگرفته را جلویشان فرانسه در ها فرانک اگر و اسپانيا تا رفتند



317 

 

 

 
 سياست و فرهنگ زیر بار دین و خرافات

 

 به داد تاریخی سربلندي یک اعجازآميز حالت بر عالوه. مانده که داد اسالم به اعجازآميزي حالت
 احساس این که دیگران یول کمتر، ها، مسلمان از بودند خورده شکست چون ها ایرانی حاال. ها مسلمان

 و شدند عرب ولی نبودند عرب که کنونی عرب دنياي همه و ها مصري مثل نداشتند را ایران ملی
 وجه يچه به و. کردند پيدا اسالمی سربلندي یک ها این پاکستان، حتی کردند، عوض هم را زبانشان

 باید و برسند، او به باید بشوند، عوض باید و. است آمده برتري تمدن یک که بروند بار زیر خواهند نمی
 این در تر، متعصب و تر مسلمان هاي توده این چه هر. نيستند حاضر. بشوند او شبيه که بکنند تغيير

 هاي جمعيت داشتن نگه مانده عقب در مهم بسيار بسيار عامل این. تر پابرجا و تر تندرو برتري احساس
 ایران اندازه به دیگري اسالمی جامعه هيچ. است جستهبر خيلی خرافات نقش ایران، در. است مسلمان
 200 نيست، شوخی کار، این در داشتند ها صفوي که نقشی همان   دليل به یک،. نيست زده خرافات
 طور به سال 300 کردند، شروع ها آخوند این که هم سال 30ـ 20 قاجار، سال 120 صفویه، سال

 و شناعت هر آخوندي دینی نگرش این چون... خالقا و شعور و آگاهی حد ترین پایين در عمدي
 هر شود می يدالشهداس به گریه یا آخوند به حاال ییبها یک پرداخت با چون داند می جایز را اخالقی بی

 همه از تر بد این جامعه. زده را اخالق ریشه یکل به. بهشت به رفت هم باز و کرد دنيا در يکار کثافت
 هر. نيست کرامت صاحب امامزاده اندازه این به جا هيچ. است خرافات اردچ است، اسالمی هاي جامعه
 شدند مریض. بروند کنار آگاهانه، عمل از آزاد، تفکر از که دارند آن به یزيآو دست مردم ایران گوشه
 درماندگی و فقر که هم حاال. انداختند می راه را کارشان مردم ترتيب این به. بکنند باز دعا کتاب بروند

 اگر. افزود باید هم را خرافات نقش ایران در. خرافات به بياورند روي پيش از بيش مردم که شده اعثب
 را خرافات این زیاد مقدار به عوض در داریم کمتري سهم ها عرب تاریخی سربلندي آن بابت از ما

 . نظر این است درست. برویم پيش ما که گذارد نمی ها این و ایم کرده اش جانشين
 

 همایون. آقاي هستم سپاسگزار بسيارـ  صدیقی درنا 

  صدیقی ایران ـ نادر صداي رادیو

  2008 ژوئيه 5

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است پیشرفت مانع سیاست زور به تنها مذهب

 مشروطه انقالب سالروز دومین و صد

 

o درجات به که سياستی یا است اسالم چيست؟ ایرانيان ما مشکل. يهنانم همـ  صدیقی نادر 
 به ایران ماندگی واپس آیا است؟ افتاده اسالم سایه زیر گذشته صدساله چند و هزار در گوناگون

 با ایران مردم اگر سياسی؟ نظام و فرهنگ بودن غيردمکراتيک یا است مردم بودن مذهبی علت
 دین بی یا زرتشتی یا حیمسي اخالقی هاي کاستی و سياسی ضعف همين با و روحيات همين
  بود؟ نخواهد مشکلی دیگر نکشد، ها سده و ها نسل به و باشد عملی اینکه فرض به بشوند،

o و نویسنده نگار، روزنامه همایون، داریوش آقاي مقاله آخرین در که است هایی پرسش ها این 
 سياسی حل راه ينهزم در. است یافته بازتاب ایران مشروطه حزب تارنماي بر سياسی پرداز نظریه
 بود، خواهد مسئله این در گو و گفت آخرین این همایون، داریوش آقاي با کنم می گو و گفت مذهب،

 خواهيم ایرانيان اجتماعی دیگر مسائل به ما آینده گوهاي و گفت در و مذهب مسئله زمينه در
 . پرداخت

 اروپا در همایون داریوش آقاي شما بر درود 

  ماش بر درودـ  همایون

 و فلسفی چالش یک به واقعاً ها پرسش این طرح با شما همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 ما مشکل آیا نيست؟ اسالم واقعاً ما مشکل آیا. اید پرداخته اجتماعی حال همان   در

 به بنده بفرمایيد، را نظرتان زمينه این در اگر کلیطور  به است؟ ایرانيان اخالقی سقوط
  پرداخت همخوا دیگر هاي پرسش

  آخوندي، شيعه ددرصدـص حکومت یک. تـاس مذهبی حکومت همه از پيش خب، کلـمشـ  همایون
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 دارد منظمیطور  به و دارد فرمانروایی و کند می حکومت ما کشور بر امروز اش آخوندي تعبير در شيعه
 گذشته سال 200ـ  300 مقياس در بلکه امروزي، مقياس تنها نه تمدن درجات پایين به را کشور این
 شد، پيدا مشکل این کجا از اینکه و. است اساسی مشکل این و. داند می خودش افتخار را این و برد می
 دستگاه این که شد سبب کردم، اشاره من که ایرانی جامعه سياسی ضعف مذهبی زمينه یک روي
 حقيقتاً انسان که اناندیشمند و روشنفکران آن پيشاپيش در مردم بزرگ هاي توده و بياید کار روي
 سرنوشت حاال و افتادند اجتماعی هاي گروه ترین نادان ترین، مانده عقب دنبال به بکند، باید حيرت
 و بود کرده این جامعه در اسالم سال 400ـ  1300 که بود کاري مذهبی، زمينه این. است این کشور

 را دنبالش سخت قاجاریان و تندگذاش بنياد صفویان که آخوندبازي و گري شيعه سال 500ویژه  به
 سال 500رفته  هم روي .آمدند راه آن با ولی آلود خون و خشن برخورد موارد یک جز ها پهلوي و گرفتند

 و سياسی ضعف آن پيش، سال سی جریانات در. نشد نظري زمينه این متعرض کسی جديطور  به
 کرد رها   را کشور و پاشيد هم از تلنگر یک با واقع در طرف یک از دستگاه درونی فساد و ها يکار ندانم

 این دنبال رفتند که روشنفکرانی و ها توده این طلبی فرصت و نادانی گري، ناشی هم طرف آن از و
 براي سازنده نتایج خيلی توانيم می مااینجا  از و. بشود ما نصيب سرنوشتی چنين که شد باعث ها حرف
 مهار توانيم می را مذهبی زمينه آن بکنيم، چاره را خودمان سياسی ضعف ما اگر یعنی. بگيریم آینده
 معين سياسی بستر یک روي فقط خرافات، قبول با ماندگی، واپس با سازگار مذهبی زمينه. بکنيم
 خيال که کسانی. کرد عوض باید را معين سياسی بستر آن و. باشد کارساز و بکند تأثير تواند می
 جا هر که کنند می فراموش ،اصطالح به ایم خورده ما آنجا از و است مذهب مشکالت ریشه که کنند می

 بشمار هاي نمونه چون و. است کرده کمک سياسی عامل که بينند می بدهند به دست مذهب از نشانی
 کوتاه سياسی جهات از ما جا هرـ  ندارم کاري تر دور هاي گذشته با و سال پانصد همين درـ  داریم
 باید که مهمی نکته یک چون. است آخوندي مذهب منظورم. ایم خورده اصطالح به مذهب از ایم، آمده
 و مذهب ميان که است این کردم، اشاره هم گذشته بحث در و باشيم، داشته نظر در ها بحث این در

 مورد در حاالـ  است اي پدیده یک چون. است ها چيز خيلی مذهب. گذاشت تفاوت باید مذهبی نگرش
 با و اند کرده کار آن روي و زیسته سال 1400 این در بشري اجتماع ها صد باـ  ساله 1400 در اسالم
 معين لحظه هر در که آنچه. اند ورزیده گوناگون هاي صورت به را آن و اند، آمده کنار اند، جنگيده آن

 که است نگرشی. نيست هم اش حقيقت در اش، تماميت آن در اسالم داریم، سروکار آن با ما تاریخی
 معين لحظه هر در مذهبی غالب گفتمان. است گفتمان. است غالب نگرش آن و. داریم اسالم به ما
 داشته تفاوت اش نزدیک حتی گذشته با است ممکن که است مذهب آن کاراکتر و طبيعت کننده يينتع

 است هترب ما که دیدم کردم فکر وقتی هستيم، گرفتارش که معمائی این روي من ترتيب، این با. باشد
 روشنفکران و اندیشمندان چون. سياسی نيروهاي عنوان به یعنی. بپردازیم مان ياسیس مشکل به که
 آن و ایران، بيرون در نشود اگر ایران، در بشود اگر بنویسند، مذهب، درباره بکنند بحث آزادانه باید خب
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 در که ما روزگار هم تاریخ. کرد بحث باید را موضوعی هر. هست هم الزم. است دیگري بحث
 اینکه محض به که بينيم می ما. است آزاد بحث و بازنگري نيازمند هم آن است، تعصباتی برانگيختن

 کامالً که خيزد یبرم تکفيري موج چنان شود، می منتشر ما روزگار هم تاریخ به راجع تحقيقی کتاب
 سال 1100 اعتداليان هاي حرف که. برخاست سروش ضد بر که تکفيري موج با است مقایسه قابل
 راجع باید آزادانه که است دیگري بحث یک آن. را اسالمی اوليه عرفاي یا. است کرده تکرار را پيش
 است این سياسی نيروهاي نظر از عمده نکته ولی. اندیشيد جامعه یک به مربوط موضوعات همه به
 امروز ما که آنچه چون. زور اب است مذهب رابطه کردن قطع سياسی چاره. بيابند سياسی چاره یک که
 شرایط در مذهبی غالب و ویژه نگرش آن رود، می بکار این جامعه ضد بر مذهب از بينيم می هم

 این که آنچه باشد، ها خيلی براي ها چيز خيلی تواند می مذهب ندارد، مذهب به ربطی و است کنونی
 دقيقاًـ  پيش سال 45. است سياسی الاحو و اوضاع دليل به آورد می ایران سر بر مذهبی ویژه نگرش
 هم آمادگی همان   .بود هم خمينی همين بودند، ها آخوند همين بود، مذهب همينـ  1342 سال
 شرایط ولی. به نهند گردن خمينی رهبري به که بود پهلوي رژیم گراي چپ و ليبرال مخالفان عنوان به

 نگرش این سر پشت زور چون حاال. نشد لتبدی بهمن 22 به 1342 خرداد 15 و بود متفاوت سياسی
 . کنيم قطع را رابطه این باید ما است، مذهبی ویژه

 یکی است، کشور فرمانرواي اسالمی رژیم که است کنونی شرایط در یکی. دارد مرحله دو ما مبارزه
 اسباب و بياوریم زیر به را حکومت این ایم نتوانسته ما وقتی تا. است اسالمی رژیم سرنگونی از پس

 گردد، می جمکران و کربال برگرد که خودشان ویژه مذهبی نگرش و است، گروه این دست در قدرت
 طور به اسالم الهيات شيعی، الهيات مذهب، واقعيت دربارۀ توانيم می خيلی ما. است بساط همين خب
 هم خيلی. بکنيم لعهمطا و بخوانيم بنویسيم، را ها این همه... و اسالم پيامبر سيره اسالم، تاریخ کلی،
 است سياسی عمل چاره. نيست قضيه چاره این ولی هست، هم بسيار و فارسی زبان به هست کتاب
 . حکومت و قدرت از ها این دست کردن کوتاه براي

 را خودش همت وجهه نباید است، مهم بسيار این و آید، می کار روي که حکومتی رژیم، این از پس
 مذهب ما مذهب، نام به اند گفته زور ها آخوند سال وچند یس یا سی چون االح. بگذارد مذهب با مبارزه

 مذهب ارتباط ما مشکل. بکنيم سرکوب را مذهب ما نباید هم امروز چنانچه. نه بکنيم، سرکوب را
 و. نشود برقرار دیگر ارتباط این که بياندیشيم هایی چاره باید ما هم موقع آن در. قدرت و زور با است
 درباره را آزادي بحث هر جلوي پهلوي رژیم مانند. بگذاریم آزاد را بحث اینکه یکی. هست حل راه دو

 ها، کتاب. بودم کار در دست که بودم مشاغلی در چون. دارم اول دست هاي نمونه من. نگيریم مذهب
 و قم از آمد یدرم هایی رساله و ها جزوه ولی نيست، شد می منتشر که مطالبی آن شایسته که کتاب

 مثالً ولی. شد نمی ها این مزاحم کس يچه و. زدند می را امروز هاي حرف همين ،طرف آن و طرف ینا
 آموزش دستگاه در حاال. ایران در بود وضعی همچين یک. کردند می ممنوع را شاملو احمد پریاي شعر
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 کالهی آخوندهاي چه داشتند، نفوذي چه شاهنشاهی دربار در داشتند، ها آخوند نفوذي چه پرورش و 
 عين در گذاشت باز باید. کرد تعطيل را بساط این باید. دارد خود آن جاي اي، عمامه آخوندهاي چه

 با را ها آخوند ارتباط اینکه، دوم. آن درباره کنند فکر و کنند بحث مردم که مذهب، به احترام حفظ
 اسالمی هاي جامعه در شيعت سياسی عمده مشکل تشيع، عمده مشکل. شکست درهم باید مالی منابع
 دستگاه یک زیر را شيعه آخوندهاي شود نمی و است مستقل آخوندي هر سنت، روي که است این
 تشيع در. کرد شود نمی اش کاري هيچ و است افتاده جا سال 400ـ  1300 این امر در و این. آورد

. بستند ميالدي دهم سده دودح در همان   را اجتهاد باب سنی، مذهب آن چهار در. دارد وجود اجتهاد
 در اندیشيدن يجا به اجتهاد این. کرده فرق اجتهاد طبيعت نشد، بسته اجتهاد باب شيعه مذهب در ولی
 هاي رساله در. شود می حالل فردا است، حرام امروز ماهی فالن اینکه به است شده یلتبد مطالب عمق
 آخوند هر را استقالل این و تشيع، در هست داجتها چون. بينيم می را ها این بخوانيم را ها آخوند

 سهمی که ندارد وجود امام نيست، سنی مذاهب در و تشيع در هست امام سهم چون و دارد، مجتهدي
 مالی قدرت این. دهند می ها آخوند به چه کنند می وقف چه زیادي هاي پول مردم باشد، داشته وجود

 که هایی پول از گرفت باید ماليات. را راهش بست دبای هم را این. است آورده سياسی قدرت هميشه
 امروز که است این من بحث خالصه. گرفت را ها پاش و ریخت این جلوي و شود می داده ها آخوند به
 اینکه براي ببریم پيش را مان سياسی مبارزه بکنيم سعی ما تشيع، به حمله یا اسالم به حمله يجا به
 بزرگ توده یک چون. کرد خواهد زیاد را ها آخوند قدرت برعکس و داد خواهد معکوس نتيجه حمله آن

 اعالم آخوندي یک. ایران در است وحشتناکی وضع یک. پذیرفت را این باید هست ایران در مذهبی
 مردم که بدهند انجام بهتر را کارشان کمی یک ادارات بگویيد حکومت به که دستگاه به است کرده

 به که هایی نامه درصد نود گوید می شهر فالن جمعه امام یا. ننویسند مهنا ها امامزاده به قدر ینا
 تحميل دختران به که زورکی ازدواج مشکالت یا است بيکاري به مربوط یا شود می نوشته... امامزاده

 که طور همان چون. ها آخوند عباي زیر ببریم ما را توده این نباید. است اي جامعه همچين یک. کنند می
 قدرت با مستقيم ارتباط که است سياسی نگرش مشکل. نيست مذهب مشکل ما مشکل گفتم،

 هم فردا بپردازیم، مذهب سياسی مسئله به و برداریم مذهب سر از دست ما باید امروز. است يداکردهپ
 . نشود برقرار مذهب با قدرت ارتباط دیگر که کنيم سعی باید ترتيب همين به

 واقعاً که است معنا این به زمينه این در شما سخن آیا همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 سخن برابر در مذهبی توده این در ما جامعه نخبگان و روشنفکران کالم نفوذ
 این در ها مال با نيستند قادر ما روشنفکران واقعاً یعنی بازد؟ می رنگ ها مال یبانهفر عوام
  بکنند؟ رقابت زمينه

 دسترس از بزرگی توده یک. هستيم روبرو پدیده این با حال ره به اي جامعه هر درـ  همایون
 بهـ  دارند خواندن به عالقه نه ایرانيان اینکه براي. بيشتر مراتب به ایران در. اند بيرون روشنفکران
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 مجال زندگی هاي گرفتاري اینکه نه وـ  کند می مطالعه دقيقه 15 ایرانی هر سال هر در اي گفته
 خوانند، نمی را مشکل خُرده یک مطالب هستند، ساده هاي گذرانی وقت دنبال. است گذاشته برایشان
 خب، این، بر عالوه اما. هست مشکل این کنند، نمی حوصله و بخوانند دوباره باید فهمند نمی چون
 ارتباط از هستند بهره بی روشنفکران و هست دستشان در ها رسانه هست، دستشان در قدرت ها آخوند

 جنبش یک ما. دارد روشن و فرهنگی فعال بسيار بخش یک ایرانی جامعه ولی. دممر توده با
 با و ها، ميليون شاید بيشتر، شاید و هزار ها صد شرکت با و داریم ایران در اآلن يارع تمام روشنگري
 انجام را کارشان ها این هستند، ميليون 30 تا 20 حدود که ایران فرهنگی متوسط طبقه پشتيبانی

 که مانده عقب مذهبی توده آن و فرهنگی متوسط طبقه یعنی گروه، دو این ميان ارتباط منتها ندده می
 هم به دسترسی ترتيب هيچ به و شود نمی برقرار نویسد، می امامزاده به نامه مشکالتش رفع براي
 و فکرانروشن با سرانجام واقعی قدرت که کنيم نگاه صورت این به ما اگر. نيست هم مشکلی و. ندارند
 این بر متوسط طبقه این حال هر به زمان، گذر با. است گذرایی پدیده این خب است، متوسط طبقه آن

 . شد خواهد پيروز فکر طرز این و رژیم

 گفتيد که را آن چه آیا. شما قبلی سخنان به گردم یبرم همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 اسالميون و اسالم بود، ورداربرخ سياسی قدرت از جامعه اگر که است معنا این به
 و فکري بستر در اینکه یا کردند؟ نمی پيدا قدرت جامعه در چنين ینا تشيع، اهلویژه  به

 به که بينيم می امروزه و گيرند می نما نشو مذهبيون و مذهب است جامعه فرهنگی
  اند؟ شده مسلط و اند کرده نفوذ مملکت سياسی و اجتماعی زندگی ارکان تمام

 این. مذهب نام به داریم مظروفی یک ما. است مظروف و ظرف حضور. است درست دو هرـ  ونهمای
 است، سياست که ظرف آن اگر. بدهد انجام باید، که کاري آن تا بشود ریخته ظرفی یک در باید

 بکند را اسيدي کار توانست نخواهد مظروف آن بکند، کار درست آن اگر جامعه، در است قدرت ساختار
   .این جامعه تمام روي شده پاشيده که است اسيدي واقعاً آخوندي، اسيد این. کند می دارد آلنا که

 در که روشنفکرانی آن. حجاب بی زنان روي ریختند 1342 در طرفدارانش و خمينی که اسيدي همان
 آن از پيش سال 15 فقط که نکردند نگاه که است آور حيرت خمينی، عباي زیر رفتند 1357 سال
 اسيد با حال هر به. رساند نتيجه به و کرد شروع را انقالبی چه. بود کرده وعده را انقالبی چه مينیخ

 تمام به ایران، فرهنگ به. شود می ریخته جامعه تمام به اسيد این یعنی. شد شروع زنان روي ریختن
 کوروش آرامگاه که اند کرده اعتراض اجتماعی و فرهنگی مرجع 130 تا 100 اآلن. ما فرهنگی ميراث

 باید. کنند می نابود را يزچ همه دارند عمداً ها این. رود می بين از و رود می آب زیر دارد منطقه آن تمام و
 آن چشم از اینکه براي پردازیم می مظروف آن به بيشتر حاال ما. کرد درست را سياسی ظرف این
 سال 40. دارد فرق خيلی پيش سال 40 الماس با امروز اسالم ولی. را هایمان  بدبختی تمام بينيم می

 در یا. کرد می ها آخوند با حکومتی دستگاه که اي همراهی همه با. نبود موقعيتی چنين در اسالم پيش
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 مذهب این تير 30 تا که بينيم می کنيم می نگاه مصدق دوره در. نبود مقایسه قابل اصالً رضاشاه دوره
 مطالعه یک. گرفت دست در را اختيار کاشانی تير 30 در. بود سياست دست اختيارش که بود
 اهميت که دیدم من بار اولين براي و السلطنه قوام به راجع است کرده شوکت حميد آقاي اي العاده فوق
 همه به را خواندنش را کتاب فصل این. است آشکارشده اسالمی انقالب بر اي مقدمه جهت از تير 30

 تسليم روز اندیشی مصلحت روي سياست چگونه. است گویا دهالعا فوق. کنم می توصيه سروران
 30 در ولی نکرد، او به هم اعتنایی گذاشت کنار را کاشانی بعداً مصدق اینکه با شد مذهبی شعارهاي

. رسد می پيروزي به 57 در بعد و شود می داده 42 در که شود می داده ییشعارها که بينيم می ما تير
 هاي جنگ این از که است این معنایش این و بکنيم درست را مان ستسيا ما اگر بکنم، خالصه
 موضوعاتی یک اینکه، آن و شود می مطرح مسئله این که است هزارم بار این و. برداریم دست اي قبيله
 عمومی مصلحت آن و. هم با ما تاریخی و حزبی و مسلکی و شخصی هاي گرفتاري ماوراي دارد وجود
 هاي موضوع یک سر بر بتوانيم باید ما. است مردم بيشترین براي خوشبختی نبيشتری یعنی. است ملی
 پيدا تسلط اي، خامنه یا و مشکينی حاال و خمينی بعد و کاشانی امثال دیگر که بکنيم کار هم با کلی
 . ما سرنوشت بر نکنند

 امنظ یک برقراري باید ما سياسی برنامه: که فرمایيد می همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 و دارد می نگه را دینی باورهاي احترام هم خود، ليبرال آزادمنشی در که باشد گرا عرفی
 که است این من پرسش چهارچوب، این در. را آزاد گفتار و اندیشه حق احترام هم

 آزادمنشی و دمکراسی اصول از سوءاستفاده با شد خواهند آن بر هم باز مذهبيون
 ممالک برخی مجالس در افراطی مذهبيون حضور. بکنند دخالت سياست در ليبرال،
. است ادعا این بر شاهدي ندارند، ليبرال ماهيت هم چندان که ،یژهو به عربی و اسالمی

 مذهبی هاي مایه از که احزابی آینده، در که آمد، خواهيد کنار چگونه مسئله این با شما
 و بشوند پارلمان وارد و بکنند مشارکت سياسی هاي فعاليت در بخواهند کنند می تغذیه

 دست در دیگر بار یک را حکومت انگار، ساده و ناآگاه هاي توده همين بر تکيه با احتماالً
  بگيرند؟

ـ  نيست مسلمانان منظورمـ  گرایان اسالم که هست خطر این هميشه. است درستـ  همایون
 در بخواهند شود، می پيدا جامعه در هک اشکاالتی از سوءاستفاده با ها، جهادي و یدئولوژيا گرایان اسالم
 کشورهاي در بخصوص داریم، سروکار ها آن با ما که هایی مثال ولی. بکنند پيدا تسلط سياسی فرایند
ویژه  به .شود نمی تحمل آزاد گفتار گونه يچه ها کشور این در اینکه براي نيست درستی هاي مثال عربی،

 و سکوالر و گرا عرفی جامعه در ما. ندارند کنونی ایران با یفرق هيچ لحاظ این از و. مذهبی مسائل در
 مذهبی، بنيادگرایان این ها، جهادي این اینکه براي بود خواهيم کمتر هایی پدیده چنين شاهد ليبرال،

 سخنان پایگی بی آزاد گفتار فضاي یک در. داشت نخواهند آزاد بحث تحمل ها این ها، جمکرانی این
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 که است بوده این کلی،طور  به اسالمی دنياي و مسلمان هاي جامعه گرفتاري. شد خواهد آشکار ها این
 که پهلوي رژیم مثل هایی رژیم در حتی. است گرفته گوناگون درجات به را مذهب دربارۀ بحث جلوي
 از. بود مذهبی پایگان منافع خالف همه کرد می که اقداماتی و باشد مذهبی جامعه خواست نمی خب

 و اجتماعی عرصه به زنان دادن راه از حجاب، برداشتن از همگانی، آموزش از رضی،ا اصالحات
 با توانستند می بنيادگرایان این گرفتند می را مذهبی بحث جلوي طرف آن از چون ولی سياسی،

 بکنند جلب را ها توده خودشان جنبش به دادن انقالبی وجهه با و مارکسيستی اصطالحات از گيري وام
 که است این ليبرال و دمکراتيک حکومت یک حُسن. داشت حکومت که مشکالتی از دهاستفا با

 مثل کشوري در ما اگر. بکند اصالح کشتار، و کشت و شورش از انقالب، از نياز بی را خودش تواند می
 از توانست نمی الزم تغيير آن که بود این دليل به شدیم اسالمی انقالب یک تسليم 1357 در ایران
 که حکومت در شد پيدا گرایش این حقيقتاً که یوقت و. بگيرد انجام دمکراتيک و آميز مسالمت هاي راه
 بحث آن حاال. شد می بهتر وضع کردند، می باور اگر البته و. نکرد باورش کسی دیگر بکند، را کار این

 باز را ها اندیشه بلکه ببریم، بين از و بکوبيم را مذهب که نگذاریم را بنا ما اگر پس. است دیگري
 دیگري وضع با وقت آن. احترام حفظ با کردم، عرض که طور همان بگذاریم، آزاد را گفتار و بکنيم،
 و. ندارد وجود مذهبی بحث آزادي آن دارد سکوالر نظام اینکه با حتی ترکيه در. شد خواهيم روبرو
 نظام ترکيه چون ین همه،ا با و. ها ایرانی از بيشتر خيلی است، مذهبی خيلی خيلی ترک توده

 نيازهاي با بدهند تطبيق را خودشان ناگزیرند بيایند کار روي ها مذهبی هم اگر دارد، تري دمکراتيک
 بود، نمی ميان در ترکيه ارتش پاي اگر. بکنم وارد شرطی یکاینجا  باز منتها. دمکراتيک جامعه یک
 ترکيه ارتش باز اآلن همين. تردید بی بود، شده دچار ایران شبيه وضعی به ترکيه گذشته، سال 50 در

 را گرا اسالم حکومت هاي تندروي جلوي که جامعه سکوالر نيروهاي البته و کنار آن اش سایه است
 یک کردن سربلند خطر از ها مدت تا ایم، کرده که تاکنون ساله یس تجربه این با ما ایران، در. گيرد می

 تضمين شود نمی تر دور آینده در ولی. بود خواهيم امان در خطرناک يگرا اسالم یا و اسالمی جنبش
 این جلوي شود می سکوالر و گرا عرفی و پلورال چندگرا، دمکراتيک، نظام یک برقراري با فقط. کرد
 . گرفت را خطر

 جامعه در مذهبيون نقش از که فلسفیـ  تحليلی تصویر همایون، آقايـ  صدیقی نادر 
 قرن در که است وحشتناکی واقعيت یک یدرست به ید،ا داده ارائه ایران امروز

 وضع این از برونرفت براي شما. نيست تصور قابل تکنولوژیک و علمی هاي دگرگونی
 یک دارید؟ نياز یزمان مدت چه به ليبرال و گرا عرفی نظام یک واقعی استقرار و غالب
  مدتی؟ چه یا... نسل دو نسل،

 این حاال. بپاید سال 30 اسالمی حکومت که کرد نمی فکر سک يچه. گفت شود نمی هيچـ  همایون
 سال 30 ولی. یکل به بود معنی بی البته... دیگر سال دو دیگر، ماه دو زدند، می وقت آن که هایی حرف
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 خواهند کی تا ها این گفت شود نمی دليل همين به. ها آدم این کيفيت این با. گنجيد نمی باورم در هم
 در که مشکالتی همه با ایران،. باشد این جامعه زیرین نيرومند جریان این به باید ما اميد ولی. بود

 و این جامعه بر شد گشوده اي تازه درهاي. سال 57 این در شد دیگري جامعه داشت پهلوي دوران
 گذشته بار که طور همان. است داده ادامه را این هم اسالمی حکومت که کرد پيدا هایی زیرساخت

 همه ها این و. ایم شده روبرو اطالعات بمباران با ما و است آمده یاري به هم تکنولوژي ،کردیم بحث
 شده داده مذهبی حکومت این از يا مشمئزکننده نمایش يقدر به هم بعد. کند می کار تغيير سود به

 با انمتو می را چيز یک فقط من. تغيير براي است روزي هر انگيزه یک ها این خود وجود اصالً که است
 و فضا یک سود به فضا این و مذهبی نگرش این و نظام این حتماً که است این آن و بگویم اطمينان

 ما خود کارهاي به بستگی و تر آزادمنش اندازه چه تا دانم نمی حاالـ  تر آزادمنش مذهبی نگرش یک
 داریم، ما که اي هجامع با تواند نمی کنونی وضع که نيست این در تردید. شد خواهد تبدیلـ  دارد

 هر مبارزه در دو این و. بکند سازگار را خودش شد، ساخته مشروطه صدساله این در که اي جامعه
 و است ناهنگامی وضع که کنونی، وضع یعنی. خورد خواهد شکست دیگري آن باالخره هم، با روزي
 ابد تا شود نمی پول این حساب بی هزینه و نفت پول با. رفت خواهد بين از این است، آناکرونيکی وضع
 این و. نيستند متوجه و ریزند می دارند آتش روي که است نفتی پول، این و. ماند قدرت روي
 ورشکستگی این و اقتصادي و اداري کامل ومرج هرج این سياستی، بی این حساب، بی هاي هزینه

 . ساخت خواهد را ها این کار ياسیس و اخالقی سرتاسري

 است این بپردازم، ها آن از اي گوشه به ام کرده سعی مقاالت این در من و بکنيم، انيمتو می ما که کاري
 را آنچه نرویم، شعار دنبال نشویم، انحراف دچار بکنيم، انتخاب و بشناسيم درست را مبارزه ميدان که
 کتممل این درد به که آنچه. کنار بگذاریم کند می خنک را دلمان و است نزدیک آن به دلمان که
 تر آسان کار این نسلی تغيير با اميدوارم و گفتم که طور همان و دنبالش برویم است عملی و خورد می

 که اي آینده یک براي و کنار بگذاریم را گذشته سال 60ـ  70 این از ناشی حقير مشکالت بشود،
 . بشویم آماده گذشته سال 60ـ  70 این از بود خواهد متفاوت یکل به

 آخرین و بشویم خارج بحث این از بدهيد، اجازه اگر همایون، آقاي ـ صدیقی نادر 
 در مشروطيت اندیشه مسئله به مشروطيت، سالگرد به بدهم اختصاص را پرسشم
 عميق اجتماعی جنبش و حرکت این سال دومين و صد یک در که ایرانی جامعه
 فراوانی گسترش ایرانيان، خواهی مشروطه اندیشه اخير، هاي سال در. هستيم ایرانيان

 مشروطه مفاهيم از انقالب از پيش در ما که آنچه از بيشتر بسيار بسيار. است يداکردهپ
 . را مفاهيم این کنند می درک ایرانی مردمان امروزه که بينيم می دانستيم، می

 خواهی مشروطه پيام آن واقعاً ایرانيان سال، دو و صد از پس شما، عقيده به آیا
  ميدان پيروز واقع در طلبان روعهـمش هم هنوز اینکه یا اند کرده درک را طلبان روطهـمش
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  هستند؟

 سال 7ـ  8 مال نظرم به که خودم از اي نوشته یک به افتاد چشمم اتفاقاً ها روز این در منـ  همایون
 هاي وهگر بيشتر و رود می و آید می ها مرداد 14 چرا که بودم کرده نوشته این در پنهانی گلۀ که بود،

 مشروطه به توجه منظماً اخير هاي سال این طول در خوشبختانه. کنند نمی آن به اعتنایی سياسی
 و مشروطه بزرگداشت در سياسی هاي گرایش همه که دارم انتظار من امسال و. است شده بيشتر
 بر آگاهی یکی. دهد می نشان را موضوع دو این. کردند پارسال چنانکه بکنند، اقدامی مشروطه انقالب
 انقالب این. ما آینده در بلکه گذشته، صدسال در تنها نه. ما ملی سرنوشت در مشروطه انقالب اهميت

 انقالب حقيقتاً. برد می پی بيشتر آن بزرگی به کند می مطالعه اش درباره بيشتر انسان چه هر مشروطه
 آغاز تا و شد شروع دوازده قرن پایان از که ییوسطا قرون. آورد بيرون وسطا قرون از را ما مشروطه

 وسطا قرون این که آنچه و کشيد طول ما يوسطا قرون این تقریباً سال 800 یعنی. کشيد بيستم قرن
 ارتجاعی پرانتز این با و ارتجاعی حرکت این با حتی گذاشت، پایان نقطه آن به و کرد تمام را

 ویژگی به آگاهی این. ایران گريروشن انقالب و بود مشروطه جنبش و انقالب اسالمی، جمهوري
 راه یعنی است کرده تعيين اصوالً را ما آینده راه که دارد ما براي که اهميتی و مشروطه جنبش

 همه... و گرایی عرفی جهان، کشورهاي ترین پيشرفته به رسيدن ترقی، راه آزادي، راه دموکراسی،
آن  شود می. است شده bankable ها یفرنگ اصطالح به اینکه، دوم. هست مشروطه جنبش در ها این
 چسباندن در که ترسند می حتی مختلف هاي گرایش که رسد می به نظر سياسی نظر از حاال. فروخت را

 را کار این بسياري از پيش البته ما. است خوبی پدیده بسيار این و بيافتند عقب مشروطه به خودشان
 در خودشان هاي ریشه به برگردند که ها سال این در ایم کرده تشویق را همگان ما ولی. ایم کرده

 نسب و. اند شده شروع مشروطه جنبش همين از ایران سياسی هاي خانواده تمام. مشروطه انقالب
 حزب را خودش نام حزبی یک اگر و. است همه به متعلق که است این. گردد برمی آنجا به شان نامه

 ما. است ما مال این ندارد این به ربطی این گوید می که است کسی اولين است گذاشته ایران مشروطه
 . هستند این مالِ هم بقيه. هستيم این مالِ هم ما. هستيم این مالِ

 باشد، سودمندي چيزي در اگر اینکه براي است تر مهم من نظر به دومی و است افتاده اتفاق دو این
 مشروطه جنبش پيام به مان توجه ما است، درست. روند می دنبالش به تر زود و شود می پذیرفته تر زود

 و تجملی امر یک مشروطه پهلوي دوره در. است شده زیادي خيلی مطالعات و است شده بيشتر
 شوراي مجلس در که بود مهمانی هم آن. افتادیم می مشروطه یاد به ما بار یک سالی. بود تشریفاتی

 هاي صحنه و آنجا رفتم چند بار کودکی در ودمخ من. بوفه ميز آن سر ریختند می مردم و دادند می ملی
 یک رادیو در و نوشتند می نامه بخش کلمه دو یکی هم ها روزنامه و بود همين وضع. دیدم عجيبی
 در. نشد مشروطه روي اساسی کار دیگر، شخص کار دو یکی و آدميت کارهاي جز. گفتند می چيزهایی

 چه هر مطالعات ایران بيرون در چه و ایران رد چه بينيم می که است اسالمی حکومت دوره این
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 جنبش روزافزون اهميت دهد می نشان ها این و ،ها کاري یزهر در تاریخ، در جزئيات، در شود می بيشتري
 . ایران امروز سياسی تفکر و ایران سياسی گفتمان در را مشروطه

 این فرارسيدن تهنيت با. همایون داریوش آقاي هستم سپاسگزار بسيارـ  صدیقی نادر 
 شما براي دارید، مشروطه هاي اندیشه به فراوانی هاي دلبستگی دانم می که شما به روز
 .آینده هفته در دیگر گفتاري تا. کنم می آرزو را خوبی شب و روز

  صدیقی نادرـ  ایران صداي رادیو
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  دمکرات( برالی)ل رانیادر حزب مشروطه  یتحول بزرگ
 

  در کنگره هشتم حزب  دیکرده بود یسخنران کیشما  ون،یهما يآقاحسين مُهري ـ
گفتند  ياريبس«. است دهيما فرا رس قتيلحظه حق»عنوان  ریز ن،يدر برل رانیمشروطه ا

 یطلب سلطنت ای یخواه ختم دوران مشروطه منزله به ونیهما يآقا یسخنران نیکه ا
 . ديبده حيتوض کنم یباب خواهش م نیبوده است. در ا رانیحزب مشروطه ا

هم در حزب  يدر خود من که مقدار یاست از تحول يا نشانه یسخنران نیا نکهیدر اـ  ونیهما
دست  ینظام پادشاه يکه ما از هوادار ستين ی. اما نه، به آن معنستين دیکرد، ترد دايانعکاس پ
و  رونيچه در ب رانیشروع شد و وضع ا شيسال پ 18حزب از  نیاست که ا نی. موضوع امیا برداشته

 یدر قالب تواند ینم یاسيحزب س کیبود از آنچه که امروز هست.  يگرید زيچ یکل بهچه در درون، 
است با  ریبماند. ناگز طور همان   دور خودش بتند و لهيدارد و مثل کرم پ خودش را نگه طور همان   تنگ
در  ردماند، تماس مرتب داشته باشد. من توجه ک که کشور است و مردم یاتيح يخارج و فضا يايدن
ما صرفاً بر  ديکه تأک دميرس جهينت نیرا و سرانجام به ا ها بيفراز و نش دمید یجتدر بهسال،  16 نیا

به  یخواه مشروطههرگز نداشته است. چرا که  میرا که ما انتظار دار یآن بازتاب ،یخواه مشروطه
و  یاسياست که در برنامه س درست. یاز نظر افکار عموم شود یشناخته م یکی یدشاههرحال با پا

درصد  کیاز  شتريب دیشا یاز پادشاه يسهم هوادار وستهيکه به منشور پ ییها منشور ما و در قطعنامه
 يکشور، برا نیا ییرها يکه برا پردازد یم يگرید يزهايدرصد به چ 99و  ستيمجموعه ن نیدر ا

را حل  یمشکل يجمهور ای یپادشاه کلالزم است. ش ندهیکشور در آ نیاداره ا يدم، برانجات مر
 دايدر جهان پ يا ستهیشا يمردم بهتر بشود و جا یباشد تا آن را اداره کرد؛ زندگ دیبا ي. کشورکند ینم

 جهينت نیساله به ا 16 يها از کوشش یهستند تا شکل حکومت. ول يتر مهممطالب  ها نیکند. ا
طلب و  حزب سلطنت کیاز  شيکه ما ب ميغلبه کن یتصور عموم نیبر ا ميتوان یکه نم ام دهيسر
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هر چه هم  آورد، ینم حساب بهما را  ی. کسميکن یو به استقالل عمل م ميهست یطرفدار پادشاه
 رانیاز ا روني. در بمیيگو یکه ما چه م شود یمتوجه نم یو کس هاست چشمدر  ی. نماد پادشاهمیيبگو

 یقانون اساس يدارا یمشروطه به معن ،ها ن کشوریندارد چرا که همه ا یهم اصالً حزب مشروطه معن
هم هست و آن  گریمالحظه د کیخود،  يدو مالحظه بجا نی. ارساند یرا نم يزينام چ نیهستند و ا

برنامه  نیا .ميدانست یو نم ميگفت یما همه عمر نثر م ر،يمول شینما «وميبورژوا ژانت»: به قول نکهیا
 براليل یآن، سراسر در خدمت دمکراس وستيپ  يها و قطعنامه م،یا )منشور حزب( را که نوشته یاسيس

 م،يما از آنچه که هست ییدر نام ما و در بازنما یاصالً بازتاب نیاست، و ا انهياست در سنت راست م
خود ما  نکهیا يست براينمطلب  نیمتوجه ا کس يچه یول ميدمکرات هست براليحزب ل کیندارد. ما 

 . ميهم آن را نگفت

دمکرات در منشور حزب اضافه شد  براليعبارت ل م،يکه در واشنگتن داشت يا در کنگره شيپ دوسال
بار من به دوستان اصرار کردم  نی. و اخواند یمنشور را نم یکس نکهیا ينبود. برا یکاف وجه يچه به یول

 یی. ما کارهامیشناخته بشو يماًمستق دیبا م،يمستقل باش دیبامشکل بکنند. ما  نیبه حال ا يکه فکر
 فيحتا در ط زنند، یم گرانیکه د ییها با حرف ستيکه منطبق ن ميزن یم ییها و حرف ميکن یم

هاست  ما مدت نکه،یالزم خواهد بود. دوم ا یليخ نکهیا يباشد برا زیتشخص و تما نیا دیخودمان، و با
و ما  کند یکار نم گری. دمیا دهيحزب رس نیا شبرديدر پ یاز پادشاه يهوادار ريدامنه تأث انیکه به پا

دارند با خود نماد  ليم یطرفداران پادشاه نکهیا يبرا ميکن یرا جلب نم يدی. افراد جدمیشو ینم شتريب
مشخصات  نیبا ا یکه ما حزب میيگو یما. بعد هم هر چه م قیتماس داشته باشند نه از طر یپادشاه

 کیکه نام حزب هم  میکرد شنهاديکه پ است نی. اکنند یتوجه نم گرانید م،يدمکرات هست لبرايل
 نیکار ا نیا جهي. نتدیايب رانینام حزب مشروطه ا ریدمکرات ز براليبکند و عبارت ل يمختصر رييتغ

 نیا رونيبشناسند و در ب يا تازه تيماه کی عنوان بهما را  شناسند یما را نم که یاست که کسان
در  یرانیکه در جامعه ا یانعکاس خوب داشته است و دارد و در درون هم کامالً منطبق است با تحوالت

 کوشندگانش شتريو ب مينيب یجنبش سبز م صورت بهکه سرانجام آن را  آمده يشپها  سال نیا یط
 دمکرات هستند.  براليل

را  رييتغ نیسبب شد که ا ها نی. اميم نکنرا اعال نیندارد که ا یليو دل میدمکرات بود برالياز اول ل ما
 يتر ميو نقش مستق میبشو ياست که حزب مؤثرتر نیو حاال انتظار ا میدر منشور و نام حزب داد

 فياز ط يگرید انو کس میريگ یکه ما م یمواضع انيم ییها تفاوت. ميالشعاع نباش . تحتميداشته باش
. رديگ یخودش را در نظر م يها تیهر کس اولو نکهیا يااست. بر یعيطب نیوجود دارد و ا رنديگ یما م
طلبانه است با  هیتجز يها شیاست؛ مبارزه با گرا رانیا یمل یکپارچگیو  رانیما سراسر حفظ ا تیاولو

 طور این گرانی. ممکن است دستا «رانیا يها تيمل» یمبارزه با عنوان ساختگ سم؛يعنوان فدرال
 ییها راه کیبه  م،يو چه هست ميهست یکه ک ميا اگر مشخص نکن. مکنند ینباشند و مشکل درست م
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 نیکه ا نميب یم یروشن بهخواهد آمد. من  شيپ نیو ا ميستيکه خودمان موافق ن میشو یکشانده م
 خواهد آمد.  شيمسائل پ

  اگر  گفت یاست، م انهياز دوستان من که چپ م یکی ون،یهما يآقاحسين مُهري ـ
کنند، من عضو آن  یدمکرات معرف براليب خودشان را لحز ونیهما وشیدار يآقا

 . دیا نشسته یدوتا صندل يهنوز رو نکهیخواهم شد. شما مثل ا

 يشتريب يندارد، جا یبيع یدو صندل ي. رونديننش یبهتر است که انسان وسط دو تا صندلـ  ونیهما
 مفصلی قطعنامهنه ـ  ای دیا ردهمالحظه ک دانم نمیکنگره صادر کرد ـ  نیکه ا يا است. اتفاقاً قطعنامه

در آن آمده  يادیز يها فشرده است و کوتاه اما نکته یلياحزاب. خ گرید يها برخالف قطعنامه ستين
 یعنصر اساس نیبا شناخت ا رانیا دمکرات يالسوسکه چپ  میدواريبود که: ما ام نیا یکیاست. 

 یمبارزه مل نیخود را در ا يود بدهد و جابه خ یاست بتواند سروسامان دمکراسی يالسوسکه در  براليل
 را هم حل بکند.  یاسيس یبکند و مشکل همرائ دايما پ

 یليو حاال اگر عضو حزب هم نشوند که ما خ اند افتهیشما، نکته را درست در انهيدوست چپ م نیا
ل حکومت شک ياز رو دیرا با هياند درست است. اساساً تک که گفته يا بشوند، نکته میشو یخوشحال م
وقتمان  عاً. و واقمیا بوده یو پادشاه يسال گرفتار دعوا بر سر جمهور 30رفته ما  هم يروبرداشت. 

 يبرا نی. استيمسائل مطرح ن نیاصالً ا رانیکه در ا مينيب یبوده. م ربط یاست و موضوع ب شده تلف
بدهند و انتخاب  يد، رأگفتار و انجمن داشته باشند و بتوانند نظر بدهن ياست که مردم آزاد یوقت

دارد  يا دهيموضوع را گذاشت کنار و هر کس هر عق نیا دی. اصالً باستين طور اینکه  اآلنکنند. 
و  تر مهممسائل  اآلن. ميبده ينظر و رأ ميتوانست که یوقت يرا برا نیا میگذار یداشته باشد. م

در چپ و  ميرا بفهم براليل یسدمکرا ياست که ما معنا نیا یاز مسائل اساس یکیاست.  تر یاساس
بهتر  یپادشاه ایکه آ ميدعوا کن نکهیا يجا به. ميبکن رانیا ندهیساختن جامعه آ هیو پا رانیراست ا
 ستهیاست و شا یشکُ وقت ها اصالً حرف نیمحمدرضا شاه. ا ای. مصدق خوب بود يجمهور ایاست 

که رفته است به  رانیوده بزرگ در ات نیکه ا مينيب یجهت م ني. به همستيو اوضاع ن طیشرا نیا
همه وقت  نیکه ما ا نندياگر بب رديگ یشان م مسائل توجه ندارد و خنده نیبه ا يا دنبال جنبش سبز ذره

موضوع  نیراجع به ا گریکه د ام دهيرس جهينت نی. و خود من به اميکن یموضوعات م نیصرف ا
بروم و نظرم را  رانیکه اگر توانستم به ا يروز يبرا گذارم یرا م ام دهيو عق يصحبت نخواهم کرد. رأ

 ندارند.  یها معن حرف نیا اآلن ی. ولکنم یدر آنجا خواهم گفت و پنهان هم نم

و واقعاً  شيسال پ 20 يها حرف نیخودش را آزاد کند از ا دیچپ با شیچپ. گرا شیدر گرا طور ينهم
همه  ها دمکرات يالسوسفرار کنند. نه.  دیآمد با براليبشوند. فکر نکنند تا اسم ل دمکرات يالسوس دیبا
خوب،  م،یتوجه دار یاجتماع يها تي. ما هم به مسئولیو فلسف یاسيس يها براليهستند منتها ل براليل

 یجزئ اري. مشکالت بسميخودمان حل بکن نيب دیهستند که با یمسائل ها نی. به هر حال، اشتريها ب آن
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ما را از هم جدا بکند. مانند همه  يا که مانند دره ستين یچنان آن کیدئولوژیهستند و در عمل مسائل ا
مشترک  يها نهيها زم ، دمکراتها دمکرات يالسوس ،یو غرب یشمال يو تمام اروپا ايدن يجا

 یاسيس براليشان دمکرات و همه ل باشد. همه یو دمکراس سميبراليهمان ل   دارند که يا العاده فوق
 هيو تک ها یسيبه قول انگل میدنده را عوض کرد اصطالح بهات سبب شد که مالحظ نیهستند. همه ا

 گرید یصندل يبر رو ميو گذاشت ميتبرداش یصندل کی يموضوع و به قول شما از رو کی يرا از رو
 روز و مربوط به مسائل روز است.  یکه صندل

  د،یمودبا توجه به آنچه که شما فر رسد یبه نظر م ون،یهما يآقاحسين مُهري ـ 
 کیو  دیکرد يکارساز رانیرا در درون حزب مشروطه ا یتحول اساس کی سروصدا یب

از آنچه که به هر  يرويپ ای یبه پادشاه یارتباط چيکه ه دیداد ليحزب مستقل نو تشک
حزب  کی یول د،يها باش مخالف آن نکهیا هندارد، ن دیگو یحال وارث تخت و تاج م

 . درست است؟ شده يلتشک نینو

گفت که  شود یم ريتعب کیهمان افراد هستند. اما در عمل به    همان حزب است و   نه، حزبـ  ونیماه
و در  میا نبوده« چه فرمان شاه زدانیچه فرمان » رويپ وقت يچهاست. ما  يداکردهپ يا حزب چهره تازه

 هيو دنبال بق اند در گذشته ـ حاال کمتر شده ادیز یليخ يبودند عناصر ی. ولستيقاموس و منطق ما ن
موافق هستند؟ مخالف  ند؟یفرما یاست که: اجازه م يگریکه چشمشان به دهان دـ  خواهند آمد

حق  يو دارا ديهست یها را. شما افراد مستقل حرف نیکنار ا دیبگذار میيگو یم ها نیهستند؟ ما به ا
با هم  ییدر جاها نکهیااز  میندار ییابا چي. عرض کردم، ما هديخودتان قضاوت بکن دیو با ديهست

شاهزاده آمد در کنگره حزب ـ من در آن  شيسال پ 2 د،يکه مثالً فرض کن مياختالف داشته باش
مردم  يبه رأ شود یهم صحبت کرد و گفت که م سميو راجع به فدرالـ  کنگره نتوانستم شرکت کنم

 يگذاشته بشود. برا يه رأب سميکه فدرال ميمخالف یکل بهاصالً  ماهاست.  حل از راه یکیگذاشت و 
 رانیدر ا تواند یمورد قبول است و م يها از راه یکیهم  سميفدرال ديکن دیيکه تأ قدر ينهمشما  نکهیا

. ديکن اش هیتجز دیاول با ديرا فدرال کن رانیا دياگر بخواه نکهیا ي. برادیا را باخته يبرقرار بشود، باز
 کی رانیبدهند. ا ليرا تشک ونيجمع بشوند و فدراس دورهمکه بخواهند  ستين تکه تکهکه  رانیا

 ای فيوقت ضع کی يهم بوده. حاال اتفاق افتاده که حکومت مرکز شهياست، و هم کپارچهیکشور 
 بوده است.  کپارچهی شهيهم رانیکشور ا یبوده، ول يوقت قو کی

ها سال  به هر حال صد کشور نیبه امروز ندارد. ا یربط یبوده ول یفیالطوا بله، ملوک یاشکان دوران
سال هم از  80ـ  70شده و  تر محکمصورت هست. از دوره رضاشاه هم  نيبه هم کپارچهیاست که 

 سميرالجمع بشوند. فد دورهمدلشان بخواهد  ها نیکرد و دوباره اگر ا اش پاره تکه دیبا گذرد یآن م
 یهم موضوع نیکه بله ا میریبپذ میيايبرقرارش کرد که ب رانیاصالً در ا توان ی. نمستياصالً مطرح ن
است که شما  نی. مثل استيدادن ن يو رأ مذاکره قابل ها نیاگذاشت.  يبه رأ تواند یاست که م
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 يرا ایباشد.  یمذهب ضيمردم موافقند تبع مينيدادن است. بب يهم قابل رأ یمذهب ضيتبع دیيبگو
 کپارچه،ی رانی. استنديو مذاکره ن بحث لقابهستند که  ییزهايچ کیبدهند؟  يرأ دیکه مردم با میريبگ
 دمید یفاروق ي. به قول آقامیملت نباشد، اصالً وجود ندار کی رانیا اگر. ستين بحث قابلملت،  کی
 م،يبده ليتشک رانیسازمان ملل ا کیبه بعد  نیبا مزه، که: از ا یلياند، خ نوشته يا مقاله یتازگ به
بد  يجاها به یلياست و... خ یاش صحبت از مناطق مل همه گرید. روند یم شيکه دارند پ طور این
 دياستقالل تأک نیجهت، اصالً بهتر است که ا نی. از اميستیا یم ها نیا يشده است. ما جلو دهيکش
 . دینخواهد د انیز یطرف چيبشود و ظاهرش هم حفظ بشود و ه يشتريب

  از  گریوله، بار د چهیبا دو يا مصاحبه کیدر  دمید ون،یهما يآقاحسين مُهري ـ
در فرهنگ جامعه ماست.  ینماد دگرگون نیکه ا ديو گفت دیکرد ليجنبش سبز تجل

شنوندگان ما هم  يبرا د،يمصاحبه گفت نیآنچه در ا قاًيدق دیيبودم که بفرما لیما اريبس
 . دیينقل بفرما

  ام. چه گفته ستين ادمینوشتم و صحبت کردم،  قدر آنها  روز نیبنده اـ  ونیهما

  در فرهنگ جامعه است یجنبش سبز دگرگون»بود:  نیش ا عنوانحسين مُهري ـ .» 
شدن. از  یشروع کرد اسالم شيسال پ 400ـ  1300دانستم چه بوده. جامعه ما از  اآلنـ  ونیهما
خرافات  نیتر شروع شد و کار به بد هینوعش. که از دوران صفو نیتر شد از بد عهيش شيسال پ 500
 ها، نگاه یليخ یاسالم يجمهور ی. در تحول کنونمينيب یم رانیآن را در ا يها ز نمونهکه امرو ديکش

آن دوران  ديو تقل خورند یبرگشته و حسرت آن دوران را م يبه دوران صفو ،يريگ ميتصم يها در رده
پانصد سال و جامعه ما  نیآورده در طول ا یفرهنگ با خودش رسوبات نیبکنند. ا خواهند یرا م
. از تقدمع یليخ سيانگل تيو مش یاله تيتوطئه و مش هیاست و به نظر یاست که خرافات يا هجامع

هم سراسر فاسد، سراسر در معرض همه  مان یاسي. فرهنگ سیاوقات خال شتريعنصر اخالق و خرد ب
 . جامعه نیا یافتادگ عقب هیگونه سوءاستفاده و ما

  به فرهنگمان؟  ميبال یم همه نیپس چگونه است که ا ون،یهما يآقاحسين مُهري ـ 
 یسال گذشته، چه کس 500 نیا ی. ولميخوب داشت یليخ يها دوره کی. ما ميبال یم خوديبـ  ونیهما
دوره درخشان  کی! دينگاه بکن م؟یپانصد سال ما چه کرد نیبه آن فرهنگ ببالد؟ در ا تواند یم

و  آمد ينادر کی. دیيهم نپا يریود و دهمراه ب ها گري یوحشو  ها يزیکه با خونر ميداشت عباس شاه
 کی. انقالب مشروطه البته چيه هي. بقیاش جنگ و آدمکش شد و در آخر هم همه وانهیاصالً د

 پر ازو  يپر از گرفتار هم آندوره رضاشاه و محمدرضاشاه،  ميداشت یدوره سازندگ کیاستثناست. 
 ن،يمع يها به آدم ش،يپ یليخ يها هدر کار نبوده. ما به دور یو نقض. به هر حال درخشش بيع

جنبش  نی. اميفرار کن دیاز پانصد سال گذشته خودمان، با یژهو به ی. ولمیهم بناز دیبا ن،يمع يها کتاب
اند،  مذهب را کنار نگذاشته نکهیبا ا یعنیاست.  یاسيسبز اکنون در حال دگرگون کردن آن فرهنگ س
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از کربال  يزچ همه. شندیاند ینم ییو کربال یجمکران گری. درونياند ب آورده یکل بهخودشان را از خرافات 
در  یذهن یگشادگ کیو  یبلوغ، پختگ کی یاسيو از نظر س آید یدرنمچاه  نیاز ا يزچ همهو  آید یدرنم

به قرن  میا دهیسابقه نداشته. ناگهان پر وقت يچهسابقه نداشته.  رانیدر ا وجه يچه بهکه  مينيب یم رانیا
 جهيهم نت یجنبش سبز است، ول جهيفقط نت نکهینه ا ها، نیا همهاز جامعه.  یش بزرگبخ کی. 21

که  ميروبرو هست یوضع نيچن کیجنبش سبز است و هم در جنبش سبز بروز کرده است. و حاال با 
 کی ،داري یشتنخو ،ینيب روشن کیاز خودش  طیشرا نیتر بد ریجامعه، دارد در ز يایبخش بزرگ پو

را بپرستند و هر چه او گفت بکنند،  یکس نکهیبدون ا ،يرهبر ونکه بد دهند ینشان م یاسيس یپختگ
و  کنند یم نييرا خودشان تع شانیها يو استراتژ ها کيجنبش است، تاکت نیا يها یژگیاز و یکیکه 
 ينرها، آثار ه ها، طرح شعر ها، یها، نقاش مانند مقاله ،آید یدرمهوشمندانه و آنچه از آن جنبش  یليخ

از ملت خودمان، پس  ميسربلند باش ميشروع کن دیحاال ما تازه با یعنیاست.  سابقه یب یکل بهو... اصالً 
 یلي. من خمیزد وپا دست یو فرهنگ یاسيمنجالب س کیکه در  یسال 500ـ  400 نیاز گذشت ا

 هستم.  دواريجنبش سبز ام نیبه ا یليخ

که متأسفانه اسمشان را  يگریو خانم د عتمادا یبنکه خانم رخشان  دمید یعکس شيروز پ دو
اعتماد با  یو خانم بن کنند یو دارند با هم صحبت م اند ستادهیا یدو نفر به مناسبت نیفراموش کردم، ا

هرچه  هک دينيب یدستبند سبز به دستش. م کیسرش و آن خانم  يرو بایالعاده ز سبز فوق يروسر کی
 ها نی. ادهند یخودشان را نشان م بياند. به هر ترت رها نکرده   مردم کنند یم یزندان کشند، یم رند،يگ یم
 و سربلند.  ميباش نيب و خوش ميباش دواريام دیاست و به نظر من همه ما با یدبخشيعالئم ام اريبس

  يها ليتجل نای به توجه بااند ـ  را مطرح کرده یپرسش کی ،يا شنوندهحسين مُهري ـ 
شما و  ایاست که آ نیو آن اـ  دیها از جنبش سبز کرد اهم نیکه شما در ا درپی یپ

  د؟یدار ییاشتراک نظرها يموسو يآقا

 که اشتراک نظر دارم.  نميب یم رانیدر ا ها یليبله دارم. با خـ  ونیهما

  ؟ییها نهيدر چه زم دیيبفرما انيب شود یمحسين مُهري ـ  

ها و  من هم مثل آن دوستان، مثل آن خانمها هستم.  من مثل آن ستند،يها مثل من ن آنـ  ونیهما
مثل خانم رهنورد و همفکرانشان، معتقدم که  ان،ی. مثل آن آقانميب یها را دوستان خودم م آن ان،یآقا

 دیبا سبزکار خودشان را بکنند. جنبش  دیکار خودش را بکند، سران جنبش سبز با دیجنبش سبز با
آن  دیجنبش سبز بپردازد، با اميپ تیو تقو رسانی یآگاهبه  دیش را نگه بدارد، با و خلوص یزگيپاک

من  کنم، یکه بنده هم قبول م زنند یم ییها حرف کیها  بکند، آن تیرا تقو اش یاجتماع يساز شبکه
عمل داد که در  يآزاد نبشبه سران ج دیکه با کنند یکار را م نیها هم دارند ا معتقدم و به نظرم آن

خودشان را  دیبا نکهیا ينروند. برا رونيبکنند و از آن ب تيفعال میرژ یچهارچوب قانون اساس نيهم
 خودشان را حفظ بکنند.  دیکه با کنند یها هم فکر م حفظ بکنند و البد آن
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آمده  وجود بهکه در طرز تفکرشان  یشرفتيماهه سران جنبش سبز، پ 15مداوم  شرفتيپ نیاز ا من
 کیها  ما و آن نياست ب یخوشحالم، و البد توافق اريبسشدنشان به بدنه جنبش سبز  کیاست، و نزد

 دکه به سران جنبش سبز حمله بشو ستميموافق ن وجه يچه به. شوم یکه خوشحال م کنند یم ییکارها
ها را  حرف نیا د،یچه کرد شيسال پ 30 د،یچه کرد شيسال پ 20بکشند که  انيرا به م ها نیا يو پا
کار را نکرده.  نیکه خودش ا اندازديب ی: سنگ را اول آن کسحيل مسگذاشت کنار. بعد هم به قو دیبا

ها  حرف نیبعد ا ندا چه کرده شيسال پ 30خودشان  نندينگاه کنند بب زنند یها را م حرف نیکه ا یکسان
 . ستيها به هر حال ن صحبت نیوقت ا اآلندوره جنگ بزنند.  ریوز را راجع به نخست

با  یارتباط چيهستند که ه ییها توافق کیوجوه اشتراک و  کیه بله، ک رسد یبه نظرم م ها نیا همه
وجود  ینکته اساس کی. گذرد یبه آنچه که م کنم یهم داشته باشند. نگاه م خواهم یمن ندارند و نم

هستند و  رانیا رد ها نیکه ا دانم یاست که من م نی. و آن استنديمتوجه آن ن گرانیدارد که به نظرم د
. کردند یبودند چه م رونيدر ب ها نیو اگر ا کردم یبودم چه م رانیتم و من اگر در اهس رونيمن ب
مخالف هستم که ما در  یکل بهباشد که من  نیا دی. و نکته آخر شاکنم یم دايتفاهم پ یليوقت خ آن
ز و ا ميرا دور آن جمع بکن یو کسان میرياش را بگ تکه کیهر کدام  ميبکن هیجنبش سبز را تجز رونيب

را  ها نیگذاشت کنار چون جنبش سبز همه ا دیرا با ها نی. اميو... صحبت کن ییگرا یو عرف زمیسکوالر
 یها موجب سرگردان کار نیبا ا خوديهستند و ب براليل یدارد و عناصر جنبش سبز، عناصر دمکراس

 . اند اکموارد اشتر ها نیخواهد شد. ا ريچون به شکاف تعب مینشو

  نتون،يکل يالريخانم ه کا،یمتحد آمر االتیامور خارجه ا ریوز وزامرحسين مُهري ـ 
به قدرت برسند. او ابراز  رانیمسئول در ا یاستمدارانيکرده که س يدواريابراز ام

و گفت: من تنها  رديرا به دست بگ رانیمسئول کنترل ا يرهبر کیکرد که  يدواريام
به دست رهبران مسئول  رانیل ادر داخ ییها الشت نکهیباشم به ا دواريام توانم یم

ها  عبارت نینظر شما ا به. رنديگ به دستتا حکومت را  رديصورت گ یو مذهب یمدن
 هستند؟  یعمل یعنیهستند؟  یمنطق

که کار از دست  ميباش دواريام دیاست. معلوم است، همه ما با یحساب اريها بس حرف نیاـ  ونیهما 
ش را  انتظارات يحدود کیهستم( چون، انسان در  صفت مناسب عاجز افتنیآدم )از  مشت یک
 تر نیيو پا تر نیيپا طور ينهمرفتن نگذاشتند و  نیيپا يبرا يحد چيحضرات ه نیا یول نیيپا آورد یم
 خواند یم ای شنود، یرا م ها نیا يها حرف یاست. انسان وقت دهيکش آشوب دلبه  قتاًيو کار حق روند یم
 . شود یم آشوب دلدچار  ند،ک یرا نگاه م شان ختیر ایو 

بکند دربارۀ  اظهارنظرحق دارد  ايدر دن یزده است و هر کس یحساب يها حرف اريبس نتونيکل خانم
. نگفته است ستياست. مداخله هم ن یبشود، حق هر کس يگریکشور د کی خواهد یآنچه که دلش م

  که میدواريـکرده. ما هم ام يدواريـ. اظهار امميـکن یپول خرج م ایمنطقه  نیبه ا ميـکش یکر مـما لش
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 هستند.  یکسان ينچن  هم رانیبشود. در ا یباتيترت نيچن

به من ندارند و کار  یربط چهي که ها آناست که ـ  نيهم د،یآ یم ادمیاز نکات اشتراک، که  یکی
و  هواداران و طرفداران یاسالم ياز درون خود نظام جمهور کنند یم یسعـ  اند کردهخودشان را 

دست  درها را  اوباش و اراذل و دزدان سرگردنه که کار نیدر مقابل ا يا کنند و جبهه دايپ یمتحدان
 طیدر چه شرا رانیکه ا ميکن یتوجه نم ما. دیبحران بدر آ نیبشود و کشور از ا لياند تشک گرفته
قدرت  نیتر و بزرگ یجهان يها قدرت نیتر با بزرگ ينابرابر یکل به. وارد مبارزه برد یبسر م یخطرناک
 ها نی. ارانیآن ممکن است جنگ باشد و حمله به ا طرف یککه  کنند یم یاند و حرکات شده يا منطقه

 یرا شکست بدهد و خنث کایآمر توانند یتندروشان م يها قیو قا یباور دارند که قدرت موشک قتاًيحق
هستند،  یاطالع یب اريبس يها ن آدمبتوانند در منطقه بکنند و چو خواهد یدلشان م يبکند. و هر کار

است که  یکار خوب ارياست که من هم معتقدم که بس نیا. ديخطرناک خواهد کش يجاها به یليکار خ
 نیدرست کنند. به نظرم ا يعناصر مسئول را در داخل نظام جلب کنند و جبهه واحد کنند یم یسع

. رديگ یاست که دارد صورت م نیمعقول ا یلندارم و یاطالع وجه يچه به رديگ یصورت م اآلنکار دارد 
وضع  نیکه ا شود یم دهيروزافزون شن يمراکز قدرت هم صداها زدر درون خود نظام و ا نکهیا يبرا

را گسترش  شان یاش، هر روز دامنۀ گستاخ و دارودسته نژاد يبخصوص که احمد ستين دوام قابل
ها  حرف نیقوا، مجلس و.. ا کيو تفک« فقط من هستم»که:  ندیگو یدارند م کم کمو  دهند یم
بود.  ینيگفته، آن مربوط به دوره خم خوديهم ب یني. خمتاست و من هستم و تمام شد و رف یمعن یب

 تر ياست و قو شده يلتشکدر برابرش  يا و جبهه زند یآتش دامن م نیهم دارد مرتب به ا نژاد ياحمد
 یهم نقاط مشترک ينتونکلکه خانم  ميرس یم جهينت نیه او ب میريرا در نظر بگ ها نیا دیخواهد شد و با

 با ما دارد. 

  را به  ريکورش کب يانتقال لوحۀ حقوق بشر يماجرا ون،یهما يآقاحسين مُهري ـ
 انيباب که در م نیرا در ا نژاد ياحمد ي. و اظهارات آقادیا فرموده بيتهران تعق

 يآقاعنوان شد.  رانیدر ا یحکومت پادشاه سیتقد عنوان بهسخنان او  ون،يمذهب
 يدارد، امروز با توجه به آنچه آقا رانیرا در ا یفرهنگ راثيم استیکه ر ییبقا ديحم

در تهران بر زبان  یراجع به کورش و لوحۀ کوروش و حقوق بشر کوروش نژاد ياحمد
 ستادهیا کایکوروش زمانه است. بخصوص که در مقابل آمر نژاد يآورد، گفت: احمد

 است. 

 کایسال آمر 2500هم گفت که  ینيبود و خم ستادهیا کایبله چون کوروش هم در مقابل امرـ  ونیهما
که اشاره  ییبقا يآقا نيماجرا هم نیرا در ا ینظرم، حرف اساس بهبه ما ظلم کرد و استثمار کرد. 

چون او آدم ـ  و گروهش و سپاه پاسداران نژاد ياست: احمد نيزده است. داستان هم دیفرمود
 کنند یرا جارو م یاسالم ينسل اول جمهور يپا ریز یکل بهدارند ـ  ستين يزيو خودش چ هاست آن
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 هيفضا و روح رييبلکه تغ ،یپرسنل ريي. نه فقط تغرسد یکه زورشان م ییبه هر جا فرستند یرا م ها نیو ا
است از  یبيکتر دهد یم ليرا تشک ها نیا يدئولوژیو ا یاسيمورد نظرشان است. آنچه که دستگاه س

هستند که شخصاً با امام زمان در ارتباط  یمدع ها نیصورت که ا نیبه ا یخرافات مذهب نیتر بد
 د،یکرد يکار نيکرد چن سئوالها  . هر که از آنکنند یامام زمان را دارند عمل م يها هستند و حرف

 ارديليم کیکه  يمرا کیکه  ديشما فکر کن حالجواب بدهند با چاه تماس دارم و آقا گفته است. 
است به  شده یلتبدچند نفر قبول ندارند ـ  دانم یهم نم رانیمسلمان جهان اصالً قبول ندارند ـ در ا

! حرف حرف شود یادعا دارد اداره م نیا يحساب و رو نیا ي. مملکت رویحکومت يها استيمنشاء س
مرحله خرافات )چاه جمکران(  نیاست از توسل به آخر یبيترک کی. میآقاست و ما هم تماس با او دار

را  دیجد یستيوناليدوره ناس کی شدت به ها یرانیکه ا دانند یم ها نیا نکهیا ي. برارانیا یو افتخارات مل
واکنش نشان دادن  يساله، رو 30 يها يواکنش نشان دادن به آخوندباز ي. روکنند یدارند تجربه م

 دايپ رانیبر خاک ا یخارج يکه کشورها ییاهاادع ياند؛ و رو که جمع شده یملت سازان نیبه ا
از آن احساسات به نفع خودشان  خواهند یم ها نیاند. ا شده ستيوناليناس شدت بهو... مردم  کنند یم
 نیهم با ا نژاد ياند و احمد ملغمه را درست کرده نیقدرت خودشان استفاده بکنند و ا ميتحک يبرا
کاوه آهنگر در مقابل او زانو  يگریش و آن دوه اسم کورکه ب یانداخت گردن شخص هيچف کی بيترت

 ش زمان. وزد، و شد کور

و هم  نی. هم دکنند یم يبردار بهرهو  رسانند یش را هم به سطح خودشان مودارند کور ها نیا
 یو کس کنند یاند به چاه و دارند خراب م و هر دو را برده اند قرارگرفتهسطح  کیدر  یرانیا سميوناليناس
است  نیو نقشه ا انگيزند یبرمنفرت مردم را نسبت به خودشان  شانیها باور ندارد و مثل همه کار هم

ها را بگذارند و خودشان هم  نماد نیا د،يو مراجع تقل هيضيف يقم، بجا يبجا ،فقيه یتوال يکه بجا
دارد که جامعه را  اليخ رانیدر ا حکومتو چاه جمکران(.  یرانیا سميوناليدو )ناس نیگاه ا بشوند جلوه

بردارند و بدوزند به  فقيه یولو قم و آخوند و  هيضيبکند. مردم چشم از ف لیتبد يا دهیپد نيچن کیبه 
هم با چاه در تماس هر روزه  کنند یم یندگیرا نما یرانیا سميوناليکه هم ناس ش انيو اطراف نژاد ياحمد

آنجا  یالبته کســ آقا نشسته است!  ییمشا ميرح يمن و آقا نيب دينيگفت: بب نژاد ياحمد خودهستند. 
 . رسد یم ها نجایداستان دارد به ا نیاــ  ستين

  حرف را زده؟  نیجداً احسين مُهري ـ 

 ليدل ست،يکه ن دينيب یاست. اگر شما م« بودن» نيع« نبودن»است که  يبار نياول نی: بله. اونیهما
 است. نژاد يهم منطق احمد نیاست که هست. ا نیا

 ـ حسين مهري رانیا يصدا ویراد

 2010سپتامبر  19



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
جلسه  کیش، در  روز قبل از درگذشت 13درست  2011 هیژانو 15 خیدر تار ونیهما وشیاشاره: دار»

 پاسخ گفت.  نیو به پرسش حاضر یسخنران رانیدر ا سميخطرات فدرال رامونيپ یتاکلپا
 

***** 
 

  رود ینم نیاز ب رانیملت ا
 

 :یسخنران
است  ي. امررانینسبت به ا یقوم يها تيو احساسات اقل یاست موسم یموضوع سميفدرال موضوع

هم  یو گاه شود یم يفداکار رانیها نسبت به ا العاده از طرف آن فوق یتابع تحوالت گوناگون. گاه
 . مانند یم یقوم نهيو ک یدشمن و در رانیاز ا کنند یابراز تنفر م رونياز ب يعناصر
رفتند در عراق و  ها ییکایآمر که یوقتاست، از  یسال ازدهیمطرح نبود. ده  اصالًقبالً  سميفدرال موضوع

است و  درآمدهکه  ياسناد نیکردستان در آنجا درست شد باال گرفت و حاال بعد از ا مياقل کی
است  نیا مقدمه نیفروکش کرده است. منظورم از ا يشد، مقدار دهیا نیاز اطراف در مقابل ا یمقاومت

گوناگون است. ممکن است امروز  اناتی. تابع جرستين یاتيو ح ی، مسئله اصولوجه يچه بهکه مسئله 
 شانیها پدربزرگ یندهند ول تیرضا ران،یا هیکمتر از تجز زيچ چيباشند که به ه اتاق نیدر ا یکسان
بکنند. کامالً ممکن است  یفشان جان رانیا يفرزندانشان بعداً براکرده باشند و  یفشان جان رانیا يبرا
 يجاها بهرا  هيرا بخواهم که قض نیاز دوستان ا خواستم یافتاده. فقط م خیها در تار اتفاق بار نیو ا
است تابع اوضاع و احوال، شدت دارد، ضعف دارد و حاال ممکن است  ی. مسائلديکش دینبا دیشد اريبس

 حيبود و ممکن است شش ماه بعد ترج دیشد دهالعا فوق شيل شدت باشد و شش ماه پنسبتاً در حا
 مقدمه و اما اصل موضوع.  نیاش را هم نکنند. ا بدهند که صحبت
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بر اساس مناطق  ای وـ  کمتربر اساس زبان ـ  ایکه  يکشور ماتيتقس کیعبارت است از  سميفدرال
با هم ارتباط دارند و سوابق  ياز نظر اقتصاد شترين بمناطق گوناگو نیکشور ـ که ا کیگوناگون در 

 دهند یمخودشان  انيدر م یباتيو ترت شوند یکرده است ـ گرد هم جمع م جابیا طور ینا شان یخیتار
 باًیفدرال. تقر يقدرت مرکز کیفدرال و  يمرکب از واحدها شود یم ليحکومت فدرال تشک کیو 

کشور وجود  کی عنوان بههستند که قبالً  ییل جهان، کشورهافدرا يکشورها %99 یعنی ها، نیتمام ا
به  لیتبدـ  استعماري قدرت طرف ازـ  ليتحم ایو  تیبا رضا ایبر اثر جنگ و  اینداشتند. حال 

کشور در سازمان ملل متحد  220ـ  200حدود  انيها در م کشور نیفدرال شدند. تعداد ا يها حکومت
 کنم یجهت عرض م نیرا از ا ها نی. استنديها فدرال ن بزرگ کشور تی. اکثرستين شتريتا ب 25ـ  24

 است.  اتيواقع ها نی. امیو بر اساس آن نساز میريمسلم نگ عنوان بهرا  یمطالب کیکه ما 

را که فدرال هستند شمرده است.  یسوم جهانکشور  17نوشته است و  یکتاب کیپاک  يخوبرو يآقا
همان     . اما نکته مهمستنديفدرال ن شتريب شانیتا 6ـ  5هم  یجهان اول يکشور. کشورها 150 نيب

 نیگوناگون ا لیبه دال بعداًکشور نبودند.  کیها قبالً  کشور نیاز ا کدام يچهاست که عرض کردم. 
صورتند و در  نیبه ا ديفدرال را نگاه بکن ي. شما در اروپا هر کدام از کشورهادندیرا بهتر د بيترت

. ميجدا کن رانیرا از ا سميخرج فدرال دیجهت ما با نیهستند. از ا طور همانان هم جه گرید يکشورها
 کیبوده و  ادیز یليخ اش يوقت حکومت، قدرت مرکز کیهست و بوده است. حاال  رانیا نکهیا يبرا

کنترل  ،یو ارتباط کیتکنولوژ يها تیو محدود ها يگرفتار به دليل ایضعف حکومت  ليوقت به دل
به  کیکه هست و نزد يکشور نیکشور بوده است. ا کیمجموعه  نیهمه ا یوده است. ولکم ب یليخ

بشود بعد  تکه تکه دیصورت که اول با نیفدرال بشود، به ا دیبا نیهم بوده است، ا شيسال پ 3000
شدن  تکه تکه. در ستين یسادگ نیبه ا هيقض نیا د،يکن یجمع بشوند. مالحظه م دورهم ها نیدوباره ا
اند.  اند، ازدواج کرده کرده یمردم هزاران سال با هم زندگ نی. استين یهست و شوخ يارگرفت

و گفت  ديخط کش یسادگ نيرا به هم ها نیا شود یاند، نم ور رفته به آن ور ینااند و از  مهاجرت کرده
 نین اهمه دوستا دیبا شود، ی. نمديهست تيور، و از فردا شما دو ماه و شما آن ديباش ور یناشما 

 . رنديرا در نظر بگ یمالحظات عمل

. کند یم یزندگ ايدن يها یگیهمسا نیتر از بد یکیدر  رانیاست. ا رانیا کيتيهم ژئوپل گرینکته د کی
نسبتاً خوب است  هينسبت به بق اش تيوضع هيتر. ترک بد یکیاز  یکی د،يرا نگاه کن رانیشما اطراف ا

در  یعثمان با یسال 300 کیگوناگون داشته است و ما  ياادعاه رانینسبت به ا شهيهم هيترک یول
 شهيهم هم ها یجانیقرن نوزدهم. از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم و آذربا نيتا هم میحال جنگ بود

 يتيکیژئوپلو  یالملل نيدر نظر گرفت که مشکالت ب دیبا بيترت نیدر صف اول جنگ بودند. خب، با ا
بزرگ با  اريه مشکل بسيال زدم، بهتر است باز به آن برگردم. ترکرا که مث هيچه خواهد بود. ترک

 چونها عاقالنه ـ  است. کُرد شده يلتشککردستان عراق در آنجا  ميکُرد خود دارد. امروز اقل تيجمع
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هم  رانیاگر در ا یکشور. ول نیـ شروع کردند از راه اقتصاد نفوذ کردن به ا رسد ینم کاآمری به زورشان
خواهند رفت؟ نخواهند رفت، مقاومت خواهند  ربا ریها ز تُرک ديکن یتان درست بشود فکر مکردس مياقل

 2600ـ  2700 ديشما فکر کن ران،یسال دوام آورده به اسم ا 3000که  یخود، ملت يجا به ها نیکرد. ا
 یزرتشت يها است. قبل از آن، در کتاب رانیهمان ا    ایآر شده، یشناخته م ایبه تلفظ آر رانیا شيسال پ

 یسادگ نیسابقه، مردمانش که به ا نیبا ا يکشور نيچن کی خب،. شده یخوانده م جیو رانیا م،یقد
 يها نهیهز یعنیدر نظر گرفت.  دیعامل را هم با نیهر کس خواست جدا بشود. ا دهند ینم تیرضا
 . ستيدو تا ن یکی رانیکردن ا تکه تکه

. و استيدمکرات دن نیتر بزرگ نکلنيچون ل اورميب تانیابر نکلنياز ل خواهم یم يگفتاورد کی من
رساند.  يروزيکشور اداره کرد و به پ هیاز تجز يريجلوگ يرا برا کایآمر یضمناً چهار سال جنگ داخل

بود که سه چهار  يطور کایقانون در آمر وقت آنشد،  دهیبرگز يجمهور استیدر انتخابات ر یاو وقت
فاصله بود و حاال کمتر است. در  میقد جمهوري يسرئو رفتن  دیجد جمهوري يسرئآمدن  نيب یماه

 کی. در یجنوب التیطلبانه ا هیتجز يها تيو فعال ها شهیبا اند کرد یآن مدت از پشت پرده مبارزه م
 ي. براديموضوع مخالفت کن نیمردم در ا تيو اصل حاکم دهیکه: با ا سدینو یبه طرفدارنش م يا نامه

مردم  تي. منظور از حاکمکنند یبرابر م يرا با آزاد یمردم بردگ تيبر حاکم هين با تکطلبا هیتجز نکهیا
 ميبرده داشته باش ميخواه یو م ميمردم هست تيما طرفدار حاکم دیيبگو یوقت یاست ول يآزاد
 تي. حاکمگذارند یدست نم يو دست رو نندينش ینم ها یرانیاز ا يادیز اري. حاال هم، عده بسشود ینم
 مهم است.  شانیبرا اريبس اريبس سميبراليو ل یم، دمکراسمرد

. ما ستين يو آزاد ی. در عرض دمکراسستيدر عرض حقوق بشر ن ،«میجدا بشو ميخواه یما م»
و هر کس دلش  م،يهست براليطرفدار نظام ل م،يهست براليل م،يکه ما دمکرات هست میيبگو ميتوان ینم

جدا شوند.  توانند یرفراندوم بشود، اگر مردم خواستند م دیبا رانیا يدر هر جا ایبرود  تواند ینخواست م
 خواهم ی. من نمميستيتر ن که دمکرات نکلنينخواهد شد. ما از ل رفتهیو خالصه پذ شود ینم گونه ینا

    ديخواهد بخش رانیا يکه بر رو يريبگذارم اما از لحاظ تأث سميفدرال ای یطلب هیتجز يرا همپا یبردگ
 خواهد برد.  نيرا از ب رانیا یعنیست. همان ا

 نهتمرکز ـ  نياست که ب نیجلب بکنم. و آن ا يا نکته کیبه  دیتوجه دوستان را باز بااینجا  در
قدرت در دست  یعنیتمرکز  یباشد ول يقو دیبا يالزم است و حکومت مرکز تیچون مرکز تمرکزی

 یغاتيبمباران تبل ریتفاوت است. ما ز سمدراليف وباشد ـ  باتيترت کیدر دست  ایشهر  کی ایگروه  کی
است.  ضيتمرکز و تبع ای سميفدرال يتمرکز است به معنا عدم ایهستند.  یکی ها نیکه ا ميهست

 . ستين طور ینا

دارند، مجالس  یمحل يها دارند، حکومت رمتمرکزيغ يها جهان نظام شرفتهيپ يکشورها تیاکثر
 یدر سطح محل یاراتيو اخت کنند یراجعشان را خودشان انتخاب مدارند و م یو استان يو شهر یالتیا
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 یتمرکز به معن فرق دارد. عدم تيبا حاکم نیا یول دهند یدارند و به مردم خودشان حساب پس م
 کیاست. در  تيحاکم د،يبکن یقربان دیکه با يزيچ نياول سمي. شما در فدرالستين تيحاکم شکستن

که حتماً  ستين جور یناخودشان،  يکارها يبه مردم برا ديبده ارياختشما  نکهیا يبرا یتینظام مرکز
بکنند.  الرا اشغ شان یمناطق مل دیواحد فدرال بشوند و حتماً با کی دیجدا بشوند و حتماً با دیبا
تمرکز،  عدم يهست. ما برا يگرید يها امتحان شده است. راه ايدن ي. همه جاستين طور ینا

حکومت  فیمقدار وظا کی. يواگذار ندیگو یم ها سيها را انگل از آن یکی. میرگوناگون دا يها حل راه
هم درجات و انواع مختلف دارد. فوراً  يواگذار نی. و ایمحل يها به حکومت شود یواگذار م يمرکز
است. واحد  تيحق حاکم سم،يفدرال نکهیا ي. براسميتمرکز به فدرال یو حت تیاز مرکز روند ینم

به  کند یواگذار م آن رااز  يمقدار کیخودش  اريرا به اخت تيحق حاکم نیدارد. ا تيمفدرال، حق حاک
شما اول  وده،نب وقت يچهو  ستيکه فدرال ن ینظام کیدر  یو حکومت فدرال. ول يحکومت مرکز

جا  کی د،یاوريب دیعده جد کی د،يکن رونيرا ب يا عده کی یعنی د،يبده رييها را تغ مرز د،يجدا بکن دیبا
 خواهد شد.  ییبلبشو کی اصالً …باشد و گرید زبان یکفقط  گرید يباشد، جا زبان یکفقط 

 میاست. حال بگذر هیتجز ياگر زبان باشد، مسلماً به معنا سميفدرال ياست که مبنا نینکته ا نیآخر
هست و  يکشور کی نکهیا ي. براشود یشروع م هیاز تجز رانیمانند ا يدر کشور سميکه خود فدرال

 یعنی. دیببر نيرا شما از ب اش تياست که حاکم نیهم ا شیمبنا یکرد. ول تکه تکه آن رااول  دیاب
مقدار از  کیها هم  و آن ديقائل باش یمل تيهر تکه حاکم يو برا دیببر نياز ب دیرا با یمل تيحاکم

 را به واحد فدرال بدهند.  یمل تيآن حاکم

 ديخواه یشما م ندیگو ی. مخواهند یها نم آن شود؟ ید، چه مبشو یعمل باتيترت نینخواستند ا هيبق اگر
چرا؟ و بعد هم موضوع زبان را  سميفدرال د،يرا خودتان اداره کن تانیها کار ديخواه یم د،يباش رمتمرکزيغ

. کنند یکار را م نیا وصاًها. و مخص بحث نیدر ا شود یدامن زده م اريکه عرض کردم. موضوع زبان بس
 کیکنند. سازمان ملل متحد  يبردار دارد، بهره اش يکه به زبان مادر یتعصب هر کس از نکهیا يبرا

به  ی. ولرديگ یآن قرار م ریدر ز ها زيچ نیاست که تمام ا يحقوق بشر دارد که چتر یجهان هياعالم
ه حقوق بشر در مورد حقوق افراد متعلق ب ینجها هيبه اعالم وستيپ ییها ثاقياکتفا نکرده است. م نیا

صحبت افراد است. در اینجا  .ميرا مالک قرار بده ها ثاقيم نیا دیدارد. ما با یمذهب يها تياقوام و اقل
 ي. فرد بشرستين ها نیا کدام يچهحقوق بشر نه قوم هست و نه ملت و نه مذهب.  یجهان هياعالم

را که  اش ستهیشا يجا یتالش شد به فرد انسان شيسال پ 2400است که از  نیا هياست. لطف قض
 و اجتماع است، بدهند.  استيمرکز س

ساله  2400 نیا يروزيحقوق بشر و خود سازمان ملل متحد که پ یجهان هياعالم نیخود ا وقت آن
به فالن  اصطالح بهافراد از جهت گروه فالن زبان و  دیپا بگذارد و بگو ریحق افراد را ز دیآ یاست، نم
حق  دیبا یرانیخودش حق دارد. هر فرد ا عنوان بهاست. فرد  تضاد نیحق دارد. ا تيفالن مل ایملت 
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 یسکونت بکند و به هر زبان رانیا يصحبت بکند، در هر جا خواهد یکه م یداشته باشد به هر زبان
حقوق  ميخواه یاست و حقوق بشر است. ما م يجزو حقوق فرد ها نیدرس بخواند و انتشار بدهد. ا

 برقرار بشود.  رانیبشر در ا

 میا رفته ییدمکرات( ما تا آنجا برالي)ل رانیتمرکز هم بله، ما اکنون در حزب مشروطه ا لحاظ عدم در
هست  مناطقیـ  زبانی مناطق نهـ  رانیمناطق مختلف ا دیکه با میا رفتهیرا پذ یمحل يها که حکومت

اشته باشند که د ارياخت دیبا ها نایوجود داشته و بوده ـ  شتريب ایسال  1000 یخیکه از لحاظ تار
بنده  بيترت نیا باخود.  يبجا ها نیداشته باشند. همه ا یرا بکنند و انتخابات محل شانیها کار
بقول  ای یآتششان تند است در مسئله قوم یلياشاره که دوستان که خ نیبا ا کنم یرا تمام م ام ضیعرا

است و  یعمل يا مسئله نيردن چنکه چه اندازه دنبال ک رنديدر نظر بگ ،یو مل ها تيخودشان مسئله مل
 هیپا نینشد. ا نیا خواهد، یم مانما دل خواهد، یمن دلم م نکهیتمام خواهد شد. ا ییبه چه بها

از  اصطالح به ميخواه یکه ما م یهمان مردم    مصلحت مينيبب مي. نگاه کنستين یاسيس يريگ ميتصم
 بشود.  تیها رعا . مصلحت آنستيها چ موضع آن مينجات بده یستم مل

در  صدبار خیاست که در طول تار ينشده. کشور ليتشک روزیو پر روزیاست که د يکشور رانیا
کار  نای نتوانستندـ  یقوم يها سازمان نیاز ا تر يقو یلخيـ  يقو اريبس يروهايبوده. ن هیمعرض تجز
 رانیبه ا ندیايب ها ییکایهم که آمر نیمردم مقاومت کردند و نگذاشتند. فکر ا نکهیا يرا بکنند برا

است زشت، باز  يکار نکهیاز ا يربه غ م،یريهر کداممان گوشه خودمان را بگ میحمله بکنند، بعد ما برو
 ميجنگ را خواه يگذاشت. هر جور شده، جلو ميرا هم نخواه نیو نخواهد شد. ا ستين یهم عمل

هم به  يا چ عالقهيو ه شود یم تر فربهکه هر روز  یسپاه پاسداران نیبا ا میرژ نیگرفت. باالخره ا
هزاران حمله قرار  ریز نکهیخواهد کرد با وجود ا دايپ یاتم هيقض نیا يبرا یحل راه کیجنگ ندارد، 

 دیهم نبا آن راخودشان هست. خالصه  يهم رو يو فشار اقتصاد افتاده عقبدارد و کارشان هم 
 است.  يا حساب ورشکسته اريبس م،يحساب کرد. و تازه اگر حساب بکن

 

***** 
 :و پاسخ پرسش

 ی. چون به هر حال ما هم سازمانشانیسئوال مشخص دارم خدمت ا کیـ من  سئوال 
که  یاز مسائل یليبه خ یو فدرال هست عمالً ول رانیا يها تيکه در کنگره مل ميهست

و  خواهد یم يتمرکز، اول بسترساز همان مسئله عدم    . مثالًمیدر کنگره هست باور ندار
تمرکز وجود نخواهد  عدم یو حت سميبه فدرال دنيا بستر الزم فراهم نشود امکان رست

 يها تيکه به آن صورت باشد که مل میرا هم ما باور ندار تيداشت. و مسئله مل
ملت  کیو در  ميو هست میهمه ما اقوام بود کنم ی. من فکر مميمختلف داشته باش
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باور ما هست و اختالف ما هست با  نیا .ميکن یم یزندگ میدار رانیبزرگ به نام ا
 فدرال.  رانیا يها تيکنگره مل

 يمشکل وجود دارد. کشورها نیکه ا ميفراموش بکن دیرا هم نبا تيواقع نیا منتها
مسئله  نیو از ا کنند یم فایدارند ا 2001هم نقش خودشان را بعد از سال  یخارج
سوءاستفاده  میبهتر بگو ایفاده دارند است یاسالم ياهرم فشار به جمهور عنوان به
هم تند  اريو بس شده مطرح اآلندارد و  وجوداست که  یمشکل نیخب، ا ی. ولکنند یم

داد که  دیبا یحل راه کیاست که  نی. اکنند یهم دارند از آن استفاده م ها یليشده و خ
مسئله  نیخواهان ا یول ستندين ایکه چه در کنگره هستند و  يبشود هم اقوام و افراد

 داد.  نينابيحل متوسط و ب راه کی دیهستند، با سميفدرال

. سپاسگزار دميرا متأسفانه نشن نينابيحل ب کردند آن راه شانیکه ا ییها در صحبت من
است  یحل بدهند. منظور راه يشتريب حاتيتوض یکم شانیرابطه ا نیخواهم اگر در ا

 ها هم قابل قبول باشد.  آن يکه برا

 هستم و با نظرات شما در مورد جنبش سبز  رانیمن از داخل ا ون،یهما يـ آقا سئوال
نسبت به جنبش سبز.  دیدار نانهيب خوشحال هستم که نظرات واقع یليآشنا هستم. خ

 . ديوله داشت چهیکه با دو يا مخصوصاً مصاحبه

س ماک د،ي. نگاه کنمیمقدمه بگو کی صورت بهام را  بحث سميدر مورد فدرال دیبگذار اما
در هر  یعنیقائل است که منابع مختلف قدرت وجود دارد.  یدمکراس نيوبر در مورد تأم

 یاجتماع يها تيثيح الت،يدارد. مانند ثروت و تحص یقدرت منابع مختلف ،يا جامعه
 ينهادها هرچقدراست در قدرت. و معتقد است که  یمنابع مختلف ها نای …و

در  یبشود، استعداد بروز استبداد و خودکامگ ميو منابع قدرت در جامعه تقس کيدمکرات

 . …میما بحث کنترل و تبادل قوا دار قت،يدر حق یعنی. شود یکمتر م آن جامعه

 ينباشد، اگر بر مبنا یتياتنوس يبر مبنا سمياست: اگر فدرال نیمن مشخصاً ا سئوال
است  کننده ميعامل تحک قتيدر حق ای یدمکراس ياست برا يدیتهد ایزبان نباشد، آ

 ميتقس ایآ ینگاه کردن به دمکراس یستيپلورال دگاهیاز د یعنی ؟یدمکراس يبرا
 یکردن دمکراس تر محکممنجر به  کيکراتدم يکردن نهادها شتريقدرت و ب ينهادها

که از ملت  یفیاست که، به نظر من در عصر مدرن تعر نیبحث دوم ا شود؟ ینم
 فیتعر کیاگر ما  یعنیباشد.  يروندبر حقوق شه یمبتن دیبا کنم یفکر م ميکن یم

بر  یکه مبتن یفیبر زبان نباشد و تعر یکه مبتن یفیتعر م،يبکن يمدرن از شهروند
 یعنی دينگاه بکن سميبه فدرال خواهم یجهت م نیکرد. من از ا ميحل خواه اشد،حقوق ب

اگر ما  دي. فرض کنديکن یرد م دگاهید نیرا از ا سميکه چرا فدرال کینگاه تئور کی
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قدرت  عتوزی و …و جانیمثل سمنان و آذربا م،يداشته باش رانیمتفاوت در ا يها التیا
  انجامد؟ ینم یمحکم کردن دمکراس به ایآ ها التیا نیدر ا ميداشته باش

 ایآ ،یاسيو چه احزاب س ها تيچه قوم ،یاسيس يروهاين نيدر بحث ائتالف ب سئوال ـ 
 نیشما در ا گر،یمسائل د اینوع حکومت و  يبرامثل انتخابات آزاد  یبه نظر شما بحث
 نيداخل و خارج و ب نيائتالف ب کیبه  تواند یبحث م نیا ای. آديکن یم يمورد چه فکر

 هیتجز نياز خطر جنگ و همچن ميبکن يريلوگبرساند که ج میمخالف رژ ونيسیاپوز
  ران؟یا

 

 :ونیهما وشیدار
کنار. مشکل کجاست؟ مشکل  میاظ و اصطالحات را بگذار. الفستيدعوا و مشکل سر چ م،ينيبب دیبا ما

دو مرجع است. حاال در سپاه پاسداران و  یکیها در  و قدرت اراتيتمرکز همه اخت یکی رانیدر ا
بشود. دوم، حقوق  ميتقس دیبا اراتياست. بله اخت يگرفتار نیاست. قبالً شاه بود. بله، ا فقيه یتوال

است.  انهيحل م همان راه    نیخوب. ا اريخودشان درس بخوانند، بس به زبان خواهند یاست. م یفرهنگ
 کنم یم هيحقوق بشر باشد که توص یجهان هياعالم وستيپ يها ثاقيمطابق م دیبا یحقوق فرهنگ

 یعنیاست.  دهیفا یب ام يها ها بحث ها و خواندن آن را بخوانند. بدون مراجعه به آن ها نیدوستان ا
 اراتيبشود و اخت تیرعا ها ثاقيمطابق آن م یحقوق فرهنگ دیما است. با بر تصورات خود یمبتن

 صورت بهبشود  ميتقس دینبا تي. حاکمتيحکومت نه حاکم اراتيبشود. اخت ميتقس دیحکومت هم با
باشد؟  شید اسم فدرال رویحتماً با نیبشود. حاال ا ميتقس دیبا ،ییحکومت، اجرا اراتيفدرال. اخت

نبودن  ایفدرال بودن  ران،ی. چون مشکل اوجه يچه بهکه عرض کردم.  یمشکالت همه ینابا  هم آن
 يکشور نیفدرال هستند. آخر به چه مناسبت ا يمعدود اريبس ي. بعد هم عرض کردم، کشورهاستين

 یعنی نی. آخر امیبشو کراتدم ميخواه یبه هم که چه، م ميدوباره وصل بکن م،يکن پاره تکهکه هست، 
  چه؟

است. مسئله جان و مال  انيمسئله عمل در ماینجا  چه؟ یعنی کی. نگاه تئورکینگاه تئور ندیفرما یم
ها  صورت، صد نیبه ا ميشما با تصم یمحفوظ، ول شیسر جا ياست. تئور انيها هزار انسان در م صد

ار برقر یومعم يپاکساز رون،يب زندیر یم شانیها . از خانهديده یهزار نفر را در معرض خطر قرار م
 . کنند یکمک م دهند، یپول م یعنیاند.  وارد شده اآلن ني. همشود یوارد م یخارج يروين شود، یم

 نيهم براليل یبشوند. تمام دمکراس ادیز کيدمکرات يچندگانه بشود و نهادها دیقدرت با ندیفرما یم
هم در  لی. کنترل و تعدیمردم و دستگاه حکومت انيقدرت است م ميتقس براليل یِاست. دمکراس

 کی ،يگذار قانون يبه رو کند یاست نگاه م ییدستگاه قضا کیصورت که  نینظام هست. به ا نيهم
 ستيو الزم ن خواهد ینم سميفدرال نی. اهیدستگاه قوه مجر يبه رو کند ینگاه م يگذار قانوندستگاه 
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اش هست.  و درباره شده نوشتهو  شده تجربهکار  نیا ،یونانی يها ي. از جمهورمياختراع بکن يزيچ
بشر،  حقوقدر چهارچوب  یدمکراس د،يداشته باش براليل ینظام دمکراس کیچه. شما  یعنی سميفدرال
 داشت.  ديرا خواه ها نیتمام ا

 چيز یکو ملت  شود یم فیتعر ي. ابداً. جامعه با حقوق شهرونديملت به حقوق شهروند فیتعر
 وجود داشته. چرا کار خودمان ياز حقوق شهروند شياست و پ یخیتار تيماه کیاست. ملت  يگرید
 یدولت الزم است، ول اراتياخت عیقدرت الزم است، توز عی. توزميمشکل بکن شتريب ها فیتعر نیبا ا را
 يخوبرو يام به کتاب آقا کشور جهان سوم، اشاره 18ـ  17 نیبه ا دي. شما نگاه بکنسمياز راه فدرال هن

دمکرات است، عراق  ایها دمکرات شدند؟ پاکستان فدرال شده، آ رکشو نیاز ا کیپاک است، کدام 
  دمکرات است؟ ایفدرال شده، آ

انتخابات آزاد باشد. ما  رانیاصالً در ا شود یبر اساس انتخابات آزاد. مگر م یاسيس يروهاين ائتالف
 تیرا تقوهمان جنبش سبز     دارد. چرا يريانتخابات آزاد خوب است، خب، چه تأث میا همه گفته

 …هم در آن هست سمیکه انتخابات آزاد هم در آن هست، سکوالر ديکن ینم

 

*** 
 افتاده که کمتر  يريدر مس سمياست که چرا موضوع فدرال نیـ پرسش من ا سئوال

به حالت مونولوگ و در  شتريبه خود گرفته و ب يو جد کيدمکرات الوگید کیاز  ینشان
 جهينت توان یرا از آن م زميو سانترال یطلب سلطه ،ییگرا قوم ،یموارد رو کم کن یبرخ

 گرفت. 

 و دولت کوچک  نهیعموماً به هز شود یم سميکه راجع به فدرال ییها ـ بحث سئوال
بهتر  کنند، یرا م سميبراليبحث ل ونیهما يجناب آقا نکهی. با توجه به اشود یاشاره نم

که داشتم  يگریسئوال د کیو دولت کوچک، و خصوصاً  نهیاست که از منظر هز نیا
حقوق بشر داشته  ميبشود تا ما با آن بتوان یاسيس دیبا یتیاساساً چه هو ایاست: آ نیا

گوناگون  يها تیها هو دولت مدرن. چون انسان کیو  ميداشته باش یدمکراس م،يباش
است در  یبحث اساس کی فرد چونو فرد ـ  شود یم یاسيس تیکدام هو نکهیدارند. ا

بشر که  حقوق نيبه قوان ميکه با آن بتوان شود یم فتعری چگونه فرد وـ  سميبراليل
  م؟يامروز هست، برس

 تر بشود،  هر چه زود میدواريکه ام رانیا يو آزاد يروزيپ يدر رابطه با فردا سئوال ـ
حزب مشروطه  ديفرض کن شود، یانتخاب م رانیمردم ا تیاکثر يکه با رأ یحکومت

دولت را  کی ليامکان را دارند که تشک نیا کنند، یهم ائتالف مکه با  یبا احزاب رانیا
 ميبده رانیمختلف ا يها تيبه قوم ديتوان یم ینيبپرسم، که چه تضم خواهم یبدهند. م
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 ،یها داشته باشند و بتوانند در امور اجتماع که زبان خودشان را در مدارس و دانشگاه
 نیا یداشته باشند در سرنگون ميمحل خودشان مشارکت مستق یاسيو س ،ياقتصاد

  م؟یرژ

 

 :ونیهما وشیدار
با  یاضاف يها نهیو هز يکار دوبارهبه هر حال  ،یاراتياخت ميفرمودند. هر تقس سميفدرال نهیبه هز راجع

اند و  نشسته دوردستدر  يکه افراد یاز اشتباهات يريجلوگ يبرا ارزد یم نیخود همراه دارد. منتها ا
را  یاضاف يها نهیهز آنکه ما  ارزد ی. مرنديگ یم مياز آن اطالع ندارند تصمکه  ییزهايراجع به چ

 . میبپرداز

است که  یآدم کیبا خودش است.  اش فیتعر یباشد. فرد انسان یاسيس دیبا یتیکه چه هو فرمودند
فکر  نیا شيسال پ 2400عرض کردم  نکهی. ادیآ یم ايبه دن یحقوق کیآدم با  نیو ا دیآ یم ايبه دن

در  تدارد. فطر يحقوق فطر یگفتند که فرد انسان هیاسکندر يها یونانی نیآمد و شروع شد، ا شيپ
 ميبکن فیتعر ستيالزم ن چياست که ه نیاست. ا شده یدهآفردارد که با او  یخلقت. حقوق یعنی ،یعرب

 بکند.  یبا آن حقوق هم زندگ دیو با دیآ یبا آن حقوق به جهان م یرا. فرد انسان یفرد انسان

اصطالح بکار  نیاست، ا کيهم دمکرات یليو خ استيقانون جامع دن نيکه اول کایآمر یقانون اساس در
 ،ییکاینگفته آمر «یفرد انسان یحقوق سلب نشدن» ،«یحقوق سلب نشدن»است که  شده گفتهرفته: 

نه  دا،ذهب، نه خ. نه مردياز او بگ آن را تواند ینم کس يچهدارد که  یحقوق کی. انسان یبلکه انسان
 نه بنده.  ها، تيحکومت، نه کنگره مل

. ستين ینيتضم چي. در واقع هميعمل بکن مانیها ها به وعده هست که فردا ما ینيچه تضم فرمودند
 يروهايباشد که ن دهيرس تيبه آن ظرف یرانیاگر جامعه ا یهزار وعده هم ممکن است افراد بدهند. ول

    نيتضم گرید وقت آنرا جوابگو حس بکنند، مالحظه مردم را بکنند، در مقابل مردم خود  شان یاسيس
ناپسند را و چه اندازه روا  يکارها کنند یمردم هستند. مردم چه اندازه تحمل م نيهمان است. تضم

است که  نیا م،یا دچار شده ییها سرنوشت نيبه چن رانیما در ا نکهیدرست را. علت ا يکارها دارند یم
 ب،يترت نی. خب، با ااش یزندگ لرفت دنبا ینگفتند و هر کس یچي. رها کردند، هاند دهدردامردم تن 

 و زورش برسد، سوءاستفاده خواهد کرد.  دیايو هر کس هم ب یاز کس ديهم نخواه ینيتضم چيه

کار کرد و تکرار کرد و بحث کرد و  یمطلب کی يدراز رو يها سال یگروه کیاگر  نکه،یا گرید نکته
 ميخواه رانیا يکه ما تا آزاد يا دوره نیحرفش بزند. ا ریز تواند یم يشتريب يروراند، با دشوارپ را ینا

ها خودشان را نشان بدهند و متعهد بکنند خودشان را  و افراد و گروه م،ياز آن استفاده بکن دیداشت، با
بزند  حرفی یکآدم هم که  طور یناخواهد آمد.  حساب به يروز کیتعهد باالخره  نی. ایمطالب کیبه 

 . شود یبزند. جامعه از او طلبکار م رشیز یکل بهو فردا 
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*** 
 چرا تا حاال . 2011در سال  ران،یدر ا ميکن یم سميــ چرا ما صحبت از فدرال سئوال

، شده يلتشک رانیسال که کشور ا 90دارد که بعد از  یليچه دل یعنیفدرال نشده؟  رانیا
خود است که  هیهمسا يمثل کشورها رانیکه ا میا دهيرس جهينت نیبه اسال  90بعد از 
 کیبه  اجيمختلف احت يها گروه نیو ا شده يلتشکخلق و گروه مختلف  نیاز چند

 جهينت نیسال به ا 90. چرا بعد از شده گرفتهها  دارند که از آن یحق و حقوق يسر
 ییکشورها ای هند، و ن،يچ ه،يپاکستان، عراق، روس يبه کشورها مينگاه کن م؟یديرس

مردم دارند در  وشان فدرال هستند  همه ها نی. اسيو سوئ ا،يآلمان، استرال کا،یمثل آمر
در افغانستان  ایهستند.  يمساو يحد کیو همه تا  کنند یرا م شانيآنجا زندگ

هستند. زبان ازبک، زبان ترکمن، بعالوه زبان  یرسم یافغانستان يها تياقل يها زبان
 . یسفار يپشتون و در

 يکه آقا دانم یم یعنی م؟یرا در نظر دار سمياست که چه فرم فدرال نیا يبعد سئوال
 ایفدرال بشود. آ دیبا رانیاند که ا کردند و گفته سميصحبت از فدرال يرضا پهلو

 ميخواه یم نکهیا ای ميفدرال برقرار بکن یرانیا سميدر چهارچوب فدرال ميخواه یم
که بدون  ميدان یهستند؟ ما م رانیکه در ا ییها هبه گرو ميکامل بده اراتياخت
 دیبا م،يخواه یم ی. ما اگر دمکراسشود یبرقرار نم رانیدر ا یدمکراس سميفدرال
وجود  نیا دیو با شده يلتشککشور  نیگروه مختلف ا نی. چون از چندميباش سميفدرال

 داشته باشد. 

 مورد بر سر  نیدر ا يضا پهلوبا شاهزاده ر رانیحزب مشروطه ا نظر اختالفــ  سئوال
  سم؟يوجود ندارد در مورد فدرال ينظر اختالف ایچه هست؟ آ

 اآلن شدند، یاگر در مهاباد متولد م ونیهما وشیدار ياست که: آقا نیدوم ا سئوال
به هر  کردند؟ یبحث را دنبال م نيهم نکهیا ای زدند، یحرف م سميفدرال يایدرباره مزا

 یو فرهنگ یوحدت زبان کیاست که با  یخیتار ندیفرا کیت مل کنم یحال، من فکر م
 کی تياست اما مل یتياتنوس هیاست که بر پا یگفرهن تیهو کی. ملت رديگ یشکل م

است.  یذات تیهو کیقانون و اقتصاد است. اما ملت  هیاست که بر پا یحقوق تيماه
 کی نیا ميکن یاع محق دف نیها از ا که: چرا ما کُرد کنم یمن فکر م بيترت نيبه هم
 ديدفاع خواه آنمسلماً از  د،يباش تيقوم و مل کیاست. اگر شما متعلق به  یذات تیهو

 فیاست. در تعر یرانيت فیتعر کی ده،يپوس یدمکراس کی ،یدمکراس فیکرد. در تعر
است که در  نیا به خاطر سميحقوق بشر است و اساساً فدرال يبر مبنا دیجد یدمکراس
است.  نيهم سميفدرال يها از مشخصه یکیوجود دارد،  یالفات فرهنگکه اخت ییجاها
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 يبر مبنا ایاست  یجمع یرانيت کی ایآ د،يکن یم زیتجو کهرا  ینوع دمکراس نیشما ا
  ؟هاست ملتحقوق بشر و حقوق 

 که  یرا گوش کردم در مورد مسائل ونیهما وشیدار يآقا يها ــ من صحبت سئوال
در  ميبود که ما اگر بخواه نیمسئله ا کیفرض داشتند.  دو تا شانیمطرح کردند، ا

 کیبا هم  ها نیو بعد ا ميکن تکه تکهاول کشور را  دیبا ميداشته باش سميفدرال رانیا
با  میکشور قد کی عنوان به ران،یا تیموجود ورددر م گریرا ببندند. مسئله د یثاقيم
 چند هزارساله.  خیتار

در مورد  سميکه مسئله فدرال ديدان یاز من م شما بهتر ون،یهما وشیدار يآقا
از ملت است که  دیجد فیدر رابطه با تعر طور ينهم. و شود یمدرن مطرح م يها دولت

و  رانیدولت ا ایرا مثل کشور  اي کلمه یکو  میيايما ب نکهی. اشود یمسئله مطرح م نیا
خاص خودشان  ميمفاه یخیمختلف تار يها زمانمثل کشور و دولت را که در  یکلمات

و  ميها استنباط بکن و معنا از آن شکل یکو همه را به  میاوريامروز ب ميرا داشتند بخواه
بوده، که من هم با شما موافقم و فکر  میکشور قد کی رانیکه ا میيشکل بگو نیبه ا
با  سهیمقا راست د يگرید زيکشور و مسئله ملت چ کیدرک ما امروز از  کنم یم
 نیشکل از ا نیدرست که ما به ا نیا ایبوده، آ هیصفو ایقاجار  که در زمان يزيچ

کردن را دارد  هیتجز یمعن سميکه فدرال مينشان بده نکهیا يبرا مياستفاده بکن ميمفاه
 . ستين یاجراشدنکه وجود داشته است،  يدر مورد کشور و

و  دينک یشما از خطرات صحبت م نکه،یمطرح کنم، و آن ا خواهم یم گریمسئله د کی
 رانیا يکه برا ییما کارها ایاست که آ نیا تيواقع یکه وجود دارد ول یخطرات

در خودش  یخطرات ایآ ها نیا گر،یمسائل د یليو خ یمثل دمکراس م،يبکن ميخواه یم
که در کشور ما  یمسائل نیو ا میما دار هک یفرهنگ نهيزم نیبا ا یعنیوجود ندارد. 

ما  ایاز آن سوءاستفاده بشود؟ آ تواند ینم ایآ ،یمکراسمسئله د نيموجود هست، مثالً هم
و در  ميرا مطرح کن یمسائل آن نکات اصول نیکه در مورد ا میدار نیاز ا ريغ یراه

 یمفهوم يبرا اصادق هست مسئله، چر ها نیا ياگر برا م؟يتالش بکن ینوع بهمورد آن 
از آن سوءاستفاده  نندک یهم شروع م یاسالم يروهايمانند حقوق بشر که اتفاقاً ن

 نکهیا به خاطرچرا،  کنند؟ ینم سميکار را در مورد فدرال نيهم ایکردن، به نظر من، آ
 ینوع به دیکشور را، ما با کند یم دیتهد یکه خطرات کنند یسوءاستفاده م نیاز ا يا عده
 يها ینينش عقب نيکه هم ديکن یفکر نم ایمسائل. آ نیدر مقابل ا ميکن ینينش عقب

 وجود به رانیو بعد هم آن مسائل را در ا آورد یم وجود بهرا  57بوده که انقالب  يا ورهد
 . آورد یم
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 :ونیهما وشیدار
 18ـ  17من چون  رد؟يگ یانجام م يا هيروح نيبا چن سميفرمودند که چرا بحث در مورد فدرال خانم
 ستيکه دوستان فدرالاست  نیمن ا یام، تجربه شخص ها شرکت داشته بحث گونه ینادر  یسال
. کنند یاصالً اعتنا نم ميکن یو هر چه هم ما صحبت م ستنديبه تفاهم ن دنيبه دنبال رس وجه يچه به

بار، دو  نی. من آخردهند یجواب نم ست،ينظرتان چ ميپرس یو م ميفرست یم شانیرا که برا ییها طرح
و با کمال  میمطرح کرد ميشتکه دا ییها ها و طرح صحبت نیو باز ا سیرفتم به پار ش،يسال پ

 لشاناستدال تيهم که ترور شخص گریهمان حرفهاست. دوستان د    هنوز نکهیگفتند که ا ییاعتنا یب
 نشده.  دهید يزيتاکنون از ما جز احترام چ د،ياز دوستان بپرس دیهست و بس. با

سال را از  90 ممفه ی. من نممیکشور را دار نیسال است که ا 90. ما میکرد دیکشف جد کی امشب
 ندارد.  دهیبحث فا گریسالش است، د 90 رانیما. اگر ا زیدوست عز نیکجا آوردند ا

است که با سرنوشت  يا مسئله نیبشود. ا سميکه شاهزاده وارد بحث فدرال ميدان یاصالً درست نم ما
 شانی. اگر ارديبگ انجام یاسيس يروهاين انيدر م دیاست که با یبحث نیدارد و ا سروکارنفر  ها ونيليم

 تیبر موجود یبزرگ ارياست، ضربه بس سميتمرکز فدرال عدم نهیکه تنها گز دیصراحت برود بگو نیبه ا
 ملت زده است.  نیا

 بودم یکُرد م کیمن  نکهیا ي. برازدم یها را م حرف نيآمده بودم، هم ايمن اگر در مهاباد هم به دن اما
دفاع  رانیا هيام و از آنجا و بق کرده یسال است که آنجا زندگ 3000 کم دستکه  دانستم یم قاًيو دق

. همه دانستم یدر آنجا م یلاند. و اجداد من از کجا آمده دانم یکردم. حاال که من از تهران هستم، نم
 نياول شيسال پ 2800ـ  2700و  اند یرانا دهندگان يلتشک ها نیا ،يمطمئن باشند، چه کُرد، چه آذر

قدرت بزرگ  کیرا ساختند و  رانیدادند و ا ليتشک رانیکُردها ـ در ا یعنی ها ادمرا ـ  یپادشاه
 . کرد ینم یاست که ابداً تفاوت نیهمان زمان بودند. ا    هم در يا منطقه

است که خودشان و همفکرانشان با  ییها فیکه دوستِ کُرد ما گفتند، سراسر تعر یمطالب هيبق اما
فرق دارد. بله فرق  تيجا قبول ندارد. ملت با مل چيدر ه کس يچه گریرا د ها فیتعر نیدارند. ا گریهمد

 تيملمن  دیگو یباشد م یملت کیمتعلق به  یصفت ملت است. اگر کس تيمل نکهیا يدارد، برا
است.  زيهزار چ دهی. ملت پدستين یفرهنگ دهی، ملت پدوجه يچه بهندارم.  يگریدارم و فرق د يگرید
 یخیتار دهیپد ها نیمشترک. ا خیمشترک، سرنوشت مشترک، منافع مشترک، تار یاز همه، زندگ شيب

 یاشکال چيبنا شده است و ه یزبان فارس ياساساً برو یرانی. بعد هم فرهنگ ازياز هر چ شياست پ
بخوانم. او  تانیشاعر کُرد برا کیاز  يشعر کیها هم در آن شرکت داشتند. من  هم ندارد و خود کُرد

 شيسال پ 1200 انيکه سامان ديدان میـ  ی. رفته بود به دربار سامانکرد یم یزندگ یاندر دوره سام
بود.  يلوکر ی. نام او عزالانکردست به برگشت و بود رفته سر اش حوصله باالخره و آنجا رفتهبودند ـ 

 :دیگو یم
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 یابانيوغ بد نیاز بديکرد نشک کني// ول یدان یها( هم تر از لوکر خداوندا )پادشا خوش بخارا

. من متعلق به قوم کنم یدفاع م رانی. من از ملت اکنم یکه متعلق به آن هستم دفاع نم یاز قوم من
 یهمان دمکراس    یچه؟ دمکراس یعنی فهمم یهم نم دیجد یهستم بس. دمکراس یرانیمن ا ستم،ين

 ود جور کشور . ما صبراليل یدمکراس شود یدر چهارچوب حقوق بشر که م تیاکثر يرأ یعنیاست، 
 يگرید مینبود، رژ يگریاست. دوره قاجار اصالً کشور د یکیاست، ملت هم  یکی. کشور میملت ندار

کرده اما مرز که  رييتغ شیها نشده است. ممکن هست که مرز يدیکه در هر دوره کشور جد رانیبود. ا
 . کند یم نيي. مرز قلمرو کشور را تعکند ینم نييکشور را تع

 يبرا یول ران؟یخواهد کرد به ا یلشکرکش یدمکراس به خاطر یکس ای. آیخطر دمکراس راجع به بعد
که  يندارد. خطر يخطر یخواهند کرد. دمکراس یلشکرکشدر آنجا بله،  یميقلمرو اقل کی جادیا

 نيکشور و از ب یرانیمنجر به و هیخطر تجز یاست که منحرف بشود. ول نیهست ا یمتوجه دمکراس
 . ستندين سهیمقا ها نیخواهد شد. اصالً ا يو هزار گرفتار یقوم ییپاکشو و یرانیا ها ونيليم نرفت

 

*** 
 یسع یعنیداشته باشد.  يمفهوم اقتصاد کی تواند یم سميــ از نظر من فدرال سئوال 

برسند. چون با توجه به اقتصاد  يمختلف به توسعه اقتصاد يها بشود که استان
 يبرا یوجود داشته، به نظرم در مقطع کنون ور ماکشها در  سال یکه در ط یناسالم
 یدمکراس کی. به نظر شما میرا ندار زم،ال طیحداقل در شرا سم،يفدرال کیبه  دنيرس
 يآحاد مردم برا توجه جلب يبستر مناسب برا کی تواند یو قدرتمند خودش نم ایپو

. گيرد یبرمر را د قيمفهوم عم کی سميمشارکت را فراهم کند؟ چون به نظر من فدرال
 رشعا ایاست. آ يهر کشور تيو موقع طیکه نگاه به آن متضمن در نظر گرفتن شرا

  ست؟ين تيتر از واقع فرا يشعار یکنون طیدر شرا سميفدرال

 کایخاصه امر ،یاشاره کردند به دُوَل خارج شانیــ دو سئوال دارم. نخست ا سئوال .
گرا، از جمله  قوم ایشورشگر  يها به گروه ینظام حاتياز جمله تسل کنند یکمک م

 یاسالم يجمهور ای. آستيمورد چ نیدر ا شانیبدانم که نظر ا خواستم یگروه پژاک. م
مخالفش هستند؟ به  نکهیا رغميگرا را؟ عل قوم يها گروه نیا کند یم یمال نيهم تأم

اهداف طلب، اتفاقاً در جهت  هیو تجز گرا قوم يها که گروه دیآ یجهت که به نظر م نیا
را  شانیها و رسانه ونيسیغالب اپوز تیاکثر فيهستند و تضع یاسالم يجمهور
  نه؟ ای کند یم هیتغذ یاسالم يجمهور

 نیمطرح کردن ا کنم یفکر م شود، یم سميصحبت از فدرال که یوقتپرسش،  نيدوم
در جامعه ما وجود دارد، بخصوص بعد از  تیاست که باران هو نیناظر بر ا شتريبحث ب
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 يرا برا یملت اسالم ایغالب و  تیهو عنوان بهرا  یاسالم تیکردند هو یسع نکهیا
 يکه آقا ميما شاهد هست اآلن. اندازنديب جارا  یتیهو نيکنند، و همچ فیها تعر نسل
، ده برابر شده یتتقوکه در کشور  یستيوناليموج حس ناس نیسوار بر ا ییمشا
 شانیکه هست. نظر ا یرانیا سميوناليناس یمش نیاز ا کنند یدارند استفاده م ،ییگرا قوم
 يابزار استفادهمسئله  نیاز ا ییمشا يبدانم. بخصوص که آقا باره یندرا خواستم یرا م
 . کند یم

 شوند، یاداره م ويفدرات صورت بهکه  ییاست که اکثر کشورها نیــ سئوال من ا سئوال 
. در شود یم نهیان هزاز درآمد استان داخل خود است يدرصد کیو  یبیضر کی

 20 ای 10نخواهد شد که بعد از  جوري ینا ایآ م،يبکن رانیکار را در ا نیکه ما ا یصورت
 يزيبه چ لیمثال استان خوزستان تبد عنوان بهبود که  ديخواه نیسال شما شاهد ا

مانند  ییها استان یول شود یم نهیخواهد شد چون درآمد نفت در آن هز کاگويش هيشب
 ها نیا ایآ مانند، یم ريندارند فق یبا خوزستان درآمد چندان سهیکردستان که در مقا ای زدی

نکه بعداً مردم خوزستان یا اینخواهند کرد؟  دايپ يو اقتصاد یاختالف وحشتناک فرهنگ
 طور همانخرج بشود.  دیبا گرید يها استان يچه درآمد ما برا ينخواهند گفت که برا

از  ها نیبود ا آمده يشپکه در کربال  يريدرگ ش،يپ دو سال م،یدیکه در عراق د
سر هم  يها که دارند تو ها در جواب گفتند عرب خواستند و آن یکمک يرويکردستان ن

 به ما چه.  زنند، یم

نخواهد کرد که  جادیمشکل را ا نیا ندهیسال آ 20ـ  10در  ويمسئله فدرات نیا ایآ
 رانیکه در کل ا کنم ید؟ من فکر نمدر مملکت ما وحشتناک بشو ياختالف اقتصاد
 یمشکل را ک نیدرصد درآمد خوزستان باشد. و جواب ا 5 گرید هم يروهمه درآمدش 

  جواب بدهد؟ دیبا

 

 :ونیهما وشیدار
که خودمان  یمسائل يرو ميکه کشور فدرال بشود. باز رفت ستيالزم ن يتوسعه اقتصاد يبرا

اش  تا به هر گوشه ختیر هم يرو توان یکت را مممل کی. ثروت ميکن یم فیرا تعر يزشچ همه
کار  نیا يثروت دارند. برا ديتول ییکه توانا يدارند و تا آن حد اجيکه احت يبرسد تا حد چيزي یک
 . ستيالزم ن سميفدرال

هم در  يزچ همهحکومت مردم. جواب  یعنی یدمکراس نکهیا يپاسخ دارد. برا يزچ همه يبرا یدمکراس
در  دیدار شترتانيها ب همه مسائل را. شما کنند یمردم، مردم درست م اريدر اخت دیمردم است. بگذار

هم دارند،  يفتارگر کنند، ی. اشتباه هم مکنند یمسائل را خودشان حل م د،يني. ببديکن یم یزندگ رونيب
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است که جواب را  نی. اشود یآخرش درست م یول شود، یسوءاستفاده هم م شود، یم دايانحراف هم پ
 کرد.  دايپ یدر دمکراس دیبا

 دیفدرالش کرد و با دی. باستيفدرال ن رانی. عرض کردم، اخواند ینم رانیا اتيبا واقع سميفدرال شعار
 رانیا ديخواه یاز چه راه م دیيفدرال بشود؟ شما بفرما يگریجور د رانیا شود یکرد. مگر م اش تکه تکه

را من کار ندارم.  هيحال بق ا؟ه در آن استان ديکُرد جدا کنرا از  يآذر ديخواه ی. چگونه مديرا فدرال کن
به  ي. حاال من کاردیريدر نظر بگ دیرا با ها نیبروند؟ ا نيآن وسط کشته بشوند و از ب دیچند نفر با
 تيما در عراق دارند ترب یگیمسلح در همسا يها يروين دينيشما بب یها در صحنه ندارم. ول ورود تُرک

 دست نخواهند گذاشت.  يدست رو ههم ک هيوقت بق کار؟ آن نیا ستيچ ي. براشوند یم

. خودشان از کنند یم مزد یها خدمت ب . آنکند یگرا کمک نم قوم يها به گروه یاسالم يجمهور
 ي. جمهورکنند یم سميکنار و همه صحبت از فدرال اند دهيکش کيدمکرات يها جنبش سبز و جنبش

 وضع.  نیاز ا کند یهم استفاده م یليرا. خ يزيچ نيچن خواهد یاز خدا م یاسالم

شاهد باال گرفتن  رانیکرده کامالً درست است. ما در ا ییمشاکه  يو استفاده ابزار سميوناليناس نیا اما
ناراحت  یليساز ممکن است خ ساز و ملت تي. حاال دوستان ملميهست یستيونالياحساسات ناس يانفجار

 نی. و اندین را بفرمایا توانند یم اند یراناکه از  یاست. دوستان تيعواق نیا یحرف، ول نیبشوند از ا
 کیموضوع استفاده بکنند. من از  نیاز ا خواهند یم ییمشاو  نژاد يکه امثال احمد ستين یتصادف
حرف  یندارد. کس یاشکال چيبکنند. ه هيتک رانیملت ا يرو دی. بگذارنميب ینم یاشکال چيه یطرف
 مهم است.  یليخ زند،حرف را ب نیهم ناچار شد ا ییمشااگر  ی. ولکند یرا قبول نم ییمشا

را که  ینيرزمیز هاي ثروت همهها ـ  استان يها از ثروت یو نظام فدرال، مسلماً بخش مهم طیشرا در
 ها نیاز ا دیدر دو سه استان متمرکز هستند. با رانیعمده ا يها ثروت یاند ـ ول برده نياز ب ها نیا

 د؟يبکن ديخواه یبلوچستان را چکارش م یخوب، ول یلي. خوزستان، وضعش خهيبه بقگرفت داد 
کردستان  یکمک کرد. حاال دوستان کُرد چشمشان به منابع نفت ها نیبه ا دیندارد، با يزيکردستان چ

 مال ماست ها نیا ندیگو ینخواهند داد و م وجه يچه بهها  . آندهند ینم يزيچ ها نیبه ا یعراق است. ول
 هم يرو یحاضر نخواهند بود که ثروت مل کنند، یم تيمل تيکه صحبت مل ییها آن. دیآ یم شيو پ
 تکه خودش را بردارد و ببرد.  خواهد یهمه پخش بشود، هر کس م نيبشود و ب ختهیر

 

*** 
 ها و  در مورد حرکت دانم یهستم. نم جانیمن از آذربا ون،یهما يــ آقا سئوال

در  سمي. فدرالدیچقدر اطالع دار رديگ یصورت گرفته و م جانیاکه در آذرب ییها جنبش
که در خارج از  يچند نفر جز بهو اصالً وجود ندارد  دهيبه نقطه صفر رس جانیآذربا

در مورد  جانی. اکنون در آذرباکنند یم انيرا ب سمياند و مسئله فدرال کشور نشسته
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 ديطلب )بخوان اللحرکت کامالً استق کی رود، یکه صحبت آن م یحرکت مل
 ایآ د،ينام یرا خطرناک م سميشما که فدرال ایطلب( که من هم جزو آن هستم. آ هیتجز

را  نيهاست دارد هم سال یاسالم يکه جمهور ست؟يتر ن بد و بد استيهمان س    نیا
از  یصحبت ایآ د،ينيرا بب شود یداده م جانیکه در آذربا ییشما شعارها کند؟ یم ادهيپ

. طور ينهمو بلوچستان هم  ستانيس ،طور ينهمدر آن هست؟ خوزستان هم  سميفدرال
ما هم معلوم است.  يها رواج دارد. استراتژ در آنجا شدت به یطلب و استقالل یطلب هیتجز

 یستيو چهار انقالب فدرال ميکن یاست سر آن مبارزه م الس 85که  جانیاستقالل آذربا
 میگو یمن م ست،ين جوري ینانه،  دیيگو یمشده. شما  دهيموضوع به خون کش نیسر ا

 يها خیتار ،یابانيخ يها خیتار ،يور شهيپ يها خیهست مانند: تار ییها خیهست. تار
 درچه بوده ـ  يراانقالب مشروطه ب دیيگو نمی شما حالستارخان زمان مشروطه ـ 

 سميمسئله فدرال نیکه کردستان آمده ا یاز زمان د،کردی صحبت اطراف مناطق مورد
 . مستقرشده یشمال جانی. قبل از کردستان آذرباشده مطرح

در آنجا با شکست مواجه شده، اتفاقاً خود شما هم  سميبحث پاکستان که فدرال نيهم
در  یرا در آنجا حل بکند. حت یینتوانسته است مرکزگرا سميکه فدرال دیاعتراف کرد

را حل کند. فقط  يسمسانترالو کانادا نتوانسته مسئله  کیمثل بلژ شرفتهيپ يکشورها
 یشرط دمکراس نياول ایرا حل بکند. آ شکالتشم تواند یم یکشور با حکومت مل کی
 ای یباش رانیجزو ا یخواه یم ایبشود که آ دهيپرس یجانیکه از منِ آذربا ستين نیا

  ؟يندار ای يبودن را قبول دار یرانیاصالً ا ایآ ؟ینباش

 نه  کینزد ندهیدارد که در آ قتيحق ایرسش را دارم: آپ نیا ونیــ از جناب هما سئوال
فدرال  متحده یاالتابلکه همه جهان فدرال خواهد شد؟ خوشبختانه ما امروز  ران،یتنها ا
فدرال را  رانیا متحده یاالتاخواهد شد که اگر ما فردا  کوي. و چه نمیرا دار کایآمر

  م؟يداشته باش

 سال در  32 نیدر طول ا یاسالم يرا که جمهور یــ متأسفانه گردِ مرگ و نفاق سئوال
همان شهر و محل     نسبت به کشورمان به دمانیباعث شده که تفکر و د دهيپاش رانیا

ما که اکنون  نيمان باشد. در ب باشد و نسبت به جامعه تفکرمان، خانواده مان یزندگ
ها و با  گروهک نیابا  اصوالً ای. آمیشنو یم متأسفانه شود یم هیصحبت استقالل و تجز

خودشان  يو برا ستندين رانیا یارض تيکه خواهان تمام یها و کسان گروه نیا
هستند،  یکه واقع ییها ونيسیو با اپوز ها نیبا ا اصوالًاند، ما  باطل کوک کرده يها نغمه
ف به هد ایداشت؟ و  يها اصالً کار نیبا ا دیبا ایو آ ؟نه یاوارد مذاکره شد  ها نیبا ا دیبا

  هست پرداخته بشود؟ رانیا یاسالم يجمهور يکه برکنار یاصل
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 :ونیهما وشیدار
. هر دي: هر کس آزاد است هر چه بخواهد. شما هم استقالل بطلبجانیآذربا یطلب استقاللمورد  در

کار به کمک گرفتن از  یکار به اسلحه نرسد، تا وقت یداشته باشد. تا وقت يا دهيهر عق تواند یکس م
 کایاز آمر شمال،از  ديور کمک گرفت و آن ور ینااز  ديبا شما ندارد. اما اگر رفت یحرف یرسد، کسخارج ن
هر  رانیا رونيب طیاست. آنوقت رفتار ما فرق خواهد کرد. واال در شرا گریبحث د کیآن  ل،يو اسرائ

 را داشته باشد.  يا دهيو هر عق دیبگو خواهد یکس آزاد است هر چه م

در  ديخواه یاز مردم بپرسند شما م ییکه در هر روستا ستين نیا یاست که دمکراس نینکته ا اما
را  یحرف دیحرف اساس ندارد. انسان با نینه؟ ا ای ديدان یم یرانینه؟ شما خودتان را ا ای ديباش رانیا

ستند ه جانیآذربا در یکسان کینشد.  ليدل د،یرا قبول ندار رانی. شما ايایددربدرست  جا همهبزند که 
دولت ـ  تيحقوق بشر که بر حاکم یجهان هياعالم يرا قبول دارند. ما بر مبنا رانیهستند و ا يو آذر
 ،يدرآورد من يها حرف هي. بقميکن یکار م ش،یها ثاقيو م ،یاست، و حقوق فرد انسان متکی ها ملت
رد و اساس شما اساس ندا يها . حرفستيما مطرح ن يو پسند و ناپسند مردم، برا یشخص دیعقا

ندارد  یبيع یول م،يمتأسف د،یشما قبول ندار یباشد. ول یالملل نياسناد ب يبر رو دیشما با يها حرف
 . ديقبول نداشته باش

 کیاند. حواس  را تاکنون آسان کرده یاسالم يکار جمهور سميکه طرفداران فدرال ستيشک ن نیا در
شک  نیاند. در ا متوجه کرده رانیا يد به نگهداران برداشته یاسالم يرا از مبارزه با جمهور يا عده

 ندارد.  داریها خر حرف نیا رانیدر ا نکهیا ي. براستين یعيوس دهیپد نیا ی. ولستين

 ادیمن کانادا ز د؟يدان یم ديشما کانادا رفت ایمسائل را حل بکند، آ نیکانادا نتوانسته ا نکهیهم ا بعد
کبک خواسته مستقل بشود، رفراندوم کردند  التیا گاه به گاه د. بو 1950که رفتم سال  يبار نيرفتم. اول

. بعد هم استيدن يکشورها یندارتر مسئلهاز کم  یکی. کانادا شود یو تمام شد و رفت. نم اوردين يو رأ
  مستقل بشود تا مسائلش حل بشود؟ دیفدرال است. حتماً با

دارد؟  يفقط چون فدرال نشده گرفتار عاج ساحل ای؟ شده حلکه مستقل شده مسائلش  مبابوهیز مثالً
فقط به درد خودتان  یمحترم، ول یشخص ليو م یداد. نظر شخص ميتعم آن راتا بتوان  دیيبگو يزيچ
 . خورد یم

زده؟ به  یحرف نيهمچ ی. کستين بيفدرال خواهد شد. بله، آرزو بر جوانان ع ايکه تمام دن فرمودند
فدرال خواهد  ايفدرال است، همه دن کای. چون آمردیديپرس یکاز  د؟يزن یحرف را م نیچه مناسبت ا

به فکر  یکم کی م؟يکن ديتقل دیکرد ما با کایاست. هر چه آمر يپر از مشکالت و گرفتار کایشد؟ آمر
باطل.  يآرزوها هم آن. ستيخودتان ن يوهازو آر لياش که م . همهديآن مملکت و آن مردم باش

آن ملت  نکهیا ي! براديرس ینم دیا که به خودتان داده ییها وعده نیاز ا کدام يچهبه آن. به  ديرس ینم
  .رود ینم نـيد. آن ملت از بيـبرس تانـیتا به آرزو دیببر نـيآن ملت را از ب دی. به هر حال باذاردـگ ینم



356 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 !میگذار یاست. نم نی. آخرش امیگذار ینخواهد رفت. نم نيهم از ب نیسال نرفته، بعد از ا 3000
و سازمان ملل متحد. نه آنچه من  یالملل ني. بر اساس اسناد بمیيايبا هم کنار ب مينيبنش دیيايب دیبا
 داشته نگهنسل  100را  یمملکت کیاست.  یسادگ ني! مگر به همري. نخدیيگو یو آنچه شما م میگو یم

 !انیدست آقا ميبده طوري ينهماست. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 هاي انقالب اسالمی نفکري ایران و درسـ روش 4بخش 
 

 
 
 

 دموکراتیک نهادهای و ها ارزش از دفاع
 

 سوئيس در شما بر درود همایون داریوش آقايـ  مُهري حسين 
 شما بر درودـ  همایون

 نوشتار یک ،یافته یشگشا یتازگ به که همایون داریوش تارنماي درـ  مُهري حسين 
 این آغاز در. «دموکراتيک نهادهاي و ها ارزش از فاعد» عنوان زیر دیدم شما از اي تازه

 افتاده تندي دگرگشت به بيرون در سياسی نيروهاي فضاي: که است آمده نوشتار
 جا هر در را اي فزاینده وجوش جنب هاي نشانه ماهه یک اروپائی گشت یک در. است
 چه که است ییتارهانوش و ها گفتار از پر الکترونيکی تا چاپی از ها رسانه و دید؛ شد می

 را آنان ميان در اقليتی که بازاندیشی در چه و نمائی، زشت در چه و توجيه و دفاع در 
 که اصالحات بساط شدن برچيده . دهند می نشان را اي تازه انرژي دهد می تشکيل
 جمهوري بر آمریکا سنگين سایه شدن تر دراز با کرد، می طی را خود جریان بایست

 آقاي جناب خب. بگيرد را خود نتایج تواند می کس هر و است افتاده نهمزما اسالمی 
 . بفرمائيد تشریح گرفتيد شما که را نتایجی کنم سئوال شما خود از خواستم می همایون،

 خرداد دوم طرفداران حتی روزافزونی طور به کنم می گمان و گرفتم من که اي نتيجهـ  همایون
 مرگ بهانه کردند، پشتيبانی و مشایعت اش زندگی پایان تا را خرداد دوم مردم که است این گيرند، می

 جمهوري طرح شکست و چشيد را زهر جام تا ماند که خمينی مثل. او از گرفتند را موقع از پيش
 پشتيبانی مردم از خواست وقت هر و ها بار و ها بار هم خرداد دوم دید، را انقالبش صدور و اسالمی
 خرداد دوم به تنها نه. کردند پشت او به سرانجام مردم و مردم. به داد نشان را اش نابسندگی و گرفت
 تا مذهبی گر اصالح از درد، می اسالمی جمهوري براي اي جامه که کس هر به بلکه کردند پشت

 و داریم، می نگاه اش اسالميت برابر در را نظام جمهوریت گویند می که هایی آن نظام، جمهوري طرفدار
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 ما جامعه که رسد می نظر به. گفتند نه ها آن به و بریدند ها آن از مردم مذهبیـ  ملی طيف کل از
 اصالح قابل اسالم اصالح، قابل اسالم حکومت، در اسالم ذهنی قالب این از که ییجا به است رسيده
 که بيانگاریم مان تاریخ از اي دوره یک را این و يایيمدرب دموکراسی با دادن آشتی قابل اسالم مذهبی،
 صدسال را ما و زد ایرانی جامعه به گذشته صدساله ین ا در را آسيب بيشترین گفت شود می تقریباً
 کوتاهی مردم و نگذاشت خارجی که بياورند اي بهانه اینکه بدون خوشبختانه و جهان از انداخت عقب
 . است رسيده پایانش به کردند،

 گذرد می که روز هر آمریکا عامل: که اید نوشته همایون، جنابـ  مُهري حسين 
 تصور که آتشی قدرت با یکائیآمر سرباز هزار پنجاه و دویست. شود می تر نمایان

 در نبود يباز آتش یک از بيش آن برابرش در فارس يجخل اول جنگ و کرد توان ینم 
 در اسالمی جمهوري که، اید گفته دیگري بخش و در اند. زده اردو ایران همسایگی

 . دارد برابر در بزرگتري هاي شکست رجخا

 حاال و اند آمده آنجا ها آمریکایی که کنند می تصور کسانی اگر که است این منظورـ  همایون
 آخوندهاي رهبري به عراق در دیگري اسالمی جمهوري یک و گذاشت خواهند هم يرو را چشمانشان

 سربازان و است اشتباه این کرد خواهند برقرار اند، آمده ميدان به ترور سالح با حاال همين از که شيعه
 و. خاورميانه در اسالمی تروریسم کنی ریشه هدف به رسيدن براي هستند اي وسيله مسلماً آمریکایی

 و دیپلماتيک فشارهاي ولی نظامی جهت به نه. گرفت خواهد هم را اسالمی رژیم دامن این ناچار
 تروریسم به کمک زمينه در هم اسالمی جمهوري اینکه براي داشت انتظار باید را تبليغاتی هاي حمله

 باید می و است مزاحم افغانستان و عراق کار در اخالل هم و یکشتارجمع هاي سالح به دستيابی هم و
 براي است آمده ميان به لبنان اهلل حزب پاي است، آمده ميان به سوریه پاي بعد. بشود کوتاه دستش
 جنوب از کرد کوتاه را اهلل حزب دست باید برسد ییجا به فلسطين و يلاسرائ ميان صلح طرح اینکه
 از را سوریه دست و اهلل حزب از کرد کوتاه را اسالمی جمهوري دست باید منظور همين به و لبنان.
 قدرت سنگينی به توجه با شد خواهد کشيده پيش و است بزرگی هاي پرونده ها ینا همه و لبنان،
 و بخورد بيشتري هاي شکست اسالمی جمهوري که داشت انتظار باید ناچار همنطق این در آمریکا

 خواهد اسالمی جمهوري نظام تمام بر مرگباري ضربات امتيازات آن چون. بدهد بيشتري امتيازهاي
 بست بن و منطقه در آمریکا نقش شدن پدیدار و خرداد دوم شکست ،هم يرو ها ینا همه و. بود

 و ایران درون به ها چشم همه داشت می معنایی انتخاباتی فرایند وقتی تا ینکها براي داخل، در سياست
 این تغيير امکان رسيدن پایان به و بست بن آن با امروز. بود ایران درونی هاي دگرگشت و تحوالت

 مخالف نيروهاي براي بزرگی بسيار فرصت و افتد می بيرون به ها چشم طبعاً انتخابات طریق از رژیم
 است شده کشيده خط این و کشيد خطی باید آنوقت و ایران آزادي براي پيکار به بکنند ککم که

 60 و ساله 50 سخنان که کسانی و بکنند حرکت زمان و تاریخ همراه به خواهند می که کسانی ميان
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 حاالـ  کربالیی عوالم در و دارند سخن یک فقط و شده متوقف هایشان مغز و کنند می نشخوار را ساله
 این در حال هر بهـ  است خرداد دوم یا است بهمن 22 یا است مرداد 28 یا کربالیی عوالم این

 فرصت این امروز. بکنند ایرانی جامعه پيشبرد به کمکی هيچ توانند نمی و اند شده گير زمين ها دوران
 کسانی و اند دهافتا سترونی به اندیشه و عمل در که کسانی ميان ما که دهد می نشان خود همه از بيش
 و بگوارند خودشان ذهنی گوارش دستگاه در را گذشته و بيایند بيرون گذشته زندان از خواهند می که

 . بشود کشيده بياندازند، دور خورد نمی درد به که آنچه و بردارند خورد می درد به که آنچه

 نهادي و ها ارزش از دفاع عنوان زیر شما نوشتار این در همایون، جنابـ  مُهري حسين 
 جامعه  یک به توان می چگونه: از عبارتند که اید کرده مطرح پرسش سه دو دموکراتيک،
 سياست اندکی توان می چگونه رسيد؟ نباشد غيرخودي آن در کس يچه که دربرگيرنده

 کرد؟ تر پاک فریبکاري از را سياسی عمل و دشنام، از را سياسی  زبان پاتولوژي، از را
 يپا به بيرون در کم دست  و برد تر باال توان می چگونه را سياسی بحث سطح

   رسانيد؟ دارد وجود ما دسترس در فراوانی این به که ییها سرمشق

 که داریم جمعيتی درصد هشتاد یک امروز ایران در ما. است حساسی نکته بسيار نظرم بهـ  همایون
 نبودن درگير گذشته و نسل گير وپا دست از عوامل آزادي دليل به درصد 80 این و است سال 40 زیر

 درگيري بکند، پيدا عاطفی درگيري با تاریخ انسان که است بدي چيز بسيار کهـ  تاریخ با عاطفی
. ندارد بستگی چنين و درگيري چنين طبعاً درصد هشتاد اینـ  بکند اسير را خودش و بکند پيدا مذهبی
 محافل از که ببينيم را کس هر و داریم رانیای ميليون چند یک خب ما هم بيرون در حتی ولی

 کنند می تشدید را همدیگر هاي محدودیت که افرادي تنگ حلقه آن از آید، می بيرون خودش خودمانی
 در همگنان کوچک محيط تأثير. است حياتی مبحث بسيار کودکان، پرورش در شناسی، روان در این و
 کمک داریم بيرون در ما که سياسی محافل این شتربي متأسفانه و. افراد شدن بهتر و شدن تر بد
 که بينيم می بيرون بيایيم ها حلقه این از اگر ولی. افراد شدن تر مانده عقب و شدن تر بد به کنند می
 و بيایند بيرون شان گذشته هاي تجربه تنگ جهان از که شوند می آماده افراد روزافزونی صورت به

 یا و نظام يادهپ که کسانی ميان در اسالمی انقالب نسل در حتی. بيازمایند را تازه هاي اندیشه
 در یروشنرای اینـ  روشنرایی تازه موج یک به را خودشان که بينيم می اند بوده انقالب این پرداز نظریه
 کردن روشن موضوع. کنيم می ترجمه روشنگري عصر غلط به ماـ  است enlightement مقابل
 بيشتري خيلی افراد که بينيم می را روشنرایی تازه موج این ما و. ستا شدن روشن موضوع نيست،
 یک که است این است افتاده که اتفاقی ایران در که بينيم می باز و تازه موج این به سپارند می دارند

 از مذهب زنجيرـ  2 و اند خورده شکست ها ایدئولوژي اینکه براي یافته یانپا ایران سياست در ایدئولوژي
 عرض که طور همان را ایران تاریخ دیگر و اند شده بيدار ها ذهن و است بازشده اندیشه پاي و تدس

 ها نماد و ها نشانه سر بر و دانند نمی روشنایی و تاریکی نبرد ميدان مذهبی، کشاکش موضوع کردم
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 بهش مقاله، آن از خواندید شما که آنچه که کرد خواهد کمک طبعاً تحولی چنين ینا. جنگند نمی باهم
 و باشند خودي همه که اي جامعه. گذارنده بيرون نه باشد دربرگيرنده اي جامعه یک که برسيم

 بسيار درد پاتولوژي عنوان به سياست این. باشد نداشته وجود سياسی جرم نباشد، غيرخودي کس يچه
 دشمنی ورتص به ناپذیر، آشتی کينه صورت به را بيمارگونه سياست این ما. ماست سياست بزرگ

 عمل بشود، دشنام از پر سياسی زبان که است شده سبب این و. بينيم می مرگ، حد تا سياسی شخصی
 بزنند، ندانستن به را خودشان و را چيزي یک بدانند افراد بشود، فریبکاري و ریاکاري سراسر سياسی
خيرعمومی.  براي ياسی،س جامعه براي درازمدت سودمندي نه باشند بالفاصله کردن تأثير دنبال افراد

 اي فاصله چه که ببریم پی توانيم می بيشتر کنيم می زندگی بيرون در چون که است مطالبی ها ینا
 ها ینا. ماست دسترس در فراوانی این به که آمریکایی و اروپایی هاي سرمشق این و ما ميان است
 را انسان تواند نمی این از بيش زيچي حقيقتاً و بينم می امروز ایرانی جامعه در من که تحوالتی است

 . بکند شادمان

 که کردید اشاره عطفی نقطه به نوشتار همين در همایون، جنابـ  مُهري حسين 
 برخالف ایرانی، جامعه در قدرت: که اید نوشته. بدهيد ما براي بيشتري توضيح مشتاقم
 نظر از رینت پائين) اجتماعی عناصر ترین پائين در دیگر اسالمی، انقالب دوران

 و ها تکيه از محل اوباش و ها طلبه و ها حجره شاگرد که بود زمانی. نيست( فرهنگی 
 و تهی ميان و طلب فرصت روشنفکران و کردند می رهبري  را عمومی جنبش ها حسينيه
  ...شده دگرگون وضع این. کشيدند می خود دنبال را لوح ساده هاي توده

 دوران شدن سپري ایرانی، جامعه در کنيم می را اش صحبت که تحوالتی این بله،ـ  همایون
 تعریفش شود می شناسی جامعه تعبير یک با اصوالً سياست، در مذهبی تفکر یافتن پایان ایدئولوژي،

 توانيم می فارسی در که است شناسی جامعه اصطالح یک پارادایم. است پارادایم در دگرگونی آن و کرد
 یک یا نشانه یک رویداد، یک نماد، یک یعنی. بکنيم ترجمه گذار رزشا سرمشق و آرمانی سرمشق به
 و اقدامات خاستگاه و آورد می رویکردي و آورد می رفتاري گونه آورد می هایی ارزش خودش با که نام،

. داشت تأثيري که یوقت آن بهمن 22 مثل مرداد، 28 مثل عاشورا، مثل کربال، مثل. شود می حرکاتی
 100 تجربه این. اند شده دگرگون ایرانيان، گذار ارزش و آرمانی هاي سرمشق و ایرانی امعهج پارادایم این
 دنبال دیگر ما. است کرده بيدار را مردم بسيار گذشته، ساله 25ـ  24 هاي تجربه بخصوص و ساله
 تنگ محافل این از که جمعيتی آن اکثریت یعنی رویم، می کمتر گذشته هاي کشمکش و ها شعار
 چون پيشين، هاي بت حتی که بينيم می و اند آزادشده و خارج بيرون روشنفکران و کاران یسياس

 و بودیم کرده بزرگ و بودیم کرده بت را افرادي. بود شده ساخته ها بت برگرد ما گذشته هاي پارادایم
 حتی هم ها نیا بودیم، پيچيده دورشان به اي افسانه هاله یک و بودیم باالبرده خودشان اندازه از بيش

 خيلی که ایران داخل در بينيم می هایی پژوهش ما و نيستند بت دیگر ولی هستند نامدارانی. اند شکسته
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 معاصر تاریخ که ما به کنند می کمک و کنند می بررسی نامداران این به راجع تر آزاد و تر طرفانه بی
 . بکنيم نگاه تر واقعی انداز چشم  یک صورت به را خودمان

 حاال. است اساسی نکته آن این است، شده چه سبب ایرانی جامعه هاي پارادایم در ها دگرگونی این اما
 کربالیی هایش پارادایم که اي جامعه اینکه براي. ایم شده متوسط طبقه سياست دوران وارد ما دیگر
 ترین، شدید اینکه براي است گویا خيلی کربالیی این سياسی، یا است مذهبی کربالیی این حاال است،
 از که تقليدهایی و ما جامعه در است کربال پارادایم باشد شده يسپر باید دورانش که پارادایم ترین، ناب
 هاي حرکت رهبري که است شده سبب آن، شدن دگرگون و ها پارادایم این شکستن این. است شده او

 اینکه براي. بياید يرونب است، فرهنگی منظور اجتماع، پایين عناصر دست از سياسی و اجتماعی
 شاگرد. است اجتماعی پایين هاي گروه و ها تيپ کار اسباب کربالیی، یعنی صورت، این به پارادایم
 در گذشته در را قدرت ها ینا لوح، ساده توده و سواد کم توخالی روشنفکر و محل اوباش و طلبه و حجره
 که بينيم می ما امروز. گرفت می انجام ها نیا رهبري به اجتماعی حرکت. داشتند دست به ایران جامعه
 طبقه سخنگویان از آید، می بيرون ها روزنامه از و آید می بيرون ها دانشگاه از اجتماعی حرکت رهبري
 شود نمی محسوب متوسط طبقه اقتصادي نظر از متوسط طبقه این. ایران جامعه قوي بسيار متوسط
 نيرومندي خيلی متوسط طبقه یک ما فرهنگی نظر از یول اند شکسته اقتصادي نظر از اینکه براي
 هاي الیه ویژه ها ینا. ندارد گرایانه عوام و پوپوليستی هاي آالیش طبعاً دیگر متوسط طبقه این و داریم
 و زنند می رقم را ایران آینده سرنوشت که نيروهایی و گرایانه، عوام هاي آالیش این است جامعه پایين

 با را ها ینا طبعاً که روشنفکري و سياسی رهبران و هستند متوسط هطبق این زد، خواهند
 ها ینا با مردم، هم داخل در و داریم سروکار آن با زیادویژه  به بيرون در ما که سياسی يها خوان روضه
 . کشيد سو آن و سو ینا به شود نمی دیگر

 آمده، شما رنوشتا این در که ییها دگرگشت درباره همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 شدن جدي آن و بيرون در سياست فضاي تغيير دیگر نشانه یک به است شده اشاره

 از سخن تبعيدي بزرگ اجتماع جاي هر در: که اید نوشته. است همرائی گفتمان
 امضا یا نوشته سو هر از فراوانی به ها فراخوان و ها منشور. است همبستگی و همکاري 

  همایون؟ آقاي بينيد می چه همرائی این آینده. است پيوسته  ها تماس و شوند می

 اسالمی انقالب از پس بالفاصله یعنی. پيش دهه دو از بيش به گردد یبرم همرائی گفتمانـ  همایون
 و ورشکسته سياست ایران سياست که رسيدند نتيجه این بهـ  بودم ميانشان در هم منـ  کسانی
 این ریشه و اساس و. است بيماري و ورشکستگی این ورتبل اسالمی انقالب و است، بوده بيماري
. است همرائی به رسيدن در ایران سياسی جامعه ناتوانی در ایران، سياسی طبقه ناتوانی در بيماري
 همرائی به نتواند جامعه سياسی طبقه و سياست این اگر. شود می ساخته همرائی پایه بر سالم سياست
 . رسد می یگسستگ ازهم و ومرج هرج فروپاشی، انقالب، استبداد، به کارش ناچار برسد،
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 را بازي قواعد و بشود توافق بازي قواعد برـ  1 اختالف داشتن عين در که است این همرائی از منظور
 است الزم که مواردي یک در بتوانند و بياورند بيرون شخصی کشاکش از را سياستـ  2 بپذیرند همه
 پی در بحث یک هاي طرف یعنی. اختالف داشتن عين در بکنند فقتوا هم با است خيرعمومی به و

 بلکه باشد گروه یک فقط سود به بایست می نتيجه که نباشد این موضوع. نباشند یکدیگر کردن حذف
 را توافق و نتيجه یک از جزئی یک همه باشند داشته ينظر اتفاق یک هم با اینکه به کنند عادت همه
 همرائی به رسيدن از ناتوانی این. بشود حفظ جامعه کل اینکه براي ندباش داشته خودشان سود به

 رضاشاه چون رضاشاه، دورهویژه  به بعد، به مشروطه انقالب همان   از ما معاصر تاریخ در شد سبب
 اصطالح به هاي دوره در هم او از پس و نداشت هم را اش حوصله و نبود همرائی دنبال وجه يچه به

 ما، سياسی رهبران ترین ليبرال حتی. همرائی براي آمادگی از نشانی کمترین یدیمند ما دموکراسی،
 پس. ایران سياست از بود غایب همرائی این. نداشتند را اختالف نوع هيچ تحمل و بودن ترین اقتدارگر

 سراسر ما که رسيد می نتيجه این به بکند نگاه توانست می درست کسی اگر اسالمی انقالب از
 حتی خوردند شکست انقالب پيروزمندان حتی. اند خورده شکست ها طرف همه. یما ردهخو شکست
 در است خدمتی این حاال. ایران در بردند بين از را اسالم چون خوردند شکست انقالب در ها اسالمی
 . کردند که است خدمتی حتماً ایران، سياست

 وقتی. است مهم خيلی این. بکنيم تسویه هم با که بود نماینده باقی دیگر حسابی ترتيب این به پس
 روید، می بين از و خورید می شکست هم خودتان بعد برید می بين از را تان دشمن انقالبی یک در شما
 و ما و شما که سياستی آن با باید حاال. بکنيد حساب یهتسو او با که ماند نمی باقی کسی دیگر عمالً
 آن با باید می که رسيدیماینجا  به ما. کرد حساب یهتسو است هانداخت روز آن به را ملت و را ما همه
 قواعد این. بود تر بد هم ما از وضعشان ما هاي طرف. هایمان  طرف با نه بکنيم، حساب یهتسو تاریخ
 و نادانی نيروهاي فقط که بود بازي زمين کردم، صحبت که بازي زمينه این و کردم صحبت که بازي

 وقتی. ببينيم دیگري جور اصالً را مسئله که کردیم سعی ما و. بکنند بازي آن در توانستند می تعصب
   از. ترند نزدیک به ما موافقان از که دیدیم را مخالفانی از بسياري آنوقت شد عوض ایران مسئله صورت
 هم با دموکراتيک قواعد سر بر بيایيم که همرائی و همبستگی فراخوان به کردیم شروع ما وقت همان

 دین کردن جدا دموکراسی، مثل کنيم توافق هم با آن روي توانيم می که مسائلی سر بر و کنيم وافقت
 سر ایران، در آن هاي ميثاق و بشر حقوق رعایت مرد، و زن برابري جامعه، کردن عرفی حکومت، از

 و متحکو شکل و جمهوري و پادشاهی جنگ از را موضوع و بکنيم توافق هم با بتوانيم مسائل این
 و است مانده پاسخ یب سال 20 البته ها فراخوان این. بياوریم بيرون مسائل این سر بر منازعه

 بينيم می ما امروز ولی. بشویند دست اي قبيله هاي کشاکش این از نشدند حاضر وقت يچه دگراندیشان
 و ببخشيم خالصه را همدیگر و بکنيم ایدئولوژیک غير بکنيم، ملی را تاریخمان باید که پيام این که

 بياندازیم، آن بر دیگري نگاه یک را مان وضعيت و بکنيم عوض را ایران مسئله صورت که بکنيم سعی
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 چپ مخالفان و خواهان جمهوري بسياري ميان در ما و یابد می بيشتري شنوندگان دارد پيام این
 آن و ما سابق کارزار که رندبپذی و ببينند دیگري جور را مسئله که هستند آماده که بينيم می خودمان
 . است رسيده پایان به این انداخت، روز آن به را ما که. دمکراتيک غير و اهریمنی و یزدان روحيه

 ولی کردید تأکيد همرائی مسئله شدن جدي به اینکه با همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 هنوز چپ حافلم در: که اید گفته و اید کرده اظهارنظر چپ محافل درباره یک جایی در

 منشورهاي به پيوستن  از همفکرانشان جلوگيري تالش در که دید توان می را کسانی
. اند رفته سيل جلوگيري به بيل با که است کسانی شبيه ها آن حال و هستند همبستگی

 هم آن دیکتاتوري، با پادشاهی شمردن یکی بر پافشاري: که اید گفته دیگر جاي در و
 چپ اعتبار بر مسلماً پهلوي پادشاهی وارث  بر آتش کردن متمرکز و ،کانادا و اروپا در

 . است نيفزوده

 این به رسيدن براي را تالشی هر که هستند کسانی هم راست طيف در البته. است درستـ  همایون
 احياناً. نشينند می پيشگان خيانت با که کنند می متهم هستند همرائی این دنبال که کسانی و همرائی

 اگر که است طبيعی ولی دانم نمی من کنيد، می مصاحبه کاران يانتخ با که کنند می متهم را شما دخو
 هستند کسانی طرف دو در شود، می من به که حمالتی که شنيدم چون ببندند شما به اتهاماتی چنين
 طرفداران و هم به راست و چپ اصولی شدن نزدیک با یشاندستاوردها و زندگی همه گویی که

 به که سياست در است پاتولوژي این. رود می بين از و افتد می خطر به جمهوري و مشروطه پادشاهان
 ها گروه این پيروزي که است مسلم و. است همين اش نشانه یک که سياست پاتولوژي کردم، اشاره آن
 این از ام که نگذاشت و انداخت عقب به را ایران سياسی توسعه بسيار گذشته ساله 20 در افراد و
 هاي حساب یهتسو و حکومت و شاه و مصدق مرداد، 28 را ایران مسئله و بيایيم بيرون سياسی بست بن

 . نبينيم جور آن را مسئله دارند، نشيب به رو جهانشان همراه که هایی گروه

 است آمده سر به هم ها ینا روزگار ولی اند بوده موفق خيلی عده این گذشته سال 20 طول در متأسفانه
 و چپ از که بينيم می بسيار ما. روند می سيل از جلوگيري به بيل با ها ینا فرمودید، که طور همان و

 طبقه سياست وارد سياست در ما که کنم می تأکيد من که استاینجا  .ميانه به کنند می ریزش راست
 هاي الیه ویژگی فراطا چون. بيرون است آمده افراطی نيروهاي دست از ایرانی جامعه. ایم شده متوسط
 این. دنيا جاي همه. هستند رو ميانه هاي سياست دنبال متوسط هاي الیه. است اجتماعی پایين
 و جویی ينهک و کوردلی براي آمادگی دارند، تعصب براي آمادگی که است اجتماعی پائين هاي الیه

 باسوادي نيمه روشنفکران بازیچه یآسان به و دارند افراط نوع هر براي آمادگی و دارند خونریزي
 اجتماعی هاي الیه این خوراک پوپوليستی هاي سياست این. بکنند یبیفر عوام توانند می که شوند می
 جامعه در اي تازه نيروهاي امروز و است، خورده شکست جا همه در افراد این پيام اینکه به توجه با. است
 هستند، ایرانی جامعه فرهنگی روزافزون متوسط طبقه به متعلق تازه نيروهاي این و آورند یبرم سر
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 دارند شکست و نشيب به رو طبعاً بدهند، ادامه را گذشته روحيه که کنند می سعی همچنان که کسانی
 مشکل و باشد حکومت شکل مشکل ما مشکل که آیيم می بيرون داریم مرحله این از مطمئناً ما و

 . باشد پيش سال 25 یا پيش سال 50 تاریخ

 بسيار نزدیک آینده به شما که گفت توان می مجموع در همایون، آقايـ  مُهري نحسي 
  نيست؟ طور ینا هستيد ينب خوش

 شما اگر. ام بوده ينب خوش آینده به هميشه من ولی است نزدیک چقدر دانم نمی آینده، بهـ  همایون
 او از بندوبست و همعامل و حسابگري جز چيزي بگيرید سياست از را شکيبایی و ينیب خوش این
 نظامات و باشد انسانی فرد دگرگون و باشد، جامعه کردن دگرگون اش موضوع که سياستی. ماند نمی

 به حتی آینده به هستم ينب خوش بسيار من بله،. دارد شکيبایی و ينیب خوش به نياز این باشد سياسی
ویژه  به است، بوده ما تاریخی شکست مسئول که نسلی این که بينم می اینکه براي تر نزدیک آینده

 و شود می ربط بی دارد یا و رود می ميان از دارد یا شود می اصالح دارد یا نسل این اسالمی، انقالب
 دیگري واقعيات پرتو در را جهان و اند شده بيدار که نسل همان   از حتی آیند می کسانی آن يجا به
 غرب به است شده کنده خاورميانه از ما نگاه. است شده دوخته غرب به شان نگاهویژه  به و بينند می

 بسيار تحول این و. مشروطه انقالب دوره استثناء به شاید ایران تاریخ در وقتی هر از بيش است افتاده
 استبداد،. دهد می تشکيل را موضوع اساس این کردیم، اشاره آن به که پارادایم تغيير این. است بزرگی

 ما جامعه در اسالمی جمهوري صورت به چه مذهبی، چه و جمهوري چه پادشاهی، صورت به چه
 باقی چه. خورده شکست ما جامعه در ایدئولوژي. خورده شکست ما جامعه در مذهب. خورده شکست

 دموکراتيک نظام یک اش ممکن شکل تنها که جامعه کردن امروزي جز تجدد، توسعه، جز ماند؟ می
 در اختالف ولی. باشند خودي آن در همه که اي جامعه و تپلوراليس و چندگرا جامعه یک و است
 حفظ با و همرائی و تفاهم با بلکه ،وسفيد ياهس دیدن با نه جنگ، با نه اختالفات این و باشد جا همه

 ما جامعه براي که است راهی تنها این. بگيرد قرار جامعه خدمت در همکاري عين در ولی اختالف
 . است مانده یباق

 خوانيم می را جمله این شما نوشتار پایانی هاي بخش در همایون، آقايـ  ريمُه حسين 
 و گفتار سطح بردن باال براي تالش  سال وچند يستب نوبر هاي ميوه داریم تازه ما: که

 را ایرانی جامعه و سياست کردن مدرن براي زمينه کردن آماده و سياسی کردار
 . چشيم می 

 بابت شد حمله ها آن به سال 20 که کسانی به باشد الزم اگر است ییتسال مقدار یک اینـ  همایون
 از کردند، متهم را ها ینا. گفتند می عموم نظر برخالف گفتند، می متعارف خِرَد برخالف سخنی اینکه
 راست و چپ در را کُشی شخصيت این. کُشی شخصيت معمولی سالح با تاختند ها آن به راست و چپ

 چپ طرف از. بودند حمله زیر سو سه از افراد از گروه این ساله 20 این. بينيم می یکسان به افراطی
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 ترین دیده يبآس ایران چپ. نيست سببی بی چيز تراژیک نشده اصالح چپ اینـ  تراژیک نشده اصالح
 بيشتر و است نرسيده هایش آرمان از یک يچه به اینکه براي. ایران در است سياسی گرایش
 شکست جز هم ایران معاصر تاریخ در و است خورده شکست جهانی سطح در اصالً هایش آرمان
 چپ که آنچه. است کرده تراژیک را چپ این سرنوشت که است این و است نداشته اي بهره سياسی
 راست آن وـ  ایستند می بازماندگانش هنوز و ایستاد دگرگونی هر برابر در سخت البتهـ  نشده اصالح

 ما و ندارد، آریامهر شاهنشاه اعليحضرت باد زنده اینکه جز سخنی هيچ که راستی آن نوستالژیک،
 از و. ایم نشنيده راست این از است سال 25 سخنی هيچ کرد، توطئه دنيا و شدیم می دوم ژاپن داشتيم
 نوع هر که دارد مشترک سود موضوع این در است مخالف ها ینا با اینکه با اسالمی جمهوري سوي

 به اسالمی جمهوري اطالعاتی مأمور یک. بکند غيرممکن بيرون در ها ایرانی ميان در را همکاري
 دوستی یک از من و دهد می هایی نشان و نام و کند می هایی مصاحبه و. است شده پناهنده ظاهراً سوئد
 وارث) پهلوي رضا شاهزاده ترور مورد پاریس در بود داده که هایی نشان و نام از یکی که شنيدم
 است کرده گفتگو فرانسوي مقامات با که گفت من دوست یعنی. است بوده درست( پهلوي اهیپادش
 جمهوري که گوید می شخص این حال هر به. است بوده درست که اند گفته ها آن و ادعا این درباره

 خدمت به که شماري یب عوامل و کند می تبليغات خرج ایران بيرون در دالر ميليون 19 ماه در اسالمی
ـ  است شده تر کوتاه یا است شده کوتاه ترور از دستش دیگر حاال کهـ  اش اصلی هدف و است درآورده

 . است مخالف نيروهاي همرائی و همکاري از جلوگيري

 ولی. دارد ادامه حمالت این هم هنوز و ها سال این در است بوده حمالت این سو سه از که بينيم می ما
 داریم را نوبر هاي ميوه این ما که امروز که بود این کردم، اشاره آن هب نوشته این در من که آنچه
 به رو و آیند می ميانه به رو ایران سياسی طيف سوي همه از و سو دو هر از که بينيم می چشيم می

 راست و تراژیک چپ سخنگویان که حمالتی دیگر طبعاً آیند، می متوسط طبقه هاي سياست
 چنين در تأثيري دیگر ها ینا اند کرده یکدیگر، دشمن کدام هر و میاسال جمهوري و نوستالژیک

 به جز دستشان ها ینا. است شان یافتن پایان نشانه کنند می ها ینا که حمالتی. داشت نخواهد کسانی
ویژه  به ایرانی شده روشن توده آن تر، بزرگ آن جامعه ها آن محافل از بيرون در و. رود نمی حمله

 ساله 20 این که موضعی نوبر هاي ميوه از من منظور است این. اند کرده پيدا اي تازه دید ها آن جوانان،
 که کلی نتيجه یک. ایستادند اسالمی جمهوري و راست و چپ ارتجاعی موج برابر در و گرفتند کسانی

 رايب اینکه از تر مهم حکومت، شکل از تر مهم ما براي امروز که بود این شد گرفته نوشته این از
 هم با دمکراتيک نهادهاي و ها ارزش از دفاع براي که است این پادشاهی، یا کنيم مبارزه جمهوري

 اگر اینکه براي. باشد باید دموکراسی نگهداري و دیکتاتوري از جلوگيري براي ما مبارزه. بشویم متحد
 را خودشان ناشایستگی سند بکنند توافق هم با حياتی مسائل این سر بر نتوانند ایران سياسی نيروهاي

 هاي گرایش با که اند آورده وجود به( پهلوي زبان بهـ  وایویی) خالئی یک و اند داده ایران مردم به
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 از جمهوري، در چه پادشاهی رژیم یک در چه اقتدارگرایانه هاي گرایش این. شد خواهد پُر اقتدارگرانه
 واپس ،یماندگ عقب بليه دچار دوباره را سياست و کرد خواهند استفاده سياسی( وایوي) خالء این

 برنامه و جمهوري یا پادشاهی به اعتقاد عين در ما که است این مهم. کرد خواهند استبداد و ماندگی
 نهادهاي و ها ارزش یعنی شد، اش صحبت که بازي قواعد آن روي بتوانيم راست، یا چپ سياسی

 در چه چپ در چه استبدادي، هاي گرایش مقابل در صف یک در تنه یک. کنيم توافق هم با دمکراتيک
 برقراري. نياوریم ابرو به خم کُشی شخصيت از حمالت از بایستيم، اسالمی، جمهوري در چه و راست

. بياید بيرون ما گذشته وضع این از که هایی گروه و افراد به دارد نياز دموکراسی نگهداري و دموکراسی
 در فتاده او در من و من در او سعدي قول به که داشتيم اي دهپراکن هاي گروه و افراد گذشته در

 کمتر نه ولی. خواهند می دموکراسی ایران مردم. بودند بازنده همه هم پایان در و بودند افتاده یکدیگر
 نيروهاي همگرایی با یا کرد برقرار شود می زور با یا را امنيت و نظم. خواهند می امنيت و نظم آن، از

 پُر را خالی جاي زورگویی ناچار بياوریم وجود به را همگرایی این نتوانيم ما اگر. مخالف و متفاوت
 بيش مدت کوتاه در الاقل یا دموکراسی درجه به اقالً را امنيت و نظم آن مردم اینکه براي. کرد خواهد

 فقط. است کار در هم دموکراسی از دفاع توانایی که ببينند خواهند می مردم. دارند الزم دموکراسی از
 فضاي یک در کسانی هنوز که بينيم می ما ولی. نيست کافی دموکراسی ستایش و دموکراسی از دفاع

 دشنام اند توانسته فقط تبعيدي گذراي محض بينوایی این در که است بيشتر دهه دو بيمارگونه، دشمنی
 که هست هنوز وقت. تاس يدهفرارس ها ینا شخصیـ  تراژدي آخر پرده دیگر و بپراکنند دشمنی و

 سياست و متوسط طبقه سياست ميانه، سياست ایران، سياست اصلی جریان این به همه بپيوندیم
 بایستيم، حمالت برابر در گفتم، که طور همان که است این مستلزم این و. یافته توسعه و امروزي

. بکند را ودشخ کار درست سخن که است رسيده آن زمان چون. است اثر بی دیگر کُشی شخصيت
 . بود گفته هوگو ویکتور کنم می گمان چنانکه رسيده زمانش که است اي ایده این

 سپاسگزارم شما از همایون، آقايـ  مُهري حسين. 

 مُهري حسينـ  ایران صداي رادیو

 2003آوریل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهانی رویدادهای بر ایرانی نگرش
 

o نگرش بر است نقدي حقيقت در که نوشتند اي همقال همایون داریوش آقايـ  مُهري حسين 
 فکري کانون بزرگ بخش در را ملی منافع آنکه يجا به نگرش این. جهانی رویدادهاي بر ایرانی
 براي کند می دلسوزي جهان، هاي خلق براي کند می دلسوزي نمونه عنوان به بدهد، قرار خودش

 . فلسطينيان

o هاي راهنمایی به ما مردم 1320 سال از: که ویسندن می خودشان تحقيق این در همایون آقاي 
 دیگران فکر به اول که شدند دار وظيفه بودند مسکو هاي سياست از ملهم که جدید روشنفکران

 و بکوبند را امپریاليست نيروهاي کنند؛ تقویت جهانی عرصه در را مترقی نيروهاي باشند؛
 از را عمومی افکار که دانستند وظيفه خود يبرا نگرش، نوع این گرایش، این شمار یب هاي رسانه
 عادت ما مردم از بسياري ها رسانه این راهنمایی به. برهانند امپریاليست از مترقی شناسی باز رنج

 به ربطی که آنجا در و بگيرند پرشور موضع یا ایستار نداشت ها آن به ربطی که مسائلی در کردند
 . باشند «مترقی» طرف فکر به نخودشا سود رعایت يجا به یافت می ایران

o جهان مظلومان از که شد این پس آن از ما اخالقی وظيفه: گویند می نوشتار این در همایون آقاي 
 آن را خود ميل به ما روشنفکري جامعه که دارند درجاتی البته مظلومان ولی کنيم پشتيبانی
 که مظلوميتی جدول در نيست، مالک شان مظلوميت ابعاد یا ایران از ها آن فاصله و کند می تعيين
 شوند می برده پایين دارند منظمطور  به که بلوچستان مردم نمونه عنوان به دارد، روشنفکري جامعه

 آفریقایی هزار صد از فلسطينی یک خون و افتند می ها عراقی از تر پایين بسيار هاي ردیف در
 در که فلسطينی پسربچه یک یا ،ذردگ یدرم بيمارستان در که عراقی کودک یک است؛ تر رنگين

 صد روزي تا افتد می تر گران کشور روشنفکران بيدار وجدان بر شود می کشته خيابانی تيراندازي
 . شوند می افزوده و افسرده ها خيابان در ایران بزرگ شهرهاي در که خيابانی کودک
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o دهند می توضيح اند ناميده ایرانی نگرش آن را که پدیده این باب در همایون آقاي . 

 

***** 

 شما بر درود سوئيس، در همایون داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين 
 شما بر همایون ـ درود

 کيهان در است منتشرشده شما از دیگري تازه نوشتار همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 که نوشتاري. است «جهانی رویدادهاي به ایرانی نگرش» آن عنوان که لندن چاپ
 دقيقاً که بفرمائيد. است ضرورت یک ها ایرانی از کدام هر براي آن اندنخو یراست به

  چيست؟ جهانی رویدادهاي به ایرانی نگرش از منظورتان

 ناگزیریم ما را امور ترین بدیهی که است این ما زندگی و ما روزگار هاي شگفتی از همایون ـ یکی
 گشادگی مایع گذاریم می آن روي به گشتان و کنيم می کشف را بدیهی امر این وقتی و بکنيم کشف
 که بدیهی امور این از یکی. ایم شده روبرو اي سابقه بی و تازه یکل به چيز یک با انگار و شود می ها چشم
 . جهانی رویدادهاي به است ایرانی نگرش این شود می کشف دارد حاال

 ما خود به مربوط دقيقاً که اتفاقی د،افت می ما براي اتفاقی یک وقتی کدام هر مان روزانه زندگی در ما
. چيست رویداد این در ما زیان و سود که است این آید می پيش ما براي که مطلبی اولين نيست، هم

 به است ممکن آن کجاي بزند، آسيب ما به است ممکن آن کجاي شود، می مربوط ما به آن کجاي
 روشنفکري دست به که افتد می اتفاق ما انهروز زندگی در روز هر که موضوع این ولی. بخورد ما درد

 خود مثل شد واژگونه و شد وکوله کج صورتی به شمسی، 20 دهه و ميالدي 40 دهه از ایران جامعه
 را اسمش شود می که هستيم روبرو اي پدیده یک با سالی 40 حدود در ما که روشنفکري، آن جامعه
 ما ملی زیان و سود آن در که است نگرشی ورمنظ. جهانی رویدادهاي به غيرایرانی نگرش گذاشت
 روشنفکري آن جامعه چشم از را جهانی رویدادهاي ما. دارند اهميت دیگري عوامل بلکه، ندارد نقشی
 ما گوش در که هایی ارزش به بسته بلکه دارند ما کشور براي ملی زیان و سود اینکه به بسته نه البته،
 ناشی البته وارونگی و شگفتی این. داریم می نظر در و کنيم می قضاوت اند نشانده ما زبان بر و اند کرده

 در است تجدد فرایند واژگونگی از ناشی خود که است روشنفکري جامعه واژگونگی و وارونگی از
 و یمدرآورد اسالمی جمهوري از سر تازه تجدد براي تالش دهه هشت از بعد ما. ایران گذشته صدسال
 در جمله از است، کرده جلوه و است داشته تظاهر ما زندگی شئون همه در غيرعادي حالت این خب،
 نگاه در است، داشته ایران تجدد واژگونگی در بزرگی بسيار نقش خب که ما روشنفکري جامعه

 . اسالمی انقالب آستانه در ایرانی جامعه کردن گمراه در و است، داشته تجدد مسئله به ما شکسته

 المللی بين اوضاع به ایرانی غير دید این است، مقاله این موردنظر که ژگونگیوا این عوارض از یکی
 روبرو انگلستان و شوروي نيروهاي هجوم با ما ميالدي چهل دهه از کردم، عرض که طور همان. است
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 گشاده خيلی اقدامات آن لنين اینکه از بعد شوروي و بود منفور ایران در هميشه انگلستان خب. شدیم
 درجه یک از آمد سرخ ارتش وقتی. کرد پيدا ایران در محبوبيتی داد، ایران به امتيازاتی و کرده دستانه

 این سرخ ارتش هاي پيروزي با. بود برخوردار جمعيت از وسيعی نسبتاً هاي الیه نزد محبوبيتی
 که هایی سازمان یا توده حزب به پيوستند گروه گروه روشنفکران و رفت تر باال خيلی طبعاً محبوبيت

 مُد این کم کم و. اصطالح به همراهان جزو یا درآمدند هوادارانش جزو یا بود داده تشکيل توده حزب
 جنگ، پایان از پس بالفاصله هم ها شوروي. شوروي هاي نظرگاه یا شوروي از هواداري شد عمومی

 خيلی هاي فرمول و. سمامپریالي اردوي و ترقی و سوسياليسم اردوي: کردند تقسيم اردو دو به را دنيا
 حزب و. بکنند تقسيم را جهانی عرصه نيک و بد ها آن اساس بر که دادند مردم به را آسانی و راحت
 این توانست یآسان به بود يداکردهپ سياسی بحث بر که تسلطی با و شمارش یب نشریات با هم توده

 همين از را دنيا آگاه ایرانيان بيشتر طبعاً و بگرداند چيره ایرانيان اذهان بر را مسکو ساخت معيارهاي
 و دیکتاتوري و جنگ امپریاليستیِ اردوي و دموکراسی و آزادي و ترقی و سوسياليسم اردوي دریچه

 داشتند فاشيسم بر پيروزي بر را سهم ترین بزرگ که متفقين نيروهاي که شد طوري. دیدند فاشيسم،
 پایان از پيش خيلی و جنگ پایان فرداي همان   از که شوروي و فاشيسم نيروهاي به شدند تبدیل
 در را ایران استان سه دو حتی و گرفتن، خاوري اروپاي در را پيرامونش هاي سرزمين کرد شروع جنگ،
 و دوستی سوسياليسم و صلح الگوي شد این ها، آن تجزیه براي کردن کوشش و داشتن نگه اِشغال

 و موضوع این شد تقویت ویتنام جنگ در و آمد پيش مویتنا جنگ خب البته بعد. ها صحبت جور ینا
 ایران براي که آنچه از نظر صرف را جهانی مسائل که کردند عادت ایرانيان تر آگاه گروه این کم کم

 سوسياليسم اردوي و مترقی نظرگاه این از بکند، پيدا توانست می ملی منافع براي که معنایی به داشت
 جایی تا و موضوع این شد طبيعی خيلی و بکنند نگاه ریاليسمامپ اردوي و دموکراسی و صلح
 و صلح و سوسياليسم اردوي سود به ولی بود ایرانی سود به رویدادي اگر که برود پيش توانست می

 جامعه بر یانگرا چپ که تسلطی با. بکند دفاع رویداد آن از کرد نمی جرأت کسی بود، نمی دموکراسی
 يداکردهپ ایرانی آگاه نيمه و آگاه توده بر روشنفکري جامعه که تسلطی و بودند يداکردهپ روشنفکري

 دو از بيش که امروز و. ماند باقی ذهنی عادت این و ماند، باقی حالت و رسم این هم بعد به آن از. بود
 در را هایش نمونه و هستيم روبرو هایش پيامد با بيشتري شدت به هنوز گذرد می شوروي سقوط از دهه
 مطرح جهان در مترقی نيروهاي از دفاع موضوع ها روز آن اگر منتها. بينيم می روشنفکري جامعهاین 
 این. گرفتند یبرم در زیمبابوه امثال را آفریقاي هاي دیکتاتوري ترین بد گاهی مترقی نيروهاي این بود،
 را ها آن ایران يروشنفکر جامعه و رفتند می بشمار مترقی نيروهاي جزو بودند می شوروي هوادار چون

 . کردند می ستایش

 را ایرانی غير نگرش این و روحيه این بقایاي و ها نشانه ما است شده تمام ها حرف این همه که امروز
 ما مرزهاي به بسيار جهان مهم رویدادهاي اینکه سبب به بينيم می بيشتري خيلی شدت به جهان در
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 روبرو ایرانی غير نگرش این از اي زننده خيلی هاي هجلو با ما حاال و هميشه از اند شده تر نزدیک
 چه هر و بودند چه هر کنيم، دفاع ها آن از بودیم موظف ما که را مترقی نيروهاي جاي. هستيم

 ميان از شوروي اینکه. است گرفته مظلوم فعالً را ها آن جاي بودند می ما زیان به اگر احياناً و گفتند می
 در مظلوم که ییجا به توجه با خب ولی است افتاده مُد از مترقی نيروهاي هدربار تبليغات این و رفت

 زاري و زدن سينه و سر به براي ما ملت که آمادگی و گرایش این و دارد ایران عاشورایی فرهنگ
 ما ملت که گرایشی این به توجه با جاري کردن، دیدگان از اشک آید می مظلوم از اسم تا و کردن
 جریان این و روشنفکري جماعت این و است تر مؤثر خيلی مظلوم به کردن رهاشا حاال دارد،

 واقعاً حاال ها، ملت یا افراد اي پاره مظلوميت بر به نهادن انگشت با تواند می راحت خيلی روشنفکري
 کردم عرض باز. بکند خودش هاي نظرگاه متوجه را عمومی افکار که بکند سعی خير، یا هستند مظلوم

 . چيست ما براي معنایش و دارد چه ایران ملت براي ها رویداد این اینکه به توجه بی

 به حقيقت در که چپ روشنفکران به شما نگاه نقد این همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 هاي مصداق حتماً کرد پيدا تسري گذشته هاي دهه در هم ما يهنانم هم از بسياري
 این که است این کردید اشاره آن به شما که ها مصداق آن از یکی. دارد بسياري

 تأثر ابراز قدر آن و کنند می زاري گریه قدر آن فلسطينی کودک یک براي روشنفکران
 و پایين دارند منظمطور  به که بلوچستان مردم درباره را احساس همين ولی کنند می

 . ندارند شوند می برده تر پایين

 دنيا خب کنيم دفاع دنيا در ها مظلوم و ها مترقی از هک شد قرار چون ما. است طور ينهمهمایون ـ 
 گنجایش هم انسان ذهن چون نتيجه در و است دنيا از کوچکی جزو یک ایران و است وسيع بسيار

 این منتها. دنياست در که بدبختی این همه يسو به رود می ما هاي دلسوزي بيشتر دارد محدودي
 ما که یکدلی و بخوریم ها بدبختی این براي باید ما که اندوهی ميزان و ما با را نسبتش و را ها بدبختی

 و. دارد را خودش معيارهاي و کند می تعيين روشنفکري این جامعه این را بدهيم، نشان ها آن به باید
 ملت روي که تأثيري یا و ایران ملت هاي بدبختی نزدیکی و دوري به ربطی وجه يچه به ها معيار این

 باشد ایران آنکه از بيش روشنفکري این جامعه نظر از موضوع اینکه براي ندارند هالبت دارد ایران
 است گذرانده آمریکا با شدید دشمنی در را گذشته ساله 55 روشنفکري این جامعه. واقع در آمریکاست

 بوده بد است کرده آمریکا که آنچه و است بوده آمریکا جبهه مقابل طرف در سرد جنگ دوران در و
 است مانده آمریکا و است رفته بين از شوروي حاال است، بوده خوب است کرده شوروي آنچه و است

 . اند داشته آمریکا از سال 50 آن در که بيزاري بر شده افزوده آمریکا از گرفتن انتقام و

 جاي و نقش المللی بين تحوالت در روشنفکري این جامعه براي اساسی مسئله که بينيم می امروز
 بدبختی جغرافياي این در که ها کشور از اي پاره دليل همين به. ایران ملت جاي و نقش نه استآمریک

 با تناسب از خارج خيلی کنند، می اشغال اي برجسته بسيار جاي دارند الویت ما براي که مظلوميت و
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 تنها نه نبلوچستا بله زدید، مثال را بلوچستان شما چون حاال مثالً. مظلوميت و بدبختی معيارهاي
. برند می بين از را استان این دارند منظم طور به بلکه اسالمی، رژیم در است شده داشته نگه محروم
 مردم این کردن محروم طریق از ها این و رود نمی ها شيعه بار زیر و است سنّی استان این اینکه براي
 تمام در بلوچ سردار یک .خودشان شهري پایين و خودشان شهري متوسط مقامات به یافتن راه از

 به ها این گذارند نمی و خواندن درس از ها این کردن محروم طریق از و. شود نمی پيدا بلوچستان
 ها این و برند می بين از سيستماتيک و منظمطور  به دارند را ها این. نفري چند ياستثنا به بروند دانشگاه
 روز هر این... شوند می به قاچاق آوردن روي به مجبور یا و کنند می فرار یا کنند می مهاجرت یا اجباراً
 یک ببينيد، را روشنفکري جریان این اي شبکه هاي نوشته و مقاالت شما ولی است جریان در آنجا در

 روز هر و شود می منتشر مقاالت عراق ملت بدبختی به راجع روز هر ولی. نيست بلوچستان به اشاره
 دچار تازه ها عراقی اگر. چيست معيار که نيست معلوم هيچ و ریزند، می ها عراقی بدبختی براي اشک

 سال 25 آن به هم اشاره یک و کشند می بدبختی است سال 25 ها بلوچ اند شده ها بدبختی و مشکالت
. شود می کشته خيابان تيراندازي در فلسطينی بچه یک خب که بکنيد فرض مثالً یا. نيست

 خون غرق ایران مترقی روشنفکري جریان هاي دل تمام و دهند می اننش را این صدبار ها تلویزیون
 اضافه خيابانی هاي بچه به تا دویست تا صد ایران در که بينيم می روز هر ولی رویداد این از شود می
 کسی اصالً ميرند، می ها این از چقدر و دارند زندگی چه و آید می سرشان بالهایی چه ها این و شود می
 از اي عده ها فلسطينی حاال و جنگند می ها فلسطينی با ها اسرائيلی بکنيد فرض یا. نيست طلبم این یاد
 را مسلح افراد و کنند می خراب را ها آن و ها آن خانه به ریزند می هم ها اسرائيلی و کشند می را ها آن
 مثالً ولی است انجه اتفاق ترین مهم این شوند می کشته هم يرنظامیغ چند زدوخوردها در و کشند می
 قصابی را همسایه همسایه شوند، می کشته نفر هزار 800 پيش، سال 9 همين ،1994 در رواندا در
 که روشنفکري جامعه در این نيست نفر یک دهد می اسلحه ها آن به هم فرانسه دولت و کند، می

 یک در فلسطينی یک اگر ولی بکند مطلب این به اي اشاره اصالً یا کند بلند اعتراض به صدایی
 ها، تناسبی بی این. افتد می اتفاقاتی چه که نيست معلوم بشود کشته اسرائيلی سرباز یک تير با شهري
 اندازه این خود و ها تناسبی بی این خود رسيم، می آن به داریم اآلن که ملی منافع از نظر صرف حاال
 . مواقع این در تماس موردنظر که را واژگونگی این دهد می نشان ها داشتن نگه

 جریان این بر اثرهایی چه سپتامبر 11 که بفرمایيد همایون، آقايـ  مُهري حسين 
  گذاشت؟ روشنفکري

 و آفریقا در آنوقت تا اگر یعنی. ایران پيرامون به آورد را مهم جهانی رویدادهاي سپتامبر 11همایون ـ 
 دفاع ها مظلوم و ها مترقی آن از ما و بود فایده بی ها درگيري دنيا دیگر جاهاي در و فلسطين در
 عراق به آمریکا حمله بعد سال دو و افغانستان به آمریکا حمله با کنيم، دفاع بودیم موظف و کردیم می

 و نزدیکی در را آمریکا روشنفکري این جامعه اینکه براي. شد حاد بسيار مسئله و شدیم روبرو
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 بودن غيرعادي این که بود ها رویداد این در اتفاقاً و. شد تحریک احساسات و کشيد خودش همسایگی
 و عراق به آمریکا حمله در چون چرا؟. شد آشکار بيشتر جهانی رویدادهاي به روشنفکران این نگرش

 یک حقيقتاً که بودند طالبان افغانستان در. شد برطرف ایران پيرامون از بزرگ خطر دو افغانستان به
 سال چند و بود ها آن تهدید زیر هم ایران و کردند می خراب داشتند را منطقه همه و بودند سرطانی

 ها این را ها ایرانی از نفري 80 یک اینکه براي شود کشيده جنگ به بود نزدیک کار که بود پيش
 جنگ يسو به و شد مستقر افغانستان مرز در پاسداران سپاه و کردند قصابی شریف مزار در و گرفتند

 هم اسالمی جمهوري خود سرانجام که معنا بی و هدف بی و بيهوده يقدر به جنگ البته رفت، می
 براي فقط و آمدند ها آمریکایی و. افغانستان در بود بحرانی چنان ولی گرفت را جلویش و شد متوجه
 بدهکار کسی به سپاسگزاري هيچ شما و نداشت ایران ملی منافع به ربطی وجه يچه به و خودشان نفع

 مقدار به حال هر به سرطان این و بردند ميان از را طالبان و آمدند خودشان کار براي ولی. نيستيد
 دموکراسی با مختصري که اي جامعه یک دارد اندک اندک افغانستان در حاال و شد کن ریشه زیاد خيلی

 نممغت ایران براي که آید می وجود به شد، خواهد کم کم عادي کشور یک و کرد، خواهد پيدا سروکار
 روشنفکري جریان این هاي حساب در وجه يچه به این ولی. طالبان با مقایسه در اي همسایه چنان است
 آینده و ایران ملی امنيت و ایران ملت اینکه و افغانستان به آمریکا حمله از ایران اینکه نداشت جاي
 ها بمب زیر افغانی کودکان و زنان اینکه به راجع همه و نيامد حساب به اصالً است، مانده مصون ایران

 حمله آنجا به افغانستان گاز براي ها آمریکایی و اند، کرده ویران را افغانستان ها آمریکایی و رفتند بين از
 ندیدم من بار یک که شد موضوعات این به پرداختن صرف مطالبشان نشریات این بيشتر... و اند کرده
 حال هر به خب که دارد معنایی چه ایران براي سياسی نظر از رویداد این که بکنند اشاره که جایی

 باشد ایران اطراف در اگر بخصوص آزادي، يسو به حرکتی هر و کند می ضعيف را اسالمی جمهوري
 همسایه یک ما که است ایران سود به این چقدر استراتژیک نظر از و است، اسالمی جمهوري ضرر به

 و اوضاع شد تر بد بسيار که رسيد عراق نوبت بعد. طالبان و نالد بن و القاعده تا باشيم داشته عادي
 بسيار امر دو که شد برانگيخته آمریکا ضد بر يقدر به روشنفکري جریان این در عمومی احساسات

 که حسين صدام رژیم این و است شده حمله او به که عراق این که بود این یکی. رفت ها یاد از ساده
 کرد، تجاوز ایران به و جنگيد ایران با 1988 تا 1980 از که است رژیمی مانه   این است، شده سرنگون

 هنوز که کرد ویران را ایران استان 6 کرد، معلول یا کرد زخمی یا کُشت یا را ایرانی ميليون یک اقالً
 روي بر یشيميای گاز و کرد، وارد زیان ایران به دالر ميليارد ها صد و برجاست، ها ویرانی از اي پاره آثار

 ایران در شيميایی اصطالح به ها هزار با ما هنوز و زد، ایران شهرهاي به موشک و ریخت، ها ایرانی
 عراق با ما رابطه گوشه یک این شدند، زخمی و دیدند آسيب ها بمب این از که کسانی داریم، سروکار

 بود افتاده اتفاق ینا دنيا دیگر جاي هر که کردند سرنگون را رژیمی چنين ها آمریکایی و بود
 چنين که رژیم این از را مردم انتقام و آمد کسی یک باالخره که بودند گرفته جشن روشنفکرانش
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 زمانی چنان سال 15 است، نگذشته قدر آن حاال تا 1988 از. گرفت بود کرده ایران به آشکاري تجاوز
 روشنفکران این هاي حساب در ولی را، جنگ دوران آن باشد کرده فراموش ما ملت که نيست

 آینده. بود ایران آینده نيامد حساب به و شد فراموش که دومی موضوع. نيست وارد وجه يچه به
 ما نباید( مسوپوتانيا ها یونانی قول به یا رودان ميان یا النهرین بين) عراق. بود ایران ژئواستراتژیک

. است بوده ایران خاک به مکرر تحمال خواستگاه پيش سال 2200 از سرزمين این که کنيم فراموش
 آن خب و. شدند ظاهر( رودان ميان) عراق در هایش لژیون با کراسوس اشکانی دوره در بار اولين یعنی
 غربی مرز این از ما به بعد آن از. شد کشته کراسوس و یافت پایان ایران پيروزي به برخورد اولين

 خود باالخره بعد بودند، ها عثمانی بعد سال، 800 نزدیک بودند ها یونانی. ایم شده تهدید هميشه
 کمترین اینکه بدون باز ها آمریکایی. کردند تمام پيش سال 15 را جنگ آخرین و بودند ها عراقی
 عراق چون هميشه، براي را خطر این و آمدند خودشان کار براي باشند داشته ما ملی منافع به توجهی
 شوخی. کردند حل را ایران استراتژیک مشکل بکند، دیدته را ما که کشوري آن شد نخواهد دیگر
 این ولی کنيم، فراموش نيستيم انتقام اهل ما حاال گویيم می ما گرفتن، را جنگ آن انتقام حاال. نيست
 عراق با تسليحاتی مسابقه یک وارد نيست الزم ما که معنا این به. دارد نگرفتنی اندازه آثار موضوع
 1958 در عراق در وقتی از. ایم بوده تسليحاتی مسابقه درگير عراق با يالديم 50 دهه از ما. بشویم
 دائماً عراق بيم از کردن، مسلح را عراق کردند شروع ها روس شد، شوروي به متمایل و شد انقالب
 تهدید با مقابله ها، سالح آخرین به ایران دندان تا شدن مسلح این دليل بيشترین و خریدیم اسلحه
 کردند که کاري این با ها آمریکایی امروز و. کار این براي کردیم خرج ما ها ميليارد ها ميليارد. بود عراق

 گرفتنی اندازه اش سودمندي اصالً این. کردند آزاد عراق با تسليحاتی مسابقه یک هاي هزینه از را ما
 غارت مسئله که بينيم می رویدادي چنين به ایرانی غير دید این با ما همه ینا با. ایران براي نيست
 ولی. است غریبی چيز ادعا این که کردند ها آمریکایی خود گویند می که است مهم عراق هاي موزه
 عراقی بچه و کردند غارت و ریختند ها عراقی خود که بيمارستان فالن در چون که است این مسئله
 . شده برطرف ایران از سال 2200 از بعد که استراتژیکی خطر این اینکه نه است مهم این و است مرده

 حتی که المللی بين اوضاع به داریم ایرانی غير دید یک ما که رسم می نتيجه این به من که اینجاست
 باید یيمبگو آن برخالف سخنی یک اگر ما و است محترم و است تر مهم این باشد ما زیان به اگر

 خب و بکنند تقبيح را ما روشنفکران این مبادا يم،بکن رفتار باید احتياط با سخن، این از باشيم شرمسار
 را راستش و بکند جرأت و بشود روبرو ها واقعيت با باید می انسان که رسد می زمانی یک حال هر به

 جامعه در دوستان این به که بود این مقاله این نوشتن از من منظور. است حاال زمان، آن و بگوید
 از مترقيان، از و مظلومان از. هست ملی منافع نام به دنيا در هم يچيز یک که بشوم یادآور روشنفکري

 ما کنند می روز هر دارند دنيا هاي ملت تمام که آنچه یعنی. است تر مهم مترقی و سوسياليسم اردوي
 ما. بکنيم دفاع خودمان ملی منافع از که داریم حق هم ما. یگاه گاه بکنيم عمل که هستيم سزاوار هم
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 کی است مترقی کی اینکه نه. بکنيم نگاه مان ملی منافع دریچه از جهان اوضاع به که مداری حق هم
 به کمر که دنيا هاي ملت همه ميان از نيستيم موظف هم ما و نيست کم جهان در مظلوم است. مظلوم
 هک امکاناتی با ما و است تر محروم همه از اآلن ما خود ملت که حالی در. ببندیم مظلومان از دفاع
 فلسطين غصه و بگذاریم را خودمان بدبختی ما آنوقت. نيستيم وضعی چنين شایسته واقعاً داریم،

 . است آور شگفت حقيقتاً این بخوریم، طالبان غصه بخوریم، عراق غصه بخوریم،
 نيست باورکردنی این کردند. تظاهرات حسين صدام سود به رفتند محترم، روشنفکران این پاریس در
 ميليارد 8 از فرانسه. دارند را خودشان نظرات و دارند را خودشان منافع ها فرانسوي. ستا درست ولی
 اینکه براي بکنند تقبيح را آمریکا که دارند حق ها این. کرد می دفاع عراق در نفتی قرارداد دالر

 را ها آلمان یا ها فرانسوي هاي حرف که هستيم موظف ما آیا ولی. است کار در خودشان مالحظات
 گفته صراحت به بایست می که است هایی حرف این خب ندارد؟ ما به ربطی اصالً که بکنيم تکرار
 . شد می
 

 سپاسگزارم بسيار بسيار شما از همایون، آقاي جنابـ  مُهري حسين . 
 شما بر همایون ـ درود

 مُهري حسينـ  ایران صداي رادیو
  2003 نوامبر 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسالمی انقالب سالگرد پنجمین و بیست
 

 شما بر درود همایون داریوش آقاي جنابـ  مُهري حسين  
 شما بر همایون ـ درود

 چند خواستم می اسالمی انقالب سالروز به مناسبت همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 تکراري پرسش اینکه با شد؟ انقالب چرا اینکه، نخست. کنم مطرح شما با پرسش
 . است

 تواند، نمی حکومت و خواهند نمی مردم که یهنگام که گوید می لنين، دارد تعریفی یک همایون ـ
 از ناشی که خواستند می تغييراتی مردم پيش سال شش وپنج يستب. آید می پيش انقالبی موقعيت
 و اقتصادي سریع خيلی هاي پيشرفت. بود کرده فراهم پادشاهی حکومت که بود هایی پيشرفت
 متوسط طبقه این و آورد وجود به ایران تاریخ در سابقه بی و بزرگ بسيار متوسط طبقه یک که اجتماعی
 حکومت در تازه هاي چهره و خواست می سياسی هاي آزادي و بود عمومی امور در مشارکت خواستار

 حکومت ولی خواست، می حکومت در را خودش شرکت و خواست می تازه هاي سياست خواست، می
 این که بود ها سال و. شد پيدا انقالبی موقعيت آن نتيجه در و. لنين قول به توانست نمی و نبود حاضر
 . شد می تر حاد و شد می تر شدید داشت وضع

 را مفهوم این است؟ چيزي چگونه انقالب شما دید از همایون، آقايـ  مُهري حسين 
  است؟ بد است، خوب انقالب کنيد؟ می تعریف چگونه

 آخرالزمانی معناي و. کرد پيدا ایدئولوژیک معناي فرانسه در هيجدهم سده پایان از همایون ـ انقالب
 به داشت، سابقه جا همه در از پيش که حاکم نظام تغيير حکومت، تغيير که صورت این به. کرد پيدا
 بشود، یروروز باید فرهنگ و سياسی نظام بر عالوه اجتماعی، نظام سرتاسر که شد تلقی مفهوم این

 و معنا این به انقالب. بشود ساخته شده اندیشه پيش طرح یک مطابق نو از و بشود ویران باید جامعه
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 از آن پس که دیگر انقالبات همه بر را خودش مُهر و است هيجدهمی سده پایان پدیده یک مفهوم
 ودب اندوخته فرانسه انقالب از که هایی تجربه برگرد را خودش نظریات سرتاسر مارکس. گذاشت آمد
. است مارکس فرانسه انقالب مفسران ترین عميق از یکی و انگلستان صنعتی انقالب از البته و کرد بنا
 بشري تاریخ بار مصيبت هاي پدیده از یکی و شد تکرار جا هر و در همه براي شد اي نمونه الگو این و

 شد کشيده بيستم و نوزدهم قرن در که هيجدهمی قرن پایان انقالب فرانسوي، الگوي انقالب. است
 براي صالحيتشان در که کسانی از کوچک گروه یک اینکه براي انجاميد باري مصيبت نتایج به جا همه

 بلکه بگيرد، دست در را ها نيرو همه باید تنها نه که بود معتقد بود بسيار تردید جاي کشورداري
 يجا به و ببرد ميان از و بشکند را کهن ساختارهاي و بریزد هم در را جامعه سراسر باید می گفت می
 جانشينان که ها اسالمی البته و گرفتند را دنبالش ها کمونيست. بکند بنا اي تازه ساختارهاي ها آن

 جاهاي در شدند، موفق ایران در اند، گرفته را دنبالش هم ها آن هستند، ها فاشيست و ها کمونيست
 انقالب ایدئولوژیک، انقالب معنا، این به انقالب. بينيم می که است وضعی و بيش یا کم دیگر

 سخن بسيار که کرد ویران باید می ساختن براي که است این شعارش که انقالبی آخرالزمانی،
. دارد هم دیگر معانی انقالب ولی. است آوري زیان و است منفی پدیده یک مسلماً این است، معنایی بی

 خود در. کردم اشاره که صنعتی انقالب اجتماعی، باتانقال مثالً. است کلی دگرگونی معنی به انقالب
 خوب بسيار نتایج همه که کردیم تجربه را اجتماعی انقالب چهار پهلوي پادشاه دو دست به ما ایران
 نظامی قدرت بود، گرفته را ایران تاریخ سرتاسر که بود فئوداليسم به دادن پایان اش نخستين. داشت
 شاید که ایران تاریخ طول در که بود حجاب از زنان کردن آزاد بعد، ست.شک هم در را ها خان و ایالت
 صورتی به که شد جامعه وارد تنها نه جمعيت از نيمی و است، بيشتر اجتماعی تحول هر از اش اهميت

 تغيير همه مردان و جامعه کل نگرش و فرهنگ و روحيه بلکه خانه، به گرداند برش شود نمی دیگر که
 همگانی آموزش انقالب بود، آموزشی انقالب سوم،. بود مدرنيته جهت در بزرگ بسيار گام یک و کرد
 ها ایرانی درصد 5 شاید بيستم سده آغاز در هنگام آن در که ایران تاریخ در بار نخستين براي که بود

 آن به نرسيدند وقت يچه گرچه قرارداد همگان دسترس در را آموزش بار نخستين براي بودند باسواد
 چهارم انقالب و تر پایين سنين در دستکم. رسد می حد این به ایرانی جامعه دارد دیگر ولی صددرصد
 ها، انقالب ميان در حال هر به. اقتصادي روابط و جامعه سياسی روابط که بود ارضی اصالحات
 انسه،فر انقالب مدل انقالبات ولی. الزم و است خوب هم خيلی که داریم هم اجتماعی هاي انقالب
 . اند داشته منفی بسيار آثار همه ها ینا ایران اسالمی انقالب و چين روسيه،

 قدرت در که شما که است این من بعدي پرسش همایون، آقاي جنابـ  مُهري حسين 
 سخنگوي و بودید، زمان آن مفهوم به اطالعات وزیر آموزگار آقاي کابينه در بودید،
 که بود آور حيرت شما براي یا بدهد رخ نقالبا که کردید می بينی پيش آیا دولت،
  دیدید؟ می دور از آن را هاي طالیه
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 شود می ساخته دارد خيلی مسجد یک، که بود این دیدم، دولت به ورود بدو در من که همایون ـ آنچه
 که بود این نشانه این خب، و. شان ياريبس کردند سرشان چادر ها دانشگاه در دختران دو، و ایران در

 کاري این است سياسی اعتراض یک و ندارد مذهبی جنبه این که بود پيدا چون سياسی، نيروي یک
 و رژیم با مبارزه براي اند کرده پيدا اي تازه وسيله ناراضی جوانان که بود پيدا و کردند، دانشجویان که
 در کردم هم اشاره و. بودم متوجه من. بود روشن ما براي ها این و. بود مذهب از استفاده وسيله آن

 زمستان از شد شروع ها ناآرامی که یوقت بعد! است؟ خبر چه که پرسيدم نگرانی با و دولت هيئت
 انقالب به ها ناآرامی این که کرد نمی فکر هم دیگري کس و کردم نمی فکر البته وجه يچه به ،1356

 باید ما که بکنم پيشنهاد من ینکها و ها ناآرامی این بود جدي اي اندازه تا حال هر به ولی بيانجامد
 آموزش که ارتش از اي ویژه واحدهاي که است بهتر شروع براي و بياوریم وجود به شورش ضد پليس
 را ها شورش این جلوي ها ینا که بدهيم قرار پليس اختيار در را ها ینا هستند وارد ها زمينه این در دارند

 ها، آخوند و بود خمينی و بود مذهب سوي از چالش چون لیو. بود آگاهی و آمادگی حد این تا. بگيرند
 و تهران در که انداخت راه به شورشی خمينی 1342 سال در. بود نظرم در 1342 سابقه هميشه من

 آن در که دیدم من و کشيد خودش دنبال به را بزرگی هاي جمعيت ایران دیگر شهرهاي بسياري
 هنگامی آن و. شکست درهم را شورش آن روز سه عرض رد و ایستاد استوار حکومتی دستگاه هنگام
 ما که کردم می فکر من و 1356 سال از بود تر ضعيف مراتب به اش اقتصادي موقعيت ایران که بود

 تحمل را ها ناآرامی این توانيم می یراحت به اراده آن بودن صورت در که داریم کافی وسایل و امکانات
 در و برود دست از سرعت آن به کار که کردم نمی باور هيچ. بکنيم رمها و بگذرانيم سر از و بکنيم
 عده یک تسليم امکانات همه آن و ثروت آن و قدرت آن با شاهنشاهی عظيم دستگاه ماه شش عرض
 . بشود گرا چپ و آخوند و انقالبی

 خودم من حال هر به. نبودم آگاه هم انقالبی نيروهاي توحش حال عين در و ماندگی عقب عمق از
 خيلی نظر و بود تماس در روشنفکر توده با و بود روشنفکران روزنامه که داشتم را آیندگان روزنامه
 کارشان ایرانی روشنفکران که کردم نمی باور و. ایرانی روشنفکران به نسبت داشتم تري انهنخوشبي

 را ها آن رهبري بلکه بشوند همگام تنها نه قم طالب و بازار هاي حجره شاگرد با که برسد جایی به
 بخوانند نماز ها آخوند سر پشت  و ببينند ماه در را کسی یک چهره که ياورنددرب آنجا از سر بپذیرند و

 که کنم نمی فکر. کردم نمی را تصورش اصالً دیگر را ها ینا. نبودند بلند نماز اصالً کدامشان يچه که
 البته هم ها آخوند به راجع. کشيد خواهد هاییجا چنين به کارشان که کردند می تصور هم ها آن خود
 ها آخوند مذمت در و دادند می هشدار و شناختند می خوب خيلی را ها آخوند من پدر نسل و من پدر

 اصطالح به گروه این اي درجه چنين به که کرد نمی تصور کس يچه باز ولی داشتند بسيار سخنان
 که بدهم پاسخ شما پرسش به باید حقيقتاً نه،. ندبشو مرتکب فجایعی چنين و بکند سقوط روحانی
 رژیم که نبود دليلی اصالً یعنی. حقيقتاً بود ما با هم حق و داشتيم، آمادگی نه بودیم، آگاه نه اصالً
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 در که امکاناتی به توجه با داشتيم رو پيش در ما که نيروهایی و. بکند سقوط سرعت آن به پادشاهی
 نشان 1342 سال در که اي استواري و. آمدند نمی بشمار قابلی چيز بود یحکومت دستگاه و ما اختيار
. بکند آرام را کشور که بود می کافی استواري همان   از بخشی یک اندازه، همان   به نه حتی شد داده
 ها دل در پادشاه و حکومت محبت يقدر به بود گذشته 1342 از که سالی 15 طول در اینکه براي
 نيست بردار شوخی قضيه و هست مقاومت اراده که ببينند مردم که بود کافی همين که بود شده جاگير

 . بکند توانست نمی کس يچه که بود هایی حساب این ولی. شد می تمام کار و

 درست تحليلگران از برخی سخن این که کنيد نمی فکر همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 به هم را درونی اوضاع که بود خارجی عامل و خارجی دست حقيقت در که باشد

  ریخت؟

 و بردارند را پادشاهی رژیم که خواستند می ها آمریکایی که گيرم می این بر را فرض همایون ـ من
 بشود؟ عملی ما خود توسط ها آن خواست که بود الزم آیا ولی. بودند همراه ها آن با هم ها انگليس
 مردم جز و حکومتی، دستگاه ما، خود جز کار این راياج براي عملی وسيله ولی. خواستند ها آن چون
 اداره را ایران و بنشيند تهران در که نداشتيم آمریکایی بریمر پل آقاي یک ما. نداشتند اختيار در ایران
 که هایی اعتصاب تمام. بود ما خود تصميم و ما خود دست به شد چه هر. ببرد انقالب طرف به و بکند
 در کسانی و کردند مداخله و کردند توصيه ها آمریکایی مورد دو در که است تدرس. کردیم ما خود شد

 براي بود می نظر آن به متمایل هم شاه و کردند تأیيد را ها آمریکایی نظر آن متنفذي بسيار افراد دربار،
 تسليم سياست همان   دنبال به و کرد می فرار و داشت اکراه قدرتی با آميخته حل راه هر از شاه اینکه
 را امامی شریف مثالً نه، گفت می شاه اگر که بود طوري حال هر به هم باز ولی است درست این. بود
 خب آورد می را او بشود، اویسی اینکه مثل بود قرار ازهاري يجا به و آورد نمی را ازهاري یا آورد نمی
 اندازه از بيش و ندکن می تکيه اسالمی انقالب در خارجی نقش روي که کسانی. شد می عوض وضع
 لحظه آن در پایين تا باال از این جامعه سرتاسر هستند. زشتی واقعيت سپيدشویی پی در کنند می تکيه

 ندیده را ایرانی زمان آن جامعه مهلک سياسی ضعف ها آن. داد نشان را خودش صفات ترین بد تاریخی
 نظر این با مردم کردن متقاعد با که کنند نمی توجه و کنند می پنهان خارجی توطئه پشت و گيرند می
 و شدند خارجی دست آلت دم از ایرانی روشنفکران ایران پادشاه ایران حکومتی دستگاه ایران ملت که

 ها ینا کار. روي بيایند ها آخوند تا خواست خارجی چون و کردند اجرا و کردند عمل را خارجی سياست
 را ها آخوند اینکه براي شدند متحد هم با دشمنان ع،واق در شدند متحد دادند هم دست به دست همه

 و کردند کوشش دو هر ولی بود یانگرا چپ دشمن حال هر به حکومتی دستگاه چون. کار روي بياورند
 خواهد کجا به القائات این نتيجه که کنند نمی توجه. بياورند را ها آخوند هم با که کارکردند هم با

 مطرح هستند، خودشان تبرئه دنبال اینکه براي نيست مطرح برایشان اصالً و کنند نمی فکر. انجاميد
 مردم در رژیم این با مبارزه اراده دیگر بشود گير يجا ایرانی ذهن در فکر این اگر که برایشان نيست
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 بکنيم تصور ما اگر. است کرده ضعيف تفکر طرز این را مردم اراده از بسياري چنانچه. ماند نخواهند
 کار؛ روي بياورند را نامی خمينی اینکه براي بریزد خيابان به را ایرانی ها ميليون تواند می خارجی که
 و خودش دفاع براي انگشت یک که بکند فلج طوري را حکومتی دستگاه تمام تواند می خارجی اگر

 شتپ را ایران جمعيت عناصر ترین باسواد و ترین روشنفکر تواند می خارجی اگر نکند؛ بلند کشورش
 شود نمی خارجی این با کاري پس خب بکند متحد اجتماعی الیه ترین اندیش تاریک و ترین مرتجع
 با که را هایی عروسک این باید کی که بگيرد تصميم خودش خارجی تا کرد صبر و نشست باید. کرد

 را دنبالش و گویيم یم سخنی یک متأسفانه ما. بردارد اند آمده کار روي ایرانی ها ميليون پشتيبانی
 مسلماً. بود خارجی نقش. کشيد خواهد کجا به اش منطقی نتيجه که نداریم توجه و گيریم نمی

 به و. است مسئله از جزئی نيست مسئله حل راه شاه که نتيجه این به رسيدند دورانی یک در ها خارجی
 به که ردندک سعی هم بعد و. برود خواست می پيش از خودش او ولی. برود که کردند تکليف او

 کف را حقشان و دادند آمریکا سفارت اشغال با را جوابشان هم ها آخوند و بشوند نزدیک ها آخوند
 . گذاشتند دستشان

 در دست نفتی هاي شرکت که، گفته این برابر در فرمایيد یم چه پسـ  مُهري حسين 
 شده یلتبد شاه که بخصوص پرداختند پادشاهی رژیم عليه جهانی تبليغات به هم دست
 حتی و بود شده معروف اوپک عقاب نام به و اوپک پيشتاز اوپک، سخنگوي به بود

 این بود، شاه رژیم مخالف سخت که لوموند روزنامه هاي شماره از یکی هاي سرمقاله
 . اوپک سوار تک: بود

 از نفتی هاي شرکت ولی نداشتند ایران از یخوش دل نفتی هاي شرکت. است درست ها همایون ـ این
. کرد شروع ليبی را نفت بهاي کردن برابر چهار حرکت اینکه براي نداشتند یخوش دل هم ليبی

 هایی قدرت چنين نفتی هاي شرکت آیا ولی. ندارند و نداشتند یخوش دل ها خيلی از نفتی هاي شرکت
 زانو به سادگی این به بشود جهان اي غيرهسته قدرت پنجمين خواست می که حکومتی که دارند
 بود ناتوانی دچار چنان ایران و داشتند قدرتی چنين نفتی هاي شرکت اگر بود، طور ینا اگر ؟ياورنددرب
 که صحبت همه ینا بياندازند، راه به انقالبی چنين ایران در فقط و ایران در صرفاً نفتی هاي شرکت که
 که بود نمی همراه اادع این به سخنان این اگر چيست؟ شد، می دوم ژاپن داشت ایران که کنند می

 چيزي یک شود می دوم ژاپن دارد کشوري وقتی ولی. بود قبول قابل باز شد می دوم ژاپن داشت ایران
 و بشوند متحد نفتی شرکت چهار شود می مگر را جنوبی کره این و. امروز جنوبی کره حدود در است
 حفظ به مصمم حکومت یک رد توانست نمی اثري کمترین تحریکات این تمام! ؟ياورنددرب زانو به

 چنان شدند موفق نفتی هاي شرکت و خارجی هاي قدرت اگر و. باشد داشته کشور حفظ و خودش
 و ایرانی جامعه سياسی مهلک ضعف به برگردیم ناگزیریم ما باز ببخشند زمان آن ایران در تأثيري
 . 1357 سال در ایرانی حکومتی نظام
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 این گذشته سال 25 به نگاهی با که بفرمائيد همایون، داریوش آقايـ  مُهري حسين 
 جامعه رفتار و اندیشه در تأثيرهایی چه و گرفت چه ایران از و داد چه ایران به انقالب
  آورد؟ وجود به ایرانی

. شود می خارج انسان دست از کار سررشته گرفت ایران از اسالمی انقالب آنچه شمردن همایون ـ در
 را ما کشور و. زد آتش را هاشان زندگی. کرد اثر بی و برد بين از را رانيانای نسل دو اسالمی انقالب
 و. بکشد طول سال 50 شاید سال 25 این آثار جبران و. برد عقب سال 25 یندر ا سالی پنجاه دستکم

. برد بين از توانست چه هر را ایرانی خانواده اخالق سطح و اجتماعی شالوده و کشور این زیرساخت
 انقالب گویند می است مشهورـ  بخورند را فرزندانشان تنها نه که دارند این به گرایشی انقالبات
 که بود این داشت فرانسه انقالب که ویژگی یک. آمد فرانسه انقالب از این. خورد می را فرزندانش
 ادند؛د تلفات کمتر ها آخوند اسالمی انقالب درـ  هم دیگر انقالب در ماند این و خورد را فرزندانش

. دارد هم دیگري گرایش انقالب ولی. خوردند بقيه از توانستند چه هر ولی خوردند را همدیگر کمتر
 است بوده این سال 25 این در بودیم شاهدش ایران در ما که آنچه و. خورد می هم را پدرانش انقالب

 و گذاشت انبني که مکتبی و هایش اندیشه تا باشد خمينی که گرفته انقالب اصلی پدر از که
 طرف از شد استقبال باز آغوش با قبالً که بکنند تحميل خواهند می حاال ایران در که را اش بينی جهان
 و برد بين از را ایرانيان از نسل دو انقالب که است درست. هستند انقالب تلفات همه ها این مردم،
 حال عين در ولی گسيخت هم زا را اجتماعی شالوده و برد بين از کشور را زیرساخت که است درست
 داشت ایرانی ذهن در مذهب که تسلطی حتی و خودش اصلی پيام و بود ایستاده او بر که را آنچه

. است واقعی انقالب یک بابت این از اسالمی انقالب. کرد متزلزل شدت به و برد بين از همه را ها ینا
 ولی بودیم پویایی جامعه یک ما اسالمی بانقال از پيش. است کرده دگرگون را این جامعه سراپا یعنی
 جامعه البته جهاتی یک از ما سال 25 از بعد ولی مذهبی ایدئولوژي به شدن تسليم آماده شدت به

 ترین سرزنده از یکی است يداشدهپ امروزي ایرانی فکر در که جوششی جهت از ولی. نيستيم پویایی
 سکوالریزم راه به را ایرانی جامعه انقالب. مآئي می بشمار جغرافيایی منطقه آن همه هاي ملت

 در روشنفکرانویژه  به و مردم توده ایران تاریخ در بار نخستين براي. انداخت( گرائی عرفی)
 ناحيه از و باال از شد کوشش زمينه این در آنچه قبالً. اند شده گرایی عرفی دار پرچم شان پيشاپيش
 بينی جهان تحميل در باال آن. اند شده عوض ها نقش که نيمبي می اسالمی انقالب در ولی بود حکومت
 در امروز ایران. اند شده گرا عرفی و اند کرده آزاد را خودشان مردم پایين در و کوشد می و است مذهبی
 موقعيت این وـ  همه از بيش هستند معروف اسالمی کشورهاي نام به که کشورهایی همه ميان
 همه از بيش و همه از پيش. است تر پيشـ  گرا عرفی رسماً ترکيه شورک از حتی است یکتایی یکل به

 دیگر انقالب این اثر بر ایرانی جامعه در ما. است بریده حکومت و سياست و مذهب با را خودش رابطه
 بگویم توانم می حتی و. است مهمی تحول بسيار بسيار این. ایم نگذاشته باقی تقدسی هيچ و بتی هيچ



381 

 

 

 
 هاي انقالب اسالمی روشنفکري ایران و درس

 

 کار هيچ درد به که اجتماع از کشيده کنار و مأیوس یکل به یا معتاد ميليون 5ـ  4 آن هب ارزد می که
 و بحث گفتگو، از تر فرا را چيز يچه دیگر ما اینکه آگاهی، و بيداري درجه این. خورند نمی دیگر

 آینده گیبزر مقدمه این ایم گذاشته پا زیر را تقدسی هر و ایم شکسته را بُتی هر و دانيم نمی استدالل
 ولی است، خارج تصور حد از اینکه با اند زده ایران به ها آخوند که را هایی آسيب. است ایرانی جامعه
 مانده، واپس رژیم این سنگينی زیر است شده حبس که اي انرژي اینکه براي. شد خواهد ترميم همه
 به شروع و جهيد اهدخو بردارند رویش از سنگی که فنري مثل اسالمی حکومت شدن برداشته از پس

 در برد خواهد گذشته، از بيش خيلی ،شتاب به را ایران و کرد خواهد این جامعه بازسازي و ساختن
 . جهان کشورهاي ترین پيشرفته ريسم

 ایران جوان نسل در که است اي پویایی و جوشش این کند می اميدوار و کند می خوشحال مرا که آنچه
 و. منطقه آن کشورهاي تمام ميان در است مانند بی باز که است ایران دانشجویی جنبش در است

 بدون. است بخشيده ایرانی اجتماع در اسالمی انقالب که تأثيري به شود می مربوط بسياریش ها ینا
 مقدس ما براي که چيزهایی آن ما از بسياري براي که آنچه واقعيت با شدن روبرو بدون انقالب، این
 هم در خوشبختانه. بياوریم وجود به را پرواز هاي بال این و برسيم داشت را خودش مقدسات و بود

 ميت شکستن هم در با شد همزمان آخوند و فقيه یتوال حکومت و اسالمی حکومت ميت شکستن
 جمهوري نخستين جمهوري يسرئ را معادلش که طبقه بی جامعه و پرولتاریا دیکتاتوري و کمونيسم
 همزمان ها ینا شکستن هم در همه، ها ینا کرد، وضع توحيدي جامعه ست،ا آیتی حقيقتاً که اسالمی

 عقده ایران چپ. ها ذهن شدن باز به کرد بيشتري کمک ساله ده هشت هفت فاصله یک با يشوب کم
 داد روي شوروي و شرقی اروپاي در که آنچه و. گذشته سال 60ـ  50 در است بوده ما جامعه بزرگ
 چين و آلبانی به شوروي به وابسته چپ مهلک مشکل ما. گشود ایرانی امعهج دل از هم را عقده این
 نيروي یک و است شده ایران سياست اصلی جریان وارد ایران چپ. نداریم دیگر خوشبختانه... و

 ميان از براي چپ. داشتيم وجودي و ملی مشکل چپ با هميشه ما گذشته در. باشد تواند می اي سازنده
. سال 25 این در شد حل همه ها این. خارجی کشورهاي یاري به بود کمربسته ما ملی موجودیت بردن

 جمهوري بار مصيبت پيامدهاي از ما یکام تلخ همه با که است بزرگی و مثبت بسيار تحوالت و
 انقالب سال بيست و پنجمين پایان در. کند می اميدوار آینده به را ما اسالمی حکومت و اسالمی
 نگاه ایران آینده دورنماي و گذشته تصویر به انسان که یوقت برخاست، آن از که حکومتی و اسالمی

 متقاعد بيشتر را انسان ایران ملت بازسازي توانایی و آوردن طاقت و آوري تاب به دیگر بار یک کند می
 نای چونـ  هستم ایران به اعراب اول حمله و اول سال دویست یاد به بسيار من ها روز این. کند می

 آن در ناظري هر کسی، هر که ایران به اعراب حکومت اول دویست سال آن وـ  حقيقتاً بود دوم حمله
 قرن دو اینکه يجا به که دیدیم ما سال دویست آن در دانست می یافته یانپا را ایران کار ناگزیر زمان،
 آمادگی قرن دو .بود جوشش قرن دو ولی هستم، قائل کتاب آن بر که احترامی همه با باشد سکوت



382 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 که آمد، بعدش سالی سيصدي چه و دیدیم هجري سوم قرن از ما را جهش این و. بود جهش براي
 زیر درست. افتد می دارد ایران در هم اآلن اتفاق این و. است ایران تاریخ زرین هاي دوران از یکی

 معنی به مدرنيته وزامر جهان به رسيدن و آزاداندیشی، نوآوري، هاي جوانه ما حکومت این سنگينی
 درش یا مردم نيمه. بود کاره يمهن تجدد براي مدرنيته، براي ما مبارزه گذشته در. بينيم می را واقعی
 . پيکار این به است پيوسته تر بزرگ بسيار نيمه این. غيرفعال و بود تفاوت بی یا بود مخالف یا بود غایب

 ]با استناد به سخن او[ به توانم می را سخنم من تاس چهارم نسل این افراد از یکی که کسی عنوان به
 تجدد راه در پيکار چهارم نسل مشروطه، انقالب از پس چهارم نسل ما که؛ بکنم تمام صورت این

 رغم به. شدیم پيروز باالخره ما. هستيم هایمان  آرمان پيروزي شاهد پایانی هاي سال این در ایران،
 . اسالمی جمهوري و اسالمی انقالب کمک به قسمتی و میاسال انقالب رغم به اسالمی، جمهوري

 این شما دیدگاه از که است این من آخر پرسش همایون، آقاي جنابـ  مُهري حسين 
 خواندم ییدرجا من است؟ چگونه رهایی سناریوي رفت، خواهد شرایطی چه در رژیم
 متقابالً و بدهند دست از را خودشان نفس اعتمادبه که روند می شرایطی در ها رژیم که

 . برسند خودباوري به مردم

 اصل آن ولی. کردن بينی پيش را رژیم این رفتن کنار و سرنگونی سناریوي است همایون ـ دشوار
 توطئه ویرانگر و بيهوده هاي تئوري این از و کنند باور خودشان به مردم که یهنگام. است درست
 دچار اسالمی رژیم بدانند تر مهم يزچ همه از انخودش امور در را خودشان اراده و بردارند دست
 این پایان در. است برابر در حال هر به رژیم این سرنگونی دورنماي ولی. شد خواهد خطر ینتر بزرگ
 آن با تواند نمی حکومت و خواهند نمی مردم که چرا. دید شود می را روشنایی ها، فرنگی قول به تونل،
 و. خواهند نمی را حکومت این هم ها آن ایران، بيرون در اي الحظهم قابل نيروهاي و لنينی تعریف

 این حاضرند ها آن از اي پاره و. بکنند پشتيبانی را ها آن و بکنند کمک ایران مردم به توانند می ها آن
 نشان دانشجویی جنبش در چنانچه دهند، نشان مقاومت از اي نشانه کمترین مردم اگر و. بکنند را کار
 شد جنبش این از پشتيبانی در جا همه که بسيجی و دیدیم جهان در را انعکاسش ما بالفاصله ،شد داده
 سر حرکت این باز اگر که کند می اميدوار را ما این همه عمومی افکار سطح در و رسمی سطح در

 جهانی پشتيبانی بکنند ابراز را رژیم این با جدي مخالفت ایستادگی، مقاومت، هاي نشانه مردم و بگيرد
 سودجویی باب در گویند می هم درست و گویند می که سخنانی همه با. آمد خواهد دنبالشان هم

 روند اصالً و است اسالمی جمهوري مخالف شدت به هم اروپائيان عمومی افکار حال هر به اروپائيان
 در است دموکراسی پيشبرد و است، اسالمی دنياي است، خاورميانه وضع کردن عادي يسو به جهانی
 افغانستان البته و بکند تأثير تواند می عراق از بيش بسيار ایران. است کليدي کشور ایران و منطقه این
 به و کند می کار ایران مردم مبارزه سود به که است عواملی ها ینا و. منطقه این وضع کردن عوض در

 مخالف اساساً جهانی هاي سياست جهان، عمومی افکار 1357 سال خالف بر. اسالمی جمهوري زیان
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 بدهند قلقلکی را ایران پادشاه خواستند می که کسانی بودند هنگام آن در. هستند اسالمی جمهوري
 امروز. بزند به هم شدت این به را خاورميانه وضع و ایران وضع که نبود این پی در کس يچه ولی
 است این. است جهانی امنيت سود به. بدهند تغيير را اسالمی خاورميانه و ایران وضع که خواهند می
 خشم و مردم نارضایی اصلی عامل اضافه به ها این مجموع و بگيریم نظر در را عوامل این باید ما که

 . کنند می تر یکنزد را اسالمی جمهوري سقوط دورنماي ها ینا مردم، تحمل شدن سرریز و مردم

 کنم می زاريسپاسگ شما از بسيار همایون، آقاي جنابـ  مُهري حسين . 

 شما بر همایون ـ درود

  مُهري حسينـ  ایران صداي رادیو

 2004 فوریه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بود اسالمی که انقالبی
 

 شما بر درود همایون داریوش آقاي جنابـ  اسلو رادیو  
 شما بر همایون ـ درود

 اسالمی جمهوري استقرار و پهلوي رژیم سقوط از سال 25 ن،همایو آقايـ  اسلو رادیو 
 این اي پاره. دارد وجود موضوع این سر بر بسياري اختالف کماکان و گذرد می ایران در

 دیگر، بسياري و دانند می روحانيون توسط آمده وجود به و خورده شکست را انقالب
 یک عليه بيگانه هاي ولتد توسط اي توطئه آن را سلطنت، طرفدار نيروهاي عمدتاً
 هستيم مایل. دانند می کشور آن در پيشرفت از جلوگيري منظور به پيشرفته کشور
 یک عنوان به را بهمن انقالب شما اصوالً که بدانيم زمينه این در را شما دیدگاه نخست
 طراحی و یده سازمان بيگانه هاي دولت توسط که شورشی یک یا دانيد می انقالب
  شد؟

 افتاد اتفاق ماه چه در اینکه. بود اسالمی انقالب نبود، بهمن انقالب نام به اوالً انقالب ن ـ اینهمایو
 بسيار شد، چه اش نتيجه و بود چه نام به و بود گروه کدام با و که از اش رهبري اینکه. نداشت اهميت
 که 1357 شهریور اوایل از که اسالمی بود انقالبی. افتاد اتفاق درش انقالب که است ماهی از تر مهم
 روحانيون شد داده سازمان حکومت ضد بر تهران در سياسی بزرگ تظاهرات اولين و بود فطر عيد
 و کارگران و بودند جامعه سرسبد هاي گل که تظاهرکنندگان همه و بودند جلو صف در ،اصطالح به

. بود اسالمی حکومت هم ها شعار و قيطریه در خواندند نماز روحانيون سر پشت زحمتکشان و دهقانان
 تمام و اسالمی جمهوري شد و شد ریزي پی اسالمی حکومت براي انقالب این اول، همان   از

 آغاز همان   از هم اش آمده بيرون رهبر و بود مذهبی شعارهاي و بود مذهبيان رهبري به تظاهرات
 جهان از که یوقت بود انقالب هبرر هم پایان تا نکرد چالش را او رهبري نفر یک. بود خمينی اهلل روح



386 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 پایدار همه ها آن ،برنداشت ميان از را ها آن و نکرد حمله دیگر انقالبی نيروهاي به که یوقت تا و رفت
 تردید است انقالب اینکه در. بود اسالمی انقالب انقالب، این نتيجه در. اسالمی انقالب و او به بودند
 که اهميت، آن به رویدادي یک. دیگر چيزهاي نه و دارد دم و شاخ نه انقالب اینکه براي نيست
 ها، خيابان تمام کردند، شرکت درش هستند زنده هنوز که افرادي و هست، هایش فيلم و هاي عکس
 انقالب؟ جز به چيست دیگر این جمعيت، از بود پوشيده تمامش ها ناآرامی طول در که رضا شاه خيابان
 نابود را حکومتی دستگاه همه و برد می بين از را قدیمی رژیم یک ارساخت تمام و آید می که انقالبی

 را کشور کاراکتر اصالً و کند؛ می یروروز را کشور هاي سياست گذارد؛ می جایش دیگري چيز و کند می
 در هستند کسانی که موضوع این. است انقالب مسلماً شود، می هم موفق و بکند عوض کند می سعی
 ناشیاینجا  از برند، می بکار شورش کلمه و را انقالب کلمه ندارند دوست شاهیپاد طرفداران ميان
 وجه يچه به انقالب که یحال در. است مقدسی واژه یک ایران سياسی فرهنگ در انقالب که شود می

 هاي تجربه و اند بوده بد بسيار ها انقالب بيشتر باشد؛ بد بسيار بسيار تواند می انقالب. ندارد تقدسی
 با شدن روبرو براي ماست قدم نخستين این. اند داشته ها کشور این در هایشان ملت سنگينی لیخي

 یک پشت شدن، پنهان مسائل پشت. آن از گرفتن درس و تاریخمان واقعيت با و خودمان، واقعيت
 از ههزار 3 اینکه با ما ملت که شده سبب است داده يرو حقيقتاً که آنچه گرفتن ندیده واژه، و عبارت
 که است این دارد، ناچيزي بسيار تاریخی بایگانی دارد؛ ضعيفی بسيار تاریخی حافظه گذرد، می عمرش

 واقعی چهره با نيستيم حاضر هرگز اینکه براي بکنيم تکرار سرهم پشت را بد هاي تجربه مجبوریم
 . بشویم روبرو آینه در خودمان

 شما. بگذارم ميان در شما با را شپرس این بدهيد اجازه همایون، آقايـ  اسلو رادیو 
 این به بنابراین و روحانيت رهبري و ،57 شهریور انقالب، آغازین نقطه به کردید اشاره
 سال 25 شاهد ما که یحال در بود اسالمی انقالبی انقالب، این که رسيدید نتيجه

 هاي ریشه باید و هستيم 57 بهمن تا 32 مرداد 28 کودتاي از استبدادي ضد مبارزات
 حرکت آغاز واقع در بگذریم که هم این از و کرد جستجو آنجا در واقع در را انقالب آن

 اطالعات روزنامه در که معروفی مقاله و 1356 سال ماه يد به بسياري را مذهبی
 . برند می نام مشکوک حرکت یک عنوان به آن از و دهند می نسبت شد نوشته

 و تاسوعا روزهاي در که انقالبی بکنيد، جستجو را انقالب هاي ریشه بخواهيد اگر همایون ـ شما
 تنها ميليون یک که رفت بين از پادشاهی رژیم که بود یوقت آن رسيد، اوجش به 1357 سال عاشوراي

 ها این فرمودید، اشاره شما که را استعماري ضد مبارزه. کربال به برسيم باید کردند، تظاهرات تهران در
 ممکن مبارزه اینکه براي گيرد می خودش به گوناگون هاي صورت مبارزه. ندارد انقالب به ربطی هيچ
 ارتجاع اینکه نه بشود، پيشرفت است ممکن بشود، دموکراسی است ممکن باشد، خوب بسيار است
 ربطی که انقالب این بکنند، گریز به مجبور و بکنند خارج ایران از را ایرانی ميليون 3 اینکه نه باشد،
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 به و بدهيد ادامه را استبدادي ضد و استعماري ضد مبارزه توانيد می شما. ندارد استعماري ضد همبارز به
 رهبري. است بوده دیگري چيز انقالب کاراکتر پس شود می این انقالب نتيجه اگر. برسيد دموکراسی

 چنانکه. نبود ردادم 28 مخالف وجه يچه به خمينی اتفاقاً. نبوده مرداد 28 از گرفتن انتقام دنبال انقالب
 . نبود کاشانی

 به وسيع طور به خمينی که حمالتی پاسخ در اي مقاله یک اگر مشکوک حرکت و مقاله آن به راجع اما
 کشورهاي با که شده گفته و بود، مرتجع یا است، مرتجع خمينی که شده گفته و شده نوشته کرد می شاه

 شوند، می کشته قم در نفر شش این مقاله، به خاطر گرا گویند، می همه حاال که بوده ارتباط در خارجی
! شود نمی انقالب باز بشوند! کشته آن نفر در 7ـ  6 که اید دیده شود می تظاهرات دنيا در روز هر

 شده مُد است چندي حاال که اسالمی انقالب مثل انقالبی کردم، عرض. دارد عوامل هزار انقالب
 انقالب شده گفته هميشه. بهمن انقالب اند نگفته گاه يچه !بهمن انقالب گویند می برخی و است

 را بهمن اسم کنند، فراموش را اسالمی خواهند می و کردند شرکت آن در که هایی آن فقط. اسالمی
   ما ولی شود می رد ما روي از تاریخ. بشویم روبرو واقعيات با ما باید کردم، عرض! اند گذاشته آن روي
 . شویم می دیگري تاریخی حادثه یک قربانی دوباره که هستيم گناهی بی و ناآگاه اشخاص همان

 اسالمی گرایش چرا ينيمبه ب و بمانيم باقی جا ينهم در ما همایون، جنابـ  اسلو رادیو 
 تبدیل اسالمی انقالب به شما قول به و بزند انقالب بر را خودش مُهر توانسته واقع در

 بر را راه پهلوي رژیم که آنجایی از تقدندمع بسياري که اینجاست پرسش بکند؟
 متعدد هاي گروه یده سازمان براي راه بود؛ بسته آميز مسالمت و قانونی مبارزه هرگونه
 بنابراین شد؛ نمی تحمل دولت از مستقل تشکلی هيچ بود؛ شده بسته اجتماعی و فکري
 وسيعی فتهیا سازمان شبکه یک و بود خودش یده سازمان به قادر که گروهی تنها

 عين در و عمومی هاي نارضایتی از توانست روحانيت بنابراین و بود روحانيت داشت
 داشت، وجود جامعه از اي مالحظه قابل بخش ميان در که مذهبی و سنتی تعلقات حال

 تحميل انقالبی حرکت یا انقالب بر را خودش رهبري ترتيب بدین و بکند استفاده
 . بکند

 مذهبی درجه این تا که کسانی که است این موضوع ولی. است درست ها این کامالً همایون ـ بله،
 چه که دیدند انقالب از پس بالفاصله که کسانی نداشتند؛ قبول را مذهبی عقاید که کسانی نبودند؛
 مصالحه، آماده که رژیمی سرنگونی براي ممکن راه تنها از باید می چرا ها این اند، کرده اشتباهی
 ! او؟ رهبري زیر بروند که دیدند می نياز چه بود، حتی متسلي سازش،

 مقطعی؟ چه درـ  اسلو رادیو  

 انتخابات که کرد اعالم و کرد سخنرانی شاه 1357 مرداد 28 روز ماه، شش همين مقطع همایون ـ در
 هيچ هاست ـ ک نوشته هویدا فریدون آقاي. مرداد 28 همان   .بود خواهد یچندحزب آزاد انتخابات آینده،
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 من گوید شد ـ می کشته هم بعد و زندان در انداختند را برادرش اینکه براي ندارد شاه از هم یخوش دل
 ماه شش این تمام در شاه. انتخابات بر نظارت ترتيب براي بودم صحبت مشغول متحد ملل سازمان با

 و بيایند که کسی هر به شود، می متوصل ملی جبهه به شود، می متوصل وآن ینا به بود؛ مصالحه آماده
 را شما انقالب پيام من مردم گفت تلویزیون در آمد 1357 آبان 15 روز. بدهند سروصورت را مسئله
 اینکه يجا به کارآمد روي که هم ياننظام حکومت و کنم می مبارزه فساد با بدهيد اجازه ام شنيده

 تمام که است این. دادن امتياز به کرد شروع و گرفت را موافقانش بگيرد را پادشاهی رژیم مخالفان
 ولی نکرد مقاومت خودش هم آخر که دیدید بود، تسليم آماده بود، دادن امتياز آماده شاه ماه شش این

 پایين باشد پادشاه رفتن که هایشان درخواست آخرین از قدم یک نبودند حاضر حتی انقالبی آقایان
 . بيایند

 دانند می دیرهنگام را نای بسياري همایون آقايـ  اسلو رادیو . 

 ! نيست دیرهنگام ماه شش ندارد، همایون ـ معنی

 بسياري يهررو به. بدهم توضيح برایتان را دیرهنگام من بدهيد اجازهـ  اسلو رادیو 
 و نداشتند باور شاه هاي حرف به مردم از بسياري که هستم معتقد اوالً. هستند معتقد
 رهبري یعنی نداشتند، انقالبی هاي حرکت در مهم نقشی واقع در دیگر هاي گروه ثانياً
 نبودند قادر اصوالً ها چپ و ملی جبهه مانند نيروهایی و داشت، قرار روحانيت دست در

 به هم بخواهند اگر حتی شاه با بتواند تا بگذارند حرکت روند بر جدي تأثير یک
 . برسند سازشی

 وقتی شاه. بود شده آماده برایشان ميدان اینکه يبرا است خودشان تقصير نبودند قادر همایون ـ اگر
 اعتماد که حرف این. بکنيد شروع را تان حرکت یعنی بود، خواهد یچندحزب آینده انتخابات گوید می

 15 ببرد، خاطر از انسان که نيست زمانی سال 15 یعنی سال، 15 فقط که خمينی به چطور ندارند،
 آن زدند، چطور آتش سنگلج در را عمومی کتابخانه يدند،پاش اسيد ها حجاب بی روي به پيش، سال
 اسالم چهارچوب در باید آزادي گفت می و بود نشسته پاریس در که کردند باور را خمينی هاي حرف
 حال آن با آید می شاه وقتی ولی کردند باور را ها آن اسالم، چهارچوب در ولی اند مساوي ها زن باشد

 است، تمام کارش مرد این که شد متوجه دید تلویزیون در روز آن در را شاه تصویر کس هر شکسته،
 نفر چند از شما. کند می باور بخواهد که را چيزي انسان که است این موضوع نه،! کنند؟ نمی باور را آن

 هم چاپ و است کرده که اي مصاحبه در مسکوب شاهرخ آقاي را اش نمونه شنيدید، یک بنام اشخاص
 خمينی آقاي فقيه یتوال کتاب این شما آیا پرسند می تاریخ، ملت، زبان، نام به است کتابی است، شده
 حرفی یک مرد این خب، گوید می شدید؟ معتقد آن به چطور گفتند. خواندم بله گوید می خواندید؟ را

 افراد این! نکردند؟ باور و خواندند را ها کتاب این که شنيدید نفر چند از. زده ها مذهبی براي را این! زده
 عوضی را او هاي حرف و پاریس در بودند خمينی اطراف که یبمذه و چپ و ملی جبهه و مذهبی ملی
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 اآلن که خمينی چتر زیر رفتند چطور ها این بکنند، گمراه را جهانيان اینکه براي کردند، می ترجمه
 ! کرده؟ بيرون را ها آن یکی یکی

 برد می پيش پهلوي رژیم زمان آن که اي دوگانه سياست همایون آقايـ  اسلو رادیو 
 و ینظام حکومت به شدن متوصل سویی از یعنی. زد می دامن ناباوري این به بيشتر
 انقالب پيام اینکه به سوگند دیگر طرف از و سرکوب، سمبل واقع در و ارتشيان قدرت
 کنيد؟ می توجيه چگونه شما را دوگانه سياست این. شنيدم را شما

 چکار دانست نمی هم آخر لحظه در بود، يکار ندانم این بود، درش ضعف این است سلمهمایون ـ م 
 قدرت بکنند تحليل را مسائل توانند می ها این آگاه، و مسئول هاي گروه مسئول، انسان ولی بکند،

 شرایط تمام که ندارم انتظار من. بگيرند درست تصميم و را مملکت وضعيت را، او قدرت را، خودشان
 کاخ در نشستند می آمدند می ها آن و انداختند می قرمز فرش ها آن بود، فراهم محترم انقالبيان يبرا

 چنين در انسان هاي توانایی و انسان گوهر و جوهر ولی. بود مشکلی خيلی موقعيت نه! نياوران
 اول روز همان   از انقالبی نيروهاي وقتی. کند می که هایی گزینش در. شود می ظاهر هایی موقعيت
 عزیزم خمينی خمينی، توئيم سرباز همه ما خمينی، تویيم طرفدار همه ما کنند می معلوم را شان گزینش

 . … بریزم خون تا بگو

 اوج در دید ها خيابان در را ميليونی دریاي شاه که زمانی همایون، آقايـ  اسلو رادیو 
 شاه اینکه محض به ندبود معتقد و آورد روي حرکت این به واقع در درماندگی و ضعف
 براي. کند می سازمان تجدید را سرکوب هم باز بکند بازسازي را خود دوباره بتواند
 رژیم به قبل سال چندین که بکنم اشاره بازرگان مهندس دفاعيات به خواهم می نمونه
 سخن شما با قانون زبان با که هستيم گروهی آخرین ما که بود داده هشدار شاه
 کارگزاران و رژیم این از پيش چرا که آید می پيش پرسش این روي هر به. گویيم یم

 ببينند؟ ها خيابان در را ميليونی دریاي اینکه از پيش بودند نيفتاده رفرم فکر به پهلوي

 را بسته نظام یک که بگيرید نظر در باید شما. شد شروع سياسی باز فضاي 1355 همایون ـ از 
 . بکنند را کار این باید یجتدر به. ندارد کانام باره یک کنند باز بخواهند

 بود؟ چه بسته علتـ  اسلو رادیو  
 نيروهاي که آمد کار روي شاهمحمدرضا وقتی گویم، می تاریخ به گردم یبرم من باز همایون ـ حاال

 ترک را ایران نخواستند شوروي نيروهاي 1946 در بودند؛ کرده حمله ایران به انگليس و شوروي
 نيرومند بسيار توده حزب. بکنند جدا ایران از را هایی تکه خواستند می بودند کرده تعهد اینکه با بکنند
. بود ناگواري و ناجور بسيار شرایط یک. بکند ایرانستان به تبدیل را ایران حتماً که بود صدد در و بود
 امور به بتواند که کند اداره نتوانست صورتی به را مسئله و کرد لجاجت مصدق دکتر نفت جریان در

 خارجی مداخله به هم ناگزیر گذراند، خارجی قدرت و شاه با مبارزه با را خود نيروي همه بپردازد داخلی
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 کسی يچه. بود رسيده کارش پایان به شاه 1357 در ولی. بود ایران سياست جزء ها این تمام. انجاميد
 ینظام حکومت آن و بزند را ها حرف این زیونتلوی پاي آید نمی نزار حال آن با بگوید دروغ بخواهد که
 مردم از آید نمی نظامی دولت و. مخالفان نه است رژیم مدافعان و طرفداران متوجه هم اش سرکوب و

 مسئول و آگاه انقالبی نيروي یک باید را ها این. بکند صحبت مهربان بخشنده خداوند از و کند استدعا
. کردند می تأمين را خودشان شرایط بروند خمينی عباي زیر ربستد اینکه يجا به و گرفتند می نظر در

 بود، شده زیاد بسيار هم طرفدارانشان که ها ملی جبهه و ها چپ اگر 1357 پایيز اواخر همان   در حتی
 پشتيبانی او از بيخود خود از جور آن و گفتند می خمينی به را خودشان شرایط نشستند می ها این اگر
 . بود ها ما همه تقصير این. بکند را ها رفتار این بعداً توانست نمی نیخمي کردند نمی

 مطرح را پرسش این و گرفتند تماس ما با اي شنونده یک همایون آقايـ  اسلو رادیو 
 سال در آیا. کنند می تأکيد خيلی رفراندوم مقوله بر سلطنت طرفداران امروز که کردند
 به را جمهوري یا و سلطنت نظام اساس هک بود پهلوي رژیم براي امکان این 57

 یک به سلطنت کارگزاران یا شاه آیا خواستند می جمهوري مردم اگر بگذارد؟ رفراندوم
 ؟دادند یدرم تن اي مقوله چنين

 موقعيت یک در. داد سازمان رفراندوم بشود که بود نمانده باقی چيزي 1357 سال همایون ـ در 
 پادشاهی خواست می شاه. بشود تمام پادشاهی خواست نمی شاه ماًمسل نه، ولی. ما بودیم انقالبی
 را مسئله این انقالبيان اگر. مُرد می داشت شاه که دانيم می ما حاال. بشود منتقل پسرش به مشروطه

 باز یجتدر به خواست می حقيقتاً شاه که است این. ها آن براي بود شده حل مسئله اصالً بودند کرده حس
 توجه شما. سياسی فضاي کردن باز به کرد شروع 1355 سال از گویم می. را اسیسي فضاي بکند
 نوشتند هویدا به را یکی. شد منتشر که شاه به نوشتند هایی نامه بار دو 1355 سال همان   در که بکنيد

 باز به بود کرده شروع. نگرفتند هم را کدامشان يچه و هویدا و شاه به سخت حمالت و شد منتشر و
 ما باید. کردند نمی انتقاد شاه از ولی کردند می انتقاد دولت از. نوشتند می دیگر داشتند ها روزنامه. شدن
 . دادیم می ادامه را فرایند این

 جيمی و آمریکا دولت فشار اعمال و ها سياست تأثير تحت بسياري البتهـ  اسلو رادیو 
 بودند. تر کار

 بنشيند توانست می کس هر. کرد می حساب نشست می اینکه يبرا هم شاه. بسيار بسيار همایون ـ بله،
 عمومی مسئله یک بشر حقوق بود، کرده تغيير دنيا بود، شده عوض شرایط حال هر به. کند حساب
 تهيه فيلم و کردند می بازدید اوین از و آمدند می سرخ صليب نمایندگان که بود وقت همان   .بود شده
 شما. دادیم می ادامه بایست می را کار این خب. شد می باز داشت اییچيزه یک حال هر به. کردند می
. کردن باز به کردند شروع یجتدر به بسته هاي نظام این جا همه ایران، اسالمی انقالب از بعد کنيد، نگاه
 تمام ایران. است همين بسته جوامع. کند می باز یواش یواش دارد 1975 از چين بکنيد، نگاه را چين
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 توتاليتر چپ یک. نبودند دموکرات که هم پادشاهی رژیم مخالفان. است نبوده دموکراسی که تاریخش
 ابراهيم آقاي هم قهرمانشان که بودند رادیکال هاي ليبرال یا. بود مذهبی توتاليتر از تر بد هم آن که

 انتقاد نگهبان شوراي استصوابی تشخيص از یزدي ابراهيم آقاي این حاال ببينيد شما! است یزدي
 ها چی نگهبان شوراي به رفت بود شده جمهوري ریاست کاندیداي مدنی که موقعی در یعنی. کند می

 . که نبودند دموکرات کدامشان يچه ها این. کردند رد را او صالحيت که گفت

 از بسياري است، مهم بسيار ميان این در که اي نکته یک همایون، آقايـ  اسلو رادیو 
 دولت و شاهنشاهی ارتش سران ميان سازش نوعی یک که دمعتقدن نظران صاحب
 پهلوي سلطنت پایانی هاي ماه در المللی بين حمایت با واقع در و روحانيت، و بختيار
 اشاره توانيم می باغی قره ارتشبد سوي از بسياري سخنان حتی مثال، براي و داد روي
 و اینان ميان اي شردهف گفتگوهاي ساعات آخرین حتی ها، روز آخرین در که بکنيم
 و ها ماه در را سازشی وقوع شما آیا. داشت وجود بازرگان مهندس و بختيار دولت
  کنيد؟ می تأیيد پهلوي سلطنت پایانی هاي هفته

 دقيقاً هم بختيار ــ چون شد، مأیوس بختيار از يقدر به ارتش. وجه يچه به بختيار همایون ـ با
 و باغی قره امثال سرانش یعنی افتاد. فکر به مستقيماً شد مأیوس او از وقتی بکند ــ چکار دانست نمی

 و ها آن امثال و بازرگان ها مذهبیـ  ملی همين توسط ها، آخوند با رفتند فردوست ساواک، مقدم سپهبد
 ولی کرد اعالم را اش طرفی بی ارتش و کردند هم با ها آن را سازش آن و گرفتند تماس ها، ملی جبهه
 با بکنند حفظ را ارتش که خواستند می آخر تا ها آمریکائی. نداشت نقشی هيچ موضوع این رد بختيار
 تا بودند کودتا فکر در و ارتش وحدت و قدرت حفظ به دارد بستگی ایران تمام کردند می فکر اینکه
 تاکود تواند می کی ارتش حاال که رسد می واشنگتن از تلگراف بهمن 22 روز همان   تا. آخر لحظه
 جور ینا. رسيدند می قدرت به ها آخوند که صورتی در بدهد را کودتا ترتيب که بود آمده هایزر بکند؟
 شروع را شان تماس ها آخوند البته. بود ها آخوند آمدن طرفدار صد در صد تر کار دولت که نيست هم

 نفت آمریکایی بزرگ کش نفت یک که بود قرار حتی. بودند شده مأیوس دیگر هم شاه از و بودند کرده
 نقشی ها جریان این در وجه يچه به بختيار نه، ولی. بکند کودتا بتواند که بياورد ارتش براي بنزین و

 . نداشت

 بدهيم پاسخ شنونده یک به ما بدهيد اجازه همایون آقايـ  اسلو رادیو . 

*** 

 سکوالر نيروهاي به نسبت بغض حالت یک با همایون آقاي که اي مسئله یک: شنونده 
 هم ایشان خود حتی که خمينی، آقاي که شرایطی تحت و انقالب بدو در که ایران
 انقالب بالمنازع رهبر و بود کرده تحميل انقالب به را خودش یمش خط و دانند، می
 فراموش ایشان. کنند می صحبت کينه و بغض با سکوالر نيروهاي به نسبت ایشان بود،
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 در را تمرکزش تمام شاه حکومت 1332 کودتاي از پس دوران تمام در که اند کرده
 ایران سراسر در را مذهبی نيروهاي دست همزمان و بود گذاشته ملی نيروهاي سرکوب
  … عنوان به را خودشان هاي ينيهحس و ها مسجد از هایی شبکه که بود بازکرده

*** 

 واقع در که دبو این قضيه از فهميدم تاکنون من، که چيزي روي هر بهـ  اسلو رادیو
به  و کردند را اشاره شاه رژیم توسط سکوالر و ملی نيروهاي سرکوب عزیز شنونده این

 عامل که بودند معتقد و کردند اشاره روحانيت گيري قدرت هاي زمينه کردن هموار
 و سکوالر نيروهاي به نسبت بغض با که کردند متهم را شما و بوده پهلوي رژیم اصلی

 . یيدگو می سخن انقالبی

. شدند می سرکوب و بودند فشار زیر ها نيرو این. دارند حق ایشان. دادم پاسخ ها سئوال به همایون ـ من
 شبيه بود يداکردهپ حالتی دوباره شاه 1340 سال در. 1340 سال به کنم می جلب را تان توجه باز ولی
 داده نشان چنانچه نبودند الرسکو وجه يچه به که سکوالر نيروهاي همان   دنبال فرستاد و. 1357 سال
 در و رود نمی خمينی بار زیر وجه يچه به سکوالر گروه این. کرد وقمع قلع را شان همه خمينی بعد و. شد
. است دیگري بحث یک این ولی. نيست سکوالر دیگر برود بار زیر موقتاً هم اگر. نيست تردیدي این
 را اساسی قانون باید که گفت و بگيرند دست در ار حکومت و بيایند که ملی جبهه دنبال فرستاد شاه
 قول از را ها این. است مسلمی امر را که یک کشور توسعه امر و را کمونيسم مسئله و بگيرید نظر در

 شاه. نکرد قبول ملی جبهه و کرد مطرح آمد و کرد صحبت شاه پيش رفت که گویم می ملکی خليلی
 عوض را وضع باید که بود رسيده جایی به بار دو قالًا حکومتش آخري سال 25 این در هرحال به

 جز بکنند اقدامی کمترین نشدند حاضر مخالف نيروهاي وقت يچه ولی. بود رسيده بست بن به و بکند
 . شدند موفق کار این در خب،. پادشاهی رژیم براندازي

 شاه که ندبود معتقد 57 و 56 تا حداقل ملی جبهه نيروهاي همایون، آقايـ  اسلو رادیو 
 . نبودند براندازي به معتقد یعنی. حکومت نه و کند سلطنت باید

 گفتم،. زمينه این در بردارند قدمی که نبودند حاضر وجه يچه به ولی گفتند می را این نه، همایون ـ نه
 و بيایند ها آن خود که بود آماده شاه ارضی اصالحات پرسی همه آن از پيش ،1341 و 1340 سال در

 من. بود زیاد ها این در قدر آن شاه به نسبت بغض و دشمنی. نبودند حاضر ها این ولی. بکنند تحکوم
 و هستم تبعيدیان جزو و رفتند بيرون ایران از که هستم نيروهایی جزو مدت این تمام عرض در خودم

 غضیب همدیگر به نسبت توانيم نمی وجه يچه به که هستيم مساوي سطح یک در تبعيدیان دیگر با
 50 که کسانی که هستم عجيبی شگفتی و حيرت در فقط من. هستيم غربتی همه ما. باشيم داشته
 مترقی چپ کردند، مبارزه خودشان قول به سکوالریسم و آزادي براي سال 30 و سال 40 یا سال

 پی در 1342 سال همان   در که مرتجعی آدم یک عباي زیر برود است حاضر چطور مارکسيست
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 بود ممنوع ها کتاب اینکه با بود، نوشته کتاب بشود، اسالمی انقالب بود نزدیک داد رخ که شورشی
 این بار زیر شود می چطور آخر بود، کاشانی دشمرا که بود آخوندي و خواندند، می را ها کتاب همه ولی

 بسيار هک پادشاهی دوره و شاه معایب به فقط که است بهتر خواه ترقی سکوالر دوستان! برود؟ مسائل
 نگاه هم ها آن به کور، هاي بينی کوته خودشان، کمبودهاي خودشان، اشکال به. نکنند نگاه بود هم

 وااِل بسازیم بهتري آینده بتوانيم که بشویم آماده خودمان تاریخ با رویارویی براي باید ما گفتم،. بکنند
 دیگر سال پنجاه تا بنده مه و ایشان هم شد، خواهد تمام و بوده حاال تا که است زندگی همين

 از ما کار اشکال ببينيم که کنيم نگاه را جایی یک باید باالخره. است بساط همان   هم باز بود، نخواهيم
. نوشتم مقاله هم تا دویست و تا صد نوشتم، کتاب تا سه گفتم، را خودمان کار اشکال من. آید می کجا

  .خودشان کار اشکال به بپردازند اقالً دوستان

 مطرح را پرسش این و گرفتند تماس ما با اي شنونده همایون، آقايـ  اسلو رادیو 
 مطرح اسلو زبان یفارس رادیوهاي از یکی با گفتگو در قبل چندي شما که کنند می

 .نداشت قاطعيت 1357 سال در سرکوب در که بود این شاه شکست علت که کردید

 را نفر هزار اینکه نه ایستاد می استوار 1357 سال در دبای شاه که کنم عرض باید را همایون ـ این 
 آخوندهاي ترین مرتجع رهبري به است روبرو انقالبی موقعيت یک با انسان وقتی ولی. کشت می

 چنين با انسان وقتی. بزرگ ترور گفت خودش چون آورد، می مملکت سر بر چه او داند می که زمان،
 وضع همان   کرد شورش خمينی که 1342 سال در. بکند عمل قاطع باید مسلماً است روبرو موقعيتی

 چریکی هاي سازمان البته. شد می او از هم پشتيبانی همان   داشتند، شرکت انقالبی نيروهاي همان   بود،
 اسالمی، انقالب در ولی. نبود قدرها آن هم تلفات. شد تمام ایستادند محکم روز سه ولی. نبودند هنوز
 دست ها شورش این در که مذهبی سران اگر. نبود آدمکشی به احتياج وجه يچه به ماه، شش این در

 طرحی یک آخر روزهاي همانـ  بگيرند، را خودشان طرفداران آنکه يجا به گرفتند می را ها این داشتند
 چون. بود شده تمام بودند کرده اگر را کار این نگهدارند، کيش ببرند بگيرند را نفري 500 یک که بود

 شکوفان هم اقتصادش بود، پر اش خزانه که بود مملکتی ایران. نداشت که انقالبی واقعی شرایط ایران
 . شد می تمام داشت هم اش اقتصادي مشکالت بود،

 به منجر زد، می کاري چنين به دست شاه اگر که معتقدند مدنی مخالفانـ  اسلو رادیو 
 . شد می همسلحان جنگ نوعی واقع در و چریکی هاي جنبش رشد

 اگر. بودند خورده شکست چریکی هاي جنبش. بودید ایران مسلماً خودتان که همایون ـ جنابعالی
 شریف دولت آوردن با. داد نشان ضعف شاه اینکه براي ماه شش آن در کردند رشد انقالبی نيروهاي
 خواهند بيشتر واهندبخ چه هر او از که همه به داد نشان زیاد، امتيازات دادن به کردن شروع و امامی
 به هم نایستد، قاطع بکند، سستی انقالبی موقعيت در کسی هر ولی. گذشته دیگر حاال ولی. گرفت
  10 خارجی ئهـتوط اگر که بگویم، هم خارجی ئهـتوط به راجع. زند می صدمه ورشـکش به هم خودش
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 . بود ملت و شاه البانق. بود ایران مردم دست به انقالب درصد 90. است زیادي باشد هم درصد

 کردید شرکت گفتگو این در که متشکرم شما از بسيار من همایون آقايـ  اسلو رادیو. 

 اسلو رادیو

 2004 فوریه 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رخ نیمـ  سی بی بی
 

 بودید؟ کجا بهمن 22 روز همایون آقايـ  سی بی بی  
 زندانی تهران، در بود ارتش زندان یعنی بود، تهران دژبان هک جمشيدآباد پادگان در همایون ـ من

 . بودم

 افتد؟ می دارد اتفاقی چه که دیدید می پنجره از وـ  سی بی بی 
 طبعاً دستمان و داشتيم که کوچکی پنجره از و باال رفت مجيدي دکتر ما، دوستان از همایون ـ یکی

 و شد زیاد ها تيراندازي ولی کرد تعریف من براي را ماجرا و کرد نگاه بود، زندان چون رسيد نمی آن به
فقط  و بودیم کرده پنهان را خودمان ناچار ما و کرد اصابت تيرهایی هم اتاق داخلی به دیوار

 به که کسانی و کردیم باز را ها در ما گفت و آمد ما زندانبان سربازان از یکی که یهنگام تا شنيدیم، می
 را خودمان نفر صد چند آن ميان در و همراه هم ما و آزادند زندانيان که ویندگ می اند کرده حمله پادگان
 . بکنم پيدا نجات توانستم من کوشش دو از بعد البته زدیم. بيرون

 حدود در حدود، این در نظام اینکه بينی پيش زندان داخل به رفتيد که یوقتـ  سی بی بی 
  داشتيد؟ ریزد یفروم بهمن 22

 چيزي مخالفان که هم آنجا و کرد شروع را تسليم آمد امامی شریف که يروز همایون ـ از
 شما آیا که دولتی ادارات به مثالً کرد می تلفن امنيت سازمان بکند، تقدیم یدودست او که خواستند نمی

 اگر که کردند می خيال کنيد؟ نمی اعتصاب چرا خالصه ندارید؟ حقوق اضافه درخواست ندارید؟ تقاضایی
   .بگيرند را انقالب جلوي توانند می اقتصادي و مالی مسائل به برگردانند را عمومی هاي تدرخواس
 و آمد برنمی من دست از زیادي کار منتها پادشاهی رژیم آینده به شدم بدبين بسيار من وقت همان
 محکم باید نيست درست وضع این که بشوند متوجه شاه خود و حکومتی دستگاه که بودم منتظر
 آمد سرکار ياننظام حکومت اصطالح به و رفت وزیر نخست و دادند تغيير را دولت که یوقت ولی. تادایس



396 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

   تسليم گام این هاي پرده ترین مهم از یکی اتفاقاً. گرفت گریز و انهدام صورت دیگر تسليم جریان
 اول که رينف چهار سه آن جز که دادند دستور که بود ياننظام حکومت اعالم اول هاي لحظه همان
 هویدا و بودم من خود جمله از که بگيرند را دیگري نفر سی بيست امامی شریف دوره در بودند گرفته
 خودش به رژیم که بود اي ضربه ینتر بزرگ من نظر به این و دیگران و بود نصيري و بود، وزیر نخست

 سرعت انقالبيان به لکتمم تسليم در حکومت که نماند باقی کسی براي تردیدي دیگر اینکه براي زد
 . انقالبيان خود از دارد بيشتري

 بيرون آمدید گلوله و آتش اوج در شما که بهمن 22 زمان زمان، این در آیاـ  سی بی بی 
 همایون داریوش براي دلتان دیدید وضعيت این در را شهر و جمشيدیه زندان از

  بود؟ نشده تنگ نویس روزنامه

 نفر یک براي که آنچه از بيش و بود داده انجام را کارش نویس روزنامه همایون داریوش همایون ـ نه،
 توانستم نمی ضمناً بود نرسيده جایی به و کشور مسائل درباره بودم نوشته شرایط آن در داشت امکان
. رسد می دستم که آنجایی تا کنم درست را جایی یک و بروم باید که کردم می احساس و بنشينم آرام
 وارد بود گرفته را ام زندگی دهه سه دو که نویسی روزنامه مرحله از پس که من براي بود یطبيع این و

 به شاید اتفاقاً هم آن بودم، افتاده زندان حکومت به و دولت در بودن اثر بر که زمانی. بشوم عملی کار
 بودم نيافتاده زندان به من اگر ولی آمدم بيرون زنده بيرون آمدم زندان از وقتی اینکه براي بود من نفع
 بين از و شدند ترور که کسانی بسيار شمار در پادشاهی رژیم آخري هاي ماه در همان   زیاد احتمال به

 هم خودم نگهداري فکر در و نداشتم خودم از نگهداري وسيله اینکه براي بودم. رفته بين از رفتند
 و بودم خودم مواظب و باشم خودم مواظب که کرد هشيار مرا افتادن زندان به دستکم. بودم نمی
 . رسيدم سالمت به

 اي نامه. بود مطلق رشيدي به معروف نامه اصليتان اتهام شما زمان این درـ  سی بی بی 
 هم کلمات بعضی البته و است شده توهين خمينی اهلل آیت به بود شده تعبير آن از که

 که ها نویس یختار از ضیبع و ها جا بقيه و قم در بود شده تحرکی باعث و بود درش
. رسيد انقالب به یجتدر به و شد شروعاینجا  از که معتقدند اند نوشته را انقالب تاریخ
 هم گاهی و بودید شما نامه این بانی که بود این اصليتان اتهام زمان آن در شما
 زمان آن در که خاصی فضاي آن در. بودید شما هم اش نویسنده که است شده گفته
 گهگاه که شما همکاران و همفکران و آشنایان و دوستان صداي شت،دا وجود

 و نبودید اش نویسنده شما و است نبوده طور ینا که دادند می توضيحاتی
 چگونه را صحنه این خودتان شما. رسيد نمی جایی به صدایشان نبودید اش انتشاردهنده

  دیدید؟ می

  این که بود تـدرس این وییـس از. آمد یبرنم من از زیادي کار که بودم يرکردهـگ جایی همایون ـ من
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 به فرمودند، دستور بشود، چاپ حتماً باید که کرد تلفن شخصاً هویدا خود شاهنشاهی، دربار از را مقاله
 به قم در نيست، خوب ما براي گفت اطالعات بعد اطالعات خبرنگار به دادم هم من و دادند من

 را کار این ما چرا گفتند کجاست، از دستور دانيد می نيست اي چاره تمگف من کنند می حمله ما روزنامه
 آن از بعد اتفاقاً. شما نام به است افتاده قرعه حاال بکند، را کار این باید نفر یک باالخره گفتم بکنيم
 اطالعات از گرفتاري که کردند چاپ را مقاله آن از هایی روایت آیندگان در هم و کيهان در هم

. بودم کرده را کار این من طرفی از خب ولی. نيست روزنامه مقاله این منشاء که بدانند و بشود هبرداشت
 و است آورده فشار هویدا و است بوده چه جریان که دادم می توضيح من اگر شرایط آن در طرفی، از

 به خمينی که است بوده این هم دليلش و بشود کار این است خواسته شاه و است آورده فشار شاه خود
 چاپ این باید نبوده چاره خب بشود، عزل باید شاه که اند گفته هوادارانش و است کرده حمله شاه
 و ماندم ساکت من نتيجه در. بود حمله زیر موقع آن در هم شاه شد، می ضعيف شاه خب،. شده می

 وزارت در هچ و ها روزنامه نویسندگان ميان در چه دانم می را دوستانم و همکاران هاي کوشش
 آن اینکه براي نشد قبول کسی طرف از هم توضيحات این و نرسيد جایی به جهانگردي و اطالعات

 ماه در را کسی چهره تواند می که ملتی. نداشت ها حرف این و حقيقت و واقعيات به کاري کسی موقع
 من پس. است دهبو چه اثرش و است کرده چه کی که ندارد توجهی جزئی مسائل این به دیگر ببيند،
 راجع کرد تلفن مخصوص دفتر رئيس معينيان هم وقتی و ماندم خاموش و بودم دچارش را وضع این
 کرد، من به سختی حمله امامی شریف آمدن کار روي از پس اطالعات روزنامه چون موضوع، این به
 هيچ من که گفتم او به منم بدهم، نشان خواهم می واکنشی چه من که بود این نظرش البد او و

 . شد راحت خيالشان و بس و است مربوط من خود به فقط موضوع این و گفت نخواهم

 بود نشانده دربار در بود برده را شما جامعه عمومی ذهنيتـ  سی بی بی . 

 کودتاي عامل که بودم متهم آنوقت من. بود نشانده تر بد جاي در مرا جامعه پذیر شایعه ذهنـ  همایون
 و اعراب و اسرائيل 1967 جنگ عوامل از یکی و افتاد اتفاق ميالدي 66 سال در که هستم اندونزي
 تنها نه بودند، کرده پخش من درباره آور شگفت شایعات يقدر به و هستم اسرائيل پيروزي عامل
 جمهوري اطالعاتی دستگاه که کتابی این حاال. ساواک همکاران و ساواک بلکه مليون، و یانگرا چپ

 حتی شاید که ساواک که بينم می خوانم، می اند کرده آوري جمع ساواک اسناد از من بارهدر اسالمی
 . است داشته دشمنی من با اسالمی جمهوري امنيت سازمان این از بيش

 عين در و گلوله و آتش از پر تهران در تهران، در شدید فضا این وارد شماـ  سی بی بی 
 ترس با و یاتاق یک در ،اي خانه یک در ،جایییک در رفتيد شما و. شما با دشمنی حال
 به برگردید و کنيد فکر کشور و شهر این به که بود فرصتی و. آنجا در ماندید تنها جان

  بود؟ چه آمد ذهنتان به که فکرهایی اولين. نویسنده همایون داریوش

  کردم روعـش. نشوم گيرتـدس اینکه براي يدمـاندیش هایی راه بود، خودم نگهداري فکر اولينـ  همایون
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 خبر من وجود از و کردند می برقرار ارتباط من با باید که را کسانی بسيار سختگيري با و شدت به
 را ام زندگی که بود اندیشه اولين این. کردم دقيق خيلی را کار این خب که گزیدم یبرم را داشتند می

 را خودم هاي ترس ترین بد و ایران یندهآ به کردم نگاه که بود این دوم ولی. بدهم سازمان چگونه
 کشور این بر دستشان یانگرا چپ و ها اسالمی این که بودم نگران هميشه من چون دیدم یافته تحقق
 و رفتند بين از يزود به و بودند مستعجلی دولت یانگرا چپ البته بود شده موقع آن که بشود گشاده

 به راجع و کردم می فکر آینده به راجع. رساندنداینجا  به را کشور کار و ماندند بيشتر چه هر اسالميان
 این به مردم چرا شد؟ انقالب چرا افتاد، روز این به ما کشور چرا که جهت این از بيشتر. بيشتر گذشته
 اندیشيدن به کردم شروع من و بود یباورنکردن من براي حقيقتاً این. شدند گمراه و رفتند پس درجه
 و نکرد رها   مرا دیگر که بود اي اندیشه و بيستم قرن اواخر در آور شگفت پدیده ینا هاي ریشه درباره
 . شد آغاز جا همان از کلمه ميليون یک گفتن و نوشتن

 اول هاي سال در که بودید کسی شما. آید می پيش سئوال یک اآلن خبـ  سی بی بی 
 ارضی اصالحات به راجع که اي مقاله درـ  آورم می یادبه  را اش نمونه چندـ  چهل دهه

 وضعيت درباره که اي مقاله در آن از بعد چندي حتی و شد چاپ اطالعات در و نوشتيد
 شود می را نيامده به دست بحرین که کردید بيان یروشن به آن در و نوشتيد فارس يجخل

 روشنی بسيار تصویر زمان آن در این و کرد، عوض فارس يجخل بر برتري با را جایش
 و آن از بعد شرایط در هم مملکت گيرندگان تصميم ذهن بر که ندارم تردید من که بود

 اول سال 30 در که کسی براي حال هر به. گذاشت اثر شجاعانه تصميم آن به رسيدن
 وقایع که رفت می تصور داشت روشنی دید چنين خودش اجتماعی و فرهنگی زندگی

 آمده يشپ همه براي که سئوالی هتج همين به باشد داشته احتمالی یک چنين هم روز
 اشاره آن به شما که واقعيتی این و را مردم و را وقایع این چگونه شما که بود این بود
  افتادید؟ چنگالشان به که ندیدید چنان آن و ندیدید مردم در را کنيد می

 شرایط توانم می بودم، نوشته خب آنکه بر عالوه زدن اقدام به دست با که کردم می فکر منـ  همایون
 دستگاه در بشود داده من به فرصتی اگر که کردم می فکر من. بکنم عوض را ایران سياسی و اجتماعی
 بود این من اشتباه. بياورم وجود به و بکنم کمک تغييراتی به یک که داشت خواهم اثر قدر آن حکومتی

 خيلی خيلی سال دو. داشتم یم الزم که بود آنی از تر کوتاه خيلی شد داده من به که فرصتی که
 اوضاع بر مستقيمی تأثير باز که گذشت حزبی هاي سمت در هم سالش یک که بود کمی فرصت
 . باشد داشته توانست نمی

 کوهی نوک در لحظه آن در و مرز لب به رسيدید خودتان نوشته بر بنا شماـ  سی بی بی 
. بود دشوار برایتان ایران رزمينس از شدن دور قاعدتاً و ایران سرزمين طرف ینا و بودید
 . بکشد طول سال 25 است ممکن که داشتيد این را تصور زمان آن در
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 نيست ها سادگی این به که دانستم می. بکشد طول این همه که کردم نمی فکر حقيقتاً همایون ـ نه،
 عوض شود ینم یسادگ به هستند، باطل حتی امري یک پشتيبان درجه آن به مردمی وقتی اینکه براي
   در بمانند سرکار بر قيمت هر به که حاکم گروه آهنين اراده و آدمکشی و رحمی یب حال هر به. کرد

 تا ولی. کشيد خب ولی بکشد سال 25 که کردم نمی فکر این همه با. بودم کرده تجربه ماه 15 همان
 ایران شوم، می خارج رانای از که نبودم خوشحال اینکه با شود می مربوط شخصی احساسات به که آنجا
 ایران در دیگري زندگی یک براي بودم کرده آماده را خودم. لحظه آن در نداشت من براي جایی دیگر
 کشور آن براي را ام زندگی تمام من اینکه براي بود تأسف اسباب خيلی. دور خيلی هاي فاصله از منتها
 زندگی و است همين سياست خب، ولی. مبيفت وضعی چنين به باید که کردم نمی فکر و بودم زیسته

 از و بود سياست واقعيت بودم دریافته و بودم آموخته خوب را چيزي اگر من و است همين اجتماعی
 . باشم متأسفم خيلی توانستم نمی بابت این

 از بيرون شما که اي دوره در. شما اجتماعی زندگی دوم نيمه به برسيمـ  سی بی بی 
 بخش بااینجا  حاال. ایران از دور گرچه گذشت می ایران با تان یزندگ بودید کشور

 آمده مهاجرت به شما با دليلی هر به هم ها آن که بودید شده روبرو جامعه از دیگري
 شاید و هست هم هنوز کنند می فکر ایران به که بوده این زبانشان هم ها آن و بودند
 نظر در که آنچه با و شما هاي قهسلي با حال هر به ولی. بودند هم صادق گفته این در

 تصور هم شما شاید که آنچه خالف بر و کردند نمی تصدیق سياسی رفتار براي داشتيد
 . نماندید دشمنی و خصومت از به دور شما هم جدید دوره این در داشتيد

 من اگر یعنی. باشد توانست می من زندگی هاي تجربه ترین آور یأس شاید من بيرون زندگیـ  همایون
 باور این در دیگر باید می آمدم بيرون وقتی بودم، نشده مأیوس کافی اندازه به ایران ملت احوال از
 که پادشاهی طرفداران حتی ناحيه هر از دشمنی، جز بيرون آمدم وقتی من. شدم می استوار یکل به
 همه بودند تهگریخ که هم هایی مذهبیـ  ملی و مليون و ها چپ خب و بودند، من دشمنان ترین بد

 این اینکه ولی ام کرده زندگی دشمنی با هميشه من چون نبود مهم این ولی بودند، من دشمنان
 آدم هر که بود می کافی این سياسی نظر از بدردنخور یکل به گمراه، اثر، بی اندازه چه جماعت
 به 57 سال از گویی عيناً که دیدم را جماعتی و آمدم بيرون به من. بکند مأیوس یکل به را ينیب خوش
 يقدر به و نبرده یاد از کلمه یک نياموخته، کلمه یک گذشته، آن در منجمد همه ،اند شده پرتاب بيرون

 تحليل نظر از گذشته، تحليل نظر از نظر، هر از پرت يقدر به مشغول، به هم حدي به افتاده، هم در
 کسی مقابل در آسایی غول وظيفه یک صالًا که بينی پيش لحاظ از روز وقایع نگرش نظر از روز، وقایع
 را این بدنگري و بدگمانی بدبينی، از پر توهم، از پر وحشتناک فضاي این کمی که بود می من مثل

 این و. فضا این از اي گوشه یک در اقالً سياسی تفکر به بدهد جهتی یک کم کم و بکند عوض
  الهـارسـچه هـوس تـيسب این با هـمقایس در. تـاس بوده الهـس 24ـ  23 نـای در نـم کار ترین کلـمش



400 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 . کند می جلوه کوچک خيلی داشتم می ایران در زندگی اول سال پنجاه آن در من که هایی دشواري

 کوه در بودید عاطفی خاص هاي حالت در که فاصله این در همایون، آقايـ  سی بی بی 
 آیا سرنوشت، آن و رارف حال در کردستان در یاتاقک در شب يمهن آن در و دشت و
 بيان را احساستان شعر در اینکه طرف به است کشيده دلتان که احساس آن وقت يچه

  کردید؟ پيدا کنيد،

آن  و گذشتم می کوهستان آن از که یهنگام. داد دست تقریباً شاعرانه احساس یک ولی نه،ـ  همایون
 توانيم می ما بکند، پيدا تجلی شعر در يستن الزم شاعرانه احساس اصالً ریواس، هاي بوته زیبایی و آن

 . باشيم داشته شاعرانه احساس هم موسيقی و نقاشی در. باشيم داشته شاعرانه احساس هم نثر در

 شود می صحبت خيلی اش درباره تبعيد و مهاجرت و غربت در زندگیـ  سی بی بی .
 که سعيد ادوارد از خواندم اي مقاله اواخر این. شود می نوشته کتاب خيلی اش درباره
 شما فرهنگی نگرش این از آیا. شده چه مهاجرتی زندگی در فرهنگ و علم بود نوشته
 و بودید مند عالقه ادبيات و موسيقی به و تر، تئا به و سينما به داشتيد، هميشه که

  افزود؟ آن به یا کاست این از آیا کردید، می تعقيب

 وچند يستب این در اروپایی باالي هنر و فرهنگ هاي پدیده از يبسيار با من. افزود بسيار نه،ـ  همایون
 مختلفی معانی مختلف هاي ملت براي و مختلف هاي گروه و افراد براي مهاجرت ولی. شدم آشنا سال
 که معنا این به. کند مهاجرت باید ایران. است ها باید از. است لوازم از مهاجرت ها ایرانی ما براي. دارد

 ما تاریخ گذشته سال 800 این در بخصوص ایم، بوده درش که جهانی از باید ملت یک انعنو به ما هم
 این. بزنيم بيرون باید ایم بوده که جهانی این از شد، بسته نوآوري و اندیشيدن درهاي که یوقت

 این ولی. ایران از کردم خودم که مهاجرتی براي کند می آماده را من مثل کسی طبعاً ملی مهاجرت
 در این و دراز هاي سال توانستم اینکه از شدم خوشحال بود، مغتنمی فرصت یک من براي جرتمها

 کنم تجربه نزدیک از بشود آن وارد باید ما ملت که را جهانی توانستم من مغتنم، بسيار حقيقتاً فرصت
 ستا الزم مهاجرت. بدهد انجام را مهاجرت این ملت این که کنم سعی که کرد کمک من به این و

 بکنند، مهاجرت ایران از وضع این در من مثل نيست الزم که افرادش براي فقط نه ایرانی، براي
 از کنيم مهاجرت اصالً باید ما کلیطور  به ملت یک عنوان به البته کرد، مهاجرت ایران در هم شود می
 جهان آن از هستيم، آن در که اي اسالمی جهان این از و هستيم آن در که یسوم جهان این

 بزرگ بسيار جماعت یک که شد خوب خيلی این و. بيایيم بيرون باید هستيم، آن در که اي خاورميانه
 بسياریشان طبعاً ها این و دنيا با بشوند آشنا و بيایند بيرون توانستند ميليون، سه ميليون دو ایرانی

 چنانکه دارند وآمد رفت ایران هب قدر آن نمانند ایران در هميشه براي هم اگر ایران به گشت بازخواهند
 . کرد خواهند عوض را آن جامعه که دارند، اکنون هم

 برگردید؟  ایران به که کنيد می فکر آیاـ  سی بی بی 
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 افتاده شماره به هاست سال حال هر به رژیم این عمر. دارد زندگی از ما بهره به بستگی اینـ  همایون
 . است

 رفت؟ خواهيد کجا به لاو برگشتيد وقتی شماـ  سی بی بی 
 شاید دانم، نمی هيچ. دارم ایران در چيزي نه دارم اي خانه نه. ندارم جایی هيچـ  همایون داریوش 

 . خویشان یا دوستان از یکی منزل به برگردم

 رفت؟ خواهيد کجا به فرودگاه ازـ  سی بی بی  
 اگر کنم می فکر ولی. کرد اهمخو تلفن چند طبعاً بياید پيش وقتش اگر. دانم نمی همایون ـ اصالً

 .گشت بازخواهم گروهی یک با من. گشت بازنخواهم تنها ایران به بازگردم

 اي، عادالنه محاکمه یک در که باشد این کشور به شما برگشتن اگر شرطـ  سی بی بی 
 از و بکنيد شرکت هست، دنبالش ملت است صدسال که به معناي واقعی عادالنه
  کنيد؟ می استقبال آن از یاآ بکنيد دفاع خودتان

 هم دادگاهی در اگر و ام نگذاشته پاسخ که مربوط به من است بی را سئوالی هيچ همایون ـ من
اصالً موضوع اتهامی مطرح باشد. ولی اگر  کنم ینمبله. فکر  گفت خواهم طبعاً بشود هایی پرسش

 دازم.این کمترین بهایی است که حاضرم بپر طبعاًپاسخ به موضوعی باشد 
 رخ نيمـ  سی بی یب
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 داشت  خواهد همراه را ایران ییرها نسلی دگرگونی

 

  1357 بهمن انقالبِ و شوریدند شاه رژیم عليه گستردگی آن به ایران مردم چراآرش ـ 
  بود؟ ونهچگ دوران، آن خارجی و داخلی شرایط داد؟ رخ

 و استراتژي با مستقيم بستگی و بود تدریجی فرایند یک و مرحله، چند در مردم شوریدن ـ همایون
 خواسته آنچه از بيش حتا امتيازات، دادن رژیم استراتژي که آنجا از. داشت پادشاهی رژیم هاي تاکتيک

 دیگر پيروزیشان که برندگانی به موج موج مردم بود، می انقالبی موج برابر در تسليم عمالً و شد، می
 «شاه رژیم عليه گستردگی آن» به مردم متفاوت، شرایط در. پيوستند رسيد می نظر به مسلم
 در را انقالب اما. دهد می و است داده يرو همانند هاي موقعيت همه یباًتقر در چنانکه ــ شوریدند نمی
 داد روي انقالب که ماهی. نامند می دیگر جاي هر در چنانکه ناميد، اسالمی باید می ش رهبري و پيام

 و فعال نقش علت به را اسالمی انقالب. باشد اسفند یا دي توانست می و بود محض تصادف
 خارجی و داخلی شرایط» همان context بافتار در بيشتر باید می آن پيروزي در حکومت کننده يينتع
 استبدادي تند هاي گرایش علت به پادشاهی ظامن که انقالبی موقعيت یعنی ــ کرد بررسی «دوران آن
 به را انقالب کاراکتر که انقالبی هاي نيرو کيفيت و بود، انداخته آن در را کشور فزاینده، شایستگی نا و
 . بهمن نه و اسالمی همان   ــ داد آن

 که بياورم داودیان بهروز آقاي از گفتاوردي است بهتر شود می مربوط پادشاهی نظام سهم به آنچه در
 را خود توانست نمی ولی بود کرده دگرگون را جامعه همه رژیم: دارد خود در را «کالم لُب» نظرم به
 پردامنه بازسازي یک دستخوش ایران حکومتی نظام سپه سردار آمدن کار روي از. کند دگرگون نيز
 کار زمان آن تا. اسالمی جمهوري در حتا ــ ماند خواهد همچنان و ماند پهلوي دوران پایان تا که شد

 سردار. بود ها مرز بيرون و درون در امنيت برقراري و سربازگيري و ماليات گردآوري حکومت اصلی
 حکومت concept فرایافت بود گرفته خود به ها زمينه بيشتر در را مشروطه انقالب ميراث که سپه
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 از بيش بسيار و ــ ایران روز آن تامکانا حد در را عمومی رفاه و پيشرفت و توسعه عامل عنوان به
 خویشکاري در را انقالبی دگرگونی این. درآورد عمل به ــ گنجيد می خواهان مشروطه تصور در آنچه

 ها حکومت نيز آن از پيش. شمرد ایران تاریخ هاي نوآوري ترین بزرگ از یکی باید می حق به حکومت،
 در. بود می زمان پادشاه يوخو خلق از برخاسته بيشتر و یگاه گاه که کردند، می زمينه این در ییکارها
 را ما و کشيد اسالمی انقالب تا حزبی، و سياسی نگاران تاریخ بدآموزي خالف بر که مشروطه دوران

 با ــ کرد آشنا نوزدهم سده ناسيوناليسم و هژدهم سده روشنگري و شانزدهم سده رنسانس اروپاي با
 . افتاد جا خویشکاري این ــ آمد پيش عمل در که ها گرفتن نادیده و ها يکژرو همه

 دیگري دگرگونی زمان نيز، آن از پيش اندکی و شصت /چهل دهه آغاز از شاه محمدرضا پادشاهی در
 به کمک براي را الزم روحيه و مکانيسم دهه دو که حکومتی. آمد فرا حکومتی رفتار و فلسفه در

 هاي نيرو راه سر از را خود اندک اندک بایست می اکنون بود آورده فرا بایستد، خود پاي سر بر تا جامعه،
 در که دگرگونی همان   ــ برسند خود طبيعی رشد به بتوانند تا کشيد می کنار مدنی جامعه و توليدي
 پاتریموئن پادشاهی) پدر شه به نه ایرانی جامعه که یهنگام در درست اما. است شده اشاره باال گفتاورد

. یافت را تر باال دست پادشاهی استبدادي غریزه بود می آسوده آن با نه و داشت می يازين( ي«وبر»
 دشمنی و اعتنائی بی اثر بر کرد دگرگون بنياد از را ایران دیگر بار یک که پادشاه فراگير اصالحی برنامه
 شود همرائی زمينه آنکه بجاي( مرداد 28 پيروزمندان جویانه انتقام روحيه به واکنشی) مخالف هاي نيرو

 زنان راي حق یا ارضی اصالحات مانند ییها برنامه که یهنگام. گردانيد ژرفتر را مصدق دوران شکاف
 هاي الیه هاي واکنش ترین بد با ها کارخانه سود در کارگران مشارکت و بهداشت و آموزش هاي سپاه و

 پس آن از. بربست رخت ایران سياست از سازشی و روي ميانه هر دیگر شد روبرو جامعه روشنفکري
 بر( کرد پيدا بيشتر آمادگی خود بر حکومت براي و) یافت توسعه بيشتر جامعه چه هر پایان، تا

 دید می فرزندانی همچون حداکثر را مردم و بود شده خود هاي دستاورد مست که پادشاهی خودکامگی
 . افزود می اویند هاي دهش سپاسگزار شب و روز که

 آمادگی و باختگی روحيه با بود، می کام به روزگار تا دیگران، گرفتن هيچ به و یامگخودک ترکيب
 از پس هاي دهه در. گرفت را ش جلو شد می زیاد اشکال بی که آورد انقالبی شد، سخت کار تا گریز،
 گيري همه رویداد چنان ولی است انداخته دیگران گردن به را مسئوليت توانسته هرچه کس هر انقالب
 ما. دریابيم را سياست دیالکتيک باید روزي سرانجام ما. باشد داشته طرف یک تنها توانست نمی

 . هستيم نيز خود مخالفان سازندگان

 نه دهه شش آن دیگر هاي پدیده بسياري مانند که بود چنان انقالب از پيش ایران خارجی موقعيت
 آن بلوک دو هر با که بودیم دولتی تنها ما .یافت امکان آن از پس نه و بود یافته امکان آن از پيش
 ترتيب همين به عرب جهان و اسرائيل با. نبودیم هم طرف بی و داشتيم را مناسبات بهترین ها روز

 بيشتر در را ایرانی. بود گشوده ما روي بر جهان هاي در. بودیم کرده برقرار را روابط ترین نزدیک
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 سياست در ولی. شد می خرج یآسان به اروپا در ایران ریال و رفتندپذی می احترام با و روادید بی ها کشور
 هر پادشاهی رژیم پایانی ساله سه در نفت بهاي شدن برابر چهار کشور، عمومی اداره مانند نيز خارجی
 یک پيشگاه در که نبودند رژیم خود هاي تکنوکرات حتا و روشنفکران تنها دیگر. زد به هم را تعادلی

 داشت آنان از را يزشچ همه ایران که نيز غربی هاي دولت آمدند، نمی شمار در ريبش فوق شخصيت
 انحطاط به رو نظامی غربی دمکراسی. کردند می جلوه تر ناتوان و تر خوار شاهنشاه ـ فرمانده چشم در
 . آموختند می ایران از بایست ها غربی. بود می

 دچار نيز ش سنتی دوستان و متحدان به ایران ویکردر ها تحقير و ها انتقاد لحن شدن تر سخت با همراه
 به ایران مالی کمک. کرد کمک پادشاهی رژیم شکست به انقالب جریان در که شد چرخشی
 در را عمومی افکار و اندیشناک را اسرائيل سوریه، پرور تروریست حکومت و فلسطينی هاي تروریست

 پرورش برنامه و گرفتند را ها کمک نيز سوریه و تحالف هاي فلسطينی. گردانيد ایران زیان به امریکا
 مخالف لحن پایانی، ساله یک در. بخشيدند شدت را پادشاهی کردن سرنگون براي ایرانی هاي چریک
 که کرد متقاعد غلط به را شاه بشر، حقوق بر دمکرات حزب يدتأک و بریتانيائی، و یکائیآمر هاي رسانه
 را ليبرال دمکراسی کارکرد زندگی پایان تا او. هستند او برکناري یپ در بریتانيا یژهو به و امریکا

 رسمی سياست بازتاب( داشت می خود جاي که دولتی سی بی بی) را روزنامه مقاله هر و يافتدرن
 از روزه هر هاي پرسش به را ش جاي او آخر ساله سه دو هاي ینمائ قدرت. پنداشت غربی هاي حکومت
 پایداري اراده شکستن درهم علت ترین مهم که گفت توان می. بکند باید چه که داد کشور دو سفيران

 مرداد وهشت يستب( شبح) پرهيب تعبير، یک به. بود بریتانيا و امریکا از بيمارگونه بيم همان   شاه در
 . گشت بازمی او به تهدیدآميز، بار این بعد، سال وپنج يستب

 شيوه و ها سياست و شاه از نيز حکومتی دستگاه از بخشی نيابریتا در چه و امریکا در چه که هست این
 موج که یهنگام و دیدند می وتار يرهت را ایران آینده و بودند شده بيزار او( هاي ینمائ قدرت و) کشورداري

 مورد در) دلی دو و کاري ندانم با یا و آگاهانه یا را او خود دیرپاي متحد تقویت بجاي برخاست انقالبی
 خود که یهنگام تا توطئه، اصحاب نظر برخالف همه ینا با. انداختند تسليم راه به( تر کار حکومت
 جهانی پهنه در کس يچه سوریه و ليبی و ها فلسطينی جز نپرداخت انقالب پشتيبانی به ایران حکومت
 هنگامی از( امریکا از تر زود بریتانيا) اسالمی انقالب در خارجی عامل. خواست نمی را ایران فروپاشی

 . نيست پادشاهی رژیم پایداري به اميدي دیدند دیگران که شد مهم

  نقش و/ رسيد پيروزي به اجتماعی طبقات کدام محور بر اسالمی انقالبآرش ـ 
  بود؟ ممکن «غيراسالمی» انقالب آیا و/ بود کننده يينتع حد چه تا خمينی

 بودند انقالب از پيش دهه دو شده( نشين زاغه بيشتري) شهرنشين روستائيان انقالب، ـ موتور همایون
 خود در روزافزون را آنان که بود مذهبی هاي نهاد شگرف شبکه و داشتند، مذهب به که گرایشی با

 همه پشتيبانی و حکومت تشویق و یاري به ــ فعال مسجد هزاران قلم یک ــ شبکه آن. گرفت می
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 همه ینا با. شد برپا شاه محمدرضا پادشاهی ساله وهفت یس در پادشاهی نظام مخالف اصلی هاي نيرو
. گفت سخن شد نمی انقالب از نيامدند ميدان به آن پيشاپيش در روشنفکران و متوسط طبقه تا

 آزادي، شعار با 1357 شهریور در ایران اجتماعی هاي الیه ترین پيشرو از تن هزار ها ده که یهنگام
 را اسالمی انقالب که ائتالفی خواندند فطر عيد نماز خوندآ نمازي يشپ به اسالمی حکومت استقالل،

 متوسط طبقه واسطه با ولی نهاد گردن خمينی رهبري به مذهبی توده. گرفت شکل رساند پيروزي به
 هاي الیه ترین پيشرو نيز آینده در. باشد اسالمی انقالب ویژگی ترین مهم شاید این. روشنفکران و

 نادرست، هاي حساب با روشنفکران نيست الزم هيچ. کشيد خواهند یشخو راه به را مردم اجتماعی،
 در آنان نقش و روشنفکران از که ها انتقاد همه با. کنند نزدیک جامعه هاي سطح ترین پائين به را خود

 . داشت خواهد روشنفکران رهبري به بستگی ایران آینده شود می انقالب

 از ــ يعنصر سست و طلبی فرصت سراسر سياسی فضاي یک در. بود کننده يينتع خمينی نقش
 در عنصران سست و گذاشت نشانه را انقالب ييرناپذیرتغ مسير او قاطع رهبري ــ مخالفان تا حکومت

 جایی به طلبی فرصت تا. انداخت زانو به خود پيشگاه در را متوسط طبقه در عنصران سست و رژیم
 با و بود زدگان ماه انقالب کلمه لفظی معناي به 1357 بانقال. دیدند نيز ماه در را اش چهره که رسيد
 انقالب به محکوم ایران ولی. باشد توانست نمی اسالمی جز ناچار سياسی طبقه چنان و رهبري چنان

 نشان بتوان گذشته صدساله در را تاریخی دوره یک اگر اتفاقاً. بود نمی دیگري انقالب هر یا اسالمی
 خسته شاهی با بود، می 1357 سال همان   بود يداکردهپ بنيادي سياسی الحاتاص استعداد ایران که داد
 و رسيده بست بن به فرمانروائی گروه و( مشروطه شاه مظفرالدین حال به نزدیک) مرگ آستانه در و

 . تغيير آماده

  برخورد چگونه اسالمی انقالب به مختلف  سياسی نيروهاي و روشنفکرانآرش ـ 
 از پس کوتاهی فاصلۀ به اسالمی،  جمهوري چرا و/ بود چه ها آن خطاهاي/ کردند

  شد؟ ها آن نيروهاي سرکوبِ به موفق انقالب،

 آن به بازگشت من. شده گفته ها بار و است مشهور انقالب به روشنفکران رویکرد داستانـ  همایون
 آن. شود گرفته الزم درس دوران آن بزرگ خطاي از دهم می ترجيح. ندارم خوش را دلگير داستان
 سود بلکه اصول تنها نه گذاشتن پا زیر تا و بها هر به بود قدرت پویش و اخالقی محض برهنگی خطا

 اخالقی ورشکستگی در که دادند نشان هنگامه آن در ایران روشنفکران. روشنرایانه گروهی و شخصی
 با را شاهنشاهی نظام که بود سراسري اخالقی شکست آن. ندارند فرمانروا گروه از کمی دست هيچ
 پاي از دست اشاره یک به بود انداخته نزدیک و دور هاي دل در که مهابتی با و قدرت، اسباب چنان

 جامعه لجنزار از که برد انقالبی قربانگاه به گروه گروه را ایران برآینده متوسط طبقه و درافکند
 به انقالبی پيکار در که يروهایین .است فروگرفته را مردم و سرزمين که است سال سی و جوشيد می
 برابر در توانستند نمی بودند بسته ها آخوند به را شان آینده و نهاده پا زیر را خود اصول زنندگی آن
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 انقالب، هاي ماه تظاهرات همان   در که کسانی. بایستند بودند کرده آرزو را پيروزیشان خود که کسانی
 را خمينی سخنان و نادیده( دارد تفاوت مسلمانان با) را اناسالمي کوردلی و خشونت و انحصارطلبی

 روشنفکران همه مانند دسته دسته ها آن. نيایند کوتاه شد می جا هر تا توانستند نمی بودند گرفته ناشنيده
 در برشت. )شدند دیگران سرکوب همدست یا تماشاگر دیگري از پس یکی همانند، هاي موقعيت در

 را انقالب.«( کند اعتراض که نماند کسی دیگر تا: »است کرده تصویر را التح این يا پرآوازه شعر
 امریکا هاي ليبرال روشنگري انقالب از. دهد می شکل انقالبی هاي نيرو هاي شيوه و منش و روحيه
 انقالب از. کنند می نهادینه را فضائی چنان پيروزي از پس که يروهایین و آید می بدر شهروندي جامعه

 غرائز ترین پست که آید می بدر اي جامعه نامسلمان، بيشتري و بها و وسيله هر به طلبان قدرت اسالمی
 . شود می ها آن سالح بهترین مردمان

  و داخلی هاي بحران و اي توده نارضایی در غرقه که اسالمی جمهوري رژیمآرش ـ 
  است؟ داده ادامه امروز به تا را خود حکومت و مانده پا سر بر چطور است خارجی

 ایران پادشاهی سرنگونی از دقت به اسالمی خاورميانه هاي کشور همه مانند اسالمی ـ رژیم همایون
 رژیم این که است یتیمأمور عامل ترین مهم اما. کند نمی اشتباهات آن از هيچ و است گرفته درس
 افتاده چنگشان به که کشوري و مردم برابر در تعهدي هيچ فرمانروا هاي آخوند. شناسد می خود براي
 تبليغاتی و سرکوبگري دستگاه که دارد پول اندازه آن هنوز ایران و بمانند که اند آمده ها آن. ندارند است
 ناگهانی تغييرات و انقالب از مردم سرخوردگی و خستگی. بخرند را خود روزانه مسائل و بچرخانند را
 بر شدن همراي و همکاري بر را ایرانيان ناتوانی دبای می ها این همه بر. است آمده یاریشان به نيز

 و باشد سرشان بر فرهمندي رهبري سایه که اند آسوده یکدیگر با هنگامی تنها مردمان. افزود اصول
 صفاتی و اسباب فرهمند رهبري آن. کند نياز بی بودن خودمختار و بودن خود فضيلت از را آنان
 چنان به کس ترین نزدیک که خردادي دوم جمهوري سيرئ و است نبوده ميان در که خواهد می

 . ساخت تر نوميد را مردم داد تردید و ترس از که نمایشی با شد رهبري

 تهی نيز اسالمی جمهوري دست ولی است گردانيده سخت رژیم بر را زندگی خارجی هاي بحران
 چنين تواند می یآسان به و دارد را جهان طبيعی گاز منابع دومين و نفت منابع سومين ایران. نيست
 به حتا ها مدت تا المللی بين هاي رقابت. گيرد خدمت به خویش سود به بحرانی هر در را شگرفی ثروت
 اند شده استثمارگران ترین بزرگ که ها چينی. بکند دارفور در خواهد می چه هر که داد اجازه نيز سودان

 جنگ در ها روس و اندیشند نمی آن انرژي منابع از بخشی داشتن دست در و ایران بازار گرفتن به جز
 به که است سالی چند تنها اروپائيان. ندارند ایران از بزرگتر اي بازیچه امریکا با خود تازه سرد نيمه
 موقعيتی چنين در دادن مانور. افتند یدرم آن با اندک اندک دارند اسالمی جمهوري یداتمیتهد علت
 همه با. است داشته وا ها آخوند زرنگی از ستایش به را يهنانم مه اي پاره که نيست هنري چنان

  کمرشکن، آن هاي سياست اقتصادي هاي هزینه المی،ـاس حکومت بازاري هاي زنی چانه و ها فریبکاري
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 . است نشده کم هيچ نظامی حمله یک تهدید و است آور ترس آن انزواي و

  چاله از 57 انقالب مثل دیگر بار یک اینکه و رژیم این از ایران مردم خالصیآرش ـ 
  چيست؟ مستلزم نيافتند چاه به

 که نسلی دگرگونی نکند عوض را رژیم ماهيت اي اندازه تا و شکل سپاهی، کودتاي یک ـ اگر همایون
 آن سراسر در. داشت خواهد همراه کنونی فرمانرواي گروه از را ایران ییرها است راه در يتند به

 نشان توان نمی را جمعيتی درصد هفتاد هيچ است افتاده ما تاریخ گردن بر ياآس گسن مانند که منطقه
 از پس که ایرانيانی. باشد برآمده به هم خود روزگار از اندازه این به و جوشش در گونه ینا که داد

 يشترب. ندارند همانندي انقالبی، نسل پيشين، نسل با اند آمده جهان به یا اند رسيده بزرگی به انقالب
 بيرون آزاد فضاي در را هاشان نمونه ما. اند کرده سترون و متوقف سياسی نظر از را خود نسل آن افراد
 و منتظر اميدوار تازه نسل این. اند درآورده دگرگونی و پيشرفت زیان به نيز را عمل آزادي که بينيم می

 و اندیشی سوم جهان از .کند می حس ژرفا در را غربی تفکر و زندگی شيوه برتري و است فرصت
 نگرفتن جدي و داشتن باور از اي آميخته که مذهب با را رفتارش و است آزادشده شهادت و فلسطين

 . دید توان می عاشورا به آن رویکرد در است

 سياسی هاي نيرو هاي واکنش و کنش و است نشده پاک دیکتاتوري هاي گرایش از هنوز ایران سياست
 آنکه از بهتر راهی من نظر به. باشد گوناگون هاي دیکتاتوري ساز زمينه تواند می دریابند خود آنکه بی

 چنان. رسد نمی شوند همراي اصول ترین فراگيرنده و ترین بنيادي بر بزرگتري چه هر هاي گروه
( ضامن) پایندان است کرده عادت بدان ما سياسی طبقه که طلبانه فرصت هاي ائتالف از بيش همرائی
 هاي تفریق و جمع و گرفت باال باید را می نگاه. بود خواهد دمکراتيک نظام یک نگهبان و پيروزي،

 باید می یا هستند ما با ییها گروه یا کسانی چه اینکه. افکند کناري به را بازان ياستس نظرانه کوته
 گوشه هر در است سال سی که آید می مسکينی هاي فضا همين کار به داشت نگه را جانبشان

. کرد توافق مدرن سياست یک اصول بر باید می سياسی هاي نيرو موازنه به اعتنا بی. است شده ختهسا
 حقوق داراي و برابر شهروندان هپکپارچ ایران در بشر، حقوق جهانی اعالميه به محدود دمکراسی

 است اصولی شود، صرف شهروندان همه بهروزي براي آن ملی هاي دارائی که ایرانی نشدنی، سلب
 نيفتادن چاله و چاه به براي. دارد یازخودگذشتگ و مبارزه ارزش نپذیرند چه و بپذیرند کسانی چه که
 يگيريپ با جهان کجاي در. گرفت درس دیگران تجربه و ملی تجربه از اکنون، و گذشته از باید می

 بجاي اند؟ رسيده رستگاري به ــ خودش براي گروه هر و کس هر ــ خود هاي خواست بيشترینه
 پيشاپيش باید می را این. گيرد یبرم در نيز را دیگران که گذاشت را بهينه هاي خواست باید می بيشترینه
 تا ما. کرد سياست وارد ــ بسياري براي بار نخستين براي ــ نيز را همرائی و سازش و پذیرفت

 . آمد نخواهيم بر بزرگی کار از نکنيم استوار را خود مبارزه اندیشگی هاي بنياد

2008اکتبر    14/  ماهنامه آرش 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بکنیم نباید چه
 

 همایون داریوش آقاي شما به فرستم می درودـ  سعيد قاضی پرویز 
 . شما بر همایون ـ درود

 رسيدیم آنجا به داشتيم شما با که گفتگویی آخرین همایون، آقايـ  سعيد قاضی پرویز 
 خاصه ش، سلطنت یا و حکومت پایانی سال ستبي در فقيد پادشاه که فرمودید شما که
 اما بود آورده وجود به مملکت در توجه جالب و العاده فوق تحوالت آخر، سال 15 در

 نظریات این. بياورد وجود به تحوالتی هم خودش شخص در بود نشده موفق متأسفانه
 ماش جانب از قضيه این خواستند می و گرفت قرار مردم گفتگوي و بحث مورد شما

  کرد؟ باید چه سال 30 از بعد اینک اینکه به برسيم بعد و بشود شکافته بيشتر اندکی
 بهروز آقاي من، فرهيخته بسيار دوست از است گفتاوردي کردم عرض بنده که مطلبی همایون ـ این

 شاهپاد که بود این دقيقاً گفتند ایشان آنچه. اجتماعی علوم پژوهشگر و هستند نروژ در که داوودیان،
 حکومت، شيوه. بدهد تغيير نتوانست را حکومت ولی داد تغيير را ایرانی جامعه سال 15 آن در ایران
 که اي جامعه چون بدهد انجام توانست می جامعه که آنچه جامعه، برابر در مسئوليت حکومت، به نگاه
 مثالً که بود داکردهيپ هایی خواست و ها ادعا ضمناً بود قرارگرفته تحوالت همه آن معرض در سال 15
 چه گر کمّی زمينه در حتی درجه ـ آن به تغييراتی وقتی است طبيعی این و نداشت 40 دهه یلاوا در
 دیگري حکومت آن جامعه بشود داده جامعه درـ  بود يداشدهپ زیادي تغييرات هم کيفی زمينه در
 خيلی اتفاقاً هم ها شيوه این. دخواه می تري تازه هاي شيوه و دارد الزم دیگري تفکر طرز خواهد، می
 آن با نداشت سازگاري دیگر جامعه و شود می تر بد و کند می رسوب بماند چه هر چون شد تر بد

 یلدال به البته سرانجام، خوب شد پيدا که تضادي این و اداره، طرز آن با فکر، طرز آن با ها، روحيه
 با رویارویی شيوه در دیگر یلدال. شد انقالبيون پيروزي و پادشاهی رژیم شکست موجب دیگري
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 استقالل هرگونه و تابيد یبرنم را مخالفت کمترین سال 15 در که راسخی عزم آن یعنی. بود انقالب
 دیگران حاال داشت، را پادشاهی رژیم سرنگونی قصد که نيرویی برابر در کرد، می سرکوب را عمل
 نيروي بر که فشاري دهم یک اگر که حالی در کرد رها   و شد تسليم سرعت آن به داشتند، اصالح قصد
. گرفت را انقالب جلوي شد می آمد، می وارد انقالبی موج این بر بود آمده وارد سال 15 این در دیگر
 به اشاره ولی گذشته. ساله چهل سی این در ماست روزگار هم تاریخ آور تأسف تضادهاي ها این حاال
 براي و دریابيم بهتر را کشورمان مسائل که کرد خواهد کمک ما به ها این درباره بحث و ها این

 مگر کرد اداره خوب را آینده شود نمی. بشویم تر آماده بود خواهيم روبرو آن با آینده در که مشکالتی
 در که شد سبب مان گذشته تاریخ از ما فولکلوریک تلقی. بفهمد و دریابد خوب را گذشته انسان آنکه
. انقالب این از داشتيم غلطی تلقی طرز اینکه براي ایم يامدهبرن نمایانی کار از نقالبا از پس ساله 30

 را گناه و ها کردن تبرئه ها، تراشيدن دليل ها، توجيه دنبال به رفتيم واقعی، یلوسا به نکردیم توجه
 این درست شناخت گذشته، این شناختن حاال. شدیم غافل اساسی مسئله از و ها انداختن وآن ینا گردن

ـ  آینده برايویژه  به ـ هم و دریابيم بهتر را امروزمان مسائل هم کرد خواهد کمک ما به گذشته،
 . باشيم تر آماده

 اشاره که طور همان ما، گذشته سال 30 طول در همایون، جنابـ  سعيد قاضی پرویز 
 شاید. کند نمی دوا را ما امروز درد من اعتقاد به که بودیم اي مسئله یک گرفتار کردید،
 ما، جامعه نویسندگان و ما جامعه روشنفکران و اليت واقع در. کنم می اشتباه
 کول و سر بر گروه دو این هنوز یعنی. مصدقی شاه قدیمی گروه دو به اند شده يمتقس
 تمام و بود، کودتا یا بود ملی قيام مرداد 28 مصدق، با یا بود شاه با حق که زنند می هم
 احتماالً یا و بردیم یاد از یکل به را مملکت فعلی یطشرا و اصلی شمند سال 30 این
 اندازه به را دشمن ضعف نقاط بکنيم، دشمن متوجه داریم قدرتی یا اي چاره راه اگر

 اي تله این از اآلن چگونه که نگفتيم ها. اما سال این طول در گفتيم و یمبرشمرد کافی
 اشاره شما که طور همان رهایی، این از بعد. نيمبک پيدا رهایی افتادیم پيش سال 30 که

 البته و پرداخت، ها گذشته به باید که البته و شکافت را ها گذشته باید که البته کردید،
 مملکت در آزادي که شرایطی اما کشيد بيرون را گذشته قوت و ضعف نقاط باید که

 که اآلن نه کند یم اداره را مملکت ساالر مردم سکوالر حکومت یک و فرماست حکم
  چيست؟ شما نظر. تبعيدیم در مان همه

 این به هستيم، آزاد اآلن ما اتفاقاً که، است این من نظر. بکنم شروع آخر قسمت این از همایون ـ اول
 آزادي این از ولی. توانيم نمی حاال ولی داشتيم کشور در که تعلقات از خيلی از که هستيم آزاد معنی
 30 این در ما اگر که است همين هم بنده منظور. بشکافيم را مسائل این و بکنيم استفاده توانيم می
 بررسی درست را مان گذشته تجربه و بودیم کرده استفاده بود شده داده ما به که فرصتی این از سال
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 تکرار را ها آن بگيریم درس دائماً مان خورده شکست و منفی تجربيات از اینکه يجا به و بودیم، کرده
 هاي گذشته از رفتيم می مان، آینده و حال در بکنيم باززائی را ها آن بکنيم، تجدید را ها آن بکنيم،
 بهتر وضعمان دادیم، می قرار خودمان راهنماي را ها آن و گرفتيم می درس مان سازنده و مثبت موفق،
 . بود می

 تجربه نه حال هر به. اند چسبيده خورده شکست تجربه دو به ها این ها، اللهی شاه چه و ها مصدقی چه
 بازنده و است بازنده پایان در ما کشور. شد موفق مصدق تجربه نه و شد موفق پایان در شاهنشاهی

 باختيم ها کجا اینکه دنبال رفتيم بردیم، آنجا دليل چه به و ایم برده ها کجا ببينيم اینکه يجا به ما. بوده
 بر بکنيم، دیگران با جنگ ميدان بکنيم، دیگران کردن حکومم وسيله بکنيم، عثمان پيراهن را آن و

 این ولی. گرفتن عبرت مگر خورد نمی چيز يچه درد به دیگر که يا خورده شکست هاي گذشته سر
 حاال. است شده يسپر ها گذشته آن در ما آینده سال 30 یعنی. ما آینده و امروز ما براي شد ها گذشته
 و اصالحات بعد بود، دیگرش گوشه یک جمهوري و پادشاهی بود، اش گوشه یک مصدق و شاه

 یعنی فدراليسم اینکه و فدراليسم موضوع تازگی حاال شد، دیگرش گوشه یک رژیم غيراصالحات
 به است شده اضافه حاال این دنيا، خوب يزچ همه و یبشردوست و بشریت یعنی دموکراسی، یعنی آزادي،
 . ها آن تمام

 است نهفته معينی، هاي گروه سود نه ما، جامعه عمومی سود چيز چه در که بينيمب اینکه دنبال نرفتيم
 ما مبارزه حتی نداریم را کشور اداره مسئوليت امروز ما. بکنيم توافق آن سر بر و بکنيم دنبال را آن و
 یاسالم رژیم با که است اي مبارزه از جزئی این من، کيلومتري هزار 8 و شما کيلومتري هزار 15 در
 درباره نباید ما ولی کرد دنبال و گرفت جدي باید را جزء این البته و. است کوچکش نسبتاً جزء. شود می
 نفر ميليون 70ـ  60 آن ميان در و است ایران در قضيه اصل حال هر به. بکنيم مبالغه خودمان تأثير
 باید که خودمان يها زندگی گرفتار همه و هستيم، چه هر ميليون 4 ميليون، 3 حاال ما و. است
 دستکم ولی. باشيم کننده يينتع توانيم نمی ما بکنيم، سر گی بهره بی و غربت فضاي این با جوري یک
 این از. توانند نمی و هستند گرفتار آن به ایران مردم که باشيم مسائل از بسياري کننده روشن توانيم می
 این بينم، می ایران از آنچه و کنم، می تصور خوشبختانه حاال. مردم به بکنيم کمک توانيم می هم نظر
 جمهوري سر بر مصدق، و شاه سر بر مردم و. ندارد بازتابی چندان ایران در بيرون دعواهاي و ها بحث

 کنند، نمی تلف را وقتشان زنند، می دامن شدت این به که فدراليسم این مورد در حتی پادشاهی، و
 این و بگيریم یاد ها آن از بيرون در هم ما که است چطور حاال. دارند توجه ها آن را اصلی مسائل
 این اصلی مشکل آیا. بوده چه کشور این اصلی مشکل که ببينيم برویم کنار بگذاریم را فرعی مسائل
 این بود نمی کار در ماه چهار سه و سال دو آن اگر یعنی! بود؟ مصدق ماه چهار سه و سال دو آن کشور

 آن باالخره چون شد؟ می سال 3 مثالً ماه چهار سه و سال دو آن اگر یا شد؟ می درست مملکت
 مثالً اگر یا ایران در بود شده درست يزچ همه داشت، ایران که وضعی آن با شد می سرنگون حکومت
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 اصلی گرفتاري کرد نمی را اشتباه آن جا فالن یا و بود کرده بهتر کمی یک را جا فالن پادشاهی رژیم
 روشنفکرانمان اندیشی تاریک گرفتار هستيم، ماندگی عقب گرفتار ما نه،! بود؟ شده رفبرط این جامعه
 . هم هنوز هستيم،

 سال در هست یادم که کسانی از خواندم مقاالتی من است آمده يشپ که غزه داستان این به تازگی
 نویسند می ارندد امروز که را مطالبی همين افراد این اسرائيل، و اعراب روزه شش جنگ آن در 1346

 همان   با و. کنند می تکرار را مطالب آن طور ينهم دارند که است سال وچند چهل و نوشتند موقع آن
 حاال. ایرانيان ما نظر از است جهان مسئله ترین مهم این انگار که برداشت همان   با و هيجان، و شور
 در تحولی کمترین ولی. نيست مربوط ما به ولی باشد ترین مهم است ممکن فلسطين مردم براي
 . است نشده پيدا ها این

 یک حداکثر است، کوتاه ایران از دستمان و بيرون افتادیم دليل هر به ما اگر که است این منظورم
 از باشيم، داشته ایران اوضاع از توانيم می البته، مهم گاهی و مهمی چندان نه گاه  غيرمستقيم تأثير

 که بکنيم بيان را این جامعه اصلی مشکل هم بکنيم کمک ميهنانمان مه به بکنيم، استفاده فرصت
 درد به کشور، آن درد به که بکنيم پيشنهاد و بکنيم پيدا هایی چاره راه هم و نيست، ها این کدام يچه
 . بکنيم توانيم می را کار این و. بخورد مردم آن

 اليت افتادگی عقب این دليل که بفرمائيد شود می همایون، جنابـ  سعيد قاضی پرویز 
 در است سال 30 اینکه به توجه با کردید، اشاره ها آن به که کسانی همين ما، جامعه
 بينند می واردند زبان به که شان گروه آن. کنند می زندگی آزاد و باز فضاي در حال هر

 و زنيم می درجا همچنان ما که است شده چه کشور، از خارج در را همگانی هاي رسانه
  داشتيم؟ ایران در که است اي بسته محدوده همان   در جهان به نگاهمان مچنانه

 آینده غم اینکه يجا به. خورند می را شان گذشته غم فقط دوستان این که است این همایون ـ دليلش
 از شان اکثریت یا هستند، بيرون در که هایی آن البته شان، اکثریت دوستان، این. بخورند را ایران
 حال هر به اند، دیده ماه در را ش عکس حتی و بودند خمينی ستایندگان و پادشاهی رژیم فانمخال
 اسالمی انقالب و بشود پيروز خمينی اینکه براي گذاشتند را شان زندگی ها مدت شدند، خمينی فدائی

 را ها نآ بود، ها آن متوجه حمالت همه موقع آن در که هستند گذشته رژیم بقایاي یا برسد، ییجا به
 این چه جور که هستند این متوجه شان تمام ها این حاال. شد می حمله ها آن به و دانستند می مسئول
 این از اي توشه چه هستند، زندگی باالي هاي سال در هم عموماً بکنند، توجيه و تبرئه را گذشته
 براي خوبی سابقه هک کنند می سعی زنان، وپا دست دندان، و چنگ با بگذارند، آینده براي زندگی

 مانع را دیگران اقالً بکنند درست خوبی سابقه خودشان براي توانند نمی اگر و کنند، درست خودشان
 . نرسند ییجا به ها آن که بکنند خراب را دیگران بشوند،

  خيلی که کاليفرنيا، شمال در ملی جبهه کنگرهـ  ببرم اسم که متأسفم خيلی در ـ داشتم سخنرانی یک
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 دیدم را نفر دو آمدم می که بيرون آنجا، در کردم صحبتی من و بودند کرده دعوت مرا بودند کرده لطف
 و بودند، هم زندگی باالي هاي سال در بود پيدا خب داشتند مؤدبی خيلی ، ظاهروضع و سر جلو، آمدند
 قبالً اینکه با و کنند می زندگی دارند آمریکا دولت هاي کمک با حاال و اند گریخته ایران از که بود پيدا
 عوضش ما خب که، گفتند می خوشحالی کمال با ها این ولی داشتند، مرتبی وضع خيلی ایران در

 عقب طور همين جامعه که شود می سبب روحيه این خب،. بکنيم سرنگون مثالً را کس فالن توانستيم
 حاضریم اگر. باشيم مانخود شخصی پيروزي نگران باید اقالً ما. بخورد شکست پشت شکست و بماند
 که بکند فکر جور این اگر روش، منم کن غرقش: که فارسی وحشتناک المثل ضرب آن قول به که

 خواهند غرق همه خب بشود، غرق هم او حریف یا دشمن آن که بشود غرق هم خودش باشد حاضر
 دليل به ایم نيامده بيرون غرقآب این از هم هنوز و ایران براي افتاد که است اتفاقی عين این. شد

 . ها روحيه همين

 تجربه و گذشته. بکنيم عوض همه از اول تجربه و گذشته به را مان نگاه باید ما کردم، عرض چنانکه
 شکست سبب که آنچه. باشد خورد می آینده ساختن درد به و است بوده سازنده که آنچه متوجه باید
 توانيم نمی ما. نيست ما راهنماي او. گذاشت کنار باید ولی گرفت آن از درس و شناخت باید است شده
. بودیم رسيده وقت آن برسيم توانستيم می اگر. برسيم ییجا به آریامهر شاهنشاه راه از یا مصدق راه از

 اند، کرده را شان خدمت اند، کرده را کارشان خودش موقع در ها این. کنار گذاشت باید را ها راه این
 و است نوشتن موضوع است، تاریخ موضوع است، بررسی موضوع ها این. اند هکرد هم را اشتباهاتشان

 دنبال تمام افتخار با اي عده یک هنوز که نيست ما آینده راه ها این ولی. شد نباید هم ش مانع هيچ
 موفق که پرداخت اي دوره به باید. هستند شکست هاي دوره همه. باشند دوره آن یا دوره آن تجدید
 انسان چون خودمان گذشته تنها نه و گرفت باید را ها آن رسيده؟ ییجا به او چرا و رسيده ییجا به و بوده

 که است تأثيري معنی به تجربه است، آمده سرش بر آنچه بر باشد منحصر نباید که اش تجربه
 باشد، جهان شامل تواند می بيرون رویدادهاي این خب. کند می آدمی ذهن بر بيرون رویدادهاي

به  هایی پيروزي چه ها کجا مردم ببينيم. باشد ها این همه و ژاپن و چين آمریکا، و اروپا شامل تواند می
 تاریخی دوره یک اینکه نه. برویم آن دنبال به و آوردند دست به را ها پيروزي آن چرا و اند آورده دست

 اینکه با رضاشاه. ضاشاهر حتی یا است، مصدق است، آریامهر شاهنشاه حاال بگيریم، خودمان براي را
 مطلبی حال هر به ولی دارد، ایران ساله 500ـ  400 تاریخ در و ایران نوین تاریخ در جایی یگانه
 ها این. کرد حکومت توان نمی چکمه با دیگر. شد تمام. بکنيم دنبال را او راه بخواهيم امروز که نيست
 داریوش و کوروش شيوه به توانيم می زامرو ما مگر خوب، هم خيلی بوده، تاریخی هاي دوره همه

 . رفت شد تمام ها این ولی کنيم می افتخار هم خيلی! کنيم؟ اداره را ایران هخامنشی

 که هست ها چيز خيلی. بگيریم درس فراخ جهان این از بگيریم، درس طوالنی تاریخ این از باید امروز
 باید اول کرد، باید چه که امروز صحبت. است تر ارزش با و تر باال ما خورده شکست حقير تاریخ این از
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 این تا بود خواهد همين هم ما آینده خب داشتيم، تاکنون ما که نگاهی این. کرد شروع نگاه تغيير از
 ما هم گرفت، خواهد و آید می دارد که بياید دیگري نسل و شود، می تمام هم دارد که بشود تمام نسل
 که نسلی وااِل. دیگري راه یک به بيندازد را کشور و گرفت، خواهد را حکومت این هم گرفت، خواهد را

 همان   هنوز و بياید بيرون عوالم آن از نتوانسته هنوز و انقالب بود آن پيش سال 30 شاهکارش
 آن و دیگر هم سر از دست دیگر و ایم آمده تر جلو 1357 از سال 30 ما که انگار انگارنه. ها دشمنی
 اگر ما. هستيم روبرو کشور این آینده و هستيم روبرو دیگري تکليف یک با ما. ریمبردا باید ها دوره
 کردیم چه. بگيریم توانيم می که انقالب از بعد ساله 30 این از اقالً نگرفتيم پيش سال 30 آن از درس
 االح دیگران؟ کردن متهم و خودمان از دفاع و دیگر هم به پریدن جز انقالب از بعد ساله 30 این در

 کجا به چيست؟ اش فایده درست، گویم می من چه هر من، با دنيا حق تمام درست، ها این تمام فرضاً
  برسم؟ توانم می

 نام به خواندم می را قدیمی کتاب یک پيش چندي همایون، جنابـ  سعيد قاضی پرویز 
 وقتی که گوید می. فرانکلين شرکت دوران یادگاران از ليدمان، والتر از اجتماع فلسفه
 عملی آرمان آن که روند می آرمانی یک دنبال شوند می اشتباه یک دچار ها ملت
 و یأس و سرخوردگی دچار زیادي زمان مدت ها این. خورند می شکست و شود نمی
 این ها آن که دارد الزم زمان. ندارند توجهی شان اطراف به دیگر و هستند گرایی درون

 30 آیا. بایستند خودشان پاي روي و بيایند ودشانخ به دوباره کنند فراموش را شکست
 و کنار بگذارند را شکست یا سرخوردگی دوران آن که نيست کافی ما ملت براي سال
 حال هر در که نسلی شان، فرزندان آینده شان، آینده براي کردید اشاره که طور همان
 این دل از که لینس این که داشت انتظار خمينی و کند می رشد رژیم این دل در دارد
 را رژیم این ضد سپاه که ناظریم و شاهد اآلن اما باشند اسالم لشگریان آید می رژیم
 از ملت این که باشيم این انتظار در ما باید دیگري مدت چه. دهند می تشکيل دارند
 خود از جنبشی و غيرت و همت یک و بياید بدر پشيمانی و سرخوردگی و یأس این

  بدهد؟ نشان

 و یأس دچار فقط کاش ما. بود می صادق ما مورد در بود گفته ليدمن که آنچه ون ـ کاشهمای
 شد باعث خوردیم، که شکستی این یعنی. ایم شده یکدیگر به تعرض دچار ما نه،. شدیم می سرخوردگی

 که است نبوده سالی ام، آمده بيرون ایران از است سال 28 اآلن که من. افتادیم یکدیگر جان به ما که
 و حمله ضد و حمله در بيشتر است، شده نوشته و است شده گفته که آنچه سال، آن رویدادهاي بيشتر
 چقدر حاال. است تر بد مان وضع گفت ليدمن که آنچه از ما نه،. باشد نگذشته توضيح بر توضيح و دفاع
 است این مثل دند،بو انقالب طرف کدام کند نمی فرق انقالب، نسل افراد بيشتر متأسفانه است، الزم
  مسئله زمان که منتظرند و. اند داده انـخودش ترونیـس و اثري بی به حکم و بيایند بيرون توانند نمی که
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 . بکند حل را ایران مسئله و خودشان

 و است، گفته کلیطور  به ليدمن آنچه بر عالوه و دارد هم دیگر گرفتاري یک ما ملت و ما کشور اما
 هر پشت است، دیگران سر زیر چيز همه اینکه توطئه، تئوري این. است توطئه تئوري در اسارت آن
 به نياز این کند، می اداره را چيز همه دارد پشت از که است یک دستی است، نهفته داستانی یک چيز
 یافتن دنبال دیگر باشد داشته اعتقادي چنين وقتی انسان اینکه براي است برده بين از اوالً را تفکر
 برد می بين از را مبارزه و اصالح اراده اینکه دیگر و کند می صادر را حکم پيشاپيش رود، نمی اه علت
 ما براي فکري خواستند خودشان وقت هر و بکنيم صبر باید نيستيم اي کاره ما خب اینکه براي

 نظر کرد می لتکمي و کرد می نگاه هم را ما احوال ماند می زنده یا شد می زنده باید ليدمن. کرد خواهند
 اینکه براي. است کرده تر شدید باهم را ما برخوردهاي توطئه تئوري در اسارت مشکل این. را خودش

 گرفتاري این دچار را ما مقابل طرف هاي کوتاهی که معتقدیم دانيم، می مقصر را یکدیگر تنها نه ما
 در را همکاري و اعتماد روحيه یکل به این و دانيم، می خارجی عامل دانيم می متهم بلکه است، کرده
 دانيم می بازار در. است مهم بازار در که است مهم قدر همان اعتماد سياست در. برد می بين از جامعه
 . کنند می عمل اعتماد روي بازرگانان این که

 الماس تراش عمده مراکز از یکی و است جهان الماس معامالت مرکز آنتورپن بودم، آنتورپن در من
 اجتماع یک خيلی. کنند می معامله و دهند می تراش و آنجا آورند می الماس دنيا جاي همه زا. است
 بيرونشان که اسپانيا از( اشکنازي هاي یهودي قدیم از) یهودي فعال و بسته به هم ولی کوچک نسبتاً
 عمل خوب و دقيق العاده فوق و. دارند دست در را کار این و ماندند آنجا و بلژیک به رفتند کردند
 آید می شخصی که شنيدم آنجا ها داستان من و. را جهانی تجارت این چرخانند می و کارآمد و کنند می
 طور همين یا و کند می خالی را کيسه این و است همراهش کيسه یک و الماس معامالت دفتر یک با

... رسيدي نه و شودب امضاء اي ورقه اینکه بدون بشمارند، اینکه بدون ،طرف آن به دهد می دربسته
 تراش ها آن که دهد می دارند، قيمت اندازه چه کدام الماس تا چند نيست معلوم که کيسه این. هيچی
 حاال است اساس این بازرگانی در. کنند می کار اي روحيه چنين هم یک با ها این. بفروشند بعد و بدهند
 گذرد نمی اطمينان درجه این بدون یبازرگان کار ولی محفوظ، خود جاي بر قانونی هاي تهيه تمام

 جامعه در ولی گذارند، می کاله هم سر همه که اي جامعه در. است طور همين هم ایران بازار در چنانکه
 توانيم نمی سياست در. است طور همين هم سياست در. هست احتماالً اعتماد روحيه این هنوز بازاري

 و ندادید رأي بدهيد رأي من به که دادید را قول این نم به شما که بکنيم جلب دادگاه به را همدیگر
 همکاري به را شما و من تواند می که است اعتماد فقط. ندارد معنی این. کنم می شکایت روم می حاال

 جامعه در. بگيریم مان مملکت براي و خودمان براي اي نتيجه یک ما همکاري این از و بکند تشویق
 شان اکثریت یا کاران در دست همه ذهن پشت اینکه براي. است رفته بين از یکل به اعتماد ما سياسی

 . است نهفته اعتمادي بی
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 اوضاع. بشنویم و بخوانيم گفتيد، شما که طور همان بدهيم، عادت تفکر به را خودمان کمی یک ما اگر
 قدرت که يسانگل یا کنند اداره دنيا در را چيز همه پرده پشت نفر 5 که نيست سادگی این به دنيا

 این و است، شده تمام است سال 60ـ  50 شد، تمام که جهانی جهانی، نه اآلن است اروپایی دو درجه
 کنند می زندگی آمریکا در که دوستانی حتی. کنار گذاشت باید را ها حرف این. چرخاند می را دنيا مثالً
 کرد، شروع باید کجا از گویيد می که شما. اند يامدهدرن هاشان خيلی توهمات این از هنوز دراز، هاي سال
 را ها حرف این و تئوري توطئه این که. است همين هم اش یکی و کرد شروع باید ها جا خيلی از

 که این به توجه با و. باشد دادنی توضيح کلمه یک با که نيست بازیچه دنيا اوضاع. کنار بگذاریم
 ها این شود، می پيدا دارد هند شود، می پيدا نچي شوند می ظاهر دنيا در جدیدي هاي قدرت بينيم می

. بچرخاند هم را چين انگليس که نيست جور این هستند منافعی صاحب هستند، ينظر صاحب باالخره
 خودمان پاي سر سياسی و فکري نظر از بتوانيم بکند رها   را ما توطئه داستان این اندک اندک بلکه

 . بایستيم

 بسيار و کردید اشاره آن به که توطئه تئوري این یون،هما جنابـ  سعيد قاضی پرویز 
 مورد در کتاب ها ده فارسی زبان به که دارید توجه تردید بی است، مهمی مسئله هم

 کتاب که هست خاطرتان. يداکردهپ انتشار ایران در انگليس و روس مداخالت
 زندگی شرح» و نهاعتمادالسلط خاطرات. کرد پيدا انتشار مدارکی و اسناد با فراماسونري

 را شان همه شما که دارم یقين قطعاً که ها کتاب این تمام در مستوفی، عبداهلل «من
 بعد به قاجار زمان از انگليس و روس مداخالت پاي جاي که بينيد می اید، کرده مطالعه
 کردند تقسيم نفوذ منطقه دو به را مملکت که آنجا تا بوده ما مملکت در طور همين
 آن در باید تاریخی ریشه یک بنابراین. انگليس دست بخشی و روس دست بخشی
 روي کتاب همه این. باشد توانسته نمی هيچی بی. باشد داشته توطئه تئوري مملکت
 اشاره هم شما که طور همان حال، هر در اما. باشد شده نوشته توانسته نمی يالوخ خواب
 اند خوانده ما کتاب اهل و شد رمنتش ایران در که آنچه ولی ،شده عوض جهان کردید،

 در تحول عدم این شاید و گذاشته باقی ها آن روحيه و ذهن در اثراتی حال هر در
  چيست؟ شما نظر. بماند باقی تفکر طرز آن هنوز که شده موجب هم خویش خویشتن

 که است يا دوره قاجار دوره. است قاجار دوره مال ها این ولی است درست همه ها کتاب همایون ـ این
 از کرد جدا را ایران سوم یک حدود در جنگ دو در است، ایران مرز هم قدرت آن با روسيه يامپراتور
 خاورميانه ارباب اول جهانی جنگ در و است، فارس يجخل ارباب است، هندوستان ارباب انگليس ایران،
 از بعد از انگليس پيش، الس 30 انگليس امروز، انگليس ولی. بوده طوري این موقع آن بله، است، عربی
 خودش قدرت بتواند ترتيب آن به که نيست کار در انگليسی ميالدي، 60 دهه نيمه یعنی سوئز شرق

 و بریتانيا 1956 در. بود 1956 انگليس مورد در شد جابجا یکل به که تاریخی لحظه آن. بکند اِعمال را
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 کانال و کشيدند لشگر. بود کرده ملی را سوئز کانال عبدالناصر اینکه براي کردند حمله مصر به فرانسه
 تنها. پيوستند ها آن به و کردند اشتباه هم ها اسرائيلی و کردند اشغال را منطقه آن و گرفتند را سوئز
 جلوي ایستاد و داد دستور آیزنهاور ولی. کردند هم بزرگی اشتباه و کردند شروع ها اسرائيلی که جنگی
. ها اسرائيلی طور همين و. بيرون ببرند مصر از را هایشان نيرو کرد جبورشانم ها فرانسوي و ها انگليس

 قدرقدرتی دیگر که نوشتم هایم مقاله در من. ایران در و خاورميانه در انگليس شد تمام لحظه آن از
 پيش سوئز شرق سياست صحبت هم ميالن مک حکومت از کهویژه  به منطقه آن در شد تمام انگليس

 ما ذهن در ولی شد تمام و شد مستقل 1947 سال در هندوستان چون بکنند رها   را سوئز شرق که آمد
 کتاب که نکردیم توجه دیگر ما. کرد پيدا ادامه این ما بر کند می حکومت که اي گذشته این. نشد تمام

 که است جهانی. است دیگري جهان یک بعد به 1956 ولی است قاجار دوره مال محمود محمود
 باشيد داشته توجه شما. برند می ها این و ببرید را تان نيروي باید شما گوید می کند می تعيين آمریکا
 وقتی و. انگليس و فرانسه هاي يامپراتور قدرت اوج در بودند گرفته را مصر بودند کشيده لشگر ها این

 یعنی ها این خب ان،کولش روي گذارند می را دُمشان هم ها این و کنيد ترک و بروید گوید می آیزنهاور
 دليل همين به. بودیم گذشته تسلط دچار اینکه براي. نشدیم ولی شدیم می متوجه را این باید ما چه؟
 خواند فقط باید را است شده تمام اش دوره که اي گذشته این کرد رها   باید که کنم می عرض من است
 باال آن بود کاره همه بله روسيه روسيه، در االح. کرد رها   باید ولی کرد، بررسی کرد، مطالعه اش، درباره
 1941 در کرد، لشگرکشی 1911 در کرد، می لشگرکشی ایران به خواست می وقت هر بود نشسته

 زور به باز برد بيرون شد مجبور بيرون، ببرد ایران از خواست نمی 1946 در را اش ارتش کرد، لشگرکشی
 و آمریکا ميان بکند بازي زیبا يقدر به توانست شاه بعد و السلطنه قوام العاده فوق سياست و آمریکا
. خارجی سياست از بودیم شده مستقل که بود ها سال و داشت را روابط بهترین دو هر با که شوروي
 قذافی اولش البته که کرد گران را نفت شاه چون گویند می حاال. گرفت نظر در باید را ها این همه
 ایران در شد، تمام خودش نام به حال هر به و داد تشکيل تهران در را سکنفران شاه ولی کرد، گران

 1357 سال دالر 13ـ  12 از نفت دانيم می که حالی در. کنند ارزان را نفت خواستند کردند انقالب
 البته نشد، ارزان دیگر نفت و نرسيد نفت و شد اعتصاب اینکه براي. 1358 سال دالر 36 به رسيد
 ایم خوانده که آنچه کنار، گذاشت باید را ها این. نداشت ایران انقالب به ربطی ولی دش ارزان ها بعد

 به دادیم می دستور کردیم می اداره را مصر تا که هخامنشی دوران چطور ما. است خوب بسيار
 ایران که بگویيم حاال و داشتند یبرم دست ها آن و ندارید انسان کردن قربانی حق که ها کارتاژي

 رسد می پایان به اش دوره یک. شود می تمام موقعی یک تاریخ! است تونس اوضاع در گيرنده ميتصم
 وجود پيش سال 300 آمریکا. باشد آماده آن براي باید انسان و شود می شروع دیگري دوره یک

 ؟!است انگليس مستعمرات جزو و است هيچ آمریکا که یيمبگو نه. است جهان کاره همه امروز نداشت
 . رفت پيش زمان با باید نه،
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 سی بی یبگفتگوی 

 

 يارشما راه بس یمشده که اگر من بگو یتـ به نظر شما حق انصاف رعا سی بی بی 
شبه به حزب  یش. از گرایدا کرده یتا امروز ط تان يدتیعقو  يفکر يردر س را یطوالن
  ؟اآلن تدمکرا يبرالگرفت تا ل تان ینوجوان يستیفاش

دوران  یکمن. بهرحال ما در  یزندگ يرهمزمان است با س يفکر يرس یندرست است. اهمایون ـ 
 هاي یشکه جز گرا يدیمرس یوانبه نوج یطیدر شرا یمو بزرگ شد یمآمد يادن به یمتفاوت یکل به

و تا ما  یانگرا بودند از مسلمانان تا چپ یافراط هاي یشگرا دنبال بهنبود. همه  یراه یافراط
خودش را و آدم  کند یم يحاست که انسان تصح ينو تجربه هم یزندگ يسودمند ی. ولیانگرا استر
داشته است در من. البته هنوز آن ادامه  يشههم یندفرا ینخوشحالم که ا يلیو من خ شود یم یگريد

 نشدم.  خواستم یکه م یآدم

 شما به حزب سومکا در آن موقع چه بود؟ یشـ علت گرا سی بی بی  

 یخبا تار یو من چون از کودک يسروس و انگل ياز سو یرانآن موقع مصادف بود با اشغال اهمایون ـ 
کرد و  يداررا در من ب یمل يراه سال تحقخاطره صد، صد و پنج یرانبه ا ينآشنا بودم، آن حمله متفق

ها. بعد از  قدرت ینها با ا یرانیخود ا يها و سازش ها يبود از همکار يدهپوش ساله پنجاهآن صد و  ۀهم
و آماده بودن  یو خدمت به خارج يهمان مزدور   . بایدمها را د همان صحنه   من دوباره 20 یورشهر
که ما طبعاً  یواکنش هجي. در نتیراناه سال سابقه داشت در ابردن کشور که صد و پنج يناز ب يبرا
با آنان احساس  یمشترک وجه يچهافراد.  ینا رخشونت بود در براب ترین یدشد يمداشته باش توانستيم یم
بود که  ينعمده هم یسالم بود. ول 15 یا 14 یا 13هم بود. من آن موقع  ی. البته کودککردیم ینم

کشور آباد و  کردیم یم يالکه ما خ یطیدر آن شرا یرانبود که اشغال ا یروحگفتم. عمده آن ضربه 
 !چپ و راست يهمکار يها بود، بعد هم صحنه يزيآمحقيرچنان ضربه ت يم،هست یبزرگ رو به يشرفتهپ
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 از  يلیخبرخالف روشنفکر،  یک عنوان بهشما  یونهما يها آقا بعد یـ ول سی بی بی 
چپ داشتند، الاقل  هاي یشگرا يعیطبطور  به که ها آن زماندر  ها یفرد هم
در واقع  به سمت یشتانها هم گرا شما بعد یداشتند، ول يکدمکرات هاي یشگرا
 . یدبودن را حفظ کرد یکتاتوريو در کنار نظام د یرزم هم

ها پس از  و سال راواخ ینتا ا آن زمان. من در کنم یرا من جدا م يکو دمکرات یانگرا چپهمایون ـ 
. صحبتش بوده است. ام یدهند یراندر ا ياسیس یشگرا يچه در يککراتماز د ینشان ینقالب اسالما
ها را  که ما واژه ندارد. اصالً امکان کردند یخطاب م يبرالل یرا هم گروه يروننگاران ب از روزنامه يلیخ

 يبا شورو سرعت به یانگرا چپ یبودند ول یانگرا ها. چپ به گروه يمو اطالق کن یمدرست بکار ببر
ارتش سرخ از تظاهرات  هاي يونکام 1324سال در ها قرار گرفتند.  شناخته شدند و در خدمت آن یکی

و در آن  کردند یم یتحما ندبود ينفت شمال به شورو يازامت يکنندگان حزب توده که خواستار واگذار
باشند. اما پس از آن دوره داشته  یشبه چپ گرا توانستند یمثل من نم یبود که کسان يعیطب یطشرا
 یخرا با خواندن تار يممن چون زندگ ی،جوان یلو اوا ینوجوان يها و شورش سال آرامی یب گري، یاغی

آشنا شده  یخشانبا تار ،در اروپاویژه  به يادن يشرفتهپ يها جامعه يرس و باـ  یسالگ 8آغاز کردم ـ از 
 ینکهدارد به ا يازجامعه ن یک ياسی،س هاي یشااز گر نظر صرفکه  یدمبودم و دنبال کرده بودم، د

 هم يروکند و  يدتول يو معنو يداشته باشد که ثروت ماد یثروت یکداشته باشد.  هایی یرساختز
و دستکم  کرد یرا اداره م یرانکه داشت ا یجز در نظام بودن يسرم ینبرسد و ا ییجا بهانباشته باشد تا 

که  ی. من متوجه تفاوتکرد یهم انصافاً م جورهائی یکاشت و بودن د يشرفتهبودن و پ یمترق يادعا
 ینبهتر یخکه رضاشاه در آن تار يدداشت بودم و به نظرم رس باهماز رضاشاه  يشدوران رضاشاه و پ
 است.  هبود یرانپاسخ به مسئله ا

ودم موافق ب یبا نظام پادشاه يشهمن مخالفت با حکومت را گذاشتم کنار. من هم 1340ـ  1339 از
ده دوازده  یرانا يقتاًحقکردم از درون کار کنم. خوب  یبا حکومت مخالفتم را گذاشتم کنار و سع یول
 يهدر حاش ولیبود،  40دهه  یلمن امکان ورود در دولت از اوا يبرا ینکهخورد. با ا یتکان بزرگ یسال
 ها و روزنامه.  انتشار کتابو توسعه کمک کنم. از راه  يشرفتپ یندفرا ینبه ا یکردم از نظر فرهنگ یسع

 یک طرف به یرانسوق دادن ا يرو يدداشت يچه اثر کنيد یـ شما فکر م سی بی بی 
  ی؟فرهنگ هاي يتفعال یقاز طر يکجامعه دمکرات

 شده فراهمکه قبالً اسبابش  شود یو پابرجا م آید یم وجود به يا فقط در جامعه یدمکراسهمایون ـ 
را فراهم کرده باشد. ما در  يو اقتصاد یآموزش يالزم و آن ساختارها ياسیآن فرهنگ س یعنیباشد. 

من که  و سواد یب وزهن يا جامعه یک. در آوردیم یم وجود بهها را  ساختار ینا يمداشت کم کمآن زمان 
آن  يها روزنامه ینتر انتشار کتاب است و بزرگ ينهدر زم يچه فقر دیدم یآن زمان بودم م خوان کتاب
 یفرنگ يها و روزنامه دانستم یم يسیخواندن بودند. چون انگل يرقابلمن اصالً غ يبرا انیرزمان ا
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ام و اثر  کرده ییها کمکمسلماً  انستمکه تو یتا آنجائ ينهزم یناصالح در ا یق. خوب از طرخواندم یم
تحول  کی يبیج يها شد. کتاب یگريد يزچ یندگانبعد از آ یرانا ينگار ام. بهر حال روزنامه داشته
. يعارزان در سطح وس يمتمنتها با ق يس،ها با چاپ نف کتاب ینبهتر ینکهبود در انتشار کتاب. ا یاساس

 داشت.  يساختار بهبود که به نظر من جن ییکارها ها ینخوب ا

 هم باشد بر  يو شواهد يمشما را قبول کن يها فرح ینـ خوب حاال اگر ا سی بی بی
به بعد آن موقع خود شما در  50دهه  یلو اوا 40دهه  رشما، از اواخ يها صحبت ینا

 یول یقبول دمکراس يآماده بود برا قطعاً یگرد یرانکه ا یدا تان نوشته از مقاالت یکی
 یدشد ي،ا نگار موفق و کامالً حرفه نامهزور یک عنوان بهدر آن مقطع هم شما برعکس 

 که کارش شد سانسور بکند.  یريوز

 یراندر ا ياسیارائه دادم با نام توسعه س يا رساله یکدر دانشگاه هاروارد  1965من در سال همایون ـ 
راه به  ینا یعنیکردم،  يشنهادبود. پ يدهکه به نظرم رس طور آن یرانوضع ا یحو در آن رساله بعد از تشر

. ميرا درست کن یمرژ یم،رژ روناز د یعنی. يمانجام ده ياسیس یکیجنگ چر یک یدنظرم آمد که ما با
 یو انقالب يزآم خشونت هاي يوهزد مگر با ش شود یکه سرکار هست، دستش نم یمیرژ یک ینکها يبرا

موافق بودم و نه با  یمذهب یگزینموافق نبودم. نه با جا وجه يچه بهبودم و  یدهرا د یشها که من نمونه
از  دمن بع ت؟داش یم یچه معن ياسیس چریکیجنگ  ینهم نبود. خوب ا یگريد يزچپ. و چ یگزینجا
 یشسرجا یندگانانجام دادم که به نظرم هم انجام داده بودم. روزنامه آ یفرهنگ ينهکارم را در زم ینکها
و  یهمان خوب   به یگرد یموسسه و انتشاران یکتوسط  آمد یدرمهم  يبیج يها بود و کتاب یستادها

بود. در آن  یشهم سر جا میکه درست کرده بود یکاییهم مثل سند یگريد يهم بهتر. کارها یدشا
نوشتن و بحث و  ینکها يبشوم و از درون کار بکنم. برا يستمآماده بودم وارد س یگرزمان من د

 1975 یعنی 1354بشوم و از  يدانگرفتم وارد م يمتصم يجه. در نتشد ینم يزيچ ها ینو ا یسخنران
 رفتم.  يشپ شد یکه م يسال کار دودر آن  سرعت بهشدم و  ياسیوارد کار س

 یدجواب پاسخ مرا نداد یـ ول سی بی بی . 

فکر  اي يشهاگر کل يست؟و گفتار آزاد چ يستچ یما از سانسور، دمکراس يربه تعب رسيم یباز مهمایون ـ 
آزاد باشد،  یدروزنامه با ...کدامآزاد باشد و یدخوب است. روزنامه با يبله سانسور بد است و آزاد يم،کن

 ياسیس ینظام یکدر  ي،ا آزاد باشد، که بتوان سانسور را برداشت و در چه جامعه دینگار با کدام روزنامه
. ایستاد یزور بود و نفوذ بود م هر جا. کرد یکار نم يکار کند. دستگاه دادگستر یشکه دستگاه دادگستر

ما  کرد یم يا از روزنامه یکس یتیکه اگر شکا معنا ینمطبوعات بودم به ا منصفه يئتهمن عضو 
 وقت يچهها من را دعوت کردند که در فالن روز، به فالن جلسه اما  . باررفتيم یم يژور عنوان به

خودم اجاره  يبرا خانه یک خواستم ی. من مرفتند یها نم سراغ روزنامه ترسيدند، ی. مشد ینم يلتشک
ه من خانه ب یکنم. کس یآنجا زندگ خواستم یرا فروختم و نم ام مادرم فوت کرد خانه که یوقتکنم. 
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 یطتوانستم خانه اجاره کنم. در آن شرا یبودم. باالخره از راه دوست یسنو چون روزنامه داد یه نمراجا
خان  یمحرمعلطرف دیگر است  يرازيش پور یمتان کر مطبوعات يآزاد طرف یکشما  یمسلم است وقت

 ین. اخواند یم باهمامعه ج یکدو سر معادله در  يشهدو سر معادله را در نظر گرفت. هم ید. باشود یم
 معادله دو سر دارد.  یککه  دانيم ی. نمشناسيم ینم مان ياسیدر فرهنگ س ااست که م يا نکته

 يدکه بتوان یدشد یوارد نظام حکومت ید،شد يستمشما وارد س یونهما يـ آقا سی بی بی 
  ید؟کرد کار چه يد،معادله را روشن کن ینا

ها گفتم ما  آن ينبکنم و شروع هم کرده بودم، اول خواستم یکه م ییکارهاکردم؟  کار چههمایون ـ 
سانسور را در  یوقت ی. وليمسانسور را برداشت ،وزارت يهمان فردا   ها را روزنامه کنيم یسانسور نم

 یدنگار دائماً با روزنامه گرنهنگار معلوم باشد و روزنامه يفتکل یدبا ید،حرف زد بردار شود یکه نم ینظام
و بعد  شد یچاپ کند فردا اول از همه شاه ناراحت م یانه.  یا یمرا بگذار ینند و بپرسد؛ آقا اتلفن ک

مطالب را  ینها که ا روزنامه يبرا يمدستورالعمل نوشت یک يمسانسور را برداشت ی. خوب وقتها ينیپائ
ت بود. دستگاه که آزاد بود مربوط به حکوم ی. مطالبشدمطالب هم آزاد با ینو ا يدو چاپ کن يدبپرس

که  يد،چاپ کن یدجوابشان را هم با یول ديیسبنو خواهيد یها بود. هرچه م بود وزارتخانه ينهدولت و کاب
ن مسائل را آ یدبپرسند. معلومه با یدنظر شاه بود با یرآنچه ز یهم حاضر نبودند. ول آن را. کردند ینم

 يزبعدش همه چ یول شد یدو روز م یاوز ر یک یدآزاد باشد. شا گذاشتند ی. مگر مکردیم یسانسور م
 گشت.  یبرم

 یدا که خودتان در مقاالت متعدد خودتان کرده ییها ـ حاال برگردم به صحبت سی بی بی 
را شما  یچه کسان یا یچه کس ی،دمکراس نوع یک يجامعه آماده بود برا ینکهو آن ا
  ؟که نگذاشتند جامعه متحول بشود در آن موقع دانيد یم ینمسبب ا

 خواست یم يقتاًحق 1339. شاه بعد از طرف آن. هم شاه و هم ياسیس يفهر دو طرف طهمایون ـ 
رفت آنجا که داستانش معروف است. شاه به  یملک يلرا دعوت کرد. خل یجامعه را باز کند. جبهه مل

 یمل ههبدستاورد بزرگ و آماده بود. ج عنوان بهدر چنته نداشت  يزيبود. هنوز هم چ يدهبست رس بن
آن برنامه  ینکهحزب توده. شاه هم بعد از ا یعنیروشن بود.  شان يفها هم که تکل بار نرفت و چپ یرز

 یکنوع غرور شد. و دچار  یکبود انجام داد، دچار  یبرنامه درخشان يقتاًکه حق یاصالحات اجتماع
ها هم که  و آن کنم یرا م ندارم. من دارم کارم یگرد يروهايبه ن يازين یگرالعاده که د فوق ينیب خوش

 یرفت و منتف ينموضوع اصالً از ب يجهطرفداران من هستند. مردم هم واقعاً طرفدارش بودند. در نت
که  شود یبود. مگر م آور شرماصالً  یمخالف در برابر آن برنامه اصالح يروهايشد. و بعد واکنش ن

 ۀ. خوب هر که کرده باشد. در هماستمخالفت کند چون شاه کرده  یانسان با برنامه اصالحات ارض
 است.  يعیطب یناند. شاهان مستبد. ا را شاهان کرده یاروپا اصالحات اساس

 رکوب شد و ـها آن زمان س مخالفت ینکه ا دانيد یوجود، م ینبا همه ا یـ ول سی بی بی 
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 کانات نظام محدود نشد به اصالحات. ما

 شود یکردن کارگران مخالفت م يمزنان، سه يق راو ح یبا برنامه اصالحات ارض یوقتهمایون ـ 
 يداپ ينهکرد، اصالً ک يرمخالفش را تحق تنها نهشاه  یعنی. افتد یم طرف آناز  یگرخوب معلوم است د
را  يزشما همه چ قتی. ويدهست ی. اصالً شما با کگویيد میشما اصالً چه  گفت یها. م کرد نسبت به آن

 . خواستند یم يز. مخالفان همه چآید ینم يرتانگ يزچ يچکه ه يدبخواه

 انقالبات از نظر  ترین یاز مردم یکیکه  یدقبول دار یراندر ا 57ـ انقالب  سی بی بی
  باشد؟ یشرکت مردم در انقالب م

 بود.  یانقالب مردم 57بله، مسلماً انقالب همایون ـ 

 ف آنچه شما برخال یبه هر شکل یانقالب با هر زبان ینا کنيد یـ فکر نم سی بی بی
 . شاه طرفدار داشت؟ در واقع شاه طرفدار نداشت. گوید یم ،گویيد می

 ینا 1357سال  پرید یم باره یک 1339ـ  1340. شما از سال کنيد یم یشما زمان را قاطهمایون ـ 
 . افتد یسال هزار اتفاق م 17ندارند. در  یربط باهمها  سال

 يستالساعه ن ـ انقالب که خلق سی بی بی . 

سال هم انقالب  17است و  یطوالن يارده سال هم مدت بس یول يستالساعه ن انقالب خلقهمایون ـ 
 . کشد یطول نم

 قبل بوده يها از سال ينهزم یندارد. ا ينهـ انقالب زم سی بی بی 

در واقع شش ماه طول داد. عمر انقالب  ی. انقالب اسالمخواهد ینم ينهسال زم 17انقالب همایون ـ 
ها نبود. در آن شش  نبود و آن شعار یاز انقالب اسالم ینشان يچاز آن ه يشپ یعنیماه بود.  6 یاسالم
 يلیرا باعث شد خ نقالبآن را گرفته بود. آنچه ا ينبوده واال جلو یماز طرف رژ یمقاومت يچماه ه

ال شاه بود. شاه در س يمتسل ی. عامل اصلشود یمتذکرش نم یرا کس یعامل اصل یعوامل است ول
من در  ياستو گفته س پست واشنگتنمصاحبه کرده با  یکهمان وقت    یسبه پار يدمکه من رس 1981

 انقالب.  یبود علت اصل ینبود. ا يمتسل صرفاًبرابر انقالب 

 به نظر شما؟ شد یسرکوب م یدبا یعنیـ  سی بی بی  

 نداشت ياجنه سرکوب احتهمایون ـ 

 ریزند؟ یم يابانخ يهزار هزار تو یند وقتبک توانست ینم یگريـ کار د سی بی بی  

جنبش است.  یک. هر روز شود یهر روز م يادر دن یبکند؟ جنبش انقالب توانست یچرا نمهمایون ـ 
 200تظاهرات  یکانقالب بشود. با  یدنبا ینکهچه بود؟ مثالً تظاهرات قم بود. ا یرانا یجنبش انقالب

است که تا  اتیلغ و ها ! سرکوب باز از آن حرفيستب نانقالب شود. نه سرکو یدنفره طلبه که نبا
 یکحاال اسمش هرچه هست و  کنيد، یم يرعده را دستگ یک. نه! شما کنند یهمه وحشت م یگوئ به

کنند،  يتاجازه داد فعال یدرا که با ییها آنشما اگر  یکنند. ول يتفعال دهيد یرا هم اجازه م يا عده
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تا ماه آذر و  يدباش مئن. مطشود یم ينخوب هم يدول کن يدکن يرستگد یدرا که با ییها آنو  يریدبگ
چون دو سه هزار  شدند یکشته م يا حاال عده یاد،ز یزيانقالب را گرفت. بدون خونر يجلو شد یم يد

 یزيخونر يجلو يمکه تسل يستهم ن جور ینها. ا شدن يمتسل ۀهمان شش ماه کشته شدند با هم   نفر
 را گرفت. 

 همه احزاب را  یمدت طوالن يگفت که برا طور ینا توان یم یگرـ از طرف د سی بی بی
 در مملکت کامالً بسته بود.  ياسیس يبسته بودند و فضا

 بله کامالًهمایون ـ 

 که  یراه ینمردم بهتر یطشرا یناختناق وجود داشت. در ا يـ فضا سی بی بی
 . يابانتو خ یزندبر توانستند یم

 يابانو خت یزندخوب برهمایون ـ 

 بود.  یانقالب، انقالب مردم ینـ خوب ا سی بی بی 

تو  یختندمردم که روز اول نر ینا یدرست است. ول ین. ایمانقالب مردم بحث ندار دربارهما همایون ـ 
 يدبه انقالب. شش ماه طول کش يوستندپ یاجتماع الیه یهالو  گروه گروه یجتدر بهمردم  ین. ايابانخ

 يريرا بگ یانیجر يجلو ول. شما اگر روز ايابانتو خ یختندر يشتريه آمد، عده بهرچه شاه کوتا یعنی
 توان یهم نم يلبعداً با پ يريرا گرفت، اگر نگ یشجلو يلبا ب توان یم یکه وقت يمثل شعر سعد

که اون  يدنکن يالنبود. دو سه هزار نفر کشته شدند. خ یزيبه خونر يازيرا گرفت. اصالً ن یشجلو
هم  يهتا بق گرفتند یرا م اي عدهاول  يروزها یدبود. نه، با ینههز یبسرکوب  يرو غ يمتسل ياستس

بود. فقط  یگريد چيز یکشاه و قدرت شاه  يبت. چون آن موقع هکردند یحساب کار خودشان را م
همان شدت و حدت    با ينیهمان خم   1342تمام شود.  گذارد یاست و نم یستادهبود نشان بدهد ا یکاف
 یستادهمخالفان همه هم پشت سر او ا یراندر تهران در پنج، شش شهر ا فقط نه يابان،در خ ختندیر

 را گرفت.  ها يزچ ینا يجلو شود یتمام کردند کار را و خوب انقالب هم نشد. پس م روزه سهبودند، 

 مخالفند. اما ينهزم ینهم با شما در ا ها يلینظر شماست. اما خ ینـ بهرحال ا سی بی بی 
درست  یرانحزب مشروطه ا اآلنمسئله که شما  ینسر ا یمو برو یمبگذر یناز ا
خوبه و افکار و  اصطالح به يار. من مرامنامه و اساسنامه شما را خواندم، بسیدا کرده
 کنيد یم يمترس یندهآ يرا که برا اي یندهو آ یدا که در آن مطرح کرده یديعقا

 يبرالو ل يکدمکرات يها مدل حکومت يهبش يلیخ يدخودتان هم گفت که يطور همان
 يانیو بن یاساس ياراشکال دارد و بس یکبرنامه  ینا رسد یبه نظر م یاست. ول یاروپائ

که  يزهاییچ نبا مجموعه آ ینو ا یدمعتقد یشاهنشاه نظام بهشما  ینکههم ا است و آن
 است.  یرمغا گویيد میشما 

  معنا و مفهوم ندارد. مگر ما یراندر ا ی. شاهنشاهیمندار یموافقت يچه یما با نظام شاهنشاههمایون ـ 
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که  یهمان يممشروطه موافق هست ی. نه. ما با پادشاهيمشاهنشاه داشته باش یم،شاهان دار یراندر ا
پادشاهان  یحق اله کهکه در قرن هفدهم  کنيد یفراموش م يس. شما در انگلیددار يسشما در انگل

دارم.  یپادشاه گفت من حق اله یکشما  يسهمان انگل   بار در يناول يا. برپادشاهان یاست. حق اله
کرد.  يدامشروطه پ یپادشاه يسانگل 1686گفت. اصالً همه گفتند. در سال  یکی آندر فرانسه هم 

شد پادشاه  یحق اله باه نه، پادشاه قسال پادشاه مستبد نه، مطل 50قرن در طول  یکپس در 
 . شود یمشروطه. م

 که پروسه  دانيد یهم بهتر م يلیو خ دانيد یشما بهتر از من م یونهما يـ آقا سی بی بی
راجع  یمدارد. ما دار یطوالن يارپروسه بس یگرد يهرجا یا یتانيامشروطه در بر یپادشاه
در رفراندم  بار یکدر انقالب و  بار یک یرانمردم ا عالوه به. کنيم یصحبت م یرانبه ا
  موافقتند؟ یمردم با شاهنشاه دوباره کنيد یم دادند. شما چرا فکر يرا

اگر از مردم بپرسند  یگردو سال د یاامروز  يستاست. معلوم ن يشسال پ یمربوط به س یناهمایون ـ 
مردم گفتند و تمام شد رفت.  بار یک يدشما بگوئ ینکهمگر ا داند یکس نم يچرا ه ین. اگویند یچه م

 اندازه بهگذشته  صدسالدر  یرانهر روز نظرشان را عوض کنند. ا توانند یندارد. مردم م یمعن ینکها
 یکها  . آن موقعباشد یم تر یعسر يلیخ ها یدادرو يرس اآلن ینکها يبرا يداکردهپسال اروپا تجربه  300

. کمتر! کشد یطول م يهدو ثان اآلن کشيد یطول م ماه یککشور  طرف آنکشور به  طرف یناخبر از 
چپ  يست،چ یاسالم ي، جمهوريستچ ینظام شاهنشاه یدیمما د یم،به کرداست که ما تجر ینا
اگر  گویيم یمبشود.  یدبا ینحتماً ا گویيم ینم. البته ما یدیمرا د ها ینا ۀ. هميستو راست چ يستچ

 يدبگوئ ید. شما حق داريمکن يشنهادپ یم. ما حق دارکنيم یم يشنهادرا پ ینرا خواستند. ما ا ینمردم ا
شما هم  یاست که آن موقع پادشاه يکتان دمکرات شما نظام یا کند یهم نم یفرق. يجمهور
 يجمهور یه،سور شود یهم م تان ياست که جمهور یکتاتورينظام د یا. باشد یم يکدمکرات
تر است. از اسم وحشت  هم بد یباشد که از پادشاه ياسمش جمهور کند یم ی. چه فرقیجانآذربا
مشروطه  یپادشاه یک يمتوان یما، ما را به آنجا رسانده است که م یخیربه تارتج يم. ما گفتيدنکن

 . اگر مردم بخواهند. اگر هم نخواستند که تمام شد و رفت. يمبرقرار کن

 و خارج  یراندر ا یاسالم يمعتقدند از جمله مخالفان جمهور ياريبس یـ ول سی بی بی
از درون جامعه  یدبا یرانه اشدن جامع يکدر جهت دمکرات یکه هر نوع تحول یراناز ا
نظام  ينو با اصالح شدن هم ینظام اسالم يناز درون خود هم یادز احتمال بهو  یرانا

  يست؟مسئله چ ینبشود. نظر شما در ا یاسالم

جامعه که لوله   بهرحال آن يرون،از ب ينفوذ یکمنتها با  یران،از درون ا يزهمه چ ینکهاهمایون ـ 
است،  کننده يينتع یرانمسلم است آنچه که در ا ینفوذ هست در آنجا. ول . هزاريستن یشگاهآزما

 يحترج مراتب بهندارم که خود نظام دچار تحول شود.  ینبا ا یاشکال يچاست و من ه یتحوالت درون
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 یزيخونر ینکهتا ا ينندبساط را برچ ینشوند و ا يداپ يا نظام عده ینتر در خود ا دارد که هرچه زود
 يدوار. منتها فقط شما امیمندار باهم یاست که دعوائ یمسائل ها ینبرود. نه، ا ينکت از ببشود و ممل

 يستبشوند و مسئله را درست بکنند. معلوم ن يداپ يا عده یکنظام  ینمثالً در خود ا ینکهبه ا يدنباش
 یران. البته ايفتدب یاز درونش اتفاق تواند ینم ی. کره شمالتوانند ینم ییها نظام یکممکن است نتوانند. 

 ي. شورویزدفروبر یدکرد با یشکار شود یهستند که نم ییها نظام یکبهرحال  ی. وليستن یکره شمال
 وجود به یرانکه در ا ی. واقعاً هم با وضعیزندفروبراست  مکنم ها یناصالح نشد. حاال ا یخت،فرور
 . کنم ینم یهم نف آن رامن  یاست تا اصالح از درون. ول يشترب یزياند احتمال فرور آورده

 تحوالت و اصالحات  ینکه ا یرانهم وجود دارد در داخل ا ییها نشانهـ  سی بی بی
 است.  ينهم هم یرانمردم ا يشترمقدور است و خواست ب

 ینکه مردم ا يستشک ن یناست. در ا یادها ز هم مقاومت طرف آندرست است. منتها همایون ـ 
 يمؤثر يلیخ يروهاي. ندادم یم يححل را ترج راه ینبودم ا یرانم در اه . مندهند یم يححل را ترج راه

 يبرا اند متمرکزشده ییها چه قدرت دانيم یهم م طرف آنخوب  یاند ول هم هستند که دنبال اصالح
چه  واقعاً يستمعلوم ن يفتند. ممکن است هزار اتفاق بدارند نگهوضع موجود و منافع خودشان را  ینکها

 است.  یرانش بسود ا همه کنم ینم یت را نفاحتماال یناز ا کدام يچه واقعاًا من خواهد شد. ام

 یونهما يمتشکرم آقا يلیـ خ سی بی بی 

 2009فوریه  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / در گفتگو با ماهنامه آرش  او رسالت و انتلکتوئل

 

  اما، و

 : جمله از نگریست، توان یم بسياري هاي آینۀ پرسش در را قدرت و رابطۀ روشنفکران

 کرد؟ قلمداد سنتی نوع از روشنفکرانی را روحانيون تعبيري به توان  می آیا کيست؟ روشنفکر
 سياسیِ قدرتِ در تنها قدرت آیا کنيم؟ می تعریف گونه چه را قدرت چيست؟ روشنفکر نقش
 با که را روشنفکرانی آیا دارد؟ وجود مشروع سياسیِ قدرتِ آیا شود؟ می متبلور حاکم
سایۀ  که جهانی در خواند؟ روشنفکر کماکان توان می کنند می همراهی سياسی هاي قدرت
 بماند؟ مستقل توانند می روشنفکران آیا است، گسترده ها نهاد از بزرگی بخش بر قدرت
 در سياسی هاي قدرت کنند؟ می سکوت به وادار چگونه را فکران روشن سياسی هاي قدرت
  کنند؟ می حل حاکم نظم در چگونه را رانروشنفک غرب جهان

 یا حزب در عضویت آیا گيرند؟ می خدمت به چگونه را روشنفکران دیکتاتوري هاي حکومت
 خود اپوزیسيون هاي گروه آیا کند؟ نمی دار خدشه را روشنفکر استقالل سياسی گروه

 را جهانی هاي رتقد با ایرانی رابطۀ روشنفکران کنند؟ نمی بازتوليد را قدرت سازوکارهاي
 توان می چگونه را اسالمی جمهوري با ایرانی رابطۀ روشنفکران کرد؟ ارزیابی توان می چگونه
  کرد؟ ارزیابی

 : نگریست توان می بسياري منظرهاي از را قدرت و فکران روشنرابطۀ  و نيز

گيريِ  شکل روند ها، رسانه نقش ،فکرانروشن شناسیِ روان ها، قدرت هاي ترفند منظرِ از
 ویژۀ جهان سازوکارهاي طبقاتی، ساختارهاي سازوکارهاي قدرت، ذات ها، گفتمان
 . قدرت سرشتِ انسانی، هاي توان و ها ترس جمع، و رابطۀ فرد داري، سرمایه
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 هم غياب مستقر، هاي سيستم هرم از صعود قدرت، به ارادۀ معطوف: که عصري در پس،
رابطۀ  کند، می تبليغ رسمی گفتمان از عناصري عنوان به را انسانی هاي شکلی هم دردي،

 خرید این در است؟ ما پرسش دیگر زمان هر از بيش شاید قدرت و روشنفکران
  چيست؟ روشنفکران بهاي سيستماتيک،

 آرش تحریریه

  او رسالت و انتلکتوئل

 
 این در که تپرداخ قدرت خود به باید می قدرت با رابطه در او نقش و روشنفکر بحث در ورود از پيش

 امور در گرفتن تصميم توانائی و است سياسی قدرت معنی بهاینجا  در قدرت. دارد مهمی جاي پرسش
 مشروع سياسی قدرت. است بشري روابط مایه خمير سياست مانند و آن، گذاشتن اجرا به و عمومی
 که ها آن چه و( ردمم) کنند می زندگی قدرت آن زیر که ها آن چه ــ دیگران سوي از شده شناخته یعنی

 ش خاستگاه باشد برخوردار ییشناسا آن از که یهنگام تا و ــ( دیگر هاي قدرت) دارند سروکار آن با
 در مشروعيت فرایافت سو نیا به بيستم سده آغاز از. است اخالقی اي مسئله اکثر حد و ندارد عملی ريتأث

 . قانونيت بر تا است کرده تکيه( یحکومت اقتدار) حاکميت بر پيش از بيش المللی بين روابط
 و دانست می یکی اعتراض با را روشنفکري که تر سار از اند، کرده گوناگون هاي تعریف را روشنفکر

 به خود کردن وقف که هاول تا داشت رواج غرب شيک چپ ميان در و سوم جهان در دراز هاي مدت
 بيشتر اول تعریف. شمارد می روشنفکر یژگیو را ها اندیشه آن گستراندن و عمومی امور در اندیشيدن
 تعریف. هست نيز سروصدا پر مایه بی هر رندهيدربرگ که دهد می معنی معينی گونه از سياسی کوشنده

 به بهتري چيز لزوماً آنکه بی کند می ویران سارتري روشنفکر. دارد نظر در را گرا عمل مند اندیشه دوم
 ساختن بهتر پی در همه هاولی انتلکتوئل.( بودند ش دچار يانایران نسل دو چنانکه) بگذارد ش جاي
 زندگی چنانکه) دهد نمی دست ویرانگري با گاه هيچ ساختمان، صنعت برخالف جامعه در که است

  (.است داده نشان هاول خود سياسی
 شده مبهم (خواندگان درس) اینتليجنتسيا و( گرا عمل مند اندیشه) انتلکتوئل ميان تفاوت اول، تعریف در

 و کردیم ترجمه روشنفکر را اینتليجنتسيا و انتلکتوئل فارسی در ما. گيرد می سر آنجا از تباهی و است
 است، گونه نيهم به یسوم جهان نو سواد هاي جامعه همه در ولی. بردیم ميان از را تفاوت اصالً
 تر سار تعریف در ایرانی انروشنفکر نسل دو که نبود تصادفی. شود می یکی انتلکتوئل با خوانده درس

 ترین باال با را مقدمات با ییآشنا کمترین توانستند می آید می ندانستن از که اطمينانی با ها آن. آویختند
 . آوریم می آن انتلکتوئل معنی در بيشتر را روشنفکر بحث این در ما. سازند همراه ها رسالت
 توان می کنند می همراهی سياسی هاي قدرت با که را روشنفکرانی آیا» سارتري پرسش به اینک

 را خود که مندي اندیشه. نيست درست مسئله صورت که داد پاسخ شود می «خواند؟ روشنفکر کماکان
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 به بسته کرد، دگرگون باید می که موجودي وضع با جنگيدن بر عالوه است کرده عمومی امور وقف
 بهتر چه. بياورد خود هاي اندیشه خدمت به ار سياسی قدرت که دارد وظيفه حتی ییجاها در موقعيت

 از. بگيرند طلب فرصت پيشگان سياست و چيان بست و بند دست از را کشور اداره ها استعداد بهترین که
 و وخو خلق آنکه شرط به است، انتلکتوئل ذهنی اشتغال طبيعی دنباله سياسی عمل گذشته ها این همه
 منش ناسازگاري اصلی، مسئلهاینجا  در. باشد داشته هم را سياسی کار مناسب temprament منش

 با انتلکت شمردن ناسازگار نه و آید، می پيش بسيار که است سياسی کار هاي درشتی با انتلکتوئل
 و مستقيم که یابد می تر آسان انتلکتوئل که است آنگاه. است کشورداري بينوائی مایه که حکومت

 . نيست قدرت در ماندن شان یمشغول دل تنها که شتابدب سياستگرانی یاري به مستقيم غير

 رسالت به زدن پا پشت قدرت ارباب با سائيدن شانه به شانه هر سارتري «متعهد» روشنفکري نظرگاه از
 واقع در نگرش این ولی. آمد خواهد که کرد تعریف را رسالت باید می ناچار رو این از است، روشنفکري

 به پيوستن با حکومتی، قدرت با نبرد در هم چه هر روشنفکر. کند می فین را ایدئولوژیک بستگی هر
 و سختگير استبدادي دولت سياسی پليس اندازه به که گاه یابد می راه قدرتی شبکه به گفتمان یک
.« دانی و افتد چنانکه» نيست، سانسور دستگاه از کمتر peer presure همگنان فشار. است نگر سو یک

. اوست خود دست در روشنفکر استقالل. دهد می دست کروزو رابينسون جزیره در نهات کامل استقالل
 نه و باشد روشنفکر است الزم نه نگهدارد را خود فکري و اخالقی یکپارچگی آنکه براي انسان

( معيار) سنجه دو او هاي کار و روشنفکر ارزشی داوري در. بگيرد دور حکومت یا احزاب از را خویشتن
. دارد جامعه فرهنگی سطح به بستگی البته که روشنفکري نام شایسته کار سطح نخست. ستني بيشتر
 . نگهدارد باید می ش عنوان و جایگاه از نظر صرف شرافتمند انسان یک آنچه اخالقی، یکپارچگی دوم

 ،برسد هم سياسی عمل خود به تواند می و است اجتماعی عمل براي اندیشيدن همان   انتلکتوئل رسالت
 رسالتی چنان با. اندیشد می انتزاعی و ندارد کاري ها پيامد به خود اندیشی ژرف در که فيلسوف برخالف
 پی در یا جنگد می آن با است؛ سياسی قدرت دستگاه درون یا بيرون روشنفکر که کند نمی تفاوت
 اخالقی نظر از یمدید چنانکه و شود می مربوط او اخالقی یکپارچگی به اش بقيه. آید می بر آن اصالح
 نه. نيفتند یا بيفتند طلبی فرصت به توانند می دو هر. نيست دیگر آدميان و انتلکتوئل ميان تفاوتی

 انتلکتوئل ویژگی یک واقع در. نکوهيدنی خود يخود به پيوستن نه است ستودنی خود يخود به جنگيدن
 . اند بوده آشنا بسيار تنهائی با ها تانتلک ترین بزرگ. بایستد روز مد برابر در تواند می که است آن

 در اندیشيدن یا موجود، وضع به اعتراض. گيرند می جاي گوناگون مقوالت در تعریف هر با روشنفکران
 اکنون. شود می کشيده راه هر به است؛ جوئی چاره پی در زیرا گراست عمل خود خودبه که عمومی امور
 سراغ( ایم داشته و داریم) داشت توان می هم دیشان تاریک روشنفکر و کش آزادي روشنفکر اگر

 در عموماً گذرد می اندازه از شمارشان که ها آخوند. گرفت توان می نيز مذهبيان ميان در را روشنفکر
 هاي انتلکتوئل شان ميان از ولی ناميد؛ اسالمی اینتليجنتسياي را آنان توان می و اند خواندگان درس زمره
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 باز دهد می رييتغ به راه خود ریشه هم هاي دین از کمتر چه اگر اسالم. خيزند می بر و اند برخاسته فراوان
 و است شده پيچيده گونه صد به سياستگران و مندان اندیشه دست در ها روز نخستين همان   از

. کارند در مسلمان، هاي کشور دیگر از بيش ایران در و هميشه، از بيش امروز مسلمان هاي انتلکتوئل
 بوده اندیشه کوتاهی از اند نتوانسته جا هر. آید می پيش زندگی با دین چهارچوب در حتی بلند دیشهان

 . است
 بار نخستين. نيست تازه آنان، گونه همه هاي کمک به یگرم پشت حد تا خارجی هاي قدرت به گرایش

 و آزار قربانيان انيانساس آنان از پس و دادند یاري و پناه را آتنی دگراندیشان که بودند هخامنشيان
 عيبی هيچ و شود می ناگزیر گاه  ها بستگی چنين. آوردند شاپور گندي دانشگاه به را بيزانسی سرکوب

 از هاي جامعه در و است بوده بسيار روشنفکران ميان در نيز درآمدن بيگانگان خدمت به. نيست آن در
 به( اجتماعی هاي هنجار ترین واال با تاررف کردن سازگار معنی به اخالق) اخالقی غير و گسيخته هم

  «.دانی و افتد چنانکه» باز دهد، می روي فراوانی

 ما. کنم می رفتار احتياط با دارند همکاري اسالمی رژیم با که روشنفکرانی کردن محکوم در حتی من
 دور آالیشی هر از تا بگویند دیار و یار ترک به روشنفکران که باشيم داشته انتظار بيرون در توانيم نمی
 ما ملی ميراث و ملت این نگهداري براي دشوار شرایط چنين در کدام هر دانيم نمی همچنين. باشند
 است آموخته من به زدگی عرب امواج برابر در ایرانيان پایداري ساله ستیدو تاریخ. برند می ها رنج چه
 بدهی چه برکنار ایرانيان عنوان به هک دانست خواهيم آینده در تنها ما. بپرهيزم قطعی احکام از که

 . داریم ميهن در ایرانی روشنفکران به سنگينی

 

 آرش مجله هاي پرسش به پاسخ در 
 2009تابستان  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بود مشروطه از ها آخوند انتقام اسالمی انقالب
 

 بود؟ چه 57 انقالب سرآغاز یا عطف  نقطه ـ محمدي  
 را مقاومت اراده که شاهی به کاري ضربه زدن نظر از چه آبادان، رکس نماسي سوزي آتش ـ همایون 
 یکل به را خود جنایت، آن گناه عملی گرفتن گردن به با پادشاهی رژیم که رو آن از چه و داد دست از
 . کرد اعتبار بی

 دارد؟ وجود 57 انقالب با  مشروطه انقالب بين  اي رابطه آیا ـ محمدي  
 انقالب از ها مصدقی و چپ گمراهانه همکاري با ها آخوند که بود انتقامی اسالمی انقالب ـ همایون
 . گرفتند مشروطه

 بود؟ مدرن انقالب یک 57 انقالب آیا ـ محمدي  
 اي توده بسيج نوین هاي شيوه با بود ــ مدرنيته ضد بر ارتجاعی انقالب یک اسالمی انقالب ـ همایون

 حکومت یک و مذهبی مراجع رهبري به انقالبی چپ هاي کنيکت از گيري بهره و مذهب زمينه بر
 را مدرنيته ما گفت می شاملو احمد. بود امروزي جامه در مذهبی انقالب یک ناگزیر فرآمد که اسالمی

 . بردیم ميان از

 بود؟ اي جامعه  چگونه داد روي 57 انقالب آن در  که اي جامعه ـ محمدي  
 رو هاي جامعه همه مانند بنيادي، هاي کاستی با توسعه و نوسازندگی مسير در بود اي جامعه ـ همایون

 . سازد برطرف را ها کاستی آن از بسياري تا نيافت زمان دیگران برخالف که زمان، آن توسعه به

 بود؟ چه کردند انقالب  که مردمی اصلی هاي خواست ـ محمدي  
 خواست می دلش هرچه کس هر که المیاس جمهوري آزادي، استقالل، معروف شعار همان  ـ  همایون

 . فهميد می آن از

 و اعتراضات گيري شکل در زمان آن در ایران طبقاتی  جامعه و اقتصاد نقش ـ محمدي  
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  کنيد؟ می ارزیابی  چگونه را انقالب پيروزي

 اساساً که انقالبی براي جایی هيچ ایران اقتصاد کوتاه، زبان به. است مبهمی دراز پرسش ـ همایون
 جامعه که سياسی اصالحات اي پاره منتظر بود، شکوفانی اقتصاد گذاشت؛ نمی بود فرهنگی و سياسی

 «ببر» بعداً که ییکشورها از بيشتر هيچ روز آن ایران در طبقاتی زننده هاي تفاوت. بود می آن مسير در
 . بود نمی گذرند می نيز مرحله آن از که امروز هم هند و چين یا گرفتند، نام

 کنيد؟ می ارزیابی  چگونه را 57 انقالب در زنان نقش ـ حمديم  

 از آن از پيش دهه هفت شش در که پویا زنانه اجتماع یک درخور و فعال بسيار نقشی ـ همایون
 . اجتماعی دیگر هاي الیه از بيش حتا. کشی خود به اقدام نيز و بود؛ درآمده به هزارساله ماندگی واپس

 ها کدام داشتند  کننده تعيين نقش و شرکت انقالب در  که یمختلف قشرهاي ـ محمدي 
  بدهيد؟ بيشتري توضيح دارد امکان اگر لطفاً بودند

 طبقه دوم. داشت را نقش بيشترین که دهه هفت شش همان   فراورده متوسط طبقه نخست، ـ همایون
 را ها شهر و ودندب ریخته شهر به که روستائيانی بيشتر، ــ  lower middle class متوسط زیر

 . پيوستند انقالبی جنبش به همه از تر دیر کارگران و نداشتند نقشی ها روستا خود. کردند می ییروستا

 پيشرفت  به  توجه با زمان آن روستایی و شهري زندگی استاندارد  مقایسه ـ محمدي 
  بود؟  چگونه... و  بيمه اتومبيل، برقی، وسایل مانند رفاهی امکانات

 یارانه، سياست و شهري هاي توده خریدن و کردن راضی گمراه سياست سبب به ها روستا ـ نهمایو
 . ریختند می ها شهر به رفاهی امکانات از گيري بهره براي و بودند شده قربانی

 مجبور  شاه تاًینها بود  نداده رخ انقالب اگر شناسان کار از بعضی باور  به ـ محمدي 
 را سکوالر حکومت صورت هر در  که انتخاباتی بدهد، تن آزاد انتخابات  به شد می

  چيست؟  باره این در شما نظر کرد، می ضمانت

 از بزرگ، امتيازات دادن با تمنا، و البه با. بود رسيده نتيجه همين به 1357 تابستان از او ـ همایون
 آن در حکومت اما .کند عملی را ها آن انقالب پيام خودش که دهند فرصت او به خواست می مردم
 این برعکس درست ــ شد می اندیش مذهبی بيشتر هرچه که بود این جامعه بود؛ گرا یعرف عمالً زمان
 . دوران

 چرا بود؟ گذاشته باقى انقالب جز به دیگرى «آلترناتيو» پهلوى، رژیم آیا ـ محمدي 
  انقالب؟

 به یخوب به اعتصابات و تظاهرات با که بود می مدنی مبارزه پيشبرد انقالب، جایگزین ـ همایون
 ساختن قصد به کردن ویران جز انقالب، پرستش کيش در غرق انقالبی هاي نيرو اما. رسيد می پيروزي
 ظرفيت و اقدامات دارند آرزو را اسالمی جمهوري اصالح که ها همان. خواستند نمی تازه اي جامعه

  .ساختند خود انقالب به دنرسي وسيله تنها و ندانستند بس را پيشين رژیم اصالحی
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 را چيز همه مخالف هاي گروه زیرا بود؟ فرار به پا و تسليم رژیم که سياسی شرایط در حتا انقالب، چرا
 باید می که اینجاست از. نگریستند می موقعيت به ایمان، از یا و بود شده کور کينه از یا که چشمانی با

 . بگذاریم کنار زيور سياست و سياستگزاري در را ایمان و کينه

 اسالمی رهبري و اسالمی هاي خواست با اسالمی انقالبی ،57 انقالب آیا ـ محمدي 
  آمد؟ بيرون آن دل از( هيفق تیوال) اسالمی جمهوري سرانجام  که بود

 که بپرسيد دیدند ماه بر هم را تصویرش که کسی در شده ذوب انقالبی هاي نيرو از را پاسخ ـ همایون
 انقالب ویژگی ترین مهم گویا. دهند تغيير بهمن انقالب به کوشند می نيز را اسالمی انقالب نام امروز
 . است بوده آن پيروزي ماه

 کنيد؟ می ارزیابی  چگونه را انقالب در ها چپ نقش ـ محمدي  
 به اقتصادي و فرهنگی متوسط طبقه یک درخور هاي توانائی با نيز چپ هاي نيرو زنان مانند ـ همایون
 ترین بزرگ چپ گرایش. تر سنگين هاي پيامد با کردند، را خودکشی به اقدام همان   و آمدند ميدان

 . بود اسالمی انقالب قربانی و خدمتگزار

 و موقت اتحاد یا ائتالف انقالب زمان در نویسان تاریخ از بعضی باور  به ـ محمدي 
 وجود به شاه حکومت سرنگونی هدف با غيرمذهبی و مذهبی نيروهاي بين ناسازگار،

  ؟  چيست  باره این در شما نظر بود،  آمده
 خود... ظن از کس هر. است درست ـ همایون 

 بود؟  چگونه انقالب پيروزي در ها تشکل و احزاب نقش ـ محمدي  
 همان   ــ بود فرصت از استفاده عمومی، روحيه. پيوستند انقالب به تر دیر و تر زود همه ـ همایون
 از دارد ایرانيان از اي تازه نسل اکنون و دارد قرار ایرانی جامعه سياسی ضعف قلب در که یطلب فرصت

 . شود می رها   آن

 و ساواک وجود به  توجه با بود،  چگونه انقالب زمان در بشر حقوق وضعيت ـ محمدي 
 . باشيد  داشته هم کنونی شرایط با اي مقایسه لطفاً ؟...و قصر چون مخوفی هاي زندان

 و موقوف شکنجه شاه، آخر ساله سه دو در و شود نمی خالصه ها زندان در تنها بشر حقوق ـ همایون
 رواداري و شخصی هاي آزادي به که آنجا تا اما. شد گشوده سرخ صليب هاي بازدید بر ها زندان هاي در

 ایران در شرب حقوق مشکل. بود افتاده پيش اسالمی هاي کشور همه از ایران شود می مربوط مذهبی
 یا( خودش تعبير) اسالم یا آن نهائی پيام که اي شده ایدئولوژي مذهب نه بود رژیم استبدادي طبيعت
 . کند می عمل آن به سنيان، و بهائيان درباره مثالً برسد، زورش جا هر و است اعدام

 بود؟ چه وي رهبري و انقالب زمان در خمينی آقاي شدن مطرح دالیل ـ محمدي  
 توحيدي طبقه بی جامعه و اصيل هاي ارزش به بازگشت دار پرچم شمارانی بی براي خمينی ـ همایون

 یعنی امپریاليسم ضد دار پرچم دیگري شماران بی براي و آورد می زمين به را بهشت گویا که بود
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 اکنون و کرد متحد باهم را اسالميان و انیگرا چپ که[ یهودستيزي] سمتيسم آنتی و غرب با دشمنی
 . دارد ییها بازتاب نيز افراطی راست گرایش در

 آزادي خواستار داشتند، انقالب در هم بسزایی نقش  که روشنفکران اکثریت ـ محمدي 
 قوانين با هم ها آن  همه  اینکه باوجود بودند، شهروندي حقوق بيان، آزادي و سياسی
 اسالمی حکومت با ها آن از بيشتري تعداد بعضاً چرا داشتند، کامل آشنایی اسالمی
  کردند؟ همراهی

 داریم تازه ما. کرد می آرزو همفکرانش و خود براي را شهروندي حقوق و آزادي کس هر ـ همایون
 اگر و بود نمی کار در اسالمی قوانين با هم چندانی ییآشنا. ميابی یدرم را اصطالحات این واقعی معنی
 حتا ــ اندیشيدند می دسترس در پيروزي به تنها زیرا دگذشتن می و انداختند می باال اي شانه بود می هم
 درجه آن. کردند پشتيبانی همه باًیتقر نبود؛ هم «بيشتر تعداد بعضاً. »خمينی هيفق تیوال خواندن از پس
 . است شده دهید ایران نظامی اشرافيت از اعراب حمله در دیگر بار کی تنها فریبی خود

 به  توجه با بينيد، می دالیلی  چه در را انقالب بر روحانيون تسلط چرایی ـ محمدي 
  ؟ خواه دمکراسی و چپ احزاب کثرت

 باز زیرا است يا کننده گمراه و نادرست اصطالح هم خواه آزادي برابر در خواه دمکراسی ـ همایون
 معنی بی زمان آن در هم و دارد، خود در ــ آزادي داراي دو هر چه اگر ــ را يرخوديغ و خودي
 بهتر هم بودند، تر زرنگ هم بقيه، از «روحانيان. »بودند می خود تسلط کردن برقرار دنبال همه. بود می
 و چپ که داشتند رهبري هم و کردند، می manipulate يکار دست را آگاه نا آمده هيجان به توده
 چرا و چون ،1357 تابستان آغاز، همان   از روحانيان تسلط. بودند پذیرفته امامت و رهبري به راست
 . نداشت

 بود؟ امپریاليستی ضد انقالبی 57 انقالب آیا ـ محمدي  
 پرسش این در جایی شوروي امپریاليسم به محض تسليم با انقالبی نيروهاي چپ بخش ـ همایون
 سنتی فضاي از يتند به که بود اي جامعه در غربی هاي ارزش نفوذ نگران اساساً مذهبی بخش. ندارد
 به کامل بستگی از پادشاهی رژیم. اسالمی حکومت تبليغات در بعدي فرهنگی هجوم ــ آمد می بيرون
 ضد مبارزه اواخر آن در. نهاد می روي عمل استقالل به اندک اندک آغاز، در کلی، طور به غرب و امریکا

 يانم عمل آزادي و مثبت وزنه با اي منطقه قدرت ترین بزرگ ایران. نداشت واقعی معنی امپریاليستی
 . بود شده جهانی اردوگاه دو

 زبان از  گاه چيه رسيد تصویب  به اساسی قانون  که زمانی تا ساالري دین ـ محمدي 
 تحميال را آن  جامعه روشنفکر نيروهاي  تصفيه با ها بعد اما نشد، بيان دینی رهبران
 مساجد قالبان زمان در  اینکه  به  توجه با انقالب پيروزي در مذهب نقش. کردند قانونی
  بود؟  چگونه بود، اعتراضات یده سازمان اصلی مراکز
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 وقتی. گيرد می را خود اصلی رهبري و ها شعار دنباله مدتی تا کم دست پيروز انقالب ـ همایون 
 جمهوري يزود به و اسالمی حکومت انقالبی حرکت آغاز همان   از متوسط طبقه کنندگان تظاهر

 اي وعده هر که پذیرند می رهبري به را آخوندي و کنند می اقتدا ها دآخون به و خواهند می اسالمی
 دوره سرتاسر در. است افتاده جا آغاز همان   از ساالري دین کرد می اسالم به مشروط را آن داد می

 ها آخوند تا هم بعداً. نشد هم مقاومتی و بود ها آخوند دست در رهبري و ها شعار انقالب ماهه شش
 . نشد نکردند يساز اکپ را دیگران

 با ایران  دوستانه روابط  به  توجه با اقتصادي لحاظ از داد نمی رخ انقالب اگر ـ محمدي 
 ایران  مشابه صنایع و آهن ذوب ،يساز لياتومب نفت، پتروشيمی، صنایع گسترش و غرب
  چيست؟ شما نظر برسد، هم کفایی خود  به حتی توانست می

 هيچ از سال در صد در 22 صنعتی رشد با و بود شده دیگر «آسيائی ببر» یک تردید بی ایران ـ همایون
 ایران ولی بود می ایران صنعتی انقالب آغازین هدف خودبسندگی. آورد نمی کم خود سطح در کشوري

 . ندارد معنی خودبسندگی. شود ادغام جهانی بزرگ اقتصاد در که رفت می خود صنعتی تدریجی بلوغ با

 دانشگاهی، کرده ليتحص ایرانی هزار ها صد ،1358 فروردین فراندمر در ـ محمدي 
 طوالنی سابقه آن با ایران، توده حزب و مارکسيست چپ احزاب حتی سياسی، رهبران
 راي خمينی اهلل آیت «اسالمی جمهوري» به ،دهندگان راي اول صف در خود، مبارزاتی
  چرا؟ دادند،

 و بيندازند وآن نیا گردن به را انقالب تقصير کوشند یم که هاست آن براي پرسش این ـ همایون
 . بياورند «نبود دیگري جایگزین» گونه از ییها بهانه و بدانند ناپذیر اجتناب و تاریخ جبر را انقالب

 آیا. دمکراسی  نه بود اسالم مردم اکثریت اصلی شعار خمينی آقاي باور  به ـ محمدي 
  بودند؟ فشار تحت مذهبشان طرخا  به  شاه حکومت زمان در مذهبيان

 که یهنگام حتا بود، مذهب و آخوند به اش تکيه محمدرضاشاه پادشاهی بزرگ کاستی یک ـ همایون
 امتياز و مذهب از برداري بهره تضاد در قدر آن او. افتاد یدرم آخوندي تعبير به مذهب واقع در و آخوند با

 تبعيد به کارش تا ماند سرگردان آخوندي ضد گاه  و غيرآخوندي برنامه یک پيشبرد و آخوند به دادن
 شان ياريبس و افتادند می راحت هاي زندان به سياسی لیدال به صرفاً مذهبی رهبران. رسيد هميشگی

 را خود کار تا رسيدند می تفاهمی به آن امثال و ساواک با که بس همين و بودند می کامل رفاه در نيز
 . ببرند پيش حکومت بينی زیر

 چه در انقالب درست مسير تعيين در  خواه دمکراسی و چپ احزاب شکست ـ حمديم 
  بود؟

 همان   از وگرنه نبودند آپارتاید، دمکراسی معنی به هم، «خواه دمکراسی» حتا احزاب آن ـ همایون
 شدند، نجف روانه کنان بيعت 1342 خرداد 15 شورش شکست از پس که یهنگام از نخست، مراحل
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 مانند رژیمی در هم آن سبز، جنبش با آنان تفاوت به که بس همين. دندیگز یبرنم را مسيري چنان
 . بنگریم ها روز آن «خواه دمکراسی» و چپ احزاب با اسالمی جمهوري

 فلسفه مفهوم به عمالً و رسماً «اسالمی جمهوري اساسی قانون» آیا ـ محمدي 
 رسماً اش شهروندي مسئوليت و حقوق با «ایران ملت» بنام را ملتی امروزه، سياسی

  ؟نه ای شناسد می

 به را نهائی اختيار و هاست تضاد بسياري از اي آميزه اسالمی جمهوري اساسی قانون ـ همایون 
 پدران دشمنی همان   اسالم از مستقل و تاریخی ماهيتی عنوان به ایران ملت با که دهد می ییآخوندها
 مردم ایستادگی. دارد ــ کردند سروري و کشتار و تاراج وسيله را اسالم که عربی قبایل ــ خود معنوي
 با ملت این پيکار ميدان شهروندي، حقوق اما. نياورد دوام ایران ملت است نگذاشته که بوده ایران

 . گذشت خواهد سياسی فلسفه این و حکومت این روي از و است اسالمی جمهوري

 مظاهر خمينی آقاي: »چيست شولينو ایلين  جمله این  درباره شما نظر ـ محمدي 
 نماد ملی هاي ليبرال و روشنفکران براي: داشت را متفاوت انقالبگران براي متفاوتی

 معتقد فرد یک تجار و بازاریان براي تقوي، با رهبر یک روحانيان براي دموکرات، یک
 عدالت نماد کارگران و چپ طيف براي ،(دولت به غيروابسته و) آزاد بازار اقتصاد به

 کل براي استقالل و وحدت نماد و اصيل، هاي ارزش نماد ها خانواده براي اجتماعی،
 . «بود کشور

 موضوع به نزدیک از نبود حاضر کس چيه.« خود ظن از یهرکس» و خودفریبی همان  ـ  همایون
 . شد نمی پذیرفته منطقی سخن هيچ. بنگرد خود پرستش

 تصور کردند می شرکت انقالب روزهاي اییراهپيم در  که کسانی اکثریت ـ محمدي 
  چرا؟ نداشتند انقالب پيروزي از بعد حتی ، آینده از روشنی

 . است شده پرداخته پرسش این به باال هاي پاسخ در ـ همایون

 به انقالبيان آیا هست؟ قبولی قابل  کارنامه داراي سال 31 از بعد انقالب آیا ـ محمدي  
  اند؟ رسيده خود هاي خواست حداقل

 تازه نسل که یهنگام و بدهد نه پاسخ باید می پرسش این به نيز پيروز «روحانيت» حتا ـ همایون
 چنان کردند استوار نيز حکومت پيکره بقيه بر را خود آلود خون و آزمند هاي چنگال سپاهی فرماندهان
 در اسالم بلکه خود پاي رزی از تنها نه را فرش پيروز روحانيت آن. داد خواهد بلند بانگ به را پاسخی
 . کشيد نيز حکومت و سياست

 بودن طوالنی چرایی ، گذشته سال 30 طوالنی هاي نشيب فراز و  با توجه ـ محمدي 
  بينيد؟ می دالیلی و مسائل  چه در را مالیان رژیم عمر

  و نداد ننشا درخور واکنش نرسيد ش نوبت تا کس هر و شد بيدار خواب از دیر ایرانی جامعه ـ همایون
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 پاک سرگرم خود بزرگ اکثریت در کردند می پر را صحنه که ها آن و ماندند تنها مرحله هر در مبارزان
 گذشته این از.( هستند هنوز شان ياريبس) بودند انقالب از پيش و انقالب دوره هاي حساب کردن
 مالی ناپذیر پایان منابع ایدب می ها این همه بر. کرد نمی فروکش یآسان به انقالبی چنان دامنه و قدرت
 از که ییها کيتکن و گرفته شاه سقوط از که ییها درس و بها هر به ماندن براي را اش آمادگی و رژیم
 ولی. افزود( چپ احزاب همان   از اي پاره فعال کمک با) است آموخته کمونيستی توتاليتر هاي نظام
 دمکراسی سياسی نظام با رژیم این ییجابجا. ستيمه تراژدي این پایانی مراحل در هرحال به ما امروز
 . است زمان مسئله چند، مراحل از گذشتن از پس ليبرال،

 فرهنگی، اقتصادي، سياسی، ازلحاظ ایرانی  جامعه هاتتشاب و تفاوت ـ محمدي 
  است؟  چگونه امروز با انقالب روزهاي در بشر حقوق و اجتماعی

 ها آخوند الهی اصطالح به نظام و اسالمی جمهوري و متحکو به پرسش این در چه هر ـ همایون
 این پليد آثار تا دارد الزم سال ها ده ایران. است تر بد مراتب به گذشته با مقایسه در شود می مربوط
 امروز، جهان در زیستن عمومی، آگاهی سياسی، فرهنگ مردمی، عامل ولی. سازد برطرف را رژیم

 ــ برسانند مدرنيته به را ایران باید می که مردمی آن سرانجام. اشتيمد آرزو ما که است همان   درست
 . اند آمده بيرون تراژیک تاریخ یک کوره از هست، فرایافت این در که گشادگی و گوناگونی همه با

  لندن کيهان 

 محمدي  محمد :کننده مصاحبه

   2010 فوریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شاه چه بود؟ یمطبوعات های حساسیت
 
o شاه با  يو سرانجام ادار یذهن يرينقش مطبوعات و درگ ي،محمدرضا پهلو یزندگ یبررس در

 است.  تأملقابل  یها موضوع رسانه
o يدجوان به سلطنت رس يکه رضاشاه از قدرت خلع شد و محمدرضا 1320 یوراز شهر مطبوعات 

در  یدداشتند؛ هرچند شا باثباتآزاد و  یت محمد مصدق دوراندول يهو کودتا عل 1332تا مرداد 
 آن دوره شد.  هاي يمنکر آزاد توان یو عمق آن بحث باشد اما نم يفيتک
o دگرگون شد،  یکل بهشاه نبود که  یشناخت و روان یروح يتمرداد فقط وضع 28 ياز کودتا پس

کمک پول نفت، هم کشور رو به که به  ییمتفاوت شده بود و رفت تا جا یکل بهکشور هم  يفضا
 پرشتاب داشت هم ابزار سرکوب روزآمد شده بود.  يا توسعه

o نفت  يمتق یشو افزا یران. توسعه و تحوالت ارود یبه اوج م جا نيهمشاه و مطبوعات از  داستان
 ینفت يها جلب کرده بود که شاه آن با درافتادن با شرکت یرانرا به ا یالملل بين يها توجه رسانه

و  آميزتحوالت، رفتار قهر ینکشور بود. همزمان با نگاه به ا يمدرن ساز یبا غرب در پ یو دوست
 . یافت یها بازتاب م هم در رسانه یرانحکومت ا یانهسرکوبگرا هاي يوهش

o نشان  هاي یادداشتسمت حاضر بود، در  یندهه در ا یکاز  يشدربار شاه که ب یر،علم وز اسداهلل
را  یغرب يکشورها ياستو س کرد یها اعتنا م روزنامه يها به نوشته يزانچه مکه شاه تا  دهد یم

 . جست یها م و سطر خبر ها يلتحل يال از البه
o ها که تاکنون صحبت از  و ببند يرها و بگ مشهور است. فشار يشهم کماب یرانیمطبوعات ا داستان

ها داشت؟ چرا تا  ود به رسانهدر خلوت خ یشده است. اما در پس از وضع، شاه چه نگاه یادآن ز
 نخوش نبود نگرا مذاقشکه به  یالملل بين يها رسانه هایی يلها و تحل از نوشته یهپا ینبه ا
 قائل نبود؟  ياعتبار یرانینگاران ا ها و روزنامه روزنامه يبرا ها ینا برخالفو چرا  شد یم
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o روزنامه  يناول ینا يرسردب یدتاست و م یندگانروزنامه آ یرو مد يانگذارکه بن یونهما داریوش
شاهد رفتار شاه در  یکشده و از نزد ياطالعات و جهانگرد یروز يا هم بوده، دوره یرانصبح ا

 يها جنبه ي،سال پس از درگذشت محمدرضا پهلو 30او  يها ها بوده است. حرف ارتباط با رسانه
 . هدد یرا نشان م یمطبوعات هاي يتاز شاه و حساس يا شده يدهشن ترکم

 
*** 
 

 يمنابع اطالع از کارها ینتر از مهم یکیاهلل علم که  اسد هاي یادداشتاز  سی ـ بی بی 
از  اي یدهدربار هر روز گز یروز عنوان بهروزانه شاه است معلوم است که علم 

را هم شاه  یرانو مطالب مربوط به ا رسانده یرا به اطالع شاه م یالملل بين يها روزنامه
 یاندر جر خواند؟ یهم م یرانیشاه روزنامه ا یا. آتاس کرده یمطالعه م دیابا وسواس ز

  گرفت؟ یقرار م ردک یم يدادر حد امکان انتشار پ یدکه در جرا یمسائل
اگر  ی. حتيرونچه ب یران،از اندازه به مطبوعات داشت چه مطبوعات ا يشب يتحساس یون ـ شاههما
تمام  آمد، یکه خوشش نم نوشت یم يزيچ يا روزنامه یک یقاییکشور آفر یکدر  يدفرض کن مثالً

 يقدق يارو بس ينماند. شاه خواننده هرروز جواب یکه پاسخ بدهند و مطلب ب افتاد یدستگاه راه م
 شدند یها م ها اسباب زحمت روزنامه خانه از مسائل روزانه که وزارت يربه غ البتهبود.  یرانا هاي روزنامه

از خود شاه  یشانگرفتار يشترتر، ب ها در مورد سانسور بود در مطالب مهم روزنامه يگرفتار يشترو ب
دربار یروزیر و وز و به نخست شد یم یو عصبان خواند یرا م یاو مطلب یعنی. گرفت یسرچشمه م

 تا سطح خبرنگار روزنامه.  آمد یو م کشيد یاطالعات میرفت و ماجرا به وزگ یم

 د؟افتا یم یبعد چه اتفاق سی ـ بی بی  
ها  خبرنگار هم بکشد. به رسانه يريممکن بود به دستگ ی. گاهافتاد یم یگونه اتفاق یون ـ همههما
 بود.  یشبرا یبزرگ ضعف نقطهموضوع  ینو توجه داشت. ا يتحساس يلیخ يلیخ

 چقدر  یراندر دهه آخر سلطنت در ا خصوص به یداخل يها مگر روزنامه سی ـ بی بی
 حد آشفته کند؟  ینانتقاد کنند که شاه را تا ا یاز موضوعداشتند که بخواهند  يآزاد

 یافتند یم ياربس يها نگاران راه نبودند و روزنامه يعمط جور آنمشهور  برخالف ها یون ـ روزنامههما
 رفت یتا آخرش نم زيچ چيهکامل نبود.  یمدر آن رژ زيچ چيه. یندنظرشان را بگو ینکها يبرا
 یقاز طر یدولت يها تمام دستگاه اوالًسوراخ داشت، هزار راه فرار داشت. . سانسور هم هزار اصطالح به

ها را حفظ  و آن رساندند یداشتند. و کمک م یکها ارتباطات نزد با روزنامه شان یعمومروابط 
. شد یم يمو ساواک تقس ي،اطالعات جهانگرد بعداًاطالعات،  وزارت يانکار سانسور م ،اًيثان. کردند یم

استفاده  يارنامشخص[ بس يتموقع یننگاران ]از ا وسط روزنامه اینمسئول است.  ید چه کسمعلوم نبو
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ها  که آن خواستند یو نم کردند یها را م مالحظه روزنامه شدت به انوزیر . عالوه بر آن، نخستکردند یم
 ینا کردند یم يها هم باز . روزنامهکردند یکمکشان م کردند، یها دفاع م از آن موقع بهرا برنجانند. 

 . نکته عمدهيستسانسور چ ياستمعلوم نبود که س ین،بر ا عالوه. دادند یرا انجام م شان ظيفهوسط و و
که صالح نبوده  شد یمعلوم م بعداًکه  شد یگفته م یروشن نبود. مطالب کس چيه يفبود. تکلاینجا 

 . کشيد یاست و کار به واکنش م

ها  گذشته، روزنامه ها ین. از همه ایسندو چه ننو یسندکه چه بنو دانستند ینگاران نم روزنامه پيشاپيش
 یرآن ز خواست یو بعد هر چه دلشان م کردند یشاه شروع م یادز يدو تمج یفمطالب را با تعر

 ها یف. آن تعريستکه منظور چ فهميدند ینم یها در مقامات باال گاه روزنامه ینا خوانندگان. آوردند یم
بود.  يا وضع آشفته يلی. خشدند یهم بعد متوجه م یگاه شدند یرا متوجه نم اش يهو بق گرفتند یرا م
روز ممکن  یککه  افتاد یم یو اتفاقات رفت یم يشپ روز روزبهنداشت و  سروسامانها  از کار يلیخ مثل

 يفتکل چونآن تمام نشود.  یانممکن بود که به ز یگرروز د یکروزنامه تمام شود و  یانبود به ز
 يباال يجاها بهو کار را  کرد یظهور و بروز م گاهيوب هم گاهشاه  هاي يتمعلوم نبود، حساس کس چيه
 یموضوعات یدارد. گاه يتحساس يزيخود شاه معلوم نبود که نسبت به چه چ ین،. عالوه بر اکشيد یم

 یرانر اد که سانسور دش یسبب م یآشفتگ ین. اکرد ینم یگاه کرد، یاش را جلب م العاده توجه فوق
 کارآمد نباشد.  وقت چيه

 آماده  یشبه شکل بولتن برا یا خواند یم يممستق طور بهها را  شاه روزنامه سی ـ بی بی
  کردند؟ یم

 ی،. ولخواند یم ماًيمستقرا  ـ   یرانیرا  ـ  آن چند تا روزنامه مهم ا یرانیا يها . روزنامهیون ـ نههما
بخواند.  يممستق طور بهنداشت که  یامکان دسترس اًطبع ییچندتارا جز  یفرنگ يها روزنامه

را جمع  ها ینا یرانو وزارت دربار ا فرستادند یمهم م يها از روزنامه ییها گزارش یرانا هاي سفارتخانه
که عرض کردم ممکن بود که در  طور همانروزنامه  یک ی. ولرساند یوار به نظرشان م و بولتن کرد یم

ترس  از فرستادند ـ یم اه خود سفارتخانه یبه اطالع شاه برسد. گاه یراه کی و از یسدبنو يزيچ یقاآفر
 ها ینبود که کار ا یمطبوعات يدفترها ي،وزیر دربار، در نخست وزارت در. شد می بلند جنجال و ـ

بود که  یدرباره مطالب ين،ها، هم پاسخ ینا يشترها بود و ب نوشتن پاسخ و دادنش به روزنامه
در  يد،در اروپا فرض کن يا روزنامه ینکها يبود. برا يکار لغو يلی. خنوشتند یم یگرد يها روزنامه

که قرار بود  یکس آن آمد یمدر یرانیدر فالن روزنامه ا یاش به فارس بود؛ پاسخ شتهنو يزيچ یس،پار
 . افتاد یم ياراتفاقات ظاهرسازانه بس ین. از اشد یمطلع نم اصالًرا بفهمد  ینا

 کرد؟ یناراحت م يشترشاه را ب يزيچه چ یرانیا يها روزنامه يها از نوشته سی ـ بی بی 
شاه بود و او را آشفته  ياسیس هاي ياستنسبت به س یرپوستیها، ز انتقاد ینا يشترب
 و مسائل دربار؟  یانتقاد از مسائل خانوادگ يشترب یا کرد یم
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 یمواظب بودند. منته ياراشت آن را بسند یها راه در روزنامه ابداً ی. مسائل خانوادگیون ـ نههما
 يعیانتقاد در آن کشور بود؛ طب يبرا يمورد یک روز هر خوب و شد ـ یکه از حکومت م یانتقادات

که در  هر آنچهشاه خودش را مسئول  ینکها ي. براگشت یبرمبه شاه  ماًيمستق ـ جا همهاست مثل 
تهران هم  هاي يابانخ يها چوله به چاله راجع يلیخ يد،کرده بود و اگر، فرض کن گذشت یم یرانا

کرده  اش یبود که شاه از حکومت شخص یبرداشت گرفتاري،. شد یشاه ناراحت م نوشتند، یها م روزنامه
رسانده بود که انتقاد از هر دستگاه  ییجا بهبود، کار را  داکردهيپاش راه  که در دستگاه يبود و تمرکز

 . کرد یم یرا عصبان گذشت، شاه یدرم ياگر از حد یحکومت

 شویم یم یکآخر سلطنت نزد يها ها و ماه هرچه به سال آید یبه نظر م سی ـ بی بی 
که آستانه  دهد یعلم هم نشان م يها ادداشتیو  شود یم يشترشاه ب يدلخور يزانم

 . آید یم تر یينتحملش پا

العاده غرورش باال رفته بود  قفو یشده بود. از طرف تر يفآخر شاه ضع يها . در سالیگرد یون ـ بلههما
همان    . ازرود ینم يشها پ که کار دید یم یقرار دارد و از طرف يادن يجا ینتر که در باال کرد یو فکر م

را،  خودش یبود، ول یاز وضع ناراض قاًيعمبود؛  ی. او ناراضيداستموضوع پ ینخاطرات علم ا
خودش  يداشت، برا یرانا يبلند برا ياربس آرزوهاي. دانست یها م حرف ینتر از ا باال يلی، خاصطالح به

 يو کشورها یخارج يها آخر انتقادات روزنامه يها . بعد هم در سالخواند ینم يتبا واقع یداشت. ول
دست  يغاتیکه خوراک تبل شد یم یراندر ا یاقدامات یک ینکها يشده بود. برا تر یادز اصوالً یخارج

پوست شاه را  این. کردند یم يجرا بس یغرب يها ها و رسانه روزنامه ها آن .داد یم يرونمخالفان شاه در ب
)که بود البته  يرخ یجسم بيماري يماري ـآن ب ي،آن نزار ی،، آن ضعف عموماصوالًتر کرده بود.  نازک
و  يشتررا گرفته بود و ب یکه تمام دستگاه حکومت ياسیس يماريآن ب ولی ـ (کرد یکمک م هم آنو 
 خود شاه هم اثر کرده بود.  يآخر رو يها در سال شد، یم هم يشترب

 و  شد یکه در اواخر دوره سلطنت منتشر م یدبود یندگانروزنامه آ یرشما مد سی ـ بی بی
هم روزنامه کارش  ینکها يبعد از انقالب هم ادامه داشت. برا يانتشار آن تا چند یحت

ه باشد و بتواند کارش را انجام بدهد گفتن داشت يبرا یباشد و جلو برود و حرف راه روبه
نگاران  و روزنامه یسندگانو شاه داشته باشد و در واقع، نو ررا با دربا يريدرگ ینو کمتر
 يشرا پ ياستیو چه س يدداشت يداتیچه تمه کردید؟ یشما چه م ينند،بب يبکمتر آس

  گرفتيد؟ یم

که  دادیم یم يصرا تشخ ی. مسائلميسانسور عمل بکن یدر چارچوب عموم کردیم یم یون ـ سعیهما
 ین. اییجو چارههمراه با  يشهبود هم يرشخصیغ کردیم یکه م یبهتر است. بعد، انتقادات یمواردش نشو

 يها روزنامه فرق داشت با روزنامه ی. بعد، روش کلگرفت یم اصطالح بهاست که آن زهر موضوع را 
 يرو چپها، نه  آن برخالف يمچپ داشت هاي شی. چون ما نه گرایگربزرگ د هاي روزنامه با ـ ریگد
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ما هم در کارمان  ولیروزنامه.  داشتن نگهبه  کرد یکمک م ها ینفروش. ا یشافزا يبرا کردیم یم
خود من، خود من که روزنامه را  یاالقلم شدند.  ممنوع یسندگانمانها نو آمد. بار يشمشکالت پ ياربس

شده بود از  یشاه نتوانستم به روزنامه بروم. ]شاه[ عصبانپنج هفته به دستور خود  کردم، یاداره م
. یسمبنو یمقاالت توانم یم یکه نوشته بودم و به من گفتند که حق رفتن به روزنامه ندارم، ول یمطالب

وزیر[، توانستم به روزنامه  ]نخست یدااطالعات و هو یرجواد منصور، وز يآقا يانیباالخره با پادرم
 ينبود که روزنامه رو يمورد يچرا عرض بکنم که ه ینا البته. افتاد یاقات ماتف ینبرگردم. از ا
 يشهج بشود. همااخر یکل بهنگار  روزنامه یک یابرود  يناز ب یکل بهاشتباهاتش  يرو یاانتقاداتش 

تمام  یعنیکه عرض کردم.  يلیبرگردد به دل يبرگردند و اوضاع به حالت عاد ینکها يبود برا یراه کی
 هاي کمکها را جلب بکنند.  آن خواستند یروابط خوب داشتند، م عاتبا مطبو یت حکومتمقاما
تمام  آمد، یم يشپ گاهيوب گاه  ها يريسختگ ینهمان دوره که ا   . درشد ینگاران م العاده به روزنامه فوق
غال و پرت یدر نوروز ماه یها. حت خانه شدند در آن سال نگاران صاحب روزنامه یکايسند ياعضا

 یکادالر آن موقع، به آن سند يليون، دو مقلم کی. شد یاز طرف دولت م نيتأمها  آن يها خانواده
 یعنیصورت بود،  ینبه ا رابطهبسازند.  یکابود از طرف دفتر شهبانو که خانه سند شده دادهاختصاص 

ها را مجازات  نهم آ گاهيوب هم گاهحال  يندر ع ی،نگاران بودند. ول مراقب رفاه روزنامه شدت به
تا  شد یرد م یاقضا يجور کی روز روزبه طور نيهمنه مجازات.  يشتر،بود ب گوشمالی کردند ـ یم

 را با شاه کردند.  بارزاتم ینتر ها بزرگ ها از دست رفت و روزنامه کار که یهنگام

 به  معطوف شد، یها م ها و روزنامه نگار از روزنامه گویيد یکه م یتیحما ینا سی ـ بی بی
 در دربار مثل فرح؟  یگرياراده افراد د یااراده خود شاه بود 

 يها درآمد نفت باال رفت، بذل و بخشش به گروه یکشور بود. وقت یعموم ياست. سیون ـ نههما
نگاران نبودند. هر  . فقط روزنامهکردند یهم به همه کمک م یادز يلیشروع شد و خ یمتنفذ اجتماع

 ياست. آن سگرفتند یاز همه کمک م يشب یرانا یانو دانشجو گرفت یم یسهم توانست، یم یگروه
 کشور بود.  یعموم ياستخوب، در آن زمان س ی،نبود. ول درستبذل و بخشش 

 بود که  ییها مناسبت یاچطور بود؟ آ یرانیا ينگارها روابط شاه با روزنامه سی ـ بی بی
 ینکهبه ا يهشب يزيچ کی یا ییجلسات آشنا مثالً یامالقات با شاه وجود کنند؟ 

با شاه داشته باشند و بخواهند  يتر یکها بتوانند ارتباط راحت و نزد نگار روزنامه
 را مطرح کنند؟  یشانها دغدغه

روابط را با  ینبهتر هویدا چون یدا ـهو یقنگار بودند که از طر دو روزنامه یکی. یون ـ نههما
 یداهو یالبته؛ ول کرد ینگاران را م روزنامه یترعا ياربس ارينگاران داشت؛ آموزگار هم بعد او بس روزنامه

نگاران با  دو تا از روزنامه یکی ـ  دانست یامور را خوب م ینا هاي يکار یزهمانده بود و ر یمدت طوالن
اطالع حضار  يکه برا ینه. جلسات آف د رکورد ]جلسات ولیبودند.  داکردهيپرا  يتر یکشاه روابط نزد
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  نبود. شاه اصالًکه  ها ین[ و اشود یها منعکس نم در رسانه یش و پاسخ شفاف است ولهمراه با پرس
در  یهم پرسش و پاسخ ی. گاهکرد یم یبه دربار و سخنران کرد ینگاران را دعوت م روزنامه گاه گاه
 یادزشاه  اصالً. ابداًها و شاه باشد،  روزنامه ينب يفکر دادوستدکه  تنه، به آن صور یبود. ول يانم

 . داد ینم ی،گروه اجتماع يچبه افراد، به ه يتاهم

 مرتب با شاه جلسه داشتند و با  یرانیا يرغ ينگارها که روزنامه بينيم یما م سی ـ بی بی
 یو شفاف پرده یها ب و حاال در حد آن روز یحصر يگوها و ـ  گفت  کردند یگو م و او گفت

نگار  روزنامه یکبا  ییگو و گفت يننکه چ ام یدهتا به حال ند شخصاً یهم هست. ول
نگار  روزنامه یک يبه رو يبوده که شاه رو یا. آیدمند نم یدباشد. شا شده انجام یرانیا
  شفاف جواب بدهد؟  یح،او صر يها و به پرسش يندبنش یرانیا

از آن  دکر یداشت. شاه استفاده م يغاتیجنبه تبل ولیبود  ـ   یگاه گاه. اگر هم بود  ـ  یون ـ نههما
 يات،هم جرات نداشت که وارد جزئ یرا به گوش مردم برساند. کس یشها حرف ینکها يبرا يتموقع

 يها و رسانه ینگاران خارج که در برابر روزنامه یآن ضعف یبشود. نه، ول یند،ناخوشا ياتجزئ مخصوصاً
 يناز ب یاديمقدار ز تمام شد و اراده مقاومتش را به یانشبه ز بسيار هم عاقبت کهداشت  ـ   یخارج
 اصالًکرد  ـ   یرپذ يبو آس يفآخر ضع يها شاه را در آن ماه يلیخ يلیخ سی بی یب مخصوصاًبرد. 
 نبود.  یرانینگاران ا روزنامه در موردبا نظرش  سهیمقا قابل

 بوده،  کرده ليتحصآشنا بوده، در اروپا  یغرب يسازوکارهاشاه باالخره با  سی ـ بی بی
ما  یآشنا بود. ول افتهی توسعه يايو دن یو فرهنگ غرب ییفرهنگ اروپا يمرتب با اجزا

 توانند یم يادن طرف نیاها در  ها مستقل از دولت باور کند که رسانه بينيم یهرگز نم
. دانست یها م دولت یرسميرغ ییرا در واقع سخنگو ها مهداشته باشند. روزنا یتموجود

  ؟کرد یموضوع را باور نم ینچطور شاه ا

توطئه  يها توطئه هستند و شاه، پادشاه همه توهم هاي يتئور يرهمه، اس باًیتقر ها، یون ـ ایرانیهما
 ها یتوطئه خارج يمشد و عاقبت هم از ب يسپر ها یشاه در توهم توطئه خارج یتمام زندگ اصالًبود. 

و  یدموکراس سازوکاربکند  توانست یبود و تصور نم یشاند توطئه بسياررها کرد و رفت.    کشور را
که  یموضوع ینکه بشناسد، و هرگز ا خواست ینم مطلقاًو  شناخت یها را نم را. آن یغرب يها حکومت
. در يستچ یغرب يکدموکرات يکشورها ياسیها در نظام س نقش روزنامه کهـ    يدرا نفهم يدشما گفت

. يستنداز دستگاه دولت جدا ن یکل بهـ    يادن يجا هيچـ    یکل بهها  که روزنامه لبتها يستن یدترد ینا
را از  یمطالب کند، یها م را از آن ییها با مطبوعات دارد، استفاده یبه هر حال ارتباطات یدستگاه حکومت

 عموضو ینکه شاه از ا يتصور يپا بهدرست است اما هرگز  ها اینـ    کند یها منتشر م آن یقطر
که  کرد ی. فکر منویسد یرا م يزيچ مستقالًرد که روزنامه هرگز باور نک اصالً شاه. رسد یداشت نم
شان  گران عده توطئه ینا واشی واشیاش است. و  پشت يساش هستند، انگل پشت ینفت يها شرکت



445 

 

 

 
 هاي انقالب اسالمی روشنفکري ایران و درس

 

شد.  تر يفتارعنکبوت توطئه افتاد ضع یندر ا يشترشده بود و مراکز توطئه فراوان شده بود. هرچه ب یادز
 . يدموضوع را نفهم ینا وقت چيهشماست.  احق ب

 که  بينيم ی. ما مکند یدر مورد کتاب هم صدق م يشکماب يتوضع ینا سی ـ بی بی
منتشر  کجایمعروف در  چندان نه اي یسندهبا نو يراژيکم ت يلیکتاب خ یک یدشا
به آن نشان  یو باورنکردن یعصب يها واکنش يلیو خ رسد یبه گوش شاه م شود، یم
 . دهد یم

حاال چه کتاب، چه  کرد یمطبوعات مبالغه م ريتأثها و در  رسانه ريتأثست. در ا یون ـ درستهما
که به او  یسندرا بنو یمطلب یک ییجا کیداشت: مبادا  يا مارگونهيب يتحساس یکروزنامه و گفتم که 

 يهر کارتوجه داشت. و  یماژشاش، ا انگاره یا اش یذهن یربه تصو خيلیکند.  يفو او را ضع بربخورد
نگران  قدر نیاآدم  یرا باال ببرد. و وقت یماژبود که آن انگاره، آن ا ینمتوجه ا اش یقسمت مهم ردک یم

و هم سرانجام  کند یاشتباه م يخودش باشد، هم کارها یذهن یرنگران[ تصو قدر نیاانگاره خود باشد، ]
 . شود یم عيفض ياربس

 یغرب يها رسانه ياز رو را یرانخارج شد چقدر مسائل ا یراناز ا یوقت سی ـ بی بی 
  گرفت؟ یم يها را جد آن يلو تحل کرد یدنبال م

 ي،فشار رو دائماًاش[  تا آن اواخر ]دوران سلطنت ی،. ولدانم یآخر را نم يها ها و ماه هفته یون ـ آنهما
. يریدبگها را  روزنامه يجلو یکادر امر یا. يریدرا بگ سی بی یب يدر لندن بود که جلو یران، سفارت امثالً
بود  يده. کارش به آنجا رسبردارندمن را  خواهند یم يسو انگل یکاپس امر نویسند؟ یرا م ها يزچ ینچرا ا

 نوشتند یم ییزهايچ کیها  او را بردارند چون روزنامه خواهند یم يسو انگل یکا. مطمئن بود که امریگرد
که به  يستن اي يقهدق بينيم یما مامروز  چنانکه. کردند یم یرانبه ا یهزار مالحظه حمالت يو رو

ها توجه داشتند به  و روزنامه یرانشده بود در ا خبرهایی که چونحمله نشود  ـ   یاسالم يجمهور
 یالملل توجه بين ینا افتد یم یرانکه در ا یاتفاقات يلرا متوجه نبود که به دل ینشاه ا ی. ولیرانمسائل ا

برش دارند چون  خواهند یبود که م ینتصورش ا امابردارند. او را  هندبخوا ینکهشده است. نه ا یادز
را  ها يجهنت ینا اشتباهاًفالن خبر را منتشر کرد و  یس یب یبفالن روزنامه فالن مقاله را نوشت، 

 . گرفت یم

 به  کنيد ینگاه م یدسه دهه، دار نسبتاً یادي،ز بافاصلهکه از دور و  اآلن سی ـ بی بی
به نظر شما در  یريچه تصو واقعاًآن دوره،  يها ها و روزنامه در رسانه یرانا یرتصو
 منعکس بود؟  یراناز ا یغرب يها رسانه

در حال  یرانها بد نبود. ا در رسانه یرانا یرتصو يالديدهه هفتاد م هاي يمهتا ن اتفاقاًیون ـ هما
 یتیبد شدن و نارضاشروع کرد به  یوضع داخل که یوقت. اما کردند یم یفتعر ها يلیبود و خ يشرفتپ
و بعد  دشان جلب شد و واکنش نشان دادن ها هم توجه بلند شد، روزنامه سروصداشد و تظاهرات و  یادز
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و  خواندند یها را م هم مخالفان مطالب روزنامه طرف نیا ینکها براياثر کرد.  یگرهم د يرو ها ینا
ها  فراموش کرد. آن یدم در خارج نبارا ه یرانیا یان. البته نقش گروه بزرگ دانشجوشدند یم یقتشو

بودند،  یدان زبانبود، مردم  یادز يلیشان خ ها کردند. عده بر ضد شاه در رسانه يابیکام يارمبارزه بس
هم نداشتند چون حکومت  یها صحبت کنند، مشکل مال با روزنامه توانستند یم دند،بو دان سخن

و همه را  يا. کار نداشتند و راه افتاده بودند دور دنرساند یارزان م يارها ارز بس هر ماه به آن یشاهنشاه
 يارکه عرض کردم شاه را بس طور همانهم داد و  دست به دستبر ضد شاه. همه  کردند یم يجبس
 مستعد بود.  ياراش بس کرد. او هم که ماده عيفض

 در و مدرن  یغرب يکدمکرات يبود به ساختن نهادها مند عالقه يلیشاه خ سی ـ بی بی
که  يدداشت یافتدر ییجا یا ید،خوانده بود یا ید،بود يدهشما شن وقت چيه. یرانا

 بود و هست؟  یجکه در غرب را یبه سبک یرانها در ا باشد به توسعه رسانه مند عالقه

 یناش ا بود که بودجه یرانا یزیونو تلو یوسازمان راد سيتأسشد،  ينهزم ینکه در ا یون ـ کارهاییهما
دستگاه  ياردالر در سال بود و بس يلياردم یک یکنزد چيزيباشد  ـ   یادم درست اآلن اگر اواخر  ـ 

 ننگارا روزنامه یکايکه به سند ییها همان کمک   یاهم بود و همه امکانات را هم داشت.  یمدرن
 هاي اهدستگداشته باشند.  يکمتر یزندگ یبشود و نگران تر ينگاران قو روزنامه یمال يهکه بن کردند یم

 یکمک مال یرپورتار آگه گفتند یها به آن م ها آنچه که آن روز به روزنامه باًیتقرشان  همه یدولت
 کردند یها چاپ م و در روزنامه فرستادند یگزارش م صورت بهکه دوست داشتند را  ی. مطالبرساندند یم

ها  همه جور کمک به رسانهد. گرفتن یاش پول م و بابت کردند یم حساب صورت یآگه عنوان بهو آن را 
روزنامه را  صدتايس یستدو یک کنم ـ یبود گمان م 1353در  یوقت حتی. شد یم ها ينهزم یندر ا
 یريمد یکو  شد یبودند که منتشر م یروزنامه نبودند؛ اوراق یگرد واقعاً بيشترشان که ـ کردند يلتعط

 یعنیخوب،  يارسفانه چند تا روزنامه بسأمت یول کرد؛ یچاپ م يا هرچه بود، چندصد نسخه ي،به منظور
نگاران دادند و هم  را هم، به روزنامه ییباال ياررفت. ارقام بس يناز ب يانشانخوب، هم درم يارمجله بس
بود به توسعه  توجه یگفت که ]شاه[ ب شود نمیجهت جبران کردند.  ینها. از ا روزنامه یرانبه مد

باال نبود و  طور آنشان  بسته. مطبوعات هم سطح ياستس یک نه. اما در چارچوب یران؛مطبوعات در ا
به خودشان زدند.  یرانضربه را مطبوعات ا ترین بد. کنند یدارند چکار م فهميدند یهم نم ياسیاز نظر س

. حاال به هر حال کم دست يشانمناسب از لحاظ زندگ ياربس يدادند که آن فضا يباتیترت اًو عالم عامداً
تمام  یکل يلو تعط یاسالم يشد به خفقان جمهور یلداشتند. آن تبد ها يهم آزاد یاديمقدار ز یک

و  ينیاهلل[ خم یتنگاران که آن خدمت بزرگ را به ]آ روزنامه آنشدن تمام  يکارها و ب آن روزنامه
همه  باًیتقرو  نيست هم نگاران روزنامه به مربوط البته فقط که ـ ها يکار ندانم ینانقالب کرده بودند. ا

بدبختانه  ی. ولدرآمداز آب  زيانگ غم جور نیاگو  و گفت ینکه ا متأسفمدر آن شرکت داشتند.  یرانمردم ا
اینجا  مشکالت را داشت که وضع به ينهم ها، يگرفتار ينبود در آن دوره. هم ينهم یراناوضاع ا
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کشور را سامان  ینا يتربر اساس به یندهدر آ يمبکن یباشد و سع یادمان یدرا ما با ها ین. و ايدکش
 .يمبده

 سی بی بی

 محمد قوام :کننده مصاحبه

  2010 يهژوئ 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 راه ترقی ـ بازگشت به شاه 5بخش 
 
 
 
 

 گذشته صدسال در ایران سیاسی های بیماری
 

 کنم می عرض سالم همایون، آقاي جنابـ  مُهري حسين  
 شما بر همایون ـ درود

 در. «بود اندک جهان در ظلم بنياد» عنوان زیر خواندم شما از اي نوشتهـ  مُهري حسين 
 شهروندي فرایافت با همراه آنکه مدرن مفهوم در سياست که است آمده نوشتار این
 با يشترب را آن و. نيفتاده جا و تازه نسبتاً است اي پدیده ایران جامعه در آید می

. یافته راه آن به پيشين يرسياسیغ جامعه از که هایی بيماري. شناسيم می هایش بيماري
 در شوند، درمان مدرن سياست ميدان به ایرانيان ورود با آنکه بجاي ها بيماري این

 تيزي و تندي از نرویم ها بيماري این ریشه به تا و اند شده تر تيز و تند گذشته صدسال
 خواهش سياسی هاي بيماري این درباره همایون، آقاي. شد نخواهد کاسته ها آن
 . بفرمایيد توضيح کنم می

 مورد در نوشته این. آید می مدارایی بی عنوان زیر رفته هم يرو سياسی هاي بيماري همایون ـ 
 که یهنگام در چگونه ما که دهد می نشان و. ما گذشته صدساله در است مدارایی بی سياسی سرنوشت

 انقالب با شدیم مدرن عصر وارد فئودالی و مذهبی سنتی، جامعه از یعنی شدیم، سياسی ميدان اردو
 بيشتر پيشرفت هرچه یعنی است پيموده سياست در مدرنيته که را سيري اینکه يجا به مشروطه،

 لیخي و. ایم پيموده بيشتر چه هر مدارایی بی يسو به را سير ما برعکس رواداري، و مدارا يسو به
 شهروندان که است سياستی مدرن، سياست یا مدرن مفهوم در سياست. است آوري تأسف سرگذشت

 و روحانيون و ها فئودال و ها خان و اشراف انحصاري تسلط از که است سياستی. دارند شرکت درش
. دکن می سرایت حق خواستار و حق به آشنا دستکم یا و حق صاحب مردم توده به و آید درمی پادشاهان

 . حق خواستار و حق به آشنا دستکم و است حق صاحب انسان شهروند. شهروند انسان یعنی
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 جامعه نتيجه در و نداشتيم شهروند ما مشروطه جنبش و انقالب از پيش تا ایران حکومتی نظام در
 قلمرو هم سياست بودند، رعایا هم مردم و داشتيم فئودالی مذهبی جامعه یک. نداشتيم سياسی
 . خودشان ناسالم نظام گرفتار خب که هم ها آن. اشراف و روحانيون و ها فئودال و شاهان صیاختصا

 فئودالی و مذهبی سنتی جامعه هر مثل چشمشان و پرداختند نمی عمومی امور و سياسی امور به مردم
 کی. شود می تعریف زور با. زور یعنی سياست هایی، جامعه چنين در. بود قدرت سرآمدان دست به

 زور که است اي جامعه شهروندي، جامعه و مدرن جامعه. گوید می زور بيشتر و است بيشتر زورش
 نگه کجا تا را اکثریت آن و دارد اکثریت کسی چه که معنی این به قدرت. دهد می قدرت به را جایش
 . آید می ميان به کردن متقاعد توانایی باشد ميان در گفتن زور توانایی آنکه يجا به و دارد می

 جامعه به را شهروندي فرایافت و مفهوم اصولی طور به مشروطه انقالب پيروزي و مشروطه جنبش
 شهروندي جامعه یک اینکه براي. داشت واقعيت قانونی و اصولی چهارچوب در فقط این ولی داد ایران
 و اداري زیرساخت یک بکنند، اِعمال بتوانند را شان يشهروند حقوق مردم حقيقتاً بياید، وجود به بتواند

 در بناميم توانيم می دموکراسی يافزارها سخت ما که آنچه قضائی، و آموزشی و ارتباطی و اقتصادي
 یک به احتياج ها این ها، اندیشه و ها ایده و اساسی قانون و قانون بشود که یشافزارها نرم مقابل

 کم کم ما و شد فراهم يشترشب پهلوي دوران طول در که داشت تري طوالنی و تر وسيع تحوالت
 . بکنيم پيدا هم را دموکراسی يافزارها سخت که ییجا به رسيدیم

 در را مدارایی بی و نابردباري رفته هم يرو که کردم، اشاره ها آن به آغاز در من که هایی بيماري آن
 بزرگی بخش عملی ماندن برکنار و ها زیرساخت نابسندگی همين از کرد، بيشتر روز هر ایران سياست

 ولی بودند شهروند قانونی و اصولی نظر از مردم اینکه براي شد، ناشی سياسی فرایند از جمعيت از
 که شد این. نداشتند هم را خودشان حق بر آگاهی اسباب حتی نداشتند، را خودشان حق اِعمال اسباب
 و شدند برخوردار شهروندي هاي ویژگی و نعمت این از سياسیـ  فرهنگی سرآمدان کوچک گروه یک
 و بزنند حرف توانستند می چون و کردند خالصه خودشان عمل آزادي در را دموکراسی ها آن

 اینکه یعنی. همين یعنی دموکراسی کردند فکر بکنند، منتشرـ  نبود زیاد آن تيراژ هرچندـ   اي روزنامه
 این اینکه براي بود الزم که هایی زیرساخت آن به نکردند توجه و. باشند داشته را آزادي این ها آن

 امر به اعتنائی بی این و. کشور در بشود حفظ و مردم طرف از بشود اِعمال بتواند حقيقتاً دموکراسی
 حالت یک این گرفت، می انجام کشور توسعه جهت در که اقداماتی شمردن خيانت حتی و توسعه

 و انصافی خوب بی اینکه برايـ  بعداً که شدن سبب و آغاز، همان   از داد ایران سياست به ناسالمی
 را فرایندي هر. کند می فاسد را جریانی هر. کند می فاسد و ماند نمی پاسخ بی واقعيت بر بستن چشم
 بيماري دومين. زد ایران سياست به را خودش آسيب این وـ  کند می فاسد را ماهيتی هر. کند می فاسد

 دانيم می شهروندي جامعه آغاز جنبش یک را مشروطه جنبش ما که است درست که برخاستاینجا  از
 جنگ و شد خونریزي انقالب آن در متأسفانه که بود همراه انقالبی یک با جنبش این ولی ایران، در
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. نداشتيم معنا این به سياسی جنگ گذشته در ما. درگرفت ایران تاریخ در بار اولين براي مدرن سياسی
 کل ياراخت صاحب اینکه براي جنگيدند می باهم طرف دو و بود رزو سر بر بود، قدرت سر بر جنگ
 روز آن متوسط طبقه دستکم مردم، مشروطه انقالب در. نداشتند آن در نقشی هم مردم و بشوند کشور
 و کردند شروع موقع آن طلبان سلطنت که اي خوارانه خون و ناالزم مبارزه و آمدند ميدان به ایران،

 جامعه با ما تجربه نخستين نتيجه در و کرد آلوده خون به را انقالب این خواهان، مشروطه با درانداختند
 شد پيدا سياسی جامعه در کار آغاز همان   در ناپذیري آشتی رویارویی یک و شد همراه خون با سياسی

 . امروز به تا است يداکردهپ ادامه که

 ایران سياست که اید وردهآ تان نوشته از بخشی در همایون، آقاي جنابـ  مُهري حسين 
 بعد هاي سال در همچنان روند این و رفت بيرون گذشت و سازش سپهر از رضاشاه با

 . شد دنبال

 این دارندگان براي سال 15 تا مجازاتش و است اشتراکی مرام منع قانون به اش اشاره این همایون ـ 
 در نظرم به هم قانون این. انقالبی سوسياليسم و کمونيسم یعنی اشتراکی مرام به گروندگان و مرام
 است سابقه بی ایران نوین تاریخ در که بود روبرو چالشی یک با آمد وقتی رضاشاه. گذشت 1310 سال
 کوتاه را خارجی نيروهاي دست هم بدارد؛ نگه را ایران یکپارچگی هم بایست می او اینکه براي. یکل به

 از پيش سال 150 از بودند کرده عادت که زمان، ابرقدرت تا دو روزي هر تحریکات با هم بکند؛
 هاي الیه همه که مقاومتی برابر در را جامعه هم و بکند درگير بکنند، اداره را ایران امور همه آن

 اي پاره ها، آخوند ها، خان که سختی مبارزه و کردند می متوسط طبقه از هایی گروه جز به اجتماعی
 با تنه یک تقریباً و ببرد پيش هم را اش نوسازي برنامه این دند،کر می او اصالحات با شهري طبقات
 و جنگيد می اینکه ضمن شد می تشکيل تازه داشت که ارتشی یک و کوچک، بسيار گروه یک به اتکاء
 در اگر ها مدت تا تاریخی شخصيت هيچ که بود چالشی یک حال هر به کرد، می یکپارچه را ایران
 موانع این همه با شدن روبرو و موقعيتی چنين برابر در و. است نبوده روبرو نآ با برویم، عقب به تاریخ

 اینکه براي. دید شوروي هاي يانداز دست در و دید ها کمونيست در را اصلی خطر رضاشاه مبارزات، و
 هدف را ایران تبليغاتی و ایدئولوژیک و اقتصادي هاي سالح با بود کرده شروع شوروي همان وقت

 و بدهد ادامه گرم هاي آب و جنوب يسو به را یرشناپذ مقاومت سير که داشت خيال و نداد قرار
 از یکی. ها کمونيست و ها روس تهدید این با بکند مقابله و بکند مقاومت که بود مجبور رضاشاه

. کرد جلوگيري ایران اقتصاد نابودي و شکست از که بود خارجی بازرگانی انحصار اندیشيد که هایی راه
 بودند برده بکار قاجار دوره در ها روس بخصوص و ها، انگليس و ها روس که هایی تاکتيک همان   یعنی

 داور کمک با او که بکنند عمل هم رضاشاه دوره در خواستند می بودند، برده بين از را ایران صنعت و
 بيشتر کردن لتیدو پایه و ایران سياست در شد بسياري فساد منشاء خود آن خب. گرفت را جلویشان
 عرصه سياست ،ام کرده اشاره مقاله این در دیگر جاي یک در که طور همان ولی گذاشت را اقتصاد
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 این. آمد درخواهد بدي نتيجه یک آخرش بکنيم سياست در ما خوبی کار هر. اقتصاد مانند است کمبود
 اختيار نتيجه در کرد، را ارک این و بود هم الزم که نيت بهترین به رضاشاه. است سياسی کار گرفتاري

 هاي فعاليت جلوي اینکه براي هم قانونی عرصه در یعنی دیگر، عرصه در. رفت بيرون دستش از کار
 به روشنفکري، محافل در و بودند فعال خيلی هم کارگري هاي اتحادیه در که بگيرد را ها کمونيست

 کرد محاکمه و شمرد ممنوع را اشتراکی ممرا داشتن اصالً اینکه آن و شد متوسل رادیکالی حل راه یک
 هم نفر 53 داستان و گرفت را ها کمونيست و بودند متهم اشتراکی مرام داشتن به که را کسانی
 تلف ماجرا آن در متأسفانه که بود ارانی تقی دکتر ایران مغزهاي ترین درخشان از یکی و. است معروف

 . رفت بين از زندان در و شد

 که سياسی جامعه که بينيم می ما مشروطه جنبش در یعنی مشروطه، جنبش از بعد هرضاشا ميراث این
 و کشند می اسلحه هم روي به که هم دشمن بخش کند، می بخش دو است متولدشده جنبش همان   با

 ساختن به بندد می کمر رضاشاه بعد شود می شروع اسلحه با شهروندي جامعه و سياسی جامعه فرایند
 ارتباطی، و مالی اقتصادي، اداري، قضائی، زیرساخت آوردن وجود به و دموکراسی يهاافزار سخت آن
 در مدارایی بی بردن پيش گام یک با شود می همراه ها زیرساخت آوردن وجود به براي کوشش این ولی

 اعتقاد نه اعتقاد، که ایران تاریخ در است باري اولين این. اعتقاد شمردن غيرقانونی یعنی جامعه
 مرگ کيفر و است بوده قانون موضوع که ساسانيان دوره از است بوده هميشه مذهبی اعتقاد ذهبی،م

 آشنا سياسی جُرم مفهوم با ما که است رضاشاه دوره در بار نخستين براي ولی است، داشته همراه هم
. ماند راندو آن از که بود ینديناخوشا ميراث یک این. شود می جُرم معينی عقيده داشتن و شویم می
 . ماند باقی اثرش خب ولی کردند لغو بعد را قانون این البته

 شاه محمدرضا عصر در سياسی هاي بيماري با ارتباط در همایون، آقايـ  مُهري حسين 
  چيست؟ نظرتان مصدق دوران در همچنين و

 روي یک و .داشت سکه دیگر یک روي رضاشاه. مقاله این در است آمده طور ينهم ها این همایون ـ 
 در مدارا بی و تحمل بی و بود گذشت بی رضاشاه اندازه همان   به مصدق. بود مصدق اش سکه دیگر
 با مبارزه یعنی بود کمرشکن که بود چالشی یک و بود اي مبارزه یک درگير هم مصدق. مخالف برابر

 توانا پنداشت می مصدق که اندازه آن به ولی نبودند کم هم خيلی که انگلستان عوامل انگلستان،
 رادیکالی بسيار موضع یک او شد می روبرو آن با سو هر از که تحریکاتی و مبارزه آن درگير و نبودند،

 بحث بر مصدق که اي دوره در. شمرد خيانت را مخالفتی هر اصالً و گرفت تر رادیکال هم رضاشاه از
 اصطالحات يقدر به سال، 10 یا سال 8 به نزدیک دوره یک یعنی داشت تسلط ایران در سياسی
 گوناگون اشخاص به يقدر به روزانه، گفتگوي در رفت می بکار... و خائن نوکر، ،پرست یاجنب مزدور،
 خائن اي لحظه یک در توانستند می همه. نداشت معنی حقيقتاً دیگر که صفات، این شد می اطالق
 بود رسيده ییجا به کار و بشوند، ابستهو بشوند، نشانده دست بشوند، بيگانه عامل بشوند، مزدور بشوند،
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 که گذشت نمی بعد ماه یک شدند می ناميده وطن سرباز و ملی قهرمان روزي یک که کسانی که
 سرازیر ها آن يسو به دشنام سيل طرف همه از و شدند، می منفور و شدند می وطن خائن به تبدیل
 به بود، کی دانيم می که فداکار سرباز مقام از و بدهد تغيير اندکی را موضعش او که بود کافی. شد می
 و مدارا از ایران سياست کردن دور به بود مصدق گذاري سهم هم این. بشود مفتخر مزدور خائن لقب

 رفت تر پيش گام یک مصدق کرد، ما سياسی فرهنگ وارد را سياسی جُرم مفهوم رضاشاه اگر. رواداري
 . داد ما سياسی گفرهن به را خائن عنوان به مخالف مفهوم و

 از بعد کرد پيدا مطلقه قدرت و رسيد پادشاهی به واقع در دوباره پهلوي شاه محمدرضا که یوقت
 که را مطلقی قدرت آن شاه محمدرضا بود زاهدي سپهبد وقتی تا چون بعد، به 34 هاي سال
 تا عمقی، ییرویارو این کرد، پيدا را مطلق قدرت شاه محمدرضا که یهنگام از نداشت، خواست می

 او که بود شده ژرف يا اندازه به و بود تندشده يا اندازه به ایران سياسی جامعه و ایران سياست ژرفاي
 در شاه محمدرضا. شد تر آنچنان بود که آنچه او دوره در. بيفزاید چيزي نداشت الزم زیاد دیگر

 در هم مخالفانش و دانست می خارج بودن ایرانی از عمالً را ها آن و دید نمی مثبتی چيز يچه مخالفانش
 خيانت نظرشان از کرد، می کار و ساخت می و کرد می خدمت چه هر و دیدند نمی روشن نقطه یک او

 شاه محمدرضا که رسيد ییجا به کار... و بود وابستگی بود، بيگانه ینشاندگ دست بود، ویرانگري بود،
 و شاهنشاهی نظام که بود کرده اعالم که را یاصول یعنی مخالفند، او با که کسانی که کرد اعالم
 توانند می نيستند موافق اصل سه این با که کسانی گفت ملت، و شاه انقالب به اعتقاد و اساسی قانون

 و گرفتند دست به اسلحه گروهی هم طرف آن از بشوند، خارج ایران از و بگيرند را هایشان گذرنامه
 از باید ماست مخالف کس هر و بکشيم خون به را نظام این رتاسرس ما که است این راه تنها که گفتند
 دوره در. بسازیم را خودمان ناکجاآباد و آرمانشهر آن موجود نظام هاي ویرانه بر ما تا برود بين

 از بود، شده غيرممکن ایران سياست در همراهی نوع هر اسالمی انقالب از پيش تا شاه محمدرضا
 نه البته. کشيد مسلحانه مبارزه به کار دیگر سوي از کشيد، شاه حمدرضام اعالم آن به کار سو یک
 واِال خواستند خودشان اینکه مگر کرد وطن جالي به مجبور را نفر یک حتی شاه محمدرضا اعالم
 سودي مبارزان خود براي سنگين تلفات جز هم مسلحانه مبارزه پيام، آن نداشت اجرایی ضمانت هيچ

 پادشاهی رژیم که را آنچه هم خمينی و بگيرند قرار خمينی خدمت در ستندتوان تنها و نبخشيد
 . کرد کن ریشه یکل به را ها آن و داد انجام حقشان در بود نتوانسته

 بست بن شما برنوشته بنا اسالمی جمهوري و انقالب همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 چه داراي سياست دوره این در. فهميد می را رویارویی تنها بود که سياستی بار فاجعه
  است؟ هایی ویژگی

 و ناپسند و زشت و پليد مان جامعه در ما را آنچه که است بوده این شان خاصيت ها آخوند همایون ـ 
 نهيليسم ژرفاي در که حالی در را جامعه واقعی چهره و اند رسانده نهایتش تا است بوده ناخواسته
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 رساندند ییجا به را کار اتحادشان در ها این سنّتی، بازار و حوزه در اه آخوند. اند داده نشان است، فرورفته
 یا زمان، امام و باخدا محارب ها آن خود قول به ،باخداست جنگ در است مخالف کس هر گفتند که
 به ایرانی جامعه در را مدارایی بی صدساله سير این ها آن(. االرض یمفسد ف) است زمين کننده تباه

 که اش پليدي و ابتذال و ماندگی واپس نهایت   به را آن جامعه مفاسد تمام همچنان که ندرساند نهایتش
 . ایم رسيده آن به که اینجایی به رساندند و کشاندند هست، شان طبيعت در خب

 در شان ناتوانی و نابودي حد تا مخالف و موافق رویارویی ایرانی، جامعه در مدارایی بی صدساله سير این
 دشمنی به را مخالفت ولی داشتن مخالفت بر نبودن، موافق بر کردن موافقت بر دن،ش همراي

 انتظار بایست می که بود نهایتی آن و اسالمی حکومت و اسالمی انقالب به رساند را ما این نرساندن،
 و روشنفکران سياستگران، ،کاران ياسیسویژه  به و بياورد خود به سراسر را ایرانی جامعه که رفت می

 آن با دائماً که مسائلی و دارد اساسی اشکال کار جاي یک که بکند متوجه را ایران سياست سرآمدان
 مسئله به رسيدن از و است کرده تلف را شان وقت و است نداشته اهميتی چنان ها آن اند زده سروکله
 در ما را این سفانهمتأ. بپردازند اساسی مسئله به که است آن وقت حاال و است داشته نگه غافل اساسی

 . ایم ندیده گذرد می اسالمی انقالب از که سالی 25 این

 جامعه بتواند که سياستی شما دید از کنونی شرایط در همایون، آقايـ  مُهري حسين 
 و است سياست کدامين بکشاند همرایی يسو به و وحدت، ائتالف، يسو به را ایران
  است؟ هایی ویژگی چه داراي

 چندگونه باید هميشه ما. بکشاند وحدت به حتماً را ما که نيست این سياست اوالً ،خب همایون ـ 
 چگونه که بياموزیم باید ولی. کشاکش در باهم و باشند گوناگون عقاید جامعه در باید هميشه. باشيم
. برد پيش را جامعه مجموع و زیست باهم رقابت عين در مبارزه، عين در مخالفت، عين در توان می
 هر در. برعکس وقتی یک و بازنده من و بشوید برنده شما است ممکن وقتی یک که است این ظورممن
 شما اگر و بشود نابود جامعه بردم من اگر که نباشد این اش معنی و برود پيش باید جامعه صورت دو

 خودمان از ما که است چيزي این و بفهميم و بياموزیم باید ما را این. بشود درست احتماالً بردید
 اند، گذشته ایم گذشته که مراحلی این از همه. دنيا از بگيریم توانيم می درس ما ياوریمدرب توانيم نمی
 این نکته اولين. توانيم می هم ما برسند بهتري يجا به و بگذرند مراحل این از اند توانسته بسياري ولی

 و باطل و حق قلمرو سياست. تابد یبرنم خلوص سياست که دریابيم کردم، اشاره که طور همان است،
 که دانيد می اقتصاد موضوع. است اقتصاد مثل. است کمبود قلمرو سياست. نيست یزندگ و مرگ

 نيازهایی با که است این اقتصاد اصل. ها نياز به است، ها نياز از کمتر هميشه که است، منابع به رساندن
 در. است طور ينهم هم سياست در. بدهيم یآشت کمترند، هميشه که منابعی و بيشترند هميشه که

 سروکار ناکجاآباد و آرمانشهر با آل، ایده با حل، راه بهترین با نهائی، هاي حل راه با ما هم سياست
 کمتر هاشان بعضی هایمان  حل راه ما. است تر بد کمی یک و بهتر کمی یک سياست با ما سروکار. نداریم
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 بتوانيم را بد کمتر هاي حل راه که است این بکنيم که هنري اکثرحد و بدند بيشتر هاشان بعضی بدند
 که سياستی دارد، جریان واقع دنياي در که سياستی بشود، نگاه سياست به گونه ینا اگر. بکنيم اختيار
 اي عده یک دست زور که سياستی نه هستند مختلف عقاید با گوناگون و بيشتر هاي گروه و افراد درش

. است سنّتی سياست همان   این. بکنيم جور ینا دانيم می صالح ما بگویند و بکنند انندتو می کار هر و
 ما وقتی و. شوند می درگير باهم گوناگون هاي گروه و منافع که است این اش ویژگی مدرن سياست
 ینا برآیند که بپذیریم باید ناچار آوریم، می گوناگون هاي گرایش و ها گروه و منافع درگيري از سخن

 ها آن از کدام يچه ميل مطابق صد در صد که بود خواهد چيزي یک ها کشاکش این و ها درگيري
 هنر یعنی. همرایی سياست یعنی این. است زورگویی و غلبه باز و است زور که وااِل. شد نخواهد
 آن از فهميدیم، اگر را نکته این. متضاد حتی و مخالف هاي گرایش ميان در همرایی یک به رسيدن

 ها حق همه نداري، حق بلند ستيغ یعنی که، شامخی مقام این از داریم، جهان به که وسفيد ياهس دید
.... یا مزدورند یا اند وابسته یا اند خائن یا نفهمند یا بقيه فهمم، می همه از بيشتر من است، من با

 وجود اي قله. است بوده ستيغ نآ از و باال آن از نگاه دیگران و خودمان به مان نگاه تاکنون. آیيم یدرم
 هاي برجستگی یعنی. هامون حداکثر. است هموار دشت سياست مدرن، سياست. سياست در ندارد

 است، قدیمی سياست این نه،. عميق هاي دره و بلند هاي قله که نيست کوهسار سياست. معتدلی
 خواهيم اميدي وقت آن فهميمب و کنيم فکر اش درباره را مسائل این باید. است کهنه و سنّتی سياست
 نگاه بکنيم، انتقادي نگاه ساله، صد این به بکنيم نگاه بيرون از ما اینکه مگر شد نخواهد این و داشت
 بيشتر. است برنخاسته شخصی منافع و نظرگاه از که است نگاهی منظورم بيرون، از. بکنيم جویانه چاره
 و است خود تبرئه و توجيه نظرگاه از. است نظرگاه این از شنویم می و بينيم می ما که سياسی بحث

 تري مثبت پرتو در را خودمان اینکه براي ها، آن هاي عيب شمردن و دیگران، گردن به گناه انداختن
 مرگ به رو جهان همان   در ما. شویم نمی زندگان دنياي وارد ما است، طور ینا وقتی تا. بدهيم قرار

 . زیست خواهيم خودمان

 است کرده زندگی نگاهی چنين با که نسلی با خوشبختانه کنم، می اشاره آن به من که سنّتی هنگا این
 ما ميان در دیگر سياست به دید این نمایندگان بيشتر. رسد می پایان به دارد است کرده عادت و

 از را یسياس اردوي طرف دو این در که گودالی همان   در هم بقيه است، آمده سر به زمانشان و نيستند
 ،یکی یکی افتند می دارند گودال این در رسد، نمی هم به دستشان وقت يچه ها این و کند می جدا هم
 اینکه براي ماند نخواهد گذشته پرشور و خونين مبارزات از چيزي و رسيد، خواهد مان نوبت ما همه
 سرگرمش ایران ممرد که نيست موضوعی حقيقتاً. است زنده نسل این وجود در بيشتر مبارزه این

 هاي درگيري دليل به نسل این است، داشته دست در را ها کار پيش سال 50 از که نسلی این. باشند
 که دیگري نسل ولی. اند نتوانسته بيشترشان. بکند آزاد نگاه این از را خودش نتوانسته که اش عاطفی
 تواند می را ساله صد تاریخ و ندارد را عاطفی هاي درگيري این ایران، بيرون در و ایران در است برآمده
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 از ایرانی جامعه چرا که ببيند و بکند نگاه کنيم می را صحبتش امشب ما که نظرگاهی این از
 شهروندي جامعه و مدرن سياست جامعه وارد که هنگامی از و است شده امروز دنياي وارد که هنگامی

 نکردن موافقت بر کردنش موافقت بر همرایی، بر اش توانایی بر اش، مدارایی بی بر روز هر است شده
 . شده کمتر

 تازه نگاه این هاي ویژگی. است نسل این به ما اميد و شود می آشنا مفاهيم این با دارد تازه نسل این
 آن به کشور باشيم درگير ما همه وقتی فقط و باشيم کشور بهروزي پی در همه باید ما که است این

 باید. رسد نمی ییجا به فردي حل راه یک گروهی، حل راه یک حزبی، حل راه یک. رسيد خواهد بهروزي
 در است شده داده ها آن به برابري بخت چون. نباشند موافق آن با اگر حتی. باشند شریک آن در همه
 تا شوند می یکی او با نتيجه در و گذارند می گردن اکثریت رأي به نياوردند، اکثریت و ها، حل راه تعيين
 این با شود می آشنا دارد و شود می آشنا موضع این با دارد امروز نسل این. ندارند اکثریت که تیمد

 باشيم داشته مختلف نظرهاي توانيم می. باشيم داشته باهم نباید گذشته سر بر دشمنی که مطلب
 دشمنی برابر در نتوانيم که صورتی به بکند یکدیگر دشمن را ما امروز نباید گذشته ولی گذشته درباره
 و بينی جهان این و اسالمی جمهوري یعنی ایرانی جامعه واقعی دشمن یعنی هستيم، مواجه او با که
 . اند يداکردهپ تسلط که هایی آدم نوع این و عناصر این و اخالق این و کار طرز این و سياست این

 منظورم. بکنيم مبارزه ایدب این با. داریم وجودي مخالفت رژیم این با ما که کردم صحبت وقت یک من
 ها این. دیگران به بدهد را جایش انسانی نوع این و بينی جهان این باید. بکند تغيير رژیم که نيست این
 ما اگر. یباورنکردن سطح یک در. هستند دیگري سياست یک فقط نه. هستند دیگري هاي آدم نوع یک

 اي مطالعه هر کس هر و گذشته، سر بر فقتموا در کنيم تبدیل را گذشته سر بر دشمنی آن بتوانيم
 کشيده دیگر خط این و. شود می کشيده ما ميان در دیگري خط یک وقت آن بکند، برود خواهد می
 این باید ما گوید می اساساً که داریم را گروه یک سياسی خط این سوي در اآلن ما. اکنون هم است
 گروه یک و بکنيم تر کوتاه چه هر را عمرش و مبراندازی را آن و بکنيم نفی سرتاسرش در را رژیم

 در کرد تر دراز شود می چه هر را رژیم این از بخشی دستکم عمر باید گویند می که هستند دیگري
 صورت به باشد خارج طرف از خطر این حاال. گرفت جبهه شود می متوجه که جدي خطر هر مقابل
 و دانشجویی جنبش صورت به باشد، درون از یا است کرده شروع آمریکا که تبليغاتی و سياسی مبارزه
 از شوند، می کشته مردم است، خطرناک است، کور که دهند می هشدار دائماً که ایران مردم جنبش
 محبوبتان نمایندگان بگذارید بروید، یتانها خانه به بکنيد، حفظ را نظم ریزد، می خون ها دماغ
 پی در عمالً نخورد، تکان آب از آب و بشود رد باید هم ها الیحه آن که بکنند تصویب را هایی الیحه
 جمهوري براندازي در را خودشان آینده و را خودشان سود و هستند رژیم این از بخشی عمر کردن دراز

 از که کنند می جستجو ها  مذهبیـ  ملی و اسالمی طلبان اصالح با همکاري در بلکه. بينند نمی اسالمی
 . اند شده ورشکسته سو همه
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 بيرون در را ما که است چيزي ترین مهم امروز، است درگرفته اسالمی جمهوري سر بر که پيکاري این
 و گوید می مصدق یکی و کوبند می را مرداد 28 طبل هنوز که هستند ها خيلی. است کرده جدا هم از

 موضوع اصل رند،ندا تأثيري و هستند اي حاشيه هاي گروه ها این ولی گوید، می شاه محمدرضا یکی
 این گوید می هستيم جزوش هم ما که گروه یک. است درگرفته گروه دو آن ميان که است اي مبارزه
 دراز واقع در را عمرش و کرد اصالح را رژیم این باید گوید می دیگر گروه یک برانداخت، باید را رژیم
 که گروهیویژه  به .ایم يداکردهپ اي ناخواسته و گاه نامنتظر پشتيبانان ما که است شده سبب این و. کرد
 مدنی نافرمانی با مبارزه و رژیم عمر کردن دراز و اصالحات طریق از خواهد می و است ما با مبارزه در
 در ها خودي حلقه خواهد می واقع در و برسد مقصودش به سراسري اعتصابات و تظاهرات با مبارزه یا و

 این ندارد، ميلی و ندارد انتظاري آن از بيش و بگيرد آنجا در خودش که بشود تر وسيع اسالمی رژیم
 در هستند برخوردار اسالمی جمهوري البی جدي پشتيبانی از بخواهند خودشان اینکه بدون گروه
 دنبال را فکري خط همين درست هنگفت هاي پول صرف با البی این که آمریکا، درویژه  به خارج
 آنجا و هست ایران در گري اصالح جریان یک و شدن اصالح حال در است کشوري ایران که کند می
 پشتيبانی از بخواهند خودشان اینکه بدون هستند طلبی اصالح دنبال که کسانی خب و کرد تقویت باید
  شوند می برخوردار دارند البی این

 ریقط از که خارجی نيروهاي پشتيبانی از باشيم داشته نقشی هيچ اینکه بدون طرف ینا از هم ما
 بکنند کمکی به ما اینکه نه. هستيم برخوردار بکنند ضعيف را رژیم این خواهند می تبليغات با و سياسی

 منافع. نه بکنيد، کمک ما به که کنيم مذاکره ها آن با برویم اینکه نه بگيریم، ها آن از پولی اینکه نه
 بشود ضعيف رژیم این که بينند می این در را شان یمل منافع ها آن. است شده نزدیک به هم جوري یک
 این در نتيجه در و است همين هم ما منافع بگيرند، دست در را حکومت ایران مردم و بشود عوض و

 و اسالمی جمهوري البی با است يداکردهپ مشترک منافع هم طرف آن. است شده مشترک منافع حد
 برنده ما کدام و داریم حق ما کدام الحا یما قرارگرفته وضع این در ما و ندارد هم اي چاره کار این

 . داد خواهد نشان دور چندان نه آینده را آن هستيم، تر مقبول ایران مردم چشم در کدام و شد خواهيم

 سپاسگزارم بسيار همایون آقاي جنابـ  مُهري حسين 

 شما بر درود همایون ـ 

  مُهري حسين ایران  ـ صداي رادیو

  2003 اوت 19

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایرانی نسل چهار گفتمان، چهار
 

 یا گفتمان چهار درباره کردم ضبط را اي مصاحبه همایون داریوش آقاي باـ  مهري حسين
 هاي دهه تا که ایرانی گویند می همایون آقاي. مشروطيت عصر از سياسی ایرانی نسل چهار
 اروپا با روزافزونش برخوردهاي در زمان آن زا بود، ایستا جامعه یک نوزدهم سده پایانی
 توان می را گفتمان چهار امروز تا ها دهه آن از. آید بدر ها سده رکود از کرد آغاز اندک اندک

 ایشان. است متفاوت گذشته ساله اند صد و  ایرانيان نسل چهار با کمابيش که بازشناخت
 رضاشاه پادشاهی در دوم نسل بود، خواهی مشروطه جنبش نسل اول نسل که نویسند می

 ایران در اکنون که است نسلی چهارم نسل و پهلوي محمدرضاشاه عصر در سوم نسل باليد،
 چهار یا گفتمان چهار این هاي ویژگی ایشان خود بان از ز بدهيد اجازه. سازد می آماده را خود
 .بشنویم را نسل

 کنم می عرض سالم واشنگتن در همایون آقاي جنابـ  مهري حسين . 
 شما بر همایون ـ درود

 درباره پرسشی شما از خواستم می برنامه آغاز همين در همایون، آقايـ  مهري حسين 
 جامعه اینکه به توجه با. ایران در گفتمان چهار درباره بکنم شما تازه هاي نوشته از یکی

 قرار یسالگ هشتمين و نود در حال هر به که آغازشده مشروطه جنبش از ایران سياسی
 سياسی تاریخ در هم آن از پيش یا آغازشده مشروطيت عصر از ها گفتمان این آیا دارد،
 است؟ بوده ها گفتمان این ایران

 را معنا این به گفتمان و. معين دوره یک در است جامعه یک مسلط بحث گفتمان از همایون ـ منظور 
 پابرجا اعتقادات سلسله یک سنّتی و يشامدرنپ جامعه. برد بکار شود می مدرن جامعه برايرفته  هم روي
 ذهن اگر و است شده گير يجا مردمان ذهن در و جامعه در است شده ينتأم اجرا ضمانت هزار با که
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 این در دگرگونی از نشانی است، چنين که کنند می تظاهر حال هر به است نشده گير يجا مردمان
 اواخر تا ایرانی جامعه. گيرد می صورت صدسال چند ولط در بشود پيدا هم اگر و شود نمی پيدا گفتمان
 و گفتمان یک با سال هشتصد هفتصد در و نخورده تکان و بود سنتی ایستاي جامعه یک نوزدهم قرن
 زیاد، ينظرها اختالف فراوان، هاي بحث البته گفتمان آن داخل در و بود کرده زندگی مذهبی، هم آن

 واقع در ما. مذهبی تفکر همين گرد در همه ولی بود گرفته تصور ها سازي مکتب و ها سازي مذهب
 و ها خان و دربار سوي از ایران در سياست. مشروطه جنبش تا نداشتيم ایران در سياسی جامعه

 فاقد جامعه و نداشتند شرکت آن در مردم توده و. شد می بحث و شود می ورزیده روحانيت اصطالح به
 امور به پرداختن کارشان که مردمان از گروهی یعنی. اش امروزي نايمع به. بود روشنفکري الیه این

 همه ارتباط و گيرد می درنظر زیر و بر در را جامعه زندگی هاي جنبه همه که نگاهی با و است عمومی
 بودند، خوانده درس. نبود سنّتی آن جامعه در روشنفکري الیه این. کند می درک چيز همه با را چيز

 . نداشت وجود اروپایی انتلکتوئل معنی به روشنفکر ولی نویسنده، و عرشا نویس، کتاب

 نبودند آشنا ترقی اندیشه آزادي با یعنیـ  مهري حسين . 

 و کوچک الیه یک البته اروپا، با کردیم پيدا که اي آشنایی با ما نوزدهم قرن اواخر از. همایون ـ بله
. ایران تاریخ در است نيافته مانندي هرگز جامعه، در نازک و کوچک الیه آن تأثير ولی جامعه نازک
 این. است شگفتی باعث واقعاً که ایران روز آن جامعه در بودند مؤثر نفر هزار چند این يقدر به
 زمان آن گفتمان که همزمانش، اروپاي با نوین، هاي اندیشه با کرد پيدا آشنایی که جامعه نازک یهال

 تجدیدنظر سوسياليستی و دمکرات سوسيال رگه یک با. بود دمکراتـ  ليبرال گفتمان یک اصوالً اروپا
 روي بر غنی فکري دنياي خيلی خيلی و گرفت می فاصله طور همين مارکسيست از برنشتاین که شده

 اینکه براي کنيم صحبت ایران سياسی جامعه درباره توانيم می ما وقت آن از. شد باز ایرانی روشنفکران
 سياسی بحث رشد این ما مذهبی، حوزه و باشد عشایر و باشد دربار که قدرت سنّتی هاي حوزه از خارج

 تشکيل روشنفکران قشر یک رهبري به سياسی جامعه یک و بينيم می را سياسی بحث گوناگونی و را
 شان ياريبس و زیاد هاي قربانی تحمل با البته خودشان، عقاید نشر گسترش به کند می شروع و شود می
 و مبارزه این به پيوندند می اصناف و بازار کم کم و مبارزه این دهد می نتيجه ولی تبعيد، در ،غربت در

 خالصه و شوند می وارد اي مرحله یک در عشایر و ها خان حتی پيوندد، می محدودي مدت روحانيت
 سياسی هجامع اصطالح به اول نسل این. ليبرال اندیشه برگرد شود می پيدا جامعه همه در همراهی یک
 است، ترقی گفتمان که گفتمانش و اول نسل این. شود می کشيده رضاشاه دوره تا که است ایران

 به پيوستند همه نمایندگانش ترین درخشان و است کشور نوسازندگی گفتمان است، آزادي گفتمان
 کردند، اجرا تداش نظر در او که اي برنامه و بردند پيش را او برنامه و( آن روزي سپه سردار) رضاشاه

 و ها نمونه و بود روشن هدفش و کند می چکار که دانست می و داشت که روشنی دید با نسل این
  یا تـاس ایران مدرن سياسی جامعه لـنس ترین کامياب نظرم  به اروپا، یعنی بود، معلوم هم هایش مدل



461 

 

 

 
 راه ترقی بازگشت به شاه

 

 . بود

 آموخته را امروزي دانش ایران خود رد بار اولين که کرد پيدا پرورش اي تازه نسل یک رضاشاه دوره در
 خيلی ایران خود در بکنيم پيدا دست امروزي معرفت و دانش به اینکه امکان ما رضاشاه از پيش تا. بود
 دوره و محدود بسيار بسيار ولی بود سياسی علوم عالی مدرسه و بود دارالفنون مدرسه. داشتيم کم

 نشد همگانی البته. شد همگانی آموزش و ایران در گرفت صورت آموزشی انقالب که بود رضاشاه
 همگانی آموزش عصر وارد ما شد پيدا امکانش که حدي در ولی نبود ممکن همه براي اینکه براي
. دوره آن در شد شناخته تاریخ در بار اولين براي ایرانی فرد هر حق عنوان به همگانی آموزش و شدیم
 و کرد پيدا پرورش خواهانه ترقی گفتمان همان   با این بود، رضاشاه دوره یافته پرورش که دوم نسل این

 آزادي پيشبرد آموزش، پيشبرد شدن، صنعتی و. بود ایران نوسازي و ترقی گفتمان ش مسلط گفتمان
 شدیم روبرو بزرگ بسيار خطر یک با رضاشاه دوره در ما ولی. ایران نظامی قدرت با ارتباطات زنان،
 به صرف اقتصادي و نظامی چالش یک روسيه گذشته در. بود شده شوروي که بود اي روسيه خطر که

 با اقتصادي و نظامی چالش این رضاشاه دوره در ولی نوزدهم قرن طول از و کرد می تحميل ایران
 از بخشی براي که شد می صادر ایران به شمال از ایدئولوژي یک یعنی. شد همراه ایدئولوژیک چالش

 و بود جالب خيلی ایران نوپاي کارگري الیه اصطالح به ایران نوپاي رگرانکا و ایرانی روشنفکران
 را تبریز و ایران شمال به روسيه اقتصادي فشارهاي ضمناً که شد روبرو دوگانه خطر این با رضاشاه

 . بکند اي چاره بایست می و بود روبرو انداخت، بازرگانی مرکز اهميت از یکل به

. بکند سرکوب ایران در را کمونيستی زده جوانه جنبش این که بود این رسيد به نظرش که اي چاره
 وجه  يچه به گذاشت می پا زیر و بود قانون بی گویند می اینکه. بود قانونی العاده فوق آدم رضاشاه منتها
 این در بود سختگير خيلی خيلی. داد می انجام قانون چهارچوب در کرد می کاري هر. نيست درست
 داشتن و است سياسی جرم قانون واقع در که گذشت مجلس از و مجلس برد قانونی کی و. زمينه
 که اي جامعه یعنی. است مهمی العاده فوق تحول البته تحول، این خود. شناخت جُرم را اشتراکی مرام
 شيوه رضاشاه، حکومت شيوه ،ینبر ا عالوه. کرد لمسش و شد روبرو مفاهيم این با نبود آشنا اصالً
 آن بسنجيم امروز شرایط با اگر ما. آن روز شرایط با هم غيرممکن و بود اي یک نفره متمرکز ربسيا

 و زمان به ببرد را خواننده باید می نویس تاریخ ولی. بشود عوض ها نظر است ممکن خب را، اوضاع
 آن اگر و تيمگرف می قرار موقع آن در ما اگر امروز اینکه نه کرد شد می چکار و بوده چی وقت آن. مکان
 طبعاً آن روز شرایط آن در. کند می فرق یکل به این. کردیم می چکار انداختيم می امروز به را موقع

 تمام که بگيریم نظر در اگر ولی. بکند متمرکز خودش دست در را ها کار همه بود ناگزیر رضاشاه
 ميليارد یک کهـ  بودند ندیده راآن  خواب ایران هاي حکومت تمام و ها ایرانی اصالً کهـ  ایران بودجه
 نوسازي خرج سال در ریالش ميليون پنجاه و ششصد ریال ميليارد یک این از سال، در بود شده ریال

 جزو فساد که کشوري در. داشت نمی امکان متمرکز دقيق نظارت یک با جز این و. شد می مملکت
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 آن از که اي ليره هر و. بشود حرام قران یک که گذاشت نمی مرد این خب و. هست و بوده اش فرهنگ
 . کرد شد نمی صورت این به جز هم ها کار همه آن و. شد می نظارت رویش شد می خارج کشور

 هم چه هر و بود همراه زیادي هاي سختگيري با که رضاشاهی متمرکز شيوه این که است این منظور
 همه. است قدرت زهر این خب و شد رت بدگمان و تر سختگير و تر بدخلق او گذشت رضاشاه حکومت از
 که هست یادم یخوب به من. آورد وجود به را هایی نارضایی یک. آورد یدرم پاي از زهر این سرانجام را

 بعداً ولی. بودند خوشحال مردم کوتاهی نسبتاً مدت یک رفت، ایران از و شد سرنگون رضاشاه وقتی
 ها زبان سر بر آن روزها که است اي جمله آن این زهاآن رو قول به و شدند پشيمان تقریباً بالفاصله

 شده خوشحال هم خيلی کوتاهی دوره یک ولی. گشتند می رضاشاه دنبال و بودند برداشته چراغ بود،
 . بودند

 کرد، وارد ایران سياست در را اي العاده فوق دشمنی که سياسی جُرم پدیده آن همراه به مخالفت این
 دوم نسل بشود، سپرده فراموشی به که رفت می ولی بود شده شروع مشروطه انقالب در که اي دشمنی
 آن. شد ظاهر دوپارگی این آثار رضاشاهی حکومت اواخر از. کرد دوپاره را ایران نوین سياسی جامعه
 پهلوي رژیم سرسخت دشمن و هوادار عنوان به یا کمونيستی جریان به پيوستند که روشنفکران بخش
 توده حزب اي العاده فوق رشد یک و شدند آزاد بعد که بردند می بسر زندان در هم شانای عده و بودند
 مخالف سياسی رهبري یک عنوان به شد ظاهر دکترمصدق همچنين و رضاشاه از پس بالفاصله کرد

 یلاوا در آمد به دست رضاشاه با سختش مخالفت از اش اوليه سياسی هاي سرمایه تمام که رضاشاه
 گفتمان همان   به ایران نوین سياسی جامعه دوم نسل عمده قسمت خب، ولی. همچهارد مجلس

 به چه اگر. برساند اروپا يپا به و بسازد را ایران کشور که شناخت خود وظيفه و ماند وفادار رضاشاهی
 ها این از بسياري. محمدرضاشاه پادشاهی تا شدند کشيده ها این و. دموکراسی گذاشتن پا زیر قيمت
 این به ایران مدرن و ایران تازه جامعه دوم نسل گفتمان. کردند درک هم را محمدرضاشاه شاهیپاد

 تضاد در و شده يمتقس و شده پاره صورت به ولی است مشروطه جنبش و انقالب دنباله بينم می ترتيب
 . هم از دور قطب دو. معادله یک طرف دو. یکدیگر با

 نفوذ اوالً که است این دليلش. رسيد یرناپذ برگشت يجا به دوپارگی این کار محمدرضاشاه دوره در
 کن یشهر حقيقتاً او که ایران شئون تمام در و ایرانی جامعه به برگشت دوباره رضاشاه از بعد خارجی
 بعد و ها انگليس و ها روس کرد، پيدا انتشار خارجی نفوذ این ایران شئون تمام در. بود کرده

 چهل دهه در) کردند می خرج که هایی پول با شان، بازرگانی هاي فعاليت با شان، تبليغات با ها، آمریکایی
 جمع خودشان دور را ایران مردم از گروهی کدام هر ها این( ایران به متفقين حمله از بيستم سده
 بر کردند پيدا منازع بی تقریباً تسلط که بودند ها شوروي و بود توده حزب البته تر موفق همه از و کردند
 شده واردش هم دوم نسل از اي عمده قسمت که سوم، نسل سياسی گفتمان. گفتمان و سياسی بحث
 خيلی خب بشري عمر ولی گویيم می سال 30 تا 25 نسل به که است درست دانيد می اینکه براي بود،



463 

 

 

 
 راه ترقی بازگشت به شاه

 

 را اه بندي يمتقس این بحث کردن آسان براي ما. باهم شوند می قاطی ها این و هاست، این از بيش
 پادشاهی طول در و بود شده شروع رضاشاه پادشاهی از یجتدر به که سومی نسل این کنيم، می

 آنتاگونيسم با ها فرنگی قول به معارضه، با نبرد، با تضاد، با آغاز از این آمد، صحنه به محمدرضاشاه
 رژیم اب مخالف سراسر درصد آن چهل درصد، 60 یا 40 شاید بزرگ، بسيار بخش یک. کرد شروع

 بخش غالب گفتمان تا دو این و. اسالمی حل راه یا مارکسيستی، حل راه حاال یا دنبال پهلوي پادشاهی
 تا ژرف تسلط. بود کوتاهی بسيار دوره ولی داشت تسلط دوره یک مصدقی گفتمان البته. بودند مخالف
 از نشانی دیگر. ستیمارکسي و کمونيستی شبه گفتمان و مذهبی گفتمان به بود متعلق جامعه اعماق

 رشد حل راه یا. نيست مطرح اروپا به رسيدن و پيشرفت و نوسازندگی به جامعه تعهد آن
 . کشيد انقالب تا سوم نسل گفتمان. حجره و حوزه حل راه یا و است داري غيرسرمایه

 وجود به سوم نسل را انقالب که است این منظورتان همایون، آقايـ  مهري حسين 
  آورد؟

 ميراث و بود انقالب نظام يادهپ بود، انقالب موتور سوم نسل. است سوم نسل انقالب ن ـ انقالب،همایو
 این. نوشته آن در بود سوم نسل روي من بحث تکه و. کند می حمل خودش با دارد هنوز را انقالب
 پيشرفت گفتمان که دوم، و اول نسل گفتمان از افتادن بيراهه این با درونی، تضاد این با سوم نسل
 دموکراسی، زمينه کردن فراهم حال عين در دموکراسی، گذاشتن زیرپا قيمت به حتی ترقی و است
 خب بياورد فراهم جامعه براي را الزم هاي زیرساخت و باشد سازنده دیکتاتوري یک اگر اینکه براي
 انجامسر و دمکراتيک کارکردهاي دمکراتيک، تفکرهاي طرز خدمت در ها زیرساخت این مسلماً
 این و شد پهلوي پادشاه دو دوره در که بود کاري این و. گرفت خواهد دمکراتيک هاي نظام

 و مذهبی هاي حل راه سراغ رفت و افتاد دور مدل این از سوم نسل گفتمان. آمد وجود به ها زیرساخت
 درش که هایی شکاف این دليل به زمان آن در هم ایرانی جامعه خب. مارکسيستی شبه و مارکسيستی

 مختلف، سياسی هاي گرایش مختلف، قشرهاي بودند، يداکردهپ که هایی دشمنی دليل به بود، افتاده
 بکند، کار که سياستی عادي، شرایط در عادي، کشور هيچ در ببينيد، شما. نبود سالمی جامعه دیگر

 سال در ایران جامعه در اسالمی انقالب دادن روي. دهد نمی روي انقالب نباشد بيمار که سياستی
 عرض را دالیلش که ایرانی جامعه و ایران سياست شدید بيماري از است اي نشانه ،1979/  1357
 . بود محسوس و شد می احساس جامعه سطح تمام در جامعه در که بود شکافی این دالیلش کردم،

 تنها نه انقالب، نسل و سوم نسل یعنی. است سوم نسل همين هم ایرانی جامعه امروزي مشکل
 با تفکرش، طرز با کرد فراهم را انقالب پيروزي شرایط تنها نه بود، انقالب آوردن وجود به مسئول
 ما. کشانيد هم انقالب از پس به را اش ميراث بلکه ،هایش روي یادهز با و اشتباهاتش با هایش، کارکرد

 بيرون کشور از یا اند خورده شکست یا سوم نسل این افراد بيشتر است، شده انقالب که بينيم می
 گفتمان این ولی. باخته یکل به است نسلی. آیند یبرنم کار هيچ از هستند ایران در اگر یا و اند افتاده



464 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 از یکی. است انقالب دوران و انقالب از پيش گفتمان همان   گفتمانش چيست؟ سوم نسل
 سروکار ایرانی تبعيدي جتماعا با و کنم می دنيا اطراف در که مکرري سفرهاي در من هاي سرخوردگی

 جهان آن در هنوز که بينم می سوم نسل این فراوان بقایاي. است قشر این حرکتی بی مشاهده دارم،
 را خودشان کربالهاي دارند، را خودشان مقدسان کنند، می زندگی پيش سال پنجاه و پيش سال سی

 خودشان وسفيد ياهس و دارند را خودشان هاياهورامزدا و ها اهریمن دارند، را خودشان هاي قربانی دارند،
 . دارند را

 که کنيد می خيال کنند می باز که دهان هنوز اند، زده هم سروکله به و اند کرده بحث باهم همه ینا و
 بودم رفته و هلند در من براي بودند داده ترتيب سخنرانی مجلس یک. پيش سال 25 به مثالً برگشتيد

 همان   با بيشترش ساعت سه دو این و کردیم بحث یساعت سه دو و کردم می صحبت آنجا در
 باز اي، مسئله یک درباره بدهيد توضيح شما هم چه هر که ینا طرفه و گذشت هميشگی هاي حرف
 حال هر به. کند می تکرار است نشد داده توضيح هيچ که انگار را سئوال همان   و خيزد یبرم کسی یک
 این دهندگان يبترت از گروهی جمع، آن عادت مطابق و کردیم مامت را بحث ساعت سه دو از پس

 همان   مردم این که است سال 25 که دیدم من و. ایرانی رستوران یک به رفتيم بنده، و مجلس
 که انگار انگارنه و کنند، می زندگی عوالم همان   در و خورند، می را ها خوراک همان   گویند، می را سخنان

 داشتند چپی هاي گرایش بيشتر البته ها آن. ها تفاوت همه این و است گذشته ایران بر ها سال همه این
 گوش وقتی ها رسانه بسياري به هنوز ام، دیده را وضع همين عين هم راستی دست محافل در من ولی
 گذشته سال 50 یا 30 به ایم برگشته ام شده زمان ماشين سوار که کنم می خيال خوانم، می یا کنم می
 برداشت یخچال این از دارم زده یخ که هایی اندیشه طور ينهم و ام بازکرده را یخچال در اینکه یا

 . بيایيم بيرون سوم نسل گفتمان و سوم نسل فضاي این از که بکنيم سعی باید ما. کنم می

 از آیا چهارم نسل برآمدن با سوم نسل از شما یأس این همایون، آقايـ  مهري حسين 
  خير؟ یا درو می بين

 هر. بياورد وجود به ماست موردنظر که را تغييري آن خود يخود به تواند نمی چهارم همایون ـ نسل
. بعدي نسل عملکرد و تفکر طرز در کنند می تأثير پيشين هاي نسل و. است پيشين نسل دنباله نسلی

 فضاي از را ها این که شيمبکو باید و بکنيم اميد قطع یکل به سوم نسل باقيماندگان این از نباید ما
 مبارزه بيشتر سياست در مذهبی تفکر با ما که است این راهش. بياوریم بيرون گذشته اسير منجمد
 گفتمان اصالً سوم نسل گفتمان و است سوم نسل غالب تفکر که مذهبی تفکر از منظورم. بکنيم
 و بکند فکر مذهبی حرارت و تعصب و یقين و ایمان با وسایل در انسان که است این است، مذهبی
 شخصی آن ولی باشد خدا بی اصالً یا نباشد یا باشد مذهبی شخص که است ممکن حاال. بگوید سخن
 . مذهبی متعصب یک که دهد می نشان را روحيه همان   سخنانش و عقاید ابراز در خدا، بی

  يهـروح این با باید ما ت،ـسا وراـعاش و کربال يرـتأث زیر دتـش به ایران ياسیـس فرهنگ چون یژهو به
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 به که یقينی این با و پرستی، مظلوم و پرستی شهادت این با. بکنيم مبارزه عاشورایی و کربالیی
 داریم، مقابل طرف مطلق حقانيت و خودمان حقی بی دیگر، طرف مطلق حقی بی و طرف یک حقانيت

 که است شده سبب که آنچه و کشانيد شکست به را سوم نسل که آنچه. بکنيم مبارزه باید تفکر این با
 تفکر غلبه همين نرسد، ییجا به و بشود سترون گفتمان و باشد شکست گفتمان نسل این گفتمان
 ندیده را سوم نسل گفتمان و سوم نسل این یکل به نباید ما که است این. سياست در است مذهبی
 . بپردازیم چهارم نسل به صرفاً و بکنيم فراموش و بگيریم

 نسل این ولی. نباشد آزاد یکل به اگر است، تر آزاد گذشته به نسبت که دارد را مزیت این چهارم سلن
 ایران از البته بيشتر که چهارم نسل گفتمان هاي نشانه نخستين. گيرد می شکل دارد گفتمانش هنوز
 محيط این در است خودش انداختن جا گرفتار ایران از بيرون در چهارم نسل که ینا براي شنویم می

 آن به اند کرده عادت که دارند زندگی یک خب مردم که بينيم می ما که است ایران خود در و بيگانه،
 در ایرانی بيکار که جوان آلمان را در ایرانی بيکار جوان نگرانیِ و ناراحتی این باشند، بيکار اگر حتی
 بينيم میویژه  به ایران چهارم نسل در ما .کشورش مسائل به بپردازد تواند می بيشتر و ندارد ایران خود
 دوران به پيش، صدسال به گردد یبرم که گفتمانی. است ظاهرشده اي تازه گفتمان هاي نشانه که

 این و. است اول نسل گفتمان همانرفته  هم روي چهارم نسل گفتمان اساس. مشروطه جنبش
 نوین سياسی جامعه اول نسل کردم، اشاره که طور همان اینکه براي. ماست اميدواري مایه ترین بزرگ
 نسل همين. ماست با امروز تا و همچنان او سازنده آثار و است بوده نسل چهار این ترین کامياب ایران
 که اي بيماري همه با بود، افتاده درش که شکافی همه با هم را محمدرضاشاهی دوران که بود

 و بسازد و بدهد تغيير چنان را ایران حقيقتاً سالی زدهپان ده یک که ساخت قادر بود، گرفته را سياستش
 . است مانده عقب و پيشرفته کشورهاي ميان که شدیم می جهانی کشورهاي دوم رده به وارد داشتيم

 سخن با گذشته، در اسارت با که سوم نسل این به دادم هشدار فرمودید، اشاره که بحثی این در من
 همان   جنگيدن و ها زندگی همان   زیستن با پيش، سال 25 پيش، لسا 50 پيش سال 30 زبان به گفتن
 صفر به نزدیک دارد ایران آینده در تأثيرش یعنی. است داده خودش برکناري بر رأي عمالً ها جنگ
 و است شده ساخته که اي تازه زندگی با را خودش بتواند و بياید خودش به بتواند نسل این اگر. شود می
 آسان بسيار چهارم نسل بر را کار تواند می بکند سازگار جهان، در چه ایران در چه شود، می ساخته دارد
   به گرداند خواهد بر را ایران حال هر به کرد، خواهد را خودش کار حال هر به چهارم نسل این. بکند
 خواهد تر آسان این مسلماً باشد ميان در سوم نسل کمک اگر خب، ولی. آزادي و ترقی شاهراه همان
 پيش سال 30 همان   و گذشته غوغاي بيشتر سوم، نسل این از خيزد یبرم که ییسروصدا اینکه با. شد
 در و هستند سروصدا یب بيشترشان. کنند نمی سروصدا هم ها این همه ولی است، گذشته سال 50 و

 نسل آن به کمک براي بکنيم پيدا توانيم می را خودمان متحدین ما که است سروصداها یب ميان
 ایران، آینده در تأثير از بشود برکنار عمالً اینکه به بدهد رضایت خواهد نمی سوم نسل اگر. چهارم
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 و درس یک عنوان به عبرت، مایه یک عنوان به را گذشته این بکند، آزاد گذشته از را خودش باید می
 هم و باشد متفاوت باید هم گذشته با یکل به آینده اینکه به آگاهی با ولی بگيرد نظر در تجربه یک
 عالقه ما داریم، نوستالژي ما. باشد گذشته تکرار تواند نمی و نباید آینده. بود خواهد متفاوت يشوب کم

 سياست امر وارد را ها این. است شخصی مسائل ها این ولی کشيم، می آه و کنيم می گریه ما داریم،
 گردن رگ و دادن فحش و کردن نفرین بردن، حسرت و کردن گریه و برداشتن آه سياست. کرد نباید
 همه نباید هرگز ما. فروتن و فهميده آگاهانه، سياست به داریم نياز ما. نيست کردن قوي تعصب به را

 را حق همه ولی دارند حق بيشتر ها بعضی. ندارد را حق همه کس يچه. بدهيم خودمان به را حق
 بکشد حال هر به منجالب این از را ما کشور که رمچها نسل این به بکنيم کمک تا. ندارد کس يچه

 تر عقب خيلی جهاتی یک از امروز و امروز جهان به رسيدن براي ایم کرده تالش ما صدسال. بيرون
 از. ایم افتاده تر پيش شاید جهت یک از ولی هستيم، تر عقب جهات بسياري از پيش، سال 30 تا هستيم

 هميشه از توده این ساخت، خواهد را ایران آینده سياست که اي هتود ایرانی، مؤثر توده که جهت این
 . است من اميد مایه این و. است تر آگاه و تر خوانده درس هميشه از و است تر روشن

 و گفتمان زوال» چرا شما نوشته عنوان که بفرمایيد همایون، آقايـ  مهري حسين 
  است؟ «انقالب نسل يبسراش

 کند می پيدا زوال دارد انقالب نسل گفتمان. بود منظورم نسل خود يبسراش و گفتمان همایون ـ زوال
 یا داري رشد سرمایه راه کردن محکوم. نيست مطرح امروز ایرانی براي موضوعات آن اینکه براي

 دوره در ما که فرماندهی اتصال یا اسالمی اصيل هاي ریشه به بازگشت یا زدگی، غرب کردن محکوم
 معنا تر تازه نسل ایرانی براي دیگر ها این شاه، فرمان چه یزدان فرمان چه و یم،کرد می عمل خودمان
 ابتکار خواهد، می شخصی ابتکار خواهد، می آزاد اقتصاد خواهد، می آزادي تر تازه نسل ایرانی. ندارد

 این که کردیم می تالش که هم ما حتی ببرد، بيرون سياست از خواهد می را دین خواهد، می خصوصی
. نيست مقاومتی چنين امروز. بودیم روبرو مردم مقاومت با اینکه براي شدیم نمی موفق بکنيم را کار
 و است سراشيب در شناسی زیست دالیل به هم انقالب نسل خود. است انقالب نسل گفتمان زوال این

 در بردم ربکا که اصطالحاتی این معناي. است یرناپذ اجتناب این خب و شود می کمتر پيوسته شمارش
 . است توضيح این

 سپاسگزارم شما از بسيار همایون، داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين . 

  مُهري حسين ایران ـ صداي رادیو

 2004 اوت 4

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نقش زبان، ارتباطات و فهم یکدیگر در بافتار تجدد و توسعه
 

 ایران و ایرانيان  روشنفکران ایرانی که از نيمۀ قرن نوزدهم تجدد را راه رهایی
داشتند. براي مثال نویسندگان  يدتأکدانستند به حفظ و اشاعه و تقویت زبان فارسی  می

 زبان یکدهند، به  مجلۀ کاوه ضمن فهرستی که براي اصالحات در ایران به دست می
ملی نظر دارند. این موضوع همواره در بين روشنفکران تجددخواه ایران ـ برخالف 

دادند ـ تکرار شده است و هنوز تکرار  گرا که نظرهاي دیگري ارائه می روشنفکران چپ
تاریخ زبان  حکم بهخواهيم بدانيم چرا زبان ملی که در مورد ایران بنا  شود. می می

 فارسی است، براي طی راه تجدد و رسيدن به قافله تمدن ضروري است؟
ان گفت که نقش دولت یا یک قدرت تو همایون ـ در فرایند تجدد و توسعه با اندکی مبالغه می 

مرکزي که بر سرزمين معينی حکومت داشته باشد ــ حتا اگر حاکميت نداشته باشد، یا مستعمره باشد 
که از  هایی ينسرزمتوان ساخت و نگهداشت و پيش برد.  و قانون و ثبات نمی نظم یبــ حياتی است. 

هاي الزم را  بودند و توانستند زیرساختاي نظام قانونی برخوردار  داشتن حکومت منظم و گونه
همه پيش از دیگران پا به مرحله مدرنيته گذاشتند. دولت و جامعه سياسی از رابطه  یدآورندپد

آید و  هاي بزرگ جمعيت در سرزمينی با مرزهاي مشخص پدید می قدرت در ميان توده یافته سازمان
اي بيشتر باشد ارتباطات و نقش  ویائی جامعهنخستين بایستگی این رابطه زبان مشترک است. هر چه پ

احساس  ییوسطا قرونملی در جامعه  زبان یکتر خواهد بود. نياز به  زبان مشترک در آن برجسته
زید و با دیگران کمترینه ارتباط  شود زیرا هر گوشه واحد سياسی ـ جغرافيائی در جهان خودش می نمی

بازرگانان و منشيان و آموزگاران و اهل ادب در سرتاسر  را دارد. همين بس است که شبکه دیوانيان و
از  دورافتادههاي جغرافيائی خویش،  هاي جمعيت در محدوده ارتباط برقرار کنند. توده باهمکشور بتوانند 

شود  جهان بيرون، نيازي به دانستن زبان یا گویش یکدیگر ندارند. آنچه امروز زبان ملی خوانده می
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طقه جغرافيائی که مرکز آن است. زبان ملی با پدید آمدن دولت ـ ملت به صحنه زبان دولت است و من
 یابد.  آید و با دولت توسعه می می

هاي ایرانی شمال خاوري ایران است و  اي از پهلوي و گویش در ایران زبان فارسی امروزي که آميخته
شد و همراه با  اري خوانده میهاي عربی وام گرفت دري یا درب ها هر چه بيشتر از واژه در طول قرن

ربود ــ از خراسان بزرگ  ها می قدرت حکومتی ــ و سوار بر خنگ راهوار ادبياتی که هوش از سر
)بخشی از افغانستان و فرارودان و استان خراسان( به سرتاسر ایران انتشار یافت. در بيشتر هزار و 

هاي باختري و جنوبی ایران به زبان  انگذرد مردم در است دویست سالی که از برتري این زبان می
داشتند.  ییآشناها با فارسی  هاي کمابيش نازکی از جمعيت در آنجا گفتند و الیه محلی خود سخن می

ساخت. اما چنانکه اشاره شد  را دشوار می یزبان همهاي گوناگون،  نيز گویش زبان یفارسهاي  در استان
داد که تنها  می يبه خودتوانائی گسترش خود  «زبان ملی»شعر فردوسی به ویژه  به ادبيات فارسی و

هاي دراز از هندوستان  اند. از همين روست که سده هاي ادبی جهان از آن برخوردار بوده ترین زبان مهم
تا امپراتوري عثمانی قلمرو فارسی بود. )من خود در یوگوسالوي آثار فارسی را دیدم و نام شاعران 

شان در  شدند و نه بسياري نه در زمان خود یوگوسالو خوانده می ها آنا شنيدم. گوي یوگوسالو ر پارسی
 شوند.( زمان ما خوانده می

پيشروان تجدد ایران رابطه ميان مدرنيته و دولت ـ ملت و زبان ملی را خوب دریافته بودند ــ آنچه 
ملتی  درآوردنملی بود؛ خواهند دریابند. مسئله آنان مشارکت و همبستگی  نمی «مترقی»هنوز عناصر 

ي خان و سلطان و مقلدان و مریدان ارباب مساجد «رعایا»از شهروندان صاحب حق، از جماعت انبوه 
که بایست  ییجا بهآمد و با آموزش  می به دستها بود. آن مشارکت و همبستگی با ارتباط  و خانقاه

شد سخن گفت نه از  ه از ارتباط میهاي گوناگون، ن ، در یک همهمه زبان«برج بابل»رسيد. در یک  می
آنان بر زبان ملی از مالحظات عملی، از مالحظاتی مانند دفاع از استقالل و  يدتأکآموزش همگانی. 

انبوه  يروم مرگیکپارچگی کشور در جهان استعماري، سير کردن اکثریت گرسنه، و جلوگيري از 
اي از ایران از نفوذ فراگير و  فت. هيچ گوشهر بحثی آن زبان ملی بشمار می هيچ یبخاست. فارسی  برمی

شناخت. درباره نقش زبان در هویت  جز آن زبان ملی نمی کس يچهنبود.  بهره یبگستر آن  فرهنگ
فرهنگی تازه ایرانی بجاي هویت نژادي پيش از آن و نقش شاهنامه در ساختن این هویت، دکتراحمد 

حکاک نشان  کرد. دکتر کریمی تأملدر آن بيشتر باید  حکاک نظر بدیعی آورده است که می کریمی
عامل همبستگی ایرانيان با زبان  عنوان بهدهد که فردوسی چگونه نژاد )تخمه( سراسر شاهنامه را  می

 «از ایران و از ترک و از تازیان»)تخم سخن( آخر شاهنامه جانشين کرد. دیگر مهم نبود که نژادي 
خود او بلکه ملتی که چنان دوست  تنها نهپراکند از آن پس  پدید آمده باشد. با تخم سخنی که او

 داشت زنده است.  می

 ها زبان دیوانی و زبان ملی یکی شد. پيش  رسد در دوره رضاشاه پس از قرن به نظر می 
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از دوره سامانيان به بعد تا پایان دوره قاجار زبان دولت و دربار با زبان  کم دستاز آن 
زبانی که در شکل مکتوب سراسري بود ـ تفاوت داشت و  به معناي کم دستملی ـ 

ویژه  به کرد. از دوره مشروطه ظاهراً این جدایی گزندي هم به مردم و دولت وارد نمی
شود که زبان دولت و ملت یکی باشد.  در زمان رضاشاه است که بنا بر آن گذاشته می

 هاي این نياز کجا بود یا کجاست؟ سرچشمه

يان زبان رسمی و زبان کوچه و بازار، زبان نوشتار و زبان گفتار در هر جا و هر دوره همایون ـ تفاوت م
: زبان فارسی، گویيم یمسخن  monolith لخت یککم یا بيش هست. ما از زبان همچون ماهيتی 

هاي اجتماعی که با زبان  نيست و بسته به کاربردها و گروه زبان یکزبان انگليسی. ولی هيچ زبانی 
و اشاره دارند  زبان یکبه دو گونه  «ژارگون»هاي گوناگون داریم. گویش و «زبان»دارند  سروکار
در خالفت اموي به دست یک ایرانی عرب زده  زمين یرانادیگري نيز هستند. زبان دیوانی  يها گونه
که معاصرانش او را نفرین کردند عربی شد و هرچند فارسی باز چيرگی یافت،  «صاحب ابن عباد»

از اندازه از عربی وام گرفت. در نبود صنعت نشر انبوه و نظام آموزش همگانی، ارتباط ميان  بيش
و  قلم اهلگير زبان استاندارد، زبان  چندان نبود که به گسترش توده طبعاًباشندگان قلمرو زبان فارسی 

 دیوانيان، بينجامد. در اروپا نيز تا سده هفدهم همين وضع بود. 

ها و گشایش  ها و روزنامه ما به یک انقالب ارتباطات افتادیم. با انتشار کتاباز دوران مشروطه 
ها یک جامعه فرهنگی گسترده برگرد زبان استاندارد که از آغاز سده نوزدهم و جنبش  آموزشگاه

و دیوانساالري در گوشه  قلم اهلشکل گرفت. زبان  آمد یدرممقام از زیر سایه عربی  بازگشت ادبی قائم
تري بخشيد.  را شتاب و ابعاد بسيار بزرگ همه ینار سرزمين انتشار یافت تا رضاشاه برآمد که و کنا

هاي زبانی هر چه از ميانه  شد تفاوت یک جامعه ارتباطی می يتند بهطبيعی بود که در کشوري که 
ميت و که بنمایه زبان دیوانساالري است به زبان ملی رس قلم اهلبرخيزد و زبان نوشتاري یا زبان 

تري ببخشد. اگر موانع زبانی تا پيش از عصر جدید ایران، که با دویست و پنجاه سالی  کاربرد همگانی
زد از آنجا بود که در آن جامعه دست به  در حوالی سده بيستم فراز آمد، زندگی مردم را برهم نمی يرتأخ

 گرفتند.  را مسلم می ها آنو  کردند تر دیگر سر می تر و کوچک دهان، مردمان با بسا کمبودهاي بزرگ

سازد.  ترین وظيفه زبان است دشوار می که ارتباط را که مهم یيمروبروما در فارسی هنوز با مشکالتی 
. تفاوت ميان هاست آنهاي خارجی یکی از  هاي شخصی براي واژه هاي گوناگون و به سليقه معادل

ر فارسی بيش از همه گویش تهرانی است؛ زبانی . زبان گفتاهاست آنزبان گفتار و نوشتار یکی دیگر از 
دهد و نياز به  ترین مطالب حالتی مبتذل می با واژگان محدود و دستور ناساز و شکسته که به جدي

 سروکاربرد. بيشتر گویندگان با کمتر از هزار واژه  آگاهی زبانی و شيوائی و غناي سخن را از ميان می
ر گفتگو و بهره گرفتن از ایجاد بجاي هر فعل دیگر )ایجاد جلسه،( در ه «واقعاً»تکرار  صدباردارند: 

خدمتی است که  ترین بی زبان. نوشتاري کردن این زبان بزرگ فروافتادندو نمونه از  عنوان به
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توانند به چنين زبان باشکوهی بکنند. ساده نوشتن  نویسندگان وبالگستان میویژه  به نویسان و داستان
هاي جهان تفاوتی ميان زبان گفتار  زبان ترین یافته تکاملترین و  تفاوت دارد. در غنیبا فقيرانه نوشتن 
اند که به نام نزدیک شدن به زبان مردم  خواندگان خواندگان نيست. در جامعه ما درس و نوشتار درس

ر را از ظرافت رساندن زبان گفتار به زبان نوشتار، زبان نوشتا يجا بهاصرار به بينواتر کردن زبان دارند و 
اند بهترشوند و باالتر بروند. در زبان نيز مانند سياست  کنند. اما مردم هميشه آماده بهره می و بالغت بی

ناپذیر براي  با کوشش خستگی ییگرا مردمباید پرهيز کرد. آزادمنشی و  ، مییزدگ عواماز پوپوليسم، از 
 باال بردن سطح منافات ندارد.

دستخوش هوس و سليقه نویسندگان است.  یکل بهالخط فارسی است که  تر دیگر رسم مشکل کوچک
توان بر  ناپذیر است. می کنونی نيز تحمل ومرج هرجولی  دارد یبرنم استثنا یبخط فارسی نظم آهنين و 

هاي شبه  روي الخط استاندارد توافق کرد که استثناها در آن کمياب باشد و از زیاده یک رسم
باید  مادرام( دوري جوید. این کاري است که در خود ایران می صورت بهادرم ایدئولوژیک )نوشتن م

 هاي درسی بکار رود تا جا بيفتد. انجام گيرد و در نوشتن کتاب

 عملی زبان محاوره عموم ایرانيان نبود. مردم طور  به زبان فارسی پيش از دوره رضاشاه
ها در بيشتر  چند که این لهجه گفتند. هر هر ناحيه به زبان یا لهجه بومی خود سخن می

 صورت بههاي مختلف زبان فارسی بود. رضاشاه کوشيد تا زبان فارسی را  نقاط لهجه
 زبان یکها ادامه یافت چنانکه امروز ما داراي  سراسري رواج دهد و این کوشش

 سراسري در ایران هستيم. سراسري شدن زبان فارسی از چه طرقی عملی شد؟

داد، اراده دستگاه  روي می خود خودبهسی در سراسر ایران چنانکه اشاره شد همایون ـ رواج فار
گرفت. نوسازندگی اداره و اقتصاد و فرهنگ بر گرده زبان سوار بود و هيچ  حکومتی بر هر چه قرار می

هاي باسواد جامعه جز  زبانی در ایران توانائی و قبول عام فارسی را نداشت. روزنامه و کتاب براي الیه
توانست براي هر منطقه زبانی  خواست نمی یافت و حتا اگر حکومت رضاشاهی می ه فارسی انتشار نمیب

ت آموزشی، همه از صفر، فراهم آورد. زبان آموزش أدستگاه آموزشی ویژه آن را از کتاب درسی و هي
خود  هاي رشدیه( گذاشته شد به اصرار به شيوه نوین که پيش از او مقدماتش در تبریز )دبستان

داشت و سربازان وظيفه از  آذربایجانيان فارسی بود. ایران یک ارتش منظم و نظام سربازگيري الزم می
شدند. در  هاي خود روانه می ارتش با فارسی، آشنا و به استان جوش درهمهر جاي ایران در دیگ 

نهاده بود،  ها از نداشتن یک دستگاه اداري و حکومتی، پستی را بر سر ناتوانی کشوري که سده
گذاري یک نظام اداري و حقوقی یگانه و کشورگير، هم به یک ضرورت مرگ و زندگی پاسخ  پایه
کرد. در نبود دمکراسی و قدرت  داد و هم با پيشبرد زبان مشترک به همبستگی ملی کمک می می

هاي  از بحران نظامی و پایه اقتصادي درخور، فارسی عامل مهم انکارناپذیري بوده است در اینکه ایران
 بدر آید.  نخورده دستشش هفت دهه گذشته 
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  در جامعه ایرانی پيش از تشکيل دولت ـ ملت رضاشاهی، بر سر زبان فارسی کشاکشی
بين اقوام مختلف وجود نداشت. آموزش ـ همان اندازه که در شکل سنتی وجود داشت 

ز آنکه آموزش عمومی پس اویژه  به گرفت. اما پس از آن و ـ به زبان فارسی انجام می
هاي سياسی از حضور گسترده  اي گروه شد، و انتشار کتاب و مطبوعات رواج یافت، پاره

. یادکردند یستم ملزبان فارسی بيمناک شدند و از عموميت یافتن آن، گاه به مفهوم 
آیا این یک واکنش در برابر تجدد و تجددخواهی بود که به اشکال گوناگون از جمله در 

 شد یا ریشه در عوامل دیگر داشت و دارد؟ به اسالم ترویج می بازگشت

همایون ـ عالقه به نگهداري زبان مادري یک گرایش طبيعی، و درخواست حقوق قومی و فرهنگی 
هاي  توان نگرانی گویندگان زبان می یخوب بهیکی از پيامدهاي گسترش آگاهی و ارتباطات است. 

هر حقی را براي ادامه و باليدن  يرفارسیغهاي  ندگان زبانرا در ایران دریافت. گوی يرفارسیغ
هاي پيوست آن درباره  هاي مادري خود دارند و هر که به اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق زبان

انباز است. ولی مانند هر امر درستی، تالش براي  ها آنها باور داشته باشد با نگرانی  حقوق اقليت
باید از پيش کشيدن  بينجامد. ما می سوءاستفادهو  يرو کجتواند به  یحقوق فرهنگی و قومی نيز م

توان انکار کرد که در  نمی همه ینانظریه توطئه و پاي بيگانگان در هر مشکل ملی بپرهيزیم؛ با 
پاي تحریکات بيگانه در کار بوده است و هنوز هست. از شوروي گرفته تا جمهوري  يماًمستقمواردي 

ن که رویاي امپریاليستی کشور مادر پيشين را فراموش نکرده است؛ و از مصر و مافيائی آذربایجا
اندام داده،  فرصت عرض ها آنهاي بنزینی که نکبت جمهوري اسالمی به  سوریه و عراق گرفته تا پمپ

تاریخ همروزگار ایران همواره شاهد چنان مداخالتی بوده است و تا روزگار ملت ما همين است بدتر از 
 پيش خواهد آمد. ها ینا

ما باید بکوشيم که در ميان خود و با روحيه سازش، مشکل را برطرف کنيم. معنی سازش آن است که 
هاي قومی به جعل تاریخ و  اي سازمان جوید نخواهد رسيد. اصرار پاره هيچ طرفی به همه آنچه می
 یدرست بهدر جاي دیگر، انسان را اهميت جلوه دادن  و بی یکجاگوئی در  نادیده گرفتن واقعيات، و اغراق

توان بر پایه حقایق نيز به  نخواهيم رسيد. می ییجا بهکند. ما با زندگی در دروغ  کارشان بدگمان می
راه  تنها نه. دامن زدن به تعصبات و کينه قومی یافت دستداشته باشد  يزيچ همهکه براي  ییها حل راه

گري و افراطی دامن خواهد زد، تحقق  هاي نظامی رایشدمکراسی را در ایران سد خواهد کرد و به گ
شان بيشتر در بيرون ایران  ها که قدرت اي گروه هاي بر حق را نيز ناممکن خواهد ساخت. پاره خواست

اي دارند که انسان را به یاد یوگوسالوي پيشين و  است در تبليغات خود چنان لحن تلخ و دشمنانه
نيست و چنان  یهتجز قابلاندازد. ایران البته  اکشوئی قومی میجنگ داخلی و کشتارهاي جمعی و پ

توان تجربه  دمند می را از سر نخواهد گذراند ولی به کسانی که در تنور دشمنی قومی می یدادهاییرو
 کشورهاي دیگر را یادآور شد. 
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 اي است که امروز ما را به تاریخ ایران باستان پيوند  زبان فارسی یگانه ميراث زنده
شود. با وجود این  زند. گویا به همين جهت، یکی از عناصر هویت ملی ما شناخته می یم

ناپذیر هویت ملی ما به  باید پرسيد هویت ملی چيست و چرا زبان فارسی عنصر جدایی
آید؟ پایه دیگر هویت ملی ایرانيان از دوران صفویه به بعد مذهب شيعه  حساب می
مذهب شيعه عموميت یابد، ما هویت ملی نداشتيم؟ شود. آیا پيش از آن که  عنوان می

)یا ایرانيان پيروان ادیان دیگر داراي همان هویتی نيستند که از آن به هویت ملی یاد 
ها و ادیان  کنيم؟( یا اگر امروز بتوان در یک قانون اساسی جدید به تمام مذهب می

خواهد شد؟ به همين موجود در ایران شکل رسمی داد، پایه وحدت ملی ما دچار آسيب 
زبان فارسی به چند زبان رسميت بدهيم، این امر موجب شکاف بين  يجا بهسياق اگر 

 ایرانيان خواهد شد و هویت ملی ما آسيب خواهد دید؟

همایون ـ هویت ملی مانند هویت شخصی است: اینکه جماعات بزرگی از آدميان بدانند که ماهيت 
سازد تاریخ و  بشناسند. آنچه هویت ملی را می گونه همانرا متمایزي هستند و دیگران نيز آنان 

هاي دراز، و همانندي در آداب و مراسم و  به دوران باهمفرهنگ مشترک است؛ زیست و ارتباط 
آورد که احساس مالکيت مشترک است و آمادگی براي دفاع از  می يسود همبا خود  همه یناها.  ارزش

است. چه تاریخ و چه فرهنگ، از  «دیگر بودن»احساس مشترک آن در برابر دیگران. هویت ملی، 
هاي بنيادي را،  تواند دگرگونی شود و می اند ولی هویت دگرگون نمی جمله زبان و دین، دگرگون شونده

و  یما شده دگرگوناي هستيم. بسيار  که بازشناخته نشود، تاب آورد. ما خود نمونه برجسته جاییتا 
تري دارد.  جاي باال مراتب بهترند و از این دو، زبان  ناصر فرهنگ، زبان و دین مهماز عایم. ایرانی مانده

، اگرچه زبان اشارات زبان یبتواند بسر برد و  می دین یبآید و انسان  زبان پيش از هر چيز دیگري می
ولی اگر بسر برند  یآسان به باهمتوانند  کر و الالن، نه. مردمی که باورهاي دینی گوناگون دارند می

هاي بزرگ خود در سه  شود. زبان ما با همه دگرگونی می «برج بابل»زبان یکدیگر را نفهمند همان 
هزاره گذشته یک عنصر ثابت در تاریخ و فرهنگ ما بوده است؛ تاریخ ایران برگرد این زبان 

ما  که ينهمست. اند، دین و حکومت آنان هر چه بوده ا . ایرانيان به زبان خود شناخته بودهگرفته شکل
ایم گاه به این و گاه به آن دین، براي بيرون بردن  همه ایرانی هستيم با هر باور دینی، و ایرانی بوده
هویت بس است. اکنون ممکن است همين ویژه  به دین از این معادله و یکی نشمردنش با فرهنگ و

از اینکه نقش دین را در جامعه و آید، گذشته  که خطر پيش می جاست ينهممقایسه را با زبان بکنند و 
 توان یک اندازه شمرد.  در امر توسعه و تجدد با زبان نمی

 اي دیگر داراي چند زبان رسمی هستند. ظاهراً  و پاره زبان یکاي کشورها داراي  پاره
اي نزده است. البته تمام این کشورها در  هم لطمه ها آناین چند زبانی به وحدت ملی 

. آیا یسوم جهان اصطالح بهمانده و  ن قرار دارند نه در مناطق واپسمنطقه متمدن جها
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به لحاظ اقتصادي براي ما  صرفاًچند زبانی شدن به وحدت ملی ما لطمه خواهد زد یا 
 ميسر نيست که آموزش را به چند زبان عمومی کنيم؟

ب خاص، این خواهيم این ترکي باید نخست روشن کرد که می همایون ـ در بحث زبان و هویت می
از احساس تند ملی بيشتري از ایرانيان اینجا  شگفت که ملت ماست، بپاید یا نه؟ من در تکه چهل
آید از سر  پاي نگهداري این سرزمين پيش می که یهنگامگذرم که چنانکه تاریخ نشان داده است  می
یکی از پانزده  عنوان بهما گذرم که مردم  روند. از آن احساس سربلندي نيز می می جا همهگذرند و تا  می

سرگذشت ملی بلکه تبلور همه  تنها نهملت مهم تاریخی جهان به حق از شناسنامه خود، از تاریخی که 
خواهند آن را، چه از نظر فيزیکی و چه معنوي از  نمی طبعاًموجودیت انسان ایرانی است، دارند ، و 

کنيم و من از نظرگاه )پرسپکتيو( عملی به  میتجدد و توسعه بحث  contextدست بدهند. ما در بافتار 
نگرم. بهترین شرایط براي آنکه مردم ایران در هر جاي این سرزمين از بهترین سطح  موضوع می

پنجمين قدرت نظامی غير اتمی، یا  عنوان بهزندگی امروزي برخوردار باشند و ایران جایگاه خود را نه 
ه یک قدرت اقتصادي و فرهنگی طراز اول، بازیابد آن ردیف آخر کشورهاي داراي سالح اتمی، بلک

مين مردمان برخوردار است که ما در چهارچوب همين مرزها از امکانات همين سرزمين و ه
از حکومت خوب که جز حکومت مردم و حکومت انسانی، یعنی دمکراسی ليبرال  نظر صرفشویم.

ها و  بزرگ مستعد را در فضائی دور از تنشنيست، ما نياز داریم که انرژي و آفرینندگی این جمعيت 
مانند موناکو  ییاستثناهاجویانه به سود جمعی بکار اندازیم. )از  هاي سخت، آزادانه و صرفه کشاکش

توانند بی دمکراسی سر کنند و به رونق و رفاه برسند.  گذریم که می جمهوري می پادشاهی و سنگاپور
رفته  هاي ما جمعيتی است جوان و روي هم رد.( سرمایهشود ک با یک کشور کوچک بسيار کارها می

تواند با بازارهاي  بزرگ است که می نسبتاًتواند بيشتر بياموزد؛ بازار داخلی  باسواد، به این معنی که می
آورد؛ و خود این منطقه جغرافيائی است که  وجود بهمنطقه جغرافيائی ما یک حوزه رشد سریع اقتصادي 

هاي کانی دیگر به ما بخشيده است. با  و دریا و دسترسی به منابع سوخت و ثروتقرار داشتن ميان د
اش ارزش نگهداري دارد. دامن زدن به کينه زبانی در  شود کرد. هر گوشه بازي نمی هایی یدارائچنين 

ه متعصب به اینکه فارسی را که بيشتر ساخت زبانان ترکاند؛ اصرار  مردمی که همواره از آن برکنار بوده
 ها شرط يشپهاي ترک است ابزار ستم ملی جلوه دهند براي همه  سلسله یافته گسترشآذربایجانيان و 

است. اگر اولویت ما دشمنی زبانی  بخش یانزها که ذکرش رفت، از جمله حکومت خوب،  و دارائی
زبانی، سخن  گذاریم. اگر قرار باشد مردم ایران به نام چند باشد دمکراسی ليبرال را ناچار کناري می

 ها کند خواهد شد.  یکدیگر را نفهمند توسعه کشور در همه زمينه

یکپارچه  کامالًها پس از هفتصد سال هنوز  ام. سویسی من در سویس و کانادا چند زبانی را دیده
اند در حال و هواي  خواهند بياموزند. اگر فرانسه زبان شان زبان یکدیگر را نمی اند؛ اکثریت نشده
روند  ها یپرس همهاند بر همين روال. در  برند؛ اگر آلمانی یا ایتاليائی زبان اي فرانسه بسر میه رسانه
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کند ولی دورنماي  متفاوت آراء آلمانی و فرانسه زبانان پابرجاست. سویس را چندپارگی تهدید نمی
 است؛ و سویس هفتصد سال دارد و یکی از تصور قابلزبان مشترک سویس  عنوان بهانگليسی 

ایم  ترین کشورهاست و هيچ همسایه سویس مانند همسایگی بد و خطرناکی که ما در آن افتاده مدرن
هاي خواهان حق تعيين  کند و پول و ابزار تبليغاتی در اختيار گروه پيوسته در کار آن کشور انگشت نمی

برداري بعدي  بهره هاي متفاوت براي گذارد )این واژه هاي آن نمی ها یا خلق ها یا مليت سرنوشت ملت
شوند.( در کانادا هيچ درجه خودگردانی محلی، از  هم بکار برده می يجا به عمداًاز سوي محافل معين 

زبانان کبک را تخفيف دهد.  خواهانه فرانسه  هاي جدائی ، نتوانسته است گرایشيارع تمامجمله حکومت 
طلبی است. اگر مهاجران در کبک  جزیهناپذیر کوره ت زبان رسمی فرانسه در آن ایالت، سوخت پایان

پرسی پياپی، به بهاي سنگين اقتصادي از کانادا  بودند آن ایالت در همان نخستين از دو همه نمی
 بود. جداشده

، هزار سالش بی ساله یستدورسمی کردن چند زبان بهتر است فارسی را در جایگاه هزار و  يجا بهما 
همه ایرانيان نگهداریم و به هر کس حق و  شده یرفتهپذزبان  وانعن به، تبار یرانیادخالت پادشاهان 

امکان آن را که به زبان دلخواه خود نيز آموزش ببيند و منتشر کند بدهيم. حقوق فرهنگی همه 
شان محفوظ است ولی فارسی با ملت ایران و ایده  مانند آزادي مذهبی يرفارسیغهاي  گویندگان زبان

ادبی جز  زبان یک عنوان بههاي ما باشد.  یکی دیگر از زبان صرفاًشده است که ایرانی بيش از آن تنيده 
 نيستند.  یسهمقا قابلهاي جهان با فارسی  شماري زبان انگشت

  قول مشهور این است که زبان فارسی اگرچه زبان توانایی در بيان احساسات ما ایرانيان
زي نيست و از عهده بسياري بوده است اما زبان توانایی براي علوم و مفاهيم امرو

. چنانکه پزشکان ایرانی حاال زبان خاص خود را دارند، یا آید یبرنممطالب علمی 
 هاي جدید دیگر هنگام سخن گفتن به فارسی متخصصان علوم و کامپيوتر و رشته

گيرند. براي تقویت زبان فارسی از زمان  هاي بيگانه یاري می مدام از واژهطور  به
هایی شده، و امروز چه باید کرد که این زبان مرکب  چه کوشش نتاکنورضاشاه 

 راهواري براي بيان نيازهاي علمی و امروزي ما باشد؟

هاي نو واژگان نو را با خود به فارسی آوردند.  ها و نهادها و فراورده همایون ـ از آغاز سده بيستم ایده
ناسيوناليسم ایرانی  يزيباز خي ملی ایرانيان و این هجوم تازه مفاهيم و کاالها و ساختارها که با بيدار

ها بيشتر در قلمرو محدود ادبی و دیوانی  همزمان افتاد به فارسی تکانی دوگانه داد. زبانی که قرن
هاي فوري براي نو شدن و گسترش  ها نيز به رکود افتاده بود، انگيزه بود و در آن زمينه یافته گسترش

هاي نو، به عادت، به عربی بازگشتند و  تر در جستجوي واژه ندگان قدیمییافت. با آنکه ادیبان و نویس
از راه عثمانی به فارسی راه یافت طبع زمانه به سود ویژه  به هاي عربی در آن آغاز شمار زیادي واژه

گرائی تا حد جعل لغتنامه  دامن زد که در سره یزنش پسها به  مآبی نسل کرد. عربی عربی کار نمی
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 گونه همانپدیدار شد. اما  ها آنناپذیر کسروي و پيروان فراوان  و زبان سازي خشک و آشتی «دساتير»
بيش از کافی است و ما  یافته راهمآبی در زبان خشکيد زیرا آنچه تا کنون از عربی به فارسی  که عربی

بست  به بن يزود بهگرائی نيز  با نارسائی خود عربی باز از آن وام بگيریم، سرهویژه  به نيازي نداریم که
اي که او ساخت  هاي سره کسروي نگاهی انداختم. از واژه «زبان پاک نامه واژه»رسيد. من تازگی به 

 اند. چند تائی بيشتر به زبان راه نيافته

آسا سرازیر شد و  هاي تازه که سيل گرفتن پدیده به خوددر طول زمان، استراتژي فارسی براي 
 گيري از منابع زیر بوده است: رهشود به همچنان روزافزون می

برداري از  باید باشد نيست؛ و بهره که می اندازه بههاي فارسی که  هاي تازه از ریشه الف ــ ساختن واژه
سازي ترکيبی  اجازه دهد( ترکيبی زبان. با آنکه در واژه زبانان یفارسنامحدود )اگر جسارت  عمالًقابليت 

يز استفاده هر چه بيشتري در فارسی ن یافته راههاي عربی  واژهگرایش به فارسی سره بوده است از 
 شود. می

 از پيش انگليسی.هاي اروپائی، نخست فرانسه و بيش  از زبان يريگ وامب ــ 

  .«باال»هاي زندگی روزانه که ثروت بيکار مانده بزرگی است به زبان  پ ــ راه دادن اندک شماري واژه

 فارسی گاه در معنی دیگر شده موشفراهاي  ت ــ زنده کردن واژه

کرده است دستگاه دولتی و  دو برابرگذشته شاید  صدسالدر این فرایند که ظرفيت فارسی را در 
هاي اصلی اداره و  اند. در زمان رضاشاه فرهنگستان ایران واژه هر دو سهم داشته «بخش خصوصی»

هاي فرانسه و روسی و ساخت  واژه همه به فارسی سره ساخت و عموم یباًتقرنظام دولت نوین را 
اش( از  بودند )مشروطه نمونه گذشته، می زبانان ترکهاي از دستگاه گوارش  عثمانی را نيز که عربی

 شمار یبهاي  فارسی بيرون راند. در پادشاهی محمدرضاشاه فرهنگستان زبان دنباله کار را گرفت و واژه
گنجينه زبان افزود. در حکومت اسالمی نيز گویا چنين  همه به فارسی سره بر یباًتقردر علوم انسانی 

هاي گوناگون  هست. ولی بيشتر کار را مترجمان و نویسندگان و کاربران زبان در رشته هایی يتفعال
 اند. کرده

رود.  شدن زبان خود را بگيریم که مخاطره عمده بشمار می «فارسنگليسی»باید جلو  تردید می ما بی
گيري از  باید که بر زبان آموزش دسترسی و تسلط داشته باشد و با بهره می براي این کار مرجعی

اند، از زبان مردم، و از  ها دفن شده هاي فراوانی که در لغتنامه منابعی که در دسترس است، از واژه
 هاي انگليسی واژه رویه یباي بسازد که از ورود  هاي تازه کردي، معادلویژه  به ایرانی دیگر يها زبان

رها کنيم، یا بگذاریم هر کس واژگان ویژه خود را داشته  يرگ آسانهاي  جلو گيرد. اگر زبان را به دست
الخط ویژه خود را، فارسی به زبان کوچه و بازار فرو خواهد افتاد. خط فارسی و  باشد، چنانکه رسم

هاي  رود بسياري واژهآورد تا کنون جلو و تر انگليسی پيش می هاي پيچيده اشکالی که در نوشتن واژه
ناالزم را گرفته است ولی یک فرهنگستان زبان که از همکاري نویسندگان و مترجمان و کارشناسان 
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فارسی نيز مانند  همه ینابرخوردار، و قدرت دولتی را پشت سر داشته باشد چاره اصلی است. با 
توان براي تکنولوژیی که  ود. چگونه میش می تر دفاع یبتواناتر از آن در برابر انگليسی پيوسته  ییها زبان

سازي را  عمده انگليسی است واژه ساخت؟ ما بيشتر واژهطور  به شود و زبانش هر ده سال دو برابر می
و بنا به طبيعت خود،  «ژارگون»باید در علوم انسانی تمرکز دهيم. زبان علم و تکنولوژي، زبان  می
 اش برخواهيم آمد.  د معينی از عهدهالمللی یعنی انگليسی است و تنها تا ح بين

زبان مانند هر پدیده دیگر فرهنگ و جامعه نياز به توسعه دارد چرا که خود یکی از اسباب مهم توسعه 
زند که به هر پدیده دیگر  است. نگرش سنتی، یا ایدئولوژیک به زبان، همان زیان را به زبان می

 ت احترام به ميراث گذشته آماده فرا رفتن از آن باشيم. باید در نهای نيز میاینجا  فرهنگ و جامعه. در

 .آقاي همایون با تشکر فراوان از شما 

 گفتگوي سریرا شاگردان

 1384مرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ ما برای مشروطه میراث
 

 شده قطع محمدرضاشاه حکومت طول در کم دست درازي زمان مشروطه با ما ارتباط 
 آن از سخنی تشریفاتی مراسم برخی و مشروطه انقالب سالگرد مناسبت هب جز و بود
 با ما ارتباط دیگر بار اسالمی جمهوري دوره در و اخير هاي سال در اما. نبود ميان در

 تر مترقی اي گذشته مثابه به آن از ها نوشتار و ها گفتار در حتا و است برقرارشده مشروطه
 که است این در شگفتی. شود می یاد( امروز تا الهصدس آینده یک کم دست) آینده از

 دوره آن از تمام صدسال اکنون و کردند برقرار پيش نسل چند روشنفکران را مشروطه
 و تحليل به اي گستردهطور  به و شده زنده ما در همه نیا مشروطه چرا. است گذشته
  پردازیم؟ می آن تفسير

 مشروطه جنبش به اعتنائی بی با که بود پهلوي پادشاهی دوران بزرگ هاي کوتاهی از همایون ـ این
 اصالحی برنامه بلکه بخشيد، اعتبار مخالفان تبليغات به و قرارداد آن در برابر را خودش تنها نه

 مواردي در و الزم که اضافی، مشروعيتی از بود خواهان مشروطه هاي آرمان پایه بر که را يا پردامنه
 نگذاشت و افتاد مؤثر نيز آن مخالفان در حکومت اعتناي بی رویکرد. دانيدگر بهره بی بود، می حياتی

 براي مشترکی زمينه صورت به بود، شده قلمداد پهلوي تجددخواهی صرفاً که مشروطه تجددخواهی
 صرفاً مسئله داشتند توجهی مشروطه انقالب به که نيز رژیم مخالفان گروه آن براي. درآید طيف هردو
( جنبه) رویه در را مشروطه انقالب ها آن. شد کاسته فرو تبليغاتی و سياسی يبردار بهره در

 به طرف کی. بتازند پادشاهی رژیم خودکامگی بر موضع آن از تا کردند منحصر اش خواهانه آزادي
 و بدهد مشروطه جنبش پدران به امتيازي کمترین آنکه بی چسبيد مشروطيت خواهانه ترقی برنامه
. بشناسد شد، پهلوي دوران از بزرگی بخش ساز زمينه و دادند، جامعه به که جهشی در را آنان سهم
 انقالبيان شکست واقعی عوامل به آنکه بی کرد خالصه خواهيش آزادي در ــ را دمکراسی دیگر طرف
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 هاي ساختار نبودن ــ شکست آن عوامل از بسياري جبران در پهلوي پادشاهان سهم و مشروطه
 . بيندازد نگاهی رینکمت ــ مقدمانی

 را اسالمی حکومت و انقالب سهم است بخشيده دوباره زندگی جنبش به گذشته دهه دو در آنچه در
 انقالب از پس هفتادسال اسالمی، ارتجاعی انقالب یک شگفت پدیده این. داشت دور نظر از نباید
 در ایران تجدد و روشنگري بشجن ارجگزاري و دوباره ارزیابی به و دارد، بررسی به نياز مشروطه مدرن
 مخالفان اگر و بود مترقی مشروطه جنبش. انجامد می نداشت هيچ باًیتقر را اسبابش که اي جامعه

 نياز یک. شد خودشان زیان به گرفتند نادیده را آن پهلوي عصر هاي حکومت مانند نيز پادشاهی
 از هم اندکی بی نياگانمان آنچه یاد با ایم داده آب به که گلی دسته از شرمساري. هست هم شناسی روان

 نيز خواستــ آرزو  این و یابد؛ می کاهش برآمدند آن از انقالب از پيش دوران در ما فراوان امکانات
 جنبش يسو به نهادن رخ نو از. شود پيروز سرکوبگر و ارتجاعی رژیم یک بر باز ما ملت که هست

 هاي دهه نسل ــ انقالب نسل روشنفکري با ام ملت حساب کردن پاک فرایند از بخشی مشروطه
 . هاست یباور نکردن از ایران، تاریخ در تنها نه که، است ــ هشتاد تا شصت/  شصت تا چهل

 چه و شکسته را ساختاري چه مشروطه چيست؟ ایران تاریخ در مشروطه اهميت 
 بوده چه نایرانيا ما براي مشروطه ميراث دیگر عبارت به است؟ کرده برقرار ساختاري
  است؟

 آغاز کم دست و داد ما به ميافتی دست آن به بعدي صدساله در که را آنچه مشروطه همایون ـ جنبش
 به ها قاآنی از و زدند ها نيازموده به دست کسانی سو هر از ،ینيب خوش و انرژي جوشش یک در. کرد
 و تر تئا از. رسيدند صوراسرافيل هب اتفاقيه وقایع از و مخوف، تهران به اميرارسالن از و جيوشی ماين

 و ــ کرد آزاد اي حوزه بار از را آن و بخشيد آن به را اصطالح این درخور آبروي که ــ essay رساله
 از غير) بود مشروطه از بود چه هر اروپائی سبک عالی هاي آموزشگاه و ها دبستان تا اجتماعی، نقد

 کشور کردن صنعتی وظيفه دادن قرار.( بود افتاده جامعه عمومی انحطاط به زمان آن در که دارالفنون
 کردن مستقل قانون، حکومت فرایافت ملی؛ ارتش و بانک گذاري پایه و سراسري آهن راه کشيدن و

 هاي تکه( شوستر ناکام تیمأمور) نوین دیوانساالري یک گذاري پایه و آخوند، فتواي از قانونگزاري
 که بود ایران modernization نوسازندگی براي خواهان شروطهم پردامنه( پروژه) طرح از دیگري
 . نداشتند را اسبابش البته

 و ها انجمن نویسندگان، و نگاران روزنامه) عمومی افکار و روشنفکري سياسی جامعه ما به مشروطه
 با ییآشنا همچنان که بخشيد؛( کور هاي شورش نه و منظم اي توده تظاهرات مدنی، هاي سازمان

 ایرانيان و داد روي مشروطه در سياسی اعدام نخستين. را دگراندیشی معنی به سياسی جرم یافتفرا
 مدرن سياسی فرایند. بنگرند اسلحه با جمله از total war کلی جنگ عنوان به سياست به که آموختند

  و تر آسان که ار آنچه نتیـس قاًيعم جامعه یک. گردید آميخته سالح و تارـکش و زور با هنگام همان   از
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 . شد ریخته اي کوزه در دریائی. گرفت خود مدرنيته و روشنگري انقالب از بود تر نزدیک دلش به

 مشروطه با شد ختم صغير استبداد به آنچه یعنی اول مشروطه که اند آن بر گروهی 
 به زیادي ربط و نبودند جنس یک از افتاد، اتفاق تهران فتح از پس آنچه یعنی بعدي
 مشروطه و بود اصالحات جوشش و اندیشه و فکر سراسر اول مشروطه. داشتندن هم
 اول مشروطه که رساند قدرت به را کسانی همان   دیگر بار( تهران فتح از پس) دوم
  چيست؟ شما برداشت. بکشد پایين قدرت اریکه از بود قرار

 در سراسر کشيد لسمج بستن توپ به تا و است گرفته نام اول مشروطه که همایون ـ جنبشی
 سابقه بی ابعادي و ها شيوه به ولی هزینه کمترین با که بود امتيازي بود؛ موجود سياسی نظام چهارچوب

 حسن پدر) مشيرالدوله زمان، پرقدرت صدراعظم فعال کمک با و ــ قاجار دربار از ایران تاریخ در
 و ایرانی روایت ــ شد گرفته( البانق آن سران از هردو پيرنيا، الملک موتمن حسين و مشيرالدوله

 جاي در کس هر و نداشت مشخصی رهبران یا رهبر. بود ــ انگلستان1215 کارتاي ماگنا متفاوت
 بود مردمی جنبشی. جوئی انتقام حس کمترین با و تر مدرن شيوه به بود موجود وضع ادامه. ماند خودش

 و حيثيت نظر از چه که مشروطه اول مجلس. نداشت آن بر انحصاري مالکيت دعوي گروهی هيچ که
 قول به آن در و پرداخت قانونگزاري به بيشتر نيافت ییهمتا ایران در دیگر انتلکتوئل، توانائی چه

 تدوین در مجلس آن که امتيازي حتا. دادند می آجيل نه و گرفتند می آجيل نه الممالک مستوفی مشهور
 از چيزي داد روسيه امپراتوري و دربار به گرم پشت هانخوا مشروعه به فشار، زیر اساسی، قانون متمم
 . کاهد نمی کارکردند چشمداشت روز بی و شب که ينفر یس بيست آن بزرگ حق

 بجاي خواهان مشروطه. شد غرق خون در درگرفت دوم مجلس بستن توپ به از پس که کارزاري
 به خود که داشتند وکارسر شاه محمدعلی جنگجوي دربار با شاه مظفرالدین سازش اهل دربار

 و سطحی دیدن سپيد و سياه عادت به ما. نددبو کرده کمک اش طلبی استبداد و جنگجوئی
. کنيم می فراموش اند آورده سر کشور بر که ییها بتيمص در را خود قهرمانان نقش مان مغرضانه
 به ها آن از آغاز رد او و دادند می شاه مادر به را ها نسبت ترین زشت که «مبارزي» هاي روزنامه

 فصل نخستين که شاه، کالسگه به حيدرعمواغلی انداختن بمب و کرد می شکایت ناتوان دادگستري
 که بودند خواهی مشروطه پيکار بزرگ انحرافات از اي پاره نوشت، را چریکی مبارزات بار مصيبت تاریخ
 . دادند ميدان سو هردو در ها گرایش و عناصر ترین افراطی به

 هاي گروه نه کردند تعيين را پيکار نتيجه عشایري سواران و مسلح هاي دسته دوم شروطهم در
 و انتخابات قانون «دمکراتيک اصالح» از پس مجلس. متوسط طبقه نشينان بست و تظاهرکنندگان

 با و بود افتاده عشایر سران و داران نيزم دست در ،يرأ یک مرد هر سود به اصنافی نظام وانهادن
 آن برانگيزنده نيروي سردمداران، شخصی منافع و فشار هاي گروه اش، مردمی خصلت شدن ضعيف

 «صاحبان» دوم مشروطه. شدند اصلی جنبان سلسله که خارجی بازیگر هاي دست اضافه به ــ بودند می
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 يها انجمن اعضاي و مجاهدان از. نهادند نمی گردن اي قاعده هيچ به دیگر که کرد پيدا بستانکارانی و
 را خود مشروطه کدام هر بهبهانی چون ییآخوندها و عشایري فرماندهان تا خودسر و مانند قارچ
 . فهميدند می و داشتند می

 گروه پائين کيفيت به توجه با برکند جا از خواست می اول مشروطه که کسانی رسيدن قدرت به اما
. اند داده جلوه شعاري آزادیخواهان هک باشد ناپسندي آن به نيست معلوم انقالب؛ و مجلس تازه رهبري
 که بود مجلسی مخالف شاه محمدعلی پادشاهی در اش صدراعظمی دوره نخستين در السلطان امين

 نشده کشته عمواغلی بمب به اگر احمدشاهناصرالملک ـ  سلطنت نيابت در اما. ختيانگ یبرنم احترامی
 تا را کشور زمام که ناتوانانی همه از حتماالًا( مشروطه دوران بدفرجام هاي ترور از دیگر یکی) بود

 کمک مشروطه برقراري به توانست می بيشتر ــ ماهی سه دو کدام هر ــ گرفتند دست در سپه سردار
 نه دیزرائلی، تعبير در کار محافظه ــ خود کارانه محافظه هواي و حال در تا مشروطه انقالب. کند

 طلبانه فرصت آنارشيسم و چپ کودکانه رادیکاليسم به که یگامهن. بود پيروز کرد می سير ــ بازرگان
 . زنند می دم آن از که افتاد شکستی به افتاد مشروطه پدید نو کاران یاسيس

 نظر به. آن پيروزي از برخی و گویند می مشروطه شکست از نظران صاحب از برخی 
 دهان در حلوا عين بلندش هاي آرمان بعد، صدسال بود، شده پيروز مشروطه اگر آید می
  خورد؟ شکست یا شد پيروز مشروطه سرانجام اما این وجود با. گشت نمی

. میيبگو سخن مشروطه نسبی پيروزي و خواهان مشروطه شکست از است همایون ـ بهتر
 هاي دست در را چاره یا درگذشتند کشور و مردم از نوميدي و شخصی ناکامی در یا خواهان مشروطه
 با خواهی مشروطه ولی. داشت می را خود تصورات مشروطه از که جستند سپه ـ رضاشاه سردار نيرومند
 و دولت ـ ملت یک تشکيل براي آنان عملی هاي طرح و ها آرمان. نرفت ميان از رهبرانش و سران

 به ـ جمکرانی ییکربال سراپا رژیم یک در حتا ،یطیشرا هر در است صدسال اروپا به ایران رساندن
 که گفت سخن جنبشی شکست از توان می چگونه. شود می دنبال گوناگون هاي سرعت و ها صورت
  است؟ زنده هنوز صدسال از پس بلندش هاي آرمان

 رضاشاه اینکه یعنی. اید گفته رضاشاه برآمدن باره در تاریخی ییجا به کجای از شما 
. رسيد یم خود هاي هدف به مشروطه انقالب تا آمد می مشروطه از پيش بایست می

 یک ظهور براي نيز روزگار البته و بود، مشروطه شکست رضاشاه، پيدایی باعث ظاهراً
 آتاتورک ما همسایه کشور در زمان همان   در چنانکه. داشت آمادگی قوي دولتمرد
 اگر و بود مشروطه از پيش شما نظر از رضاشاه برآمدن مناسب زمان چرا اما. کرد ظهور
  بيفتد؟ اتفاق توانست می چيزي هچ بود آمده زمان آن در

 دادن نشان و دریافتن تاریخ، نوشتن کليد که اند گفته. است تاریخی هاي اگر مقوله از همایون ـ این
 تاریخ لحظه آن مرد تردید بی رضاشاه. باشد دیگري گونه به توانست می ها رویداد که است معنی این
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 آنچه به مشروطه انقالب که بود می قرار اگر ولی. يمنداشت او از بهتر و او جز کس چيه و بود ایران
 از تنها که بود می الزم آن از پيش ها زیرساخت آماده کردن و ساختارسازي دوره یک برسد خواست می

 دوران یک از پس ها عثمانی. است بوده چنين ترکيه، همان   حتا دیگري، کشور هر در. برآمد رضاشاه
 تر کامياب بسيار نمونه که تنظيمات دوران بيشتر و سال پنجاه و ندنيروم دولت ساختن چهارصدساله
 الزم را آتاتورک تازه بود، ها زمان همان   شاه نیناصرالد نمایشی و شده سقط و کاره نيمه اصالحات
 با ــ سازد فراهم را ترکيه نوین دمکراسی مقدمات نوین دیکتاتوري یک گذاري پایه با که داشتند

 سودي هيچ من «اگر» آن. داشت نهادسازي به که توجهی و اش انقالبی اجتماعی و سياسی اصالحات
 . باشد داشته تواند نمی تاریخ کردن روشن جز

 تغيير خواستار و داشت اصالح داعيه نداشت، قدرت داعيه مشروطه دوره روشنفکري 
 رانای 1320از بعد روشنفکري. شد پيروز شيوب کم هم همين براي. بود اوضاع بنيادي

 از بلکه نرسيد قدرت به تنها نه ولی. بود قدرت کسب پی در گشایی راه و تفکر يجا به
 از ایران روشنفکري که شد باعث عواملی چه. شد پرتاب بيرون به نيز قدرت حواشی
  کند؟ مکان نقل طلبی قدرت داعيه به مملکت اصالح داعيه

 به رسيدن وسوسه در پيوسته روشنفکر. دآم نمی بدشان قدرت از هم مشروطه همایون ـ روشنفکران
 قدرت اما. سازد می نيرومند را قدرت بویه که آورد می اقتداري خود با ها ایده ريتأث و نفوذ. است قدرت

 وارونگی گذشته صدساله در ایران روشنفکري تر بزرگ بسيار بخش مشکل چه؟ براي و بها چه به
 انقالب دوران روشنفکران به آنچه. است بوده اخالقی ورشکستگی و زمان، از ماندن واپس ها، اولویت

 اروپاي تجدد و توسعه سپهر در بودنشان جاگير بخشيد را شان اخالقی و سياسی قدرت مشروطه
 طور به رضاشاه از پس روشنفکران. است بوده توسعه ترین کامياب و تجدد تنها که بود باختري

 به رسيدن براي کمرشکن تالش) زمان ضرورت فبرخال و افتادند بيرون سپهر آن از روزافزون
 روي ــ کردند حرکت( است کرده گذشته ساله چند و چهل در جنوبی کره چنانکه ها، ترین پيشرفته
 و اخالقی بينوائی در ها آن. خواه ترقی ليبرال دمکراسی بجاي گرائی، اسالم و لنينيسم به آوردن

 خویش، نفی چه اگر جا، هر تا هم برخاست، تجدد و وسعهت سپهر از آمدن بيرون از که خود، انتلکتوئل
 برساند، آن هاي نوید به را مشروطه انقالب خواست می که را ایران روشنفکري دیگر بخش هم و رفتند

 روشنفکري جریان سرتاسر تا. ساختند ویرانگر هاي مصالحه از ناگزیر و بهره بی خود حياتی پشتيبانی از
 . سوخت ها نسل و ها سده شرمساري مایه انقالبی آتش در خشک و تر  از ایران

 روشنفکر از تر پرمایه و تر صادق تر، جدي مشروطه روشنفکري رسد می نظر به 
 ميانمایگی دارد، ميل پيشرفت سمت به تاریخ سير اینکه به توجه با. بود بعد هاي دوران

  دارد؟ مفهومی چه بعد هاي دوره روشنفکران یماندگ واپس و

  الهـصدس این در چنانکه ــ است انداز دست و خم و پيچ پر مسير در و خرچنگی تاریخ، ن ـ سيرهمایو
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 سال ها صد گاه که  هست اي جامعه هر در پيشرفت زیرین جریان یک ولی. ایم دیده خودمان گذشته
 رینزی جریان که آن است مشروطه انقالب پيروزي یک. رديفروگ را جامعه و بياید رو به تا کشد می

 یادآور بسيار که موقعيتی در اکنون و فروگرفت را جامعه و یافت فرصت گاه گاه که آورد پدید پرقوتی
 و بخش الهام بود، خواهد کننده نييتع که متفاوت پاک ابعادي با است، مشروطه انقالب از پيش دوران
.( آموزشگر هزار ویستد و ونيليم کی قلم کی) است ایران یونيليم ستيب ده متوسط طبقه دهنده نيرو

 علم نادان مقوله در را رضاشاه از پس هاي نسل روشنفکران بزرگ بخش در ميانمایگی و یماندگ واپس
 هاي اندیشه ريتأث زیر سخت شمار، اندک روشنفکران آن، از پيش. کرد بررسی باید می افتاده دست به

 از پس ایرانی روشنفکري. راندند می پيش بود، نيفتاده تردید به خود درباره که اروپائی خواهانه ترقی
 غوغاساالري نوعی) کرد می عمل کيفی برآمدن و بهبود زیان به اش کمی افزایش که رضاشاه

لنينيست ـ  ارتجاع و فاشيستی توحش دچار( عمومی زرنگی و يانداز هم پشت طبع باب روشنفکري
 در و بود برخاسته خویش برضد که شد اروپائی در فرانسوي ساختارشکن پسامدرنيسم و استالينيستی

 بيستم سده در آن از پس هاي دهه فلج و چهل و سی وحشتناک هاي دهه جنایات تا خودویرانگریش
 . رفت

 و آزادي يسو به جهان سير الدن، بن و اسالمی جمهوري و عراق همه با و برلين دیوار از پس امروز
 جزیره در ما. شود می جاگير سپهر آن در دیگر ارب ایرانی روشنفکري و است شده گرفته سر از پيشرفت

 در را انسان سرنوشت مگر ــ داشت نخواهيم سرنوشتی آزادي و پيشرفت جز و بریم نمی بسر تنها
 آن هاي شن از را آینده و زنند رقم ــ اروپائی هاي شهر حومه در چه اگر ــ یسوم جهان هاي زاغه

 . آورند بدر دسالهصيس و هزار چاه آن ژرفاي و معروف صحراي

 شد فرما حکم ایران بر اي سابقه بی ومرج هرج 1299 کودتاي تا مشروطه انقالب از پس .
 هر در و گردید تکرار مرداد 28 کودتاي تا نيز رضاشاه سقوط از پس ومرج هرج همين

 این آیا. رفت شدن پاره پاره حتا و محلی متعدد هاي حکومت سمت به ایران دوره دو
 افتد؟ می ومرج هرج به ایران نماید می چهره شيوب کم آزادي هرگاه که است تصادفی

 مزاج با آزادي که دارند اعتقاد برخی علت همين به درست اما باشد بدبينانه شاید
  چيست؟ شما نظر ندارد؟ چندانی سازگاري ایرانيان

 را سال پنجاه و صد انایر مرداد 28 از پس تا. بود ترین مهم خارجی، عامل دوره دو هر همایون ـ در
 گردن که برد بسر بيگانگانی فرمان زیر عمالً ــ مصدق دوران و رضاشاهی هاي سال استثناي با ــ

 احتمال از که ماست هاي تناقض از دیگر یکی این. شد می خم دربرابرشان یآسان به ایرانيان از بسياري
 28 از پس آنکه با. آئيم می کنار یسانآ به آن واقعيت با ولی شویم می برآشفته سخت خارجی مداخله
 استراتژیک اتحاد یک در ما. نرسيد ها دوره آن يپا به هرگز گرفت، باال ایران در امریکا دست مرداد
  در انگشتی روز هر سال پنجاه و دـص آن سـانگلي و روس مانند انيکائیآمر ولی بودیم امریکا با نابرابر
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 . کردند نمی کشور از اي گوشه

 هاي کشور همه نیا از کمتر ما مزاج به آزادي که گفت توان نمی ایرانی جامعه سياسی ضعف مهه با
 از گریز هاي گرایش. سازد می پيوستند دمکراسی کاروان به گذشته سال سی بيست در که یسوم جهان
 زده دامن درونی نارضائی عوامل از استفاده با همسایه بزرگ هاي قدرت سوي از ها دوره آن در مرکز
 تهدید را ما بتواند که عراقی حتا نه داریم ابرقدرت همسایه نه دیگر ما گذشته سده نود دهه از. شد می
 ایستادن استوار با را آن پاسخ باید می و است درون در اکنون مرکز از گریز هاي گرایش گرانيگاه. کند
 پایه بر باید می و شناسد می المللی بين جامعه که است اي یکپارچه ایران منظورم. داد ایران واقعيت بر

 یک چهارچوب در بشود را چه هر که شود اداره آن پيوست هاي ميثاق و بشر حقوق جهانی اعالميه
 سياسی حقوق. است آن پاي در نيز ایران دولت امضاي و دارد دربر خواست بشود ملت یک کشور
 جلو که هستند ایران مردم از یتیاکثر و هاست واقعيت این از بيرون بحثی ها مليت حق و اقوام
 نباید ایران در دمکراسی آینده از نگرانی هيچ ما. بگيرند را گونه نیا از ییها دادن امتياز و ها روي زیاده
 هاي لحظه ترین بد در اسرائيلی افسران کالم هيتک به رژیم، این زیر در ما کنونی موقعيت. باشيم داشته
 است، ناپذیر شکست هاي روحيه چنان داریم کم آنچه.« تنيس جدي ولی است آور یاس» جنگ،

 . باید می که يا اندازه به

 مشروطه نام قضا از شده ليتشک کشور از خارج در اخير هاي سال در که احزابی از یکی 
( ایران مشروطه حزب) خواه مشروطه حزب این. است مشروطه یادآور و دارد خود با را
 همراه سلطنت با همواره را مشروطه. باشد شدهمتولد رهنگامید رسد می نظر به
 گفتيم می و بود سلطنتی حکومت زمان آن. برافتاد پيش سال سی نزدیک که کردند می

 و مشروطه را سلطنت که بود همين نيز مشروطه انقالب اساس و سلطنتی، مشروطه
 شروطهم حزب است، شده پا به جمهوري و برافتاده سلطنت که اینک اما. کند قانونمند

  باشد؟ داشته تواند می معنایی چه

 کند قانونی را پادشاهی حکومت خواست می و نبود ایران مشروط انقالب مشروطيت همایون ـ انقالب
در  را مشروطيت. بود نمی شرط و قيد بی سراسر دیگري دیکتاتوري هر مانند حال بهر که مشروط نه

 دمکراسی حکومت، دادن سازمان در ایران وطهمشر حزب. بودند گرفته constitutionalism برابر
 قانونی و پارلمانی جمهوري با تفاوتی هيچ ماهيت در که خواهد می آن پادشاهی شکل در را پارلمانی
 کردن مدرن ایران مشروطه حزب آرمان. است حکومت شکل از تر مهم و تر باال بسيار مسئله اما. ندارد
 و تجدد انقالب ناتمام پروژه بردن پيش و ؛باهم ههم است، ایران سياست و فرهنگ و جامعه

 ما. است شده خرابکاري و انحراف گونه همه دچار گذشته صدساله در که است ایران روشنگري
 صدسال از پس. دهيم ادامه حکومت شکل به را مشروطه جنبش کاستن فرو صدساله اشتباه باید نمی
 . آید شناخته ایران تاریخ هاي رویداد ترین سربلند و ترین مهم از یکی ابعاد و معانی که دارد آن جاي
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 صدسال در ایران مشروطيت و هستيد بنيانگذارش شما که ایران مشروطه حزب ميان 
 دنبال را مشروطيت هاي خواست همان   مشروطه حزب آیا است؟ برقرار نسبتی چه پيش
  کند؟ می

 توانيم می و دانيم می ها چيز بسيار و میا آمده شيپ دنيا با و خودمان است صدسال حال بهر همایون ـ ما
 خواهان مشروطه آنچه از بسياري. بود بيرون مشروطه شهيخردپ و کار محافظه انقالبيان حوصله از که
. است افتاده پا پيش بود می آرزویشان که ییها رساختیز. است آمده به دست امروز خواستند می روز آن

 است؛ واالئی پویش است مدرنيته تکاپوي در تعریف بر بنا هک خواه مشروطه یک امروزي آرمان
 بتوان که ییجا به رسيدن دارد؛ نيز را جهانی مسئوليت خود در که انسانيت هاي رده ترین باال به پيوستن

 حزب در ما چشم کی. برآورد دستی است آورده پيش مدرنيته که آسائی کوه مسائل گشودن در
 انسانی فرد ما، تنها و ما که یهنگام ــ نگرد می پيش سده شش وپنج تسيب به همواره ایران مشروطه

 . دانستيم می بدي بر نيکی نيروهاي کيهانی پيروزي مسئول را

  سی بی بی

 2006 اوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اول بخش تجدد با کشاکش صدسال به نگاهی
 

 انخدایگ و پيشوا سزاریم، روشنراي، استبداد و نوگري انقالب
 فربهی خونين ساله هشتـ  انقالب ساعت در توخالی هاي سال
 

 رایزنان از یکی و سياسی متفکر نگار، روزنامه نویسنده، همایون، داریوشـ  مهري حسين
 در «تجدد با کشاکش صدسال» عنوان زیر اند کرده منتشر اثري اخيراً ایران، مشروطه حزب
 . صفحه 450 از بيش
 که نکاتی بسيار و ها دشواري و مفاهيم و معانی و ها سوژه ها، کتهن از است سرشار اثر این

 از انبوهی در ها سوژه از انبوهی. گریبانيم به دست ها آن با ما انقالب، از پس خاصه امروزه،
 . ایران معاصر تاریخ و گذشته تاریخ رویدادهاي

 ،آغازشده داور اکبر یعل و زاده تقی حسن یاد به که کتاب پيشگفتار در همایون داریوش آقاي
 تقریباً) گذشته ساله یازده هاي نوشته اي پاره بازنویسی و گردآوري از حاضر کتاب: نویسند می
 بازنویسی از دیگر، نگاهی در که نيست اي نوشته) است آمده فراهم( «نيمروز» در همه

 و گذشته وچندساله يستب هاي اندیشه دنبال(. دارد زمان «آخر سخن» و بگریزد؛
. بيندازد ایران وضعيت یا موقعيت بر توانسته می من دیدگان که است نگاهی ترین گسترده
 چرا کجاست؟ ما گرفتاري: من هميشگی هاي پرسش به است ییها پاسخ است، پاسخی
 آن ایم توانسته چگونه تر بد آن از گيریم؟ بهره خود هاي فرصت و ها توانائی از ایم نتوانسته
  ؟یمدرآور خود زیان به را ها فرصت

 متوسط طبقه و روشنفکران: نویسند می همایون داریوش آقاي مقدمه از دیگري بخش در
 ،هزارساله چيره فرهنگ( اميد. م اصطالح) نهتوي به که بيابند را آن شهامت باید می ایران
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 سال 1400 تر نزدیک تاریخی غار و کهف اصحاب غار و افالطون غار از) ییغارها ژرفاي به
 ما مردم. بزنند مسئله قلب به و بروند است، گرفتار آن در ما نازیباي تنگ جهان که (پيش
 شيوه با ظهور؛ انتظار و شهادت و دعا کتاب و يازنذرون و زیارت منطق با که دریابند باید می
 و تناقض در زیستن با آگاهانه؛ اراده بجاي غيبی امداد گذاشتن و سطحی، و سرسري تفکر
 که است همين است؛ همين روزگارشان اخالق، و دانش و شعور قلمرو از بيرون امور به باور
 اي پاره در بعد و. نياورد هایشان سفر به را نان لقمه دیگر هم نفت که زمانی تا. است بوده
 جامعه باززائی در آن مرکزي جاي و مشروطيت جنبش: گویند می پيشگفتارشان از دیگر
( پروژه) طرح کردن دنبال ضرورت و است؛ گرفته خود به مرا ذهن دیرباز از که ایرانی

 اصلی درونمایه برسيم، خواهان مشروطه آرزوي پيشرفته کشورهاي به تا ،یخواه مشروطه
 . سازد می تر بهنگام مشروطه انقالب سالروز صدمين در را آن انتشار که است کتاب این
 

 شما بر درود اروپا، در همایون داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين  

  شما بر همایون ـ درود

 منتشر که اثري این براي شما به گویم می تبریک همایون، آقايـ  مهري حسين 
 دقيقه 20 از بيش شاید ها سوژه خود یادآوري که. ها سوژه از انبوهی دربرگيرنده. کردید
 . باشد داشته الزم وقت

 . سپاسگزارم همایون ـ خيلی

 و ها پرسش این کهکشان به پرداخت که مایيدبفر همایون آقايـ  مهري حسين 
 این آوري فراهم و کتاب این نگارش از شما دقيق انگيزه داشت؟ اي انگيزه چه ها سوژه
  بوده؟ چه کتاب

 در ما که بستی بن این از آمدن بيرون و رفت برون به بيشتر، یا من ساله چهل یمشغول دلهمایون ـ 
. واقع در است اندیشه بست بن بست، بن این. یما گرفتارشده آن در است سال هشتصد بگویم باید حدود

 با چه رسيد، پایان به فراي پروفسور قول به ایران تاریخ زرین عصر از پس گذشته، ساله هشتصد از ما
 و غُز بيابانگرد حمالت چه و ملت این روي بر بستند را نوآوري و اندیشه درهاي که روحانيت چيرگی
 در بود، اندیشه و فرهنگ جهانی مرکز وقت آن که کردند پاره ایران فالت در را تمدن رشته که مغول
 خودمان به تکانی ما مشروطه انقالب در پيش صدسال. ایم زده درجا طور ينهم ما سال هشتصد این

 انقالب در و بود فرجام بی ماند، ناقص هم آمدن بيرون این ولی آمدیم بيرون بست بن آن از و دادیم
 من. شد خفه زیاد مقدار به برد می عقب طور همين را ملت این است سال 28 که حکومتی و اسالمی

 این در است الزم تاریخی بررسی یک هم که رسيد نظرم به و کجاست ما مشکل ببينم خواستم می
 ما معاصر تاریخویژه  به .است فرهنگی مشکل ما عمده مشکل. ما فرهنگ در بازاندیشی یک هم و کار
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 همه در حقيقتاً که فرهنگی این به هم و ما، آینده و امروز سرنوشت به است مربوط ياربس که
 این. ملت آینده براي بياندیشيم نویی طرح یک و بياندازیم نگاهی دوباره است ما ملی هاي بدبختی
 اميدوارم و فرهنگ، و تاریخ در بازاندیشی آن براي نو، طرح آن به رسيدن براي است تالشی کتاب

 و رود می بشمار سياست و فرهنگ اصلی زمينه تاریخ من نظر به. زمينه این در ببخشد تأثيري ختصرم
 با گذشته صدسال این بررسی به را کتاب این اول بخش. تاریخی درست بررسی دارد اهميت خيلی
 بررسی به کتاب سوم فصل و دادم اختصاص و ام کرده شروع تازه نظرگاه یک از تازه، نگاه یک
 . است پرداخته هنگیفر

 چه به اول فصل در مشروطه انقالب شناسی باز در همایون، آقايـ  مهري حسين 
  اید؟ رسيده اي نتيجه

 و حزبی نگرش اینکه براي. رود می بشمار تاریخ این بخش ترین بدفهميده مشروطه همایون ـ انقالب
 را تاریخ بخواهيم اگر واقعاً ماـ  ميالدي 40 دهه از و شمسی 20 دهه از که انقالب این به سياسی
 در. بگيریم نظر در را ميالدي و کنار بگذاریم را ها حرف این و قمري و شمسی باید بکنيم بررسی

 تاریخ کردیم شروع 20 دهه ازـ  کنند می پيدا معنی ها دهه و ها سال که است ميالدي شماري گاه
 و ستارخان تبریز، قيام مشروطيت، فرمان به فروکاستيم را انقالب این و کردن تجربه را مشروطه
 و مصدق به رسيدیم تا مشروطه پایان تا رضاشاه استبداد هم بعد. رفت شد تمام و تهران فتح باقرخان،
 این تاریخ. بود همين تاریخ. شد تمام... استبداد دوباره هم بعد مرداد، 28 هم بعد خواهی، آزادي دوباره

 . ردیمک نگاه صورت این به ما را صدسال

 تبدیل ایران اینکه براي مختلف هاي زمينه در است بوده ملی تالش ما گذشته صدسال حقيقتاً ولی
 در گذاشتن گام و بکنيم پيدا ایرانی هویت یک و امروزي معنی به کشور و ملتـ  دولت یک به بشود
 واقعی نقالبا یک شاهد شعر در حتی شود، می یروروز یکل به ما فرهنگ. نو زندگی هاي عرصه همه

 کوتاه، داستان رمان، پارسی، شعر هزارساله و العاده فوق تسلط با ایران به آید می نو شعر. هستيم
 که اداري دستگاه یک و... ییوسطا قرون مدنی جامعه نه و امروزي مدنی جامعه نامه، زندگی نمایشنامه،

 یکل به مطالب این. است مشروطه قالبان از ناشی همه ها ینا... و بکند برقرار کشور در را نظم بتواند
 بررسی را مشروطه انقالب فکري مبانی که آدميت هاي کتاب مانند استثناهایی جز به شد گرفته ندیده
 به بازنگري همين با را کتاب اول من. نپرداخت بعدي کارهاي به کسی آن از بعد ولی. است کرده

 مشروطه انقالب از بعد دوره من نظر به چون. دمکر آغاز یطورکل به مشروطه دوران و مشروطه انقالب
 الزم هاي زیرساخت و شد پيشرفتی خاصی هاي زمينه در ولی 1911 سال در مشروطه شکست و
 . شد بررسی اسالمی انقالب تا مشروطه دوران هاي یوکاست کم البته. آمد وجود به

 مردم ردنک ملت به مشروطيت جنبش یا انقالب آیا همایون، آقايـ  مهري حسين 
 . مشروطيت عصر تا نداشته وجود دولتـ  ملت که گویند می برخی چون داد؟ یاري ایران
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 ها چينی اول البته که. کردیم تجربه ایران در اسالم از پيش بار اول ما را دولتـ  ملت همایون ـ بله،
 و معين هايمرز با مردمی یعنی ملت چون. کشيدند هم دیوار حتی و ساختند ملتـ  دولت که بودند
 هم دیوار حتی و کردند ها چينی اول البته را کار این و باشد حکمروا آن در قانون یک که معين دولت
 شمالش در که داشتيم مرزهایی ساسانی دوره در. کرد را کار این ایران بعد کشيدند کشورشان دور
 بين از این البته بعد. ها ومیر با بود مشخص خيلی مرز و بودند بناکرده هایی ستون غرب در بود، دیوار
. شدیم می شناخته ما ها سلسله با و. بود ملتـ  دولت عنوان به ایران پایان عنوان به اسالمی دوره و رفت
 بود پادشاهی سلسله بيشتر صفوي دوران ویژگی خب ولی برگشت این زیادي حدود تا صفوي دوره در
 معنی به بار اولين براي. خرافات زور به عدب و شد می حفظ و تحميل شمشير با که رسمی مذهب و

 در است هفدهمی سده پدیده یک دولتـ  ملت چون ،طرف ینا بهـ  اروپایی هفدهم سده ازـ  امروزي
 واقع در و مشروطه از بعد آن. اخير هاي سده در است بوده جهان هاي دوره ترین پيشرفته خب که اروپا
 اهل عنوان به را خودشان کردم عرض که طور همان ها یرانیا. آمد وجود به ایران در رضاشاه دست به

 درست طرف ینا به مشروطه دوره از ایرانی هویت این. کردند می معرفی... و خراسان و قزوین مملکت
 . هستيم آن داراي ما که است

 آیا. یادکردید نخست فصل در روشنراي استبداد از همایون، آقايـ  مهري حسين 
  است؟ رضاشاه حکومتی چهارچوبه نظورتانم روشنراي استبداد

 در که است ليبرال اندیشه نماینده ترین بزرگ از یکی که ولتر بار اول را روشنراي همایون ـ استبداد
 با ها مدت ولتر که دانيد می. بزرگ ترین کا و يرپترکب حکومت توصيف در. برد بکار او هجدهم سده
. بود روسيه امپراتور دو این ستایندگان از و برد بسر او دربار در ها مدت و داشت مراوده ترین کا

 جامعه یک زور به و گذارد می کشور بردن پيش در را خودش نيروي که بود اي خودکامه منظورش
 با بزرگ ترین کا و يرپترکب. رساند می( هجدمی قرن آن روز) امروز جهان به را ییوسطا قرون مانده عقب
. برد بکار آميزي ستایش صورت به را اصطالح این ولتر و. کردند را کار نای مالیم چندان نه هاي روش

 استبداد ولی( منور استبداد آن روزها اصطالح به) ام گذاشته enlightened کلمه مقابل در را روشنرایی
 که گویيم می وقتی ما مثالً. دهد می معنی روشنرائی ضمناً انگليسی در کلمه این. ندارد معنی روشنگر

. نيست روشنگرانه شخصی سود از ما منظور enlightened interest یا روشنرایانه شخصی دسو
 را روشنراي استبداد این حال هر به. بکند نگاه تر دور بينی حدود از که است شخصی سود آن ما منظور

ـ  سالی 15ـ  طوالنی نسبتاً مدت یک. داشتيم را دوره این ما رضاشاه با بله که بردم بکار معنا این به
 و اجتماعی و اقتصادي هاي پيشرفت با خب ولی استبدادي هاي شيوه با کرد را کار این رضاشاه
 . گرفت می انجام کشورسازي و سازي ملت

 شخص، کدام ایران، تاریخ در سزاریسم از منظورتان همایون، آقايـ  مهري حسين 
  است؟ پدیده یا رویداد کدام و شخصيت کدام
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 طی در که بود مصدق داشت را جاي ترین باال ایران سياست در که کسی رضاشاه از همایون ـ بعد
 رضاشاه خود از سزاریسم. بود ملی بالمنازع رهبر و داشت تسلط سياسی بحث بر ساله 10 دوره یک
 اليگارشی دمکراسی به سزار ژول. رُم سزار ژول به گردانند یبرم را سزاریسم نگاران تاریخ. شد البته

 این بر سنت دیرباز از که کوم روبی نام به بود رُم جنوب در کوچکی رودخانه یک. داد پایان رُم اشرافی
 سزار. بشوند رُم وارد و بگذرند رود این از سالح با توانستند نمی ها جنگ از بازگشت در سپاهيان که بود
 مورد در واژه این و بار اول در رسيد امپراتور مقام به عمومی هلهله ميان در و شد رُم وارد سپاهيانش با

. گرفتم اشپنگلر از را اصطالح این من البته. آمد سزاریسم اصطالح این وقت آن از و رفت بکار سزار
 و بود کرده ترجمه را این شاهکار دکتر. نه یا رفته می بکار اصطالح این هم او از قبل دانم نمی البته
 هم بناپارتيسم به بناپارت ناپلئون دوره از اصطالح این البته بعداً. گرفتم آنجا از را اصطالح این من

 بر عمومی پشتيبانی روي اش، برادرزاده ناپلئون لوئی هم و بناپارت ناپلئون هم چون. است شده اطالق
 ها آن از مردم هم مدتی تا و گرفتند قرار انتخابات و مجلس و اساسی قانون و قانونی نهادهاي فراز

 فرهمندي با شخصيت یک یعنی. بناپارتيسم یا سزاریسم گویند می را پدیده ینا. کردند می پشتيبانی
 ختم دیکتاتوري به هم معموالً و عمومی افکار پشتيبانی به گيرد می قرار ها نهاد و قانون فراز بر خودش

 هم و مصدق هم و داشت مدتی رضاشاه هم وضع این ایران در. نشود ختم فاجعه به اگر شود می
 هاي داللت پيشوا که نکردند توجه و هيتلر مثل شد خوانده پيشوا اصالً که مصدق. اهش محمدرضا

 که بود اي دوره این. دادند شاه محمدرضا به اواخر این که بود لقبی هم خدایگان. ندارد خوبی
 کارهاي مصدق هم و پهلوي پادشاه دو چون کردند، که کارهایی البته و مقام دليل به ها شخصيت

 . ها آن به شد داده اصطالح به ها لقب این بودند، پشتيبانشان و طرفدار مردم مدتی و کردند دزیا مثبت

 اراده چه اسالم به مشروطه از متوسط طبقه مهاجرت از همایون، آقايـ  مهري حسين 
  کردید؟

 که ایران متوسط طبقه که بودیم این شاهد ما ميالدي، 70 و 60/  شمسی، 40 هاي دهه همایون ـ در
 و توسعه هاي ایده حامل و بعدي، هاي دهه نوسازي چه و انقالب چه بود، مشروطه دوره ساخته

 اصيل هاي ارزش و اسالم به و ها ایده این از برگرداند روي روزافزونیطور  به این بود، ترقی و پيشرفت
 جهان و سوسياليستـ  مذهبی نویسنده چند حال هر به( کنم عرض چه که) اندیشمند چند کرد روي
 . ها این روي داشت تأثير خيلی خمينی و بودند مبشرش گرا، سوم

 است؟ احمد آل منظورتانـ  مهري حسين  

 حاال و ندارد، ضرورتی ها آن به اشاره که بودند دیگر نفر چند... شریعتی احمد، آل همایون ـ بله،
 انقالب از بعد نوشت نهزمي این در هم زیادي هاي کتاب که( شایگان داریوش دکتر آقاي) شان یکی

 دکتر که هایی کتاب. ماندند پابرجا بقيه ولی نوشت خودش نظرات رد در دیگري هاي کتاب و برگشت
 در نوشت انقالب از پيش زمينه این در که هایی کتاب ولی هستند ارزشی با آثار است نوشته شایگان
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 اسالم به بازگشت در را خودش ياسیس هاي ناکامی پاسخ متوسط طبقه این. نبودند اثر بی گمراهی این
 پادشاهان طرف از بود، پهلوي پادشاهان ساخته زیاد مقدار به که متوسطی طبقه ولی. کرد جستجو

 که تأثيري توانست نمی و یافت نمی را خودش استعدادهاي بروز اجازه و شد نمی گرفته بازي به تنها نه
 را انتقامش و محمدرضاشاه، طرف ازویژه  به شد می تحقير حتی بلکه ببخشد، کشورش سياست به باید
. خمينی عباي زیر روزافزونی طور به ،1342 خرداد 15 از/  شصت دهه از رفت که کشيد صورت این به
 انقالب پيروزي در پادشاهی رژیم سهم فقط که داشت انقالب پيروزي در بزرگی بسيار بسيار سهم این
 . رسد می آن يپا به

 ها این. فربهی خونين ساله هشت و توخالی هاي سال همایون، آقايـ  مهري حسين 
  چيست؟ به اشاره

 پيشرفت خيلی ما اینکه براي. است انقالب از پيش دوران منظورم توخالی، هاي همایون ـ سال
 تلنگر یک به و بود پوشالی دستگاه و نظام تمام و کشور شد، داده نشان چنانکه ولی کردیم می

 از پيش فرانسه به که گرفتم کتابی یک از را توخالی هاي سال عنوان این من. رفت بين از و فروپاشيد
 و بود نيرومندي کشور یک حقيقتاً کشور این که. ميالدي 30 دهه فرانسه. پرداخته جهانی دوم جنگ
 راست و چپ بين که اي العاده فوق شکاف و رنجوري آن سبب به ولی نداشت آلمان از کمی دست هيچ

 آن را این. هست هم هنوز بقایایش و داشتيم انقالب از پيش ایران در را نظيرش که بود فتادها فرانسه
 دوران به شود می مربوط فربهی خونين ساله هشت. توخالی هاي سال بود گذاشته را اسمش نویسنده

 قالبان ایدئولوژي یکل به که بود ها سال آن در چون. اسالمی انقالب ایدئولوژیک شکست و رفسنجانی
 همه... و اسالمی حکومت اسالمی، اقتصاد ولی نگهداشتند، را اش شرعی ظاهر البته کنار، گذاشتند را

 واقع در انقالب که جهت این از بود مهمی خيلی دوره. نيست عملی دیدند چون کنار گذاشتند را ها این
 براي سخنی اسالم. ندارد کشور اداره براي سخنی که شد آشکار انقالبيان خود بر انقالب. یافت پایان
 اداره به که آنجا در ولی خورد می البته کنند می ها این که کارهایی همين بدرد اسالم. ندارد کشور اداره
 را اي جامعه هيچ نتوانسته وقت يچه اسالم. است عاجز اسالم شود می مربوط امروزه معناي به کشور
 . غيراسالمی يشوب کم داشتند هایی حکومت اسالمی هاي جامعه تمام. بکند اداره

 همایون؟ آقاي است بوده چه اسالمی تمدن پسـ  مهري حسين  

 دليل این به که بينيد می شما را اسالمی تمدن تازه و. اسالمی حکومت با دارد فرق همایون ـ تمدن
 ایران، در خب ولی کرد ظهور تمدن این بودند مسلمان که کشورهایی در که اسالمی تمدن گویند می

 اسالمی عنصر حقيقتاً. است دیگري بحث یک آن. است ایران مالِ اسالمی تمدن این درصد هشتاد
 اسالمی تمدن هيچ که اآلن. خسروانی عنصر اصطالح به یا یونانی عنصر تا است کمتر درش
 به. نکرد توجه بهش زیاد باید را اصطالحات آن. ندارد به هم ربطی. عرب تمدن گویند می گویند، نمی
 و اي زنجيره هاي آدمکشی این به است اي اشاره اش خونين که فربهی، خونين سال هشت این حال ره
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 بود پُر رفسنجانی دوره در که تهران جنوب و شهر اسالم در تظاهرکنندگان بروي هوا روي از تيرباران
 آن از ب،انقال هاي ارزش آن از و بود متوسط طبقه به برگشتن دوران سال هشت این خالصه این، از
 . بود مهمی دوره خيلی خيلی جهت این از... و راستين اسالم آن از ،«داشت خود آنچه»

 که کردید اشارتی یک «توخالی هاي سال» بحث در همایون، آقايـ  مهري حسين 
  بود؟ چه منظورتان. یادکردید پوشالی عنوان به ازش را انقالب از پيش هاي سال
 و بودند ظواهر اسير اندازه یک به حکومت مخالفان و حکومت که ودب دورانی. کردم همایون ـ عرض

 که حکومتی دستگاه بود، فرما حکم حقيقتاً عمومی ثباتی بی. نگریستند می امور به سطحی دید یک با
 ... اندیشيدند می شعار با مخالفان نداشت، قضایا واقعيت به کاري و بود خوش دل ها آمار به

 بودید برده پی ها نکته این به حتماً زمان آن در شماـ  مهري حسين . 
. حقيقتاً دیدم، می من بله. هست ها زمينه این در اشارات خيلی موقع آن آیندگان همایون ـ در

 باید البته. نوشتم می پوشيده صورت به را حکومت هاي سياست از بسياري بودن توخالی این مخصوصاً
 یک توانایی ها این که کردند نمی فکر اصالً و گرفتند نمی يجد وجه يچه به را مخالفان که کنم اعتراف
 انقالب دوره ماه شش آن در حکومت دستگاه باورنکردنی ناتوانی متأسفانه ولی باشند داشته را کاري

 هم بيشترشان خوشبختانه. بدهند نشان ها زمينه همه در را خودشان ناتوانی اوج که داد امکان ها این به
 . افتند می دارند تازه هاي راه به و اند شده اصالح و اند شده پشيمان

 شما از که اند کرده مطرح را سئوالی اي شنونده یک همایون آقايـ  مهري حسين 
 ایشان دست کدام دانند می همایون آقاي آیا که اند گفته. ندهيد جواب توانيد می. بپرسم

  انداخت؟ زندان به را
 پيش سال چند يها حساب خرده به نباید اصالً من نظر به زامرو ولی. بودند دست همایون ـ چند

 اتفاقاً بلکه من، مورد در تنها نه حاال بود اشتباهی بسيار کار. دوره آن شد تمام. بپردازیم شخصی
 خيلی که هایی آن. رژیم آن در داشتند ترتيبی بی و فساد نظر از را گناه کمترین که گرفتند را کسانی

 بعد دوره و دیدم زندان در من خب. نداشتند آلودگی کدام يچه ها این بود، آلوده و دبو تر آلوده دستشان
 از بيش که کسانی نه، ولی. بودند دور مسائل این از اصالً دیدم، را شان ياريبس زندگی هم زندان از

 اما. هم را اش نتيجه دیدیم و بود اشتباه خب ها کار این. ندیدند آسيبی ابداً بودند کار در دست همه
 سر به که است این مهم کرد، چه کی نيست مهم حاال و بيایيم بيرون عوالم این از باید حقيقتاً امروز
 . است آمده چه کشور این

 است «کردند چه کسانی چه» مورد در شما کتاب همایون آقايـ  مهري حسين . 
 مسائل اینکه براي. ام آورده اسم کم خيلی من اتفاقاً. است شخصی چيزهاي منظورم همایون ـ نه،

 که هایی آدم که بينيد می کتاب، پایان در کسان هاي نام به کنيد نگاه شما. گذشته ها حرف این از دیگر
 یا هستند زنده هنوز که هایی آدم تا آمده بيشتر خيلی اسمشان کردند می زندگی پيش سال هزار سه دو
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 زیاد اسمشان ها این بله خمينی، یا مصدق یا هلويپ پادشاهان البته از غير. بودند زنده پيش سال بيست
 . است آمده

 کی و بود مقصر کی که ام کرده فراموش اصالً من که بفرمایيد من قول از محترم شنونده آن به
 به بپردازیم فعالً باید ما. است شده تمام اش دوره ها این... و انداخت زندان به مرا کی و بود گناهکار
 . انایر آینده و امروز

 اورنگ خدمت در» نام به خوانم می کتابی اآلن دارم من همایون آقايـ  مهري حسين 
 کتاب این در. لندن در شاهنشاهی سفير آخرین راجی آقاي خاطرات کتاب «پادشاهی

 دوره آن که کرده مند عالقه سخت مرا کتاب این خواندن. است کرده اشاره شما به ها بار
 عنوان به است اثرگذاري کتاب خيلی روي هر به. ببينم نو از مختلف هاي دیدگاه از را

 شاه که موضوعی براي تهران رفتم روزي چند من که گوید می یکجایی. یسینو خاطره
 خيلی و. رفتم همایون داریوش آقاي پيش باب، آن در کنيد مشورت دولت با بود گفته

 اشاره و. دیده می روشن بسيار دوره آن در که کسی عنوان به شما از کرده تمجيد
 را کتاب این شما. است دلخور ایشان از بابت این از هم شاه شاید که کند می

  اید؟ خوانده

 او نوع از ما من نظر به. نداشت چندانی ميانه من امثال با شاه حال هر به. خواندم همایون ـ بله
 . گذشت حال هر به نيست، مهم ولی. نبودیم

 عمل در شکست این که بفرمایيد. اسالمی دئولوژیکای شکست دربارهـ  مهري حسين 
  انقالب؟ این ناکامی به برده پی آن به جامعه خود اینکه یا ظاهرشده

 از پس سال نه هشت یعنی. شد شروع 1988 سال از رفسنجانی ساله هشت دوره همایون ـ این
 نظام کاران در دست ساله هشت آن در. بود شده يسپر جنگ در البته سالش هشت که. انقالب پيروزي
 براي چيزي کنند می نگاه ها حرف این و سنت و قرآن و فقهی هاي کتاب به چه هر که شدند متوجه

 در. جنگ حال در و یطشرا آن در کشوري یک با. بکنند چه کشور این با که نيست ها آن در راهنمایی
 زیاد مقدار به را ونيستیکم کشورهاي نمونه و شدند گرا چپ «اندیشمندان» دامان به دست نتيجه
 یکل به و دولتی، داري سرمایه اقتصاد ،بندي يرهج دولت، دست در چيز همه فرماندهی، اقتصاد و گرفتند

 باالي سطح در این. بود اسالم البته اسم به. نداشت اسالم به ربطی آن چيز يچه که غيراسالمی
 اسالمی حکومت یک ساختن براي اسالمی انقالب نام به که آنچه که شد دانسته گذاري سياست

 شود می آخوندي حکومت. ساخت شود نمی اسالمی حکومت و انجاميده شکست به است داده يرو
 معنی اسالمی حکومت اصالً اینکه براي ندارد اسالم به ربطی حکومت این ولی. ساختند که ساخت
 حاال. داشت بد خيلی پيامدهاي دولتی داري سرمایه و سوسياليستی اقتصاد اصطالح به دوره بعد. ندارد
 و اقتصادي روزانه امور در حکومتی دستگاه و دولت شدید شدن آلوده و جمعيت رویه بی رشد از غير
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. آمد می رویشان که ياقتصاد فشارهاي به خاطر مردم نارضایی و گذاري سرمایه آمدن بند و رکود
 این. اند نهاده نام سازندگی و بازگشایی دوره را رفسنجانی دوره. کردن باز به کردند شروع آمدند ها این

 غارتگران دست شدن باز یعنی شدن باز و بود بفروشی و بساز واقع در حکومت دست در سازندگی
 خودشان بين زیادي مقدار به ها این حاال بودند گرفته بود چه هر سال هشت آن طول در. بود رژیم

 و حکومتی مختلف نهادهاي بين کردند تقسيم سال هشت آن در را کشور منابع و کردند تقسيم
 این. است فربهی خونين سال هشت آن ساخته نتيجه ایران اقتصاد کنونی وضع و متنفذ آخوندهاي

 آن به که یوسف از و دید مصر فرعون که خوابی آن به است اي اشاره فربهی خونين سال هشت
 را الغر گاو 7 که فربهی گاو 7 آن که گفت او و خواست را تعبيرش مصر، به بودند آورده را او عنوان
 7 آن باید ما پس. قحطی سال 7 و داریم پيش در فراوانی سال 7 ما که است این اش معنی اند خورده
 . مصر عزیز شد یوسف و کردند را کار همين بعد سال 7 براي و بکنيم ذخيره را فراوانی سال

 و برداشتند را جنگ زمان هاي تنگی آن اینکه ايبر بود فربهی هاي سال جهت یک از رفسنجانی دوره
 دیگر طریق از که ساختمانی العاده فوق رونق یک و اقتصاد در گذاشتند باز را خودشان عوامل دست
 مشغول هنوز که آمد وجود به ثروتمندان جدید طبقه یک و گرفت، رونق هم اقتصاد دیگر بخش
 طبعاً و شد شناخته حکومتی سطح در اسالمی البانق ایدئولوژیک شکست این. هستند ثروت انباشتن

 با اصالً و نرسيده خواسته می آنچه به انقالب این که بودند رسيده نتيجه این به هم اجتماعی سطح در
 اشتباهی کار انقالب اصالً و است غيرممکن حکومتگران این با. برسد تواند نمی حکومتی فلسفه این
 شود می زحمت به دیگر امروز و انقالب این از برگشتند شدت به ممرد که بود زمان آن از. است بوده
 در دستشان که کسانی از غير به البته. باشد حکومت این هوادار که دید ایران در را اجتماعی مهم الیه
 بقيه. نيستند بيشتر درصدي 10 یا 5 یک آن خب، ولی. رژیم این از برخوردارند و است مردم اموال
 این از و مقدس دفاع که جنگ حتی و است داده يرو بزرگی بسيار اشتباه که دندش متوجه حقيقتاً
 نظر در ملی منافع اصالً که دیدند ساله 6 آن در اینکه براي شد اعتبار بی یکل به گرفت، نام ها صحبت
 به بودند گذاشته کاله جنگ شدگان کشته گور سر بر که شنيدید البدـ  مدتی و است نشده گرفته
 جهت این از را اش اهميت باید را ساله هشت این ماـ  است رفته کشتگان این سر بر که کالهی نشانه

 بر نفتی منابع کردن هزینه با و يزهسرن روي صرفاً اسالمی حکومت که بعد به دوره این از که دریابيم
 . است مانده کار سر

 از و خرداد مدو به اید پرداخته مبسوطی طور به شما همایون، آقايـ  مهري حسين   
 به را خيابان عامل خرداد دوم: که اید نوشته. اید کرده بيان را خودتان دیدگاه آغاز همان

 که بود مذهبی دیکتاتوري یک در یگانه اي پدیده این. بود کرده وارد ایران سياست
 را مردمان خصوصی زندگی حتی ملی، زندگی همه و باشد توتاليتر کوشد می سخت
 بشمار يساالر مردم سود به دگرگونی هر پشتوانه ترین بزرگ توانست می و کند؛ کنترل
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 پژمرده، هم چند هر را آن و بود تابيده اسالمی حکومت از بخشی بر که بود آفتابی. آید
 خرداد دوم و مردم عشق: اید آورده عبارت این پایان در بعد. انداخت می سرزندگی به

 دچار آن در طرف دو از یکی کم دست وایلد راسکا قول به که بود ها عشق همه مانند
 . است سوءتفاهم

 اسالمی رژیم آغازش دوساله آن در که جهت این از. است مهمی بسيار دوره خرداد دوم همایون ـ این
 ميليون 22 آن که یوقت. شد آغاز مردم به بخشی قدرت با دوره این. شدن گشاده به کرد شروع حقيقتاً
 که نبود این جز اي چاره و حکومت بخش آن بر تابيد آفتاب آن که بود یطبيع خب دادند رأي نفر

 آزادي یکی. کرد بررسی شود می زمينه دو در را بخشی قدرت این. بشود داده ها رأي این به پاسخی
 در دوم و ایران مطبوعات در ما بينيم می يرينظ کم و عجيب ییشکوفا یک دفعه یک مطبوعات نسبی

 در اآلن. شد تشکيل صنفی اتحادیه هزار چندین شاید که بود دوره آن در. مدنی جامعه یافتن گسترش
 است عظيمی يبند استخوان این و. ماندند و شدند تشکيل کوتاه دوره آن در و هستند باقی ها آن ایران
 و دورهم شدند جمع ها این هستند، ها کاال پخش و توليد کار در دست که کسانی. مدنی جامعه براي
 ها این. کرد جدایشان هم از اصالً شود نمی و است يوستهپ هم به را ها این هم ملموسی اقتصادي عمناف

 بعد ولی. گوناگون هاي بندي گروه و ها انجمن طور ينهم و. باشند توانند می مدنی جامعه فقرات ستون
 نشينی عقب. شد تمام خرداد دوم واقع در و مردم به کرد پشت خرداد دوم تير، 18 آن در سال، دو از

 بود آغازشده نشينی عقب این خرداد دوم مجلس تشکيل هاي هفته نخستين همان   از البته که روزافزون
 اش درباره بحث اصالً و نزنند مطبوعات الیحه ترکيب به دست که داد دستور رهبر اصطالح به که یوقت

 8 خب ولی. شد تمام خرداد دوم دوره خب کرد، اطاعت ابتدائی شاگردان مثل هم مجلس و نکنند
 دادند او به هم هایی رأي گوناگون انتخابات در و خودش دوره پایان تا شد کشيده حال هر به سالی
 ما موقع از پيش که نداشت مردم از را طلبکاري این کم دست و رسيد پایان به عمرش خب ولی

 . بکنيم عملی را هایمان  برنامه منتوانستي ما و نکردند پشتيبانی مردم شدیم، برکنار شدیم، برداشته

. ایران تاریخ در است آوري ترس پدیده مذهبیـ  ملی این. است مذهبیـ  ملی فرازوفرود خرداد دوم
 باز پيشرفت راه پویش از را ایرانی نسل چند که معنا این به است خطرناکی و التقاطی تفکر طرز یک

 جا همه البته. است نتيجه بی بسيار که انداخت نتس و مدرنيته دادن آشتی بيراهه و وادي در و داشت
 اسالم با پيروزي هم آخرش دست و انجاميد شکست به هم جا همه و شد تالش این اسالمی جهان در

 دادن آشتی باطل پندار روي ها گرا اسالم این. طور همين هم ایران در. ها کشور این در است ها بنيادگرا
 متوقف ایران در را تجدد و توسعه اندیشه هم اسالم روي از توسعه مدل یک ساختن مدرنيته، با سنت
 دسته بی چاقوي هم مدتی و شدند اسالمی انقالب کن صاف راه عمل در هم و انداختند عقب و کردند
 به ها بدبختی این عمده مسئوليت کلیطور  به و شدند خمينی چاقوي بی دسته واقع در و بازرگان، بقول
 که جایی ترین باال آن به رسيد مذهبیـ  ملی که بود خرداد دوم دوره رد. است ها این دوش
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 و است، شده اعتبار بی یکل به دیگر که حاال که شد آغاز مذهبیـ  ملی فرود پس، آن از. توانست می
 . بدهد ادامه حکومتی دستگاه کنار در صورتی یک به اش زندگی به تواند می رفسنجانی سایه در فقط

 براي را کتاب این شما که است این من سئوال آخرین همایون، آقايـ  مهري حسين 
  همگان؟ براي یا نوشتيد روشنفکران

 هم روشنفکران. ندارند حوصله و خوانند نمی را صفحه 450 همگان. روشنفکران براي همایون ـ نه
 . دارند شان یکم عده. ندارند

 کنم می سپاسگزاري شما از خيلی همایون آقايـ  مهري حسين  

 شما بر درودـ   همایون داریوش

 مهري حسينـ  ایران صداي رادیو

  2007 آوریل 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کشاکش با تجدد بخش دوم  صدسالنگاهی به 
  

 هایی به پس،  ، گاميشپ به ییها گام
 مدرنيته و مدرنيزاسيون، 
 هنگ و هویت...پيوند گسستنی دین و فر

 

  کشاکش با تجدد، نوشته آقاي  صدسالحسين مهري ـ هفته گذشته درباره کتاب
تابی در وگو کردیم. ک داریوش همایون، نویسنده و مفسر مشهور سياسی با ایشان گفت

ب لی از نکات و مفاهيم سياسی ـ تاریخی و به هر حال لباصفحه، کتابی با انبوه 439
. این بار نيز مندند عالقهی است که به سياست و تاریخ ایران ها براي کسان از خواندنی

گویی داریم با آقاي داریوش همایون در باب همين کتاب. جناب آقاي داریوش  و گفت
 همایون در اروپا درود بر شما

 همایون ـ درود بر شما 

 اي رسيده از آقاي دکترعلی  حسين مهري ـ آقاي همایون، قبل از هر چيز نامه
کشاکش با  صدسالاند که  اند به شما و گفته سفندیاري که در آن اعتراض کردها صدیق

هاي مبارزان و آزادیخواهان ایرانی را نادیده گرفته و گفته  تجدد در واقع تمام کوشش
طلبی  خواهی و عدالت است که این براي ایجاد مدرنيسم و تجدد بوده و نه براي قانون

اند و نتيجه  خواهان به بند کشيده شده زادي و آزاديخواهی. و گفته است که آ و آزادي
ماند. البته منظورشان تجدد است.  گرفته است که هيچ پيشرفتی بدون آزادي پایدار نمی

 اسفندیاري؟  آیا شما پاسخی دارید براي آقاي دکتر صدیق
  بدیهی ییآشنا ند. ولی حاال فرض بر این است کهـهمایون ـ اميدوارم ایشان همه کتاب را خوانده باش
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 دهم شاید موضوع روشن بشود.  و حاال توضيح می اند يداکردهپبا موضوع 

ها بود. فقط براي آزادي نبود، فقط براي  انقالب مشروطه که تجدد با آن شروع شد براي خيلی چيز
آوردن یک دولت و یک جامعه تازه بود.  وجود بهعدالت نبود، فقط براي استقالل نبود بلکه براي 

کردند و انقالب را به نتيجه رساندند که ایران عرصه  نقالبيون مشروطه در یک دورانی فعاليت میا
نيروهاي بيگانه بود که هر گوشه ایران به دست یک خان و رئيس ایلی افتاده بود و در هر  وتاز تاخت
در کار نبود،  کرد، دستگاه اداري داد و همه کار می اي یک شيخ و آخوندي نشسته بود و حکم می محله

سازد تقریباً  نبود، بهداشت نبود، خالصه آنچه که اسباب یک دولت امروزي را می وپرورش آموزش
شد.  هاي بيگانگان در امور ایران بيشتر می اندازي که هر روز هم دست وجود نداشت بعالوه این
بتواند در برابر  خواستند که اول ایران را یکپارچه و نيرومند بکنند که انقالبيون مشروطه می

خواستند  هاي بيگانگان بایستد و موجودیتی پيدا بکند. به این منظور اختيارات پادشاه را می اندازي دست
محدود بکنند و پادشاه مستبد را تبدیل به پادشاه مشروطه بکنند که نتواند هر کاري با این کشور بکند 

کشور را گرو بگذارد برود به اروپا  کبفروشد و هر روز گمر آن رااز  اي گوشه یکو هر روز 
کند. بعد هم ساختارهاي الزم را براي یک جامعه امروزي بنيان بگذراند و از این گذشته  یگذران خوش

از متن یک جامعه اسالمی یک نظام سياسی ـ حقوقی امروزي تدوین بکنند و بيرون بياورند. از سنت 
 وجود بهاي بدهند و  ز ایران یک ترتيبات تازهآن رو ییوسطا قرونمذهبی شيعه در بستر فرهنگی 

 طور ينهمبایست هم  بود و می جانبه همهبياورند که تاب امروز را در جهان داشته باشد. یک طرح 
نيست. تجدد فقط آزادي نيست، فقط پيشرفت نيست، فقط عدالت نيست، بلکه  تکه یکباشد. تجدد 

آن روز ایران ضرورت اصلی این بود که اول یک در شرایط ویژه  به است. باهمها همه  همه این
 کشوري وجود داشته باشد و یک حکومتی که فرمانش روا باشد در سراسر آن کشور. 

بود و اِشکالی که  جانبه همهخواهان بود. یک طرح  تر جامعه ایرانی در آن زمان و مشروطه آن نياز فوري
که ایران در آن زمان با آن روبرو بود  شماري یبي ها بروز کرد دو تا بود: یکی اینکه نظر به محدودیت

سال بعد از  60ـ  70شد پيش برد. چنانکه در جریان  و همآهنگ نمی باهمها را  ناگزیر همه این تکه
مشروطه نشان داده شد هر گروهی که اختيار کشور را در دست گرفت، حاال براي هر زمانی، تکيه را 

ان گذاشت. اگر ایران مثل همه کشورهایی که انقالب دمکراتيک خواه بر روي طرح و برنامه مشروطه
هاي  روبراه، زیرساخت يشوب کمزمينه دولت مرکزي نيرومند، اقتصادي  کردند اول در یک پيش

 یکل بهبود، خب وضع  داده يرواي انقالب دمکراتيک  فرهنگی و سياسی الزم و یک همچون زمينه
، اول انقالب دمکراتيک شد بعد شروع شد به ساختن کشور. در کرد. ولی در ایران وارونه شد فرق می

ها فرانسه را یکپارچه و متحد کردند و  ها که از قرن پانزدهم این فرانسه بعد از پادشاهی لوئی که یحال
هاي جهان بود. پيش از انقالب، دوره لوئی  ترین قدرت ترین قدرت اروپا و یکی از بزرگ فرانسه بزرگ

است. ایران  یباورنکردنهزار سرباز زیر اسلحه داشت که اصالً براي آن دوره  400ه چهاردهم، فرانس
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هاي بسيار  توانست بسيج بکند. در نتيجه ناهماهنگی می زحمت بههزار نفر را هم  4در دوره مشروطه 
که سال پيروزي  1909خواهی در عمل بروز کرد. عالوه بر این انقالب مشروطه از  در توجيه مشروطه

محمدعلی شاه است، در واقع از بين رفت. یعنی افتاد به دست عناصري که قبالً رهبري جریان  بر
ها و آخوندهاي  انقالبی را در دست نداشتند. جریان انقالب در دست روشنفکران بود حتی مذهبی

هاي مختلف چون  ها و خان ، افتاد دست انجمن1909روشنفکر. ولی بعد از انقالب، بعد از پيروزي 
شدند. به هر حال جنبش  کاره همهها  ها از شمال و جنوب تهران را گرفتند این نيروهاي نظامی فئودال

مشروطه شکست خورد. و ادبيات آن دوره را اگر توجه بکنيم سراسر بدبينی و گله و شکایت و یأس و 
 نااميدي است و درخواست دست نيرومند. 

سال گذشته جور دیگري  50ـ  60ما تاریخ را در این  انيهنم همدانم که بسياري از دوستان و  من می
است ولی باید  شده نوشتهاست. تاریخ از نظرگاه خيلی محدودي  شده نوشتهاند چون جور دیگري  خوانده

خواهی اوالً  تري بر تاریخ انداخت بر این دوره مشروطه انداخت که این پروژه مشروطه یک نظر کلی
 اش عمل بکند.  ر تماميتچه بوده بعد چرا نتوانسته د

ام که انقالب مشروطه موفق نشد و حتی رضاشاه وقتی آمد پروژه توسعه و نوسازي و  اینکه من گفته
اش ناتمام ماند، و جنبش ملی  محمدرضاشاه پروژه طور ينهمها ناتمام ماند و  آوردن زیرساخت وجود به

توانستيم حقيقتاً یک  موقع ما میشدن صنعت نفت که بجاي اینکه به ما یک مشروطه بدهد ـ آن 
بود و پشتيبانی مردم هم بود ولی  شده فراهمحکومت مشروطه پيدا بکنيم براي اینکه همه اسبابش 

 خواهی اینکه پروژه مشروطه اصوالًدیگر و شکست خورد ـ و  يجاها بهمتأسفانه مبارزه رفت 
موضوع این کتاب است. به همين دليل موفق نشد و به انقالب اسالمی انجاميد، اساساً رفته  هم روي

ما یک گام در طریق تجدد  صدسالهکشاکش با تجدد است. براي اینکه در این  صدسالنامش 
. یک علتش البته این است که ما نگاه درستی به این یما رفته عقبو یک گام یا دو گام  ایم آمده يشپ

مان در تجدد اشتباه  که ما چرا در نگاه ایم و به نظر بحث فصل ششم این کتاب است پروژه نيانداخته
اي که  هاي مختلف هر کدام... آن پروژه متأسفانه به چنين فاجعه ها و گرایش ها و گروه کردیم و دسته

به این دوست گرامی بدهم، باید  يتر کاملاسمش انقالب اسالمی بود ختم شد. براي اینکه پاسخ 
 قدري بيشتر راجع به این کتاب بحث بکنيم. 

  حسين مهري ـ آقاي همایون در این فصل ششم که نام بردید سرگذشت تجدد در
هاي مدرنيته و مدرنيزاسيون.  آمده و بعد سخن را کشاندید به طرح تفاوت صدسالهدوره 
 هایی دارند؟  ها چه تفاوت این

دوره مشروطه ایم در آن دوره. در  همایون ـ ما دو ترم در برابر مدرنيته و مدرنيزاسيون هر دو گذاشته
معنی این دو تا چيست. یک  اصوالًدانستند که تفاوت این دو تا چيست و  تجددخواهان درست نمی

تر از ایران بود داشتند. یکی از آرزوهاي اصلی این  تصوراتی مبهم از جامعه اروپا و ترکيه که پيشرفته
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ورهاي پيشرفته جهان. ولی ها. کش خواهان رسيدن به ممالک راقيه جهان بود به قول آن روز مشروطه
توانيم سابقه  اي نيست در دنيا که گام بر راه تجدد گذاشته است، ما می چون جامعه ایرانی تنها جامعه
 وقت آناست را دنبال بکنيم  داده يروهاي نظري و آنچه که در عمل  این اصطالحات را و بررسی

بينی است و تفاوت در ميان  ر جهانهایش چيست. منظور از مدرنيته تفاوت د بينيم که تفاوت می
ها. تفاوتی که از دوره رنسانس شروع شد و بر دستگاه کليسا و پاپ پيروز شدند و به جهان نوع  ارزش

توان در سه گرایش  ها تغيير کرد. مدرنيته را می دیگري نگاه کردند با چشم دیگري نگاه کردند و ارزش
ان و اعتقاد به امور خارج از اختيار بشري، تکيه بر خِرَد ایم يجا بهخالصه کرد. یکی خِرَدگرایی است 

انسانی، یکی عرفی گرایی است بجاي پيروي از دستورهاي مذهب و کليسا و مسجد و... رفتن به 
 اصطالح بهخورد و منشاء الهی  و به درد خود جامعه می آید یبرمهایی که از خود جامعه  حل دنبال راه

است. گذاشتن انسان  ییگرا انسانشود اداره کرد و سوم  ا با آیه و سوره نمیندارد و اینکه کار جامعه ر
اند به دنيا.  در دست انسان و براي انسان. در نتيجه آخرت را آورده يزچ همهها و  در مرکز همه فعاليت

د کر ها بر آخرت بود و انسان بر روي زمين موقتاً چند صباحی با رنج و بدبختی سر می پيش از آن نگاه
اش بهتر بشود. آخرت را گذاشتند کنار و گفتند همين جهان  و به اميد این بود که در آخرت وضع

هاي مدرنيته است. مدرنيته یک برنامه  موجود را باید درست کرد و قابل زندگی کرد. این سه تا پایه
 20طی  بينی است. خب این در ایران با جنبش مشروطه . یک تحول در جهاناصطالح بهعملی نيست 

شود و تا امروز این مبارزه ادامه دارد و این  سالی پيش از انقالب مشروطه شروع شد آغاز می 30ـ 
گویيم با تعمير خانه  کشاکش جریان دارد. مدرنيزاسيون یا نوسازندگی ـ چون ما نوسازي وقتی می

بهترش  آن راد که باش چيزي یکتر است از نوسازي. نوسازي باید  شود ـ نوسازندگی عميق اشتباه می
هاي  ها، روابط اجتماعی، سازمان کرد. نوسازندگی ناظر است بر تغييرات و مدرن کردن زیرساخت

کند.  اجتماعی، حکومت خالصه آنچه که رابطه انسان با جامعه و رابطه حکومت را با مردم مرتبط می
نی تحولی که در جامعه پيدا شد، پيش آمدند. یع باهم. در اروپا این دو فرایند باهماند  ها متفاوت این

هاي اقتصادي و اجتماعی و  گرایی، همراه شد با پيشرفت گرایی و خِرَدگرایی و انسان یعنی عرفی
روند در هيچ جا ولی یک رابطه  هم پيش نمی يپا پابهها کامالً  . البته اینیجتدر بهاصالحات سياسی 
کشورهایی مثل ایران که دیر به این قافله  ها بوده است در اروپاي غربی. در ارگانيک ميان این

اند. براي اینکه مدرنيزاسيون و نوسازندگی  اند مدرنيته و مدرنيزاسيون از هم فاصله عميقی داشته پيوسته
و.. همين کارهایی که  آهن راهتر است. ساختن راه، ساختن دانشگاه، تأسيس بانک، تأسيس  بسيار آسان

بينی  سال ساخت. ولی تغيير ذهن مردم و جهان 20سال یا  16در طی  ها را رضاشاه کرد. رضاشاه این
پس از مشروطه،  صدسالبينيم که  کشد. ما در ایران می ها طول می مردم خيلی خيلی بيشتر از این

خواست دست آخوند و مذهب را از امور روزانه کشور  گرا بود که می باالخره مشروطه یک انقالب عرفی
ریزند توي خيابان بعد براي یک آخوند شعار  هاي ما می ا روشنفکران ما، خانمکوتاه بکند، مردم م
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دهد که تا چه اندازه  شوند. این نشان می بينند، قائل به معجزات می اش را در ماه می دهند، چهره می
دشوار است تغيير ذهن مردم. در ایران مشکل ما این بوده است. مشکل ما ناهماهنگی ما ميان روند 

 نوگري.  اصطالح بهزندگی با فرایند مدرنيته و نوسا

دنبال کردم آنچه که روشنفکران مشروطه  صدسالدر این فصل ششم من این تاریخچه را در این 
ها در همه زمينه  اي جز اینکه شبيه اروپایی که ما چارهاینجا  ها واقعاً رسيده بودند به کردند آن فکر می

به این تفکر پيدا شد، گفتند که ایران جامعه سنتی است مردم نسبت  یزنش پسبشویم نداریم. بعد 
روند باید از درون خود سنت و مذهب مدرنيته را بيرون  ها نمی مذهبی هستند و زیر بار این صحبت

قرار گرفت بعد رسيد به  موردنظرها  گویند، این گرایی می شناسان بومی هایی که جامعه حل بياوریم. راه
هاي اصيل و اسالم راستين و انحرافی که پيدا  صالً منکر شدند رفتند دنبال ارزشاحمد که ا جالل آل

ارزش شمردند و چاره مشکالت ایران را در  ها را بی شد در جریان مدرنيته و نوسازندگی هر دو که این
توانيم بعد از این تجربه  اش جستجو کردند. امروز ما می بازگشت به اسالم در صورت اصيل و راستين

ایم تقليد کنيم  ایم مدرن بشویم خواسته ایم و نخواسته اي که با مدرنيته کرده ، بعد از این مبارزهصدساله
اش کتاب شادمان است به  ایم که از خودمان بهتر در برابر اروپا دفاع بکنيم. نمونه ولی بيشتر خواسته

یش دشمنی است از مغول شادمان بسيار مرد روشنی است ولی غرب و فرنگ برا«. تمدن فرنگی»نام 
گوید که براي اینکه ما  تر نبودند. و می ها بد ها از مغول تر. حقيقتاً انحراف عجيبی است. حتی عرب بد

هاي او مجهز بشویم.  تر است از خودمان دفاع کنيم باید با سالح بتوانيم در برابر دشمنی که از مغول بد
ها بشویم ولی براي اینکه در  چاریم شبيه اروپاییاین طرز فکر غالب این دوره بوده است که ما نا

شان نشویم و آنچه را که هستيم را بهتر حفظ بکنيم. این معما و پارادوکس  مقابلشان بایستيم و شبيه
ها هم واقعاً  جریان مدرنيته و نوگري و نوسازندگی جامعه ایرانی بوده است که سرانجام به همان

 برگشتند و به آنجا رسيدند. 

گذرد و به آنچه  عوض بکنيم و به آنچه که در ایران می یکل بهمان را   زمان آن است که ما نظرگاهحاال
خواهيم براي ایران از نظرگاه توسعه نگاه بکنيم. از نظرگاه تجدد نگاه بکنيم. دیگر کشيدن به  که می
بگذاریم کنار. ما تجربه ها را باید  و به اصل خود برگشتن و... این درآوردنرا از سنت  يزچ همهسنت و 

ها  اي نيست جز آنکه برویم به راهی که اروپایی رسد و چاره نمی ییجا بهها  این کدام يچهایم که  کرده
 سال است کوبيده شده است.  500رفتند و 

  کشاکش با تجدد، اساساً  صدسالحسين مهري ـ آقاي همایون در فصل هفتم کتاب
ماندگی  و فرهنگ و هویت. در آنجا از ریشه واپساید به پيوند گسستنی دین  پرداخته

 ماندگی ایران را در چه دیدید؟  اید. شما ریشه واپس ایران سخت گفته

همایون ـ در همين پيوند ناگسستنی دین و فرهنگ و هویت. تصور ما در تمام این دوران اسالمی این 
یرانی هستيم به دليل اینکه بوده است که دین ما فرهنگ ما است، فرهنگ ما هویت ما است. ما ا
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ایم  فرهنگی داریم که این فرهنگ اسالمی است و پانصد سالی است که شيعی است. ما اشتباه فهميده
و قرار دادن دین در مرکز و بنا  محوري یندایم با دین و فرهنگ. اما این  موضوع را. هویت را درآميخته

د سال گذشته که روشن است چقدر کردن هویت و فرهنگ بر دین سبب شده است که ما پانص
ایم به عقب رفتن. اول متوقف شدیم و  ولی در واقع ما هشتصد سال است که شروع کرده یما رفته عقب

بعد از دوره صفوي شروع کردیم به عقب رفتن. بعد هم در دوره جدید، در دوره مشروطه هم این 
 ه به فرهنگ و دینشان کردند. ها هویت خودشان را وابست اشتباه ادامه پيدا کرد و ایرانی

آنچه که من در این فصل خواستم بگویم این است که اول هویت را تعریف بکنيم. ما هی راجع به 
اي است اتفاقاً خيلی امر بدیهی  کنيم. این هویت چيست؟ هویت خيلی چيز ساده هویت صحبت می

همان ترتيب ما را بشناسند.    است. هویت این است که من و شما بدانيم که هستيم و دیگران هم به
ام را از دست بدهم و بروم در یک شهر دیگري من دیگر آن شخص نيستم و دیگر آن  اگر من حافظه

هویت را ندارم. ممکن است که حافظه من یک قسمتی از آن برگردد و من مسلمان شيعی بشوم ولی 
چيست و نه دیگران مرا به آن اسم دانم که اسالم  دیگر باز آن آدم نيستم براي اینکه نه خودم می

 شناسند.  می

ایم. دیگران هم به ما ایرانی  هویت تغييرناپذیر است. ما از دو سه هزار پيش به خودمان ایرانی گفته
ایم. فرهنگ ما تغييرات عظيمی کرده  هاي مختلفی داشته اند. ما در این دو سه هزار سال دین گفته

مانده است. امروز هم ما شاهد هستيم که سه چهار ميليون ایرانی است. ولی همچنان هویت ما ایرانی 
مسلمان و شيعه تعریف  عنوان بهها دیگر خودشان  کنند و بسياري از این در خارج از ایران زندگی می

هاشان از اسالم به  اند تحت تأثير زندگی در خارج. خيلی کنند. از نظر فرهنگی تغييرات زیاد کرده نمی
اي نيست و اختيار هر کسی است. البته اگر  اند که مسئله گري رفته هایيت و زرتشتیمسيحيت، به ب
شوند و  کُشند چون بنا بر قوانين اسالم این مرتد شناخته می ها را می ها به آن برسد آن دست آخوند

 کس يچهاند.  ها این کار را کرده اش را ترک بکند کشته خواهد شد ولی این کسی که دین آبا و اجدادي
دانند. این  گویند فالنی ایرانی است و خودشان را هم ایرانی می داند. همه می ها را غير ایرانی نمی این

سالی که در  20ـ  30مان در طی این  شود. بسياري آداب و رسوم هویت است. ولی فرهنگ عوض می
کرد که نوئل یا کریسمس شود خانواده ایرانی را پيدا  است. تقریباً نمی شده عوضکنيم  خارج زندگی می
شود.  عمل می جا همهکنند که درخت کریسمس بگذارند و... و یا هالووین  ها وادار می را نگيرد. بچه

اند،  کنند. مشکلی هم نيست حقيقتاً چون نوروز را هم حفظ کرده ها هم در آن شرکت می ایرانی
 روند.  هم حتماً می ربد يزدهسپرند  هم هر جا بتوانند از روي آتش می يسور چهارشنبه

منظورم این است که ما نباید هویت را با دین و فرهنگ اشتباه کنيم و در نتيجه براي حفظ هویتمان 
مان ارتباط دارد، بچسبيم به این دین و این فرهنگ. بسياري  که خيلی مهم است و به استقالل

خورد و ما را عقب نگاه  یچيزهایی که در این فرهنگ هست باید عوض بشود. به درد امروز ما نم
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بيرون برد و امر خصوصی کرد. به هر حال در  یکل بهداشته است. دین را باید از جریان عمومی 
ها از مراحل مختلف تحوالت فرهنگی  ایرانی دارد و بار عنوان بهکشوري که سه هزار سال تاریخ 

 زنی ينهسه ما شيعه باشيم یا گذشته است بسيار جاي تعجب است که ما همچنان اصرار داشته باشيم ک
هایمان را بکنيم و  کسی مُرد شيون بزنيم و مو که یوقتبکنيم یا آدابی که در فرهنگ ما آمده است و یا 
ها را عوض کرد و کنار گذاشت و  شود این می یراحت بهگِل بریزیم بر سرمان و.... این ایرادي ندارد و 

 اي را پذیرفت.  تازه ورسوم آداب

 خواستم در باب فصل هشتم کتابتان توضيحی  ي ـ آقاي همایون میحسين مهر
اش در خاصه بحث دگرگونی در پهنه فرهنگی است و در  بفرمایيد. این فصل اهميت

در بحث  فرورفتناید که چرا انقالب اسالمی، این بحثی تکراري است؟  آنجا نوشته
 « چرا انقالب اسالمی؟»تکراري 

 « چرا انقالب اسالمی؟»ام  نيست که چرا گفته درست یادم اآلنهمایون ـ من 

 اید.  همان مسئله فرهنگی را مطرح کرده   حسين مهري ـ 
گویند انقالب اسالمی به رهبري آخوند این انقالب آغاز شد  اش این است که همه می همایون ـ علت

. در همين 1357ور شهری 13به نتيجه رسيد. اولين حرکت انقالبی حقيقتاً نماز عيد فطر بود به نظرم 
هاي  هزار نفر استاد دانشگاه، معلم، خانم 50نخستين روزهاي حکومت شریف امامی بود که نزدیک 

آزادي، استقالل، حکومت »متجدد، گل سرسبد طبقه متوسط ایران، رفتند در قيطریه زیر شعار 
واندند، بيشترشان جمهوري اسالمی نبود، حکومت اسالمی بود. رفتند آنجا نماز خ وقت آن«. اسالمی

ها هم به او اقتداء کردند. به این دليل است که من  هم نماز بلد نبودند، ولی آخوندي جلو افتاد و این
آید این فصل هشتم )در پهنه دگرگونی  که به خاطرم می طور آناین بحث را در آنجا آغاز کردم. 

شود مگر اینکه  ست ببریم و این نمید یکل بهاش بر این است که ما باید در فرهنگمان  فرهنگی( تکيه
اند  سال گذشته و حاال رسيده 500اند در این  هایی که پيش افتاده نگاه بکنيم ببينيم که جامعه

ها هم خوابش را نخواهيم توانست ببينيم، و با این حکومت اگر دوام  که ما حقيقتاً تا مدت ییجاها به
اند و نه  ها از چه مراحلی گذشته ید نگاه بکنيم که آنخوابش را نخواهيم دید، با وقت يچهپيدا بکند 

همان مراحل را تکرار بکنيم ولی با آگاهی بر آن فرایند دنبال بکنيم این پروژه تازه    اینکه ما عين
 تجدد را در ایران. 

 حسين مهري ـ خيلی ممنون از شما آقاي همایون 
 همایون ـ درود بر شما

 رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
  2007آوریل  15

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سوم بخش تجدد با کشاکش صدسال به نگاهی
 

 گو و گفت همایون داریوش آقاي با برنامه از بخش این در گرامی، ميهنان هم ـ مهري حسين
 با بار دو یکشنبه، ایران، يسو به برنامه در گذشته هاي هفته در که دارید یاد به. کنيم می

 و سومين بار این و کردیم گو و گفت «تجدد با کشاکش صدسال» کتابشان درباره ایشان
 450 در اثر این. گویيم می سخن همایون آقاي با اثر این باب در که است باري آخرین
 . است سياسی نکات و مفاهيم و مسائل از بسياري دربرگيرنده و منتشرشده صفحه

 

 شما بر درود ،عزیز همایون داریوش آقاي 
  شما بر همایون ـ درود

 تجدد با کشاکش صدسال» کتاب هشتم فصل در همایون آقاي ـ مُهري حسين»، 
 سرآغازي اسالمی انقالب که اید نوشته و فرهنگی دگرگونی پهنه در اید آورده عنوانی
 را فشرده عبارت این کنم تقاضا خواستم می. است ایران موقعيت همه بازنگري براي
 . بفرمائيد حتوضي

 کمتر موضوع اصل به داریم، اسالمی انقالب به که نگاهی با که کنم می فکر همایون ـ من
 مسئله... و شد نمی طور آن شد، می طوري ینا اگر کرد، چه کی اینکه سراغ ایم رفته بيشتر. ایم پرداخته
 هاي تنگی و ها تاهیکو و ها بيماري همه تبلور انقالب این که است این اسالمی انقالب در اصلی
 انقالب این در چرکين غده یک مثل داشتيم این جامعه در ما کاستی و کم چه هر. است ایرانی جامعه
 این از ایران آینده و اکنون براي انقالب این در را عزیمت نقطه و آغازگاه باید ما نتيجه در. کرد باز سر

 در را اش شئون و انقالب همه که پسندیم نمی انقالب این در که آنچه یعنی. بگيریم واقعاً انقالب
 براي و. خورد کامل شکست ایرانی جامعه انقالب، این در. بکنيم چاره و بکنيم توجه آن به ،گيرد یبرم
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 بررسی با ما و بشناسد را شد شکست این موجب که آنچه باید بکند غلبه ناهنجارش موقعيت بر اینکه
 شکست براي بکنيم فراهم را الزم زرادخانه توانيم می بهتر ودندب سهيم اسالمی انقالب در که عواملی
 انقالب، این که این و کردم شروع آنجا از من حال هر به. گذشته این واقع در و انقالب این دادن

 هر و اسالمی انقالب گویند می دنيا همه تنها نه. ناميم نمی آن را نام این به بيهوده و اسالمی انقالب
 بيشتر. بود اسالمی انقالب انقالب، این ندارد فایده بهمن، انقالب بگویند بکنند سعی اي عده هم چه
 جهت این از. برویم آن سراغ و يمبازبشناس انقالب این در را جامعه اصلی گرفتاري آن که دليل این به

این  نکنيم دگرگون را فرهنگ ما تا چون. فرهنگی دگرگونی ام گذاشته را فصل این نام من که است
 فرمانروایان کردن جابجا با ما. شد نخواهد دگرگون حکومت این و سياست این اقتصاد، این جامعه،

 . بکنيم برطرف را جامعه اي ریشه و عمده مسائل توانست نخواهيم

 کرد؟ دگرگون دقيقاً باید را چيزي چه همایون، آقاي ـ مهري حسين  

 ها زمينه این همه در ما. جامعه به و اخالق به تماع،اج و سياست به ما رویکردرفته  هم روي همایون ـ
 یک اعتماد خب،. ندارد وجود ما جامعه در اعتماد که کنيد فرض مثالً. هستيم اساسی اشکاالت دچار
 وقتی و شخصی رابطه هر در کوچک، معامله هر در. سياسی جامعه یک ساختن در است اصلی عامل
 وضع اعتماد نظر از ایرانی جامعه در ما وقت هيچ خب بردید بين از اي جامعه یک در را اعتماد شما

 حتی است مهمی عامل بسيار اعتماد عامل و. ایم رسيده درجه ترین پایين به اآلن ولی. نداشتيم درستی
 است آورده ها نمونه و است داده اختصاص موضوع این به را کتابی یک فوکویاما. اقتصادي توسعه در
 اعتماد آوردن وجود به امکان بلکه، جامعه پيشرفت و رشد بر اعتماد عامل و اعتماد تأثير جهت از تنها نه
 که دوم جهانی جنگ هنگام در است آورده مثال آلمان از مثالً. ندارد وجود هيچ که شرایطی در

 بشود موکول آینده به که چيز هيچ و نداشتند اعتماد هم به مطلقاً اینکه به نزدیک بود چيزي یک
 به برگشته اعتماد عامل این چگونه سياست و حکومت تغيير که دهد می نشان آن خب و. ندارد ارزشی
 موضوع در سياست به ما رویکرد این که بفرمایيد فرض یا. کردم بررسی رویش من را ها این. جامعه

 به همسئل یک بر توافق عدم از یراحت به. گذاریم نمی تفاوتی دشمنی و مخالفت ميان ما. نظر اختالف
 که بفرمایيد فرض. هست مراحلی خب حال هر به. رسيم می ناپذیر آشتی و سخت و خونين دشمنی
 موافقت آن روي شود می که چيزهایی سراغ به برود و بگذرد و نکند یا بکند موافقت تواند می انسان
 فاصله تخيان و خدمت ميان. دهيم می خرج به خيانت به خدمت، به رسيدن در ما که سرعتی یا. کرد

 قول به خيانت، که یحال در. کنيم می بررسی صورتش ترین وسيع در ما را خيانت که اوالً. هست زیادي
 بعد شود می شناخته خيانت امروز چيزي یک که است زمان موضوع موارد بيشتر در اقالً تاليران،
 تمایز این ،ها يکار ظرافت این که است این. است بوده خدمت شود می معلوم و آید یدرم اسنادي
 جاي فرهنگی دگرگونی زمينه آن در ها این و. است غایب ما جامعه در ها بودن تميز اهل ها، گذاشتن

 اگر اکثریت رأي به باشند حاضر بپذیرند، را مردم نظر که باشند حاضر ياستگرانس اینکه یا. گيرد می
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 یا. نزنند به هم را بازي تمام شدند بازنده انتخاباتی یک در اگر بدهند، در تن نبود شان ميل موافق
 برداشتن یعنی قضيه، عکس اصالً که یحال در حکومت شکل سر بر جنگ که بفرمائيد فرض

 20 این در حرکتی هر مانع و دارد ها کار خيلی به نياز و است فراوان اشکاالت مورد اسالمی جمهوري
 یا باید شناسيم می ما دردهاي داروي ما که آنچه من نظر به چون زمينه، این در. است شده ساله 30ـ 

 این جز اي چاره هيچ ما. خودمان ملی هاي تجربه پرتو در بگيریم غرب از یا بگيریم غرب از مستقيماً
 متن در گرایی غرب این از زیادي مقدار یک کنم می عرض البته. بشویم گرا غرب یکل به که نداریم
 خودمان ملی گوارش دستگاه در و آوریم می را این یعنی. است ما خود تاریخی و ملی تجربه
 با خودمان تاریخی و ملی تجربه به ما نگاه اساساً ولی. گيریم می آن از بهتري نتيجه و گذرانيم می

 سنجان سخن که بينيم می. هستيم شاهد را این ادبی نقد زمينه در. شود می بهتر خيلی غربی عينک
 تر شکافنده و تر تيز بسيار بسيار نگاه اند یافته پرورش غرب دبیا نقد و سنجان سخن مکتب در که ایرانی

 که بزرگی سهم این. فارسی ادبيات سنتی منتقدان آثار و ما فرهنگی گذشته به دارند تري جذاب و
 سير به هم فصل این در. است آمده فصل این در مقداري ما گوش و چشم کردن باز براي دارد غرب

 عنوان به مذهب رفتن کنار. است طوالنی بحث خيلی خب که ام پرداخته غرب در دموکراسی
 را راه درصد هشتاد بکنيم را کار این بتوانيم اگر و است ما کار اصل اجتماعی روابط کننده يمتنظ
 ایران در و داشت زمان و داشت جا داشت، معنا غرب در خب که است مذهبی اصالح موضوع. ایم رفته
 در مذهبی اصالح نقش خب ولی. شده يسپر و گذشته اصالً. معنا نه و دارد جا نه دارد، زمان نه دیگر
 رُم حقوقی کُد آن رُم، حقوق مثل غربی تمدن حقوقی مبانی به بازگشت غرب، در دموکراسی تکامل

 هر و عمومی امور از زدائی تقدس یونان، در آن فلسفی مبانی یا است، بشري نظير بی شاهکار یک که
 . است سياست و معهجا به مربوط چه

 بخواهيم اگر ما. ما جامعه در فرهنگی دگرگونی اصلی زمينه يشپ دو به ام پرداخته بررسی، این از بعد
 در است زن یکجا. بکنيم تأکيد رویش باید را جا دو بکنيم، دگرگون فرهنگی نظر از را خودمان جامعه
. است داشته نگه و است انداخته گرداب این در را ایران که است تا دو این. خشونت دیگري و جامعه
 ما باید و. مرد برابر و مرد مانند درست یعنی بکند، پيدا جامعه در را خودش درست جاي زن باید

 اسالم که جنسيتی و جنسی سراپا نگرش این. بکنيم کن یشهر و برداریم خودمان جامعه از را خشونت
 باید یکل به را این آفریند می را فجيع هاي نهصح این که غيرت و ناموس هاي پدیده و دارد زن به

 اسالمی جمهوري عوامل براي کيفر بی محکوميت هاي دادگاه برداریم، باید را اعدام کيفر بکنيم، عوض
 یعنی سياسی جرم. بکنيم یفعرت اینکه بجاي بدهيم پایان سياسی جرم مقوله به بدهيم، تشکيل

 معناي به اقليت. نيست جرم اي زمينه هيچ در و جا هيچ در بودن دگراندیش و. بودن دگراندیش
 ... ببریم بين از باید را قومی، و مذهبی و جنسی معناي به نه حقوقی،

 جمهوري مسئوالن محاکمه براي هایی دادگاه اگر ها بعد همایون آقاي ـ مهري حسين  
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  بود؟ خواهد کيفر بی ها دادگاه این بشود تشکيل اسالمی

 ییجو انتقام عامل ما از یکل به خشونت، کردن کن ریشه براي که است این شنهادمپي من همایون ـ بله
 ولی يایددرب اسنادش و بشود افشاء و محکوم بار یک است شده هم جنایتی هر حاال و بکنيم نظر صرف

 فرصتی یک در باز انتقام، باز خونخواهی، باز. بشود قطع سلسله این اینکه براي برداریم را مجازات
 قربانيان را خودشان که قربانيانی گذاري بمب باز بکنيم، تسویه را همدیگر حساب ردیمبرگ
 تمام باید. است شده عدالتی بی که است معتقد بشود محکوم که کس هر چون. دانند می «عدالتی بی»

 من ولی است پيشنهادي و است بحثی این حاال. یافت نخواهد پایان سلسله این وااِل. را کار این کنيم
 مان ينیب جهان در مان دگرگونی دو به فرهنگی دگرگونی بحث این در باالخره. دارم اعتقاد آن به خيلی
 یکی. دارد مذهبی ریشه عميقاً خيلی که بشود عوض باید جا دو در ایرانيان ما ينیب جهان. کردم اشاره

 . من نظر از است ذابیج بحث خيلی و است خطرناکی چيز بسيار بسيار این. است مشيت به ما رویکرد

 من نهایی سير کننده يينتع او و هست انسان منِ از تر بر نيرویی یک که است این از عبارت مشيت
 این که ام کرده بحث را این من. است کم بسيار هم من خود سهم و. دارم که سرنوشتی يسو به است
 داریم مسيحی مشيت داریم، یغرب مشيت با زمينه این در ما که تفاوتی اش ریشه. کجاست اش ریشه
 و آفرید روز شش در را جهان خداوند که گوید می است مسيحيت پایه خب که تورات در. کجاست در

 شما که فرانسوي پرِور ژاک اینکه از بگذریم حاال. پرداخت استراحت به و کرد تعطيل را آخر روز یک
 مطرح اي العاده فوق سئوال یک او ذشته،گ سده اول نيمه به متعلق بود ظریفی خيلی شاعر شناسيد، می
 داستان این ولی گذرم، می من سئوال این از حاال کرد؟ می چه جهان آفرینش از پيش خدا گفت. کرد
 است پرمعنا خيلی این دیگرش، کارهاي دنبال رفت و کرد تعطيل را آخر روز و آفرید روز شش در که
 به راجع کردند شروع دوازدهم، قرن درویژه  به مسيحی هاي صومعه در اینکه براي. غرب فرهنگ در
 و ساخت را ماشينی یک خداوند که است این اش معنی. چيست اش معنی این خب که کردن فکر این

 دید ما البته که مکانيکی، دید این و. بکند را خودش کار دیگر که کرد هایش ر و انداخت به راه
 غالب دید نوزدهم سده اوایل و هجدم سده پایان تا کیمکاني دید این ولی نداریم، جهان به مکانيکی

 قانونمندي دستگاه یک با ما خب، که غرب ذهن آزادي به کرد کمک بسيار مکانيکی نگرش این. بود
 کوکش که ساعتی یک واقع در. کند می کار خودش که اندیشيده پيش منظم نظام یک داریم، سروکار
 قرن همان   از کردند شروع اروپائيان که بود کاري این و. بشناسيم را این قوانين باید ما و خداوند کرده

 انفورماتيک انقالب به رسيد و روشنگري به رسيد و رنسانس به رسيد و کردم، عرض که دوازدهم
 هر که کنيم می تصور را خداوندي برعکس، ما خب ولی. است پيش در که نانولژوي انقالب و امروزي
 درد که سرش ایرانی امروزي انسان که است آور شگفت واقعاً این. است حاضر جهان امور در لحظه
 شود می مریض که اش بچه یا و خواهد می رضا حضرت یا خواهد می حسين امام از را درمانش کند می

 و بندد می ابوالفضل یا سرش دور ولی کند می تمرین ساعت 8ـ  9 روزي بردار وزنه یا. اندازد می سفره
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 مسابقات برندگان نفر هزاران او از پيش که حالی در کرده مسابقه برنده را او ابوالفضل ای کند می خيال
 متوسل تنها نه ابوالفضل به کدام يچه و شد خواهند مسابقات برنده نفر هزاران هم او از بعد و شدند
 خاص رشنگ و دید این ولی. نيست دو این ميان ربطی. ندارند اذعان را او وجود اصالً بلکه نشدند
 مشيت به ما اگر. است شده پيشرفتشان مانع ها، شرقی بيشتر و مسلمان، و شرقی ایرانی، مذهبی

 امري عنوان به بلکه نداریم، آن در سهمی ما و شود می تعيين ما براي لحظه هر که امري نه عنوان به
 ذهن از خرافات خب قتو آن است، ما سرنوشت ما کاراکتر اینکه به بکنيم نگاه انسانی اراده به مربوط

 ایرانی براي. است رستگاري موضوع بکنيم، عوض باید که دیگري رویکرد. رفت خواهد ما زندگی و
 پدیده یک است، گذرا جهان یک این داریم دست در که چيزي آن و موجود جهان مسلمان معمولی
 در. مرگ از پس جهان در .باشيم آینده جهان در رستگاري دنبال دائماً باید ما و است موقتی اعتباري
. بکند بهتر دنيا این در را خودش زندگی باید انسان. نيست طور ینا وجه يچه به غربی اروپایی فرهنگ
 از پس که کسی نيست تردید. شد خواهد بهتر مسلماً باشد داشته آن به اعتقادي اگر هم اش آخرت
 به تر زود باشد داشته انتظار را بهشتی اگر اتبمر به ایدز با مبارزه براي گذارد می دالر ميليارد ده مرگش

 هزاران و است اش پيشانی بر مهر جاي و خوانده نماز فقط عمري که کسی تا یافت خواهد دست آن
 عوض را مشيت و رستگاري این اگر . بهشت به برود اینکه اميد به گرفته روزه اش زندگی دوره در روز

 از به نظرم که کتاب فصل این ماحصل این. رسيد خواهد نجاما به ما فرهنگی دگرگونی کار آن بکنيم
 . هست هم اي طوالنی فصل خيلی و است کتاب این هاي فصل ترین مهم

 کنم خواهش داریم، پيش در که دقایقی در خواستم می همایون آقاي ـ مهري حسين 
 را شما منظور. نهم فصل جمله از بفرمایيد اشاراتی هم کتاب دیگر فصل چند به که

 . چندگرا موزائيک به هابسی جنگل از. نشدم متوجه

 ایرانی جامعه. است عنوان همين در درست نکته ولی است مغلقی عنوان خرده یک همایون ـ بله،
 گرگ طبيعی یطشرا در انسان که کرد می شروع فرض این از هابس. است هابسی جنگل یک امروز
 است شدید رقابت و است سخت زیست یطشرا است، محدود زندگی امکانات اینکه براي. است انسان

 هفدهم قرن) Homo homini lupus التين به دارد معروفی جمله یک و زندگی ضروریات آن سر بر
 این جمله مصداق ما جامعه. است انسان گرگ انسان که گوید می( بود مسلط زبان التينی زبان هنوز
 هاي تکه که است موزائيکی. است غربی روزيام پلوراليستی جامعه چندگرا موزائيک. است هابس
 خيلی گرچه که است يا تکه چهل. سازند می را کلی تصویر مجموع هم کنار در ولی متفاوت و مختلف
 شروعاینجا  از را ام بحث فصل این در. دارند قرار باهم زندگی در و هم کنار در ولی باهم دارند اختالف
 بر داد را تر باال جاي توسعه هاي تئوري در و جامعه در باید بينی جهان و فرهنگ عامل به که کردم
 به مربوط مطالعات در شناسان جامعه که است سالی پنجاه چهل. است اي تازه روند این حاال. اقتصاد
 بيستم سده نيمه تا. بينی جهان و فرهنگ عامل روي اند تکيه را گذاشته اقتصاد بر تأکيد يجا به توسعه
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 کَند زمين نظریه آن در داد روستو ناوالت ویتمرا  اش توضيح بهترین. داشت غلبه ياقتصاد نگرش این
 هم اش دالیل از یکی. نيست طور ینا که شدند متوجه امروز شناسان جامعه ولی. است اقتصادي
. است العاده فوق طبيعی و انسانی منابع نظر از که است اي قاره آفریقا. کردند آفریقا در که بود اي تجربه
 و شرایط ترین بد و ترین سخت در زندگی به قادر کوش، سخت مردم بسيار، طبيعی منابع بسيار، مردم
. است نيفتاده اتفاقی ولی. آفریقایی مختلف کشورهاي به است شده زیاد خيلی هم اقتصادي هاي کمک
 استاندرفته  هم روي ولی رسند می درجاتی یک به دارند نفتی صادرات ضرب به کشور چند حاال

 در که دیدند و کردند نگاه اقتصاددانان و شناسان جامعه. آفریقا است توانی نا و ناکامی و شکست
 یک از که بکنيد فرض هند در مثالً. دهد می متفاوتی نتایج اقتصادي عوامل همان   مشابه هاي سرزمين
 به دست شود می را فرن 4 خوراک آفریقا در آورد، به دست شود می را نفر 384 خوراک مربع کيلومتر

 انسان نگرش و دید و بينی جهان ما که است این به نظرم بيشتر کتاب این در من چون خالصه. آورد
 تکيه فصل این در موضوع این روي خيلی بشود درست ها چيز بقيه تا بکنيم عوض باید را ایرانی
 ميان گذاشتن تفاوت توسعه، هزمين در بينی جهان و فرهنگ عامل این در مهم عوامل از یکی. ام کرده
 . برد بکار اسميت آدام بار اولين براي را اصطالح این. enlightened یعنی است شخصی سود

 که است این عمده نکته ولی هستيم شخصی سود دنبال همه است درست ما که است این منظورش
 سود به چه لحظه هر در که بکند نگاه انسان که بکنيم تعریف توانيم می جور ینا را شخصی سود ما

 همه و کنند می را کار این ها آدم همه معموالً و است طبيعی این خب. برود آن دنبال به و اوست
 ما هم مانده واپس هاي جامعه همين در تر پيشرفته انسان اما. کنند می را کار این افتاده عقب هاي آدم
 نگاه. بينند می تر دور شان ينیب نوک از صطالحا به. روند می تر فرا لحظه از که هستند کسانی بينيم می
 این اکنون اگر و. چيست يامدهایشپ اقدام یک براي است متصور که سودي این که بينند می کنند می
 خيلی خيلی این و. برعکس و نه یا ارزد می آینده تر بزرگ سود به آیا باشد درش زیانی رویکرد یا رفتار
 لحظه سود به و باشيم داشته را خودمان شخصی روشنرایانه سود شناخت توانایی ما اگر. است مهم

 ما خب. ایران از خارج در مطبوعات توزیع. زنم می مثالی من. رویم می پيشتر خيلی نکنيم قناعت
 توزیع مراکز این و توزیع مراکز به فرستند می و شوند می منتشر بسياري هاي مجله و ها روزنامه ایم دیده
 خواهند بين از و شد خواهند تعطيل ها این اینکه انتظار به دهند نمی را ها این پول سال یک ماه، شش
 بشوند تغذیه بتوانند ها این اگر که یحال در. بشوند تعطيل ها آن که شود می سبب همين خب و. رفت
 قدمم را آنی شخصی سود ترتيب این به ما. شود می بهتر توزیع مراکز آن وکار کسب و مانند می پایدار
 که شویم می بحث آن وارد دیگر ما که استاینجا  .گيریم می را آینده بزرگتر سود جلوي و داریم می
 هر در انسان اگر که برسيم کانت معروف حکم آن به باید نظرم به آخر در. چيست اخالقی اصل این
 رفتارش وقت آن د،ش خواهد چه بکنند را کار این مردم همه که بگيرد نظر در کند می که اخالقی رفتار
 را کسی جيب که حاال که کنيم فکر ما اگر. روشنرایانه شخصی سود یعنی آن. کرد خواهد اصالح را
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 و داشت خواهيم ما خود زندگی چه و دنيا چه یکدیگر جيب زدن به کنند شروع همه و زنيم می
 . کرد خواهيم تجدیدنظر احياناً ما، دوستان و خویشان و فرزندان

 روشنگرتري بسيار فصل من نظر به سيزدهم فصل همایون آقاي ـ مهري حسين 
 . ما هاي جهان از بيرون عنوان زیر. خاورميانه جهان و اسالم جهان سوم، جهان. است

 از آمدن بيرون و ایران سياست تازه سپهر به مربوط هاي بحث ولی کرد خواهم عرض را همایون ـ آن
 موافق اگر. است مربوطی هاي بحث ما موقعيت در من نظر هب بخصوص را تاریخ و اندیشه مرداب
 از ما که هست با ارزش بسيار نکته یک چون. کنم تمام کلمه چند در را هابسی جنگل این من باشيد
 . زرتشت ماندنی هاي ارزش به بازگشت آن و هستيم غافل آن

 از و. ليبرال راسیدموک جامعه بنيادي اصول روي کردم بررسی من ها بحث این دنبال در کنم عرض
 يقدر به ما. سياست اهميت به راجع مفصلی بحث یک و گذشته از تأکيد هاي برداشت به رسيدم آنجا

 بحث موضوع این به راجع که دارد ارزش حقيقتاً که کنيم می نگاه و اندیشيم می اشتباه سياست درباره
 استفاده خواهم می مانده قیبا فرصت از بخصوص من. زرتشت ماندنی هاي ارزش به بازگشت و کنيم
 . بکنم

 داریم، هم حق گذرد، می شدنمان مسلمان از سال 1400 خب. کنيم می فکر اسالمی خيلی ما دانيد، می
 بسيار دوران و نبودیم اسالمی ما که دورانی آن از را ما نباید این ولی. است ما فرهنگ از بزرگی بخش

 خيلی خودش تاریخی گذشته از تواند می امروز ایرانی. بگذریم سادگی این به بود هم افتخارآميزي
 که شاه در دولت کردن ذوب و شاه پرستش به برگردیم اینکه نه. اش آینده بازسازي براي بگيرد ها چيز
 هست دیگر چيزهاي خيلی اما. دموکراسی به مان توجهی بی و شد درخشان فرهنگ آن انحطاط مایه
 سال پانصد و دوهزار همان   در ما که، است این مسئله. بگيریم دوره آن از فرهنگ، این از توانيم می که

 مسخره را یونان دموکراسی مثالً. بودیم خبر بی جامعه و هاي دموکراسی چيز از بسياري هم پيش
 را الزم هاي درس کهن ایران از توانيم می امروز ولی کرد، می مسخره کوروش را آگورا کردیم، می

 اجتماعی و سياسی بحث وارد را تاریخ بار اولين براي ها پارس و ها ماد که گویمب توانم می. بگيریم
 که فرایافتی آن یعنی. هستيم تاریخی ملت اولين ما هگل قول به. هستيم تاریخی ملت یک ما. کردند
 ها این مصر، باستانی تمدن و هند و چين هاي تمدن. بود استثنائی اصالً یکل به داشتند زمان از ایرانيان
 شروع تصور این با چون ها ایرانی. بود گذشته حفظ و بازسازي ها آن نقش و. بودند ایستایی هاي تمدن
 ممکن اهریمن بر را اهورامزدا پيروزي یعنی بسازیم، را آینده جهان که داریم يفهوظ ما که کردند
 و مدارا که بودیم مردمی ما که موضوع این و. داشتند توجه آینده به ها ایرانی هميشه نتيجه در بکنيم،
 مثالً داشتيم، می نگه را انسان احترام داشتيم، می نگه را دیگر ها دین و ها سنت احترام داشتيم، رواداري
 بدون بود ایران امپراتوري جزو که ،دورافتاده کارتاژ در را انسان کردن قربانی کرد می ممنوع داریوش
 ما که رفتاري یا. کرده جلب را همه توجه خيلی خب ها نای باشد، داشته برایش سياسی سود یک اینکه
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 رساندیم، می هم دریایی نيروي فرماندهی و پادشاهی تا دانستيم، می برابر را ها آن و کردیم می ها زن با
 نگرش این که است این آن و کردیم فراموش ما را نکته یک ولی. کرد جلب همه توجه بسيار ها این

 گذشته، بازسازي و حفظ و آینده و امروز وظيفه اینکه و آینده براي انسان نقش به و زمان به دیناميک
 و جویی کناره این. برگردیم آن به باید ما شدت به که است چيزي. حقيقتاً است انقالبی فرایافت این
 فرهنگ و تمدن طلوع و آغاز در نبود این ایستا، هاي آئين یا کاهنان، از اطاعت اخالقی، طرفی بی
 و نيستيم مجبور کنيم، انتخاب بد و نيک ميان باید خودمان ما اینکه. برگشت ها این به باید. انیایر

 تشخيص خدا ایم، نشده آفریده کار معصيت ما ایم نشده آفریده گناهکار ما نکرده، موظف را ما مشيتی
 این به امروزي ایرانی اگر. است مهم بسيار ها این. بشویم هدایت یا و بمانيم گمراه ما که نداده
 نگاهش و باشد زنی سينه و عزاداري فکر در دائماً اینکه تا آورد خواهد دست به بيشتر برگردد ها ارزش

 براي یا است، آریامهر براي یا است حسين امام براي زنی سينه و عزاداري این حاال. باشد گذشته به
 داشتن نگه زنده و کردن زنده و عزاداري فضاي این از باید... است جزنی براي چه است، مصدق
 واقع در ها، آن هميشگی نبرد و بدي برابر در نيکی ایرانی، دوگانه نگرش این. کنيم نظر صرف گذشته
 و زمان، از اي خجسته پایان يسو به فرازنده سير اصطالح به و رسيدن خود کمال به و رستگاري پيام
 2500 اصالً مفاهيم این با و داشتيم ما که تاس مفاهيمی همچين یک داشتن، نظر در را مشيت تغيير
 خودشان زرتشتيان چون بشویم زرتشتی باید ما که گویم نمی من. شدیم جهان تاریخ وارد پيش سال

 خرافات غرق ،یژهو به ساسانيان از بعد و ساسانی دوران در کردند پيدا خرافات با را خودشان تلخ تجربه
 وجودي، ينیب خوش آن هستی، جهان برابر در بلکه خودش رابرب در تنها نه انسان مسئوليت ولی شد

existantial نوجویی و است، شده مغلوب آن در بدي که ساخت خواهيم جهانی باالخره ما که ایرانی 
 در بود این همه. جانور و وخاک آب و انسانی فرد به گذاشتن احترام بهتر، آینده ساختن براي تالش و

 این. آمد خواهد بکار امروز، هستيم روبرو آن با که بزرگی هاي چالش در را ام ها این همه. ما فرهنگ
 نيست الزم ما. هست ایران در عناصر آن از زیادي مقدار به هستيم، دنبالش ما که رنسانسی روحيه
 توانيم می هم کهن ایران به ما. بکنيم باید که کنيم مراجعه یونان به فقط خودمان رنسانس براي

 را نوآوري و انرژي انفجار چنان روحيه این پيش سال 2500 دیدیم ما خب. یمبازگرد و نيمبک مراجعه
 از یکی این ولی بکنيم فکر نباید اي گذشته هيچ بازسازي به اینکه با حال هر به. جهان در آورد پدید

 آینده تنساخ براي آن به بازگردیم و یمدار نگه زنده باید که است ما کهن هاي ميراث ترین گرانبها
 . ایران

 شما از کنم می سپاسگزاري خيلی همایون آقاي جناب ـ مهري حسين . 

  آینده تا شما بر همایون ـ درود

 مهري حسين ـ ایران صداي رادیو

2007 مه 6
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 روزگارم و من کتاب
 

 یدآمد خوش و خوش شما شب ن،همایو آقاي جنابـ  مهري حسين . 
 شما بر همایون ـ درود

 چاپ به شما از «روزگارم و من» نام به که کتابی این همایون، آقايـ  مهري حسين 
 این در که رویدادهایی از بسياري جریان در چون بود جذاب خيلی من براي رسيده،
 این شما، دید از که بفرمایيد. بودم ،شده مطرح بلند مصاحبه یک در شما زبان از کتاب
 این در گذشته تان یزندگ در که را آنچه همه اید توانسته آیا. است اثري چگونه کتاب
  بياورید؟ کتاب

 اي، زندگی هر در گذرد، می فرد یک زندگی در که آنچه تمام اینکه براي نبود این قصدم همایون ـ نه،
 آن که بود این من قصد. است يرونب کتاب دو و کتاب یک حد از حادثه، بی هاي زندگی در حتی

 با اش زندگی آغاز از را عمومی آدم یک و را، درگير و ناآرام طبيعت یک interaction آن اندرکنش،
ـ  اندرکنش متقابل تأثيرات و بکنم بررسی را این استثنائی، تاریخ یک گردباد در بود افتاده که اي جامعه

 برخورد اندرکنش اینـ  است طرف دو هر از برخورد تعامُل یول گویند می تعامُل ایران در را اندرکنش
 که نيست چيزي آن فقط انسان چون. کند می بيان را زندگی دیالکتيک و است طرف دو سازنده و مؤثر

 هم هایی آدم یک ضمناً شود می منتقل او به بيرون تأثيرات از که است چيزي آن بلکه هست، خودش
 بسيار واژه اندرکنش که است این. بگذارند بيرون جهان بر تأثيراتی یک که کنند می پيدا را فرصت این

 سال 60ـ  70 که مداومـ  شد سالم 80 پيش سال منـ  درگيري این خواستم من. است بهتري
 و ام زندگی برجسته و مشخص خيلی هاي نقطه به نتيجه در و بکنم بيان را این پوشاند، مرا زندگی
 است کاري یک. رسيدم بر را متقابل تأثيرات آن و کردم اشاره طوالنی اندور این در ما ملی زندگی
 کمتر تر مهم خرده یک مسائل حتی جزئيات، بسيار به یعنی. نيست روایی چندان و تحليلی اصوالً
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 بابت این از. درآورد ها درگيري آن از ها، برخورد آن از ها، رویداد این از شد می که آنچه به تا ام پرداخته
 آن و شدم متوجه بعداً که کتاب این در شد پيدا عمده اشکال یک ولی هستم راضی کتاب از بتهال

 یادبه  باید که را ها نام بعضی و ام کرده اشتباهاتی و است نکرده یاري یکجاهایی ام حافظه اینکه
 من اینکه به توجه با ولی. است شده ام شرمندگی اسباب و نياوردم یادبه  کردم، می ذکر و آوردم می

 کامالً این بکنم، فراموش زیادي مقدار به را خودم گذشته که گرفتم تصميم پيش سال 30 تقریباً
 توضيح اند کرده یادآوري مرا هاي فراموشی این که یکسان همه به که است عذري این و بود طبيعی
 . است نبوده برایم دیگري چاره کنم می فکر و دادم

 آن از پيش يننهمچ خواندم، را کتاب این چون من همایون، آقايـ  مهري حسين 
 را، شما عليه اسالمی جمهوري اطالعات وزارت کنم می فکر اثر خاکستري وزیر کتاب
 در که است شما جوانی و نوجوانی خاطرات ها جاذبه از یکی روزگارم، و من کتاب در
 به نسبت عميقی دلسوزي که است ناآرام طبع یک نشانگر یخوب به که شده درج آن

 ایران آینده براي بزرگی هاي طرح که ناآرامی طبع. دارد شهریور از پس ایران اوضاع
 جمهوري. خواندم خاکستري وزیر کتاب در اول در را خاطرات این. کند می اندیشه
  بود؟ يداکردهپ کجا از را خاطرات این اسالمی

. ها نوشته اي پاره و ها عکس همراه بودم هگذاشت ام کتابخانه در اي قفسه یک در من را ها همایون ـ این
. کردم گردآوري را هایم نوشته کمتر داشتم مطبوعاتی فعاليت ایران در دوران آن در متأسفانه چون
 زندان از اینکه از پس و بودم گذاشته یکجایی در بود مانده محفوظ روزگار دستبرد از که آنچه

 خانه آن از بعدـ  ساعت چند واقع درـ  کردم سپري نهخا در را شب یک بهمن، 22 شامگاه در گریختم،
 ها این. برنگشتم هرگز خانه آن به دیگر و برداشتم را ام شناسنامه و گذرنامه برگشتم صبح و رفتم، هم

 دست به افتاد ها نوشته این کردند، غارت و کردند مصادره را خانه و آمدند که بعد ما خانه در بود مانده
 مأموریت رژیم، تبليغاتی و رژیم امنيتی هاي دستگاه که شنيدم بعداً و رژیم، امنيت و اطالعات وزارت
 گردآوري هست من ضد بر اطالعاتی هر که است گذاشته وقت سال 4 هم ایشان و کسی به اند داده

 و بود آن در هم خاطرات آن. کردند منتشر اي صفحه 400 کتاب یک و اند گردآورده را ها این بشود،
 شده شروع ام سالگی 17ـ  16 از. بودم کرده فراموش اصالً را خاطرات آن عمده قسمت هم من خود
 با هایی درگيري چه سنين آن در که کردم حيرت حقيقتاً هم من خود فرمایيد می که طور همان. بود

 از ریزدبگ یکل به تواند نمی انسان. من در است مانده کنون تا اثرش این و داشتم ام پيرامون با و خودم
 26 حدود همان   از ها، سال همان   از که بدهم انصاف باید من تالش تمام خب چه گر. خودش گذشته

 کنم می گمان هم زیاد مقدار به بيایم بيرون ها یادداشت عوالم آن از که شد صرف این در سالگی 25ـ 
 به شما کتاب همين در من که آنچه سرکشی، آن آرامی، بی آن. است مانده آثارش ولی ام، آمده بيرون
 يدشوار به را ها کار یعنی آیم، بدر تنگ در از گفت مسيح چنانکه اینکه، به گرایشم کردید، اشاره آن
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 بسيار سنين با ما. هست آنجا همه ها این باشم، نداشته دوست را آسان کار و ببرم پيش از و بپسندم
 حمل خودمان با مان یجوان و ینوجوان دوران از مشخصی و برجسته خيلی آثار هستم، من حاال که باال
 . کنيم می

 به بپردازیم. همایون آقاي فرمودید که توضيحی از ممنونم خيلیـ  مهري حسين 
 به توجه با جمهوري ریاست انتخابات درباره. ایران رویدادهاي پيرامون هاي موضوع
 این آیا. گيرند می جدي شما نظر به را انتخابات این اندازه چه مردم شما، هاي آگاهی

 را فضایی چه دقيقاً دارید، شما که هایی آگاهی گرفتن نظر در با شما، یدد با انتخابات
 مرکز رئيس حسينيان، اهلل روح که است گفته نویسندگان از یکی آورده؟ پدید ایران در

 اینکه مثل ها قتل قضيه بود گفته اي زنجيره هاي قتل درباره اسالمی، انقالب اسناد
 معرکه و ندارد وجود فراري راه کنيم، فرار خواهيم می چه هر. گرفته را ما ریبانگ

 و ذات کشف و نمایش براي شده مناسبی موقعيت و زمان اکنون اسالمی انتخابات
 . رژیم این شقاوت و رحمی بی درونمایه

 دادن قرار ورمح یکی: امر دو براي است شده اي بهانه انتخابات این. این از بيش همایون ـ خيلی
 شروع اجتماعی مختلف هاي گروه. است کشيده پيش را مطالبات انتخابات این. مطالبات و ها خواست
 خواهند می حاکم نظام از و ها کاندیدا و حکومت از و کنند می عنوان را خودشان هاي خواست اند کرده
. افتد می اتفاق اسالمی هوريجم در که است بار نخستين این که. بکنند برآورده را ها خواست این که
 یک. است نشده کشيده پيش و نشده عنوان مشخصی هاي خواست وقت يچه گذشته انتخابات در

 این در آوریم می ها سفره به را نفت پول یا کنيم می رعایت را قانون ما مانند شده زده کلی هاي حرف
 مطالبه گفتمان مثالً شروعیم و مشخص خيلی هاي خواست که بينيم می حاال. است بوده ها حدود
 در را حکومت و سياست هاي زمينه همه در. است حزب یک سياسی برنامه یک این واقع در محور
 . گيرد یبرم

 ایران در روشنفکران از برخی سوي از که است مانيفست یک اینـ  مهري حسين 
  ؟منتشرشده

 بله و فرهنگی و سياسی فعالين و دانسرآم از همه اند کرده امضا را این نفر صد چند. همایون ـ بله
 مختلف هاي گونه به اند کرده پشتيبانی و اند پيوسته آن به هم ها خيلی و. است مانيفستی همچين یک
 ریاست کاندیداهاي به ایران در ناشران اتحادیه که شنيدم امروز. است نمانده محدود این به ولی

 ها، کتاب بررسی شيوه کتاب، سانسور درباره باید را ظرتانن که اند گفته و اند نوشته نامه رسماً جمهوري
  مشکل؟ این با بکنيد چکار خواهيد می شما. بکنيد اعالم

 را انتخابات اند گرفته جدي ها بعضی پسـ  مهري حسين . 
  به است داده خوبی بسيار تـفرص کنم می عرض اآلن که دليلی به اباتـانتخ این یعنی همایون ـ بله،
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 حقوق این دارید شما. بکنند بدهکار را حکومت کهـ  مردم همه نهـ  ایران در سياسی نفعاال همه
 این. شما از خواهيم می را ها این ما و گذارید می پا زیر را ملت کل حاال اجتماعی، هاي گروه این مسلم
 مطالبه انگفتم این که است این است داده را فرصتی و است افتاده که اتفاقی دومين. است بار اولين
 دور مذهبیـ   ملی و مذهبی عوالم تمام از یعنی. دارد دمکراسی ليبرال روي و رنگ یکل به محور
 جامعه تر فعال بخش که کنيد می مالحظه پس. است افتاده اتفاق که است باري اولين باز این و است

 است امري این. ياورددرب صندوق از را موردنظرش کاندیداي بتواند حاال اینک عنوان به نه را انتخابات
 که جهت این از اما. ندارد نظامی چنين ایران و بدهد روي تواند می فقط دمکراتيک نظام یک در که
 عاملی آن. است گرفته جدي بکند، گشاده را خودش عمل ميدان و بکند استفاده فرصت از خواهد می
 متعدد ،اصطالح به جدي کاندیداهاي تانتخابا این در که است این بيافتد، اتفاق این که شده سبب که
 یک به دارند هایی بستگی یک کدام هر که کاندیدایی کم دست نفر چهار. نيستند نفر دو یعنی. اند شده

. کنند می رقابت سخت دارند و اند شده ميدان وارد ها این... و بست بند یا اجتماعی ،اصطالح به پایگاهی
... و باشد پاسداران سپاه و باشد فقيه یول که قدرت اصلی اجعمر به ها این نزدیکی درجه چون منتها
 در متقابلی وزنه یک عنوان به مردم را عامل است بار نخستين براي  که هایی آن نيست. و اندازه یک
 که است این آن و هست هم دیگري مالحظه یک. آورند می ميان به دارند قدرت اصلی مراجع برابر
 ميليون 5 قلم یک شنيدم من داد، خواهد رخ آن در اي اندازه بی تقلب ستا مسلم انتخابات این چون

 طرف از ایثارگر هاي بسيجی به البد را ها این که ایران به اند آورده اند کرده چاپ پاکستان در شناسنامه
 این چون. مردگان طرف از نمایندگی به حتی. داد خواهند رأي شان نمایندگی به ایران مردم بقيه
 کشور وزیر این. کشور وزیر این با افتاد خواهد اتفاق که است مسلم تقریباً و شود می بينی پيش اتاتفاق
 و. است مجرم چهره سراسر اش چهره اصالً. است تري عجيب موجود هم قبلی کشور وزیر آن از جدید
 این با. است کرده رفتار عمومی اموال با هم گرگ مثل و. دارد گرگی حالت کامالً و است گرگی یک
 این بر را کار اینکه براي. را انتخابات ببرند اینکه براي کرد خواهند کار همه است معلوم خب ها تيپ
 آن که بکنند انتخابات در شرکت به تشویق را مردم خواهند می دیگر، کاندیداهاي بکنند مشکل گروه

 ها صندوق به قالبی رأي يونميل 5 اگر یعنی. بشود تر مشکل. بشود تر يتاهم کم و تر کمرنگ تقلبات
 همه خالصه. برود بين از آن اثر که بياید دیگر رأي ميليون 15 ميليون، 10 مثالً طرف ینا بشود ریخته
 عنوان به هم اند گرفته جدي را انتخابات این زیادي خيلی عده مسلماً و است کار در محاسبات این

 حکومت، این مدنی محاصره من خواه مهوريج دوستان از یکی اصطالح به مسائل، طرح براي فرصتی
 و. مردم وزنه کردن تر سنگين طرفی از و اند، گذاشته را نام این خواه جمهوري دوستان این یدرست به که
 شد قطعی گفتمان آن پيروزي انتخابات این در نظرم به که ليبرال دمکراسی گفتمان کشيدن پيش آن
 از توانيم می( فلسفی و سياسی غالب بحث یعنی گفتمان) البغ بحث از توانيم می ایران در ما دیگر و

 . بکنيم یاد ليبرال دمکراسی گفتمان نهایی پيروزي
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 دالیلی یا و ها بهانه انتخاباتی فضاي در فرمودید اینکه همایون آقايـ  مهري حسن 
 اه کاندیدا از برخی کسان، از برخی که آورد می پدید اي زمينه حال هر به که دارد وجود

 اي مقاله یک کنند، مطرح را خودشان هاي خواست مردم، از برخی نمایندگانشان، و
 اي مقاله عنوان این. «بده جواب را 67 سال کشتار ميرحسين» عنوان زیر خواندم می
 دانشگاه مسجد در است موسوي ميرحسين آقاي سخنرانی پيرامون واقع در که است

 راجع کند می مطرح سئواالتی و خيزد یبرم ویاندانشج نماینده که. بابلسر در مازندران
 موسوي ميرحسين و. او یريوز نخست دوران در 67 سال در سياسی زندانيان کشتار به
 مقاله در و. دهد نمی پاسخ دیگر دانشجویان و دانشجو این هاي پرسش از یک هيچ به

 در تنها يموسو ميرحسين صراحت( شده چاپ روز اخبار سایت در مقاله) که است آمده
 از ولی. مخالفم اساسی قانون اصالح با گویم می صراحت با من: کرد اعالم که بود آنجا
 . کرد اصالح را اساسی قانون این باید که است گفته کروبی آقاي دیگر، طرف

. کنيم مقایسه سوریه انتخابات با مثالً ما را انتخاباتی چنين است ممکن چگونه. همين همایون ـ خب
 خوردن ترک نشانه انتخابات این. مصر انتخابات حتی یا. بکنيم مقایسه باکو جمهوري نتخاباتا با یا

 يداشدهپ درش سوراخ و رخنه جور هزار و. است اسالمی جمهوري آن اسم که است دستگاهی این
 این و کند می تر عميق را ها ترک این و ها شکاف این و کند می استفاده دارد صورتی به کس هر و است
 انتخابات این که کنيم صادر حکم ساده خيلی و وسفيد ياهس طور آن ما نباید. است خوبی تحول بسيار
 هزار برسد آخر آن به تا ولی. بود خواهد مسخره آخرش است، مسخره بله. است مسخره. است هيچ
 ور ینا هالبت بود خب،. نيست شوخی 67 سال کشتار موضوع طرح همين. آورد می رژیم این سر دارد بال
 کم بسيار ایران داخل در. شد می صحبت بيشتر خب هم ایران از خارج در و شد می هایی اشاره ور آن و

. نکرد را هم اش صحبت کسی اصالً 67 سال در روزگار، هاي شگفت از. شدند می موضوع این متعرض
 و کشتار و مرگ به بود کرده عادت و بود شده غرق خون در و بود زده خشونت جامعه يقدر به اصالً
ـ  20 از بيش که موضوعی این. شد می تر عميق زخم این هرسال و گذشتند همه اصالً که... و اعدام
 نکنيد فکر و. شود می عنوان جور این انتخابات این در بود مانده مسکوت طور ينهم واقع در سال 25
 را این. کنند می مطرح را موضوع این برند می شد کشتار آن از که رنجی روي بيشتر دانشجویان آن که
 هر و ترتيب هر به حاال. است خوب بسيار که کوبند می حکومت این سر بر چماق یک عنوان به

 و اي بهانه و اند يداکردهپ فرصتی که است معلوم کامالً ولی. است خوب باشند کرده را کار این احساسی
 وادار را ها این و حکومت سر توي بلکه موسوي، تنها نه سر توي زنند می کشند می رخ به دارند این را
 است دليل همين به. بشوند تر ناراحت و برود آبرویشان بيشتر طور همين و نگویند هيچی که اند کرده
 ها تابش این مواظب که کنم می توصيه کنند، می صادر حکم راحت خيلی طور همين که دوستانی به که
 نکنند، دلسرد را ها این نگيرند، نادیده نگيرند، کم دست را نیا و باشند ایران سياست هاي نوانس و
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 این حقيقتاً دانم نمی من. بکنند تشویق و ها، حرف این با بشوند دلسرد ها این که است بعيد گرچه
 این شود می اتریش دولت کمک با مثالً. بشود سرنگون و برود رژیم این خواهند می چگونه دوستان
 چشم بگویند هم ها این و بروید باید شما آقا که بگوید بياید اروپایی جامعه الًمث یا برداشت؟ را رژیم
 . کرد استقبال باید و. کرد سست را ها این شود می ترتيبات همين با رویم؟ می

 ویرانی آرزوي» عنوان زیر اید نوشته اي مقاله یک دیدم همایون، آقايـ  مهري حسين 
  قاله؟م این از بوده چه منظورتان «بيشتر؟

 ميالنی دکتر آقاي دوستم نوشته یک از که آمارهایی از سلسله یک با من را مقاله همایون ـ این
 خورد می من کار درد به اش تکه این ولی بود، خوبی مقاله خيلی خواندم را مقاله آن من بودم، گرفته

 به مرا که ایران صادياقت وخيم بسيار وضع از گویا بسيار ولی است کوتاهی تصویر. کردم نقل را ینا
 ظرفيت از که مقداري به شدیم روبرو نفت درآمد افزایش با باره یک که انداخت 56ـ  55 هاي سال یاد

 در دانم نمی مناینجا  حاال. کشيد بد يجاها به خيلی و بود بيرون ایران حکومتی دستگاه کردن هزینه
 قابل وضع این یسادگ به ولی، آمد خواهد اسالمی جمهوري سر بالیی چه آینده سال یک طول

 . نيست گذراندن

 این و است پيش در سختی بحران که رسيدیم نتيجه این به آوردیم، را ارقام این وقتی هرحال، به
 به دارد که اتمی ساعت تيک يکت این باـ  2 انتخابات، باـ  1 با است شده مصادف حاال سخت بحران

 و ها آمریکایی و. اتمی بمب به بکند پيدا دست یاسالم جمهوري که شود می نزدیک مرحله آن
 مذاکرات حساس خيلی مراحل و هستند اسالمی جمهوري از جلوگيري دنبال سخت هم ها اسرائيلی

 اوضاع این به توجه با که آورد می پيش را پرسش این ها این مجموع. است پيش در هم آمریکا و ایران
 بخواهيم چه باید ما اصوالً و. است تر آور زیان رژیم حال به داکاندی کدام انتخابات، به توجه با و خراب

 نفع به تر بد چه هر وضع که بکنيم دنبال را چپ انقالبيان کالسيک استدالل آن باید آیا. ایران در
 بيشتر این از ایران وضع نباید که بگویيم و استدالل این در بکنيم تردید اینکه یا بود خواهد انقالب
  ایران؟ اوضاع حساسيت به توجه اب بشود خراب

 به بيشتر یعنی کرد، خواهد خدمت بيشتر ما منظور به کاندیدا کدام که آید می پيش پرسش این وقتی
 زیاد را ها استراتژي این حاال. آید می پيش مبارزه استراتژي دو بود، خواهد اسالمی جمهوري زیان

 پيش شرایطی چنين در استراتژي دو که است ینا منظور ولی. دیگر مقاله یک در شاید ندادم توضيح
 تر بد و برود بدي به رو طور همين اسالمی جمهوري اوضاع اگر که است این استراتژي یک. آید می

 لحظه ما. است نژاد احمدي همين بياید، پيش وضع این اینکه براي هم شخص بهترین خب که بشود
 دیگر استراتژي یک و کرد خواهيم تر نزدیک را یمرژ این کردن سرنگون و ها خيابان به مردم ریختن

 گرگان به توجه با بریزد به هم ناگهان يزشچ همه ایران که نيست صالح وجه يچه به که است این
 جمهوري دستبرد از اآلن که هم آنچه و اند کرده يزت دندان ایران بيرون و درون از که اي گرسنه
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  ایران بيرون در صبران بی. رفت خواهد ميان از ناگهانی گیآشفت چنان در است مانده امان در اسالمی
 خب. هستند هم زیاد و هستند ایران بيرون در ولیـ  اشخاص این تعداد اند کم خيلی ایران درون درـ 

 تا بشود تر بد خيلی ایران وضع باید که معتقدند بله ها این کرد ها صحبت این از شود می راحت بيرون
 که است صدماتی از کمتر بدهند قربانی هم چه هر و بدهند پایان بدبختی این به حرکتی یک در مردم
 طرف ینا. بود خواهد زیاد خيلی زمان طول در اش مجموع و شود می وارد کشور به و ها آن به روز هر
 سرنگون رژیم و بریزند خيابان به مردم بشود خراب اوضاع اگر که نيست معلوم اصالً که گوید می

 بيشتر سرکوبی بشود خراب اوضاع وقتی برعکس،. دنيا در است افتاده کم خيلی اتفاق ینا. بشود
. آید یبرم هایی زمينه یک در خودش حفظ عهده از و دارد پول و نفت که کشوري مخصوصاً شود می

 شدن بد خواستار ما توانيم نمی اینکه یکی: مالحظه دو و باشيم ایران آینده نگران باید ما برعکس،
 وعده یک خورند می حاال که غذا وعده دو يجا به مردم که بخواهد دلمان مثالً. باشيم مردم عوض

 دو، و. بشود وضعی چنين خواستار که بدهد اي اجازه چنين خودش به کسی کنم نمی فکر من. بخورند
 نيست علومم که سال، سی این طول در شده يختهگس ازهم يا اندازه به و شکننده يا اندازه بهایران  وضع
 این از منظورم. است قرارگرفته هم مقابل در استراتژي تا دو این. بياورد را دیگر انقالب یک تاب

 براي بکنيم را ایران ویرانی آرزوي بيشتر باید ما آیا که. بود این «بيشتر؟ ویرانی آرزوي در» پرسش
 روشنفکري، نيروهاي آن بر ایرانی، جامعه مدنی نيروهاي بر تکيه با نه، یا بکند تغيير رژیم این اینکه

 حال عين در که. بياوریم فراهم را رژیم تغيير اسباب فمينيستی، و کارگري و دانشجویی هاي جنبش بر
 گذاري پایه را ایران آینده و حال به سودمند و امروزي و محکم ساختار یک دارند یبرم را رژیم آن که
 را انقالبی آن. آمد نخواهد پيش هرگز انقالبی چنان طشرای در دومی این است؟ بهتر کدام. کنند می
 این که... و کشتار و فشار و تيراندازي و بریزند خيابان به زندگی فشار از مردم که دارند دوست که

 در مدنی جامعه نيروهاي اینکه براي. آمد درنخواهد ليبرالی دمکراسی چنان آن از بشود، سرنگون رژیم
 و ترین آشام خون و ترین رحم بی دست اختيار برعکس و داشت دخواهن را سهم کمترین آن

 تا فرانسه انقالب از. افتد می ماجراهایی چنين در هميشه چنانکه. افتاد خواهد ها آدم ترین طلب فرصت
 .ایران اسالمی انقالب

 شما از پرسشی یک که گفتند من به ما شنونده یک همایون، آقايـ  مهري حسين 
 ایشان. داشت خواهم گو و گفت امشب شما با که کردم اعالم بدیش من چون. بکنم
 و ایران صداي رادیو با اخيرشان مصاحبه در پهلوي رضا شاهزاده که گفتند می

 انتخابات در آزاد فضاي نبود دليل به بودم ایران در من اگر که گفتند پارس تلویزیون
 موقعيت بر بنا کس هر. کنم نمی معين تکليف هم دیگران براي ولی. کردم نمی شرکت
 سخنان به توجه با ما شنونده این. بگيرد تصميم تواند می خودش روحيات و خودش
 را مردم اگر خب که بکنيد مطرح را پرسش این همایون آقاي با گفتند می شاهزاده
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 و ذوق و موقعيت به بنا کس هر و کنند تحریم را انتخابات این که نکنيم تهييج
 ولی شود می تمام رژیم سود به این حال هر به ندهد، یا هدبد رأي خودش وضعيت
 شما نظر. گيرد می قرار ییتنگنا موقعيت در رژیم بکنيم تحریم اعالم ما اگر دستکم
  چيست؟

 بسيار اکثریت مردم. ببخشد چندانی تأثير بيرون در ما اعالم که نيستم مطمئن اوالً همایون ـ من
 در را ما شنوند می که هم هایی آن. کردیم توصيه و ایم گفته چه ما که شنيد نخواهند اصالً بزرگشان
 ما و کنند می را هایشان زندگیاینجا  راحت و است خوش دلشان ها این. گيرند نمی جدي خيلی بيرون
 درسی کتاب و خواهد می کفش ما از که بدهيم را فرزندمان جواب باید ما و هستيم گرفتاراینجا 
 چيزهایی یک است تأمين شان یزندگ و است راحت خيالشان ها این خواهد می مشق دفتر و خواهد می
 است يداشدهپ زیادي العاده فوق فاصله درون و بيرون ایرانيان بين. گرفت نظر در باید را این. گویند می
 نميا از را فاصله و. ببریم بين از را فاصله این که باشد این باید ما کارهاي از یکی. سال سی این در

 نزدیک ما به توانند نمی ها آن اینکه براي. ما به ها آن نه است ها آن به ما شدن نزدیک معنی به بردن
 خودمان بشویم، نزدیک ها آن به دستکم احساس در مشکالت، و زندگی سطح در نه اگر باید ما. بشوند

 را ها حرف همان   سال سی این مثل واال. کنيم حس را ها آن مسائل بگذاریم، ها آن جاي بتوانيم را
 این. نيست درست این. باشد درست همدیگر پيش ما پرونده و باشد خوش دلمان خودمان که زنيم می

. باشد مشوش بسيار خيالمان باید ما. ندارد تأثير اینکه براي باشد نباید هم ما خيال آسایش مایه اصالً
 درست حرف این اساس هم خيلی. دارد وديمحد بسيار بُرد ما طرف از ها اعالم این معتقدم نتيجه در

 که است این کنيم می ما که کاري. کنند می چکار که دهند می تشخيص خودشان مردم که است
 ها آن باز اینکه براي ایران خود در مردم از اي پاره از بهتر شاید. کنيم می روشن مردم براي را مسائل
 آن را و ببينيم را تري کلی تصویر یک توانيم می ما که یحال در هستند روزانه مشکالت درگير سخت
 عوض را بحث موضوع اصالً من. بکنند اقدام توانند می تر آگاه مردم وقت آن. بکنيم تشریح مردم براي
 مطرح این مراحل این در دستکم. ندهند یا بدهند رأي مردم که نيست این مسئله من براي. ام کرده
 بشود، مطرح ها خواست این که است این دارد اهميت که چهآن من نظر از مرحله این در. نيست

 محاصره آن حکومتی دستگاه از. اجتماعی مختلف هاي گروه از مردم مطالبات به بشود تبدیل انتخابات
 عمومی افکار و مردم مداخله اینکه براي. رژیم در شکاف بيشتر چه هر ایجاد و بشود برده پيش مدنی
 کاندیدهاي با ها کاندیدا آن ميان شکاف کند، می مردم متوجه را کاندیداهایی. دارد اثر انتخابات این در

 بازتاب ماند، نمی اثر بی حکومت سوي از ها خواست این نشدن برآورده وقت آن بعد کند می زیاد را دیگر
 اصالً این ندادن، یا دادن رأي نفس حاال. است من موردنظر ها این داشت، خواهد آمد پی داشت، خواهد
 نه بدهيم، رأي خواهيم می نه بدهيم، رأي توانيم می نه ما. نيست حقيقتاً بيرون در شما و من مسئله
 آنچه. نيستيم عمالً ها بحث این وارد اصالً ما که است این را، انتخاباتی سيستم این داریم قبول اصالً
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. بکنيم کمک مردم به ها زمينه این در ما که است این گفتم خدمتتان که طور آن هستيم، واردش ما
 که بيرون در بينم می. ندهيد یا بدهيد رأي بروید بگویيم ها آن به اینکه تا بود خواهد تر مؤثر هم خيلی
 معرفی کاندیدا خواهيد می که اصالً اید چکاره شما. کنيم معرفی مستقل کاندیداي باید ما آقا گویند می

 تحریم باید اینکه یا. ندارد معنی. کرد را ها کار این شود نمی که ایران کيلومتري هزار 16 در! بکنيد؟
 یک از باید من نظر به را تصویر نه،. زنيم می خودمان یخوش دل براي که است هایی حرف این... و کرد

 این تمام ميان در است یگانه که. انتخاباتی فرصت از برداري بهره نظرگاه از. نگریست دیگري نظرگاه
 یکل به ایران انتخابات وضع این است، ها آن جزو هم اسالمی جمهوري که جهان يدیکتاتور هاي رژیم
 هایی ویژگی هميشه ما. دنيا در هستيم بهترین اینکه نه است یگانه يزمانچ همه اصالً ما. است یگانه
 یکل به رسد می که ایران به کنند می تجربه دنيا جاي همه که کنيم می تحوالتی و ها روند و ها رویداد در

 متفاوتی چيز چنين یک تقلب از پر فاسدِ بستۀ فرمایشیِ انتخابات همين خب. شود می دیگري چيز یک
 . آید یدرم آب از

 اسالمی جمهوري آتی مذاکرات با ارتباط در خواستم می همایون آقايـ  مهري حسين 
 صحبت جنابعالی با اي هسته پرونده با ارتباط در بخصوص آمریکا متحده یاالتا و

 فرقی چه بوش زمان با کنونی شرایط در وضع که بفرمایيد خواستم می اول. بکنيم
 از اوباما، آقاي از ما برداشت یعنی دوران، این اصلی مشخصه حقيقت در یعنی. کند می

 و قد این با جمهوري يسرئ این روحيه، این کاراکتر، این. اش روحيه از و اش کاراکتر
 این با ارتباط در بکند تواند می ها کار چه و بوش با کند می فرقی چه فکري قامت

  پرونده؟

 در ندیدم، من اخير هاي سال این در بوش، و اوباما نفر، دو این از تر متفاوت نفري دو همایون ـ هيچ
ـ  بود آدمی یک بوش. داده يرو اقيانوسی تغيير یک ها انگليسی قول به. یکدیگر مقابل در کشور یک
 که است آدمی و است محدودي خيلی خيلی آدم ولیـ  نيست شک این در است باهوشی آدم البته

 است، مهمی کارهاي ها این چند هر هرزگی، از الکليسم، از است خودش رهانيدن اش زندگی تجربه
 ،خورده شکست رفته جا هر داده، هدر به را اش جوانی که بوده آدمی یک خالصه جوري این ولی

 قابل مربيان کمک با ولی خانواده زور به نرسيده، جایی هيچ به تکاراتشاب ،خورده شکست وکارش کسب
 آدمی اوباما. شده انتخاب هم بار دو و جمهوري ریاست تا باال رسانده را خودش دارد که اي مالحظه

 مرد این اش نوجوانی اول مثالً شاید اش زندگی هاي سال. رفته جلو نقشه با اش زندگی اول روز از است
 را کمک همين هم اش بزرگ پدر و مادربزرگ و هم مادرش و برسد ترین باال به زندگی در تهخواس می
 خوانده، درس کردند بيدار را بچه این شب نصف از بعد چهار ساعت راندنش، راه همان   در کردند او به
 خانوادگی، یينپا بسيار زمينه آن با یعنی پایين، بسيار سابقه آن با حاال رفته، ها دانشگاه بهترین به
 . جلو آمده منظم و نقشه با و هدفمند امکانات، هيچ بی و پول بی
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 کردید؟ دنبال شما را او پيشينهـ  مهري حسين  

 بروز روز کنار، رفتند بقيه و گرفتند قرار هم مقابل در ينتونکل هيالري و او که روزي از همایون ـ من
 خب و گرفتم هم را ها آن است نوشته اوباما که هم تابیک دو. ام کرده دنبال را آمریکا انتخابات جریان

 این دیدم و. گرفتم را اش اساسی هاي نکته ولی نداشتم زیاد وقت البته خواندم، را همه سرعتی یک با
 این از و کرده برقرار هميشه اش پيرامون با را ارتباط حداکثر آدم این. زندگی در گرفته شکل چگونه آدم

 نتيجه آدم این زندگی فلسفه بگویم، جوري این. گرفته داشته الزم زندگی در جربهت که چه هر ارتباط
 خب که من براي. است نظير بی این. است یگانه اصالً این. مختلف افراد با است اش روزانه هاي ارتباط

 ابعمن به مراجعه خواندن، راه از را مان بينش آن ما و را، مان تجربه ما و هستم ایران فرهنگ محصول
 نفر یک که بود آور شگفت بسيار من براي آوریم، می به دست نویسندگان و متفکران واال، و باال
 و رسيده آدم این که برسد نتایجی به اجتماعی موقعيت هر در حاال همسایه با صحبت از تواند می

 ام نداشته گزهر عملی شيوه چنين اي، تجربه چنين شخصاً من. برسد توانسته می که است طبيعی کامالً
. است غنی خيلی تجربه این. نيامد پيش من براي این که شدم متأسف خواندم، را اوباما وقتی و
 و. ام بوده خبر بی آن از یکل به من که کند می پرمایه را آدم بسيار بسيار شخصيت یک ساختن گونه ینا

 را اي برجسته العاده فوق آدم یک رتصوی البته ها کتاب آن و کردم می دنبال را آدم این که طور همين بعد
 سرباز یک هلمز، حرف یاد به کردم دنبال را آدم این وقتی عمل جریان در کنار، به آن اما داد من به

. دارد معروفی بسيار کالم دوم، روزولت با بود همزمان که روزولت درباره که افتادم آمریکا عالی دیوان
 . دارد یکی درجه رامنتتمپ دو درجه انتلکت روزولت که گوید می

 همایون؟ آقاي شود می چه فارسیـ  مهري حسين  

 تجربه، با خواندن، با يداکردهپ پرورش که باال هوش یعنی است یافته پرورش هوش همایون ـ انتلکت
 ترجمه توانيم می منش کنيم، ترجمه توانيم می وخو خلق فارسی در ما را تمپرامنت. ورزیدن و گرفتن با

 ما هاي واکنش سوادمان، و خِرَدمان ما چون. کند می تعيين را انسان هاي واکنش که آنچه یعنی کنيم،
 ها این خِرَد، و هوش و سواد و دانش. هجدهم قرن در آموخت ما به هيوم را این. کند نمی تعيين را

 ما تمپرامنت آن در اش ریشه و دارد اصوالً عاطفی ریشه که ما هاي خواست اینکه به کنند می کمک
 کننده يينتع نيستند، کننده يينتع ها این. برسانيم نتيجه به بهتر و بکنيم عمل بهتر را ها آن است،
 تا زندگی در دارد يتر مهم نقش انسان منش این و. است انسان منش آن و است انسان يوخو خلق
 سواد کم نسبتاً هاي آدم دیدیم ما از بسياري زندگی در و شنيدیم را ها داستان این یعنی. سواد تا هوش

 هاي رشته در توانند می باالیی خيلی يجاها به و کنند می شروع پایينی خيلی جاهاي از سواد یب حتی یا
 طراز تمپرامنت آدم این حاال. است کرده کمک ها آن به بيشتر خو و خلق و منش آن برسند، خودشان

. اصطالح به است انگيز رشک باز که دمدی هایی توانایی یک من این در و. دارد هم یکی درجه و اول
 از. کنند می حس ها آن که آنچه بکند حس و بگذارد دیگران جاي را خودش تواند می یخوب به آدم این
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 اینکه دوم. است خوري بدرد صفت خيلی و. دیدم آدم این در خوب و برخوردارم ازش کمی یک این
. کنيم می شخصی سرتاسر ها ایرانی ما را یغيرشخص امور. را امور نکند شخصی تواند می مرد این
 هم از را مسائل جا هر و. نيست شخصی برایش چيز هيچ تقریباً این. نيست غيرشخصی ما در چيز يچه

 اش، روزانه کارهاي اش، روزانه زندگی توي رفتم و بود آموزنده بسيار من براي باز این. کند می جدا
 و. نکند شخصی را مسائل تواند می این. است ودشخ همين نه، دیدم اش، مخالفان با رفتارش

 آن از شطرنج که دانيد می. نظر این از است باز شطرنج یک این. اعصاب بر تسلط و خونسردي
 سنين به ندرت به بازان شطرنج دليل همين به و دارد الزم اعصاب بر محض تسلط که است هایی بازي
 اوباما را خصوصيت این. کنند حفظ را اعصاب بر تسلط جهدر آن توانند نمی چون. بازي در رسند می باال
 واژگان وارد تنها نه روز صد این بعد به ناپلئون از چون معروف، صدروزه این ،صدروزه این در حاال. دارد
 قضاوت اولشان روز صد همان   با را ها خيلی و. است عملی واقعيت یک بلکه شده سياسی علوم
 از اي درجه من صدروزه این در و. شان دوره بقيه در کرد خواهند چه بعد که کند می تعيين و کنند می

 هر قلب به: یک تواند می که است این اوباما خصوصيات از دیگر یکیـ  توانایی و انتخاب حسن
 را ندارد ارتباط هم به ظاهر در که مسائلی: دو کجاست مشکل ریشه ببيند که برود اي مسئله
 يا صدروزه دوره کمتر من. دارد مرد این که است تحليلی ذهن یک کار این. کندب پيدا را هایشان پيوند
. است کرده جمع خودش دور را آمریکا هاي نسل بهترین از اي پاره انتخاب، حُسن درجه این که دیدم
 عموم است کرده درست که مختلفی مشورتی هاي گروه در چه سفيد، کاخ در چه اش، کابينه در چه

 که توجهی و دارد مسائل بر که اي احاطه آن به توجه با و است بوده خوب بسيار بسيار هایش انتخاب
 ام دیده مرد این در روز صد این در که فعاليتی مقدار آن دارد مسائل ارتباط و دارد مسئله قلب به
 یا دکن می پيدا پاسخ یا کند می کار دارد هم سر پشت اساسی مسائل همه در تقریباً که است سابقه بی

 را جایش و بشود موفق کنگره در بتواند مرد این اندازه چه تا حاال. است پاسخ کردن پيدا درصدد
 با ما است این در اصلی اهميت. است دوم درجه در من نظر به ها آن گرفت، خواهند مسلماً که بگيرند
 که آمریکا سياست در مهستي روبرو ها، انگليسی قول به اي پدیده ابعاد با و متفاوت یکل به پدیده یک

 حتی ،قدر ینا حقيقتاً جمهوري يسرئ هيچ. دارد کشور این که مشکالتی باعظمت است متناسب درست
 روبروـ  نداشت را اوباما مشکالت دهم یک روزولتـ  ها زمينه همه در مشکالت همه ینا با روزولت،

 . باشد کرده عمل خوبی این بهاینجا  تا و ها سال این در و مدت این در باشد بوده

 جمهوري سرانجام تواند می آیا صفات این با مردي همایون، آقايـ  مهري حسين 
 سرشت و ذات از بخصوص ،يهنانم هم دیگر و شما که شناختی آن با را اسالمی
  بياید؟ کنار و کند مذاکره رژیم این با بتواند دارند، اسالمی جمهوري

 سر حاال آمده و است روبرو آن با که مشکالتی این همه با اوباما که است این مهم همایون ـ نکته
 این در که مشکالتی بيشترین با هم اسالمی جمهوري و. آمده اسالمی جمهوري موقع بهترین در کار،
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 از استفاده درصدد و داند می را مشکالت این هم اوباما و است روبرو کنيم تصور توانستيم می چندساله
 ها آن با باید بکند استفاده اسالمی جمهوري زیان به مشکالت این از بتواند کهاین براي ولی است ها آن
 را مذاکرات این سرعت به انتخابات این از پس که کند می دارد را اش تالش همه و بشود مذاکره وارد
 فرش شان اتمی کننده مذاکره آن قول به و بکُشد وقت خواهد می اسالمی جمهوري. ببرد پيش

 ها اروپایی حتی و اند شده استاد ها آمریکایی دیگر البته که ببافد متر يلیم به متر يلیم را یاتم مذاکرات
 ها آمریکایی که آنچه نه محدود، توافق یک که کنم می فکر من. رفت نخواهند قضيه این بار زیر هم
 نه د،بگير ها آمریکایی از خواهد می اسالمی جمهوري و بگيرند اسالمی جمهوري از خواهند می
 . بشود حاصل که هست احتمالش اتمی بمب حياتی زمينه آن در محدودي توافق یک ولی اش، همه

 امر این جزئيات به دیگري فرصت در. همایون آقاي ممنون خيلیـ  مهري حسين 
 . نباشيد خسته و ممنونم ازتان خيلی خيلی. بفرمایيد اشاره کنم می خواهش

 .رود می بين از خوب بحث با انسان خستگی داشتيم، خوبی بحث خيلی نخير. شما بر همایون ـ درود
  مهري حسينـ  ایران صداي رادیو

 2009 مه 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبز جنبش در رهبری مسئله
 

 شما بر درود همایون داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين . 
 شما بر همایون ـ درود

 روابطی با است مرتبط شما اخير مقاله چند که بفرمایيد همایون، آقايـ  مهري حسين 
 شما با ایران درون از کسانی ینکها مثل یعنی. دارید ایران در مخاطبانتان از بعضی با که

 اظهارنظر یا کنند می پرسش شما نظرات درباره و فرستند می ایميل کنند،  می مکاتبه
  کنيد؟ صحبت باره ینا در شود می. کنند می

 هستم ایران از بيرون که انقالب از بعد ساله یس این در. من براي بود جالبی بسيار قاتفا همایون ـ بله
 رفته هم يرو و نيافتند دردسر به طرف آن در دوستان اینکه براي مخصوصاً داشتم ارتباط ایران با کمتر

 و ها رادیو طریق از مطالب شنيدن و است بوده خواندن راه از گذرد می که آنچه و ایران با را ارتباطم
 من باـ  غيرمستقيم البتهـ  ها ایرانی تازه نسل از يچندنفر که بود اي فرخنده اتفاق خيلی و. ها تلویزیون

 دوستان به فرستند می را مطالبشان که هستند دوستانی غيرمستقيم، آن. کردند برقرار هایی تماس یک
 با اساساً ارتباط این. است قرارشدهبر غيرمستقيم گرچه تري نزدیک ارتباط یک و آمریکا، در بيرون
 40 یا 30 هاي دهه سن در که هستند کسانی یعنی. انقالب از پس دوم نسل از هستند کسانی تهران،
 تفاوت و. نداشتم ایران درون در انقالب نسل با تماسی صورت این به تاکنون من و. برند می بسر

 امروز نسل تفکر در است داده يرو که يانوسیاق تغيير. است اقيانوسی ها انگليسی قول به که فکري
 زیادي مقدار به باید هم مادران و پدران آن خود البته که موقع آن در مادرانشان و پدران با ایران

 در تغيير و هستند جمعيت درصد 70 حدود و بيشترند ها این خب ولی باشد، شده عوض نظراتشان
 نظرات به صرفاً که نيست تغييري این که شدم تغيير این جهمتو. است تر بارز و تر چشمگير خيلی ها این

 بقول است، تغييري. بينی جهان در است تغييري. بشود محدود مختلف هاي زمينه در گوناگون
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 یک یا نسلی، یک اي، عده یک اي، دوره یک در که معنی این به. واال و نهایی سرمشق شناسان، جامعه
 داده می تشکيل طبيعت و جهان درباره تفکر هاي پایه گذشته در که آنچه ها، ارزش نظام اي، زمانه
 اشرف و بود زمين مرکزیت پارادایم ،16 و 15 قرون در که بفرمایيد فرض مثالً. شود می عوض است،

 بود شده شروع آن از پيش ها سده ها دهه از ناگهان حاالـ  ناگهان که بينيم می انسان بودن مخلوقات
 جهان یک مقابل در انسان و افتاد ارزش از جهان آفرینش مرکز عنوان به مينزـ  کار این مقدمات

 از تواند می که است بودن حقير ذره همين در انسان قدرت تمام خب حقير، ذره یک شد نهایت   بی
 . 16 و 15 قرن در بود یمپارادا تغيير یک ینا است، دیگري بحث هم آن که برود، تر فرا خودش

 شود نمی محدود البته ها ارتباط آن و ها برخورد آن به فقط بينيم، می من که جور ینا ن،ایرا در ما حاال
 در. گيرد می جاي قالب این در رسد، می آنچه تقریباً رسد، می نسل این از ایران در که فکري چون
 مبناي انعنو به اسالم افتادن از حاال. است شده عوض این جامعه هاي ارزش نظام. پارادایم تغيير قالب
 مطرح ایران در اي تجربه با آدم هيچ براي که حکومتی، فلسفه و گذاري سياست یا سياسی تفکر

 طور ینا دیگر جامعه ولی باشد زمان امام و سپاهی و آخوند دست به است ممکن حکومت نيست،
 یکل به ها ینا... «روسيه بر مرگ» یا «ایران فداي جانم لبنان نه غزه، نه» به رسد می آنجا از. نيست
 همين امروز و. ایران جوان نسل براي بود مقدس سرزمين یک روسيه که دانيد می. است دیگري چيز
 که آمریکا و. اسالمی جمهوري آمریکاي بر مرگ شعار برابر در دهد می روسيه بر مرگ جوان نسل

 خانم یکـ  کرده استعمار را ایران سال 2500 آمریکا گفت می خمينیـ  تاریخی و ابدي دشمن
 ایشان خودش، رشته در است یکی درجه شناس جامعه خانم این که پاریس در ایرانی شناس جامعه
 را فرزندانشان ایرانی مادران درصد 95 که است معتقد و ایرانی هاي خانواده به راجع است کرده بررسی
جهان  آمریکاي همان   .ددرص 95 بکنيد، را فکرش اصالً. بروند آمریکا به که کنند می تربيت این براي
 اقيانوسی تغيير که است این منظور نيست، روسيه زدن و آمریکا دفاع و تبرئه منظور البته. خوار
 مکاتبات و مبادالت این در ولی. بينم می بهتر بسيار تازه نسل در این را و ایران در است داده يرو

 و معقول بسيار جوانان از وانی،ج آقاي یک. کرد شرکت رژیم هواداران از هم یکی غيرمستقيم
 دوستان از یکی توسط چيست، اش خانوادگی نام و کجاست از دانم نمی که رضا آقاي نام به اي، فهميده

 رأي نژاد احمدي به گوید می است رژیم طرفدار خب ایشان. کرد برقرار مستقيم ارتباط من با آمریکا در
 باري سه ما اصل این روي و است، مخالف سراسر سبز جنبش با کند، می دفاع اش رأي از و است داده
 و اند، نوشته مطالبی هم پاسخ و توضيح در و اند نوشته مطالبی ایشان ایم، کرده گو و گفت باهم
 چقدر که دانيد می شما و. کرد پيدا انتشار اسالمی جمهوري هاي روزنامه در ها تازگی این هم اش آخري
 جنگ حال در ما و هست تا دو ما ميان که جنگی ميدان این سوي دو از متفاوت هاي نگاه ما دوي هر

 کلی برداشت این. است کرده تفاوت اندازه چه کنيم، می ميدان این سوي دو از که نگاهی ولی هستيم،
 . وشنودها گفت این از است من
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 با رژیم هوادار عنوان به که جوانی همين درباره شود می همایون آقايـ  مهري حسين 
 . است جالب خيلی چون بدهيد؟ توضيح بيشتر را هایش دیدگاه گرفت، تماس شما

 که بود این اش فرض و فرستاد، که هایی پرسش یعنی نوشت، که اي نامه اولين در ایشان همایون ـ بله
 و است نقشه روي دار هدف جنبش سبز جنبش این که بود گفته داد، خواهم پاسخ ها این به من احتماالً

 ها این و دادند، آن به که است اي العاده فوق خبري پوشش هم دليلش و است شده انداخته راه بيرون از
 در اسالمی جمهوري پرچم چرا اند، مخالف اسالمی جمهوري با اگر کردند اختيار را سبز چرا

 من فرستادم من که اولی پاسخ آن در... و اند کرده علم را سبز رنگ و آورند، نمی تظاهراتشان
 و کيست؟ با اش مسئوليت و افتاد راه اصالً چرا جنبش این که کردم بيان را سبز جنبش هاي گاهدید

 آن به اگر گرفت، نمی صورت آشکار تقلب آن جمهوري ریاست انتخابات در اگر که دادم توضيح
 به که انتخاباتی از پس ساعت سه دو که ترتيب ینا به کردند، نمی اهانت عمومی افکار به زننده صورت
 رأي نه و کاغذي رأي دادند، رأي آن به ميليون 40 تا 39 خودشان ادعاي به و خودشان قول

 اعالم را برنده ساعت سه دو عرض در چگونه کشد، می طول روز 20ـ  10 آن خواندن و کامپيوتري،
 و ودندب کرده دري پرده بيشتر شان بعضی ها کاندیدا زادگاه شهرهاي در که ترتيب آن به هم آن کردند
 ها کاندیدا دیگر نفر دو آن به نسبت را رأي ترین پایين ها این کروبی، مثل بودند، کرده صحبت صریح
 گفتم کردند، می اعالم را نتيجه و کردند می صبر روز 10 اقالً حاال و است، ممکن چگونه این آوردند،
 بعالوه و ها خيابان در ریزند یم مردم دنيا جاي همه در خب شود می رفتار مردم با ترتيب این با وقتی
 تعيين خودش را ها کاندیدا کرده، فراهم حکومت این خود رژیم، این خود را انتخابات مقدمات تمام
 انتخابات هاي شب وقتی مردم کرده، دعوت خودش زیاد بسيار تعداد به را خارجی خبرنگاران کرده،
 چقدر مملکت این ببينيد که کرده وشحالیخ اظهار خودش کردند، بحث باهم و ها خيابان به ریختند

 چگونه است کرده خودش را ها کار این همه وقتی خب. است سالم چقدر انتخابات جریان و است آزاد
 که گویند می ساعت سه دو از پس مقدمات این همه با بينند می بعد که مردمی واکنش به شود می

 توي ریزند می و شوند می ناراحت مردم هباالخر خب وحشتناک، تفاوت آن با شد برنده کس فالن
 گفتم بکنند، را کار این بيرون از یده سازمان بدون و کشی نقشه بدون اند توانسته چگونه حاال. خيابان

 با تویتر، با دارد، رایانه در که تسلطی با ایشان که کرد ارجاع شود می محترم نویسنده خود به
 آن از شود می چگونه و ساخت اجتماعی شبکه یک یراحت به شود می چگونه که داند می بوک، فيس
 مردم و است شده وسيع سطح در کار این خب و کرد برقرار ارتباط هزار ها ده با بعد و ها صد با طریق
 خيابان در ریزند می مردم که ندیدیم ما دنيا جاي هيچ در که دادم توضيح حتی. خيابان توي اند ریخته

 آورند نمی بيرون را رسمی پرچم... هرچه یا و مزدشان رفتن باال براي کارگران مثالً کنند می اعتراض و
. نبود یافته سازمان تظاهرات این که دليل همين به. بشناسند را همدیگر که کنند می انتخاب را رنگی
 و ایميل و  بوک فيس با. راهپيمایی براي بياید باید کی که دانست نمی و شناخت نمی را کسی کسی،



528 

 

 
 هاي بيشمار  یک زندگانی و پرسش

 و کرده دعوت رژیم خود که هم خبري پوشش. خيابان به ریختند و بودند داده خبر هم به همراه نتلف
 انقالب بود، می طور ینا اگر. کرده جلب را ایشان توجه دادن انعکاس این و. دادند انعکاس هم ها آن

 داده انقالب آن به ماه شش که اي خبري پوشش اینکه براي است بيگانگان ساخته سراسر اسالمی
 دنيا، در شود می خبري اگر نيست، طور ینا. نداشت سابقه ،کم دست زمان آن تا بشر، تاریخ در شد

 را بحث این خالصه. شود می منعکس خيابان توي بریزند موقع هر مردم. کنند می منتشرش ها روزنامه
 کرده تقدیر ایشان از اول پاسخ آن در من حاال. نوشتند دومی نامه ایشان بعد. بستيم صورت این به ما

 يقدر به اینکه براي کرد تقدیر واقعاً باید چون. بکند صحبت ما امثال با است حاضرشده که بودم
 با و دشمنی با يقدر به بود، طور ينهم هم ما دوره در ،ساله یس آن در تنها نه ایران، سياست فضاي
 این در که است سنتی این. کنند نمی صحبت طرف دو که است، آغشته و آلوده غيرخودي و خودي
 دوران مصدق دوران که نکنيد خيال بود طور ینا است، یادم هم مصدق دوره و سال 57 دوره

 این با. حاال مثل داشت وجود شدت به غيرخودي و خودي هم دوره آن در. نه بود، ایران ليبراليسم
 ایران در هست هم رویش این. انگليس نفت شرکت مزدور و بود خائن بود مخالف کس هر که تفاوت

 انقالبی، کسی، یک و است حاضرشده و است آمده موضع آن از ایشان که است این است، بوده و
 یشستا قابل خيلی خب بکند، صحبت است حاضر اند گفته که چه هر االرضی مفسدفی مهدورالدمی،

. شد برقرار ما بين اي انهمتمدن رابطه یک هرحال به و بود کرده اثر خيلی ایشان روي هم پاسخ این. بود
 دوباره بکنيد، اظهارنظر خواهيد می چه هر گفتم و دادم هم را آن پاسخ که دیگر مکاتبه یک از بعد و

 روي ایشان صحبت دیگر یواش یواش و ماند، مسکوت موضوع شد، برطرف خب. دهم می توضيح من
 باهم فرقی ما نظر این از و ستيمه ایرانی همه ما بودم نوشته من اینکه روي کرد مستقل هاي زمينه
 و است یکی ما بودن ایرانی ولی است مختلف نظرمان خب. هستيم ایرانی همه ما اینکه یعنی نداریم،

 دلسوزي جامعه هاي بهترین طرف دو از که دوم و نيست ایرانی بيشتر یا و کمتر دیگري از کس يچه
 این در است دیگري روحيه یکل به که دید انتو می نوشت، او که سومی نامه. ایران حال به کنند می
 صحبت دیگر ولی اي عقيده شدید اختالف با خب ولی ملی یکپارچگی ،یوطن هم روحيه. نامه
 نامه  و متنی با کنيد مقایسه را نامه این شما. نيست است گرفته را جامعه که اي روحيه و آشامی خون

 است عمومی جنبش یک سبز جنبش این کنيد فکر شما حاال. ملی سبز جنبش نام به دیدم که من
 مالحظه! هستند غيرملی بقيه. هستيم ملی سبز جنبش ما نه، گویند می اند يداشدهپ عده یک ولی
 فحش کنيد، نگاه را شخص آن لحن و کنيد، نگاه را ایشان لحن و هم پهلويِ بگذارید را این کنيد؟ می
 . غيرملی خودشان قول به چه هر به لگدمالی و

 همایون؟ آقاي است گنجی اکبر منظورتانـ  مهري سينح 

 او خب،. حالشان و آینده و گذشته است این. کنند می ها آن به فحاشی نباشند ملی همایون ـ اگر
 فقط نه حاال بينيم، می را عظيمی اکثریت یک ما ،طرف ینا اما و دارد. ادامه که است آن چيزي بقایاي
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 دسترسی تالش، سامانه و نشریه دوستان دهيم، می پاسخ و کنيم می جمع را سئواالتشان که ایشان
 طرح آنجا در که را مسائلی کنند می يآور جمع و ها، وبالگ اصطالح به و ها سامانه این به اند يداکردهپ

 این. کردم بحث و طرح را مسائل این من داشتيم باهم که گذشته در مصاحبه سه دو در و شود می
 و کنيم می بحث و نيستند مخالف من با که دوستانی چه ،طرف آن و طرف ینا نيمبي می که را مطالبی
 به نظر و است من مخالف که اي تازه دوست این چه و است زمينه یک در هم مان بحث اساس
 اکثریت نه که بيند می کند می مقایسه انسان وقتی را ها این داریم، اي متمدنانه بسيار روابط که رسد می

 گرفته فاصله پيش سال 100 حتی یا و پيش سال 50 دوره هاي روحيه ها، روحيه این از ،این جامعه
 . بکنيم پيدا خواست می دلمان که اي آن جامعه و ملت آن که رویم می طرف آن به داریم ما. است

 پرسيد مرا نظر و بود آنجا پيشين رژیم یک درجه هاي شخصيت از یکی بودم، مهمانی یک در من
 این. کنيم می پيدا خواستيم می که را ملتی آن داریم که گفتم را جمله همين من و وضاع،ا درباره
 که آنچه با شباهتی هيچ شود می پيدا دارد که ملتی این اینکه براي نيامد خوشش خيلی شخص

 را خارج در ایران سياسی طيف توجه من. است شده عوض. ندارد بود پيش سال 50 بود، ها وقت آن
 ها آدم. آیند می وجود به دارند اي تازه مردم یک. بگيرید جدي بسيار را موضوع این که نمک می جلب
. شود می نامربوط که هست که است همينی نشویم، عوض اگر. نشدیم عوضاینجا  ما و اند شده عوض
 صحبت بنشينيم مسلکی هر و اي عقيده هر با باید ما بله که نيست کليشه و مکررات تکرار موضوع

 مطرح باید را ها صحبت این کنيم؟ صحبت چه سر چه؟ که صحبت. شد جزئيات وارد باید. نه يم،کن
 را مسائل این حاال. است جزئيات آن در شيطان ها انگليس قول به که شد جزئياتی آن وارد باید. کرد
 که است این سر بحث آن. کنيم طرح هم بعداً دوستان با است ممکن و کرد خواهيم بحث یجتدر به
 هایی بحث ها این حاال... گرفت موضعی چه سبز جنبش همين به راجع کرد، چکار تحریم به راجع باید
 پيش توانيم می يرمستقيمغ صورت این به و هستند ایران در که دوستان این با ارتباط در که است
 . ببریم

 بود، رهبر بدون هرحال به که سبز جنبش با ارتباط در فرمودید اینکهـ  مهري حسين 
 درباره شما که توصيفی این همه با ببرد ییجا به راه جنبش این رهبر بی کنيد می فکر
  کردید؟ ها دیدگاه تغيير

 که مطلبی آن. است همين اش درباره بکنيم عوض را نظرمان که مطالبی همين از یکی همایون ـ بله
 یا هست نظرشان در مصدق یا همه برد، بجایی راه رهبري بی شود می مگر آقا که شود می مطرح
... خودش سليقه به کس هر حاال هست، نظرشان در آریامهر شاهنشاه یا هست، نظرشان در خمينی
 ایران مشکل اتفاقاً. نيست طور ینا اصالً نه. برد شود نمی پيش از کاري نباشد ها این اگر. شود نمی پس
 رضاشاه محمد به داشتيم، احتياج ينیخم به داشتيم، احتياج مصدق به ما که است بوده این کنون تا

 است آمریکا در آقایی یک. بکنيم خودمان کاري یک باید ما. بکنيم کاري اینکه براي داشتيم احتياج
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 گوید می. است جریان از خارج یکل به ولی است، مورداحترام هم بسيار ایران، در کرده مبارزه هم خيلی
 ندارید حق. نباشد آن از خارج باید. سبز جنبش ستا همين بگویند موسوي و کروبی چه هر نخير،
 هم شاید و گوید می موسوي چه هر و گوید می کروبی چه هر آقا این هم آن. بگویيد این از غير هيچی
 موسوي و کروبی به چشممان یا کنيم نگاه ایشان مطالب به باید ما ولی دانم، نمی دارند ارتباط باهم
 نه و باشد داشته تواند می نه و دارد تشکيالت نه که جنبشی ولی. مکني تعریف را سبز جنبش و باشد
 ایران از خارج در نفر هزار ها ده و ایران در نفر ها ميليون شرکت با که جنبشی باشد، داشته خواهد می
 ینا نداري حق تو بگوید او به که نيست اي اتوریته هيچ و است گرفتن شکل حال در خودجوشطور  به
 از آمریکا، در گوید می دوست این که رهبرانی آن خود اصالً جنبش، خط از شدي خارج تو بنویسی، را

 براي. بنویسند عقایدي اصول یا و اساسنامه یا منشور که کردند رد ها آن خود شد، خارج نباید خط
 را تشاندس که بود فقيه یتوال رژیم خالف که بنویسند مطالبی ها این باید یا. نداشت فایده اصالً اینکه
 آن در که نوشتند می آن موافق باید یا شد می تمام موضوع و کردند می دستگيرشان و گرفتند می

 شکل خودش. بگيرد شکل خودش گذاشتند. را کار این نکردند اصالً. افتاد نمی دنبالش کسی صورت
 بشیجن ما گویند می جنبش این رهبران خود. است روشن خيلی این. ندارد رهبر یعنی بگيرد،
 منتها. داشت رهبر توان نمی اصالً یطشرا این در. باشد داشته نتواند. باشد نداشته رهبر که خواهيم می
 او چه هر که است آدمی یک رهبر. دارد فرق داشتن رهبري با داشتن رهبر. دارد رهبري جنبش این
 فاجعه به که تمگف من که موردي سه این. شود می ختم فاجعه به هم معموالً و. است همان   گفت
 فاجعه به را شاه محمدرضا هم کشيد فاجعه به را خمينی هم کشيد، فاجعه به را مصدق هم. کشيد
 هر در رهبر هزاران ها صد اآلن. مختلف هاي سطح در رهبري. ندارد معنی اصالً اینکه پس. کشيد
 گویند می سخنانی د،گيرن می را کار گوشه یک فقط این. هستند ایران بيرون در. هستند ایران گوشه
 با دهند، می جهت را عده آن دارند، تماس اي عده یک با روشنگر، کننده، راهنمایی مسائل، به مربوط
 سبز جنبش گذارند نمی و کنند می پشتيبانی و شوند می جهت هم باهم هرحال به و ها، آن خود با تماس
 یا و رهبر انحراف باـ  2پاشد  می هم از ررهب باـ  1: دارد خطر دو باشد داشته رهبر که جنبشی. بميرد
 رهبري دوره آن گذشت. برداریم رهبر سر از دست است بهتر اصالً. کشاند می فاجعه به رهبر شدن بت
 ها ميليون وقتی. ندارد معنی رهبر دیگر بوک فيس عصر و اینترنت عصر در. شد تمام فرهمند رهبري و

 کار در ها آن همه. ندارد رهبر دیگر دهند می انجام را يکار یک دارند فعال صورت به هم آن و نفر
 مدعيان بعضی که خوشحالم خيلی من و. شد باطل رهبري کليشه این و. کنند می مشارکت رهبري
 این به خوردند می وااِل کنند سروصدا بودن رهبر و رهبري درباره خيلی که نکردند پيدا فرصت رهبري
 جنبش و ماند مسکوت موضوع که خوشحالم بسيار. افتاد می شان ههم براي بدي بسيار اتفاق و جنبش
 اطالع من که آنجایی تا کم دست چون کرد تقویت باید این را. است گرفته را جا همه و است آمده سبز
  يمـکن می آرزو ما که تـاس خوبی چيز هر نماد بزـس. شود می منتشر بزـس به امروز خوبی چيز هر دارم،
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 . کرد حفظ را این ایدب و ایران براي

 ایران در اجتماعی و سياسی مبارزات در غایب عامل آن همایون، آقايـ  مهري حسين 
  است؟ ياشدهاح سبز جنبش در آیا بود، گروهی کار بود، تيمی کار نامش که

 عده یک. دارد کده اندیش جنبه اینکه یا. است تاکتيکی و محدود مبارزه یک مال تيمی همایون ـ کار
 حرکتی و مطلبی و کنند می منتشر کنند، می تعيين هایی یمش خط دهند، می هایی ایده و شوند می جمع
 این گفتم هم، از مستقل چه و باهم ارتباط در چه حاال. هست احتماالً دومی این. کنند می درست را

 برقرار ها آن نبي را ارتباطات بشناسند را همدیگر و بدانند را همدیگر نام اشخاص اینکه بدون اینترنت
 کند می تنظيم را ها حرکت و کند می تعيين را ها تاکتيک که عملی کار عنوان به تيمی کار اما. کند می
 آزاد وقتی ها اینـ  هستند زندان در یا فعاالنش بيشتر اینکه دليل به نيست، اآلن جنبش این در این

 بيرون در که هم هایی آن یا وـ  کردند می دقيق هم خيلی و کردند می را تيمی کار این البته بودند
 اش ظرفيت ولی. بشود شان يگرفتار باعث که نزنند حرفی که باشند مواظب خيلی باید هستند زندان
 عامل این شدن ظاهر شاهد ما کرد، خواهند پيدا حتماً که بکنند پيدا مردم دیگري فرصت اگر و هست
 . بود خواهيم غایب

 با سبز جنبش همين مورد در اید کرده اي مصاحبه کی همایون، آقايـ  مهري حسين 
 چندپاره از باید گوید می شما به یکجایی در آنالین تالش(. آنالین تالش) تالش سایت
 ترین بزرگ گویيد می جواب در شما بعد چگونه؟. کرد جلوگيري و اجتناب جنبش شدن

 . دارد رهبر جنبش این پس. دارند جنبش سران را مسئوليت
 سخن که فرهمند رهبر یعنی کند می اراده آن از ليدري مفهوم یک شما رهبر کردم، ـ عرضهمایون 
 برشمردم که ينفر سه آن فرهمند، رهبران این و. کمتر کلمه یک نه بيشتر کلمه یک نه اوست،
 یا رفت می زندان یا بود مخالف هم که هر. رفت و شد تمام و بود همان   گفتند، می چه هر بله. هستند

 . کرد می پيدا بدتري سرنوشت مزدور و خائن عنوان به یا شد می شتهک

 است؟ صادق سه هر مورد در کليت این یعنیـ  مهري حسين  
 اش دستگيري براي هم گاهی و شد می تلقی خائن و مزدور عنوان به مصدق، دوران. همایون ـ بله

 . تادهاف اتفاق این و. بود مخالف کس هر حاال. کردند می تعيين جایزه

 مصدق طرفدار دیدم من تان یجوان خاطرات در شما همایون، آقايـ  مهري حسين 
 . مدتی بودید

مصدق  از دیگر 1331 سال از من. هستم اش اي دوره یک تا هنوز مصدق طرفدار همایون ـ من
 و بود مصدق وزیر کسی یک. کرد بروز اقتدارگرایانه هاي گرایش این 1331 سال از طرفداري نکردم.

 کاندیداي من که گفت سنا در سناتور یک. کنار زند می است يداکردهپ اختالف وزیر این
 تومان هزار 10 و. نگيرند را او که کردند تحصن و مجلس رفتند که رسيد ییجا به کار. ام یريوز نخست
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. کرد رفرا مجلس از ماشين عقب صندوق در باالخره که. کنند توقيف را او که بودند کرده تعيين جایزه
 و آمد سرش بالیی چه که دیدید بود مخالفش کس هر که هم خمينی دوره. بود کشيده ها اینجا به کار
 رهبري این. افتاده اتفاق فجيعی کارهاي موقع آن. کرد می را کار همان   مخالفان با ساواک هم ما دوره

 بودند، جمهوري ریاست اندیدايک آدم نفر دو. دارند سران مسلماً ولی. ندارد جنبش این نه فرهمند را،
 ایستادند دیگر نفر دو آن ولی. کارش پی رفت گوید، می چه نبود معلوم که بود آمده هم رضایی آقاي
 پامال اش حق بار دو است معتقد کروبی حاالـ  شد پامال صورت آن به اصطالح به حقشان آنکه از بعد
 گرفتند، جدي را ها این هم مردم و. رفشانح سر ایستادند ها یناـ  گوید می هم درست و است شده

 کروبی روم، هم می من گفت موسوي آقاي بعد و کردند تظاهرات رفتند مردم شدند، جمع دورشان
 جنبشی هر مسلماً ولی. پرمعناست خيلی این. رفتند مردم و رفت او اینکه نه. روم می هم من گفت
. نویسند می گویند، می دارند هستند ها خيلی. نيستند جنبش سران تنها هم نفر دو این. دارد سرانی

 این سران یا رهبران از هم ها آن صانعی، آقاي کنيد، فرض شما. موجود آخوندهاي سابق، آخوندهاي
 گذاشت باید را رهبري. اآلن است جنبش این سران از ایستاده، اي خامنه جلوي کس هر. اند جنبش
 . مختلف سطوح در ددار بسياري سران جنبش این کردم عرض کنار،

 به کردن نگاه است افتاده من براي ساله سه این در که اتفاقی بهترین که کنم عرض يبند جمع براي
 بلکه اند، داده تشکيل را جامعه بزرگ اکثریت تنها نه بار اولين براي. است ایرانيان تازه نسل این

 پرشمار نسل این و دهد می اننش ما تاریخ که آنجا تا است ایران جوان نسل ینتر خوانده درس
 پذیرفته آن، با ایم شده آشنا ساله یس این در آمریکا و اروپا در ما که نظراتی ترین پيشرو خوانده درس
 ها خيلی نماینده من نظر به ها آن از یکی امروز و باشد نداشته احاطه کامالً است ممکن حاال است
 جهان خواهيم می ما. کنيم مهاجرت اول جهان به يمخواه نمی دیگر ما که نویسد می باشد، تواند می
 این. بروند ایران از توانند نمی که ميليون 80-70 نيست، عملی چون. بياوریم ایران به را اول

 . است افتاده من، براي کم دست ،ساله یس این در که است اتفاقی ترین بزرگ

 اميدوارم و کنم می يسپاسگزار شما از خيلی خيلی همایون آقاي جنابـ  مهري حسين 
 . باشيم خدمتتان در بازهم آینده روزهاي در

 شما به درود همایون ـ با

 رادیو صداي ایران ـ حسين مهري

  2009 اکتبر 8

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  است پدیا یکیجنبش سبز مثل و
 
o را دارد. پدیا یکیدارند. جنبش سبز هم به نظر من حالت و ییآشنا «پدیا یکیو»با  يشکماب همه 

 یکجنبش  ین. اافزایند یجنبش سبز دارد، م آنچه بر  یمطالب یگوناگون يها افراد و دسته یعنی
 شرکت کنند.  توانند یدارد که آزاد است و همه م عمومیدادۀ 

o آمد و خود را به  وجود به یراندر ا يجمهور یاستکه پس از انتخابات ر یاعتراض سابقۀ یب جنبش
 يلبه دل یتشانکه اکثر یرانيانیا ياند، در خارج از کشور و در منام جنبش سبز به جهان شناسان

 آورد.  وجود به یبزرگ ياردر خارج از کشور اقامت دارند، تحول بس یاسالم يمخالفت با جمهور
o يلو تحل یبررس قابلاز جنبش سبز  یتخارج از کشور در حما یرانيانشرکت ا يتو کم کيفيت 

 یاز مردم یتحما يبودند، برا یمخالف شرکت در هر انتخابات که يروهاییبار ن يناول ياست. برا
از  یرا با برخ یدهپد ینآمدند. ا يدانتحقق شرکت مؤثر خود در انتخابات بودند، به م یکه در پ

 خواهم گذاشت.  ياندر خارج از کشور در م ياسینظران س و صاحب شناسان کار
o کل  يرنظام گذشته و دب ياسیمردان س ز دولتا یونهما یوشبا دار ی،بررس ینقسمت از ا يناول در

 : گوید یم یونهما يام. آقا گو کرده و گفت ایرانحزب مشروطۀ 
****** 

o ًدر اثر  کنند، یم يتدر خارج فعال اآلنکه  ی. کسانرندیناپذ ییجداخارج و داخل از هم  مسلما
متوجه  چشمشان کیست و ا یراندر ا شانیپا کی تعبيري به آناناند و همۀ  آمده یرانانقالب از ا

 است.  یرانا
o و در داخل کرد یم يتخارج فعال یسال تفاوت داشته است؛ زمان 30 ینرابطه در طول ا ینا البته 

تن در  یاموافق بودند  یارفته  هم يرو یران،انقالب، مردم در داخل ا یلاوا خصوص بهنبود.  يخبر
  الشعاع تخارج را تح هاي يتکرد و فعال داـيپ یشنقش مبارزات در داخل افزا ،جیتدر بهداده بودند. 
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 . قرارداد

o اش يشينهپ یدشما است، با موردنظر آنچه. یمشاهد بود سو نیااز دوم خرداد به  يشترتحول را ب این 
 را از دوم خرداد گرفت. 

***** 

 که قبل و بعد از  يدگرفت يو دوم خرداد را محور یدکرد یجالب بندي يمتقس رادیو زمانه ـ
اتفاق افتاده،  اآلن آنچهاوج و فرود مبارزات داخل و خارج را نشان بدهد. اما  آن

است که در خارج از کشور، با مبارزات داخل انجام  اي سابقه یبزرگ و ب یهمراه
 چگونه اتفاق افتاده است؟  ین. ارود یش ميکه در داخل پ یهمان شکل   به گيرد؛ یم

 ی،اسالم يسال جمهور 30بود. در طول  سابقه یتفاق افتاد هم بدر درون ا آنچه ینکها همایون ـ براي
. یمشدند؛ از جمله خود رهبران رژ يرگ . همه غافلایم یدهند یتظاهرات بزرگ خودجوش ينهرگز چن

با بحران  کردند یها فکر م آماده کرده بودند. آن يسرکوبگر يخود را برا یگرد یلها به دال آن البته
واکنش مردم به انتخابات  یآماده بودند. ول يلدل ینبروز خواهد کرد و به ا یهای یناآرام ي،اقتصاد

بعد  هرچندکرد.  يداپ سيعیو يلیطبعاً در خارج هم بازتاب خ يلدل یننامنتظره بود. به ا یکل به یشانبرا
آن جنبش انجام  داشتن نگاهزنده  يبرا یاديز يلیخ يتها در خارج، فعال تا سال 1378 يرت 18از 
 نبود.  يرت 18با  سهیمقا قابلبار  یناما ا گرفت؛ یم

 در داخل  يرت 18تالش در خارج، امواج جنبش  رغم یعل ینکهضمن ا رادیو زمانه ـ
 تر شد.  ها هر روز آرام فروکش کرد و دانشگاه

گوناگون  يها گروه يرو یمتفاوت ريتأثدوم خرداد  ینکها يآن جنبش فروکش کرد. برا همایون ـ بله،
چون مردم به تظاهرات  ،يسرکوبگرو آن  يرت 18بعد از  یآرام کرد. حت یاد؛ در داخل به مقدار زداشت

در  ولینکرد.  يداپ یبودند، چندان بازتاب يلدانشگاه تهران در آن دخ یانو صرفاً دانشجو يوستندنپ
مناسب  یيلخ یاسالم يحمله به جمهور يبود و برا یحساس ياررها نکردند؛ چون موضوع بس   يرونب

 یک. طرف نیا یبوده و زمان يشترب يتفعال طرف آن یبود. نقش داخل و خارج متفاوت بوده است؛ زمان
 يشمخالف را کماب يروهاياز ن یتیاکثر یدشا يرون،در ب جیتدر بهبود که  یندوم خرداد ا یگرد يرتأث

بار، که در دورۀ  يناول يبرا برقرار شد. هرچند نه يمکرد. ارتباطات مستق یماز رژ ییها به جناح یلمتما
صورت گرفت.  تري يعوس ياربار در سطح بس ینارتباطات را برقرار کرده بودند، اما ا ینهم ا رفسنجانی

از  یبا بخش يرفته طرفدار همکار هم يروکه  یکسان يانم يروندر ب یشکاف بزرگ يجهنت در
 . کردند یم یرا نف یمرژ يتتمام ـ به قول خودشان ـ همچنانکه  یبودند و کسان یاسالم يجمهور

امروز  یبرده باشد، ول يناز ب یکل به ینکهاست. نه ا پرکرده یاديشکاف را به مقدار ز ینسبز ا جنبش
حکومت  يۀمبارزه با بق يحکومت برا یناز ا یبا بخش خواهند یکه م یکسان يانم یدآن اختالف شد

 ستند، کمتر شده است. که سراسر مخالف ه یداشته باشند و کسان یهمراه ینوع
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 که  يروهاییکرد؟ چون ن يلتحل توان یشکاف را چگونه م ینپر شدن ا رادیو زمانه ـ
از حکومت )احتماالً منظور شما  یبا بخش يفکر و هم یهمراه یرفتنقائل به پذ

هم که  يروهایین یگرد يخود هستند. از سو يدۀطلبان هستند( بودند، هنوز بر عق اصالح
که حزب  پذیرفتند یرا نم اکميتح يرامونپ یامنسوب  يروهايبا ن ییکنوع نزد يچه

 داده باشند. يدهعق ييرتغ آید یبه نظر نم شود، یمحسوب م ها يرومشروطه هم از آن ن
 شده است؟  یکنزد یگريبه د يروافتاده است؟ کدام ن یچه اتفاقاینجا 

منوال سابق هستند. اما راجع به حزب  همان   بر يد،طور که گفت طلب همان سلطنت هاي همایون ـ گروه
 آغازشده يتدر درون خود حاکم یران،را که در ا يا حزب مبارزه ینو ا کنم یصحبت م ایرانمشروطۀ 

 ینا یدنظر است که نبا ینو بر ا داند یم یرانمردم ا کلیمبارزۀ  يشبردپ يبرا یخوب ياراست، فرصت بس
 یموضع آن بخش یمندار يلم وجه چيه بهما  يجهنت دربرد.  يناز ب یاقضا یدند ديوسف اهيسفرصت را با 

 یتتقو يتیامن یو سپاه نژاد يبشود و جناح احمد يفحمله است، ضع یرکه فعالً ز یاز جناح حکومت
 یجیتدر یدبا یمما معتقد که ینا يکمتر شده است. برا يجهت است که اختالف مقدار ینا ازشود. 

است؛ نه سرنگون  نژاد يشکست دادن احمد یکنون یترفت و اولو به جلو گام به گام یدعمل کرد؛ با
 که امکان ندارد.  یمکردن رژ

 يروهاين بين وفاقنقطۀ  توان یرا م نژاد يمخالفت با دولت احمد یعنی رادیو زمانه ـ 
 دانست؟  یکل طور بهخارج و داخل  يندر خارج از کشور و ب یسيوناپوز

 را گرفته باشند...  يجهنت نیهمه ا يستمعلوم ن بازهمهمایون ـ 

 مرحله؟  یندر ا رادیو زمانه ـ 
بزرگ و  يو گروهش خطر نژاد يمخالف معتقدند که احمد يروهاين يشترمرحله، ب ینا همایون ـ در

مبارزه است، وضع مردم را هم  ینکهاز ا يرها به سود کشور است. غ هستند و شکست دادن آن يفور
 است.  داشدهيپ نظر اتفاق ینوع مسئله ین. بر سر ايدبهبود خواهد بخش

 ير،خ یاوجود دارد  يرهبر ینا اساساً ینکهجنبش سبز و ا رهبري ۀدربار رادیو زمانه ـ 
جنبش سبز از  ینکهبر سر ا ينچن نه و هم یادارد  يبه رهبر يازيجنبش ن ینا که ینا

شما امر هست.  یاديز يها برود، بحث یدسرانجام به کدام سو با رهبري،نظر مقولۀ 
  بينيد؟ یدر جنبش سبز را چگونه م يرهبر

از  يا بوده است، نمونه موردنظرفرهمند که تا کنون  يدارد؛ رهبر یفهزار تعر يرهبرهمایون ـ 
اصالً  مناست.  شده يسپر یکل به ينوع رهبر ینمصدق و... را در نظر داشته است. دوران ا ينی،خم
شود که  يداپ یرا در خود متبلور کند و کس یرانمردم ا زوهايآربتواند همۀ  یکس یندهدر آ بينيم ینم

 يکوارد عصر نئوتکن مااست.  شده تمامدوره  یننداشته باشد. ا وچرا چونقانون باشد و  ید،هر چه بگو
بدون  يستی. جنبش پوپوليستن يستیاست؛ جنبش پوپول يکدموکرات یو جنبش سبز، جنبش یما شده
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بار  يناول يو برا يستدر کار ن يفرهمند يرهبر دانيم یما م ولی. ستين یرپذ فرهمند امکان يرهبر
جنبش هستند، نه رهبران؛  ینکه در واقع سران ا اند شده یمعرفجنبش  ینکه به عنوان رهبر ا یکسان

من هم  روند؛ یمردم گفتند به نماز جمعه م»گفت:  يدنبال مردم هستند. بار اول هم خود موسو
 یانجر یک يانم یددر جنبش سبز با اصوالًاست.  گونه ینبا کل جنبش ا جنبش سرانرابطۀ .« روم یم

خود را دارد  يشعارها گيرد، یاست و در خودش دارد شکل م یو خودجوش یعموم یانکه جر یاعتراض
که  «يدراه سبز ام»و  يستجنبش چ ینگفتار و کردار سران ا هاي یتندارد که محدود ینبه ا يو کار

 یدبا یماز رژ یداشته باشد و بخش یمناسبات یمبا رژ یدجنبش است و با ینا يربخش مسئول و درگ
 یبحث البته طوالن اینتفاوت گذاشت.  یدببرد، با يشاش را پ همراه باشد که خود را حفظ کند و مبارزه

 بخش که «سبز راه»کنندۀ  و بخش اداره یجنبش اعتراض ياناست که م ینا کليدياست، اما نقطۀ 
 جنبش است، تفاوت قائل شد.  سیسيا فعال

 ناميد یکه شما سران جنبش م یهمان بخش   یعنی رادیو زمانه ـ . 
 . گنجند ینم يرهبر یفدر آن تعر کدام يچسران جنبش که ه همایون ـ بله؛

 آن؟  یژگیو یانقص جنبش سبز است  ینا رادیو زمانه ـ 
 يۀآمدن از روح يرونب يبرا ایرانی عهجام ۀصدسال مبارزۀخالصۀ  ینقدرت آن است. ا همایون ـ این

 ینقدرت ا ینتر و بزرگ يدهرساینجا  خود است که به يپا يرو یستادناطاعت، پرستش و ا ي،فرمانبر
 يا عده ي،ا است. هزاران رهبر دارد. هر گوشه شده پخشجنبش در سرتاسر اجتماع  اینجنبش است. 

 . کنند یم يهم همکار یگرانو د کنند یم ییدارند کارها یکس یا

 در اشکال  یابه قول شما فرهمند بود  يصحبت از رهبر یدر گذشته، وقت رادیو زمانه ـ
 تواند یم هایی یژگیو با چه و یکه رهبر چه کس شد یچپ، معموالً مطرح م يرهبر

بدهند دنبال  يصتشخ یدکه با گویيد یکه شما م يبیباشد. حال سران جنبش، به ترت
چه  یدبا ها يرون ینا آیند؟ یم وجود بهنروند، چگونه  ایمردم بروند  يها خواسته

 داشته باشند؟  هایی یژگیو
دنبال  ها ینا يست؟آقا رهبر چ»گفت:  بار کی یاتفاق هم افتاده است. برادر خاتم همایون ـ این

 يناند. به هم داده يصموضوع را تشخ ین( ایو خاتم یکروب ي،جنبش )موسو ینسران ا« اند! مردم
 خواهند، یرا مردم م آنچه توانند یچون نم کنند؛ ینم يمتنظ یداصول عقا نویسند؛ یامنامه نممر يلدل

 اند.  ساکت مانده يجهاست، بشوند؛ در نت قبول قابل یماز نظر رژ آنچهمتعهد به  خواهند یو نم یند؛بگو

 مردم گوناگون است و در  يها خواسته دانند یکه م يستعلت ن ینبه ا رادیو زمانه ـ
  گنجد؟ ینم يفستمان کی

که مردم با آن مخالف  یندبگو یمطلب خواهند یاست که نم ینا مسئلهاساس  ین؛ا تنها نههمایون ـ 
  کردن جنبش بشود و موجب يلتعط يبرا یمدست رژ يلۀـکه وس ندـیبگو یمطلب خواهند یند و نمـباش
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 اند.  مسکوت گذاشته يجهنت کردن خودشان باشد. در یو زندان یدتهد

 حرکت سران  یبه عبارت یاتر از سران جنبش باشد  مردم فرا ياگر تقاضاها رادیو زمانه ـ
 سران چه خواهد بود؟  ینجنبش با ا یندۀتر از مردم باشد، آ  جنبش عقب

را  پدیا یکیدارند. جنبش سبز هم به نظر من حالت و ییآشنا «پدیا یکیو»با  يشکماب همایون ـ همه
 یکجنبش  ین. اافزایند یجنبش سبز دارد، م آنچه بر  یمطالب یگوناگون يها تهافراد و دس یعنیدارد. 
اطاعت،  رهبري،خارج از رابطۀ  یکل بهشرکت کنند.  توانند یدارد که آزاد است و همه م عمومیدادۀ 
. در خواهد یو چه م رسد یجنبش سبز به کجا م ینا يستو... است. معلوم ن يو مراد یديمر ي،برنفرما

 یمرژ یکدر چهارچوب امکانات  یرندکه سران جنبش هستند، ناگز یاست. اما کسان يلشکحال ت
 دو طرف هست.  نلح يانم یتفاوت يشههم يجهعمل کنند. در نت سرکوبگر

 زمانه  یوراد

 يمحمد مریم

 2009اکتبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبعیدی مشغول خود به محدود هبست فضای در زندگی سال سی
 

 را ما دعوت این اینکه از سپاسگزار و شما خدمت دارم مجدد درود منـ  فانوس رادیو 
 . باشيم داشته شما با گویی و گفت که پذیرفتيد

 شما بر درودـ  همایون

 کنيم آغاز بزرگ کوروش روز با امروز بفرمایيد اجازه همایون، آقايـ  فانوس رادیو .
 به بپردازیم تا بفرمایيد صحبتی یک رابطه این در باشد داشته امکان اگر خواستم می
 . مطالب سایر

 جهان سراسر در کهـ  باستان جهان در کم دسترا ـ  دیگري شخصيت ندارم سراغ منـ  همایون
 انسان یک یکل به که است آدمی او. است شایسته و سزاوار بسيار این و باشند کرده او نام به را روزي

 نظر بهـ  دارم عالقه هم ایران تاریخ به خيلی خب ام، کرده بررسی کوروش مورد در من. بود اي ازهت
 کمترین و ویرانی کمترین اینکه براي. است تاریخ گشاي جهان جهات بسياري از و ترین بزرگ او من

 ساخت را هانج هاي امپراتوري ترین بزرگ از یکی هزینه حداقل با و شد باعث اش زندگی در را کشتار
 تاریخ جهانگراي اولين. آورد انسانيت براي و کشورداري براي اي تازه فرایافت یک آن از تر مهم ولی
 دید یکپارچه را آدميت و دید یکپارچه را جهان که است کسی اولين. گلوباليست برابر در جهانگرا. است

 پدرـ  مادي مادر) داشت پارسی و مادي خاستگاه که است درست. نگذاشت تفاوت ميانشان را ها آدم و
 ها پارس و ها ماد از بيشتر دیوانساالري بعد و بود ارتش که امپراتوري اداره که است درست و( پارسی
 و آرامی از را خطش و رسمی زبان و داشتند شرکت اقوام همه امپراتوري آن در ولی بود شده يلتشک
 اشکانی دوره در و روماند از سالی 200 که بود ردهآو وجود به جهانی تمدن یک و بود گرفته ها بابلی
 تاریخ در جهانگشایی هيچ که بگویم باید هم ها نظر این از که است این. شد دنبال مقداري یک هم
 امروز ما و بود جهان سازنده و کننده اداره بلکه جهانگشا یک فقط نه کوروش و رسد نمی کوروش يپا به
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 افتخار باعث اینکه از نظر صرف. هستيم دار وام او هاي آرمان و ها یدها ها، اندیشه به مقداري یک هم
 کرده خودش آنِ از را او درستی مناسبت به و است جهانی شخصيت یک ولی است، ما ملت تاریخی
 . است

 این خرداد، 22 انتصابات نه، که انتخابات از برویم. سپاسگزارم بسيارـ  فانوس رادیو 
 به زبان ایران، در قشري و طبقه هر از ما، وطنان هم امروز که شده باعث که وضعيتی
 . باشيم جویا مورد این در را شما نظر خواستيم می اند، گشوده اعتراض

 درون فضاي با هستيد، تر دور خيلی که شما و بيرون، فضاي که است پيدا سخن آغاز همایون ـ از
 را انتخابات که بودند نگران و کردند می نگاه جور همين اگر ایران در مردم. دارد تفاوت اندازه چه ایران

 و. ریختند نمی ها خيابان به خرداد 25 روز در نفرشان ميليون سه گفتند، می انتصابات و بنامند انتخابات
 از پس ها شب ایران بزرگ شهرهاي تمام در( فرمودید شما که طور آن) انتصابات از پيش هفته سه دو
انتصابات(  اصطالح به)بر سر همان . کردند نمی بحث و شدند نمی جمع اه خيابان و کوچه در شام
 30 و پيش سال 30 هاي قالب با را گذرد می ایران در که آنچه و را ایران مسائل ما نيست، طور این
 و انگيز شگفت بسيار گذرد می ایران در آنچه. است نکرده تغييري کمترین مان نگاه در. سنجيم می ساله
 را دارد هستيم آشنا آن با ما که جایی هر با ایران موقعيت که هایی تفاوت این باید و است یگانه

 که بخواهيم اگر. نشویم ربط بی خواهيم می اگر. کنيم حرکت همراهش و بگذاریم احترام و بشناسيم
 که دبو انتخاباتی بله، گذشت ایران در آنچه. باشيم داشته قرار ایران مردم مبارزات بطن در همچنان

 شدند معرفی کاندیدا عنوان به گذشتند ها صافی از که کسانی فقط اینکه جهت از نبود آزاد وجه يچه به
 را انتخابات بازنده یک و کردند تقلب و کردند باطل ساعت سه عرض در را انتخابات نتيجه هم بعد و
 که آنچه ولی. است هقضي ظاهر این بله،. کردند معرفی بزرگ اکثریت با سرتاسري برنده عنوان به

 جدي بسيار را «انتصابات» همين مردم. است اي تازه داستان یکل به کردند انتخابات این در مردم
 غربی نگاران روزنامه هاي گزارش من. ها صندوق پاي رفتند دهنده يرأ ميليون 40ـ39 حقيقتاً. گرفتند

 اصالً. خواندم و داشتم دسترسی ادیشانتعد بهـ  موقع آن در بودند ایران در نفرشان صد ـ شاید که را
 هر. نه اند، نشسته شان خانه در اند رفته و بکند صحبت «انتصابات» به راجع کسی که نبود این صحبت

 تغييري اینکه براي دادند رأي و رفتند مردم و شد گرفته جدي چه، هر یا «انتصابات» حاال بود، چه
 ،بار ینا مردم. چه یعنی ببينيم. بکنيم احساس توانستيم می بيرون در ما حتی را تغيير این اما. بدهند

 شکست را نژاد احمدي که بود این نظرشان البته که بگذارند، ها کاندیدا روي را تکيه اینکه يجا به
 ها کاندیدا روي از را تکيه مردم اما. دارد وجود سبز جنبش در که است الویتی نظرم به این. بدهند

 کردند تلقی جور ینا بود داده ها آن به فرایند این که فرصتی و انتخاباتی فرایند خود روي بر و برداشتند
 از قبل هفته سه دو یکی که محور مطالبه گفتمان این. قراردادند مطالباتشان خدمت در را فرصت آن و

 از صنفی، هاي گروه مشخص هاي درخواست بعد آزاد، شهروند بيانيه بعد یافت، انتشار انتخابات
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 مسابقه صورت از انتخابات یعنی. داد انتخابات آن به دیگري هواي و حال و فضا یکل به ها، کاندیدا
طور  به حکومتی دستگاه بر و ها کاندیدا بر مردم فشار يلهوس به شد تبدیل ،درآمد باهم نفر چهار مثالً
 سال 8 که موسوي بودند، درآمده نظام این خود دل از که کاندیداهایی که شد طوري. کلی

 که شدند ناگزیر ها این بود، خمينی راست دست و مجلس رئيس که کروبی بود، خمينی یروز نخست
 با که بودند اميدوار. بگذارند عمومی آراء به را شان تکيه و کنند نزدیک مردم به را خودشان گام به گام
 و شدند مردم سخنگوي رند،بياو به دست را مردم رأي اینکه براي و بشوند کامياب بتوانند مردم رأي

 4 با داشت فرق این دفعه. کروبی بخصوص. کردند اعالم را مشخصی يشوب کم انتخاباتی هاي برنامه
 را نفت من گفت می یکی دهم، می ایرانی هر به تومان هزار 50 نفري من گفت می یکی که پيش سال
 اساسی تغيير سر بود، انسانی حقوق بود، ها آزادي سر صحبت بار ینا نه،... و مردم سفره سر آورم می

 انتصابات و با انتخاباتی، فرایند گرفتن جدي با مردم یعنی. بود اسالمی جمهوري هاي سياست
 معرفی جریان در و شد خواهد مداخالتی چه و هست فشارهایی چه دانستند می اینکه با اش، نشمردن
 فرصت این از وصف، این با المی،اس جمهوري مقامات سوي از است شده رفتاري چه هم شوندگان
 از. بشوند مردم روي دنباله که کردند وادار را ها کاندیدا کردند، مطرح را ها درخواست آن کردند، استفاده
 رهبري که گرفت شکل مردمی جنبش یک که معنی این به ایران، در شد کاشته سبز جنبش بذر آنجا

 اینکه نه. کشيد خودش دنبال را ها آن بودند، لوج و بودند مشهور که کسانی را، رهبران و نداشت
 و پياپی نفر، دو آن و. است کنونی سبز جنبش هاي ویژگی از درست این. برود ها آن دنبال خودش

 تفاوت اسالمی جمهوري طبيعت و سياست با و دارد تفاوت اولشان روز با که گرفتند مواضعی یجتدر به
 کلمه یک نه بيشتر کلمه یک نه اسالمی جمهوري اساسی قانون گویند می هی که است درست. دارد

 از کلمه یک و آورند می ميان به را مردم نام دفعه 20 اي دقيقه 15 سخنرانی یک در وقتی ولی کمتر،
 شده عوض یکل به روحيه که است معلوم کنند، می واگذار مردم به را يزچ همه و گویند، نمی فقيه یتوال

 بحث لحن و طبيعت باید کنم می عرض که است جهت این از. است شده عوض ها خواست و است
 همراه ها آن با و بشویم نزدیک درون به که کرد سعی و کرد دگرگون یکل به ایران بيرون در را سياسی
 مبارزه براي شود می پيدا رژیم آن خود در که هایی فرصت از که بکنيم سعی ایران مردم مانند و بشویم

 در آمریکا، در سوئيس، در سوئد، در زندگی همان   با باشيم راضی اینکه مگر. بکنيم ادهاستف رژیم این با
 باشيم داشته را خودمان مخالفان باشيم، داشته را خودمان طرفداران بزنيم، را خودمان حرف و... فرانسه

 يشوب کم یدبا باشيم داشته تأثير بخواهيم اگر ولی. است دیگري بحث این. باشد گرم این به سرمان و
 زنند، می دارند هم را ما نهایی هاي حرف و هستند شایسته کامالً که اند داده نشان که مردمی زبان با

 و گویند می ایران در. است شده اآلن باشند داشته اعتقاد و بگویند مردم که بود ما آرزوي که آنچه
 . بشویم نزدیک ها آن به و بزنيم را ها آن هاي حرف. دارند

 براي و آمده يشپ ورتـص این به اآلن که تیـوضعي این همایون، جنابـ  فانوس رادیو  
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 مردم براي سردمداران، یعنی رژیم سردمداران که جنابعالی دارید اطالع آبان 13
  دارید؟ نظري چه مورد این در شما. کشند می ونشان خط

 دارند مردم ظاهر در. کند می تر روشن را شد تأکيد پيش دقيقه چند که اي نکته اینـ  همایون
 از این. است رژیم این جهت در همه که اند گرفته پيش در هایی شيوه برند، می بکار را هایی تاکتيک

اکبر  اهلل ها بام روي بروند که است اسالمی انقالب اکبر یادگار اهلل. شد شروع ها بام روي اکبر گفتن اهلل
 بکار چنان رژیم ضد بر اکبر را اهلل این مردم ولی. است یاسالم شعار ترین اکبر مهم اهلل خود. بگویند
 نماز یا. کنند می مجازات اکبر گفتن اهلل بابت را مردم و گناه و است جرم اکبر گفتن اهلل امروز که اند برده
 برگزار ولرز ترس با جمعه نماز امروز رژیم، ستون و است حکومت ستون و است دین ستون که جمعه
 نماز یعنی. شدند روبرو ها آن با آور اشک گاز و باطوم با اند رفته جمعه نماز به که کسانی و شود می

 آبروي اصالً و درآمد صورت آن به که قدس، روز یا. رفت بکار حکومت ضد بر و جرم شد باز جمعه
 رویدادي این که ندارد خواب روز و شب رژیم که «جاسوسی النه» تسخير روز حاال مثالً یا رفت، رژیم
 مردم که نيست این موضوع. است شده رژیم وحشت مایه حاال شد، می برگزار ها تهيه آن با هرسال که
 رود می جمعه نماز آنکه بله بگویيم ما که کنند می استفاده هایی تاکتيک چه از و گویند می چه ظاهر در
 راه این از که کند می بایجا مبارزه نه،. است آدم همان   این کند، می فرقی چه گوید اکبر می اهلل و

 داخل در باید هم آن. بزنند را حرفشان راحت که کنند نمی زندگی استکهلم در ها آن. بکنند استفاده
 و اعدام گاهی و شکنجه و ترس و فشار زیر و. بکنند را کارشان اسالمی جمهوري هاي محدودیت
 طرف از است درست آبان 13 این حاال. بفهميم را ینا باید. آورند می سرشان زندان در که بالهایی

 هفته سه از. اند دیده وسيعی خيلی هاي تهيه مردم طرف آن از ولی اند دیده وسيعی خيلی هاي تهيه رژیم
 کنند می بسيج آبان 13 براي دارند که ،طرف آن و طرف ینا دیدم شمار یب هاي آگهی ،کم دست پيش
 ابتکارات، این قدر باید ما. بزنند اسالمی هوريجم به محکمی مشت یک باز و خيابان توي بریزند که
 دریغ پشتيبانی از بيرون در سبز جنبش ماه 4ـ  5 این در خوشبختانه. ببينيم یخوب به را بينی روشن این

 و ها بار شما شهر در و. شد برگزار سبز جنبش سود به تظاهرات ها صد و. اند نيامده کوتاه و است نشده
 نفاق و تفرقه مایه که پرچم داستان آن حتی و شود می مختلف هاي گروه شرکت با هم عموماً و. ها بار
 خورشيد و شير پرچم و آید می پرچمی هر با کس هر و است شده حل صورتی به بود، شده آبروریزي و

 مالِ نه خاص، گروه یک مالِ نه است، ایران تاریخ عنوان به ایران، مردم تمام پرچم عنوان به هم
 رسمی پرچم و بوده، پرچم این قاجار دوره از بلکه بخصوص، ها پهلوي مالِ نه هی،پادشا رژیم

 پرچم است، مصدق پرچم است، عمواغلی حيدر پرچم است، ستارخان پرچم و است، مشروطيت
 شده یرفتهپذ هم این. کند نمی دیگر فرق. بود توده سران پرچم. بوده ها این همه پرچم و است، رضاشاه
 جوانان هم شما شهر در که شنيدم حاال. است خوشحالی مایه و نيست دعوا یهما دیگر و است

 است خوشوقتی مایه بسيار که بينند می تظاهرات و پشتيبانی براي هایی تدارک و اند شده قدم يشپ
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 نگاه همان   با و آزادند پيشين نسل دو و پيشين نسل هاي گرفتاري این از بسياري ها، جوان اینکه براي
 از استفاده آماده و کنند می نگاه ایران رویدادهاي به باشيم، داشته ما همه کردم می آرزو من که روشنی

 که اميدوارم. بکنند تر استوار ایران، داخل مبارزان با مردم، با را پيوندشان این براي هستند فرصتی هر
 این شاید .شود می دیده هایی تهيه دیگر جاهاي در و بکنند تأسی هم دیگر جاهاي و بشوند موفق
 روزهاي تازه حاال و بزنند اسالمی رژیم به حتی، قدس روز از تر محکم محکمی، خيلی ضربه

 بشود بلند فردي یک است ممکن حاال... و عاشورا تاسوعا،. هست رژیم روي پيش در تر خطرناک
 عاشورا و عاتاسو اش همه اینکه است، اسالمی اش همه اینکه است، سبزي جنبش چه این آقا بگوید
 . آمد بيرون ها روحيه این از باید... است

 خوشبختانه استکهلم شهر در بکنم، اضافه من را این پرچم مورد درـ  فانوس رادیو 
 پرچمی هر با یهرکس که اند پذیرفته که اند رسيده سياسی درایت از درجه آن به همگی

 بسيار بسيار خبر کی ولی. نيست اختالفی هيچ مورد این در خوشبختانه هست، که
 پریروز و دیروز من ها سایت روي و شد مخابره هم متعددي تصاویر اتفاقاً که جالب
 بدون منتها اند کرده آویزان را ایران رنگ سه پرچم کسبه اکثر اصفهان شهر در دیدم،
 اهلل آرم با پرچم آن حتماً بایستی کشور آن در که دانيد می. پرچم وسط اهلل آرم آن

 در شوند می پيشتاز دارند واقعاً ما اصفهانی وطنان هم که است آن دهنده نشان ینا. باشد
 طرف از «ایران فداي جانم لبنان، نه غزه نه» شعار بار اولين این که طوري مورد، این
 . شد مطرح ما اصفهانی وطنان هم

 با داد دست من هب برابر دو شادي دیگر هستم، اصفهانی درصد 25 چون من. آفرین آفرین،ـ  همایون
 سينه ولی بود مذهبی بسيار شهر. بود پيشگامان از هم اسالمی انقالب در اصفهان. خبر این شنيدن
 پيش را سبز جنبش این کار دارند و شدند قدم يشپ خودشان حاال. کرد چاک اسالمی انقالب براي
 آن که چنانهم . گفت ریکتب ها آن به باید و است شجاعانه بسيار پرچمشان به مربوط کار و برند می
 جمهوري که را آنچه تمام اصالً یکل به این ایران، فداي جانم لبنان، نه غزه، نه درخشان بسيار شعار

   در ملت این که داد نشان و داد باد بر و کرد ویران بود، ساخته و بود يدهکش زحمت سال 30 اسالمی
 . ننشسته دامنش بر اسالمی جمهوري یشآال کمترین. کنند می زندگی «ایران ملت» عوالم همان

 و عاشورا و تاسوعا مثل روزهایی چون آینده يروزها به کردید اشاره شماـ  فانوس رادیو 
  بينيد؟ می چگونه ها روز این در را اوضاع شد، خواهيم بهمن 22 به نزدیک هم بعد

 رژیم که بود وزهاییر. بود اسالمی جمهوري روزهاي ها، روز این گفتم، که طور همانـ  همایون
 ده و هزاران کشيد، می مردم و دنيا رخ به را قدرتش کرد، می ها آن از را تبليغاتی استفاده حداکثر
 بيشتر، بلکه ها روز این از برداري بهره سال 30. مزاحم بی و دردسر یب ها، خيابان توي آورد می را هزاران

 توانند می نه. ها روز این از یکی در بيافتد رایشانب بدي اتفاق یک که منتظرند ها این روز هر حاال و
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 بخواهند چه گر حاال بگيرند، آبان 13 روز یا بگيرند قدس روز مناسبت به مثالً را مردم تظاهرات جلوي
 خواهد عاشورا و تاسوعا وقت آن تر، بد آن از ولی نشوند، موفق اميدوارم که بکنند شدیدي سرکوبگري

 کار بسيار. گرفت را عزاداران و ها دسته جلوي شود نمی عمالً عاشورا وعاتاس در اینکه براي. بود
 اگر نيست اي مسئله بله خب آمریکا سفارت اِشغال روز در حاال. شد خواهد دشوار سرکوبگري مأموران

 عرض اسالمی جمهوري لحاظ از البته. يرددربگ انتظامی نيروهاي و مردم ميان يزدوخورد و دعوا
 عزاداري خواهند می مردم گرفت؟ را مردم جلوي شود می چگونه عاشورا تاسوعا روز رد ولی. کنم می
 بخصوص استثنایی هشياري نشانه این و. اسالمی جمهوري براي بود خواهد غریبی معماي واقعاً. کنند
. دیگر ندارند اصالً صورت آن به... و مذهبی تعصبات که دارم اطمينان من که است جوانی نسل این
 مذهبی اعتقادات روي از ها این که نيست طور ینا. اند کرده عادت و دارند يشوب کم اعتقاداتی یک حاال

 قدس روز و آمریکا سفارت اِشغال يروزها به. بکنند شرکت عاشورا و تاسوعا مراسم در بروند بخواهند
 آمریکا بر مرگ: گفت می شعار وزیر آن که داد نشان اند داده که شعارهایی. ندارند باور ها این اصالً که
 العاده فوق این مذهبی روزهاي این ولی. شده تمام اصالً که ها این. روسيه بر مرگ گفتند می مردمـ 

 . کنند می آن از سياسی استفاده دارند صورت آن به مردم که است

 ننظرما به چيزي اگر جنبش، این به بکنيم کمک توانيم می چه هر که است این ما نقش هرحال به
 سبز ـ کنفرانس جنبش این اینکه براي. بگذاریم ميان در مردم با رسد می نظرمان به راهی رسد، می

 صحبت آنجا. بودند آمده حزبی دوستان از يصدنفر یک آلمان کاسل شهر در داشتيم حزب اروپایی
 این سرسرا به ما کردن نگاه درست من نظر به. کشيدیم ميان به آنجا در را نکته تا دو کردیم می

 عنوان به را جنبش این باید می اینکه یکی. کرد خواهد کمک خيلی آن نقش و سبز جنبش به منظره
 برگرد که کلی وحدت یک از حال يندرع ولی ناپذیر، سازمان و ناپذیر شکل و خودجوش حرکت یک
 انقالب در ـ البته ایران تاریخ در است باري اول. کرد تلقی برخوردار است شده يلتشک گفتمانی یک

 اکثریت حدود در جمعيت بزرگ هاي توده کهـ  کوچک بسيار ابعاد در ولی داد روي این هم مشروطه
 نشده؛ دیکته ها آن به باال از هم آن که کنند می توافق امري یک بر ایران بزرگ بسيار متوسط طبقه
 به نياز بدون نداشته؛ ضهعر ها آن به مقامی هيچ را امر آن نکرده؛ نمایندگی فرهمند رهبر یک را امر

 کار باهم و اند کرده توافق کلی گفتمان یک روي ها این تفصيلی، سياسی برنامه یک از نياز بی رهبر،
 خب، اینکه با. اند شده باهم هماهنگ خودجوش جنبش این اجزاء انگيزي شگفتطور  به و کنند می
 خودشان، طرف از ها صدا این فوراً لیو کنند، می بلند صداهایی کسانی یک جنبش این آنور و ور ینا

 . عمومی جنبش آن به اصلی، جریان آن به پيوندند می و شود می خاموش نيست، کار در زوري چون

 هاي جنبش. ایم نداشته را نظيرش پختگی و ابعاد لحاظ از که است يداشدهپ اعتراضی جنبش یک
 کسی یک صورت و ماه به کردند نگاه اواخر الحا بود، زده ماه بود، گمراهانه یا همه ایران مردم پيشين

 جز نداشتند نقشی مردم. بود مذهبی یا سياسی شخصيت یک در شده ذوب اینکه یا دیدند، هم را
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 کس يچه از ها این که است باري اولين این. اطاعت جز پرستش، جز کردن، گریه جز فرمانبري،
 هرحال به که هستند جنبش این سران بلکه نيستند رهبر برایشان کروبی و موسوي. کنند نمی اطاعت
 جنبش که سبز جنبش آن ميان شدیم قائل تمایزي ما پس خب،. اش سياسی کارهاي براي است الزم

 نه داد؛ سازمانش هم باید نه و است بردار سازمان نه. خودمختار و است خودجوش و است اعتراضی
 وجود به اصالً و داشته نگه دورهم را ها این که یاصل گفتمان با باید بلکه نوشت، برایش باید مرامنامه
 حق یعنی. است ليبرال دموکراسی گفتمان آن و چسبيد باید آن به مردم، ميان در را همرایی این آورده

 یعنی. بشر حقوق جهانی اعالميه چهارچوب در و محدود ولی خود بر حکومت براي مردم اکثریت
. بگذارد پا زیر ایران جمعيت از را نفر یک درصد یک حقوق دندار حق آراء درصد نودونه حتی کس يچه

 شاه مدیون نه هستند، مذهب مدیون نه. اند آمده جهان به ها آن با که دارند برابر حقوق مردم همه
 اآلن گفتمان این. کرد ها آن از شود نمی هم جدا و است خودشان مال... و پيشوا مدیون نه هستند،
 شهروندي جامعه چنين اند افتاده حرکت به سبز جنبش عنوان به که ردمیم. است سبز جنبش گفتمان

 است آزاد این و ،يایيمبرن هم کردنش محدود درصدد و بشناسيم باید را این. اساس این بر خواهند می
 حقش و بيافتد پيش جنبش سران آن از و بدهد تشخيص را اش موقعيت بدهد؛ را خودش شعارهاي که

 اند آمده اسالمی جمهوري از که افرادي آن مثل بشویم ناراحت و بگيریم را لویشج ما نباید و است،
به  اند، نشده تشکيل کسی دستور به مردم این. دهند می دستور مردم به هی و اند نشسته خوش بيرون
 پس براي و ریختند، خودشان حق گرفتن پس براي خيابان، توي نریختند هم کروبی و موسوي خاطر
 مردم، این به پيوستند که اند داشته را خردمندي این هم ها آن خب. کنند می مبارزه دارند نایرا گرفتن
 پيش ماه 5 با امروزشان هاي سخنرانی کردند، اصالح کم کم را هایشان شعار و روند می مردم دنبال
 . دارد فرق آسمان تا زمين

 و اميد سبز راه بله،. است اميد سبز راه آن که دارد هم رهبري و راهبردي و اجرایی و اداري بخش یک
 ها آن انتخابات موضوع هرحال به چون. هستند جنبش این سران ها این اش، رأس در کروبی و موسوي

 و کردند نمی مقاومت و ایستادند نمی ها آن اگر و. افتاد راه جنبش این و تظاهرات این شد باعث که بود
 مردم و ایستادند ها آن ولی. گرفت نمی سر جنبش این خب رفتند، نمی در زندان از فوراً خاتمی مثل
 را طرف دو هر حق باید ما. شد خواهد هم بيشتر واینجا  به رسيدند نکردند رها   و کمک به آمدند

 واحوال اوضاع به بسته را هایش استراتژي و ها تاکتيک اینکه به بشناسيم را اميد سبز راه حق. بشناسيم
 بکنند سرکوب و بگيرند را ها این اگر. يایدبرب خودش حفظ درصدد همه از لاو و بکند انتخاب خودش

. بکنند فراهم را جنبش این گسترش وسيله اینکه دوم و. ماند نخواهد باقی چيزي بکنند شکنجه و
 همراه خودشان با را اسالمی جمهوري دستگاه از بخشی بتوانند ها ینا اینکه مگر شد نخواهد چنين
 از را اسالمی جمهوري حکومت دستگاه اصوالً را، آن بخش که است این مستلزم هم آن و. بکنند
 ما اگر که بگویند ها آن که بترساند چنان را حکومتی دستگاه سبز جنبش این اگر. نترسانند سبز جنبش
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 توقيف را ما کنند، می مجازات را ما رفت، خواهيم هم ما رفت، خواهد رژیم بشویم همراه ها این با
 را موجود وضع همين است بهتر سرمان، ریزند می مردم و گيرند می ما از را زندگيمان و نندک می
 تجاوز اسالمی جمهوري چهارچوب از نباید فعالً بترسانند، نباید را ها این پس. بدهيم ادامه طور ينهم

 این اثنا این در. نرسد ها آن به دستگاه زور و بشوند قوي تا کنند بازي سيستم داخل در باید کنند،
 وارد کند، کمک ها آن به است حاضر سيستم این در کس هر با که داد ها آن به باید را عمل آزادي
 فالن زد، من به را حرف فالن کس فالن که هایی پرونده کشيدن بيرون وقت امروز. بشود ائتالف
 هایی حرف این... ودبش ما رهبر خواهد می حاال و کرد سوءاستفاده کس فالن کرد، را آدمکشی آن کس
 و اند نداشته مبارزه این در تأثير ذره یک است سال 30 که زنند می کسانی بينم می بيرون در که
 هر از باید و داریم سروکار اي مبارزه با ما. کنار گذاشت باید را ها این. اند پریده وآن ینا به طور ينهم

 مانده حاال تا که بماند محفوظ سبز جنبش پيام و روحيه که است آن عمده. بکنيم استفاده امکانی
 . است

 2 اش خودجوشی با خودش، استقالل با است اعتراضی جنبشـ  1: دارد بخش دو سبز جنبش این پس
 هم از خيلی نباید ولی اند هم از مستقل ها این. است اميد سبز راه آن و است سياسی و اداري بخشـ 

 این اینکه براي داریم کاميابی و پيروزي به احتياج ما و. شوند می ضعيف اینکه براي. بگيرند فاصله
 جنبش بودن خودجوش این ها، ظرافت این. برسانيم باید، که ییجا به و بدهيم ادامه را جنبش

 براي سيستم درون در کردن بازي آن دیگر، طرف از اميد سبز راه بودن یرپذ انعطاف و طرف یکاز
 هایی ظرافت یک ینا بعدي، شرایط در اش براندازي براي و لیفع یطشرا در نظام حفظ این تغييرش،

 که خواهد می داري خویشتن یک خواهد، می مسئله در اي احاطه یک خواهد، می هوشی یک خواهد، می
 مسائل خودشان معيارهاي با فقط و. بکنند پيدا را این ایران بيرون در سياسی فعاالن همه اميدوارم من
 یطشرا آن در اگر که ببينند و بگذارند ایران در مبارزان این جاي را خودشان دائماً. نکنند قضاوت را

 و گویيم می آزادانه و ایم نشسته بيرون در ما که اي روحيه این. بود صالحشان به يکار چه بودند می
 که کاري بيشترین سال 30 این در. بوده ساله 30 این اش نتيجه خب کنيم، می محکوم را دیگران
 افشاگري و مبارزه آبروریزي. آبروریزي و افشاگري است، بوده همدیگر کوبيدن بکنيم يمتوانست

 . بشود عوض ها شيوه این ها تجربه این از بعد امروز است بهتر خب و. مبارزان بودن تهی يانم

 اآلن. کنم اشاره موضوع این به خواستم می پایان در همایون، جنابـ  فانوس رادیو 
 آمریکا با مختلف هاي بهانه به روزه هر ها این مستحضرید، عالیجناب که طور همان
 و کرده بهانه را اتمی رآکتور سوخت مسئله اسالمی جمهوري و دارند نشست
 قول به هست تالش اینکه مثالً و. دارند آمریکایی مقامات با متعددي هاي نشست
 کنار آمریکا دولت با ها این بالفرض اگر. بشوند حمایت آمریکا دولت طرف از معروف
 به سبزي چراغ آمریکا اگر ،یتدرنها یا داشت؟ خواهد جنبش این در تأثيري آیا بيایند
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 پاسداران سپاه برود پيش صورت این به اوضاع این کنيد می فکر آیا ندهد نشان ها این
  بکند؟ کودتا

 جمهوري. است جدي ياربس مسئله. نکردند قانع اوالً. است دوري نظر به فرضيات ها این نهـ  همایون
 پاره سه دو حکومتی دستگاه. است روبرو اقتصادي و سياسی مشکالت ترین بزرگ با طرفی از اسالمی
 دیگر، طرف از. شود می دارد کم کم زندگی و مرگ مبارزه دارد، جریان شدت به قدرت مبارزه شده،

 عنوان به آورده ببار اییرسو حقيقتاً سال چهار این در و خورده شکست از پس شکست نژاد احمدي
 برگ یک باید. ندارد جا هيچ آبرویی هيچ شده، صورت این به هم اش انتخابات. جمهوري يسرئ

 با است روبرو ضمناً دارد، ها آمریکایی با توافق به نياز اي مأیوسانهطور  به .بدهد نشان اي برنده
 اینکه براي کنند می رشکنیکا که طرف آن و طرف ینا مجلس در اش سياسی رقيبان. اش رقيبان
 آمریکا با رابطه مسئله چون. بکنند حل بيایند خودشان بعد و. بکند حل را مشکل این نتواند نژاد احمدي

 افتخار این دیگري خواهد نمی کس يچه. است اسالمی جمهوري موضوع ترین مهم اصالً اتمی قضيه و
 که است این ذکرشان و فکر تمام ولی گویند می آمریکا بر مرگ هی بيرون حاال. بشود اش نصيب
 هيچ آمریکا گفتند هی. شده فلج و متوقف زندگيشان تمام چون. بکنند حل را مشکل این چگونه
 گذشته این از. است جدي خيلی کار پس. کرده و بکند تواند می کار هزار آمریکا بکند، تواند نمی غلطی
 در ما دوستان. ایران برابر از است جنگ خطر نشد برداشته برسد ییجا به اگر ها صحبت این طرف یک

 است رسيده ییجا به آمریکا و اسالمی جمهوري بين وضع که ندارند توجه موضوع این به اصالً بيرون
. بخوانيم را کشور آن فاتحه باید دیگر ما وقت آن و بکشد جنگ به کار که دارد امکان هنوز یخوب به که

 دیگر سوي از. است آمریکا قرمز و سبز هاي چراغ از تر مهم و تر اتیحي بسيار بسيار مسائل این اصالً
 خطا پا از دست ولی. ندارد رژیم این حکومت ادامه در سودي هيچ آمریکا که بگيریم نظر در باید

 براي. ببرد پيش را اتمی مذاکرات اینکه براي ایران کارهاي در کرد نخواهد مداخله و کرد نخواهد
 اسالمی جمهوري اینکه براي و نخورد به هم شمالی کره مثل توافق این رسيد فقتوا به وقتی اینکه
 شما و بنده سرنوشت از است تر مهم بسيار. آمریکا براي است حياتی این. اش تعهدات به بماند وفادار

 فردا پس. بکنند حل را آن باید دارند جهانی و حياتی استراتژیک مسائل ها آن. ها آمریکایی نظر در
. برسد کجا تا نيست معلوم اصالً که شود می شروع جنگی یک و زنند می کنند می غافلگير ها رائيلیاس
 که خوشحالم بسيار من. باشد ها اولویت باید ما براي. است مسئله این کردن حل اولویت که است این
 بشود، برطرف جنگ خطر برسد، نتيجه به مذاکرات این که اميدوارم بسيار و دارد جریان مذاکرات این
 در البته شد، خواهد تقویت نژاد احمدي حکومت البته بله خب بشود، کشيده يوزشف اتمی بحران این

 چکار چيست؟ چاره ولی. هست هم همين بماند، اگر آمد خواهد رژیم این گير بيشتري پول درازمدت
 مملکت پدر که بود اهدخو ها تحریم یا جنگ که بدهيم اوضاع بيشتر شدن وخيم به تن باید یا بکنيم؟

 . است دوم درجه در ها چيز بقيه. بشود حل موضوع این باید یا آورد درخواهد را
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 حاال برسد موفقيت این به باید کردم عرض که دالیلی آن به نژاد احمدي و شود می دارد کار این حاال
 است همين در رژیم صالح که اند کرده متقاعد را او اي خامنه پسران نخواهد، چه بخواهد اي خامنه چه
 که طور همان افتاد، خواهد اتفاقی چه بعدش. شد خواهد درصد 80 احتمال به کار این من نظر به و

 خود در اي تازه مبارزه ميدان ضمناً ولی شود می تر قوي اسالمی جمهوري موقعيت البته کردم، عرض
 آن را و است آمده يشپ که توافقی نای از کردن استفاده کنند می شروع اي عده یک شود می باز رژیم
 زبان یک با شد خواهد گرفته سر از مبارزه آن و دادن، جلوه رفته ایران سر بر که کالهی صورت به

 ادامه بينيم می که طور ينهم و برود بين از نيست قرار هم سبز جنبش و دیگر موضوع سر بر دیگر
 هر که داشت نباید توهم ولی. کند می دشوار یاسالم جمهوري بر را زندگی باز ها این ترکيب. دارد

 . بود خواهد اسالمی جمهوري رژیم سود به اساساً آمریکا با رابطه در گشایشی

 وقت چند باشد خاطرتان اگر. اسرائيل مسئله به کردید اشاره جنابعالیـ  فانوس رادیو 
 طرف از اینکه مثل کنيد، می تأیيد را اش سقم و صحت اندازه چه تا حاال خبر، این پيش

 این در. داشتند اسرائيلی نمایندگان با پنهانی جلسه یک قاهره در اسالمی جمهوري
  دارید؟ اطالعاتی شما مورد

 شما آیا که است گفته اسرائيلی نماینده طرف به اسالمی جمهوري نماینده اي کلمه چند یکـ  همایون
 جمهوري هم و ها اسرائيلی هم که ستني شکی باز این در ولی. خندیده هم او دارید؟ اتمی بمب

 اسرائيل. نيست شکی. اسرائيل از ترسد می اسالمی جمهوري. بکشد جنگ به کار خواهند نمی اسالمی
 من هم بابت آن از. بشود پيدااینجا  یحل راه یک دهند می ترجيح و ترسد می اسالمی جمهوري از هم

 انسان وقتی ولیـ  بشوم متهم بودن نيستصهيو به بنده است ممکن ـ حاال اینکه براي خوشحالم
 همه و اند کرده اش احاطه هم آدم ميليون 250 وجبی، دو کشور یک گذارد، می اسرائيل جاي را خودش
 اسرائيل سنتی دوست که امکانات، آن با و جمعيت آن با ایران بزرگی به کشوري یک حاال اش، دشمن
 یک و ترند ایرانی ها ایرانی همه از که یهودیانی ایرانی، انیهودی و ها ایرانی و ها اسرائيلی و است بوده
 کرد ایران به را ها کمک بيشترین بودند، ایران دوستان بهترین دارند، کشور این در تري طوالنی سابقه

 مقدار یک هم ما جهات، خيلی خيلی از هستيم مدیونشان بسيار ما و ،50 و 40 هاي دهه طول در
 و داشتيم نزدیک العاده فوق روابط و بود، تر حياتی ها آن کمک نظر به ولی ها، اسرائيلی به کردیم کمک
 کنيد نگاه شما. منطقه آن در نداریم اسرائيل از تري جدي دوست ما و بشود حفظ روابط این هم باید

 ره از خواهند می و اند ایران دشمنان عمالً ها عرب کند، می نگاه ما به رقابت و حسادت چشم به ترکيه
 این به راجع کند نمی رغبت انسان که پاکستان بزنند، ایران به اي ضربه که بکنند استفاده فرصتی
 برخی باشد داشته ما به بهتري نظر است ممکن آن از بخشی که هم افغانستان بکند، صحبت کشور
 دوخته، ما خاک به چشم که آذربایجان جمهوري نام به باال آن در داریم کشور یک. هستند ما دشمن
 حاال... و دارد ما با دشمنی دليل نه و دارد ما به ارضی ادعاي نه که هست منطقه این در کشور یک
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 فلسطين براي دائماً هم مترقی نيروهاي و است کرده دشمنانه را روابط این اسالمی جمهوري زور به
 داریم ایران در ما ختیبدب قدر نآ حقيقتاً. نيست مربوط ما به گویند می مردم خب ولی ریزند می اشک
 نه دارند، ایران به شناسی حق اي ذره نه ها فلسطينی کهویژه  به .بخوریم نباید را ها فلسطينی غصه که

 بين غزه در ریخته اسالمی جمهوري پول همه ینا. دارند یبرم ما براي قدم یک نه دارند، مِهري
 این با. زنند می ایران به اي ضربه یک اه این آید می پيش موضوعی تا بکنيد نگاه شما. ها فلسطينی
 مسئله اگر خب هم بعد. يافتيمدرب اسرائيل با باید ما مناسبت چه به فهمم نمی حقيقتاً ترتيب،
 یک شدند قصابی نفر هزار 900 رواندا در... و فشارند زیر ها فلسطينی که ،هاست ینا و یدوست انسان
 تمام خورد می تير فلسطينی بچه یک اگر. شود نمی نشیگزی که بشردوستی. نکرد صحبتی اصالً ایرانی
 گلوله و چماق با را بچه تا 500 روز هر آفریقا همان   در که یحال در شوند می برانگيخته مترقی محافل

 ما هم قدر نآ. گوید نمی هيچی هم کس يچه بُرند، می را سرش و برند را می مادر دست و کشند می
 . برسيم دنيا همه هب توانيم نمی داریم بدبختی

 به ما خطر برداریم، را دشمنی بيایيم، کنار ها اسرائيلی با باید ما که نيست شک این در حال، هر به
 تعطيل باید را ها این... داریم یبرم روزگار صحنه از را ها آن که مزخرفات این و ما، به اسرائيل اسرائيل،

 از برداشتن بر قرار هم اگر. بکنند تلقی المللی بين خانوادگی عضو یک عنوان به را کشور این و کنند
 دو که ایران تا بکند ایران ضد بر را کار این تواند می بهتر اش اتمی بمب با اسرائيل باشد زمين صحنه
 روابط هم اگر و کنار گذاشت را ها بحث این باید. باشد داشته اتمی بمب یک بتواند احتماالً دیگر سال
 ما و برود اسالمی جمهوري این روزي یک تا نباشد کشيدن نشان خط و هدیدت حداقل نشود، عادي
 اصالً. اند ایران عاشق که اند اسرائيل در یهودي ایرانی هزار 150. کنيم برقرار روابط اسرائيل با دوباره
 لحاظ از هم ها اسرائيلی. کشور دو این بين هستند ارتباطی پل بهترین ها آن. است عجيبی چيز

 یک ایران حاال. تکنولوژي نظر از آید نمی حساب به اصالً خاورميانه ـ که خاورميانه در تنها نه ژيتکنولو
 ما به توانند می خيلی خب. هستند باال سطوح در جهانی سطح در بلکهـ  کند می کارهایی یک مقدار
. است ما صرفه به نيم،ک نگاه جور هر. باشيم داشته ها آن با توانيم می را دادوستد بهترین ما. کنند کمک
 جلوي قدم یک کردند، برقرار باهم ارتباطی یک باالخره که خوشحالم من. کرد عادي باید را ها این

 . بکند پيدا فيصله یکل به بلکه موضوع تا شود می گرفته احتمالی حمله

 هست خاصی مورد اگر همایون جناب. کنم می سپاسگزاري بسيارـ  فانوس رادیو 
 . بفرمایيد

 مشغول به خود محدود بسته فضاي در زندگی سال سی که کنم عرض خواهم می فقط منـ  ایونهم
 این از جا، هر در ایرانيان بين یختهفرور که دیوارهایی این که است آن زمان و. است کافی تبعيدي
 و یزیمبرفرو ایران مردم و ما ميان دیوارهاي چيز هر از تر مهم و چيز هر از پيش و کنيم عبور ها دیوار

 ملول تکرار از انسان. کنار بگذاریم را ساله یس هاي بحث بشویم، امروزي کمی یک بشویم، رد آن از
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 تکرار شود می چقدر! بود؟ راکد شود می چقدر. بشود گرفته باید دلش راکد آب از انسان و بشود باید
! است؟ شده نوشته پيش سال 20 پيش، سال سی انگار که بخواند را مطالبی انسان باید چقدر! کرد؟
 یاد کمی یک! کنند می چه ببينيد ایران درون در مردم. بکنيم بيرون سياست وارد باید اي تازه هواي یک

 مگر. است شده عوض روحيه. است شده عوض گفتمان. است شده عوض سخن یکل به. ها این از بگيرند
 سال 30 بيرون در ایرانی ميليون دو ییک ینا و باشند داشته را کار این توانایی ميليون 70 شود می

 . بکند سرایت هم ما به سبز جنبش این اميدوارم. بدهند رفتارشان در تغييري باشند نتوانسته

 شما با دقایقی که پذیرفتيد را ما دعوت اینکه از سپاسگزارم بسيار بسيارـ  فانوس رادیو 
 .باشيم داشته گو و گفت

 استکهلم فانوس رادیو

  2009 اکتبر 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیاسی فعاالن های اولویت و سبز جنبش شعارهای
 

 شعارهاي درباره گو و گفت ها روز این چيزي هر پيش همایون آقايـ  مهري حسين 
 به. خيابانی تظاهرات در تند شعارهاي از اند، کرده نگرانی ابراز بسياري سبز، جنبش
 که است گفته ،خواهان يجمهور اتحاد از حکمت بيژن آقاي دیدم نمونه عنوان

 از دیگر گر تحليل یک و. شود می آن فروکش و جنبش شکافتن باعث تند شعارهاي
 همایون، جناب. آورده ميان به سخن سبز جنبش در خشونت یا شدن رادیکاليزه خطر

  است؟ چگونه زمينه این در شما دیدگاه
 به که جنایاتی آن و کند، می حکومت آنچه و گذرد می ایران در آنچه از مستقل سبز جنبشـ  همایون
 اسالمی، رژیم به اعتراض سر و است مردمی جنبش یک سبز جنبش. نيست دارند می روا مردم
 بعد بود، انتخابات بهانه انتخابات در خب و گرفت شکل اش بينی جهان و هایش سياست و ها روش

 مطرح دیگري مسائل ناچار و باشد انتخابات روي واندت نمی دیگر بعد ماه چند و دزدیدند را انتخابات
 آميز، مسالمت اعتراض برابر در حکومت واکنش به دارد بستگی موضوعات و مسائل این و. شود می

 را ها وحشيگري آن شود، می رفتار ها آن با خشونت آن با که بينند می مردم وقتی. مردم آرام و معقول
 نشان واکنش ناگزیر دارند، می روا خواهرانشان و برادران بر را جنایات آن کنند، می ها زندان در
 چونـ  نيستند اسالمی جمهوري دیدن آسيب نگران اگر دهند، می هشدار که دوستانی این. دهند می

 باز. دهد می نشان هم واکنشی. خورد نمی فقط طرف یک که بگيرند نظر در را ینا بایدـ  هستند بعضی
 ها شعار این و بکند پيدا ادامه این که اميدواریم و اند کرده رفتار دارانه یشتنخو بسيار مردماینجا  در

 که کرد رفتاري و برابر در را خودش مقام و خودش شخص و خودش اي خامنه. کند می تغيير ناگزیر
 هم آن با کردند می اول در که هایی توصيف و ها تعریف آن و. نداشت فقيه یتوال به ربطی وجه يچه به

  و نبود این از صحبت اصالً اوایل در که يدـکش تصویرش کردن لگدمال به کار. نداشت بتیـمناس هيچ
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 . گرفت نظر در باید موضوع این طرف دو ارتباط که است این منظورم. نداشت کارش به کاري کسی

 همين در کار ظرافت و. دارد واقعيت البته بشود، سبز جنبش در شکاف مایه تواند می ها شعار اینکه
 سبز جنبش اجزاء خيلی. بگيرند اميدواریم و کنون تا اند گرفته نظر در را ظرافت این هم مردم و است
 و دارند رو در هم مشکلی یک خب ولی است سبز جنبش قدرت این البته. بشوند جدا هم از توانند نمی

 هر. ندارند قرار مسير یک رد دقيقاً ندارند، باهم سازمانی ارتباط چون اجزاء این که است این هست،
 ها بارـ  باید ما که اینجاست از. روز شرایط تأثير تحت هم آن و بزند را خودش حرف است ممکن دسته
 کلی چهارچوب بایدـ  که است این کنيم می تأکيد آن روي که است ها مدت و ایم گفته را موضوع این

 اي مسئله و يایددرب روز به تواند می ها بار. دکر کار آن درون در و گرفت نظر در را جنبش این گفتمان
 یکی اش معنی. دیکتاتور بر مرگ دهد می شعار یکی آزاد، انتخابات دهد می شعار یکی حاال. نيست هم
 بينی يشپ و شود می گفته دارد آنچه است، شده گفته کنون تا آنچه اساساً ولی. کند می فرق زبانش است
 گفتمان داشت، نگاه باید را چهارچوب این. است چهارچوب همين در شد، خواهد گفته چه شود می

 شعارهایی یک که بينم نمی مشکلی خيلی ها شعار مورد در من و کرد حفظ باید را دمکراسی ليبرال
 یک به تبدیل تواند می ترکيب این با نه و گذرد می رژیم از نه که جنبشی یک. ندارد امکان. نشود گفته

 به کند می نگاه چشمشان یک که اند کرده کنون تا که است همين حداکثر مردم. بشود سياسی سازمان
 چشمشان یک و کنند می دفاع مردم هاي خواست از و اند ایستاده که جنبش این نمادهاي و اميد سبز راه

 اميد سبز راه آن. هست دو این بين اي موازنه یک و کند می حکومت این که است چيزهایی آن متوجه
 مثالً بلکه. کند نمی تکرار را پيش ماه 5 شعارهاي و نایستاده بينيم می هم کننده هماهنگ هاي ارگان و

 اند شده متوجه یعنی. داد تغيير شود می هم را اسالمی جمهوري اساسی قانون خب که گوید می موسوي
 . اردند امکان ابد تا شعار یک تکرار و موضع یک در ایستادن و بيایند راه مردم با باید که

اینجا  تا. مردم براي هم و اميد سبز راه براي هم است باز هنوز ميدان این و بينم نمی مشکلی هنوز نه،
 باید حاال خب که اند افتاده فکر به ایران در کسانی اگر اما. بدهند ادامه که اميدواریم و اند آمده خوب

 اشتباه ینتر بزرگ این کشيم، می هم ما کشند می و دندان مقابل در دندان و بدهند نشان شدید واکنش
 است شده موفق هم اگر و است نشده موفق گونه ینا کس يچه. خورد خواهد شکست حتماً و است
 با که کرد خواهد حکومت وسایلی همان   با جنبشی هر. نيانجاميده بشر حقوق و دموکراسی به جا هيچ
 که تاکنون. کرد حکومت آشتی حال در بعد و آمد کار روي  خشونت با شود نمی. است آمده کار سر آن

 و گيرند می را تر باال دست که هستند کسانی هميشه آوردید، ميان به را خشونت شما وقتی. نشده
 در. کنند می بدر ميدان از را ها آن ورزند می مخالفت ها آن با که کسانی و کنند می بيشتر را خشونت
 آینده به نگاه و داري یشتنخو خِرَد، و عقل و روي ميانه رانتظا شود می رادیکال يزچ همه که شرایطی

 . داشت نباید

 ایران از گزارشی یک پست واشنگتن خبرگزار این همایون، آقاي جنابـ  مهري حسين  
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 از بعد: گوید می اینکه خالصه. دارد روشنگري به نياز که است آن در اي نکته که داده
 و اند رفته تر فرا خود اول روز هاي خواست و اه شعار از ایرانی تظاهرکنندگان ماه 5

 نجات را اساسی قانون باید ما: گفت می که را موسوي آقاي گفته مثل شعارهایی
 کامل تغيير یک ما نيستيم، اساسی قانون نجات جستجوي در ما گویند می بدهيم،

 ما که تاس گفته ها آن از یکی تهران، مردم از چند تنی با گوي و گفت در. خواهيم می
  فرمایيد؟ می چه باره یندرا. انقالب یک به نزدیک چيزي خواهيم می کامل تغيير

 قانون که گوید می هم موسوي خود خب ولی کردم عرض که است عواملی همين این بلهـ  همایون
 انقالب نه است، انقالبی جنبش است، تغيير براي سبز جنبش وجود. کرد عوض شود می هم را اساسی

 خشونت و آدمکُشی و فرانسه انقالب معناي به نه اسالمی، جمهوري معناي به نه کالسيک، معنی به
 حکومت شيوه در البته و مردم ذهن در و جامعه ژرفاي در انقالب اجتماعی، انقالب بلکه، وحشيگري و
 هتوج اگر. نشد شروع انتخابات بردن براي بعد و دادن رأي براي جنبش این. است سياسی نهادهاي و

 مطالبه مردم مبارزه بگيرد، صورت انتخاباتی اصالً اینکه از پيش باشد، نرفته یادمان و باشيم کرده
 جزئيات وارد حتی هاشان بعضی و کردند عنوان و کردند مطرح را هایی درخواست یعنی. شد محور
 یک از نشان همه و گنجد می کردم عرض که دمکراسی ليبرال چهارچوب همان   در همه که شدند
 همان   نکردند، خالف اند کرده را صحبت این که آقایی این که است این. داشت کشور در اساسی تغيير
 ببينند بکنند نگاه ایران در سياسی فعاالن همه باید که اینجاست نکته منتها. اند زده را اولشان حرف
 هم شما و من که یآنجای به رسيده و کرد انقالب و داد تغيير را رژیم تمام شود می اآلن که
 ترین مهم اآلن و بکنند روشن را هایشان  اولویت و جلو بروند گام به گام باید. شود نمی. نه خواهيم؟ می

 و داشت نخواهيم وحدت جنبش این در هرگز چون وحدت حفظ نه. است جنبش این حفظ اولویت
 فشار هست، قدرتش همان   که ش اجزاء همراهی و هماهنگی ولی. است همين این در هم اش زیبایی
 اگر حواسشان، اگر مردم. اینجاست اساسی نکته. بخورد شکست نژاد احمدي حکومت بعد و بياورد
 استفاده نژاد احمدي حکومت کردن ضعيف براي فرصت هر از که بشود مطلب این صرف شان انرژي
 شاید وقت آنـ  بعدي اقاتاتف خيلی و اسالمی جمهوري و اي خامنه زدن یعنی او زدنـ  زد را او و کرد،
 اینکه و حکومت هاي سختگيري به توجه با که است این اآلن عمده نکته. بشود جلوگيري تشتت از

 با فقط. نيست سبز جنبش سود به اصطالح به ميدان یطشرا است، کرده آماده و تجهيز را خودش
 این اصالً و کند می يداپ هم حضور و بکند پيدا حضور ميدان در تواند می سنگين هزینه پرداختن
 داستان همه. نيست این داستان همه اما. بکند دفاع خودش از تواند می فعالً هم رژیم. است آور شگفت
 یک. است مبارزه عملی سطح و است سطح از گذرد می ميدان در که آنچه. نيست ميدان در بودن
 وخامت سطح آن و. باشد غافل نباید آن از سبز جنبش و دارد وجود هم يتر قاطع و تر وسيع سطح

 از باید من نظر به امروز سبز، جنبش. است مردم بزرگ هاي توده اوضاع و کشور اوضاع روزافزون
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 زبان و بکشد پيش اقتصادي هاي خواست و برود تر فرا و بکند فکر تر قطعی سياسی هاي خواست
 خطر و دارد اآلن که تصريمخ چيزهاي همان   دادن دست از خطر در که باشد مردم توده نارضایی
 را تبدیل کشور اصالً که طرف یک از نژاد احمدي خطر. است اش کنونی زندگی سطح افتادن پایين
 ها این به که باشد داشته پولی کی و کجا حکومت اینکه منتظر و دهان به دست اي جامعه به کند می

 زیر و متوسط طبقه کارمندان، ران،کارگ که است این. نيست اي نقشه نه و کاري نه صنعتی، نه. بدهد
 بسيار بسيار بالقوه نيروي این از باید سبز جنبش و. بود خواهند سخت فشار زیر همه ها این متوسط،
 هر از باید حتماً است، سرکوب که یحال ميدان در از را سبز جنبش تکيه باید ما. نباشد غافل کوبنده
 کافی اآلن این بر تکيه صرفاً ولی. مردم را کار این ندکن می و خيابان به ریخت و کرد استفاده روزي
 و است شده پذیر يبآس شدت به رژیم اینکه براي بشود تري يعوس نگاه باید سبز جنبش نگاه و نيست

 اینکه مثل و بکنند حل نتوانند اگر که هم را اتمی موضوع این و وضعش شد خواهد هم تر بد
 و گذارد، می نژاد احمدي حکومت چرخ الي چوب هم زسب جنبش خود و بکنند، که گذارند نمی
 که است ممکن هستم، جنگ نگران اول که کسی عنوان به من حاالـ  بشود موفق که خواهند نمی
 که است این روندـ  نيست مطرح فعالً من ميل ولی بشود موفق یکی این در نژاد احمدي بخواهد دلم
 خرابکاري کنند می سعی یعنی مخالفان حتی نه و جلسم نه گذارد می اي خامنه نه را مذاکرات این

 خواهد پيش هم رژیم هاي تحریم بکنند، نتوانند هم را این اگر. خودش سهم به کس هر حاال بکنند،
 تضعيف به رو هم اقتصادي هاي تحریم بدون اما. شد خواهد تر خراب خيلی خيلی وضع طبيعتاً و آمد

 کرد، تر مردمی هم باز بخشيد، بيشتري وسعت مبارزه به باید اینکه. است نظر هر از اسالمی حکومت
 . ندارد امکان سياسی هاي خواست با تنها آن و خواند، مبارزه به را تري تازه قشرهاي

 نامه فصل سایت با مصاحبه در شما که مباحثی از یکی همایون، آقايـ  مهري حسين 
 این از یکی در. نگيختهبرا بحث خيلیـ  آنالین تالشـ  اید داده انجام تالش

 گزینه یک کنونی مرحله در نظام حفظ که بودید گفته آنالین تالش با ها مصاحبه
 که است مواضعی آن از شما گفته این گوید می شما به تالش و است گرایانه واقع
 در که بفرمایيد. انگيخت خواهد بر بسياري هاي اعتراض و ها شگفتی هم باز تردید بی

  مایيد؟فر می چه پاسخ

 از باکی و گفت باید که هست مسائلی یک ولی. بود درست کامالً تالش بينی پيشـ  همایون
 جنبش. آن به گردم یبرم کردم، عرض پيش دقيقه چند که اي نکته. نداشت ها اعتراض و ها واکنش

 ینکها ولی. باشد هم باید. سياسی نظام در ژرف تغيير و است تغيير اش نهایی هدف است، درست سبز
 این توي اصالً که اميد سبز راه از غير حاال. داند می این را سبز جنبش خود و نيست فردا و امروز کار
 که دانند می روشنفکران، و متوسط طبقه سازند، می را سبز جنبش که مردم توده ولی نيست، ها مایه
 شود می که حداکثري آن هک ببينيم باید مرحله این در. گرفت خواهد انجام مرحله به مرحله کار این
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 باره یک به خواهيد می آنچه تمام به یعنی ،مرحله به مرحله گفتيد شما که یوقت. چيست کرد حاصل
 محدودیت کند؟ می تعيين کی را حداکثر این. دهيد می قرار مرحله هر براي را حداکثري یک. رسيد نمی
 را خودتان و کشيدید را چهارچوب این شما وقتی. سرکوبگري و مقاومت براي رژیم امکانات شما،

 واژگون را نظام این بخواهيم ما حاال از اگر که بينيد می وقت آن سبز، جنبش عنوان به کردید معرفی
 خواهيم می ما نخير که بگویند مردم آسودگی، نهایت   با زنند می بيرون در که را هایی حرف این و کنيم،
 کنيد می فکر مسجد، به برود اسالم برود، بين از رژیم این بشود، سرنگون فقيه یتوال نظام اول

 که اسالمی جمهوري دستگاه تمام از آمد خواهد آن دنبال کسی داشت؟ خواهد موفقيت بخت کمترین
 نخواهد کسی بایستد؟ نژاد احمدي و اي خامنه جلوي که ها آن ميان از بکند پيدا متحدینی سبز جنبش

 سپاه و اي خامنه و نژاد احمدي که قدر ينهم. بترساند فعالً یدنبا سبز جنبش. ترسند می همه. آمد
 ها این دارند، رژیم این از که شماري یب منافع. است کافی ترسانده را اش امنيتی دستگاه و پاسداران

 را ها آن که جنبشی با تا بکنند کار نژاد احمدي با دهند می ترجيح. بيافتد خطر به منافع این خواهند نمی
 سبز راه یعنی ،کننده هماهنگ بخش آن. است معلوم. گرفت نظر در باید را ها این همه. کند می تهدید
 قصد هيچ بکند راحت را همه خيال و مطمئن و بکند کار نظام این چهارچوب در باید صد در صد اميد،

 به. باشد رژیم این براي بهتري متحد خواهد می اصالً. بکند اصالحش خواهد می بلکه ندارد، سرنگونی
 در. بکنند باید که است کارهایی ها این. انداخته خطر به را رژیم نژاد احمدي که برسد باید نظرش
 صحبت دوستان از یکی با. است عملی آنچه و امکانات، به ها، محدودیت به کرد نگاه باید مبارزه
 ممکن هنر اب من که است این علتش گفتم،. نپسندیدم من را تو حرف تکه این گفت کردم، می

 چهارچوب در باید. گویم می من که است این ممکن هنر بله،. داري سروکار هنر با تو دارم، سروکار
 و دارد حق بيشتر حتی اميد سبز راه. بکند را کار این دارد حق سبز جنبش و کرد عمل امکانات

 زند می حرف بيرون از کس هر من نظر به. بشویم ها بحث این وارد نباید ابداً بيرون در ما بخصوص
 ما مسلماً. بزند را حرف این بعد خير؟ یا زد می بود می ایران در اگر را حرف این اگر کند فکر اول باید
 چه اما. است درست هستند، ایران در که هایی آن از بزنيم توانيم می بيشتر و تر پيش هایی حرف یک

 سخنرانی که خودمان آرامش براي. بزنيم را ها حرف این نباید که خودمان دل آسایش براي اندازه؟
 زنيم می ها آن هاي حرف بر عالوه ما که هایی حرف. بکنيم کمک مردم آن به خواهيم می ما. کنيم نمی
 هاي خواست ما که است این. بشود تر وسيع دارند، الزم اگر ها، آن دید ميدان که کند می کمک اتفاقاً

 در فعالً مردم، این کنار در. کنيم می کار و کنيم می فکر مردم، این کنار در کنيم می مطرح را خودمان
 باید شد، خارج رژیم چهارچوب از نباید شد، خارج ميدان از نباید بله، مرحله این در کنونی، شرایط
 دامنه نگویيم، یا بگویيم یا نخواهند، یا بخواهند چه هر. آورد به دست چهارچوب همين در یطیشرا

 . است طبيعی خواهد، می بيشتري هاي پيروزي پيروزي، هر. شد خواهد تر وسيع

 تالش با تانـیها احبهـمص از یکی در دیگر، تهـنک یک همایون، آقايـ  مهري ينـحس  
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 پرسش. هست دمکراسیـ  ليبرال ولی نيست يزچ همه پادشاهی که است این آنالین،
 این یا ييریافتهتغ پادشاهی درباره ایران مشروطه حزب دیدگاه آیا که است این من

  حزب؟ هاي دیدگاه بر است توضيحی جمله

 حزب مؤسس کنفرانس آن در را حزب منشور که پيش سال 15 ما دمکراسی،ـ  ليبرال اینـ  همایون
ـ  ليبرال اسمش ایم، نوشته آنچه دانستيم نمی و آن از نبودیم آگاه هم خودمان رساندیم، تصویب به

 آن به کردیم نگاه و شدیم تر آگاه خواندیم، بيشتر مفاهيم، این با شدیم آشنا البته بعد. است دمکراسی
. گنجد می آن چهارچوب در و ليبرال دموکراسی سنت در سراسر است منشوري بله، دیدیم منشور

 حزبی عنوان به ما و حزب منشور در آمد آن کنگره، دو از پس احتماالً زیاد، هاي بحث از بعد سرانجام
 سوي از حتی آمد، پيش ها صحبت این وقتی اما. ناميد آن را شود می خواهد می يبرالل دموکراسی که
 ليبرال مانند دمکراسی،ـ  ليبرال که آمد پيش سوءتفاهم این حزبی، کادرهاي و حزب اعضاي اي پاره

 تارباف این در اقتصادي ليبراليسم است، سياسی ليبراليسم هم ما منظور دارد. منفی بار خيلی که آمریکا
 تا. شویم می جدا پادشاهی از داریم ما که آمد پيش این بحث شد، ها صحبت این وقتی ندارد، کاري
 ولی نيست يزچ همه پادشاهی که آمده يشپ صحبت این که امروز و. بود ها ذهن در آشفتگی این حدي
 از کشگر، علی آقاي به دادم که است پاسخی این نيست، مصاحبه این هست، دمکراسی ليبرال

 را، سامانه آن و مجله آن کنند می اداره مدرس فرخنده خانم خانمشان با آنالین که تالش گردانندگان
 ماه در حزب کنفرانس سخنرانی با رابطه در بودند نوشته مطلبی ایشان اند، کرده منتشر هایی کتاب و

 است آمده يشپ که ضعیو با توجه با امروز گفتم و کردم، سخنرانی آنجا در من. بود آلمان در اکتبر
 حقيقتاً دیگر ایرانی، جامعه در است شده غالب ليبرال دمکراسی گفتمان این اینکه و( سبز جنبش)

 شده کهنه نظام شکل بحث. ندارد معنی باشد، چه ایران آینده نظام شکل اینکه سر بر وقت اتالف
 و. ندارد ها بحث این با ربطی اصالً که اند شده جهانی یک وارد مردم. نيست مطرح اصالً دیگر و است

 شکل نه هستند سياسی نظام واقعيت دنبال مردم این. اند شده مردم این خواستيم، می ما که آن چيزي
 هم باز. کردم شروع خودم من را بحث این. است مهم آن باشد، باید چه نظام آن طبيعت. آن
 داریم پادشاهی هم دیکتاتوري نظام در وااِل. است مهم سياسی نظام نوع. پيش سال 15 به گردم یبرم
 این. جمهوري هم و داریم پادشاهی هم هم، باز ليبرال دموکراسی نظام یک در و جمهوري، هم

 که شان مقاله در بودند نوشته کشگر آقاي. است درست هم تئوریک لحاظ از و است قضيه واقعيت
 اصل یک از ليبرال دموکراسی چهارچوب یک در شود می آیا ولی صحيح، همه ها این خوب، خيلی

 دموکراسی با است سازگار این آیا پادشاهی؟ در پدر يجا به فرزند جانشينی اصل از کرد؟ دفاع موروثی
 وليعهد جانشينی اینکه براي شود می بله نوشتم من. است آن پاسخ ام، نوشته که مطلبی من و ليبرال؟

 درـ  آزادانه جامعه که است امتيازي بلکه ست،ني حق پدر، رفتن کنار یا مرگ از پس سلطنت تخت بر
 مؤسسان مجلس تشکيل و آزاد انتخابات از پس مردم آزادانه رأيـ  بشود پادشاهی است قرار اگر ایران
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 را پادشاهی اگر مردم. دارد امکان آزاد انتخابات یک در همه... و یپرس همه و اساسی قانون تدوین و
 به کمک همه از بيشتر خب، ایران یطشرا در خدمت این و بود هدخوا خدمتی برابر در بکنند تثبيت
 این سر دعوا دیگر و بدانند خودشان از را پادشاه شخص آن ایران اقوام همه و بکند یکپارچگی حفظ
 بيرون ها بحث این از... یا و است استان فالن از یروز نخست یا جمهور يسرئ امسال حاال که نيست
 دعوا هم سرش و است، همه به وابسته و نيست کس يچه به وابسته که طرفی یب آدم یک و بود خواهد
 مواردي احتماالً و. حکومت عنوان به نه کشور، رئيس عنوان به کند می که خدمتی آن نيست،

 نهادهاي سود به بتواند شاید اخالقی لحاظ از هایی بحران یک در اسپانيا، مانند است آمده يشپ
 حاال. فرزندش به را امتياز این و دهند می او به را امتياز این خدمت این برابر در. بکند کار دمکراتيک

 این چون منتها. است دعوا روز هر که وماندرفر و باشد انتخابی هم اش جانشين باز که باشد قرار اگر
 سنت از بدهند، پایان پادشاهی به خودشان رأي با توانند می مردم و است، گرفتنی روز هر امتياز

. نيست مالکيت حق حق، این. گرفت پس نشود که نيست حقی این. نيست بيرون ليبرال دموکراسی
 او. دهد می فرزندش به آن را آورد، می به دست پولی کشد می زحمت کسی که است این مالکيت حق
 یجرم و بکند سوءاستفاده آن از اگر مالکيت آن. دهد می فرزندش به را امتياز این کند می خدمتی یک
 است، گرفتنی پس امتياز این چون. بگيرند او از توانند می هم را امتياز آن و گيرند می دستش از بکند
 ها بعضی. بشوم ميلياردر باید مثالً من که نيست حق است، امتياز یک هم مالکيت مالکيت، مثل

 که نيست معلوم هيچ که بودم زده مثالی من. فرزندانشان به دهند می را حق آن و شوند می ميلياردر
 که داد خواهد ترجيح مسلماً او پسر. گيت بيل آقاي جانشينی تا باشد يتر بزرگ امتياز پادشاه جانشينی
 که بشود متزلزل پادشاهی فالن وليعهد مثالً تا بنشيند ثروت ها ميليارد روي و بشود پدرش جانشين
 يزچ همه پادشاهی وقت يچه ما براي ،است مسلم نيست، يزچ همه پادشاهی اینکه اما. نباشد فردا شاید
 نه ها این. دارند انحرافی گرایش هم ها این است، يزچ همه پادشاهی کسانی براي اگر. است نبوده

. پادشاه یک از است تر باال ملت اینکه براي. ملت منافع نه و ليبراليسم نه شود می سرشان دموکراسی
 جمله از و است، ملت براي يزچ همه و است ملت يزچ همه. است ملت يزچ همه نيست، يزچ همه پادشاه

 بحث وارد دیگر اینکه براي امروز شدم، ناچار من منتها است بوده ما هميشگی نظر این خب. پادشاهی
 این سال 30 من. شد نخواهم پادشاهی یا جمهوري بحث وارد دیگر من. نشویم پادشاهی و جمهوري

 کس هر. شوم نمی بحث این وارد دیگر یکی من. ام گفته ستا رسيده عقلم به آنچه ام، کرده را بحث
 تمام اینکه براي. شنيد نخواهد من از پاسخی دیگر بگوید، جمهوري و پادشاهی از بخواهد چه هر

 یک. کنيم رها   را بحث آن باید ما همه. باشد باید من به نظر و است سبز جنبش متوجه من حواس
 بزنم را حرفم دارم حق پادشاهی مدافع عنوان به من وقت آن رسيد، خواهد ایران به ما همه پاي روزي

 این سر بحثـ  شما بقولـ  اآلن بکنم؟ صحبت چی به راجع اآلن ولی. هست هم وقتش و زنم می و
 این سر صحبت و ندهند هم ضد شعارهاي وقت یک و نرود تند وقت یک سبز جنبش شعار که است
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 هر حاال. ثروت یا است بهتر علم همان   مثل پادشاهی، یا است تربه جمهوري اینکه وااِل. است مسائل
 در انتخابی چنين امروز ولی. کنيم می هم را بحثش بله بکنيم، انتخاب تا دو این بين ما شد قرار وقت
 . نيست ميان

 یا اند نوشته تحليل شما مقاله درباره که کسانی همایون آقاي پسـ  مهري حسين 
 . تبریزیان حبيب آقاي مثل. باشند منتظر یدنبا اند، پاسخ منتظر

 . مخالفند من با ایشان کجا نشدم متوجه من. نکردند مخالفت من با تبریزیان حبيب آقايـ  همایون

 بودند توضيح خواستار ایشان ولی نه، مخالفتـ  مهري حسين . 
 من باشند کرده مخالفت هم اگر. کردند ابراز بهتري استدالل با را نظر همان   تقریباً ایشانـ  همایون

 . کرد نخواهم عرضی دیگر مطلب این از دفاع در

 وقت دانم می اینکه به توجه با پرسش، آخرین عنوان به همایون، آقايـ  مهري حسين 
 آمریکا و ایران مذاکرات این آینده درباره خواستم می است، تمام دیگر دقيقه چند شما

 به دست اسالمی جمهوري رژیم است تهنوش تایمز يویورکن که دیدم. کنم پرسش
 به شده یغن اورانيوم انتقال براي خودش توافق زیر زده اي فایده بی و خشن هاي بازي
 این در و است خودش شهروندان کردن زندانی و ارعاب مشغول زده، ثالث کشور یک
 اسالمی جمهوري که است گفته سنگاپور در نگرانی، ابراز با هم اوباما آقاي ميان

  کشيد؟ خواهد کجا به اتمی پرونده این که کنيد می فکر. ندارد دیگر زیادي فرصت

 است گفته که کارهایی آن تنها نه اسالمی جمهوري. است امسال پایان تا قاعدتاً فرصتـ  همایون
 آزاد را ها این ما که معامله عنوان به است کرده یکاییآمر اتباع کردن دستگير به شروع بلکه، کند می
 موضوع متأسفانه. است بيهوده یکل به ها کار این... و بدهيد اقتصادي امتياز ما به آنجا شما و کنيم یم

 و نژاد احمدي اینکه در. اند شده متوقف و ایران داخلی سياسی مشکالت با است برخورده اتمی مذاکرات
 یا نظامی حمله ويجل و بکنند حل را موضوع این خواهند می ها این پاسداران، سپاه حتی گروهش،
 آن را جلوي خوشبختانه، نظامی حمله تا است بيشتر العاده فوق احتمالش فعالً که را اقتصادي تحریم
 مجبور که است ممکن و يداکردهپ برایش را زهر جام همان   حالت و ترسد می اي خامنه ولی بگيرند،
 نخواهند هم خاتمی حتی و اي نهخام خود که دهم می احتمال و کنم می تصور حتی من و بخورد، بشود
 قوي اندازه از بيش نژاد احمدي خواهد نمی هم اي خامنه چون. بشود نژاد احمدي نصيب موفقيت این
 عيسی که جایی... که است Holy Grail داستان آن مثل آمریکا با رابطه مشکل گشودن این. بشود
 Holy حالت بله بودند، دنبالش اه شواليه و هست آن در هم عيسی خون گفتند می و خورد می آب

Grail که خواهد نمی کس يچه و هستند دنبالش همه و است يداکردهپ را اسالمی جمهوري مقدس 
 نه الریجانی و شود می اندازي سنگ جا همه کردم، عرض که طور همان نتيجه، در. بشود موفق دیگري
 يآرزو پرور و اميدوارم من. است مخالفت در خيلی مجلس خود مجلس، رئيس عنوان به بقيه از کمتر
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 یعنی کردم، اشاره که خطري به توجه با و بپذیرد را نژاد احمدي هاي استدالل اي خامنه که کنم می
 نحوه به اعتراض صرفاً دیگر نارضایی این است، راه در که مردم نارضایی موج به سبز جنبش پيوستن
 بشوند انبار هم يرو ها این که ترسند می. دارد کار و رس مردم روزانه پنير و نان با بلکه نيست انتخابات

 رژیم سران بتوانند که کنم می آرزو و خواهد می دلم و هستم اميدوار. بياندازند خطر به را رژیم کل و
 و بشود موفق نژاد احمدي که ندارد اشکال حاال که بکنند توافق( اي خامنه و سپاه و نژاد احمدي یعنی)

 پيش در ها تحریم نشود، که دارد احتمال هم خيلی که نشود، اگر ولی. برگردانند انایر از را مخاطره
 که مقداري این از بيش بشود بيشتر تحریم هم چه هر و دانيم نمی شدید اندازه چه تا حاال است

 که آنچه هرحال به و. کرد خواهد تر دشوار را رژیم خود و مردم و ایران یطشرا است، شده تاکنون
 و است خطر فعالً. دارد وجود هم اتمی تونل نيست، روشنی ببينيم تونل این پایان در نيمتوا می

 . بماند منتظر تواند نمی این از بيشتر دنيا. کشيد خواهد کجا به ببينيم تا است گرفتاري

 کرد؟ خواهد گرفتار هم را سبز جنبش گرفتاري، این همایون، آقايـ  مهري حسين  

 متحدان سبز جنبش بکشد تحریم به کار اگر کردم، عرض که طور همان که نیا براي نه،ـ  همایون
 که اي نکته یک. رژیم با مقابله در شد خواهد تر باز دستش و. کرد خواهد پيدا قویتر و تر زیاد خيلی
   در ندارد، که رهبري چون رهبري در نه سبز، جنبش خود در که است این است مهم خيلی خيلی
 خواندم و شنيدم هایی صحبت و دیدم هایی نشانه من جنبش خود در ،اش کننده هنگهما دستگاه همان
 اعتبار بی رژیم ملی غرور ورق این. نيستند اتمی بمب داشتن پی در مردم گذشته برخالف گوید می که
به  را بساط تمام که بشود انفجاري ماده یک به تبدیل اتمی موضوع خواهند نمی مردم فعالً. است شده
 رژیم اتمی برنامه سر پشت که عمومی افکار این. بيانجامد هم نظامی حمله به احتماالً و بریزد هم

 که هایی موفقيت اینکه به توجه با و مردم با است شده شکاف داراي که رسد می نظرم به بود اسالمی
 خواهند می و بشود پراکنده اندازه از بيش مبارزه ميدان که خواهند نمی اند يداکردهپ رژیم با مقابله در

 نظر به مردم سوي از اتمی مسئله روي پافشاري و خودشان مواضع روي بکنند متمرکز را مسائل
 . باشد ایران کل ضرر به ترسم می ولی بود نخواهد سبز جنبش ضرر به نه. نيست ميان در که رسد می

 اجازه اگر و کنم می سپاسگزاري شما از بسيار همایون، آقاي جنابـ  مهري حسين 
 حال هر به و بکنيم گو و گفت ها زمينه این در هم باز نزدیک آینده در بدهيد
 .بکنم مطرح خدمتتان در را دیگري هاي پرسش

  مهري حسينـ  ایران صداي رادیو

  2009 نوامبر 15

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سبز جنبش پیام یافتن گسترش سال ۸۹ سال

 

 شما بر درود همایون داریوش آقاي جنابـ  مهري حسين . 

  است؟ چطور شما حال شما، بر همایون ـ درود

 باد پيروز و مبارک شما بر نوروز ممنونم، خيلیـ  مهري حسين . 

 . نيز دوستان همه و شما همایون ـ بر

 جنابعالی حضور از من پرسش اولين نو، سال مناسب به همایون، آقاي: مهري حسين 
  است؟ خواندن قابل آیا است، شده نوشته چه 89 سال پيشانی رب که است این

 مردم، مشکالت نظر از چه فراوان دشواري. دشواري و است نوید خواند، بشود که آنجایی همایون ـ تا
 که خواهان آزادي بر فشار نظر از چه و گذشته از شد خواهد تر بد بسيار که ایران عمومی مشکالت
 مبارزه، و آگاهی شدن تر ژرف مردم، شدن تر روشن باز نوید. نوید و رفت خواهد بدي به رو همچنان
 این. ایران جوان نسل بيشتر پختگی و بلوغ ایرانی، جامعه سرتاسر در سبز جنبش پيام یافتن گسترش

 . خواند شود می به نظرم را دو هر

 داده انجام شما با آنالین تالش که گویی و گفت یک در همایون، آقاي: مهري حسين 
 آیا. بود خواسته را شما نظر اسالمی جمهوري توسط ایران در خيابان کنترل درباره بود،
  کند؟ کنترل را خيابان جنبش برابر در توانسته اسالمی جمهوري یراست به

 کنترل که کنيم می فکر طوري همين ما. شد باریک باید کنترل مفهوم و تعبير در ولی همایون ـ مسلماً
. دارد فرق تسلط با کنترل. نه. دادن انجام بود کننده کنترل اراده که کاري هر داشتن دست در یعنی
 موارد اکثریت در احتماالً و رسد نمی آنجا به هم هميشه که تسلط فرایند در است اي مرحله کنترل
 کننده يانب بهترین و موقعيت این نمونه بهترین که بودم کرده اشاره گو و گفت همان   در من. رسد نمی
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 کنترل. است کرده فتح را کشور آن و واردشده که کشوري در است اِشغالگر نيروي یک موقعيت، این
 اند دشمن مردم توده اینکه براي. خير تسلط ولی هست، کنترل اش شئون همه بر هست، کشور این بر
 جا هر و روند مین بارش زیر و اِشغالگر با خارجی، دشمن با گوناگون هاي روش با کنند می مقابله و

 یتمام به جامعه یک پس از تواند نمی اِشغالگري نيروي هيچ چون و کنند می دشوار را کارش بتوانند
 تسلط معناي به کنترل یعنی شد نخواهد برقرار کنترل وقت يچه که است این امکاناتی، هر با ،يایدبرب

 . شد نخواهد برقرار

 جمعيت از نيمی و بود ها آلمان اِشغال زیر سالی 4 وسبالر دوم، جهانی جنگ در. بزنم مثال یک من
 کنند، می صحبت موضوعات این و فجایع و یکشتارجمع به راجع که ها این. کشتند ها آلمان را بالروس

. بردند بين از ها آلمان را کشور آن جمعيت از نيمی. نکنند فراموش را دوم جهانی جنگ فجایع ابعاد
 با کرد، بيرون را ها آلمان و آمد سرخ ارتش که یهنگام تا و جنگ نپایا روزهاي تا بالروس ولی
 جنگندگان همين دوم جهانی جنگ در متفقين پيروزي عمده اسباب از یکی و جنگيدند ها آلمان

 چه هر و استالينگراد یا جنگيد می مسکو اطراف در که آلمان ارتش سال 4 بکنيد، فکر. بودند بالروس
 است درست هم، اسالمی رژیم این حاال. نداشت را تسلط آن کرد، می کنترل بود افتاده بالروس در

 بدهد افرادي به دالر 200 روزي تواند می و بياورد نفر هزار 200 یا 100 تواند می خيابان، بر دارد کنترل
 18000. بکند دستگير گذشته ماه 8ـ  9 طول در را نفر 18000 تواند می بکشند، و بزنند را مردم که
 ها فشار چه و دیدند ها شکنجه چه و. شدند دستگير ایران در جمهوري ریاست انتخابات از بعد رنف

 و مردم زندگی در خيابان ولی. کُشتند هم را نفر صد چند. بماند کشيدند ها خانواده چه و. کردند تحمل
 و رسوایی روز به است شده یلتبد که بهمن 22 همين. است نيامده رژیم تسلط زیر کلیطور  به جامعه

 رژیم روز این در انقالب، این ورشکستگی نماد شد انقالب روز ترین بزرگ اینکه براي رژیم، بدبختی
 به سپر که ها اتوبوس این صف اند دیده شاید دوستان دیدم، عکسی یک ـ من  کوشش همه با اسالمی

 بودند، شده يگردآور ترتيب ره به که مردمی آزادي، ميدان به بردند می را مردم و بودند ایستاده سپر
 و تهران در و. بود خالی يمهن ميدان بودند ـ کرده عده این از پذیرایی چه بودند، کرده خرج ها پول چه

 نباید کنترل نفس از که است این. یافت ادامه رژیم ضد بر سخت تظاهرات ایران شهرهاي دیگر
 . هراسيد

 پيام گسترش ها نوید از یکی نو الس در فرمودید اینکه همایون، آقاي: مهري حسين 
 ما اجتماع هاي الیه به هنوز جنبش این پيام که است این منظورتان است، سبز جنبش
  نرسيده؟

 از پيامی که یوقت و است آغازشده جامعه روشنفکري سطح از جنبش این اینکه براي همایون ـ نه،
 به برسد تا این شود، می آغاز جامعه اليت و سرآمدان از یا و شود می آغاز جامعه روشنفکري سطح
 در است داده تکانی سبز جنبش که باشيم داشته نظر در باید ما. برد می زمان فرهنگی دیگر هاي الیه
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 از. بود خوابيده انتلکتوئل نظر از این جامعه سال 800. نيست شوخی. ایران در ساله 800 مرداب یک
 یک به باز پيش سال 30ـ  40 شدن بيدار این یول. شدن بيدار کرد شروع پيش سال 120 یا 100
 ساله 800 دوره این سال، 30 از بعد حاال. شد بيدار خواب آن از اسالمی انقالب با و افتاد بدتري خواب

 این فکري ارکان این به است داده تکانی سبز جنبش اینـ  ميانه این در استثناهایی با را ـ البته

 نظر به. اجتماعی هاي الیه همه به برسد پيام این تا دارد کار طوالنی، بسيار دوران این از بعد جامعه،
. شد خواهند آشنا پيام این با بيشتري بسيار افراد باز شد، خواهد برداشته هایی گام سال این در باز من

 سبز جنبش این و اندیشيدن دیگري گونه دادن، تغيير را ساله ها صد ذهنی هاي عادت نيست شوخی
 ولی شد شروع يشوب کم سياسی حرکت یک با که است همين هست درش که اي گفتیش و قدرت
 از دوره داریم دوباره ما که گفت شود می که است گرفته به خودش فرهنگی و فلسفی ابعاد چنان

 . کنيم می تجربه کوتاه مدت همين در را اروپا روشنگري تا رنسانس

 سبز جنبش که اند پرسيده سياسی نتحليلگرا از یکی از همایون، آقاي: مهري حسين 
 با حکومت، از زدایی مشروعيت با: که است داده جواب او شود، می پيروز چگونه

 تقویت باالخره و حکومت سازي فلج با آن، در شکاف ایجاد و حکومت فرسایش
  چيست؟ باب این در نظرتان شما. ملی مقاومت و همبستگی

 بسيار کمک با که است این آن و يفزایمب توانم می چيز کی تنها ایشان اظهارنظر بر همایون ـ من
 اینـ  چک نویسنده یک قول از که بودم نوشته یکجاییـ  حکومت این. حکومت خود يبها گران

 دستش از که مردم این به کند می دارد را کمک بيشترین و است خودش گورکن بهترین حکومت
 . بشوند راحت

 چه جنبش که است این پرسششان يهنانم هم زا خيلی همایون، آقاي: مهري حسين 
 جمهوري بساط برچيدن التهاب ها خيلی که دانيد می خب،. شود می پيروز زمانی

 . دارند را اسالمی

 يداکردهپ تحول بسيار گذشته ماه 8ـ  9 طول در که برویم، سبز جنبش پيام ژرفاي به اگر همایون ـ ما
 کس آنِ از جمهوري ریاست است، غاصب نژاد احمدي شد، بتقل انتخابات در اینکه مسئله دیگر است،

 صحبت، امروز. کند نمی جلب را کسی توجه دیگر ها این. ينهزم پس به رفته ها این است، دیگري
 برچيدن رژیم، این تغيير از کمتر چيزي به یتدرنها مردم. رژیم تغيير و است گفتمان تغيير صحبت
 دست از اختيار گرفتن قدرت، مراجع از گذاشتنشان کنار مسجد، در ها آخوند گذاشتن ،فقيه یتوال بساط

 بياید، دیگري کس و بشود تجدید انتخابات حاال که است این. بود نخواهند راضی پاسدار فرماندهان
 البته. داشت نخواهد است شده عميق خيلی که مردم اصلی هاي خواسته در چندانی تأثير ها این
 رضایت از دیگر کار ولی. مردم تاکتيکی پيروزي هر رژیم، شکست هر. بود خواهد راه آن در هایی گام

 . است گذشته تاکتيکی
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 این برکناري خواستار سبز جنبش حال هر به که فرمودید همایون، آقاي: مهري حسين 
 حاال جنبش ـ این نمادین هاي چهره اصطالح به از یکی که بينيم می ما ولی است رژیم
 آقاي عکس زیر ایشان موسوي، آقايـ  است بسيار سخن ایشان رهبري مورد در

 . گوید می سخن انقالب بنيادین اصول درباره و نشيند می خمينی

 آن و. بدهم رسيد به نظرم پيش ماه 8ـ  9 همان   که سخنی به را امتياز این ناچارم همایون ـ من
 سبز راه. بگذاریم تفاوت باید می شد، اعالم ها وقت همان   که اميد سبز راه و سبز جنبش ميان اینکه
 آغازشده که جنبشی که شدند متوجه سرعت به يرامونيانشپ و موسوي یعنی. نشد اعالم بيهوده اميد
 در و. داشت خواهند کنترل جنبش این بر کمتر روز هر و بود خواهد نه هست، نه ها آن کنترل در است

 در ماهيت آن که ساختند دیگري ماهيت یک و شدند جدا نتيجه در. بایستند توانند نمی هم برابرش
. گيري شکل حال در است جنبشی سبز، جنبش ولی. بکند باید و کند می عمل اسالمی نظام چهارچوب

 خودش راه و کند می را خودش کار که است این. است گيرنده شکل و کالسيک جنبش یک اصطالح به
 آزادي باید ولی بِبُرند هم نباید و یکدیگر از نبریدند و هست ارتباط البته ماهيت، دو این بين. رود می را

 خيلی هاي گام با اميد سبز راه و. اند کرده مدت این در که است کاري این و بشمرند محترم را یکدیگر
 دیگر، طرف از. نگيرد فاصله زیاد و بماند نزدیک سبز جنبش به که کوشد می دارد کوتاه و آميز احتياط
 جنبش هواداران از بسياري. هستند آن در افراد جور همه و گوناگون بسيار ستا جنبشی سبز، جنبش
 دنبال. برود بين از یکسره رژیم خواهند نمی ها این. هستند طلبان اصالح هستند؛ رژیم وابستگان سبز

 هاي سال قدرت سر بر برگردند که است این هدفشان که هستند بهبودش دنبال هستند، اصالحش
 زیر باید موسوي. باشيم داشته نظر در باید را ها نوانس و ها تابش این تمام که است این. خود پيش
 بين از جنبش این براي اش سودمندي و بود خواهد زندان در جایش وگرنه. بنشيند خمينی عکس
 . کند می چکار دارد اميد سبز راه کنارش در نيست مهم که است این. رفت خواهد

 هاي عامل از یکی که گویند می برخی همایون، یوشدار آقاي جناب: مهري حسين 
 به یعنی. بوده ایران در دموگرافيک الگوي تغيير سبز جنبش نمّو و رشد و تحرک عمده
 آیا. خورد می چشم به جا همه در جوان نيروي و شده دگرگون جمعيت شکل حال هر
 و عامل کی یا درآورده حرکت به را جنبش این حقيقت در که است جوان نيروي این
  نيست؟ عامل دو

 نسل یک. است نسلی تغيير همين دگرگونی یک. هستيم روبرو دگرگونی سه با ایران در همایون ـ ما
 درجه نظر از هم و دارد جمعيت از که نسبتی نظر از هم ابعاد، نظر از هم که جامعه در رو آمده دیگري
 درصد 80 یا 70ـ  60 ایرانی جامعه وقت يچه. است مانند بی ایران تاریخ در یکل به تحصيالت و آگاهی
 درس مقدار هر حاال. اند نبوده خوانده درس افراد همه ینا وقت يچه. است نداشته سال چهل زیر افراد
 جمعيت این در دیده دانشگاه ها ميليون. کند می عوض را انسان درس، مقدار هر ولی. اند خوانده که
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 که است نداشته آگاهی به دسترسی همه ینا عظيمی توده نچني ایرانی جامعه در گاه يچه و. هست
 را ایرانی جامعه يزچ همه یکل به. اصطالح به است اقيانوسی تغيير تغيير، این اینکه براي. دارند ها این

 نسل از هم بسياري افراد و مردم این. شد اشاره که است گفتمان تغيير دوم، تغيير. است کرده عوض
 را الزم هاي درس و اند آمده خود به روزگار سخت تازیانه زیر سرانجام ها این ان،ایر درویژه  به قبلی
 سر اند گذاشته را دین و اند کرده عوض را چيز هر با دین آميختگی ساله 800 گفتمان این و اند گرفته
 ها این .تقيه و تقليد نه ایمان، نه کنند می نگاه فهم و سواد و دانش و خرد سالح با مسائل به و جایش

 تاریخ در است اساسی و مانند بی بسيار تغيير دوم، تغيير این خب،. خودش جاي سر اند گذاشته را
 و سياسی رابطه اَشکال تغيير رژیم؛ تغيير: آمد خواهد بر دو، این از ناگزیر سوم، تغيير خب و. ما گذشته
 در ولی سال، چند انيمد نمی حال کشد می طول است، جریان در هم این. جامعه در قدرت ساختار
 . هستند تا دو آن اصل و است کار در تغيير دو آن اینکه براي. است شده شروع و است جریان

 يهنانم هم براي وِلت دي از را اي مقاله یک من امروز همایون، آقاي: مهري حسين 
 به توجه با ایران در دموکراسی برقراري: است آمده آن از بخشی در که کردم بازخوانی

 آن فقدان اینک که چيزي: کند می اضافه ولت دي و. است ممکن امري ایران تاریخ
 را بهتر نظامی به ایران اسالمی جمهوري از انتقال مسير تا است راه نقشه است مشهود

 یعنی است؟ متصور تحليلگران ميان در اکنون راهی نقشه چنين ینا. سازد مشخص
  اندیشند؟ می اش درباره

 همه اسباب که است وقتی راه نقشه یعنی. هستيم آغازین مراحل در امروز ما ولی ،همایون ـ مسلم
 به هنوز ما. کرد طی و گذاشت هم سر پشت باید را مراحلی چه که کرد نگاه باید حاال و است شده آماده
 باید ام. کرد را ها کار این همه شود نمی ماه 8 و ماه 6 عرض در. دارند شتاب دوستان. ایم نرسيده آنجا
 برویم باید اندازه چه کنيم نگاه اگر. ایم آمده اندازه چه کنون تا خرداد 22 از فاصله در که بکنيم نگاه
 خوشحال بسيار ایم آمده را راه این از چقدر که کنيم نگاه فعالً اگر ولی. کنيم وحشت است ممکن خب

 داده سبز جنبش به است الزم که ژرفایی آن باید اول ولی. رسيد خواهد راه نقشه زمان. بود خواهيم
 هاي الیه دست در دست سبز جنبش. مستقيم مبارزه و بپيوندند بيشتري اجتماعی نيروهاي بشود،

 خواهد خم کمرش فقر و کمبود و عدالتی بی و نابرابري و شکسته درهم اقتصاد فشار زیر که اجتماعی
 گيرد می زمان ها این. بگذارد آن ستد در دست شد، خواهد خم بيشتر و است شده خم اینکه کما شد
 اسباب که کند می دارد را خود کوشش تمام اسالمی جمهوري. شد خواهد. است یرناپذ اجتناب ولی

 . آمد خواهد پيش موقعيت این. بياورد پيش را موقعيتی چنين شدن فراهم

 همنطق در که دارید اطالع. روز رویدادهاي به برگردیم همایون، آقاي: مهري حسين 
 ایران با عربی کشورهاي گوي و گفت خواستار موسی، عمرو عرب، اتحادیه کل دبير
 حال هر به و عرب جامعه مشکل که بفرمایيد کنم تقاضا شما از خواستم می. است شده
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 است، ایدئولوژیک مشکل واقعاً چيست؟ سر بر اسالمی جمهوري با عرب کشورهاي
  ؟دیگر چيزهاي یا حکومت سبک یا است، اسالم

 در اسالمی جمهوري گيرنده باال قدرت از هراسانند بسيار ما، همسایگانویژه  به عرب، همایون ـ دنياي
 درباره هایش ادعا از و برسد؛ دستش که جایی هر در روزافزونش مداخالت از و تسليحات؛ زمينه

 در خيابان را و دهد می قرار را خودش اسرائيل با مبارزه مقدم صف در اینکه از و اسالم؛ دنياي رهبري
 اش عرب اتحادیه و موسی عمرو ولی. اند نگران ها این از. است کرده خودش متوجه عرب دنياي
 پرگویی باشگاه یک. ام دیده ساله 30ـ  40 این در من که هستند نهادهایی و افراد ترین خاصيت بی

 دستاوردي هيچ و دبيرکل عنوان به آنجا در بماند که است این در هنرش هم  موسی عمرو این است،
 مشغول ها آن و است فارس يجخل معادله این در آید می حساب به که آنچه عرب، دنياي. اند نداشته ها این

 بر فشار افزایش و ایران بر فشار افزایش و شان یدفاع افزایش براي ها آمریکایی با هستند مذاکره
 کنند مذاکره آید نمی بدشان البته. ندارد راتمذاک به ربطی اصالً و ایران تحریم براي چين و روسيه

 موسی عمرو اصالً شما. ندارند موضوع این به اميدي ولی. بردارد دست اسالمی جمهوري اینکه قصد به
 . نگيرید جدي را اش اتحادیه و

 است توخالی سخنان این واقع در یعنی: مهري حسين . 

و  اند شده جمع ها دولت آن و. زده حرف فقط. هيچ. گفته چه سال 20 آدم این کنيد نگاه همایون ـ شما
 معذرت خواهان جمهوري از. يایددرب ندارد امکان. يامدهدرن آن از هيچی اند کرده جلسه يگاهوب گاه
 اصالً اینکه براي آید یدرنم آن از هيچی. است خواهان جمهوري اتحاد جلسات شبيه ولی خواهم، می

 . ندارد مبنایی

 این در کرده اظهارنظر هم مصر خارجه وزیر ضمن در ایون،هم آقاي: مهري حسين 
 اما. ندارند تهران رژیم با گو و گفت به تمایلی عربی کشورهاي: است گفته و باب

 جمهوري با ارتباط در خاورميانه در اآلن را نقشی چه ترکيه. است ترکيه دیگر موضوع
 . هستيم مخالف ایران يها تحریم افزایش با ما که است گفته کند؟ می ایفا اسالمی

 ها آمریکایی که قدرتی عنوان به کند می وپا دست خودش براي مرکزي جاي یک فقط همایون ـ ترکيه
 هر اسالمی جمهوريویژه  به و نيازمندند؛ آن به ها عرب نيازمندند؛ آن به ها اسرائيلی نيازمندند؛ آن به
 امتياز اسالمی جمهوري از راست و چپ دارند طور ينهم ها ترک. است نيازمند آن به بيشتر روز
 هر ها آن. شوند می ها روس شبيه دارند و اند گرفته يا مالحظه قابل بسيار اقتصادي قدرت و گيرند می
 ترکيه براي بله. دارند را موقعيت بهترین فعالً. دهد می انجام برایشان اسالمی جمهوري بخواهند چه
 حرف این او... و بشود اقتصادي تحریم بشود، نظامی حمله دچار بعداً ایران حاال که کند نمی فرقی هم
 مثالً در تأثيري هيچ ها ترک اما. بکند بيشتر اسالمی جمهوري در را نفوذش اینکه براي زند می را

 نظر از ها آن منتها. کرد نخواهد گوش حرفشان به کسی و. ندارند ایران اقتصادي تحریم موضوع
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 با که است اسالمی جمهوري این. هست برایشان هم سودمندي بازي و کنند می بازي دارند سياسی
 ترکيه حاال و روسيه چين، از است، کرده نزدیک و دور کشورهاي بازیچه حقيقتاً را ایران هایش سياست

 رژیم اینکه براي کنند می کشور این با بخواهند چه هر کسی، چه از نيست معلوم فردا پس و هم
 توجه بی بدهد است حاضر را امتيازي هر و بگيرد بتواند که است کمکی هر ندنيازم اسالمی جمهوري

 هم را ترک مقامات هاي صحبت زیاد من. فرمایيد می مالحظه که است همين وضع و ایران منافع به
 . ندارند کلی تصميم در هم اثري و کنند می را خودشان کار دارند ها آن. گيرم نمی جدي

 شما سياسی مقاالت خوانندگان از یکی من که آنجایی از ن،همایو آقاي: مهري حسين 
 هاي تحليل هایتان،  تحليل واقعاً شما ترکيه باب در که آورم می یادبه  ام، بوده دیرزمان از

 دولت یک هرحال به که ترکيه دولت اآلن. هميشه بوده عميق خيلی شناس يهترک یک
 اخيراً حال هر به ولی است، چقدر رنگش آن درجه دانم نمی حال است، اسالمی رنگ با

 محافل و مجامع و روحانيون براي مصونيت دارد قصد ترکيه دولت که شد اعالم
 ترکيه که اصولی روي بر پا دارند یجتدر به واقع در یعنی. بياورد پدید ترکيه در مذهبی

 توضيح است ممکن اگر مورد این در. گذارند می آتاتورک، اصول ،شده ساخته آن بر
 . فرمایيدب

 مذهب، آوردن بجاي نظر  از هم مذهبی. مذهبی شدت به ایران برخالف دارد اي جامعه همایون ـ ترکيه
 اینکه نظر از هم و گيرند می ها ایرانی از تر جدي خيلی را شان روزه و نماز هستند، آورنده بجاي ها ترک

 اینکه براي است یگانه دنيا تمام در احتماالً لحاظ این از ایران. دهد می حکومت در مذهب که سهمی
 طور این ترکيه ولی. اند مخالف حکومت کار در دین مداخله نوع هر با شدت به ها ایرانی بزرگ اکثریت
 و الئيک اساسی قانون است، ایران اساسی قانون برخالف کامالً ترکيه اساسی قانون نيست،

 تا دو. دارد فرق اجتماع اما. است مذهبی اساسی قانون ایران اساسی قانون خب ولی است، يرمذهبیغ
 راه از قدم به قدم ها ترک. هستند خودشان اساسی قانون ضد واقع در و هستند متفاوت یکل به جامعه

 جامعه الئيک نيروهاي نقش از و. کنند می برقرار را مذهب تسلط دارند دمکراتيک و انتخاباتی
 یا الئيسيته یا گرایی عرفی اصلی مدافع تاکنون تشار چون اند کرده شروع هم ارتش از و. کاهند می

 بحرانی یک با ترکيه. یافت خواهد ادامه و اند کرده شروع آنجا از. است بوده ترکيه در سکوالریسم
 ترک، اسالمی مقامات بکنند عجله و بکند، پيدا ادامه طور همين اگر وضع این یعنی. شد خواهد روبرو
 اش خارجی سياست در که هم تغييراتی. نيست روشن ترکيه تکليف. انداخت خواهند جلو را بحران
ـ  اسرائيل با بودند نزدیک خيلی است ـ گرفته اسرائيل با اي فاصله یا کدورتی یک که است داده روي
 را ترکيه اینکه براي اند کرده حس را موجود وضع ها آمریکایی و ها اسرائيلی ولی. است دليل همين به

 هاي دولت و ها نيرو ميان بکنند بازي که دارند را مهارت این هم ها ترک و. نياندازند طرف آن به بيشتر
  معلوم وزـهن داخل، درویژه  به بدارند، نگه را ناپایدار تعادل این ندـبتوان کی تا. بکنند تفادهـاس و مختلف
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 . شود می تر برجسته روز هر ترکيه در اسالم نقش بله،. نيست

 روز هر. است اي هسته پرونده مورد در من سئوال آخرین مایونه آقاي: مهري حسين 
 شد خواهد چه کنيد می فکر. است ميان در سخن تر عميق و تر گسترده هاي تحریم از

  داشت؟ خواهد را امنيت شوراي ریاست لبنان آینده ماه در شود می گفته که بخصوص

 هاي تحریم ولی. بياید بيرون کارساز هاي تحریم امنيت شوراي از که است بعيد بسيار همایون ـ هنوز
 این با که اميدوارند ها آمریکایی منتها. امنيت شوراي طریق همان   از. بود خواهد پيش در تري جدي
 موردي روش این. بزنند اسالمی جمهوري بر تري مستقيم ضربات اند گرفته پيش در که موردي روش
 واحدهایی ها این Homebank security همکاري با آمریکا داري خزانه در اینکه از است عبارت
 جمهوري با که را هایی شرکت و. کنند می دنبال را اسالمی جمهوري معامالت تمام که اند کرده درست
 وارد فشار ها آن به یا گيرند می را ها آن جلوي مورد به مورد و دهند می قرار هدف دارند معامله اسالمی

. است بوده تر مؤثر و تر کارساز است گذشته امنيت شوراي از تاکنون که اییه تحریم از این و. کنند می
 تشدید و کرد خواهند دنبال را روش این باشد چه هر امنيت شوراي مذاکرات نتایج ها آمریکایی و

 نقش. بشوند برخوردار هم خودشان اروپایی متحدان بيشتر همکاري از اند توانسته ضمناً و کرد خواهند
 مهم ها این بود، که هم ایتاليا و باشگاه این به است پيوسته کم کم هم انگليس حاال و فرانسه و آلمان
 غيره و امنيت شوراي موافقت به نياز ها این که. اسالمی جمهوري بر موردي آوردن فشار براي است
 پاسداران سپاه همين اسالمی جمهوري اعصاب مرکز که پاسداران سپاه معامالت بخصوص. ندارد
 فشارهایی و. کرد تمام گران خيلی یا کرد دشوار یا گرفت را جلویش صورتی به شود می را ها این است،

 . شد خواهد وارد روزافزون طور به اسالمی جمهوري روي به ها بابت این از

 فوري کار یک که دانم می همایون، آقاي جناب کنم می تشکر خيلی: مهري حسين 
 .دیگري گوي و گفت تا. شوم نمی مزاحمتان این از بيش دارید،

 رادیو صداي ایران ـ حسين مهري

 2010مارس 

 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 دیجنبش سبز و راه سبز ام
 

 درود بر شما ونیهما يزاده ـ آقا عالم  

 درود بر شماهمایون ـ 

 نکهیاز شما سپاسگزارم ضمن ا دیکه به بنده داد  یاز زمان زياز هر چ شيپزاده ـ  عالم 
 ونیهما ي. آقامیدار  یم  یکشور سوئد گرام تختیما را در شهر استکهلم، پاحضور ش

 رامونيو پ «ديراه سبز ام» یاسيس انیبه دعوت جر 10/4/2010 خیدر تار روزید
از   یکیو به عنوان  دیشما در استکهلم سوئد حاضر شد د،یگرد برگزارکه  يناريسم

ن در رابطه با مسائل جنبش سبز، راه نقطه نظرات خودتا انيبه ب انیجر نینان ااسخنر
ما شاهد آن  همۀ شيکماب رانیا یاسيس اناتیکه در جر یو اوضاع و احوال ديسبز ام
 ناريسم نای ۀبرگزارکنندبه عنوان  «ديراه سبز ام»در مورد   یکم لطفاً د،يپرداخت مهستي
 ديبفرمائ حيتوض

که  یتفاهماتءو سو ميبکن  یا بهتر معرفبود که جنبش سبز ر نیا روزیکوشش من در بحث دهمایون ـ 
 يها تجربه يکه جنبش سبز را رو میدار نیبه ا شیبرطرف بشود، چون ما همه گرا دیهست شا

. ميبکن ريتعب میحرکت دار کیجنبش، از  کیمبارزه، از  کیکه خودمان از  یتصورات يخودمان و رو
جنبش سبز  نیه است، که نشان بدهم ابود نیمتعدد کوششم ا يها کردم چنانکه در نوشته  یمن سع
حرکت  کی  یکل بهما ندارد.  گذشتۀ يها تياز فعال یک يچهبه  ،یاسياز حرکات س یک يچهبه   یارتباط
آزاد از  را نیا دیکه با است یناتازه و  ۀيتازه، با روح یلوسابا امکانات تازه، با  است يا تازه
 مي. و دو بتوانکی م،يتا ابعادش را بهتر بفهم ميکنو بهش نگاه ب ميقضاوت بکن مانیها يداور شيپ

   يرو کنند یعرضه م ياريکه بس ییها حل چون راه ميگمراهش بکن نکهیا يجا بهبهش،  ميکمک بکن
اثر  یب جهيو در نت کند یم يعار شیها  یژگیجنبش را از و نیخودشان هست و ایِ همان سوابق ذهن
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است که  نیا ،جنبش سبز نیدر ا  اساسی واهد شد. نکتۀخ دايپ یکم سردرگم دست ایخواهد کرد، 
 شیگرا کیحزب و  کی ایآدم،  کی برگرد آنکه یب ،يخودجوش، بدون رهبر  یکل بهاست   یحرکت
خودش را  امي، پيداکردهپرا  ودشحالت خ یجتدر به، گرفته شکل یجتدر بهباشد، بلکه  گرفته شکل نيمع
است که سازمان  یجنبش نی. ايداکردهپاسباب کار خودش را  ،يداکردهپخودش را  لیو وسا يداکردهپ

است که  شده فراهم نینو يدارد که با کمک تکنولوژ یاجتماع يبند سازمان شبکه يجا به  یندارد، ول
فرد، از  کیاز  نکهیا يجا به بيترت ني. به همهانج گرید يجاها ياريو در بس رانیسابقه ندارد در ا

 خیاست که بعد از تار بار يناولاست و  گرفته شکلگفتمان  کی برگردکند، ب يرويرهبر فرهمند پ کی
کم  اريبود که نقش فرد در آن بس طور ينهمو از انقالب مشروطه، چون آن انقالب هم  رانای مشروطۀ
تازه   یکل به یگفتمان، گفتمان نیتر از همه است و بعد ا است و باال اول نقش گفتمان درجۀ  یاست، ول

موضوع  نیبا ا ییها ییدرست است که حاال در انقالب مشروطه، اندک آشنا ، یرانای جامعۀ يراب ستیا
 براليل یگفتمان دموکراس نیو ا مينيب یگفتمان را به کمال م نیدر جنبش سبز ما ا  یول م،یکرد دايپ

شت نکنند. وح براليبود، که از ل شده يلتشک انیگرا از چپ شتريدادم، چون جمع ب حيتوض ازاست. و ب
که  یاسيس سميبراليل  یاست، ول ادیبحث ز اش دربارهو  ستين موردنظر اش يدر مفهوم اقتصاد براليل

هزار و چهار  واز د شدکِ یو م ها يبه آزاد ، یبه حقوق بشر، به حق فرد انسان گردد یبرماش  خوب! سابقه
دارند، ندارد و  سميبرالياز ل انیگرا که چپ یبه تصورات  یربط اصالًو آن  ،طرف ینابه  شيسال پ

 نکهیا يبرا شود، یهم م دموکراسی يالسوسشامل  برال،يل یدموکراس ريتعب نیو به ا ترتيب ینا به
  یمسائلجامعه.  شتريب تيبر مسئول هيهستند با تک اليهستند بعد سوس برالياول ل ها دمکرات يالسوس

بحث، تفاوت گذاشتن  نیدر ا گرعمدۀ دی کتۀالزم بود، و ن شبینشست د يبرا ديبود که به نظرم رس
 و جنبش سبز بود.  ديراه سبز ام انيم

 یجنبش کیتصور کنند که  توانند یکه نم ليدل نیبه ا زند،يآم  یمخلوط و درهم م باهمدوتا را  نیا باز
 نیااشتباه است.  نینکنند، و ا اش ياش نکنند و رهبر سرش نباشند و اداره يعدّه آن باال کیباشد و 
کارش را انجام بدهد و راهش   يبدون چنان رهبر دیو با تواند یاست که م نیقدرتش در ا اصالًجنبش 

 انیجر کی ریروز که خوب ناگز یکيتاکت يها گمراه نشود و دچار مصالحه جهيبکند و در نت دايرا پ
 نین است، اگفتما کی برگردکه  یجنبش نکه؛یا يدارد، نباشد و خلوصش را حفظ بکند. برا یاسيس
 یکه در کشاکش دائم یاسيس انیجر کی  یروزانه آلوده بشود، ول  یشیاند دائماً با مصلحت تواند ینم

از اسباب قدرت   یکیرا داشته باشد. و باز  ها يآزاد گونه ینا دیموجود، با باقدرتاست با وضع موجود، 
 نیخود جنبش )سبز(، و ا هست با «ديراه سبز ام» انيکه م است یزيتما نيبزرگ جنبش سبز هم

فکر کنند که  توانند یسخنرانان. نم يا  پاره يبرا ی، حتاصطالح بههضمش  شب،یمشکل بود د اريبس
 رانیدر ا نی. خوشبختانه ارديقرار بگ یاسيس انیجر کیدر کنار   یمستقل ول تواند یم یجنبش کی

است که  نیا گذرد یم رانیدر اشد. آنچه  ميخواه ،ميستيدرست متوجه ن رونيشده است، حاال در ب
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مدت  نیکه در ا است یزندانهجده هزار  قلمش یکحکومت که  يها يرگي سخت جنبش سبز با همۀ
در گوهردشت و  شمار یب يها و ترور شده و شکنجه یجنبش داده است و چند صد کشته و اعدام نیا
 اميپ نکهیجامعه و ضرورت ادر سطح و امور  رود  یم شيدارد پ همچنانها، زنده است و  ال آنثام

از   یکی. رديرا در بر بگ یاجتماع تر بزرگ يها هیو ال دبکن دايو ارتباطاتش گسترش پ تشيجنبش و فعال
جنبش توجه بکند به حقوق اقوام  نیاز سخنرانان( ا  یکی شنهاديبود که )به پ نیا شبید يها آورد دست

حال و در  نيجنبش و در ع يالزم است برا اريبسکه  رانیاقوام ا یو مدن  یبه حقوق فرهنگ ران،یا
 يو چه در باز با حکومت کنونی عمل داشته باشد که، چه در مبارزۀ يآزاد دیبا «ديراه سبز ام»کنارش 

از هواداران و   یکیبتواند نقش خودش را داشته باشد و من خودم  یکردن از درون دستگاه حکومت
را  ويآلترنات کیرا،  نیگزیجا کینقش  دیبا ديه سبز امهستم که، را شهیاند نیا يطرفداران جد

 یو انتقادات کند یکار را م نیکه دارد ا رديبه عهده بگ نژاد يدر برابر حکومت احمد رانیدر ا اصطالح به
 يو سرتاسر پردامنه یعرضگ  یبه ب ها به فساد به سرکوبگري کار به وضع ادارۀ کند، یکه به حکومت م
. به نظرم کند یم دايهم دارد راه خودش را پ دآن است که راه سبز امي نشانۀ ها نیا. یدستگاه حکومت

 مينيتر بب وضع جنبش سبز را روشن  یرم کماوديو ام میکرد شبیبود که د هایی صحبت مجموعۀ نیا
 بيترت نیبا ا

 خصوصاً( مطرح شد، ناري)در سم شبیکه د  یاز مسائل  یکی ونیهما يآقازاده ـ  عالم 
 شده گرفتهبحثشان در نظر   یاصل يها از محور  یکیاز سخنرانان به عنوان   یکیتوسط 
اشاره کردند و در  ها هيحاشگسترش جنبش سبز از مرکز به  شد، به نحوۀ انيبود و ب

الزم و مطلوب را هنوز  جۀيکه جنبش سبز آن نت ردندعنوان ک طور اینخودشان  یابیارز
 ها هيحاش عموماًبزرگ به  يها رکز و از شهرکسب نکرده است در گسترش خودش از م

ها  هست و تفاوت آن ميدان یکه م ها تيقابل ها تيتر از مرکز هستند، با آن خاص که دور
مورد  نی. شما در اميکن یم یابیارز ها تيو قابل ها تيرا از آن خاص هيمرکز و حاش نيب

راه  يدر کجا اساساً ما نکهیا ایمانده و   یچه راه ديکن یفکر م د؟یدار يچه نظر
  م؟يکار هست يدر کجا م،يهست

پس  ،بر اساس تظاهرات است. کجا تظاهرات است شان یابیارزکه دوستان  رسد یبه نظر مهمایون ـ 
دارد که  يبه عوامل متعدد ازيتظاهرات ن نکهیا يبرا .طور ینا ستيجنبش سبز آنجا نفوذ کرده است. ن

 ياست که در جاها کنترل دستگاه حکومتی درجۀ اش  ینفوذ جنبش سبز است. باق درجۀ شيکی
 ميتوان یاست که نم نیا شناسند مردم را می همۀ نکهیا ياست برا شترياست، ب تر دیشد  یليخ تر کوچک

فراموش کرد که از جنبش سبز ده ماه  دیحرف درست باشد، نبا نیا اگری حت  یول ميبده یحکم قطع
 يکه برا یطیدر شرا یآزاد و نه حت طینه در شرا ط،یشرا نیرت و ده ماه در بد گذرد ینم شتريب

جنبش سبز  ریاست که ناگز نیآخر، ا يها سال نیفراهم بود در ا  یشرق ياروپا یمخمل يها انقالب
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مثل  دينشوند، نوم وسأیاست که فعالن جنبش سبز م نیانجام بدهد. عمده ا دیبا أنیکارش را با ت
 رونيمال ب ها نیو نتوانستند، ا توانند یرفت، نشد، موفق نشدند و نم ،خب ندینباشند که بگو رونيب

کار جنبش سبز فراهم است. چرا  نۀيزم نکهیا يادامه بدهند برا هيهمان روح   با دیاست، در درون با
 گانهياز خودش ب  یکل بهرا  تيدستکم هشتاد درصد جمع یاسالم يجمهور نکهیا يفراهم است؟ برا

 يبارور اريبس نيزم نیاست که ا نیو خواهد شد و ا شده اضافهز هم بر مشکالتش کرده است و هر رو
که در  است يروينتنها  ،است يزيچتنها  مخالفت و جنبش سبز يبرا ت،يفعال يمبارزه، برا يبرا است

به جنبش  دیزمان داد، با دیمبارزه. با نیگسترش ا يمبارزه، برا نای ادارۀ يبرا میدار اآلنما  ران،یا
 .سبز زمان داد، و آن زمان هم خواهد آمد

 در  یکار آمدن حکومت اسالم يسال از رو ویک یسبه  بیقر ونیهما يآقازاده ـ  عالم
و بهره جستن از هر   ینخبه کشرا بر  مبناهمان ابتدا حکومتگران    از گذرد، یم رانیا

اتحاد مردم،  ادجیکمک بکند به ا توانست یکه م ییها شهیمعدوم کردن اند يبرا يابزار
و ذات حکومتگران و اساساً بردن مردم به آن  تيماه شناساندنبه باز ،یزدائ به خرافه

 همۀ شيمدرنش کماب فیرا که در تعر شهروندي جامعۀ بتوانند آن یتدرنهاکه   یسمت
 شمندانمانیاز اند ياريما بس نکهیبکنند، ضمن ا ییراهنماسوق بدهند و  ميشناس ما می

ها در  ما، اعدساله هشتگرفته تا در جنگ  یانقالب يها  از اعدام میادرا از دست د
که  ميکن یم  یزندگ يدر کشور  ی، از طرفدست ینازاها و مسائل  ها، فرار مغز زندان
 ها  یبه خارج از کشور و آمدن خارج يها ارتباطات، ماهواره، مسافرت نترنت،یا تيوضع

ها و  تمدن نيب  یارتباط يها پل فیردر قالب تع دست ینازابه داخل و مسائل 
در آن کشور بسته  تآن محدودی م، امروز با توجه به همۀيرا نداشت شهیها و اند  فرهنگ
جوانان  خصوصاًمردم،  ها مورد استفادۀ ها و کدام الگو کدام فاکتور ديکن یفکر م

 مينيب ی، که مرفتار مدرن را از خودشان نشان بدهند نای ها آنتا با اتکا به  قرارگرفته
 نیفرماست مردم ا ها حکم آندر  یدموکراس براليکه ل یجوامع در ،یکه در جوامع غرب

رفتار  نیو ا شهیاند نیو حکم مدرن بودن ا کنند یم نيتحس ننديب یم  یها را وقت  حرکت
 ؟دهند یرا به مردم ما م

 یاسالم يست است جمهوردر .است یآگاهبه   یآسان بودن دسترس نيارتباطات، هم نيهمهمایون ـ 
 نیدر عرض ا قدر آن گریاز طرف د  یکرده، ول یرانیشکستن کمر انتلکتوئل جامعه ا يآنچه توانسته برا

استفاده  ياند برا نشان داده يا  العاده که مردم استعداد فوق رانیدر ا خصوص بهو  ادني سال در همۀ  یس
بوده است.  ادیز تیمحدود نکهیبا ا اند شرفتهيپ اريبس نهيزم نیدر ا ها  یرانیا ،یليخ ،يتکنولوژ نیاز آخر

 رد،يبگ هم بکند و تر ادیبکند، هر چه را که از دست داده است جبران بکند و ز ديتول جامعه نیتوانسته ا
  یسيکتاب، از زبان انگل يادینظرم تعداد ز به ساله ده دورۀ کیدر  نی. عالوه بر ارديبگ رونياز ب
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 ها آناست و از  رانیا  یشناس جامعه  یاصل يفکر رۀيذخ اآلنکه  یبه فارس ترجمه شد خصوص به
ها همراه  کتاب نیاز ا  یکیاشاره به  کیبا  نميب یکه من م يازش، هر نوشته جد کنند  یاستفاده م
 شۀیکه ر کند یم  یسع یاسالم يجمهور نکهیبا ا م،يد داشته باشینبا ینگران چيبابت ما ه نیاست. از ا

  یمردم دسترس  یفشار را وارد آورده، ول تینها    یدر علوم انسان مخصوصاًتازه را بخشکاند،  يها شهیاند
که من عرض  براليل یهستند، آن دموکراس یهم جوامع غرب شانیها الگو آموزند،  یها م دارند و جوان
 .است حدودشدهمحقوق بشر   یجهان ۀياست که با اعالم یجنبش است دموکراس نیا تمانکردم که گف

و  فهمد یتوده بزرگ جنبش سبز م نای را همۀ نیحقوق بشر است و ا  یجهان ۀاعالمي آن تکۀ برالشيل
 ها ینابود،  نيدر چ ایدر کوبا بود  ایبود   یشرق يدر اروپا اینسل گذشته که  يها . الگوخواهد یم

از   یرانیجامعه ا يارزشش را برا  یکل به ها یناقرن اول،  اسالمی در جامعۀ ای ،یکل به شده فراموش
 تودۀ  یها بزنند ول حرف نیهنوز از ا يا  افتاده عقب کیبار يها هیدست داده است، حاال ممکن است ال

 نیروزگار ا يها یاز شگفت  یکی. کنندب  یزندگ ها یکائیمثل آمر ها، ییمثل اروپا خواهند یمردم م  اصلی
است که  کایچشمشان به آمر ها  یرانیو تمام ا دیگو یم کایدائماً مرگ بر آمر یاسالم میاست که رژ
 .دينخواهد رس جامعه نیبابت به ا نیاز ا یاسالم يزور جمهور ،بکنند. نه  یزندگ کایبروند در آمر

 را  وهفت پنجاهانقالب  د،یکه فرمود میا دهياز شما شن تر شيپ ون،یهما يآقازاده ـ  عالم
 یجوانان م،ينيب یم ها ابانيرا که امروز در خ یاگر مردم. ديدانست  یانقالب ناالزم م کی

 تيفعال یاعتراض گرید يها  جنبش ایدر قالب جنبش سبز  ها ابانيکه امروز در خ
  یزندگ وهفت پنجاهمردم در سال  نیاگر ا هيروح نیبا ا م،يبده راررا مدّ نظر ق کنند یم
نه؟ البته منظورم صرفاً  ای دندز یکه دست به آن انقالب م ديکن یفکر م ایآ کردند یم

ها که  سال نیا يها بتيمردم است بدون در نظر گرفتن تجارب و مص اتيروح یبررس
که  يدید ۀیو زاو نشيدانش، ب ات،يروحبا توجه به  کردند، یکار را نم نیده ااعلقا علی

  کردند؟ یکار را م نیا ديکن یدارند فکر م رانیجوانان در ا خصوصاًمردم، 

حماقت باز هم  همه آنو دست به  داشتند یرا م ها  یآگاه نیاست که مردم ا يرممکنغن ـ همایو
و هر  يا  هر خرافه رفتنپذی و آمادۀ میشده بود ماريب  یکل به جامعۀ کی يقتاًحق شيسال پ  ی. سزدند یم

 ،ها ینامسال و ا دیاحمد و فرد و آل  یعتیجامعه بشوند شر کی يقهرمانان فکر  ی. و وقتيا  اوهیحرف 
  ی. ولینياش بشود خم امام  یخیبزرگ تار تيو شخص م،یدیاست که د نيهم جهيمعلوم است، نت ،خوب
 ياريمن از بس  یامکان نداشت. ول ،نه د،یمدت که شما اشاره کرد نای از تجربۀ نظر صرف اآلن
 نیآن موقع از ا م،یوز بودامر يها اگر آدم م،يدانست یکه اگر م ام  دهيشن شان ياريبسسابق،  ونيانقالب
 میکرد یها نم کار

 مختلف در  يها در قالب ییها که تشکل ميهست نیدر حال حاضر شاهد ازاده ـ  عالم
 ميليون یک نيمثل کمپ يرگذاريتأثپررنگ و  اناتیکه جر مينيب یم و گرفته شکل رانیا
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که  یدست اتفاقات نیاز ا ستنديو کم ن کند یها دارد کار م است از خانم یتيامضا که فعال
مردم،  يها زشيدر خ ر،ياخ اناتیدر جر کالًها، نقش بانوان را  . نقش خانمافتد  یدارد م

با آنچه  ديبکن يا  سهیمقا کی دياگر بخواه رانیا یکنون شهروندي جامعۀ يها در جهش
 تيوضع د،يکن یم یابیآن، چگونه ارز یاتفاق افتاد و حواش وهفت پنجاهکه در بهمن 

  انات؟یرا بر روند جر شان يرگذاريتأثدخالت و  زانيان را و مبانو

 انیبه جر وستنديسخت پ  یليخ نکهیا يبودند، برا انقالب اسالمی بازندۀ ینتر بزرگها  همایون ـ خانم
 اند. در همۀ کرده  یدر اثر انقالب و زود متوجه شدند که چه اشتباه دندید بياز همه آس شيو ب یانقالب

! حاال چه در ستين دیترداند،  بوده یاسالم يها در صف اول مبارزه با جمهور خانم هسال یس نای
 يداکردهپزنانه   یژگیو کی اصالًجامعه. اما جنبش سبز   ه، سطح عمومیدانشگاه، چه در سطح جامع

حاال زنان درش فعال  نکهیاست. نه ا يداشدهپعنصر زنانه  کیاست که  نیاز نقاط قوتش ا  یکیاست، 
 کی ،یلطافت کیدارد،  يا  و نگرش زنانه هواحال و   یاند ول ها فعال بوده تند، زنان در همه جنبشهس
رگه  کها ی مرد همۀ د،يدان یها م ها و، در مرد اند خانم جنبش کرده نیوارد ا يا یمهربان کی ،یتعادل

است که جنبش  نیکرده است. ا تر  یخرده انسان هیها را هم  ها مرد خانم يرتأث نیزنانه دارند و بلعکس، ا
 يبرد، برا نشيبا زور بشود سرکوبش کرد و از ب کنم یاست که فکر نم یقيعم یليخ يامروز  یليخ
 .کند  یآمده و دارد رشد م رونبي جامعۀ کیاز درون روان  نکهیا

 که   یکسان  یعنی نان،ينش به نقش خارج میبپرداز مياگر بخواه ون،یهما يآقازاده ـ  عالم
 تپد یآن مملکت م يو به هرحال قلبشان برا کنند  یم  یما در خارج از کشور زندگ مثل
 اوالًداشته باشند،  یو همراه ییهمسو انیبا آن جر یقیدارند که به هر طر ليو م

که  يريثأدر ت نانينش که خارج  ینقش نیتر ديو مف نیبهترکه  ديبفرمائ کنم یخواهش م
که به  دمياز شما شن شتريهست؟ و پ يزيباشند چه چ داشته توانند یم انیجر نیا يرو

ده اعلقا علیسازان که  استيبازان. س استيسازان و س استي. سدیا کرده ميتقس دودسته
و قصد  کنند یم يزبا استيس نيب نیکه در ا یمشخص است. آن کسان فشانيتکل
ها را  که آن شود یم یکه از چه طرق ديکن یرا دارند، فکر م رياخ اناتوءاستفاده از جریس

  برند؟ یم راههيو به ب روند یم راههيداد که به ب صيشناخت و تشخ

 یعيطب شیگرا نیاما ا ست،ي. لزوماً سوءاستفاده نهيبه قض ستینگر دینگاه نبا نیحاال با ا ،نههمایون ـ 
که صحبت را کردم  نیهم من ا شبیرا به سود خودشان بچرخانند. د یانیها که هر جر هست در آدم

، اصطالح به شوند، یو همه دارند همگرا م شود یها دارد برداشته م که مرز مينيب  یاگر در درون، ما م
شهر استکهلم پنج سازمان گوناگون،  ني. و گفتم که در همميبکن تکه تکهجنبش را  نیا رونيدر ب دینبا

  یمعن نیجنبش سبز ا يبرا کنند یم تيگوناگون دارند فعال  یرسمريو غ  یحاال رسم الت،يپنج تشک
راه سبز  بانيبه عنوان پشت  یکردم که اگر کسان  هيتوص مثالً ای. و ستين شتريب  یکیندارد. جنبش سبز 
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دارد  رانیدر ا ديکه راه سبز ام يآن کار نکهیا يکارشان عبث است برا کنند، یم تيدارند فعال ديام
همان به جنبش سبز کمک    بهتر است ها ینابکنند،  توانند ینم در استکهلم ها ینابکند،  دیو با کند یم

 نیندارد. تمام ا جهيزمان است، حل خواهد شد، متوجه خواهند شد که نت مسئلهبه نظر   یبکنند. ول
 يجمع بکنند برا توانند یرا نم ياده زیکه عد رسد یآخرش به آنجا م کنند، یم شنهاديکه پ ییها فرمول

 نیا يجا بهانتخابات را  ميتوان یاست و ما نم براليل ین دموکراسو آ ستين شتريب اميپ کی نکهیا
. میبگذار نیا يجا بهرا  سمیسکوالر ایرا،  يگرید زيهر چ ای م،یبگذار نیا يجا بهرفراندوم را  م،یبگذار

  یالها هست. در ح حرف نای همۀ يرندۀدربرگها هست،  حرف نای شامل همۀ براليل یچون دموکراس
 نکهیمهم است به اسم ا دیشا اش  یکی یيمبگو رونيها را دارند ما در ب  خواست نای مۀه رانیکه در ا

است که بهتر است  نیباطل خواهد شد. ا شود یچون نم  یجمع کرد، درست، ول شود یرا م همه ینباا
 .ران استیچون اصل کار در ا ،نرفت هم نرفت  یبرود ول نيهم از ب رونيها در ب مرز نیا

 يبند جمع کی کنم یتقاضا م نکهیاز شما ضمن ا انیدر پا ونیهما يـ آقازاده  عالم 
 کیجنبش سبز هم  ندۀیتقاضا بکنم که نظر خودتان را در مورد آ خواهم یم د،يبفرمائ
 صيو تشخ  بينی يشپکه گرفته، البته قابل  ی. با توجه به سمت و سوئديبفرمائ يمقدار
برود را  خواهد یحداقل م رسد یبه نظر م آنچه که  یباشد ول کنم یکه فکر نم یقطع

  د؟يبفرمائ

 يحال و هوا و فضا  یعنیبکند را کرده،  دیکه با ياز کار يادیبه مقدار زاینجا  جنبش سبز تاهمایون ـ 
جامعه را عوض  یاسيبحث مسلّط س  یعنیعوض کرده است، گفتمان جامعه را   یکل بهرا  رانیا یاسيس

کرده،  یکردنو مردم را پر ن یدستگاه حکومت انيبه گذشته، شکاف م تسين برگشت قابلکرده است. 
پر  گرید هم آنرسانده است که  يرا به حد یاسالم يشکاف در درون خود دستگاه حکومت جمهور

 ها نیاز ا شيدارد، و البته ب اضافی جنبۀ يایدبرباز هر چه  ندهیاست که در آ نینخواهد بود. ا یشدن
  یتمام بشود هم باز کار اصل جا ينهم ميفرض کن یحت  یول ستيشک ن نیخواهد رفت، در ا شيپ

 الزم است و کار آگاهانه. تا کنون کار جنبش سبز، جنبۀ يشتريب ياريبه بعد هوش نی. از اگرفته انجام
 شتريب هيتک ینيمع يها در رشته  یعنیبشود،  دهيشیاند شتريب خرده یک دیداشته، حاال با ختهخودانگي
 یليبه نظرم لغت خ «ختهخودانگي» را دنبال بکنند. جنبۀ ینيمع يها کار يا  عده کیبشود، گذارده 

 شده تمام دیاش شا دوره گرید نیا م،يده یو انجام م دیآ  یم شيپ يزيچ طوري ينهم  یعنی ،است یخوب
کار  دوره کیاست که حاال  نی. ااصطالح بهکار منظم با نقشه  نیهم الزم ندارد ا التياست و تشک

 يایدبرباش  از عهده سبزجنبش  دیاست که با شده شروعتر به نظرم  منظم

 اندازه سپاسگزارم. یب دیمن دادبه که   یزاده ـ از زمان عالم 

 زاده علی عالم

2010 یلآور 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند جنبش زبان کروبی، و موسوی

 

 به که ایران مردم اعتراضی جنبش شما نظر به همایون، داریوش آقايـ  وله دویچه 
  شده؟ گير زمين یا ،خورده شکست زمانی برهه این در آیا شده معروف سبز جنبش

 بود اولش بود، وقتی یک. نيست اعتراضی جنبش صرفاً جنبش این اینکه براي. کدام يچههمایون ـ 
 ادامه و نيست روز دو و روز یک هم این و است ایران فرهنگ و سياست کلی تغيير جنبش این ولی
 و پایداري نشانه کند می فعاليت متفاوت هاي سطح در و است زنده جنبش این که ينهم و دارد

 . است اش پابرجایی

 در حاکميت جناح از بخشی یک جنبش این از بخشی یک اینکه به توجه باـ  وله دویچه 
 براندازانه جنبش یک یا است اصالحی جنبش یک جنبش این شما نظر به است، ایران
  اسالمی؟ جمهوري حکومت کليت تغيير براي

 خود. دارد طلبانه اصالح حالت کند می همکاري جنبش این با حکومت از جناحی همایون ـ اینکه
 به همه که است این. اصطالح به است آگاهی انقالب یک. نيست کالسيک انقالبی جنبش هم جنبش
 و کرد اداره را کشور این شود نمی سياسی فرهنگ این با و استسي این با که اند رسيده نتيجه این
 . بکند تغيير باید. برد پيش

 و جنبش این پيشرفت در را کروبی آقاي و موسوي ميرحسين آقاي نقشـ  وله دویچه 
  کنيد؟ می ارزیابی چطور شما جلو، سمت به حرکتش

 جنبش زبان ها این اینکه براي است شده هم تر مؤثر شاید و است بوده مؤثري بسيار همایون ـ نقش
 که است این. خيابانی تظاهرات مانند را خودش بکند ابراز تواند نمی جنبش خود که ییدرجاها و هستند
 است مؤثر بسيار نترسند، و باشند درصحنه بيایند که مردم از دعوتشان هایشان،  مصاحبه ها، این سخنان

 . است مثبتی نقش و
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 شما. کنند می اشاره کروبی آقاي یا موسوي آقاي گذشته به اريبسي ولیـ  وله دویچه 
 این مرتب و بشود انجام همچنان باید گذشته به بازگشت این کنيد می فکر  آیا چطور،
  اند؟ بوده ایران حکومت از بخشی ها این باالخره که بگيرد صورت انتقاد

 تمام شان گذشته با که اند گرفته متصمي کنند، می تکيه گذشته روي به مرتب که ها همایون ـ این
 بخصوص. اند کرده تغيير هم ها این و بکنند تغيير توانند می گوناگون هاي موقعيت در افراد. بشوند
 ها سال آن در که آنچه جبران براي است گذاشته را اش زندگی بقيه که ام شنيده من چون. کروبی
 . اند کرده

 مبارزات تداوم آیا بينيد؟ می صورت چه به را جنبش این انداز چشم شماـ  وله دویچه 
 در همچنان ریزش که باشيم داشته انتظار یا باشيم منتظرش ما باید را اجتماعی
  باشد؟ داشته ادامه ایران حکومت

. کنند می عمل هم يرو تأثير با هم کنار در تا دو این. کنند می کمک هم به دو این و دو، همایون ـ هر
 از مهمی بخش جنبش نباشد ریزش اگر و گرفت نمی صورت ریزش آن بود نمی جنبش این اگر

 دارند کردم، عرض که سياستی و فرهنگ آن ضد بر ها این دو هر. دهد می دست از را اش سرزندگی
 . کنند می کار

 به موقع چه اعتراضی جنبش این که کنند می مطرح را سئوال این بسياريـ  وله دویچه 
 پيروزي این براي اندازي چشم چه شما. بشود پيروز تواند می عموق چه و رسد می نتيجه

  هستيد؟ متصور پيروزي زمان یا

 در جنبش و نيست پيش در همواري و شده کوبيده راه اینکه براي کرد تعيين شود نمی همایون ـ زمان
 و دارد ادامه و است نمرده جنبش این اینکه به توجه با ولی. است روبرو زیاد بسيار مشکالت با قدم هر

 با حکومت روزافزون مشکالت به توجه با و آن جامعه، در هست روز هر داشتنش نگه زنده عوامل
 موفق جنبش این دارد، پيش در آینده روزهاي در هم و است گرفتارش امروز هم که هایی بست بن

 را نژاد مدياح که باشد این اش مرحله نخستين شاید و. گذشت خواهد مراحلی از منتها. شد خواهد
 . بدهند شکست

 بعدي؟ مرحله وـ  وله دویچه  

 اسالمی رژیم در است امکانی هميشه انتخابات. است بيشتر سنگرهاي گرفتن بعدي همایون ـ مرحله
 ولی. بياید پيش ها فرصت این باز شاید و. بکنند استفاده هایی فرصت یک از مردم اینکه براي
 از استفاده امکان و شد خواهد هم بيشتر رژیم هاي دشواري زایشاف با و است بسيار مبارزه هاي جبهه
 . شد خواهد بيشتر هم ها آن

 چه. کنيد می فعاليت ایران از خارج اپوزیسيون از بخشی عنوان به شماـ  وله دویچه 
  هستيد؟ متصور ایران از بيرون در اپوزیسيون براي نقشی
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 از بخشی و سبز جنبش از بخشی تملّک و تصاحب يادعا. پشتيبانی و پشتيبانی همایون ـ پشتيبانی،
 جنبش این و است منظور خالف سبز جنبش سر بر بندي دسته و است غلطی کار سبز جنبش گفتمان

 اگر و بيرون، و درون مرزهاي سياسی، هاي گرایش درونی مرزهاي. است برده بين از را ها مرز سبز
 ادامه شما، مال گوشه آن ما، مال گوشه این و بندي دسته به گذشته عادت روي همچنان هم کسانی
 بيشتر پشتيبانی چه هر ولی. بود خواهد کم خيلی هم اثرشان و اند کرده عمل منظور خالف طبعاً بدهند
 مؤثرتري نقش خب، حکومت، سرکوبگري قربانيان و سبز جنبش قربانيان مورد در بخصوص باشد،
 . بود خواهد

 مثل کسانی براي جایگاهی توانيد می شما ایران سیسيا آینده در آیاـ  وله دویچه 
  شوید؟ متصور نژاد احمدي یا اي خامنه آقاي هواداران

 اند داده نشان هم مردم و مردم به بپيوندند ها این نزدیکان از کسانی حتی است ممکن همایون ـ بله،
 که یکسان همه به باید. گذاشت باز را در این باید و. نيستند حساب یهتسو و ییجو انتقام دنبال اصالً که

 به تا بياندیشند کشور به اگر بپيوندند، مردم به اگر که داد نوید را آینده این هستند حکومت در اآلن
 .ایران آینده در داشت خواهند جایی شان، شخصی منافع

 وله دویچه
  2010 ژوئن 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  است جامعه فرهنگ در دگرگونی نماد سبز جنبش
 

 حضور. کرد اعالم را عراق جنگ پایان رسماً اوباما باراک همایون، آقاي ـ وله دویچه 
 یکی ،فارس جيخل حوزه کشورهاي و هند اقيانوس همسایۀ ایران، کشورهاي در امریکا

 را ایران به حملۀ نظامی آن، از عزیمت با گران تحليل از برخی که بود دالیلی آن از
 هنوز گرچهـ  عراق از ییکایآمر سربازان رفتن آیا. دانستند می ممکن و محتمل امري
 ایران به حملۀ نظامی احتمال ازـ  ماند خواهند عراق در مدتی براي آنان از تن هزار 50

 افزایش به منجر عراق از آمریکایی نيروهاي خروج آیا دیگر، جانب از یا است؟ کاسته
  شد؟ نخواهد عراق در ایران اسالمی جمهوري نقش

 عراق در که است حمالتی اسالمی، جمهوري وسيلۀ دفاع یک که این براي. حتماً که دومی ـ همایون 
. ندارد معنا ،ییکایآمر سربازان از تخليۀ عراق ولی. شود می و شد خواهد ها ییکایآمر به افغانستان و

 که است آن عمده. هستند عراق در زیادي خيلی تعداد به هنوز ییکایآمر سربازان گفتيد، که طور همان
 . ندارد آن به احتياجی البته ولی. کند استفاده عراق از تواند می بخواهد، هر موقع امریکا

 که این آن و هست تحول این در اخطاري. است خطير خيلی ایران براي تحول این اتفاقاً من، نظر به
 . است شده تر آزاد اسالمی هوريجم ضد بر عمليات براي امریکا دست

 عليه متحد ملل سازمان جانب از که هایی تحریم 1929قطعنامۀ  از پيش تا ـ وله دویچه 
 اسالمی جمهوري و نداشت پی در را الزمه تأثيرات بود، شده اعمال اسالمی جمهوري

. يدنرس توافق به غربی کشورهاي با و نکرد سازش اي مناقشۀ هسته با ارتباط در عمالً
 بر عالوه و اند شده تشدید 1929قطعنامۀ  در ها تحریم که است آن سر بر صحبت حال
 و تر  جدید هاي تحریم قطعنامه، این سواي ژاپن، حتی و امریکا اروپایی، کشورهاي آن،
  ایران بتواند ها تحریم جدید دور يد،ـکن می فکر. کنند می اعمال ایران عليه تري تردهـگس
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  بکند؟ خود ۀشد اعالم مواضع از آمدن تاهکو به وادار را
 سپاه ها تحریم عمدۀ این هدف بلکه است، تر شدید و تر گسترده بسيار تنها نه ها تحریم این ـ همایون 
 در را ایران اقتصاد درصد 80 حدود کنترل مدت این طی سپاه چون. است سپاه اقتصادي منافع و

 را آن تأثير نتيجه در و شود می مربوط سپاه فرماندهان جيب به مستقيماً ها تحریم این گرفته، دست
 شده بيشتر توافق ینوع به رسيدن بخت ها، تحریم این براثر که کنم می تصور من. کند می دوچندان

 . است

 فشارهاي افزایش آیا که شود می مطرح پرسش این رابطه، همين در ـ وله دویچه 
 جنبش بين کشور، خود درون در که یتعارض و ها درگيري به توجه با المللی، بين

 به دنبال را ایران در مدنی و اعتراضی جنبش تقویت دارد، وجود حکومت و اعتراضی
 آینده، در که بدهد حکومت به را امکان این است ممکن که این یا داشت؟ خواهد

  کند؟ توجيه تر راحت را سرکوب
 از نه المللی، بين پشتيبانی یک که این براي. ندک می تر دلگرم را مردم مسلماً ها، فشار این ـ همایون

 خيلی ها تحریم این براثر حکومت وبال دست این، بر عالوه. است اسالمی جمهوري ضد بر ولی ها، آن
 هایشان هزینه و شود می کمتر هایشان  درآمد که چرا. شد خواهد هم تر تنگ و است شده تر تنگ خيلی
. بخرند تر گران درصد 25 را بنزین هستند، مجبور نيز اکنون هم که نانچ. رفت خواهد تر باال العاده فوق
 جمهوري بر مضاعفی فشار دليل، همين به و است سبز جنبش سود به ها همۀ این که است این

 . ببخشند یسروصورت کارشان به که بدهند فيصله شکلی به را اتمی موضوع که شود می وارد اسالمی

 دستتان به سبز بند مچ هرگز گذشته، ماه 15ـ  14 طی آیا همایون، آقاي ـ وله دویچه 
  اید؟ زده

 15ـ  14 طی ولی. است مهم میبرا بيشتر قضيه عمق. نيستم ها سمبل اهل زیاد من خير؛ ـ همایون 
 . ام گفته یا و ام نوشته باره این در مطلب 100 کم دست من گذشته، ماه

 براي دیگر بار کی را سبز جنبش با اطارتب در خودتان موضع است ممکن ـ وله دویچه 
 باره این در ها بار که این رغم علی بدهيد؟ توضيح ایران در ما خوانندگان و شنوندگان
 جنبش بگویيد، خالصه بخواهيد اگر است، منتشرشده اینترنت در و اید کرده صحبت

  بينيد؟ می چگونه را سبز
 گفت من، به معترضين از یکی و داشتم نرانیسخ باره همين در جمعی در من گذشته شب ـ همایون 
 . اميدوارم و اعتقاددارم سبز جنبش به بسيار من گوید؛ می راست. ام شده سبز ازحد شيب من که

 فرهنگ مشکل بلکه. نيست سياسی مشکل ما، اصلی مشکل که کردم می فکر آغاز از من که این براي
 را ایرانی ذهن دگرگونی خودم، زندگی در هک بودم اميدوار و است مردم ذهن و فرهنگ و سياسی

  جلوي در بز،ـس جنبش درـ  بود ناگهانی آن بروز ولی ت،ـاس طوالنی اش ابقهـس البتهـ  ناگهان. نمـببي
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 . است افتاده اتفاق داد  روي این من، چشم
 آن، مبناي بر که دارد وجود  (Tipping point)«جایی نقطۀ جابه» تئوري نام به مشهوري  تئوري
 که شود می زیاد قدر آن تعدادش  لحظه کی در و کند می پيدا گسترش ویروس یک که طور همان

نقطۀ  یک به جامعه، یک در نيز سبک و سليقه فکري، اجتماعی، مسائل شود، می گير همه و واگيردار
 ما ،نجایا از و داد روي سبز جنبش در درست جامعۀ ما، در جایی نقطۀ جابه این. رسند می جایی جابه
 پيشرفتۀ جهان کشورهاي ميان در آیندۀ ایران. کنيم بينی پيش روشنی به تقریباً را آیندۀ ایران توانيم می
 . ایم آمده بيرون خاورميانه جهان از و سوم جهان از اسالمی، دنياي از طور قطع به ما. است

 هم شما که گذاریمب این بر را فرض. اید نداشته سبز بند مچ هرگز که گفتيد ـ وله دویچه 
 بند مچ این شما که افتاد می اتفاق باید اي حادثه چه. کردید می دستتان را سبز بند مچ
 انجام باید را کاري چه سبز جنبش رهبران یعنی بياورید؟ بيرون دستتان از را سبز
 پوشی چشم سبز جنبش از خودتان پشتيبانی ادامه از شما که دادند نمی یا دادند می
  ؟کردید می

 آن ولی. خورد می لباسم به چون. ام بسته سبز کراوات گاهی گاه من بند، مچ جاي به البته ـ همایون 
 از است، آن مشخصۀ اصلی که را دمکراسیـ  ليبرال گفتمان این سبز جنبش اگر. است دیگري بحث
 دست به اگر بشود، مذهبی هاي گرایش و مذهبیـ   ملی آلودۀ تفکرهاي دوباره اگر و بدهد دست

 دیگري و بشود سبز موج یکی اگر بشود، تکه تکه اگر بيفتد، سازان ملت قومی افراطی هاي گرایش
 . است نيفتاده اتفاقات این خوشبختانه، تاکنون، ولی. رفت خواهد باد بر من اميد سبز، حرکت

 ها بار حتماً و است سختی سئوال دانم می هرچند پرسش، آخرین عنوان به ـ وله دویچه 
 ولیـ  بدهم پاسخ توانم نمی بپرسند، هم من خود از اگرـ  است شده سئوال شما از مه

 کار گویی پيش که دانيم می. پرسم می شما از را سئوال این و کنم می را جسارت این من
 جنبش سبز، آیندۀ جنبش به نسبت اي بينی  پيش بخواهيد اگر ولی است، سختی بسيار

  است؟ کدام بينی پيش آن باشيد، داشته ایران یسياس وضعيت و کنونی  اعتراضی

 که است صورتی به اسالمی، جمهوري دهۀ پایانی دهۀ ميالدي، این که کنم می تصور من ـ همایون
 سال یک یا ماه شش در که این بينی پيش ولی. است کلی اندازي چشم این. شناسيم می و شناختيم می

 بعد، سال 10 بينی پيش که آید می پيش شرایطی گاهی. تاس مشکل حقيقتاً داد، خواهد روي چه آینده
 . است بعد ماه یک از تر آسان خيلی

 فاروقی جمشيد: گر مصاحبه

 وحيدي فرید: تحریریه
   2010 سپتامبر وله دویچه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است ایران اتحاد فرمول سبز، جنبش
 

 برخی. گذرد می سبز جنبش برآمدن از نيم و سال کی به قریب اکنون ـ ریویو تهران 
 حتی یا و شدن تمام نشانه به را کشور هاي دانشگاه و ها خيابان در کنونی سکوت
 چه در اکنون ایران مردمی جنبش شما نظر به. کنند می ارزیابی جنبش شکست
  دارد؟ نگه «زنده» را خود توانسته حد چه تا و دارد قرار اي مرحله

 يرأ» شعار با جنبش این. نشد شروع جامعه دادن تکان براي جنبش این که کرد توجه باید ـ همایون
. آمدند ها خيابان به و کردند اعتراض تقلب آن به مردم. بود گرفته صورت انتخاباتی تقلب. آمد «کو من
 را اه صحنه آن و کند مقابله نتوانست و شد غافلگير هم رژیم و گرفت صورت حرکتی مرحله این در

 آن از سبز جنبش. بود انتخابات به اعتراضی جنبش یک آن. نبود سبز جنبش آن اما. بودیم شاهد
 این چيزي چه براي که کردند نگاه بودند، یشانرأ دنبال به که مردمی این یعنی. شد شروع هنگام

 طرز که بود گرفته صورت ایران جامعه در اقداماتی آن از پيش خواستند؟ می را يرأ این و انتخابات
 سياسی پيشينه و اقدامات آن به مردم خيابانی، تظاهرات فاصله در .بود داده تغيير را سياسی تفکر
 سال 5 که رفراندوم ملی فراخوان آن حتی و «محور مطالبه» گفتمان آن به ــ بازگشتند ایران جامعه
 در ها این تمام. دران بيرون سياسی بحث از را «خودي غير» و «خودي» بار نخستين براي پيش

 به اعتراض براي صرفاً روز چند آن در که مردمی ــ کرد گرفتن ریشه به شروع مردم خودآگاهی
 براي جنبشی. بينيم می را سبز جنبش شروع ما که آنجاست از. بودند آمده ها خيابان به انتخابات
. ایرانيان یسياس ذهنيت کردن دگرگون براي اصوالً و ایران سياسی فرهنگ کردن دگرگون

 مسئله: کردند آغاز را مسئله ژرفاي سمت به حرکت هستند شماري بی عده که سبز جنبش کوشندگان
 اندک اندک زمان آن از. است یانتخابات تقلب از تر دار ریشه خيلی مسئله. نيست انتخابات در تقلب فقط

 این حکومت مدتی تا. حکومت سرکوبگري افزایش با شد همزمان که گرفت شکل سبز جنبش
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 و جوانان آنان پيشاپيش و مردم نتيجه در و کند ساکت یکل به را جنبش که نداشت را آمادگی
 نمایانی تظاهرات بود، آورده پدید قبالً حکومت خود که هایی فرصت از استفاده با توانستند دانشجویان

 پيدا بزرگ شهرهاي در یژهو به جوانان، کنترل براي بسياري امکانات حاکمان البته ها بعد. دهند صورت
 یک به شد تبدیل عاشورا که گرفتند طوري گذشته سال عاشوراي در را تظاهرات جلوي و کردند
 رد ها آن هاي جنازه روي از حکومت هاي اتوموبيل و شدند کشته تعدادي تهران هاي خيابان در. قتلگاه
 تر محدود خيلی مردمی تظاهرات لبتها بعد به آن از و شد آغاز اي سابقه بی بازداشت موج یک و شدند
 سال که مفاهيمی آن یعنی. دارد جریان اجتماعی و فرهنگی سطح در اساساً سبز جنبش رو این از. شد

 بر عالوه. است شده تر واضح امسال و شده کار ها آن روي بر سال یک طول در داشت تازگی گذشته
 کرده پيوند یکدیگر به را وسيعی توده تماعیاج هاي شبکه و تکنولوژي از استفاده مدت این در این
 در. است فرصت منتظر که شده واقعی جنبش یک به تبدیل این. هستند تماس در باهم مردم و است
 متحد باهم را همه جنبش این آغاز در. آورد وجود به را اي سابقه بی همبستگی جنبش این هم بيرون
 موقعيت از کردن استفاده فکر به اي عده. شد روعش نيز ها سودجویی و ها طلبی فرصت کم کم. کرد

 عده این توسط شود می پخش سبز جنبش سران ناکارآئی از بيرون در که هم سخنانی این. افتادند
 تمام با و نيستند ها حرف این خریدار ایران در مردم اما. هستند خود هاي سودجویی دنبال به که است

 در تواند نمی جنبش در سخنگویی و رهبر هيچ که دانند می و دارند آشنایی مشکالت و ها محدودیت
 . دهد صورت کاري این از بيش رحمانه بی سرکوب این برابر

. کند دگرگون را خود سران توانست جنبش این که بود این ماند دور ها نظر از که اي نکته این بر عالوه
 پيدا تغيير جنبش این توسط بودند هم تیسن بسيار اینکه با و برخاستند رژیم درون از خود که رهبرانی
 که کرد نفوذ اسالمی جمهوري «طلب اصالح» اصطالح به جناح در يقدر به جنبش این. کردند

 این به. بياندازند راه را ها آبروریزي آن و تلویزیونی نمایشی محاکمات آن که واداشت را حکومت
 . ست عنیم بی ،خورده شکست و شده خاموش جنبش که سخن این ترتيب

 باید» که هستند مسيري در سبز جنبش فعلی رهبران کنيد می فکر ـ ریویو تهران» 
  کنيد؟ می پيشنهاد آن داشتن نگه «زنده» براي جنبش رهبران به کارهایی راه چه باشند؟

 ایرانی در که کنيد فرض باید. کنيد تصور ایران در را خودتان باید پرسش این به پاسخ براي ـ همایون
 گویند نمی جنبش سران به ایران در. دارد وجود که هایی سرکوب و ها محدودیت تمام با تيدهس
 نيز سبز جنبش سران حتی. ندارد سنتی رهبر جنبش این. «راهبران» گویند می آنان به. «رهبران»

 باعث من نظر به که سبز جنبش هاي نوآوري از یکی. هستيم سبز جنبش رهبر ما که گویند نمی
 خودش دارد جنبش این. است برده بين از را رهبري به نياز که است همين شد خواهد هم آن پيروزي
 پيروي او از و گوید می چه شخص آن ببيند که نيست نفر یک به ش نگاه و دهد می شکل را خودش

 . دارد شماري بی رهبران جنبش. است رسيده بست بن به روش این. کند
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 آنان جایگاه در را خود باید والئس این به پاسخ در بکنند؟ وانندت می کار چه سبز جنبش سران اما
 کنار در کردن، صحبت بيگاه و گاه همين نظرم به. کنيم نگاه مسئله به ایران درون شرایط با و بگذاریم
 داشتن نگه زنده و شدن نزدیک مردم به و گرفتن فاصله خود گذشته از آموختن، ها آن از ماندن، مردم
 سران که است ییکارها این. آید می پيش مبارزه جریان در که هایی فرصت از استفاده و جنبش پيام

 سران گفتار و رفتار در اساسی اشکال زیاد من. دهند می انجام دارند نظرم به و دهند انجام باید جنبش
( بشجن سران) ها آن که بينم می کنم، می نگاه جریان این به بيرون از وقتی. بينم نمی سبز جنبش
 کنند می سعی دیگران یا کنند می رهبري ادعاي خودشان یا بيرون در که کسانی از بسياري به نسبت

 . دارند کمتري بسيار انحرافات بسازند رهبر ها آن از

 سياسی ناراضيان تمام آیا دانيد؟ می اندازه چه تا را سبز جنبش فراگيري ـ ریویو تهران 
  بينيد؟ می آمدنی جمع سبز شجنب چتر زیر در را فعلی وضع عقيدتی

 را کشور داخل نخست. کرد بررسی کشور بيرون و درون از باید را والئس این به پاسخ ـ همایون
 مشارکت سبز جنبش در که هستند گوناگون هاي اندیشه از وسيعی طيف کشور داخل در. کنيم بررسی
 را مذهب موقعيت کوشد می بخش نای. ببينيد را سبز جنبش مذهبی بخش شما نمونه، عنوان به. دارند
 توان می که است معتقد بخش این. کند حفظ را آن حال عين در و کند تعریف نو از جامعه در

 تر سکوالر دیگري بخش. بماند محفوظ آن در هم مذهب جاي و کرد برقرار ایران در را دموکراسی
 با که بينيم می را حکومت از خشیب یا. شود جدا حکومت از یکل به باید دینی امور است معتقد و است
 از این. ندارد حکومتی دستگاه با کاري هيچ جنبش اکثریت که حالی در است شده همراه جنبش این
 طور ینا باید هم. بياورد خود سقف زیر را طيفی چنين است توانسته که است سبز جنبش قوت نقاط
 یک و است یمتنوع بسيار و ییچندصدا جامعه یک ایرانی جامعه. شود می طور این طبعاً هم و باشد
. است فرمول این سبز جنبش و. تواند می «فرمول» یک اما. کند متحد را همه تواند نمی فکر طرز
 گرفتن شکل حال در و است نکرده پيدا را خود نهایی شکل هنوز فرمول این که رسد می نظر به منتها
 به را نهایی صورت این دارند سازند، می ار جنبش این که عناصري همه. ندارد اشکالی هيچ. است

 بود نگران باید البته. ببينيم را آن نتيجه که هستيم مشتاق ما و باشد طور ینا هم باید. دهند می جنبش
 . نرود انحراف به که

 کارهاي من. هستند دور مسائل این از( کشور از خارج فعال هاي گروه) نظرم به. کشور از بيرون در اما
 چه و ها نيرو چه با ایران جامعه در ما که نيستند قضيه این متوجه خيلی نظرم به. خوانم می را اه بيرونی
 گفتمان با است ممکن ها حرف این اما زنيم، می هایی حرف( ها بيرونی) ما. داریم کار و سر کسانی
 جنبش سران به لهجم از کنيم نگاه ها این به بيشتر تفاهم با باید و. باشد نداشته سنخيت ایران درون
 دیگري و است اسالمی جمهوري رژیم چالش توانایی یکی. دارد قدرت منبع دو سبز جنبش. سبز

. کنند خدمت سبز جنبش کلی منظور به توانند می که مختلفی عناصر با شدن سازگار و مصالحه توانایی
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 گوناگون عقاید و ناگونگو منافع گوناگون، هاي گرایش که است يا جامعه ساختن البته کلی منظور این
 . باشد اکثریت يرأ آخر در و نشوند یکدیگر مزاحم و کنند فعاليت کنند، زندگی همدیگر کنار در بتوانند

 بهترین باید که یدا کرده اشاره هایتان مقاله آخرین از یکی در جنابعالی ـ ریویو تهران 
 سرهم بجاي اید گفته. دهيم قرار ها همکاري پایه خواهيم می ایران  براي که را اي آینده 

 کردن همراي در گوناگون، هاي زبان با گفتن سخن و متناقض اصول بر ائتالفی کردن
 چيست همگانی اصول از شما مراد. بکوشيم همگانی اصول بر تر، پذیرنده هاي گرایش

  دانيد؟ می چيزهایی چه را ایران مردم اجتماعی جنبش همگانی اصول و

 همه منافع توانيد نمی شما گاه هيچ البته. همگانی منافع گرفتن نظر در یعنی یهمگان اصول ـ همایون
 که کسانی هستند یا. کرد ينتأم را ها «دزد» منافع توان نمی نمونه، عنوان به. کنيد ينتأم را مردم
 و مذهبی هاي اقليت بخواهند که باشند کسانی یا. شود تکه تکه و نباشد یکپارچه ایران خواهند می
 که گرفت نظر در را شرایطی باید پس. کرد ينتأم توان نمی را ها آن منافع. باشند فشار در میقو

. يایددرباینجا  از باید همگانی اصول این. باشند داشته خوبی زندگی و باشند راضی مردم بيشترینه
 اکثریت يرأ از بهتر معياري هيچ. کنيم اختراع را آن نيست نيازي. است این همگانی اصول مبناي
 یهمگان اصول به رسيدن راه نخستين این. کند بيان را همگانی اصول این که کرد پيدا توان نمی مردم
 حقوق انتخابات، در شدن پذیرفته از پس که دارد حق اکثریت آیا. نيست کافی تنهائی به این اما. است
 مجاز آیا شود، برگزیده آرا ددرص 51 با گروهی یا شخصی اگر نمونه عنوان به بگذراد؟ پا زیر را اقليت
 چارچوب در باید مردم اکثریت يرأ اعتبار. خير نگيرد؟ نظر در را مانده باقی درصد 49 حقوق که است

 انجام دنيا هاي ليبرال که است یمبارزات تمام نتيجه اعالميه، این. باشد بشر حقوق جهانی اعالميه
 به 1946 سال در باالخره و شد شروع هلنيستی هاسکندری در قبل، سال 2400 از که مبارزاتی. دادند

 . رسيد پيروزي

 تمام با ایران نام به یگانه و یکپارچه کشوري در بشر حقوق اعالميه جهانی چارچوب در دموکراسی
 . باشد همگانی اصول کننده يينتع مبناي تواند می خودش به منحصر خصوصيات

 مورد در و ایران در گذشته نيم و الس یک رویدادهاي درباره بحثی هر ـ ریویو تهران 
 ابعاد موضوع این و نيست کامل ایران در قومی مسائل کردن مطرح بدون سبز جنبش
 از ایران مثل بزرگی سرزمين در قومی اختالفات دانيد می که طور همان. دارد مختلفی
 ئلمسا دیگر بار گذشته نيم و سال یک رویدادهاي اما. است داشته سابقه پيش ها مدت
 مختلف دیدگاه سه کم دست ایران در قومی مسائل مورد در. است کرده پررنگ را قومی
 اما مرکزي حکومت -2 بهایی هر به فعلی سياسی وضع حفظ و ادامه -1. شود می دیده

 شده شناخته طلبی تجزیه نام به و تندروهاست به متعلق البته که دیدگاهی -3. فدراتيو
  دارد؟ دوري یا نزدیکی استراتژي سه این از یک يچه با يتاًماه سبز جنبش آیا. است
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 محض به. شد مطرح درجه این به عراق به امریکا حمله از بعد و 2001 سال از قومی مسائل ـ همایون
. گرفت باال مسئله این هم ایران در شد، تشکيل اي جداگانه ماهيت یک عراق کردستان در اینکه
 کشورهایی که معنا این به زد دامن آن به نيز اسالمی جمهوري اي هسته برنامه سر بر کشاکش سپس
 منتشر را اسنادش يراًاخ هم ليکس ویکی اسناد که طور همان) بودند مخالف ایران اتمی برنامه با که

. کنند باز اي تازه جبهه اسالمی جمهوري يهبرعل قومی نيروهاي تحریک با که افتادند فکر به( کرده
 ایران از بيرون سروصداها این. گرفت جدي زیاد نباید را قومی يسروصداها ینا که کنم می فکر من

 جمهوري ساله یس ثمره. است يتیجنس و مذهبی تبعيض هست، ایران در که تبعيضی آن. دارد جریان
 در که رویدادهایی به توجه با قومی، هاي گروه اکنون. بود مذهبی و جنسيتی تبعيض تشدید اسالمی،

 با سبز جنبش. اند کرده خالصه مادري زبان چارچوب در را ها تبعيض است، افتاده اتفاق نایرا از خارج
 آن به کامالً نيز اقوام از حمایت خصوص در موسوي ميرحسين موضع. نيست آميخته قومی مسائل
 دنبال به هم سبز جنبش و است نزدیک است آمده بشر حقوق از حمایت جهانی اعالميه در که چيزي
 اصالً مسائل این شهروندي جامعه یک در و دموکراتيک نظام یک در. است بشر حقوق جهانی اعالميه
 من نظر به. بگوید سخن و بخواند درس خواهد می دلش زبانی هر به دارد حق کسی هر. نيست مطرح
 ران،ای مسئله. نيست طور این وجه يچه به. افتاد «است قومی  مسئله ایران، مسئله» که دام این در نباید

 . است یدموکراس و بشر حقوق مسئله

 دانيد؟ می ایران شدن يدهپاش ازهم معناي به را ایران کردن فدراتيو آیا ـ ریویو تهران 
 چه در را قومی هاي ناآرامی با مقابله راهکارهاي ایران، ارضی تماميت حفظ براي
  دانيد؟ می

 که هم از جدا و مستقل سياسی هاي تماهي یعنی ليسمافدر. کردن تجزیه یعنی فدراليسم ـ همایون
 ایران! نيست گونه ینا که ایران اما. کنند می واگذار فدرال مرکزي حکومت به را خود اختيارات اي پاره

 عنوان با دارد کتابی پاک خوبروي آقاي. ندارد ایران واقعيات و ایران به ربطی فدراليسم. است موجود
 سوم جهان در فدرال کشور 17 به مربوط مسائل کتاب این در او. سوم جهان کشورهاي در فدراليسم

 در. هستند فدرال ها آن تاي 17 که دارد وجود یسوم جهان کشور 150 تا صد. است داده شرح را
 این از یکی حتی. اند بوده فدرال ها این اما. هستند فدرال کشور 6 تا 5 تنها هم اول جهان کشورهاي

 که اند سابق هاي يامپراتور ریزهاي خرده ها این همه. بشوند فدرال که دان نبوده فدرال غير هم ها کشور
 فدرال رفت، بين از امپراتوري حکومت اینکه از بعد. . . ( و آميز مسالمت یا جنگ، با یا) ترتيبی هر به

 . شدند

 که دنکني تردیدي. است محض انحراف یک این. گذاشت کنار به را فدرال حل راه یکل به باید ایران در
 با مقابله راهکار. است افتاده بيگانگان دست به هم آن سرنخ و ایران تجزیه براي است يترفند

 . است المللی بين هاي ميثاق و بشر جهانی اعالميه با مطابق اقوام حقوق حفظ قومی هاي ناآرامی
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 این است ممکن دارند آشنایی شما هاي نوشته و شما با که ییها آن ـ ریویو تهران 
 باور( سلطنتی مشروطه) خاصی سياسی منش یک به جنابعالی که کنند مطرح را الوئس

 براي) دارید؟ ها آن براي پاسخی آیا. نيست اي پيشرفته و نو منش ها آن نظر از که دارید
 تنها نه ایران، سياسی نظام که باورند این بر منتقدان که گفت باید بيشتر توضيح

 مشروطه به که است نيازي چه اکنون. است کرده رد نيز را جمهوریت که مشروطه،
 بازگردیم؟(

 سياسی منش من نظر به محتوا؟ یا کند می تعيين اسم را آدم منش پرسيد منتقدین از باید ـ همایون
 یا است جمهوري یا حکومت شکل. شود جدا هم از باید دو این و ندارد حکومت شکل با ارتباطی
 ها پادشاهی این اکثریت. پادشاهی نيز ها آن از بعضی و هستند ريجمهو ها کشور بيشتر. است یپادشاه
. هستم خواه مشروطه من اما. دهد می انجام تشریفاتی کار یک پادشاه و دارند پارلمانی نظام

 . است بعد به 19 قرن پایان از مشروطه جنبش سنت روي و 1906 انقالب سنت روي خواه مشروطه

 شانزدهم قرن در اروپا تاریخ در. بود ایران ناسيوناليستی و ريروشنگ و باززایی جنبش جنبش، آن
 برتري بر مبتنی هایی سنت از اجتماعی تفکر دوره این در. بودیم شاهد را رنسانس و باززایی دوران
 از همه یسمالرسکو و ليبراليسم فردگرایی، اومانيسم،. کند می حرکت انسان دادن برتري سمت به دین
 تمام عصر این در که شویم می روشنگري عصر وارد ما هژدهم قرن در. شود می شروع شانزدهم قرن
 تمامی. رسد می شکوفایی به ناسيوناليسم نوزدهم قرن در. کند می تغيير علمی و فلسفی فکري، مبانی
 به خواه مشروطه من. کردیم شروع مشروطه جنبش در ما را( نوزدهم تا شانزدهم قرن از) مراحل این
 صورت به و داشت نگه را نظام این و بود پادشاهی نظام که کشوري در مشروطه منتها. تمهس معنا آن

 . داشت نگه هم تري مدرن

 پادشاهی شکل و یکمی، و بيست قرن جامعه در ولی هستم مشروطه سنت همان   دنبال به من امروز
 هم چه هر. هستم ش عاشق هن و دارم تعصبی نه وجه يچه به اما. دانم می بهتر ایران آینده براي هم را

. دانم می تر سودمند را آن اما ندارم، پادشاهی به هم خاصی بستگی. کنم می اطاعت آن از بگویند مردم
 است این تصورم من. هستند سودگرایانه مسائل هستند، عملی مسائل من براي جمهوري و پادشاهی

 که باشد یکجایی( است گونه ینا یرانا جامعه متأسفانه) است دعوا يزچ همه سر که اي جامعه در که
 از بار این باید جمهور يسرئ شود می گفته که هایی کشمکش این جلوي و باشد تشریفاتی کامالً

 مال که کنند تصور همه که باشد مقامی یک اگر. شود گرفته... و باشد کردستان از یا باشد، آذربایجان
 . است بهتر باشد داشته را همگان احترام و ندارد هم اي وابستگی هيچ و است همگان

 آن بودن «پهلوي» به ملزم ایران در مشروطه سلطنت کنيد می گمان آیا ـ ریویو تهران 
  نيست؟ مهم خيلی «پهلویسم» به بازگشت و بودن پهلوي اینکه یا است؟

  57 که است ییپهلو اهیـپادش. است همين است، اهیـپادش برقراري براي که احتمالی تنها ـ همایون
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 بهتري دورۀ بعدش و قبل هاي نظام با  مقایسه در که است يا دوره. است داشته سابقه ایران در سال
 دوره پهلوي از بعد سال 30 نه باشيم، داشته انصاف اگر و بکنيم نگاه اي عقيده هر با ما. است بوده

 هر به سال 57 این رد(. طرف ینا به عباس شاه دوره از. )پهلوي از پيش سال 400 نه و بود بهتري
 برقراري براي که احتمالی تنها ترتيب این با. بود بهتر مملکت وضع و گرفت صورت کارهایی حال

 این به دیگر ما که کنند اعالم یا بگذاریم کنار را پهلوي خانواده اگر. است همين است، پادشاهی
 اما. پادشاه عنوان به تراشيمب را دیگري شخص ما ندارد معنی. دیگر است تمام نداریم، کاري موضوع
 شکل به پرداختن يجا به. دارد توجيهی یک اند کرده سلطنت اش خانواده سال 57 و هست آن چون
 . باشيم امروزي پيشرفته سياسی نظام دنبال باید

 ریویو تهران گفتگوي
 2011 ژانویه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داریوش همایون: از منتشرشدهآثار 
 

 دیروز و فردا 

 واشينگتن 1981چاپ اول 

 واشينگتن 2000چاپ دوم 

 2003چاپ سوم الکترونيکی 

 

 نگاه از بیرون

 1984چاپ اول واشينگتن 

  2008 چاپ دوم الکترونيک 

 

 گذار از تاریخ 

 پاریس 1992چاپ اول 

 کلن 2003چاپ دوم 

 

 صدسال کشاکش با تجدد 

 2006هامبورگ، نشر تالش 

 

 هزار واژه 

 2007هامبورگ، نشر تالش 

 

 من و روزگارم ـ در گفتگو با بهمن امیرحسینی

 2008هامبورگ، نشر تالش 

 در سیاست، تاریخ، فرهنگ ییها رسالهـ  پیشباز هزاره سوم

 2009هامبورگ، نشر تالش 

 

 های داریوش همایون ها و پیکارها ـ سخنرانی طه نوین ـ نوآوریمشرو

   2010تالش  هامبورگ، نشر 

 

 بیرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم

 خواهی هامبورگ، نشر بنياد داریوش همایون ـ براي مطالعات مشروطه 

 

 با داریوش همایون سفرخنده مدرّهای پاسخ ـ گفتگو یدر جستجو

 خواهی هامبورگ، نشر بنياد داریوش همایون ـ براي مطالعات مشروطه  
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