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پیشگفتار
«انقالب اسالمی را من به عنوانِ آغازگاهِ بازنگري در کلِ حقيقت ایران در نظر گرفتم ،کل واقعيت
ایران ،ما از اینجا بایستی شروع کنيم و همهچيز را تقریباً زیرورو کنيم( ».داریوش همایون ـ «گفتگو در مورد
تاریخ معاصر ایران» ـ سایت روزنه)
عبارت فوق موجزترین کالم در معرفی مضمون دفتر حاضر است که توسط «نشر بنياد داریوش
همایون ـ براي مطالعات مشروطهخواهی» عرضه میگردد .کتابِ «یک زندگانی و پرسشهاي
بیشمار» مجموعه مصاحبههایی است بر زمينۀ تاریخ ،سياست و فرهنگ ایران و برگرد موضوعاتی که
بار دیگر مردم این کشور و خاصه نسلهاي پس از انقالب اسالمی را به حرکت واداشته است .اثر
برگزیدهاي است از ماندگارترین گفتگوها با داریوش همایون که طی سه دهه متمادي و بیوقفه،
توسط برنامهسازان رسانهها و وسایل ارتباطجمعی ،سخنگویانی از گرایشها و نگرشهاي گوناگون و
از سوي فعالينی در حوزههاي مختلف اجتماعی ،فرهنگی و سياسی ،با وي صورت گرفته است.
اگر «بازنگري در کلِ حقيقت و کلِ واقعيتِ ایران و زیرورو کردن تقریباً همهچيز» که به این کل
بازمیگردد ،به جد گرفته شود ،دشواري این بازنگري و سختکوشی در راهِ آن باید با سنگينی وزن
تاریخ سرزمينی هزاران ساله و ژرفاي پرالیۀ فرهنگ مردمان آن سنجيده و همتراز باشد؛ همارز با
تاریخ و فرهنگ ملتِ ساکن در سرزمينی که بازهم ،به گفتۀ داریوش همایون؛ کمرش زیر بار آن خم
اما گردنش همچنان افراشته است .در برابر درازاي تاریخ و وسعت و عمق فرهنگ ملت ایران ،آن دین
و انقالبِ برخاسته از نگرشِ دینیِ خاصی از آن ،با همۀ صورتِ مهم و اهميت واقعی که امروز به خود
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
فرصتهاي بزرگ و کوچک از دسترفتهاش ،بيش از یک «گاه» نيست ،اما با اهميتی تاریخی که قدر
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مطلق آن را باید در قدرت تکان و ژرفاي «به خود آمدنی» دید و سنجيد که در ناآرامیِ برخاسته از
بحرانی که همگان و همهچيز را در ایران در برگرفته تبلور و تجسمیافته است.
اهميت تاریخی انقالب اسالمی ،از نگاه داریوش همایون ،نه فرارسيدن شامگاه براي همگامان بود و
نه آغاز سحرگاه براي دشمنان .از دیدگاه وي انقالب اسالمی لحظۀ رودررویی ما با خود میبود .براي
فهم درست این فراگيرترین رخدادِ تاریخ معاصر ایران و درک جایگاه پراهميت آن بهمثابه تجربه و
عمل مشترک ،از نظر داریوش همایون ،نخست پروندۀ بخشبخش کردن و جدایی انداختن ميان ملت
ایران ،باید بسته میشد .روش تفکيک و تفریق مردم ایران از یکدیگر ،پس از آن تکان بزرگ و به
خود آمدن ،اعتبار خود را تنها در افکار و منش کسانی میتوانست حفظ کند که هنوز در همان عوالمِ
انقالبی و نگرشهاي پيشين خویش درجا زدهاند .نگرشی که اگر به گذشته بنگرد جز پاک کردن دامن
خود از سهم و مسئوليت خویش در قبال آنچه رخداده است ،نمیبيند و اگر به جلو نگاه کند ،جز گرفتن
انگشت اشاره و اتهام بهسوي دیگران از عهدۀ هيچ ،مگر دشمنی و ستيز و دامن زدن به فرهنگ
بویناک «خودي و غيرخودي» ،برنمیآید .داریوش همایون ،به دور از آن نگرش و این فرهنگ و یکی
از سرسختترین مخالفان هردو ،در سه دهۀ پایانی زندگانی خویش در تالش براي تبيين معناي
تاریخی و آشکار ساختن ریشههاي فرهنگی انقالب اسالمی بهمثابه یک تجربه تاریخی مشترک ملت
ایران بود .وي هفت سال پيش در مراسم بزرگداشتش به مناسبت  80سالگی ،در سخنرانی خویش ،در
توصيف این رویداد تاریخی ،گفت:
«ما امشب در اینجا هستيم زیرا سی سالی پيش در ایران انقالب اسالمی روي داد که پس از نخستين
حمله عرب و ایلغار مغول ویرانگرترین رویداد تاریخ ایران است 22 .بهمن  1357همهچيز را زیرورو
کرد و هنگامی که این توده انسانی از تب و تکان انقالب به خود آمد فرصتی به همان اندازه شگرف
در برابر خود یافت .ما با موقعيتی روبرو شدیم که یونانيان که به گفته مشهور براي هر فرایافتی
واژهاي میداشتند ،کائوس  chaosمیناميدند .کائوس حالت پيش از آفرینش است ،پيش از آنکه
جهان هستی ،هست بشود .آن انقالب ،ورشکستگی سرتاسر آنچه بود که ما را میساخت و میشناساند
ـ از سياست گرفته تا جهانبينی و فرهنگ رایج؛ و از رابطه اجتماعی گرفته تا رفتار شخصی .ما
بهعنوان یک جامعه و یک ملت در یکلحظه تاریخی ،خود را برهنه کردیم .آنچه را که در واقعيت
خود شده بودیم بيرون ریختيم .انقالب اسالمی تنها پایان یک رژیم و یک سلسله نبود که یا برگِرد
پيکر بیجانش پايکوبی کنيم یا بر سر گورش بگریيم .ميدان نبردي ميان آنها که میخواستند
گذشتههاي خود را برگردانند نيز نبود .بيش از هر چيز کائوس بود ـ بر هم خوردن و زیروزبر شدن
همهچيز ،از جمله گذشتههاي ما که به جانها بسته بود.
سه دهه پيش به نظر من آمد که ایران پس از انقالب را بيشتر بهعنوان آبستن جهان تازهاي ببينم تا
امتداد آنچه انقالب را ،از همهسو ،ميسر ساخته بود( ».داریوش همایون «بيرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم»)
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رویاروییِ تکاندهنده ميان واماندگی عریان ملتی در برابر هيبت تاریخیاش و از پرده برون افتادن
اینکه نه از عهده و نه از پسِ آن تاریخ برآمده است ،ما ایرانيان را بار دیگر دچار بحران و ناآرامی،
برآشفتگی روان ،خلجان روح و شرمگينی وجدان ساخته و سراسر به تردید و شک نسبت به خویش
انداخته است ،به تردید و پرسش از «تقریباً همهچيز» .براي ما ایرانيان بار دیگر زمانه زمانۀ ناآرامی
است و پرسشهاي بیشمار و بیپایان نشانگر چنين زمانهاي است .دفتر حاضر نمونه و مصداقی است
که مُهر این زمانه را بر خویش دارد ،با آموزهها و درسهایی برآمده از پاسخها که تا جایی که چشم
توانِ دیدن دارد ،سخت بکار این ملت و مردمان در به دنيا آوردن آن «جهان تازه» خواهد آمد.
«یک زندگانی و پرسشهاي بیشمار» مجموعۀ برگزیده از گفتگوهایی است با داریوش همایون
توسط جمعی از ایرانيان .سطور پيشگفتار کتابی که از این گفتگوها برآمده است ،ناگزیر به هنگام
نگارش ،جانشين زبان و بيان دیگران شده است؛ زبان گروهی از پرسشگران و یک پاسخدهندۀ
یکتنه که اگر هنوز در ميان ما میبود ،بهرسم خود و به ميل و آرزوي ما بهعنوان ناشر آثارش و به
اعتبار جایگاه برخاسته از اعتمادي که در نظر دیگران از آن بهرهمند شده بود و البته به طبيعت پاسخها
و انسجام فکري و مبانی روشن بازتابيده در آنها ،این سطور باید به قلم وي نگاشته میشد .بیتردید
تنها از عهدۀ استثنایی چون داریوش همایون بهعنوان سياستگري پرتجربه ،روزنامهنگاري مطلع و
بادانش و ایستاده بر بلنداي نظر و سياست و برخوردار از حس اعتماد و التزام درونی مراجعهکنندگان و
پرسشگران به شنيدن سخنانش ،برمیآمد که چنين از دل پرسشهاي بیشمار و در موضوعات بس
متنوع ،همچون اجزاء پراکنده و دور از هم تصویر سراسري و کل منسجمی ارائه و به روشن ساختن
وضعيت و موقعيت کشور و ملت یاري رسانده و تعهد ایرانيان در برابر خود ،کشور و ملتشان و در
برابر تاریخ و فرهنگشان را یادآور و خطوط کلی مسئوليتشان در قبال آینده را ترسيم نماید و در
نهایت اصول پایهایی که آن کلِ یکدست بر آن استوار است را در پيشگفتارِ چنين اثري بازگوید.
اما داریوش همایون ،آن پاسخگوي دانا ،بهحکم روزگارِ کجمدار ،دیگر در ميان ما نيست و ما ،با التزام
به تعهد و پذیرش مسئوليتِ حفظ و تداومِ انتشار آثارش که داوطلبانه و با سربلندي ،بهرغم همۀ
مشکالت و امکانات اندک ،بر گُرده گرفتهایم ،از درِ رودررویی با کجمداري روزگار درآمدهایم .ما از خودِ
«استاد» آموخته ایم؛ که اساساً پردۀ همت را باید بسی باالتر از امکانات گرفت و به هراندازه که همت
ميدان میدهد ،کوشيد و با چاشنی قدري تهور که گاه ممکن است با گستاخی و جسارت پهلو زند ،از
عهدۀ روزگار و از پسِ آن برآمد و نگارش این پيشگفتار ،بهجاي داریوش همایون ،بینياز از چنين
جرأت جسارتآميزي نبوده است؛ اما ما همراه و همگام با بسياري ایرانيان دیگر نمیخواهيم مصداق
آن آدميانی باشيم که داریوش همایون در بارهاشان گفته است« :بيشتر آدمیزادگان سراسر ساختۀ
روزگارند ،به این معنی که تأثيري شناختی بر روندها و رویدادها ندارند ».آرزو ،عزم و همتمان حکم
میکند که جزء «اندکشمار» آنی درآیيم ،یا حداقل از آنان بياموزیم که «آشکارا روزگار را به درجاتی
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شکل میدهند( ».داریوش همایون ـ «من و روزگارم») ما در عمل میبينيم که داریوش همایون از طریق نظر
و قلمش به درجات شایسته و اغماضناپذیري از عهدۀ تأثير بر روزگار و بر بسياري از ما ایرانيان
برآمده است و این به ما اميد میدهد تا با ادامه انتشار گفتهها و نوشتههاي او دامنۀ این تأثير را
گستردهتر کنيم.
باري در مقام چنين جانشينی و در جاي خود ،از قدر و ارزش پرسش و همت پرسشگران حاضر در این
اثر نمیتوان و نباید بیستودنی گذشت که در خرج این همت و در طرح پرسشها ،در حقيقت از دل و
از زبان گروههاي گوناگون سخن گفته و دلمشغولیهاي جماعتی از همميهنان ،همفکران و یا
هموندان خویش را ،به هراندازه ،آشکار کردهاند؛ و بهموازات صَرفِ این همت راههاي پر ابتکاري را
براي برقراري رابطه و تبادل فکر ميان گروههاي مختلف اجتماعی ،در سطوح گوناگون ،با
پاسخدهندهاي از فرزانگان روزگار ما گشوده و از این طریق نيز در استقرار و استوار ساختن روش
گفتگو و پرسش و پاسخ بهعنوان ابزار دیگري براي برقراري رابطه و فهم بهتر یکدیگر ،سهم خود را
گذاشته و جامعه ایرانی را در زیست متمدنانۀ فرهنگیاش گامی پيشتر بردهاند.
در اینجا از این یادآوري نيز نمیتوان گذشت که از ميان پرسشگران ،کمتر کسی را میتوان یافت که
فرصتی براي گفتگویی با داریوش همایون را جستجو ،یافته و در آن فرصت به پایان پرسشهاي خود
رسيده باشند .کم نيستند کسانی که حسرت مالقاتی دیگر و فرصتی دوباره براي گذاشتن پرسشهاي
بيشتر و عميقتر در برابر او را به دل نداشته باشند .چه کسان که بهقصد چالشی سرسختانه با فردي
که به گفتۀ خودش و به گواه گفتهها و نوشتههاي بسيار تا سالهایی پس از انقالب اسالمی بيشترین
دشمنان را داشت و به نيّت اقامه و جدالی بی مماشات در برابر داریوش همایون ،وي را نجسته و در
انتها سر احترام در مقابل چنين «دشمن» دانایی فرود نياورده و آن رودرروییِ رخداده را ،بهعنوان
لحظهاي درخور باليدن براي خود ،ثبت نکرده باشند.
بدین معنا دفتر حاضر را میتوان نمودار و چکيدهاي گرفت از سه دهه ایستادگی در برابر چالشگري
دیگران از چپ و راست ،از مذهبی و غيرمذهبی ،از ميان ایراندوستان یا تجزیهطلبان و حتا کسانی از
هموطنان که از سر بيزاري و در رقابت بیمقدار با بدترین جناحهاي حکومت اسالمی ،به کجراهههاي
سياسی تنگبينانه افتاده و با دشمنان ایران همراه شدهاند؛ و در این منظرگاه داریوش همایون را
میتوان دید؛ استوار ایستاده بر اصل حفظ ایران و بازگرداندن ایران به مسير ترقی ،توسعه و
آزاديخواهی و بيرون بردن دین از گفتمان سياسی .نشنيدهایم که در طول این سه دهه داریوش
همایون ،براي چالشگري خویش و پاسخگویی به پرسشها و ادعاها ،به انتظار ،دعوت و خواست
کسی ،در هر مقام و یا رسانهاي با هر گسترهاي« ،نه» گفته و ميدان را خالی گذاشته باشد.
حاصل آن پرسشها ،چالشگريها و بيش از همه پاسخگوییهاي روشنگرانه دفتر حاضر است که با
الهام از سرشتِ پاسخها ،فصلهاي ششگانۀ آن فراهم آمده است .باوجود آنکه تفکيک قطعی ميان
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پرسشها و پاسخها در فصلهاي جداگانه ،بهگونهاي که موضوع اصلی هر فصلی در فصل دیگر
تابشی نيافته و تکراري صورت نگيرد ،ممکن نشده ،اما این مانع از آن نگشته که هر فصل برگِرد
محوري شکل نگيرد ،مضمون خاص خود را نيابد و بخشبندي کتاب را الزامآور نسازد .عنوان هر
فصل ،همچون شرحی درنهایت فشردگی از آن فصل و بهمثابه یک جمعبندي اشارهوار از موضوعات
متنوع و شناور در ذهن پرسشگران و برخاسته از دلمشغولیها و درگيريهاي همهسویه با حوادث
ماندگار از گذشته و رخدادهاي روزِ بهسرعت گذرنده که ویژه جامعهاي است که در وضعيت بحران و
دگرگونی ،هر دو تقریباً همزمان و همگام ،بسر میبرد ،به خوانندگان یاري میرساند تا هر بخش اثر را
در پرتو محوري اصلی و تعيينکننده نگریسته و درعينحال ،بر بستر دستگاه فکري منسجم
پاسخدهنده ،آن موضوعات را ،در الیهاي عميقتر و از فرازي باالتر ،در پيوند با یکدیگر ببيند.
بهرغم تالش در پرهيز از افزودن به طول کالم که موجب چشمپوشی از ارائه شرح بيشتري در معرفی
مضمون و محور فصلهاي ششگانۀ کتاب ،در این پيشگفتار شده است ،اما یادآوري و جلب نظر
خوانندگان به برخی نکات و مشکالت در مسير گردآوري متون و بخشبندي گفتگوها و تنظيم کتاب
الزم است:
بسياري از متون بهصورت گفتاري و پياده شده از نوارهاي صوتی یا تصویري است که بازتاب آن در
ساختار برخی از جمالت کامالً آشکار است .در این زمينه اگر نارساییهایی وجود دارد ،خوانندگان باید
عذر ما را در تالشِ حداکثر براي حفظ اصالتِ سخن بپذیرند.
در عناوین مصاحبههاي جداگانه که در هنگام انتشار بيرونی نخستين ،عموماً توسط خودِ پرسشگران،
تعيين شدهاند ،تغييري داده نشده است .گاه با توجه به عنوانی این انتظار میرود که متن مصاحبه در
فصل معين دیگري جاي گيرد ،حال آنکه محتواي آن گفتگو جاي دیگري را طلبيده است .براي ما،
در تقسيم مصاحبهها در فصلهاي ششگانه کتاب ،طبعاً مضامين ،نسبت به عناوین ،وزن بيشتري را
به خود اختصاص دادهاند .عالوه بر این کم نبودهاند مواردي که در طول یک مصاحبه موضوعات
متفاوت و بدون ارتباط باهم ،به پرسش و پاسخ گذاشته شدهاند .این امر یکی از سختیهاي گزینش و
تقسيم متنها و قرار دادنشان در فصلهاي مناسب خود بوده است .در چنين حالتی انتخاب نهایی در
تعيين جاي متن گفتگوها در فصلهاي کتاب ،با توجه بهعنوان و محتواي بخشی از گفتگو که در
عنوان بازتاب سنگينتري یافته ،صورت گرفته است .البته همانطور که پيش از این نيز اشاره شد ،در
تمام طول راه و دشواري گزینشها ،معيار و راهنماي نهایی ،سخن صاحب اثر و انسجام کالم برخاسته
از مبانی فکري داریوش همایون بوده است.
در انتها جا دارد ،شایسته است و حس سپاس بیکران درونیمان ما را بدان ملزم میسازد که مراتب
قدرشناسی خود را تقدیم حضور دکتر ایرج اشراقی کنيم که نهتنها ـ چون هميشه ـ در فراهم آمدن
این اثر ،از آغاز تا مرحلۀ نهایی انتشار ،ما را یاري داده و با سخنان مشوقانۀ خود دلگرم ساخته است و
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نهتنها گامهاي ما ،در همۀ فعاليتها و اقداماتمان ،خاصه در انتشار و اشاعۀ اندیشههاي داریوش
همایون ،به پشتيبانیهاي بیدریغ و تشویقهاي دلگرمکنندۀ ایشان استوارتر شده است ،بلکه اساساً ،به
قول داریوش همایون و به تجربۀ چندین سالۀ آشنایی و همکاري از نزدیکِ خودمان ،ایشان یکپارچه
مصداقی از خویشکاري بارور و ارادهاي استوار در اشاعه فرهنگ ایرانی ،فرهنگ رواداري و
آزاديخواهی در این سرزمين بودهاند .با قدردانی بیپایان از ایشان!
نشر بنياد داریوش همایون ـ براي مطالعات مشروطهخواهی
سپتامبر 2015
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برنامه تاریخ شفاهی
 آقاي همایون خواهش میکنم که شرح زندگانی خودتان و خانوادهاي که در آن به دنيا
آمدید و بزرگ شدهاید و مدارک تحصيلی و کارهایی را که داشتيد بهطور فهرستوار
ذکر بفرمائيد.
همایون ـ من در سال  1307یعنی  1928در تهران به دنيا آمدم .خانواده من از طرف پدري ،خانواده
کارمند دولت بود و از طرف مادري ،خانواده مالک متوسط ،هر دو خانواده بهشدت داراي سنتهاي
مذهبی بودند و بسيار معتقد به دین اسالم و مذهب شيعه .خانواده من خيلی خانواده خوشبختی نبود و
پدر و مادرم خيلی زود بعد از تولد من و برادر کوچکترم از هم جدا شدند و سالها من در محيطهاي
غير از محيط پدر و مادرم ،یعنی پيش خویشانم یا پدربزرگم زندگی میکردم تا بعد باالخره پدر و مادرم
بازهم باهم آشتی کردند در چندین سال بعد.
من تحصيالتم را ،دوره دبستان و دبيرستان و دانشگاه را در تهران گذراندم و از دانشگاه تهران
ليسانس حقوق گرفتم و دوره دکتراي علوم سياسی دانشگاه تهران را تمام کردم .از سال  1321وارد
فعاليتهاي سياسی شدم و از سال  1329در روزنامههاي حزبی که خودم هم جزء تأسيس کنندگان
آن احزاب بودم ،مطالبی مینوشتم .ببخشيد من اشتباه میکنم ،یعنی از سال  1325مطالبی مینوشتم.
در سال  1327یک مجله بنام جام جم منتشر کردم که چند شماره انتشار یافت و بعد تعطيل شد.
از سال  1334وارد کار روزنامهنگاري بهطور حرفهاي شدم و در روزنامه اطالعات به سمت مصحح
چاپخانه مشغول کار شدم و در  1335مترجم سرویس خارجی آن روزنامه شدم و بهزودي نویسنده
سرمقاالت خارجی و امور بينالمللی روزنامه اطالعات شدم و سردبير قسمت امور خارجی روزنامه .در
سال  1340به انتشار اولين مجموعه کتابهاي جيبی فارسی اقدام کردم و چند سالی آن کار را انجام
دادم و بعداً کسان دیگري آن کار را دنبال کردند و موسسه باقی ماند .بعداً در موسسه مطبوعاتی ایرانی
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ـ آمریکائی فرانکلين به سمت نماینده موسسه در آسيا برگزیده شدم و دو سالی کارم سرکشی به
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.
در سال  1346روزنامه آیندگان را پایه گزاري کردم .قبل از آن در سال  1343به سبب فعاليتهایم در
تشکيل سندیکاي نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران ،با موسسه اطالعات دچار اختالف شدم،
چه بگویم ،از روزنامه اطالعات اخراج شده بودم .در روزنامه آیندگان حدود ده سال هم مدیرعامل و
هم رئيس هيئت تحریریه و هم نویسنده سرمقاالت بودم .در سال  1354با تشکيل حزب رستاخيز
ملت ایران وارد فعاليتهاي حزبی شدم بار دیگر و مدتی در هيئت اجرائی حزب فعاليت داشتم .یک
سالی قائممقام دبيرکل حزب بودم .در سال  1356به عضویت کابينه انتخاب شدم بهعنوان وزیر
اطالعات و جهانگردي تا شهریور  1357و در اواسط آبان  ،1357بعد از روي کار آمدن دولت نظامی،
به همراه عده دیگري از مقامات رژیم پيشين به استناد ماده  5حکومتنظامی دستگير شدم و در روز
 22بهمن  1357بعد از حمله گروه هاي مسلح به محل زندان که پادگان دژبان تهران بود یعنی پادگان
جم شيدآباد و تصرف آن پادگان ،به همراه بقيه زندانيان نظامی که در حدود  600یا  700نفر بودند و
غيرنظامی که حدود  25یا  26نفر بودند ،از فرصت استفاده کردم و از زندان گریختم .البته چند تن از
دوستان زندانی ما شناخته و دستگير شدند و متأسفانه عموم آنها اعدام شدند و من  15ماه در تهران
مخفی بودم ،درجاهاي مختلف ،و دو بار سعی کردم که از کشور بهطور محرمانه خارج بشوم ،بار دوم
سرانجام موفق شدم و از طریق کردستان به ترکيه رفتم و ازآنجا به اروپا .در طول این سالها
فعاليتهاي من در زمينههاي مختلف سياسی و مطبوعاتی و نویسندگی و تشکيالتی و حتی تروریستی
خيلی زیاد بوده .از سال  1322تا سال  1328عضو مؤثر و یکی از گردانندگان اصلی سازمان مخفی
تروریستی بودم که بر ضد دستنشاندگان خارجی در ایران ،هيئت حاکمه وقت ایران ،و عناصر وابسته
به خارجی دیگر ،فعاليت میکرد و عملياتی از قبيل پرتاب بمب به ساختمانهاي احزابی که ما
تشخيص می دادیم وابسته به خارجی هستند و از این قبيل ،از آن سازمان سر زد .یک سال ،یک «فلو
شيب» بنام «نيمن فلوشيب» گرفتم که مخصوص روزنامهنگاران است و گمان میکنم تنها ایرانی
بودم که این «فلو شيب» را گرفتم ،در هاروارد تحصيل کردم ،عضو هيئت امناء مؤسسات متعددي
بودم و چندین رساله و کتاب هم نوشتم و تعداد بیشماري مقاالت و سفرنامهها و از این قبيل.
 آقاي همایون خودتان ذکر کردید سالهاي بعد از  1320تا زمانی که شما خودتان را
شناختيد بهعنوان یک انسانی که میتواند فعاليت سياسی و اجتماعی داشته باشد ،مثالً
یکی جنابعالی ،برخورد شما با اجتماع چهبود و چه تجربياتی پيدا کردید که بعد توانستيد
از آن استفاده بکنيد؟
همایون ـ نسل من یکخصوصيت داشت و یک زمينهمشترک داشت با نسلهاي قبل و بعد از خود ما.
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خصوصيتی که نسل من داشت و از همان آغاز زندگی مرا تحت تأثير قرارداد ،این بود که ما فرزندان
دوره رضاشاه بودیم .ما در دوره رضاشاه به دنيا آمده بودیم و تا حمله نيروهاي خارجی به ایران در
 1320که آنوقت من  12سالم بود ،ما در یک فضاي احساساتی و سياسی مخصوصی زندگی
میکردیم که نه قبل از ما ،نسلهاي پدرانمان و نه بعد از ما ،نسل فرزندانمان ،آن فضا را تجربه
کردند .ما در آن سالها از ایران یک تصور بسيار اغراقآميزي داشتيم و یک سربلندي نسبت به ایران
احساس می کردیم که نه قبل از ما کسی احساس کرده بود و نه بعد از ما کسی احساس کرد .ما ایران
را کشور فوقالعاده نيرومند و مقتدر و سرافرازي میدانستيم و وقتیکه نيروهاي روس و انگليس به آن
آسانی به ایران ریختند و ایران را اشغال کردند و ما را تحقير کردند ،تأثيري که این ضربه ناگهانی در
ما کرد و اثري که در ما گذاشت فوقالعاده بود و هيچوقت آن تأثير از زندگی ما محو نشد .خود من
هميشه حس میکنم که آنچه کردهام و آنچه بر من گذشته به مقدار زیاد برمیگردد به آن تجربه 12
و  13سال اول زندگيم و آن بيداري ناگهانی و احساسی که به من دست داده که باید آن تحقيري را
که شده بودیم جبران بکنم ،منظورم این است که ایرانیها چه قبل از ما و چه بعد از ما ،نسلهاي قبل
و بعد از ما ،با تسلط خارجی بر کشورشان ،با پایمال شدن کشورشان توسط خارجيان یا منافع آنها
خيلی معتاد بودند ،خيلی عادت داشتند به این مسئله و فقط براي نسل ما بود که این قضيه قابلهضم
نبود .ما نه مثل پدرانمان ،نه خيلی راحت این موضوع را پذیرفتيم و نه مثل فرزندانمان ،خيلی راحت
نمیتوانم بگویم ،ولی بدون تکان ،بدون یک شوک ،بدون احساس وارد شدن یک ضربه ،با این
موضوع روبرو شدیم .آنچه ما بعد از سال  1320کردیم ،نسل ما تحت تأثير این واقعه بود ،اما تجربه
دیگر ما ،که اسمش را هم نمیتوانم تجربه بگذارم ،بلکه زمينه تجربی دیگر ما که مشترک است با
نسلهاي قبل و نسل بعد از ما ،تحت دو عنوان میشود آن را بيان کرد ،که یکی برخورد ما با عامل
دین در جامعه بود و یکی واقعيت همسایگی ایران با شوروي .از همان آغاز و از همان سالهاي
کودکی و بخصوص براي من که در یک خانواده بهشدت مذهبی بزرگشده بودم کامالً محسوس بود
که چه تضادي ميان دنيایی که من با آن آشنا میشدم و دنياي مذهبی خانوادهام ،پدربزرگم ،عموها و
تا حدي پدر و مادرم ،گرچه آنها روشنتر بودند وجود دارد .از همان نخستين سالهاي کودکی براي
من این موضوع روشن بود که نمیتوانم با دنياي امروزي و حاال باید بهتر بگویم :دنياي امروزي،
دنياي جدید و دنياي علم و فرهنگ و معرفت آشنا بشوم و خودم را با آن دنيایی یکی بکنم و باورهایی
را که در خانوادهام و در خانوادههاي بیشمار دیگر و تقریباً در همه خانوادههاي آن روز ایران غلبه
داشت ،آنها را هم حفظ بکنم .نمیتوانستم در مدرسه چگونگی نزول باران را از جمع شدن ابرها،
ابرهایی که تابش خورشيد روي آبهاي دنيا آنها را تشکيل داده بود و بعد تبدیلشان به باران ،براثر
برخورد با یک جبهه هواي سرد ،آن را یاد بگيریم و بياموزم و قبول بکنم و ضمناً توضيحاتی را که در
کتابهاي مذهبی که مثالً عموي من براي من میخواند که هر فرشتهاي یک قطره باران میریزد و
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باران ازآنجا توليد میشود ،آن را هم بپذیرم .این تضاد ميان پيشرفت و علم ،با باورهاي رایج مذهبی،
نمیگویم مذهب ،ولی باورهاي رایج مذهبی ،از همان آغاز در ذهن من یک کشمکشی باهم داشتند
باالخره در  15سالگی این کشمکش بهطور قطع به نفع علم و معرفت و ترقیخواهی و دنياي امروزي
فيصله پيدا کرد .پس یک عنصر دیگري که در تشکيل من به آن عنوانی که هستم ،سهم اساسی
داشت و در ساختن من سهم اساسی داشت ،این قضيه تضاد ميان باورهاي مذهبی و دنياي جدید بود،
و دومين عاملی که در همه زندگی من اثر دیرپایی داشته ،در زندگی سياسی من ،در تشکيل اعتقادات
من و در تعيين راه زندگی من ،واقعيت همسایگی ایران با شوروي یا روسيه است .من از اوایل کودکی
به خواندن تاریخ و مطبوعات خيلی عالقهمند بودم ،شاید در  8سالگی شروع به خواندن روزنامه کردم
و از  9سالگی تاریخ میخواندم و خيلی زود بهاینترتيب آشنا شدم با تأثيرات فوقالعاده که همسایگی
ایران در دویست سال گذشته ،یعنی از آغاز قرن نوزدهم و حتی از اواخر قرن هيجدهم ،در تاریخ ایران
و در جامعه ایرانی ایجاد کرد .براي من از همان اول و پيش از آنکه دومين دهه زندگانيم را به پایان
برسانم ،مشخص بود که ایران چارهاي ندارد جز اینکه مبارزهاي را که از اواخر قرن هيجدهم بر آن
تحميلشده بود ،یعنی مبارزه با جهانجویی و توسعهطلبی امپراتوري روسيه و بعداً بهصورت اتحاد
جماهير شوروي ،این مبارزه را ببرد .براي من مسلم بود که ما بهعنوان ایرانی ،محکوم به مستحيل
شدن و تحليل رفتن در آن امپراتوري هستيم ،مگر اینکه تمام نيروهایمان را بسيج بکنيم .این براي
من یک اعتقاد ثابت شد و نزدیک چهل سال است که با این اعتقاد زندگی میکنم و هنوز هم معتقد
هستم که ایران بسيار بسيار درخطر ازهمگسيختگی و تحليل رفتن در امپراتوري همسایه شمالی است
و اولين اولویت ملی ما مبارزه با این توسعهطلبی است و باید از هر نيرویی استفاده بکنم براي
جلوگيري از وقوع چنين خطري که متأسفانه در شرایط کنونی احتمال آن بيش از  50درصد است و
خيلی بيش از پنجاهدرصد است .پس آنچه عقاید سياسی من را شکل داد ،غير از ضربه عاطفی سوم
شهریور  1320یک مسئله باورهاي مذهبی بود در جامعه و دوم ،رویارویی اجتنابناپذیر و تحميلی با
امپراتوري گسترش طلب و توسعهطلب همسایه شمالی.
 آقاي همایون شما را قبالً نمیشناختم ،ازآنچه میگویيد به نظر میرسد که شما یکی از
افراد استثنائی هستيد که بلوغ زودرس اجتماعی و سياسی رسيدهاید و طبيعتاً یک چنين
آدمی ماجراجوتر میشود از دیگران .عرض کردم که من قبالً با شما آشنایی نداشتم.
امروز که شما را دیدم ،حس کردم که یکی از پاهاي خودتان را سنگينتر حرکت
میدهيد ،این مادرزادي است یا نتيجۀ ماجراجوئیهاي شماست؟
همایون ـ بله درست حدس زدید ،نتيجه ماجراجوئی است .من در آن سازمان زیرزمينی که تشکيل
داده بودیم بين سال  22تا  28که ما آن را بنام انجمن میشناختيم ،یک سازمان مخفی بود از
بچههاي هم سن و سال خودمان که تشکيالت سلولی داشت و افرادش همدیگر را نمیشناختند و در
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آن سازمان من ضمن یکی از عمليات نظامی در اميرآباد که آنوقت اردوگاه نظامی آمریکائیها بود در
ایران و برگِردش یک منطقه مينگذاري بود ،من رفته بودم بهاتفاق دو نفر از دوستان که از آن مينها
از روي زمين برداریم و از زیرخاک ،بهاصطالح جمع بکنيم که آنها را بکار ببریم یکی از آن مينها
زیر پایم منفجر شد و آسيب زد بهپاي من .بله به سبب آن ماجراجوئیها که شما اشاره کردید ،من سه
بار زندان افتادم در زندگيم و حدود  9ماه از زندگيم را در زندان بودم و در حدود یک سال از عمرم را
در بيمارستانها بودم به همان دليلی که اشاره کردید.
 راه یافتن شما به مطبوعات چطور بود؟
همایون ـ عرض کردم من در آن احزابی که تشکيل میدادیم یک نشریه ارگان داشتيم و من در آن
نشریه ارگان چيز مینوشتم و یک مجله خودم منتشر کردم ،بعد آن مجله موفق نشد .از روزنامههاي
موجود استفاده کردم و در آنها چيز مینوشتم .در اطالعات ،چون نمیتوانستم در هيئت تحریریهاش
راه پيدا کنم در آن موقع ،چون کسی را نمیشناختم و کسی مرا نمیشناخت ،این بود که از طریق کار
تصحيح وارد شدم و خوب نسبتاً بهزودي یعنی حدود یک سال بعد توانستم وارد هيئت تحریریه بشوم
و باالخره دیدم که روزنامهاي از خودم الزم دارم که بتوانم حرفهایم را آزادانه بزنم و آیندگان را به
وجود آوردم .چون از اول زندگيم بهمحض اینکه سواد پيدا کردم یعنی از کالس دوم و در هشتمين
سال زندگيم ،روزنامهخوان بودم و روزنامه را خيلی دوست داشتم و تاریخ میخواندم که تاریخ ،خودش
روزنامه گذشته است .زیرا روزنامه سياست امروز است و تاریخ سياست دیروز .این است که یک
گرایش ذهنی هميشگی تقریباً نسبت به کار روزنامهنگاري و نویسندگی در من پيدا شد.
 از روزنامهنگاري صحبت میکنيد ،باتجربه زیادي که در نویسندگی ،و نمیدانم شاید در
خبرنگاري هم اشتغال داشتهاید؟
همایون ـ نخير ،تقریباً هيچوقت خبرنگاري نکردم.
 نویسندگی ،مدیریتِ عامل تنها روزنامۀ صبح ایران ،شاید با تجربيات عميقتري که در
بررسی مسائل خارجی و بينالمللی داشتيد ،هيچوقت حس کردید که کشورهاي خارجی
مستقيم یا غيرمستقيم و مسئله وابستگان مطبوعاتی آنها با مطبوعات ایران تماس
دارند؟
همایون ـ تردید نيست که وابستگان مطبوعاتی کارشان تماس با مطبوعات ایران بود و خيلی سعی
میکردند که روابط خوبی با مطبوعات ایران داشته باشند.
 جز روابط خوب ،آیا چيزي هم موردنظرشان بود که بخواهند چاپ شود در مطبوعات
ایران؟
همایون ـ نه به آن صورت .براي اینکه مطبوعات ایران هميشه از طریق دستگاه حکومت زیر کنترل
بودند ،و اگر الزم بود که جهتی بگيرند جهت را از دستگاه حکومتی میگرفتند و وابستگان مطبوعاتی
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خارجی اکثر فعاليتشان فرستادن مطالب بود به ادارات روزنامهها ،به این اميد که از آن مطالب استفاده
بشود و گاهی میشد که عنوان نمیشد و یا از طریق ارتباطات دوستانه سعی میکردند القائاتی بکنند
که در معدودي از موارد موفق میشدند ،ولی عموماً نمیشدند چون همانطور که عرض کردم
خبرنگاران و نویسندگان نظرشان به دستگاه حکومتی خود ما بود ،اگر قدرتهاي خارجی میخواستند
اعمالنفوذي روي مطبوعات ایران بکنند آسانتر بود برایشان که از طریق خود حکومت این کار را
بکنند.
 از کنترل دولت بر مطبوعات صحبت کنيد ،این کنترل تا چه حد بود؟
همایون ـ کنترل فرق میکرد ،در طول سالهایی که من با مطبوعات ایران آشنایی داشتم و از نزدیک
یعنی از حدود سالهاي  30تا  50در حدود بيستوچند سالی شدت و ضعف زیادي پيدا کرد .گاهی
آزاديهاي بيشتري داده میشد ،ولی در عموم مواقع کنترل نسبتاً شدید بود .این کنترل دو هدف
داشت ،یکی هدف سياسی و یکی هدف اداري .هدف سياسی آن حفظ رژیم مملکت و تا حدودي
میشود حتی گفت که موجودیت مملکت بود ،از مداخالت بيگانگان ،چون همانطور که عرض کردم
تاریخ معاصر ایران یک  motifو یک دورنمایه اصلی بيشتر ندارد و آن مقابله با خارجيان و رویارویی
بانفوذهاي خارجی است ،و خوب مطبوعات از آسيبپذیرترین نهادهاي سياسی و اجتماعی ایران بود،
تا آنجا که مربوط به نفوذ خارجیها میشود ،هدف سياسی این کنترل ،ـ هدف آن را عرض میکنم ـ
نه اینکه لزوماً هميشه به این هدف میرسيدند یا کارهایشان به این هدف خدمت میکرد ،ولی هدف
اعالمشده حفظ رژیم و موجودیت ملی بود و هدف اداري هم داشت و آن هدف اداري عبارت بود از
حفظ مقامات مملکت و صاحبان مناصب و رهبران سياسی از هرگونه انتقاد یا مطلب ناخوشایندي که
در مطبوعات ظاهر میشد .از آن هدف اول بهسادگی به هدف دوم رسيده بودند و در عموم مواقع،
بيشتر هدف دوم بود که به آن خدمت میشد در کنترل مطبوعات تا هدف اول.
 سياستگزاران این کنترل چه اشخاصی بودند؟
همایون ـ سياست گزاران :سازمان اطالعات و امنيت کشور و وزارت اطالعات و قبل از وزارت
اطالعات ،دستگاهی در نخستوزیري مسئول این کار بود .هميشه باز دفتر نخستوزیر خيلی مؤثر بود
در این موضوع .در دربار یک تشکيالتی براي این کار وجود داشت ،وزارتخانهها هرکدام یک
تشکيالتی داشتند و شهربانی مداخالتی میکرد و عده زیادي بيش از اندازه در این کار بهاصطالح
دست بود و مداخالت بود.
 این کار عظيمی است و هماهنگ کردن اینها کار مشکلی است؟
همایون ـ هماهنگ میشد و عموماً هماهنگ نمیشد و درنتيجه اتفاقات گاهی خندهآوري هم
میافتاد .یعنی مطلبی بسيار بیاهميتی گاهی سانسور میشد بهاصطالح و مطلب بسيار مهمی از نظرها
دور بود .سانسور مطبوعات در ایران هيچگاه سيستماتيک و هدفدار نبود .همانطوري که عرض کردم
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بيشتر مربوط شده بود به حفظ مقامات و صاحبان مناصب.
 ذکر کردید که مدتی هم با انتشارات فرانکلين کار میکردید و یک سابقه هم از این
انتشارات فرانکلين در ایران داشته باشيم خيلی خوب است؟
همایون ـ در آمریکا در دهۀ  50گمان میکنم ناشران آمریکائی گرد هم آمدند و دههاي بود که آمریکا
تازه وارد صحنۀ بينالمللی می شد و مسئله توسعه خيلی باب روز شده بود و نقش و وظيفه کشورهاي
توسعهیافته غربی در نوسازي کشورهاي عقبافتاده ورود به توسعه بسيار مورد توجه بود ،ناشران
آمریکائی جمع شدند ،یعنی بخش خصوصی آمریکا ،و یک موسسه تشکيل دادند که غيرانتفاعی بود و
این موسسه وظيفهاش کمک به صنعت نشر در کشورهاي رو به توسعه بود ،به این صورت که
کتابهاي چاپ آمریکا را حق تأليفش را البته به مبلغ خيلی کمی با توافق اتحادیه ناشران آمریکا
میخریدند و آزادانه در اختيار دستگاههاي انتشاراتی کشورهاي جهان سوم بهاصطالح میگذاشتند و
کمکهاي مختصري از نظر فنی یا مواد اوليه به آن سازمانها میکردند و از کتابهاي منتشر شده
یکدرصدي بنام تأليف میگرفتند .این طرز کار این موسسه بود ،و این موسسه در کشورهاي مصر و
ایران دو شعبه داشت ،در افغانستان و پاکستان هم دو شعبه داشت ،یعنی در پاکستان شرقی و غربی،
در مالزي ،اندونزي ،نيجریه و احتماالً یکی دو کشور دیگر که اآلن خاطرم نيست شعبههایی دایر کرده
بود و با همين ترتيب کار میکرد .در ایران در حدود سال  32این موسسه تشکيل شد و چند سالی به
همين صورت کار میکرد ،یعنی هرسال  10یا  15کتاب آمریکائی را ارائه میکرد و موضوعات کتابها
هم محدود نبود ،هر موضوعی میتوانست باشد و صرف اینکه کتاب در آمریکا چاپ شده باشد کافی
بود و مؤسسات محلی کتابی را که فکر میکردند در بازارشان فروش خواهد رفت انتخاب میکردند و
آن را ترجمه میکردند و بر آن ترجمه نظارت میکردند ،حق نشرش را به یک ناشر محلی واگذار
میکردند و در مورد ایران به یک ناشر ایرانی و کمکهاي فنی به او میکردند و یک مختصري کمک
براي راه انداختن کتاب و بعد از فروش کتاب ،یکچند درصدي بهعنوان حق تأليف میگرفتند .اما این
عمليات کوچک در ایران بهزودي تبدیل به یک عمليات بزرگی شد ،به این ترتيب که ضرورت انتشار
کتابهاي درسی بهصورت منظم و آبرومند ،حس گردید .چون فوقالعاده این کار بی ترتيب بود و
کيفيت کتابها پائين بود و این وضع ایجاب کرد که یک سازمانی به این منظور تشکيل شود و وزارت
آموزش یک دفتري را درست کرد ،به این منظور که کتابها را دوباره شروع کردند به نوشتن و
کتابهاي ابتدائی و دبيرستانی تا این اواخر آن دفتر وزارت آموزش تهيه میشد و چاپش هم از طریق
موسسه فرانکلين انجام میگرفت .یعنی براي صفحهآرائی و هنري این موسسه میکرد و براي این
خدمات یک پولی میگرفت که این پول از تمام بودجۀ موسسه فرانکلين در تمام دنيا ازجمله سازمان
مرکزيشان در نيویورک که اداره کوچکی بود ،بيشتر بود .موسسه فرانکلين در ایران در دهۀ  50از
بين رفت و در دنيا هم در همان حدود تعطيل شد و اآلن دیگر وجود ندارد و در حدود  20سال فعاليت
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کرد و ازجمله کارهایش انتشار یک دائرۀالمعارف بود که اولين دائرۀالمعارفی بود که به فارسی درآمد و
شاهنامه بایسنغري را دو بار چاپ و منتشر کرد که حقيقتاً از شاهکارهاي چاپ است و آن کتابهاي
جيبی را که من عرض کردم ،یعنی آن سري کتابهاي جيبی که خود من راه انداختم ،به کمک
فرانکلين بود ،و کتابهاي درسی را سروسامان داد و مقدار زیادي کارهاي دیگر .من از سال  1340تا
سال  1345با این موسسه همکاري میکردم جز یک سال آن وسط که در هاروارد درس میخواندم.
 بنيانگزار موسسه فرانکلين چه کسی بود در ایران؟
همایون ـ شخصی بنام آقاي صنعتیزاده
 تخصص ایشان در این کار بود؟
همایون ـ نه ،آدم خيلی عالقهمندي بود به کارهاي گوناگون .آدم چند جانبهاي بود ،بااستعداد استثنائی
و به نظرش رسيده بود که این کار را باید بکند و راه انداخت و خودش هم تا حدود سال  47در آن کار
بود و بعد کنار رفت.
 در سال 1343همانطور که فرمودید ،سندیکاي خبرنگاران و نویسندگان را برپا کردید
و بنياد گذاشتيد ،هدف شما از این کار چه بود؟
همایون ـ در هدفی که داشتم یکی بهبود وضع مطبوعات ایران بود ،و یکی باال بردن سطح زندگی و
سطح حرفۀ کارکنان مطبوعات ،یعنی کارکنان تحریري مطبوعات .مطبوعات ایران در آن موقع
تشکيل میشد از دو روزنامه اصلی و دو سه مجله آبرومند و دهها و صدها روزنامه و مجله زیر
استاندارد ،یعنی زیر همه استانداردها و من تصور میکردم که با این وضع ،مطبوعات ایران نتوانند
توانست خدمتی انجام بدهند ،آن دو روزنامه اصلی هم از لحاظ حرفهاي هر دو بسيار سطح نازلی
داشتند و براي من حقيقتاً اسباب تأسف بود که در رشتهاي کار میکنم که اینقدر از نظر اخالقی و از
نظر حرفه و از نظر سياسی پائين هستند .مطبوعات بههيچوجه آبرو و اعتباري نداشت ،حتی تا سالها
بعد هم پيدا نکرد ،خود من یادم هست که وقتی دنبال منزلی میگشتم براي اجاره و هر جا میشنيدند
که من روزنامهنگار هستم ،از اجاره دادن آن آپارتمان به من خودداري میکردند تا باالخره کسانی که
مرا میشناختند ،پيدا شدند و حاضر شدند که به شخص من و نه بهعنوان روزنامهنگار ،آپارتمان را
اجاره بدهند .یک چنين وضعی بود در ایران .شاید فکر میکردم که یک سندیکا بتواند اینکار را انجام
دهد ،البته زیاد موفق نشدیم براي اینکه این سندیکا متشکل بود از کارکنان همان مطبوعات و آن
مطبوعات هم اگر میتوانستند اصالح بشوند ،قبالً اصالحشده بودند و بجاي اینکه سندیکا آن
مطبوعات را اصالح کند ،مطبوعات آن سندیکا را عمالً خراب کردند.
 سندیکاي خبرنگاران و نویسندگان با آن هدفی که به وجود آمد ،چقدر موفق بود؟
همایون ـ در یک زمينه مسلماً موفق شد و آن باال بردن سطح زندگی خبرنگاران و نویسندگان بود.
نهتنها ساعات کارشان منظم شد و از حالت هرجومرج قبلی درآمد بلکه حقوقشان خيلی باال رفت و
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درآمدشان بسيار بهبود پيدا کرد ،و از آن مهمتر عموم آنها صاحب مسکن شدند و اقداماتش را
سندیکا کرد و کمکهایی را که دولت هویدا به سندیکا کرد در این زمينه.
 شما گفتيد که مدیرعامل و نویسنده سرمقاالت و رئيس هيئت تحریرۀ آیندگان بودید،
شما چرا صاحبامتياز آیندگان نبودید؟
همایون ـ دالیل آن بيشتر شخصی بود .من ميل داشتم که صاحبامتياز آن روزنامه یکی از دوستانم
باشد ،یک دوست خيلی قدیمی و خيلی عزیز ،ولی خوب بعدها آن دوست اختالف پيدا کرد بر سر
همان روزنامه با من و خارج شد از شرکتی که ناشر روزنامه بود و من هم نخواستم جاي او را بگيرم و
یک کس دیگري بعد از او ،صاحبامتياز روزنامه شد .بههرحال من عالقه خاصی به داشتن امتياز
روزنامه نداشتم و اداره روزنامه کفایت میکرد.
 هيچوقت تقاضا کرده بودید که شما صاحبامتياز روزنامه بشوید؟
همایون ـ هيچوقت.
 یککمی خواهش میکنم صحبت بفرمائيد راجع به فعاليت احزاب مختلف ،یکزمانی
که چندین حزب و نهضت سياسی در ایران فعاليت میکردند ،یککمی راجع به آنها
صحبت بفرمائيد ،یا هر طوري که دلتان میخواهد خيلی گسترده و مقایسه اینها و
ارتباطشان با بقيه ارگانهاي مملکتی و قدرت نفوذشان در سازمانهاي مملکتی و اداره
مملکت.
همایون ـ بعد از شهریور  1320فعاليتهاي سياسی در ایران آزاد شد و مثل همه موارد آزادشده جامعۀ
نهچندان آماده که قبالً در بند بوده ،آزادي بهسرعت تبدیل به هرجومرج و بینظمی شد .در زمينۀ
فعاليتهاي حزبی ،این آزادي و هرجومرج بهصورت تشکيل صدها حزب و گروه تجلی کرد .از این
احزاب و گروهها ،آنچه مختص جوانها ،مقصودم نوجوانهاي آن دوره بود که اکثریت این سازمانها
و گروهها را هم آن نوجوانها تشکيل میدادند ،در آن موقع اهميت چندانی پيدا نکرد .بعدها که آن
جوانها بزرگتر شدند ،فعاليتهاي سياسی آنها بهصورت چند گرایش مشخص جایی در تحوالت
سياسی ایران پيدا کرد .بزرگترهاي ما در آن موقع دو حزب یا جریان سياسی مشخص تشکيل دادند
که یکی حزب توده بود که به دالیل مختلفی که عرض میکنم خيلی نيرومند شد و یکی احزاب
مختلفی که وابسته به انگلستان بودند از حزب عدالت گرفته تا حزب اراده ملی که چند سالی تا پایان
جنگ ،اختيار مملکت را در دست داشتند .در ميان اینها هم یک جنبش سياسی که هيچوقت هم
بهصورت حزب درنيامد ولی از همه سرانجام نيرومندتر شد بنام جبهه ملی وجود داشتند .حزب توده از
نظر تشکيالتی از همه احزاب دیگر موفقتر و بزرگتر شد ،هرچند هيچوقت قدرت را به دست نگرفت،
برخالف جبهه ملی که از نظر تشکيالتی از همه ضعيفتر بود ،ولی توانست قدرت را به دست بگيرد.
دالیل موفقيت حزب توده بيش از همه این بود که این حزب قبل از احزاب دیگر با مفاهيم تازه
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سياسی و اجتماعی و اقتصادي آشنایی و سرکار پيدا کرد و بهصورت مدافع و توضيحدهنده آن مسائل
درآمد .براي نسل مشتاق و تشنۀ ایرانی که هيچچيز نمیدانست و مطالب و نوشتهها و گفتههاي
رهبران و سخنگویان حزب توده برایش حقيقتاً مثل دریچهاي بود بهطرف دنياي روشن و اميدبخش.
پس حزب توده پيش از همه براي اینکه خودش را توانست نماینده ترقی و توسعه و نواندیشی جلوه
دهد ،موفق شد .دومين عامل موفقيتش تکيه بر سنت سازماندهی احزاب کمونيست دنيا بود که
هميشه موفق بودند در این زمينه و سومی ،آن کمکهاي مستقيمی بود که یک قدرت جهانی که آن
موقع نيمی از ایران را اشغال کرده بود ،یعنی شوروي به آن میداد ،چهارمی اتکا آن حزب بود به
سوابق مبارزات نيروهاي چپ در ایران از  1917و  18به اینطرف و سوابقی که هيچوقت تقریباً قطع
نشد و استفاده از حالت قهرمانی که پارهاي از رهبران این جنبش چپ در ایران پيدا کرده بودند مثل
دکتر ارانی یا حيدرعمواغلی یا رهبران اتحادیههاي کارگري اوایل دوران رضاشاه و باالخره با استفاده
از واکنش شخصی که در جامعه ایرانی نسبت به هيئت حاکمه ،اصطالحی که آن مواقع زیاد بکار
میرفت و بعداً این اصطالح کمکم متروک شد ،احساسات بسيار نامساعد و منفی که مردم ایران
نسبت به هيئت حاکمه ،بهاصطالح داشتند و به آن طبقه که صاحب مملکت بود و درواقع گرداننده
مملکت هم بود با استفاده از این احساسات نامساعد ،حزب توده توانست که موفق بشود ،ولی حزب
توده دچار یک اشکال اساسی بود ،تبعيت بدون چونوچرا از سياست شوروي که گاهی تا آنجا پيش
میرفت که افراد حزب توده با کاميونهاي سربازان روس تظاهرات میکردند که تحت حمایت
سرنيزههاي روسی بودند و فریاد میکشيدند براي دادن امتياز نفت شمال به روسها .طبيعی است که
یک چنين سياستی و یک چنين روشی بهاضافه سياستهایی که حزب توده در ماجراي آذربایجان
اتخاذ کرد ،این حزب را تبدیل به دشمن درجهیک نيروهاي ملی در ایران میکرد.
عوامل انگلستان آن احزابی را که عرض کردم تشکيل دادند ،آنها هم بهمان اندازه منفور بودند در
نظر مليون ایرانی و نماینده یک سنت سياسی بودند که آن موقع نزدیک  150سال ما به عقبافتادگی
ایران شده بود و درعينحال وابسته به یک قدرتی بودند که آن موقع دیگر قدرتی محسوب نمیشد.
در پایان جنگ دوم جهانی ،انگلستان باآنکه جزء فاتحان جنگ بود ولی از بزرگترین بازندگان جنگ
بهحساب میآمد و بهزودي حتی ایرانيان سادهپرداز دیدند که امپراتوري انگليس تبدیل شد به یک
قدرت درجه دوم ،و در ميان قدرتهاي درجه دوم ،باز یکی از درجه دومها .جبهه ملی از همه جریانات
سياسی آن موقع ایران آینده بهتري داشت ،براي اینکه نماینده طرز تفکري بود که در همه قرن
نوزدهم و قرن بيستم بر تفکر سياسی ایرانی و بر خودآگاهی سياسی ایرانی چيره بود و آن تفکر
استقاللطلبی و حفظ منافع ملت در مقابل دستاندازيهاي خارجی بود .از این نظر ،جبهه ملی وارث،
مستقيم انقالب مشروطه ایران بود و همان حيثيت بزرگ را در ميان مردم داشت و تا موقعی که پرچم
مبارزه با شرکت نفت ایران و انگليس را به دوش داشت ،از پشتيبانی اکثریت مردم برخوردار بود ،از
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جمله خود من در  30تير  1331وقتی دولت قوام روي کار آمده بود و دولت مصدق کنار گذاشته بود،
به نفع مصدق تظاهرات کردم و شاهد کشته شدن عدهاي در خيابان اکباتان بودم شخصاً ،ولی جبهه
ملی از فرصت یگانهاي که به دست آورد استفاده نکرد و بهجاي اینکه در فکر تقویت و تحکيم
مملکت در مقابل دشمنان خارجی باشد ،اجازه داد که ایران صحنه رقابت قدرتهاي خارجی بشود.
انگليسها همچنان در جنوب مشغول تحریکات در ميان عشایر شدند و آنها را مسلح میکردند ،و
روسها عوامل خودشان را توسط حزب توده در تمام مملکت میگستراندند و بيم آن میرفت که ایران
استقالل و تماميت خودش را از دست بدهد .چون جبهه ملی در آن مبارزه کامياب نشد و نتوانست که
راهحل سریعی براي موضوع نفت پيدا کند که اجازه بدهد که به کارهاي اساسیتر در مملکت بپردازند
و چون یک حالت سودائی و ابسيونی نسبت به قضيه نفت پيداشده بود که اجازه نمیداد که به هيچ
اولویت دیگري پرداخته بشود ،ازاینرو کمکم مردم از این جبهه روگردان شدند تا اینکه در  28مرداد
 1332که باز من در خيابانها بودم و اینبار بر ضد حکومت جبهه ملی تظاهرات میکردم و دیدم که
هيچکس بهدفاع از آن حکومت از خانهاش بيرون نيامد و من حقيقتاً تجربه دستاول دارم که مردم از
وضع موجود سير شده بودند و خواهان تغييرش بودند و تجربه دستاول دارم از اینکه اگر  28مرداد
روي نمیداد شاید یک ماه بعد یا کمتر حتی از یک ماه بعد ،یک کودتاي چپی کار آن حکومت را
یکسره میکرد ،حکومتی بود که دیگر هيچ قدرتی برایش نمانده بود .درهرحال این سه جریان،
سالهاي بالفاصله پس از جنگ را تحت تسلط خودشان داشتند ،ولی گرایشهاي فکري جامعه ایرانی
با بزرگتر شدن نسلی که من جزء آن بودم یعنی نسل دوره رضاشاهی از حالت ابهامی که قبالً داشت
بدر آمد و تبدیل شد به گرایش فکري بسيار مشخصی که تا انقالب اسالمی  1357ادامه داشت و این
جریانها را من میتوانم تحت چند عنوان قسمتبندي کنم ،اولين و مهمترین این گرایشها گرایشی
بود که من میتوانم به آن عنوان ناسيوناليست و ترقیخواه بدهم و این گرایشی بود که میخواست
ایران برگردد به دوران سازندگی سالهاي رضاشاهی .همانطور که گفتم ما محصول یک دورهاي
بودیم و نسبت به آن دوره فوقالعاده احساس سربلندي میکردیم و باآنکه ضربه سوم شهریور خيلی بر
ما ناگوار آمد ،ولی ما هيچوقت فراموش نکردیم که ما در یک دورهاي زاده شدیم که ایران داشت
ساخته میشد از نو ،و دست خارجی تالشهاي ملت ما را متوقف کرد و ما میخواستيم که این
تالشها از سر گرفته بشود و ما این کار را کردیم و از سال  1342توانستيم دوباره یک دوره
پانزدهساله سازندگی را به کشور بياوریم که ابعادش فوقالعاده بزرگتر از آن بود که ما در سالهاي
رضاشاهی دیده بودیم .یک گرایش فکري دیگر ،گرایش مارکسيستی بود که هرروز بر نفوذش اضافه
میشد .در طول سالها با آنکه حزب توده شکستخورده بود ،ولی گرایش مارکسيستی بامهارتی که
سخنگویان و مبلغان این گرایش نشان دادند و مارکسيسم را در نظر ایرانی بیفرهنگ و تازه آشنا شده
با این مفاهيم ،بهعنوان علم معرفی کردند .و مارکسيسم و علم یکی شد و حتی نه یک تفکر علمی
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بلکه خود علم شناخته شد و به سبب اینکه مارکسيستها هم چنان پرچمدار مبارزه در رفع تبعيضات
طبقاتی باقی ماندند و مهمترین مدافعان عدالت اجتماعی بهحساب آمدند ،توانستند مغزهاي جوانتر را
بهطور روزافزونی بهطرف خودشان جلب بکنند .البته در این ميان قدرت و حکومت بهطور روزافزونی
به دست نمایندگان آن گرایش ناسيوناليست و ترقیخواه افتاد .ولی جریان اصلی «اپوزیسيون» جریان
مارکسيستی باقی ماند و حتی بيشتر شد و جبهه ملی بیاعتبار شد و یک گروه بزرگ پيروان همچنان
داشت ،ولی هيچ وقت نتوانست یک نيروي سياسی بشود ،اما در بطن جامعه ،یک جریان نيرومند
اسالمی و مذهبی همچنان باقیمانده بود ،این جریان گاهی به سطح میآمد مثل سالهاي بعد از
جنگ جهانی ،سالهاي مبارزه براي ملی کردن نفت 15 ،خرداد  1342ولی اصوالً در زیر سطح
معمولی جامعه جریان داشت و چندان هم توجه را جلب نمیکرد و از پشتيبانی و کمک حکومت هم به
نحو روزافزونی برخوردار بود ،براي اینکه حکومت تصور میکرد که با امتياز دادن به مذهب میتواند
براي خودش مشروعيت سياسی فراهم بکند .حکومت و رژیم بجاي اینکه مشروعيت سياسی را در
مبارزه با عقبماندگی جامعه و مبارزه با نابرابريهاي آشکار و غير الزمی که در جامعه وجود داشت،
چون بعضی از نابرابريها الزامآور است ،الزم و کاریش نمیشود کرد ،ولی خيلی از نابرابريها واقعاً
الزم نيست و میشود برطرفش کرد ،بههرحال حکومت ،بجاي اینکه از این طریق در پی جلب
مشروعيت سياسی بربياید ،کوشش میکرد که امتيازهایی به گرایشهاي فکري مخالف و بيش از همه
به مذهبیها و نهچندان کم به مارکسيستها بدهد و آنها را جلب کند .ولی این دو گروه هرگز با این
امتيازها تسليم نشدند و آشتی نکردند و باالخره موجبات سقوط آن رژیم را به کمک همدیگر فراهم
کردند .بههرحال آن گرایش مذهبی هم در زیر وجود داشت .در کنار این سه گرایش اصلی جبهه ملی
را ناچارم یک گرایش فرعی بهحساب بياورم ،براي اینکه هيچوقت نتوانست پيروان زیاد و پيروان
متشکلی داشته باشد .در سالهاي بعد از ملی شدن نفت و مبارزه براي نفت ،در کنار اینها گروهها و
گرایشهاي کوچکتري وجود داشت که به یکی از اینها متمایلتر بود .مثالً یک گرایش ليبرال و
مذهبی و سوسياليست به وجود آمد که از طرفی از سنت آزاديخواهی دکترمصدق دفاعی میکرد و از
طرفی با سنت عدالت اجتماعی و سنت برابري خواهی مارکسيستها نزدیک بود و از طرفی خواهان
بازگشت به ارزشهاي اسالمی بود .کسانی مثل آلاحمد نماینده آن بودند و بسياري دیگر ،یا
مارکسيست هائی پيدا شدند که مارکسيسم را با مذهب آشتی دادند و سعی کردند که جاذبه مضاعفی
هم براي مذهبیها و هم براي مارکسيستها داشته باشند ،که اشخاصی مثل شریعتی و طالقانی و
مجاهدین خلق نمایندگان آن هستند .در داخل گرایش اولی ،یعنی ناسيوناليست و ترقیخواه هم
گروههایی و افرادي بودند که در عين اینکه قبول داشتند که 1 :ـ اولين اولویت ملی ایران مبارزه با
دستاندازيهاي همسایه شمالی و حفظ استقالل ایران در مقابل آن نفوذ است و  2ـ تمام انرژي ملی
ایران باید صرف توسعه مملکت بشود و  3ـ هيچ چارهاي نيست که جز از داخل رژیم و از داخل
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سيستم کار بکند و مملکت را سعی بکنند آنقدر توسعه دهند و پيش ببرند و چنان مقدمات اجتماعی و
اقتصادي براي مملکت فراهم کنند که بعداً بهعنوان آزاديهاي سياسی و به توسعه سياسی مملکت
رسيد ،این گروه فاصله خودشان را با آن رژیمی که با آن کار میکردند و با آن سيستمی که در داخلش
کار میکردند ،سعی میکردند حفظ بکنند .اینها معتقدان و اصالحطلبان آن دوره بودند و کسانی
بودند که معتقد بودند که مبارزه با رژیم و کار کردن از خارج سيستم ،سبب خواهد شد که نيروهاي
دشمن ایران یعنی مارکسيستها و عناصر مذهبی دست باالتر را پيدا بکنند و احتماالً تماميت ارضی
ایران هم به خطر بيفتد ،ولی میدیدند که با آنچه که در این سيستم اتفاق میافتد ،نمیتوانند
سازگاري داشته باشند و خودشان را با همه آن سيستم نمیتوانستند یکی بکنند ،یکتنشی وجود
داشت بين این گروههاي اصالحطلب و معتقد به رژیم و عناصر محافظهکارتر و کسانی که بيشتر با آن
رژیم یکی شده بودند .حزب رستاخيز که در سال  1353اعالم شد و از  54شروع بکار کرد ،نتيجه
فعاليتهاي این گروه بود .قبل از آن از نيمه دهه  30یک سيستم دوحزبی در ایران حکومت میکرد
که در واقع یکحزبی بود ،حزب ایران نوین از سال  1341عمالً صاحباختيار ماشين سياسی مملکت
شده بود و آن سيستم دوحزبی بيش از اندازه در اختيار عوامل محافظهکار درآمده بود و این
اصالحطلبان داخل سيستم سعی کردند که تسلط بسيار سخت و متحجر شده نظام دوحزبی و
فیالواقع یکحزبی یعنی نظام مسلط حزبی ایران نوین را در هم بشکنند و در اینجا حزب رستاخيز
راهحلی بود که به نظرشان رسيد و عمومشان پيوستند به حزب رستاخيز ،ولی این حزب با آنکه از
طرف خود شاه اعالمشده بود و خود شاه رهبریش را بر عهده داشت ،بهزودي بدگمانی و ناراحتی شاه
را برانگيخت و بهطور سيستماتيک درصدد تضعيف این حزب برآمد ،بهطوري که در عرض سه سال
فعاليت این حزب ،چهار بار دبير کلی حزب تغيير کرد و هيچوقت این حزب نتوانست یک تشکيالتی و
یکجهتی پيدا بکند .این روزها خيلی معمول است از حزب رستاخيزي و این حرفها صحبت بکنند،
ولی این حزب فقط سه سال در جامعه ایرانی فعاليت کرد ،در صحنه سياست ایران و یک مجلس
بيشتر نداشت و آن مجلس یکی از بهترین مجالسی بود که در آن سالها داشتيم و هيچکس توجه
نمی کند که این حزب رستاخيز جانشين چه نظام حزبی شد .بهر حال گرایش فکري ناسيوناليست و
ترقیخواه در داخل خودش دو تا شاخه اصلی داشت ،یکی شاخه محافظهکار بود که رويهمرفته با
فساد حکومتی و با ناکارایی حکومتی یکی شناخته شد ،در طول سالها ،و یکی گرایش اصالحطلب و
معتقد بود که خيلی کم فرصت پيدا کرد که نظریات خودش را در مملکت اعمال بکند و وقتی هم که
سرانجام روي کار آمد که دیگر چيزي از رژیم نمانده بود .این بهطور کلی تصویري بود از گرایشهاي
سياسی و احزابی که در آن سالها فعاليت میکردند.
 احزاب کوچکتر و جنبشهاي کوچکتري هم بودند ،مثل پانایرانيست که بهنظر
میرسد که هيچوقت گروه زیادي را نتوانستند جمع کنند ،آیا اشـکالـی در اهداف اینها
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بود یا اولویتها را تشخيص نمیتوانستند بدهند؟
همایون ـ انگليسیها یک اصطالحی دارند بنام «لوناتيک فرینج» در این جمله «لوناتيک فرینج»،
فرینج آن حاشيه است و لوناتيک آنهم ترجمه خيلی خوبی و خوشآیندي ندارد ،بهر صورت اینگونه
احزاب لوناتيک فرینج سياست ایران بودند .اینها هدفهایی را تعقيب میکردند که نه اولویت داشت
براي جامعه ایرانی ،مثالً بازآوردن افغانستان و قفقاز و پاکستان به یک امپراتوري بنام فالت ایران زیر
یک پرچم که حقيقتاً جزء اولویتهاي سياسی نسل ما نبود و ما گرفتاريهاي خيلی محسوستر و
فوريتري داشتيم ،روشهاي آنها هم روشهاي درستی نبود و خالی از فرصتطلبی نبودند ،این
است که هيچوقت شانسی پيدا نکردند .احزاب کوچکتر در هر گرایشی ،چه گرایش چپ وجود دارد،
ولی اینها از جریان اصلی جامعه ایرانی برکنار بودند.
 اگر بهطور خيلی ساده بخواهيم دمکراسی را مشارکت مردم در امور سياسی اجتماعی
کشورشان تعریف کنيم ،خيلی ساده ،تا چه حد احزابی که در ایران به وجود آمدند،
توانستند مشارکت واقعی و قلبی مردم را به خودشان جلب کنند؟
همایون ـ اگر معيار ما صرفاً مشارکت باشد ،حزب توده براي مدتی توانست گروههاي بسيار بزرگی را
وارد صحنه سياسی بکند .جبهه ملی براي مدتی این کار را به نحو بیسابقه در تاریخ ایران انجام داد و
حزب رستاخيز در نخستين ماههاي فعاليتش مظهري بود از این مشارکت .ولی ما هيچوقت در یک
دوره طوالنی و بهطور مداوم شاهد چنين مشارکتی نبودیم ،البته در دوران زندگی من.
 با یک نظر سطحی و گذرا بازهم به کشورهاي اسالمی در حال توسعه ،میبينيم که
دمکراسی به آن مفهومی که در غرب هست ،گاهی اوقات دولتهاي این ممالک در
حال رشد اسالمی شرق دنيا هم آن را الگو براي خودشان میخواهند بگيرند ،با توجه
به اینکه احکام و شرع اسالمی خودش همهچيز را از ابتدا مشخص کرده و براي هر
کاري قانونی دارد و شریعت حاکم بر تمام زندگی روزمره مردم است از ابتداي حيات تا
موت ،چطور میشود اینها را باهم تطبيق داد و چطور میشود بر مبناي اینها یک
حيات سياسی سازنده بپا کرد؟
همایون ـ تجربه کشور ما نشان داده است که این کار غيرممکن است .مذهب اگر یک امر فردي و
شخصی شناخته بشود ،بهعنوان رابطه انسان با یک مبدائی ،هيچ مسئله نيست ،ولی هر مذهبی ،اسالم
مستثنی نيست ،با آنکه اسالم از نظر دعوي سياسی و اسالم شيعی بخصوص از نظر دعوي
سياسیاش ،اآلن در ميان مذاهب وضع استثنائی دارد .چون همه مذاهب قبالً این مراحل را طی
کرده اند و اسالم هنوز حفظ کرده ،ولی هر مذهبی اگر بخواهد مسائل روزانه زندگی خصوصی و زندگی
عمومی افراد را و جامعه را زیر ضوابط خودش بياورد ،با یک تضاد اجتنابناپذیر روبرو میشود که یا
جامعه را از بين میبرد ،یا مذهب را ،و یا هر دو را ،علتش هم بسيار ساده است و علتش این است که

پاسخ از بلنداي نظر و سياست

29

زندگی انسان و زندگی اجتماعات تابع هيچ قانون و هيچ اصل هميشگی و تغييرناپذیر نمیتواند باشد،
زیرا زندگی بسيار متغير است و تغييرهایی که در زندگی وجود دارند و در جامعه وجود دارند قابل شماره
و اندازهگيري نيستند ،چه رسد به پيشبينی و شما وقتی بخواهيد یک سلسله اصول را حاکم قرار
بدهيد ،آنهم اصولی را که هرگز تغيير نخواهد کرد ،و یک اشخاصی را مجري آن اصول قرار بدهيد با
فرض بر این که آن اشخاص هرگز اشتباه نخواهند کرد و هرگز مرتکب جنایت نخواهند شد و حق
مردم را از اینکه اصول و یا مجریان آن اصول را بتوانند تغيير بدهند از آنها بگيرند ،این ناگزیر با سير
دائمی تغيير و پيشرفت ،به یک تضادي خواهد افتاد که درنتيجه همانطور که عرض کردم چيزي از
یکی یا از آن دیگر و یا از هر دو باقی نخواهد ماند .بخصوص که اسالم به صورتی که در جامعه ما
تعليم داده شده و اصرار ورزیده شده که همان صورت حفظ بشود ،در طول قرنها ،بههيچوجه با
مقتضيات زندگی نيمه دوم و اواخر قرن بيستم سازگار نيست .جامعههاي اسالمی ممکن است که
بتوانند با پيدا کردن کالهشرعی و با ظاهرسازيها ،هم اسالمی بمانند و هم ،خودشان را بهپاي
کشورهاي پيشرفته برسانند که این هم بسيار کار دشواري است .ولی با وفاداري صد در صد به اصولی
که قرنهاست از وضع آن اصول میگذرد و با اصرار ورزیدن به اجراي قواعدي که بسياري از آنها
هم مبناي الهی ندارند و ساخته ذهن افرادي هستند که چند سال پيش ،یا چند ده سال پيش زندگی
میکردند ،یا حاال دارند زندگی می کنند و با اصرار ورزیدن بر اجراي چنين اصول و قواعدي ،ناگزیر از
سير پيشرفت بازمیمانند .دنيا بهجایی رسيده که نهتنها ایران بلکه همه دنيا که اگر ما حداکثر
انعطافپذیري را نداشته باشيم ،محکوم به فنا هستيم .دنيا رو به انفجار بیسابقه جمعيت میرود،
هيچوقت ما نمی دانستيم چه ابعادي دارد و چه عواقبی دارد .دنيا رو به پایان یافتن منابع طبيعی
میرود ،دنيا از عهده تربيت کردن و آموزش دادن این تودههاي بیشماري که همهجا جمع شدهاند
برنمیآید .تضادهاي سياسی و اقتصادي از هر زمان دیگري در تاریخ بشر بيشتر است .ابزار انهدام و
ویرانی به حدودي رسيده که هيچوقت قابلتصور نبوده ،چنين دنيایی را نمیشود اختيارش را داد به
دست کسانی که تمام سرمایه آنها چهار یا پنج جلد کتاب است و تمام جهانبينی آنها پنجاه سال
تاریخ یکقسمتی از دنيا را در برمیگيرد .عرض کردم در مورد ایران بخصوص ،اسالم اگر بهصورت
یک باور شخصی تلقی بشود یعنی کاري که یک فرد در خانه خودش و در ضمير خودش و در وجدان
خودش میکند ،هيچ مشکلی به وجود نخواهد آورد ،ولی اسالم اگر عبارت است از اینکه براي هر
امري باید از یک شخصی بنام مال یا آخوند یا آیتاهلل یا حجتاالسالم اجازه گرفت و هر قانونی را به
تصویب او رساند ،و اگر کسی هرروز پنج رکعت نماز نخواند و هرسال یک ماه روزه نگرفت ،با او،
همغذا و همصحبت نشد و او را فردي مساوي با خود تلقی نکرد ،و اگر اسالم عبارت از این باشد که
ایر انی ،اول مسلمان است و بعد ایرانی است ،و فقط مسلمان ایرانی است و غيرمسلمان ایرانی درجهدو
است ،اگر حتی در مسلمانی موضوع شيعه و سنی پيش آمد ،یعنی اول شيعه ایرانی ،بعد مسلمان
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ایرانی ،بعد عناصر دیگر غير شيعه مسلمان یا غيرمسلمان ایرانی ،ایرانی محسوب گردند در این صورت
ما از عهده داشتن یک ملت ،ساختن یک ملت ،برنخواهيم آمد و یک کشور نخواهيم داشت و کشور
نخواهد توانست موجودیت خودش را در این دنيا حفظ بکند .من این تضاد را همانطور که عرض
کردم از اولين سالهاي زندگانيم حس کردم ،بسيار دشوار است براي مردمی که پانصد سال مغزشان
را شستهاند با باور داشتن به معجزات یا امور خارقالعاده و با خوارق عادات ،با مسائل غيرقابل توضيح
با جزم با اینکه باید یکچيزي را قبول کرد و به آن ایمان آورد و نسبت به آن تردید نکرد و هر شکی
کفر است و کفر ،جزایش کشتن است ،با این طرز تفکر ،ما یک جامعه امروز که سهل است ،جامعه
 1400سال پيش را هم نمیتوانيم بسازیم .ما  1300سال پيش هم که اسالم به کشورمان آمد،
نتوانستيم هيچ مسئله خودمان را حل بکنيم و یک جامعه آزاد و یک کشور آباد و دور از ظلم و دور از
تجاوز داشته باشيم و بسازیم .مسائل سياسی ،مسائلی است که باید به استدالل گذاشته بشود و باید
دربارهاش امکان تردید و شک وجود داشته باشد و همانطور که شما فرمودید باید مسئله مشارکت
مردم در بين باشد ،زیرا نمیشود از سوئی به یک ملت معتقد بود ،و از سوئی افراد آن ملت را صغير
دانست و محکوم به تقليد کرد .متأسفانه اسالم به صورتی که در ایران تبليغ شده و شناسانده شده،
یک دین تقليدي است و باید شخص مقلد باشد .یک عده آدم بنام مجتهد ،همهکارهاند و صاحبنظرند
و بقيه مردم در حکم صغار و محجورین هستند که متأسفانه حتی نوشتهشده این مطلب ،بقيه
کشورهاي اسالمی هم این مشکل را تجربه کردهاند ،چنانکه قبل از آنها کشورهاي مسيحی تجربه
کرده بودند زیرا آنچه که بر ایران میگذرد بههيچوجه تازه نيست .ما در تاریخ اروپا به چنين مواردي
بسيار برمیخوریم ،چندصد سال طول کشيد تا مبارزه کليسا و دولت ،سرانجام به نفع دولت فيصله پيدا
کرد و جوامع اروپائی توانستند خودشان را در قرن هيجدهم باالخره از قيدوبندها که مذهب بر
دستوپایشان گذاشته بود آزاد بکنند و مکتب فکري انسانگرائی یا اومانيسم باالخره توانست اذهان را
باز بکند براي پذیرفتن مفاهيم تازه فلسفی و علمی و درنتيجه سياسی ،در جامعه ایرانی این کار
متأسفانه بهصورت منظم و مداومی انجام نگرفت به سبب اینکه ما هيچوقت از مداخالت خارجی آزاد
نبودیم ولی خوب انقالب اسالمی با تجربهاي که نصيب ملت ما کرده ،تجربهاي است که حقيقتاً
ارزش آن را نمیشود اندازه گرفت و زمينهاي فراهم کرده که این مسئله را ما یکبار براي هميشه حل
بکنيم و مذهب را ببریم در جایی که متعلق به آنجا است یعنی ضمير و وجدانيات فردي.
 آقاي همایون آیا این مسائلی که شما مطرح کردید مکاشفه تازهاي است که بعد از
انقالب رخ داده یا قبالً هم رهبري ایران به این مسائل آگاه بود .اگر بود ،چه کوششی
براي آموزش و آگاهی توده مردم به عمل آورد؟
همایون ـ تا آنجا که مربوط به خود من میشود ،بههيچوجه مکاشفه تازهاي نيست و همانطور که
عرض کردم از آغاز زندگی دچار این مسئله شدم .در  15سالگی براي خودم الاقل ،قضيه را به صورتی
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حل کردم که دیگر هيچوقت باورهاي مذهبی دست و پاي مرا در اندیشيدن به مسائل سياسی و
اجتماعی نگرفت .براي رهبري سياسی ایران شاید موضوع به این روشنی نمیتوانست مطرح بشود
براي آنکه مالحظات و مقتضيات سياسی روز هميشه دستوبال رهبري سياسی را میگرفته است .در
تاریخ ایران براي اولين بار در دوره نادرشاه بود که معارضه جدي ميان دولت و مذهب پيش آمد که
حتی غير از تجربهاي که ما در زمان ساسانيان داشتيم که آن یک بحث دیگر است ولی در تاریخ
اخيرتر ما ،نادرشاه به اینجا رسيد که یا باید یک قدرت سياسی بر مملکت حکومت کند و تکليف
سياست خارجی و سياستهاي داخلی ،بخصوص سياستهاي خارجيش را که براي آن موقع ایران در
درجه اول اهميت بود ،روشن بکند و یا مذهب باید این کار را بکند .ایران در دوران صفوي به علت
افراط در تشيع و پروبال دادن به گرایشهاي افراطی در ميان روحانيون شيعی ،خودش را محکوم به
یک سياست خارجی کرده بود که نتيجهاش جنگ مداوم با همسایگان سنی مذهب ایران بود و تحليل
رفتن نيروي زندگی ملت ،ولی نادرشاه با آنکه فاتح همه آن جنگها بود این روشنبينی را داشت که
ایران باید خودش را از این جنگ پایانناپذیر ایدئولوژي و مذهبی یعنی جنگی که آن موقع بيش از
 200سال از آن میگذشت و شاید  230سال و  240سال از دوران این جنگ هميشگی میگذشت،
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
مذهب سنی ،که شانس خيلی زیادي هم براي موفقيت داشت ،به همين منظور بود که ایران و
همسایگان سنی آن و بخصوص عثمانی دست از این جنگهاي بيهوده که هر دوي آنها را باالخره
قربانی استعمار اروپائیها کرده بردارند .این خيلی خيلی نکته مهمی است که مذهب نقش فوقالعاده
مستقيمی در تسلط اروپائیها به ایران داشته و برخالف ميل رهبران مذهبی ،سياستهاي آنها بود
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
مستقيماً زیر تسلط نيروهاي غير اسالمی و مسيحی در بياید .حاال این بحث دیگري دارد .بههرحال
نادرشاه اولبار این کار را کرد که شکست خورد .بعد در دوران رضاشاه باز این مسئله دوباره مطرح شد
رضاشاه نه صرفاً به دالیل سياست خارجی که آن موقع دیگر چندان اهميتی نداشت بلکه به سبب
ضرورتهاي بازسازي یک جامعه از صفر ،متوجه شد که یا باید سياستهاي مملکت را مالها تعيين
بکنند یا دولت .مالها قبالً این کار را کرده بودند ،یعنی از طریق دولت سياستهاي خودشان را اعمال
کرده بودند و نتيجهاش ایرانی بود که ما در سال  1291داشتيم که من ضرورتی نمیبينم که جزئيات
آن را اینجا مطرح بکنم و یک «آلترناتيو» و یک راهحل جانشين هم بيشتر وجود نداشت ،بدین معنی
که این بار دولت این کار را در دست بگيرد و رضاشاه این کار را کرد و با خشونت هم کرد و راهی هم
جز خشونت نداشت و تا وقتیکه او بر سرکار بود ،ایران حقيقتاً یک مسير ترقی و توسعه را پيمود که
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هرگز قبالً نپيموده بود تا قرنهاي پيش از آن .در دوره محمدرضاشاه چنان ارادهاي مثل اراده رضاشاه
وجود نداشت .محمدرضاشاه هنگامی به سلطنت رسيد که نيروهاي انگلستان و شوروي کشور را اشغال
کرده بودند و با موافقت آنها بود که توانست سلطنت را به دست بياورد و انگليسها با اکراه به
سلطنت او رضایت دادند و تا پایان زندگانيش ،محمدرضاشاه زیر سایه قدرت انگلستان زندگی کرد.
هيچ وقت در اعماق ضمير خودش از هر هراسی که از انگلستان داشت آزاد نشد و انگلستان براي
محمدرضاشاه شرکت نفت بود و روحانيون بودند و قبایل یعنی معتقد بود ،که درست هم بود ،که
انگلستان نفوذ خود را در ایران از این سه مجرا و مسير هدایت میکند عالوه بر این محمدرضاشاه
اعتقادات مذهبی خاصی داشت که بههرحال در سياستهایش تأثير میکرد ،درنتيجه سياستهاي
محمدرضاشاه آميختهاي بود از مبارزه بانفوذ رهبران مذهبی و جلب آنها و کمک به آنها و امتياز
دادن به آنها ،مثل بيشتر سياستهایش .محمدرضاشاه یک خط مستقيم مشخص را نمیرفت و سعی
میکرد که در جهتهاي مختلفی و گاه متضادي عمل بکند .ولی در این تردید نيست که
محمدرضاشاه کامالً مثل پدرش و کامالً مثل گرایش سياسی مسلط بر آن دوره تاریخ ایران ،معتقد بود
که اختيار تعيين سياستها و سياست گزاريها باید با دولت باشد و نه با رهبران مذهبی و معتقد بود
که احکام اسالمی باید به قلمرو زندگی شخصی محدود بشود و تمام کوششهایی که کرد در این
جهت بود که از ایران یک جامعه الئيک یعنی غيرمذهبی بسازد و اگر روزگار به او فرصت داده بود،
این فراگرد را تا پایان دنبال میکرد.
 اینکه فرمودید مبارزه با مالیان و رهبران مذهبی ،اینها که گروه خاصی هستند ،ولی
براي مردم چهکار شد .یعنی آگاهی و آموزش مردم ،زیرا آنها هستند که باید تصميم
نهائی را بگيرند .آموزش اینها چه صورتی داشت؟
همایون ـ آموزش مردم چه در دوره رضاشاه و چه در دوره محمدرضاشاه از اولویتهاي رهبري
سياسی مملکت بود .ولی به سبب محدود بودن منابع و به سبب وارونه بودن اولویتها ،بخصوص در
دوره محمدرضاشاه ،کوشش کافی و الزم در این زمينه نشد .این آموزش در مورد مردم که درباره آن
صحبت می کنيد ،دو جنبه دارد ،یکی آن آموزش رسمی است که اميد رهبري سياسی این بود که با آن
آموزش رسمی چنان آگاهی و روشنبينی به افراد مردم داده خواهد شد که خودشان را از تبعيت
رهبران مذهبی آزاد بکنند و در مسائل جامعه و در مسائل وجدانی و مذهبی قضاوت مستقل پيدا بکنند.
ولی ما یک آموزش دیگر در جامعه داریم ،یک آموزش غيررسمی که خيلی هم مؤثر است ،یک
آموزش احساساتی و بهاصطالح آن رمان مشهور فلولر «ادوکاسيون سانتيمانتال» که این آموزش در
دست روضهخوانان و وعاظ و مالیان است بهصورت مجالس روضه و قران خواندن و اجتماع در
تکيهها و مهدیهها و حسينيهها بخصوص در ماههاي رمضان و محرم و شرکت در مجالس عزاداري و
در دستههاي عزاداري انجام میگيرد که این نوع آموزش که در دوره رضاشاه خيلی خيلی محدود شده
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بود ،پس از رضاشاه بسيار رونق پيدا کرد و دستگاه حکومتی خودش مشوق این آموزش شد و دربار
سلطنتی هرسال مراسم عزاداري را به نحو باشکوهتري انجام میداد و تلویزیون دولتی هرسال این
مراسم را در شهرهاي مختلف با تفصيل بيشتري پخش میکرد و رادیو و ایستگاههاي تلویزیونی و
مطبوعات برنامههاي مذهبی هرچه بيشتري داشتند .حوزههاي علمی بهاصطالح علمی مملکت هم ،در
همه این سال ها با منابع خيلی بيشتر و روزافزون به کار آموزشی خودشان سرگرم بودند .در نتيجه ما از
یکطرف به یک قشرهایی البته قشرهاي هرچه بيشتري از جامعه خودمان آموزش رسمی میدادیم
ولی از طرف دیگر به عموم افراد جامعه آن آموزش احساساتی را عرضه میداشتيم که زمينه اصلی
ذهنيات آنها را میساخت به درجهاي که شما بهزحمت میتوانستيد یک ایرانی درسخوانده حتی اروپا
و آمریکا رفته و بهکلی غربی شده را پيدا کنيد که بازهم حاجت نخواهد و سفره نيندازد و حرز به
گردنش آویزان نکند و نذر نکند و امثال اینها ،حاال بقيه اعتقاداتشان بجاي خود .پس فایدهاي ندارد
آن آموزش که ما از آن صحبت میکنيم و تا وقتی چنين زمينه ذهنی وجود دارد ،آن آموزش بهجایی
نخواهد رسيد .رهبري سياسی ایران همانطور که عرض کردم در تردید خودش و در ترسی که از
قدرت انگليسها در ميان مالیان داشت و در تزلزلی که همه سياستهایش را مشخص میکرد و در
تردیدي که نسبت به مشروعيت سياسی خود داشت بخصوص از  28مرداد به بعد ،به دست خودش
عمالً گور خودش را کند و یک سياستی را در مورد رهبران مذهبی پيش گرفت که نه آنها را بهکلی
بهطرف خودش آورد که امکان نمیداشت ،چون رهبران مذهبی به هيچچيز کمتر از اجرا کامل قوانين
اسالمی ،آن طوري که خودشان تعبير میکردند ،راضی نمیشدند ،و نه قدرت آنها را طوري خنثی
کرد و در هم شکست که نتوانند مدعيان اصلی سياسی شوند .ما در طول سالهاي بعد از  28مرداد
 1332بخصوص بدترین دو دنيا را داشتهایم ،هم بيشترین دشمنی رهبران مذهبی را نسبت به رژیم
جلب میکردیم و هم بيشترین کارهاي آنها به دست خودمان انجام میدادیم.
 این وحشتی را که شما از آن ذکر میکنيد که در رهبري کشور وجود داشت از
انگليسها ،از آمریکائیها هم وجود داشت؟
همایون ـ نه ،تا سالهاي دراز از آمریکا هيچ ترسی نبود ،تا سال  ،1960در سال  1960حزب دمکرات
آمریکا قدرت را به دست گرفت و کِندي روي کار آمد که بههيچوجه نظر خوشی نسبت به رژیم
سلطنتی ایران نداشت و رژیم سلطنتی ایران آن موقع رژیمی بود که چه در داخل ایران و چه در خارج
ایران بهعنوان یک رژیم بسيار محافظهکار یا ناتوان و یا بیميل به انجام اصالحات اجتماعی و سياسی
و دچار فساد و انحطاط شناختهشده بود و رژیم ایران خودش را در آن موقع درخطر شدیدي احساس
کرد بخصوص که دولت کِندي رسماً رژیم ویتنام جنوبی را ترتيباتی داد که ساقط شد و این خطر براي
رژیم ایران هم پيش آمد ،ولی بعد از کِندي البته ترس کاهش پيدا کرد .در سالهاي نيکسون و فورد
بسيار روابط ایران و آمریکا خوب بود و آن وحشت کاهش پيدا کرد ،ولی از  1960به بعد اصوالً در
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ذهن رهبري سياسی ایران نسبت به آمریکا یک مالحظات تازه پيدا شد و آمریکا بهعنوان یک عامل
غيرقا بل اعتماد وارد محاسبات رهبري سياسی ایران شد .به سبب اینکه جناح ليبرال و دمکرات
سياست آمریکا بههرحال فاصلهاش را با رژیم ایران حفظ کرد و در مطبوعات و رسانههاي آمریکا
انتقادات از ایران گاه بیگاه شروع میشد و این در ته دل رهبري سياسی ایران هميشه یک خلجانی
توليد میکرد .در مورد انگليسها ،با آنکه قدرت جهانی انگليس بسيار کاهش پيداکرده بود ،ولی
رهبري سياسی معتقد بود که هنوز قشرهاي سنتی جامعه ایرانی مثل رهبران مذهبی و عشایر زیر نفوذ
انگلستان هستند و رهبري سياسی ایران هم در این پندار بهاصطالح ،که انگلستان در ایران داراي یک
اقتدار غيرقابل اندازهگيري است سهيم بود .واقعيات قدرت انگليس در خارج از ایران ،بههيچوجه
تغييري در تصویر انگلستان بهعنوان یک عامل اصلی در سياستهاي ایران نداده بود ،به این ترتيب
باگذشت سالها در ذهن شاه ایران یک عامل وجود داشت ،یعنی انگلستانی که هميشه مترصد است
که منافع خودش را به هر قيمت در ایران حفظ بکند و به دست بياورد و یک آمریکائی که جناح ليبرال
و دمکرات سياستهایش اساساً مخالف رژیم سلطنتی ایران است یا مخالف سياستهاي رژیم ایران
است .ازاینرو یک چنين محاسبهاي در ذهن شاه هميشه وجود داشت .شوروي البته هم چنان هميشه
خطر اصلی بود و مقدار زیادي از انرژي و وقت سياست ایران در طول سالهاي بعد از  28مرداد صرف
حل مسئله شوروي شد و باید اذعان کرد که بهطور درخشانی حقيقتاً این مسئله براي ایران در آن
سالها حل شد و بخصوص از سال  1329به بعد با اعالم ایران بر اینکه هرگز پایگاهی براي حمله به
شوروي و براي موشکهاي آمریکائی نخواهد شد ،روابط ایران و شوروي بسيار بهبود پيدا کرد،
بهطوري که از آن به بعد تا  1357حقيقتاً براي اولين بار پس از مدتها شوروي خطر آشکار براي
ایران نبود و آنچه به نظر شاه خطر براي ایران محسوب میشد ،از ناحيه کشورهایی بود که با شوروي
روابطی داشتند مثل عراق و یمن جنوبی و افغانستان بعد از کودتا .اما بههيچوجه این مخاطرات شبيه
کابوسی که خود شاه را تا  1332و یا پدرش را یعنی رضاشاه را تا سال  1320زیر تسلط داشت ،نبود.
 تا چه حد این وحشت و مالحظاتی که نفوذ انگليس یا آمریکا درصحنه سياست داخلی
ایران بهوجود آورده بود مؤثر بود .فرض بفرمائيد در تعيين نخستوزیر یا مقامات دیگر
کشور؟
همایون ـ شاه بسيار دقيق بود در این مسئله که چه کسانی ،چه ارتباطاتی با خارجیها دارند ،یعنی با
انگليس و آمریکا .آن کسانی که با شوروي ارتباط داشتند که از نظرش بهکلی مردود بودند و بسيار در
آن مورد حساس بود و اجازه نمیداد که پاي چنان عناصري باز بشود به حکومت ایران .اما در مورد
کسانی که با آمریکا و انگليس مربوط بودند رفتار خيلی متناقضی داشت ،از طرفی نمیپسندید ارتباط
مقامات باالي مملکتی را با دولتهاي خارجی و ميل داشت که هر ارتباطی با قدرتهاي خارجی
انگليس و آمریکا ،از طریق شخص خودش باشد .طبيعی هم بود زیرا نگران طرحها و نقشههاي
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قدرتهاي بزرگ درباره ایران بود و به خودش اطمينان داشت که ایران را نمیخواهد تحت تسلط
دیگران قرار بدهد ،اما از طرف دیگر به دليل وحشتی که از انگليس و بعداً از آمریکا پيداکرده بود ميل
داشت که اعتماد این قدرت ها نسبت به خودش باقی بماند و این کار را از طریق روي کار آوردن
کسانی میکرد که شهرت داشتند ،یا او میدانست که با یکی از این دو قدرت روابط نزدیکتري دارند.
بيشتر نخستوزیران شاه کسانی بودند که مورد مخالفت انگليسها و آمریکائیها نبودند .کسی که
بيش از همه در دوران شاه در مقام نخستوزیري بود ،یعنی هویدا از این استعداد برخوردار بود که
توانسته بود شاه را متقاعد کند که با هيچکدام از این کشورها ارتباط خاصی ندارد و حقيقتاً هم نداشت
و توانسته بود این اطمينان را به شاه بدهد که خود او هست که کانالهاي ارتباط ایران را با کشورهاي
خارجی کنترل میکند ،باز همانطور که عرض کردم این از نظر شاه بسيار طبيعی بود ،براي اینکه
ایران در موقعيتی نبود که بتواند از ارتباط با کشورهاي بزرگ غرب بینياز باشد .موقعيت خاص ایران
که لعنت تاریخ ایران است ،یعنی همسایگی با شوروي ،ایران را مجبور میکرد که پشتيبانانی در خارج
و در کشورهاي غرب براي خودش پيدا بکند و شاه بهحق خودش را صالحترین کسی میدانست که
سرنوشت این ارتباطات را به دست داشته باشد و هویدا میتوانست به شاه چنين اطمينانی بدهد و
حقيقتاً هم تا آنجا که من آشنا هستم و وارد هستم این وضع را حفظ کرد تا روز آخر و مستقالً هيچ
ارتباط خارجی نداشت .بقيه نخستوزیران شاه یا کسانی بودند که در ذهن مردم متمایل به انگليس
بودند یا متمایل به آمریکا بودند .دولتی که خود من در آن کار میکردم در خارج بيشتر مشهور بود به
اینکه با آمریکائیها نزدیک است و علتش این بود که از نخستوزیر تا بسياري از وزیران از کسانی
بودند که تحصيالتی در آمریکا داشتند ،یا با سازمانهاي آمریکائی کار کردند .ولی تا آن جایی که به
سياستهاي کشور مربوط میشود ،دولتی که ما در آن کار میکردیم هيچ تفاوتی با دولتهاي قبلی
نداشت ،براي اینکه سياست خارجی ایران را شاه تعيين میکرد و در سياستهاي داخلی هم تا سطح
موضوعات درجه سه و چهار را خود شاه تصميم میگرفت و در نتيجه مسئلهاي نبود ،با این وصف
نمیشود انکار کرد که شاه در تعيين نخستوزیران این محاسبات را در نظر میگرفت که چه
نخستوزیري کمتر مورد مخالفت یا بيشتر مورد موافقت کدام کشور بزرگ خارجی است.
 فعاليتهاي زندگی شما تا زمانی که به وزارت اطالعات و جهانگردي رسيدید براي من
اینطور معلوم است که شما تجربه چندانی در دیوانساالري نداشتيد ،چطور این کار را
قبول کردید؟
همایون ـ وزارت دو قسمت دارد ،یک قسمت کار سياسی آن است و یک قسمت کار اداري آن .یک
قسمت سياستگزاري است و یک قسمت اداره امور روزانه .وزارتخانهها چون هم سازمانهاي مستقر
و بزرگی هستند در هر کشوري مسئله چندانی از نظر اداره امور روزانه ندارند .یک وزارتخانه تجربه و
ساخت مناسبی دارد براي اینکه کارهاي خودش را بکند و مستقل از وزیرش هم وظائفش را انجام
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بدهد .نقش وزیر در وزارتخانه بيشتر سياسی است ،یعنی سياستگزاري و تصميمگيري از نظر
استراتژي و سوابق زندگی من به من اجازه میداد که این کار را قبول کنم ،چون در رشته من بود و
من تصور میکردم که آگاهی الزم را در آن کار دارم ،عالوه براین وزارت یک مقام سياسی مستقل از
وزارتخانه است .وزارت قسمتی است یعنی یک وزیر جزئی است از یک کلی که راجع به مملکت
تصميم میگيرد و در آن زمينه هم تجربه سياسی و روزنامهنگاري من به من این اجازه را داده بود که
راجع به امور مختلف مملکت نظرهایی داشته باشم و نظرهایم را اعمال بکنم ،عالوه بر همه اینها
آنچه سبب شد من این سمت را بپذیریم و این پيشنهاد را بپذیرم ،چون من دنبال این کار نبودم و به
من پيشنهاد شد این بود که من از کيفيت حکومت در ایران هيچوقت راضی نبودم و در فعاليتهاي
روزنامهنگاریم از منتقدین هميشگی دستگاه حکومت ایران بودم ،هم درباره پرسنل ایراد داشتم که
سالها بخصوص در دوره هویدا خيلی بیتوجهی در مورد انتخاب همکاران به عمل میآمد و بيک
صورت سرسري قضيه برگزار می شد .من کمتر احساس کردم که اهميت وجود اشخاص یا نبودن
اشخاص در یک جایی مورد توجه است .خالصه ،هم به پرسنل ایراد داشتم و هم به سياستها ایراد
داشتم و منطقم در زندگی این بود که :یک ،باید همانطوري که عرض کردم در داخل سيستم عمل
کرد و از خارج سيستم خودکشی ملی است و گمان میکنم که حوادث صحت این نظر را ثابت کرده،
دوم اینکه من دستگاه حکومتی ایران را مانند میکردم به یک ترازو که در یک کفه آن آدمهاي
نامناسب جمع شدهاند و این کفه خيلی سنگين است ،و در یک کفه آن آدمهاي مناسب که سبک
است و معتقد بودم که هرچه از کفه اولی برداشته بشود و به کفه دوم افزوده بشود ،به سود مملکت
است ،در نتيجه بههيچوجه معتقد نبودم که اشخاص باید کنار بنشينند و فقط انتقاد کنند .به تمام
منتقدین و همفکران خودم میگفتم که باید بروند و مقامات را به دست بياورند ،نه از جهت جاهطلبی
شخصی ،بلکه از این جهت که با به دست آوردن آن مقامات است که میتوانند کيفيت حکومت را در
ایران بهبود ببخشند و این بود که این سمت را پذیرفتم.
 آیا قبل از این هم به شما پيشنهادشده بود که وزارت وزارتخانهاي قبول بکنيد؟
همایون ـ در دوره هویدا ،یکبار او به من پيشنهاد وزارت اطالعات و جهانگردي را کرد که من
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
نمیداد .زیرا روزنامه آیندگان تا سالهاي آخري که من آن را اداره میکردم از لحاظ اقتصادي داراي
مشکالت فوقالعاده بود و با زحمت روزنامه را میگرداندم و حيفم میآمد که روزنامه را ول بکنم البته
وقتی من روزنامه را در سال  1356رها کردم ،دیگر سرپاي خودش کامالً ایستاده بود و وامهاي
خودش را داده بود و چاپخانه آن و همهچيز دیگر روبهراه بود و راحت از آن جدا شدم .در اواخر دولت
هویدا ،ایشان در نظر داشت که کابينهاش را ترميم کند و عدهاي از کسانی را که در دولت بعدي وارد
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کابينه شدند ،او میخواست آنها را دعوت بکند به کابينه و از جمله میخواست که به من وزارت
مسکن و شهرسازي را بدهد و به من گفت که خيال میکند براي این کار خيلی شایستگی دارم،
نمی دانم به چه دليل ،و شاید به دليل مقاالتی که من در آیندگان نوشته بودم ولی فرصت انجام آن
فکر پيش نيامد.
 براي پایان مصاحبه امروز که اطمينان دارم بازهم ادامه خواهد داشت ،شما با تسلط و
اطمينان یک تاریخشناس صحبت میکنيد ،روزنامهنگار هم هستيد شما که هستيد؟
همایون ـ نمیدانم منظورتان از سئوال چيست؟
 یعنی شما چه مجموعهاي هستيد؟ آیا مجموعهاي از همه اینها :مؤلف گاهی اوقات؟
همایون ـ من یک آدم سياسی هستم ،آدم سياسی کسی است که عالقههایش مجموعهاي را بهعنوان
یک کشور یا یک دنيا در برمیگيرد و به آنچه در یک کشور و در یک جامعه و در دنيا میگذرد،
عالقهمند است .من تقریباً به همۀ جنبههاي زندگی اجتماعی و به همه امور دنيا عالقهمند هستم.
هيچ موضوعی نيست ،از شهرسازي تا انرژي اتمی تا توسعه اقتصادي تا کشاورزي بخصوص آموزش،
ارتباطات و مسائل سياسی و ارتباطات بينالمللی که موردعالقه من نباشد ،در همه این زمينهها تا آنجا
که توانستهام مطالعه کردهام و بررسی کردهام« .کاریر» من کاریر روزنامهنگار و سياستپيشه بوده ،اما
اگر بخواهم رشتههاي دیگري را که بهطور فعال در آن وارد بودم عرض بکنم ،تاریخ مسلماً یکی از
اولين عالقههاي من بوده و خيلی درباره تاریخ کار کردهام .نوشتن بهعنوان وسيله ،نهتنها براي ارتباط
با دیگران ،بلکه براي بيان خود و تشکيل دادن خود و ساختن خود ،هميشه موردعالقهام بوده ،از دوره
مدرسه و انشاء نوشتنها تا بعد مقاله نوشتهها و کتاب نوشتنها و غيره ،درنتيجه میشود گفت که یک
آدم سياسی با تأکيد خاص روي نویسندگی و روي تاریخ و روزنامهنگاري.
 وقتیکه شما ،اگر سئوال جوابش محرمانه نيست ،بفرمائيد وقتیکه شما آیندگان را
شروع کردید ،تيراژ آن چقدر بود و وقتیکه ترک کردید چقدر؟
همایون ـ از سه هزار به سی هزار رسيده بود .آیندگان خيلی در مقایسه با روزنامههاي دیگري که آن
موقع منتشر میشد وضع متفاوتی داشت .یعنی ما آیندگان را با سرمایهاي که هيچوقت بيش از
یکميليون تومان آن روز نشد ،یعنی در طول سالها این مقدار ریختيم در آن روزنامه و کار را شروع
کردیم .اولش یکچيزي نزدیک دو ميليون ریال پول داشتيم ،چاپخانه آیندگان را سراپا با قرض تهيه
کردیم ،سالها طول کشيد تا آن قرض را پرداختيم ،آیندگان برداشت خيلی غيرمتعارفی داشت و
بههيچوجه دنبال مطالبی که عامهپسند بود نرفت .چه عامهپسندي در سطح اجتماعی و چه در سطح
سياسی .در سطح اجتماعی ما هرگز صفحه حوادث یا مطالب هيجانآميز چاپ نکردیم .در سطح
سياسی ،دنبال مد روز یعنی پشتيبانی از گرایشهاي چپ ،پشتيبانی از جنبش آزاديبخش فلسطين،
که تمام آنها مدهاي فکري آن سالها بود نرفتيم .خود من مشهور بودم به اینکه طرفدار آمریکا
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هستم و طرفدار اسرائيل هستم و این سبب میشد که عده زیادي از خواندن روزنامه من خودداري
میکردند ،و من این را بهخوبی می دانستم ولی هيچ کوششی نکردم براي اینکه آن گروه را جلب کنم.
من ب ه این معنی طرفدار آمریکا بودم که معتقد بودم در مقابل شوروي ما یک وزنه متقابلی مثل آمریکا
الزم داریم ،ولی با تمام نشانههاي تسلط سياست آمریکا بر ایران و فرهنگ آمریکائی بر فرهنگ
ایرانی مبارزه میکردم .من آمریکا را بهعنوان یک عاملی در سياست خارجی ایران قبول داشتم و بس.
نه برایم یک نمونه ایده آلی اجتماع بود و نه برایم یک پایگاه سياسی شخصی .در تمام زندگيم هرگز
سعی نکردم که با آمریکائیها روابط نزدیک داشته باشم .خيلی کم در مجالس آنها شرکت میکردم
و خيلی کم با آمریکائیها تماس میگرفتم .بااینکه دو بار از طرف آمریکائیها یعنی یکبار از طرف
دولت آمریکا و یکبار از طرف دانشگاه هاروارد دعوت شدم به آمریکا و دورههایی دیدهام ولی
هيچوقت این ارتباط را حفظ نکردم و گسترش ندادم .در مورد اسرائيل هميشه معتقد بودم که ایران در
برابر اعراب تنها است و باید با ترکيه و پاکستان و با اسرائيل که کشورهاي غير عرب هستند ارتباط
داشته باشد ،به دليل همان تنهائی که عرض کردم .با جنبش آزاديبخش فلسطين هم من یک نظر
خوبی هيچوقت نداشتم و معتقد بودم که نفوذ فلسطينیها در ایران و تأثير عامل فلسطين در
سياستهاي ایران زیانبار و مخرب است و یک رادیکاليسمی را در جامعه ایرانی تقویت میکند که به
ضرر ما است .متأسفانه وحشتی که من داشتم و پيشبينی که من میکردم درست درآمد و فلسطين و
عامل فلسطين و فلسطينیها کمک کردند به گرایش افراطی و رادیکال در جامعه ایرانی و بعد عمالً
در جریان انقالب اسالمی به استحکام حکومت مالها کمک کردند و احتماالً دست آنها به خون
بسياري از دوستان و همکاران من آغشته است .بههرحال مواضع سياسی من در روزنامه آیندگان
مواضع خيلی محبوب و مورد توجهی نبود و بااینکه من میدانستم که با تغيير این مواضع و با پيروي
از مد روز خواهم توانست خوانند گان بيشتري را جلب بکنم ولی هرگز این کار را نکردم .در برابر دولت
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
بکنيم و مبارزه با این سيستم از خارج بهجایی نخواهد رسيد و به ضرر مملکت خواهد بود.
 در دنبال صحبتهاي ما راجع به روزنامه آیندگان و تيراژ آنکه از سه هزار به سی هزار
رسيد و دالئلی که موجب این افزایش تيراژ شد صحبت میکردیم که صحبت ما
نصفهکاره ماند و خواهش میکنم دنباله صحبت را در ارتباط با دگرگونیهاي اجتماع
ایران در زمان انتشار روزنامه آیندگان توضيح بفرمائيد؟
همایون ـ دگرگونیهاي اجتماع ایران در ده سالی که من روزنامه آیندگان را اداره میکردم البته
آنقدر وسيع است که نمیدانم در این بحث بگنجد یا خير .من بيشتر به تحوالتی که در افکار عمومی
بخصوص افکار عمومی روشنفکران ایرانی در آن دوره روي داد اشاره میکنم و فکر میکنم ارتباط
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این جواب با سئوالی که شده بيشتر خواهد بود .همانطور که عرض میکردم روزنامه خيلی کوچک
شروع شد و تا وقتی هم که من آن را اداره میکردم چندان بزرگ نشد ،هرچند که رشد کرد ،دالیل
این رشد عالوه بر شناسایی بيشتر مردم با روزنامه و توجهی که به هر موسسه و به هر نهادي که
مدتی پایداري بکند نشان داده میشود ،این بود که روزنامه آیندگان با همه بیميلی که به پيروي از
مد روز افکار عمومی نشان میداد و من قسمتهایی از آن را عرض کردم بهعنوان یکصداي منتقد و
اصالحطلب در جامعه ایرانی شناخته شد و بخصوص نفوذش در سطح سياسی و سياست گزاري ،در
سطح تصميمگيرندگان ،فوقالعاده زیاد شد .باآنکه تيراژ روزنامه با مقياس روزنامههاي دیگر یعنی
روزنامههاي بزرگ دیگر قابلمالحظه نبود ،ولی نفوذي که روزنامه در سياستهاي مملکت داشت از
هر روزنامه دیگري بيشتر شد .دليلش این است که ما سعی میکردیم آیندگان را یک روزنامه جدي
بسازیم که اظهارنظرهاي آگاهانه در آن باشد و به مسائلی بپردازیم که معموالً روزنامهها نمیپرداختند.
از این جهت از نظر سياست روزنامه آیندگان بسيار روزنامۀ موفقی بود به این دليل .یعنی روزنامهاي
بود که در قشر حاکم جامعه ،خوانندگان خيلی زیادي داشت و در روي افکار آنها هم خيلی تأثير
میکرد .بسياري از سياستهایی که در آن ده سال اتخاذ شد ،کموبيش تحت تأثير مطالبی بود که در
آیندگان انتشار مییافت .عرض کردم که ما از مد روز افکار روشنفکران در روزنامه آیندگان تبعيت
نمیکردیم .منظورم از مد روز همانطور که اشاره هم کردم چپنمائی و بهاصطالح آن روز جنبههاي
«مترقی» افکار سياسی بود که روشنفکران ایرانی در آن سالها بهشدت شيفتهاش بودند .ما در روزنامه
آیندگان هيچ تعهد خاصی نسبت به جنبشهاي آزاديبخش جهان نداشتيم مگر آنهایی را که حقيقتاً
احساس میکردیم ملی هستند و پایگاه داخلی دارند ،از آنها پشتيبانی میکردیم ،ولی جنبشهاي
آزاديبخشی را که وسيله براي اعمال سياستهاي یک ابرقدرت یعنی شوروي بودند حمایت
نمیکردیم .همين موضوع غير چپ روزنامه آیندگان مسلماً اکثریتی از روشنفکران مملکت را سالها از
این روزنامه بيگانه کرد .روزنامه ما هيچوقت صفحات مخصوص براي پارهاي از نویسندگان که افکار
چپی داشتند و خيلی مورد احترام و ستایش و گاه پرستش روشنفکران چپ بودند ،انتشار نداد .روزنامه
آیندگان هيچوقت ارگان اندیشههاي چپ مترقی بهاصطالح نشد ،ما مشرب سياسی راست داشتيم ،اما
راست اصالحطلب و ترقیخواه ،ترقیخواه را من در مقابل مترقی میگذارم و مقصودم از ترقیخواه
طرز تفکري است که طرفدار پيش بردن جامعه است و مقصودم از مترقی ،طرز تفکري است که
ارزشهاي چپ را در سياستهاي داخلی و بينالمللی بيشتر اهميت میدهد .ما یک موضع راست
ترقیخواه داشتيم و اصالحطلب و این موضع البته همانطور که عرض کردم بسيار موردتوجه آن گروه
بزرگ حاکم بر مملکت بود و منظور از حاکم ،فقط همان وکيل و وزیر نيست ،بلکه تمام کسانی که
نظام سياسی و حکومتی و اجتماعی و اقتصادي ایران را میگرداندند ،بسيار موردتوجه آنها بود .ولی
بههيچوجه موردتوجه روشنفکران چپ که عده بسيار زیاد و روزافزونی بودند ،نبود .ما همچنين
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بههيچوجه دنبال استفاده از احساسات مذهبی مردم براي فروش روزنامه برنمیآمدیم و صفحات
مخصوص در ماههاي رمضان و محرم انتشار نمیدادیم و در طول سالها هرگز با رهبران مذهبی
بهطور روزافزون درصحنه سياست وارد شدند تفاهمی نداشتيم .همه اینها موجب شد که برد روزنامه
آیندگان تا آنجا که به تعداد خوانندگان مربوط میشود محدود بشود .در طول ده سالی که من روزنامه
آیندگان را تأسيس کردم و اداره میکردم متوجه جریان رادیکال شدن جامعه و روشنفکران ایرانی بودم
و موضوعی بود که بسيار مورد نگرانی من بود و آن سالهایی بود که هر کتابی با هر ارزش تحقيقی
یا هنري ،بهصرف اینکه از یک موضع بهاصطالح مترقی دفاع میکرد ،جزء کتابهاي پرفروش میشد
و هر روزنامهاي براي اینکه به شمار خودش اضافه بکند خودش را موظف میدید که از آن مواضع به
هر صورتی که میتواند دفاع بکند .نقد هنري در روزنامههاي ایران را ،روزنامه آیندگان پایه گزاري
کرد .ما براي اولين بار بهصورت منظم بهنقد کتابها و تئاتر و کنسرتها و فيلمها ،در مورد فيلم شاید
قبل از ما بسياري دیگر کرده بودند ،ولی در زمينههاي دیگر هنر مثل بالت اپرا ،ما اولين روزنامهاي
بودیم که این کار را باب کردیم و بعداً در روزنامههاي دیگر گاهگاه چنين نقدهایی میشد ،ولی این
نقدها صرفاً وسيلهاي بود براي واردکردن رآليسم سوسياليستی در فرهنگ و هنر ایران و روزنامههاي
بزرگ مملکت که ارگانهاي نيمهرسمی دولت هم بودند ،در صفحات هنري خودشان رسماً در هنر
طرفدار نظریه رآليسم سوسياليست بودند .در سياستهاي خارجیشان هم دربست طرفدار تمام
جنبشها و گرایشهاي سياسی که در خدمت شوروي قرار داشتند ،بودند .متأسفانه این گرایش به چپ
فقط به نيروهاي رادیکال محدود نبود و دستگاههاي رسمی دولتی هم چون خيلی زیاد زیر نفوذ عناصر
چپ قرارگرفته بودند و گریزي هم نبود براي اینکه بيشتر درسخواندهها تمایالت چپی پيداکرده بودند،
در آن سالها ،و تمایالت رادیکال پيداکرده بودند و طبعاً راه پيدا میکردند به دستگاه دولتی و طبعاً به
همه این دالیل دستگاههاي رسمی دولت هم این گرایشها را تقویت میکردند ،عموماً ندانسته .در آن
ده سال بهاینترتيب ما شاهد رادیکال شدن جامعه ایرانی در دو جهت اصلی شدیم ،یکی در جهت
گرایشهاي چپ مارکسيستی و متمایل به شوروي و یکی در جهت اسالم بهاصطالح بنيادي .البته من
در مورد اسالم بنيادي یک تبصره عرض کنم که به نظر من اسالم در هر صورتش و هر صورتی که
تاکنون عرضه شده بنيادي بوده و ما اسالم غير بنيادي و یا غير بنيادگرایانه یا غير راستين نداریم .هر
تعبيري که تاکنون کسی جرأت کرده که از اسالم عرضه بکند بنيادگرایانه است و راستين است و فرق
زیادي در ریشه و اصل ،بين هيچیک از مکاتب اسالمی که جرأت کردند به جامعه ایرانی عرضه کنند،
نبوده .بعضیها که خواستهاند درباره اسالم خيلی آزادانهتر بيندیشند جرأت ابرازش را بههرحال تا
دوره اي که ما در ایران بودیم نداشتند .هنوز هم با هر کوشش جدي براي تحليل و نقد منطقی و
علمی اسالم مبارزه میشود با عناوین مختلف .بههرحال یکجهت دیگر رادیکال شدن جامعه ایرانی
این جهت اسالم راستين یا اسالم بنيادگرایانه بود ،هر دوي این گرایشها بهسرعت تبدیل به
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گرایشهاي مسلط فکري اجتماع ایران شدند .در طول آن ده سالی که من از طریق کار مطبوعاتی از
نزدیک در جریان افکار عمومی مملکت و تحوالتش بودهام ،یکی از تحوالتی که خيلی اثر کرد در این
رادیکال شدن جامعه ایرانی ،البته جنگ  1967اعراب و اسرائيل بود و اشغال سرزمينهاي عربی اردن
و سوریه و مصر توسط نيروهاي اسرائيل و بیميلی کشورهاي عربی به اینکه زمين را با صلح و
شناسایی اسرائيل معاوضه کنند و بیميلی اسرائيل به اینکه صلح و شناسایی اسرائيل از طرف اعراب را
با زمين مبادله بکند .بنبستی که در خاورميانه پيش آمد و باال گرفتن کار سازمان آزاديبخش
فلسطين که از آن جنگ به بعد شروع شد و تبليغات وسيعی که در ایران میشد به نفع فلسطينیها و
به ضرر اسرائيلیها که طبعاً به دليل اشغال خاک اعراب از طرف اسرائيل زمينه مناسبی هم داشت،
بهسرعت برگشت بهطرف اوضاع خود ایران و اندکاندک حمله به اسرائيل و دفاع از فلسطينیها
مرادف شد با حمله به رژیم و دفاع از نيروهاي چپ .اسالم بنيادگرایانه یا راستين یا هر اسمی که
بخواهيد روي آن بگذارید در کشور .رادیوهاي خارجی هم بهاندازه روزنامههاي خود ما و رسانههاي
دیگر خود ما حساسيت داشتند در مقابل افکار عمومی ایران و افکار روشنفکران ایران طبعاً کمکم به
همين خطها افتادند و از آن ناحيه هم البته ،جز رادیوهاي چپی که آنها کار خودشان را هميشه
میکردند ،هرچه به ایران میرسيد تقویت میکرد این جنبش رادیکال را و اصوالً من حاال در آمریکا
هم که بيشتر مطالعه میکنم و در اروپا هم که پيشتر مطالعه کردم دیدم که گرایشهاي چپ در
ميان گردانندگان رسانههاي همگانی رو به افزایش بوده در طول دو یا سه دهه گذشته ،حاال این
ریشهاش چيست و دالیلش چيست و مکانيسمهایش چيست ،وارد بحث آن نمیشویم ،ولی اساساً
گرایشهاي چپی در رسانههاي همگانی دنياي غربی کمکم دارد جاي مسلطی را میگيرد .در ایران
تقریباً  70یا  80درصد ،از طرف این گرایشها اشغالشده بود ،منظورم این است که خطمشی
رسانههاي همگانی ایران را چه دولتی و چه غيردولتی  70یا  80درصد گرایشهاي افراطی و رادیکال
تعيين میکردند .ما در روزنامه آیندگان یک حالت خاصی پيداکرده بودیم ،به این معنی که از موضع
طرفداري رژیم ،رژیم را انتقاد میکردیم ،روزنامههاي دیگر از موضع مبارزه با رژیم ،رژیم را ستایش
میکردند و تملق رژیم را میگفتند .خيلی موقعيت جالبی بود ،ما فکر میکردیم که از داخل رژیم باید
سعی بکنيم اصالحش بکنيم و دوستان چپی و افراطیتر ما سعی میکردند که از داخل رژیم در آن
رخنه بکنند و در کارش خرابکاري بکنند ،هر دوي ما خيلی تکنيکهاي پيچيدهاي بکار میبردیم،
براي اینکه با سانسور روبرو بودیم ،ما انتقادهاي خودمان را در قالبها و زیر روکشهاي قابل قبول
عرضه میکردیم و دوستان افراطی و چپگراي ما تعریف و تمجيد و تملقهایی را که از رژیم
میگفتند وسيله قرار میدادند که در زمينههاي مؤثرتر و حياتیتري ضربههاي کاري به رژیم بزنند در
افکار عمومی مردم ،هر دوي ما هم کامالً موفق بودیم ،هم روزنامه آیندگان انتقادهاي خيلی خيلی
مؤثر میکرد ،و هم روزنامههاي دیگر حکومت و رژیم را بهشدت بیاعتبار کردند در نظر مردم.
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رسانههاي دیگر یعنی رسانههاي رسمی حکومت هم کموبيش همين وضع را داشتند ،مهم نبود که
سياست گردانندگانشان چه بود ،آنچه در عمل از آن رسانهها بيرون میآمد درنهایت امر کمکی به
رژیم نمیکرد .طوري شده بود که با استفاده از کوتاه بينی و ناشيگري مقامات مسئول دولتی ،رسانهها
چه خصوصی و چه دولتی با یک تعدادي کليشهها و با یک تعداد کارهاي نمایشی و سطحی ،اول مُهر
قبول روي فعاليتهاي خودشان میزدند ،به این معنی که خودشان را کامالً طرفدار و وابسته به رژیم
معرفی میکردند و بعد در زیر آن پوشش ،همه حرفهاي خودشان را میزدند .مردم هم آشنا شده
بودند به این وضع و کارهاي نمایشی و فرمایشی و دستوري که مخصوصاً این رسانهها اصرار داشتند
که نمایشی و دستوري بودنش را به مردم نشان بدهند ،آنها هم توجهی نمیکردند و بهاصطالح ميان
سطرها مطالعه میکردند و میخواندند و پيام را دریافت میکردند.
این وضعی بود که در رسانههاي همگانی مملکت حکمفرما بود .در مورد نشر کتاب ،تقریباً  80یا 90
درصد کتابهایی که جنبه سياسی داشتند از موضع چپ صحبت میکردند و باآنکه ظاهراً سانسور
کتاب در مملکت بهشدت هم برقرار بود ولی در عمل این سانسور هيچ مبارزهاي با رخنهگري
رادیکاليسم چپ اسالمی نمیکرد .کتابهاي چپی و کتابهاي اسالمی افراطی به مقدار زیاد هرسال
منتشر میشدند ،حتی در سالهایی که وضع عمومی صنعت نشر چندان خوب نبود ،یک مسابقه در
مملکت شروعشده بود در آن ده سال آخر براي جلب قلبها و مغزهاي ایرانيان ،در این مسابقه چپیها
و افراطیهاي اسالمی کامالً دست باال را در مقابل رژیم داشتند و در مقابل کسانی مثل ما در روزنامه
آیندگان سعی میکردیم این جریان را متوقف بکنيم و بههيچوجه موفق نمیشدیم ،پس علت اینکه
تيراژ روزنامه آیندگان در آن ده سال هيچوقت به آن اندازهاي که باید افزایش پيدا نکرد ،این بود که
برخالف جریان افکار عمومی زمان حرکت میکرد و علت اینکه افزایش پيدا کرد بههرحال ،و نفوذي
خيلی خيلی زیادي هم به دست آورد ،این بود که از یک موضعی صحبت میکرد و با آگاهیهایی
صحبت میکرد که در روزنامه دیگر سابقه نداشت و مانند نداشت .عامل دیگري که کمک کرد به
بهبود وضع آیندگان البته گسترش اقتصادي استثنائی سالهاي تا آخر دهه  40و تا سالهاي نيمه دهه
 50در کشور بود .زیرا با گسترش فعاليتهاي اقتصادي و ثروتمند شدن نسبی مردم وضع همه
مؤسسات بهبود پيدا کرد ،ازجمله وضع روزنامه آیندگان و ما سرانجام در اواسط دهه  50بود که موفق
شدیم همه وامهایی را که براي تأسيس چاپخانه و گرداندن روزنامه قبالً گرفته بودیم بپردازیم و از
آنوقت وضع اقتصادي روزنامه بسيار خوب شد تا بعد از انقالب که چند ماهی روزنامه موضع بسيار
شدید ضد رژیم خمينی گرفت و شاید معروفترین و محبوبترین روزنامه کشور شد و چند ماه بعد هم
عمال رژیم ریختند و روزنامه را تعطيل کردند و عدهاي از کارکنانش را دستگير کردند و روزنامه و
چاپخانه و همه تأسيسات آن مصادره شد که این داستان دیگري است .این خالصهاي بود از وضع ما
در روزنامه آیندگان.
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 روزنامه آیندگان براي مردم باسواد نوشته میشد ،باسواد به این تعریف که باسواد کسی
است که میتواند بخواند و میتواند بفهمد و میتواند آن چيزي را که خوانده و فهميده
راجع به آن صحبت کند و درنتيجه یک روزنامه که در سطح تمام کشور بتواند منتشر
بشود و مورد اقبال قرار بگيرد ،آیا این عمداً به این صورت درآمده بود؟
همایون ـ بله من دوست داشتم که روزنامه براي سرآمدان بهاصطالح منتشر بکنم .به نظر من که
سالها در مطبوعات ایران کارکرده بودم روزنامه براي توده مردم ،براي افراد کوچه و بازار ،به تعداد
کافی منتشر میشد .مطالب موردعالقه آنها از کشف داروي سرطان گرفته توسط آن آقاي هراتی که
شارالتان بود و از چند گياه یک معجونی ساخته بود و ماهها روزنامه ایرانی این موضوع را علم کردند و
تيراژهاي بزرگ به دست آوردند ،از آن گرفته تا داستانهاي مفصل و آمارهاي تفصيلی قتل و جنایت
و دزدي و غيره در کوچه و خيابانهاي تهران و شهرهاي دیگر ایران تا داستانهاي ساختگی از قبيل
بچهاي که یک ترن را نجات داد ،یا االغی که یک شير را با لگد از پاي درآورد ،از اینطور چيزها پر
بود در روزنامههاي بزرگ و پرتيراژ ایران .درنتيجه مواد خواندنی موردتوجه کسانی که سواد خواندن و
نوشتن را صرفاً داشتند بهاندازه کافی بود و داستانهاي هنرپيشهها و خوانندهها و عکسها و تفصيالت
آنها .ما فکر کردیم که آن الیه اجتماعی که روزنامه برایش منتشر نمیشد ،براي آنیک نشریه
فراهم بکنيم و آیندگان عامداً و با آگاهی ،این قشر از خوانندگان را موردتوجه قرارداد ،ولی حتی در آن
قشر هم همانطوري که عرض کردم ما موفقيت چندانی نداشتيم و بيشتر افراد باسواد ،یا اسمشان را
روشنفکران جامعه بگذاریم ،از همان آغاز با آیندگان مخالف بودند و حاضر نبودند روزنامه را بخوانند،
ولی اگر احتماالً میخواندند با روزنامه موافقتر میشدند ،ولی خوب ما کسانی هستيم که عادت
کردهایم که اگر با چيزي موافق نيستيم اصالً حق حيات برایش قائل نباشيم .بههرحال این روحيه
مردم ما بوده و متأسفانه هنوز هم هست و درنتيجه ما دسترسی چندانی به خوانندگانی که هدف ما
بودند هم پيدا نکردیم و نتيجتاً یکالیه محدودتري از این روشنفکران را در برگرفتيم و در آن حد
خيلی موفق بودیم و با آنها ارتباط خيلی خوبی برقرار کردیم و در آنها تأثير ،به نظر من سازنده
داشتيم و کمکهایی که روزنامه آیندگان به پيشبرد زبان فارسی کرد ،به باال بردن سطح بحث سياسی
در مملکت کرد ،کارهایی است که من شخصاً از آن خيلی سربلند هستم و خوشحالم که ما سهمی در
این قسمتها داشتهایم.
 هرچند گفتيد که صحبت کردن راجع به عواملی که موجب گرایش گروهی بهسوي
رادیکاليسمهاي چپ و اسالمی شد بسيار طوالنی است ولی بههرحال میخواستم از
شما نادیده از آن نگذرید و کمی راجع به این مسائل صحبت بکنيد ،چه چيزي بود که
سوق میداد مردم را بهسوي این دو گرایش؟
همایون ـ این گرایشهاي رادیکال منحصر به ایران نيست البته ،در همه دنيا ما شاهدش هستـيم .در
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کشورهاي غربی ،در دانشگاهها و در بين جوانان و روشنفکران این گرایشهاي چپی در طول نسل
گذشته و دو نسل گذشته ،رو به گسترش و افزایش بوده ،یک دليل آن نيرو و پولی است که یک
ابرقدرت که از بزرگترین کشورهاي جهان است یعنی اتحاد شوروي صرف این کار میکند.
فعاليتهاي تبليغاتی شوروي و احزاب کمونيست در دنيا بهاندازهاي است که تمام فعاليتهاي
کشورهاي دیگر بر رويهم بهپاي آن و اندازه آن نمیرسند ،پس مسلماً یکی از دالیل رشد
گرایشهاي چپ در دنيا و نهتنها در ایران بلکه حتی در کشورهاي خيلی مرفهتر و موفقتري از ایران،
کوششهایی است که دستگاه تبليغاتی شوروي و احزاب کمونيست در سراسر دنيا میکنند .اما دالیل
خاص ایرانی قوت گرفتن گرایشهاي چپی و افراطی و اسالمی بنيادگرایانه ،که محدود به یک
گروههایی نبود و اکثریت جامعه را در برگرفت بهطوريکه حقيقتاً در سال  1357اکثریت بزرگی از
ایرانیها تحت تأثير این گرایشهاي افراطی چه مارکسيستی و چه اسالمی قرارگرفته بودند و اگر
انقالب به آن صورت موفق شد و به آن آسانی ،دليل اصلی آن همين بود .به هر صورت آن بحث
دیگري است ،دالیل ایرانی این توفيقی که گرایشهاي رادیکال در جامعه ایرانی پيدا کردند برمیگردد
به ناکافی بودن حکومت ایران و رژیم ایران .رژیم ایران و حکومتهاي ایران در آن سالها بسيار زیاد
توجه داشتند به توسعه و پيشرفت ،ولی توسعه و پيشرفت اوالً بيشتر با ارقام و اعداد اندازه گرفته
میشد ،یعنی ما یک برداشت آماري از توسعه داشتيم که بههيچوجه صحيح نيست و ثانياً مبتنی بود بر
تصورات و نظریههایی که براي اولين بار در طول سالهاي  50قرن بيستم از طرف عدهاي از
نویسندگان و دانشمندان سياسی آمریکا بخصوص عنوان شد یعنی نظریههاي توسعه در سالهاي
 1950در آمریکا خيلی طرفدار پيدا کرد و این نظریات توسعه توسط ایرانيانی که در آمریکا درس
میخواندند ،در آن سالها به ایران آورده شد و با استفاده از فضاي خيلی مساعدي که براي این افکار
در رهبري سياسی ایران وجود داشت ،ما توسعه را یا مفاهيمی که دیگر در سالهاي  70قرن بيستم و
 60قرن بيستم روشنشده بود که اعتباري ندارند و درست نيستند ،تلقی کردیم و سياستهایمان را بر
اساس آن مفاهيم اجرا کردیم و نتيجه این شد که همهکارهاي ما بيشتر جنبه آماري داشت و کمی و
هم اساساً برداشت ما از توسعه نادرست بود و مبتنی بود بر نظریههاي از مد افتاده و کهنه شده ،به این
دليل ناکارایی دستگاه حکومت و فسادي که در همه کشورهاي عقبمانده به فراوانی و حتی بيش از
ایران وجود دارد .ولی خوب در ایران به دليل خاصی که به آن اشاره خواهم کرد ،برجستگی بيشتري
نسبت به پارهاي از کشورهاي عقبماندهتر داشت و به این دالیل زمينه براي نارضائی و براي قبول
طرحهاي افراطيون و رادیکالها آمادهتر بود .آن دليل خاصی که به آن اشاره کردم موقعيت خاص
رژیم ایران از سال  1953یعنی از  1332به بعد بود .از سال  1332به بعد رژیم ایران مشروعيت
خودش را به صورتی که قبالً داشت از دست داد .مشروعيت سياسی رژیم ،دیگر یک امر قبولشده و
مسلم گرفتهشده نبود ،بلکه امري بود که میبایستی دائماً اثبات بشود .به سبب اوضاعواحوال خاص
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روي کار آمدن مجدد رژیم پادشاهی در ایران و بازگشت محمدرضاشاه به سلطنت و مداخله آشکار و
مستقيمی که آمریکا و انگليس در این کار داشتند و بازگرداندن شرکتهاي نفتی خارجی به صنعت
ملی شده نفت ایران که در آن موقع دیگر ناگزیر بود و هيچ چارهاي به نظر من نداشت و زمان دیر
شده بود براي هر کاري ،ولی در افکار عمومی ایران ،همه اینها رژیم ایران را از مشروعيت سياسی
بیبهره کرد و رژیم ناگزیر بود دائماً براي اثبات این مشروعيت تالش بکند ،حاال یا از طریق سرکوب
کردن مخالفين ،یا از جهت خریدن آنها و جلب کردن آنها ،گرچه بسياري از سياستهاي دولت
جنبه نمایشی پيدا میکرد و جنبه سطحی و بیاساس ،ولی این ضربت اصلی که بر مشروعيت رژیم
واردشده بود از سال  1332بود ،براي اینکه هيچوقت نتوانست اثرش را از بين ببرد و هيچوقت
نتوانست مشروعيت خودش را بهطورقطع دوباره مستقر بکند در جامعه ایران ،و علتش هم ناشيگري
بود و ناآگاهی بود و سياستهاي بیمعنی که افکار عمومی ایران را هميشه مساعد میکرد و مستعد
میکرد براي هرگونه القائاتی که جنبه مخالف رژیم داشتند ،مخالفت با رژیم از  1332در ایران یک
زمينه طبيعی به خود پيدا کرد که فقط یک حکومت بسيار کارآمد و بسيار هشيار و نسبتاً درستکار
میتوانست جبرانش بکند و آثارش را از بين ببرد .ولی ما در طول این سالها نه حکومت سالمتی
داشتيم و نهچندان درستکار و آگاه .به این دالیل گرایشهاي چپی و افراطی در ایران خيلی خيلی
شرایط مساعدي پيدا کردند و کوششهاي سازمانیافته عناصر وابسته به شوروي در ایران ،البته نقش
بسيار مؤثري داشتند .دستی که سازمان آزاديبخش فلسطين در ایران پيداکرده بود ،از طریق
گروههاي بزرگی که در آنجا در لبنان یا درجاهاي دیگر تعليم میدیدند و تعليم میدادند نفوذي که
ليبی بهتدریج پيدا کرد و سوریه بهتدریج پيدا کرد و پولهایی که در ایران خرج میکردند و عواملی که
در ایران داشتند همه اینها بهتدریج با توجه به سياست خارجی ایران که در خليجفارس جنبه تعرضی
پيداکرده بود در ظفار .در ظفار نيروي نظامی عناصر وابسته به شوروي را درهمشکسته بود و در
سومالی به کمک رژیمی که با رژیم دستنشانده شوروي مبارزه میکرد شتافته بود ،در افغانستان و
پاکستان با گسترش نفوذ شوروي مبارزه میکرد ،در عراق با رژیمی که بهترین روابط را با شوروي
داشت درگير یک مبارزه بسيار سنگين شده بود ،همه اینها سبب شد که ایران یک هدف اصلی
شوروي بشود در طول آن سالها ،بخصوص که ایران هميشه هدف خاصی براي شوروي بوده
همانطور که عرض کردم شورويها هيچوقت هيچ فرصتی را براي نفوذ بر ایران و تسلط بر ایران را
از دست ندادهاند و از دست نخواهند داد .عالقه اصلی شورويها به ایران بهجاي خود ،سياستهاي
خارجی ایران در این سالها هم عامل اضافی بود که فشارهایی به رژیم وارد بشود و مؤثر بودن
سياستهاي رژیم را در خليجفارس و در حوزه دریاي سرخ و اقيانوس هند خنثی بکند .پس ترکيبی از
همه این عوامل سبب شد که به گرایشهاي افراطی در ایران دامن زده بشود از حدود اواخر دهه ،40
مقصودم دهه  1340است که گرایشهاي چپی در ایران بهطور روزافزونی با عناصر اسالمی وارد
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تماس و مذاکره شدند ،یک عده از روشنفکران وسط که اول گرایشهاي ليبرال داشتند و کمکم
گرایش چپی پيدا کردند و رادیکال شدند آنها به سابقه خانوادگی یا مطالعاتشان و بههرحال با
راهنمائی نویسندگانی مثل آلاحمد و شریعتی نقش رابط و واسطه بين گرایشهاي اسالمی و
مارکسيستی را به عهده گرفتند و این دو تا را به هم نزدیک کردند ،بهطوريکه در اواخر رژیم پهلوي
این دو گرایش افراطی از درجه بسيار باالي همکاري و هماهنگ برخوردار بودند و اینیکی از عوامل
بسيار مؤثر پيروزي انقالب بود.
 به نظر میرسد که شما بيشتر از بقيه روزنامهنگاران راه داشتيد در ميان دولت و اعضاء
دولت ،آیا هيچوقت مشاهدات و برداشتهاي خودتان از آن چيزي که در جریان بود،
با آنها در ميان میگذاشتيد ،یعنی با هيئت تصميمگيرنده و اگر میگذاشتيد چقدر به
آن توجه میشد؟ اگر به آن کمتوجه میشد ،چرا؟
همایون ـ من با دوستان زیادي که در دستگاه دولت داشتم و در هيئت تصميمگيري مملکت داشتم از
این فرصت برخوردار بودم که حرفهاي آنها را بشنوم و هم حرفهایی که در بيرون زده میشد و
جریانهاي اجتماعی را براي آنها تشریح بکنم و نظرهاي خودم را درباره سياستهاي مملکت به
آنها بگویم ،ولی چندان اقبالی از آنها ندیدم و احساس میکردم که توانائی کاري جز آنکه دارند
میکنند ندارند یا عالقه به کار دیگري ندارند ،یکی از دالیلی عمده که من خودم وارد دولت شده یکی
همين سرخوردگی بود ،یعنی احساس کردم که از طریق روزنامه من تأثير بسيار محدودي دارم و باید
خودم بروم و وارد بشوم و آنچه موردنظرم هست سعی بکنم که اجرا بکنم .فرصت البته خيلی کم بود
و بيش از  12یا  13ماه نشد ،بههرحال عقيده اصلی من همين بود ،علت اینکه دوستان اصلی من در
دستگاه دولت نمیتوانستند سياستهایشان را تغيير بدهند حالت سنگينی و بیحرکتی و عدم تحرکی
بود که بر حکومت ایران حادثشده بود .دستگاه حکومت ایران مدتها بود که نياز داشت به وارد شدن
خون تازه .آن حرکتی که در سال  1341شروع شد در ایران و بنام انقالب سفيد مشهور شد و به نظر
من انقالب اصالً نبود و یک حرکت اصالحی بود که میبایستی به همان نام هم خوانده و ناميده
میشد ،ولی بههرحال اصرار بود که به انقالب یک جنبه تقدسی داده بشود و خيلی جالب است که
رژیم با کوششهاي خودش مفهوم انقالب را خيلی در ذهن ایرانيان جایگزین کرد .هيچ ایرانی انقالب
سفيد را نه بهعنوان انقالب و نه بهعنوان سفيد بودن جدي گرفت ولی انقالب از یک تقدسی برخوردار
شد که حتی امروز وقتی انقالب اسالمی را میخواهند بکوبند و یا انتقاد بکنند صفت انقالب را از آن
میگيرند و خيال میکنند که انقالب یکچيز خوب و مقدسی است که حيف است به انقالب اسالمی
اطالق بشود ،اینیکی از کارهایی بود که خود آن رژیم کرد و باز طرف دیگر اینکه اولين کسی هم که
در ایران انقالب را عنوان کرد ،در مورد انقالب اسالمی ،خود شاه و شخص شاه بود که گفت؛ ما
صداي انقالب شما را شنيدیم .بههرحال این حرکتی که ازسال  13342شروعشده بود کمکم بهسکون
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و توقف گرایيده بود.
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در آن سالها شد به نظر من حفظ کابينه هویدا به مدت  13سال
بود .هویدا مرد بسيار هوشمندي بود و خوشنيت هم بود ،کامالً درستکار هم بود از نظر شخصی ،و
وقتی به نخستوزیري رسيد حقيقتاً میخواست براي مملکت کار بکند و نظام حکومتی را اصالح
بکند ،ولی هویدا بيش از آنکه مدیر باشد یا سياستمدار باشد ،سياست پيشه بود یعنی مردي بود
بااستعداد سياسی فوقالعاده از نظر خلقوخو مناسبترین شخص بود در همه این سالها براي رسيدن
به مقام رهبري ،خلقوخوي سياسی درجهیک داشت ،از نظر کاراکتر بسيار مرد قابل و مؤثري بود ،ولی
اوالً مطلقا بهعنوان مدیر استعداد خاصی نداشت ،و ثانياً بهعنوان نظریهپرداز و بهعنوان مردي که وارد
موضوعات و مسائل باشد از سطح بسيار بسيار متوسطی یا پائين متوسطی برخوردار بود ،با این وصف
هویدا با همه این محدودیتها به دليل استعداد سياسی فوقالعادهاش و به دليل توانائیاش در جلب
اعتماد بیسابقه پادشاه و به دليل قابليتی که در جلب مردم داشت میتوانست یک حکومت خيلی
خوب به کشور بدهد .ولی هویدا را سيزده سال نگاه داشتند و هویدا در آن سيزده سال متحجر شد و
سينيک شد و بیتفاوت شد و کمکم تبدیل شد به یک عاملی که بيشتر ترمز میکرد و جلوي کارهاي
اصالحی را میگرفت .هویدا میبایست بعد از سه یا چهار سال مدتی کنار میرفت و بار دیگر روي کار
میآمد و من اطمينان دارم که اگر هویدا در اوایل دهه  50کنار رفته بود و در اواسط دهه  50وقتی
بحران کمکم داشت ظاهر میشد دوباره روي کار آمده بود جلوي انقالب گرفتهشده بود ،ولی
بههرحال استعدادهاي هویدا ،استعدادهاي مناسب براي اجرا سياستهاي وسيع و عمده نبود ،استعداد
سياسی بود به معناي بيشتر روابط عموميش تا رهبریش و آنچه از رهبري داشت بيشتر به درد
نگهداشتن اوضاع چنانکه بود میخورد تا به درد تغيير دادن اوضاع .خود شاه هم در طول سالهاي
طوالنی هویدا دچار یکجا سنگينی و یک سلسله عادات ذهنی شده بود که زیاد تناسبی با وضع
بحرانی کشور چه پيش از انقالب و چه در دوره انقالب نداشت .این روحيه جاسنگينی و بیحرکتی و
راضی بودن به گذراندن امور و پنهان کردن مشکالت اساسی زیر فرش بهاصطالح ،و بهطور سطحی
کار کردن و صرفاً جلب رضایت پادشاه که خيلی هم کار مشکلی نبود سبب شد که دستگاه حکومتی
ایران کمکم از صورت دستگاه مؤثر بيرون آید و ما در آن ده سال آخر رژیم کمتر حقيقاً به موارد
موفقيت واقعی برمیخوریم و در پنج سال آخر رژیم تقریباً هيچ کاري که رژیم دست به آن زد به
موفقيت نرسيد .بههرحال به این دالیل بود که اظهارنظرهاي کسانی مثل من بااینکه از استقبال
برخوردار میشد ،من از این بابت هيچ گلهاي نمیتوانم داشته باشم ،چه مقاالتی که در آیندگان
مینوشتم و چه صحبتهایی که با مقامات حکومتی و با دوستانم میکردم همه از قبول خاطر
بهاصطالح برخوردار میشدند ،ولی اثر عملی کمتر دیده میشد و من به این نتيجه رسيده بودم که
چارهاي نيست جر اینکه یک عده آدم تازهوارد کار حکومت بشوند و حرکت جدیدي را شروع بکنند.
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 آقاي همایون آن چيزي که من فهميدم و آن چيزي که از نوشتههاي شما خواندم شما
مردي هستيد بهشدت طرفدار دمکراسی و از نوشتههاي شما هم معلوم است که بهنظام
چندحزبی معتقد هستيد ،با این زمينه تجربی و فکري ،حزب رستاخيز ملت ایران را
چطور میدیدید و چطور شد که مقام مهمی را هم در آن حزب گرفتيد ،اگر اشتباه نکنم
قائممقام دبيرکل و بعد یکی از اعضاء کابينه دبيرکل حزب نخستوزیر شد ،بودید؟
همایون ـ موضوع دموکراسی اساسیترین مسئله است براي هر جامعه عقبافتاده .به نظر من
عقبافتادگی با نبودن دموکراسی تقریباً یک معنی میدهد و باز به نظر من فقط جامعهاي را میتوان
پيشرفته تلقی کرد که دمکراتيک باشد و یک نظام و روال بهاصطالح بر آن حکومت کند و به یک
تعبير دیگر یک جامعه مدنی باشد .بهاینترتيب که از استبدادهاي دینی یا سياسی در آن اثري نباشد.
پس موضوع اصلی در طرز تفکر سياسی من در همهسالها همينطور بوده که فرمودید .موضوع
دمکراسی بوده است .اما چطور شد که من که اینهمه به دمکراسی عقيده دارم به پایه گزاري و اداره
حزب واحد که برحسب تعریف یکنهاد غيردمکراتيک است شرکت کردم ،کامالً صحيح است و من از
نخستين روزي که حزب رستاخيز اعالم شد سهم مهمی در شکل گرفتن آن حزب و در تدوین
اساسنامه آن حزب داشتم و یکی از اعضاء مؤثر هيئت اجرائی آن حزب بودم و هم عمالً گرداننده
واقعی آن حزب بودم.
 چرا اینطور شد؟
همایون ـ دليلش این است که تجربه به من نشان داد ،یعنی تجربه کشور خودمان و کشورهاي دیگر
که دمکراسی را یکشبه نمیشود به یک جامعه عقبمانده وارد کرد .دمکراسی نياز به مقدمات
اجتماعی و اقتصادي خيلی وسيعی دارد ،بخصوص در جامعههایی مثل ایران که چند پارچه هستند و
اختالفات قومی و مذهبی و اختالفات ميان شهرنشين و عشيره آنقدر زیاد است که تنها نيرویی که
تمام تکههاي مختلف جامعه را دورهم جمع میکند نيروي دولت است یعنی حکومت است و هيچ
رشته نيرومندي از دولت و حکومت نيست که جامعه ایران را در طول همه این قرنها یکپارچه کند.
یکپارچه را من داخل گيومه میگویم یعنی جامعه را نگهداشته باشد .در چنين جامعههایی مبارزه با
حکومت و مبارزه با رژیم همانطور که کيسينجر در کتابش خيلی خوب گفته ،تفاوت چندانی با مبارزه
با خود کشور ،با خود نظامی که کشور را نگهداشته ،ندارد .مبارزه با حکومت لزوماً تبدیل میشود به
مبارزه با خود رژیم و مبارزه با خود مملکت و نه با حکومت ،منظورم با نظامات مملکت است ،خوب در
چنين جامعههایی دمکراسی چيزي نيست که با حلوا حلوا گفتن دهان بهاصطالح شيرین بشود،
دمکراسی را باید بهتدریج وارد طرز تفکر و نهادهاي مملکت کرد .باز تجربه به من نشان داده که در
این جامعهها دو شرط اصلی هست براي رسيدن به دمکراسی ،یکی یک مرحله تدریجی ساختن و
بازسازي اقتصادي و اجت ماعی جامعه و یکی عبور از یک مرحله مشارکت سياسی در جامعه که بهترین
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صورت آن چنانکه اثباتشده یک ساخت یکحزبی است .در جامعه ایران بازسازي اقتصادي و
اجتماعی از دوران رضاشاه شروع شد و در بيشتر دوران محمدرضا شاه هم ادامه یافت ،اما کاري که
براي مشارکت سياسی و جلب مردم به فعاليتهاي سياسی شد بههيچوجه کافی نبود .از طریق احزاب
مخالف این کار شد در طول سالهاي بعد از جنگ تا  28مرداد  ،1332ولی همانطور که عرض کردم
به سبب طبيعت یک کشوري مثل ایران ،احزاب مخالف حکومت فقط مخالف حکومت نبودند ،بلکه
مخالف رژیم بودند و گاهی مخالف تماميت ایران ،نه اینکه اینطور بودند ،ولی اعمالشان به چنين
نتيجههایی تمام میشد .یعنی به یکجایی حمله میکردند که ضعيف شدن آنجا درنهایت امر منتهی
میشد به تجزیه ایران ،گاهی ،و به هرجومرج کلی در اوضاع ایران بدون اینکه خودشان بخواهند.
سياستهاي حزبی ایران در طول  12سال بعد از جنگ دوم جهانی بههيچوجه موفق نشدند یک
جامعه سياسی یکپارچه که بين خودش میتوانست اختالفات خيلی شدید ایدئولوژیک و یا سياسی را
تحمل بکند بهوجود آورند ،برعکس سبب شدند که شکافهاي عميق در اجزاء جامعه بيفتد بهطوريکه
تمام موجودیت ایران در آن سالها به خطر افتاده بود و محمدرضا شاه بعد از  1332اگر یک حق
بزرگی در ایران داشته باشد غير از بازسازي ایران ،نگهداشتن ایران بهعنوان کشور بود ،بههيچوجه
مسلم نيست که در  1332ایران میتوانست یک کشور باقی بماند .سياستهاي حزبی بهاینترتيب
نمیتوانست نقش خودش را بهعنوان مدرسه تربيت مردم براي کار سياسی ایفا بکند و این
سياستهاي حزبی یک اشکال دیگر هم در زمينۀ توسعه اقتصادي و سياسی داشتند .احزاب آن دوره
براي جلب مردم ناگزیر بودند با سياستهایی مبارزه بکنند که هدفهاي آن پيش بردن مملکت و
مردم بود تا حدودي بهرغم خود آن مردم ،یعنی این احزاب طبيعیترین وسيله براي آنها استفاده از
تعصبات مذهبی بود درحالیکه تمام آینده ایران بستگی به این داشت که با تعصبات مذهبی مردم
مبارزه بشود و بهرغم تعصبات مذهبی قدمهایی در جامعه برداشته بشود ،این سياستهاي حزبی
بهراحتی میتوانست با پيش کشيدن موضوعات اقتصادي ،با سياسی کردن مبارزات اقتصادي ،جلوي
بسياري از سياستهاي دولت را که هدفش توسعه مملکت بود به قيمت فشارهاي موقتی بر
گرایشهایی از جامعه ،جلوي آنها را بگيرند .منظورم این است که وقتی ما در یک کشوري با وظيفه
بسيار سنگين و اضطراري یعنی اضطراري ساختن همهچيز از صفر ،روبرو هستيم باید سياستهایی در
پيش بگيریم که گاهی چندان قبول عام ندارند و احزاب میتوانند از این تضاد و تناقض استفاده بکنند
و جلوي این سياستها را بگيرند .سياستهاي حزبی در ایران چه پيش از رضاشاه و چه بعد از رضاشاه
هرگز در زمينه نوسازي کشور و توسعه کشور موفق نبودند ،حتی نتوانستند برنامههاي درستوحسابی
در این زمينهها عرضه بکنند ،براي اینکه تماموقت آنها صرف بازيهاي سياسی و جلب قشرهاي
مختلف مردم با دادن شعارهاي توخالی و غيرعملی میگذشت .ما احتياج داشتيم در ایران که بدون
توجه به این مسائل در یک دورهاي کشور را بسازیم .این مرحله در تاریخ تقریباً همۀ جوامع تکرار
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شده .اشکال ما این است که خيلی دیر به این مرحله وارد شدیم .تمام جوامع پيشرفته دنيا با یک دوره
سياستهاي متمرکز ،دولتهاي بسيار نيرومند مرکزي و قدرتهاي بسيار نيرومند مرکزي داشتند که
بهزور یا به زبان خوش جامعه را عليرغم خودش پيش بردند و بعدازآن بود ،که گرایشهاي دمکراتيک
شروعشده و باالخره دست باال را پيداکرده ،اولين مرحله تمام کشورهاي پيشرفته از آن رد شدند یک
دوره طوالنی حکومتهایی بودند که اول کشور را یکپارچه کرده و بعداً زمينه را براي پيشرفتهاي
اقتصادي و اجتماعی فراهم کردهاند ،و بعد پيشرفت سياسی هم به دنبالش آمده .در ایران این کار
براي یک دوره کوتاه و با سياستهایی که هميشه هم بهترین سياستها نبود و در شرایطی که
هميشه بهترین شرایط نبود ،انجام گرفت ،اما از نظر تربيت تودههاي مردم براي کار سياسی ،از نظر
مشارکت سياسی ،نظام چندحزبی قبلی موفق نشد چون احزابی که مخالف حکومت عرض کردم بودند
بهراحتی تبدیل میشدند به مخالف رژیم و یک مبارزه منفی بين آنها درمیگرفت .احزابی هم که
خود رژیم تشکيل داد کمکم به صورتی درآمدند که عمالً یک حزب که چندان هم قبول عام نداشت و
عده خيلی کمی را در مملکت فرامیگرفت و بيشتر یک ماشين سياسی بود ،شد تنها حزب واقعی
مملکت و آن حزب مخالف هم هيچوقت نتوانست نقشی براي خودش روشن بکند و نقشش معلوم
نبود که اگر حزب اکثریت میگفت بله ،او باید میگفت بله البته یا اگر میگوید بله ،باید بگوید بله اما.
هر کوششی که از طرف آن حزب اقليت که حزب مردم بود در مقابل حزب ایران نوین ،براي انتقاد از
اوضاع ،براي مداخله مؤثر در اصالح کارها به عمل آمد فوراً تبدیل شد به انتقاد آن حزب از خود شاه و
از سياستهاي شاه ،و شاه بالفاصله دبير کل حزب را عوض کرد .در طول  4یا  5سال اخير حزب
مردم هفت هشت ماه یا سالی یکبار رهبرهاي حزب عوض میشدند و این نشان میداد بحران آن
سيستم را .خود حزب ایران نوین هم همانطور که عرض کردم تبدیلشده بود به یک ماشين تقسيم
مقامات و مناصب .با توجه به تجربههایی که در کشورهاي جهان سوم شده بود مثل مصر و بخصوص
ترکيه ،من به این نتيجه رسيدم که یک حزب واحد در مملکت بخصوص وقتیکه از طرف خود شاه
اعالمشده و من عرض میکنم تا وقتیکه شاه در روز  11اسفند  53حزب رستاخيز را در مقابل ما که
نمایندگان مطبوعات مملکت بودیم اعالم نکرد ،من از وجود این حزب هيچ اطالعی نداشتم ،از فکر
تشکيل حزب واحد هيچ اطالعی نداشتم ،ولی این فکر اعالم شد و خود شاه اعالم کرد به نظرم رسيد
که فرصت درخشانی پيداشده و فرصت استثنائی پيداشده ،براي اینکه ما حزب واحد را تبدیل بکنيم به
مدرسه مشارکت سياسی مردم ،براي اینکه دیگر رژیم وحشتی منطقاً به نظر من نمیتوانست از این
حزب و فعاليت هایش داشته باشد .حزبی که رهبرش خود شاه بود ،اگر از اوضاع انتقاد میکرد دیگر
انتقاد از شاه محسوب نمیشد ،بخصوص که خود شاه الاقل بهطور زبانی میگفت وظيفه این حزب
این است که انتقاد بکند و کارهاي حکومت را اصالح بکند و به من کمک بکند براي اتخاذ سياستها.
خوب در این صورت به نظر من حزب رستاخيز منافاتی با ایده دمکراتيک نداشت ،درست است که یک
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حزب واحد در یک جامعه دمکراتيک بیمعنی است و یک تضاد لفظی است و تناقض لفظی است ولی
در جامعهاي مثل ایران حزب واحد میتوانست یک مقدمهاي براي یک نظام چندحزبی و بهصورت
ایدئال دوحزبی باشد ،همانطور که در ترکيه شد ،یعنی این حزب پس از مدتی ،طی جریان تکاملی
خودش از توي خودش شاخهشاخه بشود با گرایشهاي فکري مختلف و شروع کنند باهم به رقابت و
مبارزه و جامعه 1 ،ـ آماده بشود که در کارهاي مملکت بهطور سازنده وارد بشود 2 ،ـ هر انتقادي ،هر
مبارزه سياسی ،در حکم خرابکاري رژیم تلقی نشود .ازاینجهت بود که من اميد فوقالعاده زیادي به
حزب رستاخيز و انرژي خيلی زیادي تا سال  1356یعنی تابستان  56در این حزب صرف کردم اما
متأسفانه حزب رستاخيز به هيچیک از نویدهاي بزرگی که میداد نتوانست برسد براي اینکه متأسفانه
خود شاه 1 ،ـ این حزب را بههيچوجه جدي نگرفت و هيچ توجهی نشد که نيازهاي تشکيالتی چنين
حزبی چيست ،هيچوقت حاضر نشد نقشی براي این حزب بهطور مشخص تعيين بکنند .رابطه این
حزب با حکومت هيچوقت تعيين نشد ،حتی وقتیکه وزیر و دبيرکل حزب یک نفر بود و معلوم نبود
حزب چيست .آیا حزب یک وزارتخانه است در یکگوشه از مملکت یا مدرسه سياسی است براي همه
مردم و باز همانطور که عرض کردم آنقدر تغييرات ناگهانی و پیدرپی در رهبري حزب دادند که
اصالً حزب از بين رفت و شاه به نظر من بالفاصله از حزب رستاخيز متوحش شد و شروع به تضعيف
آن کرد و تبدیلش کرد به یکنهاد توخالی مثل سایر نهادهایی که بودند ،مثل کميتههاي انقالب
اداري که در وزارتخانه تشکيلشده بود ،مثل سازمان بازرسی شاهنشاهی و مثل کميسيون شاهنشاهی
و یک نمایش دیگر شد و نتوانست کارش را انجام بدهد .من اگر میدانستم که شاه باآنکه خودش
مؤسس و اعالمکننده و رهبر این حزب بود ،اینطور با این حزب عمالً مبارزه خواهد کرد و اینطور
این حزب را بیاثر خواهد کرد ،هيچوقت اینطور این حزب را جدي نمیگرفتم و وارد کار حزبی
نمیشدم چنانکه تا آنوقت نشده بودم.
 آقاي همایون مشارکت شما یا دعوت به مشارکت شما با این حزب چطور بود؟
همایون ـ روز یازده اسفند و شاید چند روز قبل از یازده اسفند از ما دعوت کردند که در دربار حاضر
بشویم در سال  ،1353و اعليحضرت صحبتهایی خواهند کرد .در حدود  50تا  60نفر با دو اتوبوس
رفتيم به کاخ نياوران ،آنجا آن سالن را آماده کرده بودند ما نشستيم ،نخستوزیر بود ،وزیر دربار بود،
چند تن از درباریان بودند ،و شاه وارد شد و حزب رستاخيز را اعالم کرد .من در همان جلسه چند
سئوال اساسی را در زمينۀ کار حزب مطرح کردم ،بخصوص از نظر ارتباط حزب با انتخابات مجلس،
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
هریک از آن کاندیداها را که خواستند انتخاب بکنند ،این فکر را من همان روز و در همان جلسه
پيشنهاد کردم و بعداً پذیرفته و عملی شد و انتخاباتی که در تابستان  1354در ایران انجام گرفت یعنی
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انتخابات مجلس و سنا ،به نظر من در تمام  25سال دوره دوم سلطنت محمدرضاشاه بهترین و
آزادترینش بود .در بيشتر حوزهها کاندیداها حقيقتاً مبارزه کردند و مردم رأي دادند و صندوقی پُر نشد،
در تعدادي حوزهها صندوق پُر شد ،حوزههایی که بعضی مقامات خيلی متنفذ دربار کنترل روي آنها
داشتند مثل خراسان یا فارس ،و در تهران به سبب اینکه باز یک مقام خيلی متنفذ وابسته به دربار و
یک نخستوزیر اسبق آنجا تسلط کامل برقرار کرده بودند ،ولی در بيشتر حوزههاي انتخاباتی ،خيلی
انتخابات خوبی انجام گرفت .بههرحال در آن جلسه من یک مداخالتی بهاصطالح فرنگیها کردم و
اظهارنظر و پيشنهادهایی کردم و همان شب تلویزیون ایران از من دعوت کرد که درباره حزب
صحبتی بکنم و من خطوط اصلی را که این حزب بعداً بر اساس آن سازمان پيدا کرد ،در همان بحث
گفتم و فردایش هم یک مقاله در آیندگان نوشتم که عنوانش بود حزب فراگيرنده ملت و این اسم
روي حزب ماند و آن را حزب فراگير میگفتند .بعداً همينطور درباره حزب مینوشتم چون یک مفهوم
کامالً تازه بود ،حتی در ميان حزبهاي واحد هم این حزب استثنائی بود براي اینکه چنانکه شاه
اعالم کرده بود همه ایرانیها میتوانستند و حتی میبایست او گفت عضو باشند .احزاب واحد الزم
نيست همه افراد ملت را در بر بگيرد ،ولی این حزبی بود که همانطور که من اصطالح کرده بودم
واقعاً فراگيرنده ملت بود و اینطور تصور شده بود .بههرحال طبعاً این نوع مسائل تشکيالتی بهکلی
بیسابقهاي را پيش میآورد ،برخالف احزاب واحدي که من میشناختم و همه ما میشناختيم
فاشيستی یا کمونيستی .پس اصالً میبایستی ما یکچيزهاي تازهاي را فکر میکردیم و من از همان
روز درباره این حزب شروع کردم به فکر کردن و نوشتن .از نخستوزیري یک روز دعوت کردند که
در ماه همان اسفند  53که برویم و رفتيم و در حدود  80یا  90تا  100نفري بودند ،ما را دودسته
کردند ،یک دسته مسئول رسيدگی به طرح اساسنامه حزب شدند که تهيهشده بود ،یک دسته هم براي
طرح مرامنامه که تهيهشده بود .همه اینها را هم گفتند از تصویب شاه گذشته است .معلوم نبود
وقتیکه از تصویب گذشته ما را چرا دعوت کردند و بهتر بود ما را اول دعوت میکردند و بعد از
تصویب شاه میگذشت .بههرحال اساسنامهاي که در آن جلسه مطرح شد و من هم در آن کميسيون
عضوش بودم یک اساسنامهاي بود که به سيستم اضافی متکی بود ،مملکت را تقسيم بر ده صنف
کرده بودند و این اصناف تشکيالتی داشتند و این تشکيالت باهم یک فدراسيونی تشکيل میدادند که
آن حزب رستاخيز میشد .خوب اینیک نمونه بود که در ایتالياي موسولينی و اسپانياي فرانکو
تجربهشده بود و من سخت با آن مخالفت کردم و بعد از یکی دو هفته بحث مفصل یک اساسنامهاي
تصویب شد که دیگر جنبه اضافی نداشت و بيشترش پيشنهاد خود من بود .ازآنجا نفوذ من در حزب
زیاد شد و هيئت اجرائی حزب تعيين شد و من یکی از اعضایش شدم و در هيئت اجرائی هم یک
عضو خيلی فعال بودم و بعد در  1355که هویدا از دبيرکلی حزب کنار رفت ،دبيرکل جدید مرا دعوت
کرد به سبب سوابق حزبی و مشارکتی که در کار این حزب جدید داشتم ،و شدم قائممقام دبيرکل و
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همانطوري که عرض کردم عمالً همه کارها را من میکردم چون تجربه حزبی من بيشتر بود از بقيه
و در کار آن حزب بخصوص هم یک نظرهایی پيداکرده بودم که بيشتر سازگار بود با طبيعت یگانه آن
حزب ،ولی بعد که آموزگار بهعنوان نخستوزیر تعيين شد من انتظار داشتم که دبيرکلی حزب به من
واگ ذار بشود و نظر شاه این بود که کس دیگري این سمت را بگيرد ،و من دعوت شدم به عضویت
کابينه و من آن کار را پذیرفتم ،هرچند آن موقع ترجيح میدادم که کار حزب را ادامه بدهم.
 راجع به کابينه صحبت کردید و با آشنایی هم که قبالً داشتيد خواهش میکنم که
یککمی راجع به ارتباط اعضاء کابينه ،وزیران با همدیگر ،چه در کابينه هویدا و چه در
کابينه آموزگار صحبت بفرمائيد؟
همایون ـ در کابينه هویدا رابطه حاکم ،رابطه رقابت و مبارزه بود .بخصوص که در طول سالهاي
نخستوزیري هویدا گرایشی پيداشده بود به اینکه سازمانهاي موازي تشکيل بدهند و کارها و وظائف
معين را بيش از یک سازمان انجام بدهد ،مثالً کشاورزي مملکت که یک وزارتخانه بود تبدیل به چهار
وزارت خانه شد و این چهار وزارتخانه طبعاً باهم دائماً در مبارزه بودند .بعد آن چهار وزارتخانه دو
وزارتخانه شد و آن دو وزارتخانه دائماً باهم مبارزه میکردند .سازمان برنامه با همه وزارتخانههاي
دیگر در کشاکش و مبارزه بود ،نمونهها بسيار است .عالوه بر طبيعت کار که وزرا باهم ممکن بود از
لحاظ شخصی چندان سازگار نباشند چون اصالً توجهی به جور بودن و سازگاري اعضاء مختلف کابينه
باهم نمیشد .کابينه بهعنوان یک هيئت در نظر گرفته نمیشد ،کابينه یک نخستوزیر بود و یک عده
وزیر که با او ارتباط داشتند و اگر باهم ميانه آنها خوب نبود ،شاید نخستوزیر در ته دل خيلی
خوشحال میشد .براي اینکه نظام حکومتی بيشتر برداشت سنتی آن در نظر گرفته میشد .میبایستی
مقامات مختلف صاحب قدرت همدیگر را خنثی و تعدیل میکردند تا کسانی که مقامات باالتري
داشتند بهراحتی بتوانند حکومتشان را ادامه بدهند .اینطور از کار حکومت برداشت میشد .کابينه
بههيچوجه در دوره هویدا داراي روحيه تيمی نبود و مبارزات داخلی وزرا باهم طبعاً سهم بزرگی در کند
شدن کار حکومتی داشت .در کابينه آموزگار بيشتر توجه شد به اینکه کابينه حالت تيمی داشته باشد و
اکثریت اعضاء کابينه کسانی بودند که باهم توافق فکري و سازگاري کلی داشتند و اختالف سطح
خيلی زیاد بين آنها نبود از نظر سياسی قطبهاي مختلفی را تشکيل نمیداند و در طول مدتی که
کابينه آموزگار روي کار بود جنبه تيمی و همکاري و کمک وزارتخانهها به همدیگر بهصورت نسبتاً
بیسابقه عمل شد .البته نمیتوانم بگویم که در کابينه آموزگار هم رقابت نبود و مبارزات داخلی نبود،
ولی مقدارش خيلی کمتر بود و در حدي بود که از آن گریزي نمیتوان داشت و خود نخستوزیر چون
بههيچوجه به معناي معمول آدم سياسی نبود و بيشتر تکنوکرات بود ،فرصت و حوصله و عالقه به
بازيهاي سياسی که مستلزم به جان هم انداختن اعضاء کابينه بود نداشت و من هيچوقت ندیدم
موردي را که نخستوزیر سعی بکند از رقابتهاي داخلی کابينه به نفع خودش یا هر چيز دیگري
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استفاده بکند .اصالً وارد این بحثها نبود و در خود کابينه هم وزرا بيشتر تکنوکرات بودند تا سياسی و
سرشان بکار خودشان گرم بود و یکی دو نفر که سرمشقی شدند براي همکاري و گذشت از منافع
وزارتخانههاي خودشان ،بسود کلی تيم ،روحيه را خيلی بهبود دادند .این روحيه بخصوص خيلی در
جریان کاهش  40درصد از بودجه وزارتخانهها نشان داده شد که در اقدامی که دولت برضد تورم
میکرد قرار شد که هر وزارتخانه حدود  20درصد از اعتباراتش را صرفهجوئی کند و این کار خيلی
راحت و بدون هيچ مبارزه انجام شد و وزیري که مسئول سازمان برنامه بود حقيقتاً تعجب میکرد از
روحيهاي که وجود داشت.
 انتخاب آقاي آموزگار بهعنوان نخستوزیر آیا صرفاً به خاطر دبيرکلی ایشان بود در
حزب رستاخيز یا مالحظات دیگري پشت سر این مسئله بود؟
همایون ـ دبيرکلی البته یکی از عوامل بود و نه مهمترین ،یکی از عوامل نسبتاً قابلمالحظه بود ،براي
اینکه در دوره آموزگار حزب رستاخيز خيلی حالت آبرومندي پيدا کرد و آن دوره موفقی بود در تاریخ
حزب ،نه خيلی درخشان ولی موفق بود .ولی نخستوزیري آموزگار برمیگردد به سوابق طوالنیاش
در دستگاه دولت .در حدود  18سال سوابق وزارتهاي مختلف داشت و آشنا بود با همه مسائل .در
اقتصاد وارد بود و تجربه زیاد داشت .در کار نفت شاید مهمترین کسی بود که در ایران داشتيم ،در
زمينه بينالمللی نفت .در دوره وزارت کشورش خوب کارکرده بود .انتخابات را خوب انجام داده بود،
تمام اینها سبب شد که وقتی شاه به فکر تغيير حکومت و تغيير فضا بهاصطالح افتاد ،از آموزگار
دعوت کرد که همانطوري که عرض کردم یک خون تازهاي وارد حکومت بشود ،البته خيلی هم خون
تازه نبود چون بسياري از وزرا کابينه از قبل به ميراث رسيدند ولی رويهمرفته یک شروع مجددي
بود.
 این مسئله احتماالً چندین بار با شما در ميان گذاشتهشده ولی من ناچار میپرسم چون
نظر مستقيم خودتان را میخواهم بدانم ،راجع به مقالهاي که در روزنامه کيهان چاپ
شد و می گویند در زمان وزارت شما در وزارت اطالعات بود که این مقاله چاپ شد؟
همایون ـ به نظرم منظورتان مقالهاي است که در دي  1357در روزنامه اطالعات چاپ شد و انتقاد
سختی بود از خمينی ،بله یکی از مطالبی است که خيلی از من سئوال شده .من خيلی کارها در زندگی
کردهام که به دليل آن کارها چندان شناخته نشدم اما به دليل این کار که نکردم ،خيلی خيلی شناخته
شدم و این از طرفههاي زندگی من است .این مقاله بههيچوجه چيز بیسابقه ،یکباره و ناگهانی نبود،
سوابقش برمیگردد به مبارزه طوالنی بين خمينی و شاه که از سال  1342شروعشده بود ،در تمام این
سالها خمينی مشغول مبارزه برضد شاه و فرستادن سخنرانیها و نوارها در این اواخر به ایران بود که
پر از دشنام به شاه بود .شاه هم آدمی بود که هيچچيز را بیجواب نمیگذاشت و یک سودا و
«ابسيونی» داشت براي پاسخگویی ،مثالً من در وزارت اطالعات خودم دیدم که یک روزنامه درجه
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سوم در یک کشور درجه ششم یک مطلبی راجع به ایران مینوشت که هيچکس از وجود آن روزنامه
و آن مطلب اطالعی نداشت ،وزارت اطالعات میبایستی جوابی تهيه بکند و بفرستد براي روزنامهها و
روزنامهها چاپ بکنند و مطلب آن روزنامه را بهاصطالح پاسخ بدهند و توجه عموم جلب میشد به
اینکه آن روزنامه اصالً چه گفته ،هرچه هم ما میگفتيم که اصالً اشاره به این روزنامه صالح نيست و
بيشتر موضوع را برجسته میکند به خرج کسی نمیرفت .اینیک صفت شخصی شاه بود که از
خصوصياتش بود که هيچ کارش نمیشد کرد .بههرحال شاه به مبارزات خمينی به صورتهاي
مستقيم و غيرمستقيم پاسخ میداد .حتی خودش یک مصاحبهاي شاید دو سال قبل از انقالب ،حاال
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
آزادي ،و اینکه با انگليسها ارتباط داشته ،اینها را همه را خود شاه در آن مصاحبه گفت .وقتی پسر
خمينی در سال  1356مُرد به نظرم در تابستان ،خوب این قضيه فوراً استناد داده شد به دستگاه
حکومت ایران و ساواک که بهکلی بیاساس است .آن آدم به دالیل دیگري مُرد و خمينی هم
سخنرانی خيلی تندي کرد که نوار هایش به ایران رسيد و به شاه حمله کرد و یک آیتاهلل روحانی بود
در قم که نماینده خمينی بود ،رفت باالي منبر و گفت شاه منعزل است و بهاصطالح عربی او بگویيم
منعزَل است و مبارزه خيلی شدیدي را بر ضد شاه شروع کردند عوامل خمينی ،بهاضافه اینکه دو سال
پيش از آنهم در مسجد فيضيه و مسجد خان ،طالب قم تظاهرات شدیدي بر ضد رژیم کردند و
نيروهاي ویژه از تهران فرستاده شدند و بک عده از آنها را از باالي بام پائين پرت کردند و چند
نفرشان با گلوله کشته شدند و عده زیادي از آنها دستگير شدند .این مبارزات سابقه داشت و دانشگاه
تهران پيوست به مبارزات طالب مدرسه فيضيه و از آنها پشتيبانی کرد .در همان سال  56وقتی ما
آمدیم در دولت ،وقتیکه دانشگاهها باز شد ،دانشجویان دانشگاه تهران اعتصاب و تظاهرات خيلی
وسيعی راه انداختند و خواستار جدائی کامل پسران و دختران دانشجو شدند .یعنی همان دانشجویان
محترمی که بعداً نيروهاي خمينی به رهبري بنیصدر رفتند و تعطيلشان کردند و بيرونشان انداختند،
اینها سخت مبارزه میکردند براي تمام حرفهایی که خمينی بههرحال زد و عمل کرد نمیدانم
اینها دشمنیشان با خمينی از کجاست براي اینکه خمينی ،آنچه را که اینها گفتند انجام داد و تمام
کسانی را که آنها گفتند باید اعدام بکند ،اعدام کرد ،تمام سياستهایی را که آنها گفتند باید اجرا
بکند ،اجرا کرد ،حاال یک کارهاي دیگري هم البته کرد اضافه بر آنها و نمیدانم این مبارزه و
دشمنی شدید آن انقالبيون آن روز با خمينی براي چيست .بههرحال از این بحث میگذریم .این سابقه
طوال نی مبارزات بود .وقتی نوار خمينی رسيد به تهران و خوب انعکاس خيلی وسيعی هم پيدا کرد،
شاه عصبانی شد و دستور داد که جوابی داده بشود .در وزارت دربار یک دفتري بود که قبالً در
نخستوزیري بود یکی از روزنامهنگاران قدیمی هم که قبالً معاون وزارت اطالعات بود ،او هم رئيس
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آن دفتر بود ،یک عده روزنامهنگار هم با او تماس و ارتباط داشتند ،به آن دفتر دستور داده شد که یک
مطلبی بنویسند بر ضد خمينی ،آنها هم یک مقالهاي نوشتند و آن مقاله را وزیر دربار برد پيش شاه و
شاه خيلی متغير شد و گفت این حرفها چيست و باید خيلی شدید بنویسند و آنها هم بردند و دادند
به آن نویسنده مقاله ،و او هم مطالبی که شاه گفته بود اضافه کرد و مقاله را خيلی شدیدتر کرد و از
طرف وزارت دربار فرستاده شد براي وزارت اطالعات که بدهند به روزنامهها .قبل از اینکه من در
وزارت اطالعات شروع بکار کنم از نخستوزیري مستقيماً مقاالت را میفرستادند براي روزنامهها ،من
که آمدم به وزارت اطالعات دیدم که از دربار مستقيماً مقاله براي روزنامهها میفرستند ،گفتم به وزیر
دربار که این صحيح نيست و یک هم آهنگی و تمرکزي باید وجود داشته باشد ،قرار شد مطالبی را
میخواهند بفرستند از طریق وزارت اطالعات چاپ بشود ،که این را هم فرستادند و من هم اتفاقاً آنجا
جلسه کنگره حزب رستاخيز بود یعنی آخرین کنگرهاش که آموزگار دوباره به دبير کلی حزب انتخاب
شد در آن کنگره .من مسئول کميسيون اساسنامه کنگره بودم و خيلی سرم گرم بود ،رئيس دفتر وزیر
دربار با یک پاکتی آمد پيش من و گفت که این همان مطلبی است که آقاي وزیر دربار گفتند .چون
وزیر دربار به من تلفن کرده بود که یک مطلبی است که امر فرمودهاند هرچه زودتر دریکی از
روزنامه ها چاپ بشود ،عيناً عبارت همين بود .من هم مطلب را گرفتم یعنی پاکت را و چون فرصت
خواند نش را نداشتم و گرفتار کارهاي اساسنامه حزب بودم و چهل و یا پنجاه نفر هم دورم جمع بودند
و مقدار زیادي کاغذ ،فکر کردم که این را گمش خواهم کرد و اولين خبرنگاري که آنجا رد میشد،
خبرنگار روزنامه اطالعات بود ،دادم به او با همان پاکت وزارت دربار و مهر وزارت دربار هم رویش
بود ،من پاکت را از او پس گرفتم و مطلب را به او دادم ،او هم برد .فرداي آن روز روزنامه اطالعات
تلفن کرد که این مطلب صالح نيست و به ضرر روزنامه است ،نه اینکه صالح مملکت نيست ،صالح
روزنامه نيست و در قم تيراژ روزنامه را پائين خواهد آورد و من گفتم بههرحال چاره نيست ،فرستادهاند
و گفتهاند که چاپ کنيد و شما هم میدانيد که چه کسی فرستاده است .آنها هم البته میدانستند،
آنها با نخستوزیر تماس گرفتند ،نخستوزیر با من تماس گرفت ،گفتم موضوعی است که وزیر
دربار گفته باید چاپ بشود ،منهم به اینها گفتم که چاپش بکنند و نخستوزیر هم به روزنامه
اطالعات گفت بله دیگر اعليحضرت امر کرده باید چاپ بشود و آنها هم چاپ کردند .این داستان آن
مقاله بود ،البته بعداً آن مقاله را بنام من و حتی به قلم من قلمداد کردند که دیگر معنی ندارد چون
وزیر اطالعات مملکت وقت مقالهنویسی معموالً نداشت و الزم هم نبود که خودش بنویسد ،صدها نفر
بودند که مقاله مینوشتند .درهرحال گفتند من نوشتم یا من مجبور کردم روزنامه اطالعات را ،مجبور
کردن در این حد بود که گفتم که شاه دستور داده ،باید چاپ کنيد .این وضعی بود که گفتم.
 آقاي همایون حکومت آینده ایران را چطور میبينيد و چه میبينيد؟
همایون ـ سـئوال آسانی نيست و در جواب دادنش هم انسان خـواهناخـواه تحت تأثير عقایدش قـرار
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میگيرد .چون دسترسی به اطالعات و دادههایی که بر اساس آنها میشود پيشبينی دقيقی کرد،
وجود ندارد پس بيشتر جنبه «سوبژکتيو» و ذهنی پيدا میکند ،ولی با توجه به تجربهاي که ما از تاریخ
سایر کشورهاي دنيا داریم و از روحيه و روانشناسی مردم خودمان ،به نظر من ایرانیها اآلن در کار ،و
شاید آن کار تکميلشده باشد ،یک چرخش  180درجه دیگر هستند .چهار سال پيش ایرانیها 180
درجه تغيير جهت دادند و از سلطنت و پادشاه و پهلوي به خمينی و انقالب اسالمی و جمهوري
گرایش پيدا کردند .اآلن بعد از نمایشی که خمينی داده ،من تقریباً تردید ندارم که اگر امروز از
ایرانی ها بپرسند که دو انتخاب بيشتر ندارند :یا بازگشت دوباره به دوره شاه با همه خصوصيات خوب و
بدي که آن موقع داشت ،یا ادامه وضع کنونی با همه خصوصيات ،حاال یا خوب یا بد هرچه هست ،من
همانطوري که عرض کردم تردید ندارم که اکثریت بزرگی از آنها رأي خواهند داد که همان رژیمی
که چهار سال پيش مشتهایشان را بر ضدش به هوا بلند کردند و گره کردند ،به آن رأي خواهند داد.
جمهوري اسالمی مدتهاست که هيچ مشروعيت ندارد و بهکلی بیاعتبار شده و آنچه نگاهش داشته
زور صرف و زور برهنه است و بس .رژیم آینده هم برخالف تصور بسياري ایرانیها و خارجیها
بههيچوجه جنبه اسالمی ،و نمیدانم ميانهرو و ادامه انقالب و توسط عناصري که در انقالب شرکت
کردند ولی خوب یک آب شستهتر از بقيه انقالبيون هستند ،رهبري نخواهد شد .اگر انقالب بیاعتبار
شده ،هرکه با این انقالب سروکار داشته بیاعتبار شده است .ممکن است گفته شود تودههاي مردمی
که خودشان رفتند و فریاد کشيدند آنها سمپاتی بيشتر خواهند داشت با رهبران سابقشان ،که حاال در
صف ضدانقالب هستند ،ولی آن تودهها چون نامشان جایی نيامده ،چون عکسهایشان تکتک جایی
نيست ،بهراحتی منکر هرگونه شرکت در آن انقالب میشوند و میگویند که از اول اصالً عالقهاي به
آن نداشتيم .بههرحال براي تودهها بسيار آسان است که بگویند آن روز آنطور فکر میکردند و حاال
اینطور فکر میکنند ،اما کسانی که نامشان با این انقالب درآميخته ،بسيار مشکل است که بار دیگر
بتوانند درصحنه وارد بشوند و وارث این انقالب بشوند .وارث انقالب ،ضدانقالب خواهد بود و بس و در
این هيچ شکی نيست .حاال این ضدانقالب هر رنگی ممکن است داشته باشد ،ولی ادامه حکومت،
عناصري که به انقالب کمک کردند تحت عنوان تازه ،به نظر من غيرممکن است .یک استثناء باید
بگویم نه بهعنوان استثناء ولی یک تذکر باید بدهم که یک گروه از کسانی که در انقالب نقش حياتی
داشتند ،یعنی مجاهدین خلق به سبب قربانیهایی که دادند و نه به سبب آنچه که هستند ،نه به سبب
درست بودن حرفهایشان ،نه به سبب اجتنابناپذیري بودن عروجشان به قدرت ،بلکه صرفاً به سبب
اینکه چند هزار جوان را به کشتن دادند ،از یک موقعيتی برخوردارند که با همه انقالبيون سابق ،که
حاال جزء صف ضدانقالب هستند ،متفاوت است .چون بهر صورت عدهاي کشته دادهاند و ایرانیها
مثل هر ملت دیگري و بيش از هر ملت دیگري قدر خون و کشته را میدانند ولی مجاهدین به سبب
سياست هاي نادرست ایدئولوژي بسيار خطرناک و ناقصشان به نظر من شانسی ندارند و حداکثر یک
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دردسر بزرگ براي هر رژیمی خواهند بود که در آینده ایران روي کار خواهد آمد .رژیمی که در ایران
آینده بر سرکار خواهد آمد بیتردید در مراحل اولش یک رژیم بسيار مقتدر هست و یک «آنتیتز»
کامل انقالب خواهد بود ،یعنی با اسلحه نظم و قانون و انضباط وارد کشور خواهد شد ،یعنی زمام
کشور را به دست خواهد گرفت و با همين شعار خواهد بود که پشتيبانی توده مردم را جلب خواهد
کرد .اآلن مردم ایران بيش از هر چيز خواستار امنيت و نظم و قانون و انضباط هستند و هر رژیمی که
این ها را برایشان ارمغان بياورد و مدعی باشد که نظم و امنيت و قانون را به مملکت بازخواهد گرداند،
از پشتيبانی عمومی برخوردار خواهد شد .البته این رژیم چطور روي کار خواهد آمد ،سناریوهاي بسيار
میشود تصور کرد ،فروریختگی رژیم از داخل ،مرگ خمينی ،مبارزه قدرت داخلی ،دشوار شدن وضع
اقتصادي بهصورت حتی ضروریات اوليه و حداقلی که اآلن میتوانند فراهم کنند ،به قيمت آتش زدن
واقعاً نفت ،آن را هم از عهده برنيایند ،تمام اینها یا یک حرکت نظامی ،یا یک حرکت آميخته نظامی
و غيرنظامی ،ولی بههرحال مسلحانه ،تمام اینها ممکن است که به تغيير رژیم خمينی منتهی بشود.
آنچه بعدازاین رژیم خواهد آمد ،یک نظام بسيار مقتدر و تمرکزگرا است که اولين وظيفهاش همانطور
که عرض کردم برقراري نظم و امنيت در مملکت خواهد بود .ولی در یک دوره طوالنی من بسيار
خوشبين هستم به بازگشت نظام سلطنتی به ایران ،یک نظام سلطنتی مشروط ،براي اینکه اوالً
ایرانیها با مفهوم سلطنت و پادشاهی بسيار بسيار آشنا هستند ،حتی قدیمیتر از مفهوم دین ،مفهوم
سلطنت است در خودآگاهی سياسی ایرانیها .دین اسالم را ما  1300سال است پذیرفتهایم ،با
پادشاهی و سلطنت  3000سال است آشنا هستيم ،اینیک نکته بسيار مهمی است چون در آن توده
اصلی جامعه ایرانی ،پادشاهی و سلطنت خيلی جاي محسوس و ریشه خيلی عميقی در ضميرش دارد.
عالوه بر این ،سلطنت در دستکم  57سال آخر دوران پادشاهی در ایران ،با پيشرفت ،با نوسازي ،با
رفاه و با ترقی همراه بوده ،با یکپارچگی ایران ،با دفاع از منافع مملکت ،با دفع دشمنان خارجی که هر
ایرانی به سهولت میتواند این مفاهيم و دست آوردها را با همه معایبی که در آن دوره داشته و معایب
بیشمار و اساسی هم داشته است ولی آن مسئله دیگري است و اصالً بیمعنی است که ما تصور کنيم
که در جامعهاي مثل ایران ،در شرایطی مثل  50یا  60سال گذشته ،میشد خيلی متفاوت از آنچه که
کردیم بکنيم ،آن بحث دیگري است ،حاال بههرحال با همه آن معایب ،توده ایرانی سلطنت را با آن
دست آوردها یکی میکند و میشناسد و بعد از سلطنت ،و جمهوري را با این چهار ساله حقيقتاً ننگين
تاریخ ایران یکی میکند و میشناسد .بسيار ساده خواهد بود که مثل ریگان در آن بحث مشهور
تلویزیونيش با کارتر ،یک سئوال اساسی از مردم بکنند که این چهار سال وضع شما بهتر شده ،یا قبل
از این چهار سال .خيلی خيلی براي ایرانی این قابلفهم است و خوب هرکسی قبل از این چهار سال
را ترجيح میدهد و سلطنت با دوره قبل از این چهار سال خيلی راحت یکی میشود ،بخصوص که
پادشاه جدید ،پسر پادشاه درگذشته است ،اسمش هم رضاست و رضاشاه دوم خواهد بود ،خاطره
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رضاشاه اول را هم زنده خواهد کرد .عوامل روانشناسی بسيار به نفع سلطنت در ایران از نظر سياسی،
اینجا دیگر وارد بحث «سوبژکتيو» میشویم یعنی مسئله اعتقادات شخصی من است ،بسيار به صالح
ایرا ن است که رژیم حکومتی داشته باشد که دائماً در معرض مبارزه و کشمکش سياسی قرار نگيرد و
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
کسانی را نخورد که معتقدند فقط شاه و جز شاه هيچچيز و سر به تن مملکت نباشد ،و این مهمالتی
که حقيقتاً سبب خواهد شد که نه مملکت بماند و نه پادشاهی ،فریب این صحبتها را نخورد و حرمت
مقام سلطنت را نگاه دارد و حرمت مقام سلطنت تنها در صورتی نگهداشته خواهد شد که 1 :ـ پادشاه
هميشه با جریان اصلی فکر ملت ایران همراه باشد و  2ـ خودش را باالتر از کشمکشهاي روزانه و
تصميمهاي هرروزه قرار بدهد و  3ـ حافظ منافع کلی و مشروعيت سياسی رژیم و تماميت ارضی
مملکت باشد .من اميدوارم که پادشاه با این برداشت سلطنت بکند و با این صورت هم پادشاهی خيلی
راسخ تر خواهد شد در ایران و هم به دمکراسی خيلی کمک خواهد شد ،ولی ایران تا یک رژیم
دمکراتيک هنوز متأسفانه بسيار بسيار فاصله دارد.
 آقاي همایون خواهش میکنم که به سئوالی که شاید نصفهکاره ماند جواب بفرمائيد،
راجع به روند تصميمگيري در کابينه و دولت چگونگی نظارت بر اجرا تصميمات دولت
که اثرش مآالً برمیگشت به مردم ،صحبت بفرمائيد؟
همایون ـ وقت وزرا کابينه تا آنجائی که به تصميمگيري مربوط میشود تقسيم میشد 1 :ـ به
تصميمهایی که در جریان کارشان به آن میرسيدند ،پيشنهادها و طرحهایی که از وزارتخانه آنها
ناشی میشد و آنها نزد نخستوزیر میفرستادند و نخستوزیر در هيئت دولت مطرح میکرد یا به
یک کميسيونی ارجاع میکرد و آن کميسيون نتایج کارش را به هيئت دولت گزارش میداد و تصميم
گرفته میشد و سرانجام هم به نظر شاه رسانده میشد یا در شوراي اقتصاد مطرح میشد و به تصویب
شاه میرسيد و قسمت دیگر وقت آنها صرف بررسی و حلوفصل تصميمهایی میشد که یک
عدهاي قبالً رفته بودند و گرفته بودند و نظر مساعد شاه را جلب کرده بودند و گاه دستور صریح شاه را
جلب کرده بودند و به وزرا ابالغ میشد و وزرا میبایست یا مقاومت کنند در مقابلش یا بپذیرندش یا
مبارزه کنند و بپذیرند یا هر ترتيب دیگري ،در طول سالها این کمکم بهصورت عادت درآمده بود که
کارهاي مهم مملکت ،کارهایی که پول زیادي در آن بود ،این کارها را عده ،نسبتاً کوچکی اشخاص و
مقامات صاحب نفوذ در دست میگرفتند و طرحهایی برایش تهيه میکردند .گاهی این طرحها حقيقتاً
چند جمله بيشتر نبود ،چند پاراگراف ،و در یک فرصت مناسبی با شاه در ميان میگذاشتند و گاه،
همانطوري که عرض کردم ،شاه دستور صریح درباره آنها میداد،گاه ارجاع میکرد به مقامات کشور
و آنوقت کسی بود که میآمد و با وزیري صحبت میکرد یا با نخستوزیر صحبت میکرد و طرحی
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را یا پيشنهادي را که مستلزم چندین ميليون ،چند ده ميليون و گاه بيشتر هزینه بود در ميان
میگذاشت و آنوقت جریان تبدیل میشد به یک مسابقه و مبارزه یک بده و بستانی بين آن مقام و
دستگاه دولتی و دفتر مخصوص پادشاه که مرتباً مکاتبات و مراجعات از آنجا بود تا مسئله یکطوري
فيصله پيدا میکرد .این مقامات و اشخاص متنفذ در اغلب طرحهاي خودشان معموالً موفق میشدند.
در دولتی که خود من کار میکردم موارد بیشمار بود .به خود من از این مراجعات چندین بار خيلی
زیاد شد .ولی در دولت آموزگار باید من منصفانه بگویم هم به دليل اینکه جلوي هزینهها بهناچار
گرفتهشده بود و دستوبال دولت بسيار تنگشده بود ،به سبب تورم و کسر بودجه و وظيفه ضد تورمی
که دولت براي خودش قائل بود و هم به دليل اینکه بسياري از وزرا تازه بودند و آشنا با این ترتيبات
نبودند مقاومت میکردند هم به دليل پشتيبانی که نخستوزیر از وزرایش در این زمينهها میکرد،
کمتر موردي را من میتوانم از موفق شدن این صاحبان نفوذ و مقامات مثال بزنم .ترتيب
تصميمگيري در مملکت رويهمرفته این بود که با پيشنهادي از طرف هيئت دولت به شاه میشد و
نظر شاه را نخستوزیر در شرفيابی یا در جلسات شوراي عالی اقتصاد جلب میکردند ،یا از طرف شاه
مطالبی اعالم میشد و تبدیل میشد به تصميم دولت ،و وزرا و هيئت دولت مسئول یافتن راههاي
اجرا آن تصميم بودند .بيشتر مسائل مهم بهطور روزافزون به این صورت دوم تبدیل به تصميم میشد،
یعنی شاه گاهی بدون اطالع بيشتر اعضاء کابينه یک برنامه سياسی خيلی مهمی را اعالم میکرد در
یک زمينه ،و آن میشد تصميم دولت و آنوقت مسابقه شروع میشد براي انجام هرچه سریعتر آن
تصميم پادشاه که گاهی هم اسم فرمان به آن میدادند و یا اصل و یا اصل انقالبی .یکی از دالیل
نابسامانی کارها همين ترتيب تصميمگيري لگامگسيخته بود که بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن
هيچیک از جوانب ،مطلبی اعالم میشد و تصميم گرفته میشد و در اجرا آنهم چون بيشتر قصد
نمایش دادن و نشان دادن توانائی و کارآئی مقام سياسی بود ،بهظاهر سازي برگزار میشد ،یعنی
وزارتخانه مسئول سعی میکرد در کوتاهترین فرصت نشان بدهد که تصميم را اجرا کرده ،ولی در واقع
تصميم اجرانشده بود و یک کارهاي سطحی انجامشده بود .نتایج آن کارهاي سطحی آنوقت عواقب
خيلی بدي ببار میآورد که آن بحث دیگري است .بندرت میشود اشاره کرد که مطلبی از پائين توسط
کارشناسان سنجيده شده باشد ،به هيئت دولت پيشنهادشده باشد و هيئت دولت آن را بررسی کرده
باشد و بعد شاه با آن موافقت کرده باشد و در آتيه بشود تصميم مملکت .اینکه میگویم بندرت ،شاید
زیادهروي باشد ،ولی در اقليت موارد چنين بود .در اکثر موارد تصميمگيري از باال بود .مستقيماً از طرف
شاه یا بههرحال با نظر شاه بود و از جریان منظم کار خارج بود.
 آقاي همایون گفته میشود که شاه در سالهاي آخر گرفتار تشتت تصميمگيري بود
براي انتخاب نخستوزیر ،چقدر این مطلب مؤثر بود در رفتن کابينه آقاي آموزگار؟
همایون ـ این تشتت فقط در مورد تعيين نخستوزیر نبود ،به نظر من شـاه در همه سياستهایش در
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این اواخر دچار تشتت بود .از طرفی میخواست اقتصاد ایران را متکی به یک بخش خصوصی بسيار
نيرومند بکند .خيلی با خوشحالی اعالم میکرد ما مؤسسات خصوصی چندصد ميليون دالري داریم که
قابلمقایسه با همتایان اروپائی و آمریکائی خودشان خواهند بود ،و از طرفی سياستهایی را اعالم
میکرد که بخش خصوصی را دچار سرگردانی میکرد و سبب میشد که سرمایهها به خارج انتقال پيدا
بکند و کسی سرمایه در کارهاي بزرگ نيندازد ،از طرفی به دنياي غرب درس میداد و دستور میداد
که در مصرف نفت صرفهجوئی کنند و نفت ماده نجيبی است و آن را نسوزانند و از بين نبرند و از
طرفی اجازه میداد که توليد اتومبيلهاي بسيار بزرگ که در آمریکا هم آن موقع توليدش ،یا داشت
متوقف میشد و یا کاهش پيدا میکرد ،در ایران بهصورت مونتاژ باقيمتی خيلی بيشتر از بازار آمریکا
توليد بشود و مصرف نفت بیحساب افزایش پيدا کند .از طرفی روي بهرهوري ،روي کارآئی ،روي
قدرت توليد تکيه میکرد و از طرفی سياستهایی را اعمال میکرد و اجرا میکرد که هرگونه رابطهاي
را بين کار و مزد از بين میبرد و کارگران و کارکنان داراي حق خودبهخود به افزایش سود و مزد و
درآمد میشدند ،بدون اینکه هيچ کوششی براي افزایش بهرهوري خود بکنند .این تناقضها و تشتتها
در غالب سياستهاي آن دورهدیده میشد .در مورد دولت آموزگار و رفتن دولت آموزگار ،آموزگار و
دولتش همانطور که عرض کردم سياسی نبودند به معناي مصطلح کلمه ،یک هيئت تکنوکرات بود و
تصور میکرد که مسائل مملکت جنبه فنی دارد و باید این مسائل را حل کرد .بيشتر وقت هيئت دولت
به امور خيلی جزئی میگذشت و امور تفصيلی میگذشت .بحث سياسی در دولت خيلی خيلی کم
انجام میگرفت .من به تعداد انگشتان دو دستم فکر نمیکنم برسد .مواردي هم که بحث سياسی
پيش میآمد خيلی زود جلویش گرفته میشد .اصوالً دستگاه دولتی بهعنوان دستگاه تکنوکرات و
دستگاه فنی که مسئلهاش یک مسئله فنی است تلقی میشد و به خودش اجازه نمیداد که وارد عمق
مطالب سياسی بشود .البته اواخر یکقدري نگرانی در مورد امنيت مملکت پيدا شد ،ولی آن نگرانیها
را هم شاه فوراً برطرف کرد و به نخستوزیر گفت که هيچ نگران نباشد ،با ارتشی که ایران دارد جاي
نگرانی نيست و دولت بهتر است که به همان کار بودجه و تنظيم امور مملکت بپردازد .اصوالً به نظر
من دولت آموزگار ،دولت ما ،از ششماهه دوم کارش دیگر تناسبی و ارتباطی با وقایعی که در مملکت
میگذشت نداشت و میبایستی یا دولت تغيير بکند یا روشهاي دولت تغيير بکند .آنچه ما میکردیم
در آن شش ماه دوم ،ارتباطی با آنچه در مملکت میگذشت نداشت .تغيير دولت به این معنی به نظر
من اجتنابناپذیر بود .اما میشد مسئله را همانطور که بود با آن روبرو شد حتی توسط آن دولت.
دولت آموزگار بااینکه شاید تصور درستی از ابعاد مشکالتی که مملکت دچارش بود نداشت ،ولی اراده
سياسی الزم را براي غلبه بر آن مشکالت داشت یعنی تا دولت آموزگار ،دستگاه حکومتی صد در صد
هم مایل بود ،هم مصمم بود و هم قادر بود که با دشمنان رژیم مبارزه بکند .هيچ نوع فکر آشتی در
دولت آموزگار نسبت به دشمنان رژیم در ميان نبود ،با مخالفين صحبت میشد که بهتر است
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تماسهایی برقرار بشود ولی دشمنان رژیم بههيچوجه در این شمار قرار نمیگرفتند و هيچ فکر امتياز
دادن در آن دولت در ميان نبود .با این ترتيب به نظر من میشد که دولت یک وظيفه تازه و بقول
انگليسها و آمریکائیها یک «مندیت» تازهاي پيدا بکند و بجاي اینکه وقتش را صرف جبران کسر
بودجه یا مسائل فنی از این قبيل بکند ،به مسائل سياسی مملکت بپردازد و در توانائیاش آنوقت
میبود به نظر من ،با تغيير روحيه و با تغيير بهاصطالح آن «مندیت» ،ولی شاه پيدا بود که دولت
آموزگار را فقط مناسب میداند براي سروسامان دادن به کارهاي اقتصادي مملکت و به راه انداختن
چرخ دستگاه حکومتی که انصافاً ازاینجهت خيلی حکومت بدي نبود و اگر وقت پيدا میکرد این
مسائل را حل میکرد ،یک سال خيلی کم است براي حل مشکالتی که مملکت آن موقع با آن
دستبهگریبان بود و شاه تصور میکرد که بهتر است مسئله سياسی را که پيشآمده بود توسط یک
کابينه سياسی حل بکند .کسانی بودند که با دولت آموزگار سخت مبارزه میکردند ،در وزارت دربار
بخصوص مبارزه شدیدي میشد ،از شرکت ملی نفت مبارزه شدیدي میشد ،یکی از سياسيون قبلی
که وارد وزارت دربار شده بود و مقام بسيار مهمی پيداکرده بود ،او خيلی سخت با دولت مبارزه میکرد.
اینها جبههاي تشکيل داده بودند ،در سازمان امنيت با دولت مبارزه میشد ،حتی ميان استانداران
کسانی بودند که چون اتکا داشتند به دربار ،و به سازمان امنيت ،با دولت رسما مبارزه میکردند .اینها
موقعيت دولت را ضعيف کرده بودند .در قم آیتاهللها به سبب حوادثی که رويداده بود و
تيراندازيهایی که شده بود و طلبهاي که در خانه آیتاهلل شریعتمداري کشتهشده بود آنها هم با
دولت نظر موافقی نداشتند و توسط دوستان و کسانشان که یکی از آنها اتفاقاً عضو دولت بود ،وزیر
دولت آموزگار بود ،به شاه پيغام میدادند که این دولت بهاصطالح دستهایش خونی شده و نمیتواند
ادامه پيدا بکند .علت اینکه شاه آموزگار را تغيير داد این بود که تصور میکرد که زمان یک کابينه
بهاصطالح سياسی فرارسيده ،منتهی در تعبير این «سياسی» به نظر من اشتباه خيلی مصيبتباري شد
و آن این است که سياست را تلقی کردند به توانائی با همه خوشوبش کردن و ارتباط برقرار کردن.
ایران در سال  1357احتياج داشت به سياست تازهاي ،به سياست به معنائی که اروپائیها و آمریکائیها
بيشتر از آن میفهمند ،یعنی به مقامات باالي رهبري ،توانائی به عهده گرفتن مسئوليت و مقابله با
خطر و با مخالفت و با هر چه هست .ایران احتياج داشت به یک سياست خيلی استوار ،روشن و جدي
و تزلزلناپذیر .اینها صفاتی بود که نه در شاه بود ،نه در نخستوزیري که انتخاب کرد بجاي آموزگار.
میگویم که دولت آموزگار میبایست یا تغيير بکند یا روشهایش تغيير بکند و هردوي این کارها
کامالً امکان داشت ولی بههيچوجه الزم نبود که تغيير بهصورت تزلزل و امتياز دادنها و ضعف نشان
دادنهایی که دولت جانشين ما در پيش گرفت باشد.
 بازهم میگویند که ظاهراً هرچند آقاي آموزگار نخستوزیر بود ،ولی آقاي هویدا که
وزیر دربار بود کارها را از پشت اداره میکرد؟
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همایون ـ نه ،کارها را از پشت اداره نمیکرد .ولی به سبب اختالفی که بين نخستوزیر و وزیر دربار
بود به سبب صحبتهایی که نخستوزیر هنگام معرفی کابينه و برنامهاش به مجلس کرد چنين تلقی
شد که به نخستوزیر سابق حمله و انتقاد میکند ،بين آنها مبارزه سختی درگرفت و وزیر دربار هم
بدالئل شخصی که میخواست با نخستوزیر و جانشين خودش حسابهایش را تصفيه کند ،هم به
دليل اینکه دولت آموزگار و خود آموزگار را مناسب براي اوضاعواحوال نمیدید و یک روز به خود من
گفت که شما بيشازاندازه اداري و تکنوکرات هستيد ،تغيير دولت را الزم میدانست و نقشش در این
حد بود نه در حد گرداندن امور .دولت تا وقتیکه بود باقدرت کارهایش را اداره کرد و خيلی بيش از
دولت هویدا ،وزرا اقتدار داشتند در امور خودشان.
 مالحظاتی که منجر شد به اینکه دولت شریف امامی بر سرکار بياید چه بود؟
همایون ـ چند مالحظه بود ،یکی اینکه شریف امامی شهرت داشت به دوستی با شوروي و به نزدیک
بودن با انگليس ،و شاه خيال میکرد که در آن موقع باید مثل معمول دوره قاجاریه ،درحالیکه ایران
سال  57ایران دوره قاجاریه نبود و این اشتباه را کرد که فکر میکرد باید مثل دوره قاجاریه به
قدرتهاي سنتی صاحب نفوذ در ایران امتيازاتی بدهد و خيال آنها را جمع بکند و راحت بکند ،تا
بحران حل بشود .بزرگترین برگ برنده شریف امامی روابطی بود که با انگليسها داشت و روابطی
بود که با روسها داشت ،دومين برگ برندهاش ادعاي این بود که از خانواده روحانی است .نمیدانم
پدرش یا پدربزرگش روحانی بودند یا رهبر مذهبی بودند و خودش با مقامات مذهبی ارتباطات بسيار
نزدیکی داشت که معلوم شد بهيچوجه اینطور نيست و ادعا بوده ،سومين عاملی که در انتخاب و
برگزیدن او تأثير داشت ،اعتماد زیادي بود که شاه به او داشت ،چون سالها بنياد پهلوي را اداره کرده
بود و بنياد پهلوي کارهاي مالی شاه و دربار را میکرد یعنی امور مالی و اقتصادي ،و طبيعی است که
ارتباط اقتصادي و مالی در طول سالهاي دراز ،اعتماد خيلی زیادي بهوجود میآورد .البته مجلس سنا
را با قدرت زیاد مثل یک مدرسه و سربازخانه اداره کرده بود و این تلقی میشد به اینکه قدرت اداره و
رهبري دارد ولی خوب فرق میکند که انسان مجلس سناي آن سالها را بتواند اداره بکند تا کشور
ایران را در سال  .1357این عوامل سبب شد که شاه که میخواست با رهبران مذهبی و با انگلستان و
شوروي وضع بهتري پيدا بکند شریف امامی را بياورد روي کار.
 آقاي همایون به نظر شما علت انقالب ایران چه بود؟
همایون ـ علت نمیشود گفت ،علل باید گفت ،امري به این پيچيدگی و وسعت نمیتواند یک علت
داشته باشد .من این موضوع را در یک کتابی که نوشتهام با یک تفصيل بيشتر بيان کردهام ،ولی براي
بحث امروز سعی میکنم بهطور خيلی خالصه عرض بکنم .ایران اساساً به این دليل دچار انقالب شد
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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انقالب بود ،یکی از تعریفهاي انقالب این است که نظام سياسی توانائی خودش را در حل مسائل ،در
اداره جامعه از دست بدهد ،ولی چطور شد که انقالب در آن لحظه روي داد و توسط آن نيروها رهبري
شد و به پيروزي رسيد ،به دالیل بیشماري برمیگردد به این برمیگردد که بهر حال تعصبات مذهبی
مردم و سلسلهمراتب رهبران مذهبی و داعيه قدرتطلبی و حکومت طلبی که در اصل فکر شيعهگري
هست ،این هميشه خطر بالقوهاي را متوجه نظام حکومتی ایران ،هر نظامی که بود میکرد و کافی بود
که نظام حکومتی ضعيف بشود تا این نيرو خودش را به صحنه بياورد و مستقر بکند و همينطور هم
شد .به این برمی گردد که نظام حکومتی ایران دچار کندي و سستی و رکود و فساد و عدم تحرک
شده بود ،رهبري سياسی از توانائی پيشبينی مشکالت و مقابله با مشکالت و تطبيق دادن خود با
شرایط تازه عاري شده بود و یک پيري و فرتوتی و فرسودگی بر همه نظام حکومتی چيره شده بود ،به
این دليل بود ،به این برمیگشت که جامعه ایرانی که تشنه پيشرفت بود و انتظارات خيلی بزرگی
پيداکرده بود ،بهاندازه کافی پيش نرفت و انتظاراتش برآورده نشد .به این برمیگردد که رژیمی که
تمام قدرت و مشروعيت خودش را به دليل استحکام و تردیدناپذیرش در بکار بردن تمام وسایل براي
دفاع خودش ،به دست آورده بود ،در لحظه خطر ،از بکار بردن آن وسایل خودداري کرد و در دفاع از
خودش تردید نشان داد .به این دليل برمیگردد که امتيازهایی که سالها و دههها به عقل سليم و به
منطق و به حکومت درست داده نشده بود ،در عرض چند هفته و چند ماه به نيروهاي مخالف و دشمن
و کسانی که فقط در پی سرنگون کردن رژیم بودند داده شد .به این برمیگردد که توده مردم ایران
نمیدانستند که چه میکنند و نمیفهميدند که چه میخواهند و روشنفکران نه میدانستند که چه
میکنند و چه میخواهند ،نه حتی اگر میدانستند آن استحکام فکري و اخالقی و ایدئولوژیک را
داشتند که مواضع خودشان را عوض نکنند و به معتقدات خودشان خيانت نکنند .به این برمیگردد که
هم جامعه و هم حکومت آنجائی که ادعا میکردند نایستادند و زیر پاي خودشان را خالی کردند .به
این برمیگردد که تمام معایبی که در خلقيات و روحيات ملی ماست ،و در نظام حکومتی ما بود در
یک دوره کوتاه تاریخی توانست که ظاهر بشود و روي آب بياید بهاصطالح .انقالب ایران ،انقالب
اسالمی ایران ،انقالب واقعی شاه و ملت است به صورتی که در سال  1341ادعا شد ولی نبود و در
 1357تحقق پيدا کرد .حقيقتاً اگر ما یک انقالب شاه و ملت داشتيم ،این انقالب  1357بود .شاه آنچه
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
ممکن بود مرتکب شدند و هر ضعفی که امکان داشت نشان دادند .اگر خيلی خالصه بخواهيم
برداشت بکنيم انقالب ایران به این دليل روي داد ،بهاینعلت روي داد که آنچه ادعا میکردیم با آنچه
در واقع بودیم بسيار بسيار تفاوت داشت .ادعا میکردیم کشوري روبهپيشرفت ،در حال رسيدن به
تمدن بزرگ هستيم ،درحالیکه بدترین و عقبماندهترین ایدئولوژيها را بهآسانی حتی روشنفکران ما
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میپذیرفتند .درحالیکه در مقابل یک باد مخالف به لرزه درمیآمدیم ،ادعا میکردیم که روشنبين و
آگاه هستيم ،درحالیکه سراپا اشتباه بودیم و نادانی .اگر یک دليل بشود آورد آن ورطه بسيار عميقی
بود بين آنچه ادعا میکردیم و میپنداشتيم که هستيم با آنچه که واقعاً بودیم.
 نظرتان را راجع به علل انقالب ایران و حکومت آینده ایران گفتيد .بعد از انقالب و
بيرون آمدن عده زیادي از مردم از کشور ،گروههاي مخالف با رژیم اسالمی در سراسر
دنيا تشکيلشده است ،نقش اینها را شما براي حکومت آینده ایران یا به ثمر رسيدن
یک حکومت دیگر در ایران چه میبينيد و فعاليت اینها را تا جه حد منطقی میدانيد؟
همایون ـ بیتردید هر مبارزه اي که با رژیم کنونی ایران بشود و شده ،ارزش خودش را دارد و داشته
است .من خيلی به کارایی گروههاي مخالف در خارج از ایران اعتقادي ندارم و خيلی تصور نمیکنم
که فعاليت اینها در شکل دادن به رژیم آینده ایران ،حکومت آینده ایران و سياستهاي آینده ایران
تأثيري داشته باشد ،ولی خالی از تأثير هم نخواهد بود .بهر حال ورزشهاي فکري و کوششهاي
تشکيالتی که در این چند سال شده و همچنان دارد میشود اثري کموبيش بر آینده ایران خواهد
گذاشت .رويهمرفته من دچار سرخوردگی و تا حدي نوميدي هستم ،نهتنها از بابت گروههاي مخالفی
که در خارج از ایران فعاليت کردند ،بلکه جماعت بسيار بزرگ ایرانی که به خارج آمدهاند ،گلهاي
سرسبد جامعه ایرانی ،بقول خودشان و به اعتقاد خودشان از ایران خارجشدهاند .سه سال و نيم است
که این ایرانیها ،تعدادشان نيم ميليون یا یکميليون ،ارقام گوناگون تخمين زده میشود ،از ایران
آمدهاند و در اروپا و آمریکا و در فضاي بهکلی متفاوت با ایران در محيطهاي آزاد از نظر سياسی
مشغول زندگی و فعاليت شدهاند .من در این سه یا چهار سال ندیدم تغيير محسوسی ،قابلمالحظه که
جاي خود دارد ،در روحيات و خلقوخو و عادات ذهنی این جماعت بسيار بزرگ که عموماً از
درسخواندهترین و فهميدهترین مردم ایران هستند ،پيداشده باشد .به نظر میرسد که انقالب ،آنچنان
را حتی آنچنانتر کرده است .بسيار از معایبی که سبب شدند که ایران به چنين روزي بيفتد هنوز در
اکثر ایرانيان که به خارج آمدهاند نمایان است و حتی شدت بيشتر به خودش گرفته و به سبب دشواري
و ابهام و تردید در باره آینده ،این معایب حتی بيشتر شده است .من اميدوارم بودم که انقالب درس
عبرتی براي ایرانیها شده باشد ،اميدوار بودم که ایرانیها اکنون که چنين بهاي سنگينی پرداختهاند
درصدد اصالح خودشان و رفتارها و روشهایشان برآیند اميدوار بودم که ایرانیها ارتباطی ميان معایب
اخالقی و اشکاالت رفتاري خودشان با آنچه به سرشان آمده برقرار بکنند و درنتيجه سعی بکنند که
آن اشکاالت و آن معایب را برطرف کنند .متأسفانه از قدم اول میبينم که ایرانیها هرگونه اميدي را
به اصالح و تعدیل از دست دادهاند و قطع کردهاند .چون از همان آغاز هيچ ارتباطی ميان
کموکاستیهاي خودشان یا سرنوشتی که پيدا کردند نمیبينند ،و با اصرار عجيبی درصدد جمعآوري
دليل و بينه هستند براي اینکه این انقالب و آوارگی و مسائلی که به همراه آن دامنگير آنها و ملت
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ایران شده ،هيچ ربطی به ملت ایران و خودشان نداشته و یک توطئه ساختهوپرداخته خارجی بوده و
درنتيجه نه انگيزه براي مبارزه با خمينی باقی میگذارند .چون میگویند انقالب را دیگران کردهاند،
تغيير را هم دیگران باید بدهند .نه هيچ لزومی میبينند با این ترتيب که دستی در اخالق و رفتار و
برداشتهاي خودشان ببرند .این افسانهاي که ما در باره علل انقالب بين خودمان ساختهایم و
افسانههایی که ساختيم سبب شده که یک حالت تخدیر و فلج فکري بما دست بدهد و از هرگونه
تفکر سازنده ،بيشتر خالی بشویم .این خاصيتی که در بيشتر ایرانیهایی که از ایران خارج شدهاند ،یا
ایرانیهاي آواره ،دیده میشود ،طبعاً تأثيراتش را در گروههاي مخالف هم گذاشته .گروههاي مخالف
مثل اینها از دسترسی داشتن به توده ایرانی محروم هستند .گروههاي مخالفی هم که ما در ایران
داشتيم و فعاليت میکردند آنها هم بدالئل و شرایط زمان و مکان داراي چنان ارتباطی با توده مردم
نبودند .اینهایی هم که اینجا هستند به دليل روانشناسی و فضاي فکري غالب بر جماعت بزرگ
ایرانيان آواره ،نمیتوانند از نيروي آنها استفاده بکنند ،درنتيجه مبارزه معنی واقعی پيدا نکرده و در
ابعاد کوچکی باقی مانده و ابعاد کوچک هميشه به ضرر مبارزه است و سبب میشود که هم از تأثيرش
کاسته بشود و هم از واقعيتش .من گروههاي مخالف رژیم را در خارج از ایران هم مسئول و هم
قربانی روانشناسی عمومی جماعات آواره ایرانی در خارج میبينم .مسئول هستند براي اینکه از آغاز
سعی نکردند که وضع را براي ایرانیها چنان روشن بکنند که دچار توهم نباشد و سعی بکنند که
اوضاع را در پرتو واقعيات ببينند و درنتيجه به آن هدف اصلی که من دارم و آن تغيير روحيات و تغيير
اخالق و رفتار هست ،برسند .قربانی هستند براي اینکه با این روحيهاي که ایرانیها دارند و با برداشتی
که از قضایا دارند ،اصالً جایی براي مبارزه جدي و وسيع باقی نمیماند .اکثریت بزرگ ایرانیها اصالً
ضرورتی به مبارزه و اقدام نمیبينند و نمیشناسند .در این فضا کسانی که دارند فعاليت میکنند
محکوم به کم اثري و بیاثري هستند .بههرحال باکمال تأسف دنباله معایبی که کار مملکت ما را به
آنجا رساند ،اآلن در خارج از مملکت کشانده شده و جامعه ایرانی در خارج از مملکت جامعهاي است
بسيار کماثر ،بسيار پراکنده و فاقد حيثيت الزم .ایرانیها در کشورهایی که زندگی میکنند ممکن است
که به سبب افرادي برجسته ،آبرویی در جامعههائی که ميزبانشان هستند کسب کرده باشند در آمریکا
نيست که مردم از یک جامعه ایرانی که یک خصوصياتی داشته باشد و یک کارهایی توانسته باشد
انجام بدهد ،نام نمیبرند و در همين کشور آمریکا هيچ اقليت قومی نيست که از نظر بیاثري و
بیخاصيتی حقيقتاً قابلمقایسه با ایرانیها باشد که عده آنها هم خيلی زیاد است و از لحاظ ترکيب
اجتماعی و صفات فردي و امکانات مادي و معنوي از بسياري از آن اقليتهاي قومی هم باالترند .در
اروپا هم به همين طریق ،آنچه از ایرانیها ظاهر میشود بهصورت و عنوان مواد چاپی و برنامههاي
تلویزیونی و رادیوئی و امثال آنها ،متأسفانه از سطحی برخوردار است که هيچ کمکی به افزایش این
حيثيت و اعتبار اجتماعی نمیکند و هيچ کمکی به آموزش مردم نمیکند و یا کمک خيلی کمی
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میکند .متأسفانه من ناچارم این گفتگویم را با بدبينی پایان بدهم .ما از انقالبی که روي داد در 1357
تقریباً هيچ درس سودمندي نگرفتيم ،من میترسم که آینده ایران دنباله گذشته ایران باشد .هر آینده
دنباله گذشته است ،ولی آینده میتواند بهبود گذشته هم باشد .این برداشتی که اکثر ایرانیها دارند
سرنوشت آینده ما خيلی بهتر از گذشته نباشد.
 خيلی متشکرم
مصاحبهکننده :بهروز نيکذات
واشنگتن دي سی 11 :سپتامبر 1982

مفهوم سیاست و سیاستگر را باید عوض کرد
 هما سرشار ـ با داریوش همایون روزنامهنگار آگاه و برجسته و مرد سياسی ،وزیر
اطالعات و جهانگردي رژیم پهلوي گپی دوستانه و گفتگویی خودمانی داریم .شاید
بسياري از جوانان داخل ایران و در آنسوي آبها داریوش همایون را به اسم بشناسند
ولی از گذشته و سوابقش اطالعی ندارند .آقاي همایون ،اگر بخواهيد خودتان را به این
جوانان معرفی کنيد میگویيد داریوش همایون کيست؟
همایون ـ یک کسی که از جوانی و نوجوانی در بهتر کردن جامعه ایرانی در زمينههاي گوناگون
کوشش کرده و به نظرش رسيده است که بهترین راه براي بهبود و بهتر کردن جامعه ایرانی
روزنامهنگاري است ،سياستگري است و کار فکري ،و زندگیاش را روي این سه زمينه تمرکز داده و
زیاد هم موفق نشده است.
 هما سرشار ـ با کار فکري شما همه ما آشنا هستيم و میدانيم که این را بهغایت خوب
انجام دادهاید .میدانم شما یکی از معدود کسانی هستيد که بسيار کتاب میخوانيد.
کتاب خواندن شما زبانزد است و حتی شنيدهام شما موقع راه رفتن هم کتاب میخوانيد.
این عشق به کتاب از چه زمانی در شما بهوجود آمده است؟
همایون ـ من یک خرده زود خواندن و نوشتن را یاد گرفتم .در  5سالگی پدرم کوشش میکرد به من
یاد بدهد .از هشتسالگی مرتب میخواندم .نمیدانم چند سال است؟ از هشتسالگی تا حاال دیگر...
 هما سرشار ـ بهطور معمول هفتهاي چند کتاب میخوانيد؟
همایون ـ بهطور معمول هفتهاي پنجاه شصت ساعت میخوانم.
 هما سرشار ـ پنجاه شصت ساعت کتاب و روزنامه و نشریات؟
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همایون ـ کتاب و روزنامه .کتاب متأسفانه وضع غریبی پيداکرده است .براي اینکه بهاندازهاي زیاد
است و بهاندازهاي کتاب باید خواند که انسان دچار حالتی میشود که در امور خيریه بهش دست
میدهد .وقتی شما با یک دریاي بينوایی روبرو میشوید ،میگویيد« :حاال به اینیک نفر ده تومان
بدهم چه تأثيري میکند!» در نتيجه گاهی نمیدهيد .کتاب هم یکميليون کتاب هست که باید
بخوانم .گاهی اصالً میگویم حاال این را بگذارم کنار و در نتيجه نشریات تخصصی میخوانم .در این
نشریات و مجالت علمی و تخصصی ،شيره بسياري از مطالبی که در کتابها هست میآید .بهویژه دو
سه تا نشریه هست ،دو تا در نيویورک چاپ میشود و دو تا در لندن ،من آنها را مرتب میخوانم چون
بررسی کتاب میکنند .ولی بررسی کتاب نه به معناي متداول ما که کتاب فالن در چند صفحه
چاپشده است یا نویسنده در مقدمه میگوید فالن و تمام شد رفت .نه! موضوع را بررسی میکنند
یعنی آنکسی که آن بررسی را نوشته است خودش در این زمينه صاحبنظر است و اصالً نگاه دیگري
به موضوع میاندازد .در نتيجه آدم هم با کتاب آشنا میشود و هم با آن نظر .و این منبع بسيار خوبی
شده است براي آشنایی با کتابها .ولی گاهگاهی هم کتاب میخوانم دیگر ،بعضی کتابها هم
مقاومتناپذیرند.
 هما سرشار ـ چرا ایرانی کتابخوان نيست؟
همایون ـ مک لوهان این داستان را تشریح کرد و گفت «رسانهها یا سرد هستند یا گرم .رسانهاي که
از نيوشندهاش ( )Audienceمشارکت بطلبد ،طبعاً دشوارتر است ».تلویزیون و رادیو مشارکتی الزم
ندارند .نيوشنده ایستا ( )Passiveاست ممکن است اصالً کارهاي دیگري بکند ،حواسش جاي دیگر
باشد .ولی کتاب نمیشود ،با کتاب باید تمرکز داشت .کتاب ذهن انسان را درگير میکند .البته نه هر
کتابی ،کتاب داریم تا کتاب .ایرانیها مردمی هستند خيلی سودگرا .در هر کاري دنبال یک سود آنی
هستند« :خب ،حاال ما کتاب خواندیم نتيجهاش چيه؟» ما هم که تا نوک بينی را بيشتر نمیبينيم.
بااینکه مشهور است که ایرانیها بينیهاي بزرگی دارند ،ولی بينیهاي خيلی درازي نداریم .در نتيجه
نوک خيلی محدود میشود یعنی تا حد اندکی از این نوک بينی را میبينيم .بيشتر از آن را هم حوصله
نداریم .به نظر من بيشترین توضيح را دراینباره باید در محدودیت جهان ایرانی توصيف کرد .جهان
ایرانی جهان بسيار تنگی است و عالقه ایرانی بسيار محدود است .ما خيلی کم کنجکاوي داریم به
دليل همان سودگرایی محدود خودمان .چون سودگرایی اگر در معناي وسيعاش گرفته بشود ،آدمی که
سود درازمدت و سود روشنگرانه (به قول انگليسها  )Enlightenedرا ببيند ایرادي ندارد ،چون
همهچيز سود شخصی است .حاال آن بحثهاي دیگر است .بهر حال ،وقتی انسان سود شخصی
روشنگرانه خودش را بشناسد البته کتاب هم بيشتر میخواند ،مسائل را هم بيشتر جدي میگيرد،
کنجکاوتر هم میشود .ولی ما سود شخصی را خيلی در سطح روزانه و لحظهاي تصور میکنيم و
کتاب متأسفانه چنان سودمنديهایی براي بسياري از مردم ندارد .مگر کسی بخواهد کاري انجام بدهد
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و کتابی را بخواند و استفادهاي بکند و فراموش کند .خيلی محدود هستند ایرانيانی که حقيقتاً عاشق
کتاب باشند .البته عاشق کتاب هم داریم تا عاشق کتاب .کتابخانههایی داریم با کتابهاي همه یک
اندازه و با جلدهاي خيلی نفيس...
 هما سرشار ـ با رنگهایی که به مبلمان اتاق میخورند...
همایون ـ  ...که گاهی تویشان خالی است.
 هما سرشار ـ ولی همان مک لوهان اشارهاي هم به دهکده جهانی میکند و سيل
اطالعاتی که امروزه با آن مواجه هستيم .شبکه جهانی اینترنت حضوري در داخل
ایران یافته از آن محدودیت کم کرده که نتيجهاش میتواند توجه بيشتر به کتاب و
خواندن باشد .نمیتواند؟
همایون ـ شما یک کوزه را از یک حوض پرکنيد یا از دریا .درست است که ما حاال به دریا دسترسی
داریم ولی کوزه همان اندازه است.
 هما سرشار ـ پس مشکل محدودیت ماست.
همایون ـ مشکل محدودیت دید است .چقدر ما در این دهکده جهانی حضور داریم .چقدر از این شبکه
ارتباطی جهانی ـ بعضیها اینترنت را تارنما میگویند ،خيلی هم خوب لغتی است ـ استفاده میکنيم؟
کجاهایش را استفاده میکنيم؟ منظورم این است که این شبکه جهانی و این دهکده جهانی هم زیاد
کمک نخواهد کرد ،اگر ما دیدمان را وسيع نکنيم .اصالً به نظر من ایرانی باید یک نگاه بهکلی
متفاوت به وضعيت و موقعيت خودش از دنيا بکند.
 هما سرشار ـ آیا شما با پستمدرنيستها که معتقد به بازنگري تاریخ و بازنگري
فرهنگ هستند همسو و همنظر هستيد؟
همایون ـ من اصالً پستمدرن نيستم براي اینکه خود پستمدرن به نظر من یک تناقض عبارتی
( )Oxymoronاست .مدرن در خودش هميشه پس از خود را دارد ،هميشه نو شدن را دارد .مدرن
یعنی نو شدن ،یعنی نایستادن ،یعنی دائماً بادید انتقادي نگاه کردن .در نتيجه الزم نيست ما
پستمدرن باشيم .پستمدرن ایده بسيار خطرناکی است.
 هما سرشار ـ جدي؟ چرا؟
همایون ـ براي اینکه بهترین وسيله است براي ارتجاع .براي نگهداشتن آنچه زمانش حقيقتاً به سر
آمده .پستمدرنيسم بنایش بر نسبيتگرایی است :همهچيز در جاي خودش ارزش دارد ،یک ایده
جهانی وجود ندارد ،ارزشهاي جهانی وجود ندارند.
 هما سرشار ـ پس شما با تئوري نسبيت فرهنگی مخالفيد؟
همایون ـ بله ،با نسبيتگرایی مخالفم .درست است که هر چيزي در جاي خودش هست ولی هر
چيـزي که در جاي خودش هسـت باید عوض بشود .این یعنی مدرنيته .چيزي نباید دائماً پایدار بماند.
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براي اینکه هيچچيز در طبيعت هميشه پایدار نمیماند ،نه در طبع انسانی و نه در جامعه.
 هما سرشار ـ یعنی تئوري نسبيت فرهنگی این تحول را نمیتواند بپذیرد؟
همایون ـ چرا پستمدرنيته تحول را میپذیرد ولی آنچه را هم که هست میگوید ارزش فیالذاته
دارد ،ارزش اینیکی بهاندازه ارزش آنیکی است ،برتري ذاتی ميان یکی و دیگري قائل نيست .مثل
جنبش رمانتيسم در آلمان قرن نوزدهم ،یک واکنش پسزنشی ( )Backlashاست به تجدد ،به
خردگرایی و به روشنگرایی سده هيجدهم .یعنی معتقدند بهجاي این ارزشهاي جهانروا( ،بعضیها
جهانشمول را ترجيح میدهند ولی جهانروا بهتر است) باید مالحظات دیگري را که جنبه محلی،
جنبه عاطفی ،جنبه بسيار شخصی یا نياگانی یا ميتولوژیک دارد ،همه اینها را باید وارد کرد.
پيشرفتهاي زیادي هم در این نگرش به جهان بوده و به پيشرفت فکر تجدد هم کمک کرده است
ولی وقتی این را خيلی کش بدهيد ـ مثل این اندیشهوران فرانسوي دهههاي اخير ـ آنوقت به آن
ارتجاعی که عرض کردم میرسيد .یعنی دیگر ميان فرهنگی مثل فرهنگ اسالمی ایران با یک
فرهنگ امروزي سده بيست و یکمی تفاوتی از لحاظ ارزش قائل نمیشود .میگوید این هم براي
خودش هست ،این هم باید با همه دیگران زندگی بکند ،همزیستی بکند ،گفتگو بکند .درحالیکه ما
باید در پی تغيير باشيم ،این فرهنگی را که ما هفتاد هشتاد سال داشتيم باید تغيير بدهيم .نه اینکه
بگویيم بد است ،این هم برایش خودش یکچيزي است ،ما باید به آن احترام بگذاریم .احترام گذاشتن
فرق دارد با عوض نکردن .ما باید در کمال احترام اینها را عوض کنيم.
 هما سرشار ـ روشن است که شما طرفدار پویایی هستيد.
همایون ـ آخر جز این نمیشود .زندگیمان دائماً در حال تغيير است .من چطور میتوانم به یکچيزي
که نياي من در هشتصد سال پيش معتقد بوده است ـ بهعنوان اینکه این سنت است ـ معتقد باشم.
سنت هميشه چيز خوبی نيست ،سنت بازدارنده هم میتواند باشد ،سنت زندان است.
 هما سرشار ـ در مورد فرهنگ یک ملت حرفتان را میفهمم .حاال پرسش این است که
پویایی را در یک فرد هم میپسندید؟ یعنی که یک نفر هم میتواند در دوران مختلف
زندگيش هم تغيير آرمان و ایدئولوژي و طرز تفکر بدهد؟
همایون ـ حتماً .حتماً میتواند بدهد.
 هما سرشار ـ نشانه پختگی است؟
همایون ـ اصالً ایدئولوژي هم چيز بسيار خطرناکی است .راجع به ایدئولوژي بحث بسيار است.
ایدئولوژي یک زندان است ،یک سالح است ،سالحی که میتواند دنيا را ویران بکند .ایدئولوژيهاي
ویرانگر بسيار داشتيم .اگر در انسان دائماً تحول پيدا نشود نمیشود .نه اینکه هر روز خودش را عوض
کند ،هر روز نظرش را عوض کند ،هر روز اصولش را عوض کند .منظور این نيست .منظور این است
که اول اشاره کردم :در هر لحظه و در هر امري دید انتقادي داشتن .حاال از این دید انتقادي بسياري
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چيزها جان بدر میبرند ،بسيار خوب .بسياري هم جان بدر نمیبرند ،دیگر چاره نيست باید عوضشان
کرد .منتها دید انتقادي فرق دارد بااینکه به شما بنگرم و دائماً در پی این باشم کجاي لباس شما
چروکخورده که آن را ببينم .نه .منظور این است که یک سلسله ارزشها و مبانی فکري مدتهاي
طوالنی کموبيش ثابت میمانند مثل امور روزانه ،امور شخصی و فردي .ولی در امور اجتماعی ـ
سياسی شما یکچشم دارید و این چشم را دائماً گشوده نگهداشتن و از زوایاي گوناگون به آنچه که
نگاه میکنيد نگریستن .نه اینکه این چشم ثابت ،بيشتر اوقات هم بسته ،چون «من که این منظره را
دیدهام دیگر احتياجی نيست!» نه این منظره دائماً عوض میشود .اگر ما این دید انتقادي که محصول
مدرنيته است بپذیریم ،آنوقت آن مقدار تغييري که الزم است را خوب خواهيم داد و هویتمان هم
بههيچوجه عوض نخواهد شد .یعنی شما اگر امروز اعتقادات بيست سال پيشتان را عوض کنيد به
هویت شما هيچ آسيبی نخواهد رسيد ،براي فرهنگ ملیتان هيچ اتفاقی نخواهد افتاد.
نایپال ( )Sir V. S. Naipaulکه جهان سومی است و سال  2001هم نوبل ادبيات را گرفت میگوید:
«من در آن واحد میتوانم چندین ایده فرهنگی را در ذهنم داشته باشم .هر جا میروم میتوانم چندین
هویت را در خود حمل بکنم ».و این هيچ کار سادهاي نيست .نایپال یک ترینيدادي است،
هندياالصل ترینيدادي و در انگليس زندگی میکند ،لقب سر هم بهش دادند ،ولی یک نویسنده
جهانی است .یعنی نایپال فرق دارد با فالن نویسنده انگليسی یا فالن نویسنده آمریکایی که نوبل
گرفته است؟ این نویسنده ترینيدادي هندياالصل جهان سومی است ولی در جهان امروز در جهان
سده بيست و یکم در انگلستان چنان زندگی میکند که هر انگليسی دیگري از باالترین سطح
فرهنگی .اینها همه امکان دارد و ما نباید خودمان را بهعنوان اینکه سنتهاي اصيل داریم،
ارزشهاي فرهنگی اصيل داریم ،فرهنگ غنی ایرانی داریم ـ خوب اینها بهجاي خود محفوظ ـ
محدود کنيم .اینها سرمایههاي ما است و جایشان در موزهها .عين این است که شما با همان اسباب
موزه بخواهيد زندگی امروزيتان را بکنيد .حاال چهارتا کوزه از هفت هزار سال پيش پيدا کردید ،توي
آنهم بخواهيد آب بخورید ،معنی ندارد! بله اینها را میشود توي موزه نگهداشت ،خيلی هم میشود
بررسی کرد ،بعضی چيزها ازشان میشود گرفت .ولی اینها را باید دائماً به محک زمان حال و
نيازهاي حال زد .و این گرفتاري من بوده است در همه زندگی با خودم و با دیگران.
 هما سرشار ـ این طرز فکر مربوط به بخش سوم از تعریفی بود که از خودتان کردید،
نخست روزنامهنگار ،دوم سياستمدار و سوم کسی که دوست دارد فکر کند و بيندیشد.
بهعنوان کسی که طرفدار یک حکومت مشخص است ،این باور را در بخش سياسی
وجودتان چطور میگنجانيد؟
همایون ـ من زندگی سياسیام را با مخالفت سخت شروع کردم .خوب بچه سيزده چهاردهساله اصالً
جز اینکه با همهچيز مخالف باشد راه دیگري ندارد .آن زمان حقيقتاً چيزي براي موافقت باقی
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نمیگذاشت .هيچچيز در آن نظام سياسی ،در آن جامعه سياسی ایران نبود که انسان بتواند با آن
موافق و یکدل باشد .بههرحال نقش مخالف براي آدمی مثل من در آن زمان نقش برازندهتري بود.
این مخالفت ادامه پيدا کرد ،البته نه بهصورت خيلی افراطی .طی سه چهار سالی هم به آالیش افراط
دچار آمد ،به فعاليتهاي چریکی ،نمیدانم شبهنظامی ،در سطح بسيار ابتدایی و کودکانه .ولی
بههرحال ،پس از آن دوره ناگزیر نوجوانی وقتی دیگر به هيجده نوزدهسالگی رسيدم ،به نظرم رسيد که
این فعاليت سياسی باید حتماً با یک فعاليت فرهنگی همراه بشود .و از آن به بعد فعاليت سياسی من با
فعاليت فرهنگی من هميشه یکی بوده است یعنی همان نوزدهسالگی شروع کردم به انتشار مجله
هنري «جام جم» ...شما هم برنامهتان جام جم است؟
 هما سرشار ـ بله اسم کانال جام جم است .اسم برنامه «با هما سرشار» است.
همایون ـ این جام جم خيلی با روان ایرانی سروکار داشته است .بله «جام جم» را انتشار دادم که یک
مجله آوانگارد هنري بود و به هنر یک دید سياسی خيلی غليظ و سنگين داشت .حاال بچه بودیم ولی
سرمان بوي قورمهسبزي میداد .آن مجله هم سرمقاالتش را بيشتر من مینوشتم براي اینکه به نظر
من دگرگونی در جامعه اول در زمينههاي هنري شروع میشود .همينطور دیگر در کار سياست سعی
کردم تغييري بدهم و بعد این تغيير را از راه روزنامهنگاري شروع کردم .بعد از حدود  25یا  26سالگی
دیدم کارهاي حزبی دیگر سودي ندارد و سخت رفتم در کار روزنامهنگاري و دیگر بقيه زندگیام تا
دهه پنجاه در روزنامهنگاري سپري شد .ولی باز آن روزنامهنگاري سراسر سياست بود و فرهنگ یا
آميخته این دوتا .در دهه پنجاه دوباره وارد سياست شدم ،این بار وارد سياست عملی شدم .به نظر من
در موقعيت ایران اصالً نمیشود اینها را از هم جدا کرد ،سياست و فرهنگ را .ما فرهنگمان بهشدت
سياسی است و سياستمان باید بهشدت عنصر فرهنگی قوي داشته باشد ،و اال ابتذال است و حرفهاي
مفت .در کار سياسی هم از حزب شروع کردم .وقتی وارد کار سياسی شدم وقتی بود که حزب رستاخيز
اعالمشده بود و من به این حزب پيوستم به اميد اینکه این حزب مثل حزب خلق آتاتورک مبناي یک
نظام چندحزبی در ایران بشود .چون بههرحال ایران آن زمان جامعه بستهاي بود و راهی بهجز این به
نظر من نمیرسيد .یا من میبایست سياست را کنار میگذاشتم و به همان کار روزنامهنگاري
میپرداختم ،که چون سياست بسته بود روزنامهنگاري هم محدود بود ،یا به سازمانهاي مخالف
میپيوستم که افراد سازمانهاي مخالف یا جایشان در زندان بود یا در خارج از ایران و در امریکا و
دانشگاهها .من فرصت رفتن به امریکا و درس دادن در دانشگاه هم داشتم چون یک سالی در هاروارد
درسخوانده بودم و آنجا وضعم خيلی خوب شده بود .ولی فایده نداشت یعنی نتيجه آن نوع مخالفت و
آن راه تغيير نظام سياسی ایران به نظر من بنبست و خطرناک بود و متأسفانه نظرم هم درست درآمد.
در نتيجه فکر کردم نظام را از درون میشود درست کرد و چون هميشه به حزب و ضرورت کار حزبی
معتقد بودم ـ اآلن هم بيشتر زندگیام در فعاليت سياسی حزبی میگذرد ـ فکر کردم که این حزب
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چون دیگر مخالفی در برابرش نيست و مسئولش هم خود پادشاه کشور است دیگر نمیتواند با آن
مبارزه کند (چون با احزاب موجود دائماً در حال کشمکش بود) از این راه میشود این نظام را باز کرد و
حزب را به عاملی براي مشارکت تبدیل کرد .یک سال و خوردهاي که در آنجا فعال بودم توانستيم
خيلی در این زمينه کار بکنيم ،ولی بعد این روش و دید ما را در حزب نپسندیدند ،و ما را از حزب
آوردند بيرون .انگليسیها یک اصطالحی دارند که «با لگد پرتش کردند باال» ما را بهعنوان وزیر
معرفی کردند که از دست حزب خالص بشوند یا از دست ما در حزب خالص بشوند ،چون خيلی آنجا
شلوغ کرده بودیم .مرتب در اطراف ایران جلسات بزرگ هزار و دوهزار نفري داشتم و مردم میآمدند و
حرف میزدند و انتقاد میکردند ،مقامات دولتی را میآوردیم که جواب بدهيد .مشارکت بود دیگر!
دیگر داشت کمی از حدود خارج میشد .بههرحال رفتم در دستگاه دولتی و در دولت هم یک سال و
خوردهاي ماندم و بعد هم کارم به زندان کشيد و بعد هم به گریز از زندان و بعد هم یک مدتی در
ایران پنهان بودم تا گریز از ایران .حاال بيست سالی هم که هست که بيرون هستم همه در کار نوشتن
هستم و باز فعاليت سياسی و مطبوعاتی.
 هما سرشار ـ داریوش همایون روزنامهنگار را بيشتر دوست دارید یا داریوش همایون
سياستمدار را؟
همایون ـ عرض کردم این دوتا براي من هيچ فرقی ندارد یعنی باهم پيوستهاند.
 هما سرشار ـ من میتوانم یک تفاوت بين این دو قائل باشم .به نظر من روزنامهنگاري
نگاهی است عادالنه و بیطرفانه به جهان اطراف ،بدون اینکه برنامهاي پشت آن نگاه
باشد .داشتن دید باز است براي این کار ،درحالیکه در سياست شما احتياج به مقداري
پنهانکاري دارید و مقداري برنامهریزي پشتصحنه .سياستمدار بودن ویژگیهایی دارد
که در روزنامهنگار بودن نمیگنجد .اگر بگویيم طرف دارد روزنامهنگاري سياسی
میکند این را متوجه میشوم .یعنی از قلمش براي اشاعه ایدئولوژي خاصی ،گروه
خاصی یا فکر خاصی استفاده میکند .ولی اگر روزنامهنگاري بخواهد همانطور که شما
میگویيد تمام زندگیاش را بگذارد که بياموزد و به مردم بياموزاند و براي خوانندگانش
با یک نگاه بیطرف ،با یک نگاه کامالً عادالنه بنویسد ،آنوقت من دچار این مشکل
میشوم که این دو چگونه میتوانند با همدیگر کنار بيایند؟
همایون ـ منظور من این نيست که هر روزنامه و هر روزنامهنگاري میباید سياسی باشد .بههيچوجه.
من در مورد خودم فقط صحبت کردم .براي من این دو تا از هم جدا نيستند براي اینکه کار سياسی در
ایران بهطور سنتی کار بندوبست بوده است ،کار آشنایی بوده است ،کار رابطه بوده است و پنهانکاري
ـ که حاال لغت خيلی مؤدبانهاي است ـ فریبکاري بوده است ،صحبت نکردن ،مطلبی براي گفتگو
نداشتن و در نتيجه هيچچيز نگفتن بوده است .یعنی هر چه انسان کمتر مطلب داشت یا حرف میزد،
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وضعش بهتر میشد .ولی این همين اشکالی است که ما برایش در جامعهمان میبينيم .چرا این جامعه
به این روز افتاده است؟ براي همين .براي اینکه سياستش چنين ناسالم بوده است .خيال میکنيد
روزنامهنگارياش خيلی بهتر بوده است؟ این تعریفی که شما فرمودید اینها تعریفهاي جامعههایی
است که ما فعالً در آن زندگی میکنيم .روزنامهنگاري هم در ایران پنهانکاري بوده است ،فریبکاري
بوده است ،دروغ گفتن بوده است ،غير حقيقت گفتن بوده است .هنوز هم در این کشورهاي خاورميانه
اسالمی و در خود ایران همچنين هست.
براي اینکه شما سياست را در ایران اصالح بکنيد و روزنامهنگاري را اصالح بکنيد ناگزیرید رابطه این
دو را باهم حفظ کنيد و هر دو را باهم پيش ببرید .شما نمیتوانيد با سياست ناسالم روزنامهنگاري را
درست بکنيد و با روزنامهنگاري ناسالم سياست را .خوب ،مثالً در همين شهر شما ،مالحظه میکنيد
مردم چه مشکالتی براي این روزنامهها بهوجود میآورند و گاهی هم روزنامهها براي مردم ناچارند
بهوجود بياورند .سياست شهر و روزنامهنگاري شهر ،اینها باهم ارتباط خيلی خيلی نزدیک دارند.
درست است ،من هميشه در زندگی روزنامهنگاريام و بعد در زندگی سياسیام این تنشی که ميان
کارم بهعنوان یک روزنامهنگار و کارم بهعنوان یک فعال سياسی هست را احساس کردهام .در سياست
عملی شما نياز دارید گاهی جلوي زبانتان را بگيرید ،در روزنامه قدرت شما در این است که جلوي
زبانتان را نگيرید.
 هما سرشار ـ بله دقيقاً منظور من هم همين بود.
همایون ـ منتهی در شرایط ایران ما بهعنوان روزنامهنگار ناچار بودیم دائماً جلوي زبانمان را بگيریم.
بهعنوان سياستگر هم که خوب تکليفمان معلوم بود .حاال ،در شرایط آزاد دور از ایران ـ که اولين باري
است که در زندگیام احساس خوشی بیحد میکنم ـ آزادي بسيار فراهم است ،چه در کار سياسی چه
در کار روزنامهنگاري ،آمادگیام هم نسبت به بيستسالگیام طبعاً بيشتر شده است ..دیگر هر کسی
بعد از پنجاه شصت سال چيز خواندن یکچيزي یاد گرفته است .حاال هم مسئله را به این صورت
براي خودم حل کردم که ما باید سياست را هم به سطح بهاصطالح امروزيها شفافيت روزنامهنگاري
برسانيم .یعنی اصالح سياست در ایران میباید از راه باز کردن همهچيز روي ميز انجام بگيرد .یعنی
مفهوم سياست و سياستگر را باید عوض کرد ،همان مفهومی که ما تصور میکنيم سياستگر کسی
است که بتواند نيم ساعت صحبت بکند و چيزي از حرفهایش درنياید .اما این به درد ما نمیخورد.
سياستگر کسی است که نيم ساعت صحبت بکند و اقالً  20دقيقهاش حرف حسابی بزند ،یا حرفی را
که باید بزند .همچنين روزنامهنگار .از این جهت من فکر میکنم بهعنوان فردي که در نيروي مخالف
است ،در اپوزیسيون کار میکند ،هيچیک از آن مشکالتی که شما گفتيد ندارم و من دیگر با آن تنشی
که در همه زندگیام احساس کردم ،روبرو نيستم براي اینکه طبيعت کار سياسی ما با طبيعت کار
روزنامهنگاري ما یکی شده است .ما در سياست هم باید باز باشيم باید صریح باشيم ،باید پشت مسائل
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را هم ببينيم ،بيرون بياوریم و به مردم عرضه بکنيم تا بتوانيم اطمينانشان را جلب کنيم .ولی در
شرایط ما در خارج از ایران چون قدرت مورد بحث نيست تا شما بخواهيد آن قدرت را از راههاي
دیگري هم حفظ کنيد ،فقط اعتماد الزم دارید .آنچه که باید به دست بياورید اعتماد است .اعتماد هم
فقط با صراحت و درست گفتن و درستکاري سياسی به دست میآید .درستکاري سياسی هم یعنی
تمام حرفتان را بزنيد.
 هما سرشار ـ اینیک نگرش آرمانگرایانه است و...
همایون ـ  ...و عملی است.
 هما سرشار ـ بله عملی است ولی در خارج کشور .آیا به نظر شما داخل کشور هم
عملی است؟
همایون ـ نخير ،داخل کشور هر کسی خواست این کار را بکند یا به زندان افتاد یا آمد اینجا در
خدمتشان هستيم .ولی جامعه دارد به اینطرف میرود ،یعنی همينکه نمونههایی در ایران جمهوري
اسالمی پيدا میشود ،من برایشان بهعنوان روزنامهنگار خيلی احترام قائل هستم .طبعاً من قدرشان را
خيلی بيشتر میدانم ،که حاضرند بروند زندان و بعضیهایشان ناچار به فرار میشوند .ولی اینکه
حرفهایشان را میزنند ،نشان میدهد که جامعه آمادهشده است .جامعه میپسندد ،میپذیرد و اینها
هم اگر این پشتيبانی جامعه را نمیداشتند این کار را نمیکردند .انسان تکوتنها نمیتواند کاري بکند
باید یک پشتوانه یا پشتيبانی ،اندازهاش هر چه باشد ،به دست بياورد .اآلن سياست هم در ایران
همانطور که من هميشه دلم میخواست ،با روزنامهنگاري کامالً یکی شده است .یعنی شما نگاه کنيد
میبينيد که مردان سياسی  95درصد از روزنامه میآیند بيرون و به سياست وارد میشوند .دیگر حوزه
مرکز توليد سياستگران جمهوري اسالمی نيست ،مطبوعات هستند.
 هما سرشار ـ ولی انگار یک گردش کوچک کرده است .در ایران قبل از انقالب
میگفتند کسانی که از سياست سرخوردهاند بهسوي روزنامهنگاري رو میکنند ،حاال
شما میگویيد در ایران بعد از انقالب روزنامهنگاران هستند که بهطرف سياست
میروند.
همایون ـ نه ،در ایران پيش از انقالب هم آنهایی که از سياست سر میخوردند بيشترشان به
روزنامهنگاري نمیآمدند چون روزنامهنگاري هم محدودیتهاي بزرگی داشت .بيشتر میرفتند دنبال
کسبوکار ،امکانات فوقالعادهاي هم برایشان بود .حاال آن امکانات که نيست ،روزنامهها را هم که
میبندند ،پس آنهایی که از سياست سر میخورند بيشترشان میآیند بيرون.
بههرحال به نظر من این ارتباط ـ که من بههيچوجه تعميم نمیدهم که همه باید اینطور باشند ـ در
قلب مسئله سياسی ماست .ارتباط ميان رسانهها و سياست .اگر این دو را تا باهم اصالح نکنيم موفق
نخواهيم شد .منظورم این نيست که روزنامهها سياسی بشوند به معناي متداولی که مثالً در این شهر و

78

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

خيلی جاهاي دیگر میبينيم .نه ،منظورم این است که آن آرمانی که براي سياست ایران داریم باید در
کار روزنامهنگاري هم وارد کنيم .آن کاري را هم که در روزنامهنگاري میکنيم سياست آینده ایران را
تعيين خواهد کرد .چه ما بخواهيم چه نخواهيم ،چه متوجه بشویم چه نشویم .این کارکردهاي
روزنامهنگاري در آینده ایران تأثير سياسی خواهد داشت ،چنانکه اآلن در ایران دارد.
 هما سرشار ـ بله ولی از یک طرف دیگر تصویر که نگاه کنيم توي چالهچولههاي
بزرگی هم میافتيم .عدهاي هم هستند که بدون آگاهی از سياست و بدون اطالع از
روزنامهنگاري به هر دویش میپردازند.
همایون ـ باید دید ميدان عملشان چقدر گسترده است .خوشبختانه من براي بسياري از سياستگران و
روزنامهنگاران در خارج از ایران ميدان محدودي میبينم .من فعالً با ایران کار ندارم چون از بحث ما
بيرون است .در خارج ميدان عملها خيلی خيلی محدود است ،که در سياستهاي محلی و منطقهاي
بيشتر کار میکنند .آنها را ممکن است بهتر یا خرابتر بکنند .ولی چون محيط باز است و خيلیها
میتوانند دست در کار باشند خوشبختانه این رقابت سطح را رو به باالبرده است .ما اگر به گستره
نشریات فارسیزبان در خارج از ایران نگاه کنيم ،ممکن است به خيلی نشریات کمارزش بربخوریم
ولی روزنامههاي ـ حاال روزنامه را به معناي عامش میگویم ،منظورم ژورنال است ،ماهانه روزانه یا
هفتگی هرچه میخواهد باشد ـ روزنامههاي بسيار خوب داریم که در خارج از ایران درمیآید و بسيار
بهتر از پيش از انقالب در ایران است.
 هما سرشار ـ روزنامهنگار امروزي را میتوانيم یک تاریخنگار بهحساب بياوریم؟
همایون ـ در ایران روزنامه جاي سياست ،حزب ،تاریخنگاري همهچيز داشته .ولی اصوالً میدانيد که
روزنامهنگاري سياست روز است و تاریخ هم روزنامهنگاري گذشته است .روزنامهنگارها حقيقتاً
نویسندگان تاریخاند.
 هما سرشار ـ کمی راجع به «آیندگان» برایمان بگویيد.
همایون ـ آیندگان در سال  1346پایهگذاري شد میشود  1967و تا سال  1979ادامه پيدا کرد تا
تابستان  1979یا  .1358من پایهگذار این روزنامه بودم ،مدیرش بودم ،رئيس هيئت تحریریهاش بودم
و سردبيرش .سردبيران گوناگون داشت که آخرینش آقاي هوشنگ وزیري بودند .روزنامه خيلی بزرگی
نشد از لحاظ تجارتی ولی بسيار روزنامه متنفذي شد .آیندگان متنفذترین روزنامه آن روز ایران بود ،هم
از نظر سياسی ،هم از نظر فرهنگی چون بهکلی یک دید تازه و یک شيوه تازه در روزنامهنگاري
آوردیم .سعی کردیم روزنامهنگاري سطح باالي اروپایی بهاصطالح هاي براو ( )Highbrowیا
( )Broadsheetرا در مقابل ( )Tabloidیا ( )Lowbrowوارد ایران کنيم .نقد هنري ،هنر سنجی ،نقد
کتاب ،بخش ادبی ،کارهاي تازهاي کردیم که خوشبختانه مؤثر بود .روزنامهاي هم بود که وقتی من
دیگر هيچ مشارکتی و هيچ دخالتی در آن نداشتم ،در چند ماه آخر فعاليت خود یعنی سه چهار ماه اول
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روي کار آمدن رژیم اسالمی بهترین مبارزه را با جمهوري اسالمی کرد .روزنامهاي بود که در آن
اولين روزها و هفتهها ،بيشتر مقاالت مخالفت با برقراري فاشيسم مذهبی در آن انتشار پيداکرده بود.
این بود که خمينی گفت« :من آیندگان نمیخوانم» .من آنوقت در ایران پنهان زندگی میکردم و
شنيدم که روي دیوارها نوشته بودند« :من آیندگان نمیخوانم چون سواد ندارم» و زیرش اسم خمينی
را نوشته بودند .حال نمیدانم درست بود یا نه ،براي اینکه این را برایم تعریف کردند .روزنامهاي بود
که وقتی مصادرهاش کردند ،ببخشيد ،حمله کردند بهش ،کارکنانش را گرفتند و سه چهار ماه زندانی
کردند و خود روزنامه را هم دیگر اجازه انتشار ندادند و خوشبختانه نام این روزنامه آلوده نشد به
جمهوري اسالمی.
 هما سرشار ـ انگار خوشحال هستيد که قطعش کردند! برگردیم سر بحث سياستگر و
روزنامهنگار و روشنفکر .شما گفتيد ترکيب این سه باهم در دوران معاصر ایران خيلی
ترکيب جالبی بوده و وجود و حضورشان در صحنه سياست و تاریخ و فرهنگ ایران
بسيار چشمگير .من هميشه میگویم اشتباه و خطاي سياستمداران خطرناک است،
اشتباه و خطاي روشنفکران دردناک است ،اشتباه و خطاي روزنامهنگاران را چگونه
بناميم؟
همایون ـ هر چه «ناک» بد دارید میتوانيد به کار ببرید .نتيجهاش هم وضع کنونی ایران است دیگر.
ما همينطور از اشتباه بهاشتباه پریدهایم و فرصتهاي بسيار گرانبهایی را در این صدسال از دست
دادهایم .منتهی به قول اسکار وایلد« :انسان نام اشتباهاتش را تجربه میگذارد ».و ما تجربه زیادي
پيدا کردیم .این اشتباهات خوشبختانه بسياري از ما را بهتر کرده است ،بسياري از ما را آگاهتر کرده
است .دستکم اشتباهات گذشته را دیگر نخواهيم کرد .حاال ممکن است اشتباهات تازهاي بکنيم ولی
باز خوب است که آن اشتباهات را نخواهيم کرد ،چون اشتباهات گذشته ما خطرناکترین اشتباهاتی
بود که میشد کرد .این در زندگی انسان هم پيش میآید .انسان در نوجوانی ـ که کمترین آمادگی را
دارد ـ مهمترین تصميمات زندگيش را میگيرد و دیگر از آن رهایی نخواهد داشت .ما هم در دوران
نوجوانی تاریخ معاصر خودمان ،یعنی دوران نوجوانی تجدد خودمان مهمترین تصميماتمان را گرفتيم.
در این صدسال دچار آن تصميمات دوران نوجوانیمان هستيم .هنوز هم ما در نوجوانی هستيم .از
خيلی جهات جامعه ایرانی امروز را ،میشود با انگلستان مثالً قرن هيجدهم مقایسه کرد ،ما هنوز
دویست و پنجاه سال ـ نه لزوماً از نظر زمانی ولی از نظر فضاي فکري ـ عقب هستيم .خوب ،راحت
میتوانيم این دویست و پنجاه سال را در بيستوپنج سال طی بکنيم و خواهيم کرد .بههرحال این
اشتباهات همهشان خطرناک هستند .حاال کدام بيشتر خطرناکند ،اشتباه سياستگر از همه خطرناکتر
است.
 هما سرشار ـ شما بهعنوان فردي که معتقد به گفتگو و بحث و گاهی اوقات هم جدل
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 هستيد ،این باور را هم دارید که هر آنچه که اآلن میگویيد حقيقت صرف نيست و
ممکن است که عدهاي این طرز فکر را نپسندند .اگر شما را مجاب کنند که اشتباه
میکنيد ،این را بهراحتی میپذیرید؟ آیا قبول دارید پذیرفتن اینکه آنچه من میگویم
حقيقت صرف نيست ،کار یک انسان پخته و یک سياستمدار پخته و روزنامهنگار پخته
است؟
همایون ـ این نهتنها نشانه پختگی در سطح اجتماعی است که نشانه ورود به دوران تجدد است ،نشانه
نو شدن است .به دنبال همان بحثی که در آغاز راجع به نوگرایی و تجدد یا مدرنيته کردیم ،بناي کار
بر این است که باید هی بهتر شد .باید اشتباهات را تصحيح کرد و نظرات نادرست را کنار گذاشت و
آماده پذیرفتن آنچه که بهتر است و درستتر است گردید .اصالً مدرنيته با دید تجربی شروع شد و
بيش از همه در فلسفه فرانسه و انگلستان .حاال نمیدانم من چقدر آمادگی دارم ،هنوز چقدر
بهاصطالح شما پخته شدهام ،ولی بسيار بيش از گذشته آماده تغيير دادن نظرات نادرست خود هستم.
بههرحال انسان اسير خودش و اسير آموختههایش است .آسان نيست تغيير دادن ،آسان نيست اذعان
به خطاها کردن .ولی چاره هم نداریم باید این کار را بکنيم .منتهی باید عرض بکنم در بيشتر این
جدلها و بحثهایی که من در این سالها داشتم ،ندیدم آن روحيه آماده براي رسيدن به یک حقيقت
را ،بلکه روحيه اثبات .مطلبی بود که از پيش تصميم گرفتهشده بود که درست است .هر کاري هم
میکردیم تغييري در این وضع پيدا نمیشد ،هيچ تکانی نمیخورد .سالحهاي جدلی هم بيشتر اوقات
ناکارآمد بود .متأسفانه جامعه ما به دليل واپسماندگی و محدودیتش به آدم امکان این را هم که خيلی
خودش را بهتر بکند نمیدهد .یعنی شما در برخورد با دیگران میتوانيد بهتر بشوید .انسان در خانهاش
در پيله خودش میتند .انسان باید با بيرون از خودش برخورد داشته باشد ،چيزهاي بهتري ببيند.
بدبختانه در فضاي بيرون از ایران در این  21سالی که من درگيرش بودم ،کمتر برخوردم به بحث یا
جدلی که انسان را حقيقتاً متقاعد بکند به اینکه بهکلی پرت بوده و اشتباه کرده است .ولی مسلماً در
این برخوردها متوجه شدهام که نقاط ضعف کجاست و سعی کردهام آنها را بهتر بکنم .این را باالخره
پيداکردهام.
 هما سرشار ـ این هم فرهنگی میطلبيده که درواقع ما نداشتيم .فرهنگ گفتگو،
فرهنگ پذیرش فکر دگراندیش ،فرهنگ نشستن در کنار مخالف و حرف زدن بدون
شعار ،بدون فحاشی ،بدون بدزبانی نداریم .این هم از آن چيزهایی است که دستکم
میتوان اميدوار بود که در این محيط خارج از کشور بهعنوان تجربه یاد بگيریم.
همایون ـ هم این را باید یاد بگيریم هم باید خيلی چيزهاي دیگر یاد بگيریم .باید اصالً یاد بگيریم،
باید بياموزیم .نمیباید دلخوش باشيم به آنچه که آموختهایم و آن را کافی بدانيم« :ما که همهچيز را
خواندیم ،ما دیگر اشکالی نداریم ،ما احتياج نداریم به خواندن ».یک کسی را از قولش در جلسهاي
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تعریف کردند ،گفتاوردي بهاصطالح ،که براي من خيلی جالب بود .گفته بود« :مگر من احمقم که
کتاب بخوانم .مگر من نادانم که کتاب بخوانم ».خوب بله انسان حقيقتاً نادان است .انسان تا لحظه
آخر زندگی نادان از جهان خواهد رفت .براي اینکه آنقدر چيزهاست که باید دانست که ما به
گوشهایش هم دسترسی نداریم .بههرحال اگر فضاي بحث در بيرون ـ حاال صحبت بيرون از ایران را
میکنيم ـ را بشود باالتر برد ،ما آمادهتر خواهيم بود که خطاهاي خودمان را بپذیریم و اصالح کنيم.
سطح پایين بحث انسان را جازمتر میکند بر اعتقاداتش .این است گرفتاري در خارج از ایران .آنقدر
گاهی سطح پایين است ،شخصی است ،به قول شما شعار است ،دشنام است ،پرت شدن از مطلب
است ،پيش کشيدن مسائل نامربوط است که انسان میگوید خوب اگر طرف مقابل من این است پس
من بيشتر و بيشتر حق دارم.
 هما سرشار ـ من خاطره بسيار دوري که از سالهاي اول کار روزنامهنگاريام دارم
مربوط به زمانی است که شما سردبير روزنامه آیندگان بودید .من این روزنامه را
میخواندم .نثر فاخر شما و این فارسی پاکيزه و واژگانی که وارد زبان و ادبيات و
روزنامهنگاري فارسی کردید براي من خيلی قابلتحسين بود ..یک گروه از ما
روزنامهنگاران جوانتر از شما ،کسانی که تازه پا به دنياي روزنامهنگاري گذاشته بودیم،
این شيوهاي را که شما در روزنامه آیندگان بهوجود آورده بودید دنبال کردیم و آموزش
دیدیم و سعی کردیم یک نسل روزنامهنگار با فارسی پاکيزهتر و نثر روانتر را بهوجود
بياوریم .این روزها وقتی نثر روزنامههاي ایران را میبينيد چه حالی به شما دست
میدهد؟ چون دگرگونی عجيبی در این نثر بهوجود آمده که گاه حتی آن را ناآشنا
میکند.
همایون ـ بعضیهایش خيلی هم خوب است .پارهاي از آثار روزنامهنگاري ایران حتی امروز بسيار
بسيار خوب است .ولی حق دارید .یک فارسی عجيبی در جمهوري اسالمی پيداشده است .از یکسو از
ورود بيشازحد اصطالحات عوامانه ـ با عوام مخالفتی نيست ،مردم بسيار خوبند هر چه ما داریم از
آنهاست ،ولی عوامانه چيز خوبی نيست ـ باید پرهيز کرد .ولی این پرهيز در نویسندگان روزنامههاي
ایرانی کمتر دیده میشود .اصطالحاتی به کار میبرند که خوب ممکن است که منظور را حاصل
بکنند .شما میتوانيد به یکی از اسبابهاي اتومبيل مثالً بگویيد «سگدست» .خوب «سگدست» بسيار
خوب است ولی این کار را اگر در علوم اجتماعی بخواهيد بکنيد ،با روحيه سگدست اگر بخواهيد
بگویيد ،با زبان اجتماعی جور درنمیآید .به بسياري از این نمونهها برمیخورم .باید بگویم واژههاي
خيلی مبتذل به کار میبرند .در خارج از ایران وضع بهتر است .با نثر بهتري در روزنامهنگاري سروکار
داریم .ولی مشکل نثر روزنامهنگاري و مشکل زبان فارسی هم باز مربوط میشود به همان مشکل
سياسی و فرهنگی ما .باید بگویم همانطور که در سياست و فرهنگمان بهشدت محافظهکار هستيم ،با
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زبان هم بسيار محافظهکارانه و ترسویانه روبرو میشویم .میترسيم این زبان را ورزش بدهيم .این
زبان همين مقداري است که من و شما بلدیم .هر چيزي که از این خارج بشود دیگر زبان فارسی
نيست درحالیکه زبان فارسی هم بسيار باهوشتر از ماست و هم دليرتر از ما .خيلی کارها میتواند
بکند که ما جرأت نمیکنيم .فقط کافی است جرأت کنيم .حاال که ما میآیيم در محيط مثالً
انگليسیزبان زندگی میکنيم میبينيم که وقتی جامعه دالور است این دالوري زبان به کجاها
میکشد .وقتی جامعه نوجوست این زبان چه اندازه امکانات نوجویی دارد .در عرض  20سال گذشته
بيشتر در امریکا ،یک صنعت بهکلی تازهاي بهوجود آمده است :صنعت رایانه .تاکنون شاید پنج تا شش
هزار واژه وارد این صنعت شده است .نه فقط هفت هشت تریليون دالر وارد آن شده است شاید هم
بيشتر ،و نهتنها پنج شش ميليون کار همراهش آمده است ،پنج شش هزار واژه وارد آن شده است .در
زبان فارسی با هر کدام از اینها مقاومت شدید میتواند نشان داده بشود و میشود .اینجا یک واژه به
کار میرود و فردا جنبه عام پيدا میکند .براي اینکه مردم نمیترسند از زبان و زبان برایشان فقط آنچه
را که خودشان میدانند نيست .یکی از کليشههایی که در این جامعه کليشه زده رواج دارد زبان سعدي
و حافظ است .ما باید زبان سعدي و حافظ را حفظ کنيم.
 هما سرشار ـ آخر ما نگهبانان زبان فارسی .هستيم!
همایون ـ در ایران امروز چه کسی به زبان سعدي و حافظ سخن میگوید؟ چه کسی به زبان سعدي و
حافظ مینویسد؟ و زبان سعدي و حافظ خارج از آن حوزه محدود ،حوزه عرفان ایرانی و حکمت ایرانی،
فلسفه ایرانی ـ که من درش بسيار تردید دارم ما هنوز فلسفه ایرانی نداریم ،حکمت ایرانی داریم ـ چه
میتواند بيان کند؟ شما با زبان سعدي و حافظ امروز چه جوري میتوانيد زندگی بکنيد؟
 هما سرشار ـ مگر اینکه هر جا گير کردیم از زبان انگليسی مدد بگيریم.
همایون ـ میبينيد ،همين است .نگهبانان زبان سعدي و حافظ بهمحض اینکه از آن پوسته خودشان
بيرون بيایند ،بهضرورت شغلی چون با یک عرصه دیگر روبرو میشوند ناچارند انگليسی باهم صحبت
میکنند .این است گرفتاري .زبان سعدي و حافظ مال دیوان سعدي و دیوان حافظ است .باید آموخت،
باید خواند .ما هم خوشبختانه میخوانيم .فقط هم سعدي و حافظ نيست .ما هفت هشتتا شاعر
درجهیک داریم که آنها را هم باید بخوانيم .ولی همه هم رفتهاند زیر سایه حافظ .این هم باز از آن
حرفهاست .آخر چقدر میشود دیوان حافظ چاپ کرد؟ آخر چقدر میشود حافظ خواند؟ چقدر میشود
روي حافظ مطالعه کرد؟ آخر یک ملت و یک شاعر؟ مگر میشود چنين چيزي؟ آنهم یک ملتی که
همهاش به شاعرهایش افتخار میکند .اگر ما زبان را هم با این دید نگاه بکنيم که یکچيز زندهاي
است ،یک فرآورده تاریخ نوشته سههزارساله است ـ حاال نانوشتهاش را که نمیدانيم چقدر است ـ و
در این سه هزار سال این ملتی که با این زبان زندگی کرده و آن را به این پایه رسانده است هزاران،
ميليونها ،ميلياردها تجربه کرده و همه اینها وارد این زبان شده که در این واژهنامهها ،فرهنگنامهها
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هست .شما اگر بخواهيد زبان فارسی را فقط با این دو سه هزارکلمهاي که ما بلدیم و بکار میبریم
تعریف بکنيد ،اینکه حتی آن زبان سعدي و حافظ بدبخت هم نيست .یکوقت من واژه رسانه را براي
ميدیوم بکار بردم .ميدیوم ،رسانه .ميدیا ،رسانهها و فکر کردم راحت شدم دیگر.
 هما سرشار ـ خيلی سریع هم این کلمه جا هم افتاد.
همایون ـ خوشبختانه بله .ولی دوست عزیز من آقاي دکتر مصطفوي مقالهاي نوشت که آقا رسانه
یعنی چه؟ من رفتم فرهنگ عميد را نگاه کردم ـ فرهنگ عميد فرهنگی است که بيست هزار لغت
دارد ،زحمت هم کشيده ولی بيست هزارتا لغت بيشتر ندارد ـ دیدم رسانه در آن به معناي غم و اندوه
است .یک بيت شعر هم از یکنفري که هيچکس نامش را نشنيده چاشنی کرده .من رفتم به فرهنگ
بزرگتر نگاه کردم ـ یکی از سرگرمیهاي من در زندگی خواندن فرهنگ لغات فارسی بود ،مطالعهام
همان بود ـ خالصه رفتم سراغ فرهنگنامهها دیدم بله ،رسانه غم و اندوه است و بهجز همان بيت از
همان شاعر هيچکس دیگري نشانی از این واژه در جاي دیگر ندارد.
به این رفيقم تلفن کردم ـ نمیخواستم با او زیادي بحث قلمی داشته باشم ،خيلی برایش عالقه و
احترام داشتم ـ که« :برادر ،آخر زبان فارسی همين فرهنگ عميد است؟ تا ابد هم باید توي این دایره
محدود بماند؟ ما تا آخرالزمان باید با این بيست هزارتا واژه فرهنگ عميد زندگی کنيم؟ هيچچيز
دیگري نمیشود توي این زبان آورد؟ به این فرهنگها نگاه کن! اینهمه واژه براي غم هست :غصه
و اندوه و نمیدانم مصيبت و گریه و زاري و فالن داریم ،حاال این یکدانه الزم نيست اینجا بکار
برود ،این را قرضش بده به ما!» اینجوري اگر ما بخواهيم به زبان نگاه بکنيم میشود تکرار همين دو
سه هزارکلمهاي که در زندگی بکار میبریم .شما بروید حرف زدن روزانه فرانسويزبان یا
انگليسیزبان را بشنوید ببينيد پنج برابر ما واژه به کار میبرند!
 هما سرشار ـ درست است .خوب زبان آینه محيط و زمان و ملت و فرهنگ یک ملت
است.
همایون ـ محدودیت دید که اول عرض کردم همين است .هر چه بحث بکنيم مرتب به جنبههاي
دیگري از این محدودیت دید مربوط میشود.
 هما سرشار ـ یک نمونه جالب در مورد پویایی زبان ،زبان عبري است که اآلن مورد
استفاده است .از زبان توراتی پنجهزارساله زبانی ساختند که تمام کلمات ،اصطالحات
جدید تکنولوژیک و پزشکی و علوم در آن هست.
همایون ـ جرأت کردند.
 هما سرشار ـ البته صدسال طول کشيد.
همایون ـ زبان اینها را دارد .اینها جرأت کردند و رفتند این را استخراج کردند از توي این زبان.
چون دستور زبان ،واژگان موجود ،ریشههاي موجود در زبان قادر است هشتاد تا نود درصد از نيازهاي
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جامعه امروزي را برآورد .خوب براي ده بيست در صد دیگر ما به انگليسی و فرانسه احتياج داریم و
چارهاي نداریم .ولی ما این کار را حاضر نيستيم بکنيم .و یکی از ميدانهاي جنگ من همين بود که
زبان را با احترام به آن با جرأت بهسوي نوآوري ببریم و این زبان را از توي گورستان ـ این
فرهنگنامهها ،چون گورستان است هيچکس به آنها مراجعه نمیکند ،موزهاي است که هيچکس به
دیدنش نمیرود ـ دربياوریم .این زندگی روزانه ما را غنیتر میکند و اگر من خدمتی در این زمينه
کرده باشم خيلی خوشحال هستم.
 هما سرشار ـ دستکم من و تعداد زیادي از کسانی که میدانم جزو طرفداران این
حرکت شما هستند این کاري که شما کردهاید را خيلی قدر میگذاریم.
همایون ـ لطف دارید .یک نکته دیگري راجع به زبان این نحو ( )Syntheseفارسی است .نحو فارسی
باز مثل واژگان فارسی افتاده در یک قالب .ما یک نحو معين فارسی داریم که مقدار زیادي تحت تأثير
عربی است ،چون اولين دستورنویسان فارسی رفتند از عربی تقليد کردند .ولی زبان فارسی بهکلی با
عربی فرق دارد .واژگان ما یکچيزهاي مشترک دارد ولی خود زبان دو قطب متفاوت است .باز یکی از
گرفتاريهاي من نحو فارسی است چون فارسی را من با یک نحو دیگري مینویسم .من اینی که
معمول است را دوست ندارم .هر کس این حق را دارد ،فارسی هم اجازه میدهد .یک نمونه کوچک
برایتان بياورم .شما اگر بخواهيد بگویيد مثالً «حسن کتاب را آورد و به حسين داد» ،این را پنج شش
جور میتوانيد بيان بکنيد و همه کامالً روان و جاافتاده است .در بيشتر زبانها نمیشود این کار را کرد.
یکجور ،دو جور ،سه جور ،بيشتر نمیشود گفت .فارسی این خاصيت را دارد .نحو فارسی هم نحو
پویایی است ،نحو انعطافپذیري است .خوب این را هم ما میتوانيم درش نوآوري بکنيم ،میتوانيم
نحو را تغيير بدهيم ،میتوانيم جملهبندي را عوض بکنيم .یک کار دیگري که فارسی الزم دارد
جملههاي طوالنی تحليلی است .الزم نيست شما جملههاي تلگرافی بنویسيد .ذهن بیحوصله جمله
تلگرافی میخواهد و مقطع .آخر یک مفاهيمی را نمیشود هی شکست چون نهتنها تمام بار فکریش
آسيب میبيند بلکه از نظر زیباشناسی به آن نثر آسيب وارد میشود.
 هما سرشار ـ فکر میکنم داریم وارد بخش سليقه نویسنده میشویم دیگر؟
همایون ـ من منظورم بيش از سليقه است ،ضرورت است .یعنی اگر شما بخواهيد بحث را عميقتر
بکنيد ،جملههاي طوالنیتر تحليلی هم الزم دارید کما اینکه نمیشود با همان نثر سرسري آلاحمد
شما بيش از آلاحمد بشوید .فکرتان هم همانقدر مال آلاحمد میشود .حاال آلاحمد مرد بسيار خوب،
به من هم خيلی لطف داشت .ولی خوب...
 هما سرشار ـ  ...با خوبی و بدي خودش کاري نداریم .ولی همه میدانند آلاحمد نثر
خوبی نداشت .حاال شما هم یک مثالی پيدا کردید که...
همایون ـ بدترین نثـرها را داشـت .ما همـدیگر را یکی دو بار بيشـتر نـدیـدیم ،ولی خيلی به مـن در
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کتابهایش محبت کرده است .ولی چاره نداریم باید این را گفت« :نثر هم همراه اندیشه باید تکامل
پيدا بکند و بالعکس».
 هما سرشار ـ درباره خط چه فکر میکنيد؟ آیا در آینده ما احتياج به این داریم که
خطمان را عوض کنيم؟ با رشد سریع ارتباطات در جهان ،آیا احتياج داریم زمانی به
فکر این باشيم که خطمان را عوض کنيم تا راحتتر بتوانيم با دنيا کنار بيایيم؟
همایون ـ خط فارسی بسيار مشکل بزرگی بوده است در ورود ما به تکنولوژي و علم جدید .این تردید
نيست درش .با خط فارسی نه فرمول شيمی میشود نوشت نه تا این اواخر با اینترنت میشد ارتباط
برقرار کرد .مشکل تغيير خط فارسی نهفقط مشکل لوژیستيکی است یعنی واقعاً ميلياردها ميليارد دالر
و بيست سی سال وقت الزم است تا این عادت جامعه ایرانی از خط فارسی به التين برگردد .یک
مشکل دیگرش این است که با تغيير خط فارسی سيل واژههاي انگليسی به زبان فارسی سرازیر
خواهد شد و زبان ما مضمحل خواهد شد .براي اینکه اآلن مشکل است ما واژههاي قلمبه انگليسی را
به فارسی بنویسيم .همين آکسيموران ( )Oxymoronکه من به کار بردم ،آکسيموران را شما بخواهيد
به فارسی بنویسيد یکچيز هيوالیی جلوه میکند در مقابل آن کلمه «تناقض» .ولی وقتی شما
متنتان التين است همان اکسيمورون عجيبوغریب را بکار میبرید .و این در ذهن خواننده ایرانی
جايگير خواهد شد .خطرش آنجاست .من خودم در  16سالگی پيشنهادي براي تغيير خط فارسی
کردم ،نه اینکه خيلی ما آنوقتها زود شروع کردیم ،انقالب مشروطه با بچههاي دبستان شروع شد.
دوره ما رسيد به بچههاي دبيرستان.
 هما سرشار ـ در مورد فعاليتهاي قلمی خود پس از انقالب بگویيد .تا امروز چند کتاب
از شما چاپشده است؟
همایون ـ من سه کتاب در این مدت نوشتهام و یک کتاب کوچکتر .اولين این کتابها «دیروز و
فردا» است که در سال  1980نوشته شد و بازهم پارسال تجدید چاپ شد« .نگاه از بيرون» است که
 1985به نظرم چاپ شد و یک «گذار از تاریخ» است که  1990یا  1991چاپ شد .مقاالتم هم در
روزنامه «نيمروز» درمیآید که ماهی دو سه تا مقاله دارم .یک تارنماي هم داریم
 www.irancpi.orgمال حزب مشروطه ایران است .در آنجا هم پارهاي نوشتههاي من ظاهر
میشود .نوشتههاي انگليسی بيشتر آنجا میآید.
 هما سرشار ـ از فعاليتهاي سياسی و حزبی خودتان هم بگویيد .همين حزب مشروطه
ایران.
همایون ـ ما حزبی تشکيل دادهایم به نام حزب مشروطه ایران که از سال  1994رسميت پيداکرده
است .عالوه بر منشور و اساسنامهاش که خيلی تفصيلی هم هست و نظرگاههاي حزب در آن آمده
است ،بهتازگی کتابی نوشتهام به نام «حزب براي اکنون و آینده ایران» که برنامه سياسی ()Platform
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یک حزب راست ميانه است .این حزبی است که ما اميدوار هستيم نهتنها در شرایط مبارزه امروزي
بتواند نقشی داشته باشد ـ که کموبيش دارد ـ بلکه در ایران آینده هم یکی از مبارزان ميدان
دمکراسی حزبی ایران باشد .در این کتاب تفصيلیترین برنامه عمل براي اداره جامعه و اقتصاد و
سياست و فرهنگ ایران آمده است و ما دامن بحث را بسيار وسيع گرفتهایم .همه موضوعاتی که
مربوط میشود به فعاليت یک حزب سياسی ـ یک حزب سياسی باید در بارها همه جنبههاي اجتماع
بيندیشد و برنامهریزي بکند ـ ما سعی کردهایم که در این کتاب وارد بکنيم و اميدوارم که دیگران هم
که یا حزب میخواهند تشکيل بدهند یا تشکيل دادهاند ،همين کار را بکنند .مردم میباید بدانند که با
چه سروکار دارند و بعد چه خواهد شد و به که و به چه باید رأي بدهند .حتی مهمتر از «که» «چه»
است .براي اینکه انسان حرفهایی میزند میرود ولی آن سخن است که باقی میماند.
 هما سرشار ـ پاسخ آن عدهاي که معتقدند هرگونه تغييري باید از داخل ایران انجام
شود و نه از خارج را چه میدهيد؟
همایون ـ چه لزومی دارد که هر تغيير از یکجا بشود .بعضیها میخواهند از خارج تغيير بدهند .همه ما
بهعنوان ایرانی باید خودمان را تغيير بدهيم ،پيرامونمان را و کشورمان را .ما مسلماً سهم بزرگی
میتوانيم داشته باشيم .بههرحال وقتی  3ميليون ایرانی ـ به یک تعبيري ،به یک آماري ـ آمدهاند به
بيرون از ایران و بسياريشان مردمان درسخوانده آگاهی هستند ،چرا نباید درصدد تغيير ایران بربيایند
و چرا نباید با سخن و اقدام خودشان در وضع ایران تأثير بگذارند .ما در خارج از ایران میتوانيم در هر
دو زمينه ،هم از جهت پروراندن گفتمان سياسی که باید در ایران داشته باشيم و هم از نظر عمل
سياسی یعنی سخت کردن زندگی براي این رژیم ،بسيار نقش مهمی داشته باشيم.
 هما سرشار ـ حاال یا از داخل ایران یا از خارج ،یا با کمک حزبهاي گوناگون یا با
ایدئولوژيهاي متفاوت ،براي آینده چه پيشبينی میتوانيد بکنيد؟
همایون ـ پيشبينی که میشود کرد ـ نه پيشگویی ـ این است که ما بهسوي یک دمکراسی ليبرال در
ایران پيش خواهيم رفت و این دمکراسی ليبرال مبتنی است بر مردمساالري یعنی رأي اکثریت مردم،
اعتبار رأي اکثریت مردم در امر کشور محدود به اعالميه جهانی حقوق بشر .آن قسمت ليبرالش
حدودي است که اعالميه جهانی حقوق بشر بر رأي اکثریت میگذارد .هيچ اکثریتی حق ندارد از این
اصول که در آن اعالميه آمده است پا فراتر بگذارد و رأي به الغاي هر یک از اینها بدهد .این به
معنی دمکراسی ليبرال است .و ما میبينيم که به اینسو داریم میرویم براي اینکه بحث ما و گفتمان
ما شده است گفتمان دمکراسی ليبرال .ممکن است که صميمی هم نباشند ممکن است که تظاهر
بکنند ،ولی مهم نيست اگر کسانی در جامعه خودشان را مجبور بدانند که به یک امر خوبی تظاهر کنند
مقدار زیادي اصالح در این جامعه صورت گرفته است :وقتی نشود حرف بیربط زد ،نشود حرف
نادرست زد ،نشود از دیکتاتوري دفاع کرد .و این در ایران و در خارج از ایران دارد حاصل میشود .ما
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شرم خواهيم کرد از خودمان و از دیگران اگر سخنی جز دربارها دمکراسی ليبرال در ایران ،جز دربارها
حق مردم ایران ،حق اقوام ایران ،غيرمتمرکز کردن حکومت و بردن حکومت در سطح ریشهاي
اجتماع ،بگویيم .و این پيشرفت بسيار بزرگی است که ما کردهایم در این بيست و اندي سال .آنچه که
میماند مبارزه ماست براي برطرف کردن رژیمی که مانع برقراري دمکراسی ليبرال در ایران است،
دمکراسی که میتواند پادشاهی باشد ،مشروطه باشد ،یا جمهوري باشد .فرق نمیکند.
 هما سرشار ـ نوع رژیم براي شما فرق ندارد؟ مگر شما خواهان مشروطه سلطنتی
نيستيد؟
همایون ـ ما ترجيح میدهيم که این دمکراسی ليبرال در قالب پادشاهی سوئد باشد .ولی دیگران
میتوانند جمهورياي که در فنالند هست ـ در همسایگی سوئد ـ را ترجيح بدهند .من به هر دو کشور
رفتهام و هيچ تفاوتی در حکومت سوئد و فنالند و در زندگی سوئديها و فنالنديها نيست .شکل
حکومت اصالً اهميت ندارد منتهی ما به دالیل خودمان پادشاهی مشروطه را ترجيح میدهيم که
مهمترین آن تأثيري است که در مواضع کنونی ما میتواند داشته باشد بيشازحد نام و عنوان.
 هما سرشار ـ من از کالم خودتان قرض بگيرم و بگویم که مقایسه ایران و سوئد یک
قياس دور از ذهن است .محدودیتهاي دیدي که در فرهنگ ایران هست و همان
قالبی که خود شما معتقدید نمیگذارد فراتر از یک محدودهاي بروید ،اجازه هم
نمیدهد که ایران را با سوئد مقایسه بکنيد.
همایون ـ نه ،ما با سوئد خودمان را مقایسه نمیکنيم .ولی آنچه که براي ایران میخواهيم بههرحال
فراتر از آنی است که اآلن داریم .حاال چه جمهوري بخواهيم ،چه پادشاهی بخواهيم ،چه میدانم
دیکتاتوري نظامی حتی بخواهيم ،دیکتاتوري نظامی هم از این وضع بهتر است که حاال داریم .ما
داریم تالش میکنيم جامعه ایرانی را برسانيم به آن پایه .حاال ،شما میتوانيد بگویيد که چون ایران
سابقه دمکراسی نداشته است پس پادشاهی مشروطه هم در ایران نخواهد شد .ما اگر این استدالل را
بپذیریم جمهوري پارلمانی هم در ایران نخواهد شد .تبدیل میشود به جمهوري اسالمی ،جمهوري
عراق ،جمهوري سوریه ،جمهوري صد و پنجاهتا کشور عضو سازمان ملل.
 هما سرشار ـ حرفتان کامالً درست .تا در کشوري دمکراسی نهادینه نشود هيچکدام از
حکومتها کاري از پيش نخواهند برد.
همایون ـ اآلن گفتمان جامعه ایرانی گفتمان دمکراسی است ،دمکراسی ليبرال .ولی در عمل بستگی
به کيفيت و شدت مبارزه ما دارد براي سرنگون کردن این رژیم .خوشبختانه این رژیم خودش را اآلن
در وضع بسيار دشواري قرار داده است ـ به دليل درگيرياش در تروریسم بينالمللی .این رژیم
خاستگاه تروریسم بينالمللی است در مفهوم امروزي و در ابعاد امروزياش .یعنی آن جنبه فرهنگی
تروریست بينالمللی را رژیم جمهوري اسالمی فراهم کرد :احياگري اسالمی ،اسالم مهاجم ،اسالم
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امپریاليست که همه جاي دنيا را باید بگيرد و صدور انقالب .اینها همه امپریاليستی است .این چيزي
است که بنالدن دارد اجرا میکند .اآلن که بنده نمیدانم در کدام غار دارد اجرا میکند ،ولی خيال
داشت اجرا بکند .جمهوري اسالمی مبدأ فرهنگی این تروریسم بينالمللی را فراهم کرد و بهعنوان
یک دولت بسيار فعال سازمانهاي تروریستی را در خارج از ایران تقویت کرد و هنوز در فلسطين
میکند ،حماس و جهاد اسالمی را .بهر حال جمهوري اسالمی خودش را در وضع بينالمللی بسيار
بدي قرار داده است .و درست است که اآلن افغانستان و فردا نمیدانم عراق ،سومالی و بسی
گرفتاريهاي دیگر هست که نخواهد گذاشت که به ایران توجه جلب بشود ،ولی این توجه جلب
خواهد شد .و ما میباید از این وضع استفاده بکنيم در عين اینکه بهشدت با هر حملهاي به ایران
مخالفت و مبارزه بکنيم ،ولی هر فشاري را بر جمهوري اسالمی تأیيد بکنيم و تشویق بکنيم .این
زمينه بسيار خوبی است براي مبارزه ما در خارج .و از این راه خواهيم توانست عمر این رژیم را کوتاه
بکنيم و برسيم به آنچه که اآلن مردم ایران یا اعتقاد قلبی است یا بهظاهر بيان میکنند.
 هما سرشار ـ یعنی دمکراسی .با مشکل فردپرستی چه کنيم؟
همایون ـ خوب ،آن فرهنگی است که بههرحال مغلوب دمکراسی خواهد شد دیگر .شما اگر بتوانيد
روحيه جمعی را یعنی ورود سياست را در زندگی فراهم نکنيد نمیشود .باز این موضوعی است که
مورد عالقه هميشگی من است ،تا جامعه ما سياسی نشود ،درست نخواهد شد .سياسی شدن به معناي
نشستن در محافل و شایعه گفتن و افسانه گفتن و نظریه بافتن نيست .سياسی شدن به معنی
گردآمدن افراد است برگرد هم ،کار کردنشان باهم ،رعایت انضباط ،محدود کردن فرد است به سود
جامعه ،قرار دادن جامعه است در خدمت فرد .تا این کار را نکنيم دمکراسی از سطح سخن فراتر
نخواهد رفت .این است که ما دائماً مردم ایران را تشویق میکنيم که سياست را از حوزه بحث
روزنامهها و بحث محافل بيرون بياورند و وارد عرصه حزبی بکنند .ما حزب الزم داریم ،احزاب متعدد و
نمایندگان گرایشهاي مختلف .و ایرانی حاضر نيست این جزیره تنهاي خودش را ترک بکند و در یک
قاره ساکن بشود .همه دوست داریم توي اینیک جزیره تنها باشيم .دیدید توي این کاریکاتورها یک
جزیره هست؟ یک درخت هم کشيدهاند؟ بعد زیرش یک کسی با ریشبلند یا یک خانمی با لباس ژنده
خوابيده؟ ما این هستيم .و حقيقتاً سطح زندگیمان هر چه باشد ،وضع زندگیمان هرگونه باشد،
همهمان در آن وضع ژوليده ساکن آن جزیره تنهایيم :از لحاظ سياسی ،معنوي ،از لحاظ هر آنچه که از
ما براي جامعهمان برخواهد آمد.
 هما سرشار ـ نياز به نگرش جهانی داریم؟
همایون ـ نگرش دستهجمعی.
 هما سرشار ـ ممکن است به این علت باشد که طی قرنهاي گذشته ،متفکرین ما
مرتب به عرفان توجه داشتند و به مسائل دنيوي نپرداختند؟ برخالف متفکرین غربی
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که بيشتر به موضوعهاي دنيوي توجه داشتند ،به موضوعهایی مثل محدود کردن
قدرت ،و آزادي انسانها ،حق رأي براي شهروندان؟ و آیا این نمیتواند ریشه در رشد
فرهنگ استبداد و فردگرایی و انزواطلبی در کشور ما داشته باشد؟
همایون ـ بين عرفان و تصوف باید تفاوت گذاشت .عرفان یک دید بسيار گشاده است به جهان ،یک
مذهب است ،یک دین است فارغ از آداب ،فارغ از جزئيات ،فارغ از بایدونبایدهاي زندگی روزانه.
ارتباطی است با جهان بزرگ ،حاال این جهان بزرگ را هر نامی بگذارند .و این بسيار چيز خوبی است
و هيچ اشکال ندارد که انسان با هر عقيده دینی یا سياسی عارف هم باشد ،یعنی آن آزادگی ،آزادمنشی
و آزادفکري را داشته باشد .ولی تصوف یک مذهب تازه است که ایرانیها از مبانی بودایی و اسالمی و
یونانی و نوافالطونی گرفتند و این را بهعنوان مبارزه و مقاومت در مقابل سختگيري اعراب سنی
قشري به کار بردند .این تبدیل شد به سالحی براي جنگ و شيوهاي براي زندگی و همانطور که
اشاره کردید به تقویت گرایشهاي استبدادي کمک کرد .براي اینکه در تصوف شما رابطه مرید و مراد
دارید و مراد آنچه بگوید مرید باید اطاعت بکند .پس شما ولیفقيه درست میکنيد ،خودتان را تبدیل
به رمه میکنيد که نياز به شبان دارد .و این درست جایی است که ما از آن ضربه میخوریم و
خوردهایم در طول هشتصد سالی که فرهنگ ما متوقفشده است .از قرن دوازدهم دیگر ما دچار رکود
شدیم .از اواسط سلجوقيان آمدند و آن آميزه حکومت و مذهب را که در دوره ساسانی شروعشده بود
در ایران کامل کردند .در دوره سلجوقيان این به کمال رسيد ،دیگر باب همهچيز بسته شد و شریعت و
حکومت و سياست دست در دست هم جامعه را به زنجير کشيدند .ما باید وارد عصر جدید بشویم .وارد
انسانيت جدید بشویم و انسانيت جدید نه مراد میشناسد ،نه مرشد میشناسد ،نه ولیفقيه میشناسد،
نه استاد اعظم میشناسد .ما بهعنوان افراد میباید مسئوليت خودمان را بشناسيم .دنياي امروز روي
مسئوليت فردي بيانشده است و انسان بالغ و مسئول و مختار زیر بار کسی نمیرود مگر اینکه
خودش متقاعد بشود .اطاعت کورکورانه هم از هيچکس حق ندارد بکند و اال انسان امروزي نيست.
 هما سرشار ـ به گذشته خود که نگاه میکنيد ،از همه آنچه کردهاید راضی هستيد؟
همایون ـ بههيچوجه .کاش عمر میشد دو بار باشد در این روزگار .ولی رويهمرفته که نگاه میکنم،
بيشتر از اینها توي این زندگی نمیتوانستم بکنم .بيش از این از این زندگی مشکل میتوانستم
دربياورم .البته بهتر میشد اگر برمیگشتم و از نو ،آنوقت خيلی فرق میکرد .ولی آنچه که در من در
این زندگی گذشته است ،دورانی که بسر بردهام ،کشوري که بسر بردهام ،اوضاع و احوالی که داشتم
تصور نمیکنم خيلی بيش از این میشد ازش درآورد ،چنانکه کشور ما ملت ما بيش از اینها نتوانست
از این دوران دربياورد.
 هما سرشار ـ بسيار سپاسگزارم از اینکه دعوت مرا براي این گفتگو پذیرفتيد .بهره بردم
چون هميشه .اميدوارم در فرصت دیگري که از اروپا به شهر فرشتگان آمدید...
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همایون ـ کجایش فرشته است؟!
 هما سرشار ـ بله میدانستم که بالفاصله این را میگویيد ولی شهر ما چه بخواهيم و
چه نخواهيم فرشتگان است دیگر!
همایون ـ خيلی متشکرم.

روزنامهنگاری اینترنتی
 سينا سعدي ـ ژورناليسم در شکل روزنامهاي آن به سازماندهی وسيع در عرصه توليد،
چاپ و توزیع نيازمند بود .بهاینترتيب بهغيراز جنبههاي دیگر در ایجاد شغل و کار در
سطح جامعه مؤثر واقع میشد و نهادهاي مخصوص خود را مانند سندیکاها و ...پدید
میآورد .اما ژورناليسم اینترنتی تا بدین جا از هر نوع سازماندهی مبراست .تصور
میکنيد حذف این مشاغل از صحنه ژورناليسم به سود جامعه خواهد بود؟
همایون ـ اینترنت در عرصه نوشتار ،انقالبی در حدود اختراع چاپ است و در عرصه گفتار ،تکنولوژي
تلفن را به نهایتش ،تا اینجا میرساند .روزنامهنگاري اینترنتی یک رسانه تازه است و جاي رسانههاي
دیگر را نخواهد گرفت ،چنانکه سينما و تلویزیون جاي چيزي را نگرفتند .با روزنامهنگاري الکترونيک
تنها بازار گستردهتر میشود.
روزنامهنگاري سنتی در ایران زیر فشار سياسی در حال خفه شدن است و در بيرون زیر فشار اقتصادي
(هزینه سنگين پخش و کاستی گرفتن خوانندگان) .روزنامهنگارانی که تازه به این پيشه روي میآورند
عموماً چارهاي جز روي آوردن به این رسانه تازه ندارند.
 سينا سعدي ـ در ژورناليسم به شکل روزنامهاي آن خبرنگاران و افراد حرفهاي مطلب
مینوشتند .ژورناليسم اینترنتی این امر را از دست خبرنگاران و گزارشگران و
آموزشدیدگان حرفهاي خارج و بهنوعی همگانی کرده است .هرچند بههرحال
عالقهمندان مینویسند اما تا اینجاي کار به نظر میرسد کار ژورناليسم اینترنتی
میتواند به سطحی شدن بکشد و از پرداختن به اعماق دور بماند .نظر شما چيست؟
همایون ـ در اینجا هم مکانيسم بازار کارش را خواهد کرد و روزنامههاي الکترونيکی سطح باالتر جاي
خود را خواهند یافت .اگر به روزنامههاي هشتاد سال و پنجاه سال پيش بنگریم از سطح پائين
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حرفهاي عمومی به شگفتی خواهيم افتاد .روزنامهنگاري الکترونيک شمار بزرگی را به روزنامهنگاري
میآورد و استعدادهاي بيشتري شکفته خواهند شد .گذشته از این هر افزایشی را در ارتباطات اجتماعی
میباید سازنده شمرد ،اگرچه کم و کاستیهایی ،بهویژه در آغاز داشته باشد.
 سينا سعدي ـ ژورناليسم در شکل روزنامهاي آن ناگزیر با نوعی مسئوليتپذیري همراه
بود .اگر به کسی توهين میشد حق پاسخگویی داشت و کار میتوانست به دادگاه هم
بکشد .در ژورناليسم اینترنتی ازیکطرف امکان گفتن و نوشتن بيشتر شده است و از
طرف دیگر ظاهراً دست کسی بهجایی بند نيست چون ممکن است شما در آفریقا
مطلبی را بنویسيد که به کسی در تهران مربوط باشد .پيامدهاي این وضع چه خواهد
بود؟
همایون ـ این مشکل هست و با دریافتی که بيشتر نویسندگان ما از آزادي مطبوعات دارند بسيار هم
جدي است .چارهاي جز پاسخگویی ـ اثرش هر چه باشد و در هر جا ممکن باشد ـ نيست .در
درازمدت ،جامعه ـ روزنامهخوانان هستند که روزنامهها را اصالح خواهند کرد.
 سينا سعدي ـ شما ازجمله کسانی هستيد که به سطح روزنامه و زبان روزنامه حساسيت
داشتهاید و این هر دو موجب ارتقاء کار روزنامهنویسی در ایران میشد .در ژورناليسم
اینترنتی چنين چيزهایی اساساً یا غالباً مطرح نيست .فکر نمیکنيد این شيوه کار
تأثيرات مخربی بر روزنامهنگاري ایران بگذارد؟
همایون ـ این روزها در روزنامههاي چاپی همچنين مالحظاتی همواره در کار نيست .ولی میباید به
مرحله بعدي نگریست .پس از انفجار کمی روزنامههاي الکترونيک نوبت بلوغ و پختگی آنها خواهد
رسيد .مانند هر رسانه دیگري .مشکل اصلی در پائين بودن سطح عمومی سواد است که در بيرون
ایران قابلفهم است و در ایران قابل بخشایش نيست.
 سينا سعدي ـ در عرصه ژورناليسم به شکل روزنامهاي ،رقابت در کسب و انتشار خبر و
به دست آوردن تيراژ مطرح بود و این در جاي خود موجب تحرک هر چه بيشتر
خبرنگاران ،دبيران و سردبيران میشد و از نظر مالی هم بنيادهاي بزرگ پدید میآورد.
در ژورناليسم اینترنتی سرعت انتشار اطالعات به حدي است که جایی براي رقابت
باقی نمیگذارد .ضمناً نداشتن تيراژ هم به خاطر نبود هزینه چندان مطرح نيست .این
جنبههاي کار را چگونه ارزیابی میکنيد؟
همایون ـ روزنامههاي اینترنتی هنوز جنبه بازرگانی ندارند و یا تفننی و یا حزبی هستند .دور نيست
زمانی که شمار خوانندگان و ميزان آگهی ،نقش تعيينکنندهاش را در این رسانهها نيز پيدا کند .از این
نظر روزنامههاي اینترنتی انگليسی ایرانيان زودتر به مرحله بازرگانی خواهند رسيد .از نظر حرفهاي نيز
در بيرون وضع بهتري خواهند یافت.
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 سينا سعدي ـ ژورناليسم روزنامهاي و رادیوتلویزیونی نهادهاي آموزشی خود را ایجاد
کرده بود .این بهمنزله آن است که جامعه بهمنزله حرفهاي تخصصی در آن
مینگریست .فکر میکنيد ژورناليسم اینترنتی هم به نهادهاي آموزشی خاص خود نياز
دارد؟
همایون ـ اگر هم نياز داشته باشد وسيلهاش را ندارد .مانند روزنامههاي چاپی ایران ،این رسانه نيز با
آموزش عملی و ضمن کار به توانائیهاي الزم دست خواهد یافت .من اعتقاد چندانی به آموزش
مدرسهاي روزنامهنگاري ندارم .آشنایی با پارهاي مقدمات الزم است ولی ذوق و سواد مهمتر از همه
است .ذوق به معنی قدرت مشاهده و تحليل و درجهاي از حساسيت هنري ،و سواد به معنی دانستن
فارسی و تسلط بر موضوعات.
 سينا سعدي ـ در نوشتن براي روزنامه چاپی با نوشتن براي روزنامه الکترونيکی چه
تفاوتهایی میبينيد؟
همایون ـ روزنامه الکترونيکی بيشتر متکی به مقاله است تا گزارش و خبر .نویسندگانش کمتر از
مهارت حرفهاي برخوردارند و چون انگيزه مالی ندارند وقت چندانی هم نمیگذارند .این مهمترین
تفاوت دو نوع روزنامهنگاري است و برتري روزنامه چاپی را تثبيت میکند .روزنامههاي الکترونيکی که
جنبه خبري نيز دارند بيشتر از روزنامههاي چاپی میگيرند .تا آنجا که بتوان آینده را دید این رسانه
تازه همان را با رسانه پيشين خواهد کرد که با کتاب شده است ـ بر دامنه آن خواهد افزود .تلویزیون و
اینترنت نهتنها کتاب را از ميان نبردهاند یک انفجار واقعی در صنعت نشر کتاب پدید آوردهاند.
تکنولوژي با خودش مصرف میآورد حتا اگر مصرفها را جانشين کند؛ و مصرف همان است که انسان
را از دل غارها و نوک درختان به ماه رسانيده است.
 سينا سعدي ـ نهایت اینکه ژورناليسم اینترنتی فارسی به نظر شما چگونه ژورناليسمی
است؟
همایون ـ دریچه تازهاي است که بر جامعه بسته درون و اجتماع پراکنده و بیارتباط بيرون گشوده
شده است .آزادترین نوع روزنامهنگاري است که در شرایط دشوار کنونی میتوانيم داشت .گسترش
دامنه خوانندگان آن به این رسانه تازه امکانات بسيج کنندهاي میدهد که از هر نظر به یاري ما خواهد
آمد .جلوهگاه استعدادهایی است که در اوضاعواحوال کنونی صحنه دیگري براي نشان دادن خود
ندارند .روزنامهنگاران بیشماري را پرورش خواهد داد که به غنی کردن روزنامههاي چاپی کمک
خواهند کرد؛ زیرا با همه جال و درخشش روزنامه الکترونيکی ،روزنامهاي که در شمار میآید همان
است که دست خواننده آن را لمس میکند و چشمش به سرتاسر آن میافتد.
سينا سعدي از بیبیسی
 15مارس 2004

در مورد تاریخ معاصر ایران
 روزنه ـ آقاي همایون عزیز ،ضمن تشکر بسيار ،اگرچه که میدانم که شما بيشتر
آیندهنگر هستيد و گذشته را صرفاً براي اجتناب از تکرار اشتباهات آن و بهتر ساختن
آینده قابلطرح و بررسی میدانيد ولی با اینهمه بسيار عالقهمند هستم با بهرهگيري از
حافظۀ تاریخی شما و اینکه شما شخصاً شاهد بسياري از وقایع  50ـ 60سال گذشتۀ
ایران بودهاید و بسياري از بازیگران سياسی این عصر را نيز از نزدیک میشناختيد،
نظرتان را در مورد گوشههایی از تاریخ معاصر ایران بدانم.
شما در اینجاوآنجا در مصاحبههایتان گفتهاید که از سنين نوجوانی یعنی 14ـ 13سالگی
به سياست روي آوردید و فعال شدید .چه چيزي در دوروبرتان میگذشت که در آن
سن ،به سياست متمایل شدید؟ چه چيزي رنجتان میداد؟
همایون ـ سالهاي کودکی من با بخش بزرگتر پادشاهی رضاشاه همزمان شد و آنیکی از
دورانهاي باال گرفتن شور ناسيوناليستی ایرانيان بود .من از آنچه در پيرامونم میدیدم و میشنيدم
سراپا در یک احساس غرور ملی فرورفتم که نسلهاي بیشمار پيش از آن زمان خبري از آن نداشتند.
ما از یکسو با خواندن کتابهایی که براي نخستينبار به فراوانی در ایران چاپ میشدند با گذشته
پرافتخار ایران آشنا میشدیم و از سوي دیگر با چشمان خود میدیدیم که ایران نوینی از ویرانههاي
صدها ساله بيرون میآید و ساخته میشود .خود من از هشتسالگی روزنامهخوان هرروزه بودم و تا
دوازده سيزدهسالگی کتابهایی در تاریخ ایران و یک دوره تاریخ جهان را خوانده بودم و احساس
سياسی ـ تاریخی زودرس ولی قابلمالحظهاي پيداکرده بودم.
هجوم نيروهاي بریتانيا و شوروي (همان روس و انگليس منفور سده نوزدهم) در سوم شهریور
 1941/1320ضربه سختی به ما زد .به نظر من و بسياري از همساالنمان نمیشد نشست و ویرانی
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دوباره ایران و فعال شدن عوامل روس و انگليس را نگاه کرد .به همين دليل گروههاي کوچک
دانشآموزي در همهجا تشکيل شدند و بازار بحث گرم شد.
 روزنه ـ آیا بهجز گروههاي دانشآموزي ،گروههاي علنی فعال سياسی دیگري هم
بودند که بهصورت گروهی و یا حزبی عمل کنند؟
همایون ـ بله ،بالفاصله پس از سرنگونی رضاشاه ،چپگرایان که از پيش از دهۀ  20و  30ميالدي در
ایران فعال بودند و در دهۀ  30سعی کردند سندیکاي کارگري بهاصطالح سوسياليستی بسازند با
کمک هستۀ کمونيستی که از پيش به رهبري ارانی بهوجود آمده بود ،شروع به فعاليت کردند .البته با
کارهاي ارانی من بعداً آشنا شدم ،او یکی از ایرانيان بزرگ سدۀ بيستم بود .بههرحال حزب توده
تشکيل شد که در آغاز حزبی بود بهنوعی مشروطهخواه اما با گرایشهاي چپگرایانه.
 روزنه ـ این در سالهاي پس از سرنگونی رضاشاه بود؟
همایون ـ بله ،از سالهاي  20و بعد از رضاشاه شروع شد چون پس از خروج رضاشاه یک انفجار
بزرگ مطبوعاتی روي داد و روزنامههاي بیشماري درآمدند .بعضی از این روزنامهها خوب بودند ولی
بقيه مثل قارچ رویيدند و همه گونه فعاليت شروع شد ،حتی در سطح دبيرستانها ،و یک عده از ما هم
در دبيرستانی که من درس میخواندم مشغول به کار شدیم.
 روزنه ـ پس در زمان خود رضاشاه فقط همان هستۀ کمونيستی که به آن اشاره کردید
وجود داشت و گسترش نيافت؟
همایون ـ نه ،همان  53نفر بودند که دستگير شدند و خود ارانی در زندان کشته شد .البته میگویند
براثر بيماري درگذشت ولی قطعاً کشته شد ،یعنی همان زمان هم همه میدانستند .بسيار حيف بود
براي اینکه ارانی اگر زنده میماند با آن استقالل فکري و توانائی روشنفکرانه و اعتباري که داشت،
شاید میتوانست یک حزب سالم چپ براي ایران بهوجود بياورد .درحالیکه جانشينانش هرچه بيشتر
به شوروي متکی شدند .ما در آن سالها بزرگترین دشمن خود را حزب توده میدانستيم.
در همين زمانها ،یعنی بعد از شهریور  ،20دکتر مصدق هم نامش دوباره به ميان آمد ،قوامالسلطنه که
خانهنشين شده بود و بعداً به خارجرفته بود ،او هم فعال شد ،سيد ضياءالدین هم از فلسطين با
مأموریت صریح آوردن آخوندها تا حد فدائيان اسالم ،به سياست ایران برگشت .یک مطالعهاي آقاي
محمد امينی کرده است که ارتباط فدائيان اسالم و طرفدارانشان را با سيد ضياءالدین و طرفداران
انگليسی او کامال نشان میدهد .پس یک صفبندي آشکار انگليسی  /روسی در صحنۀ سياسی ایران
شکل گرفت و این دو گروه باهم به ستيز برخاستند و ماهم در مبارزاتمان هردو اینها را هدف
قراردادیم.
 روزنه ـ پيش از آنکه به سالهاي بعد از شهریور  20بپردازیم عالقهمندم نظرتان را در
مورد دوران پيش از آن کمی بيشتر بدانم .مخالفين رضاشاه او را باعثوبانی به هم
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خوردن روند دموکراتيک و مردمی میدانند که به گمان آنها پس از مشروطه آغازشده
بود .با در نظر گرفتن اینکه به دليل اشغال ایران توسط روس و انگليس در تمام طول
جنبش مشروطه و دماري که روسها علناً از مبارزین و مجاهدین و کل جنبش
درآوردند ،آیا امکان اینکه این جنبش بهجایی برسد بود؟ آیا میشد ایران باآنهمه
آشوب و نابسامانی را بهصورت دموکراتيک اداره کرد؟
همایون ـ نه ،بههيچوجه .جنبش مشروطه بعد از پيروزي بر محمدعلیشاه در دو جا شکست خورد،
یکی در خود مجلس و در محافل مشروطهخواه .اصوالً نيروهایی که محمدعلیشان را شکست داده
بودند برخالف رهبران جنبش مشروطه نيروهاي آگاه و روشن و باسواد جامعه نبودند؛ خانها بودند،
ایالت بودند ،حاال خيلی هم با نيت خوب ،ولی اصالً این حرفها سرشان نمیشد .حتی ستارخان و
باقر خان هم در چارچوب قوانين و مقررات مشروطه نمیگنجيدند .در خود مجلس هم دستهبنديهاي
بیشماري وجود داشت که مجلس را از کار انداخت و در نتيجه مشروطه اصالً بهکلی ناکام ماند و هم
آنوقت این اصطالح باب شد که مشروطهاي در کار نيست ،یک عده به مشروطهشان رسيدهاند.
حکومتهاي آن زمان عمرشان از دو ماه و بيست روز بهطور متوسط تجاوز نمیکرد ،همينطور پشت
سر هم یکی میآمد و دیگري جاي او را میگرفت و باز قبلی میآمد و اصالً کشور قابل اداره نبود،
این از مجلس .در جبهۀ دیگر در 1912ـ 1911روسها با اولتيماتم به مجلس باعث تعطيل آن شدند،
ایران را اشغال کردند و مجلس هم تا سالها تشکيل نشد .دو سال بعد هم که جنگ جهانی درگرفت
دیگر مجلسی در کار نبود .یک عده از مليون رفتند بهطرف کرمانشاه و در آنجا به کمک عثمانی و
آلمان حکومت مستقل تشکيل دادند.
 روزنه ـ ببخشيد ،اینها همان مشروطهخواهان و مبارزینی بودند که از بيم حملۀ
احتمالی روسها به تهران ،براي تجهيز و تجدیدقوا و جمعآوري سپاه ،از تهران به
اصفهان مهاجرت کرده بودند؟
همایون ـ بله .ایران علناً بهطور غيررسمی عرصۀ جنگ بينالمللی بود .نيروهاي انگليس ،روس،
عثمانی و عوامل آلمان باهم در ایران مشغول جنگ بودند .پس ما وقتی میرسيم به پایان جنگ
جهانی اول یعنی  1918در حدود 7ـ 6سال اصالً مشروطهاي در کار نبود ،مملکتی نبود .بعد در پایان
جنگ روسها از ایران میروند....
 روزنه ـ به دليل انقالب بلشویکی و تغييرات داخلی خودشان البته...
همایون ـ بله ،به دليل گرفتاريهاي خودشان روسها از ایران میروند ولی انگليسها میمانند و
تقریباً تمام ایران را اشغال میکنند اما آنها هم نمیتوانستند ایران را تا ابد در اشغال داشته باشند به
همين دليل سعی میکنند ایران را به یک ترتيبی سروسامان و نظمی بدهند تا بتوانند ارتششان را
بيرون ببرند .نخست درصدد برمیآیند که قرارداد  1919را تحميل و ایران را تحتالحمایه بکنند و
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امورش را انتظام بدهند .حقيقتاً میخواستند مملکت را انتظاماتی بدهند و بروند ،هيچ شکی نيست.
یعنی انگليس در برابر خطر بلشویسم در روسيه میخواست یک ایران مرتب و منظم مثل هند بسازد
که کار هایش دست خودش باشد ولی کشوري باشد با یک نيروي نظامی منظم و با یک ماليۀ مرتب.
ولی ایرانیها بهدرستی زیر بار آن قرارداد نرفتند .ایرانيانی هم که طرفدار آن قرارداد بودند درست است
که سرانشان پول گرفته بودند ولی یکطرف فکرشان هم این بود که براي ایران چارۀ دیگري
نيست ،اینها را بایستی در نظر گرفت .ما خيلی در بررسیهاي تاریخیمان سياسی فکر میکنيم و در
نتيجه امروز را بر دیروز فرا میافکنيم و دیروز را مثالً به پسفردا .هر دورۀ تاریخی را بایستی در
ارتباط با همان شرایط قضاوت کرد .در وضعی که ایران در سالهاي 1919ـ 1918بود بسياري از
ميهن دوستان ایران اشکالی در این نمیدیدند که انگليس بياید و اوضاع را مرتب کند .من تأیيد
نمیکنم ولی این را باید فهميد که شرایط چه بوده است و چرا راهحل رضاشاه بهترین بود.
آن قرارداد که به هم خورد طبعاً انگليسها به فکر راه دیگري افتادند .منظورم انگليسهاي دست در
کار است و نه مثالً وزارت خارجۀ انگليس که نه با کودتا موافق بود و نه از آن خبر داشت و همهاش به
فکر تحميل قرارداد  1919بود .ولی فرمانده انگليسی نيروهاي اشغالی وظيفه داشت که نيروهاي خود
را بيرون ببرد و ایران را تحویل کمونيستها ندهد .این خطر واقعاً بود و ایران هيچ وسيلۀ دفاعی
نداشت .هرجومرج و نارضائی و فقر و قحطی ،همۀ اینها کمک میکرد که مردم از یک نجاتدهندۀ
ملی استقبال کنند .فرماندۀ انگليسی رضاشاه را پيدا کرد و کمک کرد که آن کودتا صورت بگيرد .مردم
بهعنوان نجاتدهنده به رضاشاه روي آوردند ،مردمی که حاضر بودند هر نجاتدهندهاي را بپذیرند.
در آن هنگام هيچ راهحل دیگري جز دست قوي رضاشاه نبود و تصادفی نيست که اکثریت
مشروطهخواهان رفتند و دوروبر رضاشاه را گرفتند .مجلۀ کاوه را که انسان میخواند خوب میبيند که
بهترین مشروطهخواهان زمان به این نتيجه رسيده بودند که چارهاي بهجز یکدست نيرومند نيست.
رضاشاه آن دست نيرومند بود.
رضاشاه جز با یکدست نيرومند امکان نداشت بتواند از عهدۀ آنهمه کار برآید یعنی کشور را یکپارچه
کند ،نظم را برقرار کند ،و زیرساختهاي الزم را بسازد .او هزاران طرح را عملی کرد .یکی از آنها را
من میگویم که هيچگاه به آن اشاره نشده است .رضاشاه در سالٍ  1928/ 1307بردهداري را در ایران
غيرقانونی کرد .یعنی تا آن موقع ما برده داشتيم ،نه اینکه کشور بر روي بردهداري بناشده باشد ولی
مردم غالم و برده داشتند .این ممنوع شد....
 روزنه ـ منظورتان خریدوفروش برده به سبک روم و یونان قدیم که نيست؟
همایون ـ چرا ،اعيان و اشراف بنا به قوانين شرع اسالم غالم و کنيز داشتند.
 روزنه ـ یعنی برده خریدوفروش میشد؟
همایون ـ بله ،خرید و فروش میشد ...همين حاجی فيروز که در مراسم نوروزي ما زنده مانده از جملۀ
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همان زرخریدها بود که در نمایشهاي روحوضی با حاجآقا بازي میکرد .بله اشخاص میتوانستند
صاحب افراد دیگر باشند...
 روزنه ـ بله ،راجع به کارهاي رضاشاه میگفتيد...
همایون ـ منظورم این است که از ممنوع کردن بردهداري بگيرید ،تا موسيقی در مدارس و پيشاهنگی،
و هزاران طرح دیگر .در ایران هيچ زمينهاي براي اینکه ما یک ساختار دموکراتيک داشته باشيم و آن
را تقویت کنيم وجود نداشت .مجلس هم ظاهري بود ،ما پيش از رضاشاه فقط  6سال مجلس داشتيم،
 9سال اصالً مجلسی نداشتيم .تازه مجلسی هم که بود دچار هزار اختالفات و اشکاالت بود و
اختيارش هم در دست زمينداران .از مجلس دوم به شيوۀ خيلی دموکراتيک عمل کردند و گفتند هر
فرد یک رأي دارد .هر رعيت یک رأي داشت و بهاینترتيب هزاران رأي به مالک داده میشد و او هم
مجلس را کنترل میکرد که تا حدود دهه  40این وضع در ایران ادامه داشت .مجلس در کنترل
زمينداران بود.
 روزنه ـ ببخشيد ،ولی همين مجلس به گفتۀ خودتان به تمدید قرارداد  1919تن نداد.
همایون ـ ما درباره شایستگی سياسی مجلس میگفتيم نه ميهندوستی مشهور ایرانيان .با همه
کوتاهیهاي طبقه سياسی ایران ،در ميهندوستی اکثریت بزرگ آن تردید نمیتوان کرد.
 روزنه ـ بله ،میفرمودید..
همایون ـ نه ،نمی شد ......و من چون کمی تاریخ خوانده بودم و خوب هم خوانده بودم ،یک دوره
کتاب تاریخ آلبر ماله و ژول ایزاک را ....آلبر ماله یک دوره تاریخ جهان را شروع کرد ولی به دليل
کشته شدنش در جنگ جهانی اول کتاب نيمهکاره ماند .پس از او ژول ایزاک دنبالۀ کار او را گرفت و
کتاب را که تا همان حوالی جنگ اول جهانی را در برمیگرفت ،در  6جلد تمام کرد .کتابی که بعداً
بهعنوان کتاب درسی در فرانسه تا دورههاي باال درس میدادند .خيلی تاریخ جامع و خوبی بود ،هنوز
هم اگر پيدا بشود از بهترینهاست .در آن زمان بهترین مترجمان آن را ترجمه کرده بودند و وزارت
فرهنگ هم آن را چاپ کرده بود .این کتاب با تصاویر فوقالعاده از ایران باستان و سایر وقایع تاریخی
مهم ،جایزۀ تصدیق کالس ششم من بود ،آن را به یک دوچرخه ترجيح داده بودم.
من چون این کتاب را خوانده بودم میدیدم که کشورهاي دیگري که از اروپاي غربی عقبافتاده
بودند ،مثل روسيه ،پروس و پرتقال ،مدتها ،تا قرن  18و  19و بيشتر همه توسط پادشاهان مستبد
روشنراي ،بهاصطالح به شيوه استبداد منور  Enlightened Despotاول به زیرساختها پرداختند و
حکومت قانون را برقرار کردند و بعد البته دموکراسی هم رشد کرد .براي اینکه شما وقتی جامعهاي
داشته باشيد که نظم داشته باشد و قانون داشته باشد و نظام آموزشی داشته باشد و روزنامه داشته باشد
و دانشگاه داشته باشد سرانجام به دموکراسی میرسد ،چارهاي ندارد .چنانکه نظام حکومتی ایران
باالخره دموکراتيک خواهد شـد یعـنی با یک نظام دموکراتيک جایگزین خواهد شـد؛ براي اینـکه این
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پيشرفتها را ما کردهایم .رضاشاه زیادهرويهاي فراوان کرد ولی ما چاره نداشتيم.
 روزنه ـ پس چرا باوجود داشتن همۀ اینها در زمان محمدرضاشاه ،به جمهوري
اسالمی رسيدیم؟
همایون ـ اگر در 1357در اداره بحران بجاي ضعفها و اشتباهات باورنکردنی ،همان چيرهدستی نشان
داده میشد که در 1342خودمان و در تقریباً همه کشورهاي دچار موقعيت انقالبی نشان دادهشده
است ،اینهمه نظریهپردازيها درباره علل انقالب اسالمی اساساً پيش نمیآمد .ولی بهطور خالصه به
یکی از مهمترین علتها اشاره میکنم .ما قربانی تجدد کجومعوج و سراسر مصالحهجوئی و امتياز
دادن ،و رویکرد نيمهکاره خود شدیم.
 روزنه ـ آقاي همایون ،در باال درجایی بهدرستی گفتيد که روسها یکی از عوامل مهم
بازدارندۀ روند دموکراسی در جریان مشروطه بودند .آیا فکر نمیکنيد که اصوالً روسها
بزرگترین صدمات را در تمام تاریخ معاصر ایران چه مستقيم و چه غيرمستقيم به ما
آوردهاند؟ میدانيم که در آن زمانها پاکستانی وجود نداشت و انگلستان مستقيماً از
طریق هند مستعمرهاش با ایران مرز مشترک داشت و دائم نگران نفوذ روسها در
ایران بود .آیا فکر نمیکنيد که اگر به خاطر حضور روسها و چشم طمعی که به ایران
داشتند نبود شاید اصالً انگليسها تا این حد در امور داخلی ایران دخالت نمیکردند؟
همایون ـ چرا ...انگلستان که از قرن هژدهم شد بریتانيا ،کشوري بود که هواي امپراتوري شدن
داشت ،به گفتۀ امروز امپریاليست بود و تا جزایر اقيانوس کبير و امریکاي شمالی و کانادا را گرفته بود.
در قرن  18هند را هم گرفت و داشت به ایران نزدیک میشد .اگر روسها نبودند باالخره انگليسها
ایران را گرفته بودند ،و البته اگر انگليسها نبودند روسها تمام ایران را گرفته بودند .ایران در وضعی
بود که کارش تمام بود .انگليسها پس از هند شروع کردند به نفوذ در افغانستان براي ضعيف کردن
ایران و  200سال پيش بحرین را از ایران گرفته بودند .نه ،در این شکی نيست که انگلستان خطري
بود به همان بزرگی روسيه .منتها نظام حکومتی انگليس و جامعۀ انگليس  200سال از روسيه جلو بود،
و وضع فرق میکرد؛ چنانکه وقتی رفتند هند ،هند را جلو بردند .بهقدري براي هند کارکردند و سودمند
بودند که مارکس تسلط انگليس بر هند را ستایش کرد ،البته همفکرانش بر او تاختند و او یکجوري
حرفش را پس گرفت ولی خيلی خوشبين بود .خوب اگر بهجاي روسها انگليسها ایران را گرفته
بودند مسلماً وضع ایران بهتر میشد ولی استقالل ایران در هردو حال از بين میرفت.
روسها هم مثل بریتانيا دنبال جهانجویی بودند .آنها هم مرتب در حال گسترش بودند ،تمام آسياي
مرکزي و قفقاز را گرفتند .ایران را هم میخواستند بگيرند و بروند به خليجفارس .وصيتنامۀ پترکبير
معروف است .ایران این وسط افتاد .ما دورۀ قاجار را سراسر محکوم میکنيم ولی نباید از این واقعيت
غافل باشيم که بسياري از رجال دورۀ قاجار ــ و نه پادشاهانش ــ حقيقتاً خدمت کردند و با بازي بين
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انگلستان و روسيه استقالل کشور را حفظ کردند .نقش بریتانيا در برابر روسيه این بود که این تعادل را
حفظ کند .اما روسها به دليل نظام استبدادي ،جامعۀ عقبمانده و اصوالً خشونتی که در آن مملکت
هست اگر به ایران میآمدند آسيبهاي زیادتري میزدند .شما اآلن میبينيد هر گروگانگيري روسيه
به قيمت صدها جان تمام میشود .روسها بقول انگليسیها گنجشک را با توپ شکار میکنند .در
چچن که امروز آرام شده و بيش از 200ـ  300هزار نفر جمعيت ندارد ،براي آرام کردن آن روسها
بيش از جمعيت چچن سرباز وارد منطقه کردند ــ روسها اینطوري کار میکنند .در طول سدۀ
نوزدهم و نيمی از قرن بيستم ،حقيقتاً همسایگی روسيه لعنت سياست ایران بوده است یعنی از ترس
روسها در سياست و حکومت ایران همه گونه فسادي وارد شد .توسل به انگليس و توسل به آخوندها
نيز به همين دليل بود .البته انگليسها هم به شيوۀ خودشان جامعۀ ایران را فاسد کردند و این باز از
ترس روسها بود که به انگليسها پناه میبردیم .هيچوقت روسها نگذاشتند جامعۀ ایرانی سير
طبيعی خودش را بکند .در جریان مشروطيت هم بزرگترین آسيبها را روسها زدند .روسها
مشروطه را از بين بردند .اگر روسها نبودند ،ما میتوانستيم خودمان را جمعوجور کنيم.
 روزنه ـ در شهریور  20پس از پایان جنگ ،انگليسها قوایشان را از ایران بيرون
کشيدند اما روسها نرفتند و این خود براي مدتها گرفتاري بزرگی براي دولتهاي
وقت بود .فکر میکنيد چه عامل یا عواملی باعث شد که روسها که بعدازاین جنگ
هرجایی را که اشغال کرده بودند در آنجا ماندند ،ولی از ایران سرانجام بيرون رفتند؟ آیا
آنگونه که میگویند به دليل سياست درست قوامالسلطنه بود ،یا مقاومتهاي مردمی و
ارتش و یا التيماتومی که گفته میشود ترومن به روسها داد یا همۀ این عوامل؟
همایون ـ روسها بعد از جنگ دوم از اتریش هم بيرون آمدند بهشرط اینکه اتریش وارد هيچ پيمان
بينالمللی نشود و بهکلی بیطرف بماند .روسها به استقالل فنالند رضایت دادند به دليل مقاومتی که
فنالنديها کرده بودند و میدانستند که اشغال آنجا برایشان گران تمام خواهد شد .فنالنديها یکبار
روسها را شکست دادند پيش از حملۀ آلمانها به روسيه ولی روسها بههرحال آنجا را بهاصطالح
دوران جنگ سرد فنالندیزه کردند یعنی سياست خارجی آن را در دست گرفتند .تنها کشوري که سالم
و دستنخورده از اشغال شوروي بيرون آمد ،ایران بود ،تنها کشور .دليلش خوب اوالً این بود که ایران
یک سنت نيرومند بازي کردن ميان قدرتها را داشت .ما در این دیپلماسی از همۀ دنيا قويتر بودیم،
صد و پنجاه سال تجربه کرده بودیم .دوم اینکه تصادف تاریخی شخصيتی را به نام قوامالسلطنه در آن
لحظه گذاشت بر سر حکومت ایران بهعنوان نخستوزیر که در اختيار شاه هم نبود.
تا پيش از  28مرداد شاه قدرتی نداشت ،تحریکاتی میکرد ،میخواست قدرتش را زیاد کند ولی اگر
یک نخستوزیر قوي میآمد مثل قوام ،مصدق ،رزمآرا و بعد سپهبد زاهدي ،قدرتش محدود بود.
قوامالسلطنه هم خيلی قوي بود و مستقل کار میکرد .بعد امریکا در کنار شوروي پيروزمند جنگی بود
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ولی پيروزمند بزرگتري ،به این معنی که روسيه با  20ميليون تلفات جنگی ولی خوب بيشتر اروپا را
گرفته ،با آمریکائی روبرو بود که هنوز میتوانست  5ـ 4سال دیگر بجنگد .عالوه بر آن امریکا یک
مزیت بزرگ پيداکرده بود و آنهم بمب اتمی بود که  2تاي آن را روي ژاپن انداخته بود .روسها
باآنکه بهظاهر به روي خودشان نمیآوردند وحشت فراوانی کرده بودند .اینکه میگویند ترومن به
روسها التيماتوم داده بود درست نيست ولی ترومن به روسها فهماند که در ایران جلویشان خواهد
ایستاد .روسها از طریق جاسوسی که گمان میکردند جاسوس آنهاست و در حقيقت عامل نادانسته
اینتليجنس سرویس انگليسها بود به این دژ آگاهی ( )Disinformationدست یافتند که
آمریکائیها بمبهاي زیادي دارند که در آن موقع اینگونه نبود .دکترميالنی در این باب به اسناد
قابلتوجهی دستیافته است .بههرحال ترکيب این عوامل یعنی دیپلماسی استادانه و ميهندوستی
قوامالسلطنه و بمب اتمی امریکا و ارادۀ راسخ ترومن که جلو پيشروي روسها را بيش از آنچه
حاصلشده بود بگيرد ،روسها را وادار به بيرون رفتن از ایران کرد.
 روزنه ـ پس مردم خود آذربایجان و ارتش چه رلی بازي کردند؟
همایون ـ اآلن عرض میکنم .بعد خود احساسات ملی ایرانيان که هميشه بود ولی در آن لحظه
دیپلماسی و قدرت نظامی عوامل مهمتري بود .یعنی اگر تهدید امریکا نمیبود تمام احساسات
ناسيوناليستی ایرانيان کفایت نمیکرد .روسها یا میماندند یا باز سرازیر میشدند .اگر قوام نمیبود یا
ایران تسليم تهدیدات روسها شده بود براي اینکه بهشدت ترسيده بود ،خود قوام هم ترسيده بود و
آماده بود امتيازات بيشتري هم بدهد ،یا کار به برخورد میکشيد که باز براي ایران نتيجهاي مصيبتبار
به دنبال داشت.
 روزنه ـ قوام چهکار کرد؟ آیا این درست است که با وعدۀ دادن امتياز نفت شمال در
برابر آزادي آذربایجان و موکول کردن قبول آن توسط مجلس در حقيقت روسها را
فریب داد؟
همایون ـ بله ،قوام روسها را به بهاي سوظن شدید آمریکائیها و شاه به حسننيت خودش مطمئن
کرد .حاال ممکن است که واقعاً هم به روسها حسنظن داشت ،آن را کسی نمیداند تا اثبات بشود.
به هر جهت قوام روسها را متقاعد کرده بود که با او بر سر آذربایجان معامله کنند و روسها هم
پذیرفتند .این قبول پيشنهاد از طرف روسها را میشود اینگونه تعبير کرد که از طرفی عقبنشينی
قواي روس بهصورت آبرومندانهاي باشد و از طرف دیگر میشود تعبير کرد که روسها فکر میکردند
که معاملۀ درستی کردهاند چون بههرحال با فشار امریکا و جامعۀ بينالمللی و شوراي امنيت مجبور
بودند آذربایجان را تخليه کنند و کار میتوانست به جنگ بکشد .البته نمیتوانيم قاطعانه بگویيم که
آمریکائیها وارد جنگ میشدند ولی این خطر بود.
قوام اطمينان روسها را جلب کرد ،قرارداد عادالنهاي جلو آنها گذاشـت که نتوانسـتند نه بگویند ولی
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همهچيز را موکول کرد به تصميم مجلس .روسها از ایران رفتند و بساط حکومت فرقۀ دموکرات در
تبریز با قيام مردم برچيده شد .این افسانه که ارتش ایران رفت آنجا و قتلعام کرد درست نيست به
این دليل که واحدهاي ارتش سه روز بعد از سقوط فرقۀ دموکرات وارد تبریز شده بودند .در آن سه روز
خيلی اتفاقات بد افتاد براي اینکه در یکسالۀ حکومت فرقۀ دموکرات هم از آنطرف اتفاقات خيلی
بدي افتاده بود.
ایرانیها متأسفانه در این دوران زندۀ تاریخ ایران ،دورانی که ما به یاد داریم ،مانند یک ارتش غالب با
هموطنان خود رفتار کردهاند .در آذربایجان هم همه طرفها همان رفتار را داشتند .بعد از شهریور 20
همچنين شد ،بعد از جریان آذربایجان نيز چنين شد .بعد از شهریور  20آخوندها و سياستگران شروع
کردند به ویران کردن خاطره و سياه کردن رضاشاه .زور فيزیکی نداشتند که مثالً هرچه را سلسلۀ
پهلوي درست کرده بود خراب کنند ولی آنچه که توانستند کردند که او را بدنام کنند و هر کار خوبی
هم که کرده بود بد جلوه دهند تا جایی که گفتند کشيدن راهآهن خيانت بوده و براي این بوده که بعداً
متفقين بيایند و ازآنجا به روسيه کمک کنند ،یعنی  13سال بعد! در رژیم پيشهوري ،شروع کردند به
اذیت و آزار و کشتن دشمنان طبقاتی .بعد از سقوط آنها هم مردم و تا حدودي دولت ریختند سر
آنها و آنها را کشتند .بعد از  28مرداد رژیم پادشاهی که پيروز شده بود جبهۀ ملی و تودهايها را
شدیداً سرکوب کرد ــ البته بعداً سعی کردند استمالت کنند و جبهۀ ملی را یکجوري وارد بازي کنند
ــ ولی بههرحال در سياست ایر ان هميشه رفتار غالب و مغلوب بوده است .انقالب اسالمی هم که
بدترین نمونۀ آن شده است.
 روزنه ـ اما دستبهدست شدن سلطنت از سلسلۀ قاجار به پهلوي تقریباً بدون کمترین
خونریزي صورت گرفت و این به نظرم در تاریخ ایران بینظير بوده است.
همایون ـ این تنها موردي بود که بهصورت مسالمتآميز و قانونی انجام گرفت براي اینکه با رأي
مجلس شد .رضاشاه در آن  5سال بعد از کودتا یعنی از  1299تا  1304که به پادشاهی رسيد ،یکی از
بهترین نمایش هاي رهبري سياسی و نظامی را در تاریخ ایران نشان داد ،این را فراموش نکنيد .در این
زمينه خوب است که به کتاب آقاي سيروس غنی «ایران و برآمدن رضاشاه» رجوع کنيد و ببينيد که
چه بازي شگفت انگيزي کرد این مرد و چگونه افکار عمومی را پيرامون خودش مساعد کرد و با چه
استقبال و هلهله عمومی به روي کار آمد.
درست است که رضاشاه با کودتا شروع کرد ولی با عالقۀ عمومی به پادشاهی رسيد .در آن موقع
کمونيستها ،مليون زمان و آزادیخواهان و ناسيوناليستها ،اکثریتشان پشتيبان او بودند .بله اینیک
استثنا بود.
 روزنه ـ ببخشيد ،برگردیم به جریان آذربایجان و قوامالسلطنه .آیا درست است که قوام
پس از بازگشـت از روسـيه جریان را به اطالع مجلس میرساند و میگوید آنگونه که
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صالح است عمل کنيد و اگر الزم شد مرا نيز از کار برکنار کنيد؟
همایون ـ بله .او به روسها وعده را داد و قرارداد را بست ولی همهچيز را موکول کرد به موافقت
مجلس بر طبق قانون اساسی .پس از بازگشت به ایران انتخابات مجلس را انجام داد چون یکی از
نکتههایی که در قرارداد با روس ها وجود داشت این بود که ما براي برگزاري انتخابات در ایران نياز
داریم که واحدهاي نيروهاي انتظامیمان در آذربایجان هم حضورداشته باشند و بر جریان انتخابات
نظارت کنند .بنابراین انتخابات را انجام داد و اکثریت را هم برد ولی بههيچوجه مجلس را زیر فشار
نگذاشت و گفت که شما آزادید که به قرارداد رأي ندهيد و مهم نيست که به سر من چه خواهد آمد.
براي او ایران مهمتر از خودش بود .مجلس هم همين کار را کرد و قوام هم بهسرعت ساقط شد براي
اینکه شاه از او خوشش نمیآمد.
 روزنه ـ چرا شاه از قوام خوشش نمیآمد؟ آیا فکر میکنيد که شاه حتی در جریان 30
تير به دليل اینکه دکتر مصدق را به قوامالسلطنه ترجيح میداد بهنوعی دخالت داشت؟
همایون ـ فکر نمیکنم ،ولی شما یک رهبر سياسی و نظامی برجسته را در تاریخ  37سالۀ سلطنت
محمدرضاشاه نشان بدهيد که مورد عالقۀ شاه بوده باشد .او اصوالً با هر آدم مستقلی مخالف بود و
اگر زورش نمیرسيد با تحریکات او را از ميدان بدر میکرد ،این در طبيعت شاه بود ،بههيچوجه
نمیتوانست کسی را که از خودش قويتر بود ،تحمل کند .قوامالسلطنه معتقد بود که شاه بایستی
سلطنت کند و نه حکومت.
 روزنه ـ ولی در این سالها آیا شاه قدرتی داشت؟
همایون ـ نهچندان ولی مرتباً مشغول تحریک نمایندگان مجلس بود .شاه به سبب تسلطی که بر
ارتش داشت ــ ارتش رويهمرفته به شاه وفادار بود ــ در همۀ مواقع جز دورههایی کوتاه و گروههاي
کوچک در ارتش .در مجلس هم نفوذ شاه هميشه خيلی زیاد بود براي اینکه مجلس همانطورکه
گفتم در دست محافظهکاران و زمينداران بزرگ و آخوندها بود که به دستگاه پادشاهی نزدیک بودند.
شاه هميشه میتوانست یک عده نمایندۀ مجلس را بخواهد و آنها هم سر از پا نمیشناختند که با
دربار مربوط باشند ،روي آن سنت قدیمی ،و از همانجا میتوانست برعليه نخستوزیر اعمالنفوذ و
تحریک کند .هيچ نخستوزیر مستقلی نمیتوانست در مقابل جبهۀ متحد دربار و مجلس دوام بياورد.
 روزنه ـ چند سال بعد از حل غائلۀ آذربایجان جریان  28مرداد پيش میآید که به یکی
از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران بخصوص در سالهاي اخير تبدیلشده است.
عدهاي به آن نام کودتا دادهاند و عدهاي نام قيام .به نظر شما در نبود مجلس آیا شاه
اختيار عزل نخستوزیر را داشت یا خير و اگر داشت دکتر مصدق که پایبند قانون
اساسی بود چرا از قبول فرمان شاه سرپيچی کرد و حتی فرستادۀ او را بازداشت نمود؟
با در نظر گرفتن این که شـاه الاقل در ابتدا به دکتر مصدق ارادت داشـت و حتی گویا

پاسخ از بلنداي نظر و سياست

105

قبالً هم دو سه بار به او پيشنهاد نخستوزیري کرده بود؟
همایون ـ همانطور که گفتيد شاه در گذشته از مصدق براي نخستوزیري درخواست کرده بود.
مصدق هم نفوذ انگليسها را بهانه آورده بود که اگر آنها موافق نباشند فایده ندارد .البته مصدق
کاندیداي مورد عالقۀ شاه به آن صورت نبود .شاه با سيدضيا ميانۀ بهتري داشت ولی وقتیکه مصدق
نخستوزیر شد شاه کمال همکاري را با او کرد و تا پایان کارٍ مصدق حقيقتاً در برابر او مطيع محض
بود.
یکی از نکات جالب در اتفاقات  1332این بود که آمریکائیها میخواستند فکري براي مصدق بکنند و
او را بردارند ولی شاه مخالف بود و زیر بار نمیرفت .سه ماه تقریباً طول کشيد که آمریکائیها و
انگليسیها بتوانند شاه را متقاعد کنند که فرمان عزل مصدق را امضا کند .حاضر نبود ،بههيچوجه زیر
بار نمی رفت .مصدق اشتباه بزرگی مرتکب شد که شاه را وادار به کنارهگيري عملی و رفتن از ایران
کرد .مصدق به دست شاه هر کاري میخواست میتوانست بکند .او فرماندهی کل قوا را از شاه گرفت.
تمام قدرت شاه فرماندهی کل قوا بود و او آن را هم تقدیم کرد به مصدق .نمیدانم چرا شاه را کنار
گذاشت .شاه بهترین همکارش بود در آن مدت .مصدق اشتباهات بیشمار کرد ،مثل اشتباهات شاه در
 6ماه آخر حکومتش .اشتباهاتی که با هيچ منطقی نمیتوانيم توجيه کنيم.
در جریان  28مرداد مصدق از یک افراط بهافراط تازه افتاد .بعد از اینکه اختيارات را از مجلس گرفت؛
سنا و مجلس و دیوان عالی کشور را هم منحل کرد که همۀ اینها خالف قانون اساسی بود .من
نمیدانم چرا اینهمه روي قانوندوستی و قانونخواهی مصدق تکيه میکنند؟ اینگونه نگریستن
یکسویه به تاریخ اصالً عامل انصاف و خرد را از سياست و تاریخ بيرون میبرد .بایستی آنچه را که
بود پذیرفت .مصدق بههيچوجه حاضر نبود در چهارچوب قانون کار بکند .گرفتن اختيارات قانونگزاري
در قانون اساسی نيامده بود و بهکلی کار غيرقانونی بود .گرفتن فرماندهی کل قوا و دادن آن به
نخستوزیر نيز غيرقانونی بود ولی مصدق و چند نفر دیگر از سران مجلس قبالً نيز در زمان سردار
سپهي رضاشاه فرماندهی کل قوا را از احمدشاه گرفتند و دادند به سردار سپه .اینها هيچکدام در
چارچوب قانون نمیگنجيد .بعد از همۀ این کارها ،مصدق ناگهان خودش را با وضعی روبرو دید که
تکوتنها شده است .دیگر هيچکس دوروبر او نمانده بود .آنوقت عناصر افراطی مانند دکتر فاطمی
دست باالتر را یافتند و درصدد برآمدند که پادشاهی را از بين ببرند و شاه را سرنگون کنند .در این اثنا
آمریکائیها که نگران کمونيسم بودند (اینکه امریکا براي نفت به ایران آمده بود یک افسانه است.
امریکا در آن زمان به نفت ایران احتياجی نداشت و شرکتهاي نفتی آمریکائی مطابق اسناد با بیميلی
وارد کنسرسيوم شدند ).نه ،مسئلۀ امریکا موضوع کمونيسم بود و بس ،چون آیزنهاور که جانشين
ترومن بود از نظر سياست جلوگيري از نفوذ کمونيسم مصمم بود که ایران را از دست ندهد.
درباره  28مرداد بهعنوان مهـمترین رویـداد تاریخی براي گروههایی ،بهطور معتـرضه عرض کنـم که
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سوم شهریور از نظر اهميت و پيامدهایش بهمراتب از  28مرداد جاي باالتري دارد .ولی آن گروهها
حتی  16آذر را مهمتر میشمارند.
 روزنه ـ بله .....ولی برگردیم به موضع آمریکائیها در مورد دکترمصدق ،فکر نمیکنيد
قبل از اینکه آنها یعنی آمریکائیها به این نتيجه برسند که راهی بهجز سرنگون
کردن حکومت دکترمصدق ندارند ،الاقل در زمان ترومن ،سعی بسيار کردند که با
ميانجیگري بين ایران و انگليس و با عرضۀ پيشنهادهاي تازه و جالبی بقول معروف
با دکترمصدق کنار بيایند؟
همایون ـ سفير امریکا در دوران ترومن در ایران شخصی بود بنام گریدي .او یکی از پر و پا
قرصترین طرفداران مصدق بود.
 روزنه ـ گریدي یا هندرسن؟
همایون ـ نه ،هندرسون بعداً سفير شد .گریدي برنامۀ اصل چهار را که در ایران با نيم ميليون دالر
شروعشده بود به  23ميليون دالر رساند که از کل درآمد نفت که اصالً ایران تصور نمیکرد در آن
هنگام بتواند دربياورد بيشتر بود .یعنی ملی شدن نفت و قطع درامد نفتی تأثيري از بابت ارزي که
نصيب ایران میشد نکرد براي اینکه امریکا  23ميليون دالر زیر عنوان طرحهاي مختلف در ایران
خرج میکرد .آمریکائیها واقعاً طرفدار مصدق بودند .آنها بسيار میکوشيدند که به امپراتوري انگليس
پایان دهند به این دليل که میدیدند نارضائی در کشورهاي مستعمره باعث نفوذ و رشد کمونيسم در
آن کشورها شده است .آنها طرفدار آزادي کشورهاي مستعمره بودند مطابق منشور سازمان ملل
متحد و دنبالۀ سنت پس از جنگ اول .در نتيجه امپراتوري بریتانيا با منافع امریکا بههيچوجه
نمیخواند و به همين دالیل آنها مدتها طرفدار مصدق بودند .منتها میخواستند قرارداد در یک
چهارچوب قانونی و قابل تسري به همۀ دنيا باشد چون خودشان هم منافع نفتی بزرگی در عربستان
سعودي و اینجاوآنجا داشتند .مصدق حاضر نبود .هيچ راهحلی او را راضی نمیکرد مگر پيروزي صد در
صد که امکان نداشت .در نتيجه پيشنهاد پس از پيشنهاد آمریکائیها را رد کرد .آخرین پيشنهاد
مشترک ترومن ،چرچيل و بانک بينالمللی که از هر نظر به سود ایران بود بازهم پذیرفته نشد .مصدق
راهحلی براي آمریکائیها باقی نگذاشت بنابراین ،به فکر برکناریش افتادند.
براي برکناري او نخست میخواستند از طریق قانونی عمل کنند یعنی برکناري او توسط شاه .شاه،
همانگونه که گفتم زیر بار نمیرفت و خالصه بعد از سه ماه فشار آوردن به شاه و سفر واالحضرت
اشرف به تهران و سفر شوارتسکف به تهران و تماسهاي دیپلماتيک و آمدن افرادي که مورد اعتماد
شاه بودند و فرستادن رجال بهناچار شاه رضایت داد.
وقتی آن فرمان را از شاه گرفتند ،حزب توده ــ که صدها تن از شبکه افسرانش بعد از  28مرداد
دستگير شدند و معلوم شد که یک شبکۀ بسيار عظيمی در ارتش داشتند که بخش درجهدارانش البته
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هيچوقت کشف نشد ــ خبر یافت و داستان را به مصدق اطالع داد .کودتاي  28مرداد در حقيقت
کودتاي  25مرداد بود .در  25مرداد طرح کودتا به اجرا گذاشته شد.
کودتا اصوالً به مداخلۀ نظامی در امر حکومت گفته میشود حال به نتيجه برسد یا نرسد ،مملکت را
تغيير بدهد یا ندهد و قانون اساسی و رژیم را دستنخورده نگه دارد ،فرقی نمیکند .پس در  25مرداد
کودتا بود یعنی تصميم گرفتند با نيروي نظامی و به استناد فرمان شاه مصدق را برکنار کنند که آن
تکهاش کامالً بر اساس قانون اساسی بود و شاه این اختيار را داشت .فرمان شاه را به دکتر مصدق
ابالغ کردند و مصدق هم آورنده را بازداشت کرد و کودتاگران هم در کمال ناشيگري عمل کرده
بودند .نيم شب یک سرهنگ گارد را با کاميون ارتشی فرستادند به در خانۀ مصدق .یک غيرنظامی یا
افسر هم میتوانست برود و نامه را به مصدق بدهد .آن کارها الزم نبود .بعد هم همان نيمهشبی رفتند
و عده اي از سران جبهۀ ملی و وزیران مصدق را دستگير کردند؛ فاطمی را گرفتند و به بدترین و
خشنترین صورت هم با او عمل کردند .عرض کردم ،ایرانیها وقتی با دشمنان داخلیشان روبرو
میشوند هيچ فرقی با دشمنان خارجی ندارد .البته شاه بعداً سعی کرد اشتباهاتش را جبران کند و به
خانوادۀ فاطمی خيلی محبت کرد .منظور این است که  25مرداد یک کودتا بود ولی شکست خورد و
تقریباً همه عوامل آن دستگير شدند .مصدق اعالم کرد که کودتا را کشف کرده است و دیگر اختيار از
دست همه بدر رفت و حزب توده بزرگترین ضربه را به خودش و به مصدق زد یعنی افراد حزب توده
راه افتادند ،شروع کردند به پائين آوردن مجسمههاي شاه در هر گوشۀ شهر و سخنرانیهایی در مورد
جبهۀ دموکراتيک و پایان سلسلۀ پهلوي .فاطمی هم بهعنوان وزیر خارجه در رادیو و روزنامهاش از
هيچ اهانتی به شاه و سلسله پهلوي فروگذار نکرد .تودۀ مردم ایران متوحش شدند.
من یک ایرانی معمولی بودم ،نه خبر از کودتا داشتم و نه دستم در دست امریکا و انگليس بود .جوانی
بودم پرشور و امثال من فراوان بودند .ما حقيقتاً نگران تسلط روسها بر ایران بودیم .دیگر مسئلۀ
مصدق مطرح نبود ،اصالً مصدقی وجود نداشت ،قدرتی در کشور نداشت ،هيچکس طرفدارش نبود.
روز  28مرداد یک نفر به طرفداري از مصدق به خيابان نيامد .مسئله در مصدق نبود ،در این بود که
کی جانشين او بشود :نيروهاي طرفدار شاه یا کمونيستها.
مقالهاي در آن روزها نوشته بودم (نمیدانم در ماه تير بود یا مرداد) زیر عنوان «کرنسکی یا
هيندنبورگ» که مصدق یا به سرنوشت کرنسکی دچار میشود که کمونيستها (بلشویکها) برکنارش
کردند و یا هيندنبورگ که هيتلر بهجایش آمد .همانطور هم شد .یا چپ بود و یا راست .مصدق بيشتر
میتوانست کرنسکی ایران بشود و  28مرداد براي جلوگيري از آن احتمال روي داد و ترکيبی بود از
مداخلۀ نظامی و مردم .در این شکی نيست و اساس حرکت یک فرمان قانونی بود.
 روزنه ـ در مصاحبهاي که مدتها پيش با دکتر ميالنی داشتم ،ایشان معتقد بود که
شـاه بعد از  28مرداد تا حدودي مشـروعيت خود را از دسـت داد و انقالب  57بهنوعی

108

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

دنبالۀ کودتاي 28مرداد بود ،فکر میکنيد اینطور بود؟
همایون ـ تا  1340این نظر درست است .شاه هرگز مشروعيتی پيدا نکرد .آن دوره بدترین دورۀ
پادشاهی محمد رضاشاه بود براي اینکه از حکومتی به یک حکومت دیگر و از رجل فاسد و یا
بیعرضهاي به رجل فاسد و یا بیعرضۀ دیگر روي میآورد و آنها را سرکار میگذاشت .یک نفر هم
که جلویش ایستاد ،فوراً او را برکنار کرد .پس از سپهبد زاهدي دیگر فقط افراد مطيع ،آنهم آدمهاي
بسيار ميانمایه یا فاسد مصدر کار شدند .شریف امامی مثالً یکی از اشخاص مورد عالقۀ او بود ،یا
حسين عالي بیخاصيت .این است که هيچ مشروعيتی نداشت.
از اصالحات ارضی که در  1340بهطور آزمایشی در مراغه آغاز شد و بعد در  1341که برنامۀ شش
مادهاي اصالحات اجتماعی حقيقتاً ایران را تکان داد مردم و حتی بخش بزرگی از روشنفکران به او رو
نهادند ،البته غير از کمونيستها و جبهه ملی .ما براي اولين بار یک الیه روشنفکر طرفدار رژیم پيدا
کردیم .آن اصالحات مشروعيت را به نظر من به پادشاه بازگرداند .براي چند سال او در اوج محبوبيت
بود .در تمام دهۀ  60تا اوایل 70و با چهار برابر شدن بهاي نفت ،ایران بهترین دورهاش را در پنج سده
گذشته تاریخ ما سپري میکرد .مردم بههيچوجه احساس کمونيستها و مصدقیها را به محمدرضاشاه
نداشتند ،حتی اکثریت روشنفکران ،براي اینکه با او کار میکردند و داشتند کشور را دوباره میساختند.
شرکت در ساختن یک کشور احساسی است وصفنشدنی .من چون خودم شرکت کردم ،میدانم که
اصالً آن حرفها مطرح نيست.
منتها محمدرضاشاه مغرور شد و به عمق هيچچيزي هم نرفت .به پيشرفتهاي سطحی ،حتی گزارش
پيشرفتها راضی میشد و متوجه نبود که محدودیتهاي رژیمش چيست و طبقۀ متوسطی را که
همينطور داشت رشد میکرد در تصميمگيريها شرکت نداد .این بزرگترین اشکالش بود .فساد و
ولخرجی نيز کمکم پيشرفت اقتصادي را دچار تنگنا کرد .درآمد بود ولی پول بهاندازه کافی نبود .این
در تاریخ دنيا شاید بیمانند باشد .در سال  1354درآمد نفتی ما چهار برابر شد ولی در 1355ـ 1356
دچار کسر بودجه بودیم .ناگهان به تلف کردن پولها افتادند .حاال آن داستانها دانسته است که مثالً
چه اندازه کاال وارد ایران شد و از بين رفت چون برایش جا نبود ،چقدر از آنها را در بيابان ریختند؛ چه
اندازه کشتیها  6ماه و بيشتر در دریا معطل میشدند و چه ولخرجیهایی صورت میگرفت .همۀ
این ها آثاري بر جامعه گذاشت که وحشتناک بود .به نظر من آنچه که مشروعيت پادشاه را از بين برد،
پيامدهاي چهار برابر شدن بهاي نفت بود ــ ترکيبی از تکبر و بیاعتنائی و خودکامگی روزافزون و
ناتوانی در اداره درست امور کشور .از آن پس بود که شاه دیگر مشروعيت به دست نياورد.
 روزنه ـ عالوه بر همۀ اینها ،فکر میکنم که شاه بيش از هر مسئلۀ دیگري چوب
اتحاد و دوستیاش با آمریکا را نيز میخورد .این پدرکشتگی تمامنشدنی چپ ایران با
امریکا و یا به قول خودشان امپریاليسم جهان خوار حقيقتاً قابلمطالعه است .بگذریم...
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پيش از آنکه از جریان  28مرداد خيلی دور بشویم اجازه میخواهم و عالقهمند هستم
به یکی دیگر از چهرههاي مهم این دوران بپردازیم ،یعنی سپهبد زاهدي که نقش
تعيينکننده و اصلی را در کودتا و یا قيام  28مرداد داشت.
همایون ـ سپهبد زاهدي را من هرگز ندیدم .وقتی با خانمم آشنا شدم ایشان در سویس زندگی
می کرد .من و همسرم چند سال بعد و پس از مرگ ایشان باهم ازدواج کردیم .او در سال 1963
( )1342فوت کرد .از احوالش هم از بيرون و هم از خانواده ،خانم و برادرخانمم و دیگران بسيار
شنيدهام و همچنين از طریق مطالعه .مسلماً سپهبد زاهدي در دورۀ رضاشاه مهمترین افسر ارتش
ایران است براي اینکه نهتنها از نظر نظامی نمایانترین کارها را در آن دوران کرد؛ سميتقو در غرب،
ترکمانها در شمال شرقی ،و غائلههاي فارس و خوزستان که خوزستان به معنی واقعی تاریخساز بود و
ایران ساز ....از نظر محبوبيت نيز هيچ افسر دیگري با او قابلمقایسه نبود .هر جا میرفت ،شهربانی،
ژاندارمري و در واحدهاي نظامی محبوبيت فوقالعادهاي پيدا میکرد .او داراي کاراکتر بسيار نيرومندي
بود و اگر چنان کسی در زمان انقالب میداشتيم اصالً اوضاع به آن صورت درنمیآمد .بسيار انسان
دستودلباز و دوستباز و جوانمردي بود .مهارتهاي سياسی قابلمالحظهاي داشت که به جاذبه
مقاومتناپذیر شخصی و هوش سرشارش برمیگشت .خيلی دریغ میخورم که او را ندیدم .درعينحال
او نيز محدودیتهایی داشت ،محدودیتهاي قزاقی مانند خود رضاشاه .سپهبد زاهدي اساساً قزاق بود.
قزاق یعنی کسی که به سرنيزه و زور بيشتر معتقد است و آن را بيشتر کارساز میداند .البته با آن طبع
جوانمرد و سخاوتمندش بعداً سعی میکرد جبران کند .مجازاتهاي سخت نمیکرد ،دشمن
شکستخورده را نمیآزرد ولی طرز فکر ،طرز فکر فرماندهی بود .هم به دليل خلقوخوي شخصی و
همپيشۀ نظامی در قالب یک رهبر دموکرات نمیتوانست باشد .اما به نظر من بيشترین بیانصافی که
پس از رضاشاه در حق کسی شده است در حق او بود ،تاریخ پسازاین نسل در مورد او قضاوت بهتري
خواهد کرد .اگر او نمیبود ،ما در  28مرداد بهاحتمال بيش از نود درصد ایران را از دست داده بودیم،
به کمونيستها و به انگليسیها باخته بودیم .ایران تقسيم شده بود.
نقش زاهدي در خوزستان یکی شکست دادن خزعل در جبهۀ جنگ بود که با توجه به وضع ارتش در
آن زمان (ارتشی عمالً پابرهنه) کار مهمی بود و بعد هم دستگيري خزعل بدون سروصدا ،بدون
خونریزي ،بدون بینظمی و بیهيچ اشکالی .چون زاهدي همانگونه که گفتم مهارت دیپلماتيک
زیادي داشت ،یک افسر سياسی ـ نظامی بود .در دوره خودش فرهمندترین شخصيت ایران بود پس از
رضاشاه و مصدق .هر جا میرفت تأثير فوقالعادهاي میگذاشت .فرمانده نظامی بسيار شجاعی بود ولی
محدودیتهاي سربازي در حکومت و در کار ادارۀ کشور جلوي آدم را میگيرند .او در آن زمان شاید
مناسبترین نخستوزیر نبود .بستگی بيش از اندازهاش به دوستان و نزدیکان و حقشناسیهاي
نابجایش به کار اداره کشور نمیآمد .ولی بهترین فرد بود براي  28مرداد ،در دورانی که سرنوشت
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ایران به موئی بسته بود .باز میباید به این برگردم که بی خوزستان اصالً مصدقی بهوجود نمیآمد .اگر
رضاشاه خوزستان را نگرفته بود انگليسیها بهر ترتيبی بود آن را از ایران جدا میکردند و پيامدهایش
را میتوانيم تصور کنيم .کسانی که ایران را در این  80سال نگاه داشتند اول رضاشاه است که
بزرگترین سهم را دارد؛ دوم فروغی است که ایران را در بدترین لحظههایش نگه داشت؛ سوم قوام
است که آذربایجان را به ایران برگرداند و چهارم سپهبد زاهدي  28مرداد است .این چهار نفر
نگذاشتند ایران ،به اینگونه که میشناسيم از بين برود ،آنها این مجموعه را دستنخورده به ما
تحویل دادند .در این شکی نيست.
 روزنه ـ پس از این دوران ،سالهاي بعد را چگونه میبينيد؟ چه طرحها و پروژههایی
در دست اجرا بودند که مردم اصالً خبر نداشتند ،ایران داشت به کجا میرفت؟
همایون ـ پادشاهی محمدرضاشاه را میتوان به دو دوره تقسيم کرد؛ دوره پيش از  28مرداد که شاه
اقتدار چندانی نداشت مگر از طریق تحریک روزنامهها ،مجلس و غيره و دیگري دوران پس از سقوط
کابينۀ زاهدي در اوایل  .1334از آن به بعد ما به دورۀ اقتدار مطلق شاه برمیخوریم که تا 1340
سالهاي ازدسترفته است .پس از آن یک دورۀ 10ـ 12سالۀ رشد فوقالعاده داریم که بهترین دوره در
تاریخ ایران است از زمان شاهعباس ،در تمام این  500سال ما هرگز از نظر پيشرفت اقتصادي و
اجتماعی چنان وضعی نداشتيم .من چون به دیدن جهان اشتياق داشتم ،روزنامهنگار بودم و یکی دو
سالی نيز در حزب فعال بودم مسافرت بسيار میکردم و به سراسر ایران سر میزدم .در آن سالها به
هر گوشۀ ایران که رفتم به قول این آمریکائیها  Boomtownبود ،اصالً باورکردنی نبود .یعنی فقط
در یکگوشۀ ایران حدود صد کارخانه داشت در یکفاصلۀ  600کيلومتري ساخته میشد .در هر جاي
ایران همينطورها بود .ما رشد صنعتیمان به بيستودو درصد در سال رسيد .چنان روحيهاي را اکنون
در چين میبينيم .باورنکردنی بود ...ما چين آن زمان بودیم .رشد ساالنه درآمد ناخالص ما ده و یازده
درصد شده بود .یک همچه وضعی بود .یک طرح را بهعنوان نمونه براي شما بگویم؛ در مورد
همافران .اینها دیپلمههایی بودند که استخدام میشدند و آموزش فنی میدیدند .قراردادشان فکر
میکنم دهساله بود .بعد از ده سال میتوانستند از دولت سرمایه بگيرند و بروند صنایع ایران را راه
بيندازند.
 روزنه ـ ولی عدهاي از اینها درزمان انقالب انقالبی شدند!!
همایون ـ بله شاید همه آنها ،ولی منظور این است که یک زیربناي فوقالعادۀ صنعتی داشت در ایران
ساخته میشد که حقيقتاً بینظير بود .وقتی جامعهاي بهقدر کافی صنعتی شده باشد همهچيز میتواند
دنبالش بياید ،همانطور که در چين چنين شده است و مسلماً دموکراسی هم دنبالش میآید .یعنی اگر
انقالب نشده بود ما بدون شک تابهحال یک دموکراسی میداشتيم که کار میکرد .اسبابش کامالً
فراهمشده بود .ما فقط صد هزار دانشجو در خارج داشتيم یا فقط در امریکا ،درست به خاطر نمیآورم،
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که بازمیگشتند .فراوان بودند آشپزها و باغبانها که فرزندانشان را براي تحصيل به خارج میفرستادند
چون دولت تسهيالت زیادي فراهم میکرد ،ارز ارزان میداد ،کمک میکرد .دورۀ آخر سلطنت
محمدرضاشاه فوقالعاده بود بهاستثناي سهساله آخر که واقعاً فاجعه بود ،یعنی سالهاي  54ـ  55به
بعد ،واقعاً فاجعه...
 روزنه ـ از چه نظر؟
همایون ـ از نظر هدر کردن منابع و دشمنتراشی .یعنی با هزینۀ سرشار مردم را با خودشان دشمن
کردند و با پادشاهی دشمن کردند .این کينهاي که مردم به پادشاهی پيدا کردند بيشتر مال آن
سالهاست .پيش از آن بدان گونه نبود .من خود شاهد بودم .میکوشم هيچ غرضی نسبت به آن دوره
نداشته باشم .نه دشمنش هستم و نه مدافع آن .اما بهعنوان یک نگرنده و یک پژوهندۀ تاریخ در
جریانات خيلی دقيق و عميق شرکت داشتم .مردم طرفدار پادشاه بودند ولی در دو سال آخر به قول
سعدي حقيقتاً به هم برآمدند ،حالشان از اوضاع گرفتهشده بود .فساد و سوءاستفاده و مداخالت
صاحبان قدرت در هر امر و مداخلۀ بینهایت دولت در امور کشور دیگر به حد غيرقابل تحمل رسيده
بود .دو سه نمونه میتوانم بياورم .در همان کابينهاي که خود من عضوش بودم تصویبنامهاي گذرانده
بودند و میخواستند تقدیم مجلس کنند که خانههایی را که خالی مانده بودند بهزور بگيرند و اجاره
بدهند .خوب این کارها و مانندهایش پایان مالکيت بود و آغاز فرار سرمایه که شروع هم شد .در
عرض یک دو سال دو ميليارد ارز از ایران خارج شد .یا وزارت فرهنگ و هنر تصویبنامهاي آورد به
هيئتوزیران که تمام صنعت فيلم سازي کشور در آن وزارت خانه متمرکز شود که فيلم هم دیگر کسی
نتواند بهطور مستقل بسازد .خوشبختانه اینیکی را من نگذاشتم .یا مدارس اجارهاي را از مردم بهزور
میخریدند .همهچيز افتاده بود دست دولت ،از فروشگاه بزرگ تا خانهسازي .این کارها ،این
قدرتنمائیها و زورگوئیهاي روزافزون ،به مجلس به مطبوعات و غيره ...وقتی حکومتی به اینجاها
میرسد ،دیگر پابرجا ماندنش آسان نيست .یا میباید تا آخرش برود و بگيرد و ببندد و خفقان برقرار
کند که آنهم عاقبت ندارد و یا بهزانو درخواهد آمد که آمد.
 روزنه ـ این بد شدن اوضاع به این صورت که شرح دادید در زمان نخستوزیري
اميرعباس هویدا اتفاق افتاد یا پس از بروي کار آمدن کابينۀ جمشيد آموزگار؟
همایون ـ من از روحيه قزاقی سپهبد زاهدي گفتم ولی این روحيه عمومی حکومتهاي ایران بود و با
بهبود اوضاع بدتر میشد و بهویژه پس از چهار برابر شدن بهاي نفت دیگر هر ميانهروي و تعادل و
خویشتنداري را از نظام حکومتی ایران گرفت .قدرت دروغين همه را مست کرده بود.
 روزنه ـ شما قاعدتاً اميرعباس هویدا را از نزدیک میشناختيد .ایشان مدت  13سال
نخستوزیر ایران بود و در زمان او کارهاي مفيد بسياري نيز انجام گرفت اما پس از
سرنوشت بسيار غمانگيز او آب از آب به قول معروف تکان نخورد و تا سالها بعد ،تا
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زمانی که دکتر ميالنی کتاب «معماي هویدا» را به چاپ رساند ،هيچکس کلمهاي
راجع به او ننوشت و حرفی نزد ،این سکوت بسيار عجيب مینمود ،گوئی آن سرنوشت
را شایستۀ او میدانستيم .نظر شما راجع به او بهعنوان یک انسان و یک نخستوزیر
چيست؟
همایون ـ هویدا دوست من بود ،من به او نزدیک بودم ،خيلی هم به من در زندگی کمک کرد .آخرین
بار که او را دیدم در خانۀ مادرش زمانی بود که هردوي ما خانهنشين شده بودیم .من از سال
 1344/1965تا آخرین روزها روابطم را با او حفظ کردم .بسيار مرد باهوش و فرهيختهاي بود،
همصحبتی خوب و دوستی خوشایند .آدمی بود اهل مطالعه ،البته این اواخر کمتر ،چون وقت نداشت.
متأسفانه او را هم قدرت خراب کرده بود ،هم از نظر سياسی هم شخصی .در سالهاي آخر به الکل
روي آورده بود .به نظر من هویدا یک شخصيت فاوستی است در تاریخ ایران .واقعاً حيف شد که دیگر
تنها به قدرت فکر میکرد و بر سر قدرت ماندن؛ درحالیکه آمده بود کشور را درست کند و هشت نه
سالی هم خوب کار کرد .ولی هرچه گذشت از نخستوزیر به رئيس دفتر شاه تنزل کرد.
او واقعيت نقش شاه و مداخله هر روزیش را در جزئيات نهتنها پذیرفت بلکه در خدمت آن درآمد.
بجاي اینکه کوششی براي بهتر کردن تدریجی سياست ایران کند ــ که میتوانست چون اعتماد شاه
را به دست آورده بود ــ خودش بيش از پيش بخشی از مشکل سيستم شد .من بارها به دفترش
میرفتم .چندان کاري به کارها نداشت .همۀ هموغم او این بود که چگونه اشخاص و بهویژه شاه را از
خودش راضی نگه دارد .کار عمدهاش دوستیابی و در نتيجه غفلت از مسائل مهم بود .اندکاندک
کشورداري را به روابط عمومی فرو کاسته بود« .هر ایرانی باید یک پيکان داشته باشد» یا «بودجه
ایران از امریکا بيشتر است ».بعد هم مانند خود شاه تصور بسيار سادهاي از امور کشور پيداکرده بود به
این صورت که هرکسی دارد کار خودش را میکند و سهمش را میگيرد و کشور دارد پيش میرود و
مسئلهاي ني ست و آدمی نيست که خریدنی نباشد .در این عوالم بود .وارد عمق مسائل و گرفتاريهاي
اصلی که زیر سطح آرام جریان داشت ،نمیشد .خيلی شبيه فرانسۀ پيش از انقالب شده بود که همه
خوب و خوشند و اگر نان پيدا نمیشود میتوانند کيک بخورند.
براي من آسان نيست که درباره دوستی که چنان سرنوشتی پيدا کرد که آن نيز به خوشخيالی و ساده
انگاریش برمیگشت اینگونه قضاوت کنم ولی این تراژدي دوران ماست :بد شدن هر چه خوب بود.
بزرگترین دستاورد ما این شد که هر چه از آن برآمدیم در پایان باختيم.
اما در مورد «حقش بود »،این مردم تا سالهاي دراز و تا هنگامیکه نحوست انقالب دامن خودشان را
نگرفت درباره دیگران همين را میگفتند .در چند سال اول پس از انقالب کسانی که هنوز مالشان را
بهزور نگرفته بودند به گریختگان دیگر فخر میفروختند.
 روزنه ـ با شـرحی که خودتان در مورد پيشـرفتهاي چشـمگير ایران در 10ـ  15سال
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آخر رژیم گذشته منهاي 2ـ 3سال آخر دادید و با در نظر گرفتن موقعيت جالبی که
کشورمان در صحنۀ بينالمللی پيداکرده بود آیا فکر میکنيد این عوامل منفی براي
بروز انقالبی با این وسعت و این خشونت کافی بودند؟ آیا شاه و اميرعباس هویدا به
جهت این اشتباهات مستحق چنان سرنوشتهایی بودند؟ آیا ملک حسن و ملک
حسين اشتباه نکرده بودند که با عزت و احترام در خاک کشورهاي خودشان به خاک
سپرده شدند و حافظ اسد؟ چه چيزي در فرهنگ ما وجود دارد که گاه به قول معروف
از در دروازه نمیتوانيم بگذریم و گاه از سوراخ سوزن میتوانيم؟ این خشونت و
بیگذشت بودن در مقابل کسی که دوست نداریم و آن چشمپوشیهاي بیخردانه از
اشتباهات آنان که دوست میداریم از کجا آب میخورند؟ چگونه کسی که هنوز مفتون
استالين است میتواند به خود اجازه دهد که از نبود دموکراسی در ایران ایراد بگيرد؟
اگر هرکدام از گروههاي مخالف رژیم گذشته سرکار میآمدند آیا شما فکر میکنيد که
بهتر و مهربانانهتر از جمهوري اسالمی عمل میکردند و دموکراسی به ایران
میآوردند؟ این کنجکاوي من بههيچوجه براي دفاع و یا توجيه رژیم گذشته نيست،
مطلقاً ،فقط کوششی است براي یافتن حقيقت .سئوال من به فرهنگمان برمیگردد،
اشکال فرهنگ ما در کجاست؟
همایون ـ هيچکس سزاوار سرنوشت غمانگيزي که در این انقالب و حکومت پيدا کرد نبود .هيچ
انسانی ــ اگرچه دژخيمی مانند الجوردي ــ در جامعهاي که مانند آدم رفتار کنند نمیباید به چنان
سرنوشتهایی دچار شود .ولی ما در هيچجا درست رفتار نکردهایم .حکومت فردي و غيردمکراتيک
براي همه از جمله حکومتکنندگان گران تمام میشود بهویژه اگر با ضعف و تزلزل و ندانمکاري نيز
همراه باشد که رژیم پادشاهی در برخورد با نخستين عالئم بحران نشان داد.
در اینکه ما قربانی فرهنگ خود هستيم و با همه نازشی که به آن داریم میباید بخش مهمی از آن را
دور بيندازیم و نوسازي کنيم ــ گاهی با مصالح سههزارساله ــ تردیدي نيست .ولی فرهنگ از جمله
فرآورده سياست است ،چنانکه سياست هم از جمله فرآورده فرهنگ است .درباره مقایسه ملک حسين
و ملک حسن و اسد با شاه ،از زمان دوتوکویل درباره انقالب را انتظارات باال گيرنده گفتهاند.
حکومتها و اوضاعواحوال مناسب انتظارات را باال میبرند و در برآوردنشان کوتاه میآیند و انقالب
روي می دهد ــ البته در آن موارد استثنائی که حکومتها بگذارند روي دهد.
شاه از  1975/1354دیگر اروپا و امریکا را هم به چيزي نمیشمرد و در همان حال نمیتوانست مسئله
برق شهرهاي ایران را حل کند ــ روستاها که جاي خود داشتند ــ یا جلو روستایی شدن تهران و
شهرهاي بزرگ دیگر را بگيرد .در آنجاها روستاها را شهر میکنند؛ ما توانسته بودیم شهر را روستا
کنـيم ،با جماعات بزرگ واپسماندهاي که روشـنترین فکرهاي زمان را به پيـروي خود به بنـدگی و
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پرستش خمينی کشاندند.
بااینهمه نمی توان همه گناهان را به گردن حکومت انداخت .همه طبقه سياسی ایران ناسالم بود.
کم سوادي و غرور نادانان علم به دست افتاده به قول مولوي دست در دست کينهجوئی مشهور ایرانی
که گاه از غریزه حفظ نفس هم نيرومندتر است هنوز بخش مهمی از این طبقه سياسی را بیربط
میسازد .رویکرد بسياري از روشنفکران و سياسیکاران ایرانی در سه دهه گذشته ،حتا در پيشرفتهترین
جامعههاي جهان نشان میدهد که چه اندازه کمبود داشتهاند .رفتار آنها پس از پيروزي انقالب خوب
نشان داد که منظورشان از آزادي و قانون و دمکراسی چه بوده است .ليبرالها و «مليون»شان پيشگام
بستن مطبوعات و تصرف و تعطيل دانشگاه به کمک حزباللهیها شدند و چپگرایانشان حتا از به
کشتن دادن همفکران خود به دست رژیم انقالبی دریغ نداشتند و هر جا پيدایشان شد هر صداي
مخالفی را خفه کردند .هيچکدامشان در زورگویی و خشونت کم نياوردند .امروز هم پس از اینهمه
سال یکی از همين مليون ليبرال و آزاديخواه افسوس میخورد که چرا حزب توده براي نجات
حکومت پيشواي ملت و رهبر نهضت ملی دست به ترور شاه و سپهبد زاهدي نزد!
از اینها گذشته نقش این فولکلوري را که آخوندها به یاري بيشتر حکومتها در پنج سده گذشته
بهعنوان مذهب به جامعه ایرانی خوراندهاند نمیباید در فاجعه انقالب و حکومت اسالمی نادیده گرفت.
این بسيار پر معنی است که هم مصدق و هم گلسرخی در دادگاه پاي سيدالشهدا را به ميان میکشند
و میخواهند در نقش او ظاهر شوند .کسی متعرض این موضوع در ميان چپگرایان و مليون نمیشود
ولی مشکل اصلی اینجاست ،در «پارادایم» است .پارادایم را میباید تغيير داد .مذهب به روایت آخوند
بههر تباهی و خشونتی راه میدهد .آنچه سی سال است بر ایران میرود همان است که از دوران
صفوي رفته است .شاهان پهلوي و الیه نازک روشنفکران و طبقه متوسط مدرن ایران ،ميانپردهاي
در این تراژدي خونبار بودند ولی آن ميانپرده اسباب بيرون آمدن نهائی جامعه ما را از جهان آخوندي
فراهم کرده است.
 روزنه ـ به نظرم این مبحثی است که حقيقتاً به موشکافی دقيق و کالبدشکافی بسيار
نياز دارد که در این مصاحبه مجال آن نيست ،متأسفانه .فکر میکنم این جان کالم
است که اميدوارم بتوانيم بعداً در فرصتی دیگر به آن بپردازیم .براي نگاهداشتن روند
این مصاحبه پرسش بعدیم بازهم در مورد شخصيت شاه است .با در نظر گرفتن اینکه
شما از نزدیک شاه را میشناختيد ،جنبههاي مثبت و منفی کاراکتر او چه بودند ،نکات
مثبت و منفی بهطورکلی؟
همایون ـ شاه آدم بسيار وطنپرستی بود .آرزوهاي دورودراز براي ایران داشت ،یعنی اگر بگویيم که
همت مقدمۀ دستاورد است او همت بلندي داشت ،حقيقتاً میخواست که ایران پنجمين قدرت جهان
بشود ــ البته این به نظر من غيرعملی بود .بسيار خوب است که انسان آرزوهاي بلند داشته باشد و
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سعی کند به آنها برسد و او در این مورد سعی بسيار میکرد .این انصاف را بایستی داشت ،دائماً کار
میکرد .منتها به نظر من استعدادها و کاراکتر او با آرزوهایش همخوانی نداشت .شاه عنصر بزرگی را
که در پدرش بود در خود نداشت .چندان کوششی نکرد که خود را بهپاي اختيارات و قدرتی که هر روز
بيشتر میشد برساند .قدرتی که داشت از خودش بسيار بزرگتر شده بود و ناکامی او از همينجا شروع
میشد چون در ارزیابی توانائیهایش اشتباه کرد.
 روزنه ـ توانائیهاي خودش یا توانائیهاي ایران بهطورکلی؟
همایون ـ در توانائیهاي خودش .او فرقی بين خودش و ایران نمیدید همانگونه که لوئی چهاردهم
میگفت دولت منم .ولی ایران از او تواناتر بود ،از هرکس دیگري تواناتر است .آخرین مصاحبۀ شاه با
دیوید فراست که به نظر من بدترین مصاحبۀ زندگی او بود و واپسين عکس او در فرودگاه به بهترین
صورت مشکل اصلی او را میرسانند .در مصاحبه با فراست حالت چشم و صورت و سخنان ،او را در
هنگامیکه خود را ارباب همه میدانست نشان میدهد .چند ماه بعد چهره گریان او تصویري از
درماندگی است .شاه از آنهایی بود که نه در پيروزي و نه در شکست اندازه نگه نمیدارند ،بهاصطالح
ژرفاي استراتژیک ندارند .قدرت در او بدترین اثر را کرد .چنان شخصی با چنان قدرتی و چنان
آرزوهایی و چنان محدودیتهایی هنگامیکه ناگهان با یک چنان بحرانی روبرو شد بهکلی درهم
شکست یعنی دیگر هيچ اثري از توانائی در وجودش نماند .او به سبب اعتقاد بیجایش به خود
نخواست نهادسازي کند ،نخواست از بهترین استعدادها در ایران استفاده کند ،نخواست نيروي مردم را
پشت سر طرحهاي خودش داشته باشد« .فضولی میکنند ،غلط میکنند ،آدم نيستند» از زبان او
نمیافتاد .انسان نمیتواند ملتی را اینگونه نگاه کند و آن ملت را باال ببرد .آن ملت یا باال نمیرود و یا
چنين بالئی بهروز خودش و حکومتش میآورد .شاه اصوالً آدم بسيار پيچيدهاي بود .بزرگترین قوتش
هوش فوق العادۀ او بود ،ولی هوش به تنهائی کافی نيست ،کاراکتر اهميتی بيشتر از هوش دارد چه در
جنگ و چه در جامعه.
ستاد ارتش به سبک امروزي را براي اولين بار آلمانها (از روي نمونه ناپلئون) پایه گذاشتند ،دستگاهی
که همۀ سویههاي جنگ را در خود جمع میکند ،همۀ گوشهها و عوامل را براي روز مبادا در یک
طرح کلی می ریزد که هم اداره کلی روزانه عمليات را هماهنگ سازد و هم آماده روبرو شدن با
رویدادهاي پيشبينینشده باشد .در ستاد ارتش آلمان مهمترین شرط افسر بودن داشتن کاراکتر
نيرومند بود .پادشاه در آن حد قدرت اگر میخواست دیکتاتور هم باشد ،کاراکتر بسيار نيرومندي الزم
میداشت .اما کاراکتر شاه قوي نبود ،با همه هوش بسيار باالیش ،و همين ضعف کاراکتر شکستش
داد .با نگاه به آنچه بر ایران رفته است دلم میخواهد بگویم کاش مصدق (حاال ناچاریم به کاش
متوسل بشویم) از آن فرصت یگانهاي که دستش آمد براي اینکه ایران را یک پادشاهی مشروطه،
همراه با دموکراسی ،بکند استفادۀ درست کرده بود و آنگونه کوتهبينانه خودش و ایران و آیندۀ ایران
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را از بين نمیبرد .حيف شد که یک کينۀ کور که هنوز هم در قلب بسياري از ایرانيان هست و جاي
هر مالحظه ملی را تنگ کرده است پيشرفت ایران را بهسوي دموکراسی متوقف کرد 28 .مرداد دليل
و عامل انقالب اسالمی نبود ولی مسلماً یکی از عواملش بود 28 .مرداد براي این انقالب الزم بود!
الزم بود تا گروههاي بزرگی را به دنبال خمينی بيندازد که خود در زمانش از موافقان  28مرداد بود!
 روزنه ـ آیا فکر نمیکنيد که بيماري شاه و داروهایی که در آن اواخر مصرف میکرد
طبعاً بر خصوصيات روحی و اخالقی او و تصميماتش اثر میگذاشت؟ خوب این داروها
افسردگی میآوردند و خوابآور بودند و گویا با مطالعاتی که شده است ،حتی باعث
سستی اراده و کندي در تصميمگيري بودهاند .فکر نمیکنيد بيماري شاه در این بی
تصميمیها و سردرگمیها مؤثر بوده است؟
همایون ـ مسلماً چنين بوده است ولی شاه در مواقع دیگر هم در برابر بحران همين واکنشها را نشان
داده است .دکتر ميالنی شمرده است که شاه پنج بار آماده بود و میخواست از ایران بيرون برود .یکی
از اولين راهحلهایی که در سختی به فکرش میرسيد خروج از ایران بود .این اشکال هميشه در او بود
منتها آن بيماري هم کمک کرد .آنچه قابلمالحظه است این است که چگونه ممکن است آدمی دو
ماه پس از مصاحبۀ با دیوید فراست ناگهان آن اندازه زیرورو شود؟ مگر در آن دو ماه چقدر دارو خورده
بود؟ بيماري آنچنان را آنچنانتر کرد ولی آنچنانی بود .نمیشود انسان از آن اوج ناگهان به پائينها
بيفتد.
 روزنه ـ قبول ....منظورم توجيه نيست اما وقتی ملتی هر شب میرود روي بامها و
فریاد میزند «مرگ بر شاه» دیگر چگونه میتوان ماند؟ من فکر میکنم ،آنگونه که
دیدهایم و شنيدهایم و خواندهایم ،دل کندن از قدرت بایستی سختتر از ماندن و
جنگيدن باشد و به نظر من شجاعت بيشتري میخواهد .در تاریخ جهان هزاران شاهد
داریم که دیکتاتور و یا فرماندهی تا آخریننفس خود و دیگران براي حفظ قدرتش
جنگيده است و مانده است .فقط براي حفظ قدرت .مردم مصراً میخواستند که او برود.
همایون ـ آخر چه شد که مردم ریختند گفتند نمیخواهند؟ یکدفعه که نریختند ،روز اول که نریختند.
با نشان دادن ضعف از سوي حکومت و شاه بود که کمکم مردم به این ماجرا پيوستند .آنها از روز
اول انقالبی نبودند ،عمومشان روي فرصتطلبی ،براي آنکه در سوي برنده باشند به انقالب پيوستند.
بسياري اصالً خمينی را نمیشناختند ،یا اگر میشناختند با او مخالف بودند و از او خوششان نمیآمد،
چپگرا بودند ،مصدقی بودند ،خانمهاي آالمد بودند .اینها که از روز اول عاشق خمينی نبودند،
هنگامیکه در خمينی برنده را دیدند رفتند طرف برنده .شاه خمينی را برنده کرد وگرنه خمينی چنان
قدرتی در ایران نبود .خمينی در  1342آن شورش را کرد و همان شاه دستور سرکوب داد و شورش
تمام شد .اینطور نيست .شاه وقتی احساس کرد که دارد میبازد ،روي این تصور غلط که آمریکائيان
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میخواهند او را ببرند ،درهم شکست .اما اوالً اینطور نبود ،ثانياً به فرض آمریکائیها میخواستند
وظيفه او این نبود که به خواست آمریکائيان تسليم شود .بایست مقاومت میکرد و نمیگذاشت.
آمریکائیها چند نفر را خواستهاند ببرند و نتوانستهاند؟ این کاسترو سال گذشته پنجاهمين سال تصدي
قدرتش بود .دیگر بيشتر از او که با ایران نکردند ،آنهم در کشوري فقير که به کمک دیگران سرپا
مانده است .نه اینطور نيست .همان کاراکتر که قبالً صحبتش را کردیم بسيار دخيل بود .یک رهبر
سياسی یا نظامی نمیتواند همينطور رها کند و برود.
 روزنه ـ شما آقاي همایون در کابينۀ جمشيد آموزگار وزیر اطالعات بودید .آیا انتخاب
جمشيد آموزگار در آن موقعيت تصميم درستی بود .آن کابينه چرا آنقدر زود کنار
گذاشته شد؟
همایون ـ من وزیر اطالعات و جهانگردي بودم و پس از انقالب کسان فراوانی در گروههاي چپ
کوشيدند اطالعات آن وزارتخانه را با اطالعات سازمان امنيت و اطالعات و امنيت کشور جابجا کنند و
مرا رئيس ساواک معرفی کردند .در فارسی اطالعات به دو معنی بکار میرود .ما آن تکه انفورماسيون
بودیم که چندان در بساط ما پيدا نمیشد و ساواک آن تکه اینتليجنس را داشت که خبري از آن نبود.
در آن زمان دو تن در صف اول جانشينان هویدا بودند و آموزگار بسيار گزینش بهتري بود .شاه از
بيرون حلقه تنگ نزدیکانش کسی را نمیآورد .کابينه آموزگار باآنکه یک گروه تکنوکرات با
راهحلهاي تکنوکراتيک بود و مانند شریف امامی و ازهاري بعدي «سياسی» نبود اتفاقاً درست به
همان دليل بهتر میتوانست جلو موج انقالب را بگيرد .تا هنگامی هم که ماند نگذاشت ناآرامیها به
انقالب برسد .اصالً در خيالش نمیگنجيد که به انقالبيون امتياز بدهد .شاه آن کابينه را برداشت که به
آخوندها نزدیک شود و بهزودي در طاس لغزنده افتاد .آتشسوزي سينما رکس آبادان شاه را بهکلی از
جا بدر برد و دیگر یک تصميم درست نگرفت.
 روزنه ـ به نظرم فاجعۀ سينما رکس آبادان کمر رژیم را شکست و دیگر همهچيز به
سرازیري افتاد .چرا حکومت باآنکه میدانست و این بعدها روشن شد که این کار
ساواک نبوده است عکسالعملش در مقابل این حادثه آنقدر ضعيف بود ،نخستوزیر و
یا شخصيت مهم دیگري حتی به محل حادثه نرفتند .چرا آنقدر با این مسئله ناشيانه
روبرو شدند؟
همایون ـ کابينه ما دو یا سه روز پس از آتشسوزي برکنار شد .در آن دو سه روز شهربانی با جدیت
عامالن جنایت را تعقيب کرد .یکی از مظنونان در عراق دستگير و تحویل داده شد و من و آموزگار در
حال سفر به آبادان بودیم که شاه به خدمت ما پایان داد .در حکومت شریف امامی دالیل قطعی بر
مداخله اسالمیها و آیتاهللها در آن جنایت به دست آمد ولی وزیر جانشين من در کابينه «آشتی
ملی» استدالل کرد که نباید «آیات عظام را رنجاند» و مقدم رئيس ساواک دليل آورد که ما هرچه
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بگویيم مردمباور نخواهند کرد .وزیران کابينه سياسی این استداللهاي خرد گریز را پذیرفتند و
حکومت به ميل خودش مسئوليت چنان جنایتی را به گردن گرفت .گفتم ،که بيهوده اینتليجنس را در
نام ساواک به اطالعات (درواقع خبرچينی) ترجمه نکرده بودند .با چنان اینتليجنس سرویسی
رویدادهاي ششماهه بعدي هيچ دور از انتظار نمیبود.
 روزنه ـ صحبت از جمشيد آموزگار شد شما از ایشان خبري دارید؟ چرا اینهمه
سکوت؟ کجا هستند و چه میکنند؟
همایون ـ نه خبري ندارم .بيستوچند سالی میشود .از سياستگران رژیم پيشين کسانی که خبري از
ایشان هست به انگشتان یک دست نمیرسند .من فضاي سياست ایران آن زمان را به گلخانه تشبيه
کردهام .فضائی بود دور از باد و باران؛ نه حملهاي نه انتقاد جدي .همه از یکتن حساب میبردند و
دیگر جز رقابتها یا کارشکنیهاي پشت پرده خبري نبود .پس از انقالب ،آنها خود را ناگهان در
ميان دشتی توفانزده یافتند .هرکس سري برمیآورد هزار دهان به تهمت و بدزبانی باز میشد .یک
جماعت بزرگ بیمایه که تنها مزیتش آزادي عمل نامحدود بود کينهها و عقدههاي خود را بر هر که
نامی داشت و بهجایی رسيده بود خالی میکردند و البته بساط پاک کردن خردهحسابها که در همهجا
گسترده بود .تقریباً همه آن سياستگران خردمندانه سالمت را برکنار دیدند و ناپدید شدند .آن چند نفر
استثنا ،بيش از همه خود من که در دشمنی میبالم ،درس عبرتی براي بقيه همکاران بودند ــ اگر
اصالً الزم میداشتند.
اخيراً آموزگار همه دارائی خود را که پس از انقالب به رنج و کاردانی به دست آورده وقف بخش
مطالعات ایرانی دانشگاه مریلند کرده است که به رهبري دکتر احمد کریمی حکاک یکی از فعالترین
مراکز نوع خود بشمار میرود ــ اقدامی نجيبانه در خدمت موسسهاي که نام ایران را در آن گوشه
امریکا بلند نگاه میدارد.
 روزنه ـ پيش از اینکه آخرین پرسشم را مطرح کنم سئوال بعدي من در مورد
دستگيري شما در زمان انقالب است .رژیم در آخرهاي کار ناگهان ابتکار عجيبی به
خرج داد! عدهاي از کسانی را که ساليان دراز به آن سيستم ،خوب یا بد ،خدمت کرده
بودند دستگير کرد و به زندان انداخت .شما یکی از آنکسان بودید .خصوصيتی که در
شما بيش از همه براي من جالب و متفاوت بود این بود که شما آمدید بيرون و بعد از
رفع خستگی در اولين فرصت شروع کردید به فعاليت سياسی و مهمتر اینکه
بهاصطالح آن خشم و عقدۀ ظلمی که بر شما رفته بود باعث نشد که مثل بعضی از
دستگيرشدگان بلندپایۀ دیگر که بهمحض خروج از ایران جزو مخالفين رژیم پادشاهی
درآمدند شما نيز ناگهان به جهت صدمۀ شخصی مخالفخوانی کنيد بلکه بهعکس
حدود 16ـ 17سال پيش حزب مشروطه ایران را در خارج از ایران بنياد نهادید و
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کماکان معتقد به سيستم پادشاهی هستيد .چگونه توانستيد با این مسئله کنار بيانيد و
ببخشيد و به چنين نتيجهاي برسيد؟
همایون ـ درست است .من رفتم در دستگاه حکومت و دو سه سالی در مقامات باالي سياسی خدمت
کردم .البته خيلی زودتر میتوانستم وارد دستگاه حکومتی در سطح باال بشوم ،پيشنهاد هم شده بود ،از
سالهاي 40ـ .41ولی من تأمل کردم و علتش هم این بود که میخواستم ابتدا کمی کارهاي فرهنگی
بکنم ،کتاب چاپ کردم ،روزنامه چاپ کردم .بعد از بس مقاله نوشتم و کسی گوش نکرد باالخره
گفت يم برویم شاید خودمان بتوانيم کاري بکنيم .رفتم آنجا اما در سطح کشوري نتوانستم کاري بکنم.
در سطح وزارتخانه هم فقط توانستم دست وزارتخانه را از کارهاي تصدي کوتاه کنم .به نظر من
مشکل اصلی حکومت در آن موقع این بود که از بس به اعمال (عملهاي) تصدي افتاده بود از
سياستگزاري غافل می ماند .اما اصالحاتی که هدف اصلی من براي رفتن به دستگاه حکومتی بود
رويهمرفته در آن مدت کوتاه بهجایی نرسيد .سيستم اجازه نمیداد .بعد ناگهان ما را برداشتند و
شریف امامی را گذاشتند سرکار و بهکلی همهچيز درهم ریخت و بعد هم ازهاري آمد و ما را هم
دستگير کردند .اندیشه دستگيري ما (خيال داشتند در برابر چند صدنفري که از دشمنان خونين رژیم از
زندانها رها میکردند پانصد تنی از مقامات پيشين را دستگير کنند) بخشی ،از استراتژي همان
دستگاه بهاصطالح اینتليجنس بود ،خيال داشتند آشتی ملی را با چنان تاکتيکهاي خودکشانهاي
بهپيش ببرند.
فضائی بود که درجایی آن را سورئاليستی توصيف کردهام .از باال تا پائين در بیاعتقادي محض ،سود
شخصی خود را هم درنمییافتند .به بیاخالقی و بیشعوري در مسابقهاي ویرانگر افتاده بودند .رفتار
گروه فرمانرواي ایران در آن ماهها یکبار دیگر نشان داد که هيچ ماهيت اجتماعی را نمیتوان بی
یک عنصر اخالقی نگهداشت و اداره کرد .حتی دسته دزدان به یک «کد» اخالقی نيازمند است.
ولی دستگير شدن مقدمهاي شد براي من که بنشينم و از اول فکر کنم .تا آنوقت دنبالۀ اندیشههاي
از شهریور  20را گرفته بودم و آمده بودم جلو .آن رویداد تکاندهنده فرصتی براي من شد که دوباره
زندگيم را بررسی کنم .عادت من این است که میباید از الف شروع کنم و جلو بروم نه اینکه از ميانه
کار بروم.
وقتی از ایران بيرون آمدم فرصت این را پيدا کردم که بنویسم چون پيش از آن میترسيدم که قلم
بروي کاغذ بياورم ،چه در دورۀ وزارت و چه در دورۀ دستگيري و پنهان شدن .به خود گفتم اول باید
بنویسم که مشکل در کجا بود .مشکل به نظر من شخصی نبود ،این نبود که شاه ما را گرفت و به
زندان انداخت .مشکل سيستمی بود .مشکل روانشناسی و اساساً اخالقی بود ،اخالق سياسی .پس
مالحظۀ شخصی را گذاشتم کنار .به قول هویدا یک سيستمی بود ،ماهم جزو آن سيستم بودیم .آن
سيستم هم همينها بود و به آنجا کشيد که بسياري از کسانی که در دستگيري ما دست داشتند و
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حسابهاشان را پاک کردند آرزومند سرنوشت ما شدند .پس بایست سيستم درستی داشته باشيم .من
ترجيح دادم شکل حکومت پادشاهی را که به نظرم میرسيد براي ایران بهتر است دنبال کنم .ولی نه
آن پادشاهی که داشتيم .آن پادشاهی به نظرم مادر مشکالت ایران بود .پيشترها کارهاي خوب بسيار
کرده بودند ولی در سال  57همه کموکاستیهاي ساختاري آنگونه پادشاهی پدیدار گردید؛ و در لحظه
آزمایش سخت خود به بدترین نحوي کشور را به آخوندها تقدیم کرد .عالقهام به پادشاهی قسمتی
هم برمیگشت به مشروطيت چون هميشه به مشروطيت عالقه داشتم.
مسئلۀ عمده این است که ما بایستی مسائل شخصیمان را کنار بگذاریم و عواطف را کمتر دخالت
بدهيم چون دیدیم که نتيجهاش چه شد .در آن ماههاي انقالب بهعنوان نمونه از هر سو همه در فکر
خودشان بودند و خير عمومی را در نظر نگرفتند و تقریباً همه زیان کردند و کشور ما دههها میباید
تاوان آن بدبختی را بدهد که این مردم به سر خود آوردند .این شخصی کردن امر عمومی یک آفت
بزرگ سياست ایران است .تصميم گرفتم که بهویژه در شرایط تبعيد و درحالیکه دست هيچکس
بهجایی بند نيست مالحظات شخصی و محبوبيت و دوستی و دشمنی افراد را کنار بگذارم و با موقعيت
ملی آنچنانکه هست و بیتوجه به مصلحت سياسی و شخصی روبرو شوم .علت این هم که اکنون
با این صراحت صحبت میکنم باآنکه میدانم خيلیها ناراحت میشوند همين است .ناراحت شدن
بهتر از در دروغ زندگی کردن است .باید با واقعيات ناخوشایند روبرو شد و چارهجوئی کرد .حاال وقت
روابط عمومی و دوستیابی نيست .نسل من ممکن است نتواند این صحبتها را تحمل کند .ولی
کسانی که آن بستگیهاي عاطفی را ندارند باید بفهمند تا این اشکاالت در آینده پيش نياید.
 روزنه ـ بسيار ممنون آقاي همایون .آخرین سئوال من دربارۀ کتاب اخيرتان است بانام
«صدسال کشاکش با تجدد در ایران ».ممنون میشوم اگر خيلی خالصه دربارۀ این
اثرتان صحبت کنيد .گویا تأکيد اصلی کتاب بر مدرنيته و مدرنيزاسيون است و فرق
بين این دو است .این دو معنایشان چيست و چه فرقی باهم دارند ،لطفاً؟
همایون ـ مدرنيته به معناي تغيير نظام ارزشها ،تغيير نگرش و دید انسان ،تغيير مبانی اندیشگی
است .انسان از جهان سنتی مذهب زده میآید بيرون .دیگر بندۀ بیاختيار خداوند نيست ،موجود
مستقلی است که سر پاي خود ایستاده و مسئول خودش و اجتماعش است و اعتقاد به پيشرفت دارد.
حاال یکوقتی این پيشرفت مکانيکی و مداوم تصور میشد ولی امروز اعتقاد داریم که پيشرفت
سکندري خوران پيش میآید ولی بههرحال این اعتقاد به کمال پذیري انسان را مدرنيته میگویند،
اینکه انسان میتواند بهتر بشود و باالتر برود .مدرنيزاسيون اما تغيير نهادها و تشکيالت و روابط
اجتماعی و زیرساختها و نو کردن آنها و گسترش دادن نيروهاي تمدن است به سطح جامعه.
مدرنيزاسيون یا نوسازندگی تا مدتها میتواند بدون تغيير اساسی در نظام ارزشها و شيوۀ حکومت
صورت بگيرد .این کاري است که در همهجا شده است .در اروپا شده است در تاریخ ما هم شده است.
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اما به یکجایی میرسد که اگر نظام ارزشها و نظام حکومتی تحولی پيدا نکند حتا فرایند نوسازندگی
نيز کند میشود ،چنانکه در ایران شد .در ایران آن اواخر این فرایند کند شده بود ،یعنی با سرعت و
ژرفایی که جامعه ما بهخوبی میتوانست پيش نمیرفت و به موانع یک نظام سنتی واپسمانده
برمیخورد .همان وقتها الزم بود که مردم به ميدان بيایند ولی نمیگذاشتند.
اما این کتاب بيشتر براي این نوشتهشده است که سوءتفاهمهایی را که ما دربارۀ تجدد ،مدرنيته و
مدرنيزاسيون داریم برطرف کند .چون سراسر نگرش ما به این مسئله دچار سوءتفاهم است ،از نقش و
پيام انقالب مشروطه و دوران رضاشاه و اصالحاتش و تا دورۀ محمدرضاشاه تا دالیل پيروزي انقالب
اسالمی که نفهميدن پيام مشروطه و تجدد مایهاش بود؛ براي اینکه ما سعی کردیم تجدد را با سنت
آشتی بدهيم و مشروطه ایرانی بسازیم ــ کتابی هم آقاي آجودانی در این باب دارد ــ یعنی تجدد را
در قالب جامعۀ سنتی عقبمانده بریزیم و این ادامه پيدا کرد .بعد هم متوقف شدن جریان مدرنيته در
ایران ،جلوگيري از آن و توجه بيشازاندازه به نوسازندگی و غفلت از اسباب مدرنيته .اگر مدرنيته نباشد
نوسازندگی اصالً بهجایی نمیرسد و برعکس .این فرایند میباید رويهمرفته و با تأخيرهاي ناگزیر
هماهنگ باشد.
این اولين اشتباه ما بوده است ،برخورد ما با تجدد ناقص بوده است ،یعنی گوشهاي از آن را دیدیم ولی
همهاش را ندیدیم .عمل هم که کردیم ناقص بود و درعينحال عناصر ضد مدرنيته را هم تقویت
کردیم .هم کوشيدیم جامعه را جلو ببریم و هم دشمنان پيشرفت را تقویت کردیم بهخصوص با آخوند
بازي در زمان رژیم گذشته که سرانجام به انقالب اسالمی رسيد.
انقالب اسالمی را من بهعنوان آغازگاه بازنگري کل حقيقت ایران در نظر گرفتم ،کل واقعيت ایران،
که ما از اینجا بایستی شروع کنيم و همهچيز را تقریباً زیرورو کنيم و آنوقت در این کتاب به آنجا
رسيدم که مشکل ما مشکل فرهنگی است .ما فرهنگ را با هویت از یکسو و با دین از سوي دیگر
آميختهایم یعنی ميگویيم فرهنگ ما دین ماست و بعدازآن طرف ميگویيم هویت ما فرهنگ ماست.
خودمان را دچار بنبست کردهایم .بایستی هویت را از دین و از فرهنگ جدا کنيم و آزاد کنيم .فرهنگ
میتواند عوض بشود و بایستی عوض بشود ،دین میتواند جاي خود را داشته باشد و الزم نيست جزو
هویت ما باشد .ایرانی غيرمسلمان و غيرمذهبی هم هویت ایرانی دارد .در نتيجه ما میتوانيم جامعۀ
متحدي درست کنيم که فقط مسلمان شيعه در آن بهحساب نياید .اینکه میگویند ملت مسلمان شيعه
ایران ،دشمنی با ایران است و جدا کردن خودي از غيرخودي.
ازاینجا در همين زمينۀ فرهنگی جلوتر رفتهام و مفاهيم امروزي یعنی آنچه فرهنگ جهان پيشرفته را
تشکيل میدهد بررسی کردهام که دریابم درجاهاي دیگر چه خبر بوده است .کشورهایی که خيلی
عقبمانده بودند ،مثالً از اروپاي قرن  12شروع کردم .چه کردند ،اینها که به اینجاها رسيدهاند،
چگونه به جهان نگریستهاند؟ انسانگرائی و روشنگري سدههاي  17و  ،18نقش دولت ـ ملت؛ و بعد
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به پارهاي از ریشههاي واپسماندگی ایران پرداختم که یکی از آنها اعتقاد به مشيت است که ما فکر
میکنيم خداوند در هرلحظۀ زندگی انسان و کائنات حضور دارد و تعيينکننده است .نشان دادهام که
اینیکی از دالیل کلی واپسماندگی ماست .اروپائیها در همان سده  12در داستان آفرینش توراتی
دقيق شدند و نتایجی گرفتند که همه پيشرفتهاي امروز جهان از آن آغاز شد .خداوند در شش روز
جهان را آفرید و روز هف تم رفت کنار و استراحت کرد! یعنی گذاشت دنيا کار خودش را بکند .پس خدا
در هرلحظه حضور ندارد و در کارهاي ما تصميم نمیگيرد و ما خودمان تعيينکننده هستيم .وظيفه
انسان دین دار تسليم و توکل نيست ،یافتن قوانينی است که خداوند جهان هستی را بر آنها ساخته
است و دیگر آن قوانين است که جهان را اداره میکند.
بازگشت به ارزش هاي نخستين و اصيل زردشتی که ما چه اندازه الزم داریم وارد فرهنگمان کنيم،
منظورم مسئوليت مشترک انسان و اهورامزدا در پيروزي نيکی بر بدي است ،و بهکلی یک فرایافت
مدرن است؛ موضوع رستگاري و جانشين کردنش با پویش خوشبختی که در قانون اساسی آمریکا
آمده است؛ بخش دیگر کتاب است .در ادامه همين بحثها به سير دمکراسی و ليبراليسم در جهان
غرب و آنچه ما از آن گرفتيم و بایستی بگيریم میرسد و سرانجام به آنجا که ما بایستی از این
جهانهاي واپسماندهاي که خود را در آنها گير انداختهایم بيرون بيانيم و خود را یک ملت
غيراسالمی و غيرخاورميانهاي و غيرجهان سومی بدانيم .نه اینکه مسلمان نباشيم ــ هرکس دلش
خواست میتواند باشد ــ اما بهعنوان اسالمی تعریف نشویم .ما ملت اسالمی نيستيم ،ما ملت ایران
هستيم ،ملت ایران که میتواند بجاي خاورميانه و جهان سوم در جهان اول زندگی کند ،اروپائی بشود
به مقدار زیاد .اساساً بازگشت به تقیزاده است .تقیزاده میگفت ما بایستی روحاً و جسماً فرنگی
بشویم یعنی نظام ارزشها و شيوۀ زندگیمان را تغيير بدهيم .ما شيوۀ زندگیمان را به مقدار زیاد
عوض کردهایم ،نظام ارزشهایمان را نيز بایستی تغيير بدهيم .شهادت و عزاداري و روحيه قضا قدري
و معامله ریاکارانه هرروزي باخدا براي خرید بهشت در عين تباهی سرتاسر زندگی ،و حفظ ظاهر دین
و فرورفتن در خرافات و پليديهاي فولکلور آخوندي شایسته ملتی نيست که نخستينبار مسئوليت و
خودمختاري انسان را کشف کرد و تا آنجا رفت که انسان را همتراز خداوند گذاشت.
 روزنه ـ آقاي همایون عزیز ،چقدر از شما ممنونم از اینکه با این صبر و حوصله به
پرسشهاي من پاسخ دادید .سئوال بسيار است ،بهروزهاي آخر انقالب و کابينههاي
بعدي نرسيدیم و همچنين چندوچون نگاه شما به گروههاي مخالف رژیم گذشته که
فکر میکنم بحثهاي بسيار مهم و جالبی هستند .شاید در فرصتی دیگر .یک دنيا از
شما سپاسگزارم و با آرزوي موفقيت بيشتر براي کتابتان.
شيرین طبيبزاده
ژوئن 2007

در سالروز  ۸۰سالگی او
اشاره:
 oشامگاه شنبه بيست و هفتم سپتامبر امسال ( 2008ميالدي) ،جشن هشتادمين سالگرد تولد
داریوش همایون در یکی از هتلهاي شهر کلن آلمان برگزار شد .حدود صد نفر از روزنامهنگاران،
دانشگاهيان ،فرهنگورزان و چهرههاي سياسی سرشناس خارج از کشور ،در این جشن حضور
داشتند .تازهترین کتاب داریوش همایون (من و روزگارم) همراه با آخرین شماره نشریه تالش
(ویژه داریوش همایون) هدیهاي بود که کانون فرهنگی و سياسی تالش ،بهعنوان برگزارکننده
جشن ،تقدیم همایون و حاضران کرد.
 oداریوش همایون ،از قدیمیترین روزنامهنگاران و از پایهگذاران سندیکاي نویسندگان و خبرنگاران
مطبوعات ایران ،در سالهاي دهه  40شمسی روزنامه آیندگان را در ایران پایهگذاري کرد .این
روزنامه ،با جذب بسياري از روشنفکران سرشناس اهلقلم ،در مدتی کوتاه جاي خود را در ایران
باز کرد ،به لحاظ نفوذ اجتماعی از روزنامه اطالعات پيشی گرفت و توانست اگرنه به لحاظ تيراژ،
دستکم در زمينه جذب قشرهاي تحصيلکرده و روشنفکر ،با کيهان به رقابت بپردازد .آیندگان،
پس از انقالب ،به خواست شخص آیتاهلل خمينی توقيف و چاپخانه و اموال آن مصادره شد.
توقيف آیندگان در زمانی روي داد که داریوش همایون ،پس از فرار از زندان ،مخفیشده بود و
یک شوراي سردبيري با عضویت فيروز گوران ،عميد نائينی ،مسعود مهاجر و دو تن دیگر آن را
اداره میکردند .مسعود بهنود ،که تا چند سال پيش از آن با آیندگان همکاري داشت و مدت
کوتاهی نيز سردبير آن شده بود ،در جشن هشتادمين سالگرد تولد همایون گفت« :داریوش
همایون ،نهتنها بنيانگذار آیندگان ،بلکه بانی مکتبی بود که من از آن بهعنوان مکتب آیندگان
نام میبرم».
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داریوش همایون ،پس از سالها فعاليت مطبوعاتی ،مسئوليت وزارت اطالعات و جهانگردي را در
کابينه جمشيد آموزگار به عهده گرفت .این اقدام ،ميان او و دوستانش در جامعه مطبوعات و
سندیکاي نویسندگان و خبرنگاران فاصلهاي انداخت که دیگر پر نشد.
داریوش همایون ،که در روز  22بهمن  57توانسته بود از زندان بگریزد ،پس از حدود یک سال و
نيم زندگی مخفی در ایران ،سرانجام موفق شد از مرز غربی کشور بگذرد و خود را به اروپا
برساند .او ،بعداً همراه با گروهی از همفکران خود در خارج از کشور حزب مشروطه ایران را
تشکيل داد .این حزب ،که اخيراً خود را یک حزب ليبرال دموکرات معرفی کرده است ،بهترین
شکل حکومت براي ایران را ،یک مشروطه سلطنتی با الگوي نظامهاي سلطنتی اروپا میداند که
شاهان در آنها نقشی در حکومت ندارند و تنها بهعنوان سمبل وحدت ملی عمل میکنند.
پایهگذار آیندگان ،در کنار فعاليتهاي سياسی ،بهعنوان یک متفکر راستگرا ،از فعاليتهاي
روزنامهنگاري نيز بازنمانده و در تبعيد ،صدها مقاله در تبيين نظرات خود منتشر کرده است .او ،با
اعتقاد بهضرورت همکاري نيروهاي معتقد به منشور حقوق بشر ،در این سالها کوشيده است با
بسياري از رهبران و کادرهاي احزاب و سازمانهاي سياسی چپ ارتباط برقرار کند .در جشن
هشتادمين سالگرد تولد همایون ،دهها تن از این چهرهها ،بعضاً با همسران خود حضور داشتند .در
این جشن ،به ترتيب مهدي خانبابا تهرانی ،مسعود بهنود ،عليرضا نوريزاده ،سيروس آموزگار و
دکتر مهرداد پاینده زندگی سياسی و فرهنگی همایون را ،از منظرهاي مختلف ارزیابی کردند.
پس از همه ،همایون ضمن سپاس گوئی از ترتيبدهندگان مراسم و حاضران ،با یک سخنرانی
تقریباً  45دقيقهاي ،نشان داد که در هشتادسالگی ،همچنان از یک نظم فکري منسجم ،تفکري
فلسفی و بيانی شيوا برخوردار است.
سيروس آموزگار ،یار و همکار قدیم همایون در آیندگان ،پس از حدود نيم ساعت شوخی و
مطایبه ،که بدون وقفه با شليک خندههاي حاضران همراه بود ،درباره وي گفت« :میتوان با همه
یا بخشی از افکار همایون مخالف یا موافق بود ،اما ،درهرحال ،او را نمیتوان نادیده گرفت».
یک روز بعد ،هنگامیکه در هتل محل اقامت همایون ،پرسشهاي صریح خود را با او در ميان
مینهم ،در واکنش آرام و صميمی و در صراحت و سنجيدگی پاسخهاي کوتاهش مفهوم سخن
آموزگار را بهتر میفهمم .او ،بهراستی همان بود که مهدي خانبابا تهرانی ،یکشب قبل معرفی
کرده بود« :یک متفکر راست که به آنچه میگوید و میکند ،پایبند است».
در این گفتوگو ،همایون ،حاشيهروي نمیکند و نشان میدهد که معجزه ایجاز را در سخن
میشناسد ،زیرا که او ،پيش از هر چيز ،یک روزنامهنگار مانده است .از هر پاسخ او ،براي من که
با برخی از پایههاي نظري او موافق نيستم ،دهها پرسش تازه برمیخيزد .اما او خسته است و
زمان کوتاه .پس ،به اميد وقت و فرصتی دیگر ،به «ممکن» بسـنده میکنم :یک گفتوگوي 90

پاسخ از بلنداي نظر و سياست

125

دقيقهاي:
ج/ط
***
 طالعی ـ آقاي همایون! شما در هشتاد سال زندگی خود شاهد فرازوفرودهاي بیشماري
در ایران بودهاید .اگر قرار باشد یک اتفاق را در این هشتاد سال بهعنوان بزرگترین
بداقبالی مردم ایران معرفی کنيد ،کدام است؟
همایون ـ انقالب اسالمی ،به نظر من نهتنها بدترین اتفاقی بود که در این هشتاد سال افتاد ،بلکه بعد
از حمله عرب و ایلغار مغول ،بدترین اتفاق تاریخ ایران بود .این انقالب ،جامعه ما را یکباره از نظر
اخالقی ،سياسی و اجتماعی از هم گسست و بنيادهاي قدرت ایران را متزلزل کرد .جبران آنچه در این
 30سال با ایران کردند ،پنجاه ،شصت سال طول خواهد کشيد.
 طالعی ـ زندهیاد دکتر محمد مصدق ،تا آخرین روز نخستوزیري خود ،در برابر فشاري
که براي خلع سلطنت بر او وارد میآوردند ،تأکيد میکرد که حکم نخستوزیري خود
را از شاه دریافت کرده و براساس قانون به آن وفادار است .فکر نمیکنيد اگر شاه،
پيش از آنکه انتظام امور از هم بپاشد و کار به مداخله خارجی بيانجامد ،به سلطنت
قناعت میکرد و اداره کشور را به دولت منتخب مردم میسپرد ،ما اصالً نيازي به این
انقالب اسالمی نمیداشتيم؟
همایون ـ مسلم است .دوران مصدق یکی از دو سه موردي بود که ما بخت رسيدن به یک پادشاهی
مشروطه را داشتيم و میتوانستيم بهجاي انقالب اسالمی ،انقالب شکوهمندي مثل انقالب 1686
انگلستان را تجربه کنيم .اگر دکتر مصدق و جبهه ملی تمرکز را روي مبارزه براي ملی کردن نفت و
احقاق حقوق ملی ایران گذاشته بودند و از مبارزات داخلی چشم پوشيده بودند ،ما به آنجا میرسيدیم و
مصدق هرچه میخواست میتوانست با نهاد پادشاهی بکند و پادشاه در اختيارش بود .شاه ،چنانکه
اسناد تاریخی نشان داده است ،با فشار شدید خارجی حاضر شد مصدق را برکنار کند .متأسفانه
دلمشغولی به تسویهحسابهاي شخصی و سياسی ،مانع از آن شد که مصدق و شاه بتوانند باهم کار
کنند و ایران را به یک نظام مشروطه برسانند که در نتيجه زمينههاي انقالب اسالمی فراهم نشود.
 طالعی ـ در سخنرانی دیشبتان اشاره بهضرورت انباشت ثروت براي توسعه داشتيد.
منظور شما بیتردید ثروت مولد بود .یعنی آن ثروت ملی که سبب رشد توليد و اشتغال
و در نتيجه توسعه اقتصادي و سياسی میشود .در حيات تاریخی ما ،به نظر من یک
خالء بزرگ مانع از توسعه پایدار شده و آن عدم حضور یک دوره دستکم سیساله
حاکميت بورژوازي ملی است .انباشت سرمایه مولد ،تنها در شرایط حاکميت بورژوازي
ملی عملی اسـت .اگر دوران مصدق ادامه پيـدا میکرد ،زمينه پر شدن این خالء فراهم
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نمیشد؟
همایون ـ منظور من از انباشت ثروت ،انباشت دارائی ملی بود .یعنی زیرساختها ،چه در عرصه
فرهنگ و اقتصاد ،چه قدرت سياسی و چه قدرت نظامی .منظور من انباشت پول نبود .پول ،بخشی،
شاید هم مهمترین بخش دارائی ملی است .اما چون شما موضوع را اصوالً از یک دریچه دیگر دیدید،
من نظرم را میگویم :توليد ثروت ،جز توسط بورژوازي ممکن نيست و ممکن نبوده است .امروز هم
ثروت در جاهایی توليد میشود که به قول شما بورژوازي ملی عمل کند .در جامعه بسته ،ثروت توليد
نمیشود .این در جامعه باز و گشاده ،اما نه بیمقررات است که انباشت ثروت عملی میشود .یعنی با
نظارت دموکراتيک ،نه مثل آنچه مثالً در بحران مالی آمریکا پيشآمده است .من ،اصالً نمیتوانم با
این گزاره موافق باشم که ما بتوانيم اصالً خارج از اقتصاد آزاد ثروتی توليد کنيم.
 طالعی ـ شما دیشب به این نکته هم اشاره داشتيد که تمرکز مانع توسعه است .دو
هفته پيش من مصاحبه خانم شيرین فاميلی را با شما خواندم .در آنجا ،ضمن تأکيد بر
ضرورت حفظ حقوق فرهنگی اقليتهاي قومی ،با ایجاد یک نظام فدراتيو در ایران
ابراز مخالفت کرده و آن را آغاز ازهمپاشی جامعه ایران دانسته بودید .یکی از راههاي
تجربهشده براي تمرکززدائی و مشارکت مردم در قدرت ،همين فدراليسم است .شما،
بهعنوان مخالف این راهحل ،کدام راهحل را براي جامعه ایران میپسندید؟
همایون ـ منظور من این است که جامعه ما باید غيرمتمرکز شود .این به معناي تقسيم حکومت است.
شما وقتی نظام حکومتی را تقسيم میکنيد ،نظام غيرمتمرکز خواهيد داشت .اما فدراليسم به معناي
تقسيم حاکميت است .ما ،در ایران ،با توجه به مخاطراتی که ما را از اطراف تهدید میکند ،از نظر
اصولی نمیتوانيم حاکميت را تقسيم کنيم .از نظر عملی هم این کار غيرممکن است ،براي اینکه
ایران یک کشور فدرال نيست .ایران را باید اول فدرال کرد و بعد از آن یک اتحادیه فدرال بهوجود
آورد .این کار به معناي از هم پاشيدن کشور و به جان هم انداختن اقليتهاي قومی ساکن در آن
است .به خاطر اینکه مرزهاي زبانی ما درهمآميخته است .این کار ،باز کردن در براي مداخالت
خارجی از روسيه گرفته تا آمریکا و هر کشور دیگري هم هست .فدراليسم در بيشتر کشورهاي جهان
وجود ندارد ،اما بيشتر کشورهاي دموکراتيک جهان غيرمتمرکز هستند .اصوالً دموکراسی با تمرکز
نمیخواند .پس ایران باید غيرمتمرکز شود .فدراليسم ،براي کشورهایی که به لحاظ تاریخی از هم جدا
بودهاند یک راهحل است .مثل آمریکا ،آلمان و سوئيس .پاکستان از اول بهعنوان یک کشور فدرال
تشکيل شد ،اما ببينيد در واحدهاي فدرال پاکستان چه بساطی از خشونت و دیکتاتوري و عقبماندگی
حاکم است؟ ایران هم همينطور خواهد شد .تصور نکنيد که واحدهاي فدرال نمونههاي دموکراسی
خواهند شد .به عراق نگاه کنيد .دموکراسی یک روحيه و فرهنگی میخواهد که ربطی به این اشکال
ندارد.
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 طالعی ـ فدراليسم اگر هم تضمينکننده دموکراسی نباشد ،نمیتواند به تقسيم عادالنه
منابع ،شکوفا کردن امکانات و استعدادهاي محلی و مشارکت مردم در سرنوشت
خودشان منتهی شود؟ ما در قانون اساسی مشروطيت ،انجمنهاي ایالتی و والیتی را
داشتيم.
همایون ـ آنچه شما میگویيد نامش عدم تمرکز است ،نه فدراليسم .عدم تمرکز همه این امتيازات را
دارد ،اما قانون انجمنهاي ایالتی و والیتی ،که قانونی بسيار مفصل است و جزئيات را پيشبينی کرده،
یکی از سندهاي درخشان دوره مشروطيت است .مجلس اول مشروطه ،همایش غریبی بود .این
مجلس ،ظرف دو سال ،آنقدر قوانين استوار و نوین و بهدردخور نوشت ،که هيچوقت در تاریخ ایران
تکرار نشده است .قانون انجمنهاي ایالتی و والیتی قانون بسيار سنجيدهاي است که البته امروز باید
براساس تحوالت تغييراتی در آن داد ،اما چارچوب آن به نظر من هنوز پاسخگوي مسئله عدم تمرکز
در ایران هست.
 طالعی ـ طرفداران نظریه تمرکززدائی ،معتقدند که هر استان ایران باید این حق را
داشته باشد که در زمينه مسائل فرهنگی و آموزشی ،پليس محلی و تقسيم منابع محلی
خود در پارلمان محلی یا بگویيم همان انجمنهاي ایالتی و والیتی مستقيماً تصميم
بگيرد .در اینجا ،به لحاظ نظري ،تفاوت زیادي با نظامهاي فدراتيو نمیبينيم و سپردن
این اختيارات به ایاالت هم سبب نقض حاکميت مرکزي نمیشود .در همين آلمان ،این
مسائل مربوط به ایاالت است ،اما دولت حاکميت خود را در زمينه مسائل امنيتی و
نظامی ،دفاع ملی ،برنامههاي اقتصادي کالن و سياست خارجی ،بااقتدار اعمال میکند.
طبعاً ميان آلمان و ایران تفاوتهاي زیادي هست ،اما وقتی مرزهاي تعریف اینقدر به
هم نزدیک هستند ،آیا گرهگاه ما این نيست که راههاي عملی متناسب با ویژگیهاي
ایران را جستوجو نکردهایم؟
همایون ـ نه .ميان این دو تفاوت هست .آنچه بهعنوان فدراليسم طرح میشود ،در بافتار و کانتکس
زبانی و هویت طلبی است ،که کار آن به مليتهاي جداگانه میانجامد .این خطرناک است .ما ،زبان را
نمیتوانيم تعيينکننده هویت یک فرد ایرانی بدانيم .ایرانی صرفنظر از زبانی که به آن صحبت
میکند و مذهبی که به آن اعتقاد دارد ،ایرانی است .جمهوري اسالمی مردم را روي مذهبشان تعریف
میکند .این دوستان مردم را روي زبانشان تعریف میکنند .ما ،باید هرکس را در هرکجاي ایران
زندگی میکند ،صاحب این حق بدانيم که به زبان مادري خودش هر کاري که میخواهد بتواند بکند.
در طرح فدرال ،مثالً در منطقه کردنشين ،دیگر کسی نخواهد توانست با زبان غيرکردي زندگی کند.
هرچه میخواهند بگویند .اآلن در کردستان عراق ترکمنها و عربها و کردها افتادهاند به جان
یکدیگر .در ایران هم همين خواهد شد .ما باید اصوالً صورت مسئله را عوض کنيم .استانهاي ایران
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باید مجالس ایالتی داشته باشند ،شهرها باید مجالس شهري داشته باشند ،اما این فرق میکند باآنکه
شما کشور را به لحاظ زبانی مرزبندي کنيد.
 طالعی ـ زمانی که شما مسئوليت وزارت اطالعات و جهانگردي کابينه جمشيد آموزگار
را به عهده گرفتيد ،من عضو هيئتمدیره سندیکاي نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات
بودم .در سندیکا ،دوستان قدیم شما دستخوش شوک شده بودند .آنها بهسختی
میتوانستند باور کنند یکی از نخستين پشتيبانان سندیکا ،مسئول وزارتخانهاي شده
باشد که یکی از وظایف آن سانسور و کنترل مطبوعات است .آیا به هنگام پذیرش این
مقام ،به این نکته فکر نکردید؟
همایون ـ پيشنهاد وزارت اطالعات و جهانگردي را ،جمشيد آموزگار بهصورت ناگهانی و غيرمنتظره،
در ميهمانی خانه شاپور غالمرضا با من در ميان گذاشت .این پيشنهاد ،با سکوت و تردید من روبرو
شد .همسرم (هما زاهدي) هم توصيه کرد که این پست را نپذیرم ،اما طرح ایجاد فضاي باز سياسی در
دستور کار قرارگرفته بود .من ،پس از تأمل بسيار ،این پست را پذیرفتم ،زیرا میخواستم سه طرح را
پيش ببرم .اول مشخص کردن حدود سانسور که تا پيش از آن روشن نبود و همه ما روزنامهنگاران را
گرفتار کرده بود.
دوم ایجاد خانه مطبوعات ایران و سپردن آن به سندیکا و سوم انتشار همزمان هرالدتریبون در ایران.
مدیران هرالدتریبون تصميم گرفته بودند این روزنامه را همزمان در چندین کشور جهان منتشر کنند.
شرطشان هم این بود که حکومتهاي محلی هيچ سانسوري را بر این روزنامه اعمال نکنند .من فکر
کردم انتشار یک روزنامه معتبر خارجی ،آنهم بدون سانسور در ایران ،آغاز فروریختن سد سانسور در
کشور ما خواهد بود .بخشنامه مربوط به حدود سانسور صادر شد که بهموجب آن ،از مطبوعات خواسته
میشد در مسائل مربوط به دربار و ساواک محتاط عمل کنند ،اما در سایر امور آزادند .اما دگرگونیهاي
شتابناک مجال تحقق دو طرح دیگر را نداد.
 طالعی ـ آنچه در جوامع دموکراتيک سبب جلوگيري از دیکتاتوري میشود ،وجود ابزار
کنترل قدرت سياسی ،مثل احزاب ،اتحادیهها و رسانههاي جمعی آزاد است .شما
میگویيد که ما میتوانيم در ایران یک نظام مشروطه سلطنتی شبيه اسپانيا داشته
باشيم .در اسپانياي دوران فرانکو ،این نهادها سرکوب شدند ،اما چنان ریشهاي داشتند
که پس از مرگ فرانکو بهسرعت متشکل شدند و بنيادهاي دموکراتيک را پی ریختند.
ما ،در ایران داراي چنين امکاناتی نيستيم .پس چه تضمينی وجود دارد که یک پادشاه
مشروطه ،در غياب ابزار کنترل قدرت سياسی ،بهسرعت به یک دیکتاتور تازه تبدیل
نشود .جلوي چنين خطري را چگونه میتوان گرفت؟
همایون ـ فرانکو پيـش از آنـکه قـدرت را به خوان کارلـوس بدهد و به ميـرد ،به خـوان کارلـوس و
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اطرافيانش گفت« :کسانی که اسپانيا را ترک کردهاند ،دشمنان من بودند ،نه دشمنان اسپانيا .پس باید
بتوانند به کشورشان بازگردند» .خوان کارلوس ،با این روحيه دروازههاي کشور را گشود .نخستين
نخستوزیر او نيز یک فرانکيست فاالنژ بود .ولی او و رهبر سوسياليستها ،باهم کارکردند و گذار
اسپانيا را به دموکراسی ميسر ساختند .ایدهآل من آن است که چنين روندي را در ایران هم تجربه
کنيم ،اما اینکه چقدر عملی باشد ،میرسيم به مشکل شما .بله .دموکراسی بدون نهادهاي جامعه
مدنی ،یعنی احزاب ،انجمنها ،رسانههاي آزاد و غيره تحققپذیر نيست ،اما اینطور نيست که در ایران
چنين چيزهایی وجود نداشته باشد .چون چپ ضعيف و جبهه ملی ویرانشده است ،نباید فکر کرد که
ما هيچچيزي در ایران نداریم .ما ،بهطور غيررسمی و یا حتی بعضاً رسمی ،سازمانهاي بیشمار مدنی
داریم .یعنی نهادهایی که مستقل از قدرت ،تا آنجائی که بتوانند کار میکنند .اینها منتظر فرصت
هستند .چنانچه در چند سالی که فضا اندکی باز شد ،دیدیم که این نهادهاي مدنی چه رشد
چشمگيري کردند .فقط حدود هشت هزار انجمن صنفی تشکيل شد .ایران ،زمينی است مستعد .کافی
است که ما سایه سنگين جمهوري اسالمی را از سر آن برداریم تا آفتاب بر آن بتابد .آنوقت خواهيد
دید که هزاران گل بر این زمين میروید .اميدواري دیگر من این است که نيروهاي سياسی خارج از
کشور ،باالخره پس از سی سال بر سروکله هم زدن ،چيزي از این فضا آموخته باشند و آن را با خود
به ایران ببرند.
 طالعی ـ اخيراً عنوان مقالهاي را درجایی دیدم ،اما فرصت خواندن متن آن را نيافتم.
عنوان این بود« :چرا ليبرال دموکرات شدیم» .چرا ليبرال دموکرات شدید؟
همایون ـ ما از حدود دو سال پيش دفتر پژوهش را در حزب مشروطه ایران ایجاد کردیم .نشستهاي
این دفتر ،هر دو هفته یکبار در تاالر پالتاکی تشکيل میشود .در این نشستها ،مباحث گوناگون طرح
میشود .از دو سه نشست پيش ،این پرسش مطرح شد که رابطه ما با ليبرال دموکراسی چيست؟
کنگره حزب نزدیک است و یکی از پيشنهادها این است که عبارت ليبرال دموکرات ،بهعنوان صفت
حزب ،در منشور آن گنجانده شود .این ،باید در کنگره به بحث گذاشته شود و اميدوارم که به تصویب
برسد .جریان بحثها ،به تنظيم یک فرمول براي تعریف ليبرال دموکراسی منتهی شد .گفتيم:
دمکراسی ليبرال به معناي حکومت اکثریت در چارچوب حقوق بشر است .یعنی اکثریت حق تجاوز به
حقوق یک نفر را هم ندارد .پس از گشایش این بحث ،این پرسش مطرح شد که چرا حزبی مثل حزب
مشروطه ایران میگوید من ليبرال دموکرات هستم؟ در آن مقالهاي که شما عنوانش را دیدهاید ،به
تفاوتهایی اشارهشده است که ما با سلطنتطلبان داریم .ما کجا سلطنتطلب نيستيم؟ آنجا که ليبرال
دموکرات هستيم .ما دیدیم که بين این دو یک تمایز هست .این تمایزها را برجسته کردیم .این
گرایش ما درست از بعد از انقالب آغاز شد .بعد از انقالب ،مسئله ما این نبود که برگردیم و قدرت را
پس بگيریم .بلکه در جستوجوي چيز تازهاي بودیم که  16سال پيش بهعنوان منشور حزب نوشتيم و
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بعداً دیدیم در عمل این همان ليبرال دموکراسی است .پس فکر کردیم حاال که چنين است ،این را
بهعنوان صفت حزب خودمان در منشور آن بگنجانيم.
 طالعی ـ شما بهعنوان یک مشروطهخواه ،قانون اساسی انقالب مشروطيت را قبول
دارید یا معتقدید که باید تغيير کند؟
همایون ـ در قانون اساسی انقالب مشروطه آمده است« :مشروطيت تعطيلبردار نيست» .اما
مشروطيت سی سال است در کل و جزء تعطيلشده .پس تمام است .ما ،البته از روح آن قانون
میتوانيم استفاده کنيم .اما اصول آن قانون متعلق به صدسال پيش است و اصالً ربطی به امروز ندارد.
ما براي آینده ایران نياز به طرح دیگري داریم .البته این طرح جدا از تاریخ ایران نيست .ما ،دو سه
هزار سالی در این دنيا وجود داشتهایم و بارهایی روي دوشمان هست.
 طالعی ـ بهرغم سی سال قطع رابطه ،سرنوشت ایران همچنان با آمریکا گرهخورده
است .فکر میکنيد در صورت پيروزي کدامیک از نامزدهاي انتخاباتی آمریکا ،ممکن
است گرههایی در مناسبات ایران و آمریکا باز شود؟
همایون ـ رابطه ما با آمریکا بسيار پيچيده است .از نظر من ،تا پایان جنگ سرد ،رابطه با آمریکا
بزرگترین نگهدارنده موجودیت ایران بود ،زیرا خطر شوروي همواره ما را تهدید میکرد .آمریکائیها
نهتنها سایه این خطر را از سر ما برداشتند ،بلکه صدام حسين را هم که یک جنگ هشتساله را به ما
تحميل کرد ،از صحنه برداشتند .یعنی اصالً مشکل استراتژیک ایران را در عمل آمریکا حل کرد .اینکه
میگویند آمریکائیها با سياستهاشان آخوندها را تقویت کردند ،درست است ،اما من میگویم سياست
آنها درنهایت ایران را تقویت کرد ،زیرا آخوندها میروند ،اما ایران میماند .و آنچه پس از آخوندها
میماند ،نه مشکل شوروي دارد ،نه مشکل عراق ،و نه نياز به مسابقات تسليحاتی .از نظر مدل
اجتماعی و اقتصادي هم ،چيزهایی در آمریکا هست که میتوان گرفت ،اما ما نمیتوانيم آمریکائی
بشویم .ما بيشتر به اروپائیها نزدیکيم .اما در مورد نامزدهاي ریاست جمهوري :چون بسياري از
دوستان حزبی ما در آمریکا از دورههاي پيش جمهوريخواه بودهاند و هنوز هم هستند ،نمیخواهم
آنها را برنجانم ،ولی از منظر روشنفکري ،من اوباما را ترجيح میدهم .اوباما اصوالً طرفدار راهحلهاي
دیپلماتيک است و حقيقتاً توسل بهزور را آخرین چاره میداند .او فکر میکند که حتی میتواند با
روسها و اروپائیها کنار بياید تا با فشار مشترک بر ایران ،جلوي برنامه اتمی این کشور را بگيرند.
شاید مککين چنين انعطافی کمتر داشته باشد ،اما درنهایت مسئله انتخابات به ما مربوط نيست و باید
منتظر بمانيم.
 طالعی ـ پرسش اصلی من این بود که کدامیک از این دو میتوانند گرهگشاي مشکل
ایران و آمریکا باشند؟
همایون ـ (با مکث و خنده) :مـن به این دليل نمیخواسـتم پاسـخ بدهـم که مایل نبودم احسـاسـات
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دوستان حزبی خودم را جریحهدار کنم ،اما مشکل ایران و آمریکا در حال حاضر این است که ایران
دنبال تسليحات اتمی است ،که من سخت مخالف آن هستم .زیرا ایران براي این کار هزینه فوقالعاده
سنگين سياسی و اقتصادي و امنيتی خواهد داشت .جمهوري اسالمی ضمناً مداخالتی هم در اطراف
دنيا میکند .آمریکائیها این مشکل را با جمهوري اسالمی دارند .مشکل جمهوري اسالمی هم با
آمریکا این است که با طرح مسائلی مثل تغيير رژیم و محور شرارت ،خود را مورد تهدید آمریکا
میبيند .من طرفدار یک معامله بزرگ آمریکا و جمهوري اسالمی هستم .بهاینترتيب که تضمينهاي
الزم به جمهوري اسالمی داده بشود و مسائلی نظير تغيير رژیم را هم کنار بگذارند .این مسئله آمریکا
نيست ،مسئله خود ما است و باالخره کاري با آن خواهيم کرد .در عوض ،جمهوري اسالمی هم از
برنامه اتمی صرفنظر کند .اميد من این است که هرکدام از کاندیداها که پيروز شدند ،با توجه به
مشکالت داخلی و خارجی آمریکا ،ناگزیر به این راه بيافتند .تصور هم نمیکنم که در این زمينه تفاوت
زیادي ميان مککين و اوباما باشد.
 طالعی ـ این معامله بزرگ ميان ایران و آمریکا درنهایت به زیان مردم نخواهد بود؟
یعنی این امر نمیتواند باعث تثبيت بيشتر موقعيت جمهوري اسالمی و تداوم سرکوب
و فشار و به عقب راندن سریعتر جامعه شود؟
همایون ـ اقتصاددانان میگویند که اقتصاد قلمرو کمبود است .یعنی هميشه نيازهاي شما بيشتر از
امکانات شما است .این ،در مورد سياست هم صدق میکند .در سياست ،شما امکان گزینش بهترین
گزینهها را ندارید .سياست اصوالً برگزیدن گزینه کمتر بد است .من ،در شرایط کنونی ،گزینه کمتر بد
را تثبيت جمهوري اسالمی میدانم ،تا حمله نظامی و تجزیه ایران و از هم گسيختن کشور .متأسفانه
این سبب خواهد شد که شب بماند .اما ما خودمان این بال را به سرخودمان آوردیم و باید تحمل و
جبران کنيم .اگر در برابر این گزینه ،گزینه بهتري میبود ،البته من آن را ترجيح میدادم ،اما چنين
چيزي وجود ندارد .جامعه باید به لحاظ روانشناختی و افکار عمومی بهجایی برسد که ما بتوانيم
باالخره گزینه بهتري را داشته باشيم.
 طالعی ـ نظریه دیگري میگوید که فشار داخلی و استبداد خشک و خشن و تالش
براي اتمی شدن ،حاصل ترس جمهوري اسالمی از تهدید خارجی است و اگر این
ترس از ميان برود ،رژیم دیگر توجيهی براي سرکوب و خشونت نخواهد داشت و
ممکن است راه براي رشد نيروهاي مخالف داخلی هموار شود.
همایون ـ موضوع اصلی براي رژیم ماندن است .با تهدید خارجی به این دليل مخالف است که بقایش
را به خطر میاندازد .اگر تهدید خارجی برداشته شود ،حتی با آزادي عمل بيشتري سرکوب خواهد کرد.
رژیم ،درهرحال هرچه بتواند فشار خواهد آورد و کشور را به عقب خواهد برد و آن را امام زمانی خواهد
کرد.
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 طالعی ـ از امام زمان گفتيد ،یاد بخشی از سخنان دیشب شما افتادم .شما« ،امامزاده
سازي» را یکی از موانع رشد و دالیل عقب ماندن جامعه ما خواندید .اما برخی از
دوستداران خودتان ،دستکم در لحظاتی از مراسم هشتادمين زادروزتان ،از شما
امامزاده ساختند و شما هم اعتراض نکردید .آیا ما هر تحولی را نباید از خودمان شروع
کنيم؟

همایون ـ (خندهاي بلند) :در ميان سخنرانان هيچکس عضو حزب ما نبود.
 طالعی ـ میدانم .اما مثالً خانم فرخنده مدرس ،یا آقاي دکترمهرداد پاینده ،در ستایش
شما بسيار اغراق کردند .البته شما انسان قابلاحترامی هستيد ،اما....
همایون ـ (بازهم خندهاي بلند) :ایرانیها ،پس از مرگ ،همه محاسن را به مرده نسبت میدهند و هر
کار بدي کرده فراموش میکنند .هشتادسالگی درگذشته معادل مرگ بود .این روحيه دیشب بود!
 طالعی ـ ناخواسته به صحبت مرگ رسيدیم .پرسشی هست که با خودم خيلی کلنجار
دارم که آیا مطرح کنم یا نه.....
همایون ـ مطرح کنيد.
 طالعی ـ همه ما روزي ،جایی این جهان را ترک میکنيم و نمیدانيم چه روزي و کجا.
دلتان میخواهد روزهاي آخر عمرتان را در ميهن بگذرانيد یا در اینجا؟
همایون ـ صحبت مرگ صحبتی بسيار طبيعی است .انسان ،هرچه سنش بيشتر میشود ،به مرگ
نزدیکتر و آماده پذیرفتن آن میشود .من ،برعکس دیگران که ترسشان بيشتر میشود ،هيچ ترسی از
مرگ ندارم .همه زندگی من ،انگارنهانگار بوده است .مرگ هم براي من جدي نيست .آدم باالخره
میميرد .اشکالی هم ندارد .اما مسلم است که من ترجيح میدهم در ایران بميرم .به نوه دوم خودمان
که وکيل دعاوي است و دختري فوقالعاده درخشان و استثنائی ،گفتهام که پس از مرگ ،مرا بسوزانند
و هرزمانی که ميسر بود ،خاکستر مرا در ایران پخش کنند .در یک بيابان ،هر جا که شد ....این ،درست
مثل مردن در ایران است.
شهروند

مصاحبهکننده :جواد طالعی

گفتمان دمکراسی لیبرال
 صداي آلمان ـ آقاي همایون ،همه ما روزهاي تولدمان یک نگاهی به زمان گذشته
داریم .شما وقتی به سالهاي پيشين نگاه میکنيد آیا از بعضی کارهایتان پشيمان و یا
به بعضی از آنها مفتخر هستيد؟
همایون ـ هيچکس را نمیشود یافت که وقتی به گذشته ،حتی گذشته نزدیکش نگاه میکند هم
احساس پشيمانی نداشته باشد و هم گاهی احساس سربلندي .پشيمانی هميشه هست .سربلندي کمتر.
ما در هر قدم کارهایی میکنيم که ازش پشيمان میشویم .به این معنا که میتوانستيم بهتر بکنيم و
البته بعضی وقتها اصالً اگر نمیکردیم بهتر بود .بله مسلم است ،خيلی خيلی کارها در زندگی کردهام
که ...شاعر گفت که عمر دو بایست در این روزگار .خيلی کارها بود که بهتر بود نمیکردم .ولی زندگی
همين است .زندگی مجموعه کارهایی است که نباید میکردم و کردیم و باید میکردیم و نکردیم.
 صداي آلمان ـ حاال کارهاي سياسی ـ اجتماعیاي که شما کردید و از آن پشيمان
هستيد ،اجازه دارم بپرسم چه بودند؟
همایون ـ اختياردارید .اوليناش این است که خيلی زود وارد کار فعال سياسی شدم 14 .ـ  13سالگی
وقت این کارها نيست و من بهجاي اینکه به زندگی عادي بپردازم رفتم دنبال فعاليتهاي سياسی و
آن موقع هم خيلی مملکت آشفتهاي بود .ایران اشغالشده بود ،گروههاي سياسی به جان هم افتاده
بودند ،خطر تجزیه کشور بود .همه اینها باعث شد که من و امثال من وارد این کار شدیم .بزرگترین
اشتباهم آن بود براي اینکه هم کارهاي اشتباه فراوان کردم ،نه اطالع داشتم نه آگاهی ،نه ظرفيت
اخالقی و فکري الزم و از زندگیام بسيار عقب افتادم .سالهاي دراز صرف این کارها کردم که به
هيچ نتيجه نرسيد .دومين اشتباه بزرگم این بود که پس از استعفاي کابينه در ایران ماندم .و این به
بهاي سـه ماه زندان و  15ماه زندگی زیرزمينی تمام شد و هسـتیام از دست رفت و حداقل سه بار با
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خطر مرگ روبرو شدم که خوشبختانه بهخوبی گذشت .ولی آن دومی ،اشتباه مرگباري بود.
 صداي آلمان ـ ولی آنچه که به آن مفتخر هستيد چيست آقاي همایون؟
همایون ـ کارهایی که ازش زیاد ناراضی نيستم یکچند کار که براي اولين بار کردم در ایران ،مثل
نخستين سندیکاي آزاد غيردولتی در سالهاي پس از قدرت گرفتن محمدرضاشاه .یعنی پس از 1332
که سندیکاي روزنامهنگاران و نویسندگان بود .یکی انتشار کتابهاي جيبی بود که یک سلسله
کتابهاي فوقالعاده نفيس و آثار درجهیک ،فلسفی و علوم اجتماعی و رمان باقيمت ارزان در اختيار
مردم .یک روزنامه صبح که براي اولين بار پس از سالهاي دراز وارد مطبوعات ایران کرد ،روزنامه
آیندگان .و تغيير اساسی در روزنامهنگاري ایران داد از آن به بعد من دیگر اثرش را همهجا میبينم .و
در بيرون ایران هم یک حزب سياسی که تنها حزب بدون سابقه است که در بيرون ایران تشکيلشده
است و ادامه پيداکرده است و از این گذشته شاید کار اصلی من کمکی بوده است که به تغيير بحث
سياسی در ایران کردهام .و عوض کردن نگاه سياستگران و روشنفکران ایرانی هم به تاریخ هم
روزگارشان و هم به مسائل ایران است .براي اینکه به نظرم رسيد که ما دچار سوءتفاهمهاي اساسی
هستيم در تمام این  60ـ  50سالی که من به فعاليت سياسی پرداختهام ،جریان روشنفکري ایران
جریان بهکلی گمراه ،بقول فرنگیها در طرف عوضی تاریخ بوده است .من خوشحالم که حاال میبينم
که موج برگشته است و بحثهاي گذشته توخالی بودن و نامربوط بودن خودشان را نشان دادند و حاال
بحث اساسی که روز بروز طرفدارانش بيشتر میشود بحث دموکراسی ليبرال است که براي ایرانی
بسيار چيز تازهاي است ولی جریان مسلط هم امروز است و جریان مسلط حتماً آینده .کمکی که در
این زمينه به نظرم کردهام این هم باعث خشنودي است که از زندگیام داشتهام.
 صداي آلمان ـ این دموکراسی ليبرال که میفرمایيد در حد ایجاد کردن بحث
باقیمانده یا اینکه طرفداران زیادي هم پيداکرده؟
همایون ـ براي اینکه شما پارادایم را عوض بکنيد در جامعه ،پارادایم ما چه بوده است؟ پارادایم عاشورا
بوده است و معادل سياسیاش که  28مرداد باشد و شهيد پرستی و روزهاي کليدي .سياست ما را چند
کلمه و چند اشاره تعيين و روشن میکرد .براي اینکه شما این پارادایم را عوض بکنيد باید یک
گفتمانی را شروع بکنيد و این گفتمان باید گسترش پيدا بکند و کمکم بشود گفتمان مسلط .گفتمان
دمکراسی ليبرال بسيار در ایران تازه است .نه اینکه قبالً کسی نگفته است ،این صحبتها خيلی شده
است و صدسال هم شد .ولی از حد چند روشنفکر تجاوز نکرد .امروز ما میبينيم که در برابر
پارادایمهاي دیگر مثل پارادایم مذهبی ،پارادایم شهيد ،پارادایم جامعه بیطبقه و پارادایم مبارزه
طبقاتی ،پارادایم دموکراسی ليبرال است که بيشترین بُرد را در جامعه دارد .و خب یکی از مسائل بسيار
اساسی ایران را این تغيير پارادایم دارد حل میکند .و آن نقش تعيينکننده مذهب است در سياست
ایران .که این پاسخ اصلیاش است .نه زور باید بکار برد ،نه حمله باید کرد ،نه بدگویی .این کارهایی
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که دارند میکنند ،این حمالت و بدزبانیها بسيار بسيار نتيجه عکس دارد .ولی با گسترش گفتمان
دموکراسی ليبرال ما یک ضربه اساسی به این توهم میزنيم که جامعه ایرانی ،بدون مذهب کارش
نمیگذرد .نخير ،جامعه ایرانی بدون مذهب همه کارش میگذرد .مذهب هم سر جایش محفوظ است.
این به نظر من یک جابجایی تاریخی است .به قول انگليسها یک تغيير اقيانوسی است .من حاال هر
چه که نگاه میکنم ،بخصوص آنچه که از ایران میرسد ،میبينم این چقدر دارد پيش میرود .البته
تجربه گذشته ،درسهایی که ما از این صدسال گرفتهایم ،بخصوص انقالب اسالمی و جمهوري
اسالمی ،بسيار کمک کرده است ولی اگر این بحثها نمیبود ،اگر شکافته نمیشد ،اگر توضيح داده
نمیشد ،به اینجا نمیرسيد .من از این بابت خيلی خيلی خوشحال هستم.
 صداي آلمان ـ شما  80ساله شدید ،با تبریک .میخواهيم  20سال دیگر هم رویش
بگذاریم برگردیم با صدسال کشاکش با تجدد .شما این کتاب را به آقاي تقیزاده و
داور پيشکش کردید .وقتی میگویيد من با هيچ پوزش و فروتنی سرآمدگرا هستم،
منظورتان سرآمدانی مثل آقایان تقیزاده و داور است؟
همایون ـ این روزها اگر انتخابات آمریکا را دنبال کرده باشيد اليتيست زیاد بکار میرود .حاال پيش از
اینکه شکستگی اقتصادي پيش بياید که همه این مسائل را گذاشته کنار ،این خانم آنتيک مککين ،ـ
این خانم مرا خيلی به یاد احمدينژاد میاندازد .او معادل احمدينژاد آمریکایی است ـ اینها خيلی
روي اليتيست تکيه میکردند که بله این باراک اوباما اليتيست است .منظورشان این بود که از سطح
تودهاي آمریکایی ،از اهالی شهرهاي کوچک آمریکا باالتر است و احساس آنها را نمیفهمد .منظور از
اليتيست این است که ما نباید سطح بحث را بهاندازه پایينترین سطح اطالع جامعه برسانيم .ما چگونه
این مطالب را به مردم برسانيم .ما با مردم هيچ تماسی نداریم .هيچ دسترسی نداریم ،هيچکس ندارد.
فقط آخوندها توي ده دارند .این است که منظورم از «من اليتيست هستم» این است که دلم میخواهد
در زندگیام با باالترین سطح جامعه ارتباط داشته باشم براي اینکه ماهی از سر گَنده گردد .جامعه
ایرانی را اليتاش خراب کرد و از بين برد در این صدساله .این اليت باید درست بشود .بقيه مردم این
شعور را دارند که حرف حساب را بفهمند که کی میزند .ممکن است که خودشان حرف حساب را
نتوانند بزنند ولی شعور تشخيص حرف حساب را دارند .گمان میکنم جفرسون بود که میگفت مردم
قضات خوبی نيستند ولی میتوانند قضات خوب را انتخاب بکنند .این در مردم هست .ولی براي اینکه
شما هم مردم را باال بکشيد نباید سطح خودتان را پایين بياورید .باید در باالترین سطح صحبت بکنيد
او به مردم خواهد رسيد .هر کس به فراخور خودش که فهميده میرساند به مردم.
 صداي آلمان ـ شما فکر نمیکنيد که با بازگشت به گذشته یک مقدار بیتوجهی به
مردم عادي ،به تودهها بود که در واقع این شکاف را ایجاد کرد و مردم حرف
روشنفکران را نمیفهميدند؟
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همایون ـ آنچه که شکاف ایجاد کرد ،حرف روشنفکران نبود بلکه سياستهاي اليتيست .به این معنا
که شما بجاي اینکه مثالً سينما را در سطح کشور گسترش بدهيد ،فستيوال فيلم درست میکردید.
خب بعد یک عده معينی از این فستيوال استفاده میکردند و مردم هفتهاي یکبار فيلمهاي خوب
تماشا میکردند .تمام شد و رفت .موسيقی توي مدارس نبود ولی فستيوال بسيار گرانقيمت بود و
اشتوک هاوزن را هم دعوت میکردند با پول زیاد و هيچکس هم هيچی نمیفهميد ازش .من هنوز
هم چيزي نمیفهمم ازش .آن سياستها بود که شکاف ایجاد میکرد .ما به روستاها باید پزشک
بفرستيم نه اینکه بهترین مرکز پزشکی جهان را در تهران داشته باشيم .اول آنجا را باید درست بکنيم
بعد به بهترین مرکز پزشکی هم خواهد رسيد .درجاهایی هم که بهترین مرکز پزشکی جهان را دارد،
اول رفتند پزشک محله تربيت کردند .اتفاقاً روشنفکران ایران خيلی عاميانه فکر میکردند .ممکن
است خيلی قلمبهسلمبه صحبت میکردند ولی سطح بسيار پایين بود .حاال خيلی بهتر شده .فوقالعاده.
من حقيقتاً تعجب میکنم از کارهایی که ایرانيان در داخل ایران میکنند .بهقدري پيش رفتهاند و باال
آمدهاند .بقيه مردم چشمشان به این افراد است.
 صداي آلمان ـ اخيراً شما در یکی از نشریات برونمرزي نوشته بودید که قصد ما
مبارزه با مذهب و خرافات نيست .ما میخواهيم دین را از سياست جدا کنيم .درحالیکه
در همين کتاب تجدد میگویيد که مردم ما باید دریابند که با منطق زیارت و نذرونياز و
کتاب دعا و شهادت ،روزگارشان همين است .اگر قصدي براي مبارزه با خرافات ندارید،
چطور میشود این جدایی دین از سياست را تفهيم کرد؟
همایون ـ شاید بد نوشتم .منظورم این نيست که ما بد بگویيم به مذهب .ما با بدگویی و حمله مستقيم
نمیتوانيم این کار را بکنيم .ولی روشن کردن مطلب حمله نيست ،بدگویی نيست .ما وقتی به مردم
بگویيم نگاه کنيد هر چه نامه بنویسيد به امامزاده ،ادارهاي که جواب شما را نمیدهد ،جواب نخواهد
داد .چون یک آخوندي شکایت کرده بود که اگر این ادارات کارشان را درست انجام بدهند ،مردم
اینقدر به امامزاده نامه نمینویسند .وحشتناک است وضع ایران .یعنی مردم از درماندگی به همهچيز
متوسل میشوند .به چاه هم متوسل شدهاند .این را میشود به مردم فهماند .ولی اینکه برمیدارند
فحش میدهند و ...منظورم این کار درست نيست .منظورم این بوده است که ما با حمله و بدزبانی
نمیتوانيم این کار را انجام بدهيم.
 صداي آلمان ـ شما در همين کتاب میگویيد :ما مشکل کوتاهمدت و درازمدت نداریم.
کوتاهمدت ما همان درازمدت است .ولی فکر میکنم که وظيفه هر سياستمداري این
است که در کوتاهمدت هم یک کارهایی بکند .شما اگر قرار باشد در کوتاهمدت یک
کاري انجام بدهيد ،چکار خواهيد کرد؟
همایون ـ اینکه عرض کردم کوتاهمدت و درازمدت نداریم ،براي این اسـت که همه کوتاهمدتهاي ما
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ناشی از آن درازمدتها است .از آن مشکالت درازمدت است .وقتی اساس یک جامعه خراب است
دیگر اداره جواب مراجعهکننده را هم نمیدهد و اربابرجوع باید به امامزاده مراجعه کند .اینها همه به
هم وصل میشود .ازاینجهت نوشتم که کوتاهمدت و درازمدت نداریم .به همه باید بپردازیم .ولی هر
موقع ،آن کاري که الزم است باید همان موقع کرد .اآلن موقعی است که سياست ایران را اصالح
بکنيم .چون تا این وضع هست ،جلوي هر پيشرفتی گرفته خواهد شد .ولی براي اینکه سياست ایران
را درست بکنيم باید فرهنگ ایران را عوض بکنيم .بعد میبينيد که همهاش باهم ارتباط پيدا میکند.
براي اینکه فرهنگ ایران را عوض بکنيم ،باید گفتمان تغيير بکند .باید به آن نقطههاي ضعف اشاره
کرد و مردم را روشن کرد .اول روشنفکران را باید از این استيالي مذهب بر قدرت تفکر با عمل
سياسی آزاد کرد .این بدترین چيز است که روشنترین روشنفکران ما وقتی شروع میکنند به
اندیشيدن درباره ایران ،یک چشمش هميشه بهطرف مذهب است .یک چشمش بهطرف توده مذهبی
مردم است .این توده مذهبی مردم را فراموش کنيد .نيست همچين چيزي .توده مذهبی مردم به
موقعاش ،بارها در همين تاریخ ایران آخوند را از ده بيرون کرده ،زمين را تقسيم کرده بين آخوندها،
آخوند را دوباره آورده .این توده همه کار را درست میتواند انجام بدهد .ما این را مجبور میکنيم
بهگزینش بد .براي اینکه خيال میکنيم این توده نمیفهمد و نمیداند .نه اینطور نيست .توده مردم
شعور دارند ،منافع خودشان را میشناسند ،میدانند کی درست میگوید کی دروغ میگوید ،منتها باید
شرایطی فراهم کرد که بتوانند آزادانه انتخاب بکنند.
 صداي آلمان ـ شما میگویيد در ایران درست هنگامیکه اقتصاد از زمين کنده شد،
فرهنگ ما را بر زمين زد .این همان فرهنگی نيست که چندین هزار سال است ما را بر
زمين استوار نگهداشته؟
همایون ـ خير ،فرهنگ وقتی شما میگویيد ،یک طيف وسيع ایدهها و رسمها و آئينها و اعتقادات و
عادتهاي ذهنی است .شما وقتی فرهنگ ایرانی میگویيد ،باید بگویيد منظورتان چيست .این
فرهنگی که من میگویم ما را به زمين زد ،این فرهنگ اسالم سياسی است .اسالم رادیکال است که
از شگفتیهاي روزگار مارکسيستها را هم زیر دامن خودش آورد .آتئيستها را هم زیر دامن خودش
آورد .این ما را زمين زد .ولی فرهنگ ایرانی فقط مذهب نيست .فقط آخوند نيست .مذهبی که ما داریم
فولکلور مذهبی است .این دین نيست حقيقتاً .وقتی شما ده هزار تا امامزاده در مملکت دارید که همه
صاحب معجزهاند ،این دین نيست و هيچ جاي دین ربطی به این حرفها ندارد .آن فولکلور مذهبی ما
را به زمين زد .و این فولکلور مذهبی گوشه فاسد فرهنگ ما است .فرهنگ ایرانی خيلی فرهنگ
وسيعی است و خيلی چيزهاي خوب دارد .من اتفاقاً جزو کسانی هستم که خيلی رگههاي امروزي در
تاریخ و فرهنگ خودمان پيداکردهاند .که اسباب شگفتی است و حقيقتاً ما یکی از آغازکنندگان اندیشه
ليبرال هستيم در دنيا .اصالً فکر نمیکردم که ایران سنت ليبرال داشته باشد .اولين ملتی که یک پایه
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سنت ليبرال را گذاشته است ایرانیها هستند براي اینکه مسئوليت فرد را شناخته .تنها ملتی که در آن
زمان فرد انسانی نه فقط مسئول خودش است بلکه مسئول جهان و هستی و همه چيست ،ایرانیها
هستند .خب ،وقتی شما مسئوليت را قبول میکنيد ،انسان را مسئول جهان هستی میدانيد ناگزیر هم
باید حقی برایش قائل بشوید .و قائل شده بودند .این گل نوشتههاي تخت جمشيد که تازه دارند
ترجمه میکنند ،متأسفانه دو سه هزار تا بيشتر ترجمه نشده ،درحالیکه سی هزار تا است ،خب نشان
میدهد که چقدر آزادمنشانه رفتار میکردند با مردم .هيچکس برده نبود ،حقوق میدادند به کارگرها،
به زنهاي باردار چهار ماه پيش و چهار ماه بعد حقوق میدادند ،خانمها رئيس بودند ،صاحبکار بودند،
یک همچين تمدنی بوده .در نتيجه ما از آغازکنندگان سنت ليبرال هستيم .خب یونانیها هم
آزادياش را آوردند .این است که خيلی چيزهاي درخشانی هست در فرهنگ ما .بله ،آنچه ما را در
سال  1357زمين زد فرهنگ و آن فولکلور مذهبی بود که بخشی از فرهنگ ما است.
 صداي آلمان ـ شنيدهایم شما به شعر عالقه زیادي دارید .شما در این حال و هواي 80
سالگی چه شعري را زمزمه میکنيد؟
همایون ـ چندین شعر دارم این روزها میخوانم.
 صداي آلمان ـ به خيام هم مثلاینکه خيلی عالقه دارید.
همایون ـ بله ولی از همه بيشتر به فردوسی .یک شعري هست راجع به فریدون .حاال چرا فریدون؟
این روزها یک مقالهاي نوشتم و فریدون را در آنجا آوردهام .بعد فریدون که آمد ،آن بيت فردوسی هم
آمد
جهان را چو باران به بایستگی
یعنی همانقدر که باران براي جهان الزم است
روان را چو دانش به شایستگی
یعنی همانطور که دانش شایسته روان است ...این شعر همينطور میگردد در ذهن من
اصالً چطور ممکن است انسانی یک همچين چيزي به عقلش برسد.
 صداي آلمان ـ شنيدم موسيقی کالسيک هم خيلی دوست دارید .همينطور است؟ اگر
قرار باشد از سه سمفونی بتهون ،شادي ،قهرمانی یا سرنوشت یکی را به آن گوش
بدهيد اآلن ،کدام را بيشتر دوست دارید؟
همایون ـ من اول با ریمسکی کورساکف و چایکوفسکی شروع کردم و به بتهوون رسيدم .باخ و
موتسارت را بعداً کشف کردم .یک شصت سالی است در یوهانس برامز گيرکردهام .من خيلی برامز را
دوست دارم .و هر چهارتا شاهکارهایی است که هيچکدام نمیتوانند بر دیگري ترجيح بدهم .البته مالر
و سيبليوس هم یک مقداري دنبال کار برامز را گرفتهاند .خالصه اگر الزم باشد که بتهون را انتخاب
بکنيم ،با اینکه سمفونی نهماش خيلی جهانگير است ،ولی آن سومی ،آن اروئيکا به نظرم خيلی خيلی
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کار درخشانی است چون کار انقالبی هم بود .موزیک را عوض کرد .نه از آن سرنوشت زیاد خوشم
نمیآید.
صداي آلمان ـ الهه خوشنام
 29سپتامبر 2008

بخش  2ـ پيکار با رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران

خاورمیانه در جنگ و صلح
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،یک نوشتاري از شما چاپشده است زیر عنوان
«خاورميانه در جنگ و صلح» .در ابتداي مقاله میخوانيم که نخستين جنگ الکترونيک
تاریخ نظامی در گردبادي از حرکتهاي برقآسایی هماهنگ و بیامان ،رژیم صدام
حسين را درهم شکست .ماشينی که بر سه دهه ترور و کنترل توتاليتر بر منابع و مردم
عراق ساختهشده بود عمالً این ماشين در سه هفته فروریخت و براي درهم نوردیدن
آن سه لشگر آمریکائی و انگليسی بس بود .جناب همایون ،در اینجا فکر میکنم
سخنتان ناظر بر این است که چه اندازه حکومتهاي توتاليتر پوسيده و فروریختنیاند.
همایون ـ همه شان خير متأسفانه .ولی موضوع این است که تکنولوژي جنگ اگر در دست یک
رهبري مصمم قرار داشته باشند ـ البته تکنولوژي نه به این درجه ولی در دست امثال کلينتون هم بود
ـ ولی اگر یک رهبري مصمم باشد از این تکنولوژي جنگ چه نتایجی میشود گرفت .یعنی عراقی که
به هر حال  25ـ  30سال حکومت کرده بود و همهچيز در اختيارش بود و آنهمه پيشبينیها میشد
دربارهاش ،که بله عراق گورستان سربازان آمریکایی میشود؛ ویتنام میشود؛ و ...به این ترتيب از بين
رفت  .منظور من از این عبارتی که اشاره فرمودید ،بيشتر این بود که به این کسانی که در ماههاي
پيش از آغاز جنگ آن پيشبينیها را میکردند و آن نتایج را میگرفتند و آن سروصداها را راه
میانداختند یادآوري بکنم که در نتایجی که در پيشداوريهایشان میگيرند تند نروند .انسان باید
واقعيات جهانی را که پيوسته دارد دگرگون میشود آشنا باشد و در نظر بگيرد و از روي احساسات و
سخن رسانهها و جنجالهاي تبليغاتی قضاوت نکند چون اگر بعد قضاوتهاي پيش از رویداد و پس از
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آن را مقایسه بکند باعث شرمندگیاش نشود .ولی آن نکتهاي را که شما فرمودید ،البته رژیمهاي
توتاليتر سرنگون کردنی هستند .متأسفانه هر چه میگذرد تکنيکهاي کنترل کاملتر میشود.
همانطور که تکنولوژي جنگ پيش میرود تکنيکهاي کنترل بر کشورها هم تکميل میشود و
ملتها در خيلی جاهاي جهان سوم خودشان بهتنهایی نمیتوانند به آزادي برسند .این یک مسئله
است که باز بهعنوان یک ناظر مسئول ،به کسانی که میخواهند کاري براي کشورشان انجام بدهند و
فقط دلخوش به این نيستند که سخنی بگویند که دیگران را خوش بياید یا مورد حمله نباشد ،ما باید
در نظر بگيریم .مردم عراق بههيچوجه خودشان توانایی سرنگون کردن رژیم صدام حسين را
نمیداشتند .اگر همينطور میگذشت و اگر صدام حسين اشتباهات بیشمار ،از جمله سه جنگ که بر
مردم عراق تحميل کرد مرتکب نمی شد ،تا پایان زندگی خودش و احتماالً تا پایان زندگی آن پسر
جانیاش ،میتوانست مردم عراق را بچاپد و بکشد و از بين ببرد و هيچکس هم هيچی نمیگفت و
دنيا هم نفت عراق را میخرید و او به زندگیاش ادامه میداد .منظورم این نيست که همه رژیمهاي
فاسد و توتاليتر را باید با نيروي خارجی و لشگرکشی از بين برد .منظورم این است که باید در مواردي
از عامل بيگانه استفاده کرد به سود آزادي ملتها .خوشبختانه در همه موارد کار به لشگرکشی
نمیکشد و نباید هم بکشد ولی در موارد معدودي که میکشد ،مثل افغانستان و عراق ،حقيقتاً هيچ
چاره دیگري نمیبود و این نکتهاي است که در نوشته خودم یک کمی روي آن اشاره کردهام.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،به پدیده دیگري توجه کردهاید در این نوشته و آن
انفجار هرجومرج در عراق است .گفتهاید که بیدرنگ پس از فروریزي صدام حسين
شادمانی سراسر عراق را فراگرفت اما این شادمانی در بسياري از عراقيان دیري نپایيد و
در بيشتري با احساسات ناموافق درآميخت و بعد گفتهاید که ،عراقيان پس از چهل و
پنج سال کودتاهاي نظامی و دیکتاتوري بعثی ،خود را آزادشده یافتند ولی آزادي در هر
جا بیفاصله با هرجومرج و چپاول در ابعاد باورنکردنی همراه شد .و سپس اشاره کردید
که بر آمریکائيان خرده گرفتهاند که همه قدرت انتلکتوئل خود را در سازمان دادن و
اجراي یک نقشه جنگی بهتآور که به گفته یک ناظر نظامی انگليسی سالها موضوع
پژوهش در دانشکدههاي نظامی خواهد بود گذاشتند و اندیشه کافی درباره رویدادهاي
پس از صدام نکردند .درباره انفجار هرجومرج در عراق.
همایون ـ این اتفاقی که در عراق افتاد ،نگاههاي گوناگون میشود به آن کرد .منظور من بيشتر اینجا
جلبتوجه همميهنانمان بود به سطح فرهنگی منطقهاي که در آن زندگی میکنيم و به تأثيراتی که
یک رژیم فاسد و سرکوبگر روي اخالق اجتماعی میبخشد و شيرازه جامعه را و آن خميرمایه و آن
مالط اخالقی جامعه را از ميان میبرد و کار به اینجاها میکشد .آنچه که در عراق رويداده است البته
از هر انتظار بدي درمیگذرد .انتظار هرجومرج و چپاول و ویران کردن در هر شورشی و انقالب
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بزرگی ،فروریزي ناگهانی یک رژیمی می رود .ولی موارد بسياري هم بوده است که چنين اتفاقاتی
نيفتاده است مثل سرنگون شدن رژیم پادشاهی در انقالب اسالمی که احتماالً یک خانه هم چپاول
نشد در سراسر ایران و یا موارد بسيار کم بود که اصالً کسی به یادش نيست ،یا در اروپاي شرقی تمام
این نظامهاي توتاليتر فروریختند و اتفاقی نيفتاد .در عراق ما با یک درجهاي از وحشيگري روبرو
هستيم که هيچ مانندي نشان نمیشود داد .مثالً ریختن به بيمارستانها و ویران کردن بيمارستانها و
کشيدن تجهيزات پزشکی ،مثالً ماشينی که به قلب یک بيمار وصل است ،یا دیاليزي یا هر چه ،این
چپاول کردن و مردم را به مرگ رها کردن ،هرگز سابقه نداشت و در تصور کسی هم نمیتوانست
بگنجد .یا مدارس عراق ،اآلن بيشتر این مدارس را مردم ریختهاند و خراب کردهاند .حاال مدارسی که
بچههاي خودشان در آنجا درس میخواندند یا باید درس بخوانند .و موزه عراق .باور نمیشد که مردم
بریزند به موزهها و ميراث تاریخ  5هزار سال تمدن را به این صورت از ميان ببرند.
ما باید این را در نظر بگيریم که خب ،یک چنين اتفاقاتی پس از یک رژیم توتاليتر ،فروپاشیاش
ممکن است این وضع را بهوجود بياورد و از پيش باید به فکر چاره بود .ولی به همان اندازه اهميت
باید توجه بکنيم که چه اندازه عنصر اخالقی ،عنصر مسئوليت ،قبول مسئوليت در نظر گرفتن منافع
عموم در این فرهنگ خاورميانهاي غایب است .و اینقدر که اصرار میکنم ما ایرانیها باید خرج
خودمان را از خاورميانه جدا بکنيم و از عوالم خاورميانهاي بيرون بيایيم و سرنوشت خودمان را نبندیم
به این کشورها ،این فرهنگی که به این درجه سقوط کرده است و میتواند سقوط بکند ،از همينجا
است .من این موضوع را بهانهاي کردم براي تأکيد بيشتر بر اینکه چه چيزهایی در این فرهنگ
خاورميانهاي که متأسفانه پارهاي از آن را در همميهنان خودمان داریم و میبينيم ،نه به آن اندازه
خوشبختانه ،ولی به هر حال هست ،چقدر الزم است که ما از این عوالم بيرون بيایيم .این اشکاالت را
ببينيم در دیگران و خودمان و پند بگيریم و در خودمان تصحيح بکنيم و از بين ببریم .ایران متأسفانه
در منطقهاي قرارگرفته است که هر چه هم ما خوب باشيم ـ که البته آنقدرها هم خوب نيستيم و
اشکاالت زیاد داریم ـ در کنار این مردمان پایين خواهيم رفت و زندگی با آنها اگرچه تماس ما با
آنها کم است ،زندگی در آن فضا روي ما اثر بد خواهد بخشيد .خاورميانه یک منطقه جغرافيایی
نيست .هيچکس تعریف درستی از خاورميانه ندارد .مرزهایش معلوم نيست ولی یک فضاي فرهنگی،
یک حالت ذهنی و یک روحيهاي است که ما نمونه زنندهاش را در عراق دیدیم .نکته تأسفآورتر این
است که ،مردم این کار را کردهاند .ریختهاند در بيمارستان ،در دبستان ،در دبيرستان ،و این
وحشيگريها را کردهاند .ميزها و کتابخانهها را از بين بردهاند ،حاال ادارات دولتی را آدم میگوید که
کينه داشتند به حکومت ،ولی انسان به بيمارستان حمله نمیکند و این مردم این کار را کردهاند ،هم
خودشان ،هم تمام کشورهاي عربی ،هم همصدایانشان در ميان پویشگران صدام حسين و بنالدن در
روشنفکران ایرانی ،اینها ذرهاي روي مسئوليت خود مردم عراق درنگ نمیکنند .هر چه میگویند،
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حمله به آمریکا است؛ بله ،آمریکاییها کاري کردند که عراق دچار این بینظمی شد ،این چپاولها
مسئوليتش به دست مردم عراق نيست .که خودشان ریختند این کار را کردند ،به گردن آمریکا است
که جلوي هر بيمارستان یک تانک نگذاشت!
کجاي جهان ،کدام ارتشی رفته است جایی را گرفته است و پيشبينی کرده است که از هر بيمارستانی
باید با نيروهاي زرهی دفاع و نگهداري کرد؟! اما شما اصالً یک صدا در جهان عرب نشنيدید که
بگوید این مردم چه کار شرم آوري به سر خودشان آوردند .مسئوليت وجود ندارد .احساس شرم وجود
ندارد .همه کار میکنند ،تقصيرش را میاندازند به گردن دیگر و راحت میشوند .این روحيه
خاورميانهاي است .این روحيهاي است که ما میباید خودمان را از آن دور بکنيم و روي ادبی که لقمان
از بیادبان آموخت ،یاد بگيریم و دچار این روحيهها نباشيم .ما بسيار دیدهایم یا خواندهایم که بله،
آمریکایی ها رفتند وزارت نفت را نگهداري کردند ولی موزه را نگهداري نکردند! خب ،آمریکایی ناچار
است یک دو سه سالی این کشور را اداره بکند .بدون پول نفت چگونه میشود عراق را اداره کرد؟ فردا
مردم از گرسنگی میميرند خواهند گفت از نفت ما نگهداري نکردند از فالن بيمارستان نگهداري
کردند .آنوقت معلوم نيست چهها خواهند گفت .ولی اینها اصالً مسئلهاي نيست .مسئله این است که
در جنگ هزار جنایت اتفاق میافتد و در جنگ چيزي قابل پيشبينی نيست .یک ضربالمثلی است در
ميان نظامیها که میگویند ،در جنگ ،نخستين تلفات نقشه جنگی است .در اولين برخورد نظامی این
نقشه جنگی تلف میشود براي اینکه هزاران امر پيشبينی نشده روي میدهد .اما این جنگ به خاطر
انعطافپذیرياش بسيار قابل مالحظه بود و از عهده اتفاقات غيرقابل پيشبينی بهخوبی برآمد .اما
جنگ چيزي نيست که بشود پيامدهایش را پيشبينی کرد .ولی در دنياي عرب حداکثر اتفاقی که افتاد
از نظر هشدار دادن و عبرت گرفتن ،یک صداي روزنامهنگار بوده که من شنيدم که گفته است ما
قربانی دروغ هستيم و دائماً به خودمان دروغ میگویيم و از صدام حسين و وزیر اطالعاتش نام برده
است ،همين .اما یک کلمه من نشنيدم که اظهار شرمساري بکنند که ما ریختيم این کارها را کردیم یا
عراقیها ریختند این کارها را کردند .همه را میاندازند تقصير آمریکا .ضمناً به دوستانی که  24سال
است لفظ توطئه از زبانشان نمیافتد ،البته  22سال است چون این دوستان در اوایل طرفدار انقالب
هم بودند ،ولی بعد گفتند توطئه بوده .حاال سوريها مثل این دوستان بالفاصله گفتند بله سقوط صدام
حسين توطئه بوده است واال رژیم عراق به این زودي سقوط نمیکرد .فرار از واقعيات و روي آوردن
به افسانه .این نکتهاي که روي آن تکيه کردهام بيشتر از نظر هشدار دادن به مردم خودمان بود که
بهجاي اینکه در هر موقعيت ناپسندي که براي ملت ما پيش میآید ،بهجاي اینکه به دنبال انداختن
مسئوليت به گردن دیگران باشيم ،مانند عراقیها و سوريها ،اول مسئوليت خودمان را بشناسيم ببينيم
آیا ما درست رفتار کردهایم؟ حاال دیگران مسئوليتشان هر چه .ولی ما مسئوليتی در مقابل خودمان و
دیگران داریم یا خير؟ این اولين شرط رها شدن از این مرداب خاورميانهاي است که ما را گرفته است
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و اميدوارم مردم ما خودشان را از این خالص بکنند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،این دید شما درباره خاورميانه در چند جاي دیگر نوشتار
شما بارز است .درجایی میگویيد که :خاورميانه مردابی است و سپس اضافه میکنيد
که ،رشد عنان گسسته جمعيت ،فشار بر منابع کاهنده آب و خاک؛ نظام آموزشی
ميانتهی ،فرهنگی که موتورش تبليغات سياسی و مذهبی است و هرگونه آفرینندگی را
پس میزند؛ اینها جامعههاي عربی را بيمار کرده است و افزودهاید که ،جامعههاي
عربی تقریباً از دم ،ناخویشکارند؛ درست کار نمیکنند و آنگاه گفتهاید که ،درد اصلی
این جامعهها مذهبزدگی است و دوپارگی تا ژرفاي جامعهها رفته است و زیستن در
دروغ و فساد را مزمن کرده است .نقدهاي بسيار تند و گزندهاي از جامعههاي عربی
آقاي همایون!
همایون ـ براي اینکه هر جا ما نشستيم و هر چه خواندیم دیدیم که گفتند آمریکاییها حق ندارند
بروند به عراق و مداخله بکنند و عراق را میبایست به حال خودش گذاشت و این کشورها را نباید
درشان دخالت کرد .اینها خودشان و مردم خودشان باالخره یک فکري خواهند کرد .ولی در
خاورميانه ما با یک موقعيتی روبرو هستيم با یک ساخت اجتماعی ،با یک روحيهاي ،با یک عادات
ذهنی که نمی گذارد این را به حال خودش رها بکنيم .من چند مثال در این مقاله زدهام .در دنياي پس
از جنگ ایتاليا و حبشه که در سال  1934ـ  35روي داد ،در آن جنگ موسولينی مردم و سربازهاي
حبشی را به گازهاي سمی بست و توانست شکست بدهد حبشیها را .چون حبشیها را یکبار دیگر
در پایان قرن نوزدهم شکست داده بودند .و از آن به بعد فقط سه بار در دنيا گازهاي سمی در جنگ یا
موقعيتهاي جنگی به کار رفته است .هر سه بار را عربها بر ضد خاورميانه یا مردم افریقاي مسلمان
بکار بردند .در یمن در دهه  60عبدالناصر مردمان و سربازان یمن را در آن جبهه یمن به گاز سمی
بست .ده سال بعد ليبی در چاد لشگر کشيد و میخواست بخشی از چاد را که منابع مختصر زیرزمينی
دارد به خاک خودش ضميمه بکند و در آنجا گازهاي سمی بکار برد ،و سرانجام صدام حسين که بر
ضد ایران و بر ضد مردم خودش بارها و بارها گازهاي سمی را در مقياسهاي خيلی بزرگ بکار برد.
خب این منطقهاي است که ما میبينيم اگر به حال خودش رها بشود ،دائماً بدتر میشود .این تحول
طبيعی که در جامعههاي عربی از آن صحبت میکنند ،معنایش هر چه فروتر رفتن در روحيهها و
اوضاع و احوالی است که این منطقه خاورميانه عربی را خطرناکترین ،و بعد از آفریقا ،واپس
ماندهترین منطقه جهان کرده و نگهداشته است .براي اینکه آن سيستم آموزشی و تبليغاتی که همه
هم زیر نظر دولت پرورندۀ ایدئولوژي خونآشامی و نفرت هستند ،این ریاکاري که به نام همبستگی
عربی هيچ اشکالی در جامعهها نمیبيند و همه تقصيرها را به گردن دیگران میاندازد ،این مردابی که
خاورميانه را تشکيل میدهد و در آن هيچچيزي مگر به بدي دگرگون نمیشود ،سياستی که جامعه را
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نگه میدارد و عقبماندگی براي اینکه یک گروه کوچک و موروثی آنچنان صاحب امتيازات بمانند ،و
طوري کرده است که جایگزین احتمالیاش از خودش بهمراتب خطرناکتر و خونریزتر است و
عقبماندهتر است ،این جامعههاي عربی را از دم ناخویشکار کرده است .و هيچ جاي این جامعهها
درست کار نمیکند .من یک مقایسه کردهام این توده عظيم انسانی (خاورميانه عربی) را ( 22کشور) با
نزدیک  280ميليون جمعيت با اسپانيا که  30ـ  40ميليون جمعيت دارد و یک کشور متوسط اروپایی
است .توليد ناخالص این  280ميليون تن با آنهمه نفت ،با آنهمه گاز و درآمدهاي سرشار ،بهپاي
اسپانيا بهزحمت میرسد .و این آماري که من میگویم ،اینها را یک گروه روشنفکر عرب در سازمان
ملل متحد تهيه کردهاند .در یک روز اسپانيا معادل یک سال همه کشورهاي عربی رويهم کتاب بدرد
خور چاپ میشود .کتابهایی که در کشورهاي عربی چاپ میشوند حقيقتاً نام کتاب بر آنها
نمیتوان گذاشت .پر از دروغ و فحش و مزخرفات هستند .اینقدر این جامعهها عقب هستند و
جامعههایی هستند مذهبزده .شما به سخنان روزانه عربها گوش بکنيد ،از ده تا کلمه دو تا سه
تایش الحمداهلل و ماشاءاهلل و انشاءاهلل و این حرفها است .همهاش صحبت از حواله دادن به سرنوشت
و تقدیر الهی است .یک مشت انسان بدبخت روي ثروتمندترین مناطق جهان ،در این بيچارگی فقط
جمعيت خودشان را زیاد میکنند و هيچچيز دیگر .هيچ پيشرفت دیگري جز در افزایش جمعيت
نتوانستهاند بکنند .این جهان خاورميانهاي است که ما باید سعی بکنيم خودمان را پاک بکنيم از این
فرهنگ و شيوه تفکر.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،در یکی از نخستين سالهاي  1340در روزنامه
اطالعات زمانی که در آنجا شما هر روز تفسير مینوشتيد ،در باب عراق تفسيري از
شما خواندم که در آن آمده بود که عراق نمایشگاهی از نژادها .این تنها جملهاي است
که از آن مقاله به یادم هست .منظور شما این بود که نمیتوان چندان به ترکيب
ارگانيک این جمعيت دل بست .اکنون در مقالهتان اشاره کردید که اکنون در عراق سه
گروه شيعياناند که اکنون بر سر قدرت در مبارزه با یکدیگر نيز با سُنّيان و کردان و با
آمریکایيان درگيرند و مانند همه بنيادگرایان بيش از منطق برنده ،به کارد برنده عقيده
دارند و دست جمهوري اسالمی در جنایاتی که تا همينجا کردهاند احتماالً در کار بوده
است و میتواند به بيش از اینها بکشد .و اگر فردا نيروهاي خارجی از عراق بيرون
بروند یکی از حمامهاي خونی که عراق بارها در آن شسته شده است در انتظار این
کشور خواهد بود و بهاحتمال زیاد یکی از بسياري.
همایون ـ بحث بر سر اینکه آمریکاییها و انگليسیها چقدر باید در آنجا بمانند و اینکه هر چه زودتر
باید خارج بشوند و همان فردا باید بروند ،و عراق باید دموکراسی بشود ...تمام این صحبتها را ما
میشنویم .ولی واقعيت عراق این است که اوالً همان نمایشگاه است .عراق مرکب است از یک
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ترکيبی به زور با فشار و به ميل انگلستان تشکيلشده است و از عمرش هم بيش از  80سال احتماالً
نمیگذرد و کردها هستند ،شيعيان هستند ،سنّیها هستند ،عربها هستند ،و اینها باهم نساختند و
هيچوقت خوب باهم زندگی نکردند .رژیمهاي گوناگون عراق آمدهاند و رفتهاند و از اختالفات اینها
هم بهرهبرداري کردهاند و آنها را به جان هم انداختهاند .در همه تاریخ عراق هم یک اقليت سُنّی بر
این کشور حکومت کرده است.
امروز اگر آمریکاییها و انگليسیها بروند خب دیگر رژیم صدام حسين نيست که با کشتار و با زندان و
با زنده به گور کردن مردم ،با بریدن دست و پا و زبان و گوش ،آنقدر در عراق جوان هست که یا
گوششان را از دست دادهاند یا زبانشان بریده است که وحشتناک است ،با این ترتيب بتوانند کشور را
یکپارچه نگهدارند .در نتيجه میریزند به سر یکدیگر و آن حمام خون راه خواهد افتاد و همدیگر را
آنقدر خواهند کشت تا دوباره یک دیکتاتوري دیگري برقرار بشود یا اینکه عراق از هم بپاشد و
عناصر مختلف جمعيت به نبرد مسلحانه بپردازند و به همسایگان هم لشگرکشی بکنند و یک
سناریوي دوزخی در آنجا اجرا بشود .راهی که براي عراق بهطور معقول میشود فکر کرد ،خارج از
اینکه افراد معينی دوست داشته باشند خوشنام باشد و سياسی درستکار باشد ،ما با اینها کاري نداریم.
راه عملی این است که در عراق یک نظام فدرال ،حکومتهاي محلی نيرومند ،در یک دموکراسیاي
که بهتدریج و در یک فضاي دمکراتيزه شده و عراق را از همين امروز میشود دموکراتيزه کرد .در
سطح شهر ،در مناطق که حکومتهایی از خود مردم ،یا قبایل ،معتمدین محل ،اشخاص خوشنام
منطقه به انتخاب مردم ،حاال به هر صورتی که ممکن باشد ،روي کار آورد و عناصر مختلف باهم جمع
بشوند و یک حکومتی در آن کشور بهتدریج بهوجود بياورند و امنيت این حکومت در دست نيروهاي
خارجی باشد و اگر اسلحه در دست هر گروهی بيفتد ،فرقی نمیکند ،دیگران را سعی خواهد کرد از
بين ببرد ،تا بهتدریج نظام دموکراتيک در کشور ریشه بگيرد در همين مدت هم الزم نيست که
نيروهاي انگليسی و آمریکایی همهکاره باشند .ولی موضوع این است که نمیشود انتظار داشت که در
غياب یک دیکتاتوري خونآشام مثل صدام حسين ،عراق در عرض شش ماه ،یک سال ،تبدیل به یک
دموکراسی بشود و عناصر مختلف جمعيتش بهراحتی همزیستی کنند ،متأسفانه این نياز به مداخله
خارجی دارد .باز میگویم ،منظور این نيست که در هر موقعيت مشابهی ،هر جا که دیکتاتور بود ،ما
باید اميدوار باشيم و آرزو بکنيم که یک نيروي خارجی بياید و آنها را آزاد بکند .نه ،بههيچوجه
اینطور نيست .اتفاقاً اگر یکی دو رژیم به این صورت سرنگون بشوند چنانکه در جنگ عراق و
افغانستان شدند ،تأثير مثبتی خواهد بخشيد به کشورهاي دیگري که دچار چنين دیکتاتوريهایی
هستند و به مردم دلگرمی خواهد داد و یک فشار دیپلماتيک و اقتصادي و تبليغاتی خارجی هم
میتواند کمک بکند و وضع آنها را عوض بکند .ولی همه اینها مستلزم این است که ما موقعيتها را
آنچنان که هستند بينيم و روي تبليغات و روي وجاهت ملی چيزي بگویيم که هيچکس حمله نکند،
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قضاوت نکنيم .مسئله مهمتر از همه که این مقاله زیر تأثير آن گذاشته شد ،این بود که ما به
موقعيتهایی که به یک صورتی به ما مربوط میشود ،از نظرگاه یک ایرانی به آن نگاه بکنيم .ما الزم
نيست از نظرگاه روسی ،فرانسوي یا آمریکایی یا عرب یا خاورميانهاي نگاه کنيم .خاورميانه وقتی
میگویم بدون احساس ناراحتی .از این نظرگاهها نگاه نکنيم .از یک نظرگاه ایرانی نگاه بکنيم .نظرگاه
ایرانی متوجه این است که چگونه ما از موقعيتهایی که پيرامونمان هست و اتفاقاتی که در پيرامون
ما میافتد ،به سود ملت ایران بهرهبرداري بکنيم .آنچه که در عراق رويداده است ،چنانکه در
افغانستان روي داد ،از این نظرگاه ایرانی به سود مبارزات مردم ایران بوده است .دست مردم ایران را
در برابر جمهوري اسالمی نيرومندتر کرده است و میتواند نيرومندتر بکند به شرطی که ما بتوانيم از
آن استفاده بکنيم و شایستگی استفاده از آن را داشته باشيم .به هر حال ،از لحاظ خود مردم عراق مثل
مردم افغانستان ،وضع امروز بهمراتب بهتر است از آنچه که در گذشته بود.
 حسين مهري ـ در پایان تحليلتان نوشتهاید :براي مردم ایران فرصتی پيشآمده است
که مبارزه با رژیمی را که هر چه بکند به زیان اوست شدت ببخشند .حکومت اسالمی
اگر به آمریکائيان امتيازاتی را که میخواهند بدهد شکست خواهد خورد و اگر ندهد به
خطر خواهد افتاد .در هر دو صورت بحران درونی رژیم سختتر خواهد شد و اینها
همه به سود مبارزه مردم است .و سرانجام جناب آقاي همایون ،این تحليل شما با
اشارتی به یک کنسرت موسيقایی ختم شده است .بفرمائيد که دليلش چيست؟
همایون ـ این یک تجربه شخصی بود .من بعد از اینکه یک ماهی چشم و گوش من به اخبار دنيا
دوخته بود و خبرهاي جنگ را دنبال میکردم ،کمکم رسيدم به مناظر کربال و نجف و تظاهرات مردم
در بغداد و جاهاي دیگر و مناظري که دیدم حقيقتاً دلم را به هم برآورد و اصالً بهقدري دیگر از حدود
خارج بود ،بهقدري خاورميانهاي بود که دلزده شدم و گاه از آن حيطه خبري بيرون میزدم و با کمک
این دستگاه کنترل از دور تلویزیون که چقدر چيز خطرناکی است و وقتگير و شاید تا حدي کار را
آسان میکند ،گاهی گریزي میزدم به یک برنامه پهلویی که نامش  arteاست در فرانسه و آلمان
نشان میدهند و برنامههاي فرهنگی خيلی خوب دارد ،و در یکی از این روزها که از نجف و کربال
گریختم و به آن  arteپناه بردم ،رسيدم به یک کنسرتی .یک ارکستر سنفونيکی هست به نام ارکستر
جوانان گوستاو ماهلر .و این ارکستر جوانان گوستاو ماهلر از نوازندگان جوان اروپایی از کشورهاي
گوناگون تشکيلشده است و رهبران مختلف میآیند و این ارکستر را رهبري میکنند .آن بار پير بولز
یک آهنگساز اولترا مدرن فرانسه است و آوانگارد فرانسوي است و من با کارهایش آشنا هستم و
اولبار هم در سال  67بود که در لندن به کنسرتش رفتم ،او رهبري میکرد .من از موسيقی خود بولز
زیاد خوشم نمیآید ولی قطعهاي که میزد در یک شهر آلمانیزبان ،و این کنسرت بينالمللی و آن
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
میشود .و خب من دیدم که فضاي ما و دنياي ما متأسفانه هنوز دنياي همان مناظري است که من در
کربال و نجف و بغداد و آنجاها دیدم و این دنيا که با فاصله دو ثانيه از این ایستگاه تلویزیون به آن
ایستگاه تلویزیون منتقل شد ،دنيایی است که میتواند دنياي ما باشد .و طبيعی است که یکلحظه این
آرزو در من پيدا شد که کاش دنياي ما این بشود .ما از آن دنيا خودمان را بيرون بکشيم و بيرون
بياوریم و وارد این دنيا بشویم .و یکچيز غيرممکنی هم نيست .حقيقتاً همينطور که من در یک
مقایسه چند لحظهاي این دو تا دنيا را باهم نگاه کردم و کمتر کسی است که در عقل سليم خودش
بتواند آن اولی را ترجيح بدهد ،خب ملت ما هم درست نگاه بکند به موقعيت خودش ،و درست نگاه
کند به آنچه که در جهان میگذرد ،بهراحتی میتواند اولویتهایش را جابجا بکند و سليقههایش را
جابجا بکند .ما در یک ابتذال دلبهمزن داریم زندگی میکنيم در آن منطقه و در کشور خودمان و
جزئی از جهانی هستيم که این اتفاقات روزي صدبار در آن روي میدهد .در چنين سطحی باور
نمیشد که این جوانها ...خيلی باید کار بکنند که عضو چنين ارکستري بشوند و یک کسی مثل به
ولز بياید و اینها را رهبري بکند .و این قطعاتی که اینها اجرا میکنند اینها چيزهایی نيست که یک
آهنگساز در نصف روز بنویسد و بدهد به یک نفر بياید بخواند و معروف بشود .اینها سالها کار
میکنند روي این قطعات .و یک دنيا دانش و تجربه و احساس و حساسيت و بينش در اینها وارد
میشود .خب این میتواند دنياي ما باشد .این آرزویی بود که دیدم به این نوشته میخورد .یک
نوشتهاي بود در ستایش گریز از جهان خاورميانهاي به بهانه عراق و چه پایانی مناسبتتر براي این
نوشته از آن اجراي بسيار بسيار دلانگيز آن روز.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،از شما بسيار سپاسگزارم.
رادیو صداي ایران ـ حسين مُهري
می 2003

موج تظاهرات و برآمدن یک جامعه و فرهنگ سیاسی تازه
 نيمروز ـ حوادث چند شب گذشته تهران و تعدادي از شهرهاي دیگر کشورمان و
سرایت مبارزات و مقاومتهاي دانشجوئی به ميان مردم ،پرسشهاي بیشماري را در
چگونگی روند حوادث آینده پيش آورده است .این حوادث هيچ تردیدي باقی نگذاشت
که کوچکترین اعتراضات صنفی هم به یک حرکت وسيع سياسی عليه حکومت
اسالمی بدل میشود .اما ابراز نگرانیهاي عميق از امکان سرکوب و پرداخت هزینه
سنگين بهویژه از صف دانشجویان و جوانان بدون آنکه مبارزات این مقطع به نتيجه و
دستاورد قابللمس سياسی ختم شود ،قابلچشمپوشی نيست .برآورده شدن چه درجهاي
از انتظارات و مطالبات سياسی میتواند مردم را به نتيجه دهی مبارزات این مرحلهشان
کماکان اميدوار نگاه دارد؟
همایون ـ اگر جنبش مردمی به رهبري دانشجویان گسترش یابد هيچچيز کمتر از سرنگونی رژیم
اسالمی آنان را خرسند نخواهد کرد .این تظاهرات چنانکه میفرمایيد صنفی و براي اعتراضهاي
جزئی نيست؛ فریاد خشم مردمی است که دارند به پایان تحملشان میرسند .امکان سرکوب
گستردهتر هست و هزینه سنگين انسانی نيز درکار خواهد بود ولی مردمی که در زیر این رژیم هر روز
هزینههاي سنگينتري میپردازند ممکن است آماده پرداخت آن باشند ،چنانکه در دو دهه گذشته از
امریکاي جنوبی تا اروپاي خاوري شاهدش بودهایم.
 نيمروز ـ از سوي کسانی که دائم از داخل با رسانههاي گروهی خارج کشور تماس
میگيرند گفته میشود؛ این اعتراضات تا هژدهم تير ـ چهارمين سالگرد جنبش
دانشجوئی ـ ادامه خواهد داشت .این سخنان بازتاب وسيعی داشته است و مردم
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بسياري در ایران خود را آماده شرکت در تظاهرات اعتراضی  18تير میکنند .آیا فکر
میکنيد حاکمان اسالمی قادر به جلوگيري از برگزاري تظاهرات وسيع در این روز
خواهند شد؟
همایون ـ قدرت سرکوبگري رژیم و اراده آن را به ماندن برسر قدرت نمیباید دستکم گرفت ولی دو
عامل به زیان آنها کار میکند .نخست ،محدودیت آشکاري که در بکار بردن زور حداکثر دارند .آنها
حتا از نيروهاي انتظامی ،بيشتر براي تنگ کردن ميدان تظاهرات و نه حمله به تظاهرکنندگان استفاده
میکنند زیرا میدانند که دل نيروهاي انتظامی با مردم است و آنها در دفاع از رژیمی که منفور
اکثریتشان نيز هست تا حد معينی بيشتر نخواهد رفت .دوم ،مردم ایران در رویارویی خود با رژیم
جرات بيشتري یافتهاند .پشتيبانی صریح باالترین مقامات آمریکائی از جنبش مردمی ،عامل سازندهاي
در موقعيت کنونی است و هيچ کمروئی درباره آن لزومی ندارد .تبليغات مقامات جمهوري اسالمی
براي آمریکائی جلوه دادن تظاهراتی که تنها از پشتيبانی امریکا بهعنوان یک جنبش دمکراتيک
برخوردار است «پس آتش» میکند .مردم هرچه بيشتر از این بابت اطمينان یابند بر جسارتشان افزوده
خواهد شد .آن سخنگویان مخالفی که زیر تأثير تبليغات رژیم و هنوز در عوالم  28مرداد هستند نکته
را درنيافتهاند .مردم میدانند که منافع ملی امریکا در مورد جمهوري اسالمی با منافع ملی ایران همسو
شده است و هيچ اشکالی در آن نمیبينند .برعکس مانند آنچه در اروپاي خاوري روي داد ،پشتيبانی
امریکا میتواند قدرت اضافی الزم را به مردمی برهنه در برابر دستگاه گسترده سرکوبگري رژیم بدهد.
آنچه در این زمينه اهميت دارد نگهداشتن اطمينان مردم به این پشتيبانی است که ایرانيان در بيرون
میتوانند در آن مؤثر باشند .تردید نيست که هرچه مبارزه باالتر بگيرد پشتيبانی بيشتر خواهد شد.
 نيمروز ـ ضرورت یک رهبري باتجربه و قوي ،براي رسيدن به لحظه مورد نظر یعنی
 18تير و ادامه مقاومت تقریباً یکماهه و حفظ شور و حرارت و حمایت مردم را
نمیتوان ندید گرفت .بسياري از اعتراضکنندگان و مردمی که با دالوري از این
مبارزات دفاع میکنند ،از نبود رهبري یکپارچه گلهمندند و انتظار خود را از حمایت و
ارتباطات گستردهتر از سوي خارج مخفی نمیکنند.
همایون ـ این رهبري نيست که مبارزه را بهوجود میآورد .مبارزه رهبرانش را پرورش خواهد داد یا به
صحنه خواهد آورد .ما در ایران به یک شبکه رهبري در سطح گسترده محلی نيازمندیم که همراه
مبارزه دارد شکل میگيرد .در بيرون ما باید به آگاهیرسانی ،برقراري ارتباط درون و بيرون و در هر جا
ميان مبارزان ،و یک تالش پيگير روشنگري افکار عمومی و حکومتهاي دنياي آزاد بپردازیم و به
مبارزان درون کمکهاي مادي از منابع ایرانی برسانيم و در اینجا نيز یک شبکه رهبري محلی از همه
گرایشها الزم است که پا گرفتن آن را هم داریم میبينيم.
 نيمروز ـ نقش موفقيتآميز رسانههاي گروهی یعنی رادیو و تلویزیونهاي ایرانی مستقر

پيکار با رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران

153

در آمریکا در انتقال اخبار درگيريها ،مقاومتها و تشویق مردم به خارج شدن از خانهها
و حمایت از دانشجویان و در جلوگيري از سرکوب آنان به دست نيروهاي پليسی
حکومت ،دستگاه حکومتی و نهادهاي دانشجوئی وابسته به حکومت را به دستپاچگی
انداخته است .خود آنها مرتب بر «دخالت و تحریک» نيروهاي بيرون در ایجاد و
هدایت این مبارزات و ناآرامیها تکيه میکنند .آیا نقش نيروهاي خارج کشور در این
اعتراضات تنها بهصورت قواي پشتيبانی و وسيله ارتباطی است یا اینکه ،این نقش از
این بُعد فراتر میرود؟
همایون ـ چنانکه اشاره شد نقش بيرون اساساً پشتيبانی است و مبارزه اصلی طبعاً در ایران صورت
میگيرد .ولی این نقش بهویژه جنبه ارتباطی آن را نباید دستکم گرفت .بسياري مردم در ایران
میتوانند از آگاهیها و توصيههایی که از رسانههاي بيرون میرسد بهره بگيرند .با نيرومند شدن
جنبش اعتراضی ،مخالفان بيرون نيز دست گشادهتري در پيش بردن مبارزه در درون مییابند .در
همين کمتر از یک هفته صدها تن در ایران به شبکه پنهانی حزب مشروطه ایران در درون کشور
پيوستهاند.
 نيمروز ـ انجمن اسالمی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در بيانيه خود در مورد وقایع
اخير ،عملکرد دستگاههاي حکومتی از جمله تعطيل مطبوعات و رسانههاي داخلی را
مسئول اصلی این وقایع معرفی کردهاند .در این بيانيه با اشاره به تعطيل سراسري و
یکشبه روزنامهها و رسانههاي داخلی آمده است« :این امر خودبهخود اذهان
جستجوگر را معطوف به صداي رسانههایی میکند که اعتقادي به مفاهيم واالي قانون
اساسی ندارند .و نتيجه این میشود که تأثير آن را در این چند روزه میتوان به عينه
مشاهده کرد ».آیا فکر میکنيد چنانچه مطبوعات وابسته به جبهه دوم خرداد آزاد
میبودند ،میتوانستند جلو خشم دانشجویان را گرفته و مردم را در حمایت از اعتراضات
دانشجوئی مردد سازند؟
همایون ـ بهترین آن مطبوعات اگر امروز انتشار مییافتند بلندگوي تظاهرکنندگان میشدند .آن
انجمن اسالمی خودش را به ندیدن میزند .جمهوري اسالمی از شش سال پيش در موقعيت بیبرد
بوده است .دوم خرداد چه به نویدهایش عمل میکرد و چه سرکوب میشد پایان رژیم میبود .تفاوت،
تنها در چگونگی پایان است .ظاهراً سردمداران بر راه چائوشسکو میروند.
 نيمروز ـ پيگيري تحليلهاي تئوریسينهاي جبهه دوم خرداد از چند ماه قبل نشان
میدهد ،آنها چنين لحظههایی را پيشبينی کرده و بدون آنکه قادر به تأثيرگذاري بر
اوضاع باشند ،انتظار ناآرامیها و اعتراضات مردمی را میکشيدند .اما آنچه در این
تحليلها توجه را جلب میکند ،تدارک نظري است که تنی چند از استراتژهاي این نيرو
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از جمله حجاریان براي تغيير تاکتيک سریع در مواجه با این لحظهها میبينند .از جمله
عملی ساختن استعفاي دستهجمعی نمایندگان دوخردادي از مجلس که وي اميدوار
است ،ابعاد این استعفا همچنين به وزراي کابينه بکشد .آیا چنين سياستهایی به
مفهوم تدارک سوارشدن برموج نارضایتیهاي مردم مانند مقطع دو خرداد نيست؟ در
این صورت آیا اصالحطلبان با رادیکالتر کردن حرکات خود قادر خواهند بود اعتماد
مردم را جلب و خالء رهبري را پر نمایند؟ حجاریان در مصاحبهاي که یک ماه پيش
انجام داده بهصراحت گفته است ،دوم خرداديها دیگر نباید «دستکش سفيد» مشت
آهنين یا «پيچک استتاري براي پوشش سيمهاي خاردار» باشند.
همایون ـ دوم خرداد این استراتژيها گذشته است .استعفاي مقامات دوم خردادي در اوضاع و احوال
کنونی انتظار نمیرود .آنها به مقامات خود چسبيدهاند و هيچ عالقه ندارند که رژیم را در موقعيت
پرخطر کنونی ناتوانتر کنند .کنارهگيري آنها همراه بسياري از رقيبان همدستشان بيشتر در لحظه
غرق کشتی روي خواهد داد.
 نيمروز ـ دوم خرداديها بزرگترین ضعف خود و علت شکست اصالحات را عدم
تشکل و لذا عدم آمادگی در پيشبرد سياستهاي خود میدانند .حجاریان میگوید ،در
این پنجساله «تنها به چانهزنی از باال» اکتفا شد و براي استفاده از «فشار از پائين»
سازماندهی صورت نگرفت .بهموازات این تحليلها موجی از تالش براي سازماندهی
و «تشکيل ائتالفهاي جدید» در داخل و خارج کشور مشاهده میشود .با توجه به
اینکه هر ائتالف و اتحادي ضرورتاً مستلزم شعار و مطالبهاي محوري و مشترک و مورد
توافق است ،آیا شعار «جمهوريخواهی» ،دوم خرداديها را که روي طرفداران خود در
ميان اپوزیسيون خارج کشور در جا انداختن و محوري نمودن این شعار خيلی حساب
میکنند ،به نقطه مطلوبشان یعنی رهبري جنبش اعتراضی مردم در این مقطع خواهد
رساند؟
همایون ـ نخست میباید دید که آیا خواست مردم یک جمهوري اسالمی و حتا یک جمهوري است؟
تا آنجا که میتوان دید مردم آزادي میخواهند و شکل حکومت دستکم در مرحله مبارزه براي آنها
اهميت ندارد .موضوع شکل حکومت براي بيشتر ایرانيان بهجاي شایستهاش ،یعنی اواخر جدول
اولویتها رفته است .مردم آزادي میخواهند زیرا به تجربه تلخ دریافتهاند که جمهوري و پادشاهی
بدون آزادي به معنی استبداد است .موضوع براي مردم این نيست که اوضاع یکی دو درجه بهتر شود.
آنها در پی دگرگونی کلی هستند که براي دوم خردادیان و همراهانشان در مخالفان بيرون ،طنين
مرگ دارد .رهبري از دست دوم خرداد بيرون رفته است و برگشتنی نيست.
 نيمروز ـ علويتبار یکی دیگر از تحليلگـران صاحبنام جبـهه دوم خـرداد ،در مـورد
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ترکيب نيروهاي ائتالفی مورد نظر اصالحطلبان از سه نيرو نام میبرد ،جبهه دوم
خرداد ،نيروهاي ملی ـ مذهبی و نيروهاي جمهوريخواه .وي فعاليت در عرصه سياسی
ایران را تنها محدود به این سه نيرو میداند و محور اساسی یا به عبارت صحيحتر
شرایط مهم این «ائتالف بزرگ و جدید» را مخالفت با فروپاشی سياسی کنونی و
«تالش براي اصالح همراه با حفظ نظم آن» برمیشمرد .نظمی که به گفته خود وي
«صفت دینی» بودن خود را باید حفظ نماید .آیا پذیرش «جمهوري» یا
«مردمساالري» باصفت دینی آن بهایی است که جمهوريخواهان الئيک طرفدار
ائتالف با اصالحطلبان دوم خردادي میبایست به خاطر ورود به بازي قدرت بپردازند؟
همایون ـ معماي جمهوريخواهان در بيرون همين است .بسياري از آنان بهروشنی از راهحل نجات
رژیم از افتادن در پرتگاه از طریق بزرگتر کردن حلقه خوديها و بازگشت به ائتالف دوران انقالبی و
پس از آن هواداري میکنند .همه تأکيد بر آرامش ،و غمخواري براي مردمی که سرکوب میشوند ،و
ترساندن از هرجومرج و تجزیه و جنگ داخلی براي آن است که به آن روزها برگردند .گفتاورد باال
درست همان است که در بيرون هم از موافقان مشروط جمهوري اسالمی میشنویم .مشکل آنها این
است که یک ،جمهوري اسالمی اصالح بردار نيست و دو ،جلو فروپاشی سياسی کنونی را نمیتوان
گرفت .این نيروها در بيرون و درون هنوز وقت دارند به مردم بپيوندند و از چنبر خودي و غيرخودي
بيرون بيایند.
 نيمروز ـ اما آنگونه که روند اعتراضات گسترده چند روزه گذشته نشان میدهد عمالً
مطالبات مردم بسی فراتر از ظرفيت ائتالف مورد نظر نيروهاي دوم خردادي و مدافعان
آنها در صفوف اپوزیسيون جمهوريخواه خارج کشور است .ـ درست مانند مقطع دوم
خرداد  76که مطالبات مردم بسی فراتر از توان خاتمی ،کابينه وي و مجلس ششم
اسالمی بود ـ دانشجویان و نيروي پشتيبانی مردمی آنها بهصراحت خواهان تغيير
نظام کنونی در کليت آن و قطع دخالت دین در قدرت سياسی و حيات اجتماعی
هستند .جمهوريخواهانی که هنوز به دنبال پيوند خود با بخشی از حکومت و نيروهاي
طرفدار حضور دین در سياستند ،آیا حاضرند رودروئی ـ حتا در نظر و تئوري ـ با
مطالبات مردم را بپذیرند ،یا اینکه آنها خواهند توانست بهموقع جهت و صف خود را
تغيير دهند؟
همایون ـ در صفوف آنها هماکنون میتوان شکافهایی را دید .جمهوريخواهان روزافزونی به
هواداران فروپاشی و براندازي رژیم میپيوندند .هر تحولی در ایران آنان را مطمئنتر میسازد که
همکاري با اصالحطلبان حکومت عمالً تفاوتی با پشتيبانی از مافياي مالی ـ سياسی ندارد .حتا در
سازمانهاي سياسی که میباید از همفکري برخوردار باشند ما شاهد اختالفات سخت برسر پشتيبانی
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یا سکوت در برابر جنبش اعتراضی هستيم .صداهایی از آنان به پشتيبانی بلند میشود در حالی که
دیگران در سکوت دوم خرداد فرورفتهاند.
 نيمروز ـ در مقطع کنونی جلوگيري از سرکوب خشونتبار جنبش آزادیخواهی
دانشجویان و مردم به دست نيروهاي پليسی ،امنيتی و حزباللهی آشکارا موجب
گسترش حضور بيشتر مردم در خيابانها خواهد شد .نيروهاي خارج در قبال این وظيفه
مهم یعنی بستن هرچه بيشتر دست رژیم از سرکوب مردم و دانشجویان چه اقداماتی
باید انجام دهند؟
همایون ـ اميد همه ما این است که سرکوب تظاهرکنندگان که تا این لحظه به کشته شدن دو
دانشجو و به زندان افتادن دهها تن انجاميده است به سستی گرفتن حرکت اعتراضی نيانجامد .ما در
بيرون میباید با فراموش کردن خود و بستگیهاي حزبی و مسلکیمان هم گروه به پشتيبانی این
تظاهرات برخيزیم و افکار عمومی جهانيان را به دفاع از تظاهرکنندگان برانگيزیم و به خانوادههاي
آنها کمک کنيم .رساندن اطالعات الزم هر روزه به تظاهرکنندگان اهميت فراوان دارد .آنها باید
بدانند که در ارتباط با حرکتشان چه تحوالتی صورت میگيرد .رسانهها و فعاالن سياسی بيرون
میتوانند سهم عمدهاي در این عمليات پشتيبانی داشته باشند.
 نيمروز ـ فراهم آوردن یک نيروي پشتيبانی گسترده از مبارزات داخل ،در خارج آیا
میتواند شرایط ایجاد یک اتحاد وسيع در دفاع از دمکراسی را تسهيل نماید؟
همایون ـ همهچيز در مبارزه روي میدهد .خاموشی و بیحرکتی انگيزه خوبی براي اتحاد عمل نيست.
مردم در ایران دارند بسياري از بیميلترین افراد و گروهها را در بيرون وادار به بازاندیشی موقعيتی
میسازند که دارد آنان را پيوسته بیربطتر میسازد .ما هيچ از این فرایند بیربط شدن بسياري از
مخالفان خود در گروههاي سياسی خرسند نيستيم .آنها همه فرصتها را از دست ندادهاند .ما
میتوانيم نهتنها در پيکاري که درگرفته است بلکه در پایهگذاري یک جامعه سياسی تازه بافرهنگ
سياسی نوینی که در کشورهاي آزاد میبينيم همکاري کنيم.
مصاحبه با نیمروز
ژوئن 2۰۰3

زمینهها و گرایشهای تجزیهطلبی
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون در سوئيس ،درود بر شما.
همایون ـ درود بر شما.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،میخواستم به مناسبت مقالهاي که درباره قوميتها
نوشتهاید چند پرسش در این زمينه با شما مطرح کنم .نخست اینکه ،به نظر شما و با
توجه به آگاهیها و تجربهاي که شما خاصه در دولت داشتهاید ،آیا زمينه و گرایش
تجزیهطلبی بهراستی در ایران وجود دارد؟ و اصوالً چه عوامل و عناصري کمک
میکنند به چنين گرایشی؟
همایون ـ عواملی که کمک میکنند ،عوامل فرهنگی و اقتصادي و سياسی است که عامل سياسی هم
به وضع داخلی کشور برمیگردد و هم به مداخالت خارجی .در ایران ،ما یک موزایيکی داریم از اقوام
مختلف با زبانهاي مختلف که اینها یک  3هزار سالی باهم زندگی کردهاند .تازهترینشان عربزبانان
خوزستان هستند که از هزار و دویست سيصد سال پيش آمدهاند به ایران ولی بقيه از همان حدود 3
هزار سال پيش و بيشتر باهم زیستهاند در این سرزمين .ولی تفاوتهاي زبانی از سده نوزده به این سو
در همه دنيا زمينهاي بوده است براي ملتسازي .باسواد شدن عمومی مردم هميشه انگيزهاي بوده
است براي تأکيد بر تفاوتهاي قومی و زبانی .براي اینکه یک طبقه روشنفکر و طبقه متوسط فرهنگی
پيدا میشود و این عالقهمند میشود که زبان مادري را گسترش بدهد در منطقه خودش و در پارهاي
جاها این کار به ملتسازي میکشد .در قرن نوزدهم این پدیده نمونههاي زیاد داشته است .همينطور
در قرن ما ،در ایران هم با باسواد شدن توده مردم در طول سده بيستم اتفاق افتاد ،روشنفکران و طبقه
متوسط فرهنگی اقوام ایران طبعاً عالقهمند شدند که زبان مادريشان را زبان ادبی بکنند و بهصورت
زبان گفتاري بيرون بياورند براي اینکه خودشان باسواد شده بودند و عالقهمند بودند که این باسوادي
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تعميم پيدا بکند در زبان مادري خودشان و این تحوالت خيلی طبيعی است .ولی وقتی عوامل
اقتصادي ،محروميتها و عقبافتادگی به آن اضافه میشود ،وقتی فشارها و سرکوبگري حکومت و
ستمگريهایش از حد میگذرد ،وقتیکه مداخالت خارجی تأثير میکند ،آنوقت صورتمسئله عوض
میشود و کمکم در محافل مختلف تمایالت تجزیهطلبانه اوج میگيرد.
در ایران ،ما از اوایل سده بيستم ،یعنی از حدود دهه بيست سده بيستم شاهد بودیم که نيروهاي گریز
از مرکز از چهارسوي ایران سخت فعال بودند زیر تأثير عوامل خارجی ،زیر تأثير ضعف و فساد حکومت
مرکزي و هميشه هم وقتی حکومت مرکزي ضعيف میشود این گرایشها تقویت میشود .در همهجا،
در کشورهایی که از اقوام مختلف تشکيل شدهاند و ایران هم یکی از آنها است .و خب ،در طول سده
بيستم ما موفق شدیم نگهداریم ایران را .ولی در همان سده بيستم یک خطر بزرگ از کنار ایران
گذشت در سال  1324نيروهاي شوروي ارتش ایران را در آذربایجان و قسمتی از کردستان خلع سالح
کردند پادگانها را تصرف کردند و دادند به حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات آذربایجان و در
مهاباد در یک منطقه  800کيلومتري جمهوري مهاباد تشکيل شد در آذربایجان فرقه دمکرات عمالً
دولت مستقلی تشکيل داد که سخت وابسته بود به شوروي با ارتش ،با دستگاه اداري مستقل از
تهران ،و اگر نبوغ دیپلماتيک قوامالسلطنه نبود و اگر پشتيبانی نيرومند آمریکا نمیبود ،ایران همان
موقع تجزیهشده بود .ایران بعد از انقالب اسالمی هم با ضعيف شدن حکومت مرکزي ـ در آن مدت
اوایل انقالب و پس از انقالب ـ دیدیم که در کردستان و در ترکمنصحرا شورشهایی برخاست که
سازمانهاي چپ سنّتی ایران مسلحانه به کمک آنها شتافتند و با ایجاد شورش و جنگ کار به
آدمکشی فراوان انجاميد .اصوالً سازمانهاي چپ سنّتی ایران زیر شعار حق تعيين سرنوشت و حقوق
مليتها ،معتقد به تماميت ارضی ایران نبودند و فعاالنه در تجزیه ایران در آن دورهها کوشيدهاند.
به هر حال این زمينهها وجود دارد و حاال با سياستهاي جمهوري اسالمی و خشونتی که بکار میبرند
و با محروميتهاي اقتصادي این مناطق و با مداخالتی که از سوي خارجی میشود ،چه از سوي عراق
و چه از سوي شيخنشينها ،وضع به صورتی در آمده است که من که تا پارسال هيچ نگرانیاي از این
بابت نداشتم ،اآلن بسيار نگران اوضاع هستم و فکر میکنم که یکی از مسائل مرکزي ما در حال
حاضر فشارهایی است که روي فدرال کردن ایران میآید از طرف سازمان چپ سنّتی و از سازمانهاي
قومی و عالقهاي که پارهاي محافل ـ نه دولتها ـ در آمریکا دارند براي تهدید جمهوري اسالمی و
احياناً در جاهاي دیگري در دنيا ،که این سازمانها را تقویت میکنند ،به ادعاهاي آنها دامن میزنند
و به این دلگرمی میدهند که هر چه بيشتر بخواهند .و نمونهاش نشستی است که در مؤسسه
اینترپرایز تشکيل دادهاند که دستکم دو نفر از شرکتکنندگانش از احزاب و سازمانهایی هستند که
رسماً با ایران دشمنی دارند و از همهچيز گذشتهاند .دشمنی خونينی با ایران ابراز میکنند .و خب بسيار
خطرناک است این وضع.
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 حسين مهري ـ آقاي همایون ،این حزب دمکرات کردستان مدتها سخن از حق
خودمختاري به ميان میآورد و اخيراً برخی از این قوميتها یا بهر حال نمایندگانشان،
از فدراليسم هم سخن میگویند .چنانکه شما هم اشاره فرمودید .میخواستم بدانم چه
فرقهایی است ميان این دو مفهوم و چرا این دو مفهوم جاي خودشان را عوض
کردهاند و همچنين سئوال دیگر این است که چگونه حقوق فرهنگی بهحق عدم تمرکز
حکومتی در نزد برخی از این نمایندگان اقوام تا مليت سازي باال رفته؟
همایون ـ حزب دمکرات کردستان تا پارسال از شعار خودمختاري طرفداري میکرد که دنباله شعاري
بود که قاسملو مطرح کرد که دموکراسی براي ایران و خودمختاري براي کردستان .پارسال در کنگره
حزب دمکرات کردستان ،خودمختاري جایش را به فدراليسم داد که در عراق زمينه براي تشکيل یک
واحد فدرال کُرد در شمال عراق فراهمشده بود و اینها فکر میکردند که یک واحد فدرال آنجا هست
و یک واحد فدرال در این سوي مرز و اینها میتوانند بتدریج به هم نزدیک بشوند و هسته واحد
بزرگتري را تشکيل بدهند.
خودمختاري یک راهحل اداري است اساساً .به این معنا که حکومت مرکزي براي افزایش کارآیی،
براي افزایش مشارکت مردم ،براي پيشبرد فرهنگ دموکراسی میآید و قسمتی از اختيارات خودش را
میدهد به واحدهاي محلی .به مناطقی که کشور در ميان آنها تقسيمشده است .مثالً در فرانسه که
سيستم بسيار متمرکزي داشتهاند ،از سالهاي پس از جنگ دوم جهانی رفتند بهطرف عدمتمرکز و
منطقههایی تشکيل دادند در فرانسه که هر ( Regionمنطقه) شامل تعدادي شهرستان یا دپارتمان
است ،و اینها انتخاب میشوند ،مجالسی دارند (مجالس منطقهاي) و انتخابات دارند و یکی از همين
رؤساي منطقه هم کاندیداي ریاست جمهوري شده است که یک خانمی است .به این ترتيب ،حکومت
مرکزي قسمتی از اختياراتش را به اینها میدهد .یا در انگلستان زیر عنوان ( Devolutionواگذاري)
به مناطقی در اسکاتلند و ویلز و ایرلند چنين اختياراتی دادهاند .فدراليسم ،درست برعکس است.
در نظام فدرال ،واحدهایی که مستقل بودهاند یا عمالً مستقل بودهاند ،اینها قسمتی از اختياراتشان را
واگذار میکنند به یک واحد مرکزي که واحد فدرال باشد و فدراسيون به این ترتيب تشکيل میشود.
در سوئيس ،آلمان ،آمریکا و کانادا که یک قسمت فرانسويزبان دارد و بقيه انگليسیزبان هستند،
قسمت فرانسويزبان با جنگ از فرانسه جداشده است و اینها یک نظام فدرال دارند و هرکدام با
اختيارات بسيار زیاد و یک دولت فدرال هم بخشی از اختيارات اینها را گرفته است و تشکيل شده
است .همه این کشورها به این صورت ،یعنی نظام فدرال درست نقطه مقابل خودمختار است.
خودمختار که در فارسی خودگردان اصطالح کردهاند ،داریوش فروهر که واضع این کلمه بود و خيلی
تالش میکرد در اوایل انقالب که تنشهاي قومی را فروبنشاند و به دنبال خودگردانی بود،
خودگردانی به این معنا است .به این معنا که تهران خودش را صيانت دهنده قسمتی از استان میداند.

160

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

حزب دموکرات کردستان در آغاز به این امر راضی بود ولی اکنون بيش از این میخواهد .اساس
موضوع هم در این است که شما به عدم تمرکز از چه نظرگاهی نگاه بکنيد .اگر از نظرگاه زبانی نگاه
بکنيد آنوقت باید بروید طرف راهحل فدرال .یعنی کشور را تقسيم بکنيد به مناطق زبانی یا قومی و
اینها عمالً هرکدام راه خودشان را بروند و حکومت مرکزي هم اختياراتی از اینها بگيرد و برقرار
بماند .در نتيجه ،چون ما در ایران چنين نظامی نداریم و باید این نظام را درست بکنيم ،باید اول کشور
را تقسيم بکنيم به مناطق زبانی و چقدر پاکشویی قومی در این مناطق بشود ،و این افراطيان
آذربایجانی که از باکو الهام میگيرند چه اندازه کُردها را بکشند و از سرزمينهایشان بيرون بکنند ،و
کُردها چقدر بقيه را از سرزمينهایشان بيرون بکنند ،و بقيه چقدر همدیگر را بکشند و حاال بماند که
چه بساطی خواهد شد .ولی به هر حال ،اول باید ایران را تکه تکه کرد به مناطق زبانی و بعد
واحدهاي فدرال در اینها تشکيل داد و بعد این واحدهاي فدرال یک قسمتی از اختياراتشان را بدهند
به واحد مرکزي در تهران و خالصه به ترتيبی که این فدرال تشکيل بشود .این تفاوت اصلی این دو
است .اگر ما قضيه را بهصورت منطقهاي نگاه بکنيم عدمتمرکز را ،که عدمتمرکز سرنوشت ایران
است .هيچ راهی ما نداریم جز اینکه قسمتی از اختيارات حکومت مرکزي را بدهيم به استانها .این
میشود راهحل منطقهاي ـ جغرافيایی که ایران سابقه خيلی طوالنی در این زمينه دارد .و پيش از اینکه
دولت و حکومت مرکزي این اختيارات و تواناییهایی را که رضاشاه به آن داد داشته باشد ،به همين
صورتها اداره میشد ایران .یا باید برویم بهطرف فدراليسم ،یعنی تقسيم زبانی و گرفتاري درست
همينجاست .تقسيم زبانی ایران بهعنوان پایان یک ملت است تا نوبت به ایران بهعنوان پایان یک
کشور برسد .اینکه مليت سازي شروع شد است ،خب اول صحبت خلق بود و خلقهاي ایران ،بعد
دیدند این کافی نيست و حاال مليتهاي ایران میگویند .مليت معنی ندارد .مليت عبارت است از
صفتی که بر تعلق داشتن به یک واحد بزرگتري داللت میکند .مليت داللت میکند بر ملت و دولت.
به معنا شبيه تابعيت است .مليت ایرانی داشتن یعنی تابعيت دولت ایران را داشتن .این تخليط کردن
مفاهيم باهم خيلی زیرکانه و عمداً صورت میگيرد .از خلق به مليت ،از مليت به ملت تا کار ملتسازي
تکميل بشود .ما باید هشيار باشيم با اینکه فعالً خطر بالفعل تهدید نمیکند ایران را .زور هيچکدام
اینها نمیرسد که ایران را تجزیه بکنند ولی وقتیکه این فکر گسترش پيدا بکند و ریشهدار بشود و
گوش عادت بکند به این سخنان آنوقت خطرناک میشود .نباید گذاشت گوشها به این سخنان
عادت بکنند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،آیا شما در اساسنامه یا مرامنامه حزب مشروطه ایران
پيشبينی چگونگی اعطاي حقوق خودمختاري به مناطق گوناگون ایران را کردید؟
همایون ـ در مورد اقوام ایران ،دو موضوع را باید در نظر داشت .یکی حقوق فرهنگی و اجتماعیشان
است .تردید نيست که باوجود داشتن یک زبان ملی و اولویتی که زبان ملی در ایران حائز است ،و
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سابقهاي که زبان فارسی در همه مناطق ایران دارد ،سابقه  1200ساله ،که اصالً مسئله تحميل در
ميان نبوده است و خود این مناطق به رضا و رغبت به این زبان سخن گفتهاند .براي اینکه این زبان
حقيقتاً زبان استثنایی است و در ميان تمام زبانهاي دنيا شاید پنج شش یا هفت زبان باشند در دنيا که
با زبان فارسی قابل مقایسه باشند .خب طبيعی است چنين زبان پرمایه زیبایی خودبهخود پذیرفته
میشود از طرف ساکنان این سرزمين و ساکنان سرزمينهاي دیگر ،از هندوستان تا یوگسالوي و حتی
تا مصر آثار فارسی هست .باوجود اهميت زبان فارسی که براي ایران و ایرانيان دارد ،طبيعی است که
حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام ایران باید محفوظ بماند و بتوانند به زبان مادريشان بخوانند،
بنویسند ،انتشار بدهند ،و البته زبان فارسی را هم بلد باشند براي اینکه باهم بتوانند زندگی بکنند.
همچنين موضوع محروميت پارهاي مناطقی است که در آن مناطق پارهاي اقوام ایران اکثریت دارند.
بيشتر از همه بلوچستان و کردستان .باید به اینها رسيد و زندگی مردم را در این استانها بهتر کرد.
باید از جاهاي دیگر زد و به اینها داد .البته جمهوري اسالمی دارد عدالت را وارونه برقرار میکند و
همه را بهاندازه کردستان و بلوچستان فقير میکند .ولی در یک نظام سالم باید از بقيه جاها گرفت و
به بخصوص این استانها داد .این بجاي خود محفوظ ،اما خارج از موضوع حقوق فرهنگی و اجتماعی،
هيچ تمایزي ميان اقوام ایران نيست و بابت این تمایز و تفاوتها ،هيچ امتيازي به هيچکس نباید داد.
ما بهعنوان ایرانی همه ایرانيان را داراي حقوق بشر میدانيم ،از جمله حقوق سياسی و فرهنگی .هر
ایرانی هر جا باشد ،اوالً باید اجازه داشته باشد و حق داشته باشد در هر جاي این مملکت بخواهد
زندگی بکند ،دیوارهاي زبانی و قومی نباید ميان ایرانيان کشيده بشود .یکی از خطرهاي فدراليسم
همين است که دیوارهاي زبانی کشيده میشود و مردم نمیتوانند بهجاهایی که دوست دارند بروند و
زندگی بکنند .نمیگذارند و خواهند گفت که شما آمدید و ترکيب مردم استان را به هم میزنيد .در
همين مجلس شوراي اسالمی نمایندهاي از آذربایجان غربی گفت بله کُردها دارند میآیند آنجا و
زادوولد میکنند و ترکيب مردم آذربایجانی را به هم میزنند .این چيزها طبيعی و اجتنابناپذیر است و
پيش خواهد آمد و نمیشود جلویش را گرفت .وقتی شما همهاش تکيه را گذاشتيد روي زبان ،این
مسائل پيش خواهد آمد .یکجا مذهب است که مردم را به جان همدیگر میاندازد و یکجا زبان است.
ما در یوگسالوي نمونههاي وحشتناکی دیدهایم و خيلی هم نزدیک است و بههيچوجه نباید فراموش
بکنيم .در ایران هم ممکن است اتفاق بيفتد .پس باید رفت روي عدمتمرکز به معناي جغرافيایی آن.
یعنی مناطق مختلف ایران که استانها باشند ،اینها باید اختيارات محلی داشته باشند .ما در منشور
حزب مشروطه ایران به هر دو موضوع تکيه زیاد کردیم و اشاره وافی .هم به حقوق فرهنگی مردم
اینکه هر ایرانی به هر زبان که میخواهد سخن بگوید و بنویسد .میگویم موضوع این نيست که شما
به قوم معينی امتيازي بدهيد .باید به همه ایرانيان این امتياز را داد .اینها جزو حقوق بشر است و
ربطی به زبان و مذهب معينی ندارد .و دوم اینکه ،پيشبينی کردیم باید در ایران عدمتمرکز اداري
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برقرار بشود و مردم در استانها اختيار زندگیشان را در دست بگيرند و کارهاي خودشان را از طریق
مجلسهاي انتخابی و مسئوليت مسئوالن در برابر آن انجمنها و مجالس .ولی بعداً به نظر ما رسيد
که این مقدار کافی نيست و ما باید صریحتر و بهطور تفصيلیتر به این موضوع بپردازیم .در یکی از
کنفرانسهاي حزب قطعنامهاي صادر شد بهعنوان «حقوق حکومتهاي محلی» و در آنجا ما
پيشبينی کردیم که باید در ایران حکومتهاي محلی در استانها تشکيل بشود و این حکومتهاي
محلی مجالس انتخابی هستند ،انجمنهایی هستند و مسئوالن اجرایی که در مقابل آنها مسئوليت
دارند ،پاسخگو هستند و حدود اختياراتشان هم بهطور کلی بيان کردیم در آن قطعنامه که آن قطعنامه
بعداً در کنگره حزبی پيوست شد به منشور حزب .در نتيجه ،راهحلی که ما پيشنهاد میکنيم ،اساسش
اوالً این است که ما در ایران ،چه در این زمينه و چه در هر زمينه دیگري ،باید این را بپذیریم که
هيچکس نمیتواند به همه و به حداکثر انتظاراتش برسد .و نباید ما اساس را بر این بگذاریم که
هرکدام حداکثر آنچه را که میخواهيم به دست بياوریم .ما باید بهجاي راهحل بيشترینه ،دنبال راهحل
بهينه باشيم .راهحل بهينه عبارت است از راهحلی که به همهچيزي برسد و همه به یک درجهاي راضی
باشند .نه اینکه یک گروه رضایت محض و بقيه نارضائی محض ،و دانههاي کشاکش افشانده بشود بر
زمين مستعد ایران .ایران متأسفانه خيلی سرزمين پراکندهاي شده از هر نظر و باید جلوي این کار را
گرفت .در نتيجه براي اینکه ما به یک راهحل بهينه برسيم ،از سازمانهاي قومی دعوت میکنيم که
دست از پافشاري بر تقسيم کشور به مناطق زبانی بردارند ،دست از فدرال که مقدمه تجزیه است با
توجه به سابقهاي که این فدرال در سال  1324گذاشت و فراموششدنی نيست از آن صرفنظر کنند
به راهحل حکومتهاي محلی که از آن چيزي باالتر نيست ،ولی حکومتهاي محلی به نياز آنها
پاسخ نمیدهد چون آنها دنبال واحد زبانی هستند مجزا از بقيه ایران و حاال یک ارتباطی هم با
حکومت مرکزي داشته باشد و هر وقت نياز باشد آن ارتباط هم از ميان خواهد رفت ،این را باید
صرفنظر بکنند و اجازه بدهند که همه در کنار هم زندگی بکنيم بهعنوان یک ملت ،همچنان که
هميشه زندگی کردهایم.
دیدم در مرامنامهاي بهاصطالح ،جبهه متحد بلوچستان گفتهاند که بلوچستان ایران  280هزار
کيلومترمربع مساحت دارد .خب 280 ،هزار کيلومتر از  1650000که اینطرف رفت ،آنطرف کُردها از
آذربایجان تا همدان و تا پایين بختياري را میگویند کردستان است ،آنطرف افراطيان آذربایجان
همان مناطق تا حدود تهران را معتقدند که آذربایجان است ،خب مالحظه میکنيد که چی باقی خواهد
ماند اوالً از ایران ،و چگونه ممکن است که هر یک از اینها در این مناطق بتوانند اصالً ذرهاي از این
ادعاهایشان را عمل بکنند .ممکن نيست و کسی نخواهد گذاشت .اینقدر هم تکيه به پاره عناصر
افراطی در آمریکا و یا اینطرف و آنطرف نکنند .ایران عراق نخواهد شد ،این را خيالشان آسوده
باشد .کسی به ایران لشگر کشی نخواهد کرد ،ایران میتواند از تماميتاش دفاع بکند .حتی اگر در
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یک جنگ شکست بخورد ،آنقدر نيرو و اراده خواهد داشت که بتواند از جدا شدن مناطق جلوگيري
بکند .ولی این مناطق اگر بخواهند در طریق فدراليسم پيش ببرند به صورتی که یک تکه از ایران را
بردارند و ببرند هر جایی دلشان میخواهد ،اینها اولين رقيبانشان باهم نه حکومت مرکزي ،بلکه
خودهاشان خواهند بود و جنگی که بر سر مناطق باهم خواهند داشت .به هر حال متأسفانه تحریکات
خيلی زیاد هست در این زمينهها و ما جز اینکه هشدار بدهيم که این کارها سبب خواهد شد که اوالً
همراهی و همفکري براي مبارزه با جمهوري اسالمی مختل بشود براي اینکه بسياري از ما بههيچوجه
حاضر به همکاري با هيچکسی که ذرهاي توهم تجزیهطلبی درباره او داشته باشيم نخواهيم و اصالً
بسته خواهد شد هر نوع همکاري و ثانياً ،این موضع که دیگر خيلی اساسیتر است ،اگر کار به اینجا
برسد ،که مبارزه با جمهوري اسالمی تحتالشعاع مبارزه براي حفظ تماميت ارضی قرار بگيرد ،مسلماً
تماميت ایران مقدم خواهد بود .براي اینکه تماميت یکبار براي هميشه به خطر میافتد و تمام
میشود .ایران تحمل یکبار فقط تجزیه را خواهد داشت ،وقتی تجزیه شد دیگر برگشتنی نيست .ولی
جمهوري اسالمی از امسال به سال دیگر میتواند سقوط بکند و یک تجربه ابدي براي ایران نيست.
یک حکومت ابدي براي ایران نخواهد بود .این است که همه مالحظات را باید کرد .سازمانهاي
قومی نگران یک پاکشویی قومی باشند در ایران ،در صورتی که دست بازي پيدا بکنند ،دو ،نگران
بسته شدن راه همکاري با بقيه نيروهاي سياسی ایران باشند .همين اآلن سازمانهاي سياسی سنّتی
چپ که دنبال فدراليسم را گرفتند بهکلی خودشان را منزوي کردند .دیگر کسی با آنها عالقه
همکاري با آنها نخواهد داشت .یا باید فدراليسم را انتخاب بکنند یا همکاري براي ساختن ایران آزاد
از جمهوري اسالمی را و آزاد از گرایشهاي تجزیهطلبی را .به هر حال همه این مالحظات به نظر من
ایجاب میکند که سازمانهاي قومی درخواستهایشان واقعگراتر باشند و نگاه کنند که این ملت چه
اندازه مصمّم است از خودش دفاع بکند .اینجا بههيچوجه دستکم نگيرند.
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون ،بسيار از شما سپاسگزاري میکنم.
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 26اکتبر 2005

بیانیه اتحاد دموکراسی خواهان ایران ـ بیانیه  6۷4نفر ـ نشست برلین
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون درود بر شما.
همایون ـ درود بر شما.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،چندین بيانيه در این روزها در ارتباط با هماهنگی
سياسی نيروهاي آزاديخواه و دموکراتيک منتشر شده که هرکدام به هر روي،
دیدگاههاي خودشان را مطرح کردهاند .اگر موافق باشيد ،در باب ویژگیهاي این
بيانيهها پرسشهایی از جنابعالی بکنم .یکی بيانيه  674نفر از فعاالن سياسی ،کارگري
و دانشجویی است که در درون ایران منتشر شده زیر عنوان «سخنی با ملت ـ
هشداري به حاکميت» که از جمله میگوید :ما امضاکنندگان به دور از هرگونه خشونت
براي جلوگيري از عميقتر شدن این زخمهاي ژرف و براي خروج کشور از
بنبستهاي پيشرو ،خواستار اعمال اصالحات راستين ساختاري بر مبناي اعالميه
جهانی حقوق بشر ،الحاقيههاي این اعالميه و تأمين آزاديهاي اساسی ،عدالت و
حکومت قانون با همکاري و حضور دلسوزان ملت که خارج از قدرت حاکميت هستند
میباشيم و از تمامی آزاديخواهان ایران که به استقالل و آزادي ایران میاندیشند
میخواهيم در فرصت باقيمانده پيش از آنکه در اثر سياستهاي ویرانگر و واپسگرایانه
حاکميت ،تماميت ارضی ،استقالل ،آزادي و امنيت کشور در معرض خطر بيشتر قرار
گيرد ،به تالش همهجانبه برخيزند .آقاي همایون این بيانيه را حتماً مطالعه فرمودید.
همایون ـ بله ،خواندم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،با مفاد آن موافقيد؟ اگر در ایران بودید امضاء میکردید؟
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همایون ـ بله ،آخر آن یک تأکيدي روي جمهوريخواهی یا جمهوري شده است که با آن من زیاد
موافق نيستم .هر بيانيهاي در زمينه همکاري نيروها یا تأکيد بر دموکراسی و حقوق بشر ،به نظر من
باید خالی از شکل حکومت باشد .و شکل حکومت ،اوالً آنقدر اهميت ندارد که در کنار مثالً اعالميه
جهانی حقوق بشر قرار بگيرد و ثانياً موضوعی است که حاال حاالها مطرح نيست و باید بعد از تشکيل
مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی و مراجعه به آراء عمومی یا همهپرسی شکل حکومت معلوم
بشود .این است که بله ،غير از آن ،بيانيه بسيار بسيار خوبی است و مایه خوشحالی است که پياپی در
ایران چنين حرکتهایی صورت میگيرد و از فراخوان رفراندوم شروع شد از یک سال پيش ،بعد یک
اعالميه  60ـ  50نفري انتشار پيدا کرد خب باز آنهم روي جمهوريخواهی تأکيد میکرد ولی دنبال
همين بحثها را گرفته بود و حاال این را میبينيم .و اینها تحوالت بسيار خوبی است .و من
خوشحالم که نزدیک شدن کنگره فراخوان رفراندوم ،پشتيبانان فراخوان رفراندوم با این ترتيب دارد
تقویت میشود.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،همزمان یک بيانيه دیگري منتشر شده .این بيانيه از آن
گروهی است به نام اتحاد دموکراسیخواهان ایران که این عبارتش توجه مرا جلب کرد
میخواستم نظر شما را در باب آن بپرسم .در این بيانيه که میگوید برپادارندگان چنين
اتحادي نباید از مبانی دموکراسی پا فراتر بنهند ،و قيد و شرط یا پيش فرضی را نباید
در مرکز توجه قرار دهند ،گفتهشده است که :نمیتوان منادي دمکراسیخواهی بود و
همزمان شعار برتري عامل قومی ،آرمانی ،مذهبی ،برتري یک تشکيالت سياسی،
حزبی یا جنسيتی را بهپيش برد .بعد افزوده است که :دموکراسی بر پایه برتري آراء
اکثریت اعضاي جامعه در سپهر تصميمسازي و تصميمگيري و احترام به آراء اقليت
بستري مساعد براي رشد خود پيدا میکند.
همایون ـ من دلم میخواست که میتوانستم این متن را امضاء بکنم .بسيار بسيار متن پيشرفتهاي
است و اصول همان فراخوان رفراندوم است .ولی با تأکيد بيشتر که بسيار الزم است .براي اینکه در
این یکسالی که این بحثها جریان پيداکرده است ،گروههایی شدیداً تأکيد را روي جمهوريخواهی
گذاشتهاند که نه ،فقط باید جمهوري در رفراندوم مطرح بشود ،فقط باید طرفداران جمهوري باهم
متحد بشوند ،فقط جمهوريخواهان باید همکاري بکنند .و از طرفی سروصداي قومی دوباره بلند شده
است ،حاال یک گروهی دنبال فدراليسم هستند در ایران ،یک گروهی مصالحه کردهاند و حقوق
سياسی براي اقوام شناختهاند که اینها همه نقض غرض است و همانطور که این بيانيه نشان
میدهد ،ارتباطی به امر پيشبرد دموکراسی در ایران ندارد .و اگر انسان هدفش این است که زمينه
مشترکی براي همکاري همه گرایشهاي سياسی فراهم بکند ،بهترین زمينه اعالميه جهانی حقوق
بشر است و ميثاقهاي پيوست آنکه بههيچوجه تأکيداتی که این بيانيه به آن اشارهکرده است در
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آنها نيست و جنبه عام دارد .براي اینکه یک امر بسيار بسيار مهم که از نظر بيشتر فعاالن سياسی و
نویسندگان در این بيانيه آخري رعایت شده است و آن اینکه مرکز همه بحثها فرد انسانی است .ما
از جهان قبيلهاي و عشایر و گروههاي مذهبی و تکه تکه کردن جامعه به انواع مختلف گذشتهایم.
جامعه مرکب است از افراد انسانی و بس .و این افراد همه برابرند .حاال زبانشان هر چه باشد،
مذهبشان هر چه باشد ،محل سکونت و بود و باششان هر جا باشد ،اینها برابرند و هيچ تمایزي ميان
اینها نباید گذاشت .و هيچ امتيازي بابت این تمایزها نباید به کسی داد .چون یکی مذهب خاصی دارد
هيچ امتيازي حق ندارد درخواست بکند .هر امتيازي که مال همه مردم ایران است ،او هم دارد .در
نتيجه هيچ دليلی ندارد که چيز مشخصی بخواهد .وقتی ما اعالميه جهانی حقوق بشر را مالک و پایه
قرار میدهيم ،دیگر جایی براي تمایزات غير از آن نمیماند .البته ،رفع تبعيض جاي بسيار مهمی دارد،
چه در اعالميه جهانی حقوق بشر و چه در ميثاقهایش .ولی رفع تبعيض با دادن امتياز فرق دارد .رفع
تبعيض به معنی این است که افرادي را که از یک حقوقی محروم بودهاند ،به آن حقوق برسانند .از این
بابت البته تمام مردم ایران دچار تبعيض هستند .فرق نمیکند که مذهبشان چه باشد و زبانشان چه
باشد .تازه بعضیها بيشتر مورد تبعيض واقع هستند .خالصه خيلی بيانيه پيشرفتهاي است و باعث
اميدواري و خوشوقتی که در ایران میتواند چنين بيانيههایی با امضاء منتشر بشود.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،راجع به منشور حقوق بشر فرمودید ،منشور حقوق بشر
آیا تأکيدي بر جدایی دین و دولت دارد؟
همایون ـ نه ،براي اینکه این مسئلهاي است که باز در جامعههایی مثل ما دچار انواع انحرافات از
حقوق بشر هستند مصداق دارد .اعالميه حقوق بشر براي تمام جهان نوشتهشده است .براي کشورهاي
پيشرفته جهان این مسئله اصالً مطرح نيست .اعالميه جهانی حقوق بشر به آزادي و حق تکيه میکند.
آزادي و حق فرد انسانی .این آزادي و حق شامل داشتن و نداشتن مذهب است .شامل داشتن هر
مذهبی است که هر کس بخواهد .و شامل عدممداخله در عقاید و آزادي بيان مردم است .در نتيجه
تصریح جدایی دین از حکومت معنا ندارد در شرایطی که همه مساوي هستند و همه گونه حق دارند بر
داشتن باور مذهبی یا نداشتن یا ابراز آن .البته خيلی اعتراض کردند که چرا فراخوان رفراندوم که تأکيد
بر اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهایش کرده است ،نگفته است که باید دین از حکومت جدا باشد.
ولی وقتی انسان یک یا دو ماده از  38ماده اعالميه جهانی حقوق بشر را میخواند ،میبيند که اصالً
نياز بهتصریح نيست .و هيچ جایی براي مداخله دولت در امر مذهب و مردم نگذاشته است .و جایی هم
براي مداخله در حکومت هم نگذاشته است .براي اینکه گفته است همه مردم بهطور برابر حق دارند
که در امور سياسیشان مداخله کنند و در امور کشورشان مداخله بکنند و وقتی اینطور باشد ،در نتيجه
مذهبی هم در کار نيست .حاال اینها را البته میشود توضيح داد و شنيدهام که در کنگره رفراندوم
میخواهند این روشـنگري را بکنـند .ولی هيچ تغيير دادنی در کار نخواهد بود راجع به اعالميه جهانی

168

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

حقوق بشر .بهاندازه کافی گویا هست.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،یکی از همميهنان کُرد ما که به نظرم در سوئد زندگی
میکند .یکبار به من زنگ زدند و از شما گالیه داشتند .بخصوص به خاطر آن مقاله
«یک کشور ـ یک دولت» .میگفتند که آقاي همایون بهگونهاي با ما کُردها رفتار
میکنند ،ما را متهم میکنند به تجزیهطلبی و کاري میکنند که ما دلسرد بشویم،
بجاي هرگونه همکاري با همميهنان دیگرمان ،واقعاً جدا بشویم .یعنی آقاي همایون
واقعاً کاري میکنند که ما را میرانند بهطرف دیگر .آیا شما واقعاً چنين قصدي داشتيد؟
همایون ـ بههيچوجه .آن مقاله نامش «یک کشور ـ یک ملت» است .و اگر کسی قبول ندارد که
ایران یک کشور است و یک ملت ،و اگر ایران ملتهاي مختلف دارد و کنگره ملل تشکيل میدهد و
شرکت میکند ،و در پلنوم حزبش صحبت از این میکند که مبارزات در بخشهاي مختلف کردستان
اینطور و اینطور است و زمينه همکاري چنين است و چنان است ،خب انسان باید واکنش نشان
بدهد .کُردهاي ایران همه عضو فالن حزب کُرد نيستند .اگر تمام مردم کُرد ایران که چندین ميليون
هستند ،اینها عضو فالن حزب کُرد میبودند ،خب بله ،من آن حزب بخصوص را هدف انتقاد قرار
دادهام .ولی اینطور نيست که همه عضو آن حزب باشند .مرکز آن حزب بيرون از ایران است و در
عراق است .و همه زندگی آن بستگی به کمکهایی دارد که در عراق میگيرند و در کردستان ایران و
در ميان کُردهاي ایران افراد بیشماري را میشناسم که اصالً با این صحبتها ميانهاي ندارند .این
است که من با کُردها هيچ مشکلی ندارم و جان خودم را مرهون چند کُرد میدانم .من وقتی از ایران
میخواستم بگریزم ،توسط یک گروه کُرد که در این کار ظاهراً تخصصی هم پيداکرده بود ،بعداً سه
نفر از دوستان مرا به معرفی من آوردند بيرون ،توسط آنها از ایران خارج شدم و نهایت درستکاري و
خوشقولی را از آنها دیدم و آنها به گردن من حق زندگی دارند .و در نتيجه بههيچوجه ،حاال غير از
اینکه من بهعنوان یک ناسيوناليست ایرانی کُردها را ایرانیترین ایرانیها میدانم .براي اینکه  2700ـ
 800سال پيش کُردها و آذربایجانیها که آنوقت ماد ناميده میشدند ،و بعداً کُرد یا آذربایجانی ناميده
شدند ،و ماد بزرگ شامل بيشتر غرب و شمال غرب ایران بود ،اینها ایران را پایهگذاري کردند .ملت
ایران از آنوقت شروعشده است .این است که هيچ مشکلی با کُردها ما نداریم .نهتنها من ندارم ،بلکه
هيچ ایرانی دیگري ندارد .بخصوص با کُردها.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،آیا حزب دمکرات ،این اواخر از شعارهاي پيشين خودش
خارج شده؟
همایون ـ بله ،حزب دمکرات کردستان اول میگفت که دموکراسی براي ایران ،خودمختاري براي
کردستان .راجع به کردستان هم ملت و مليت بکار نمیبردند ،صحبت خلق و مردم کُرد و خلق کُرد
و ...همانطور که در عراق وضع تغيير کرد در اوایل دهه  ،90لحن حزب عوض شد .امروز حزب
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دمکرات کردستان صحبت خودمختاري را کنار گذاشته است و اینکه ایران یک کشور کثيرالمله است
و هر واحد قومی باید یک کشوري را تشکيل بدهد .نماینده حزب دمکرات کردستان در کنفرانسی که
در واشنگتن در مؤسسه اینترپرایز آقاي لدین تشکيل داده بود ،و صحبتهاي عجيب در آن مجلس
شده است که اصالً باید خواند .دوستانی که رفته بودند آنجا ،اصالً هنگامهاي است .به هر حال آنجا
گفتهاند که ایران  96مليت دارد .امروز دیگر مليت هم بکار نمیبرند و رسماً ملت میگویند و کنگره
ملل ایران و ...خب ،اینها به هر حال براي ایرانی خوشایند نيست بهویژه که ما میدانيم و این دوست
کُرد ما اميدوارم صحبتهاي ما را بشنوند ،ما میدانيم و بهدقت میدانيم که محافلی در خارج از ایران،
براي ضربه زدن به جمهوري اسالمی درصدد برانگيختن عناصري در داخل ایران و مرزهاي ایران
برآمدهاند و فدراليسم و جدایی را پيش کشيدهاند ،و وعدهها دادهاند و البته اینها هيچکدام بهجایی
نخواهد رسيد .اینها براي اذیت و آزار جمهوري اسالمی و براي این است که دست از حرکاتش در
عراق بردارد و دست از تهدید عناصر دیگر در منطقه بردارد .ولی به هر حال اینها هست اآلن و از
شيخنشينهاي خليجفارس هزینه میشود و از جاهاي دیگر هزینه میشود و از باکو هزینههایی
میشود ،در ترکيه هزینههایی میشود ،و اینها وجود دارد .ما باید جاي تردید باقی نگذاریم .من در
مقاله بعدي که نوشتهام که «خط قرمز مبارزه» و اميدوارم راجع به آنهم یکوقتی صحبت بکنيم،
بسيار به نظر من چيز حساسی است ،من تا آنجا رفتم که اصالً نوشتم که با این ترتيب و با مخاطرهاي
که از بيرون به درون متوجه تماميت ارضی و حاکميت ملی ما است ،کل مبارزه ما با جمهوري اسالمی
زیر سئوال خواهد رفت .براي اینکه یک ایرانی درستوحسابی پيدا نخواهيد کرد به قيمت تجزیه ایران
حاضر به سرنگونی جمهوري اسالمی باشد .و این است که دوستانی که اینقدر روي این مسائل تکيه
میکنند و چشمانشان خيلی به افقهاي دور و اميدبخش دوختهشده است ،بدانند که ایران قابل تجزیه
نيست .به هيچ قيمت .و این است که باید بنشينيم و باهم کنار بيایيم .آنچه که من رویش تأکيد
میکنم ،این است که ما از درخواستهاي حداکثر همه باید خودداري و صرفنظر کنيم .ما اگر اعالميه
جهانی حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست آن ،اعالميه جهانی حقوق بشر راجع به رفع تبعيض کلی است
در تمام اقليتها .هيچ فرق نمیکند چه اقليتی .و راجع است به حقوق مدنی تمام افراد این اقليتها.
اگر این را مالک قرار بدهيم و اگر موضوع عدم تمرکز را پيش بياوریم ،عدمتمرکز ،نه فدراليسم ،براي
اینکه عدمتمرکز جنبه اداري دارد .ما در مناطق مختلف ایران باید اختيارات به مردم بدهيم خودشان
تکليف کارهایشان را روشن بکنند .ولی به اقوام به هيچ دليلی نباید حقوق خاصی داد .اقوام پراکندهاند
در سراسر ایران .مگر اینکه بخواهيم آنچه که در عراق دارد اتفاق میافتد ،آنچه که در یوگسالوي
اتفاق افتاد ،در ایران هم عمل بکنيم ،مناطقی را ببندیم به روي دیگران ،پاکسازي قومی بکنيم،
بکشيم ،بيرون بکنيم و کار به اینجاها خواهد کشيد .اگر تکيهبر اقوام باشد ،یعنی خودي و غيرخودي.
یعنی همسایه به همسایه رحم نخواهد کرد و این شده و بارها در کشورهاي دیگر شده .ایران هم تافته
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جدا بافته نيست .اگر برویم روي عدمتمرکز و ما هم که طرح بسيار مفصل و جامعی در مورد
حکومتهاي محلی در این زمينهها پيشنهاد کردهایم ،براي مناطق مختلف ایران ،نه براي اقوام
مختلف ایران ،و همينطور اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهایش را مالک قرار بدهيم ،اختالفی
باهم نخواهيم داشت .من از دوست کُردم خواهش میکنم که بيشتر از آنچه که مینویسم بخوانند و
ببينند که اصالً صحبت نه دشمنی است ،نه راندن دوستان کُرد است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،آقاي دکتر حسين خليقی ،فکر میکنم یکی از رهبران
حزب دمکرات کردستان باشند ،یک مقالهاي نوشته بودند در پاسخ به مقاله شما ،و در
این مقاله از همان آغاز ـ من واقعاً یکه خوردم ـ شما را هدف الفاظ نادرست قرار داده
بود .شما ایشان را میشناسيد؟
همایون ـ نخير ،ولی واکنش این دوستان واکنش عصبی است و واکنش دشمنانه است و واکنش
کسی است که حرفی ندارد بزند .ایشان از اینجا شروع میکند که :اگر کسی قایل نباشد که ایران چند
مليت است ،دمکرات نيست! انسان اول تعریف خودش را بکند ،چهارچوب را تعيين بکند ،و هر چه هم
خارج از آن بود به هر نامی بخواهد ،بنامد .این درست نيست .گفتم ،ما اگر قرار باشد باهم زندگی
بکنيم در آن مملکت ،باید باهم کنار بيایيم .باید خواستهاي معقول هم را رعایت بکنيم .و این
خواستهاي معقول هم ،یعنی اینکه از حداکثر خواستهاي خودمان صرفنظر کنيم .اگر دعواست و
جنگ است ،خب ،بفرمایيد جنگ بکنيم .نتيجهاش را خواهند دید و بارها هم دیدهاند .در عراق دارند
میبينند ،کشور دارد به اقوام مختلف تجزیه میشود ،شيعهها دارند از مناطق سنّی نشين میآیند
بيرون ،سنّیها از مناطق شيعهنشين میآیند بيرون ،کُردها عربها را میخواهند بيرون کنند ،عربها
کُردها را میخواهند بيرون کنند ،ایران هم همينطوري بشود؟ فایدهاش چيست؟ چه چيزي گير کُردها
خواهد آمد؟ نه ،این راهش نيست .ما باید  1ـ به مبارزه با جمهوري اسالمی اولویت بدهيم  2ـ آینده
ایران را از حاال طرحی برایش بریزیم که همه مردم ایران بتوانند بهطور مسالمتآميز بهعنوان هموطن
باهم زندگی بکنند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،در صورت بازگشت آزادي و دموکراسی به ایران ،آیا
شما سمتی خواهيد پذیرفت؟
همایون ـ من در پایان زندگی هستم .حاال نمیدانم چقدر مانده از زندگیام .ولی به هر حال در گروه
سوم سنی هستم .در گروه سوم سنی ،انسان یکجور انرژي زمانی را به هر حال ندارد .حاال من زیاد از
کار نيفتادهام .ولی حقيقتاً از گرفتن مسئوليتهاي تازه اِبا میکنم .براي اینکه این کاري که اآلن دارم،
و خيال دارم تا آخر زندگی ادامه بدهم ،جایی براي هيچچيز دیگر باقی نخواهد گذاشت .بعالوه ،ایران
نياز دارد به یک نسل تازهاي که بياید و کارها را در دست بگيرد و این نسل هم خوشبختانه دارد
تربيت میشود .و ما باید به آن نسل تازه کمک بکنيم تا بهتر بتواند کارش را انجام بدهد .در این
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زمينه البته خيلی کارها میتوانيم بکنيم .یک ثروت عظيم تجربه نسل من دارد که خيلی بکار خواهد
آمد .ولی غير از این نه ،حقيقتاً اصالً موردي ندارد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،شما در نشست برلين حضور داشتيد؟ دعوتشده بودید؟
همایون ـ بله دعوتشده بودم ولی حضور نداشتم.
 حسين مهري ـ پس چرا نرفتيد.
همایون ـ یک دعوتنامه و متنی آمد براي من که این را محرمانه نگهدارید و براي پيشبرد کار
رفراندوم میخواهيم جمع بشویم و بعد یک منشوري همراهش بود که نامی از رفراندوم درش نبود.
من به دوستان نوشتم که حيف است که یک متنی را که موجب یک حرکتی شده است که  20ـ 30
هزار نفر امضا کردند و حاال هم یک  400ـ  300نفري در جاهاي مختلف دنيا دنبالش را گرفتهاند و
کميتههاي پشتيبانی از رفراندوم با موافقت خود امضاکنندگان اوليه تشکيل شده ،حيف است که ما یک
چيز دیگري جلوي این درست کنيم .و هر حرف و کاري دارید بيایيد در چهارچوب همين انجام بدهيد.
اما آنچه که من شنيدم این بود که صحبت بوده است که رفراندوم مُرده است و کسانی که در آن
شرکت میکنند....
 حسين مهري ـ ببخشيد آقاي همایون ،در آن اجالس برلين گفتند رفراندوم مُرده
است؟
همایون ـ اینها را من در بيرون میشنيدم از دوستانی که در اجالس برلين شرکت کردند .خالصه
باید یک فکر جدیدي کرد و یک کنگره ملی باید درست کرد و اپوزیسيون را باید متحد کرد و ...نظر
من این بود که هر کاري ما بخواهيم بکنيم در همان چهارچوب رفراندوم میتوانيم بکنيم .و تمام آن
دوستان هم میتوانند بيایند و در این کار شرکت بکنند .و اشتباه میکنند که کنار کشيدهاند .به این
دليل که این کار جریان رفراندوم را ضعيف میکرد ،من در آن شرکت نکردم.
 حسين مهري ـ ولی آقاي همایون این منشوري که منتشر شده حتماً خواندهاید .من
میخواهم یکی دو پرسش راجع به آن از شما بکنم.
همایون ـ بعد این منشور منتشر شد .این منشور که منتشر شد ،یکبخشی دارد که میگوید :حقوق
سياسی و فرهنگی و اجتماعی اقوام ایران را میشناسيم و از این صحبتها .خب من اصالً بهکلی
مخالفم با حقوق سياسی هر گروهی .حقوق سياسی مال تمام افراد ایران است .حقوق سياسی یعنی
آنچه که ما برایش مبارزه میکنيم که ایرانیها پيدا بکنند دیگر دليل ندارد که به اقوام بدهيم .باز
میگویم ،روحيه قبيلهاي و تکه تکه کردن ملت و اینکه هر گوشهاي یک عدهاي جمع بشوند و بگویند
ما یک مذهبيم و یک قوم هستيم و ما باید حقوق سياسی داشته باشيم ،این ملت را پاره پاره کردن
است .و وقتی ملت پاره پاره شد ،کشور هم پاره پاره خواهد شد .با این هم من موافق نبودم .ولی اصل
کار ،کار بسيار درستی بود .اصل کار این بود که یک عدهاي از گرایشهاي مختلف جمع شدند که
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قبالً دورهم نمینشستند و روي یک اصولی توافق کردند ـ غير از این یک تکهاش ـ حرفهاي کامالً
حسابی است و ضمناً یک موضوعی که در کنار رفراندوم یا در برابر رفراندوم یک تشکيالت دیگري
بهوجود بياید ،اینهم از بين رفته است و ما اميدوار هستيم که دوستان برلين هم در کنگره رفراندوم
بروکسل که بهزودي تشکيل خواهد شد شرکت بکنند و هر حرفی دارند آنجا بزنند و خودشان را
کاندیدا بکنند و من مطمئن هستم که عمومشان رأي خواهند آورد براي اینکه مورد احترام همه
هستند .این است که حاال من خيلی خوشبينترم غير از آن تکه که اميدوارم اصالحش بکنند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،معذرت میخواهم .با یکی از تنظيمکنندگان این منشور،
در باب همين موضوع که شما فرمودید ،من صحبت کردم .گفتم که در بند  9آوردید
که ما معتقدیم به رسميت شناختن حقوق سياسی ،فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی به
تحکيم اتحاد ملی و یکپارچگی کشور مدد خواهد رساند .گفتم که برخی از دوستان ،با
این بند  9مخالفند .ایشان گفتند که من خودم هم مایل نبودم که این بند به این
صورت مطرح بشود .من معتقد بودم که باید اینطور باشد که :ما باید از حقوق سياسی،
فرهنگی و اجتماعی افراد اقوام ایرانی حمایت کنيم .به این صورت شما قبول دارید؟
همایون ـ بله ،کامالً حرف حسابی است براي اینکه عين بيانيه افراد متعلق به اقليتهاي مذهبی و
قومی است که سازمان ملل متحد انتشار داده .بله ،بهعنوان فرد انسانی ما همه این حقوق را قائل
بشویم براي هر کس که بهعنوان ایرانی در ایران زندگی میکند .و من اميدوارم که تصویب بشود.
حتماً الزم نيست که از اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهاي آنهم فراتر برویم .بله ،یکوقتی
فرسنگها دور بودیم از این صحبتها و حاال هم فرسنگها میخواهيم جلوتر باشيم .معنی ندارد .همه
اینها برمیگردد به آنکه ما جامعه را چگونه میبينيم .مجموعهاي از افراد میبينيم یا مجموعهاي از
گروهبنديهاي خاص .مخصوصاً با اینکه ما مخالف این بند هستيم ،ولی اوالً آن را در سامانه حزب
انتشار دادهایم ،ثانياً واکنشی نشان ندادیم براي اینکه نمیخواهيم پيش از کنگره این بحثها
موضوعهاي مهمتر را زیر سایه ببرد .جاي این بحثها البته هنوز هست ،در فضاي بسيار دوستانه هم
ادامهاش خواهيم داد ولی چون راجع به برلين پرسيدید حقيقتاً ما هيچ مشکل اساسی با برلين نداریم و
هيچ لزومی هم نداشت که شرکت بکنم براي اینکه ضربهاي محسوب میشد به جنبش رفراندوم که
من نمیخواستم توهم پيدا بشود.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،شما همچنان سرسختانه از جنبش رفراندوم حمایت
میکنيد .میخواستم بپرسم که این کنگره رفراندوم در بروکسل که در روزهاي دوم و
سوم و چهارم دسامبر انجام خواهد شد ،دقيقاً هدفش چيست؟ شما در جریانش هستيد،
اینطور نيست؟
همایون ـ بله ،من سـرسختانه دفاع میکنم براي اینکه  26ـ  7سال است تالش میکنم که ایرانیها
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از گرایشهاي مختلف بر سر یک موضوع توافق بکنند .سرانجام یک متنی انتشار پيداکرده است که از
ایران آمده و این خيلی خيلی مهم است .متنی از ایران آمده بيرون و عدهاي بسيار زیادي حدود  35ـ
 6هزار نفر آن را امضا کردهاند ،و تقریباً همه گروههاي سياسی مهم از این متن پشتيبانی کردهاند .این
اتفاق نه تاکنون افتاده است و نه در آینده پيشبينی شدهاي براي کار دیگري اتفاق خواهد افتاد .من
حيفم میآید که چنين توافقی به دليل اختالف ميان پادشاهی و جمهوري ،به دليل اختالف ميان
حقوق سياسی اقوام و حقوق سياسی افراد ایرانی یا شامل افراد متعلق به اقوام و از این قبيل از بين
برود ،یا براي مسائل شخصی ،و این را هم پشت سر بگذاریم و دستمان هيچچيز نباشد و حداکثر یک
بيانيه دیگري بياید و  300نفر یا  500نفر آن را امضا کنند و خيال کنيم فتحالفتوح کردیم .نه ،من
معتقدم همين کاري که  30ـ  35هزار نفر آن را پذیرفتهاند ،این را دنبالش را بگيریم .این نه حزب
است ،نه جریان سياسی خاصی است ،یک توافق عمومی است بين ماها .و این کنگره هم هدفش این
است که یک ترتيبی براي یکساله آینده مبارزاتی که باید جریان رفراندوم براي حصول شرایط براي
برگزاري رفراندوم در ایران انجام بدهد ،بر آنها فکر بکند .چون این فراخوان رفراندوم بسيار تأکيد
کرده است که همه این انتخابات مجلس مؤسسان و همهپرسی ،باید در شرایط آزاد زیر نظارت
سازمانهاي بينالمللی انجام بشود و همه ایرانیها در آن شرکت داشته باشند .اینکه در شرایط کنونی
باوجود دستگاه سرکوبگري جمهوري اسالمی که امکان ندارد .باید ما مبارزه بکنيم با جمهوري
اسالمی براي اینکه چنان شرایطی فراهم بکنيم .این مبارزه باید با شرکت هر چه بيشتر ایرانیها
صورت بگيرد .در این کنگره رفراندوم اميد این است که یک گروهی انتخاب بشوند در یک سال آینده
و هماهنگی از جهت مبارزات برقرار بکند و یک هماهنگی بين واحدهاي مختلفی که در اطراف دنيا
براي پشتيبانی از این رفراندوم بهوجود آمده است بهوجود بياورند و همانطور که عرض کردم راههاي
مبارزه براي حصول شرایط براي رفراندوم آزاد را فکر بکنند .همين .کار خاصی نخواهد کرد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،آن ایرادهایی که در اینیک سال حتی گاهی در فضاي
مسموم ،یعنی با قصد مسموم سازي ،گرفته شده ،اینها برطرف خواهد شد؟ مثالً یکی
از ایرادها این است که این طرح ،طرح آقاي سازگارا است .درست است؟
همایون ـ اوالً  38نفر این را امضا کردند .ثانياً آقاي سازگارا و آن  37نفر دیگر فرداي انتشار این بيانيه
گفتند که ما هيچ متولی نيستيم و نقش ما تمام شد .ما میخواهيم که این گفتمان گسترش پيدا بکند
و عميقتر بشود در ميان ایرانیها و تمام شد و رفت .اصالً چه فرق میکند کی این کار را کرده؟ حرف
مهم است .آیا این حرف ،حرف جمهوري اسالمی میتواند باشد؟ آیا این حرف ،حرف عامل جمهوري
اسالمی میتواند باشد؟ که این رژیم قابل اصالح نيست و با موجودیت ایران در تضاد است و باید
جایش را بدهد به یک قانون اساسی مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر .بعالوه عرض کردم ،آقاي
سازگارا نه متولی این کار نيسـت .این بيانيه و فراخوان اآلن  36هزار نفر امضاء کننده متولی دارد ،بله.
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و در ميان این پشتيبانان بهترین عناصر ایرانی را هم میتوان یافت.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،یکزمانی شما گفتيد که رفراندوم وقتی انجام خواهد
شد که جنازه این رژیم بر زمين باشد.
همایون ـ بله عيناً .براي اینکه در شرایطی که دستگاههاي سرکوبگري رژیم کار بکند ،رفراندوم
نخواهد شد .جاي تردید نيست .در شرایطی که این دستگاههاي سرکوبگري نباشند این رژیم یک روز
هم به نظر من دوام نخواهد آورد .حاال ممکن است ،در یک شرایطی که به نظر من در مورد ایران
صادق نيست ولی این نظر شخصی من است و ربطی به جریان رفراندوم ندارد ،ممکن است چنانچه
در اروپاي شرقی با آن دیکتاتوريهاي توتاليتر وحشتناک اتفاق افتاد ،این کارها حتی با حضور اسمی
دستگاه قبلی صورت بگيرد ،نمیدانم ،خيلی خيلی بعيد است .ولی غيرممکن نيست براي اینکه اتفاق
افتاده .در جاهایی که وضعشان از ایران خيلی بدتر بود .اما ،در این شک نيست که این رفراندوم در
غياب دستگاههاي سرکوبگري رژیم باید صورت بگيرد ،حاال رژیم بتواند بدون این دستگاهها زنده
بماند یا نه ،آن دیگر با خود رژیم است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،اشاره کردید به مقالهاي که نوشتيد درباره «خط قرمز».
این موضوعاش چه بوده؟
همایون ـ خط قرمز این بود که از چند سال پيش ،از سال  1993من با حزب دمکرات کردستان و
سازمانهاي چپ مثل فدائيان خلق گفتوگو داشتم .هر کاري کردم نشد ،باالخره به این نتيجه رسيدم
که باید فدراليسم را براي ایران پذیرفت ،تا حاضر بشوند ما را داخل بحث بدانند .ــ هرچند در ابتدا
خودمختاري میگفتند ،ولی نتيجهاش فدراليسم است ــ خب ،دیدم در اینجا یک خط قرمزي هست.
ما غير از اینکه باید از پادشاهی صرفنظر کنيم ،به فدراليسم هم تن در بدهيم.
من در این مقاله نوشتم که این خط قرمز یک رود روبيکنی است که از آن عبور نخواهيم کرد .رود
روبيکن خيلی رود مهمی است .نام باستانی یک رود کوچکی است در واقع یک نهري است که بيرون
رُم بود که سپاهيان رومی که مرتباً در جاهاي دیگر جنگ میکردند و فتح میکردند ،برمیگشتند به
رُم و در جشنهاي پيروزي شرکت میکردند .ولی این سپاهيان پيروزمند میبایست سالحهایشان را
پيش از عبور از رود روبيکن بر زمين میگذاشتند و بیسالح وارد رُم میشدند .براي اینکه رُم
دموکراسی داشت و یک نوع دموکراسی طبقه باالي جامعه بود و براي آن موقع دموکراسی
پيشرفتهاي بود ،براي اینکه این دموکراسی حفظ بشود .تا رسيد نوبت به ماریوس ،که وضع ارتش رُم
را عوض کرد و عناصري از اقوام غير ایتاليایی و غير رمی را وارد ارتش کرد و ارتش بیشکلی شد .تا
آنوقت یک ارتش خيلی منسجمی بود .بعد که سزار فتوحاتی کرد ،سزار با سپاهيانش مسلح از رود
روبيکن گذشت و آمد و به دموکراسی رُم پایان داد .سزار اولين دیکتاتور مدرن جهان است .سزاریسم
از آنوقت سکه زده شد .من گفتم این روبيکن ماست .ما از این عبور نخواهيم کرد .ما از فدراليسم
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عبور نخواهيم کرد .براي اینکه فدراليسم در شرایط ایران ،در همسایگی عراق با این وضع ،در
همسایگی ترکيه و قفقاز و آنطرف بلوچستان ،و آنطرف خوزستان که همينجور سروصدا بلند شده
است ،با این وضع نمیتوان با موجودیت ایران شوخی کرد .این مقاله اساسش این بود و تکيه بر اینکه
بههرحال حرف آخرمان را از اول بشنوید .ما تا خيلی جاها میرویم تا اینکه جلوي این کار را بگيریم.
ما که میگویم ،ما تنها نيستيم .خيلی خيلی از ایرانیها این احساس را دارند .و بهتر است دیگران
اشتباه حساب نکنند .و باز اینجا تکرار بکنم و از فرصت استفاده میکنم .بيایيم و باهم دوستانه بنشينيم
و مسائل را حل بکنيم و یک طرحی براي آینده ایران بریزیم که کار بکند و ایران را نگه بدارد و به
مردم ایران در هرکجاي ایران که باشند ،بيشترین خوشبختی و امکاناتی که براي ایران هستند را
بدهند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،این شرایط رویدادها ،به هر حال در اندیشه و مرام
احزاب تغييراتی میدهد .فکر نمیکنيد که رویدادهاي شمال عراق ،رویدادهاي
کردستان عراق ،بعد هم ماجراهایی که در این یکی دو سال در عراق رخ داده ،اینها
باعث شده که حزب دموکرات کردستان کارپایه فکرياش را تغيير بدهد؟
همایون ـ مسلماً اینطور است .براي اینکه پایگاهش آنجاست و در آنجا ظاهراً دولتی تشکيلشده
است و میدانيد که پارلمان کردستان عراق سخن گفتن به پارسی را در آنجا ممنوع کرده است .و
مسلماً اینها اثر میکند .یک دورنماهاي تازهاي برایشان بازشده است و در نتيجه یک تغييراتی چه در
لحن و چه در سياستها دادهاند و متأسفانه چند سازمان چپگراي سنّتی ایرانی هم ،اینها مثل اینکه
مأموریت تاریخی دارند در این زمينه ،اینها هم چسبيدهاند به موضوع حق تعيين سرنوشت .بله مسلماً
این تغييراتی که در خارج از ایران رويداده است ،مؤثر بوده است و همانطور که عرض کردم
طرحهایی هم کشورهاي بيگانه براي درس دادن به جمهوري اسالمی و سر جا نشاندن جمهوري
اسالمی در دست دارند که متأسفانه انعکاس پيدا میکند روي مناطق مرزي ایران و بسيار بسيار
اوضاع خطرناکی است .من در مقاله «یک ملت ـ یک کشور» بود که نوشتم ،ایرانیهایی بودند در
گذشته که ته دل و گاهی به زبان ،آرزو میکردند که آمریکاییها بيایند و ایران را بمباران بکنند و
لشگر بکشند و این رژیم را بردارند .امروز یک نفر از آن ایرانیها چنين آرزویی ندارد .براي اینکه
متوجه مخاطراتی که موجودیت ایران را تهدید میکند شدهاند .بههيچوجه زیر بار چنين اتفاقی هم
نخواهند رفت.
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون ،خسته نباشيد و از شما سپاسگزارم.
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 20نوامبر 2005

آمریکا ،اروپا و بحران اتمی جمهوری اسالمی ایران
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون درود بر شما.
همایون ـ درود بر شما.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،در هایدلبرگ سخنرانی کرده بودید و در آن پيرامون
آینده انتخابات پارلمانی آلمان و تأثير آن بر آینده جمهوري اسالمی سخن گفته بودید.
میشود خواهش کنم که یک فشردهاي از آن سخنرانی را مطرح بفرمائيد؟
همایون ـ این سخنرانی در ماه گذشته بود در همان هایدلبرگ .در آلمان یک بنيادي هست به نام
بنياد آلمان ـ آمریکا .که پس از آن برنامه مارشال ،تعدادي از شهرهاي آلمان انجمنهایی تشکيل شد
براي بررسیهاي دانشگاهی و سياسی مربوط به روابط دو کشور .از آن بنيادها فعالً  4تا باقیمانده
است که یکی از مهمترین آنها در هایدلبرگ است و بيشتر هم از منابع خصوصی و شرکتها کمک
میگيرند و کارهاي خوب میکنند .به مناسبت بحران اتمی ایران و مشکالتی که ميان آمریکا و اروپا
و جمهوري اسالمی پيداشده است ،اینها برنامه یکروزهاي ترتيب دادند که من هم در آن شرکت
کردم .من به زبان فارسی صحبت میکردم و یک مترجم آلمانی صحبتهایم را ترجمه میکرد و
جایی که مترجم برایش مشکل به نظر میرسيد ،به انگليسی سخن میگفتم .این سخنرانی فرصتی
بود براي یک نگاه سریعی در زمينه روابط خارجی اروپا و آمریکا و جاي ایران در آن روابط.
من از آنجا شروع کردم که تاریخ شروع این دوران تازه البته پيروزي انقالب اسالمی بود در ایران که
بهکلی معادالت استراتژیک را در حوزه خليجفارس به هم زد و نظم موجود را بر هم ریخت ،بجاي
اینکه بالفاصله پس از این پيروزي روسها به افغانستان حمله کردند ،عراق به ایران و کویت حمله
کرد ،آمریکا با عراق درافتاد و باالخره آمریکا به عراق حمله کرد .و سرتاسر این منطقه در جنگ
فرورفت و این دو جنگی است که امروز در دو سوي ایران ادامه دارد و به بهاي بسيار سنگين انسانی و
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اقتصادي تمامشده است .تا وقتی که رژیم پادشاهی در ایران میبود ،روي دادن هرکدام از این حوادث
غيرممکن میبود .تا وقتی ایران آنجا باقدرت بود و با اتحادي که با آمریکا داشت ،نه روسها جرأت
میکردند به افغانستان بتازند و نه عراق به ایران یا کویت .ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد و از آن
هنگام وضع بهطور کلی تغيير یافت ،آمریکا از صحنه ایران بيرون رفت و اروپاییها آمدند بهسرعت
جاي آمریکایی را در ایران گرفتند و بعد روسها صحنه را خالی کردند و بعد اروپاییها که به آمریکا
متکی بودند در طول دوران جنگ سرد ،با فروپاشی امپراتوري شوروي ،از آمریکا کموبيش بینياز
شدند و جدایی ميان آنها افزایش یافت .رابطه با جمهوري اسالمی هم عامل اضافی شد ،آمریکایی
که با جمهوري اسالمی دشمن بود و اروپایی که هر روز با دوستی با جمهوري اسالمی پيشتر
میرفت به درجهاي که کشورهاي اروپایی شکارگاه ویژهاي شد براي دستگاه ترور رژیم و خيلیها را
کشتند و حتی وقتی دستگير شدند آنها را فرار دادند یا بخشيدند .و وضع غيرقابل تحملی پيش آمد تا
باالخره در جریان کشتار رستوران ميکونوس ،آلمانها پرونده را دنبال کردند و دادگستري در برلين
سران جمهوري اسالمی را محکوم کرد و آن موج ترور فرونشست .ولی روابط نزدیک جمهوري
اسالمی با اروپا ادامه یافت تا جایی که در بحران اتمی مداخله اروپاییها یک دو سالی به جمهوري
اسالمی فرصت داد که برنامه اتمیاش را با شدت دنبال بکند باوجود مخالفتهاي آمریکا و وضع
بسيار خطرناکی پيش آمد .در این ميان واقعه  11سپتامبر هم روي داد که یک مبدأ تاریخی است
براي آمریکا و بهکلی جهاننگري و سياستهاي آمریکا را تغيير داد و به جنگ عراق و افغانستان
انجاميد که هنوز ادامهدارند و آمریکا را بيشتر در برابر اروپا قرار داد .این تحوالت البته همه ناسالم بوده
است ،به زیان صلح و امنيت جهانی و به زیان ملت ایران بوده است .این روابط نزدیک جمهوري
اسالمی با اروپا فقط به تقویت رژیم اسالمی کمک کردهاند.
حاال با توجه به بحران اتمی که پيشآمده و اتفاقاتی که در خود اروپا و فرانسه افتاده است ،منظره دارد
تغيير میکند .و البته در خود آمریکا .به این صورت تغيير میکند که وزن فرانسه در اروپا بسيار
کاهشیافته .پس از «نه»اي که فرانسویان و سپس هلنديها به قانون اساسی اروپا گفتند ،چون آن
قانون در واقع مُرد ،موقعيت فرانسه که موقعيت برتري بوده است در اروپا در سالهاي تشکيل اتحادیه
اروپا ،از جامعه اروپایی گرفته تا اتحاد اروپا ،این موقعيت برتر به پایان رسيد و ستاره انگلستان از
یکطرف و کشورهاي کوچکتر اروپاي شرقی از طرف دیگر ،در جامعه اروپایی ،در اتحاد اروپا رو به
اوج نهاد .و این تغيير بسيار مثبتی است .دوستانی از جناح افراطی راست هستند که هنوز انگليس
میگویند ،ولی آن انگليس دیگر انگليس سابق نيست و چيز متفاوتی است .انگلستان هم از جهتی پُلی
است ميان آمریکا و اروپا و هم از جهت اینکه رویکرد و رهيافت متفاوتی دارد از رویکرد و رهيافت
تکنوکراتيک فرانسه و آلمان ،و بيشتر به تحول طبيعی نهادها و مقررات نگاه میکند ،نيروي
مناسبتري است براي توسعه جامعه اروپایی و از آن حالت قشري و جامدي که اتحاد فرانسه و آلمان
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به اروپا داده بودند ،خواهد کاست .از طرف دیگر ،کشورهاي کوچکتر اروپاي شرقی که پيوستهاند به
جامعه اروپایی ،اینها بسيار ناراحت بودند از نقش رهبري آلمان و فرانسه ،بهویژه اینکه آلمان و فرانسه
در این سالها به روسيه بسيار نزدیک شده بودند و ما میدانيم که کشورهاي اروپاي شرقی به روسيه
به چشم بسيار بدبينانهاي نگاه میکنند .و این محوري که حاال این سه کشور درست کرده بودند،
بيشتر این کشورها را ناراحت میکرد .حاال بعد از شکستی که فرانسويها خوردند در اروپا و حاال در
آستانه انتخابات آلمان احتمال بسيار میرود که سوسيالدمکراتها و سبزها از قدرت خلع بشوند،
منظره تازهاي در اروپا پدیدار میشود و موازنهاي به سود این کشورهاي کوچکتر بهوجود میآید و
نقش اینها مهمتر میشود .چون حکومت تازه آلمان یعنی محافظهکاران دمکرات ـ مسيحی ،اینها
بسيار عالقه دارند به گسترش روابطشان با کشورهاي اروپاي شرقی .اروپاي شرقی و مرکزي ميدان
اصلی گسترش فرهنگی آلمان بوده است در طول قرون .و آلمانها از  1790پس از شکست دادن
فرانسويها و نخستين یگانگی آلمان به رهبري بيسمارک ،اینها غفلت کردند از این منطقه و اینها
این منطقه را بهعنوان فضاي حياتی نگاه کردند .به قول خودشان  .Lebensraumیعنی یک منطقهاي
براي استثمار ،براي امپریاليسم ،براي توسعه ارضی و براي جهانگيري .در نتيجه غافل ماندند از اینکه
با اسلحه فرهنگ و اقتصاد خيلی بيشتر میتوانند در آنجاها پيش بروند و آینده بهتري داشته باشند .اگر
آلمان از سال  1870بهجاي سياست ميليتاریستی و امپریاليستی دنبال سياست گسترش روابط
اقتصادي و فرهنگی بودند ،آلمان امروز یک قدرت جهانی بود با یک منطقه بسيار بزرگ دوستانه و
متحد براي همه گونه فعاليتها .به هر حال ،این فرصتها از ميان رفت و دو جنگ جهانی به دنبالش
آمد .امروز در حزب دمکرات ـ مسيحی این آگاهی خيلی بيشتر از اتحاد سرخ و سبز وجود دارد که باید
روابطشان را با اروپاي شرقی و مرکزي گسترش بدهند به زیان رابطه بسيار نزدیکشان با فرانسه و
رابطه بسيار دوستانه و شخصی شرودر با پوتين .و این کاري است که خواهد شد .همه تالش بر سر
این است که کاراکتر اروپا عوض بشود.
تا آنجا که مربوط به منافع ملی ایران است ،یعنی مردم ایران ،وزنه اروپاي شرقی در جبهه اروپایی به
سود حقوق بشر کار خواهد کرد براي اینکه این کشورها تازه از یک دوران سرکوبگري  50ـ  40ساله
بيرون آمدهاند و قدر آزادي را خيلی خوب میدانند و آماده کمک بيشتري هستند به کشورهایی مانند
ایران .بهویژه چکها بهترین دوستان مردم ایران بشمار میروند و ما باید خوشحال باشيم که اینها از
زیر سایه تسلط اتحاد آلمان و فرانسه دربيایند و بتوانند جامعه اروپایی را بيشتر مستعد بکنند براي دفاع
از حقوق بشر و ارزشهاي اروپایی .ارزشهایی اروپایی که قربانی ( raison d'etatمصلحت دولت)
فرانسويها شده ـ میدانيد فرانسويها که مخترع این عبارت هستند ،معتقدند همهچيز در سياست
خارجی مجاز است اگر به سود دولت باشد و هيچ مالحظه اخالقی اصالً نباید وجود داشته باشد ـ
آلمانها در برابر  Realpolitikرا ساختند که  Realpolitikیک کمی انسانیتر است از raison
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 d'etat Realpolitikبه معنی سياست واقع .به این معنی که میباید در مناسبات بينالمللی در پی
توازنی بود که به هر طرف یکچيزي برسد ولی در نتيجه به سود خود دولت باشد .این برخوردها به
سياست خارجی ،اروپا را از ارزشهاي واقعی که اروپا را اروپا کرد و سرمشق جهان کرد ،دور کرده
است .حاال ما اميدوار هستيم که با تزریق بهاصطالح جسارت فکري اروپاي شرقی به جامعه اروپایی
یک تعادلی پيدا بشود و مردم ایران پشتيبانان و متحدان تازهاي پيدا بکنند.
تا آنجایی که به برنامه اتمی جمهوري اسالمی مربوط میشود ،خوشبختانه هم در اروپا و هم در
آمریکا ،گرایشی پيداشده است که به خاک سپردن دشمنیهاي گذشته و همکاريهاي نزدیکتر .فضا
بسيار فرق کرده است تا پارسال .از دوره دوم ریاست جمهوري بوش و به لطف سياست خارجی بسيار
هوشمندانه و زیرکانه کاندوليزا رایس وزیر خارجه آمریکا ،خيلی مناسبات دو طرف بهبود پيداکرده است
و سبب شده است که فشار مشترک اینها بر جمهوري اسالمی افزایش پيدا بکند و این شاید تنها
بخت مردم ایران است که از یک برخورد نظامی بر سر مسئله اتمی با آمریکا نجات پيدا بکنند .من
بسيار بسيار اميدوار هستم که فشار آمریکا و اروپا ،بهویژه اروپا ،بر جمهوري اسالمی سبب بشود که
هرگونه احتمال حمله نظامی به ایران از ميان برود و مسئله بهصورت دیپلماتيک حل بشود.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،امروز آقاي احمدينژاد وارد نيویورک میشود تا فردا،
چهارشنبه ،در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند .آقاي همایون بفرمایيد که
ارزیابی شما از نتيجه این سفر و نطق آقاي احمدينژاد در سازمان ملل و همچنين
برداشت افکار عمومی جهان از وي که بهعنوان تروریست متهم شده چيست؟ آیا قابل
پيشبينی است؟
همایون ـ برخورد بسيار بسيار جالبی خواهد بود .یک آدمی در سطح احمدينژاد و با قيافه و ریخت
احمدينژاد ،در چنان مجمعی که عادت به دیدن چنين موجوداتی در چنين سمتهایی ندارند ،خيلی
خيلی جالب خواهد بود .حاال باز یک گروهی گمان پروري میکنند که احمدينژاد با پيام
مصالحهجویانه به نيویورک میرود و سعی خواهد کرد که فيوز بحران اتمی را بکشد .ولی بيشتر انتظار
میرود که احمدينژاد همان حرفهایی را که در ایران میزند از فنون جهانی به گوش جهانيان
برساند و به خيال خودش رسالت تاریخی اسالم راستيناش را ابالغ بکند به جهان و خودش را بيشتر
مضحکه افکار عمومی جهان بکند .احتمال این یکی به نظر من بيشتر است .ولی خب ممکن است ـ
یک احتمال خيلی ضعيفی ـ که عاقالنه رفتار بکند و حرفهاي بیربطی که در ایران میزند در آنجا
تکرار نکند و آبروي خودش را دستکم حفظ بکند .باید منتظر ماند و دید .در این اثنا البته ایرانيان در
آمریکا و از کانادا هم ،بسيج شدهاند که بروند و تظاهرات بسيار بزرگی در نيویورک صورت خواهد
گرفت بهعنوان اعتراض به حضور این شخص که بسيار نشانه خوبی است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،پرزیـدنت بوش دقایقـی پيش در پایان یک مصاحبه در
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پاسخ خبرنگاري پيرامون همين پرونده هستهاي جمهوري اسالمی ،اظهار داشت که
سازمان ملل متحد میخواهد با رؤساي جمهوري چين و روسيه ،درباره این پرونده
سخن بگوید ،با توجه به اینکه این دو کشور گفتهاند که با ارائه پرونده جمهوري
اسالمی به شوراي امنيت موافق نيستند و طرفدار مدارا با جمهوري اسالمی هستند.
همچنين در یک تحول دیگر در سخن او ،وي بهشدت اولتيماتوم مانند با سوریه
برخورد کرد و از سوریه خواست که دست از روشهاي کنونیاش بردارد که البته
منظورش دخالت در شورشهاي عراق است .نظرتان در این زمينهها چيست؟
همایون ـ تا آنجایی که به سوریه مربوط است ،میدانيد که از سال گذشته مرتباً نبردهاي شدیدي
ميان نيروهاي آمریکایی و جنگجویان و تروریستهایی که به عراق میآیند صورت میگيرد و تازگی
یک تعرض پردامنه به پایان رسيد و  300ـ  200تن از اینها را کشتند و همين تعداد را هم دستگير
کردند و سوریه منبع اصلی فرستادن نفرات تروریست است به عراق و آمریکاییها باالخره به جان
خواهند آمد و سوریه باید بداند که دارد با آتشبازي میکند .سوریه آسيبپذیر است و بيش از اینها
نباید خودش را درگير عراق بکند .اما تا آنجا که به مسئله اتمی ایران و مذاکرات بوش با چين و روسيه
مربوط است ،درست است .این سه کشور هيچ عالقه ندارند که موضوع به شوراي امنيت ارجاع بشود
که مجبور بشوند یا وتو بکنند و یا رأي ممتنع بدهند .اگر ممتنع بدهند ایران را از خودشان خواهند
رنجاند یعنی جمهوري اسالمی را ،و معامالت بزرگ و پولهاي بسيار زیاد که در آنجا منتظرشان
هست ،و منافع هنگفت ،اگر رأي منفی بدهند و وتو بکنند ،یک منافعی که در آمریکا دارند و همکاري
که با آمریکا دارند ،به خطر خواهد افتاد که بههيچوجه قابلمقایسه با منافعشان با جمهوري اسالمی
نيست و دو ،آمریکا را ناچار خواهند کرد که یکجانبه اقدام بکند در صورتی که جمهوري اسالمی
حاضر نشود از برنامه اتمی دست بردارد .و این مسلماً به زیان چين و روسيه هم خواهد بود .در نتيجه،
ممکن است که یک تفاهمی ميان بوش و رهبران این دو کشور پيدا شود و بهترین راه گریز براي
چين و روسيه از این بنبست و مشکل ،این است که آنها هم فشارشان را بر روي جمهوري اسالمی
متمرکز بکنند و با توجه به منافعی که در ایران دارند و ایران در آن دو کشور دارد ،و به این دو کشور
بهعنوان وزنه متقابل آمریکا نگاه میکند ،جمهوري اسالمی را وادار بکنند که دست از سرکشی بردارد
و بحران را به پایان برساند .همه اینها من را خوشبين میکند که ما میتوانيم اميدوار باشيم به
برطرف کردن این مشکل بدون توسل به اسلحه .هرروز که میگذرد ،من بيشتر هراسان میشوم از
احتمال چنين رویدادي .فاجعه محض خواهد بود با توجه به وضعی که در داخل ایران میبينم و در
ميان گروههاي مخالف جمهوري اسالمی میبينم و تحریکاتی که در استانهاي مرزي ایران میشود
و خيلی خيلی خطرناک است و ما باید هر چه که میتوانيم بکنيم تا جلوي حمله نظامی گرفته بشود.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،پرسشی دارم در باب سياست و سياستگذاريهاي اتمی

182

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

جمهوري اسالمی .خب ،جمهوري اسالمی در این چند سال سياستهایش افتوخيز و
فرازوفرود زیاد داشته ،ابهامآفرینی کرده ،گاهی تالش کرده با گزینههاي مختلف بازي
کند ،عالئم متضاد در مورد حلوفصل پرونده هستهاي داده ،گاهی تأکيد از برخورداري
از تعليق غنیسازي تا بازگشت بیقيدوشرط پاي ميز مذاکره بر اساس توافقنامه
پاریس و ...از همه اینها سخن گفته .میخواستم ببينم آیا تمام این بازيهایی است
که با غرب میکنند یا این نشانه از بیکفایتی سياسی است؟
همایون ـ نه ،اتفاقاً در اینجا باید انصاف داد که بسيار دیپلماسی موفقی را اداره کردهاند در این مدت،
البته با استفاده از آمادگی اروپا براي کمک به آنها و با کمک روسيه ،و استفاده از پاکستان و چين.
همه آماده بودند که به جمهوري اسالمی در این زمينه به صورتهاي گوناگون کمک بکنند ولی
اینها هم بازیشان را خوب کردند .نه ،همه اینها فریبکاري بوده است و امروز هيچکس در جهان
تردید ندارد که جمهوري اسالمی مصمم به ساختن بمب اتمی است .براي اینکه اصالً نيازي به غنی
کردن اورانيوم ندارد جمهوري اسالمی ،روسها بوشهر را تأمين کردهاند ،اروپاییها گفتهاند حاضرند
بفروشند به جمهوري اسالمی به قيمت بسيار بسيار پائينتر از آنچه که جمهوري اسالمی خودش
انجام میدهد .براي اینکه این فرایند خيلی گران است و با ابعاد کوچک بههيچوجه صرف نمیکند .اگر
یک کشوري  40ـ  30نيروگاه اتمی داشته باشد بله ،برایش صرف میکند که خودش بهاصطالح
فنآوري بکند ولی براي یک نيروگاه ،آنهم سوختش تأمينشده است ،اصالً معنی ندارد .مسلم است
که جمهوري اسالمی به دنبال ساختن بمب اتمی است و احتماالً از نظر فنآوري اورانيوم و تهيه کيک
زرد زیاد فاصله نباید داشته باشد .این را همه دنيا میدانند حتی سازمان بينالمللی انرژي اتمی هم
میداند که جمهوري اسالمی در سخنانش صميمی نيست و کارهایی دارد میکند در جهت ساختن
بمب .حاال آنها به هر دليلی باید کامالً مطمئن باشند و دالیل محکمهپسندي داشته باشند که آنهم
بحث دیگري است .از همين نظر است که من نگران حمله نظامی به جمهوري اسالمی هستم.
جمهوري اسالمی راهی باقی نمیگذارد براي اینکه بشود موضوع با مذاکره حل بشود .مگر اینکه فشار
مشترک اروپا ،روسيه ،چين و آمریکا همه جمع بشود و تهدید رفتن به شوراي امنيت و تحریم
اقتصادي جدي بشود که آنوقت ممکن است که اینها راه بيایند .ولی حقيقتاً دارند با سرنوشت ایران
بازي میکنند و با سرنوشت خودشان البته ،که آنهم مشکل آنها است .ولی سرنوشت ایران بسيار
بسيار در وضعيت حساسی است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،بسيار از شما سپاسگزاري میکنم.
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 13دسامبر 2005

هر گزیداری از حمله به ایران بهتر است
 آرش ـ آقاي همایون ،حملۀ اسرائيل به فلسطين و لبنان با تأیيد آمریکا ،کمک به
حزباهلل لبنان و حماس توسط رژیم جمهوري اسالمی ،طرح خاورميانۀ بزرگ امریکا،
مسئلۀ بحران هستهاي ،همه این موضوعات بهاضافۀ گردنکشی رژیم اسالمی ایران،
مالقاتهاي مختلف در واشنگتن ،طرحهایی براي ایران کوچک در منطقه،
نگرانیهایی را در رابطه با ایران بهوجود میآورد .نظر شما در رابطه با خطر تجزیه
ایران و حل مسئلۀ ملی در ایران چيست؟
همایون ـ از پانصد سال پيش که ایران بر اثر جنگها و حمالت خارجی شروع به تجزیه کرد و
تکههایی از اطراف ایران کنده شد و به سرزمينهاي دیگري پيوست ،هميشه ایران در معرض یک
تنشی بوده است ميان قدرت مرکزي و مناطق مرزي ،مناطق مرزي ایران باآنکه بخشی از سرزمينشان
و مردمانِشان بهجاهاي دیگر رفته بودند ،آن ارتباط را برقرار نگهداشته و رفتوآمد میکردند .آنها
هميشه یکچشم به آنطرف مرز داشتند و یکچشم به اینطرف مرز؛ که کامالً طبيعی است .این
حالت ویژه در مواقعی که ایران نيرومند بود به سود ایران کار میکرد چون اینها بازوان ایران بودند در
آنسوي مرزهاي ایران؛ ولی چون بيشتر این پانصدسالۀ ما در ضعف و پراکندگی گذشته ،هر موقع که
ایران ضعيف شده است و قدرت مرکزي رو به ضعف نهاده ،این تنش ميان مناطق مرزي و حکومت
مرکزي افزونشده و گاه کار را بهجاهاي خيلی باریک کشانده است .ایران دستکم در سدۀ بيستم ،دو
سه بار نزدیک بود که تجزیه بشود .و حقيقتاً یک وضع خارقالعاده پيشآمده ،که تجزیه نشده و ایران
پابرجا مانده است .اکنون با توجه به اینکه اوالً گسترش ارتباطات در همهجاي دنيا به افزایش
آگاهیهاي قومی کمک کرده است و از طرفی وضع ایران آشفتهتر از هر وقتی است در این پنجاه
شصت سال گذشته؛ و حکومت مرکزي بااینکه خيلی سرکوبگر است ،ولی خيلی ضعيف است و در
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بسياري از مناطق ایران ،قدرت او را بهصورت خيلی خطرناکی چالش میکنند؛ اگر کار به از هم
پاشيدن قدرت مرکزي در ایران بکشد ،تجزیه را باید خيلی جدي گرفت .ما میبينيم که در جمهوري
آذربایجان ،رسماً صحبت از اتحاد آذربایجان جنوبی و شمالی میکنند ،تا مناطق پایين کُردنشين را
منطقه آذربایجان میدانند .در کردستان دو حزب قومی وجود دارد که این احزاب چشمشان به بيرون
از ایران است و اندکاندک این دامنه نگاه به اسرائيل و امریکا کشيده است و صحبت از ملت کُرد
میکنند و حق این ملت ،که یک کشوري را در آینده تشکيل بدهند ـ هر وقت صالح دانستند و
خواستند .در بلوچستان ،عدهاي جنداهلل ،یعنی طالبان تشکيل دادهاند و مشغول کشت و کشتار هستند و
البته جمهوري اسالمی هم متقابالً .و در خوزستان نيز عدهاي راه افتادهاند که ما اصالً عرب هستيم و
این سرزمين مال عربستان است و ربطی به ایران ندارد.
وقتی انسان این مسائل را میبيند و وقتی میبيند که هر وقت جمهوري اسالمی در مقابل امریکا
گردنکشی میکند ،یکی در آنجا پا میشود و میگوید که خوب درست است که ایران کارتهاي
زیادي براي بازي دارد ،ولی فراموش نکنيد که ایران دچار مسائل خيلی شدید قومی است و
ناراحتیهایی در مرزهايش وجود دارد؛ و در نتيجه یک هشداري است که اگر شما جاي دیگري شلوغ
کنيد ،اینجا هم قابل شلوغ کردن است .و وقتی ما خبر جلسات را میشنویم ،در واشنگتن یکی پس از
دیگري ،و میروند صحبتهایی میکنند ،آنجا هم عدهاي دیوانه هستند و حرفهایی میزنند خيلی
صریح؛ و نقشه چاپ میکنند و ایران را هفت تکه میکنند ،و بر روي تکهاي هم مینویسند
فارسستان! واقعاً عجيب است.
 آرش ـ این سياستی که امروز آمریکا در پيش گرفته ،جدا از ضعف حکومت مرکزي،
طرح امریکا و اسرائيل که ایران بزرگ را در منطقه خطرناک میدانند و در واقع موافق
ایران تکهتکه شده هستند؛ چقدر در این ميان نقش بازي میکند؟
همایون ـ نه ،من فکر نمیکنم .آمریکاییها میدانند که اگر کار به تجزیه بکشد ،چه صندوق
پاندورایی درش باز خواهد شد؛ در ایران و در منطقه .آمریکاییها در عراق هم سعی میکنند از تجزیه
عراق جلوگيري کنند .ایران که جاي خود دارد .ولی بهعنوان یک لولو ،و بهعنوان یک ورق متقابل بر
ضد جمهوري اسالمی بهطور روزافزونی دارند از این موضوع قومی استفاده میکنند .و این استفاده
روزافزون ،و گردن کشی جمهوري اسالمی در مسئلۀ اتمی ،ممکن است که کمکم کار را جدي بکند.
یعنی آن محاسبات از بين برود ــ محاسباتی که اگر ایران تجزیه بشود چه اتفاقاتی در منطقه میافتد.
یک سناتور آمریکایی که امسال کاندیداي ریاست جمهوري است ،براي حزب جمهوريخواه ،که بخت
زیادي هم دارد ،زبان حال تمام دستگاه حکومتی امریکا را گفت که :هر گزیداري ،هر «آپشنی» از
جمهوري اسالمی مسلح به بمب اتمی ،بهتر است .یعنی چه؟! یعنی ما میدانيم که اگر به ایران حمله
بشود ،اگر جنگ بشود چه مخاطراتی براي ایران ،براي امریکا و براي منطقه ،براي هرجایی در پيش
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خواهد بود .با این همه دورنماي جمهوري اسالم مجهز به سالح اتمی ،از تمام آن احتماالت بسيار
خطرناک ،بدتر خواهد بود .وقتی کار به اینجاها میکشد دیگر محاسبۀ عاقالنه متأسفانه فراموش
میشود ،وقتی اینها میگویند هر چه بشود بهتر از این است که جمهوري اسالمی به سالح اتمی
دست پيدا کند .ما باید حقيقتاً نگران باشيم که خوب از هر وسيلهاي براي ضعيف کردن جمهوري
اسالمی ـ که متأسفانه ضعيف کردن ایران است ـ استفاده خواهند کرد .اآلن دم دستترین وسيله
براي ترساندن جمهوري اسالمی براي راهانداختن آشوب در ایران و گشودن یک جبهۀ تازه بر عليه
جمهوري اسالمی همين تحریکات در مناطق قومی است .که متأسفانه گروههایی چه در محل و چه
بيرون از مرز و چه در ميان مخالفانِ غير قومی دائماً دامن میزنند به این موضوع و زمينه را فراهم
میکنند.
 آرش ـ به نظر شما نيروهاي مخالف رژیم جمهوري اسالمی ،در مقابل چنين سياستی،
چه سياستی را باید در پيش بگيرند؟
همایون ـ اولين کاري که ما باید بکنيم این است که روي این آتش نفت نریزیم .به این معنا که،
وقتی میبينيم که یک چنين کانونهاي خطري وجود دارد و میبينيم کشورهایی در خارج ایران که
اصالً دیگر برایشان فرق نمیکند که سرنوشت ایران چه بشود و به هر کاري دست میزنند که جلوي
این رژیم را بگيرند و یا از شر این رژیم به یک صورتی خالص بشوند ،ما دیگر زمينه براي سوءاستفاده
از موضوع قومی در ایران ،فراهم نکنيم .کسانی که امروز علم فدراليسم علم میکنند و دم از حقوق
سياسی اقوام میزنند ،به تماميت ایران ضربه میزنند .این کارها احتمالی را که گفتم نزدیکتر
میکنند .یعنی به دست این سازمانهاي قومی وسيلههاي بيشتري میدهند براي اینکه بروند پيش
آمریکاییها و یا اسرائيلیها که آقا ما در بين نيروهاي سياسی ایرانی زمينه داریم و فکر نکنيد که یک
سازمان کوچک هستيم و شما به ما اعتنایی نمیکنيد .و ببينيد که طيف سياسی در ایران طرفدار
ماست و میگوید که این مملکت باید فدرال بشود .در عراق فدرال شده اینطرف هم میتواند فدرال
شود .مرز هم که اصالً وجود ندارد .یا آذربایجانیها که رفتند در واشنگتن جلسه کردند میگویند ببينيد
آقا اینجا ستم میکنند .به ما میگویند سوسک و توهين میکنند و فردا بروند و بگویند که
فارسیزبانها هم طرفدار ما هستند و آنها هم میگویند شما باید فدرال باشيد .و باید بهعنوان قوم
حقوق سياسی داشته باشيد.
اولين کاري که باید بکنيم باید متوجه باشيم که شعارهایی که بيست سال پيش میدادیم ،اصالً
خطري نداشت ،مطرح نبود ،مسئلهاي نبود؛ ولی امروز وسيلهاي میتواند بشود بر ضد ایران .بر ضد
همۀ نيروهاي اپوزیسيون .یعنی اینها هم اگر پس فردا مملکت به چنان روزي بيافتد به هيچ یک از
هدفهایشان نخواهند رسيد .اینها میخواهند جایگزین جمهوري اسالمی بشوند که این حرفها را
میزنند .کُردها را جمع کنيم ،عربها را هم جلب کنيم ،مجاهدین را هم جلب کنيم .مجاهدین هم که
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میگویند بيایيد جمع بشویم .اینها را هم جلب کنيم و خوب برویم به آمریکاییها بگویيم ما یک
جبهه بزرگ نيرومند درست کردیم .ولی جبهه بهاصطالح نيرومندي که درست کردید اگر مملکتی
وجود نداشته باشد که این جبهه در آن به قدرت برسد و یا گوشهاي از مملکت را بگيرند و بدهند به
اینها! دیگر ارزشی ندارد .به نظر من باید تجدیدنظر بکنيم در برنامههاي بيست سی سال قبل .یک
وقتی چپ ایران (متأسفانه اآلن بخشی از مشروطهخواهان نيز به این حرفها پيوستهاند) میگفت
دموکراسی یعنی فدراسيون ،حقوق ملی ،حق تعيين سرنوشت و از این صحبتها .ولی امروز مسئله چيز
دیگري است .مسئله خود موجودیت چپ ایران است که زیر سئوال خواهد رفت! چپی دیگر باقی
نخواهد ماند.
 آرش ـ در چنين شرایطی که یکپارچگی ایران مورد تهدید است ،آیا نيروها و
سازمانهاي مختلف سياسی ،چه چپ و چه ملی و چه مشروطهخواه ،براي حفظ
یکپارچگی ایران ،بهتر نيست قبل از هر حرف و شعاري ،برنامۀ عملی خود را در
برخورد با مسئلۀ ملی ساکنين ایران ارائه دهند تا خلقهاي ایران بدانند که نيروي
سياسیاي که خواهان سرنگونی رژیم جمهوري اسالمی هستند اگر روزي در ایران حتا
بهعنوان یک جمع به قدرت رسيدند ،و حکومت مرکزي قومیاي هم بهوجود آوردند،
چه برنامهاي در رابطه با مسئلۀ ملی در ایران دارند؟! آیا با زور و تهدید و سرکوب ـ هم
چنانکه در سابق صورت گرفته ـ میخواهند یکپارچگی ایران را حفظ کنند یا برنامهاي
دموکراتيک و انسانی براي حل این معضل بزرگ و قدیمی دارند؟ در چنين حالی آیا
مردم بهتر نمیتوانند تصميم بگيرند و انتخاب کنند؟
همایون ـ کامالً صحيح است .ولی پيش از این در رابطه با سئوال قبلی ،باید بگویم که شرط دوم این
است که نيروهاي سياسی ،همه و یا دستکم بيشترشان بگویند که مسئلۀ اصلی امروز براي آنها
حفظ ایران است .و این از همهچيز مهمتر است .و در نتيجه ما نباید ناراحت بشویم اگر بگویيم که در
صورت حمله به ایران و یا تجزیه ایران ،ما در کنار جمهوري اسالمی هم حاضریم قرار بگيریم .نباید
بترسيم .این آخرین مطلبی است که خلع سالح میکند همه را .یعنی آمریکاییها میفهمند که با ما
هم طرف هستند .همه باید بفهمند .شما میخواهيد جمهوري اسالمی را ضعيف کنيد حاال پدر ایران را
هم دربياورید؛ نه ،نه ،ما در این مورد با جمهوري اسالمی منافع مشترک پيدا میکنيم .فقط در اینجا.
اول باید این مملکت را نگهداشت .در مورد سئوالی که مطرح کردید ،خوشبختانه در این زمينه
اختالفی وجود ندارد .تا آنجا که مربوط به حقوق مردم ایران است ،زبان و یا هر چيز دیگري که
میخواهد باشد دیگر جاي بحثی وجود ندارد وقتی شما و دیگران میگویيد که طرفدار اعالميه جهانی
حقوق بشر و ميثاقهاي آن هستيم؛ و حقوق دموکراتيک میخواهيم؛ عدمتمرکز میخواهيم و مردم هر
که را که میخواهند انتخاب کنند که کارهایشان را اداره کنند .من به شما سندي میدهم که بخشی
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از منشور حزب مشروطه ایران است؛ و در همين زمينه است .ما از نظر سازمانهاي قومی بهعنوان
مخالفترینشان شمرده شدهایم ،اگر این سند را بخوانند ـ که بارها براي آنها ارسال کردیم و جوابی
هم ندادهاند ـ میبينند که ما در هيچ موضوع اساسی یکذره هم کوتاه نيامدهایم .هر چه که در تصور
میگنجد دادهشده است .فقط ایران یکی است و بيشتر نيست .ایران یکی بيشتر نيست با فدراليسم
نمیخواند .فدراليسم مقدمۀ تجزیه ایران است .میخواهند به زور کشور را تکهتکه کنند و بعد بيایند
باهم یکی بشوند .و وقتی این تکه پارهها به اختيار خودشان یکی شدند با اختيار خودشان هم میروند.
 آرش ـ در واقع شما موافق حق تعيين سرنوشت هستيد .یعنی هر کس میتواند
داوطلبانه انتخاب کند که میخواهد به کجا تعلق داشته باشد.
همایون ـ تمام ایرانیها ،نهتنها یک تکه یا گوشهاي از ایران براي خودش .مردم هر دهی هم حق
دارند در تمام امور خودآگاهانه انتخاب کنند .شما نگاه کنيد در ایران حدود شصت زبان وجود دارد،
نمیشود عدهاي دورهم جمع شوند و بگویند که ما میخواهيم تعيين سرنوشت کنيم و یک حکومت
فدرال هستيم .همه ایران باید در این حق تعيين سرنوشت شرکت کند .معيار ،آزادي در بکار بردن
زبان است .شما میتوانيد به هر زبانی که دلتان میخواهد تکلم کنيد ،کتاب چاپ کنيد ،رادیو داشته
باشيد تلویزیون داشته باشيد .ولی زبان نباید دیواري بکشد بين انسانها .ما سه هزار سال است که
بهعنوان ایرانی در این سرزمين داریم باهم زندگی میکنيم.
 آرش ـ شما احتمال میدهيدکه امریکا به ایران حمله کند .و در ضمن معتقد هستيد که
در این صورت باید در کنار جمهوري اسالمی از سرزمين ایران دفاع کرد .در واقع در
این درگيري یا باید کنار امریکا بود و از حملۀ نيروي خارجی دفاع کرد یا در کنار
ارتجاعیترین حکومت قرن بيست و یکم یعنی جمهوري اسالمی ایستاد و دفاع کرد؛
چنانکه در جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و ارتجاع داخلی تقویت شد و دست به
کشتارهاي عظيم زد .به نظر شما آیا میشود راه دیگري اتخاذ کرد؟
همایون ـ این کاري است که ما تا به حال انجام دادهایم و بر ضد ارتجاع مبارزه کردهایم .حاال هم
میگویيم ما با رژیم اسالمی مسئلۀ وجودي داریم .من از ریخت اینها بيزارم و از زندگی که اینها
میکنند بيزارم؛ از همهچيزشان ،و در این شکی نيست .ما راجع به یک موقعيتی داریم صحبت
میکنيم که بعداً ممکن است پيش بياید .اآلن مبارزه ما با این رژیم برقرار است .و اصالً عامل بهوجود
آمدن این بحران ،خود رژیم است .یک ،به دليل سياستهاي تبعيضآميز ،تمام مناطق ایران را آشفته
کرده است .مردم بهحق ،آنها که در تبریز براي تظاهرات به خيابانها ریختند بهحق بودند ،آنها که
در بلوچستان به خيابانها ریختهاند و میجنگند قابل فهم هستند؛ نه اینکه من با جنداهلل موافق باشم.
در واقع مسئول تمام این بحرانها رژیم جمهوري اسالمی است .عالوه بر این مسئولاند که این
بحران اتمی را مصنوعاً راه انداختهاند و دنيا را به هم ریختهاند براي اینکه بيشتر بر سر کار بمانند و
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قدرت بيشتري پيدا کنند ،با آینده مملکت دارند قمار میکنند و این بهجاي خود محفوظ است .ولی من
هم در مقابل حرف آقاي مککين میگویم :هر آپشنی ،هر گزیداري بهتر است از حملۀ نظامی به
ایران.
 آرش ـ وقتی شما میگویيد هر آپشنی بهتر از حمله نظامی است در واقع با تحریم
اقتصادي ،موافق هستيد .شما میدانيد که در مورد عراق هم همين کار را کردند و
تحریم اقتصادي باعث شد که صدام در مرحلۀ اول تحریم را بهانه قرار دهد و مردم را
سرکوب کند؛ در اثر فشار صدام ،روحيهاي در مردم عراق بهوجود آمد که طرفدار
دخالت نظامی آمریکا در عراق شدند .مردم ،طرفدار بوش شدند و اميد خود را براي
سرنگونی صدام ،به قدرت نظامی آمریکا بستند که امروز سرنوشتاش را میبينند .آیا
امکان دارد که همين اتفاق در رابطه با ایران نيز تکرار شود؟
همایون ـ به نظر من تحریم بهقدري آبکی و ضعيف خواهد بود که قابل مقایسه با تحریم عراق
نخواهد شد؛ و آسيبی به جمهوري اسالمی نخواهد زد .جمهوري اسالمی از هر راهی آن را جبران
خواهد کرد .فکر نمیکنم که مردم در ایران ،خواستار حمله امریکا بشوند بابت فشاري که دارد تحمل
میکند .ولی این هست که اگر تحریم بهجایی نرسيد و اثر نکرد و حتماً هم نخواهد کرد ،آنوقت آن
کسانی که میگویند دیدید که چارهاي جز حمله نيست دست آنها باز میشود و خطر آنجاست.
 آرش ـ همانطور که گفتيد شما مخالف حمله نظامی آمریکا به ایران هستيد؛ نظر شما
در مورد کسانی که براي سرنگونی رژیم جمهوري اسالمی ایران ،موافق حملۀ آمریکا
هستند چيست؟
د .ه :اگر توجه کرده باشيد نمیگویم تنها ،ولی مؤثرترین مقاومت در مقابل این افراد ،حزب مشروطه
ایران و جنبش رفراندوم است .در هر جبههاي در مقابل اینها ایستادهایم و میگویيم کارهایی که
اینها دارند میکنند و امتيازهایی که میدهند به اميد اینکه یک «پکج» ،بستهبندياي را بردارند ببرند
هر جایی که دلشان میخواهد تحویل بدهند ،اینها با آینده ایران بازي میکنند و نمیگذاریم؛ محال
است که بگذاریم .هر کس دست از این کارها بردارد با او همکاري میکنيم .تا زمانی که اینها دست
به چنين کارهایی میزنند ،جلویشان خواهيم ایستاد و نمیگذاریم قدمی بردارند.
 آرش ـ در سئوال اول نيز بهنوعی اشاره کردم که حملۀ نظامی اسرائيل به فلسطين و
لبنان ،در دنباله طرح خاورميانه بزرگ که از مدتها پيش در دستور سياست
خاورميانهاي آمریکا قرار داشته است ،صورت گرفته است؛ کشته شدن حریري ،خروج
 30هزار سرباز سوریه از لبنان ،همه دنباله طرحی است که میخواهند در رابطه با ایران
پياده کنند .از طرفی هم جمهوري اسالمی ایران از این مسئله استفاده کرده بود و با
تقویت حماس و مجهز کردن حزباهلل لبنان به موشکهاي ساخت ایران ،قصد داشت
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به کمک سوریه در بازي سياسی منطقه ،سهم و نقش زیادتري ایفا کند .و اسرائيل هم
به دنبال منافع تجاوزگرانه خود از شرایط استفاده کرد و با حمله به لبنان و فلسطين،
دوباره سالها لبنان را به عقب برد .و حقالسکوت سوریه نيز پرداخته شد .به نظر شما
در رابطه با مسئلۀ خاورميانه ،چه سياستی را باید پيش برد؟
همایون ـ آنچه اتفاق افتاد این بود :اسرائيلیها و آمریکاییها ،نگران این  17هزار موشک و راکتی
بودند که جمهوري اسالمی در لبنان مستقر کرده بود .این یک تهدید مستقيم در رابطه با اسرائيل بود
که مبادا دست از پا بر عليه جمهوري اسالمی خطا کند .این تهدید برداشتهشده است .در نتيجه خطر
حمله به ایران مقداري افزایش یافته ،براي اینکه قدرت بازدارنده جمهوري اسالمی در لبنان ضعيف
شده است .از آنطرف هم سوریه میخواست که دوباره برگردد .میخواست با کمکی که به حماس و
جمهوري اسالمی میکند در سياست لبنان تأثير بيشتري داشته باشد .حزباهلل در تدارک یک کودتا
گونه بود براي کنترل کامل لبنان .و این براي آنها یک زورآزمایی بود که فکر میکردند که میبرند و
از آن استفاده میکنند و دوباره تسلط سوریه را برقرار میکنند .از این بابت شکست خوردند .از نظر
نظامی به نظر من وضع ما خطرناک شده است .هر چند خوشحالم که از نظر سياسی و دیپلماتيک
دست نظامی جمهوري اسالمی ضعيف شد .پيروزي دیپلماتيک و شکست نظامی هر دو براي ایران
پيامدهایی خواهد داشت.
 آرش ـ جمهوري اسالمی دست از سياستهاي ماجراجویانه خود بر نخواهد داشت و
مرتب نيز در حال تهدید کردن است .اسرائيل و آمریکا نيز به دنبال طرح از پيش
نوشتۀ خود هستند .همانطور که گروگانگيري دو سرباز اسرائيلی ظاهراً بهانهاي شد
براي حملۀ اسرائيل به لبنان.
همایون ـ ظاهراً نه واقعاً .من هم قبول دارم.
 آرش ـ من اعتقاد دارم که این کار انجام میشد این بهانه نه ،بهانۀ دیگري پيدا
میکردند .طرحی بود که باید انجام میشد .سئوال این است ،جمهوري اسالمی که
خود بانی اصلی تشنج در رابطه با ایران و امریکا و اسرائيل است ،اگر این بهانه را به
دست اسرائيل و امریکا بدهد و آنها به ایران حمله کنند ،جایگاه ما کجاست؟ باید
براي دفاع از ایران در کنار جمهوري اسالمی بایستيم؟ آیا نمیشود سياست سومی
اتخاذ کرد و هر دو طرف مناقشه را افشاء کرد؟ وقتی حکومتی با شکنجه و کشتار
دگراندیشان در داخل و دامن زدن به تشنج در سطح بينالمللی ،عامل اصلی نابودي
ایران است ،مگر میشود براي دفاع از ایران در کنار او ایستاد؟
همایون ـ تا وقتی به ایران حمله نشده ،موضع ما روشن است .مبارزه با جمهوري اسالمی ،خنثی
کردن او در هر جایی که ممکن است .چرا ،چون مبارزه ما کمک خواهد کرد به کاهش خطر حمله به
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ایران .اگر ما دست جمهوري اسالمی را ضعيفتر بکنيم هر جور که بتوانيم .خوب مسلم است .آنها
هر چه ضعيفتر بشوند بهناچار از شدت سياستهایشان کاسته میشود و خطر حمله کمتر خواهد بود.
و تصادم خطرش کمتر میشود .ولی وقتی کار به جنگ کشيد ،دیگر سوم و دوم ندارد .یا باید بایستيد
کنار آن و یا کنار این؛ کار دیگري نمیشود کرد .سياست سوم ،اکنون به درد پاک کردن پروندهها
میخورد .یا گذاشتن برگهاي خوب در پرونده .ما هم با این مخالفيم هم با آن ،یعنی چه؟! بعدش
میرسيم به آنکه خوب حاال حمله شروع شده ،چهکار میکنيد؟ اگر ما دنبال حسن سابقه خود هستيم
از این حرفها میشود گفت .من هم با این مخالفم و هم با آن .معنی ندارد این حرف .این سياست
تأثيري در قضيه نخواهد کرد .ما باید روشن باشيم :یک ،چهکار بکنيم که آن خطر را کمتر بکنيم و
دست ما متأسفانه خيلی ضعيف است و یکی از کارهایی که میتوانيم بکنيم این است که به امریکا،
هر کسی ،بگویيم اگر به ایران حمله بشود با ما هم طرف هستيد .آنوقت دو بار فکر میکنند .دوم،
وقتی کار به حمله کشيد ،بدون تردید ،به نظر من یک ذره هم وقت نداریم براي انتخاب خودمان.
 آرش ـ در رابطه بااینکه بتوانيم یک چنين امکانی داشته باشيم باید یک اپوزیسيون
قوي وجود داشته باشد .این اپوزیسيونی که من میبينم بسيار ضعيف و تا حدي هم
بسيار کوتوله است .براي اینکه بتوانيم به چنين امکانی دست پيدا کنيم چه باید کرد؟
د .ه :ما باید از عوالم گذشته بيایيم بيرون .بعد از گذشت بيستوهشت سال ،دیگر نبردهاي سياسی و
عقيدتی دوران انقالب را فراموش کنيم .ما در دوران انقالب باهم یک جنگهایی را داشتيم.
بيستوهشت سال گذشته ،و اکنون مسائل تازهاي مطرح شده که اهميت آنها هزار برابر آن
دعواهایی است که در گذشته ما باهم داشتيم .در مقابل این خطر تازهاي که ایران را تهدید میکند
حقيقتاً بازي کودکانه است که راجع به مسائل  50سال پيش توي سروکلۀ هم بزنيم .وقتیکه سپاهيان
محمد پنجم قسطنطنيه را محاصره کرده بودند ،باالخره رفتند و گرفتند ،وارد برجها شدند ،دیدند این
کشيشهاي مسيحی هنوز دارند راجع به اینکه فرشتهها چندتاشان روي سر سوزن جا میگيرند ،باهم
دعوا میکنند .وضع ما هم همين است .شما نگاه کنيد به ادبيات اپوزیسيون ،انگارنهانگار که ما با یک
چنين دورنمایی روبرو هستيم .نمیدانم چند وقت دیگر .آیا اکنون وقت دعواهاي گذشته است؟! به نظر
من نيروهاي سياسی مخالف ،مهابت موقعيت را دریابند و خودشان را با موقعيت تازه آشنا کنند ،و سعی
کنند باهم کار کنند در زمينههایی .الزم نيست که یکدیگر را قبول داشته باشند .ولی اگر ما بتوانيم در
یک مسئلۀ حياتی ایران باهم کار بکنيم خوب الزم نيست که من و شما اختالف بر سر هر چه داریم
مانع این بشود .این سرجاي خود و آن اختالف هم سرجاي خود .هر موقع نوبت آن شد باز دعوا را
میکنيم .شروع کنيم باهم یک همکاريهایی .یک مطالبی بينمان ردوبدل بشود .من میبينم بعضی از
نوشتههاي ما در جاهاي دیگر چاپشده است و یا مقاالت مخالفان ما در سامانه حزب مشروطه ایران
منتشرشده است .عالی است .باید از همينجاها شروع کرد .هيچکدام اینها قصد تبرئه کسی و یا
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شستشوي گذشتۀ کسی و بخشودن کسی نيست .هر کس هر نظري دارد بهجاي خودش ،قصد این
است که در این زمينه حياتی که براي همه ما به یک اندازه حياتی است ،باهم کار کنيم در موقعی که
الزم است.
آرش
2006 .11 .26

اگر فورد شکست نخورده بود
پیامی به سازمان فدائیان ایران (اکثریت)
استراتژی رویارویی با جمهوری اسالمی تا مرز جنگ
 حسين مهري ـ همميهنان گرامی ،در این بخش از برنامه بهسوي ایران گفتوگو
میکنيم با آقاي داریوش همایون .آقاي داریوش همایون گرامی درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،نخست درباره آخرین نوشته شما که دیدم زیر عنوان
«اگر فورد شکست نخورده بود» صحبت بکنم .در واقع اگر فورد شکست نخورده بود و
کارتر در برابر او پيروز نمیشد .در این صورت انقالب اسالمی رخ نمیداد؟
همایون ـ البته این مطلب به این سادگی نيست .نه .این یک بهانهاي شد که نگرش من به این
انقالب ،از کدام نظرگاه را بررسی بکنم .بيشتر تئوري انقالب ـ بيش از  10تا  15تئوري هست براي
انقالب ـ مربوط میشود به عوامل جامعهشناختی .یعنی نگاه میکنم ببينم که چرا یک جامعه دچار
شرایطی میشود که در آن انقالب رخ میدهد .این را لنين خالصه کرد در یک جمله بسيار بسيار پر
معنا در آن «دولت و انقالب» گفت انقالب هنگامی است که مردم نمیخواهند و حکومت نمیتواند.
یعنی مردم راضی نيستند و حکومت هم نمیخواهد روشهایش را عوض بکند .ولی لنين یک مطلب
بدیعی افزود بر این تئوري یعنی بر این حکمی که داد ،و آن بين موقعيت انقالب و خود انقالب تفاوت
است .و خب ما در عمل هم میبينيم که انقالبات خيلی بندرت روي میدهند ولی موقعيت انقالبی،
یعنی آن عوامل جامعهشناختی ،یعنی خالصه مردم نمیخواهند و حکومت نمیتواند با آنها کنار بياید
و آنها را راضی نگهدارد ،این در بيشتر کشورها ،در بيشتر دوران تاریخ صدق میکرده .یعنی تقریباً با
ثباتترین کشورها و رژیمها هم دورانهایی داشتهاند ـ جز استثناءهایی ـ که در موقعيت انقالبی
بودهاند هماکنون در جهان شاید مثالً  100کشور دچار موقعيت انقالبی هستند ولی شمار انقالباتی که

194

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

رويداده است بسيار کم است .انقالب امري است بسيار نادر .در نتيجه میبایست ميان موقعيت
انقالبی و خود انقالب تفاوت گذاشت .لنين در آن کتاب تکيه را گذاشته است بر نقش نيروي پيشتاز و
حزب پيشتاز کارگر در به ثمر رساندن انقالب .یعنی تبدیل موقعيت انقالبی به خود انقالب .و
استراتژي خيلی پيچيدهاي را البته اول براي روسيه و بعد براي سراسر اروپا تنظيم کرده است .خودش
هم زیاد مطمئن نبود که در زندگیاش انقالب روسيه را خواهد دید منتها جنگ جهانی اول روي داد و
روسها در جنگ بسيار ضعيف شدند و شکست خوردند و رژیم تزاري سقوط کرد بر اثر شکست در
جنگ و شرایط براي انقالب که در واقع یک کودتا بود ،کودتاي بلشویکها یعنی اکثریت حزب
سوسيالدمکرات روس ،فراهم شد و اقليت بسيار کوچکی در روسيه بودند ـ به روایتی  250هزار نفر ـ
اینها توانستند با یک کودتا و یک ضربه نظامی که ملوانان کرون شتات خيلی سهم بزرگی در آن
داشتند ،حکومت اکثریت را ،حکومتی که از پشتيبانی اکثریت احزاب روس برخوردار بودند سرنگون
کنند و انقالب اکتبر روي داد.
حاال من در این مطلب با استفاده از این موضوع نقد کردهام اظهارنظرهاي بیشماري که در این
سالها درباره علل این روي دادن انقالب اسالمی گفتهشده است و توجه دادهام در این مطلب که ما
در سال  1357دچار موقعيت انقالبی بودیم و در این تردید نيست و تمام آن بررسیهایی که به علل
جامعهشناختی انقالب پرداختهاند از این نظر درست هستند .جامعه ایرانی دچار گسست همهسویه بود،
گسست ميان حکومت و مردم ،بيش از همه گسست ميان دارا و نادر ،گسست ميان نيروهاي
ترقیخواه که هر چه بيشتر در اقليت میافتادند و نيروهاي واپسگرا و ارتجاعی و سنتگرا که دست
باال را مییافتند در ميان طبقه متوسط و روشنفکر و درسخواندگان حتی .درنتيجه تردید نيست که
حکومت بهجایی رسيده بود که نمیتوانست به خواستهاي مردم پاسخ بدهد و مردم هم این حکومت
را نمیخواستند .ولی همانگونه که لنين راهنمایی کرد ما را ،این موقعيت انقالبی اجتنابناپذیر نبود
که به یک انقالب در بغلتد .میتوانست بهصورت دیگر نتيجه دربياید .حاال صورت دیگرش را حقيقتاً
نمیشود پيشبينی کرد .ولی اینکه انقالب اسالمی به آن صورت و با آن رهبري و در آن شرایط پيروز
بشود ،بههيچوجه اجتنابناپذیر نبود .عاملی که تعيين میکند موقعيت انقالبی را در اینکه به انقالب
بيانجامد دو تا است .یکی اداره نيروهاي انقالبی و از آن مهمتر اداره بحران از طرف حکومت.
نيروهاي انقالبی با همه اهميتشان ،معموالً در شرایط ضعيفتري هستند از حکومت وقت .حکومتها
امکانات زیادتري دارند براي اینکه نيروهاي انقالبی را شکست بدهند و موقعيت انقالبی را از اینکه
فرو بغلتد در انقالب بازدارند .و هميشه اینطور بوده ،یعنی اکثراً هميشه موارد اینطور شده است یعنی
موقعيتهاي انقالبی با استراتژيهاي گوناگون ،با مهارت تاکتيکی و خالصه با اداره بحران بهصورت
مناسب آن لحظه مهارشده است و تبدیل به انقالب نشده است.
در ایران  1357از تابسـتان تا زمسـتان آن سال مسـئله اصلی این بود که موقعيت انقالبی که به تمام
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وجود داشت همراه شد با بدترین گونه اداره بحران .کشور دچار بحران شدید بود ولی حکومت و رژیم
از باال تا پایين بهاندازهاي بد عمل کردند و اوضاع را بد اداره کردند و اشتباه روي اشتباه کردند و اصالً
کار بجایی رسيد که تيشه برداشته بودند به ریشه خودشان میزدند و کارد به بدن خودشان فرو
میکردند و در مسابقه رهبري انقالب داشتند خمينی را هم را عقب میزدند ،همين دستگاه حکومتی.
شرایط عجيبی بود که موقعيت انقالبی بهناچار به انقالب انجاميد.
عامل تعيين کننده در این ميان ،متأسفانه ،و این نکته بسيار شرمآوري است در تاریخ ایران ،رهبري
آمریکا بود .در  ،1976در انتخابات نوامبر فورد که جاي نيکسون را  16ماه پيش از آن گرفته بود ،از
ریاست مجلس به رئيسجمهوري رسيده بود چون هم رئيسجمهوري و معاونش با وضع مفتضحی
برکنار شده بودند و استعفا داده بودند و رفته بودند ،این فورد بسيار آدم با کاراکتر و درست و خوبی بود
و حتی با یک گروه خيلی قوي کار میکرد .گروه وزارت خارجه و گروه وزارت دفاع و دستگاه امنيت
ملی بهجامانده از نيکسون .و اینها مردان سرد و گرم چشيده و کاردیده و به قول مثل ما ،گرگهاي
باراندیده بودند .و بهخوبی میدانستند که چگونه باید در جاهاي حساس جهان تعادل را حفظ کرد و
جلوي پيشرفت روسها را گرفت و جلوي شکست آمریکا را سد کرد .فورد در آن  16ماه خيلی خوب
اداره کرد سياست خارجی آمریکا را به کمک مردانی مثل کيسينجر و شلزینگر که آنها خيلی آدمهاي
توانایی بودند .در انتخابات ،فورد به دليل اینکه نيکسون را عفو کرده بود و بخشوده بود از
رأيدهندگان بیمِهري دید و با فاصله اندکی شکست خورد از کارتر .کارتر که روي کار آمد مرد بسيار
ناواردي بود و آدمی بسيار متزلزل و گروهی را هم که همراهش آورد به همين صورت .آدمهاي خيلی
ناواردي بودند و ریاستجمهوري کارتر هم مصادف شد با دو رویداد :یکی بحران در ایران و دیگري
مذاکرات حساس مصر و اسرائيل که به نتيجه رسيد و خيلی وقت کارتر صرف همان کار شد و تا
جایزه نوبل رفت .ولی از آن گذشته اصوالً نمیتوانست ابعاد بحران ایران و پيامدهایش براي آمریکا در
آن منطقه درک بکند و چون با شعار حقوق بشر هم پيکار انتخاباتیاش را انجام داده بود یک سابقهاي
در ایران گذاشته بود و دستگاه پادشاهی بسيار نگران شده بود از سياستهاي آمریکا .شاه حقيقتاً خيال
میکرد که آمریکائیها میخواهند او را بردارند و خودش هم در بدترین وضع بود از لحاظ روحی و
جسمی .این است که ترکيب ضعف دستگاه رهبري ایران و رهبري آمریکا سبب شد که آن دست
قوي که شاه احتياج داشت که در پشتش داشته باشد و او را هدایت کند ـ چون متأسفانه کار به آنجا
رسيده بود که خود رژیم ایران نمیتوانست از خودش دفاع بکند و سياستهاي درستی اتخاذ بکنند و
دچار سردرگمی باور نکردنی و اقدامات خودکشانه بود و دائماً هم شاه از آمریکاییها و انگليسیها
پشتيبانی میخواست و میپرسيد باید چه بکنم .پيغام هم که میدادند توسط سفير وقت ایران در
واشنگتن (اردشير زاهدي) که بایستيد و از خودتان دفاع بکنيد ،آن پيغامها را هم کافی نمیدانست و
نوشته میخواست از کارتر .کارتر و وزارت خارجه هم نوشته نمیتوانستند بدهند .در خود دستگاه
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حکومتی آمریکا هم صداهاي مختلفی بود .یک عده حقيقتاً با رژیم ایران مخالف بودند .در وزارت
خارجه این هست که کسانی در ردههاي پایينتر میخواستند که شاه را یا تغيير بدهند یا
سياستهایش را تغيير بدهند ولی کارتر یا وزیر خارجه یا وزیر دفاع یا ترنر رئيس «سيا» چنين خيالی
نداشتند .منتها هر کدام در دستگاه حکومتی آمریکا یک حرفی میزدند و سرگردانی شاه بيشتر میشد.
مجموع این عوامل و این تحوالت سبب شد که شاه بکلی زمينه را باخت و ایران را ترک کرد و کار
رژیم به آن ترتيب ساخته شد .من در این مطلب با اظهار تأسف از اینکه سرنوشت ما در دست آمریکا
بود ناچار به این نتيجه رسيدم که اگر سرنوشت ما قرار بود در دست آمریکا باشد ،در دستهاي تواناي
کسانی مثل کيسينجر و شلزینگر میبود ،و اگر بجاي کارتر نامصمم بسيار ضعيف ـ که حقيقتاً یکی از
بدترین رئيسجمهوري آمریکا بود ـ شخصی مانند فورد بود که آدم خيلی قرصی بود و خيلی آدم
محجوبی بود ولی آدم بسيار قابل و با کاراکتري بود و آدم محکمی بود و مثل کارتر دائماً از این شاخ
به آن شاخ نمیپرید مردد نمیشد .اگر سرنوشت ایران که عمالً در واشنگتن یعنی خود رهبري سياسی
ایران میخواست که در واشنگتن تعيين بشود اگر در واشنگتن در دستهاي قويتري بود خب فرق
میکرد .حاال من نمیدانم نتيجه چه میشد ولی مسلماً انقالب  57به آن صورت روي نمیداد .این
خالصه مطلبی است که من سعی کردم در آن مقاله بپرورانم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون یکی از سایتها مقاله شما را بازچاپ کرده زیر عنوان
«آي اگر کيسينجر میبود» ولی عنوان اصلیاش این است «اگر فورد شکست نخورده
بود» درست است؟
همایون ـ بله عنوانش همان است .حاال اینها نکته مرا نگرفتهاند .حقيقتاً اگر وضع شرمآوري که ما
داشتيم این بود که خودمان نمیتوانستيم تصميم بگيریم و قرار میبود کسان دیگر براي ما تصميم
بگيرند و در واقع آنها هم تصميم نگرفتند و رها کردند ،دستکم کيسينجر اگر میبود جلوي خودکشی
ملی را او میگرفت .ما خودمان که نتوانستيم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون یک بيانيه شما که فکر میکنم بسيار بحثانگيز شد
اخيراً ،بيانيهاي بود که به تاریخ  5فوریه ( 16بهمن) منتشر کردید پيامی به کنگره
سازمان فدائيان ایران (اکثریت) .در آغاز بيانيه آمده بود برگزاري کنگره سازمان فدائيان
ایران (اکثریت) فرصتی براي من است که بهعنوان یک دوست به سازمانی که آرزو
دارم در یک ایران دمکراتيک همآورد یا رقيب ،چنانکه در همه نظامهاي دمکراتيک
پذیرفته است ،به همراه گرایش فکري که به آن وابستهام باشد درودي بفرستم.
بفرمایيد که این بيانيه را براي چه دادید آقاي همایون؟ شما چه مناسبتی دارید با
سازمان فدائيان خلق؟
همایون ـ به نظر من هميشه این میرسيده اسـت که ایران یک گرایش چپ سازنده کم دارد .چنانکه
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گرایش راست ميانه درستوحسابی هم هميشه کم داشته است .ما سعی کردیم با تشکيل حزب
مشروطه ایران آن گرایش راست ميانه را سازمان بدهيم و  15ـ  10سالی هم است که در این زمينه
خيلی کارکردهایم و جاافتاده است .ولی چپ ایران هنوز احتياج دارد که این کار را انجام بدهد و
بهعنوان یک نيروي مشخص با پيام روشن در یک مجموعه ملی یعنی مجموعه ایران یکپارچه با آن
راست ميانه رقابت بکند .همين وضعی که ما در بيشتر کشورهاي پيشرفته جهان میبينيم .حاال اسم
اینها در جاهایی سوسيالدمکرات است ،ليبرالدمکرات است یا محافظهکار نوین است یا کارگر نوین
است و یا دمکراتی و جمهوريخواه و ...گرایشهاي عمده سياسی اآلن در جهان مدرن گرایش راست
ميانه است و چپ ميانه .که چپ ميانه را میشود به سوسيالدمکرات تعریف کرد و راست ميانه هم
اسامی مختلف دارد و رويهمرفته زیر چتر ليبرال دمکرات است .این نظر هميشگی من بوده است و
متأسفانه چپ ایران در تاریخ  60ـ  50ساله و پيش از رضاشاه هم یک سوابقی داشت ولی در  60ـ
 50ساله اخير پهلوي و در این سالهاي انقالبی و پس از آن ،نتوانست آن نقش را بر عهده بگيرد.
چپ ایران دچار جزم مارکسيست لنينيستی بود و مطلقگرا بود و خيلی آسيبها خورد و آسيبهاي
زیادي هم زد .در کنار همه ما که هر کدام به سهم خودمان آسيبهایی زدهایم.
سازمان فدائيان خلق که پيش از انقالب به همين نام بود و بعد از جریان انقالب و در نخستين سال
انقالب دچار انشعاب شد و اکثریت و اقليت شدند ،این سازمان به نظر من با اساسترین سازمان است
در گرایش چپ ایران .و نویدبخشترین سازمان چپ است .در این سازمان مردان و زنان بسيار فهميده
و کارآمدي گرد آمدهاند .اینها خيلی بيشتر از اینها بودند .در فرداي پيروزي انقالب (فرداي سمبليک)
بيش از صد هزار نفر به این سازمان روي آوردند و خب خيلی افراد برجسته در ميانشان بود و بعداً
سيصد چهارصد نفري در جریان پاکسازيهاي خمينی از بين رفتند ،بيشترشان (کادرهایشان) توانستند
از ایران خارج بشوند و در این سالهاي پس از انقالب این کادرهاي سازمان فدائی خلق خيلی فعال
بودند و دچار انشعابات و ریزشهاي زیادي هم شدند .ولی سبب این ریزشها و انشعابات آن دیناميسم
درونی این سازمان است و زندگیاش است ،گشادگیاش است و بحث .اینها همه نشانههاي خوبی
است و دانههاي پيشرفت و باززائی و بازسازي را در خودش دارد که باید پرورش داده بشود.
بر روي این اساس و با توجه به آشنایی زیاد و نسبتاً عميقی که با ادبيات این سازمان دارم و دنبال
کردم سالهاي دراز ،یک سمپاتی به سازمان فدائيان ایران دارم که نام تازهاش است (اکثریت) و بسيار
اميدوارم به این سازمان و مطمئن هستم که باوجود اشکاالت و اختالفاتی که ممکن است در آن باشد
و گرایشهاي مختلفی که در این سازمان در حال زدوخورد هستند که ضمناً نشانههاي سرزندگی
است ،اميدوار هستم که سرانجام بتوانند آن سازمان سياسی سازنده و سالم چپ ایران را بهوجود
بياورند از ميان خودشان و جا بيفتند در جریان اصلی سياست ایران .و همانطور که در آغاز هم اشاره
کردهام رقيبان با ارزشی باشند براي ما که ما هم اميدواریم رقيبان با ارزشی باشيم براي آنها و فضاي
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سياست ایران را مشترکاً از حاالت سنتی که هميشه در این فضا حاکم بوده دربياوریم .چنانکه در این
پيام اشاره کردهام سياست را در معناي کاملش تعریف بکنيم .یعنی سياست فقط مبارزه و مخالفت
نيست .سياست مصالحه و همراهی هم هست .و ما در ایران تاکنون سياست را فقط آن جزء اولش را
شناختهایم .مبارزه و مخالفت .من اميدوارم که در سازمان فدائيان خلق ایران این امکان باشد و به
نظرم این امکان هست.
پيام من کوششی بود براي اینکه کمک بکنم به چنين گرایشی اگر هست .که به نظرم هست .نه
اینکه مداخلهاي بکنم در کار سازمان ولی ما هر دو ـ همه نيروهاي سياسی ایران ـ احتياج داریم که
از یکدیگر پيامهایی ـ حاال مستقيم یا غيرمستقيم ،نوشته و شفاهی و ...ـ دریافت بکنيم و فضا را از
آن حالت دشمنانه پيشين بدر بياوریم .این پيام مقدمهاي بود شاید براي این کار .من خوشحالم که
بحثهاي زیاد برانگيخته است .هم آنهایی که حمله کردهاند و هم آنهایی که ستایش کردهاند ،هر
دو نشان دادند که زمان اینچنين ژستهایی و گشایشهایی بهسوي یکدیگر رسيده است .آنهایی که
حمله کردهاند خب ،بسيار ترسيدهاند و نگران شدهاند چون نمیخواهند اثري از مخالفانشان در صحنه
سياسی باشد ولی خب این خواست بسيار غيرانسانی است و غيرعملی .براي اینکه مخالفان ما هستند
در صحنه و هيچ اشکال ندارد مخالفان ما هم مانع میشوند که ما به فساد کشيده بشویم .ما ،منظورم
همه ما است .گرایشی که مخالف نداشته باشد به فساد کشيده میشود به رکود کشيده میشود .رقابت
الزم است در عرصه سياست و من خوشحال خواهم بود که خانمها و آقایان با ارزشی که ـ کسانی که
من در سازمان فدائيان ایران میشناسم ـ چنين رقبایی و چنين همآوردهایی باشند براي ما و ما را باال
بکشند.
سياست ایران را باید سراپا دگرگون کرد .ما هيچکدام نمیتوانيم اميدوار باشيم که آبرفته را به جوي
باز آریم .محال است .آبرفته ،رفته است و حتی خود جوي تغيير کرده است چه رسد به آن آبی که در
آن جریان دارد .و باید همه ما بازسازي بشویم .این پيام نهتنها خطاب به سازمان فدائيان ایران بود،
بلکه بيشتر خطاب به همفکران خود ما بود .همفکران ما هم باید بپذیرند ـ البته خيلی تاکنون در این
زمينه پيش آمدهاند ولی خب خيلی هستند ،بيرون از هواداران ما و هموندان ما که بهکلی در عوالم
گذشته زندگی میکنند ـ اینها باید توجه بکنند که این روند آینده است .روند آینده روند سياست در
معناي کاملش است .مبارزه ،مخالفت ،همراهی و مصالحه .همه اینها باهم است و ما باید این نکته را
بپذیریم که هميشه یک مقداري حق با همه هست .هر کسی یک مقداري حق دارد .ولی هيچکس
کامالً بر حق نيست .و حق مساوي است .خب با این مراودات آسانتر میشود به سياست ایران
بازآورد .از این جهت بود که من این کار را کردم و تاکنون همفکر نمیکنم که بازتابش خيلی منفی
بوده باشد .بيشتر بازتاب مثبت بود .حاال باید ببينيم در آینده اثرش چه خواهد بود .ولی ما به هر حال
در حزب مشروطه ایران گشاده هستيم بر هر گرایش سياسیاي که روي دانش و آگاهی کار بکند حاال
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نظر هر چه بخواهد باشد .و این دانش و آگاهی و این شکستن پوسته گذشته اصل کار است .من در
گرایشهاي سياسی دیگر نمیبينم این توانایی را .در فدائيان بيش از همه دیدهام .در نتيجه اميدم را به
اینکه یک گرایش همآورد ما ،یک گرایش سالمی در آینده ایران باشد که باهم رقابت بکنيم ،چنانکه
بقيه میکنند در جاهاي متمدن دنيا ،این را در این سازمان میبينم و منتظر هستيم که ببينيم تحوالت
آنها به چه صورت خواهد بود.
 حسين مهري ـ پيش از اینکه این توضيحات را جنابعالی بدهيد ،شنوندهاي مرا مأمور
کرده است که دو سئوال از شما بکنم .یکی اینکه گفتهاند آیا آقاي همایون که
خودشان را بهعنوان یک دوست به فدائيان معرفی کردهاند آنها هم ایشان را دوست
میدانند و آیا به پيامشان پاسخ دادهاند یا نه؟ دوم اینکه فدائيان به آن رژیمی که آقاي
همایون به آن خدمت میکرد یکی از صدمات سخت را با سياهکل سياه وارد آورده
بود .چگونه میشود این را از یاد برد؟
همایون ـ دوست الزم نيست همان مقدار که دوست خطابش میکند ،همان مقدار را تحویل بگيرد.
دوستی من دوستی شخصی و عاطفی نيست .دوستی سياسی از این حسابها مقداري آزاد است.
دوستی سياسی شناخت ارزش است و محاسبات نهتنها امروز بلکه آینده .بر این اساس استوار است.
حاال چه اندازه فدائيان چنين احساس دوستی را به من داشته باشند اصالً براي من مهم نيست .من
نظرم این است که فدائيان براي سياست ایران الزم هستند ولی چنانکه در آن پيام خيلی زیاد
پرداختهام به این موضوع ،باید بازسازي بشوند .مثل همه نيروهاي جدي در صحنه باید تغيير اساسی
بکنند .اگر شما پيام را همهاش را مالحظه بکنيد میبينيد که بسياري از بخشهاي پيام بااینکه مفصل
نيست و فشرده است ،با تأکيد بر ضرورتی که ما همه باید تغيير بکنيم و بازسازي بشویم اختصاص
دادهشده است .حاال این دوستی که آیا این جواب دادهاند یا نه ،نه جواب که ندادهاند ،جواب هم ندهند
تأثير ندارد .شنونده محترم تفاوت ميان دوستی عاطفی و دوستی سياسی را در نظر بگيرند .البته با چند
تا از سران فدائيان هم دوستی شخصی برقرار کردهام که خيلی براي من عزیز هستند .من از این
مردان و افراد و از این کسانی که میشناسم در سازمان فدائيان خوشم میآید .اینها مردها و
خانمهاي درد کشيده و رنجدیدهاي هستند .نزدیک چهل سال مبارزه کردهاند .شوخی نيست و دوام
آوردهاند .حاال هدفشان درست نبوده است ،سازمانشان غلط بوده است ولی بهاي بسيار بسيار سنگين،
خيلی سنگينتر از بهایی که من پرداختهام و دوستان شنونده شما اکثریتشان پرداختهاند ،اینها تحمل
کردهاند .اصالً قابل تصور نيست آنچه که اینها کشيدهاند .و در نتيجه من فکر میکنم که اگر در
سياهکل کاري کردهاند و بعداً در انقالب شرکت کردهاند بهایش را با بهرهاي سنگين پرداختهاند.
چنانکه همه ما دست در کار بودهایم همه ماها بهاي کوتاهیهایمان را پرداختهایم .زمان دیگر اجازه
نمیدهد که ما بابت چهل سال پيش (سياهکل در سال  1349بود یعنی  37سال پيش تقریباً) بابت
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امري که در  37سال پيش رويداده است ما اآلن گریبان یکدیگر را بگيریم کمترینش این است که
نامربوط و بیربط میشویم .براي اینکه شما بروید از اکثریت مردم ایران بپرسيد اصالً این مسائل
یادشان است ،نه اطالع دارند و نه اهميت میدهند .امروز تأثيري که افراد و سازمان و گروهها در
پيشبرد سياست ایران و مبارزه با جمهوري اسالمی دارند آن مهم است .بابت آن نمیشود ما کار را
معطل بکنيم .دوستان منتقد باید خودشان را در جاي افراد بگذارند در موقعيتی که بودند .امروز
بهراحتی میتوانيم قضاوت بکنيم ولی  40سال پيش یا  37سال پيش باید دید که شرایط چه بوده
است و افراد جوان و خيلی هم جوان ،اینها چه احساسی داشتند .مسلماً تصميمات همه غلط بود و
خودشان هم معتقدند که تصميمات غلط گرفتند .راه مبارزه مسلحانه را بهکلی کنار گذاشتهاند .ولی
خب آن موقع یک شرایط دیگري بود .حاال همانطور که عرض کردم پيامدهایش را هم تحمل کردند
و بهصورت بسيار بسيار بد.
 حسين مهري ـ «جنگ با وسایل دیگر» یکی دیگر از مقالههاي شما است که در واقع
نگاهی دارد به راهبرد جدید جرج بوش یعنی استراتژي جدیدي که در عراق انتخاب
کرده است .و همچنين فرستادن ناوگروه آیزنهاور در پيرامون خليج فارس و به عبارت
دیگر نوشتهاید که کنار استراتژي جدید آمریکا در عراق که همه چشمها را به خود
دوخته استراتژي دیگري به همان اهميت بیسروصدا شکل میگيرد .آیا این استراتژي
همان حمله احتمالی به ایران است یا نوعی برخورد با نيروهاي جمهوري اسالمی در
عراق؟
همایون ـ اگر بخواهيم این استراتژي را خالصه بکنيم هدف ترساندن جمهوري اسالمی است به
درجهاي که سياستهایش را تغيير بدهد .مشکل آمریکا با جمهوري اسالمی هم موضوع اتمی است و
هم مداخالتاش در عراق .و این هر دو بهشدت دارند درهمتنيده میشوند و این بسيار خطرناک است.
براي اینکه بحران اتمی جمهوري اسالمی یعنی برنامه تسليحات اتمی جمهوري اسالمی که دیگر
هيچکس در آن تردید ندارد هنوز یک مدتی فرصت در آن هست .و جمهوري اسالمی سعی میکند
که با بازيهاي دیپلماتيک و با وعده دادنها و امتيازهاي کوچک و پس دادنشان در مواقع مقتضی
توجه جهان را بردارد و فشار را کم کند از روي دوش خودش .ولی در مورد عراق کار آمریکاییها به
بحران کشيده است و وقت بسيار بسيار کمی براي بوش مانده است که آمریکا و خودش را از این
گِلزار بيرون کشد .یکی از دالیل سقوط امپراتوري رُم باتالقهاي کنار رُم بود و ماالریا نابود میکرد
مردم را .طول کشيد این کار تا باالخره موسولينی آمد و این باتالقها را خشکاند .بوش باید خودش را
از این گِلزار تا یک سال و اندکی دربياورد .و حاال یا دارند مبالغه میکنند براي اینکه جمهوري اسالمی
را بترسانند و زمينه را فراهم بکنند و یا اینکه حقيقتاً دالیلی به دستشان آمده است و به این نتيجه
رسيدهاند که حریف اصلیشان در عراق جمهوري اسالمی است که سالح به هر دو طرف میرساند
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هم به سنیها و هم به شيعهها ،و حاال یواشیواش نهتنها بمبهاي کنار جاده را که  170آمریکایی را
تا حاال کشته است آنها را مسلم میگویند که جمهوري اسالمی میدهد به این شورشيان ،بلکه
موشکهاي ضد هوایی که هليکوپترهاي آمریکایی را چهارتاي آن را پياپی سرنگون کردهاند در عرض
دو هفته ،آنها هم پيشآمده است .و اگر این موضوع درست باشد که جمهوري اسالمی در این کار
همدست باشد براي آمریکاییها حقيقتاً یک امري است در حکم دليل جنگ .یعنی امري که میتواند
موجب آغاز جنگ بشود .براي اینکه آمریکاییها کارآمد بودن این موشکهاي ضد هليکوپتر را در
جنگ افغانستان آزمودند .موشکهاي از این قبيل به مجاهدین افغانی دادند و آنها آسمان را از
هليکوپترهاي روسی پاک کردند و نيروهاي روسی از پوشش هوایی محروم ماندند و شکست خوردند.
آمریکاییها نمیخواهند به آن سرنوشت دچار بشوند.
این استراتژي آمریکا اساسش این است که سخت جمهوري اسالمی را بترساند که مانع مداخالتاش
در عراق بشود .در عين حال فشارهاي زیادي بر جمهوري اسالمی از هر طرف دارد وارد میآید که
جلوي برنامههاي اتمیاش را بگيرند .هماکنون واردات ایران به  10تا  15درصد گرانتر تمام میشود
به سبب تنگناهاي بانکی که آمریکاییها براي جمهوري اسالمی بهوجود آوردهاند .از طرف دیگر ،در
خود عراق هم دارند دستهاي جمهوري اسالمی را قطع میکنند .دستور دادهاند که مأمورین
جمهوري اسالمی را هر کجا که دیدند یا بگيرند یا بکشند .و عده زیاديشان فرار کردهاند و عده
زیادي هم از عوامل جمهوري اسالمی در سپاه المهدي مقتدا صدر که به ایران گریختهاند .این هم
یک جبهه فشار شدیدي است که مایه نگرانی آخوندها شده است به همراه فرستادن دومين ناوگروه
اتمی آمریکا به آبهاي نزدیک خليجفارس.
یک توضيحی بدهم که این ناوگروهها حقيقتاً چيزهاي وحشتناکی هستند .این ناوگروه را در جنگ دوم
جهانی آمریکاییها ابداع کردند .مرکزش یک یا دو ناو هواپيمابر بود آنجا و تعداد زیادي ناوشکن و
رزمناوها و تعدادي کشتیهاي کوچک و زیردریاییها و ناوهاي آبخاکی براي پياده کردن نيرو .و
اینها با این ناوگروهها بهطور سيستماتيک تمام جزایر ژاپن را از تصرف ژاپنیها درآوردند و ژاپن را به
محاصره کامل انداختند .و تقریباً قدرت نظامی ژاپن را از ميان بردند .از آن به بعد آمریکاییها به این
ناوگروهها خيلی توجه کردند و چون ناوهاي هواپيمابر اتمی هم ساختهاند ،این ناوهاي هواپيمابر اتمی
بهکلی ابعاد جنگ دریایی را عوض کرده است .این ناوها  100تا  105هزار تُن ظرفيت دارند و روي
هر کدام  5000تا  5200خدمه و سرباز و خلبان و ملوان و ناوي بسر میبرند .هر کدام تا حدود  80تا
 90جنگنده بمبافکن دارند و موشکهاي زیاد .اصالً خود آن ناو یک هيوالي عجيبی است و قدرت
ارتشی غيرقابل تصوري دارد .همراه این ناو هواپيمابر  16ناو جنگی هست که دوتایش زیردریایی اتمی
است و خالصه هر کدام اینها میتواند قدرت نظامی جمهوري اسالمی را نابود بکند در عرض چند
روز .حاال دو تا از آن را فرستادهاند و آمریکا از این ناوگروهها  12تا دارد .مالحظه بکنيد که هر ناوگروه
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 22هزار خدمه در آن است .سرباز و ناوي و تفنگدار دریایی و خلبان و امثال اینها .این مجموعه این
نيروها که متمرکزشده است همراه با آن مبارزه تبليغاتی و روانی که امروز دیدم سخنگوي وزارت
خارجه داشت میگفت ،و دستوري که براي کشتن عوامل جمهوري اسالمی رسماً دادهشده است به
آمریکاییها و دستگيري بهاصطالح دیپلماتها در هر جا و اقرار گرفتن از آنها ،بهاضافه فشارهاي
اقتصادي که دارند وارد میکنند ـ بسياري از بانکهاي مهم آمریکایی دیگر معامله نمیکنند با
جمهوري اسالمی و شرکتهاي بزرگی که قراردادهاي بزرگ نفتی داشتند آنها پا پس کشيدهاند ،بقيه
دچار تردید هستند ،و اینها وضع آخوندها را دارد مشکل میکند .آمریکاییها اميدوارند که این
استراتژي کار بکند و جلوي هم اقدامات جمهوري اسالمی را در عراق بگيرد و هم جلوي ادامه برنامه
اتمیشان ،که بهویژه از هفته آینده مهلت جمهوري تمام میشود .اگر جمهوري اسالمی نتواند شوراي
امنيت را راضی بکند باید آنها مرحلههاي تازه تحریم جمهوري اسالمی را بررسی بکنند .اینها
اميدوارند که ترکيب این فشارها و این اقدامات سبب بشود که جمهوري اسالمی کوتاه بياید .اما خطر
این استراتژي این است که وقتی شما یک دولت را تا این حد میترسانيد و چنين تهيههاي نظامی و
سياسی بر ضدش میبينيد( ،سياسیاش شوراي امنيت است و افکار عمومی و همراه کردن دولتهاي
هر چه بيشتر بخصوص جبههاي که این کشورهاي عربی سنی در مقابل جمهوري اسالمی گرفتهاند و
تشکيل دادهاند) ممکن است در لحظه پيچاپيچ هنگامی که حکومت آمریکا متقاعد بشود که چاره
دیگري نيست و این کارها فایده نکرده است و به نتيجهاي که باید نرسيده است خب مقدمه حمله
نظامی باشد .یعنی وضعی که ما اآلن در خليجفارس و عراق و بحران اتمی جمهوري اسالمی با آن
روبرو هستيم همه عوامل را براي شروع جنگ در خودش دارد .درست است که آمریکاییها بسيار
نگرانند از پيامدهاي این جنگ ولی هنگامی که مقامات پيشين و کنونی آمریکا و افراد بسيار متنفذ
میگویند که هر گزینشی از ایران هستهاي بهتر است ،یعنی بدترین رویدادها اگر پيش بياید و بدترین
پيامدها هم روي بدهد باز این یکی از آنها هم بدتر است ،خب انسان باید حقيقتاً نگران باشد.
من چنانکه در آن مقاله نوشتهام اميدوار هستم که این فشارها و این استراتژي که فعالً حمله نظامی
در آن نيست ،بپاید بهاندازه کافی و خطر را از ایران برطرف بکند و شاید در این فاصله یک راهی پيدا
بشود براي حل مسئله اتمی و همچنين آخوندها بهاندازه کافی بترسند و دست از سر عراق بردارند و
بگذارند که آمریکاییها زمينه را براي خارج شدن از عراق فراهم کنند .چون همه استراتژي آمریکا این
است که شرایطی براي خروج از این کشور بهوجود بياورد .و این اقدامات جمهوري اسالمی به ادامه
حضور نيروهاي آمریکایی خواهد انجاميد و چون نيروهاي آمریکایی نمیتوانند براي هميشه در آن
کشور بمانند و تلفات بدهند دیر یا زود به کسانی حمله خواهند کرد که باعث ادامه حضورشان در
عراق میشوند .خطر آنجاست.
 حسين مهري ـ آقاي همایون سئوال من این اسـت که آقاي خامنهاي به مناسبت سفر
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بشار اسد به ایران گفته است که ایران و سوریه عمق استراتژیک یکدیگرند .این سخن
آیا معنایی دارد؟
همایون ـ عمق استراتژیک یعنی توانایی تحمل ضربات .بهطور مثال روسيه هميشه باالترین عمق
استراتژیک را داشته براي اینکه دشمن خارجی هر چه بيشتر پيش میتاخت در این سرزمين به پایان
نمیرسيد و باالخره فرسوده میشد .حتی مغولها هم نتوانستند تا آخر بروند .و یک تکه بزرگ روسيه
را نتوانستند هيچوقت بگيرند .ناپلئون و آلمان هم نتوانستند هيچوقت بگيرند .خامنهاي بله دلش را
خوش کرده است که بله سوریه براي جمهوري اسالمی و بالعکس عمق استراتژیک محسوب میشوند
و ضرباتی که وارد میشود به کمک هم میتوانند تحمل بکنند ولی مثل هميشه بسيار ناپخته صحبت
کرده است .یکچيزي در دهانش گذاشتهاند .نه ایران عمق استراتژیک دارد و نه بخصوص سوریه.
سوریه به یک ضربت اسرائيل بند است و جمهوري اسالمی به یک ضربت آمریکا .و نباید گذاشت به
آنجاها بکشد .اگر اینها به دلخوشی عمق استراتژیک به ماجراجوییهاشان ادامه بدهند کار هر دوي
آنها زار است .در لبنان هر دو سعی کردند که با همه قوا و صرف  800ـ  700ميليون دالر بودجه
ایران در لبنان که دولت آنجا ساقط بکنند و نتوانستند .عربستان سعودي ،اردن ،مصر و ...اینها
نمیگذارند .جلوي جمهوري اسالمی را چه در آنجا و چه در فلسطين سد کردهاند و هر جاي دیگر
دنياي عرب اگر اینها بخواهند کاري انجام بدهند با این جبهه روبرو خواهد شد و سوریه هم نمیتواند
سرانجام از جهان عرب بهکلی ببُرد و با جمهوري اسالمی امرش را یکی بکند .به عقيده ناظران خود
بشار اسد همسالهایش شمرده است .فکر میکنم که این خامنهاي دچار توهمات است یا او هم
میخواهد آمریکا و اسرائيل را بترساند و هر روز صحبتهاي خيلی تند میکند ولی اگر انسان نگاه
بکند به موازنه نيروها و اندکی به فکر ایران ،هر چند اصالً براي آنها مطرح نيست ،ولی اقالً به فکر
خودش باشد باید خيلی بيش از اینها احتياط کند و متحدینی استوارتر و نيرومندتر از سوریه جستجو
کند .فعالً جمهوري اسالمی مانده است و سوریه .و اینها نه اینکه عمق استراتژیک یکدیگر نيستند
بلکه کوري عصا کش کور دیگر شدهاند.
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون بسيار از شما سپاسگزاري میکنم.
همایون ـ درود بر شما
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 18فوریه 2007

موقعیت ایران و جهان در  2۸سال گذشته
 فروزنده ـ جناب همایون خيلی خوشآمدید .در این شرایط فوقالعاده حساسی که امروز
وجود دارد براي من این شانسی است که مجدداً با شما باشم و گفتگو کنم و نظر شما
را نسبت به آخرین رویدادهاي منطقه بخصوص در رابطه با آنچه که در حولوحوش
کشور ما میگذرد و موقعيت امروز خواهش میکنم ،توضيح بدهيد تا سئواالتم را بعداً
مطرح کنم.
همایون ـ آنچه که بشود درباره منطقه ما و کشورهاي پيرامونی گفت بدترین شرایطی است که ما
ممکن بود تصور کنيم .موضوع بازگشت به گذشته و نگاه نوستالژیک نيست ولی حقيقتاً در عرض 30
سال از آسمان به زمين افتادهایم 30 .سال پيش به نظر میرسيد که هيچ خطري این منطقه را تهدید
نمیکند .همهچيز آرام بود .عراق هرگز در این فکر نبود که مثالً به ایران حمله بکند یا کویت را بگيرد.
طالبانی در کار نبود ،افغانستان قرار نبود که  10سال با نيروهاي شوروي بجنگد و بعد گرفتار
اسالمگرایان از بدترین نوعشان بشود .جنگ در افغانستان ،جنگ در عراق  30سال پيش به ذهن
هيچکس نمیتوانست راه پيدا بکند .اما متأسفانه آنچه که درباره این کشورها گفتم همه مربوط به
اوضاع ایران میشود .همه به یک صورتی کشور ما را درگير کرده است .چه در افغانستان و چه در
عراق و چه یک مسئله جدید که باز  30سال پيش اصالً مطرح نبود سبب شده است که امنيت ملی ما
به خطر بيفتد .رژیمی که در تهران حکومت میکند در عرض  28سال گذشته اساس کارش را بر
توليد بحران در رویارویی با هر قدرتی که در برابر بوده است و در نقشآفرینی در تشنجات و جنگها
دانسته است .جمهوري اسالمی بهنوبت با ترکيه ،با عراق ،با کشورهاي خليجفارس ،عربستان سعودي،
با افغانستان ،با آمریکا ،با انگليس ،درگير بوده است در این مدت .حاال غير از کارهایی که در آرژانتين
کردهاند و در پاریس و جاهاي دیگر ،بمبگذاريها ،تبدیل نمایندگیهاي جمهوري اسالمی به
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سازمانهاي تروریستی ،و بهتدریج در این  28سال کشور ما درگير مسائلی شده است و منازعاتی شده
است و بحرانهایی که بههيچروي الزم نبوده است ،ما اصالً قرار نبوده است که هزینه فلسطينیها و
لبنانیها را به عهده بگيریم ،درگير جنگ در لبنان باشيم یا در زدوخوردهاي فلسطين سهم داشته
باشيم و مجموع این عوامل به نظر من ،موقعيت بسيار خطرناکی بهوجود آورده که باید نگران
پيامدهایش باشيم .و راه دیگري هم نيست جز اینکه جمهوري اسالمی این برنامهها را تعطيل بکند.
وگرنه ،حاال میتوان بهخوبی پيشبينی کرد که ما تا آخر این مسير خطرناک را ناچار خواهيم رفت و
کار به رویاروییهاي خيلی خيلی جدي خواهد رسيد.
 فروزنده ـ جناب همایون ،در صحبتهایتان اشاره کردید به این نکته که این مسائلی
که در  30سال گذشته در منطقه بهوجود آمده است ،خواهش میکنم توضيح بيشتري
بدهيد تا بهتر متوجه بشوم .آیا منظورتان این است که آنچه در منطقه بهوجود آمده ،آیا
میخواهيد چنين نتيجهگيري کنيد که وجود جمهوري اسالمی دليل بر این است؟
همایون ـ صرفاً .تغيير نقش ایران در منطقه و جایگاه ایران در منطقه باعث پيش آمدن همه این
رویدادها شده است .تا وقتی انقالب اسالمی نشده بود و حکومت اسالمی روي کار نيامده بود ،ایران
یک عامل ثبات بود در منطقه .عراق از سال  1960درصدد گرفتن کویت بود .و کریم عبدالقاسم
مقدمات لشگرکشی را فراهم میکرد که در آن هنگام موفق نشد .ــ بعداً صدام حسين موفق شد ــ
ترس از ایران و مداخله ایران ،عراق را بازداشت .موضوع شط العرب که موضوع کشمکش بين ایران و
عراق را سبب شده بود در  1975به صورتی پایان یافت .بد نيست که این نقلقول را بکنم که هواري
بومدین که رئيسجمهوري الجزایر بود در کنفرانس الجزیره ،به صدام حسين که آمده بود و شاه ایران
هم آنجا بود ،گفته بود شاه میتواند ترا بهعنوان صبحانه صرف کند .یک همچنين وضعی بود .و او تن
در داد و آن قرارداد را با ایران بست .و ایران ظفار را آرام کرده بود و دست کمونيستها را از آنجا قطع
کرده بود ،در افغانستان حکومتی که با کودتا حتی روي کار آمد در سال  ،1973متکی به ایران شده
بود .روسها محال بود جرأت بکنند به افغانستان حمله بکند در حضور ایران دستنخورده و البته همه
اینها به پشتيبانی آمریکا بود .رویارویی ما و معامالت ما با روسها خيلی معامالت پيچيدهاي بود .یک
طرفش حضور آمریکا بود در پشت سر ایران .و خوب یکطرف دیگر منافع اقتصادي بسياري که ایران
براي شوروي فراهم کرده بود در آن موقع .شاه میگفت که این خط لوله گاز ایران به قفقاز بهاندازه 8
لشگر ارزش دارد .و همينطور است .من آنوقت رفتم به شوروي و از آذربایجان شوروي و ارمنستان
دیدن کردم .همه توجهات آنوقت به ایران بود و نياز فوقالعادهاي که به این خط لوله احساس
میکردند .روسها بههيچوجه نمیخواستند که این منافع به خطر بيفتد و اتکائی که به این خط لوله
گاز داشتند به خطر بيفتد .در نتيجه ،وقتی قرار نبود که عراق به کویت حمله بکند یا عراق به ایران
حمله بکند ،یا شوروي به افغانستان حمله بکند اصالً این اتفاقات نمیافتاد .اصالً القاعده پيدا نمیشد و
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دو تا جنگ خليجفارس یا جنگ ایران و عراق پيش نمیآمد .صرفاً روي کار آمدن جمهوري اسالمی،
به هم خوردن اوضاع ایران .اوضاع ایران به صورتی به هم خورد که نهتنها ما دیگر آن تيرک اصلی
چادر در این منطقه نبودیم که تمام این دستگاه را سر پا نگهداشته بود بلکه خود ما (یعنی جمهوري
اسالمی) شدیم بزرگترین عامل ناامنی و تشنج .خب ،پاي همه باز شد .شما نگاه بکنيد که مثالً در
سال  1977ـ  1978آمریکا چهار پنج کشتی کوچک ،ناو فرماندهی ،در بحرین داشت .امروز دو
ناوگروه اتمی در منطقه ماست که هر کدام  16ناو جنگی دارند و آمریکاییها در این مدت یک ناوگان
مخصوص خليجفارس تشکيل دادهاند .ناوگان وقتی میگویيم ،شمار نامعينی کشتیهاي جنگی و
هواپيماها و نيروهاي لجستيکی و تفنگداران دریایی ،همه اینها را در بر میگيرد .خليجفارس آرام شده
بود و اصالً نيازي به تمرکز اینهمه نيروها نداشت.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،چند بار در صحبتهایتان ،همان در شروع اشاره کردید به
طالبان .ولی در بهوجود آمدن طالبان و به قدرت رسيدن او در افغانستان که بخشی از
طرحهایی بود که دولت آمریکا داشت .این چه ارتباطی داشت به جمهوري اسالمی؟
همایون ـ ببينيد ،وقتی روسها به افغانستان حمله کردند و اصالً حمله روسها به افغانستان نتيجه
مستقيم انقالب اسالمی ایران بود .به این معنا که روسها نگران شدند از اینکه آمریکاییها از اسلحه
اسالم بر ضدش دارند استفاده میکنند .حاال یا درست یا غلط ،من وارد آن نمیشوم .ولی این استنباط
روسها بود .بعالوه از ميان رفتن ایران در این معادله به روسها جرأت داد که به افغانستان حمله کنند
چون آمریکا نمیتوانست آن موقع کاري بکند .خب ،وقتی روسها به افغانستان حمله کردند
آمریکاییها سعی کردند که بالیی که در ویتنام بر سرشان آمده بود به سر روسها در افغانستان
بياورند .و چه کردند؟ پاکستان را کردند پایگاهی براي کمک رساندن به نيروهاي مقاومت که
بههرحال در افغانستان در آن موقع بود .پاکستان آن موقع چه بود؟ پاکستان آن موقع رئيسجمهوري
داشت به نام ضياءالحق که یک مذهبی متعصب قشري و یکی از بدترین زمامداران کشوري بود که به
داشتن زمامداران بد مشهور است .و این شخص شروع کرد کمکهاي سنگين عربستان سعودي را که
در حدود  4ميليارد دالر شد ،این کمکها را به عناصر قشري و اسالمی در پاکستان و افغانستان داد .و
طالبان از آنجا پيدا شد .طالبانی در کار نبود .مجاهدین در افغانستان یعنی اعرابی که سرازیر شدند و
رفتند به آنجا با پول عربستان سعودي و با پشتيبانی آمریکا ،اینها در واکنش حمله شوروي به
افغانستان بود که وارد ميدان شدند .اگر جنگ افغانستان پيش نمیآمد اصالً نيازي به تقویت نيروهاي
ارتجاعی اسالمی براي مبارزه با شوروي نمیبود .بعد شما دیدید که این افغانیها که مشهور به افغانی
هستند ،همهشان عرب هستند البته ،این افغانیها تبدیل شدند به طالبان بعد از جنگهاي داخلی
افغانستان پس از شکست روسها ،سرانجام طالبان ظهور کردند از پاکستان .پاکستان دیگر
صاحباختيار افغانستان شده بود در این  8سال.
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 فروزنده ـ آقاي همایون ،یک نکته دیگري را اشاره کردید که یکی از نقاط ضعف
جمهوري اسالمی را در این دانستيد که یک نوع گرایش دارد در توسعه جنگ ،در
حمایت از گروههاي مختلف در لبنان و درگير کردن ایران در منطقه در اندازه بيشتر.
اگر این نقطهنظر شما را بپذیریم که جمهوري اسالمی هم انکار نمیکند و بخشی از
سياست خارجیاش است ،آیا شما هيچوجه تشابهی بين این نحوه برخورد جمهوري
اسالمی در منطقه با نحوه برخورد ایاالتمتحده آمریکا و اسرائيل در منطقه میبينيد؟
همایون ـ مسلم است که در یک منازعه و رویارویی دو طرف همدیگر را خراب میکنند .و منظور از
خراب کردن این است که بدترین یکدیگر را رو میآورند .ولی مسلماً آمریکاییها و اسرائيلیها نفعی
در گسترش دادن تروریسم اسالمی در منطقه ندارند .در این شک نيست .تروریسم اسالمی پدیدهاي
است زایيده یک نگرش به دین اسالم و در طول دههها از طرف عربستان سعودي تغذیهشده است و
این مکتب حنفی و وهابی سعودي اصالً زمينه اصلی ایدئولوژیک طالبان و تروریسم اسالمی است و
اآلن اسرائيلیها و آمریکاییها از نيروهایی پشتيبانی میکنند البته در منطقه ولی مسلماً این نيروها نه
القاعده هستند نه حزباهلل لبنان هستند نه حماس فلسطين هستند و نه گروههاي تروریستی دیگر.
 فروزنده ـ منظور من بهطور دقيق و مشخص این بود که اگر حضور آمریکا در منطقه
بهعنوان یک نيروي حامی اصلی و پشتيبان اسرائيل ضرورتش توجيه میشود چگونه
میشود از آنطرف معادله را کامالً زیر سئوال برد که جمهوري اسالمی نتواند از
گروههاي زیر نفوذ و بههرحال قدرتهاي منطقه استفاده کند براي اینکه نفوذي که در
منطقه هست را توسعه بدهد؟
همایون ـ بحث من بر سر این نيست که مشکل فلسطين و مشکل یهوديها و عربها در فلسطين
بیاثر است در تحوالت منطقه .نه .منظورم این است که جمهوري اسالمی ایران را وارد کشاکشهایی
کرده است که هيچ ارتباطی به منافع ملی ما که سهل است ،به اولویتهاي ملی ما ندارد .من مقداري
از این گزارش یک خانمی را که از یک راننده داشت سئوال میکرد شنيدم .شما کشوري دارید که آمار
کموبيش رسمیاش میگوید در تهران  600هزار زن تنفروش وجود دارد .در سطح کشور  6ـ 5
ميليون معتاد وجود دارد که با یکی از آنها این خانم صحبت میکرد این شخص چنانکه گویی شرح
مهمانی دیشباش را میدهد از کشته شدن هفت نفر به دست خودش صحبت میکرد تحت تأثير
مواد مخدر .کشوري است که بهطور متوسط در ماه  1500دختر فقط در پاکستان به فروش میرود.
حاال غير از بازار خليجفارس .این کشور اولویتهاي دیگري دارد .کودکان خيابانی دارد ،کارتنخواب
دارد ،چيزهایی دارد که اصالً ما با آن آشنا نبودیم .مشکل ما مشکل لبنان نيست .مشکل فلسطين
نيست .به ما مربوط نيست که حماس میخواهند چکار بکند ،اسرائيل دیوار میکشد ،آن یکی بمب
میگذارد ،اینها اصالً مسائل ما نيست .اگر جمهوري اسالمی اولویتهاي ملی ما را وارونه کرده است
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مشکل ما را باید در آنجا جستجو کرد .آنجا را باید تغيير داد .ما نمیتوانيم مشکل اعراب و اسرائيل را
حل بکنيم .نمیتوانيم مسئله لبنان را براي لبنانیها حل بکنيم .نمیتوانيم در عراق حکومتی بهوجود
بياوریم که بتواند همه مردم را به زندگی باهم تشویق بکند .ولی ما میتوانيم مسائل خودمان را حل
بکنيم .این کودکان خيابانی را جمع بکنيم.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،باز یکی از مسائل منطقه که به آن اشاره فرمودید تأکيد بر
حضور و نقش جمهوري اسالمی است .در  30سال گذشته اتفاق بسيار بزرگی افتاده.
زمانی که دنيا دو قطب خيلی مشخص داشت ،یکقطب سقوط کرد .آیا فکر نمیکنيد
سقوط آن قطب در توسعه و رشد تشنج در منطقه ما مؤثر بود؟ آیا سقوط شوروي را
شما در این بلبشویی که در این منطقه هست مؤثر نمیبينيد؟ آیا شوروي هيچ نقشی
نداشته و یک قدرت ایزوله بوده در تمام آن مدت؟
همایون ـ شوروي یک قدرت تشنجآفرین بود در منطقه .شوروي نقشی که جمهوري اسالمی امروز به
عهده دارد ،به عهده داشت .یعنی سعی میکرد رژیمهاي افراطی مثل سوریه و عراق را تقویت بکند،
سعی میکرد به گروههاي تندرو کمک بکند و پناه بدهد .شوروي بر هم زننده آرامش بود .نمیخواست
در منطقه آرامش برقرار بشود .نمیخواست رژیمهاي طرفدار آمریکا روي کار بماند .میخواست آنها
را تغيير بدهد .حاال مسئله شوروي بود و ایرادي به شوروي نمیتوانيم بگيریم .ولی شوروي یک
ابرقدرت جهانی بود و از یک ابرقدرت انتظار میرود که یک کارهایی بکند در منطقه .جمهوري
اسالمی اینطور نيست .جمهوري اسالمی کشور بسيار بسيار ضعيفی را دارد اداره میکند .من متوجه
نکته شما هستم .شما فکر میکنيد که چون شوروي از ميان رفت آمریکا توانست در منطقه تشنج
بيافریند .نه ،این بههيچوجه اینطور نيست .تشنج در منطقه از انقالب اسالمی شروع شد و از حمله
شوروي به افغانستان .این را ما فراموش میکنيم .از آنجا شما نطفه تمام این تشنجات را در این دو
رویداد میبينيد .در ایران یک جمهوري اسالمی روي کار میآید که اولين کارش گروگانگيري
دیپلماتهاي آمریکایی است در تهران .و این سراسر معادله را به هم میزند .و بالفاصله نيروهاي
شوروي به افغانستان سرازیر میشوند .و آن اتفاقات در افغانستان و در پاکستان میافتد و سرتاسر
منظره را اصالً تغيير میدهد.
 فروزنده ـ اگر برگردیم به جنگ آمریکا در عراق و این جنگ را مرور بکنيم ،جنگی که
چهارمين سالش را طی میکند ،موقعيت جمهوري اسالمی را قبل از حمله نيروهاي
آمریکا به منطقه ببينيم ،موقعيتی از نظر تأثيرش روي مسائل بينالمللی بهمراتب کمتر
از امروز است .یعنی امروز تأثير جمهوري اسالمی به دليل اشتباه آمریکا در حمله به
عراق و درگير شدن در گرداب جنگ عراق ،آیا فکر نمیکنيد که این در واقع مائده
آسمانی است که در بغل جمهوري اسالمی آمریکاییها انداختند؟
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همایون ـ مسلماً ،آمریکاییها به جمهوري اسالمی خيلی کمک کردند ولی به ایران ضمناً کمک
کردند .یعنی آمریکاییها مشکل ژئواستراتژیک ما را حل کردند .حاال این جمهوري اسالمی خواهد
رفت و ایران خواهد ماند .شما نگاه بکنيد ببينيد که از  2200سال پيش ما از مرز غربیمان گرفتاري
داشتيم .حمله شده به ما .عراق و سوریه ،ما از وقتی کراسوس لژیونهایش را آورد به بينالنهرین ما
هميشه از آنطرف مورد حمله بودهایم .آمریکاییها این مشکل را براي ما حل کردند .ما دیگر هرگز از
آنطرف در موقعيتی نخواهيم بود که بتوانيم مورد حمله قرار بگيریم .ولی نکته اصلی بازمیگردد به
سهمی که روي کار آمدن جمهوري اسالمی در تمام این محاسبات داشته است .عرض کردم ،اگر
ایران فرونریخته بود و جمهوري اسالمی روي کار نمیآمد ،عراق به ایران حمله نمیکرد 8 .سال
جنگ نمیشد در آن منطقه .بعد عراق به کویت حمله نمیکرد از ترس ایران .بعد حمله به ایران و
حمله به کویت مقدمه جنگ دوم خليجفارس نمیشد .چرا؟ چون اینطور که ثابتشده است عراق
حقيقتاً سالحهاي کشتارجمعی نداشت .ولی این توهم را میخواست براي بخصوص جمهوري اسالمی
زنده نگه دارد که ما داریم و مبادا به ما حمله بکنيد .چون میترسيدند که ایران موقعيت را غنيمت
بداند و حمله کند به عراق .خب ،همه این را شما میبينيد که زنجيروار میرسد به این فاجعهاي که
آمریکاییها در عراق بهوجود آوردهاند .خودشان و ما و همه را گرفتار کردند .در این شک نيست ولی
اصالً الزم نبود کار به اینجاها بکشد.
 فروزنده ـ جناب همایون ،اشاره کردید به اینکه سياست اشتباه آمریکا در خليجفارس،
در عراق ،به دنبال پرسشی که مطرح کردم ،شرایطی است که ما امروز با آن روبرو
هستيم .جمهوري اسالمی امروز از موضع قويتري در معادالت سياسی بر سر ميز
مذاکره مینشيند .آیا این درست است این برداشت یا خير؟
همایون ـ خيلی درست است و خيلی خطرناک .اینکه جمهوري اسالمی از روي قدرت درونی خودش
نيست که از موضع نيرومند صحبت میکند .روي ضعف محلی آمریکا و نه ضعف عمومی است .این
خيلی تفاوت دارد .آمریکا کشوري است با عمق استراتژیک ،با ژرفاي استراتژیک .معنیاش این است
که میتواند ضربههاي بسيار بزرگ را تحمل بکند .میتواند جنگ ویتنام را ببازد با آن وضع
وحشتناک ،با آن پيامدها ،و سر پا بایستد .و بعد از مدتی انگارنهانگار .جنگ عراق را هم همينطور.
حتی شکست هم بخورند که به نظرم خواهند خورد ،اتفاق زیادي نمیافتد .جمهوري اسالمی ضعف
محلی و موقتی آمریکا را گرفته است بهعنوان یک ضعف استراتژیک و قدرت خودش را که فقط در
پرتو این ضعف قابل توجيه و توضيح است و بر مبناي قدرت جامعه ایرانی ،کشور ایران استوار نيست،
این را گرفته است مقابل آن گذاشته است و احساس شکستناپذیري میکند .و اینجاست خطر .چون
آمریکا بهمراتب قويتر از جمهوري اسالمی است و آمریکا با عراق و بی عراق ،از پس جمهوري
اسالمی در هر شـرایطش بر خواهد آمد و به نظر من آمریکا و اسـرائيل اجازه مسـلح شـدن جمهوري
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اسالمی به سالحهاي اتمی را نخواهند داد .ما این را سالها است تکرار میکنيم.
 فروزنده ـ معنی این اجازه ندادن چيست؟
همایون ـ یعنی بدترین اتفاقاتی که ما میتوانيم براي ایران تصور کنيم در کمين ماست .یعنی ما باید
شب خوابمان نبرد از اتفاقاتی که ممکن است بيفتد.
 فروزنده ـ این درست ،ولی آیا اگر چنين اتفاقی بيفتد این به رادیکاليزه کردن......
همایون ـ اصالً پيامدهایش را فکر نکنيد.
 فروزنده ـ چرا نباید فکر نکنيم؟
همایون ـ براي اینکه شما میرسيد بهجایی که هر گزیداري را به قول مککين ،بهتر از مسلح شدن
جمهوري اسالمی به بمب اتمی میبينيد .یعنی هيچکس نيست که کمترین توهمی در درباره
پيامدهاي بسيار ناگوار و خطرناک که حمله آمریکا به ایران داشته باشد .عراق آمریکاییها را هوشيار
کرده است سرانجام .اینجوري نيست که هر کشوري به کشور دیگر حمله کند و تمام بشود و برود.
هزار بدبختی در انتظارشان هست ولی میگویند هر گزینهاي بهتر است از مسلح شدن جمهوري
اسالمی.
 فروزنده ـ این چيزي است که سناتور مککين معتقد است و امروز کسانی که
کاندیداي مرحله مقدماتی حزب جمهوريخواه هستند.....
همایون ـ خانم کلينتون گفت یک روزي ممکن است ما حمله کنيم.
 فروزنده ـ خانم کلينتون هم در ماهيت سياسی خودش چيزي بهتر از مککين نيست.
و اميدوارم کاندیداهاي هوشمندتري از خانم کلينتون و مککين از این مجموعه بيرون
بيایند .آیا اینهمه تأکيد بر تجهيز جمهوري اسالمی به سالح اتمی این واقعاً یک
حربه تبليغاتی نيست؟
همایون ـ بههيچوجه .جمهوري اسالمی  18سال دنبال برنامه اتمی بود و یک نفر از آن اطالع
نداشت.
 فروزنده ـ برنامه اتمی در دوران پادشاهی بنيان گذاشته شد.
همایون ـ آن یک چيز دیگري است .برنامه اتمی با تسليحات اتمی فرق دارد 18 .سال جمهوري
اسالمی براي دستيابی به تسليحات اتمی از طریق پاکستان و از طریق کره شمالی تالش کرد بدون
اینکه به کسی اطالع بدهد .بعد این از پرده بيرون افتاد .حاال مجاهدین خلق به ریش گرفتند
بهاصطالح ،که خب بحث دیگري است که البته هيچ ربطی به آنها نداشت .دیگران فهميدند از
طریق آنها منتشر کردند 4 .سال است که همينطور سر دنيا را با مذاکره گرم کرده است و بههرحال،
حاال شوراي امنيت ،سازمان بينالمللی انرژي اتمی ،اینها معتقدند و میگویند که جمهوري اسالمی
دارد چنين برنامهاي را تعقيب میکند .من سه سال هرسال رفتم به بروکسل با دوستان حزبی حزب
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مشروطه ایران ،و به اینها گفتيم که آقا ،شما که دارید با اینها مذاکره میکنيد وقت به اینها
میدهيد و بعد کار ایران را به جنگ میکشانيد .اآلن اگر بتوانيد محکم بایستيد جلوي اینها را
میگيرید کار به جنگ نخواهد کشيد .حاال خودشان متوجه شدند .آمدند در کنار آمریکا .اسرائيلیها
نمیتوانند وجود یک جمهوري اسالمی مسلح به بمب اتمی را تحمل کنند .آمریکاییها هم نمیتوانند.
هم به دليل اسرائيل ،هم به دليل خودشان .اآلن نگاه بکنيد آمریکاییها با روسها در اوکراین و
لهستان ،و در بلغارستان سرشاخاند براي اینکه میخواهند سپر دفاعی موشکی در آنجا کار بگذارند در
برابر تهدید جمهوري اسالمی .قضيه جدي است .در این قضيه جدي ما باید توهمات را بگذاریم کنار.
تبليغات فقط در دست جمهوري اسالمی کار میکند .شما هر چه به جمهوري اسالمی در این مسئله
امتياز بدهيد جنگ را جلو انداختهاید .این را توجه نمیکنند دوستان.
 فروزنده ـ اگر امتياز ندهيد چکار خواهيد کرد؟
همایون ـ اگر امتياز ندهيد با فشار مجبور میشوند متوقف بکنند.
 فروزنده ـ با چه نوع فشاري؟
همایون ـ فشارهاي اقتصادي و سياسی و تهدید جنگ .تهدید جنگ را شما دستکم نگيرید .بيخود
نيست که دو تا ناوگروه اتمی فرستادهاند آنجا .شما فکر کنيد یک ناوگروه اتمی یعنی چه؟! این ناوگروه
آیزنهاور....
 فروزنده ـ آقاي همایون ،پاکستان هم ،همانگونه که اشاره فرمودید ،یکزمانی یک
آدم فناتيکی که خيلی فناتيکتر از آیتاهلل خمينی بود ،زمانی زمامدار آن کشور بود
حاال هم ضياءالحق که آخر سر هم به تير غيب گرفتار شد .آن کشور باز اینکه دوباره
ضياءالحق دیگري در آن بر سر کار بياید هست .این کشور با این فناتيزیمی که درش
وجود دارد امروز داراي سالح اتمی است .من مشکل را در اینجا میبينم که مشکل
سالح اتمی در ایران یک مسئله کامالً انحرافی است و مسائل اساسیاي که ما داریم
در رابطه با ایران مورد غفلت قرار میگيرد و تمام انرژي صرف مسئلهاي میشود که
واقعيتاش به این اهميت نيست.
همایون ـ نه ،اشتباه همينجاست .براي اینکه مسائلی که به نظر ما خيلی جدي است با موجودیت این
ملت و این کشور سروکار ندارد .اما جنگ که احتمالی بسيار زیاد هست ،آن با موجودیت ما سروکار
دارد .ما وظيفه اصلیمان جلوگيري از جنگ است .حتی پيش از مبارزه با جمهوري اسالمی .براي
اینکه جمهوري اسالمی را ما باالخره سرنگون خواهيم کرد ولی این کشور اگر چند تکه بشود و این
کشور اگر مورد حمله قرار بگيرد دیگر نمیشود جمعوجورش کرد .مقایسه جمهوري اسالمی با
پاکستان ،مقایسه معالفارق است به قول عربها .چرا؟ چون پاکستان بههيچوجه نه امکانات و نه
بلندپروازيهاي جمهوري اسالمی را دارد .در هيچ شرایطی .پاکستان کشوري است که هيچ وسيلهاي
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ندارد و فقير است .نه ،پاکستان گرفتار هند است .شما یک هند یک ميليارد و صد ميليون نفري را آن
باال دارید ،روي شانه پاکستان سوار شده ،نفس نمیگذارد بکشند .پاکستان تمام هنرش این است که
افغانستان را به هم زده .کار دیگري نمیتواند بکند .جمهوري اسالمی بر ایران حکومت میکند ،ایران
فرق میکند با پاکستان .ایران یک قدرت واقعی و به ذاته آن منطقه است 3000 .سال است که این
قدرت را دارد .پاکستانی وجود نداشت اصالً .این کشور با آن مردم با استعداد ،با آن منابع طبيعی ،با آن
ثروت و امکانات میتواند خطري باشد .نه ،اینجاست که گرایش چپ در ایران دارد عوضی میرود.
گرایش چپ در ایران همهاش متوجه آمریکا است .خطر آمریکا ،امپریاليسم! شوروي از بين رفته اینها
تاختوتاز میکنند در جهان! ولی واقعيت این است که ،صرفنظر از ارزش داوريهاي ما درباره
آمریکا ،اآلن جمهوري اسالمی است که به دست خودش دارد هم گور خودش را میکند هم گور
ایران را .این را باید جلویش را گرفت .ما بمب اتمی الزم نداریم .نباید داشته باشيم .بهویژه این رژیم.
رژیمی نيست که با دستيابی به بمب اتمی بخواهد ،حاال بهحساب خودش ،هم حکومت خودش را
ابدي بکند هم جلوي هر فشار سياسی را در مقابل خودش بگيرد.
 فروزنده ـ شما معتقد هستيد که مبارزه براي اینکه ایران دسترسی به سالح هستهاي
پيدا نکند نهتنها یک مبارزهاي است که از دید آمریکاییها و اسرائيلیها مطرح است
بلکه استراتژي مبارزه مخالفان جمهوري اسالمی در رابطه باید ایران هم باید در
سرلوحهاش قرار بگيرد.
همایون ـ به دو دليل ،بله .یکی ممانعت از تقویت بيشتر این رژیم .یعنی شما رژیم اسالمی اتمی را
مقایسه نکنيد با امروزش .بهکلی منظره فرق خواهد کرد .چه درصحنه بينالمللی چه در داخل .دوم،
موضوع حياتی از ميان بردن احتمال حمله به ایران .فقط در این صورت است که احتمال حمله به
ایران وجود دارد .در صورت ادامه این برنامه .اگر نباشد هرگز کسی به فکر حمله به ایران نخواهد
افتاد .هرگز از این صحبتها شما نخواهيد شنيد .هرگز مککين و خانم هيالري کلينتون به این
صراحت صحبت نخواهند کرد .در نتيجه باید اولویت داد .ما با جمهوري اسالمی مبارزه میکنيم ولی
این مبارزه ما با جمهوري اسالمی براي رسيدن خودمان به قدرت نيست .این براي نجات آن مملکت
است ،براي بازسازي و عوض کردن آن مملکت است .اگر این مملکت از بين برود که دیگر اصالً این
حرفها مطرح نيست .یا اینکه جمهوري اسالمی با یک قدرتی که دیگر دست کسی به او نرسد آنجا
بماند.
 فروزنده ـ شرایط امروزي که در منطقه بهوجود آمده است و آنچه که در منطقه دارد
اتفاق میافتد ،جمهوري اسالمی از اشتباه استراتژیک آمریکاییها در این سالهاي
جنگ با عراق کامالً بهرهبرداري کرده .یعنی اگر قرار باشد طرف این اشتباهات را
مرتکب بشـود و ادامه بدهد خوب طبيعی اسـت که آنطرف از هوشـيارياش میتواند
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استفاده بکند و امتياز بگيرد.
همایون ـ ابداً ،این اشتباهات بهجایی خواهد رسيد که آن اشتباه بزرگتر آخري را آمریکاییها بکنند.
این اینجاست.
 فروزنده ـ شما معتقدید که اگر این اشتباه را بکنند باز یک اشتباه منطقهاي است و
ایاالتمتحده آمریکا میتواند بر عواقب ناشی از حمله به ایران هم به همان سادگی....
همایون ـ بههيچوجه توجه نکردید .عرض کردم آمریکاییها میدانند که حمله به ایران حتی از حمله
به عراق فاجعهبارتر خواهد بود .شما بخوانيد آنچه مینویسند و بشنوید آنچه میگویند .این نيست،
باالخره آمریکاییها بعد از  4سال در عراق فهميدهاند موضوع از چه قرار است .محدودیتهاي
خودشان را هم فهميدهاند .نه ،موضوع این است که با همه این حرفها خيلی احتمال دارد بهجایی
برسند که بگویند این ارزشاش بيشتر است تا تحمل آن مخاطراتی که حاال بر ما آشکار است .نه،
بههيچوجه ما طرفدار این نيستيم که آمریکاییها دست به این کار بزنند و بعد عواقباش را هم تحمل
کنند .ایران نباید اصالً در وضعی قرار بگيرد که به او حمله بشود.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،آیا دنيا درمجموع این حرکتی را که دارد میکند امروز
یکپارچه است؟ شما اشاره کردید اگر ایران داراي سالح اتمی بشود چهره دیگري به
خود پيدا خواهد کرد .شوروي سالها سالح اتمی داشت ،ساقط شد و از بين رفت.
همایون ـ جمهوري اسالمی هم سرانجام سقوط خواهد کرد و از بين خواهد رفت ولی اوالً الزم نيست
 70سال طول بکشد .شوروي  70سال مناطق پيرامون و امپراتوري روسيه را بهجایی رساند که حقيقتاً
اسباب خجالت مردم روسيه است .الزم نيست جمهوري اسالمی اینقدر وقت داشته باشد .ولی ما از
این مقایسهها باید صرفنظر بکنيم .قياس کافی نيست براي توضيح مطالب و براي رسيدن به
راهحلها .جمهوري اسالمی ویژگیهاي خودش را دارد .ما ترجيح میدهيم که جمهوري اسالمی در
شرایط غير بحرانی با مبارزه مردم ایران سرنگون بشود .ما بههيچوجه نمیخواهيم جمهوري اسالمی
ایران را به وضعی که شوروي بعد از فروپاشی روسيه و وضعی بسيار بدتر از آن تحویل مردم ایران
بدهد.
 فروزنده ـ آیا شما فکر نمیکنيد که شرایط امروز در عراق به سویی میرود که آمریکا
با حالت شکست اسفآميزي مجبور به ترک عراق بشود؟ آیا فکر نمیکنيد که عراق
هيچ چهرهاي در مقابلش نيست مگر تجزیه؟
همایون ـ عراق ،آنچه که میشود دربارهاش پيشبينی کرد مصيبت است و فاجعه .عراق نور اميدي
اآلن درش نيست .آمریکاییها هم نخواهند توانست در آنجا موفق بشوند .در این شک نيست .نکته
این است که چه اندازه این فاجعه جدي خواهد بود .چه اندازه پردامنه خواهد بود .اميدوارم بدترین
پيشبينیهاي ما درست درنياید ولی میشود براي عراق بدترین پيشبينیها را کرد .براي اینکه
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عراقیها دشمنانی بدتر از خودشان ندارند .ولی هر چه در عراق روي بدهد اگر ایران پابرجا بماند
میتوان آنجاها را درست کرد .اگر ایران هم از ميان برود دیگر آن منطقه انبار باروت دائمی است .یک
سلسله انفجارهاي اتمی روي خواهد داد.
ـــــــــــــــــ
 تماس تلفنی ـ میخواستم بدانم که تمام ایرانيانی که در اینجا هستند و دستاندرکار
هستند ،برنامهاي براي سرنگونی جمهوري اسالمی دارند یا نه؟
همایون ـ برنامه براي سرنگونی جمهوري اسالمی در لوسآنجلس یا در واشينگتن یا در پاریس یا
لندن ،یک کمی زیادي است .چون جمهوري اسالمی رژیمی نيست که به این سادگیها سرنگون
بشود .سرنگونیپذیر هست ولی نه به این سادگیها .ما هم در  15هزار کيلومتري یا  10هزار
کيلومتري دسترسی کافی به ایران نداریم که این کار را بکنيم ولی آنچه از ما ساخته است این است
که  1ـ نيرویی را بهوجود بياوریم در خارج که بتواند کمک بکند به مردم ایران در مبارزهشان  2ـ
روشنگريهایی بکنيم که در خود ایران امکانش نيست براي اینکه جلویش را میگيرند 3 ،ـ پارهاي
توهمات را درباره جمهوري اسالمی براي نيروهاي خارجی که مؤثرند در سرنوشت ایران ،آن را از بين
ببریم .مثالً این روشنگري که اگر شما به ایران حمله کنيد مردم با دستهگل نمیآیند به استقبال
سربازانتان! من میبينم که چلبیهاي بسيار در ميان ایرانيان تبعيدي هستند ،که دائماً به آمریکاییها
این موضوعات را تلقين میکنند .و ما میتوانيم این تبليغات بیپایه را خنثی بکنيم و بلکه بتوانيم
مختصري خطر را از ایران برطرف بکنيم .رويهمرفته نقش سياسی ایرانيان مخالف در خارج ،جنبه
کمکی و یدکی دارد .اصل کار در ایران است ولی ما از نيرویی که داریم نتوانستيم حقيقتاً حداکثر
استفاده را بکنيم براي کمک مردم و مبارزان در ایران و براي روشن کردن افکار عمومی .بيشترین
کاري که ما تاکنون توانستهایم بکنيم تغيير دادن گفتمان سياسی است .در طول این  30ساله از یک
گفتمان سراسر مذهبی و سراسر جهانسومی و خاورميانهاي به یک گفتمان دموکراسی ليبرال
تبدیلشده است و در ایران گسترش فوقالعاده پيداکرده است .از یک نظر میشود گفت ما براي پس
از جمهوري اسالمی فعالً بيشتر کار کردهایم تا سرنگونیاش .ولی آنهم جاي خودش را دارد و اميدوار
هستيم که بيشتر بتوانند نيروهاي سياسی براي این کار هم همکاري بکنند.
 تماس تلفنی ـ با توجه به اینکه در شرایط کنونی یک حزب نيرومند واحد در ایران
وجود ندارد که بتواند بهعنوان یک نيروي بالقوه عمل بکند ،نقش حضور اقوام ایرانی را
در براندازي جمهوري اسالمی چگونه برآورد میکنيد؟ امروز که یک تشکلی بهعنوان
مليتهاي ایران فدرال وجود دارد و توانستهاند دور همدیگر جمع بشوند و یک
هماهنگیاي را بهوجود بياورند ،آیا یک همچين تشکلی تا چه ميزان میتواند در
براندازي جمهوري اسـالمی نقـش جدي ایفاء بکند؟ و حـزب آقاي همایون ،حاضـر به
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همایون ـ سازمانهایی که نام بردند همه در بيرون هستند .بعد هم ما واقعاً ملل ایران نداریم .ما یک
ملت ایران داریم با همان اقوامی که فرمودند .اگر ما ملت ایران را به ملل ایران تقسيم بکنيم بعدها به
استناد منشور سازمان ملل متحد میشود براي ملل ایران حق تعيين سرنوشت شناخت و جدایی و اگر
مارک تجزیهطلبی را کسانی زدند به دليل وحشت از همين است که پيش کشيدن عنوان ملت براي
اقوام خطرناک است .ملت باید حکومت و کشور و سابقه طوالنی بودن کشور داشته باشد .ولی ملت
میتواند از اقوام تشکيل بشود و اقوام حق دارند همه گونه حق و حقوق فرهنگی و مدنی و اجتماعی
که باید مطابق اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهایش که اصالً ناظر بر حقوق اقوام است بر اساس
آنها داده بشود .اما ایشان گفتند که در ایران احزابی نيستند و درست فرمودند منتهی اقوام ایرانی هم
بهصورت حزب عمل نمیکنند .من تصور نمیکنم که همه ترکزبانان ایران یکجهت در یک سازمان
یا در یک مسير تشکيالتی قرار داشته باشند یا همه کردها و یا همه عربهاي ایران .اینها هم
باالخره دستهها و گروههاي مختلف هستند که زیر فشار جمهوري اسالمی قادر به فعاليت نيستند.
آنچه که در بيرون هست ،ما کامالً آمادهایم که با این سازمانها در بيرون همکاري بکنيم بهشرط
اینکه پارهاي توهمات و شائبهها از ميان برخيزد .یکی از مهمترینش دوستان باید حقيقتاً توجه بکنند.
مهمترین چيز در این زمينه این است که ما اصطالحات سياسی را درست بکار ببریم و چنانکه در علوم
سياسی و اجتماعی بکار میرود .قوم تعریف خودش را دارد ،ملت تعریف خودش را دارد و زبان به ملت
اطالق نمیشود .زبان ملت نمیشناسد .اینقدر کشورهاي چندزبانه هستند و ملتهاي چندزبانه
هستند .من خودم در کشوري زندگی میکنم که به سه زبان اصلی صحبت میکنند .زبان آلمانی ،زبان
فرانسه و زبان ایتاليایی هست .یک سوئيسی ایتاليایی نمیگوید که من ملت ایتاليا هستم .یک
سوئيسی فرانسوي نمیگوید که من ملت فرانسه هستم و همچنين آلمانی .میگوید من سوئيسی
فرانسه زبان هستم .اینها دليل دارد براي اینکه این واژهها باري را بر دوش خودشان حمل میکنند.
نمیشود با شلختگی یا با مقاصد نهانی این واژهها را در کنار هم بکار برد .اگر ما بتوانيم پارهاي
سوءظنها را از ميان خود برداریم ،باکمال ميل ما آماده همکاري هستيم.
 تماس تلفنی ـ سئوال من در مورد سئوال شما از آقاي داریوش همایون بود که روسيه
شمالی را مثال آوردید که سالهاي سال بمب اتمی داشت و از داخل فروریخت و هيچ
کاري نتوانست بکند .فرق جمهوري اسالمی با روسيه این است که روسيه درهایش را
بسته بود .کسی را به بيرون راه نمیداد و کسی هم از بيرون داخل نمیشد .ولی دهها
هزار نفر در سال از ایران به اروپا و آمریکا رفتوآمد میکنند که  50درصد اینها
عوامل جمهوري اسالمی هستند .تمام اینها میتوانند بمبهاي متحرک باشند .بنده با
این تکه صحبـتم از آقاي همایون حمایت میکنـم که فرق ایران با شوروي از زمين تا
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آسمان است .اگر به بمب اتمی دستيابی بکند بسيار خطرناکتر از شوروي خواهد بود.
 تماس تلفنی ـ من تاریخچه آقاي همایون را قبالً شنيدم و خودشان قبالً گفتهاند که
در گروههاي ضد دولتی و ضد شاه سابق عملکردي داشتند .بنابراین ،به چه صورتی
میخواهند اعتماد ما را جلب کنند؟ ما ایشان را میشناسيم که در گروههاي خرابکاري
بر عليه شاه سابق شرکت داشتند .ایشان اآلن صحبتهایی که میکنند بر چه مبنایی
است؟
 فروزنده ـ یعنی شما بهعنوان یک طرفدار نظام پادشاهی معتقدید داریوش همایون
خرابکار سابق نمیتواند حامیاي باشد براي رجعت مجدد مشروطه و نظام پادشاهی به
ایران؟
 شنونده ـ من بهنظام پادشاهی به آن صورت قبلی اعتقادي ندارم .من با آقاي دکتر
نصر احمدي که ایشان یک سابقه دانشگاهی دارند یک پروژهاي دادم براي ایران
آینده .من با افکار ایشان موافقم.
 فروزنده ـ بسيار خوب ،به توضيحات آقاي همایون گوش میدهيم.
همایون ـ توضيحات فکر نمیکنم الزم باشد چون اساساً گروه خرابکاري ما نبودیم و شرکت هم
نداشتيم و هميشه هم طرفدار پادشاهی مشروطه بودیم و هنوز هم طرفدار پادشاهی مشروطه هستيم.
قرار نيست که هر کس بياید اینجا بهعنوان نماینده مردم ایران صحبت بکند .ایشان حق دارند موافق
نباشند و حقشان هم کامالً محترم است .من حقيقتاً نمیدانم مردم ایران به چه کسی اعتقاد دارند یا
ندارند و میتوانند داشته باشند .آن دیگر بستگی به این دارد که هر کدام از ما کار خودمان را بکنيم.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،من یک مشکلی میبينم و شاید اگر توضيح بدهيد روشن
بشوم .شما چه کردید که هم بخشی از چپ به خونتان تشنه است....
همایون ـ حاال نيست .نه راست به خون من تشنه است نه چپ .یک عده کمی هستند اینطرف و
آنطرف .شما نگاه بکنيد یک گروههاي حاشيهاي ...ولی جریان اصلی سياست ایران اآلن دنبال این
مسائلی که مطرح میشوند نيست .اآلن چيزهاي دیگري مطرح است که ما در آن جریان اصلی
هستيم .ولی اساساً نکته این است که شما هر وقت از عادت بيرون بيایيد و سعی بکنيد یک کار
تازهاي بکنيد خيلیها مخالفت میکنند.
 تماس تلفنی ـ من فکر میکنم که جریان سياسی ایران هم مثل تقریباً تمام
کشورهاي دنيا تبدیل میشود به چپ و راست و ميانه و یک گروه ميانهرو و طبيعتاً
رادیکالها در هر دو طرف .من فکر میکنم گروهی که هم از چپ است هم از راست
و هم ميانهرو هست ،اتفاقاً این گروه ميانه هر دو طرف هيچ مشکلی با آقاي همایون
ندارند و بيشتر رادیکالها از هر دو طرف هستند که خوشبختانه جریان ميانه به نظر
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من جریان غالب شده در این مدت .اما سئوال من از جناب آقاي همایون در مورد
مسئله اتمی است که ایشان فرمودند که ما باید با هر وسيلهاي که شده از اتمی شدن
جمهوري اسالمی جلوگيري کنيم و با تحریم و تهدید .من میخواهم عرض کنم که
ممکن است که با این راهها هم عملی نشود همانطوري که در مورد یک کشور خيلی
ضعيفتر از ایران ،کره شمالی ،که سالها تحت تحریم کليه جامعه بينالمللی بود ،اما
این کشور هم توانست به سالح اتمی دست پيدا بکند .و خيلی ممکن است که
جمهوري اسالمی که آن منابع عظيم کشور ایران را هم در دست دارد با هرگونه
تحریم و تهدیدي باز به این سالح دست پيدا بکند .در آن صورت آیا ما گزینه جنگ را
تأیيد میکنيم؟ به نظر من بههيچوجه نباید تأیيد بشود و بههرحال دنيا ممکن است با
کمال تأسف مجبور بشود با جمهوري اسالمی اتمی هم معامله بکند .همانطور که با
کره شمالی اتمی معامله کرد .هدف ما باید جلوگيري از جنگ بشود و تحریم و اینها
به نظر من فقط به مردم ایران فشار وارد خواهد کرد.

همایون ـ جریان اصلی را با همکاري با گروه متعادل و ميانهرو پيشنهاد میکنم .اما تفاوت ميان
جمهوري اسالمی و کره شمالی خيلی است .کره شمالی کشوري است دورافتاده و بهکلی منزوي،
بیاثر در تحوالت جهانی ،کارش بهجایی رسيد که بر سر  25ميليون دالر دیدید که چه فعاليت شدید
دیپلماتيک صورت گرفت که  25ميليون دالرشان که بلوکهشده بود به آنها داده بشود .جمهوري
اسالمی امکانات خيلی زیادي دارد و در منطقه بسيار خطرناکی قرار دارد .و کشور بسيار خطرناکتري
است از کره شمالی .در نتيجه رفتاري که با کره شمالی شد با جمهوري اسالمی نخواهد شد .عالوه بر
اینکه میبينيد کره شمالی زیر فشارهاي اقتصادي قدمبهقدم دارد نزدیک میشود به یک راهحل
معقولی که به سود هم آن منطقه خواهد بود هم کره شمالی .جمهوري اسالمی به دليل امکانات خيلی
زیادتري که دارد  25ميليون که سهل است  25ميليارد دالر هم برایش مطرح نيست ،در این راه
خواهد تاخت و پيش خواهد رفت .اگر ما مخالف گزینه جنگ هستيم باید اتفاقاً جلوي علت جنگ را
بگيریم .برنامه اتمی جمهوري اسالمی علت جنگ است .و اگر متوقف نشود با همه مخالفت ما این
احتمال زیاد را باید داد که کار به جنگ بکشد .بدون هزینه ما نمیتوانيم از این مخمصه خالص
بشویم .نمیشود گفت که نه فشار اقتصادي بياید ،نه فشار سياسی بياید ،نه تهدید جنگ باشد ،و
جمهوري اسالمی بمب اتمی نداشته باشد ،اگر هم داشت دنيا با او کنار بياید .دنيا کنار نخواهد آمد.
یعنی اگر دنيا کنار بياید ما هيچ مخالفتی نداریم ،نمیگویيم حتماً بيایيد بجنگيد و با جمهوري اسالمی
کنار نيایيد ولی نکته این است که کنار نخواهند آمد .قدرتهایی که اختيار این کار در دستشان است
آنها نخواهند گذاشت که جمهوري اسالمی به هدفهایش برسد و ترس من از اینجا است که از
وسيله نهایی استفاده بکنند.
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 تماس تلفنی ـ آقاي همایون اشاره فرمودند که ما گروههاي سياسی خارج از کشور
نمیتوانيم کاري بکنيم .من عقيدهام برعکس است .مگر اینکه کشورهایی که نخواهند
کمک کنند .رژیم سابق سقوط کرد با استفاده از نيروهاي خارجی و منابع خارجی .تمام
رسانههاي گروهی غرب منجمله آمریکا ،همه بر عليه رژیم سابق و به نفع آقاي
خمينی آوردند به پاریس تر و خشکش کردند ،تمام رسانههاي گروهی در اختيارش ،و
همه دستبهدست هم دادند و کنفدراسيون دانشجویی که اصالً خبري نيست از آن،
چون دیگر حمایت نمیشود توسط منابع مالی غرب ،که اینهمه دانشجو اآلن در خارج
از کشور .من منظورم این است که برخالف عقيده آقاي همایون خيلی بهتر میشود از
خارج با اینهمه ایرانی خارج از کشور اقدام کرد .و یک نفر سمبل پيدا کرد که الاقل
بشود دنبالش راه افتاد.
همایون ـ من عرض نکردم ما کاري نمیتوانيم بکنيم .عرض کردم که ما مستقيماً کاري نمیتوانيم
بکنيم .کار باید در ایران بشود و دارد میشود .و خيلی هم اساسی دارد میشود و ما باید کمکش کنيم.
اما نقش نيروهاي خارجی من اصالً اعتقاد ندارم که ما از نيروهاي خارجی کمک به آن صورت
بگيریم .رسانهها اآلن بر عليه جمهوري اسالمی بهمراتب بيشتر بسيج شدهاند تا دوره انقالب اسالمی.
حمالتی که به جمهوري اسالمی میشود اصالً قابل مقایسه با اقداماتی که در برابر رژیم پادشاهی در
آن دوران میشد نيست .شما ببينيد که آمریکاییها در سال  1988یکسوم نيروي دریایی ایران را از
بين بردند .یعنی یک جنگ دریایی واقعی با ایران صورت گرفت .تهدیدي که جمهوري اسالمی شده
است در سابق نشده است .ولی تأکيد بر نيروهاي خارج به نظر من ما را منحرف خواهد کرد از اصل
موضوع .ما باید نيروي ملی خودمان را بسيج کنيم و این چند ميليون ایرانی نقش بسيار مهمی دارند
ولی اگر بنشينيم به اميد نيروهاي خارج و هيچ کاري نکنيم خب همين  28ساله به همين اميد بودیم و
کاري نکردیم.
 تماس تلفنی ـ من یک ایرانی کُرد هستم .هر کس راجع به مليتهاي ایرانی صحبت
میکند خواهش میکنم قطع کنيد .براي اینکه آنها تجزیه طلبند.
تلویزیون فروزنده ـ برنامه نسيم شمال
 6مه 2007

جنگ ،برنامه اتمی و خطر تجزیه
 م .ساقی ـ آقاي داریوش همایون با درود و سپاس فراوان از اینکه دعوت ما را
پذیرفتيد .خواهش میکنم کمی از خودتان بگویيد تا خوانندگان مجله ادبيات و فرهنگ
بيشتر با کارهاي فرهنگی و سياسیتان آشنا شوند.
همایون ـ من یک نویسنده و سياستگر هستم .پيشهام روزنامهنگاري است و فعاليتم در سياست ،و
هردو بر زمينه فرهنگ .همه فراز و نشيبهاي دو «کاریر» خطرناک را به تمام زیستهام و همچنان.
هفتاد و نه سال پيش به جهان آمدهام ،در مراحل پایانی زندگانی و ميانی زندگی هستم .سالهایم رو
به پایان است و کارهایم نيمهتمام( .زندگانی حضور مادي در جهان است؛ زندگی ،هستی معنوي انسان
است ،گوهر زندگانی ).از حزب و سندیکا و سازمان و انجمن هنري ،تا مجله و روزنامه و کتابهاي
جيبی ،بسياريشان از نخستينها ،پایهگذاري کردهام و در این سالها تاکنون پنج کتاب انتشار دادهام.
بقيهاش را دیگران بهویژه دشمنان آوردهاند.
 م .ساقی ـ آقاي همایون همانطوري که شاهد هستيد این روزها فشار بر قشرهاي
مختلف جامعه از جمله فعاالن سياسی و مدنی ،روزنامهنگاران ،دانشجویان ،کارگران و
زنان و ...افزایشیافته است و رژیم حاکم بر ایران با شتاب هرچه بيشتري به اعدامها،
اعتراف گيريهاي تلویزیونی ،اخراج استادان دانشگاهها و سنگسار و سرکوب ،ادامه
میدهد بفرمایيد پایه و اساسِ اینگونه برخوردها چيست؟
همایون ـ احساس خطر از یکسو و ادامه مأموریت اسالمی براي رساندن جامعه به سطح حسينيه و
چاه جمکران از سوي دیگر .رژیم در جبهههاي مختلف زیر فشارهاي فزاینده است و هر کانون
مخالفتی را خطري کشنده میبيند .سرنوشت آنهمه دیکتاتوريهاي توتاليتر که در دو سه دهه گذشته
سرنگون شدند پيش چشمان سران جمهوري اسالمی است که از تباهی و پوسيدگی نظام حکومتی
خود و نارضائی ژرف تودههاي مردم بیخبر نيستند .روشنفکران و طبقه متوسط فرهنگی ایران براي
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رژیم اسالمی تنها یک تهدید سياسی به شمار نمیروند .نفس وجود آنها انکار جهانبينی آخوندي
است.
دستگاه حکومتی که در هيچ زمينه ،جز زور چيزي براي مردم ندارد ناگزیر است هرچه بيشتر به
ستونهاي باقیمانده قدرت خود تکيه کند :دستگاه سرکوبگري ،و فولکلور مذهبی که از پنج سده
پيش آخوندها دست در دست حکومتها به نام دین به خورد مردم دادهاند .آنها چارهاي براي خود
نمیبينند که جامعه را با زور ،آرام و با گسترش پائينترین خرافات ،تخدیر کنند و هرچه بيشتر در
فضاي ایران دوره قاجار و صفوي فروبرند .مشکل آنها این است که ملت ما صدسال از آن عوالم دور
شده است .جنبش زنان و دانشجویان و کارگران و همه جامعه مدنی ایران در هر گام دستگاه آخوندي
ـ سپاهی را چالش میکند .این روند شدت خواهد گرفت و ما شاهد باال گرفتن سرکوبگري و چالش،
هردو خواهيم بود.
 م .ساقی ـ شما میدانيد که نقض حقوق بشر در بسياري از کشورها همچون عربستان
سعودي ،سودان و افغانستان و ...صورت میپذیرد ولی با آنان مانند رژیم ایران برخورد
نمیشود همچنين بفرمایيد ارزیابی دولت ایاالتمتحده آمریکا و دولتمردان اروپایی در
مقابل ایران چيست؟
همایون ـ حقوق بشر بهعنوان موضوعی در روابط بينالمللی تنها به سده هژدهم و الغاي بردهداري در
امپراتوري بریتانيا برمی گردد و در نيمه دوم سده بيستم بود ـ پس از تصویب اعالميه جهانی حقوق
بشر و ميثاق مربوط به جنایات برعليه حقوق بشر ـ که حاکميت دولتها در این زمينه محدود گردید و
حق مداخله دیگران شناخته شد .هنوز پنجاه سال نمیگذرد که مراجع بينالمللی و دولتهاي خارجی
حق مداخله در اینگونه «امور داخلی» را یافتهاند .ولی میباید توجه داشت که حقوق بشر در
سرزمينهاي دیگر براي هيچ دولتی باالتر از منافع ملی نمیتواند قرار گيرد .دفاع از حقوق بشر اساساً
وظيفه مردم در هر کشوري است؛ وظيفه همان زنان و دانشجویان و کارگران و روزنامهنگاران و بهطور
کلی جامعه مدنی است که در ایران (بهعنوان مثال) هر روز با حکومت اسالمی در نبرد است و با همه
قربانیهایی که میدهد دست برنخواهد داشت.
از مثالهایی که ذکر کردید دارفور در سودان سرانجام توجه بينالمللی را جلب کرده است .افغانستان
در جنگی با طالبان و القاعده است و نمیتواند از تجاوز به حقوق بشر به نفی کلی آن ،چنانکه در
دوران فرمانروائی آنها بود ،بپردازد .در عربستان سعودي آمریکائيان که با واقعيت طرح خاورميانه
بزرگ خود روبرو شده اند (پس از آنکه هر کمترین آزادي انتخابات به پيروزي بنيادگرایان اسالمی
انجاميد) به همان منافع ملی بازگشتهاند و دست از هر مداخلهاي برداشتهاند .در رژیم کنونی عربستان
سعودي دستکم امکان پيشروي ليسک (حلزون) وار حقوق بشر هست .ضمناً نمیباید فراموش کرد
که حکومت عربستان سعودي بر روي کوهی از دالرهاي نفتی (به معناي لفظی کلمه) نشسته است ،و
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براي آمریکائيان اکنون زمان دشمنتراشی نيست.
در جمهوري اسالمی حقوق بشر بيش از هر چيز یک وسيله واردکردن فشار دیپلماتيک است .ولی
کماعتنائی مقامات رژیم به افکار عمومی بينالمللی و نفت بشکهاي باالي هفتاد و هشتاد دالر بدان
درجهاي از مصونيت میدهد .با اینهمه ما میباید همچنان در بسيج افکار عمومی بينالمللی براي
دفاع از قربانيان سرکوبگري در ایران بکوشيم .این کوششها تا کنون بینتيجه نمانده است .جمهوري
اسالمی به دالیل دیپلماتيک و نياز به همراه کردن کشورهاي غربی با خود در برابر آمریکا در برابر
این فشارها آسيبپذیر است.
هيچ دولتی را در غرب متمدن و نه امثال بالروس نمیتوان یافت که خواهان رژیم انسانیتري در
ایران نباشد ولی ميدان عمل آنها محدود است و انتظار چندانی نمیباید داشت.
 م .ساقی ـ محمد خاتمی ریيسجمهور پيشين جمهوري اسالمی در سخنرانی اخيرش ،
بار دیگر از معنویت ،عرفان و اخالق و مقدسات و ...سخن به ميان آورده است بفرمایيد
آیا این از همان شيوههاي مردمفریبی براي کشاندن مردم بهپاي صندوقهاي رأي
(انتخابات مجلس) نيست.
همایون ـ همينطور است .او میخواهد بازگردد و دستکم ائتالفی را که دارد برگرد رفسنجانی ،همان
رفسنجانی «بيست روز پيش »،شکل میگيرد تقویت کند .ما در کشورهایی که از معنویت و اخالق در
آنها نشانی هست هر روز از این سخنان نمیشنویم .اما مقدسات در جهان پس از روشنگري وجود
ندارد .مقدس یعنی بيرون از اندیشه و آزادي گفتار ،و همه جهان مدرن بر آزادي اندیشه و گفتار استوار
است .اگر مقدسات را در کنار معنویت و اخالق بگذاریم یکی از آنها را نفی کردهایم .رئيسجمهوري
پيشين که اميدوار است مردم به او ،پناه بياورند ،مسلماً مقدساتی را که چنين بساط رنگينی براي آخوند
و دستيارانش گسترده است مقدم خواهد داشت.
از عرفان نيز بهتر است سخنی به ميان نياوریم .عرفا حتی در آن سدههاي نخستين که صوفيان
صحنه را بهتمامی پر نکردند از نوادر بودند.
 م .ساقی ـ چنين به نظر میرسد که در آیندهاي نزدیک از سوي ایاالتمتحده آمریکا،
سپاه پاسداران در ليست بلند بااليِ تروریستها قرار گيرد اگر این تصميم عملی شود
عکسالعمل رژیم در داخل و خارج از کشور چه خواهد بود؟
همایون ـ رژیم طبعاً زیر فشار بيشتري گذاشته خواهد شد .سپاه پاسداران (ردههاي باالي آن) قدرت
اقتصادي بزرگی است و از این گذشته در برنامه تسليحات اتمی نقش مهمی دارد .تحریم سپاه از نظر
سياسی نيز ضربهاي به رژیم وارد خواهد آورد .کمترین واکنش حکومت اسالمی یافتن راههایی براي
دور زدن تحریمها خواهد بود و بدترینش شدت گرفتن عمليات تروریستی سپاه که خطر جنگ را
نزدیکتر خواهد کرد .در درون ،سرکوبگريها تا جایی که بتوانند ادامه خواهد یافت.
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 م .ساقی ـ آقاي همایون شما آزادي و دموکراسی را چگونه تعریف میکنيد؟
همایون ـ آزادي مانند فرایافتهاي (کانسپت) دیگري که از غرب گرفتهایم به این سادگی نيست که
میپنداریم« :من آزادم و هر کار بخواهم میکنم ».آزادي با حق ارتباط دارد و حق از مسئوليت میآید
و در نتيجه آزادي محدود بهحق و مسئوليت است ـ حق دیگران و مسئوليت در برابر دیگران .من وارد
بحث آزادي مثبت (همين تصوري که ما معموالً از آزادي داریم) و آزادي منفی (که انسان غربی از آن
میفهمد و به معنی آزادي از اجبار است) و به بنژامن کنستان برمیگردد ،نمیشوم .در اینجا همين
بس که یکی از بزرگ ترین عوامل شکست دمکراسی در ایران همين تصوري بوده است که ما از
آزادي داریم ـ آزادي مثبت ،حق بیمسئوليت.
دمکراسی از حق و آزادي میآید ولی تنها در ارتباط با قانون معنی دارد .جامعه قانونمند؛ قانونی که
نمایندگان اکثریت مردم بگزارند؛ و قانونی که حکومت کند .اما دمکراسی تنها نيمی از راه است .براي
آنکه دمکراسی با آزادي همراه باشد و مانند اینهمه حکومتهاي دیکتاتوري از اسالمی و غير آن،
حکومت اکثریت (که یک پيروزي انتخاباتی برایش بس است) به دیکتاتوري نينجامد میباید ليبرال
باشد ،یعنی محدود به حقوق بشر ،همانکه در قانون اساسی آمریکا براي نخستين بار آمد ـ حقوق
سلب نشدنی هر فرد .آزادي و دمکراسی با نظام ایدئولوژیک ،بهویژه مذهب ایدئولوژي شده ،ناسازگار
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
جمهوري اسالمی قرار بگيرید آیا منظورتان از این تصميم شرکت کردن مستقيم در
جنگ مانند چریکهاي فدایی خلق و مجاهدین در آغاز جنگ بين ایران و عراق
میباشد یا اینکه جنبهي سمبليک خواهد داشت؟
همایون ـ براي من پيامدهاي جنگ با آمریکا در شرایط کنونی از هم پاشيدگی کشور ،از هر چه ،حتی
از جمهوري اسالمی که علت از همپاشيدگی ایران و آغازکننده واقعی جنگ احتمالی است بدتر خواهد
بود .نمیباید فراموش کرد که اگر برنامه اسلحه اتمی رژیم و پشتيبانیاش از تروریستها و
دستاندازيهایش در عراق و اندکاندک افغانستان نباشد هيچکس به اندیشه حمله به ایران نخواهد
افتاد .من با برنامه اتمی جمهوري اسالمی ،و با سياستهاي تبعيضآميز و سرکوبگرانهاش در باره
گروههاي قومی و اقليتهاي مذهبی مخالفم .همين سياستهاست که خطر جنگ و تجزیه را پيش
آورده است.
با اینهمه درهم شکستن ماشين حکومتی ـ که نتيجه قطعی جنگ خواهد بود و آمریکائيان به زخمی
کردن چنين دشمن خطرناکی بسنده نخواهند کرد ـ یک صندوق پاندوراي واقعی را بر ایران خواهد
گشود دستههاي مسلحی که هماکنون بيرون مرزهاي ایران بسيج میشوند سرازیر خواهند شد و
گروههاي مسلح در شهرهاي ایران براي دستاندازي بر منابع قدرت و دارائی ملی و کشيدن خطوط
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«ملی» به جان یکدیگر خواهند افتاد ـ به همکاري کنونیشان در «کنگره ملل ایران» توجه نکنيد.
دستههاي بی شمار تروریست بازمانده جمهوري اسالمی به انگيزه انتقام ،بازیابی قدرت ،یا دفاع از خود
دست به جنایتکارانهترین حمالت خواهند زد .عراق را به قول دوستم خانبابا تهرانی چند برابر کنيد و
تصویري از ایران بدر آمده از زیر هزاران بمب هشيار خواهيد دید.
آمریکائيان طرحی براي پس از حمله ندارند و نمیتوانند داشته باشند و گمان میکنم پس از پارهاي
نشستهاي اخير ،بيش از هميشه دست خود را از این بابت شسته باشند .جایگزین دیگري هم
نمیبينم و حاضر نيستم همهچيز از جمله موجودیت ایران را فداي سرنگونی رژیمی کنم که خودم
احتماالً قدیمیترین دشمن آن و جهانبينیاش هستم .اگر من در صورت حمله آمریکا و تجزیه ایران
در کنار آمریکا و تجزیهطلبان قرار نخواهم گرفت برآمده از شصت و شش سال مبارزات سياسی و
فرهنگی من است .اگر موقتاً در کنار جمهوري اسالمی قرار خواهم گرفت از آنجاست که هيچگاه در
زندگی روي پرچين ننشستهام .سياست براي من جديتر از اینهاست؛ گزینش است و
موضعگيريهاي روشن .سياستبازي چيز دیگري است و بهر حال در لحظههاي تعيينکننده تاریخ ـ
که امروز یکی از آنهاست ـ جایی ندارد .حافظ که از رنگ به رنگ شدنها خوشش نمیآمد میگفت
«شير سرخيم و افعی سيهيم».
در کنار قرار گرفتن البته سویه (جنبه) اخالقی و سياسی خواهد داشت .من میخواهم به سهم خود
محافلی را که در آمریکا خياالت خام میپزند متوجه سازم که حتی کسانی مانند من ـ دوستان آمریکا
که همواره خواهان همکاري با آن در برابر دستاندازيهاي شوروي بودهایم و از مبارزه آن با رژیم
بهویژه در تحریم اقتصادي پشتيبانی کردهایم ـ با دستهگل از نيروهاي آمریکائی پيشباز نخواهيم کرد
(برخالف رهبر یک سازمان قومی که اميدوارانه چنين پيامی فرستاد).
 م .ساقی ـ بجاي قرار گرفتن در کنار جمهوري اسالمی منطقیتر نيست که در کنار
مردم قرار گيرید و هم به جمهوري اسالمی و هم به آمریکا نه بگویيد؟
همایون ـ من اطالع دقيق شما را از نظر مردم ـ مردم از پيرامونيان هر کس تشکيل نمیشوند ـ
ندارم .از این گذشته در موضعگيريهاي خود به نظرآزمائی و آمارگيري توجهی نمینمایم و از آنچه به
نظرم مصلحت ملی میآید پيروي میکنم .نظر اکثریت ،آنهم تنها در یک فرایند قانونی ،برایم
اطاعت کردنی و نه لزوماً پذیرفتنی است .در جریان انقالب هم من با اکثریت همراه نبودم .ولی اکنون
اصالً نمیتوانيم از اکثریت در این باره سخن بگویيم.
تا جنگ نشده است میتوان ميان همه صندلیهاي دنيا نشست ولی هنگامیکه بمبها فروریختند و
گرگان گرسنه بر پيکر زخمخورده ملت ایران افتادند ـ تصور دو هزار آماج پست شده با بمب را بکنيد ـ
یکی از نههاي شما «نه به جنگ» زیر همان بمبها نابودشده است .در آن هنگام چه خواهيد گفت؟
 م .سـاقی ـ آیا کنار جمـهوري اسـالمی قرار گرفتن تکـرار اشـتباه زمان جنگ با عراق
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نيست که جنگ براي ثبات و بر سر قدرت ماندن جمهوري اسالمی ،یک نعمت بشمار
میرفت و همه را از دم تيغ گذراند؟
همایون ـ در جنگ عراق جنگيدن با مهاجمان عراقی درستترین تصميم بود .اگر بعثیها پيروز
میشدند نهتنها خوزستان را می گرفتند بلکه صد برابر خمينی و ده برابر و بيشتر آنچه را که از عراقیها
پس از جنگ  1990کشتند از دشمن ایرانی میکشتند .کدام ایرانی حاضر بود به نام مخالفت با رژیم و
با شعار نه جنگ نه جمهوري اسالمی در خانهاش بخوابد و یک قادسيه دیگر را ببيند؟ آیا رفتار
مجاهدین دست در دست نيروهاي عراقی درست بود؟ در زندگی ملی نيز مانند زندگی شخصی ،انسان
گاه به قول انگليسها ميان اهریمن و دریاي ژرف آبی میافتد و میباید گزینش خود را بکند .ملت ما
در  1357آن اشتباه را کرد و اکنون ناگزیریم به بدي کوچکتر خرسند باشيم .جمهوري اسالمی
سرانجام به نيروي ملت ایران سرنگون خواهد شد ولی ایران پارهپاره را دیگر تنها در کتابهاي تاریخ
میتوان بازیافت.
 م .ساقی ـ زمانی که اعتراضات و اعتصابات و در یک کالم مبارزات مردم ما با
جمهوري اسالمی شدت میگيرد ،چرا باید از باال به دگرگونی سياسی و اجتماعی ایران
نگریست؟
همایون ـ من متأسفانه نه مقصود شما را درمییابم و نه ارتباطی ميان این پرسش با سخنان و
نوشتههاي خود میبينم.
 م .ساقی ـ شما میدانيد که جمهوري اسالمی سالهاست دولتمردانِ اروپایی و
آمریکایی را در رابطه با پرونده هستهاي به بازي گرفته است به نظر شما این وضع تا
چه زمان میتواند ادامه داشته باشد؟ آیا بهراستی بازي دادن اروپا و آمریکا بود یا گرفتن
تضمين امنيتی براي ماندن بر سر قدرت؟
همایون ـ دست یافتن به بمب اتمی هدف اصلی جمهوري اسالمی است و تا همهجا خواهد رفت .اميد
من آن است که مانند  1988و کاسه زهر معروف از لبه پرتگاه برگردد و دچار اشتباه در ارزیابی نيروي
خود و گرفتاريهاي آمریکا نشود .بمب اتمی ،هم بهترین تضمين امنيتی خواهد بود ،هم یک سالح
استراتژیک در جنگ سياسی رژیم براي گسترش نفوذ خود .من تصور نمیکنم بخواهند از آن استفاده
نظامی کنند .اگر آمریکا بتواند بهاندازه کافی رژیم را زیر فشار بگذارد و بترساند ،دادن تضمين امنيتی و
امتيازات اقتصادي بخشی از توافق نهائی در برابر چشمپوشی از برنامه تسليحاتی خواهد بود.
 م .ساقی ـ به نظر شما ،با توجه به استراتژي آمریکا در خاورميانه بهویژه پس از 11
سپتامبر ،بقاي جمهوري اسالمی به هر شکل ،ممکن است؟ آیا غرب میتواند جمهوري
اسالمی را با همه مشخصههایی که دارد بهعنوان یک واقعيت بپذیرد؟
همایون ـ عامل آمریکا در بقاي رژیم به این اندازهها اهميـت ندارد .سـرنوشـت جمهوري اسـالمی را
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مردم تعيين خواهند کرد و فشار هاي خارجی البته به یاري خواهد آمد .آمریکا چارهاي جز پذیرفتن
واقعيتهاي ایران ندارد ولی حتی اگر آمریکا و غرب با جمهوري اسالمی به توافقی در مسئله اصلی
برسند سياستهاي رژیم در منطقه همواره مایه تنش خواهد بود .جمهوري اسالمی نه ليبی دستآموز
شده است نه کره شمالی دستبهدهان هر روزي .ایران با همه توانمنديهایش در اختيار این گروه
فرمانرواست و با ایران از بسيار کارها میتوان برآمد .از همينجاست که من اصرار دارم دست به
ترکيب ایران بهعنوان یک کشور و یک ملت نزنيم .با حکومتی از مردم و براي مردم ،از این آب و
خاک و مردمانش کارهاي بزرگ براي جهان برخواهد آمد .در بهترین دورههاي خود چنان بودهایم.
 م .ساقی ـ تروریسم و بحرانزایی و اتحاد با سوریه و حزباهلل و حماس و شرکت فعال
و مستقيم در بحران عراق ،چه نفعی براي جمهوري اسالمی دارد؟ اصوالً چرا به چنين
گرایشها و تاکتيکهایی روي آورده است؟
همایون ـ اولویتهاي یک حکومت از طبيعت آن برمیخيزد .تروریسم نهتنها در طبيعت جمهوري
اسالمی بلکه هر جنبش بنيادگرا یا سلفی دیگري در اسالم است .چهره غالب اسالم (زیرا چهره
دیگري نيز دارد که وقتی زور نباشد به رو میآید) با جنگ و کشورگشائی و تحميل دین بر ناباوران که
بهزودي کافران نام می گيرند پيوند ناگسستنی دارد ـ از همان نخست .جهاد و شهادت در راه خدا زمينه
اصلی این آئين و مایه سربلندي پيروان آن است .اسالميان در فرهنگ ليبرال غرب مرگ خود را
میبينند ـ همانگونه که کمونيستها ـ و با تنها سالحی که برایشان مانده است به جنگش
برخاسته اند ،با ایدئولوژي شهادت و جهاد ـ همان تروریسم کور و کشتن بهقصد کشتن .سالح
دیگرشان البته با بستر و بالين سروکار دارد ،همانکه خمينی دستور داد :فرزند آوردن بهعنوان گوشت
یکبار مصرف دم توپ.با توجه به تهدید مستقيم آمریکا آخوندها بهترین دفاع را در حمله دیدهاند و تا
بتوانند در عراق و افغانستان به دست دیگران با آمریکا خواهند جنگيد.
 م .ساقی ـ مماشات غرب با جمهوري اسالمی با توجه به همه واقعيتهاي موجود از
جمله نادیده گرفتن قطعنامههاي شوراي امنيت ،بحرانزایی و ترور در منطقه ،ناشی از
چيست؟ آیا به جمهوري اسالمی باج میدهند؟
همایون ـ این باز به امکانات شگرف ایران ،در زیر هر حکومتی ،برمیگردد .درافتادن با ایران هزینه
دارد .آمریکاي پس از عراق ،اندیشناک و اروپاي پس از دو جنگ جهانی ،از نفس افتاده است .با
اینهمه اگر قطعنامهها و تحریمها بهجایی نرسد هم آمریکا توان فلج کردن ایران را دارد و هم بيشتر
دنياي غرب با آن مخالفت مؤثر نخواهد کرد .بازي دادنی در کار نيست.
 م .ساقی ـ بهعنوان یک کارشناس در امور جامعه و سياست ،آینده رژیم جمهوري
اسالمی را چگونه میبينيد؟
همایون ـ در شـرایط بحرانی کنونی در جمهوري اسـالمی دو گرایش را بهروشنی میتوان دید ـ رفتن
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تا پایان و رسيدن به هدفهاي استراتژیک ،یا نگهداري نظام و دادن امتيازهاي الزم .اینکه کدام
دست باال را بيابد بستگی به عامل خارجی یا خطر جنگ و نيز عامل داخلی و مبارزه مردمی دارد .به
نظر من ـ و این نظر طبعاً متأثر از هراس سخت من از جنگ نيز هست ـ در لحظه آخر گرایش دوم
چيره خواهد شد .پس از آن وزن سنگين ناهنگامی (آناکرونيسم) این حکومت و تباهی سرتاسري آن
است که موریانهوار آن را میخورد ،و مردمند که میباید آن تکان آخر را هم بدهند .اگر ما از خطر
جنگ به درآیيم اطمينان دارم که پایان این رژیم را خواهيم دید.
 م .ساقی ـ چرا پس از گذشت سالها پراکندگی ،نيروهاي اپوزیسيون در خارج از کشور
هنوز از یک همبستگی فراگير و سرنوشتساز برخوردار نيستند؟
همایون ـ زیرا هنوز درگير مبارزات چهل و پنجاه شصت سال پيش هستند و هدف خود را از مبارزه
روشن نکردهاند .براي بيشتر آنها اموري بهجز سرنگونی رژیم اهميت دارد .همين بس که بهجایی که
به خاندان پهلوي یا مصدق در مبارزات بسياري مخالفان داده میشود بنگریم .در محافل فراوان اگر
کسی از کسی در اردوي دیگر ،هردو مخالف رژیم ،مختصر ستایشی کند به دومی سرکوفت میزنند
که کارت به اینجاها کشيده است؟ کوچکی جهانی که بیشمارانی از مخالفان جمهوري اسالمی در آن
میزیند شگفتآور است ـ پس از سه دهه! حياتیترین موضوعات نيز هنوز نتوانسته است اردوهاي
گوناگون را (به خود نام خوشایندتر خانوادههاي سياسی دادهاند ولی همان قبایلاند) دورادور نيز به
همکاري برانگيزد .این مشکالت بس نبوده ،از دو سالی پيش فعاليتهاي ملتسازي و جدائیاندازي
ميان «ملت»هاي زیر ستم با «ملت ستمگر فارس» هم آب را گلآلودتر کرده است .تنها به مرزبندي
با جمهوري اسالمی نمیتوان بسنده کرد.
 م .ساقی ـ آیا میتوان نيروهایی را که با جمهوري اسالمی مرزبندي کامل دارند دور
یک ميز جمعآوري کرد اگر شدنی است بفرمایيد چگونه و از کجا بایستی آغاز کرد و
یا اینکه آرزویی محال است و باید آن را براي هميشه به دست فراموشی سپرد؟
همایون ـ میباید از تعریف دوباره هدف ،سرنگونی و مبارزه آغاز کرد .من در چند هفته گذشته اتفاقاً
در دو سه مقاله به این موضوع پرداختهام .نخست درباره آنچه میخواهيم بجاي این رژیم بياوریم
توافق اصولی به هم رسانيم تا اصالً بتوانيم با هم کار کنيم .سپس بر ضرورت برداشتن این رژیم
همداستان شویم و آنگاه شيوههاي مبارزه را بررسی کنيم که با آن هدفها بخواند .پس از این ادب
سياسی می آید ،متمدن کردن بحث سياسی؛ احترام گذاشتن به افراد و به شعور خوانندگان .منظورم
این است که با تحریف و دروغپردازي و ادعاهاي نادرست و نتيجهگيريهاي دلخواه از ادعاها به رد و
اثبات نپردازیم .این شيوهها همکاري که سهل است گفتوشنود را نيز ناممکن میسازد .اگر مبارزه با
رژیم یک هدف مقدماتی ماست براي رسيدن به هدف نهائی و نظام سياسی که میخواهيم جاي آن
بگذاریم .پس میباید بجاي شعار سرنگونی دادن و خسته شدن بر مبارزه براي سرنگونی تمرکز دهيم.
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پيش کشيدن حق تعيين سرنوشت «مليت»هاي ایران یا فدراليسم زبانی با خطکشیهایی که بی
پاکشوئی قومی امکان نخواهد داشت ،یا دفاع از مداخله نظامی آمریکا براي گشودن مشکل داخلی ما
جز پراکندگی نتيجهاي نخواهد داشت .اگر هر گروه بخواهد با بهرهبرداري از برهم ریختگی اوضاع
بيشترینه خواستهاي خود را به کرسی بنشاند کسی زیر بار هيچ تفاهمی نخواهد رفت.
 م .ساقی ـ بفرمایيد ما چگونه میتوانيم از دست این رژیم نابکار و ویرانگر رها شویم؟
همایون ـ با خسته نشدن از مبارزه و از دست ندادن اميد؛ با آغاز کردن از همان تعریفها و دنبال
گرفتن شان .مبارزه قرار نيست در زمان تعيين شده ما به نتيجه برسد و هر کاري لزوماً مبارزه نيست.
مانند هر چيز دیگر زندگی میباید مبارزه را جدي گرفت یعنی اعتناي الزم را بدان کرد .در سرنگونی
رژیم ،ما متحدي بهتر از خود آن نداریم .آنها خود را هر روز فروتر میبرند .در جهان بيرون نيز مردم
ما تنها نيستند .این بخش مبارزه بهویژه به ما ارتباط مییابد .دور نيفتادن از حال و هواي ایران نيز
کمال اهميت را دارد .ممکن است ما از آنچه میبينيم خوشمان نياید ولی میباید آگاه باشيم .میباید
خودمان را به پایگاهی شایسته تکليفی که بر خود نهادهایم برسانيم.
 م .ساقی ـ شما سالها از نزدیک با ایرانيان در تماس هستيد ،چهپيام و پيشنهادي براي
ایرانيان درغربت بهویژه نيروهاي اپوزیسيون ،هنرمندان ،نویسندگان و شاعران دارید؟
همایون ـ آنچه درباره مبارزه به نظرم رسيد مربوط به همگان میشود .نخستين و مهمترین پيام به
نيروهاي مخالف و روشنفکرانی که نام بردهاید به نظر من این است که از اسارت بازار و سوداي قدرت
رها باشند .در فضاهاي کوچک ما ،دور از ایران ،نه محبوبيت چندان اهميتی دارد ،نه قدرتی در ميان
است .تن ها مزیتی که بهره ما از تبعيد است آزادگی است ،اگر در پی رشد کردن باشيم .براي اکثریتی از
ما که در این بهترین کشورهاي جهان زندگی میکنيم آموختن از این مردمان نيز که در اصل هيچ
تفاوتی با ما ندارند بهترین توصيه است .جهانسومی ماندن در آن زمانهاي ایران نيز توجيهی
نداشت.اما به سامانه خود شما که من همين پس از دریافت پرسشها با آن آشنا شدم یک پيشنهاد
بيشتر ندارم .نگذارید این سامانه بسيار خواندنی به تعطيل بيفتد.
 م .ساقی ـ آقاي همایون براي مردم ایران بهویژه دانشجویان در این شرایط حساس
تاریخی چه پيامی دارید؟
همایون ـ پيام ما ستایش است و دستمریزاد .آنها از بزرگترین مایههاي اميد ما هستند .در ایران
سرانجام یک جنبش دانشجوئی آزادیخواه و ناسيوناليست ،هردو با هم ،پدیدار شده است.
 م .ساقی ـ با سپاس از شما که به پرسشها پاسخ گفتيد و اميدوارم که در گفتگوهاي
دیگر نيز ما را همراهی بفرمایيد.
سامانه ادبيات و فرهنگ ـ تارنماي ميرزا آقاعسگري (مانی)
سپتامبر 2007

اولویت اصلی ماندن ایران است
 نادر صدیقی ـ عصر شما به خير آقاي داریوش همایون
همایون ـ درود بر شما
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون اگرچه نمیخواستم این سئوال را از شما بکنم ،ولی مجبور
شدم .به خاطر اینکه بسياري در زمينههاي پيامدهاي سفر آقاي احمدينژاد
گمانهزنیهاي عجيبوغریبی میکنند .شما بهطور کلی پيامدهاي این سفر را چگونه
میبينيد ،با توجه به ماجراي دانشگاه کلمبيا و نمایشی که در این دانشگاه به روي
صحنه آمد؟ این سناریو بهروشنی این مسئله را تداعی میکرد که با خرابتر کردن
چهره احمدينژاد بهعنوان نماینده نيروهاي تندرو در جمهوري اسالمی یکبار دیگر
توجه افکار عمومی را بهسوي طيف بهاصطالح اصالحطلبان معطوف بکنند .آیا این
برداشت به عقيده شما درست است؟
همایون ـ نمیدانم ،ولی نتيجه به هر حال همين خواهد بود .بعيد است که در دانشگاه کلمبيا چنين
طرحهایی بریزند .دانشگاههاي آمریکا ارتباطی به دولت ندارند و بسياري از آنها هم زیر تأثير
چپگرایان هستند و مخالفان آمریکا .آمریکاییهایی هستند که با سياستهاي حکومتهایشان
مخالفند .تا آنجایی که من استنباط میکنم آنها فشار آوردند که از این شخص دعوت بشود .رئيس
دانشگاه هم براي اینکه میدانست زیر چه فشارهایی قرار خواهد گرفت و چه حمالتی به او خواهد
شد ،در سخنرانی گشایشی آنچه توانست احمدينژاد را کوچک کرد که در واقع خودش را تبرئه بکند
در برابر البیهاي مخالف جمهوري اسالمی که نيرومند هستند در نيویورک .ولی تا حاال اگر نقشهاي
کشيده بودند رفتار این شخص و سخنانش آن نتيجه را به دست میدهد .یعنی آبرویش را در سطح
جهانی و در خود ایران بر باد داد .اما نتيجه مهمتري داشت این سفر .نتيجه مهم ،از سخنرانیاش در
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مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخاست .به این معنی که او در آنجا گفت که برنامه هستهاي
جمهوري اسالمی بستهشده .البته گفت که ما با فشار و این حرفها کاري نداریم و اعتنایی هم
نمیکنيم و آن برنامه هم بستهشده یعنی ما کارمان را تقریباً تمام کردهایم .و این سبب شده است که
آمریکاییها بتوانند با اروپاییها ،بهویژه از طریق فرانسويها ،وارد گفتوگو بشوند که فایده ندارد و
شوراي امنيت را روسها و چينیها فلج کردهاند ،در نتيجه ما باید اقدامات یکجانبه بکنيم .یعنی در
بيرون از سازمان ملل متحد بکنيم و دارند زمينه را براي تحریمهاي خيلی شدیدتري آماده میکنند.
اگر سفر احمدينژاد اثر مهمی داشته باشد روي این مطلب خواهد بود .یعنی فشارهاي اقتصادي بر
جمهوري اسالمی بيشتر خواهد شد.
 نادر صدیقی ـ بار دیگر در برخورد با جمهوري اسالمی هم همانطور که اشاره کردید،
اختالفنظرهایی بروز کرده ،ولی آیا دولتهایی به دالیل گوناگون نظير آنچه از چين و
روسيه میبينيم بر آن هستند که اوضاع را به شرایطی هدایت بکنند که حمله به
تأسيسات ایران اجتنابناپذیر بشود؟
همایون ـ فکر نمیکنم .چينیها منافع خيلی بزرگی در جمهوري اسالمی دارند و جنگ آن منافع را به
خطر خواهد انداخت .روسها هم میخواهند نفوذشان در جمهوري اسالمی زیاد باشد و به خطر نيافتد.
این است که تا آنجا که بتوانند در برابر آمریکاییها ایستادگی خواهند کرد .روسها احتماالً فکر
میکنم که اطالعات دقيقی از تواناییهاي تکنولوژي اتمی جمهوري اسالمی دارند و هنوز فرصت
باقی است .منتها در آمریکا روي این مسائل زیاد اعتنایی نمیکنند و معتقدند که در همين یکی دو
ساله باید تکليف موضوع روشن بشود .به نظر من اگر کار به خيلی جاهاي باال بکشد روسها و
چينیها سعی خواهند کرد که ميانه را بگيرند .موضعگيري تاکنونشان هم در برابر تصميمات سخت
آمریکا شاید به مقدار زیاد روي این حساب باشد که در برابر جمهوري اسالمی موقعيت ممتازتري پيدا
بکنند و جمهوري اسالمی سخنان آنها را در آن موقعی که میرسد بيشتر گوش بکنند .بهعنوان
دوستان و مدافعان رژیم انتظار آنها این است که در آن لحظه پيشاپيش بهاصطالح ،بتوانند جمهوري
اسالمی را متقاعد کنند و ميانه را بگيرند بیآنکه دوستیشان با جمهوري اسالمی به خطر بيافتد .بازي
بسيار پيچيدهاي است .به همين دليل ممکن است خيلی خيلی خطرناک باشد و از دست همه در برود.
 نادر صدیقی ـ ولی در همان حال ،آقاي همایون ،با توجه به بنبست سياسی و با توجه
به بلندپروازيها و رجزخوانیهاي رژیم جمهوري اسالمی ،بسياري از جنگ براي
خروج از این بنبست و اهرم فشاري براي وادار کردن رژیم تهران به پذیرش اراده
جهانی و به عبارتی همين قطعنامههاي شوراي امنيت یاد میکنند .قدرت و توان این
نيروهاي طرفدار چنين اندیشه و تفکر را شما چگونه میبينيد؟
همایون ـ بسـيار زیاد است .در آمریکا فوقالعاده زیاد است .آنها معتقدند که راهی در پایان جز دست
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زدن به سالح نخواهد بود .این کاري هم که اسرائيلیها در سوریه کردهاند ،میدانيد که دو هدف را
اسرائيلیها در سوریه در چند روز گذشته بمباران کردند .یکی مربوط بود به سوار کردن کالهک
شيميایی بر روي موشک اسکات و دیگري محموله اتمی که از کره شمالی گرفته بودند و یک
کارهایی داشتند با آن میکردند .ظاهراً متأسفانه تعدادي ایرانی هم در آنجا کشته شدند .اسرائيلیها هر
دوي این هدفها را ویران کردند .منظورم این است که سالح کشتارهاي جمعی در دست رژیمهایی
مثل سوریه و جمهوري اسالمی که بدتر از سوریه هم هست ،تحمل نخواهد شد .آمریکا هم برخالف
تصورات جمهوري اسالمی امکانات نظامی وسيعی براي زدن ضربات مرگبار به جمهوري اسالمی
دارد .براي تأکيد بر این مطلب هم ،کمتر کسی در آمریکا ـ حاال تازگی در فرانسه و انگليس ـ گفته
میشود که گزینه نظامی هميشه روي ميز هست و بهعنوان آخرین چاره به آن توجه دارند.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،اخيراً اینجا و آنجا گفتهاي را به شما نسبت میدهند مبنی
بر اینکه اگر جنگی عليه جمهوري اسالمی شروع بشود ،شما در کنار رژیم قرار خواهيد
گرفت .تا آنجایی که من از گفتههاي شما درک کردهام ،تأکيد شما در این مورد به این
صورت بود که در صورت بروز جنگ و خطر تجزیه سرزمين ما ،یعنی خطري که بالقوه
هست و اگر که بخواهند ایران را تجزیه بکنند اولویت مبارزه شما با رژیم مذهبی جاي
خودش را به مبارزه براي حفظ یکپارچگی جغرافياي ایران خواهد سپرد .آیا برداشت من
درست است؟ براي رفع سوءتفاهمهاي چندگانه توضيحی در این باره بفرمائيد.
همایون ـ من این را در ارتباط با مبارزهاي که با جمهوري اسالمی داریم گفتهام .یکی دو ماهی است
که به این بخش مشکل مبارزه توجه کردم و در مقاالتی که مینویسم که تصور ما از مبارزه و
سرنگونی این رژیم تصور مبهم و مهآلودي بوده است و احتياج به روشن شدن دارد و براي اینکه ما
این موضوع را روشن کنيم باید نظرگاهمان معلوم بشود .منظور از نظرگاه  Perspectiveاست .از چه
زاویه و گوشهاي داریم به این قضيه نگاه میکنيم؟ یکوقت هست که میگویيم که جمهوري اسالمی
به هر قيمت باید از بين برود .یکوقت هست میگویيم ما باید بيایيم جاي جمهوري اسالمی را
بگيریم .حاال هر طور میشود بشود .یکوقت هست میگویيم که جمهوري اسالمی باید از بين برود
براي اینکه نظام دمکراتيک ليبرالی در ایران روي کار بياید که مزاحم مردم نشود ،فشار روي مردم
نياورد ،و از منافع ایران دفاع بکند و منابع ایران را براي ایرانی خرج بکند .اگر این باشد ،یعنی حفظ
ایران و بهروزي مردم ایران .به هر قيمت این رژیم برود ،به هر قيمت ما برگردیم سوار حکومت ایران
بشویم ،دیگر معنی نخواهد داشت .حاال با توجه به مخاطرهاي که ایران را بخصوص این یکی دو ساله
تهدید میکند و باال گرفتن بحران اتمی و روي ميز بودن گزینه جنگ ،من نشستم حساب کردم که
خب کار اگر به جنگ بکشد با توجه به فعاليت شدیدي که این سازمانهاي قومی عضو کنگره ملل
ایران دارند ـ خيلی پرمعنا است این کنگره ملل ایران .یعنی ملت ایرانی وجود ندارد .اول از ملت شروع
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کردهاند .ملت ایران را از بين میبریم بعد نوبت کشور باالخره یکوقتی میرسد .ولی فعالً وقتی ملتی
در ميان نباشد و بعد هم ما مللی باشيم و فدراسيون میخواهيم و یک نفر هم در صداي آمریکا گفته
که ما کنفدراسيون هستيم یعنی در واقع به دنبال از بين بردن دولت ایران هستند ـ اگر اینها را در
نظر بگيریم ،ارتباط اینها را با مجامع نئوکنسرواتيوهاي آمریکا و تندروهاي دست راستی در آمریکا در
نظر بگيریم ،که مرتب برایشان کنگره میگذارند و کنفرانس میگذارند و در آنجاها مشغول فعاليت
هستند و دستههاي مسلحی که در بيرون از مرزهاي ایران تربيت کردهاند و دارند تربيت میکنند،
وقتی اینها را ما در کنار هم میگذاریم مسلم است که حمله نظامی به ایران ،منحصر به تأسيسات
هستهاي نخواهد بود .براي اینکه آمریکاییها با شروع جنگ در ایران یک ریسک بسيار بزرگی
میکنند و در آن صورت حاضر نيستند که جمهوري اسالمی زخمی را آنجا بگذارند که بعداً تالفی
بکند و هزار بال سرشان اینطرف و آنطرف بياورد .اگر بزنند بهقصد کُشت خواهند زد .یعنی چيزي
براي دفاع از این کشور در مقابل این تحریکات و این مداخالتی که در انتظار ایران خواهد بود برقرار
نخواهد ماند .در آن صورت ،مسلم است که اولویت من ابداً نه دیگر جمهوري اسالمی است و اینکه
چه کسی آنجا سر کار باشد .اولویت من این است که با هر کسی که در آن کشور هست و حاضر است
از موجودیت ایران دفاع بکند همکاري بکنم .تردید نيست .براي اینکه از نظرگاهی که من مبارزه
میکنم اولویت اصلی ،هدف اصلی این است که این کشور بماند .ما نزدیک  3هزار سال از زندگی
ملیمان میگذرد .در این  3هزار سال ،این تکه جغرافيایی که اسمش ایران است هميشه جزو ایران
بوده است .در کمتر کشوري در دنيا مانند این را شما پيدا میکنيد .تمام مدت ،این تکه هسته اصلی
ماهيت سياسی بوده که نامش ایران بوده .و صد نسل ایرانی این آبوخاک را نگهداشتهاند .حاال ما
چطور میتوانيم تحملکنيم که یک عدهاي بيایند بهعنوان ملل ایران و کنگره ملل و کنفدراسيون ملل
با همکاري نيروهاي خارجی و زیر سایه بمبافکنهاي آمریکایی حملهور بشوند به ایران و بخواهند
هر کدام یک تکه ایران را بگيرند و جدا بکنند؟! مسلماً چنين خطري بيش از خطر جمهوري اسالمی
خواهد بود .براي اینکه جمهوري اسالمی به هر حال به دست مردم ایران سرنگون خواهد شد .ولی
اگر ایران تکهتکه بشود ما آثار ایران را فقط در کتابهاي تاریخ خواهيم دید .مدعيان بسياري در درون
و بيرون ایران هستند منتظر چنان روزي ،اميدوار به حمله آمریکا ،تشویقکننده آمریکا که به ایران
حمله کنيد .یکیشان در کردستان عراق به خبرنگار آمریکایی گفته بود که ما انتظار داریم آمریکاییها
ایران را از بين ببرند و حذف کنند که بتوانيم به این منطقه مرزي ایران دست پيدا بکنيم .وقتی یک
همچين نقشههایی هست خب من حقدارم و فکر میکنم که این وظيفه هر کسی است ،هر ایرانی
ایراندوستی است که در آن موقع خرجش را از همه اینها سوا بکند و با هر نيرویی که در ایران
میخواهد از تماميت ایران دفاع بکند و هر دولتی که سرزمين ایران را اداره میکند دفاع بکند .طبيعی
اسـت .هيچکس نمیخواهد آن سـرزمينی را که در آن فرمانـروایی میکند از دسـت بدهـد .با آن باید
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همکاري بکنند.
 نادر صدیقی ـ یعنی در واقع نظر شما این است که نه لزوماً رژیم جمهوري اسالمی،
بلکه با همه نيروهایی که در درون ایران و برون ایران هستند و مثل من و شما و
ميليونها ایرانی دیگر خواستار حفظ یکپارچگی جغرافيایی آن سرزمين هستند باید
همکاري کرد.
همایون ـ باید واقعيت را دید .به هر حال ما بيرون هستيم و دستمان بهجایی بند نيست .آنهایی که
در ایران اآلن سوار هستند ،یک بخششان خواهند ماند .نمیدانم به چه صورتی ،ولی آنها هم اگر
بتوانند نخواهند گذاشت که بخشهایی از ایران جدا بشود.
 نادر صدیقی ـ ولی آقاي همایون ،میپذیرید که بسياري از این مسائل امروزه در واقع
برخاسته از سياستها و روشهاي جمهوري اسالمی بوده که ما را تا به این مرحله
خطرناک رسانده .شما سهم و مسئوليت این رژیم را در این زمينه چگونه و چه اندازه
میبينيد؟
همایون ـ البته هميشه این گرایشهاي تجزیهطلبانه از دوره  1320به اینطرف وقتی پاي روسها و
انگليسها به ایران باز شد دوباره ،بوده است .و اینها اقداماتی کردهاند .مدتی با روسها همکاري
میکردند ،بعد با صدام حسين همکاري کردند حاال هم میخواهند با آمریکا همکاري بکنند .هميشه
در پی در هم شکستن ایران بودهاند .اما هيچوقت بهاندازه امروز دستشان گشاده نبوده است .براي
اینکه جمهوري اسالمی هم در خارج و هم در درون ایران سياستهایی را دنبال کرده است که کار را
بهجایی خواهد رساند که و بهاحتمال نهچندان کم ،هم از بيرون به ایران حمله خواهد شد ،هم از
اطراف و مرزها شروع خواهند کرد ایران را تجزیه بکنند .سياستهاي تبعيضآميز جمهوري اسالمی
در درون و سرکوبگريهاي بیرحمانه بهاندازهاي مردم را برآشفته و عاصی کرده ،که میشود انتظار
داشت که عده خيلی زیادي بپيوندند به این جریانات .در گذشته چنين چيزهایی نبوده .پيش از
جمهوري اسالمی ما ابداً از این مسائل نداشتيم .همچنين دنبال کردن برنامه تسليحات اتمی است که
ما را با خطر جنگ روبرو کرده واِال سه سال پيش راجع به جنگ با ایران اصالً کسی فکر نمیکرد.
پيشرفت این برنامه است که بخشی از دنيا را متوحش کرده است .نه ،این درست است .مسئوليت با
جمهوري اسالمی است .ولی وقتی کار به جنگ و تجزیه کشور میرسد ،دیگر صحبت از مسئوليت
نمیتوانيم بکنيم .دیگر گذشته .موضوع قضاوت نيست ،موضوع یک واقعيتی است که باید اقدام کرد.
باید هر جور ممکن است جلوي تجزیه را گرفت .براي من جنگ با تجزیه ایران یکی است .یعنی
اقدامات براي تجزیه ایران .از این جهت است که بله ،با کمال صراحت اعالم کردم که اگر جنگ
بشود و ایران بخواهد تجزیه بشود اصالً تمام مبارزاتم را که در این مدت با جمهوري اسالمی کردم
فراموش خواهم کرد و تمام کسانی که صرفنظر با من چه کردهاند و با ایران چه کردند ،به این منظور
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همکاري خواهم کرد .شک نيست .بعد هم دوباره مبارزه را شروع میکنيم.
یکوقت من این مثال را زدم .در سال  1927چيانگ کاي چک و ناسيوناليستهاي چينی در کانتوم
کمونيستها را کشتارجمعی کردند .دهها هزار را کشتند .و مائوتسه تونگ با بقایاي کمونيستهاي
چين ،یک راهپيمایی هزار کيلومتري کرد و رفت به شمال چين و در طول راه هم چه جنگهایی
آنهم بهجاي خود ،با چيانگ کاي شک به جنگ ادامه داد .بعد ژاپنیها در اوایل دهه  30به چين
حمله کردند .بخشهایی از چين را گرفتند .مائوتسه تونگ با چيناگ کاي شک وارد مذاکره شد و دو
طرف مشترکاً با ژاپنیها به جنگ برخاستند .در سال  1945ژاپن شکست خورد ،در  1947مائوتسه
تونگ چيانگ کاي شک و ناسيوناليستها را به تایوان فراري داده بود .خرج همهچيز را باید از یکدیگر
جدا کرد .انسان سنگ نيست که یکجور تراشيدهاند و تمام شد و رفت .انسان باید موقعيت را بسنجد.
بله اآلن ما باید با تمام نيرو براي سرنگونی رژیم اسالمی تالش بکنيم براي اینکه مسئول نه فقط این
مشکالت است بلکه ایران را دارد به هرگونه از بين میبرد .ولی وقتی کار به بمباران ایران رسيد
صحبت دو تا ده هزار هدف است که بزنند با این بمبهاي هوشيار .وقتی صحبت این هست ،و
میدانيم که چه گرگهاي گرسنهاي در اطراف ایران دندانتيز کردهاند خب آنوقت وضع بهکلی
عوض میشود.
 نادر صدیقی ـ یعنی اگر بتوانم در یک عبارت کوتاه خالصه بکنم آنچه را که شما
گفتيد ،ایران مقدم است بر هر چيز دیگري.
همایون ـ ایران مقدم است بر خود ما.
 نادر صدیقی ـ بسيار سپاسگزار هستم آقاي داریوش همایون.
رادیو صداي ایران ـ نادر صدیقی
 29سپتامبر 2007

بازیابی جنبش مشروطه
گزینه جنگ
 oنادر صدیقی ـ انقالب مشروطه بهعنوان یکی از سرفصلهاي مهم تاریخ ایران ،رویدادي است
که با گذشت زمان همچنان اهميت خود را حفظ نموده است .این انقالب نخستين حرکت ملی
آزاديخواهانه در ميان کشورهاي جهان ،بهجز چند کشور اروپایی و آمریکا ،در آغاز سده بيستم
بود و پيرو آن ،ایران نخستين قانون اساسی دمکراتيک و پيشرفته براي زمان خود را در ميان آن
کشورها به دست آورد.
 oاین مقدمه نوشتاري است که در تارنماي حزب مشروطه ایران بازتاب یافته است .در زمينه این
انقالب تاریخی و دیگر مسائل مربوط به کشورمان به گفتوگوي هفتگی خود میپردازم با آقاي
داریوش همایون روزنامهنگار ،نویسنده و نظریهپرداز سياسی .درود بر شما آقاي داریوش همایون
در اروپا
داریوش همایون ـ درود بر شما
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،اگر چه ما بارها و بارها در مورد اهميت انقالب مشروطه،
که همچنان این اهميت را پس از گذشت بيش از یکصد سال حفظ کرده است،
صحبت کردهایم ولی همچنان جا دارد که بپردازیم به واقعاً پيامهاي این انقالب
تاریخی که همچنان در جامعه ایران زنده هستند .مهمترین پيامها به عقيده شما کدام
بودهاند؟
همایون ـ یک ویژگی انقالب مشروطه این است که نهتنها با گذشت زمان اهميت پيامها و
دستآوردهایش آشکارتر میشود بلکه با وفقتر میشود با موقعيت کنونی ما .کنونی یعنی لحظه
تاریخی در این صدسال .این از یکجهت ،مایه تأسف هم هست .براي اینکه ملت ما در طول صدسال
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گذشته این اندازه در خراب کردن آنچه که داشته است موفق بوده که ما چندان چيزي براي مقایسه
با گذشته خودمان نداریم که او را تحتالشعاع قرار بدهد.
هر کشوري روزهاي تاریخی دارد و مایه سربلندي هم هستند این روزها .ولی این روزها یک دورهاي
دارند از نظر معناي روزشان بهاصطالح .براي اینکه جامعهها تحول پيدا میکنند و نسلهایی که پياپی
میآیند بجاي ویران کردن آنچه که نسلهاي پيشين ساختهاند و به دست آوردهاند و دشمنی ورزیدن
به آنها ،بر آنها میافزایند .ما در ایران نهتنها ـ و شاید این مرده ریگ امواج پياپی مهاجمان خارجی
است که از  1400سال پيش آمدند و پياپی ویران کردند ،بازساخته شد ،باز یک عده جدیدي آمدند
ویران کردند ...و داستان ویرانیها است ـ شاید این اثرش روي مردم ما هم مانده است و عادت
کردهایم به اینکه ویران بکنيم .همانطور که عرض کردم به دشمنی برخيزیم ،با نگاه خصمانه نگاه
بکنيم و بنگریم به دستآوردهاي پيشينمان .یک نمونهاش هم انقالب مشروطه است .انقالب
مشروطه همانطور که گفتيد ،در این صدسال نشان داده است که حقيقتاً یک چرخشگاه تاریخی
یگانهاي بوده است در تاریخ ما .براي اینکه نزدیک  800سال قرونوسطایی ما را پایان داد و ما را مثالً
فرض کنيد از سده پنجم یا ششم ميالدي رساند به سده هجدهم ميالدي دستکم .خب این کار
شوخی نبود .این کار را یک نسلی انجام داد که اتفاقاً بيشتر نامآورانش زیر بدترین حمالت نسلهاي
بعدي قرار گرفتند .دشمنیها با آنها شد ،آسيبها دیدند در زمانی که مبارزه میکردند و بدتر از آن
آسيبهاي معنوي بود و یادشان و خاطرهشان بیاعتنایی بود که شدند .اصالً فراموش شد .دو نفر ،سه
نفر ،چهار نفر را گرفتند در تمام آن انقالب و راجع به آنها صحبت کردند و بقيه انگارنهانگار .و اتفاقاً
آن دو نفر ،سه نفر ،چهار نفر با اینکه نقش بسياري مهمی در به ثمر رساندن انقالب داشتند ،ولی
آغازکنندگان انقالب نبودند و پيام انقالب را آنها نياوردند .و این خيلی خيلی مایه تأسف است و
بخش بزرگی از واپس ماندگی ما و بدبختی کنونی ملی ما از همين رفتار است .حاال اینها گذشته
است و بعد از صدسال ما باز داریم انقالب مشروطه را کشف میکنيم .حقيقتاً دوباره کشفشده است.
ده سال است شاید که انقالب مشروطه وارد خودآگاهی ملی ایرانيان شده است .یا بر ضدش
میکوشيدند در سالها و دهههاي پيش از آن ،یا ندیده میگرفتند آن را ،یا یکگوشهاي از آن را
میگرفتند و میرفتند جلو و بقيه را اصالً فراموش میکردند .و به هر حال مجموعه انقالب مشروطه از
طرف همه دستاندرکاران در این صدساله مورد بیاعتنایی یا تجاوز یا دشمنی قرار گرفتند .در دهه
گذشته ،بار دیگر این انقالب پيامش آشکار میشود و توجه به آن برمیگردد ولی خب این بار با یک
موج بزرگ سيلآسایی روبرو هستيم .این بازگشت به جبران این  90سال غفلت 90 ،سال دشمنی و
ندیده گرفتن ،حاال خيلی خيلی بهصورت پرباري دارد ظاهر میشود.
بهاندازهاي مطالعات بدیع و استادانه در زمينه انقالب مشروطه انتشار پيداکرده است در بيرون و درون
ایران ،و نگاههاي خيلی تازه و ژرف به این انقالب که مایه خوشحالی ما است و نشان میدهد که با
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همه معایبی که ما داریم بهعنوان یک ملت ،از دست نرفتهایم و باالخره به خودمان میآیيم و زمانی
براي جبران اشتباهاتمان اقدام میکنيم.
انقالب مشروطه پيام جهان امروز است .عرض کردم که انقالب مشروطه ما را وارد سده هجدهم
ميالدي کرد .سده هجدهم ،سدۀ بسيار بسيار مهمی است در تاریخ جهان .به عصر روشنگري معروف
است .عصر خرد معروف است و کتابهاي تاریخ از این سده به این عناوین نام میبرند .انسان نگاهش
به جهان عوض شد و بهطور قطع از آن سده بود که مردمان اختيار خودشان را در دست گرفتند و از
توسل به نيروهاي ماوراءالطبيعی و امداد غيبی و دعا و چلهنشينی ـ حاال در مذهب مسيحی این چيزها
کمتر است تا تشيع ما که اصالً هنگامهاي است از این بابتها و آنها هم سهم خودشان را داشتند ـ
معترضه عرض کنم ،آگهیهایی میخواندم در روزنامه از نومسيحيان ایرانی .و انگارنهانگار که اینها
روحيهشان کمترین تغييري کرده است .با همان زبان و روحيه امامزادهاي راجع به مسيحيت صحبت
میکنند .من مسيحی شدم ،درسم خوب نبود ،بعد که مسيحی شدم در امتحان قبول شدم! من مریض
بودم ،وقتی مسيحی شدم شفا پيدا کردم! عيناً همان بساط امامزاده داوود و ....این رفته توي خون این
مردم .ولی خب اروپاییها هم داشتند از این چيزها.
این انقالب مشروطه ما را وارد سده هجدهم کرد که سده خردگرایی بود و سده روشنگري .ولی سده
هجدهم محصول مستقيم سده هفدهم بود .سده هفدهم ،سده بازتعریف ملتها است .ملتها وجود
داشتند .اینطور نيست که بعضی از دائرهالمعارفها نوشتهاند مفهوم ملت از سده هفدهم بهوجود آمد.
نه ،اینطور نبود .ملتها هميشه بودهاند .احساسات ملی هم بوده است ،جنگهاي ملی هم بوده است،
و در تمام اروپا ،جنگها جنگهاي ملی بود .حتی جنگهاي مذهبی یک پوشش مذهبی بود بر
رقابتهاي ملی و اختالفاتی که ميان ملتها پيش میآمد .در قرون هفدهم ،مفهوم ملت و حدود و
وظایف و تکليفهایش و حقوقش ،اینها معلوم شد .همان عهدنامه وستفالی  ،1648اروپا را ساخت.
آن عهدنامه به جنگهاي مذهبی رويهمرفته پایان داد و به تسلط مذهب بر سياست اروپا ،مقدمه این
سده درخشان هجدهم شد .و ما شاهد روشنگري فرانسوي هستيم ،روشنگري انگليسی ـ اسکاتلندي
که بيشتر اسکاتلندي است هستيم ،و اینها ميراثشان به یک صورت ناقص بسيار ابتدایی به ایران
رسيد .و ميراث ناسيوناليستی سده هفدهمی .یعنی در انقالب مشروطه ،ما دستآوردهاي سده هفدهم
و هجدهم اروپا را با هم نه اینکه تجربه کردیم ،ولی آشنا شدیم .و این بسيار در سرنوشت ملی ما تأثير
داشت و تأثيرش تعيينکننده بود .از آن پس بود که ایرانی که واقعاً یک ویرانسرا بيش نبود و یک
جماعت عظيم بیسواد بهکلی ناآگاه ،اسير آخوند ،آخوندهایی به درجۀ که امروز میبينيم ،گمراه و تباه.
حاال اینها در عصر روشنگري و سده بيست و یکم چنين نمایش میدهند ،شما تصور بکنيد در آن
شرایط قرونوسطایی چه خبر بوده است .کارهایی که از آن دوره مانده ،مثل سفرنامه حاج سياح ،اگر
نسل تازه ایرانيان آن را بخوانند ،که اميدوارم بخوانند و توجه کنند که ما از کجاها ناچار بودیم شروع
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بکنيم .در آن شرایط نااميدکننده که همه اميدشان را از ایران برداشته بودند ،این انقالب یک توان
تازهاي به این ملت داد .اوالً این ملت را بر خودش بيدار کرد .ما یک ملت هستيم .براي اولين بار فریاد
زندهباد ملت ایران ـ حاال در خيابانهاي تهران چون تهران قلب کشور بود و هنوز هم هست ـ طنين
انداخت .زندهباد ملت ایران .اوالً این توده انسانی خودش را بهعنوان یک ملت شناخت و بعد نگاهش
مستقيماً و این را اعالم کرد که ما نگاهمان به اروپا است .نگاهمان به عربستان نيست ،نگاهمان به
حجاز نيست ،نگاهمان به سده هفتم ميالدي نيست .نگاهمان به اروپاي آن روز است .اروپاي بسيار
پيشرفته آن روز .و اینها خب ،دورانساز بود .کارهایی هم که بعد از آن شد در ایران به نظر من حالت
اعجاز آميز دارد .ما در سالهاي پس از جنگ ،اصطالح معجزه آلمانی را شنيده بودیم .حاال فراموش
شده ،ولی میگفتند ،معجزه آلمانی .براي اینکه آلمان ویران از جنگ بدر آمده ،در عرض کمتر از یک
نسل بازساخته شد .ما یک معجزه ایرانی داشتهایم ،و این معجزه ایرانی انقالب مشروطه بود .اگر بينيم
که در آن شرایط که مجموع باسوادهاي ایران دو سه درصد بيشتر جمعيت نبودند ،یا پنج درصد
حداکثر ،و تمام جامعه روشنفکري ایران را میشد در یک ورزشگاه نسبتاً کوچک گردآورد ،در آن
شرایط ما میبينيم که روزنامهنگاري ،حزب ،افکار عمومی ،رمان ،داستان کوتاه ،شعر نو ،نقد ادبی و...
همهچيز و جامعه مدنی ،همۀ اینها پيدا میشود .در آنچنان شرایطی .و اینها نامی بهجز معجزه به
نظر من نمیتوان رویش گذاشت .دنباله این انقالب در عرصه سياسی ،البته شکست خورد .در عرصه
سياسی ،پس از مجلس اول انقالب مشروطه به سراشيب شکست افتاد و در واقع در ده دوازده سال
بعد ،تمام شد .براي اینکه طبقه سياسی ایران نهایت ناتوانی و کاستیهاي اخالقی و ضعف سياسی را
نشان داد و دستآوردهاي بزرگ آن انقالب را هدر کرد در زمينههاي بسيار حقير ،البته دست
خارجیها هم در کار بود ،خارجی آنوقت خيلی در ایران نفوذ داشتند و کمک کردند به ویرانی انقالب
مشروطه و به دست خود ایرانیها .اما از نظر بيداري ملی ،از نظر برانگيختن اراده مردم به اینکه
شرایط خودشان را و زندگی خودشان را تغيير بدهند ،پيروز شد انقالب مشروطه .و اگر ما میبينيم که
یک سرباز سادهاي ـ اتفاقاً این روزها سالروز مرگش است ـ میآید ،خب سواد هم نداشت ،خودآموز
بود ،نشست و یاد گرفت .کتاب زیاد میخواند ،تاریخ زیاد میخواند ،شبها چهار ساعت میخوابيد،
بقيهاش را کتاب میخواند ،و یک همچين آدمی از طبقات پایين جامعه میآید و چنان دید وسيعی دارد
به اوضاع ایران براي اینکه میخواهد آن کشور را به کجاها برساند ،اینها همه الهام گرفته از انقالب
مشروطه است .او هيچ کار نکرد که در ادبيات مشروطه ،در مذاکرات مجلس اول ،سخنان رهبران
مشروطه ،نيامده بود .هر چه کرد ،مسبوق بود به چنين سوابقی .ساختهشده بود بر زمينه آنچه که
انقالب مشروطه آورده بود .معرفی کرده بود .نتوانسته بود بهجایی برساند ،نتوانسته بود اجرا بکند ،ولی
معرفی کرده بود و شناسانده بود .او این آنچه را که شناختهشده بود و شناسانده شده بود گرفت و عمل
کرد .و میبينيم که یک گروه بسيار قوي و بزرگ براي آن روز ایران ،که بيشترشان از طرفداران
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رهبران انقالب مشروطه بودند ،پيرامونش را بهسرعت میگيرند و این کشور را به ترتيب عجيبی،
آنهم باز یک نوعی اعجازآميز بود که در عرض  20سال ،خب از آن کشور نمیتوانيم اکنون تصور
کنيم که در چه شرایطی بوده است ،مگر اینکه کتابهاي آن زمان را خوانده باشيم و عکسهایی را
که گرفتهاند دیده باشيم ،من چون وقتی که رضاشاه از ایران رفت  13ـ  12سال داشتم ،مقداري شاهد
آنچه که شد در ایران بودم .در زندگی خود من تأثيرات روز بروز پيشرفتها آشکار بود .از آن
کوچههاي گِلی به خيابانهاي اسفالت شده ،در آن خيابانها راه میرفتم ،کتابهاي بسيار نفيس با
چاپهاي خوب میخواندم ،که بعد از رضاشاه آنهم بهزحمت به دست میآمد تا چند سال و دوباره راه
افتاد ،روزنامه میخواندم .هر روز دو تا روزنامه به خانه ما میآمد ،روزنامه صبح «ایران» و روزنامه
عصر «اطالعات» .و از همان سالهاي پيش از شهریور  .20و یک همچنين وضعی شد .رادیو
میشنيدم .قبالً فقط اذان پدربزرگ را میشنيدم .من خوشبختانه مکتب ندیدم .ولی از روز اول مدرسه
بود و مدرسههاي خيلی خوب .و بسيار چيز یاد میدادند .ما کالس شش را که تمام کردیم ،بهاندازه تا
سال  10دبيرستان بعدي چيز بلد بودیم .اینها را من در زندگی خودم دیدم .همه اینها ناشی از
انقالب مشروطه بود .آموزش همگانی یک ایده انقالب مشروطه بود .صنعتی شدن ایران ،راهآهن،
ارتش ملی ،نظاموظيفه ،قانون کار ،اصالح دادگستري و گرفتن آن از دست آخوندها ،ثبتاحوال و
اسناد که اصالً یک انقالب واقعی بود .براي اینکه کشوري که مطلقاً قانون نداشت ،مطلقاً ضابطه و
حسابوکتاب نداشت ،هر آخوندي در خانه خودش میتوانست ملک این را به آن ببخشد ،ملک این را
از آن بگيرد و ایرانی عبارت بود از حسن پسر حسين از مملکت قزوین ...ایرانی صاحب شخصيت شد و
نام و نام خانوادگی و مملکت قزوین شد شهر قزوین از مملکت ایران .انقالب مشروطه اگرچه در جبهه
سياسی به هدفهایش نرسيد ،ولی در زمينه باز کردن اذهان مردم ،تغيير دادن جامعه ایرانی و
بازسازي ایران کامياب شد و تأثيراتاش همچنان ادامه پيدا کرد تا امروز که شاهد یک دوره تازهاي در
این انقالب هستيم.
 نادر صدیقی ـ بسيار سپاسگزارم .توضيحات جامعی دادید آقاي همایون .در آغاز
سخنانتان به آسيبهاي معنوي اشاره کردید که ناشی از بیعنایتی به مشروطيت بود.
بسياري به اجرا نشدن قانون اساسی مشروطه در برهههایی از تاریخ معاصر اشاره
میکنند و بيشترین ایرادهاي مخالفان حداقل دوران محمدرضا شاه فقيد ،در واقع
تکيهشان بر این مسئله بود .آیا فکر نمیکنيد که واقعاً نخستين آسيب معنوي از همان
شروع مجلس ایران با آغاز با آن متمم و منوط کردند مصوبههاي مجلس به نظر و
تأیيد  5بهاصطالح مجتهد شروع شد؟ آیا نباید این متمم را در واقع نخستين
عقبنشينی مشروطهخواهان در برابر مشروعهطلبان تلقی کرد؟
همایون ـ چرا ،ولی آن ماده  5مجتهد هرگز عمل نشد .یک مجتهد بود فقط مدرس در مجلس ،آنهم
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به مدت کوتاه ،و هيچوقت اعتنایی به آن ماده در  57سال و شاید بيشتر ،نشد .اما در این شک نيست
که نادیده گرفتن آن ماده و بند قانون اساسی یک بیاعتنایی بود .یک بیاعتنایی ناگزیر و الزم .منتها
باید جرأت میکردند آن را برمیداشتند .این مصلحتاندیشی در برابر قانون بسيار بسيار کار غلطی
است .قانون با مصلحت سازگار نيست .یا قانون هست یا نيست .اگر قانون به مصلحت نيست باید
عوض بشود .ما عادت کردیم در سالهاي پس از مشروطه که هر جا مصلحت تشخيص میدادیم،
قانون را نادیده بگيریم .اما دست به آن نزنيم .این خيلی کار نادرستی است .یعنی اساس یک کشور را
بر هم میزند .این ایراد منتقدین بر پادشاهان پهلوي کامالً درست است .حاال رضاشاه ـ من چون با
همه خردسالی در آن زمان میتوانم بگویم که آن ایرانی که من دیدم نمیشد با آن مجلس و
مجلسها اداره بشود .حتماً میبایست دست نيرومند رضاشاهی میبود که یک مقدماتی را میساخت
بعد ما وارد مشروطه واقعی میشدیم .همه دموکراسیهاي جهان این مرحله را طی کردهاند .همه
اینها با دست قوي شروعشده بعد این دست قوي جایش را به دست خيلی قويتر مردم داده است.
ولی در دوره محمدرضاشاه مسلماً میشد که مطابق قانون اساسی رفتار کرد و آنجاها که مثل 5
مجتهد و ...که هيچوقت هم اجرا نشد ،آنها را هم عوض کرد و احترام گذاشت به قانون .احترام
گذاشتن به قانون بدترین حکومتها را قابلتحمل میسازد چه رسد به حکومتی مثل حکومت
محمدرضاشاه که او کار میکرد براي ایران .ولی خب ،این بیاعتنائیها و این مصلحتاندیشیهاي
کوتهبينانه مشروعيت حکومت ایران را از بين برد و مشروعيت سلطنت را از بين برد .مشروعيت براي
یک حکومت و براي یک رژیم مهم است .درست است که نداشتن مشروعيت بالفاصله مخاطره توليد
نمیکند ،چنانکه امروز میبينيم رژیم اسالمی هيچ مشروعيتی ندارد ولی مانده است .ولی ماندن به
خودي خود معنی ندارد و هدف نيست .مگر کسانی که بخواهند بمانند و بچاپند و ...مثل این عدهاي
که اآلن هستند .ولی محمدرضا شاه نمیخواست بچاپد و ببرد و مملکت هم هرچی شد ،شد .حقيقتاً
میخواست ایران را ـ حاال این ادعاي زیادي بود ـ ولی این بلندپروازي را داشت که ایران را جزو 5
کشور مهم در جهان بياورد .و خب ،بدون مشروعيت نمیشود .مشروعيت با رعایت قانون ارتباط
مستقيم دارد.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،اگر اجازه بدهيد ،بپردازیم به مسائل دیگري که اگرچه به
زیبایی بحث پيرامون مشروطيت نيست ،ولی الزم و ضروري است .از جمله ،آخرین
مقاله شما را خواندم «دو گزینه آخوندها» و در آغاز این مقاله به پرونده هستهاي
جمهوري اسالمی اشاره کردید که وارد مراحل تعيينکننده بحرانیاش شده است .امروز
اتفاقاً آقاي احمدينژاد در مشهد ادعا کرد که بين  5تا  6هزار سانتري فيوژ را براي
غنی کردن نصبکردهاند .آیا باید چنين تلقی کرد که جمهوري اسالمی واقعاً مملکت را
به یک بحران خطرناک دیگري سوق میدهد؟ آیا جنگطلبان در ایران هستند و
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صلحطلبی باید متوجه رژیم مسئلهساز و بحرانساز جمهوري اسالمی بشود؟ خواهش
میکنم در این مورد نظرتان را بيان بفرمایيد.
همایون ـ بله ،پيدا است که یک بخش جمهوري اسالمی که بخش نيرومندتر است و خامنهاي پشتش
هست ،او بیتوجه به مخاطراتی که ایران را تهدید میکند چهار اسبه بهطرف بمب اتمی میتازد.
میشود  10تا  15درصد احتمال داد ،نه بيشتر به نظر من ،که اینها براي چانه زدن است و براي قوي
کردن دست است در مذاکره و گرفتن امتيازات بيشتر .و ما باید اميدمان این باشد که این  15درصد
بشود  95درصد و  100درصد .براي اینکه تنها راه برطرف کردن خطري که ایران را تهدید میکند،
کنار آمدن با آمریکا است و گرفتن امتيازات بسيار اساسی از آمریکا .چه حاال ممکن است که پارهاي
هموطنان که سخت مخالف جمهوري اسالمی هستند و من فکر نمیکنم من و شما کمتر از آنها
مخالف باشيم ،آنها برآشفته بشوند که عجب پس حاال اینها امتياز هم بگيرند و آمریکا هم
پشتسرشان قرار بگيرید و تحریم هم برداشته بشود و ...و دیگر ما زورمان به او نخواهد رسيد .خب
بله این کامالً درست است .ولی آنطرف قضيه را باید نگاه کرد که اگر اینطور نشود چه به سر ایران
خواهد آمد .ما اآلن در وضعی هستيم که ما هم گزینههاي خيلی محدودي داریم.
یک گزینه ما این است که جمهوري اسالمی با گرفتن امتيازات خيلی اساسی و من فکر میکنم که
آمریکاییها آمادهاند براي دادن همه آن امتيازات ،از این تنگنا بيرون بياید و یک گزینه دیگر جنگ
است .و یک ایرانی مسئول و دلسوز را ـ هستند خيلی هم هستند متأسفانه ـ ولی نمیباید پيدا کرد که
خواستار جنگ باشد .براي اینکه ،برگردم به آن صحبت آغازین ،ما هر چه ساختهایم در طول
تاریخمان ،به ویرانی سپردهایم .یا حاال به دست دیگران یا به دست خودمان .و امروز آنچه که از ایران
مانده است و در این صدسال ساختهشده است ،این از بين خواهد رفت در شرایط جنگی .و ما معلوم
نيست که تا چه اندازه ،چند سال باید بکوشيم تا دوباره اینها را بسازیم .ولی این تکه کمخطرتر قضيه
است .تکه پرخطرتر که هر روز مخاطرهاش بيشتر میشود ،تالشهایی است که در بيرون و داخل
کشور ،براي استفاده از موقعيت جنگی و برهم خوردن اوضاع در جهت تجزیه ایران میشود .یکی از
استراتژيهاي رویارویی با ایران دامن زدن به گرایشهاي تجزیهطلبانه و مشغول کردن جمهوري
اسالمی در جبهههاي داخلی است .و وقتیکه زیر بمبها همهچيز در هم بریزد و حتی احتماالً قدرت
دفاعی جمهوري اسالمی کاستی بگيرد ،اینگونه کوششها در دست فرصتطلبان بیشماري که
منتظرند از آب گلآلود ماهی بگيرند ،اسلحه بسيار کارسازي خواهد شد براي تکهتکه کردن ایران و
همسایههاي حریصی که نشستهاند و منتظرند که از این تکهها سهمی نصيب آنها بشود و یا به هر
حال اگر هم نشود ایرانی که بيش از اندازه به نظرشان بزرگ است و نيرومند ،براي هميشه از اهميت
بيافتد .اینهایی که من عرض میکنم ،اینها احتماالت دور نيست ،اینها احتماالت نزدیک است .با
این وضعی که جمهوري اسالمی پيش آورده است و این تاخت و تازي که امثال احمدينژادها
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میکنند ،و چهار اسبه بهطرف پرتگاه میروند ،من تردید ندارم که اگر آن محاسبهاي که عرض کردم
پشت سر این حرکات نباشد ،جنگ تقریباً حتمی است .یعنی شاید تقریباً را هم روي عادت دارم بکار
میبرم .من  5سال است که تکرار میکنم ،غيرممکن است ،بگذارند جمهوري اسالمی داراي اسلحه
اتمی بشود ،نه فقط آمریکاییها .و این است که باید اميدوار بود که هنوز درهاي یک معامله بزرگ
بسته نشده باشد.
 نادر صدیقی ـ اشاره کردید به همسایههاي حریص .این پرسش براي من پيش آمد که
حریصترین همسایگان ما به شهادت تاریخ ،آن خرس شمالی است .ایرانيان دستکم
از زمان پادشاهی نادرشاه و حتی در زمان حکومت قاجارها هم در برابر روسها
ایستادند و از نفوذ آنها جلوگيري کردند به سرزمين ایران و بهویژه به بخش جنوبی
ایران که خب نظرگاه اصلی روسها بوده است .ولی امروزه میبينيم که در جمهوري
اسالمی در واقع میشود گفت که ایران به یکی از اقمار بسيار ضعيف دولت روسيه
تبدیلشده است .تعداد کارشناسانی که در ایران هستند ،رقمشان را بيش از  60هزار
برآورد میکنند .و سيستم اطالعاتی مملکت در دست روسها و بهویژه به شيوه ک.
گ .ب اداره میشود .یعنی تمامی ارکان مهم مملکت ما امروزه ،به گفتههاي چندي،
در اختيار روسها است .شما اهميت این آسيبهاي ملی را چگونه بررسی میکنيد؟ چه
دیدگاهی در این زمينه دارید؟
همایون ـ این از تحفههایی است که جمهوري اسالمی که با انقالبی زیر شعار آزادي استقالل
حکومت اسالمی روز عيد فطر  1357شروع شد،...
 نادر صدیقی ـ و نه شرقی نه غربی...
همایون ـ و دوستانی که معتقدند که این انقالب ربوده شد و خيانت شد و مصادره شد ،به یادشان
بياورند که همان روز اول گفتند حکومت اسالمی .خود روشنفکران و استادان دانشگاه و غيره .این
انقالب ایران را به بدترین صورتی نهتنها وابسته به روسها کرده ،بلکه هيچوقت ما چنين گاو
شيردهی براي هيچ کشوري جز دوره قاجار به انگليسها نبودیم .ولی آن موقعها هم چيز زیادي
نداشتيم .ولی اآلن ایران گاو شيرده بسيار پر برکتی است .و روسها ،البته خوشبختانه دیگر همسایه ما
نيستند .و اگر هم ایران تکهپاره بشود چيزي به آنها نخواهد رسيد .این کشورهاي ميانه هستند که
دندانهایی تيز کردهاند .ولی روسها هيچ بدشان نمیآید که اوالً ایران درگير جنگ با آمریکا بشود.
براي اینکه ایران ضعيف بيشتر به آنها متکی خواهد بود و آمریکا در یک جنگی دیگر گير خواهد کرد
و دست روسيه قويتر خواهد شد ،موقعيت آمریکا در جهان بدتر خواهد شد به نفع روسها .این
روسها برگشتهاند به حالت جنگ سرد .روحيه ،روحيه جنگ سرد است .و این است که روسها دارند
با سرنوشت ما بازي میکنند .به قطعنامههاي شوراي امنيت رأي میدهند ولی سعی میکنند که چنگ
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و دندانشان را بگيرند و آنقدر کش بدهند که کار بهجاهاي باال بکشد .البته خود روسها هم فکر
نمیکنم بههيچوجه عالقه به داشتن بمب اتمی جمهوري اسالمی داشته باشند .آنها هم حساب
میکنند که اگر کار به آنجاها کشيد جنگ خواهد شد و به ایران حمله خواهد شد و چندان ناراحت
نيستند از این بابت.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،در زمينه تعقل و منطق ميان رهبران جمهوري اسالمی،
باالخره باید در چهارچوب این رژیم یک بخشی هم اندکی تعقل داشته باشد که در
نهایت همهچيز را از روي شعار و دیوانگی و بیمنطقی عمل نکنند .آیا شما اصالً در
کادر رهبري جمهوري اسالمی چنين نشانههایی از چنين تعقلی میبينيد که در بزنگاه
تاریخ به داد آنها برسد و تا حدودي هم به سود مملکت ما تمام بشود و در یک گذار
از رژیمی به نظامی دیگر؟
همایون ـ من عالوه بر موارد بسياري که در تاریخ دنيا خواندهام ،در جنگ دوم جهانی شاهد بودم که
یک کسی مثل هيتلر به روسيه حمله کرد و گفت چون چرچيل تمام اميدش این است که ما به روسيه
حمله بکنيم ،حاال ما این حمله را انجام میدهيم تا ببيند .و حمله کرد و نابود شد .آدمها توانایی
نامحدودي دارند در فریب دادن خودشان و در توجيه کارهاي دیوانهوار خودشان و در گرفتن
تصميمهاي دیوانهوار .ما در همين همسایگی خودمان این صدام حسين را دیدیم .شما نگاه کنيد500 ،
هزار سرباز آمریکایی در سال  1990ـ نه مثل این دفعه  140هزار ـ در کویت و عربستان سعودي
جمع شدند ،هر چه به این مرد گفتند آقا حمله میکنند ،میزنند ،برگرد ،برو ،وِل کن ،رها کن کویت را،
گوش نکرد .بار دوم ،هر چه به او گفتند درها را باز کن بيایند ببينند که چيزي نيست ،و واقعاً هم
چيزي نبود ،ولی طوري رفتار میکرد که انگار چيزي هست که ایرانیها را بترساند .باز به خرجش
نرفت .و بار دوم زدند و این بار بهقصد کُشت زدند .این اتفاقات میافتد .این خمينی ،بعد از دو سال از
حمله عراق گذشته ،خاک ایران از نيروهاي عراقی پاک شد ،کشورهاي خليجفارس آمده بودند دهها
ميليارد خسارت جنگی به ایران بپردازند ،دنيا پشت سر ایران بود ،و باز گفت نخير ،راه قدس از کربال
میگذرد .نه کربال به ما ربط داشت و نه قدساش به ما ربط داشت .شش سال دیگر هم جنگيد،
صدها هزار ایرانی کشته و زخمی و معلول شدند ،و یک ریال هم نصيب ایران نشد و نخواهد شد ،و
ویران شد سه چهار استان ایران که هنوز هم نساختهاند .این است که از این رژیم کنونی باید انتظار
همه گونه حماقت داشت بهویژه که حقيقتاً اینها دچار یک روحيه آخر زمانی هستند .این داستان
جمکران و حضرت دنيا را اداره میکند و حضرت ظهور میکند و به ظهورش چيزي نمانده است ،این
اعتقاد یک عدهاي از اینها است .این شخصی که ریاست جمهوري را به عهده دارد که خب حقيقتاً
غمانگيز است این وضع ،این معتقد است و حقيقتاً فرق نمیکند برایش جنگ بشود .شرایط ظهور
فراهم خواهد شد .جنگ برایش فاجعه نيست .این است که من میترسم نباشد آنچه که شما بهدرستی
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اشاره کردید ،وجود نداشته باشد در مراجع تصميمگيري .اميد من این آخوندهایی هستند ،امثال
رفسنجانی ،و مهدوي کنی ،شوراي نگهبان ،که اینها حقيقتاً هيچ سودي در این ندارند که کشور به
یک جنگی کشيده بشود که سرنوشت جنگ هر چه باشد آنها از این موقعيت برتري که دارند پایين
کشيده خواهند شد .براي اینکه در شرایط جنگی پاسداران قبضه خواهند کرد .رسماً و صد در صد
همهجا را خواهند گرفت و اینها را بيرون خواهند انداخت .این مسلم است .و من اميدوارم که اینها
متوجه این خطر بشوند براي حفظ خودشان .کشور که مطرح نيست براي اینها .براي حفظ خودشان
سعی بکنند که مسير تغيير بکند و برویم بهطرف یک راهحل مسالمتآميز.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،آخرین پرسشم را اختصاص میدهم به مسئلهاي فراتر از
ایران که البته شامل ایران هم میشود .در یکی دو روز گذشته مقالهاي میخواندم در
تایمز که نویسنده به یک سناریویی اشارهکرده بود مبنی بر اینکه عربستان سعودي با
انبوه درآمد نفتی میتواند در منطقه تأثيري بگذارد که تابهحال نظيرش سابقه نداشته
است .اشاره میکند به نفوذ عربستان در ترکيه ،اشاره میکند به تداوم نفوذش در
پاکستان و اینکه سرانجام به کمک سلفيون و وهابیها خواهد توانست ایران شيعه را
در تنگنا قرار بدهد و در نهایت هم با اتحاد این نيروهاي تندروي اسالمی ،چه شيعه
چه سنّی ،به رهبري وهابيون آن جنگ تمدنهایی که اشارهشده است ،صورت خواهد
پذیرفت .آیا شما واقعاً باور دارید که بشریت حداقل در جهان اسالم و بهویژه در منطقه
ما به این سمتوسو حرکت میکنند؟ به سمت قهقرایی ،به سمت بازگشت به گذشته؟
یا اینکه این سناریوها ساختهوپرداخته ذهنيات برخی از نویسندگان خيالپرداز است؟
همایون ـ در این شک نيست که این عربستان سخت دنبال گسترش وهابيت است .پولهاي زیادي
خرج میکنند 40 ،ـ  50هزار مدرسه را در پاکستان راه انداختهاند ،مساجد بیشمار اینطرف و آنطرف
ساختهاند .حاال مدرسه که عرض میکنم حقيقتاً ماتمکدههاي علمی است .یعنی بچهها را بهکلی
مغزشان را میشویند و یکمشت حرفهاي نامربوط در سرشان میکنند و اینها را جهادي بار
میآورند .این درست است .در این هم شک نيست که این دشمنی شيعه و سنّی در جهان اسالم
باالگرفته است .در پاکستان مرتباً همدیگر را میکشند ،در لبنان دست از سر هم برنمیدارند ،در ایران
روي کار آمدن آخوندهاي شيعه سبب شده است که در بقيه جهان عرب وحشت افزایش پيدا بکند و
نزدیک بشوند به هم ،و حتی نسبت به اسرائيل موضعشان نرمتر بشود اینها درست است .ولی اوالً
جنگ تمدنهاي هانتينگتون ،لزوماً جنگ فيزیکی نبود .جنگ با سالح نبود .رویارویی و کشاکش بود
منظورش و کامالً درست است .هانتينگتون یکی از پيامبران سده بيستم است .و اولش خيلی
مسخرهاش کردند ولی در سال  2001در  11سپتامبر نشان داده شد که کامالً حق با او بوده است و
موضوع ،موضوع فرهنگی است .آنها که به ساختمانهاي دوگانه نيویورک حمله کردند مشکل
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اقتصادي یا استراتژیک نبود ،مسئله صرفاً ایدئولوژیک بود و اعتقادي بود و فرهنگی .این را باید در
نظر گرفت که آنچه عربستان سعودي انجام میدهد حداکثر در تروریسم انعکاس پيدا میکند.
ارتشهایی به حرکت درنخواهند آمد .ارتشهاي تروریستی به حرکت درخواهند آمد که آمدهاند .ولی
تروریسم ،بزرگترین دشمن خودش است .تروریسم به یکجایی میرسد که باید برگردد و نمیتواند
برگردد .براي اینکه براي کشتن و کشتن و همينطور ادامه کشتن ،نمیتوان بهجایی رسيد .هيچ
جنبش تروریستی موفق نشده است .اینیکی هم نخواهد شد .جهاد اسالمی هم نخواهد شد .عالوه بر
اینکه خب ،نيروهاي عظيمی در برابر تروریسم اسالمی صف آراستهاند که بههيچوجه آیندهاي براي
این جنبش نيست .بزرگتریناش ،البته غير از اسباب مادي و قدرت عظيم اروپا و آمریکا ،خود روسيه و
ژاپن ،تمام جهان پيشرفته دنياي اطالعات و آگاهی است که بازشده است و حتی در ذهن متعصبان
مذهبی هم راه پيدا خواهد کرد .نه ،من فکر میکنم که مبالغه کرده است ولی یک واقعيتی در
سخناش هست.
 نادر صدیقی ـ بسيار سپاسگزار هستم آقاي همایون .مثل هميشه لذت بردیم از مطالبی
که بيان کردید.
رادیو صداي ایران ـ نادر صدیقی
 26ژوئيه 2008

در کردستان چه میگذرد
 شيرین فاميلی ـ آقاي همایون ،شما در دوران سلطنت محمدرضاشاه ،هم فعال سياسی
و مطبوعاتی بودید و هم در یک دوره کوتاهی دولتمردي در کابينه .من اخيراً با آقاي
غنی بلوریان که از پيشکسوتان جنبش خودمختاري کردستان است و  24سال هم در
رژیم گذشته زندانی بوده ،گفتوگو کردم .ایشان میگفت که نه در زمان شاه و نه در
زمان جمهوري اسالمی ،نخواستند حق آنها را بدهند .حاال هم با تشکيل دولت
کردستان عراق مردم کرد ایران وضع خودشان را با وضع کردهاي عراق مقایسه
میکنند و روز بروز بيشتر به کردستان عراق عالقهمند میشوند .و نظرش این بود که
بخشی از سرکوبهاي اخير در کردستان ایران هم ناشی از همين مسئله و گرایش
مردم به کردستان عراق است .سئوال مشخص من این است که شما چه فکر میکنيد؟
شما میپذیرید که هم در زمان شاه و هم در جمهوري اسالمی هيچکدام از این دو
سيستم حکومتی به خواستهاي مردم کُرد پاسخ ندادند و با خشونت با آنها برخورد
کردند؟
همایون ـ اگر ما واکنش مردم را هم ،در کردستان ،از قول ایشان مقایسه کنيم بين حاال و دوره پيش
از انقالب ،میبينيم که چنين واکنشی که امروز هست ،آنوقت نبود .و این سروصداها نبود ،این
صحبتها نبود ،براي اینکه کُردها در آن زمان ـ حاال آخوندها را من وارد نيستم ـ براي بقيه ایرانیها
جزء ایرانیترین ایرانیها محسوب میشدند و صاحبان اصلی ایران بودند در کنار آذربایجانیها .و هيچ
تبعيضی جز تبعيض مذهبی که بهموجب قانون اساسی بود که آنهم کموبيش ندیده گرفته میشد ،و
در این اواخر زیاد اهميتی نداشت ،به آنها تحميل نمیشد .البته دمکراسی در ایران نبود ولی نه اینکه
فقط براي کُردها نباشد .در نتيجه براي هيچکس نبود .ولی فشار خاصی بر کُردها وارد نمیشد براي
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اینکه کُردها همانطور که عرض کردم از بقيه ایرانیها ایرانیتر شمرده میشدند .نه ،حاال وضع فرق
کرده است .حاال شما میفرمایيد که در کردستان ایران مردم به کردستان عراق نگاه میکنند ،تمام
ایران ،بقيه ایران به دوبی نگاه میکنند .و این دليل نمیشود که ما مثالً بگویيم که برویم دنبال دوبی
و ملحق شویم .باید این رژیم را برداشت تا این اوضاع ،چه براي کُردها و چه بقيه ایرانیها ،تغيير بکند
و بهتر بشود .من مخالف دادن حقوحقوق به هيچ ایرانی نيستم .حقوق قومی که باشد حقوق فرهنگی،
کامالً باید رعایت بشود ،مردم به هر زبانی که دلشان خواست باید صحبت بکنند ،درس بخوانند،
روزنامه بدهند ،رادیو و تلویزیون داشته باشند و ...همچنين همه ایرانیها باید از حق انتخاب شدن و
انتخاب کردن و اداره امور محلی خودشان برخوردار باشند .اینها مطالبی نيست که دیگر ما دربارهاش
باهم اختالف داشته باشيم .مشکل ما ـ حاال من نمیدانم آقاي بلوریان که میفرمایيد نظرش چيست
ـ با بسياري از سخنگویان احزاب سياسی کُرد این است که آنها دموکراسی و حقوق بشر را در
فدراليسم خالصه میکنند که بههيچوجه درست نيست و در همان کردستان عراق هم حقيقتاً یک
نظام دمکراتيک وجود ندارد .دو گروه قبيلهاي نيرومند تقسيم کردهاند و سازمانهاي موازي بهوجود
آوردهاند ،در کنار هم زندگی میکنند و خب تا وقتی پولی هست و دشمن مشترکی که بقيه عراقیها
باشند ،به یک صورتی باهم میسازند .و البته تا وقتی آمریکاییها باشند .ولی بين خودشان هم مسائل
را حل نکردهاند .و انتخاباتی هم به آن صورت نيست در آنجا .هميشه قدرت در دست همينها است .و
دستگاههاي امنيتی خيلی خيلی قوياي هم دارند .و شوخی هم سرشان نمیشود .این است که ما
بهعنوان نمونه دموکراسی نمیتوانيم به کردستان عراق نگاه بکنيم .بله ،البته در آنجا حقوق سياسی به
دست آوردهاند و یک دستگاه حکومتی دارند که همانطور که عرض کردم موازي است ولی به هر
حال یکچيزي هست .ما اگر دنبال حل واقعی مسائل کشورمان هستيم ،باید نگاهمان به نمونههاي
باالتر و پيشرفتهتر باشد.
 شيرین فاميلی ـ دقيقاً سئوال من همينجا است آقاي همایون .آقاي بلوریان ،که فکر
میکنم به هشتادسالگی نزدیک شدهاند ،نظرشان این است که یگانه راهحل کردستان
ایران و حتی مشکالتی که در بلوچستان و آذربایجان و خوزستان هم شاهد آن هستيم،
قبول یک سيستم فدراتيو با قانونيت بخشيدن به اختيارات دولتهاي محلی است که
شما هم در صحبتهایتان یکجا اشاره کردید به این نکته .شاید چيزي شبيه جمهوري
آلمان .شما با این نظر موافقيد؟
همایون ـ شما در آلمان واحدهاي فدرال را از اول داشتيد .آلمان هيچوقت کشور واحدي نبوده است .از
دوره امپراتوري مقدس رومی ـ ژرمنی آلمان تکهتکه بوده .و طبيعی است که این وضع ادامه پيداکرده
تا به امروز .دوره هيتلر هم اینها را بهزور یکی کردند که خب آن دوره  12سال در آلمان دوره سياه
فراموش کردنی است .ولی ایران را نمیشود اآلن دوباره تجزیه کنيم به تکههاي فدرال بعد اینها
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جمع بشوند و در یک حکومت فدرال باهم کار بکنند .امکان ندارد .بهقدري مرزهاي زبانی در هم رفته
است که هر جدا کردنی باعث خونریزي و پاکشویی قومی خواهد شد و پاي کشورهاي همسایه و
دورتر را به ميان خواهد کشيد .این دوستان این مدل را گرفتهاند و هيچ توجه ندارند که این مدل
همهجا کار نمیکند .ایران با آلمان یا سوئيس یا آمریکا قابل مقایسه نيست .براي اینکه آنها از اول
بهصورت فدرال وجود داشتند .ولی ایران با فرانسه کامالً قابل مقایسه است .فرانسه همزبانهاي
مختلف دارد ولی هر بخش فرانسه اداره محلیاش را دارد و آن  70دپارتمان همه خودشان را خودشان
اداره میکنند ،مناطق فرانسه مجلسهاي خودشان را دارند و کامالً غيرمتمرکز است .ایران هم
میتواند کامالً غيرمتمرکز باشد ولی لزوماً فدرال نباشد .من نمیفهمم به چه مناسبت تنها مدل براي
ایران فدراليسم باید باشد.
 شيرین فاميلی ـ آقاي همایون شما حتماً در جریان وقایع کردستان در یک سال
گذشته بودید .بار دیگر بازداشت و زندان و اعدام .مثل اوایل تأسيس جمهوري اسالمی
تشدید شده و اکثر هم به این اتهام که شما وابسته به پ .ک .ک یا پژاک هستيد.
مطرح میشود که اینها یک شيوه تبليغاتی و امنيتی است براي سرکوب و اعدام و
خفقان در کشور .وگرنه اینها به گفته آقاي بلوریان گروه کوچکی هستند و چندان
پایگاهی در مردم هم ندارند .بهطور کلی نظر شما درباره این وضعيت چيست؟
همایون ـ مسلماً تعداد کسانی که در بلوچستان کشته میشوند و دستگير میشوند خيلی بيشتر هم
هستند از کردستان .رژیم اسالمی بنایش بر همين است .در کشتن است ،در دستگيري است و محروم
کردن مردم از حقوقشان است .ولی این دليل نمیشود که وارد یک بحثهایی بشویم که موجودیت
خود ایران را به خطر بيندازد .ما باید هدفمان مبارزه با جمهوري اسالمی باشد و برقرار کردن
دموکراسی ليبرال .بعد همه این چيزها از بين خواهد رفت .ولی مگر خيال میکنيد این رژیم در جاهاي
دیگر ایران دست روي دست گذاشته است و هيچ کاري نمیکند و فقط کردها را میکشد؟ نه .هر جا
دستش برسد میکشد .منتها آنجا پژاک و پ .ک .ک هم بوده است و یک کارهایی هم آنها
کموبيش کردهاند که من وارد آن بحثها نمیشوم .اهميتی به آن صورت ندارد که توجيه بکند
اقدامات جمهوري اسالمی را .ولی من در جریان اوضاع بلوچستان هستم .آنجا وضع وحشتناک است
حقيقتاً .اصالً قابل مقایسه با هيچ جاي ایران نيست .منتها این بيچارهها هيچی نمیگویند .اینطرف
سروصدا زیاد است ،خوب هم هست ،کاشکی آنور هم سروصدا بکنند .منظورم این است که شرایط در
ایران طوري است که انگشت روي یک جاي معين دیگر نمیشود گذاشت .هر جا را دست بزنيد خراب
است.
 شيرین فاميلی ـ سئوال آخرم این است که تبليغی هم براي آن جریانی که طرفدار آن
هستيد و یا در آن فعال هستيد نباشد .اگر یک شوراي ملی در خارج از کشور شکل
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بگيرد و شما هم در این شورا حضور داشته باشيد ،چه نظر و پيشنهادي را براي حل
مسئله کردها ،یا بلوچها ،یا عربها و یا آذربایجانیها ارائه میدهيد؟
همایون ـ مسئله از لحاظ من این است که هيچ کاري نکنيم که در ایران وضعی شبيه قفقاز پيش
بياید ،وضعی شبيه یوگسالوي پيش بياید .پيش میآید .ایران وضعيت خيلی بدي دارد و بسيار
آسيبپذیر است و همسایگان خيلی ناپسندي احاطهاش کردهاند ،همه منتظرند یک ضربهاي به ایران
بزنند .خيلی جاها گفتهشده است که ایران بيش از حد بزرگ است ،بيش از حد قوي است ،ما باید
مواظب این مسائل باشيم .اینجور حرفها بازي میکند در دست اینجور عوامل .و کشور ما را به
خطر میاندازد .همين کردستان را شما نگاه بکنيد .کردستان اگر قرار بشود مرزهایش تعيين بشود ،اول
باید عده زیادي از آذربایجانیها را بيرون بکنند .و آذربایجانیها هم اجازه نخواهند داد این اتفاق
بيافتد .اآلن افراطيان آذربایجانی ،همين اآلن ،در همان کنگره مليتها ،صحبتاش هم شده که ما
بهزور شمشير هم شده اینجاها را پاک میکنيم از عوامل غير آذري .افراطيان هر دو طرف .آنوقت
بقيه هم افراطی میشوند .میافتند به جان هم .این کارها صحيح نيست .ما باید برویم دنبال
دموکراسی ليبرال در ایران .یعنی حکومت اکثریت بر پایه اعالميه جهانی حقوق بشر و محدود به
اعالميه جهانی حقوق بشر .حق هر فردي را باید داد نهفقط حق اقوام را .ما افراد را نباید مجبور کنيم
که حتماً از طریق وابستگی به یک قوم یا بقول دوستان مليت ،به حقوقی برسند .فرد انسانی ـ حاال
ایرانی یا هر کس ـ بهمحض اینکه به جهان آمد داراي یک حقوقی است .اینها تعریفشده است .ما
باید دنبال آن برویم .این دوستان میخواهند ما بازگردیم به  1000سال پيش که اول باید جامعه
تقسيم به طبقاتی بشود و اقوامی و مليتهایی و بعد صاحب حق بشوند .این عقبنشينی بزرگی است.
پيشرفتی که بشریت کرده است در این  2500سال ،این است که فرد انسانی را بهعنوان خودش قبول
میکند ،نه لزوماً چون مسلمان است ،چون مسيحی است ،چون بهائی است .وقتی شما پایه را بر
تقسيم گذاشتيد و جدایی ،اینها پيش میآید .ما باید تمام دیوارها را برداریم .هيچ ایرانی بابت زبانش،
بابت منطقه جغرافيایی که در آن زندگی میکند ،بابت مذهباش که حاال دارد یا ندارد ،نباید نه حقوق
خاصی داشته باشد و نه تبعيض به او بشود.
سامانه تهيه ـ شيرین فاميلی
 14سپتامبر 2008

من در ایران یک ملیت بیشتر نمیشناسم
 به یان ـ شما در مقالهاي به نام «پادشاهی و رهبري» سخن از این میگویيد« :پارهاي
از مهمترین سازمانهاي قومی در کنگره مليتها آمادهاند دشمنی سنتی خود را با
پادشاهی در برابر شناخته شدن فدراليسم به فراموشی بسپارند و به گزینه پادشاهى
روي خوش نشان بدهند» .این مقاله سئوالها و گمانهزنیهایی را در ميان شماري از
احزاب ملی برانگيخت .میتوانيد بيشتر در این مورد توضيح بدهيد؟
همایون ـ احزاب ملی آنهایی هستند که بخشی از نيروهاي سياسی سراسري ایران را بیهيچ تبعيض
و انحصاري نمایندگی میکنند .از آن احزاب و سازمانها تاکنون واکنشی نشنيده و نخواندهام .ولی حق
با شماست و در ميان شماري از احزاب و سازمانهاي قومی پرسشهایی پيشآمده است .چنانکه
مالحظه میفرمایيد ما براي رسيدن به هرگونه تفاهم ،سهل است براي گفتوشنود عادي نيز نياز به
توافق بر معانی و مفاهيم داریم.
من در جریان تماسهایی که از مدتها پيش از سوي یکی دو سازمان قومی با شاهزاده رضا پهلوي
برقرارشده است هستم و بسيار هم از این بابت شادمانم .البته حفظ اصول و مصلحت ملی ایران بر سر
جاي خود میماند .شادمانی من از اینجاست که این تماسها به تعدیل فضاي دشمنی ميان نيروهاي
هوادار پادشاهی مشروطه و سازمانهاي قومی کمک میکند و هرچه دشمنی و آشتیناپذیري ميان ما
کمتر بهتر .این تماسها بیتردید در موضعگيري اخير شاهزاده و تأکيد بر فدراليسم بهعنوان یک
گزینه اثر داشته است و بهنوبه خود پرسشهایی را برانگيخته است.
 به یان ـ در تکذیب این ادعاي شما( ،کنگره مليتهاي ایران فدرال) مینویسد :مقاله
«پادشاهی و رهبري» مرقومی در روزنامه کيهان لندن در خصوص کنگره مليتهاي
ایران فدرال بیمفهوم و فاقد وجاهت ارزشـی بوده و تکذیب میشود .نظر شما چيست؟
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مشخصاً نظر شما در مورد کنگره مليتهاي ایران فدرال چيست؟
همایون ـ تصور نمیکنم سازمانهاي متعددي که در کنگره ...گردآمدهاند از نظر وزنه سياسی و
امکانات مادي در عرض یکدیگر باشند و خود کنگره چنان انسجام و انضباطی داشته باشد که همه از
فعاليتهاي یکدیگر آگاه باشند .آنچه من نوشتهام این است« :پارهاي از مهمترین سازمانهاي قومی
در کنار استراتژي چپ خود از یک سالی پيش به استراتژي راست روي آوردهاند .این سازمانها
آمادهاند دشمنی سنتی خود را با پادشاهی در برابر شناخته شدن فدراليسم دستکم بهعنوان یک
گزینه ،به فراموشی بسپارند و به اقداماتی که در سویه رهبري و شوراي رهبري در جریان است روي
خوش نشان دهند ».مسلم است که منظور من این نبوده است که آن سازمانها رهبري کسی را
بپذیرند.
ما امروز میبينيم حزب دمکرات کردستان ایران براي گفتگو با جمهوري اسالمی نيز در شرایطی آماده
است :دبير کل حزب میگوید« :هيچ موقع درب مذاکره بسته نيست .اگر روزي به این نتيجه برسيم
که جمهوري اسالمی واقعاً قصد دارد مسئله کرد را حل کند ،طبيعتاً باید با آن مذاکره کرد ».آیا روي
خوش نشان دادن ساده به پادشاهی پهلوي سنگينتر از مذاکره با جمهوري اسالمی است؟
«کنگره مليتهاي ایران» از نظر من و بسياري دیگر نمیتواند خود را نماینده اقوام ایران معرفی کند.
همه ما بهتر است تا زمانی که مردم ایران آزادي گفتار پيدا نکردهاند از جانب خودمان سخن بگویيم.
ترکيب کنگره نيز چنان است که آینده روابط ميان دو بخش کرد و آذربایجانی آن میتواند مایه
نگرانی همه ما باشد .از همه اینها گذشته بستگی بسياري از این سازمانها به نيروهایی در همسایگی
ایران و محافلی در دور دستترها ـ دستکم تا این اواخر ـ مناسبات ما را با آنها به دشواريهاي
بيشتري میاندازد.
 به یان ـ چه گزینهاي را براي حکومت کردن در آینده ایران میپسندید و مليتهاي
ایرانی چه جایگاهی باید در سيستم سياسی این مملکت داشته باشند؟
همایون ـ من تحصيالتم را در علوم سياسی کردهام و همه عمر دانشجوي علوم سياسی بودهام و با
اصطالحات علمی بيش از آن آشنا هستم که این «نوآوري»ها را بپذیرم .در ایران یک مليت
میشناسم و آن ایرانی است و شامل اقوام گوناگونی است که در همه تاریخ در کنار هم زیستهاند .تنها
زمينه گفتگو و توافق ميان ما ،همچنان که هر طرحی براي آینده ایران ،اسنادي است که به تایيد
جامعه بينالمللی رسيده است .ما در حزب مشروطه ایران بارها اعالم کردهایم که هيچ حقی را براي
هيچکس کمتر و بيشتر از اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست آن در «حقوق افراد متعلق
به اقليتهاي قومی و مذهبی» نمیشناسيم .طرح مشخص ما در این موارد در قطعنامه کنگره پنجم
حزب که پيوست منشور حزب شده آمده است و من در زیر میآورم.
مردم ایران بهموجب همان اسـناد میباید امور محلی را با ارگانهاي انتخابی خود اداره کنند .در ایران

پيکار با رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران

255

استانها میباید کمابيش بر خطوط تاریخی و با در نظر گرفتن تمایل مردم هر منطقه تعيين شوند و
بهموجب همان اصول داراي حکومتهاي محلی باشند و در مجلس سنا نمایندگانی به تعداد برابر،
صرفنظر از جمعيت خود داشته باشند .هر ایرانی میباید حق سکونت در هر جاي ایران داشته باشد
زیرا ایران ملک مشاع همه ایرانيان است؛ و هر کس باید بتواند به هر زبان بخواهد سخن بگوید و
آموزش ببيند و انتشار دهد .اقوام ایران بهترین پلهاي ارتباطی ما با کشورهاي همسایهاند و تنوع
فرهنگی ایران براي ما یک دارائی اضافی است.
 به یان ـ شعار فدراليزم امروز به خواست بسياري از احزاب غيرفارس تبدیلشده .به نظر
شما افکار عمومی ایران و مشخصاً سياستمداران مرکزگرایی همچون جنابعالی این
خواست را چگونه ارزیابی مینمایيد؟
همایون ـ من حزبی که صفت فارس داشته باشد نمیشناسم و هيچ حزب و سازمانی نيست که خود را
فارس بنامد .در بقيه سازمانهاي سياسی ما افرادي از مناطق گوناگون ایران عضویت دارند .همانگونه
که اشاره فرمودید من مرکزگرا هستم و نه تمرکزگرا .مرکزیت برخالف تمرکز هيچ منافاتی نه با
دمکراسی دارد ،نه حقوق مدنی و فرهنگی هيچکس .به نظر من وجود یک مرکز با قدرت براي ایران
حياتی است .هيچ راه دیگري براي بازسازي سریع همه مناطق ایران و رساندن این ملت بهپاي
پيشرفتهترین کشورها نيست .ما باید بتوانيم همه امکانات این کشور را رويهم بریزیم و در خدمت
همه مردم بگذاریم؛ و میباید تا مدتها از مناطق ثروتمند بگيریم و به محرومتران بدهيم .درباره افکار
عمومی ایران نمیتوانم اظهارنظر کنم ولی پيشينه ایران نشان داده است که استقالل و یکپارچگی
(تماميت ارضی) ایران باالترین ارزشها براي ملت ماست.
 به یان ـ نقش حکومتهاي مرکزي را در سرکوب کردها چگونه ارزیابی میکنيد؟
همایون ـ در زندگی خود من آنچه از آن به نام سرکوبی یاد میکنيد از داستان جمهوري مهاباد آغاز
شد که در کنار حکومت فرقه دمکرات در آذربایجان طرحی براي تجزیه ایران ،و پيشروي شوروي در
سرزمين ملی ما بود .پس از آن در دهههاي چهل و پنجاه (شصت و هفتاد ميالدي) درگيري حکومت
مرکزي با نيروهایی در کردستان ،سراسر در متن جنگ غيررسمی با عراق بود .حکومتهاي ایران و
عراق هر کدام متحدان کرد خود را در سرزمين دیگري داشتند و ایران البته دست باالتر را یافت .در
قرارداد الجزیره دو طرف از تقویت متحدان کرد خود دست برداشتند و حکومت ایران کردان متحد خود
را به ایران دعوت کرد و در کرمانشاه براي آنها شهرکی ساختند و مال مصطفی بارزانی که در گذشته
با حکومت ایران در جنگ بود و پس از شکست به شوروي پناه برده بود از ایران به امریکا رفت.
متأسفانه بسياري کردهاي متحد ایران به دست عراقیها از ميان رفتند .ولی رهبران کرد بارها بهاي
سنگين اشتباه همکاري با نيروهاي بيگانه را پرداختهاند.
تاریخ ما با خون نوشـتهشده است ،در کردستان نيز مانند جاهاي دیگر .اصرار من به اینکه هيچکدام ما
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دنبال خواستهاي حداکثر خود نباشيم و به راهحلهایی فکر کنيم که بيشترین خوشبختی را براي
بيشترین ایرانيان بياورد ،از همين نگاه به تاریخ برمیخيزد .هشدارهاي من به سازمانهاي قومی از
دشمنی نيست .من یک ناسيوناليست ایرانی هستم و مردم ایران برایم همان اندازه اهميت دارند که
سرزمين ایران .اینها دارائیهاي ما هستند و باید نگهداري شوند.
 به یان ـ میخواستم مشخصاً نظر شما را در مورد مبارزات مردم کردستان جویا شوم و
آیا این مبارزات توانسته افکار عمومی مردم ایران و دیدگاه سياستمداران مرکزگرا را
بهسوي پذیرش حداالقل خواستهاي مردم کرد در مرکز تغيير دهد؟
همایون ـ یک نگاه به قطعنامهاي که پيوست منشور حزب مشروطه ایران است نشان میدهد که
کسانی مانند من چه اندازه تغيير کردهاند و مبارزات کردان چه اندازه تأثير داشته است .اما موضوع
خواستهاي حداقل نيست .ما خواستهاي حداکثر (بيشترینه )،حداقل (کمترینه )،و بهينه داریم.
خواستهاي بهينه که من براي هر گروه سياسی ایران خواستار آن هستم در رابطه با خواستهاي
دیگران تعریف میشود .منظورم رسيدن به راهحلهایی است که براي همه سودمند باشد و این البته
مستلزم گذشت از سوي همگان است .من بسيار به رسيدن به چنان راهحلهایی خوشبين هستم.
تجربههاي تلخ گذشته به ما کمک خواهد کرد.
 به یان ـ برنامهها و سياستهاي حکومت پادشاهی پيشين در قبال کردها چگونه
ارزیابی مینمایيد؟
همایون ـ پادشاهی پهلوي دو محور داشت :ترقیخواهی و ناسيوناليسم .در آن دوره بود که براي
نخستينبار به ایران پيش از اسالم توجه شایسته آن شد و این به معنی شناخت سهم حياتی مادها،
آذربایجانيان و کردان ،بهعنوان نخستين سازندگان ایران بود .حکومت پهلوي هيچ مشکلی بهویژه با
صاحبان اصلی ایران نمیداشت .کسی به اینکه یک ایرانی از کدام تکه ایران است توجهی نمیکرد.
حتی محدودیتهاي قانون اساسی در مورد غيرشيعيان اندکاندک نادیده گرفته میشد .اگر براي اهل
هر زبان مدارس مخصوص آنها را نساختند یا زبانهاي محلی را درس نمیدادند صرفنظر از هر
مالحظه دیگر به این علت بود که اصالً امکان نمیداشت .آموزش همگانی در کشوري با نود در صد و
بيشتر بیسواد و شش هزار دانشآموز در آغاز پادشاهی رضاشاه ،از صفر شروع شد .پس از آن نيز به
آموزش و پرورش اولویت ندادند و آن وزارت هميشه با مشکل مالی روبرو بود.
کردستان منطقه فقيري است و از خودش چيز زیادي جز مردمان بااستعداد ندارد .در سالهاي دهه
پنجاه برنامه توسعه صنعتی در کردستان با جدیت دنبال گرفته شد .ولی ساختار ایلياتی کردها وزنهاي
بهپاي منطقه است و مانند بيشتر مردمان ایران نياز به باززائی فرهنگی دارند .کارهایی که در زمينه
توسعه اجتماعی در دست اجرا بود به انقالب برخورد و تحریکاتی که از شوروي و عراق میشد
نگذاشـت کردسـتان آنقدر که میتوانسـت پيش برود .با همه اینها کردها نيز مانند ایرانيان دیگر نه

پيکار با رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران

257

پيش و نه پس از آن دوران هرگز به چنان سطح زندگی و پيشرفت نرسيدند.
 به یان ـ به نظر شما کردها در ایران باید کدام کارزار مبارزاتی را برگزینند تا به
خواستهاشان برسند؟
همایون ـ نخست میباید خواستهایشان را با در نظر گرفتن واقعيات و موازنه نيروها تعریف کنند و
هزینههاي احتمالی را در نظر آورند و خودشان را در تاریکی پرتاب نکنند .خواستهایی که
سازمانهاي کرد را رویاروي جریان اصلی سياست ایران قرار دهد آنها را بهجایی نخواهد رساند.
عناصري در گرایش چپ که سازمانهاي قومی را در ادامه روش کنونیشان تشویق میکنند خودشان
نيز پایگاهی ندارند .مبارزه در چهارچوب ایران و در کنار نيروهاي دمکرات و ليبرال بر پایه اعالميه
جهانی حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست آن بهمراتب آینده روشنتري دارد تا سياستهایی که تا کنون
جز به کشتن دادن سران حزب دمکرات کردستان ایران و دور افتادن از بيشتر نيروهاي سياسی
نتيجهاي نداشته است.
ما چون از خودمان شروع کردهایم میتوانيم به دوستان کُرد توصيه کنيم که بجاي انداختن مسئوليت
به گردن اینوآن اندکی به انتقاد از خود بپردازند تا از اشتباهات گذشته پرهيز شود .اصرار آنها بر
پسوپيش کردن واقعيات تاریخی ،تغيير دادن معانی واژهها و اصطالحات شناختهشده ،و بهرهبرداري
سياسی از ناآگاهی افراد کمکی به مبارزه براي رهایی و بازسازي ایران نمیکند .بيش از هر چيز بهتر
است احساس ژرفدوستی ایرانيان دیگر به کردها را دستکم نگيرند .در جهان هيچکس را نمیتوان
یافت که از ناسيوناليستهاي ایرانی کردها و آذربایجانیها را بيشتر دوست داشته باشد .این احساس
مال امروز نيست .مردان پارسی و مادي تراشيده شده بر دیوار پلکان تخت جمشيد دست در دست و
بر شانه یکدیگر گرم گفتگویی جاودانیاند.
سامانه کردي به یان
ژانویه 2009

فدرالیسم نواختن سُرناست از سر گشادش
 فروزنده ـ آقاي همایون ،شما حاصل عمر خودتان را چگونه ارزیابی میکنيد؟  80سال
براي یک مرد سياسی که هنوز فعال است ،زمان کمی نيست.
همایون ـ گفت :خام بُدم پخته شدم ولی هنوز نسوختم .و این وصف حال است .عمده آن هنوز
نسوختن است پخته شدن ادعاست .حال باید دید درست است یا غلط .حاصل این است که اساساً یک
زندگی از آغاز عمومی توانست عمومی بماند و یک مقدار کارهایی ازش برآمد و حاال هنوز خوشبختانه
فرصتی دارد که آنچه در این  80ساله موفق نشده است نزدیکتر بکند و در این مراحل پایانی به
نظرم خيلی میتواند راضی باشد از آنچه که کشور دارد بهطرف آن حرکت میکند .چون به هر حال
مسئله زندگی شخصی و زندگی عمومی و ملی هميشه یکی بوده و درهمآميخته بوده .این را که
میگویم ،از سالهاي نوجوانی و خيلی خيلی سالهاي نوجوانی یعنی 13ـ 14سالگی .و این آميختگی
و یا بهتر بگویم اندرکنش زندگی خصوصی و زندگی عمومی شاید مهمترین ویژگی زندگی من بوده
است و لحظهاي هم ترک و قطع نشده .و اگر رضایتی امروز از زندگیام دارم به هر دو برمیگردد .هم
آنچه که در زندگی خودم به آن رسيدم و هم آنچه که براي ملت شده است و من هم سهمی در آن
داشتهام .این است که حال میتوانم با خوشبينی بگویم که آنچه که گذشته است ،رويهمرفته بد
نبوده.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،همه هنرمندان بزرگ و به هر حال همه شخصيتهاي بزرگ
که در چشم و گوش مردم هستند و مردم با آنها آشنا هستند ،بهویژه سياستمداران،
عليرغم اینکه در جمعهاي بزرگ هستند آدمهایی هستند در بسياري از مواقع تنها و
بیکس .تنهاي تنها .فکر نمیکنم که شما هم از این قاعده کلی مستثنی باشيد .شما با
تنهاییتان چه میکنيد؟
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همایون ـ تنهایی چيز خيلی خوبی است .در زندگی خصوصی تنهایی به آدم فرصت اندیشيدن و
مطالعه میدهد .این است که فرصت خوبی است و ما کمتر داریم .زندگی اجازه نمیدهد .در زندگی
سياسی به نظرم اصالً تشخص است و برجستگی است .تنهایی یعنی چه؟ یعنی شما تابع بازار نيستيد.
نيرويهاي بيرون از خودتان هدایتتان نمیکند .راه خودتان را خودتان انتخاب میکنيد .و در نتيجه،
سخنتان مؤثرتر است و با خودتان هم آسودهترید .اگر من با این همه مشکالتی که شما برشمردید و
درست است و گوشهاي از مشکالت است ،بخصوص در فضاي دشمنانه این بيست سال گذشته ــ
حال نسبتاً خيلی بهتر شده و قبل از آن براي کسی قابل تصور نيست که من در چه فضاي دشمنانهاي
زندگی کردهام .یعنی هيچکس طرفدار نبود ،حاال یک عدهاي هستند 30 .سال پيش هيچکس طرفدار
من نبود و هيچکس مرا دوست نداشت تقریباً ــ این خيلی مزیت بزرگی خواهد بود براي انسان که
بتواند در چنين فضایی راحت زندگی کند .فقط تنهایی و احساس آسودگی با تنهایی این توانایی را به
انسان میدهد که به دشمنیها اصالً توجه نکند ،بيرون چه خبر است اصالً برایش مهم نباشد ،و
کارش را دنبال بکند .من توصيه میکنم که هر کسی وارد این وادي میشود ،به تنها بودن گاهی خو
بکند .الزم است براي انسان که گاهی تنها باشد .و من خيلی خوشحالم که تنها هستم .ولی خب،
یواشیواش دیگر تنها نيستم .حاال غير از آن طيف رو به کاهش سلطنتطلب ــ نه مشروطهخواهها،
آنها ميانهشان با من خوب است ــ ولی آن سلطنتطلبها و سنتیها که در عوالم  30سال پيش
ماندهاند با من دشمناند .منتها توصيه من به این دوستان این است که کمی بخوانند و بياندیشند .حاال
دشمنیشان با من سر جایش .ولی به فکر خودشان باشند.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،از شخصيتهاي معاصر تاریخ ایران که خدمات بسيار عظيم
به ایران کرد رضاشاه فقيد است .رضاشاه کسی است که وحدت ملی ایران مدیون
تالشهاي اوست و خدمات اساسی و زیربنایی براي ایران کرد .ولی در نهایت شکست
خورد و ناموفق بود .شما دالیل شکست او را چگونه ارزیابی میکنيد؟
همایون ـ مسلماً رضاشاه محدودیتهاي بزرگ داشت .رضاشاه یک سلطان مستبد شرقی بود و سنتی
و یک انسان سنتی بود که باید گفت ،بهطور معجزهآسایی خودش را از آن قالب سعی میکرد بيرون
بياورد و در جامعه یک دیکتاتور مدرن روشنراي و اصالحگر ـ چنانکه ما از قرن  17در اروپا شاهد آن
بودیم ـ در بياورد و موفق هم شد .منتها آن بقایاي روحيه استبداد شرقیاش در اقداماتش بهطور مثال
در گرفتن اموال مردم و انباشتن یک ثروت شخصی فوقالعاده قابلمالحظه براي آن دوران یا
خودکامگی بيش از اندازهاش که براي همه افراد باارزشی که با او شروع کرده بودند براي ساختن
ایران و از پيرامونش پراکند ،بعضیها را کشت ،بعضیها را به کشتن داد ،بعضیها را خانهنشين کرد،
اینها عواملی بود که به ناکامیاش کمک کرد ولی شکستاش مسلماً مربوط به عوامل خارجی بود.
اگر جنگ جهانی دوم روي نداده بود ،اگر سياست خارجی رضاشاه عاقالنهتر میبود ،رضاشاه روي
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تخت سلطنت میمُرد و ایران خيلی خيلی وضع بهتري پيدا میکرد .اگر من تکيه بر عامل خارجی
کردم ،براي این است که مستقيماً سهم داشت در شکست رضاشاه .ناکامی رضاشاه در اینکه
طرحهایش را عملی بکند بحث دیگري است .شکستاش صرفاً دالیل خارجی داشت.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،حال ما دوست داشته باشيم یا نداشته باشيم ،انقالب سال
 1357در ایران اتفاق افتاد .آیا به نظر شما نمیشد از این انقالب اجتناب کرد؟ آیا ایران
واقعاً در یک موقعيت انقالبی قرار داشت؟
همایون ـ ایران در موقعيت انقالبی بود .تردیدي نيست .من این را از لنين گرفتم ـ موقعيت انقالبی ـ
که با انقالب خيلی فرق دارد .موقعيت انقالبی به تعریف لنين این است که مردم نمیخواهند و
حکومت نمیتواند .یعنی نه حکومت میتواند آنچه که مردم میخواهند به آنها بدهد و نه اسباب این
را دارد که خودش را نگه دارد و در خطر است .خب ،اگر نتواند خودش را نگه دارد به انقالب میانجامد
و اگر بتواند خودش را نگه دارد ،سرکوب است و ادامه بحران است و ادامه رکود.
ایران دچار این موقعيت انقالبی بود .براي اینکه حقيقتاً ـ خب ،خودم در جریان بودم ـ یک احساس
رنجوري عمومی به قول فرانسويها  ،Malaiseسرتاسر جامعه را گرفته بود .یعنی ما در الیههاي
بسيار باال و موفق جامعه این احساس رنجوري را میدیدیم .این حالت دلزدگی ،نااميدي از وضع،
نارضایی .این حرف کليشهاي را شنيدهاید که :صبح همه سرمایهدار بودند و تکنوکرات ،شب همه
کمونيست بودند و سوسياليست خب ،این مبالغه است ،ولی حقيقتاً همان فرمانروایان و طبقه
بهاصطالح مرفه کشور هم بسيار بسيار ناراضی بود از اوضاع .و شاه هم به پایانش رسيده بود .یعنی
قادر به هيچ کار تازه و هيچ ابتکاري و به هيچ کار درستی دیگر در این اواخر نبود .بيماري ،خستگی،
ادامه طوالنی قدرت مطلق که فساد مطلق و تباهی مطلق هم میآورد ،اینها به هر حال ایران را در
موقعيت انقالبی قرار داده بود .به همين دليل هم ،چون اراده مقاومت هم در او از بين رفته بود
بهسرعت سرنگون شد .اصالً الزم نبود این اتفاق بيفتد.
 فروزنده ـ بعد از سال  1332تا  ،1342یک دوره از حکمرانی پادشاه فقيد ایران است و
از  1342تا  1357دوره دیگري .ولی این هر دو دوره داراي یک فصل مشترک است.
در هر دو دوره روشنفکران ایران روز بروز از شاه دورتر شدند .و حتی به اقدامات
اصالحطلبانه او در سالهاي  42 ،41 ،1340و بعد از آن پاسخ مثبت ندادند .چه اتفاقی
در ایرانِ آن دوران افتاد و چرا این جداسري کماکان ادامه پيدا کرد و نهایتاً منجر به
انقالب ایران شد؟
همایون ـ اوایل شاه بههيچوجه درصدد بيگانه کردن روشنفکران نبود .در سال  1341ـ البته کار
اصالحات ارضی از سال  1340شروع شد ـ بعد از اصالحات ارضی و بخصوص بعد از آن برنامه شش
مادهاي بهمن  ،1341شاه انتظار داشت که روشنفکران ایران بپيوندند به این حرکت اصالحی .ما هم
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انتظار داشتيم .هر ایرانیِ معمولی انتظار داشت .این اصالحات آن چيزي بود که ما میخواستيم .و من
سالهاي طوالنی طرفدار اصالحات ارضی بودم .سپاه دانش ،حق رأي زنان ،سهيم شدن کارگران در
سود کارخانهها و ...اینها چيزهایی نبودند که بشود با آنها مخالفت کرد .ولی شما نگاه کنيد ،غير از
اینکه در همان موقع هيچکس از این گروههاي روشنفکري نه پشتيبانی کرد و نه از حمله کوتاه آمد،
چهار ماه بعد از بهمن  1341که رفراندوم شد ،شورش خمينی مورد پشتيبانی دانشگاه ،روشنفکران و
چپیها مصدقیها قرار گرفت.
محمدرضاشاه در آن لحظه تاریخی به نظر من تکانی خورد که دیگر از آن به خود نيامد .و آن تکانی
بود که هر احترام و اعتقادي را بين نيروهاي روشنفکران ایران از دست داد .در سال 1339-40
محمدرضاشاه بارها سعی کرد که قدرت را بدهد به این گروهها و نپذیرفتند و زیرِ بار نرفتند .دیگر
نمیخواست و رسيده بود به بنبست .آن اسناد النه جاسوسی آمریکا را اگر مالحظه بکنيد ،در آن دوره
میبينيد که با چه کسانی تماس میگرفتند که بيایيد در دولت و کارها را در دست بگيرید .ولی این
واکنش نيروهاي بهاصطالح مترقی جامعه در مقابل ،یک برنامه اصالحی که جاي چونوچرا نداشت،
شاه را بهکلی از آنها بيگانه کرد .و این روي آوردن به مذهب و با ورق مذهب بازي کردن ،از روز
اولی که محمدرضا شاه به پادشاهی رسيد در کار بود .و این را تحقيقات دکترميالنی نشان داده است.
اول کاري که محمدرضاشاه میکند فراخواندن ـ با فرستادن هيئت بلندپایه به نجف ـ آیتاهلل قمی
است به ایران .این دیگر از عجایب روزگار است ،سر ریدر بوالرد دشمن ایران که مشهور است که
انگليسیها آخوندها را تقویت میکنند و ...میرود پيش شاه و میگوید که پدر شما بهزحمت او را از
ایران بيرون کرد ،چرا او را دوباره میآورید ،شاه میگوید ما براي مقابله به کمونيسم به اسالم احتياج
داریم .مقابله با کمونيسم یعنی چه؟ یعنی کمونيسم با سربازان روسی به ایران آمد و یک عنصر اساسی
در سياست ایران شد تا انقالب اسالمی .بيم از کمونيستها از یکطرف ،و قدرت کمونيستها از
طرف دیگر ،بهکلی سياست ایران را وارونه کرد ،واژگون کرد و یک اثر بینظير و ویرانکنندهاي بر
تاریخ ایران گذاشت .سهم بسيار سنگينی دارند نيروهاي چپ ایرانی و طرفداران شوروي.
 فروزنده ـ ولی این نيروها در دهه  1340صاحب قدرت چندانی در ایران نيستند.
همایون ـ حزب توده یک قدرت تشکيالتی داشت که تابع شرایط زمان بود و گاهی سرکوب میشد و
گاهی آزاد .از سال  1332به بعد سرکوب شد .ولی یک برتري فکري و یک هژمونی داشت .برتري
فکري حزب توده و گرایشهاي چپ افراطی هرگز از بين نرفت تا انقالب اسالمی و تا دهه پس از
انقالب اسالمی .در ایران این گرایش ،گرایش مسلط بود .گرایش مذهبی به کمک بیدریغ حکومت و
البته با استفاده از امکانات جامعه مانند بازار و ...توانست سرانجام در مقابلش بایستد .ولی تا گرایش
مذهبی دست باال را پيدا نکرد شما فقط میتوانيد از گرایش چپ در ایران سخن بگویيد .چون من
خودم در جبهه مخالف بودم ،من انزواي خودم را حس میکردم .ما منزوي بودیم ،در مرکز قدرت هم
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بودیم ولی منزوي بودیم .براي اینکه آن گرایش چپ جامعه روشنفکري را گرفته بود .یک اعتبار
کاذبی گرفته بودند به نام حزب هوادار زحمتکشان مبتنی بر فلسفه علمی و ...که امروز به آن
میخندیم ،ولی آنوقت حرفهاي مقدسی بود.
تمام نگاه من در همين کتاب صدسال کشاکش با تجدد این است که ما هميشه باید در هر موقعيت
مسئوليت دو طرف را در ساختن همدیگر بشناسيم .دو طرف مقابل همدیگر را میسازند و رويهم اثر
میکنند .شاه آنها را تقویت کرد ،آنها هم شاه را تقویت کردند .آنها شاه را بيشتر مستبد کردند و
شاه آنها را بيشتر بهسوي افراط راند .این هميشه اتفاق میافتد و این دیالکتيک اجتماع و تاریخ است.
نمیشود گفت که محمدرضاشاه مسئول این وضع بود .مسلماً یکی از دو طرف بود .سرتاسر فضاي
سياسی آن زمان اینگونه بود.
من موافق توطئه خارجی و ...نيستم ولی باید اذعان کنم که در  200سال گذشته ،از آغاز قرن نوزدهم
تا اواخر قرن بيستم ،حقيقتاً عامل خارجی عامل تعيينکنندهاي بوده است در سرنوشت ملی ما .و جلوي
تحول طبيعی این جامعه را گرفته است .خوشبختانه آمریکاییها شوروي را از ميان بردند و روسيه آمد
بهجاي آن و روسيه هم هرگز آن قدرت را پيدا نخواهد کرد و در ضمن اینکه همسایه ما هم دیگر
نيست و ما از این لعنت همسایگی با روسيه رها شدیم .انگليس هم از دهه  50از صحنه جهانی رفت.
 فروزنده ـ شما روي نقش روشنفکران تکيه بسيار زیادي میکنيد .ضخامت حضور
روشنفکران ایران در جامعه ایران از ضخامت پوست سيب بيشتر نيست .اغلب مردم
عادي با اقدامات شاه موافق بودند در مقابل مخالفتهاي روشنفکران .ولی ما به سال
 1357میرسيم .جایی که این انقالب اتفاق افتاد .من فکر نمیکنم که انقالب ایران
فقط ناشی از اختالف بين شاه و روشنفکران بود .اصوالً ماهيت انقالبی نداشت .انقالب
ایران در سال  1357در آغاز یک حرکت رفرميستی بود که طبقه متوسط که همهچيز
را داشت حاال به دنبال یک سري آزاديهاي سياسی آمده بود .شما چطور فکر
میکنيد؟
همایون ـ روستایيان ایران ،وقتی زمينها بينشان تقسيم شد بسيار خوشحال بودند ،خيلی استقبال
کردند و خيلی هم طرفدار پادشاه بودند .ولی روستایيان ،ـ غير از آنهایی که رفتند پولهایشان را در
زیارت صرف کردند ـ به شمار روزافزون سرازیر شدند به شهرها .مثل همه کشورها .این تصور که
اصالحات ارضی سبب شد که مهاجرت از روستاها به شهرها زیاد بشود ،بیمعنی است .جاهایی هم که
اصالحات ارضی نشده است در دنيا ،همين اتفاقها افتاده است .نرخ مهاجرت از روستا به شهر ،در آن
سالها یک درصد بود که در مقابل بسياري جاها قابلمقایسه نيست.
نکته عمده این است که این روستائيان رفتند به شهرها و این روستائيان با ذهنيت اسالمی بسيار
عقبماندهشان رفتند به شهرها و اینها محلهاي زاغهنشين و آلونکنشين را تشکيل دادند که ميدان
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بسيار مناسبی است براي فعاليتهاي مذهبی .و عقبماندهترین صورتهاي فعاليتهاي مذهبی .در
نتيجه ،آنچه را که شاه به روستائيان داده بود در واقع از نظر جلب نظر آنها بیاثر شد .در روستاها
چندان کسی نماند و موقعی که در ایران انقالب اسالمی روي داد ،جمعيت شهرها و روستاها در حدود
 50-50بود .و روستائيان هميشه از صحنه ملی ایران بيرون بودند .توده شهري بود که رویش کار
میشد .این توده عقبمانده شهري را آخوندها بسيج کردند .آخوندها در پایان پادشاهی محمدرضاشاه
 55هزار مسجد در اختيار داشتند ـ باز این را از قول دکترميالنی میگویم ـ اینها از آغاز پادشاهی
محمدرضاشاه  200مسجد داشتند که بعدها به رقم  55هزار مسجد رسيدند .یعنی در طول  37سال ،از
 200رسيد به  55هزارتا .و این مسجدها پر بودند و مثل امروز نبود که مردم فرار کنند از مسجد .و این
آخوندها از همه طرف تغذیه میشدند .ـ دولت ،بازار ـ در نتيجه اصالحات محمدرضاشاه از یکجهت
به زیانش تمام شد .از لحاظ پشتيبانی مردم .پشتيبانی توده مردم را متوجه مراجع مذهبی کرد .زنان
حق رأي گرفتند .یک نفرشان شاید با حقشناسی به این اقدام ننگریست 1 .ـ به خاطر اینکه دادهشده
بود ،مسلم گرفته شد .خب ،آنها هم گرفتند .مجبور بود و این «جبر زمانه» بود و هنوز هم میگویند.
 2ـ استدالل این بود که وقتی مردها آزادي رأي ندارند ،خب ،زنها هم نداشته باشند .متوجه نبودند
که یکقدم بسيار بزرگی بههرحال برداشتهشده.
بهسادگی میشد تمام این اقدامات اصالحی را نفی کرد یا ندیده گرفت .و همين کار را هم کردند .در
انقالب  57شعارهاي دیگري کارگر بود .شعار «استقالل» بله 55 ،هزار مستشار آمریکایی در ایران بود
و مردم ایران هم خيلی حساسيت دارند به این موضوع« .آزادي» ،خب آزادي مسلماً نبود .ولی حکومت
اسالمی که بعداً شد جمهوري اسالمی ـ چون اولين شعار موج انقالبی ،استقالل ،آزادي ،حکومت
اسالمی بود در عيد فطر  1357و این را فراموش میکنند دوستان براي اینکه به زیانشان است ولی
واقعيت وحشتناک همين است که این حرکت انقالبی با همين نام اسالم شروع شد .آخوندها جلو و
بقيه پشتشان نماز میخواندند .اینهایی که میگویم براي محکوم کردن روشنفکران نيست .ما باید
دست از سر این روشنفکران برداریم .یک اتفاقی افتاده است و سی سال بهشان حمله میکنند .مسئله
ایران فقط روشنفکرانش نبودند و نيستند .روشنفکران بخشی از این جامعه بودند ،تابع جامعه ایران
بودند و حکومت بسيار سهم بزرگتري داشت .توده مردم هم بسيار نقش اساسی داشت براي اینکه
روشنفکران نمیخواستند از توده مردم جدا بشوند .این تأکيدي که این روشنفکران و گاهی آتئيست
روي مذهب میکردند از مالحظه توده بود.
 فروزنده ـ شما روي مساجد دوران رضاشاه و محمدرضاشاه تأکيد میکنيد .آیا به ارقامی
که در اختيارتان هست کامالً مطمئن هستيد؟ و درباره حمایت تودههاي مردم ،من فکر
نمیکنم که در همه دورهها مردم با این دو پادشاه مخالف بودند .تودههاي مردم در
دورههایی از حاکميت رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوي ،با آنها همراه بودند.
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همایون ـ بيشتر از  55هزار مسجد بود .من خودم وقتی وارد دولت شدم ،در اولين جلسه هيئت دولت
مطرح بود که چه خبر است ،چرا آنقدر مسجد درست میشود؟ عالوه بر آن ،امامزاده ،تکيهها ،مدارس
مذهبی شدید و ...همه اینها بودند.
اما در مورد روستاها و پشتيبانیشان از پادشاهان پهلوي ،مردم مراحل گوناگونی را طی کردند.
یکوقتی طرفدار بودند دو ماه بعدش مخالف بودند .مردم این خاصيت را دارند .بسته به اوضاع و
احوال .در زمانهاي بسياري محمدرضاشاه از محبوبترین پادشاهان تاریخ ایران بود .رضاشاه هم
همينطور .در یک مواقعی از منفورترین پادشاهان شد .این بستگی دارد به اوضاع و احوال و
سياستهاي خود حکومت.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،در دوران حاکميت والیتفقيه با پدیده بسيار جالبی مواجه
هستيم در رابطه با زنان ایران .زنان ایران بيشتر در عرصه اجتماعی حضور دارند ،زیباتر
شدهاند ،فعالتر شدهاند ،جسورتر و مستقلتر شدهاند و همه اینها در پرتو حاکميت
جمهوري اسالمی که مخالف آزادي زن است ،اتفاق میافتد .شما این را چگونه توجيه
و تفسير میکنيد؟
همایون ـ حال به خودمان اجازه بدهيم کمی از ملت خودمان کمپلیمان بکنيم .باید برگردم به پگاه
تاریخ ایران و سهم زنان در جامعه و در حکومت .ما میبينيم که خيلی خيلی پيش از اینها زن ایرانی
جایگاه خيلی باالیی داشته است ،در حدود مرد در جاهایی ،از احترام زیاد برخوردار بوده و حقوق زیادي
داشته و با زنان بسياري در جاهاي دیگر در زمان باستان تفاوت داشته .این مسلماً در وجدان ما و در
نياگاه ما جایی داشته است و دارد .اسالم مقام زن ایرانی را پایين آورد و در این شکی نيست .زن
ایرانی پيش از اسالم ،جایگاه بلندي داشت و تا پادشاهی میتوانست برسد .اسالم زن را برگرداند به
خانه و زیر چادر در هر جا توانستند ولی این جامعه هميشه یادش بود که هميشه اینطور نيست و
نبوده .بعد هم توده اصلی زنها هميشه در روستاها زندگی میکرده تا این اواخر تا اواسط سده بيستم.
و در روستاها زنان جاي باالتري دارند .در توليد باالتر از مردها هستند و روباز هم هستند و چادر وجود
ندارد .اینها همه براي زیرسازي بحث به نظرم الزم است .ولی نکته بسيار بسيار مهم این است که
زن ایرانی بيشترین عبرت را از این انقالب گرفت .براي اینکه زنان ایران از پيشگامان این انقالب
بودند .و زنان ایران پشتپا را به بزرگترین پيشرفتهاي سياسی و اجتماعیاي رسيده بودند که در
 300سال اخير سابقه نداشت زدند .و داوطلبانه و با افتخار رفتند چادر سر کردند و رفتند زیر دامن
آخوند و آخوند و آخوندزدگی را پرستيدند .آنها زودتر از همه به خود آمدند .تصادفی نيست که در
اردیبهشت  1358اولين تظاهرات بر ضد جمهوري اسالمی را زنان سازمان میدهند .براي اینکه
ناگهان دیدند که چه کالهی بر سرشان رفته است و چه صدمهاي به خودشان زدهاند .این به نظر من
مهمترین عامل در بيداري زنان ایران بوده است .بيش از همه ،پيش از روشنفکران و دانشجویان و
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پيش از هر گروه اجتماعی دیگر زنان متوجه شدند که چه اشتباهی کردند با این انقالب و درصدد
جبران برآمدند .ولی این تنها عامل نبود .یک عامل دیگري هم بود که آخوندها چادر را تحميل کردند
به زنان ولی در واقع به آنها پروانه ورود به فعاليتهاي اجتماعی را دادند .چون پيش از آن،
خانوادههاي سنتی و آن تودههاي روستایی که آمده بود به شهر ،اینها مخالفت میکردند با مدرسه
رفتن دخترانشان .دولت در سالهاي آخر شاه ،الیحهاي برد به مجلس و مجلس الیحهاي را تصویب
کرد که پدرانی که نمیگذارند دخترانشان به مدرسه بروند ،مجازات براي آنها برقرار میکرد .وضع
بدین گونه بود .وقتی روسري و چادر به زنان تحميل شد پدران سنتی دیگر مانعی ندیدند که
دخترانشان به مدرسه بروند .این سبب شد که امروز شصت درصد دانشجویان دختر هستند .براي
اینکه دخترها دیگر مانع شرعی و اجتماعی و خانوادگی براي ورود به فعاليتهاي اجتماعی ندارند.
این آزادي نویافته و بهاضافه عبرتی که از شرکتشان در انقالب اسالمی گرفتند و بهاضافه تحميلی
که این حکومت بر زنان میکند عواملی است که زن ایرانی را پيشرو حرکتهاي اجتماعی کرده است.
من با نظر شما کامالً موافقم ،زنان ایران نهتنها بهترین عناصر جامعه هستند ،بلکه نظير ندارند .شما در
ترکيه که یک کشور الئيک است میبينيد که زنان خيلی خيلی بيشتر سنتی هستند و عقبماندهتر.
 فروزنده ـ یکی از توجيهات جالب شما که نظر مرا جلب میکند این است که شما
میگویيد سقوط جمهوري اسالمی چاره درد ایران نيست بلکه باید رضایت بدهيم به
توسعه تدریجی دمکراسی در کشورمان .ممکن است این موضوع را کمی بازتر بکنيد
تا من و دیگران بهاشتباه نيفتيم؟
همایون ـ بله ،براي اینکه این تکيه صرف بر سرنگونی جمهوري اسالمی ما را از بقيه اسبابِ نهتنها
دمکراسی بلکه از زیستن در یک جامعه معمولی و یک جامعه نسبتاً خوب منصرف میکند .ما باید
بجاي اینکه صرفاً به برطرف کردن مانع بيندیشيم ـ و برداشتن جمهوري اسالمی صرفاً برطرف کردن
مانع است ـ به آنچه که پس از برطرف کردن مانع میخواهيم به آن برسيم بيندیشيم .نخست باید
ببينيم کجا میخواهيم برویم ،به چه میخواهيم برسيم بعد آنوقت آن مانع را برطرف کنيم .صرفاً
برطرف کردن مانع ،لزوماً ما را در وضع بهتري قرار نخواهد داد .این تجربه را مردم ایران در سال
 1357کردند .مانع را رژیم پادشاهی میدیدند و بعد دیدند که نه ،میشود اوضاع را بدتر کرد .حال من
فکر نمیکنم اوضاع ایران را بشود بدتر از جمهوري اسالمی کرد .خيلی مشکل است این کار ولی
امکان دارد .در نتيجه ،اگر هدف ما برقراري یک جامعه دمکراتيک در ایران باشد و یک نظام ليبرال
دمکراتيک باشد ،ما باید بفهميم یعنی چه .دمکراسی رأي دادن نيست ،دمکراسی حکومت اکثریت
نيست ،اینها وسایل و اسباب دمکراسی است .دمکراسی یعنی در عين مخالفت آماده سازش هم
بودن .آماده مصالحه و همرایی بودن .این از شگفتترین مفاهيم است براي ایرانی که میشود مخالف
بود ولی دشمن نبود .دوست بود و در جاهایی حتی به همراهی میتوان رسيد .و اینها الزمه
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دمکراسی است .ولی این حاصل نخواهد شد مگر اینکه ما مفهوم و فرایافت ليبراليسم را هم وارد
دمکراسی بکنيم .یعنی فرایافت حق فردِ انسانی .دمکراسی حق جامعه انسانی است در حکومت بر
خودش .ليبراليسم یا اندیشه ليبرال حق فرد انسانی است در همه زمينهها .حق برابر انسانی است که
ازشان نمیشود گرفت .این همان اندازه اهميت دارد که دمکراسی و رأي دادن به نماینده مجلس .ما
همهاش رفتيم روي رأي به نماینده مجلس .اینها فرع قضيه است .اصل قضيه آن فرد انسانی است.
آیا میشود حقوق یک فرد را هم ازش گرفت؟ با رأي اکثریت و اتفاق آراء؟ نه نمیشود .ما اگر این
مفهوم و حالت را درک بکنيم و احساس بکنيم ،آنوقت میتوانيم گام در راه دمکراسی بگذاریم .اول
حق دیگران را شناختن :دیگري عين من است .فقط در عقاید باهم فرق داریم ،خب ،تمام شد رفت .و
هيچ مزیتی بر او ندارم ،مگر اینکه رأي به اکثریت بياورم ،که آنهم موقت است.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،خيلی ساده براي من بگویيد که تا زمان تحقق دمکراسی در
ایران ما چقدر فاصله داریم و چقدر زمان الزم داریم؟
همایون ـ نمیدانم ،من اصالً زمانی براي خودم تعيين نکردهام.
 فروزنده ـ اینها دو کوشش در جهت مختلف است
همایون ـ نه نيست .سقوط رژیم چگونه حاصل میشود؟ این نکته مهمی است .ما اول فهميدیم که
چه میخواهيم و به کجا میخواهيم برسيم .حال میخواهيم این مانع را برطرف کنيم که اصلِ کار
است.
لشکرکشی خارجی را عدهاي رفتند دنبالش و نشد .بوش نتوانست و اوباما هم فعالً نمیخواهد ،بسيار
خوب .خوشبختانه فعالً منتفی است .قيام و انقالب هم اگر مردم ایران نخواهند ،این شعاري است که
 30سال در بيرون دادهاند و بيهوده .آنچه که در این  30سال در ایران اتفاق افتاده است خالف این
نظر را ثابت میکند .مردم در حالت یک انقالب دیگر الاقل فعالً نيستند .خب ،چطور میتوانيم این
کار را بکنيم؟ با متقاعد کردن مردم و گرواندن مردم به چيزي درست خالف جمهوري اسالمی .یعنی
همانطور که تغيير گفتمان  30سال پيش رژیم پادشاهی را که میگفتند پنجمين قدرت نظامی جهان
است ،با آنهمه اسباب و پول و درآمد 13 ،ميليارد دالر فقط در خزانه آمریکا به نام ایران بود ،شکست
داد ،حال غير از ضعف شاه و اشتباهات بیشمار ،تغيير گفتمان بود .مردم ایران ،حال بهاشتباه یا هر
چه ،رفتند به دنبال یک گفتمانی .مذهب سياسی .ما باید چيزي را درست خالف این گفتمان ارائه
بداریم و آنها آن را بپذیرند .و این اتفاق دارد میافتد .آنچه که کمک میکند به تغيير این گفتمان
رفتار خود ماست .اگر ما در فضاهاي بيرون ـ حال در ایران دارند بهطور بسيار اميدبخش این کار را
میکنند و خيلی هم وضعشان از ما بهتر است و اسباب سربلندي ما هم نيست ولی ما هم باید سهم
خودمان را داشته باشيم ـ بتوانيم سرمشقی باشيم در این مورد ،کمک میکنيم به آن فرایند .خالصه
منظور من این است که هم براي رسيدن به آن هدف نهایی ،و هم براي برطرف کردن جمهوري
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اسالمی ،الزم است که ما این فرهنگ دمکراسی را در خودمان پرورش بدهيم و آن را در ایران
گسترش بدهيم .و این کار در ایران دارد میشود.
 فروزنده ـ آقاي همایون شما معتقدید که توسعه ،نوآوري از شرایط رشد در ایران است.
این مطلب درست است ولی ما در مقابل در پناه حاکميت جمهوري اسالمی شاهد رشد
و توسعه خرافات و باورهاي نادرست هم هستيم .این تضاد و دوگانگی را چگونه باید
حل کرد؟ چگونه باید قدم به جلو گذاشت؟
همایون ـ خرافات را نمیشود فعالً جلویش را گرفت .براي اینکه عالوه بر تشویق حکومت و کمک
فوقالعادهاي که به گسترش خرافات میکند مردم به دليل بیبهرهگی از همهچيز ،محروميت و
گرفتاريهاي روزانه روي میآورند به خرافات .ولی بين خرافات و اعتقادات مذهبی ،بخصوص نقش
آخوند ،باید تفاوت گذاشت .مردم ایران با اینکه در طی این  30سال خرافیتر شدهاند ولی بستگیشان
به سلسلهمراتب پایگاه مذهبی خيلی کمتر شده است .نقش مذهب در تعيين روش سياسیشان بسيار
بسيار کمتر شده است و آن کمک میکند به ما .ما فعالً ناچاریم خرافات را تحمل بکنيم هر چند از
روشنگري نباید چشم بپوشيم و سعی بکنيم که مردم روشن بشوند که با این حرفها مشکالتشان
حل نخواهد شد .آن جزو مبارزه فرهنگی ماست .ولی آنچه که به ما کمک میکند این است که
خرافات فعالً مانع مبارزه ما با رژیم آخوندي نيست .بههيچوجه .مردم روي اعتقاداتی که به سفره و
حضرت عباس و ...دارند طرفدار این حکومت نيستند .یکوقتی بودند.
 فروزنده ـ آقاي همایون شرایط امروز ایران را چگونه میبينيد؟ آیا ایران بهسوي یک
انقالب میرود؟ یا نه ،توسعه تدریجی در ایران اتفاق خواهد افتاد.
همایون ـ اشکال این پرسش این است که شما برطرف شدن جمهوري اسالمی را صرفاً در یک
انقالب میبينيد .با توجه به تجربه  30ساله گذشته ،از دهه  80به اینطرف ،در پهنه کره زمين ،از
فيليپين تا آلمان شرقی و حتی اسپانيا و پرتغال ،معتقدند که نه ،تغييرات اساسی در رژیمها به
صورتهاي گوناگون ممکن است و جمهوري اسالمی هم الزم نيست فقط با یک انقالب سرنگون
بشود .واژههاي گوناگونی از قبيل فروپاشی ،ازهمپاشيدگی ،انفجار و از انفجار از درون وجود دارند و
همه اینها اتفاق میافتند .آنچه که باعث خوشوقتی و اميدواري ماست این است که نفس جمهوري
اسالمی از سخنی که براي مردم ایران دارد به شمار افتاده است .یعنی جمهوري اسالمی هيچ سخنی
براي هيچ گروه اجتماعی جز برخورداران ندارد .و براي ایران فاجعه بوده است .این را مردم ایران
میدانند .رژیمی که از این جهت مشروعيتاش را از دست بدهد ،یعنی سخنی براي گفتن نداشته
باشد ،نشان میدهد که نفساش به شمارش افتاده .منتظر آن ضربت نهایی است .این ضربت نهایی
به گونههاي مختلف وارد میشود و نه لزوماً با انقالب .چهبسا که جمهوري اسالمی فروبپاشد و از
داخل فروبریزد ،و زیر سنگينی خودش از بين برود و این احتمالش خيلی زیاد است .ولی ما وارد این
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جزئيات نمیتوانيم بشویم براي اینکه از حدود دانش کنونی ما بيرون است .شاید یکوقتی برسد و
بهروشنی آن را ببينيم ولی اآلن نيست .بله ،نفس جمهوري اسالمی به شماره افتاده است ،سالهایش
را میشود شمرد ،و آن آینده دراز دیگر در برابرش نيست .و هر تغييري در جمهوري اسالمی روي
بدهد این رژیم نخواهد بود .این رژیم به پایانش رسيده.
 فروزنده ـ یکی از نکاتی که در کتاب صدسال کشاکش با تجدد نظر مرا به خود جلب
کرد ،نکتهاي است که اشاره میکنيد به اینکه ایران باید اخالق سياسی تازهاي درش
رشد پيدا بکند .ممکن است ویژگیهاي این اخالق تازه سياسی را توضيح بدهيد؟
همایون ـ دمکراسی ليبرال .این عنوان کلیاش است .یعنی حکومت مردم در چهارچوب اعالميه
حقوق بشر .ولی اخالق تازه سياسی ناشی از یک فرایند پرورشی است در جامعه .جامعه ایرانی در
شرایط کنونی ،مرحله کودکیاش را طی میکند .حال  3-2هزار سال تاریخ بجاي خود .اما ما دوره
کودکیمان را طی میکنيم .دوره کودکی یعنی چه؟ دورهاي است که انسان فقط به خود و به سود
خود میاندیشد .بچهها را شما مالحظه بفرمایيد ،هيچچيز برایشان مطرح نيست ،فقط خودشان مهم
هستند .ما اکنون اینطوري هستيم .حاال من همه مردم را نمیگویم .بهطور کلی جامعه اآلن رفتارش
این است .هر کس در هر جا هست بیتوجه به دیگري و یا به آن مجموعه که نامش ایران است هر
کاري از دستش بربياید میکند .این دوره کودکی است .ما باید وارد بلوغ عاطفی بشویم .بلوغ عاطفی
یعنی توانایی شناخت حق دیگران و جایگاه دیگران .یعنی نگاه کردن به دور از منافع آنی و به دور از
نوکبينی بهاصطالح و این کار الزم است بشود و دارد هم میشود و احتياج به تالش همه ماها دارد.
من خيلی سعی میکنم که روي این موضوع تکيه بکنم .خيال نکنند مردم که دوتا مقاله نوشتند و دو
تا شعار دادند مسئله حل شد ،نه .باید خودشان حقيقتاً بفهمند که به سودشان است که به دیگري فکر
بکنند .این موضوع خيلی مهم است که به آن توجه بکنيم که اگر کاري به سود دیگران و عموم
اجتماع میکنيم ،این عاید خودمان میشود .این را عموماً ایرانیها نفهميدهاند .ولی مجبورند بفهمند.
انسان وقتی در اجتماع زندگی میکند نمیتواند با روحيه دزدان زندگی کند؛ هر کس دست در جيب
دیگري و هر کس سعی بکند از دیگري سوءاستفاده بکند .این نمیشود .باید تالش بکنيم این اخالق
را عوض بکنيم .چون بقاي یک جامعه بستگی به آن دارد.
 فروزنده ـ پاسخ شما مرا به طرح یک پرسش تازه میرساند .آیا دمکراسی در جهان
امروز بيمار نيست؟ من سخت عالیم بيماري را در دمکراسیهاي جهان میبينيم.
همایون ـ بيمار نيست ،کامل نيست .کامل هم نخواهد شد .دمکراسی در مقایسه با بقيه بهترین نظام
حکومتی جهان است .باید یک سيستم حکومتی بهوجود آورد که کار بکند .یعنی چهکار بکند؟ یعنی
نيازهایی که در توانایی آن جامعه است را برآورد و بهترین استفاده را از امکانات جامعه بکند و هر روز
دچار بحران و آشوب نشود .یک جامعه معمولی که بهترینش را در کشورهاي دمکراسی غربی
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میبينيم .براي اینکه دمکراسی کار بکند ،آن مقدماتی که عرض کردم الزم است .یعنی یک طبقه
سياسی که آگاه باشد به معناي واقعی دمکراسی و آن را عمل بکند .که ما خوشبختانه در ایران داریم
میبينيم و در بيرون ایران هم داریم میبينيم و سرنوشت اجتنابناپذیر ماست .من معتقدم که جامعه
ایرانی بيش از خيلی جامعههاي دیگر ،استعداد رسيدن به اروپا را دارد .مخصوصاً اروپا .آمریکا یک
جهان دیگري است و خيلی از ما دور است و شاید از یک جهاتی بهتر که دور است .ما هميشه
همسایه معنوي و سياسی اروپا بودهایم .بهترین کار این است که بياموزیم از اروپاییها .من خيلی
تأکيد کردهام که مدتها باید در سده هجدهم توقف کنيم .جامعه ایرانی و روشنفکران ایرانی باید
بروند در سده هجدهم و مدتها بار بياندازند و توقف کنند و بخوانند و بشناسند و عمل بکنند.
بزرگترین فيلسوف سياسی دنيا یک اقتصاددان است .آدام اسميت .آدام اسميت به نام پدر
سرمایهداري و سرمایهداري مهارگسيخته و افسارگسيخته و ...شناختهشده .بههيچوجه اینطور نيست.
او اولين کسی است که اهميت بلوغ عاطفی را در سياست تأکيد کرد و به عنصر غيرمنفعت و غيرسود
شخصی در جامعه توجه کرد .جامعه با سود شخصی نمیگذرد .جامعه براي اداره خودش بيش از سود
شخصی الزم دارد .اینها را فقط او فهميد و بهعنوان اقتصاددان .و ما باید اینها را یاد بگيریم.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،شاخصهاي امروز براي شناسایی یک جامعه مدنی
توسعهیافته وجود دارد .توجه به حقوق بشر ،رشد نهادهاي  Grass rooteدر زمينه
مسائل دمکراسی و مشارکت سياسی مردم .امروز این عالئم در ایران دیده میشود ،در
مورد نهادهاي  Grass rooteدر ایران .اما در مقابلش هزینه بسيار هنگفتی مردم و
فعاالن در این زمينه میپردازند .زندان ،شکنجه و گاه اعدام .آیا واقعاً بين آنچه که
اتفاق میافتد و هزینهاي که پرداخت میشود تناسبی هست؟
همایون ـ نمیدانم منظورتان از تناسب با هزینه چيست .به هر حال همه این کارها هزینه دارد.
نمیشود روي پر قو خوابيد و نشست و به این هدفها رسيد .باید هزینه پرداخت .و آمادهاند بپردازند.
نکته مهم این است که مردم ایران یعنی آن الیه اجتماعیاي که دارد این کار را میکند حاضر است
همه هزینهها را بپردازد .و خسته نمیشود و نمیترسد .و به همين جهت است که موفق خواهند شد.
در تمام دنيا جنبشهاي دمکراتيک با پرداخت این هزینهها به نتيجه رسيدهاند .هيچ جا تقدیمشان
نشده است .در ایران که یک قسمتی از آن تقدیم شد ،کسی اصالً قدر نشناخت .و شاید هم بهحق.
تقدیمی نداریم ،باید گرفت .تابهحال گرفتهاند و دارند هم میگيرند .و بهایش را هم میپردازند و اصالً
نگران تناسب هزینهاش نباید بود.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،یکی از فصلهاي جالب کتاب شما که توجه مرا جلب کرد ،در
مورد عدم تمرکز در ایران است .شما طرفدار عدم تمرکز فوقالعاده پيشرفته در ایران
هسـتيد .ولی وقتی صحـبت از فدراليسـم میشـود ،به نظرم میرسـد که از فدراليسـم
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وحشت دارید .از فدراليسم میترسيد ،چرا؟
همایون ـ من بهشدت با فدراليسم مخالفم براي اینکه فدراليسم نواختن سُرناست از سر گشادش.
فدراليسم عبارت است از اینکه واحدها و ماهيتهایی سياسی پراکنده و جدا از همی ،بيایند باهم جمع
بشوند ،بخشی اختياراتشان را واگذار کنند به واحد مرکزي ،به نام دولت فدرال ،و هر کدام کار خودشان
را بکنند .ایران اول باید تکهتکه بشود تا بعد بتواند فدرال بشود .و در جریان تکهتکه شدن ،ایران از
بين خواهد رفت .فدراليسم از کشور واحد پدید نمیآید .کشوري که فدرال نبوده است ،فدرال نمیشود.
مگر اینکه این کشور اصالً تکههاي مختلف به هم چسبيده شده باشند .مثل عراق ،بلژیک ،و حتی
مثل کانادا .کانادا توسط نيروهاي فرانسوي و انگليسی یکی شد .آنها هم حتی در فدرال شدن دچار
مشکل هستند چه برسد به کشوري که هيچوقت فدرال نبوده و هميشه یکپارچه بوده است .شما نگاه
بکنيد 2500 ،سال تمام استانهاي ایران بنام ذکر شدهاند .حاال شما اگر بخواهيد اینها را فدرال کنيد،
اول باید اینها را از هم جدا کنيد .وقتی جدا شدند دوباره بيایند باهم بنشينند و صحبت کنند و ببينند
که چکار باید بکنند .چه ضرورتی به این کار هست؟ !
عدم تمرکز ،بحث دیگري است ،فدراليسم معنیاش درست همان چيزي است که عرض کردم .عدم
تمرکز یعنی حکومتی هست ،مثل ایران ،مثل تمام کشورهایی که یکوقتی قوي بودند ،بعد بهضرورت
اداره کشور ،بهضرورت توسعه کشور و دمکراسی ،میآیند مینشينند اختيارات حکومت مرکزي را
مقداري از آن را میدهند به واحدهاي استانی .براي اینکه اداره همهچيز از مرکز ناکارآمد است.
غيردمکراتيک هم تا حدودي هست نه لزوماً ولی آن دمکراتيکتر است که مردم دِه کارهاي خودشان
را خودشان بکنند تا اینکه مرکز استان این کار را بکند .چون آنها مسائل خودشان را بهتر میفهمند.
از این نظر ما با عدم تمرکز هيچ مشکلی نداریم و الزم میدانيم .بعالوه با حقوق فرهنگی هم نباید
مخالفتی داشته باشيم .هر کس باید حق داشته باشد به هر زبانی بنویسد و بخواند و انتشار بدهد .نباید
جلوي این چيزها را گرفت .ولی کشور یکپارچه است.
 فروزنده ـ شما با یک واژه دیگري فدراليسم را توصيه میکنيد.
همایون ـ این تعریف شناختهشده است
 فروزنده ـ شما نوع موجود فدراليسم در ایاالتمتحده آمریکا را فکر میکنيد که زمانی
در ایران قابل عمل باشد؟
همایون ـ هرگز .براي اینکه ایاالتمتحده آمریکا از قرن شانزدهم مستعمره انگليس بودند 13 .تا از
این ایاالت که هر کدام اداره خودشان را داشتند و هيچ ربطی به هم نداشتند و همه هم وصل بودند به
امپراتوري انگليس ،لندن .پادشاه انگليس هم پادشاه همهشان بود .اینها گفتند ما میخواهيم مستقل
بشویم .انگليس به اینها حمله کرد و اینها گفتند ما باید متفقاً از خودمان دفاع بکنيم .شروع کردند
به همکاري باهم .یک نفر را تعيين کردند (جرج واشنگتن) گفتند این فرمانده کل نيروهاي این 13
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کشور .بعد از پيروزي گفتند که خب ،ما میخواهيم یک حکومت تشکيل بدهيم 13 .ایالت مستقل،
ناگزیر آمدند در کنار هم یک فدراسيون و یک حکومت فدرال آمریکا را درست کردند .در ایران
هيچکدام این شرایط نيست.
 فروزنده ـ مثل اینکه بر سر واژه بایستيم به نتيجه نمیرسيم
همایون ـ حتماً میایستيم .گفت در آغاز کلمه بود
 فروزنده ـ درست است اجازه بدهيد ببينيم باهم در کجاها در توافقيم .امروز حکومت
جمهوري اسالمی ساقطشده و من و شما بهعنوان دو ایرانی نشستهایم بر سر اختياراتی
که مردم میتوانند داشته باشند ،باهم بحث میکنيم .از دو نقطه ایران هم هستيم .آیا
ما به این اعتقاد میرسيم که مردم استانهاي مختلف حق دارند که در یک انتخابات
آزاد استاندار خودشان را انتخاب کنند یا خير؟
همایون ـ بله.
 فروزنده ـ آیا مردم در یک استان حق دارند که مسائل مربوط به توسعه اقتصادي و
اجتماعی استان را که جنبه توسعه ملی ندارد ،خودشان تصميم بگيرند یا خير؟
همایون ـ بله.
 فروزنده ـ آیا مردم حق دارند که نمایندگان خودشان را براي مجالس استانی خودشان
انتخاب کنند ،آیا مردم حق دارند که در سيستم قضایی خودشان که تابع سيستم
قضایی کلی کشور هست اگر عناصر منطقهاي که باید به یکشکلی حضورداشته باشد
از آن بر اساس یک حرکت دمکراتيک شناختهشده مثل همين نهادهایی که در آمریکا
وجود دارد ،دخالت بکنند یا خير؟
همایون ـ نه ،قانون کشور باید یکی باشد .نمیشود مثل آمریکا در یک ایالت انسان مرتکب جرمی
بشود ،او را رها کنند و در ایالت دیگر حبساش کنند .این نمیشود .آمریکا چون اینجوري شده
نمیتوانند کاري بکنند .قانون باید یکی باشد .ولی اجراي قانون محلی است.
 فروزنده ـ در مورد انتخاب شخصيتهاي تصميمگير سياسی و فرهنگی و اجتماعی
خودمان مشکل نداریم .در سيستم قضایی که مورد نظرمان هست ،آیا در این سيستم
قضایی اعتقاد داریم که دادستان کل یک استان را مردم باید به او اعتماد داشته باشند
یا خير.
همایون ـ بله ،عرض کردم که قانون باید یکی باشد .همه قوانين یکی است .قانون مدنی یکی است.
یعنی شما نمیتوانيد خانهاي را در جایی با یک شرایطی بخرید ،درجایی دیگر ،با شرایط دیگري
بخرید.
 فروزنده ـ من میخواهم بدانم این محتوا تا چه حد با واژه فدراليسم ـ که آن را دوست
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نداریم ـ نزدیک میشود و تا چه حد با واژه عدم تمرکز.
همایون ـ این ربطی به موضوع ندارد چون در سيستمهاي فدرالی هم برکنار کردن مقامات اجرایی در
هر ایالتی یکجور است .اینهایی را که شما میگویيد باید بنشينند با همکاري مجلس مؤسسان ،این
حدود را تعيين کنند .من اصول را اینجا مطرح میکنم .اصول این است که یک کشور است؛ یک ملت
است؛ یک قانون است؛ یکزبان رسمی است ،همه کشور باید به یکزبان صحبت کند که همه
همدیگر را بفهمند ،ولی اختيارات حکومت مرکزي تقسيم میشود بين استانها و بهطور دمکراتيک
هم تقسيم میشود .یعنی مردم مقامات را خودشان انتخاب میکنند و این اختيارات بهشان داده
میشود .حقوق فرهنگی هم محفوظ است .این اصولی است که ما میتوانيم روي آن کارکنيم و
صحبت روي جزئيات آن اآلن واقعاً معنی ندارد.
 فروزنده ـ من هم نمیخواهم وارد جزئيات بشوم چون بیمعنی است ،شما درست
میفرمایيد .ولی شما با واژه حق انتخاب مردم در استانهاي مختلف بهعنوان عدم
تمرکز مواجه میشوید ولی در مقابل ،عده دیگري این را ناشی از فدراليسم میدانند.
همایون ـ خب ،دليل آن این است که یا معنی فدراليسم را نمیدانند و یا مخصوصاً نادیده میگيرند
ثانياً پشت تمام این گرایشهاي فدراليسم ،من یا یکدست خارجی میبينم یا منافع خارجی.
 فروزنده ـ شما به یک نکتهاي اشاره میکنيد که تمام اسناد در یک کشور باید به
یکزبان تهيه بشود .چرا؟
همایون ـ براي اینکه رسميت آن مورد تردید قرار نگيرد .شما وقتی یک قانونی را از مجلس
میگذرانيد...
 فروزنده ـ چرا نباید به دو زبان تهيه بشود ،یکی زبان ملی و یکی زبان منطقهاي؟
همایون ـ نه ،آن به صد زبان میتواند تهيه بشود .رسميت با یکزبان است .ببينيد ،قانون اساسی
مملکت باید یکزبان باشد .باید همه بفهمند .هر کسی میتواند آن را ترجمه بکند به صد زبان دیگر.
مهم نيست .فرض کنيد قانون تجارت باید به یکزبان باشد .همه بفهمند.
 فروزنده ـ مجلس ایالتی آذربایجان آیا باید به زبان فارسی برگزار بشود یا میتواند به
زبان خودشان هم باشد؟
همایون ـ به هر زبانی که دلشان میخواهد.
 فروزنده ـ مصوبات آن چه؟
همایون ـ ممکن است متن ترکیش را تهيه کنند ،ولی متن فارسی آن اعتبار دارد که در همه کشور
اجرا بشود و در همهجا اعتبار داشته باشد و آذربایجانی بگوید که این مصوبه مجلس من است.
 فروزنده ـ این نظر شما کامالً درست که باید به زبان فارسی باشد .ولی در آذربایجان
چرا نباید مدارک و اسناد رسمی و علمی به زبان آذري تهيه بشود؟
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همایون ـ علمی و غيرعلمی نداریم .نکته من این است که آنچه جنبه رسمی دارد و براي سراسر
کشور است باید به یکزبان باشد که همه بفهمند ولی آنچه سراسر محلی است ،خيلی خب ،به هر
زبانی بخواهد میتواند باشد .در فالن دِه ،کدخدا به زبان کُردي یا آذري میخواهد سخن بگوید،
بگوید .مسئله اداره کشور یا استان ،خيلی پيچيدگی پيش میآورد .هزار گرفتاري قضایی و حقوقی
پيش میآورد .اینها را باید روشن و ساده کرد.
 فروزنده ـ شما بالفاصله اهميت زیادي به آوازهایی که براي تجزیه ایران دادهشده،
میدهيد...
همایون ـ من دستم در کار است و هيچ مبالغه نمیکنم.
 فروزنده ـ من نمیگویم مبالغه میکنيد .در خود آمریکا ،در زمان کلينتون ،این توجه
خيلی زیاد شد و بودجههایی را هم تأیيد کردند .ولی به یاد دارم که شما زمانی اصوالً
معتقد بودید که صحبت از تجزیه ایران در اثر این حرکتها کردن بيشتر به یک
شوخی شبيه است ولی امروز نگرانيد .چرا؟
همایون ـ براي همين تحوالتی که پيش آمد .دیدم که یک کوشش منظم و سازمانیافته و بسيار
خوب تغذیهشده در جریان است براي اینکه مفاهيم عوض بشود؛ فدراليسم یک معنی دیگر پيدا بکند و
جا بيفتد ،قوم برود کنار مليت بياید ،بعد مليت برود کنار و ملت بياید .دیدم یک گرایش خيلی
خطرناکی در حال رشد است .دست خارجی را از ترکيه و جمهوري باکو و حکومتهاي محلی در عراق
و آمریکاییها و متأسفانه اسرائيل ـ چون من اسرائيل را هميشه دوست ایران میدانستم ـ دیدم کار
دارد باال میگيرد .بعد هم این موضوعات مثل یک آتش است و بهسرعت میتواند گسترش پيدا بکند.
اآلن زیر کنترل است ولی بهمحض اینکه آن کنترل ضعيف شد تا آنجایی است که من در استراتژي
مبارزه با جمهوري اسالمی تجدیدنظر کردم .من اآلن بهشدت نگران پيامدهاي سرنگونی جمهوري
اسالمی از نظر تماميت ایران هستم .براي اینکه هزاران دست منتظر است که بياید و در آن شرایط
بحرانی همه جور اتفاق ممکن است بيفتد .این است که بسيار نگران شدم .من در طول دو سه سال
گذشته همينطور نگرانتر شدم .و اولویت من اصالً آمد و این شد :حفظ ایران .دیگر هيچچيز دیگر
نيست
اولویت من اآلن دمکراسی نيست ،سرنگونی جمهوري اسالمی هم نيست .اول باید ایران حفظ بشود.
بعد باید دمکراسی بشود و البته بعد هم جمهوري اسالمی سرنگون بشود .اولين نکته مهم براي من،
حفظ ایران است.
 فروزنده ـ آقاي همایون شما دارید مرا سردرگم میکنيد .براي اینکه شما میفرمایيد
حفظ ایران .اگر حفظ ایران در پرتو حکومت موجود در ایران باشد و شاید  50سال
دیگر هم با این وضع نام ایران را حفظ کرد...
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همایون ـ من ترجيح میدهم ایران بهعنوان یک کشور بماند ،با هر وضعی ،تا ایران از صفحه روزگار
محو بشود.
 فروزنده ـ آیا این تحليل یک آدم ملیگراست یا تحليل یک آدمی است که به تحول
دمکراسی...
همایون ـ من دمکراسی را با این حرفها قاطی نمیکنم .براي اینکه تجزیه ایران به دمکراسی
نخواهد انجاميد .نگاه کنيد ببينيد ،شوروي تجزیه شد .ببينيد کجاي آن دمکراسی است؟ در این
کشورها دمکراسی یعنی چه؟ میافتد دست مافيا .ایران میافتد دست مافياها .شما خيال میکنيد که
همه تکههاي تجزیهشده ایران میشوند وست مينستر؟ خير ،همه دست مافياها و سرکردگان نظامی و
دست راهزنان میافتند .هر که هر چه میخواهد میتواند ببرد ،ولی نه ،این کشور را باید نگهداشت .ما
 3هزار سال این کشور را نگهداشتهایم و رهایش نمیکنيم.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،شما از دوران مشروطيت ،تمایل به عدم تمرکز را میبينيد.
براي اینکه بيشتر براي شنوندگان و بينندگان ما روشن بشود ،ممکن است در این باره
توضيحات بيشتري بدهيد؟
همایون ـ قانون انجمنهاي ایالتی و والیتی که من یک سال پيش بهطور کامل آن را خواندم ،بسيار
بسيار قانون خوبی است براي عدم تمرکز و نامی هم از فدراليسم در آن نيست .ولی یک نکته را به
شما بگویم .نکته مهم این است ،وقتی ما همهچيز را موکول به اعالميه جهانی حقوق بشر میکنيم ،و
ميثاقهاي آن و منشور سازمان ملل متحد هم جزو آن است ،فدراليسم بهکلی میرود کنار .فدراليسم
حق هيچکس نيست .ولی عدم تمرکز حق اجتماعات است .این در اعالميه جهانی حقوق بشر آمده.
اتفاقاً منشور سازمان ملل متحد روي تماميت کشورها بنا شده.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،شما بسيار ناراحت هستيد از اینکه ایران یک کشور
خاورميانهاي است و ناراحتتر از آن هستيد که ایران یک کشور اسالمی است .آیا
درست فهميدم؟
همایون ـ اصالً بيزارم .آنچه مرا بيش از همه در زندگی میآزارد ،ابتذال است .من در هر سه اینها
یک ابتذالی میبينم ،نه در اسالم بلکه در کشور اسالمی بودن ،در کشور خاورميانهاي بودن و در
جامعه جهانسومی بودن .اینها حقيقتاً مبتذل است .اینها پایينتر از سطح انسان فرهيخته امروزي
است.
 فروزنده ـ یعنی شما معتقدید که خاورميانهاي بودن مترادف است با ابتذال و
عقبماندگی؟
همایون ـ یعنی چه خاورميانهاي؟ یعنی کشور جهانسومی که اسالمی هم هست .یعنی کشور اسالمی
نه مردم مسلمان .اینها را باید از هم جدا دانست .ما در ایران مردم مسلمان داریم ،مردم غيرمسلمان
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داریم ،بقول اوباما حاال اصطالح خيلی خوبی هم وارد کرد ،مردم غير معتقد داریم مثل همه جامعهها.
ولی ما یک کشور اسالمی بشمار میآیيم .این بد است .ما کشور اسالمی نيستيم .ما یک کشوري
هستيم که با دین تعریف نمیشویم .چون این اولين گام براي پيشرفت است.
 فروزنده ـ این واژه ساختگی است .در این  30سال این واژه وارد ادبيات سياسی شده.
قبالً ما…
همایون ـ نه ،این کشورهاي اسالمی شما میبينيد که در اواخر قرن نوزدهم در آثار ادبی بکار میرود.
مخصوصاً از وقتی امپراتوري عثمانی متالشی شد و این کشورهاي اسالمی بهوجود آمدند ،شما
میبينيد تا آنوقت اینها زیر حاکميت و نه حکومت عثمانی بودند .از آنوقت یعنی دهه دوم سده
بيستم کشورهاي اسالمی معمول شد براي اینکه بهوجود آمدند .دیگر امپراتوري عثمانی نبود،
کشورهاي اسالمی بودند که کشور پاکستان هم به آنها ملحق شد و رفت تا اندونزي .حاال ما با یک
پدیدهاي به نام کشورهاي اسالمی روبرو هستيم که هشتاد یا  90سال از عمرشان میگذرد .و وقتی
شما به این جغرافيا نگاه میکنيد حقيقتاً سرتاسر جغرافياي شوربختی است.
 فروزنده ـ آقاي همایون براي من روشن کنيد که چگونه ممکن است ایران را از چنبره
این کشورهاي خاورميانهاي بدون یک رهبري خردمند خارج کرد؟
همایون ـ رهبري براي چه؟ در ایران یک اتفاقی که افتاده است این است که رهبري لغت
گمراهکنندهاي است .رهبري یعنی اینکه مردم یک کشور بجایی نمیرسند و کاري نمیتوانند بکنند
هميشه یک نفر پيدا میشود که اینها را رهبري بکند برساند به آنجایی که باید .نه اینطور نيست.
این مراحل کودکی و آغازین یک جامعه است .مراحل پختگی جامعه وقتی است که خود جامعه حرکت
میکند .و خود جامعه یعنی آن گفتمان مسلط .گفتمان ،بحث مسلط سياسی است در یک جامعه .به
نظر من اصل آن است .چگونه؟ همين است .باید یک گفتمان امروزي مسلط بشود به بحث سياسی
ایران .که این اتفاق دارد میافتد .و اجزاء این همين است ،آن مهاجرت معنوي است .اگر ما بتوانيم
خودمان را از روحيه جهانسومی و خاورميانهاي و روحيه اسالمی ـ نه مسلمان ،مسلمان یک آدم
دیگري است ،اسالمی یک آدم دیگر و باید این دو را از هم تفکيک کنيم چون خيلیها متوجه نيستند
ـ اگر از اینها جدا بشویم آنوقت آماده خواهيم بود که وارد جهان قرن بيست و یکم بشویم .ولی اگر
قرار بشود که خودمان را بهعنوان کشور اسالمی تلقی بکنيم و تعریف بکنيم ـ از مراکش تا اندونزي ـ
اوضاع همين است .اگر قرار باشد که ما کشور جهان سوم باشيم که متأسفانه از بسياري لحاظ هستيم
(از لحاظ اجتماعی) اوضاع همين خواهد بود .یعنی معيارهايمان میآید پایين .یعنی همتمان پستی
میگيرد .ما مثالً از مصر بهتریم .آخر مصر چيست که ما بهتر از آن باشيم؟ یا اینکه میگویند بروید
ببينيد پاکستان چگونه است ما چگونه .میبينيد؟ آدم خودش را با پایينترها مقایسه میکند .باید
نگاهمان باالتر برود .ما یک وقتی میخواستيم ژاپن دوم بشویم .که البته این حرف بیمعنی و
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گمراهکننده بود .نهتنها ما ،بلکه هيچ جامعهاي ژاپن دوم نمیشود .حتی کره جنوبی که نزدیکترین
است به ژاپن نمیخواهد ژاپن دوم بشود .میخواهد از ژاپن جلوتر برود .این خيلی مهم است .ما نهتنها
ژاپن دوم نشدیم ،حاال شدیم بنگالدش دوم .این مهاجرت معنوي بسيار الزم است منتها معانیاش را
دقيقاً بفهميم چيست .بههيچوجه معنیاش این نيست که ما مسلمان نباشيم ،بههيچوجه معنیاش این
نيست که ما دور ایران یک نقشه بکشيم و خودمان جزو اروپایيان بدانيم چون از خاورميانه خارج
میشویم ،نه بههيچوجه اینطور نيست .معنیش این است که آن روحيه ،آن سازمان اجتماعی ،آن
زیرساخت فرهنگی اروپا را بياوریم به ایران.
 فروزنده ـ آقاي همایون شما خيلی روي مسئوليتپذیري تأکيد میکنيد .دالیل تأکيد را
ممکن است بيان بفرمایيد؟
همایون ـ اوالً با همه این مسائل و مشکالتی که گفتيد ،به هر حال مردم رأي میدهند و عوض
میکنند اگر احساس مسئوليت میکنند .واال این اتفاقات نمیافتاد .اما مشکل آمریکا این است که پول
نقش بسيار مهم و گاه اساسی در سياست دارد .روي آزادي که اینها قائل هستند که در چارچوب
قانون آزادي براي همه هست و هر کس هر کاري میتواند بکند ،سيستمی بهوجود آورده است که
نمیگذارد دولت هزینه کاندیداها و احزاب سياسی را بپردازد .که در اروپا معمول است .این است که
بخش خصوصی ،افراد ،مردمان معمولی هزینهها را تأمين کنند .یک نماینده مجلس آمریکا که
متأسفانه هر دو سال یکبار انتخاب میشود باید از فرداي روز انتخاب پول جمع بکند .سناتورها هم
همينطور .حتی کاندیداهاي ریاست جمهوري و معاون ریاست جمهوري و ...این مسلماً سياست را
فاسد میکند و تئوري توطئه را بهوجود میآورد .که میگویند پولدارها تعيين میکنند .خيلی جاها هم
راست میگویند ،این افتضاح مالی که سر باز کرد ،میبينيم که احزاب دمکرات و جمهوريخواه،
بخصوص در سنا ،و در مجلس نمایندگان هم ،چقدر باهم کارکردند براي اینکه این مؤسسات بزرگ از
هر مقرراتی آزاد بشوند و دستشان باز بشود و هر چه میتوانند پول دربياورند .همهشان مسئوليت
مشترک دارند براي اینکه دائماً از اینها پول میگيرند .این فرق دارد با تئوري توطئهاي که من
میگویم .در کشورهایی مثل ما ،تئوري توطئه یعنی جانشين کردن یک فرض با منطق و اصول و
مطالعه و تحقيق .شما میبينيد که این شاهزاده خانم دیانا ،با یک دوست مصرياش در آن تونل کنار
رود سِن که تونل بسيار طوالنی است ،در مسابقهاي با پاپاراتزي (اتوموبيل عکاسان که پشت سرشان
در حرکت بودند و میخواستند عکس بگيرند) تصادف میکنند و او کشته میشود .مسلماً هر کسی
بهجاي آنها بود ،با این شتابی که اتوموبيل درحرکت بود ،تصادف میکرد .راننده هم مشروب خورده
بود و ثابت هم شد.
فرداي آن روز ،روزنامه االهرام که زمانی مهمترین روزنامه مصر بود مینویسد که بله ،دربار انگليس
نمیتوانست که یک داماد مصري را تحمل بکند .توطئه کردند و این شاهزاده خانم و این شخص را
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کشتند .و همه مصريها قبول داشتند ،در دنياي عرب هم همه قبول کردند ،در ایران خيلیها قبول
کردند و حتی خارج از ایران هم خيلی ایرانیها قبول کردند .بدون هيچ مطالعه و بدون هيچ فکري.
همينکه دربار انگليس با دیانا بد بود ،که بد بود ،پس او را کشتند .تئوري توطئه یعنی این.
نه اینکه شما بگویيد که در این مملکت مثل آمریکا ،پول حکومت میکند .این تئوري توطئه نيست،
این واقعيت است .بله ،در آمریکا متأسفانه پول حکومت میکند .باید جلویش را بگيرند که فعالً
زورشان نمیرسد.
 فروزنده ـ جناب همایون ،بدون اینکه قصدم این باشد که خداينکرده جسارتی کرده
باشم ،ولی به نظرم میرسد که بعضی وقتها نظرات شما جنبه نژادپرستانه پيدا
میکند .شما بهشدت طرفدار دوري از اعراب هستيد .و حتی به ترکها نظر پر محبتی
ندارید .معتقدید که ایران باید به اروپا نگاه بکند .آیا این نژادپرستی نيست؟
همایون ـ در اینکه نباید عرب بشویم ،شکی نيست .عربها هم نمیخواهند ایرانی بشوند .هيچکس
نمیخواهد کس دیگري بشود .ولی این با نژادپرستی فرق دارد .نژادپرستی این است که بقيه داخل آدم
نيستند و هنر نزد ماست .من هرگز نگفتهام هنر نزد ماست .نيست .ولی من معتقدم که ما تفاوت داریم
که باید هم داشته باشيم .عربها هم تفاوت دارند ،ترکها هم تفاوت دارند ،مغولها هم تفاوت دارند،
ما هم تفاوت داریم .حال من میگویم این نگاه ما به خاورميانه که ما بهترین هستيم و بزرگترین سد
را در خاورميانه ساختيم و یا در ترکيه در سال  300کتاب چاپ میشود ما  350تا چاپ کردیم پس ما
بهتریم .این حرف محمل است .ما نباید خودمان را با کشورهایی مقایسه بکنيم که در حدود خودمان
هستند .ما باید خودمان را با اسپانيا مقایسه کنيم که در روز بهاندازه تمام سال تمام کشورهاي عربی
عنوان کتاب چاپ میکند .من میگویم همت را باید باال گرفت .نگاه را باید باالتر گرفت .ما نگاهمان
فقط در پيرامون خودمان است .ما خودمان را با بنگالدش مقایسه میکنيم و با پاکستان .نباید این کار
را بکنيم .و همينطور دنياي عرب .اما نظر من به دنياي عرب نظر بسيار پایينی است و در این شکی
نيست .این نژادپرستی نيست .من معتقدم که بعد از افریقا که حقيقتاً یک قاره درماندهاي است ،از
لحاظ درماندگی جهان عرب قرار دارد .نمیتواند و هيچ راهی براي خودش نگذاشته که بياید بيرون.
مگر دیگران کمکش کنند بياید باال .من نمیخواهم ایران دچار چنين وضعی بشود.
 فروزنده ـ در مورد ترکها چه میگویيد؟
همایون ـ جامعه ترک ،جامعه دیناميکی است و خيلی در  30سال گذشته در کنار عقبماندگی ما پيش
رفته است .ولی ترکيه سرمشق ما نيست .ترکيه خودش سرمشقاش اروپاست .تمام تالشاش این
است که به اروپا بپيوندد .سرمشق ما اروپا باید باشد .ما هميشه از دستدوم گرفتيم .ما هميشه
پيشرفتمان را از ترکها گرفتيم .خب ،اینیک تصویر شکسته و کجومعوجی بوده است .ما باید از اصل
بگيریم .ما مشروطه را از تُرکها گرفتيم .خود لغت را گرفتهایم.
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 فروزنده ـ در زمينه مسئله اعراب و فلسطين شما هم معتقدید که اسرائيل متحد
استراتژیک ایران هست اما ما ناچاریم با اعراب هم همزیستی مسالمتآميز داشته
باشيم .ممکن است بفرمایيد که آیا شما هيچ خطر مجددي را از سوي اعراب به ایران
نمیبينيد و بهطور کلی در زمينه اینکه چگونه باید رابطه اسرائيل با اعراب را تنظيم
کرد؟
همایون ـ ما دیگر در تهدید حمله از سوي ـ اعراب که سهل است ـ از سوي هيچکس نيستيم .مگر
بحران نيروي اتمی کار را به حمله برساند .ولی اصوالً ایران موقعيت ژئوپليتيک یا ژئواستراتژیک
بینظيري دارد .و هيچ خطر جدياي تهدیدش نمیکند .دنياي اعراب هم ضعيفتر و پراکندهتر از آن
است که براي ما تهدیدي باشند .مشکل اعراب براي ما این است که نمیجوشيم باهم .جور نيستيم
باهم .در مورد آن سه جزیره هم گاهی حرفهایی میزنند ولی هيچ کاري نخواهند توانست بکنند.
اعراب هيچ کاري نمیتوانند با ایران بکنند .آن دوران تمام شد .اما اسرائيل ،این داستان برمیگردد به
سال  1334من از سال  1334دائماً نوشتهام که اسرائيل متحد طبيعی و استراتژیک ماست .ما دعوا
نداریم با اسرائيل .نه هممرز هستيم و نه ادعایی بر هم داریم .برعکس ،یک رابطه عجيبی ميان
یهودیان و اسرائيل و ایران هست که قدیمیترین رابطه اسرائيل است با دنياي خارج .اسرائيل دوستی
قدیمیتر از ایران ندارد .من در مطالعات بعديام در همين سالهاي اخير متوجه شدم .حال غير از
اینکه در دوران هخامنشی که یهوديها اصالً متحد نظامی ما بودند و تمام حرکت ما بهطرف غرب
یعنی بهطرف مصر و پایينتر ،با کمک یهوديها بوده است .در دوره ساسانی ما هر وقت با رومیها در
جنگ بودیم ،اگر یهوديها میتوانستند به ما کمک میکردند .در دوران خسروپرویز دیگر خيلی صریح
و روشن شد .در مدینه عربستان ،قبيله بنی قریظه که پيامبر اسالم دستور داد تمام مردانشان را
قتلعام کردند ،زنان و کودکان را هم فروختند ،وقتی مسلمانان و قبایل عرب رفتند این قبيله را از بين
بردند و خانه و زندگیشان را گرفتند ،کلی سالحهاي ایرانی پيدا کردند .یعنی یهوديها حتی در
عربستان هم به ایرانیها کمک کرده بودند .اما در جنگ جهانی دوم براي اولين بار ـ این داستان را
تازگی شنيدم و خيلی داستان عجيبی است ـ در اوایل جنگ یهودیان اروپا  8هزار کودک یهودي را
که در خطر از ميان رفتن بودند و نازيها پدر و مادر آنها را گرفته بودند و کشته بودند با توافق
سفارت ایران و وزارت خارجه ایران میفرستند به ایران .این کودکان را بين خانوادههاي ایران تقسيم
میکنند .اینها بزرگ میشوند و البته بيشترشان از ایران میروند به آمریکا و ...حاال اینها هر سال به
نام بچههاي تهران ،دورهم جمع میشوند .از سال  1320موقع حمله متفقين به ایران ،یک عده زیادي
یهودي لهستانی آمدند به ایران که پيرامون تهران براي آنها اردوگاه درست کردند و متأسفانه تيفوس
هم با خودشان آوردند و یک عده زیادي در تهران تيفوس گرفتند .ولی این رابطه خالصه هميشه
بوده .ما پناهگاه بودیم .وقتی در عراق کودتا شد و عبدالکریم قاسم سلسله پادشاهی را برانداخت ،تمام
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یهودیان عراق فرار کردند و بيشترشان از طریق ایران فرار کردند و آمدند به ایران .و ما به اینها
حمایت دادیم و حکومت ایران از آنها حمایت کرد و به هرکجا که خواستند بروند حکومت ایران
کمکشان کرد و عدهایشان هم ماندند در ایران .بعد هم روابط دولت پادشاهی با اسرائيل براي ما بسيار
سودمند بوده است .کارهایی که اینها در زمينه کشاورزي کردند هنوز که هنوز است مانده .عربها
براي ما چکار کردند؟ در تمام این  1300-1400ساله ،عرب چه کرده؟ آیا هيچ گروه عرب به ما
خدمتی کرده؟ جز غارت ،کشتن ،سوختن؟ سعی در غيرایرانی کردن شخصيتهاي ایرانی؟ این است
که ما باید تجدیدنظر بکنيم در استراتژيمان و منافع خودمان را در نظر بگيریم و دست از این
فلسطينی بازي برداریم .اصالً به ما مربوط نيست .اینهمه کشورهاي دنيا دچار زحمت و گرفتاري
هستند .اگر قرار است دلمان بسوزد ،به دارفور بسوزد که  2ميليون آدم در آن آفتاب سوزان در صحراي
مالی که هيچی ندارند گرفتارند .و اینها را همينطور بيرون میکنند و بعد میکشند .هيچکس
صدایش درنمیآید!
 فروزنده ـ آقاي همایون ،ممکن است بگویيد که انگيزه معنوي براي رشد و توسعه
فرهنگی کشورمان از کجا باید بياید؟ ما که جز زرتشت و کوروش چيز دیگري نداریم.
همایون ـ من یک اصطالحی بکار میبرم« :ایده ایران» که اميدوارم بيشتر بکار بروند .من معتقدم که
ایران یکی از معدود کشورهایی است که میشود از ایده آن کشور نام برد .آن کشور را یک ایده تلقی
کرد .چرا؟ چون در تاریخ و ادبيات و فرهنگ ما هميشه عناصري بوده که راهنماي دیگران قرارگرفته.
یعنی یک راههاي تازهاي را گشوده .مثالً از زرتشت که گفتيد ،بله از زرتشت شروع میشود .ما در
زرتشت انسانمحوري را میبينيم .اولبار انسان میشود محور جهان هستی .ما در آئين زرتشتی
مسئوليت انسانی را میبينيم .نهتنها انسان مسئول خودش است ،بلکه مسئول کيهان و جهان هستی
است .حال ،غير از اینکه جدایی دین از حکومت را میبينيم .اینها یکی بودند .پادشاه ـ کاهن .دین و
دولت همزاد هستند ولی یکی نيستند .این اولين شکاف .و ما در زرتشت نيکی و پاداش را میبينيم.
نيکی براي رسيدن به قدرت و رفتن به بهشت نيست .خود نيکی اهميت دارد .خب ،اینیک بخشی از
ایده ایران است .حاال کوروش را گفتيد .کوروش اولين گلوباليست (جهانگراي) جهان است .چرا؟ چون
همه برایش یکی هستند .همه دنيا یکی است .هر جا که میرود ،آنهایی که در آنجا هستند ،هر جور
هستند به همان صورت قبولشان دارد .نمیخواهد مثل خودش بشوند .که چه پيش از او و پس از او
رسم همه بوده .یعنی جهان را در تنوعاش قبول دارد .حال بهغيراز رواداري و نکشتن و ...او فاتح
استثنایی است .کمترین تلفات را وارد کرده .چه به سربازانش و چه به دشمنانش .هيچ جا را هم
نسوزاند و از بين نبرد .همه این کارها را کردند ولی او نه.
بعد شما میآیيد میبينيد که یک امپراتوري  200سال طول میکشد .این اولين بار یک دولت جهانی
است .به این معنا که از حدود مرزها خارج است و همه را در یک اندازه و ترتيب در برمیگيرد و براي
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اولين بار یک زیرساخت بهوجود میآورد .که نمونه آن را انگليسها و عثمانیها گرفتند .حال از پست
و سکه معيار و چاپار و شاهراهها و تلگراف (عالئم) و ...سيستم بانکداري و مصونيت قضائی و همه
آنچه که براي اداره امپراتوري الزم است .حکومت قانون .هخامنشیها بهقدري حکومتشان قانونی گرا
بود ،نه قانونی براي اینکه دمکراتيک نبود .بعد از آن مرحله رد میشویم و گرفتار اعراب میشویم.
خب ،همه در برابر اعراب بهزانو درمیآیند ،ایرانیها  200سال مبارزه میکنند .این دو قرن سکوت
بهکلی خالف واقع است .دو قرن مبارزه است در همه جبههها و اعراب را مستحيل میکنند و تمام
میشود .اصالً تسلط عرب از بين میرود .و ایرانیها سوار اعراب میشوند .از همه نظر ،حتی نظامی .تا
باالخره عباسيان قبایل تُرک را آوردند که مقابله بکنند با برتري نظامی ایرانیها .بعد این فرهنگ و
تمدن دوباره باال میآید و فاتحان را مغلوب میکند .و بعد که این را مرهون پروفسور فراي هستيم که
میگوید :سه سده زرین ایران ،منظور سدههاي ده تا سيزده ميالدي است .میگوید در این سه سده ـ
خب حاال او مبالغه میکند و میگوید هر چه بود ،ایرانی بود ـ ولی نه هر چه بود ایرانی نبود .ولی
عنصر غالب ،ایرانی بود .و یک رنسانسی بود .تنها رنسانسی که در تاریخمان داریم و تنها رنسانس
ایرانی نبود ،رنسانس تمام دنياي اسالمی بود .و مقدمه رنسانس کوچک اروپا بود .رنسانس کوچک
اروپا در قرن دوازدهم روي داد .و سبباش این بود که کتابهاي یونانی را مترجمين ایرانی و سریانی
و بخصوص یهودي ،ـ یهودیان خيلی حق دارند به فرهنگ آن منطقه ـ این کتابها را ترجمه کردند
به زبان عربی و باالخره اینها رسيد به اروپا و یا به عربی خواندند و یا به التين ترجمه شد و
بخصوص ابنسينا که افزوده بود و پرورش داده بود آراي ارسطو را ،خيلی روشن کرد اروپاییها را و
یک رنسانس کوچکی پيدا شد که متأسفانه در جنگهاي مذهبی پياپی قرن  13و  14از بين رفت .که
باالخره قرن  15و  16رسيد .ما باز میبينيم که ایرانيان یک حرکتی را شروع کردند.
 49ـ 50سال پيش ،براي اولين بار رفته بودم به یونان .یک گشت توریستی گرفتم و ما را بردند به
موزه جنگ و موزه ملی یونان و هر چه بود ایران بود .اول ایران در مقابل آتن ،بعد ایران در مقابل
بيزانس .این راهنماي یونانی ما وقتی در موزه جنگ بودیم و پيروزي یونان که با چه تفسيري هست و
آتش زدن آکروپوليس که چه کار زشتی بود ما کردیم ،خيلی حمله کرد به ایرانیها .نمیدانست من
ایرانی هستم .بعد به یک دليلی توجهش به من جلب شد و پرسيد از کجا آمدید؟ گفتم از ایران .بعد
آمدیم رسيدیم به بيزانس ،به او گفتم که ببين ،ما ماندیم و شما موفق نشدید .بعد مرا به خانهاش
دعوت کرد و مسئله را گرفت .خودش متوجه قضيه نبود .یک همچين پایداري و ماندگاري استثنایی
است.
بعد میرسيم به عصر جدید و زمانهاي نو .باز اولين انقالب مشروطه را ما میکنيم .اولين انقالب
آزادیخواهی در تمام آنچه که بعد شد جهان سوم .خالصه میخواهم این نتيجه را بگيرم اینها همه
مجموعاش و آن ادبيات اسـتثنایی .خالصـه خيلی چيـزها داریم که به دنـيا بگویيم و بـياموزیم .خب،
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ما یک ایده برانگيزنده میخواهيم .اگر شما مجموع این تاریخ را در نظر بگيرید و پيامش را در نظر
بگيرید ،پيام واالیی است .ایده برانگيزنده ما باید واالیی باشد .به این معنا که در جهان ،در گوشههایی
بشویم یک مشعلی .من کامالً این اعتقاد را دارم که ما میتوانيم دوباره یک مشعلی براي گوشههایی
از دنيا بشویم .و این ایده برانگيزنده ماست .در یکجاهایی بهتر از همه بشویم و ما میتوانيم بهترین
باشيم در یک زمينههایی.
 فروزنده ـ آقاي همایون ،آخرین سئوال من این است .شما داراي فرزند و نوه هستيد.
حاال فکر کنيد همه جوانهاي ایران فرزندان شما هستند .شما براي فرزندانتان که در
پهنه ایران بزرگ زندگی میکنند چه پيامی دارید؟
همایون ـ کمی جنبه خودستایی دارد ولی این کتاب صدسال کشاکش با تجدد را حتماً بخوانيد.
متأسفانه این نوهها هيچ توانایی خواندن فارسی ندارند .خوب فارسی حرف میزنند ،ولی خواندن و
نوشتن را نمیدانند.
اما سفارش من این است که همت را بلند بگيرند .یکی جایی از قول گرامشی ـ کمونيست ایتاليایی
بود که موسولينی او را در زندان کشت ـ میگویم که :بدبينی شناخت مانع خوشبينی اراده نمیشود.
یعنی چه؟ یعنی هر چه وضعی که با آن روبرو باشيد بد باشد ،یأسآور و نااميدکننده باشد ،آن اراده
خوشبين است و کاري به نتيجه ندارد .اراده کاري به موفقيت ندارد ،اراده کوشش در خودش است ـ
این را البته ویليام اورانژ گفته است .خالصه انسان ،در بدترین شرایط که ما در آن قرار گرفتيم ،نباید
بگذارد که بدبينی شناخت مانع خوشبينی اراده بشود .اول خوشبين باشند و بعد آن همت را بلند
بگيرند .چون خوشبينی و اراده این است که ما خيلی میتوانيم باال برویم .هيچ برتري نژادي هم
نيست .دیگران هم حدشان خيلی باالست .ما زورمان رسيده و رفتهایم .همه باید اینطور باشيم.
مصاحبه فرامرز فروزنده با زندهیاد داریوش همایون
اوایل سال 2010
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طبیعت و معجزه در فرهنگی شکستخورده
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون درود بر شما در اروپا
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،نوشتار تحليلی تازه شما را خواندم زیر عنوان «طبيعت و
معجزه در فرهنگی شکستخورده» که در بخشی از مقدمه این نوشته میخوانيم که:
زمينلرزه در بسياري نقاط جهان روي میدهد و ایران روي خط زلزله است .فالت
ایران پيوسته از جنوب زیر فشاري است که آن را به چنين ارتفاعی از سطح دریا
رسانده است و البرز و الوند را به ما داده است .ما با زمينلرزه بسر میبریم و هر از چند
سال آن را تجربه میکنيم .ژاپن در خاور دور و کاليفرنيا در باختر دور همين حال و روز
را دارند؛ مانند ما قربانی طبيعت ناسازگارند .تا اینجا گناه هيچکس نيست .طبيعت ،به
معنی جهان آفرینش ،از هر مالحظه عاري است و کمترین تصوري از خوب و بد ما
ندارد و مهربانی و عدالت نمیشناسد .نه ناله و مویه ما را میشنود ،نه از نفرین و دشنام
ما باخبر میشود ،نه به نذر و نيازها و دخيلها و قربانیهاي ما اعتنا میکند .قوانين
آهنين آن در کارند و از روي آرزوها و زندگیهاي ما میگذرند.
جناب همایون با این مقدمه فکر میکنم شما میخواهيد بپردازید به یک فرهنگ
دیرین سال ایرانی.
همایون ـ بهانهاي بود این زلزله در همان مسئله فرهنگی که میفرمایيد .ما به هر حال قربانی یک
فرهنگی هستيم که این را در پوشش مذهب پيچيدهایم و مذهب را هم در پوشش فولکلور در واقع
پيچيدهایم .فولکلور را هم من در کارکرد خيالبافی عوامانه در یک قلمرو معين ـ حاال گاه تاریخ است
گاه افسانه است گاه مذهب است گاه سياست ـ سياست ما هم فولکوریک است .در این فولکلور
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پيچيدیم و امروز زمان آن است که حقيقتاً بپردازیم به قلب این مسئله ،این پوششها را بازکنيم،
خودمان آن پوششها را بشناسيم و برسيم به آن نقطهنظر فرهنگی که مسئول همه نابسامانیهاي
ماست .خب درست است که فرایند بسيار دردناکی است و به بسياري کسان گران خواهد آمد و
دلهاي نازک بسياري را خواهد شکست و به ایمانهاي رخنهناپذیر کسانی ممکن است شکستی وارد
بکند ،ولی اینها مسائل فرعی است .اصل مسئله این است که ملت ما رویارو با این آزمایش بزرگ
تاریخی که  25سال از آن میگذرد بهجایی رسيده است که نگاه سرتاسري عميقی بياندازد بهوجود
خودش و بهوجود تاریخی خودش ،به زندگی خودش ،و ببيند خالصه کجاي کارش اشکال دارد.
وقتی ما سخن از سکوالریزم (عرفیگرایی) میگویيم ،که امروز همه میگویند حتی مذهبیها هم
میگویند ،باید تا پایانش برویم .ما مانند هميشه مطلبی را میگویيم ولی حاضر نيستيم تا پایانش
برویم .تا پایان عرفیگرایی رفتن تنها به این معنا نيست که ما سياست و حکومت را از مذهب جدا
بکنيم .یعنی مذهب را از ابزار خشونت عاري بکنيم چون میدانيد که حکومت میتواند یا حق اعمال
خشونت دارد .تنها حکومت است که میتواند اعمال خشونت بکند .این تعریف حکومت است و مذهب
را باید بهکلی از این قلمرو بيرون کشيد ،اجازه دست یافتن به ابزار قدرت به او نداد ،و این سياست
است که اجازه دست یافتن مذهب به اسباب را میدهد و باید از قلمرو سياست بيرون کشيد تا گذارش
اصالً به حکومت نيافتد .ولی اینیک گوشه کار است .یکگوشه کار سکوالریسم و عرفیگرایی است.
گوشه دیگرش این است که خب ما میگویيم که جاي مذهب در وجدان انسان است .مذهب امر
خصوصی است .بسيار خوب ،وقتی مذهب امر خصوصی است و مربوط به فرد انسانی است آنوقت
تابع حقوق فرد انسانی میشود .یکی از این حقوق آزادي اندیشه است .پس ما باید بتوانيم درباره
مذهب ،فرهنگ مذهب آزادانه بياندیشيم .این نقطه شروع این مقاله است .پشت ذهن من یک چنين
استداللی قرار داشت که ما حاال بيایيم بهعنوان یک فرد انسانی ،صاحب حق ،آزادانه درباره این
فرهنگی که در پوشش مذهب پوشيده شده است و این مذهبی که در پوشش فولکلور پيچيده شده
است بياندیشيم .مشکل ما از اینجاست که دید ما تعيينکننده سرنوشت ما بوده است .نگرش ما به
مسائل راه و روش و سرنوشت ما را تعيين کرده است .از اینجا وقتی شروع بکنيم ،آنوقت میرسيم به
اینکه مشيت و تعبيري که از مشيت الهی داریم چه اثري بخشيده است در تاریخ ما و در زندگی فرد
فردِ ما .به نظر من این جایی است که سخت باید رویش ما بایستيم و مطالعه بکنيم و تکليفش را
روشن بکنيم و تکليف خودمان را روشن بکنيم .نگرش ما به مشيت است که تعيينکننده همهچيز
ماست .از اینجا وقتی شروع بکنيم آنوقت به یک کشف خيلی پيش پا افتاده ولی بسيار بسيار پرمعنا
میرسيم .ایرانی و مسلمان بهویژه شيعی ،خداوند را در موقعيتی قرار میدهد که نهتنها آفریننده جهان
هستی است بلکه ،ادارهکننده جهان هستی است ،بلکه ادارهکننده هر لحظه جهان هستی است .یعنی
خداوند نيرویی است که در هر لحظه ،در هر رویداد ،در وجود هر کس ،در تصميم هر کس حضور
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دارد .این برداشتی است که ما از خداوند میکنيم .براي اینکه خداوند را فقط آفریننده جهان
نمیشناسيم .سنت اسالم آفریننده را ضمناً مدیر و تصميمگيرنده هميشگی و همهجانبه قلمداد میکند.
اما اسالم میدانيم از مسيحيت و آئين یهودیت بسيار مایه گرفته است و در قرآن پر است از اشارات به
کتابهاي مقدس مسيحيان و یهودیان .اینجا یک تفاوت فوقالعاده مهمی میبينيم که تعيينکننده
نگرش ما و تفاوت نگرش ما با مسئله مشيت دارد .و آن این است که بهموجب آن اسطوره مذهبی
آفرینش و به قول صادق هدایت افسانه آفرینش ،خداوند جهان هستی را در شش روز آفرید به ترتيب،
و روز هفتم به استراحت پرداخت .البته استراحت دیگري هم وجود دارد و به قول Jacques Prévert
شاعر فرانسوي ،میپرسد که خداوند پيش از آفرینش جهان هستی چه میکرد؟ حاال ،آن استراحت
قبلی را در نظر نمیگيریم ،ولی این استراحت روز هفتم همانطور که گفتم بسيار بسيار پرمعنی است.
جهان هستی در آن شش روز چنان آفریده شد و بکار افتاد که مانند ساعتی که کوکش بکنند و این
کوک ابدي است ،دیگر این به حرکت خودش ادامه داد و الزم نبود که خداوند هر لحظه در کار این
ماشين مداخله بکند .اگر خداوند یک روز توانست استراحت بکند و این جهان هستی به گردشاش
ادامه داد تا ابد میتوانست استراحت بکند و کرد براي اینکه دیگر این اسطوره مذهبی نمیگوید که
خداوند روز هشتم دوباره برگشت و شروع کرد به مداخله در جهان هستیاي که آفریده بود .این روز
هفتم در نگرش مذهبی ما غایب است و ما از آنجا دوباره باید شروع بکنيم .ما باید قائل به این باشيم
که یک روز هفتم استراحتی وجود داشته است .البته پيشرفتهاي علمی خارقالعادهاي که بهویژه در
این دویست سيصد سال اخير ،بهویژه در سده بيستم روي داد ما را آمادهتر میکند براي پذیرفتن چنين
نگرشی .براي اینکه ما امروز میدانيم که هر ریگ و هر دانه شنی در همه کره زمين ،بابت هر
یکدانه شن ميليونها ستاره در جهان هستی است .ستاره مثل خورشيد .ما یک ستاره داریم یک اختر
داریم .و ميليونها ستاره براي هر یکدانه شنی که به روي زمين بتوان یافت شما تصور پهنه جهان
هستی را میتوانيد بکنيد .یعنی میشود تا حدودي به ابعاد اندازه نگرفتنیاش پی برد .آنوقت چنين
هستیاي که آفریدهشده است و دارد حرکت میکند این دیگر با مشيتی که هر لحظه تغيير کند ،امروز
یکجور عمل بکند فردا جور دیگر عمل بکند جور درنمیآید .ما نگرشمان به مشيت به این صورت
است که منطق مکانيکی که براي گرداندن یک چنين دستگاه آفرینش الزم است از محاسبات و تصور
ما و از نگرشی که به جهان داریم بيرون است .ما فکر میکنيم که اگر سر من درد گرفته است خدا
خواسته است و شما اگر دیگر سرتان درد نمیکند خدا خواسته است و شما باید هر لحظه شکرگزار
باشيد که خدا سر شما را درد نمیآورد و سردرد شما را خوب کرده است و من هر لحظه باید به درگاه
خدا دعا و ناله و زاري بکنم که سردرد مرا خوب بکند .این ترتيب رفتار با خداوند شایسته آفریننده
جهان هستیاي که بر چنين دستگاه اندازه نگرفتنی ،نامحدود به معنی واقعی ،زمان بيکران و مکان
بيکران ،که البته انيشتين نشان داد که زمان و مکان یکی است و اصطالح جایگاه بکار برد ،پس
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متوجه میشویم که این مشيت هوسکارانه که به خداوند نسبت میدهيم که یک روز یک پيرمرد 90
ساله زیر آوار زنده میماند ،یک جوان بيستساله ورزشکار زنده نمیماند میگویيم این را خدا خواست
و آن را خدا نخواست ،حاال به چه دليل باید خدا بخواهد که آن جوان بيستساله وضعش بدتر از آن
پيرمرد  90ساله باشد ،این فقط در ذهن ما وجود دارد .خدا اصالً کاري به این کارها ندارد .این خالصه
نقطه آغاز من بود در این بحثی که شروع کردم .یک شعري که آوردهام از قول حافظ که خيلی شعر
پرمعنایی است ،میگوید:
چه غم خورد که بميرد چراغ پيرزنی
فرشتهاي که وکيل است بر خزائن باد
حافظ با حساسيت شاعرانهاش تمام مطلب را بيان کرده است .ما از طبيعتی که احاطهمان کرده است و
خود ما جزوش هستيم ،بههيچوجه انتظار عواطف انسانیمان را ـ عواطف نه اینکه فقط چيزهاي خوب
را در برداشته باشد ،کينه و نفرت و حسادت و ...همه اینها جز عواطف است ـ نباید به طبيعت تسرّي
و تعميم بدهيم .عواطف انسانی در زندگی بشري نقش اصلی را دارد .ولی جهان هستی از عاطفه ،از
دوستی و دشمنی و مالحظه اخالقی و دلسوزي بيرون است .تالشی که مذهبيان و پارهاي از بهترین
شاعرانشان در این سالها و قرنها کردند براي اینکه به احکام اجتنابناپذیر طبيعی جنبه اخالقی
بدهند و خداوند را بابت چيزهایی بستایند که اصالً اعتنائی به آنها ندارد ،این به گمراهیهاي بزرگ
انجاميده است .مثالً وقتی سعدي در ستایش خداوند میگوید :از سر بخشندگی و بندهنوازي مرغ هوا را
نصيب ماهی دریا ،که به به چه خدایی است که نمیگذارد مرغ هوا گرسنه بماند و ماهی دریا را که
هيچ ربطی به مرغ هوا ندارد نصيب او میکند ،نمیتواند یک گام آنطرفتر ببيند که تکليف آن ماهی
دریا در این معادله چيست .آیا آن ماهی دریا هم مشمول بخشندگی و بندهنوازي شده است؟
مالحظه میکنيد ،این نگرش انسانی به اموري که اصالً از حدود انسان بيرونند و ربطی به انسان
ندارند ،واِال بهاندازه انسان کوچک میشدند .سعدي این بهترین استعدادهاي ما ،که حقيقتاً یکی از
قلههاي ملت ایران است ،به این پراکندهگوییها ،به این تناقضگوییها وامیدارد و مایه چه بسا
گمراهیها میشود .پس ما دائماً یا باید شکر بگذاریم یا باید استغاثه بکنيم ،یا باید دعا بکنيم یا باید
شکرگزاري بکنيم .در نتيجه به هيچ جایی نمیرسيم چنانچه نرسيدهایم .ما یک هزار سال و هشتصد
سالی وقتمان صرف همين شد .گدایی کردن خوبیها و شکر گذاشتن براي چيزهاي بسيار مسلمی
که نصيب ما شده بود .از اصل قضيه غافل ماندیم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،نوشتيد :از آنجا که ایمان و توسل به مشيّت ،نسبت
مستقيم با ندانستن دارد مسلمانان هر چه در نادانی فرورفتند بيشتر عادت کردند
همهچيز را از خداوند و پيامبر او ،و در ميان شيعيان ،تا کوچکترین امامزاده مجهول،
بخواهند .و نتيجه گرفتهاید که :مدرسهها دژهاي نادانی ماندند و با گذاشتن عنوان علما
بر آخوندها اصالً جایی براي علم نگذاشتند.
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همایون ـ بله ،وقتی انسان دروازه جستجو و بررسی را بر خودش بست ،یعنی هر گردش دقيقهاي را
روي صفحه ساعت به اداره خداوند نسبت داد ،هر چه پيش آمد را از او دانست ،اگر بد بود شکر ،اگر
خوب بود شکر ،خدایا به داده و ندادهات شکر ،این یعنی استعفا و در واقع کنارهگيري از زندگی .وقتی
انسان به این عادت کرد ،ناگزیر هر روز بيشتر پابند و وابسته میشود به آن مشيّت خداوندي براي
اینکه اختيار را از خودش سلب کرده است .منتها خداوند در دسترس نيست .انسان روي عادت و نياز
شروع میکند جانشينهایی یا نایبهایی براي خداوند براي اینکه دستش به او نمیرسد .فالن
روستاي دورافتاده که یکجایی است ،در واقع یک گوري است ،یک کسی خواب میبيند و این گور
تبدیل به امامزاده میشود و مردم به او متوسل میشوند چون مردم نياز دارند به توسل .پيشاپيش
مسئله را براي خودشان حل کردهاند که آنها هيچکارهاند و هيچ مداخلهاي ندارند و آن زندگیاي که
دارند میکنند همينی است که هست و فقط خداوند است که خواسته است آنها اینطوري زندگی
کنند و ممکن است بخواهد جور دیگري زندگی کنند و هر روز هم گرفتاري دارند و این را باید خداوند
حل بکند برایشان ،دست به خداوند نمیرسد میروند سراغ آن امامزاده .یکجا امامزاده نيست ،درختی
است ،دخيل به درخت میبندند و اینطوري میشود که یک ملتی خودش را از خِرَد و اخالق عاري
میکند .از اخالق هم عاري میشود براي اینکه انسان وقتی مسئول هيچ کارش نيست و همهچيز به
گردن خداوند است ،و تقرب و نزدیکی به خداوند هم راههایی دارد که آخوند به او معرفی میکند خب
طبعاً به خودش اجازه همه کار میدهد چون آخوند گفته است که بابت هر کاري که میکنی ـ البته
کشيشها هم قبالً این کار را میکردند ـ یکراهی براي جبران وجود دارد .یکی از نزدیکترین
راههایش این است که پول به من بدهی ولی خب اگر پول نداشت میتوانی گریه بکنی ،میتوانی به
سر و سينه خودت بزنی .میتوانی به زیارت امامزاده بروي یا جاهاي باالتر بروي .و در نتيجه انسان
عبادت را تبدیل میکند بهوسيله گناه کردن .یکچيز غریبی است ،کارکرد این فولکلور مذهبی روي
روان و زندگی روزانه ایرانی اصالً باورنکردنی است که عبادت را که یک جنبه تقدس و باالتر از
انسانی دارد ،عبادت باید انسان را باالتر ببرد ،عبادت میشود وسيلهاي در خدمت گناه کردن .من آنچه
بتوانم مال مردم را میخوردم و زور میگویم و گناه میکنم و با رد مظالم (یعنی پولی را به آخوندي
دادن ،با زیارت رفتن ،با گریستن ،و بقول خمينی وانمود کردن به گریستن) آمرزیده میشود .نتيجهاش
همين جامعه ایرانی است که سراپا هميشه فاصلههاي صدها کيلومتري با مالحظات اخالقی از یکسو
و مداخله خِرَد در امور روزانه و امور عمومی از سوي دیگر داشته است .اینهمه به دليل آن نگرشی
است که ما به مشيّت داریم ،همهچيز را از خدا خواستن و از ناحيه خدا دیدن ،و چون دست به خدا
نمیرسد دیگران را جانشين او کردن و به دنبال آن دیگران افتادن ،و همينطور سرپایين آمدن تا آن
آخوند بیسواد دِه ،نتيجهاش این میشود که باالخره یک روزي یک آخوند بیسوادي میآید و
سرنوشت کشوري را در دست میگيرد.
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 حسين مهري ـ جناب همایون ،نوشتيد که سپردن خود به اراده خداوند حق هر کسی
است ولی کيست که بتواند اراده خداوند را بداند .از کجا معلوم که اراده خداوند در یک
موقعيت معين بر چه قرار دارد.

همایون ـ این قلب مسئله است .اروپائیها از قرن دوازدهم شروع کردند که ،خب درست است
همهچيز به مشيّت خداوندي است .ولی خداوند روز هفتم را رفت و استراحت کرد و جهان را گذاشت
به آن صورتی که خودش ساخته بود بگردد و کار خودش را بکند .پس این جهان یک اصول و
قانونهایی بر آن حکومت میکند و ما باید این قانونها و اصول را بشناسيم براي اینکه از این راه
است که به اراده خداوندي و به قدرت خداوندي پی میبریم .طبيعی است ،خداوند آمده است جهان را
آفریده است ،جهان را بهموجب اصول و قوانين آفریده است که مثل ساعت کار میکنند ،به ما هم
هوش داده است و عقل داده است ،و ما وظيفهداریم که این هوش و عقل را بکار ببریم که این قوانين
را بشناسيم .خود خداوند را که نمیتوانيم بشناسيم ،خداوند را در این قوانين و اصولش میشناسيم .از
قرن یازدهم ،این کشيشهاي مسيحی شروع کردند (مالحظه بفرمائيد کشيشهاي مسيحی نه
دانشمندان ،آن موقع دانشمندي نبود ،دانشمندان همين مذهبیها بودند و اینها سواد داشتند و
میتوانستند کتاب بخوانند) از صومعهها به مطالعه و بررسی و اختراعات و اکتشافات و آثار باارزش...
البته قبالً حقيقتاً باید بگویم که گوستاو در قرن پنجم ،حق بزرگی به گردن مسيحيت دارد هم در
متوقف کردنش هم در گشودن درهاي پيشرفت بر او از اینجا شروع شد ،ولی به هر حال از قرن
دوازدهم است که میبينيم که این رنسانس کوچک در اروپا روي میدهد و متوقف میشود در قرن
 13و  14و دوباره از قرن  15شروع میشود از اینجا شروع شد که گفتند که انسان میتواند و باید به
این قوانين پی ببرد .وقتی شروع کردند به مطالعه درباره قوانين و اصولی که خداوند جهان هستی را بر
اساس آنها به راه انداخته بود ،آنوقت این پيشرفتهاي علمی فوقالعاده که  500سال است پياپی و
پشت سر هم با یک شتاب فزاینده پيش میرود روي داد .امروز ما پارهاي از خداشناسان درجهیک را
در بزرگترین دانشمندان فيزیک میبينيم .اینشتين به خداوند اعتقاد داشت منتها به خداوندي که این
جهان هستی بیپایان را با این نظم آفریده و اداره میکند .یعنی خداوند او با خداوند فالن ایرانی
معمولی که نشسته است آن باال و نگران این است که آن ایرانی معمولی حاال این معاملهاي که
میکند درش  5درصد سود ببرد یا ده درصد ،ببينيد چقدر تفاوت دارد .آن خداوند در آن معنا به انسان
عقل و هوش داده است و قابليت یادگرفتن و آن انسان میرود و تالش میکند و حساب میکند و 5
درصد و  10درصد سود را میبرد و از ميان آن بيل گيتها درمیآیند که یک روزي  80ميليارد دالر
میارزید .حاال البته کمتر میارزد .بيل گيت ننشسته است ببيند خدا چه میخواهد .اصالً خدا کاري به
کار بيل گيت ندارد .خدایی که چنين جهان هستی را آفریده است ،کاري به خوب و بد بيل گيت ندارد.
خداوند اسباب بهوجود آمدن بيل گيت را فراهم آورده است و بيل گيت آمده است به این صحنه جهان
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و دارد بازي میکند و یکی از مؤثرترین آدمهاي تاریخ جهان شده است .و هر روز هم نه نذر میکند،
نه شمع روشن میکند ،نه سفره میاندازد ،نه شکر کسی را میگوید ،نه التماس میکند ...،کاري به
این کارها ندارد .این جهانی که بيل گيت درش زندگی میکند آزاد است از این مالحظاتی که بر
زندگی روزانه ایرانی معمولی حاکم است و سرنوشت بيل گيت آن است و سرنوشت ایرانی معمولی
این .ما اگر یک روزي این مسئله را براي خودمان روشن بکنيم که خداوند اصالً اعتنائی به ما ندارد .ما
در مرکز جهان هستی نيستيم که خداوند جهان هستی وقتش را صرف این بکند که من این کار را
بکنم یا آن کار را بکنم یا این سرنوشت براي من باشد یا آن سرنوشت ،یا در این معامله این گير من
بياید یا آن بيماري به من دست بدهد یا ندهد .این نهایتِ هم نادانی ماست هم خودبزرگبينی ما که
خيال میکنيم که تمام معطلند که ببيند حاال ما وضعمان چه میشود .اصالً هيچکس در دنيا به ما
اعتناء ندارد جز خود ما .آن فرشتهاي که وکيل است در خزائن باد اصالً ککش نمیگزد که چراغ صدها
پيرزن خاموش بشود ،بميرد یا نميرد .یکوقتی در جهان 65 ،ميليون سال پيش ،سراسر کره زمين و
دریاها پر بود از جانداران هيوالوشی که من اسکلت یکی از دایناسورها را در فرودگاه شيکاگو دیدم ـ
سقف فرودگاهها خب خيلی بلند است ـ و این استخوانبندي این دایناسور تمام ارتفاع این دیوار را
گرفته بود و از اینها ميليونها عدد در کره زمين میچرخيدند و در دریاها هيوالهایی بودند که
نهنگهاي امروز در مقابلشان مثل ماهی حوض بودند .و اینها از بين رفتند در ظرف مدت بسيار
کوتاهی و کک کسی در این جهان هستی نگزید .حاال فالن کس سرش درد گرفته است یا بچهاش
مریض شده است و ائمه اطهار و پيغمبر و خدا و ...همه باید به دادش برسند؟ اصالً این معنی ندارد و
امکان ندارد .خداوندي که هر لحظه تریليون تریليون تصميم بخواهد بگيرد راجع به این و آن و
تصميمها را دیدیم عموماً ضد و نقيض است ،براي اینکه یکجا به کسی یکچيزي میرسد ولی در
جایی هزار چيز از دست میرود ،ببينيد چه اندازه بدبختی همين اآلن در جهان وجود دارد .امشب در
خبرها میشنيدم فقط راجع به کودکانی که در افریقا (غير از کودکان خيابانی خودمان در تهران و
شهرستانها) قربانی هزار جور بال میشوند ،بالي طبيعی و بالي انسانی ،اصالً چگونه میتوان توجيه
کرد و به خداوندي نسبت داد که عادل است و رحيم است و....؟ و با یک شانه باال انداختن که البد
یک حکمتی در راه است که نمیشود پاسخ این چيزها را داد .پاسخ اصلی این است که خير خداوند
اصالً کاري به این کارها ندارد اینها مربوط به خود انسان است .انسان است که باید جلوي این
بدبختیها را بگيرد .اصالً نگذارد این بدبختیها بهوجود بياید .و یا وقتی بهوجود آمد آنها را درمان
بکند .دست از سر خدا و ائمه برداریم و خودمان مسائلمان را حل بکنيم چنانکه اروپائیها و غربیها
کردند و به اینجا رسيدند .آنها هم همينطور مثل ما بودند .آنها هم صدها سال همين فکرهاي
احمقانه را کردند و در بدبختی فرورفتند و در جنایت دستوپا زدند و چقدر همدیگر را بیخود و
بیجهت کشتند و با بيماريها از بين رفتند و ميليون ميليون قربانی طاعون دادند تا سرانجام فهميدند
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که خير اینها هيچ منطق خداوندي ندارد و اینها مربوط به انسان است و درست شد و دیگر این
اتفاقها نمیافتاد .زلزله هم که روي میدهد از لوسآنجلس شما دو نفر کشته میشوند هر چند
ساختمانهایی ممکن است خراب بشوند ،در بم  50هزار نفر کشته میشوند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،نوشتهاید که :آمد مگسی پدید و ناپيدا شد .خدا را
اینگونه مسئول بدبختی و نامرادي و بیعدالتی شناختن به سود خداپرستان هم نيست.
ذهن سرسري میتواند خود را راضی کند که این حکمت خداوندي است ولی همه
ذهنها سرسري نيستند .کسی با خداشناسی ایرانی اگر بخواهد و با آن آسوده باشد
اشکالی ندارد ولی با خداشناسی نيز میتوان پيشرفته و واپسمانده بود.
همایون ـ این آمد مگسی پدید و ناپيدا شد را خيام گفته است باز براي اینکه سوزنی بزند به این خود
مرکزبينی انسانها .که خيال میکنند تمام کائنات برگرد وجود آنها میگردد و اینها فقط باید
وسيلهاي و راهی پيدا بکنند به آن اراده کائنات و آن اراده را به سود خودشان برگردانند .همين ،حقيقتاً،
وقتی میآیيم و میرویم هيچکس جز خدا و آنهایی که با او تماس دارند خبردار نمیشود .در عالم
هستی که اصالً انگار نه انگار .ولی شما از تریليون تریليون ستاره که هر کدام منظومهاي در گردشان
هست فکر میکُنيد که در بسياري از اینها موجوداتی مسلماً شبيه انسان زندگی میکنند حاال من یک
نفر در گوشهاي در دنيا اصالً چه اهميتی دارم که باید حاال با یک سفرهاي که پهن میکُنم تمام
منطق جهان را به هم بریزم و تمام روال کار را به هم بریزم که به ميل من بگردد؟! یک کار بیربطی
بکنم و انتظار نتيجه خوب ازش داشته باشم؟! یک اشتباهی بکنم و این اشتباه به سودم تمام بشود؟! یا
مریض بشوم و بدون اینکه بروم پيش پزشکی خوب بشوم؟! این دید خودمحوري و تمام جهان هستی
بر گرد من ،در عين حال نهایت عجز و ناتوانی من که هيچچيز هستم و من هيچکارهام و فقط خدا
باید به دادم برسد ،خدا اینجور خواست ،خدا آنجور خواست ،این دو هم که اصالً جور درنمیآید ولی
خب ذهن ما میپذیرد .هم من مرکز عالم هستیام و میتوانم این عالم هستی را با یک گریه کردنی
و سفره انداختنی و سر و سينه زدنی به ميل خودم بگردانم و هم من هيچچيز نيستم ،پر کاهی بر
مسير باد ،مشيّت الهی هر جور خواست ،بروم ببينم مشيّت الهی هر جور خواست عمل کنم.
همانطور که اول صحبت پيش آمد ،ما حقيقتاً باید برویم تا آخر مطلب خالصه .نمیشود بگویيم که
چون ما مسلمان هستيم محکوم به این هستيم که در همه مسائل اینقدر اشتباه بکنيم و اینقدر
انحراف پيدا بکنيم .میشود مسلمانهاي بهتري بود ،میشود خداشناس درستی بود ،حاال همه ما
اینشتين نيستيم ،همه ما الزم نيست تصوري مثل اینشتين از خداوند داشته باشيم ولی این تصور
فولکلوریک که خداوند در آخرش میشود در حدود یک امامزاده این حقيقتاً شرمآور است .این براي
خداوند هم خوب نيست .اشاره کردم به آن شعر سعدي .اصالً خداوند را تبدیل میکند به یک موجود
هوسکار ،بیمنطق ،که تکليف هيچکس با آن معلوم نيست که اصالً معلوم نيست چکار میخواهد
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بکند ،اصالً چرا این دنيا را بهوجود آورده ،چرا من در این دنيا هستم ،اینکه میگویند مرا آفریده است تا
او را عبادت کنم اصالً یعنی چه؟ خدا مگر نيازي به عبادت من دارد؟ نه اینکه عبادت نباید کرد،
عبادت را به این معنا نباید کرد .خداوند نيازي به عبادت من ندارد .من نياز دارم تا هر عبادتی که دلم
خواست بکنم .نخواستم هم اصالً نکنم .این اگر بخواهد در جهانی که به این سرعت دارد پيش میرود
و تحول پيدا میکند باقی بماند ،انسان دیندار ناگزیر است که با دین ،یک ،بهصورت گزینشی عمل
بکند براي اینکه دینها بهویژه دینهاي ابراهيمی اینها یک متنی دارند و یک نکتههایی نوشته دارند
که اینها الزم نيست با پيشرفت علم سازگار باشند .مال یک دورهاي از زندگی انسان است که این
متنها و این تکهها به درد آن دورهها میخورد و انسانها آن را میپذیرفتند .ولی این دینها یک پيام
و مفهوم کلی دارند حاال دینهاي غير ابراهيمی کمتر دچار این مشکالت هستند .زرتشتیها یا
مسيحيیها در ميان دینهاي ابراهيمی کمتر این مشکل را دارند .زرتشتیها ندارند ،بوداییها ندارند،
یا آن جهانشناسی ودایی .اصالً جهانشناسی ودایی چيز خارقالعادهاي است .یعنی با تازهترین
پيشرفتهاي فيزیک سازگار است .یعنی جهان بیپایانی که از بين میرود و نو میشود و همهچيز در
این جهان به همهچيز مربوط است .اینها کامالً امروز ثابتشده است .ولی دینهاي ابراهيمی این
مسائل را ندارند .راه ادامه دینهاي ابراهيمی و راه آشتی دادن ایمان به مذهب و خداوند این است که
ما گزینشی عمل بکنيم و ضمناً برویم تا آخرش .یعنی موضوع مشيّت را بهکلی براي خودمان حل
بکنيم .خداوند رفت روز هفتم استراحت کرد .گذاشت آفریدگانش کار خودشان را بکنند .دیگر بسته به
آفریدگانش است .دیگر او مسئوليت رفتار و سرنوشت آفریدگانش را ندارد .یک ميدانی را براي اینها
فراهم کرد ،اینها را رها کرد توي این ميدان دیگر هر کس هر کاري بتواند بکند .این واقعيت جهان
است .و ما این تصوري را که از قرونوسطا تا کنون ادامه دادهایم که خودمان را بیاختيار میشناسيم و
خداوند را در هر لحظه مداخله میدهيم در زندگی خودمان ،این به زیان خودمان تمامشده است و به
زیان خداوند تمام خواهد شد .یعنی ادامه این طرز تفکر مسلماً به سود مذهب نخواهد بود.
 حسين مهري ـ و سرانجام نوشتيد که ،اگر خداوند یکی است و همه یکسان بندگان
اویند ،چرا نباید ایرانی نيز فرمانرواي طبيعتی باشد که آن را شاهکار آفرینش میشمارد.
در غرب همان خداوند ،و همان مشيّت را بهعنوان راهنما و انگيزه براي شناخت هر چه
گستردهتر و ژرفتر طبيعتی که خود جزئی از آن هستند شمردهاند و از یک پيشرفت به
پيشرفت دیگر رسيدهاند.
همایون ـ ما حاال در زندگیاي که در این کشورهاي اروپایی و آمریکایی در این سالها کردهایم ،با
این فرهنگ بيشتر آشنا شدهایم ،میبينيم که پيشرفتهاي علمی و مادي بههيچوجه به نابودي دین
در این سرزمينها نيانجاميده است .یعنی الزم نيست که ما یک دید علمی داشته باشيم و منطق علم
را جانشين منطق معجزه بکنيم و از دین بري بشویم و دور بيفتيم .میشود بسيار دیندار بود و
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خداشناس بود و خداپرست بود ولی ضمناً رفت و قوانين طبيعت را شناخت و قوانينی که دینداران
معتقدند که خداوند بر اساس آنان جهان را آفریده است و به راه انداخته است ،و این بسيار مهم است
تفاوت گذاشتن به راه انداختن جهان یا اداره کردن جهان .مسلمان میگوید خداوند جهان را اداره
میکند اروپایی میگوید خداوند جهان را راه انداخته است .هر دو هم به خداوند معتقد هستند .پس
هيچ منافاتی ندارد که کسانی اراده و نظرشان خودشان را داشته باشند ولی اشخاصی که دیندار
هستند و مسلمان ،بهراحتی میتوانند آشتی بدهند مسئوليت فردي را با پویش حقيقت .با رفتن دنبال
حقيقت جهان هستی و قوانيناش و آزاد کردن خودشان از این خرافاتی که نگرش سطحی به دین
پدید آورد در همه دینها و دست یافتن به اینهمه پيشرفتهایی که بشریت به آن نائل شده است.
اروپائیها و بعد آمریکائیها که البته دنباله آنها هستند از اینجا شروع کردند ،از اینکه خداوند را کاري
به امور روزانه ما نيست .ما کوچکتر از آن هستيم که خداوند وقتش را صرف ما بکند .اصل قضيه این
است .ما باید خودمان فکر خودمان را بکنيم منتها خداوند به ما امکانات را داده است که بهتر بشویم و
پيشرفت بکنيم .و این کاري است که بشر کرده است .بشري که نوک درختان یا در ته غارها زندگی
میکرد این را که خداوند از ته غار درش نياورد که در وسط لوسآنجلس و بورلی هيلز مثالً زندگی
بکند .یا از نوک درخت به طبقه پنجاهم آسمانخراشهاي نيویورک که استخر هم بعضیهایشان
دارند آنجا مثالً زندگی بکنند .نه ،این را خود انسانها کردند .با شناختن قوانين طبيعت .و فرد مسلمان
و ایرانی شيعه از همه عقبماندهتر هم میتواند همين کار را بکند .گرفتاري ما نسبت به سُنّیها این
است که ما عالوه بر خداوند و پيغمبرش هزاران نماینده دیگر هم که بعضیها قدرتشان از خود خداوند
بههيچوجه کمتر نيست ،براي خودمان درست کردهایم .در قرآن اسمی از حضرت عباس نيست ولی
ایرانی اگر میخواهد وزنه بردارد و قهرمان جهان بشود یا ابوالفضل میگوید! حتی یا اهلل هم نمیگوید،
حاال عرب ممکن است بگوید یا اهلل .نه ،این قهرمان وزنهبرداري ایران هم روي پيشانیاش نوشته یا
ابوالفضل و هم وقتی میخواهد وزنه را بردارد میگوید یا ابوالفضل .معلوم میشود ابوالفضل قويتر و
مهمتر از خداوند است .این به این صورت ،نتيجهاش این میشود که داریم .حاال من کاري به
ابوالفضل ندارم و ابوالفضل هم مقدس است و هر چه هست ،ولی ابوالفضل ربطی به وزنهبرداري نباید
داشته باشد در یک ذهن معقول منطقی .منتها براي ایرانی همه اینها به هم ارتباط پيدا میکند.
میشود از ابوالفضل نيروي جسمی گرفت و قهرمان جهانی وزنهبرداري هم شد .به این ترتيب اگر ما
نگاه بکنيم و خالصه یاد بگيریم از این اروپائیها ،آنهایی که دیندارند دینشان را حفظ میکنند مردم
هم بهطور کلی پيشرفت خواهند کرد .خالصه همانطور که خواندید میشود دینداران پيشرفتهاي بود
و الزم نيست اصالً دیندار عقبمانده و توسريخور جهان بشود.
رادیو صداي ایران ـ حسين مُهري
 7آوریل 2004

ما را چه میشود؟
سهم تاریخ و جغرافیا در سرگذشت ما...
 نادر صدیقی ـ گفتوگو میکنم با آقاي داریوش همایون ،نویسنده ،نظریهپرداز و یک
روزنامهنگار فرهيخته .درود بر شما آقاي دکتر همایون
همایون ـ درود بر شما
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون با استفاده از این فرصت ،برخالف بسياري از
گفتوگوهاي رسانهاي که انجام میدهيد من بر آن هستم که بهجاي پرسشهاي
سياسی مربوط به اوضاع و احوال روز ،بپردازم به اوضاع و احوال تاریخی خودمان و
شاید با کالبدشکافی این تاریخ که دوران بيشترش بسيار پر رنج و مالل است بتوانيم
پاسخهایی براي پرسشهاي خود پيدا بکنيم .در چنين عرصهاي البته تعداد پرسشها
آنقدر فراوان هستند که انتخاب نخستين پرسش هم دشوار میشود .میشود با این
تصور غالب ذهنی ایرانيان شروع کرد که از زمان ساسانيان ایران تقسيمشده است به
ایرانی و غيرایرانی .میشود از قرن  12ميالدي شروع کرد که در واقع پایان یک دوره
شکوفایی اندیشه و دانش بوده است در سرزمين ما .میشود از اواخر قرن  16یا اوایل
قرن  17آغاز کرد که ایران در دوران صفویه یکی از  4قدرت بزرگ جهان بشمار
میرفت .ولی به فاصله چند نسل در سيستم سازمان و سازماندهی بشري جاي و
جایگاهی پيدا نکرد .خالصه پرسشهاي بسياري را میشود در این عرصه مطرح
ساخت ولی آقاي همایون شاید سادهترین پرسش این باشد که ما را چه میشود؟
بهراستی ما را چه میشود آقاي همایون؟
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همایون ـ بله ،این پرسشی است که دهها پرسش دیگر را همراه میآورد .اصل قضيه همين است .ما را
چه میشود؟ ما قربانی این تاریخ هستيم که میفرمایيد و این جغرافيایی که داریم .تاریخ ما تاریخ ورود
اقوام گوناگون است به صورتهاي گوناگون به این سرزمين و درگيریشان با یکدیگر و درآميختنشان
با یکدیگر و جغرافياي ما جغرافياي کشاکش است و مبارزه و جنگ است و خونریزي و تقسيم و
تجزیه است و امپراتوري ،استقالل است و سرسپردگی .مجموعهاي است که ما را یکی از تراژیکترین
ملتهاي جهان کرده است مانند روسها .روسها هم ملت تراژیک هستند .تراژیک به این معنا که
یک عنصر نيرومند و پيوسته ناکامی در سراسر این تاریخ وجود دارد .در بهترین دورهها تبدیل به
شکست میشود و در بدترین دورهها ما را به بدترین جاها میرساند .ولی مثل روسها ما هم ملت
بسيار بزرگی هستيم .به این معنا که ظرفيت فوقالعادهاي داریم و تحمل بسيار .این تابآوري ما را
 3000سالی در عرصه جهانی بهعنوان ایران حفظ کرده است .البته پيش از این ،این سرزمين نامهاي
دیگر داشته است و مرکز سياسی و فرهنگی مهمی بوده است .این دوام آوردن همراه با تراژديهاي
بیشمار بوده است که یکی از بدتریناش را ما هماکنون در کشور خودمان شاهد هستيم .حاال من از
اینجا شروع بکنم که سهم تاریخ و جغرافيا هر کدام در این سرگذشت طوالنی چه بوده است .در
بيشترین تاریخ و دوران زندگی ما جغرافيا عامل تعيينکننده بوده مگر در آغاز برآمدن ایران بهعنوان
ایران و امپراتوري هخامنشی و امپراتوري ماد .ما میبينيم که یک ایدهاي ،ایده چيره و مسلطی موتور
حرکت اقوامی بود که ایران را ساختند .پارسها ،مادها و پارتها و بلوچها که همه اینها باهم بودند.
این ایده برجسته و مسلط آئين زرتشتی بود .آئين زرتشتی که معلوم نيست دقيقاً کی به ایران آمده
است ،از هزار سال پيش از ميالد تا ششصد سال پيش از ميالد را میشمارند ،و بهاحتمال خيلی قوي
در شمال خاوري ایران آمده است و بعد به نقاط ایران رسيده ،این یک آئين خيلی خوشبينانه،
دیناميک و سازندهاي است .البته بعداً ،بهویژه در دوره ساسانی پس از حمله اعراب خيلی پيرایهها بر
این آئين بستند .ولی آنچه که از ریشهها و از سرچشمههاي این آئين مانده است نشان میدهد که
دینی است فاقد همه معایب دینهاي دیگر .به این معنا که اوالً انسان را مرکز جهان هستی قرار
میدهد ،در عرض خداوند و اهورامزدا .یعنی یاور اهورامزدا از لحاظ مسئوليت جهانیاش ،از لحاظ
مسئوليتاش در برابر خودش و در برابر جهان هستی بهطور کلی که خب چيز یگانهاي است ،و دوم
اینکه سراسر به خوب زیستن در جهان توجه دارد نه به جهان پس از این جهان و پس از مرگ.
پيامش این است که اینجا و این جهان را درست کنيم نه اینکه براي آن جهان آماده بشویم .این
فوقالعاده مهم است بخصوص در پرتو تجربه  1400سال گذشته ما و در پرتو گرایش مسلط و نيرومند
که در این  1400سال گذشته حاکم بوده است ،گرایش شيعی و صوفیگري ،این نگاه به جهان خيلی
خيلی بدرد ایرانیها میخورد .و این آیندهبينی ،این بهعنوان کمک به اهورامزدا براي پيروزي بر بدي،
و این نگرش جهانی که آدميان کوشش بکنند که این جهان را جهان بهتري بکنند ،چه در احکام
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دستوري مانند حفظ محيطزیست ،جلوگيري از قربانی کردن جانوران و بهویژه انسان ،ارزش جان
انسانی ،ارزش آبوخاک و عناصر زندگیبخش ،اینها خب میبينيم که همواره میتوانسته است
دانههاي یک فرهنگ بسيار خوشبينانه و فعال و سازنده را در خودش داشته باشد که در آغاز داشت.
تا وقتی که ضرورتهاي اداره یک امپراتوري بزرگ کار را به بوروکراتيزه شدن و دیوانی شدن جامعه
نرساند و تا وقتی که قدرت مطلق شاهنشاه ،فساد مطلق و ضعف مطلق ببار نياورد خب این نيروي
محرک و برانگيزانندهاي بود که حقيقتاً  200سال دنيا را پيش برد .و ادامه پيدا کرد تا دوران
ساسانیها ،گر چه خرابشده ،البته در دوره اشکانيان این روحيه بود ،رواداري زرتشتی ،این توجه به
سازندگی و نگهداري عناصر زندگی ،در دوره ساسانی هم یک باززایی را هم شاهد بودیم که البته
آخوند زده و مغ زده شد ،تا رسيد به اسالم.
منظورم این است که ما تاریخ خودمان را در واقع با یک ایده شروع کردیم .توانایی میداد به قبایل
آریایی که ریخته بودند به این سرزمين و آميختهشده بودند با مردمان که یک نظم جهانی نوینی را
برقرار بکنند نخست در سرزمينهاي ایرانی و بعد در امپراتوري .و این نيروي زندگیاش را تا حمله
اعراب حفظ کرد .در همان زمان ما با تهدیدهاي زیاد ،با تهدید یونانیها ،رومیها ،مقدونیها ،قبال
آسياي مرکزي که از دوره کوروش ما میبينيم ایران در مرزهاي شمال خاورياش با این هجومها
روبرو است و کوروش در همانجا کشته میشود .البته در آغاز این قبایل همه تورانیها بودند .تورانیها
همان قبال آریایی بودند بعد کمکم تورانیها را قبایل زردپوست که از سيبري میآمدند عقب راندند و
بعد خودشان شروع کردند به حمله به مرزهاي شمال خاوري ایران که ما این را بهصورت حمالت
هبتاليان سفيدپوست (تورانيان شاهنامه) و زردپوستان نخستين پيشتازان قبایل ترک که سرانجام در
هجوم چنگيزیان و مغولها آن فجایع را ببار آوردند .از اینجا این حمالت شروع شد ،ما مقاومت
میکردیم و در غرب با یونانیها و مقدونیها روبرو بودیم ،بعد با رومیها ،ولی این تمدن  1400ـ
 1500سالی دوام آورد .و مسلماً یک دوره ،یعنی طوالنیترین دوره درخشش تاریخ ایران است و از
بسياري جهات درخشانترین دوره است براي اینکه ما هيچوقت به آن بزرگی از نظر سياسی نرسيدیم.
و به نظرم هرگز دیگر نخواهيم رسيد و دوران این حرفها تمامشده است.
در پيروزي اسالم ما زیانهاي مادي و انسانی اندازه ناگرفتنی متحمل شدهایم .شمار ایرانی که به
دست اعراب کشته شدند شاید از مغولها خيلی کمتر نباشد در آن  200سال .هر جا رسيدند کشتند
چون عُمر فتوا صادر کرد که هر عربی که ایرانی را بکشد صاحب اموال او و خب یک انگيزهاي بود که
ایرانی را بکشند و اموالشان را بگيرند .از لحاظ فرهنگی خب هر چه توانستند از ميان بردند .ما حاال
هم میبينيم که رژیم اسالمی دنباله همان روحيه همت گماشته است تا آثار فرهنگی ایران را از بين
ببرد و آثار تاریخی را زیر کشت و آب ببرد و ویران بکند ،آثار غيرمادي را به هر صورت به فراموشی
بسپارد ،آوردن کتابهاي درسی با جانشين کردن آنها با خرافات آخوندي ،همان کارهایی که آنها
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آنوقت کردند را دارند تکرار میکنند و ما میتوانيم ببينيم که در این عصر اطالعات اینها این اندازه
کوشش میکنند در آن عصر که با یک نسل میتواند همهچيز فراموش بشود چه کردند .ولی
همانطور که عرض کردم ،این ملت ،ملت تابآوري است .ملت پرطاقتی است .و آن  200سال را
دوام آورد و خودش را نهتنها صاحباختيار اسالم بلکه صاحباختيار زبان عربی کرد .و زبان عربی را
توسنی کرد که بر آن سوار شد و تاخت و در یک ترکيبی از ایدههاي ایرانی و یونانی و اسالمی یک
تمدن تازهاي را بنيان گذاشت که کمابيش تا کنون ادامه پيداکرده است .از دوره ساسانی و شکست در
برابر اعراب است که ما چيرگی جغرافيا را بر تاریخ میبينيم .یعنی آنچه که  1400سال ما را حفظ
کرده بود آن ایده و آن تاریخ ،سرانجام در برابر جغرافيا تسليم شد و دوران شکستهاي بسيار سنگين
فرارسيد .ما در دوران هخامنشيان و اشکانيان و ساسانيان شکستهایی خورده بودیم .پيروزي اسکندر
پيروزي بزرگی بود براي آن امپراتوري ولی تأثير چندانی در سرنوشت ما نبخشيد .یک سلسله رفت،
سلسله سلوکيان آمد که کموبيش همان کارها را کردند حاال ما را با یونان هم آشناتر کردند که بسيار
خوب بود ولی تأثير چندانی بر زندگی ما نبخشيد .جغرافيا آن عنصر غالب نشد در تاریخ ما و در
سرنوشت ملی ما .پس از حمله اعراب است که ما میبينيم که دیگر جغرافيا است که تعيينکننده
است .براي اینکه عربها آن دیواري که در شمال خاوري ایران کشيده شده بود در برابر قبایل تاتار در
آسياي مرکزي در هم شکستند .ما در خراسان بزرگ ،تا دوران ساسانی و سامانی یک طبقه دهقان
داشتيم البته در همه ایران داشتيم ،ولی در آن منطقه طبقه خيلی نيرومندي بود .این دهقانان ترکيبی
بودند از فئودالهاي اروپاي قرونوسطا و آنچه که انگليسها میگویند  ،Gentileآن طبقه اشرافيت
انگلستان ،یعنی بارونها و کنتها و دوکهایی که در زندگی روزانه کشاورزانی که بر آنها فرمانروایی
داشتند شرکت جسته بودند .دور نبودند از آنها .براي اینکه در قاره اروپا بارونها و این اشرافيت
بهتدریج دور شد از زمينهاي خودش .تسلطش را حفظ کرد ولی در زندگی روزانهاش مداخله نمیکرد.
آنها در همانجا زندگی میکردند و با آنها بودند و آن حالت تفاوت اشرافی را نداشتند که در
فئوداليته اروپا بود .این طبقه دهقانان یک ویژگی داشتند که شاهنامه بهعنوان کشاورزان جنگی از
آنها نام میبرد .این در واقع ارتشی دائمی بودند که در زمان صلح کار میکردند .و آن دیواري که از
آن صحبت کردم ،بهوسيله همين دهقانان تشکيلشده بود .و اینها جلوي قبایل تورانی را میگرفتند.
عربها این دیوار را کموبيش شکستند و شکست سامانيان در برابر قبایل ترک بهکلی به این وضع
پایان داد .هجومهاي غزان در قرن دوازدهم و بعد هجوم مغوالن در قرن سيزدهم ميالدي ،اینها
همه بهکلی تعادل زندگی را در ایران به هم زد .تا قرنها و تا همين حاال .و از آنوقت تسلط جغرافيا
آغاز شد .پيش از صفویان البته آق قویونلو یعنی مغولهاي ایرانی شده که خودشان را پادشاه ایران
میناميدند و به اسالم و حتی گاهی به شيعیگري میگرویدند ،زبانشان فارسی بود و خودشان را
پادشاه ایران میناميدند ،اینها توانستند محدوده ایران را حفظ کنند در مقابل عثمانی و در مقابل
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ازبکها .صفویان هم دنبال همان سنّت بودند منتها آنها مذهب شيعه را بهاصطالح خميرمایه
امپراتوري خودشان کردند و حقيقتاً ایران را نابود کردند و به ایران ضربهاي زدند که تا کنون ادامه
دارد .اميدواریم با این نسل تمام بشود.
این تسلط جغرافيا به معنی گشاده بودن ایران بر هجومهاي خارجی داشت متوقف میشد تا در قرن
هفدهم و هجدهم .براي اینکه ایران توانایی دفاع از خودش را پيداکرده بود ولی آن قرنها مصادف
شد با برآمدن اروپا .اروپا بهعنوان قدرت نظامی و اقتصادي پيشرفتهاي فوقالعاده بزرگی کرد .از قرن
چهاردهم ما میدانيم که انقالبات کشاورزي در اروپا اصالحات زیادي که در تکنولوژي کشاورز کرده
بودند ثروت زیادي توليد کرد و بعد بازرگانی خيلی رونق گرفت و مثالً  500شهر در اروپا پيدا شد و
اینهمه فعاليتهاي بزرگ اقتصادي داشتند و خب ثروتمند شد و تکنولوژي نظامی هم به دادشان آمد،
توپخانه ،تفنگ ،باروت و ...و توانستند خطر بسيار بزرگی بشوند براي کشوري مانند ایران .ما از قرن
هجدهم دستاندازيهاي اروپاییها را از شمال غربی میبينيم در قرن پانزدهم هم پرتغالیها آمده
بودند و جنوب را گرفته بودند ولی چون پرتغال کشور کوچکی بود ،پرتغالیها نمیتوانستند آن تهدیدي
را متوجه ایران بکنند .آنها پُستهاي استراتژیک میخواستند در اقيانوس هند و تا اقيانوس آرام و در
آنجا مشغول بودند .و اقيانوس اطلس را هم سپرده بودند به اسپانياییها .آن تهدید اساسی نبود و بهر
حال به کمک انگليسیها و صفویان آن را برطرف کردند .ولی تهدیدي که از شمال متوجه شد ،تهدید
روسها ،خيلی جدي بود و ما بهترین مصداق قربانی جغرافيا بودن را پس از قرنهاي سيزده و
چهارده ،پانزده ،در اواخر قرن هجدهم و بخصوص قرن نوزدهم و تا نيمه قرن بيستم میبينيم .که ما
سراسر دیگر سرنوشتمان را جغرافياي ما تعيين میکند .همجواري با امپراتوريهاي روسيه و انگليس
که هندوستان را تا قرن هجدهم گرفته بود ،و خب یک زدوخوردهایی هم هميشه با عثمانیها داشتيم
که جدي نبود و گاهی ما میبردیم ،گاهی آنها میبردند و ...و باالخره هم در یک نبردي هم ما
بردیم و داستان تمام شد در اوایل قرن نوزدهم .اشکال عمده با اروپا بود .این مقدمه را بنده عرض
کردم در پاسخ این مطلب که این تاریخ و جغرافيا چه نقشی در زندگی ملی ما داشته است و ما
رويهمرفته میتوانيم بگویيم که تا حمله اعراب سرنوشت ملی ما کمتر با جغرافيا تعيينشده است و از
حمله اعراب به بعد بهطور روزافزونی سرنوشت ملی ما را جغرافياي ما تعيين کرده است .حاال نتيجه
بگيریم براي امروز ،و این تکه بحث را ببندیم ،امروز ما سرانجام بر جغرافيایمان غلبه کردهایم .یعنی
دیگران کار ما را انجام دادهاند .آمریکاییها که نيروهاي چپ هرگز آنها را نخواهند بخشيد ولی ما از
این بابت بسيار سپاسگزارشان هستيم ،آمریکاییها امپراتوري شرّ بقول ریگان ،شوروي را که حقيقتاً
شرّ بود ،حاال خود روسها بيش از همه براي سرزمينهاي زیر نفوذ شوروي ...به آسياي مرکزي انسان
نگاهی بياندازد میبيند که اینها چه کردند ،به آلمان شرقی ...از لحاظ محيطزیست ،از لحاظ اقتصاد...
اصالً وحشتناک است .به هر حال آمریکاییها توانستند امپراتوري شوروي را از ميان ببرند و ما با

298

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

اینکه با یک فاصلهاي نزدیک هستيم به روسيه ولی دیگر همجوار نيستيم .و این بزرگترین پيروزي
دوران مدرن است براي ما .براي اینکه نزدیک  200سال همجواري با روسيه ما را بدبخت کرد و اصالً
سياست داخلی ما را فاسد کرد و از بين برد .ریشه بيشتر گرفتاريهاي سياسی ایران را در این 200
سال همين مداخله خارجی و همجواري با این امپراتوريها بود بهویژه روسيه که نزدیک بود و هميشه
میتوانست تمام ایران را در عرض دو سه ماه بگيرد ،از آنجا برخاسته است .حاال این مشکل روسها
برطرف شده است و مشکلی که در غرب با آن مواجه بودیم ،سرزمين بينالنهرین ،خواستگاه حمالت
بیشمار بوده به ایران .از دوره کراسوس و ارُود در قرن دوم تا همين جنگ ایران و عراق بيستوچند
سال پيش و این هم برطرف شد .....هرگز ما را تهدید نخواهد کرد .ترکيه عثمانی هم بعد از جنگ
جهانی اول هم از بين رفت و ترکيه کشوري شد که هيچوقت نمیتواند ما را تهدید بکند .خالصه
مشکل جغرافيایی ایران به این ترتيب حلشده است .ما حاال دیگر قربانی جغرافيایمان نيستيم و
مشکل ایده داریم .من عرض کردم که تاریخ ایران و درخشندگی ایران با یک ایده شروع شد .حاال
فرود و نشيب ایران و فرورفتنش در این منجالب مربوط است به ایده .ایده آخوندي .برداشت آخوندي
از مذهب که حقيقتاً این رسالهها را که انسان میخواند و این ادبياتی که اینها بر آن حکومت میکنند
و میخواهند حکومت بکنند ،عرق شرم بر پيشانی هر آدم متمدنی مینشاند و این آن ایده است که
گرفتاري عمده است .در پاسخ پرسش شما باید عرض بکنم که ما اکنون قربانی فرهنگ خودمان
هستيم .همين فرهنگی که لحظهاي از ستایشاش بازنمیایستيم و تکههاي خوبش را گرفتهایم و
تکههاي بدِ بيشترش را ندیده میگيریم ولی آنچه که سرنوشت ما را تعيين میکند آن تکههاي خوب
نيست متأسفانه .تکههاي بد است .تکههاي خوب دستآویزهاي ما است که خودمان را از افتادن تا
اعماق این فاجعهاي که به نام فرهنگ اآلن زندگی ما را تعيين میکند بازدارد .ما به کمک آن
تکههاي خوب فعالً خودمان را نگهداشتهایم .ولی بيشتر این فرهنگ که یک گرداب بدبویی است ،از
اینجاست .ما را چه میشود ،باید پاسخش را در این فرهنگ جست.
 نادر صدیقی ـ آنچه که فرمودید آقاي همایون ،براي من پرسشهاي متعددي بهوجود
آورد که به یکی از این پرسشهاي بسيار مهم در آخرین بخش سخنانتان پاسخ دادید
که از بخشهاي ناهنجار و بد گذشته آیا میتوان گذشت و یا انتخابی وجود دارد یا نه.
در جایی ،از شما خواندم که گفتهاید تاریخ را انسان میسازد و انسان را روحيات و
باورهایش .ما از تاریخ خود و در واقع از خود خوشنود نيستيم .براي رهایی از این
ناخشنوديها چه باید کرد؟ آیا میشود در یک دوره کوتاه تاریخی مثالً زخمهاي عميق
ناشی از انقالب و اسالم را التيام بخشيد و فراموش کرد و به انسانی تازه براي آینده
پرداخت؟
همایون ـ بله میشــود .گفت :دیگران هم بکنند آنچه مسـيحا میکرد .ویژگی انسـان این اسـت که
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میآموزد .هوش انسانی دائماً انباشته میشود .ما یک تجربهاي از جهان داریم در کودکی و این تجربه
را همينطور گسترش میدهيم تا پایان .حاال هر کس گزینشهاي خودش را میکند بر آنچه که
میافزاید بر این تجربه .ولی قدرت ذهنی انسان اندازه نگرفتنی است .من حتی دارم یواشیواش به
نيروهایی که ما نمیشناسيم در خودمان ،معتقد میشوم .یک نمونههایی میبينم که یک کسانی
یکچيزهایی را میبينند در آیندهاي که دیگران نمیبينند .و خب باالخره معلوم میشود که
یکچيزهایی هست .من نمیدانم کجاي ذهن ما است .یکوقتی پرورش پيدا خواهد کرد ذهن ما و
آن تواناییها را عده بيشتري پيدا خواهند کرد .ولی من نمونههاي بسيار دیدم .در هند دیدم ،در جاهاي
دیگر خواندم ،نمونههاي واقعی هست که یک کسانی تواناییهاي استثنایی دارند .هيچ ربطی به آن
ندارد که یک فرشتهاي ظاهر میشود بر آنها و آنها قادر میکند به این کارها ،نه .در خود آنها
چشمی است که دورتر از چشمهاي دیگر میتواند ببيند ،گوشی حساستر از گوشهاي دیگر است.
نوابغ ادبی یکچيزهایی را حس میکنند که یکميليون ،ده ميليون آدم دیگر نمیتوانند حس بکنند.
هنرمندها ،نقاشها یکچيزهایی در طبيعت میبينند که ما نمیتوانيم ببينيم .این نيروها در ما هست.
چون انسان میتواند بياموزد و پيش برود و چون ما میتوانيم ثبت بکنيم تجربههاي خودمان را ،این
خيلی مهم است ،تجربههاي انسانی ثبت میشود ،یعنی انباشته میشود .الزم نيست ما در هر نسل
چرخ را از نو اختراع کنيم .حاال ایرانیها خيلی سعی کردند این کار را بکنند که از اسالم دموکراسی و
جامعه مدنی و آزاداندیشی و ليبراليسم و ...هر چه که بخواهند دربياورند .ولی این حرفها را باید
بگذارند کنار ،این حرفها فایده ندارد .چرخ را باید همانی که هست گرفت و یک خورده بهترش کرد
ولی اختراع چرخ الزم نيست .چرخ را در جاهاي دیگر اختراع کردند و حاال دارند به کمال از آن
استفاده میکنند .وقتمان را نباید تلف کنيم .ولی آنچه اهميت دارد این است که ما میتوانيم نهتنها از
تجربههاي خود بياموزیم ،بلکه از تجربههاي دیگران بياموزیم .تجربههاي دیگران هم امروز در اوج
شکوفاییاش است به این معنا که  2800ـ  2700سال تالش منظم بشري براي یافتن پاسخ
پرسشهاي بیشمار از متافيزیک گرفته تا فيزیک ،چنان ثروتی از دانش انباشته است که هيچوقت در
جهان سابقه نداشته است و عالوه براین چنان تکنولوژي بهوجود آورده براي دسترسی به این دانش
که هيچوقت هيچ نسلی در گذشته تجربه نکرده است .امروز شما با یک رایانه کوچک که روي
زانوانتان میگذارید و با آن کار میکنيد و آنقدر هم دارد سبک میشود که به آن امروز نُتبوک
میگویند یا دفترچه یادداشت ،با این شما میتوانيد به هزاران کتاب ،به دائرهالمعارفها و فرهنگنامهها
دسترسی پيدا بکنيد .هيچ آگاهی نيست که از دسترس جوینده به دور باشد مگر اسرار آخرین
پيشرفتها که آنهم بهتدریج خواهد آمد و بهعنوان دانش عمومی شاید بشود .تکنولوژي هستهاي 60
سال پيش شاید  200نفر در دنيا از آن آگاهی داشتند ولی اآلن شاید  20ميليون نفر احتماالً .چون
چنين دسـترسی به آگاهیها هسـت ،و چنين ثروتی از آگاهیها هست ،و چون ما تجربه ملی خودمان
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تجربه بسيار پرباري است ،ما میتوانيم خوشبين باشيم.
تجربه ملی ایران استثنائی است براي اینکه ایران مثل همان روسيه و آلمان که ملت تراژیک دیگري
است ،ما خيلی دردسر براي خودمان و جهان بهوجود آوردهایم .و بيشتر براي خودمان .حاال روسها و
آلمانها خيلی بيش از ما براي جهان دردسر درست کرده بودند .ما اآلن داریم با جمهوري اسالمی در
آن مسابقه پيشرفتهاي زیادي میکنيم .دردسر براي دنيا فراهم میکنيم .دنيا را به پستی و
عقبماندگی و جنایت سوق میدهيم ،ولی خب سهم آنها خيلی بيشتر است در این زمينهها .اما
دردسرهایی که براي خودمان درست کردهایم بههيچوجه دستکمی از روسها یا آلمانها ندارد .و این
تجربه ملی ،بهویژه در صدسال گذشته ،بيش از همه در دوران انقالب اسالمی ،بزرگترین کمکی
است که براي تکان دادن خودمان الزم داریم و داشتهایم .منظور این نيست که میبایست این انقالب
بشود تا ما به این نتيجه برسيم ،نه ،اگر این انقالب نشده بوده ما این  28سال آینده را بهخوبی گذرانده
بودیم و اآلن رسيده بودیم بهجایی که غم این مسائل را دیگر نمیداشتيم .ایران افتاده بود در آن
مسير چون یک طبقه متوسطی داشت پرورش پيدا میکرد ،کشور داشت صنعتی میشد ،صنعتی به
معناي واقعی کره جنوبی ،یعنی در این تردید نباید کرد .با سالی  22درصد رشد صنعتی ،ما تمام کرده
بودیم این کار را و جامعه را اصالً بهکلی دگرگون کرده بودیم .دموکراسی و ليبراليسم اینها
فراوردههاي مستقيم پرورش بورژوازي ،یعنی آن طبقه متوسط کارآفرین و فرهنگی ،هر دوي آنها
داشت در ایران بهوجود میآمد ،حاال حکومت هر کاري میخواهد بکند ،فایده نداشت چنانکه این
حکومت نمیتواند از پسِ این طبقه متوسط بربياید .اینها زمينه دموکراسی ليبرال را در ایران فراهم
میکرد خواهناخواه و چنانکه ثابت شد اصالً نظام پيشين به عمر یک نفر بسته بود و آنهم به پایان
راهش رسيده بود.
منظور این است که ما این تجربه انقالب اسالمی را الزم نداشتيم براي اینکه برسيم به اینجا .حاال به
سر ما آمده این بدبختی و از این بدبختی خيلی درس گرفتهاند .من میبينم و در خودم میبينم ،خب
من کمتر الزم داشتم این درس را تا انقالبيان پيشين که هزار هزار و صدها هزار پيوستند به خمينی،
آنها میبينم چه اندازه تغيير کردهاند چه اندازه دارند تغيير میکنند و جامعه ایرانی از این
خوابوخيالها ،از آن توهمات و گمراهیها هر روز بيشتر بدر میآید و انقالب آینده ایران که انقالب
جامعه مدنی است ،منظورم خونریزي نيست ،انقالب به معنی دگرگونی ریشهاي و همهسویه در برابر
چشمان ما دارد جریان پيدا میکند .از این نظر است که بله میگویم ما میتوانيم چيز دیگري بشویم.
پيش از همه باید تأکيد بر این نکته کوتاهی نکنيم که اینقدر فرهنگ درخشان و فالن و مایه
افتخار ....نگویيم .این فرهنگ را باید گزینشی با آن روبرو شد .چنانکه با دین باید گزینشی رفتار کرد.
خود آخوندها دین را گزینشی عمل میکنند .آنجاهایی که بدردشان میخورد عمل میکنند و آنجاهایی
که بدردشان نمیخورد ندیده میگيرند و یا رد میکنند و یا مثل خمينی حکم میدهند که میشود از
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آنها صرفنظر کرد .رسماً گفته احکام دین را بگذارید کنار .این بيشترین تجلی نگرش گزینشی است
به دین .خب ،فرهنگ هم همينطور است .فرهنگ را باید گزینشی عمل کرد .در این فرهنگ
چيزهاي دورانداختنی بسيار است و هيچ اشکالی ندارد و هيچ آسيبی به هویت ما وارد نمیکند.
یکی از بحثهایی که در این کتاب صدسال کشاکش با تجدد من خيلی به آن پرداختهام ،همين
موضوع پيوند دین و فرهنگ و هویت است .که بسيار به ما آسيب رسانده است .بدبختی  1400ساله ما
از اینجا میآید .و در دوره ساسانی نيز .به این معنا که ما فکر میکنيم که هویت ما فرهنگ ما است،
فرهنگ ما دین ما است ،و واویال ،همين است که هست .نه اینطور نيست .اوالً فرهنگ با دین یکی
نيست .دین یکی از اجزاء فرهنگ است .دو ،هویت اصالً ربطی به فرهنگ و دین ندارد .هویت معناي
خيلی خيلی سادهاي دارد .حاال منشأ هویت خيلی چيزها میتواند باشد ولی کافی است که یک کسی
بگوید من حسن هستم ،دیگران هم بگویند که او حسن است ،این هویتاش است ،تمام شد و رفت.
حاال این حسن میتواند یک روزي مسلمان باشد ،یک روزي زرتشتی بوده باشد ،یک روز بعد از اسالم
بهائی بشود ،هيچ اشکالی هم در این کار نيست و حسن میماند .و این حسن میتواند یک روز آدمی
ابله و بیشعوري باشد بعد درس بخواند و زحمت بکشد آدم باشعوري بشود ،بازهم همان حسن است.
حاال ملت ما هم همينطور است .ملت ما هویتاش ایرانی است و همه هم میگویند ایرانی و خود ما
هم به خودمان میگویيم ایرانی و تمام شد .حاال این ایرانی چکار میخواهد با خودش بکند چه دینی
میخواهد داشته باشد ،کجاي فرهنگش را میخواهد حفظ کند ،کجاي فرهنگ غربی را میخواهد
بپذیرد ،اینها دیگر در اختيار او است و ربطی به هویتاش ندارد .این اشتباهی بوده است که ما هنوز
میکنيم و چسبيدیم به همه جاي این فرهنگ وحشتناک ،یعنی آن تکههایی که باید دور انداخت نه
تکههاي خوب .اتفاقاً تکههاي خوب در فرهنگ ما بسيار بسيار زیاد است و اتفاقاً ما از آنها غافلتریم.
این مطلب که ما برمیگردیم به ایران زرتشتی و آنچه که درخشان است در این فرهنگ این تازگی
دارد براي ایرانیها .بسياري از ایرانی اصالً خبر ندارند .پس این چه تأکيدي است که بر این فرهنگ
میکنيم؟ نه ،ما از این فرهنگ و تکههاي خوبش کمتر خبر داریم به تکههاي بدش بيشتر چسبيدیم.
شما نگاه کنيد ببينيد عزاداري و سينهزنی و قمهزنی و گریه و زاري و نذر و سفره انداختن و زیارت
رفتن و پاسخ همه سئواالت را در این مسائل جستجو کردن چقدر در مردم ما راسخ است و چند نفر
برمیگردند به آن آموزه و دکترین درخشان که حتی فرد انسان باخدا در پيکارش برابر است .و
مسئوليتاش یکی است .اصالً میشود همچين چيزي؟ این را نمیدانيم و از آن غافليم .ولی میرویم
از دستبریده یک نفر شفا میخواهيم و زور بازو و ...این است که میشود با این فرهنگ گزینشی
عمل کرد .ما یک  smorgasbordفرهنگی در پيش داریم که شامل فرهنگ خودمان است ،شامل
فرهنگ عظيم جهانی است .و آزادانه میتوانيم از روي آن انتخاب بکنيم .همانطور که سر بوفه و هر
چه دلمان میخواهد میگذاریم توي بشقابمان ،با فرهنگ هم عيناً باید همين کار را بکنيم و میشود
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کرد .و همانگونه که از آن ميز بوفه با شکم سير و با رضایت کامل دور میشویم در آن سفر و
گزینش فرهنگی هم همين کار را خواهيم کرد .بسيار آدمهاي فهميدهتر و مهمتري خواهيم شد و
بازهم ایرانی خواهيم بود .ما  3000سال پيش ایرانی بودیم و چه ایرانیاي ،و امروز هم ایرانی هستيم
و چه ایرانیاي!
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون به فرهنگ خودمان و به فرهنگ جهانی اشاره کردید و
غفلت ما .چندین سالی است ،بهویژه در چند سال اخير ،تشنگی ایرانیها براي آگاهی از
تاریخ درست خودشان و نه آن چيزي که بهصورت جعلی رواج داشته بيشتر و بيشتر
شده .گوئی که به دنبال گمشدههایی در تاریخ هستند ،گویی که به دنبال یافتن
نشانههایی هستند نه از شکست بلکه پایداري .آیا چنين جستجویی نشانه چيست؟ آیا
میخواهند به خود و دیگران بقبوالنند که میشود و باید در برابر رژیمی که نشانهاي از
ایرانيت ندارد بيشتر برازنده یک کشور عربی است پایداري کرد؟ نمونهها را میشود
مشخص کرد .مثل جنگ نهاوند ،پایداري مردم استخر و شکستناپذیري ایرانيان در
شمال کشور .آیا ایرانیها به این ترتيب به دنبال آن فرهنگ گمشده خود هستند که
شما هم اشاره کردید و بر آن هستند که از فرهنگ تحميلی و عاشورایی جدا بشوند؟
همایون ـ بله ما این جوشش فرهنگی تازه را در  200ساله تسلط عربها میبينيم .پس از اینکه
عربها قدرت سياسی ساسانيان را در هم شکستند و بر ایران تسلط پيدا کردند خب دست گشودند به
نابود کردن این ملت و عربی کردن آثار این ملت .از جمله قبایل عربی را تشویق کردند که به
سرزمينهاي خاوري و شمال خاوري ایران کوچ کنند و چون دور بود آنجا از مرکز خالفت ،دفاع در
برابر دشمنان خيلی مشکلتر بود و خواستند که آن قبایل در آنجا نقش مدافعان را به عهده بگيرند.
بقيه ایران هم قبایلی مهاجرت کردند ولی تعدادشان کم بود و در خاور و شمال خاوري ایران بيشتر
بودند .حاال ما مثالً در پشتونستان ،احتماالً در شرق افغانستان ،و غرب پاکستان ،آثار دي.ان.اي عربی
را بيشتر داریم تا مثالً در همدان که نزدیک است به عراق.
در آن  200سال ما شاهد باززایی فرهنگی ایران هستيم .گفتند  200سال سکوت ،ولی واقعاً نبود
سکوت 200 .سال کوشش عظيمی صورت گرفت .در جبهههاي گوناگون سعی کردند که از مردن
ایران و کشته شدن ایران جلوگيري بکنند .براي نخستين بار آئين زرتشتی شامل آنچه که مناسک
ناميده میشود مراسم ناميده میشود ،مدون شد در کتابهاي دیگر و سيستماتيک آئين زرتشتی را
مدون کردند شامل همه خرافاتش البته .خداي نامکها را تدوین کردند .این خداي نامکها در واقع
تاریخ شاهان بود .تاریخ ایران باستان بود که فردوسی از آن مایه گرفت و بخش تاریخی شاهنامه
سراسر مبتنی است بر آنها ،بخش اساطيرياش هم شامل خداي نامکها بود .براي زبان پهلوي
فرهنگ نوشتند ،واژههایش را جمع کردند .این کارها را در آن دوره کردند براي اینکه میخواستند از
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هویت ایرانی خودشان دفاع بکنند .یعنی ایرانی که پيش از عربها بوده است میخواستند دفاع بکنند
و آن را حفظ بکنند .البته خيلی از ایرانیها هم به اسالم روي آوردند و بدتر از عربها شدند .ولی آن
بخش پایداري در جامعه ایرانی کارش را انجام داد.
امروز هم ما همان وضع را داریم .این پایداري فرهنگی ،سه دهه است که بهطور روزافزون جریان
دارد .اما یک عامل دیگر هم هست که کمک میکند و آن عامل این است که از دهه چهل
بخصوص ،که وضع ایران شروع شد بهطور دراماتيکی بهتر شدن ،نخست هزارها و بعد دهها هزار
هرسال دانشجو فرستادیم به خارج .ما خودمان در منزل یک آشپزي داشتيم خيلی هم آدم خوبی بود.
پسر این آشپز رفت به خارج .میتوانست پسرش را بفرستد به خارج .خب ارز ارزانی دولت در اختيار
اینها میگذاشت و خب کمکهاي دیگري هم ضمن اینها میشد .منظور این است که در این سطح
حتی رفتند به بيرون و درس خواندند و برگشتند .بسياري از استعدادهاي امروزي در نسل  50ساله و
 60ساله همان کسانی هستند که در آن دورهها رفتند به بيرون و برگشتند به ایران .در آن زمان ،از
اوایل دهه  50ش 70/ .ميالدي ،دانشجویان ایرانی  80ـ  90درصدشان برمیگشتند پس از پایان
تحصيل .امروز  95درصد برنمیگردند .و اینها وقتی برگشتند خب برخوردند به انقالب و عمومشان
انقالبی شدند ولی پس از پيروزي انقالب و بيداري بر پيامدهاي تصميمات نادرست افتادند به این کار.
و ما پارهاي از بهترین استعدادهاي تاریخنگاري و پژوهش ادبی و سخنسنجی و اندیشه سياسی را در
این نسل اآلن داریم میبينيم .در نسل ميان  40تا  .60خب مسلم است که اینها فراآمد کارهایشان
دیر یا زود در جامعه جاي خودش را بازخواهد کرد .و آن بيداري که ما از آن سخن میگویيم پيش
خواهد آمد .ایران در آستانه یک باززائی فرهنگی درخشانی است که یکپایش در گذشته ایران است
که خيلی چيزهاي خوب دارد ،عرض کردم بسيار چيزها داریم که میتوانيم از آنها بياموزیم ،ادبيات،
آئين زرتشتی ،حتماً الزم نيست زرتشتی بشویم ،منظورم تبليغ مذهب نيست زرتشتيان هم اصراري بر
زرتشتی کردن دیگران ندارند .اصالً مقاومت میکنند .در بيرون از ایران در واشنگتن و کاليفرنيا کمکم
میپذیرند ولی آنها اصالً دنبال این کارها نيستند .آن روحيه زرتشتی را باید بگيریم .هيچ راهی ندارد.
بهترین آموزگار ما است .مسئوليت انسان در ساختن این جهان .خيلی خيلی مهم است .یکپایش در
آنجاست ،یکپایش در عرصه فرهنگی جهانی که همانطور که عرض کردم یک اقيانوس غریبی
است بیپایان .نه به کرانش میشود رسيد نه به ژرفایش میشود رسيد .و ما همينطور بيشتر با آن
آشنا میشویم .آشنایی ایرانيان با زبان انگليسی و تارنما ،در بسياري از کشورهاي آن منطقه بینظير
است .این یعنی دسترسی .دسترسی به بهترین و پيشرفتهترین .و اینها خيلی مایههاي اميدواري است.
نه ،ما بيدار خواهيم شد و اینها را خواهيم خورد .اینها را نابود خواهيم کرد.
 نادر صدیقی ـ اگرچه گفتوگویمان طوالنی شده است و من واقعاً نمیخواهيم بيشتر از
این وقت شما را بگيرم ولی مجبورم این سئوال را هم بکنم که مقوله عقبماندگی یا
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توسعهنيافتگی که موضوع تازهاي هم نيست ،آیا آنچه که گفتهاند و آموختهایم که
برخی از ایرانیها از قرن نوزدهم و به عبارتی نيمه دوم قرن نوزدهم دریافتند که
فرزندان دارا و ساسان ،داراي کاستیهاي بنيادي هستند و بزرگترین کاستیها
توسعهنيافتگی فکري و توليدات فکري آنها است ،عليرغم آنچه که گفتيد آقاي
همایون ،آیا این کاستیها تا چه ميزان برطرف شده؟ گاهی با تأملی عميق بر این امر
و با عنایت به وقوع انقالب اسالمی در سال  57به نظر میرسد که توسعهنيافتگی
فکري همچنان ادامه پيداکرده ،البته منهاي استثناها که نمیدانم چند درصدي باید
بهحساب بيایند .نظر شما چيست؟

همایون ـ جامعه ساسانی قربانی دو چيز شد ،یکی ساخت کاستی (طبقات بسته) که مانع گسترش
فرهنگ میشد و دیگري تسلط مغان و روحيه آخوندي که حاال صورت اسالمی آن را شاهد هستيم .و
آن تمام شد .اآلن مشکل ایران مشکل سياسی است و از نظر فرهنگی مشکل بخش بزرگی از
جمعيت است که خرافات آخوندي را بهجاي دین گرفته است و دیناش شده خرافات و آخوندها هم به
اصرار و بهعمد دارند میکوشند در این زمينهها .هر چه عنصر دینی را پس میزنند و عنصر خرافی را
جانشيناش میکنند .مداح میآورند بهجاي موعظه مذهبی .شما میروید کليساي مسيحيان ـ یکی از
فرهيختهترین مردم دنيا اآلن پاپ مسيحيت است .اتفاقاً خيلی جاها رفتم و حرفهاي کشيشها را
گوش کردم اصالً قابل مقایسه نيست ـ مداح میآوریم آن مزخرفات را سر هم میکنند سر مردم را
گرم میکنند و مردم را به معجزات دائم میکشانند .گرایشی است در بخش عمدهاي از جمعيت ایران
به این خرافات ولی جامعه ساسانی که سهل است ،هيچ دورهاي از تاریخ ایران داراي چنين ارتشی از
دانشآموختگان نبوده .جامعه روشنفکري ایران بینظير است در طول تاریخ ایران .شاید مجموع
ایرانيان فرهيخته در طول این تاریخ شمارشان بهاندازه فرهيختگان زنده نيستند و نبودهاند .این است
که این سرمایه بزرگ این باالخره غلبه خواهد کرد بر این مشکالت .مشکل سياسی ،مشکل اساسی
ما است که البته ربطی دارد به آن مشکل فرهنگی ولی در هر دو جبهه باید با این رژیم بجنگيم و
داریم میجنگيم .سرانجام این کفه سنگينتر خواهد شد .نمیشود یک جامعه قرن بيست و یکمی را با
روحيه قرن شانزدهم و هفدهم صفوي اداره کرد .این شخص ،رئيسجمهوري ایران ،یک آدم
مضحکی است که با شعار «ما میتوانيم» آمد روي کار و البته با کمک صندوق سازي پاسداران ،ولی
اآلن شعاري که بر سر زبانها هست این است که «نمیتوانی» .تو نمیتوانی و نمیتواند .همهجا
ماندهاند .در هر زمينهاي این رژیم مانده است .از اداره صنعت بيمه در کشور برنمیآید حاال بقيهاش را
بگيرید ببينيد چگونه است .بنزین را نمیتواند درست توزیع بکند .در همهچيز پایشان در گِل گيرکرده
است .نه ،بدبين نباشيد .ما ساسانيان را پشت سر گذاشتيم ،صفویان را هم پشت سر گذاشتيم این
حضرات را هم پشت سر خواهيم گذاشت.

سياست و فرهنگ زیر بار دین و خرافات
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 نادر صدیقی ـ آیا جامعه خرافی ویژه ایران ما است یا اینکه در خاورميانه این یک
عوامفریبی غالب است و گرفتاري جغرافيایی ما همچنان با ما هست؟
همایون ـ در این تردید نيست که روایت شيعه اسالم بسيار بر خرافات گشادهتر است تا روایت
سنیاش .سنیها هر چه متعصبتر ،خرافاتشان کمتر است .سنیها حتی گوري که چند سانتیمتر از
زمين باالتر باشد اجازه نمیدهند .پرستش غير خدا را شرک میدانند .انتظار معجزه از غير نيروي
خداوند ندارند .آخوندها درخت را هم صاحب معجزه میکنند .فالن کس را که میگوید من نوه نوه
نتيجه فالن مقام هستم او را هم داراي معجزه میشمارند به نام امامزاده .بله این جزو روایت آخوندي
دین هست که ویژه شيعيان است بخصوص در ایران.
 نادر صدیقی ـ ولی آقاي همایون ،در سنیها هم خرافات را بهصورت دیگري میبينيم
که تجلی کرده است .حضور و وجود گروههایی مثل طالبان ،مثل القاعده و انصار
حزباهلل و انصار اسالم و یا فتح االسالم ....اینها همه هم به نوع دیگري از خرافات را
اشاعه میدهند.
همایون ـ اینها هيچکدام امامزاده ندارند ،نذر نمیکنند...
 نادر صدیقی ـ خب آن ویژه ما است...
همایون ـ گرفتاري اینجاها است .اعتقادات مذهبی به یک درجاتی زیانآور است و به یک درجاتی
سودمند است ...آن یک بحث دیگري است .ولی وقتی شما اساس اعتقاد مذهبیتان خرافات است این
فرق میکند .این مختص شيعيان است .در هند ،خرافات به درجه ایران رواج دارد و هندوئيسم سراسر
خرافات است هزاران خدا و خدايواره دارند .ولی در هند خرافات تعيينکننده سياستها و حکومت
نيستند .احزاب بر پایه خرافات تشکيل نمیشوند .حزب عاشورایی مثالً نمیشود تشکيل دارد .در ایران
حزب عاشورایی میشود تشکيل داد .میشود صدها هزار مردم را دور سينهزنی و قمهزنی و حسين
حسين کردن و این حرفها متشکل کرد و استفاده سياسی از آنها کرد .در هند نمیشود کرد .در هند
هر کس زندگیاش را تقسيم کرده است ،یک گوشهاش میرود براي خداي خودش یک کارهایی
میکند ،یکچيزي میسوزاند و گُلی میگذارد و بعد میرود دنبال زندگیاش و در امور سياسی هم
میرود دنبال برنامه احزاب سياسی مورد عالقهاش .هيچ جا اآلن بهاندازه ایران گرفتار کليه خرافات در
سياست و حکومت نيست و اینجاست که میرسيم به آنجایی که جدایی دین از حکومت کافی نيست.
باید سياست را هم از دین جدا کرد .یعنی استفاده سياسی از دین را هم باید ممنوع کرد.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون خيلی سپاسگزارم .جمعبندي بکنيم ،آنچه که فرمودید گذر
از چيزي به نام حکومت اسالمی ميسر خواهد بود در آینده نزدیک و حرکت بهسوي
مدرنيته بسيار اميدوارکننده است.
همایون ـ مهمترش این اسـت که ما دیگر قربانی جغرافيایمان نيستيم .جغرافيا را چون نمیشود تغيير
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داد قربانی جغرافيا بودن بدترین سرنوشت یک ملت است .ما یک  1400سالی گرفتارش بودیم و دیگر
نخواهيم بود و این بزرگترین مایه اميدواري ما است.
 نادر صدیقی ـ بسيار سپاسگزارم آقاي داریوش همایون که در این برنامه شرکت
کردید.
رادیو صداي ایران ـ نادر صدیقی
 26مه 2007

درباره میراث فرهنگی و طبیعی ایرانزمین
 از نظر شما کوشش براي حفظ و نگاهداري ميراث فرهنگی و تاریخی و ميراث طبيعی
یک سرزمين تا چه اندازه اهميت دارد؟
همایون ـ هستی ما را پيشينه ما و پيرامون فيزیکی ما میسازد .ما فراورده سرزمين و گذشته خود
هستيم .هرچه پيشينه پربارتر و سرزمين مهربانتر ،مردمان خوشبختتر .آدميان در بيشتر تاریخ و در
بيشتر کشورهاي جهان چنانکه میباید پاس پيشينه و سرزمين خود را نگه نداشتهاند .ما خود از
نمونههاي بدتر هستيم .در آن دویست سال تاراج و کشتار عربان آنچه بيش از همه آسيب دید خاطره
تاریخی مردم بود .ایرانيان چنان از گذشته خود بریدند که حتا فردوسی از شاهنشاهی هخامنشی (که
پنج ميليون کيلومتر مربع را فرامیگرفت) آگاهی نداشت .اگر دیگران از یونانيان تا اروپائيان بعدي
نمیبودند ما هنوز تخت جمشيد را در غبار افسانهها (همان تخت جمشيد) میدیدیم .آنگاه نوبت
ویرانی سرزمين رسيد .غزان و سپس مغوالن شبکه آبياري خراسان آن روزگار را که از شگفتیهاي
روزگار خود بود ،ویران کردند و پيش از آنان «خيل عریان عرب» (از منظومهاي از بهار) شبکه آبياري
خوزستان را که شکرستان لقب داشت از ميان برده بودند .تاخت و تازهاي بيابانگردان و جنگهاي
داخلی ،و پریشيدگی جامعه ،سرزمينی را که از مرغزارها و جنگلها پوشيده بود کویر و بيابان گردانيد.
سهم خود مردم در این ویرانی پردامنه اندازه گرفتنی نيست.
اگر کارهایی که بيشتر در بيرون ایران صورت گرفت نمیبود از دوران ساسانی این چند کتاب نيز از
کتاب سوزانها و کتاب شستنهاي خلفاي عرب و سلسلههاي غيرایرانی نمانده بود .ولی آیا میتوان
تصور کرد که یکی از دو ابرقدرت جهانی در نزدیک پنج سده چنين ميراث ادبی مختصري داشته بوده
باشد؟ ما براي پی بردن به ارزش نگهداري ميراث فرهنگی و تاریخی و طبيعی خود همين بس که
تصور کنيم اگر گنجينههاي خود را نگهداشته بودیم چه اندازه ثروتمندتر میبودیم.
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 از آنجا که بخش بزرگی از ميراث فرهنگی ،تاریخی ،و طبيعی ما به شکلی عمدي و
غيرعمدي در حال تخریب و ویرانی است شما فکر میکنيد چگونه باید با این فاجعه
روبرو شد؟
همایون ـ زدودن ایران و جانشين کردنش با اسالمی که هر چه رنگ عربيش تندتر باشد اصيلتر
خواهد بود استراتژي جمهوري اسالمی است ،همچنان که در نخستين حمله عرب بود .تا ایران در
خودآگاهی ملی ما چنين جایی دارد اسالمی که این رژیم میخواهد دست باال را نخواهد یافت .تنش
ميان ایران و اسالم تازگی ندارد و گناهش به گردن متشرعان و عربزدگانی است که بجاي سازگار
کردن اسالم با یک فرهنگ ریشهدار و تاریخ بزرگ ،در پی ریشهکنی آن فرهنگ و تاریخ برآمدند و
هنوز درکارند .رژیم اسالمی هرچه بکند به گرد عربها نيز نخواهد رسيد که سرانجام مغلوب عنصر
ایرانی شدند .جهان در سده بيست و یکم است و ایران امروز ایران سده هفتم نيست .بهویژه در عرصه
فرهنگ هيچ کار مهمی نه در زمينه نابودي ميراث شگرف ملی میتوانند و نه جلوگيري از جوشش
بیسابقه جامعه ایرانی .دیگر دوران گرم کردن حمامها با کتابخانهها گذشته است .آنها همت خود را
بر ویرانی فيزیکی آثار تاریخی گماشتهاند که یا به نام سدسازي و راهسازي و عمران از ميان میروند و
یا میگذارند تا باد و باران کارش را انجام دهد.
آنچه میتوان کرد آگاهی دادن است و بسيج افکار عمومی و شرمنده ساختن کسانی که با آزمندي
کوتهبينانه خود به دزدي و تاراج آثار تاریخی چنين ابعاد ترسآوري که میشنویم و میبينيم
بخشيدهاند .یک جبهه دیگر پيکار ،یاري خواستن از مراجع بينالمللی است که تا کنون در مواردي
بسيار کارساز بوده است .از همه مهمتر پشتيبانی از هزاران ایرانی سرسپرده و آگاه است که در درون و
بيرون دستگاه اداري از خود میگذرند تا ميراث ملی را از دستبرد رژیم نگاهدارند .بر رويهم همينکه
بنياد ميراث پاسارگاد میکند .و میباید هر روز بر ابعاد آن افزود.
 آیا شما مایل هستيد که در کوشش براي حفظ این آثار ملی و بشري ایرانزمين توان و
همت خود را به کار گيرید؟
همایون ـ وظيفه هر ایرانی است که آنچه میتواند براي حفظ و ادامه ایران انجام دهد .نياکان ما در
درازاي سه هزاره ،زندگانی خود را سپر دفاع از ایران و ارزانی نگهبانی از «ایده» ایران کردهاند .این
ميهن ایرانی تنها ،مرده ریگ آنان نيست؛ هدیه ما به آیندگان نيز هست .گفتهاند که تاریخ یک وام
شرافتی به گذشته است .ما وامدار آن گذشتهایم که این سرزمين زخم دار و آسيبدیده را با ظرفيت
استثنائی که براي باززائی و واالئی دارد به ما سپرده است .کار ما دشوار است ولی نه دشوارتر از
بدترین دورانهایی که از سر گذراندیم.
صفحه پاسارگاد
 6مارس 2008

رابطه دین با واپسماندگی جامعه ایرانی
نادر صدیقی ـ در گفتوگو با سازگار کردن دین با مدرنيته و نه عکس آنکه رویکرد صدساله
ما بوده است ،تأکيد بر دو گزاره ضرورت دارد .نخست ،دین ناگزیر از چنين سازگار شدنی
است .در این عصر جهانگرایی و گشاده شدن مرزها و ذهنها و رویکردها و باورهاي تازه و
گوناگون ،و زیر فشار هر لحظه و همهسویه جهان ،جهان پيشرفتهاي که دیگران را به تکان
خوردن و بيدار شدن وامیدارد ،امثال آخوندهاي شيعی و علماي وهابی تا کی خواهند
توانست اندیشه و رفتار تودههاي بزرگی را که از دست بدر میروند در کنترل خود داشته
باشند .آنها جز دالرهاي نفتی ،چه سالحهاي بومی در کف دارند و با تروریسم چه اندازه
میتوان این جهاد نوميدانه نادانترین و درماندهترین افراد را در ميان نادانترین و
درماندهترین الیحههاي اجتماعی به جنگ پویاترین جامعههاي بشري فرستاد؟
این سرآغاز یکی از گفتارهاي متعددي است که آقاي داریوش همایون ،نظریهپرداز،
روزنامهنگار ،و یکی از مشاوران حزب مشروطه ایران اخيراً منتشر کردهاند.
در زمينه این مقالهها و پيگيري این نوع تفکر و ضرورتهاي توجه ما به اینگونه تجزیه و
تحليلها ،گفتوگو میکنم با آقاي داریوش همایون نویسنده این مقالهها و ميهمان دائمی
این برنامه بهسوي ایران.
 نادر صدیقی ـ درود بر شما آقاي داریوش همایون در اروپا
همایون ـ درود بر شما
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،من طی هفته گذشته مجموعه این مقاالت را خواندم.
گفتوگو در این زمينه ،اگرچه در حال حاضر محدود میشود به فرهيختگان جامعه ما و
از آن جمله جنابعالی ،ولی احساس میکنم مردمان عادي هم به این نوع طرز تفکر ،به
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این نوع روند تکامل اجتماعی دقت بکنند .و این الزمهاش این است که طی چنين
گفتوگوهایی از شما نویسنده چنين مقالههایی خواهش بکنم که توضيحاتی به زبان
ساده قابل درک براي عامه بفرمائيد .خواهش میکنم در این زمينه ،از همين مطلبی
که بنده مقدمهاش را خواندم شروع بفرمایيد و توضيح بفرمایيد که چگونه آخوندهاي
شيعی و علماي وهابی نمیتوانند تا مدتی مدید بر این مرکب بهاصطالح قدرت سوار
باشند.

همایون ـ بله ،بسيار بحث الزمی است چون به قول عربها مبتالبه دائمی ماست .بحثهاي زیادي
شده است درباره تأثير اسالم بر جامعه ایرانی و عقبماندگی مزمن جامعه ایرانی و تردید نيست که
 500سال پيش که صفویان شيعیگري را جزو مذهب رسمی ایران اعالم کردند و به ضرب شمشير
اکثریت سنی را شيعی کردند ـ موضوع این نيست که سنی بهتر است یا شيعی ـ نه ،موضوع این است
که دین رنگ بسيار تند سياسی گرفت در پانصد سال پيش ،انحصاري شد ،تمام قدرت حکومتی بهطور
آگاهانه پشت سر این برنامه مذهبی قرار گرفت که این برنامه مذهبی اساساش این بود که به درجه
بینهایت مردم را از اخالق و خِرَد عاري بکنند .یعنی خرافات را هم جانشين اخالق بکنند ،هم خِرَد.
براي اینکه یک عده بتوانند آن باال هر کاري دلشان بخواهد بکنند .و این پانصد سال همزمان بوده
است با هم بدترین دوران واپسماندگی جامعه ایرانی و هم با رنسانس .چون رنسانس هم در اروپا از
همان وقتها آغاز شد و تا بعد روشنگري از قرن شانزدهم به بعد ،در حالی که رنسانس به قرن
دوازدهم برمیگردد در اروپا که خود آن برخاسته از رنسانس سيصدساله دنياي اسالمی و بيشتر ایرانی
و پروفسور فراي بهعنوان عصر زرین ایرانی از آن نامبرده است ،خود قرن دوازدهم اروپا تحت تأثير آن
جنبش فکري جهان ایرانی ـ اسالمی شروع شد بعد رسيد به قرن  15و  ،16و بعد هم در قرن
هجدهم دوره روشنگري ،این دوران ،دورانی بود که جهان تکان خورد و اروپا بهطور باورنکردنی پيش
رفت و حاال فاصلهاش با جامعههایی مثل ما ابعاد نجومی پيداکرده .و ما درست در آن پانصد سال
گرفتار این جهانبينی آخوندي صفوي ــ حاال شریعتی گفت شيعه علوي و صفوي و شيعه علوي
خودش دستکمی از این شيعه صفوي نداشت چونکه همه اساساش روایت بود و امام پرستی و
امامزاده پرستی و جانشين کردن اراده عمومی با پرستش افراد و آن بحث دیگري است ــ از این
جهت بسيار مهم است جاي اسالم در جامعه ایرانی .حتی خيلی بيشتر از کشورهاي مسلمان دیگر.
براي اینکه در جهان سنی ،مثالً در امپراتوري عثمانی که همزمان بود با این پانصد سال امپراتوري
صفوي ،و بعد قاجار و بعد دوره جدید ،با اینکه حکومت مذهبی بود تا به آتاتورک برسد ،ولی بهصرف
ضرورتهاي اداره یک امپراتوري وسيع ،بسيار آسانگيرانه بود و بعد هم عنصر اروپایی بهصورت بارز و
برجستهاي در خود ترکيه مانند یونانیها و ارمنیها و مسيحيان دیگر بودند ،در بالکان ترکها و
عثمانیها با توده مسيحی سروکار داشتند و فضا ،خيلی فضاي بازتري بود .در ایران آن دوره ،قاجار که
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دنباله صفوي بود از لحاظ عقبماندگی و فساد و انحطاط ،بههيچوجه این حالت را نداشت.
با توجه به این شرایط تاریخی که ما مهمترین دوران تاریخ دنيا را از دست دادیم ،که فاصلهاش بين
رنسانس و عصر جدید ،و با توجه به اینکه اصوالً در اسالم عناصر ضد مدرنيته بيش از مذاهب دیگر
است .بيش از زرتشتیگري است ،بيش از مسيحيت است .و کسانی که میگویند جامعههاي مسلمان
به دليل اسالم عقبافتادهاند ،از یک جهاتی حقدارند براي اینکه اسالم با تأکيد شدیدش بر تقدیر و
مشيت به حال ،جلوي اراده آحاد انسانی و تفکر آزاد را میگيرد.
من یک بحثی داشتم که در مسيحيت ،حاال در زرتشتیگري که اصالً نيست مشيت ،که در دنبال آئين
یهود است ،و سنت یهودي ـ مسيحی اروپا را ساخته است ،افسانه آفرینش اینجور است که خداوند
جهان هستی را در شش روز خلق کرد و روز هفتم به استراحت پرداخت .یعنی از آن روز به بعد ،یعنی
از روز ششم به بعد ،دیگر در کار جهان مداخله نکرد .براي اینکه جهان را طوري تنظيم کرده بود که
خودش میگشت .یک تفکر ساعت مکانيکی میتوانست در این باشد و این اتفاقاً اثر کرد .و وقتی
ساعت مکانيکی ساخته شد در قرن  17در اروپا ،فوراً جهانشناسی اروپاییها عوض شد .یعنی توجه
کردند که خب جهان هستی هم عين همين ساعت مکانيکی است .کوک میکنند و این دیگر خودش
کار میکند .و الزم نيست ساعتساز دائماً به آن بپردازد .این ارادۀ انسانی را آزاد کرد .تفکر در قرن
دوازدهم در اروپا پيدا شد.
اما در دنياي اسالمی چنين چيزي نيست .خداوند استراحت ندارد .لحظهاي از امور بشري از جهان
هستی فارغ نيست .دائماً نظارت و مداخله دارد .انسان در هر لحظه به خداوند نيازمند است .هر چه
میگذرد تقدیر شده است .حتی در مورد ایمان آوردگان و نامآوران و کفار ـ نص قرآن است ـ
«آنهایی که خداوند خواسته است ایمان میآورند و رستگار میشوند» و آنهاي دیگر نه ،خداوند
نخواسته است که ایمان بياورند و رستگار بشوند .وقتی جهانبينی برگرد یک چنين تفکري شکل
میگيرد طبيعی است رفتار و برخورد انسان به جهان بهکلی عوض میشود .در آن اولی انسان فعال و
مختار است در این دومی انسان بنده .و این بندگی در اسالم جاي بسيار مهمی دارد .هزاران بار در
متنهاي اسالمی این تکرار میشود .انسان بنده است .خداوند انسان را آفریده است براي بندگی ،براي
اطاعت و براي پرستش او .خب ،ما در زرتشتی میبينيم که انسان همطراز اهورامزدا است یا در
مسيحيت ـ من بههيچوجه عالقهاي به تغيير دین مسلمانان به مسيحيت ندارم دیگر گذشته از این
حرفها که انسان بخواهد از طریق تغيير دین و مذهب مدرن بشود و عقبمانده نماند ـ ولی در
مسيحيت شما میبينيد که مسيح به انسان نه چنانکه هست بنده بیاختيار خداوند بلکه آنچه میتواند
باشد نگاه میکند .مسيح انسان را از اینکه فقط به زندگی روزانه بپردازد ،فقط در فکر آخرت باشد نهی
میکند .مسيح میخواهد انسان اعتال پيدا بکند .یککالم بسيار معروفی دارد میگوید :نه تنها از بهر
نان .و در این خيلی حکمت است .بعد خب مسيحيت اصوالً عرفیگرا است .براي آنکه مسيح از همان
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اول گفت آنچه از آنِ خداوند است از آنِ سزار است .بهکلی جدا کرد اینها را از هم .یا گفت
همسایهات را مثل خودت دوست بدار .خب خيلی تفاوت دارد با اینکه کفار را بگيرید و بکشيد و هر جا
پيدا کردید از بين ببرید .فقط ایمان آوردگان خوباند و بقيه بد و ...این تفاوتها هست .مسيحيت به
هر حال با عناصر مهمی که درش هست خيلی راحتتر میتواند با جهان مدرن سازگار بشود که شد .و
بعد هم پایگان مذهبی مسيحی یعنی کليسا ،از همان آغاز در همين خود واتيکان و در صومعهها و
کليساها مهمترین نگهدارنده و خزانه و گنجور سنت حقوق دارندگان بود تا قرونوسطا .و سنت
حقوقی ،یعنی شناخت هر حقوق ـ ایرانیها این حق را به جهان دارند که تمام افراد انسانی را داراي
حق شناختند ،نه اینکه حق هر کسی مساوي باشد ولی همه حق داشتند و حکومت قانونی بود .باید
قانونی میبود و روي قانون عمل میکرد .و آن را هم رومیها درست کردند که شاهکار بزرگی است.
کليسا نگهدارنده این سنت بود و ادامهدهندهاش بود و این سنت را حفظ کرد و رساند به عصر جدید.
اینها همه کمک کرد که اروپا این پيشرفتها را بکند و ما نکنيم.
با توجه به این عوامل و با توجه به ناسازگاري درونذاتی اسالم با مدرنيته و با توجه به نقشی که
بهویژه در این پانصد سال گذشته در واپس نگهداشتن ایران داشته است ،به آن تعبير ویژه اسالم
ناگزیر ما باید بپردازیم به رابطهمان با اسالم .ما مسلمان هستيم ـ حاال من ممکن است نباشم و شما
ممکن است باشيد یا نباشيد فرق نمیکند ،دیگر امروز روزي است که ما نباید وارد مذهب اشخاص
بشویم ـ ولی این است که جاي این تعبير ویژه اسالم را که تعبير آخوندي است ،تعبير من نيست،
تعبير شما نيست ،تعبير بسياري از شنوندگان شما نيست ،که حاال رسيده است بهجاهاي خيلی
خطرناک .یک شخصی آمده ،رئيسجمهوري یک مملکتی است بعد یک شخص دیگري که اسمش
هم گفتهشده است که حاال یادم نيست ،این ماهی یکبار میرود با امام زمان مینشيند صحبت
میکند ،راهنمایی میشود ،رهنمود میگيرد میآید با رئيسجمهور در ميان میگذارد و کشور به این
صورت اداره میشود .بعد براي اینکه دسترس پذیرتر بکنند امام زمان را ،برایش چاه کندهاند ،یک چاه
اضافه ،و آن چاهی هم که قبالً بوده برایش گنبد و بارگاه درست کردهاند ...خالصه کار خيلی بهجاهاي
خطرناک میکشد .با توجه به این وضع ،به اینکه کشور ما در آستانه از هم پاشيدن و از بين رفتن
است به دليل این روحيهها و این افراد است ،باید ما خيلی جدي بگيریم و اینکه در آن مقاله اشارهشده
است دو گزاره ،به همين دليل است که ما باید یکجوري تکليفمان را با این داستان اسالم آخوندي
روشن بکنيم و اینجاست که من به این نتيجه رسيدم که ما ميان دین اسالم و نگرش دینی باید
تفاوت بگذاریم .چون نگرش دینی در هر زمان و مکان تغيير کرده است و دین اسالم هم سر جاي
خودش هست .هيچ الزم نيست که ما متعرض دین اسالم بشویم در این بازبينی و تجدیدنظر و در این
نگاه تازه بلکه صرفاً ما باید به بازبينی و بازنگري نگرش دینیمان بپردازیم .و آن گزاره دوم که این
اسالم اسـت که باید خودش را با مدرنيته سـازگار بکند و نه بر عکس ،خب آنهم جاي بحث دیگري
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است.
 نادر صدیقی ـ بله ،دقيقاً میخواستم به همين بپردازم که اگرچه بهطور گذرا اشاره
کردید به این گزاره دوم ،ولی میخواستم خواهش کنم که در این زمينه بيشتر
بفرمایيد ،چگونه میتوان مانع دین را از سر راه دگرگونی و پيشرفت برداشت؟ چگونه
میتوان دین را با عرفیگرایی سازگار کرد که خِرَدگرایی و انسانگرایی نيز به دنبالش
خواهد آمد؟
همایون ـ اشاره کردم که ،ما در مورد اسالم بهتر است که به نگرش دینی توجه کنيم .حاال ،مقایسه
با مسيحيت بسيار سودمند است .مسيحيت در دست پاپها نزدیک هزار سال تبدیل شد به یک
ایدئولوژي بسته ،ارتجاعی ،خونخوار و بهکلی غيرمسيحی و ضد مسيحی .این هنرمندان حُسنشان
این است که ما را به قلب واقعيتها میبرند .یک تصویري درست میکنند از ده تا کتاب گویاتر.
داستایوفسکی یک رمان معروفی دارد به نام برادران کارامازوف .و در این برادران کارامازوف ،در یکی
از فصلها ،براي یکی از برادران ،ایوان کارامازوف ،یک مکاشفه برایش پيش میآید .مسيح بر بازبين
بزرگ (انکيزیسيون بزرگ) که مردم را به جرم ارتداد میگرفت و میکُشت ،ظاهر میشود .شبی
ناگهان در برابر او قرار میگيرد و بازبين بزرگ میگوید که فردا ترا به دار آتش خواهم سپرد.
حرفهایی که زدي به درد این مردم نمیخورد .این مردم حرفهایی که ما میزنيم میفهمند .تو
اغتشاش میکنی ،همهچيز را به هم میریزي ،و من ترا آتش خواهم زد .برو و ناپدید شو .خب مسيح
میآید و بوسه بر گونه بازبين بزرگ میزند ،میدانيد که مسيح بهکلی نقطه مقابل خشونت است .این
حرفها را میشنود و میآید یک بوسه برادرانه بهصورت او و ناپدید میشود .مسيحيت اینطور شده
بود که اگر مسيح ظاهر میشد او را میکشتند .مسيحیها و کليسا او را میکشت.
از قرن پانزدهم جنبشهاي اصالح مذهبی شروع شد .اول در بوهم ،در چک امروزي ،یان هوس که
یک کشيشی بود آمد و گفت که این حرفهایی که کليسا میزند ـ آنها کارشان به آخوندهاي
امروزي رسيده بود ـ ربطی به مسيح و مسيحيت ندارد و ما باید بازگردیم به آموزشهاي خود مسيح.
منتها یان هوس پشتيبانی سياسی نداشت و با اینکه دهقانان بوهم ،عده زیادي دورش جمع شدند و
چند تا فرمانده نظامی قابل به او پيوستند و با استفاده از شيوههاي جنگی رومیها توانستند نيروهاي
امپراتوري هابسبورگ و کليسا را شکست بدهند چند بار ،ولی سرانجام از بين رفتند و یان هوس را هم
آتش زدند و کشتند و از بين بردند.
در اوایل قرن شانزدهم ،همان وقت که بالي صفویه در ایران نازل شد ،مارتين لوتر در آلمان یک
اعالميهاي نوشت و آن را زد به در کليساي شهر زادگاهش و حدود  200سال جنگ مذهبی در اروپا از
آن روز شروع شد .و شاید ميليونها نفر کشته شدند در این جنگها در اروپاي آن زمان .و چون در آن
موقع دولتهاي محلی در آلمان زیاد بودند ،پادشاهیها ،دوکنشينها ،و اینها با امپراتوري
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هابسبورگ در رقابت بودند و با کليسا بسياريشان گرفتاري داشتند پشتيبانان نظامی و سياسی فراوانی
پيدا کرد و نجات پيدا کرد و نتوانستند بکشند او را و جنبشاش فراگير شد و به فرانسه رفت ـ حاال
انگليس هم البته تسلط کليسا را شکسته بود دربار انگليس ـ همه اینها دستبهدست هم داد و جنبش
اصالح مذهبی گرفت در اروپا .پایه این جنبش اصالح مذهبی بازگشت به خود مسيح بود .و همانطور
که عرض کردم ،چون در مسيحيت مسيح نه کليسا ،عناصر مدرن فراوان هست این تکان اصلی را داد
به پيشرفت و تجدد و مدرنيته در اروپا .البته رنسانس از پيش کارش شروعشده بود ولی این اصالح
مذهبی بزرگترین کمک بود به رنسانس و باعث شد که خود کليسا هم اصالح بشود .کليساي
کاتوليک پس از آن دیگر قابلشناسایی نيست با آنچه که قبالً بوده است.
ولی در اسالم ما نمیتوانيم اصالح مذهبی به آن معنا بکنيم .این حرفهایی که  120سال پيش در
مورد پروتستانتيزم و اسالم و اصالح مذهبی زدهاند ،اینها بیمعنی است براي اینکه بازگشت به
ریشهها در اسالم خب یک طرفاش هم بنیقریظه است ،یک طرفاش هم آیات مدنی قرآن است
که اینها خشونت را جایز میشمارد .کشتن دگراندیش را الزم میشمارد....
 نادر صدیقی ـ بنیقریظه همان قوم یهودي که مورد حمله نيروهاي پيغمبر اسالم قرار
گرفتند...
همایون ـ بله ،بنیقریظه یک قبيله یهودي بود ،زمينهاي خوبی هم داشتند .و رابطهشان هم با پيامبر
اسالم خيلی خوب بود .روزي که سراسر مردان بنیقریظه را گردن زدند یکی از زنان بنیقریظه ،در
خانه یکی از همسران پيامبر بود و رابطه دوستانه داشتند و او هم ـ حاال به چه حساب ـ باید کشته
میشد و او خندان و شادان رفت و پيوست به مردان قبيله .بنیقریظه را متهم کردند که با قریش در
مکه ارتباط دارد.
من تازگیها خواندم که بنیقریظه از ساسانيان هم سالحهایی دریافت کرده بودند .ایرانیها هميشه با
یهودیان ارتباط خوب داشتند .و نمیدانم به چه دليل ،کمکشان کرده بودند عوامل حکومت ساسانی.
ساسانيان در آن تکه حيره شبهجزیره عربستان یک دولت دستنشانده خودشان را داشتند .و آنها
ارتباط داشتند با این بنیقریظه و ارتباط ایرانی ـ یهودي برقرار بوده است .و مسلمانان با دستيابی به
سپرها و شمشيرهاي آنها توانستند در آن غزوات خودشان پيروزيهاي بيشتري به دست بياورند .و
اینها را به اتهام ارتباط با قریش کشتند چون یک قبيله دیگر عربی که آنجا بود و طرفدار پيامبر بود و
زمينهاي اینها را میخواست ،رأي داد که باید اینها را کشت و خب ،آنها را کشتند .زنان و
کودکان را هم به اسارت بردند .بعد البته چند سال بعد رفتند خود مکه را گرفتند و کسی دست به
قریش نزد .حاال این را بعداً من از آن استفاده خواهم کرد براي نشان دادن نقش مصلحت و همان
نگرش دینی که ما میتوانيم از آن استفاده بکنيم.
سرانجام ،با بازگشتن به ریشهها کمکی نخواهد کرد .براي اینکه معلوم نيسـت به کدام ریشهها .اگر به
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ریشههاي مدنی برگردیم خب همين است .اگر به ریشههاي مکّی برگردیم چيز دیگري است .در
نتيجه بهتر است از فکر اصالح مذهبی بيایيم بيرون .حاال اگر ما از طریق اصالح دینی نتوانيم اسالم
را مدرن بکنيم چنانکه مسيحيت کرد ،چه باید بکنيم؟ چارهاش را من در این پيشنهاد کردم که ما
نگرش دینیمان را باید عوض بکنيم .و این کار را میتوانيم بکنيم که دین را بهگونهاي دیگر نگاه
بکنيم .چرا میتوانيم ،براي اینکه در خود قرآن سابقه دارد و در سنت پيامبر اسالم سابقه دارد .در قرآن
هم سوره مدنی آمده است و هم سوره مکّی .درست است که اینها پشت سر هم نيامدهاند و منظم
نيست .ولی هر سورهاش را شما بخوانيد معلوم میشود که این سوره در مکه نازلشده یا در مدینه .در
سوره مکّی یکجور سخن گفته میشود (الاکراه فیالدین ـ فشار و اجباري در دین نيست) و
(وجادلهم بالتی هی أحسن ـ بحث کن با مخالفان با بهترین صورت) ولی در سوره مدنی نه ،در
سورههاي مکه صحبت قاتلو است ـ بجنگيد و بکشيد ....در سورههاي مدنی صحبت تهدید است و
خشونت محض .پس اگر اینطور است ،ما با دو نگرش دینی روبرو هستيم که خود قرآن اجازه داده
است و خود پيامبر اسالم اجازه داده است .همانطور که گفتم بنیقریظه را میتوان سراسر نابود کرد
فقط به اتهام ارتباط با قریش و در آنجا به قریش دست نزد و خالفت و حکومت و همهچيز هم به
قریش میرسد .با این ترتيب نمیشود گفت که مثالً آن ناسخ است ،این منسوخ است ،پس هم ناسخ
مقدس است هم منسوخ .براي اینکه کالم خدا و سنت پيغمبر را که نمیشود گفت مقدس نيست.
اینها اصول دین هستند .هر دو به یک اندازه با هم ارتباط دارند .ميان این چه تفاوتی است؟ تفاوت
ميان زمان و مکان .پس مصلحتاندیشی و در نظر گرفتن مقتضيات روز جزو اسالم است .اتفاقاً اسالم
دین بسيار عملگرایی است .دین دکترین به آن صورت نيست که حرفی را دست به ترکيباش
نمیشود زد .در خود اسالم دست به ترکيب خيلی چيزها زدهشده است .اجازه دادهشده است .این از
لحاظ دکترین و آموزه ،ولی در عمل میبينيم که ـ حاال غير از زندگی خود پيامبر که در عمل بسيار
بسيار با انصاف بود و خودش یک فرمانده نظامی و رهبري سياسی بود ـ یکی از رهبران درجهیک دنيا
است .یکی از پيروزمندترین رهبران سياسی دنيا است .از صفر ببينيد به کجا رسيد .با این ترتيب،
پيشنهاد من این است که ما نگاه کنيم به تاریخ اسالم در کشورهاي مختلف ،صد و چند اجتماع
مسلمان در طول  1400سال با اسالم سروکار داشتند و رفتارهاي بسيار متفاوت با اسالم شده است در
این جامعهها .امروز چهل و چند کشور اسالمی هست که اینها شباهت به هم ندارند از نظر رفتاري
که با اسالم میکنند .همه هم کشورهاي اسالمی هستند ،جز معدودي ،یکی هم فقط ،که الئيک هم
نيستند و سکوالر هم نيستند که ترکيه است .ولی نگرش اسالم در این جامعهها فرق دارد .ما
میتوانيم در ایران ،در عين حفظ اسالم ،حفظ مذهب شيعه ،نگرش دیگري داشته باشيم .اینجاست که
من با این تندروهایی که خدا را انکار میکنند ،اسالم را انکار میکنند ،دشنام میدهند به اسالم و فکر
میکنند که چاره رهایی ایران تغيير دین است ،بیدین شدن است یا بازگشت به زرتشتیگري اسـت یا
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مسيحی شدن ،اختالف پيدا میکنم .این بههيچوجه الزم نيست ما این کار را بکنيم.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون اشاره کردید به این زمينه و نقش اصالح مذهبی بازهم به
عقيده من بهطور گذرا .از کنارش رد شدیم چرا که میشود در این زمينه پرسشهاي
بيشتري مطرح کرد و جواب گرفت .ولی در آخرین بخش گفتوگوي این هفته
میخواهم یک نکتهاي را مطرح بکنم با جنابعالی و نظرتان را بپرسم چرا که گفته
میشود مردمان بهطور طبيعی در کنشهاي کالن خودشان از یکدیگر تأثير میگيرند.
تأثيرپذیري شرقیها و از آن جمله ایرانیها ،از تحوالت و دگرگونیهاي فکري اروپا
که به آن اشاره کردید ،با تأخير صورت گرفته .آیا دليل عمده این تأخير مقاومت
نيروهاي سنتی دینی که در ایران و چه در کشورهاي پيرامون ایران هست ،یا دالیل
دیگري هم دارد؟
همایون ـ به نظر میرسد که عامل اصلی اسالم است .براي اینکه اسالم ـ حاال غير از اینکه شمردم
که اینها با تغيير و تجدد در ستيز جدي و اصولی هستند و با مدرنيته تضاد خيلی روشنی دارند ـ ولی
تسلطی که اسالم بر اذهان دارد ،قابل مقایسه نيست با بسياري نظرهاي دیگر .خود اسالم به دليل
پيروزيهاي نظامی باورنکردنی که فقط در طول یک نسل ،اندکی بيش از یک نسل ،روي داد،
خودش یک حالت معجزهآسا به خودش گرفت .یکی از دالیل عمده پابرجایی اسالم همين
پيروزيهاي نظامی بود ،غير از اینکه اسباب مادياش را فراهم کرد که قبایل عرب را همه را راضی
نگهدارند و برانگيزند به جهاد .جهاد نبود ،غنيمت بود و بس .ولی بروند سرزمينهاي غيراسالمی را
بگيرند ،غير از این ،یک هاله ماوراءالطبيعی برگرد اسالم درست شد .اصالً این دین اگر خداوند
نمیخواست که جهانگير بشود به این صورت پيروز نمیشد .واقعاً هم سابقه نداشت که یک دینی بياید
در عرض  40ـ 30سال نيمی از دنياي شناختهشده آن روز را بگيرد .حاال اتفاقاً اسالم هنگامی
جهانگشاییاش را آغاز کرد که بهترین شرایط تاریخی برایش فراهم بود .یعنی امپراتوريهاي روم
شرقی و ایران (ساسانی) در جنگهاي فرسایشی وحشتناک که از دوره خسرو پرویز آغاز شد ،و خسرو
پرویز آسيبهاي تاریخی بینهایتی به ایران زده است ،هر دو فرسوده شده بودند .هر دو ازهمگسيخته
بودند .نه رُم شرقی ،که پيروزي نهایی را به دست هراکليوس به دست آورد ،کمر راست کرد و نه
امپراتوري ساسانی که کامالً مضمحل شد .حاال اگر  30سال اسالم زودتر ظهور کرده بود ،اگر پيامبر
اسالم که در پادشاهی انوشيروان به دنيا آمد ،در پادشاهی انوشيروان دعوت خودش را آشکار کرده بود،
بههيچوجه این اتفاقات نمیافتاد و هم رُم و هم امپراتوري ساسانيان (انوشيروان) در عرض چند هفته
بساطشان را به هم میریختند .حاال این تصادف تاریخی پيش آمد و از آن خال قدرت استفاده کردند و
این دو امپراتوري را در هم شکستند و این سرزمينها را از شمال افریقا گرفتند تا مرز هند و بعد هم
رفتند تا اسپانيا و اگر فرانکها در فرانسه جلویشان را نگرفته بودند ،اروپا را هم گرفته بودند اینیک
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حالت اعجازآميزي به اسالم داد که مانده .عالوه بر حالت اعجازآميز یک سربلندي تاریخی داد به
مسلمانها .حاال ایرانیها چون شکستخورده بودند از مسلمانها ،کمتر ،ولی دیگران که این احساس
ملی ایران را نداشتند مثل مصريها و همه دنياي عرب کنونی که عرب نبودند ولی عرب شدند و
زبانشان را هم عوض کردند ،حتی پاکستان ،اینها یک سربلندي اسالمی پيدا کردند .و بههيچوجه
نمیخواهند زیر بار بروند که یک تمدن برتري آمده است .و باید عوض بشوند ،باید به او برسند ،و باید
تغيير بکنند که شبيه او بشوند .حاضر نيستند .هر چه این تودههاي مسلمانتر و متعصبتر ،در این
احساس برتري تندروتر و پابرجاتر .این عامل بسيار بسيار مهم در عقبمانده نگهداشتن جمعيتهاي
مسلمان است .در ایران ،نقش خرافات خيلی برجسته است .هيچ جامعه اسالمی دیگري بهاندازه ایران
خرافات زده نيست .یک ،به دليل همان نقشی که صفويها داشتند در این کار ،شوخی نيست200 ،
سال صفویه 120 ،سال قاجار 20 ،ـ 30سال هم که این آخوندها شروع کردند 300 ،سال بهطور
عمدي در پایينترین حد آگاهی و شعور و اخالق ...چون این نگرش دینی آخوندي هر شناعت و
بیاخالقی را جایز میداند چون با پرداخت یک بهایی حاال به آخوند یا گریه به سيدالشهدا میشود هر
کثافتکاري در دنيا کرد و باز هم رفت به بهشت .بهکلی ریشه اخالق را زده .این جامعه بدتر از همه
جامعههاي اسالمی است ،دچار خرافات است .هيچ جا به این اندازه امامزاده صاحب کرامت نيست .هر
گوشه ایران مردم دستآویزي به آن دارند که از تفکر آزاد ،از عمل آگاهانه ،کنار بروند .مریض شدند
بروند کتاب دعا باز بکنند .به این ترتيب مردم کارشان را راه میانداختند .حاال هم که فقر و درماندگی
باعث شده که مردم بيش از پيش روي بياورند به خرافات .در ایران نقش خرافات را هم باید افزود .اگر
ما از بابت آن سربلندي تاریخی عربها سهم کمتري داریم در عوض به مقدار زیاد این خرافات را
جانشيناش کردهایم و اینها نمیگذارد که ما پيش برویم .درست است این نظر.
 نادر صدیقی ـ بسيار سپاسگزار هستم آقاي همایون.
رادیو صداي ایران ـ نادر صدیقی
 5ژوئيه 2008

مذهب تنها بهزور سیاست مانع پیشرفت است
صد و دومین سالروز انقالب مشروطه
 oنادر صدیقی ـ همميهنان .مشکل ما ایرانيان چيست؟ اسالم است یا سياستی که به درجات
گوناگون در هزار و چند صدساله گذشته زیر سایه اسالم افتاده است؟ آیا واپسماندگی ایران به
علت مذهبی بودن مردم است یا غيردمکراتيک بودن فرهنگ و نظام سياسی؟ اگر مردم ایران با
همين روحيات و با همين ضعف سياسی و کاستیهاي اخالقی مسيحی یا زرتشتی یا بیدین
بشوند ،به فرض اینکه عملی باشد و به نسلها و سدهها نکشد ،دیگر مشکلی نخواهد بود؟
 oاینها پرسشهایی است که در آخرین مقاله آقاي داریوش همایون ،روزنامهنگار ،نویسنده و
نظریهپرداز سياسی بر تارنماي حزب مشروطه ایران بازتاب یافته است .در زمينه راهحل سياسی
مذهب ،گفتوگو میکنم با آقاي داریوش همایون ،این آخرین گفتوگو در این مسئله خواهد بود،
در زمينه مسئله مذهب و در گفتوگوهاي آینده ما به مسائل دیگر اجتماعی ایرانيان خواهيم
پرداخت.
 درود بر شما آقاي داریوش همایون در اروپا
همایون ـ درود بر شما
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،شما با طرح این پرسشها واقعاً به یک چالش فلسفی و
در همان حال اجتماعی پرداختهاید .آیا مشکل ما واقعاً اسالم نيست؟ آیا مشکل ما
سقوط اخالقی ایرانيان است؟ بهطور کلی اگر در این زمينه نظرتان را بفرمایيد ،بنده به
پرسشهاي دیگر خواهم پرداخت
همایون ـ مشـکل خب ،پيش از همه حکومت مذهبی اسـت .یک حکومت صـددرصد شيعه آخوندي،
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شيعه در تعبير آخوندياش امروز بر کشور ما حکومت میکند و فرمانروایی دارد و بهطور منظمی دارد
این کشور را به پایين درجات تمدن نه تنها مقياس امروزي ،بلکه در مقياس  300ـ  200سال گذشته
میبرد و این را افتخار خودش میداند .و این مشکل اساسی است .و اینکه از کجا این مشکل پيدا شد،
روي یک زمينه مذهبی ضعف سياسی جامعه ایرانی که من اشاره کردم ،سبب شد که این دستگاه
روي کار بياید و تودههاي بزرگ مردم در پيشاپيش آن روشنفکران و اندیشمندان که انسان حقيقتاً
حيرت باید بکند ،به دنبال عقبماندهترین ،نادانترین گروههاي اجتماعی افتادند و حاال سرنوشت
کشور این است .این زمينه مذهبی ،کاري بود که  1300ـ  400سال اسالم در این جامعه کرده بود و
بهویژه  500سال شيعهگري و آخوندبازي که صفویان بنياد گذاشتند و قاجاریان سخت دنبالش را
گرفتند و پهلويها جز یک موارد برخورد خشن و خونآلود ولی با آن راه آمدند .رويهمرفته  500سال
بهطور جدي کسی متعرض این زمينه نظري نشد .در جریانات سی سال پيش ،آن ضعف سياسی و
ندانمکاريها و فساد درونی دستگاه از یکطرف در واقع با یک تلنگر از هم پاشيد و کشور را رها کرد
و از آنطرف هم ناشیگري ،نادانی و فرصتطلبی این تودهها و روشنفکرانی که رفتند دنبال این
حرفها باعث شد که چنين سرنوشتی نصيب ما بشود .و از اینجا ما میتوانيم خيلی نتایج سازنده براي
آینده بگيریم .یعنی اگر ما ضعف سياسی خودمان را چاره بکنيم ،آن زمينه مذهبی را میتوانيم مهار
بکنيم .زمينه مذهبی سازگار با واپسماندگی ،با قبول خرافات ،فقط روي یک بستر سياسی معين
میتواند تأثير بکند و کارساز باشد .و آن بستر سياسی معين را باید عوض کرد .کسانی که خيال
میکنند که ریشه مشکالت مذهب است و از آنجا ما خوردهایم بهاصطالح ،فراموش میکنند که هر جا
نشانی از مذهب به دست بدهند میبينند که عامل سياسی کمک کرده است .و چون نمونههاي بشمار
داریم ـ در همين پانصد سال و با گذشتههاي دورتر کاري ندارم ـ هر جا ما از جهات سياسی کوتاه
آمدهایم ،از مذهب بهاصطالح خوردهایم .منظورم مذهب آخوندي است .چون یک نکته مهمی که باید
در این بحثها در نظر داشته باشيم ،و در بحث گذشته هم اشاره کردم ،این است که ميان مذهب و
نگرش مذهبی باید تفاوت گذاشت .مذهب خيلی چيزها است .چون یک پدیدهاي است ـ حاال در مورد
اسالم در  1400ساله ـ با صدها اجتماع بشري در این  1400سال زیسته و روي آن کار کردهاند و با
آن جنگيدهاند ،کنار آمدهاند ،و آن را به صورتهاي گوناگون ورزیدهاند .آنچه که در هر لحظه معين
تاریخی ما با آن سروکار داریم ،اسالم در آن تماميتاش ،در حقيقتاش هم نيست .نگرشی است که
ما به اسالم داریم .و آن نگرش غالب است .گفتمان است .گفتمان غالب مذهبی در هر لحظه معين
تعيينکننده طبيعت و کاراکتر آن مذهب است که ممکن است با گذشته حتی نزدیکاش تفاوت داشته
باشد .با این ترتيب ،من روي این معمائی که گرفتارش هستيم ،وقتی فکر کردم دیدم که ما بهتر است
که به مشکل سياسیمان بپردازیم .یعنی بهعنوان نيروهاي سياسی .چون اندیشمندان و روشنفکران
خب باید آزادانه بحث بکنند درباره مذهب ،بنویسند ،اگر بشود در ایران ،اگر نشود در بيرون ایران ،و آن
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بحث دیگري است .الزم هم هست .هر موضوعی را باید بحث کرد .تاریخ همروزگار ما که در
برانگيختن تعصباتی است ،آنهم نيازمند بازنگري و بحث آزاد است .ما میبينيم که بهمحض اینکه
کتاب تحقيقی راجع به تاریخ هم روزگار ما منتشر میشود ،چنان موج تکفيري برمیخيزد که کامالً
قابل مقایسه است با موج تکفيري که بر ضد سروش برخاست .که حرفهاي اعتداليان  1100سال
پيش را تکرار کرده است .یا عرفاي اوليه اسالمی را .آنیک بحث دیگري است که آزادانه باید راجع
به همه موضوعات مربوط به یک جامعه اندیشيد .ولی نکته عمده از نظر نيروهاي سياسی این است
که یک چاره سياسی بيابند .چاره سياسی قطع کردن رابطه مذهب است با زور .چون آنچه که ما امروز
هم میبينيم از مذهب بر ضد این جامعه بکار میرود ،آن نگرش ویژه و غالب مذهبی در شرایط
کنونی است و ربطی به مذهب ندارد ،مذهب میتواند خيلی چيزها براي خيلیها باشد ،آنچه که این
نگرش ویژه مذهبی بر سر ایران میآورد به دليل اوضاع و احوال سياسی است 45 .سال پيش ـ دقيقاً
سال  1342ـ همين مذهب بود ،همين آخوندها بودند ،همين خمينی هم بود .همان آمادگی هم
بهعنوان مخالفان ليبرال و چپگراي رژیم پهلوي بود که به رهبري خمينی گردن به نهند .ولی شرایط
سياسی متفاوت بود و  15خرداد  1342به  22بهمن تبدیل نشد .حاال چون زور پشت سر این نگرش
ویژه مذهبی است ،ما باید این رابطه را قطع کنيم.
مبارزه ما دو مرحله دارد .یکی در شرایط کنونی است که رژیم اسالمی فرمانرواي کشور است ،یکی
پس از سرنگونی رژیم اسالمی است .تا وقتی ما نتوانستهایم این حکومت را به زیر بياوریم و اسباب
قدرت در دست این گروه است ،و نگرش مذهبی ویژه خودشان که برگرد کربال و جمکران میگردد،
خب همين بساط است .ما خيلی میتوانيم دربارۀ واقعيت مذهب ،الهيات شيعی ،الهيات اسالم بهطور
کلی ،تاریخ اسالم ،سيره پيامبر اسالم و ...همه اینها را بنویسيم ،بخوانيم و مطالعه بکنيم .خيلی هم
کتاب هست به زبان فارسی و بسيار هم هست ،ولی این چاره قضيه نيست .چاره عمل سياسی است
براي کوتاه کردن دست اینها از قدرت و حکومت.
پس از این رژیم ،حکومتی که روي کار میآید ،و این بسيار مهم است ،نباید وجهه همت خودش را
مبارزه با مذهب بگذارد .حاال چون سی یا سیوچند سال آخوندها زور گفتهاند به نام مذهب ،ما مذهب
را سرکوب بکنيم ،نه .چنانچه امروز هم نباید ما مذهب را سرکوب بکنيم .مشکل ما ارتباط مذهب
است با زور و قدرت .در آن موقع هم ما باید چارههایی بياندیشيم که این ارتباط دیگر برقرار نشود .و
دو راهحل هست .یکی اینکه بحث را آزاد بگذاریم .مانند رژیم پهلوي جلوي هر بحث آزادي را درباره
مذهب نگيریم .من نمونههاي دستاول دارم .چون در مشاغلی بودم که دست در کار بودم .کتابها،
کتاب که شایسته آن مطالبی که منتشر میشد نيست ،ولی جزوهها و رسالههایی درمیآمد از قم و
اینطرف و آنطرف ،همين حرفهاي امروز را میزدند .و هيچکس مزاحم اینها نمیشد .ولی مثالً
شعر پریاي احمد شاملو را ممنوع میکردند .یک همچين وضعی بود در ایران .حاال در دستگاه آموزش
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و پرورش چه نفوذي آخوندها داشتند ،در دربار شاهنشاهی چه نفوذي داشتند ،چه آخوندهاي کالهی
چه آخوندهاي عمامهاي ،آن جاي خود دارد .باید این بساط را تعطيل کرد .باید باز گذاشت در عين
حفظ احترام به مذهب ،که مردم بحث کنند و فکر کنند درباره آن .دوم اینکه ،ارتباط آخوندها را با
منابع مالی باید درهم شکست .مشکل عمده تشيع ،مشکل عمده سياسی تشيع در جامعههاي اسالمی
این است که روي سنت ،هر آخوندي مستقل است و نمیشود آخوندهاي شيعه را زیر یک دستگاه
آورد .و این امر در این  1300ـ  400سال جا افتاده است و هيچ کارياش نمیشود کرد .در تشيع
اجتهاد وجود دارد .در آن چهار مذهب سنی ،باب اجتهاد را همان در حدود سده دهم ميالدي بستند.
ولی در مذهب شيعه باب اجتهاد بسته نشد ،طبيعت اجتهاد فرق کرده .این اجتهاد بهجاي اندیشيدن در
عمق مطالب تبدیلشده است به اینکه فالن ماهی امروز حرام است ،فردا حالل میشود .در رسالههاي
آخوندها را بخوانيم اینها را میبينيم .چون اجتهاد هست در تشيع ،و این استقالل را هر آخوند
مجتهدي دارد ،و چون سهم امام هست در تشيع و در مذاهب سنی نيست ،امام وجود ندارد که سهمی
وجود داشته باشد ،مردم پولهاي زیادي چه وقف میکنند چه به آخوندها میدهند .این قدرت مالی
هميشه قدرت سياسی آورده است .این را هم باید بست راهش را .ماليات باید گرفت از پولهایی که
به آخوندها داده میشود و جلوي این ریخت و پاشها را گرفت .خالصه بحث من این است که امروز
بهجاي حمله به اسالم یا حمله به تشيع ،ما سعی بکنيم مبارزه سياسیمان را پيش ببریم براي اینکه
آن حمله نتيجه معکوس خواهد داد و برعکس قدرت آخوندها را زیاد خواهد کرد .چون یک توده بزرگ
مذهبی در ایران هست باید این را پذیرفت .یک وضع وحشتناکی است در ایران .یک آخوندي اعالم
کرده است به دستگاه که به حکومت بگویيد ادارات یک کمی کارشان را بهتر انجام بدهند که مردم
اینقدر به امامزادهها نامه ننویسند .یا امامجمعه فالن شهر میگوید نود درصد نامههایی که به
امامزاده ...نوشته میشود یا مربوط به بيکاري است یا مشکالت ازدواج زورکی که به دختران تحميل
میکنند .یک همچين جامعهاي است .نباید این توده را ما ببریم زیر عباي آخوندها .چون همانطور که
گفتم ،مشکل ما مشکل مذهب نيست .مشکل نگرش سياسی است که ارتباط مستقيم با قدرت
پيداکرده است .امروز باید ما دست از سر مذهب برداریم و به مسئله سياسی مذهب بپردازیم ،فردا هم
به همين ترتيب باید سعی کنيم که دیگر ارتباط قدرت با مذهب برقرار نشود.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،آیا سخن شما در این زمينه به این معنا است که واقعاً
نفوذ کالم روشنفکران و نخبگان جامعه ما در این توده مذهبی در برابر سخن
عوامفریبانه مالها رنگ میبازد؟ یعنی واقعاً روشنفکران ما قادر نيستند با مالها در این
زمينه رقابت بکنند؟
همایون ـ در هر جامعهاي به هر حال با این پدیده روبرو هستيم .یک توده بزرگی از دسترس
روشنفکران بيروناند .در ایران بهمراتب بيشتر .براي اینکه ایرانيان نه عالقه به خواندن دارند ـ به
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گفتهاي در هر سال هر ایرانی  15دقيقه مطالعه میکند ـ و نه اینکه گرفتاريهاي زندگی مجال
برایشان گذاشته است .دنبال وقت گذرانیهاي ساده هستند ،مطالب یک خُرده مشکل را نمیخوانند،
چون نمیفهمند باید دوباره بخوانند و حوصله نمیکنند ،این مشکل هست .اما عالوه بر این ،خب،
آخوندها قدرت در دستشان هست ،رسانهها در دستشان هست و روشنفکران بیبهره هستند از ارتباط
با توده مردم .ولی جامعه ایرانی یک بخش بسيار فعال فرهنگی و روشن دارد .ما یک جنبش
روشنگري تمامعيار اآلن در ایران داریم و با شرکت صدها هزار و شاید بيشتر ،شاید ميليونها ،و با
پشتيبانی طبقه متوسط فرهنگی ایران که حدود  20تا  30ميليون هستند ،اینها کارشان را انجام
میدهند منتها ارتباط ميان این دو گروه ،یعنی طبقه متوسط فرهنگی و آن توده مذهبی عقبمانده که
براي رفع مشکالتش نامه به امامزاده مینویسد ،برقرار نمیشود و به هيچ ترتيب دسترسی به هم
ندارند .و مشکلی هم نيست .اگر ما به این صورت نگاه کنيم که قدرت واقعی سرانجام با روشنفکران و
آن طبقه متوسط است ،خب این پدیده گذرایی است .با گذر زمان ،به هر حال این طبقه متوسط بر این
رژیم و این طرز فکر پيروز خواهد شد.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،برمیگردم به سخنان قبلی شما .آیا آن چه را که گفتيد
به این معنا است که اگر جامعه از قدرت سياسی برخوردار بود ،اسالم و اسالميون
بهویژه اهل تشيع ،اینچنين در جامعه قدرت پيدا نمیکردند؟ یا اینکه در بستر فکري و
فرهنگی جامعه است مذهب و مذهبيون نشو نما میگيرند و امروزه میبينيم که به
تمام ارکان زندگی اجتماعی و سياسی مملکت نفوذ کردهاند و مسلط شدهاند؟
همایون ـ هر دو درست است .حضور ظرف و مظروف است .ما یک مظروفی داریم به نام مذهب .این
باید در یک ظرفی ریخته بشود تا آن کاري که باید ،انجام بدهد .اگر آن ظرف که سياست است،
ساختار قدرت است در جامعه ،اگر آن درست کار بکند ،آن مظروف نخواهد توانست کار اسيدي را بکند
که اآلن دارد میکند .این اسيد آخوندي ،واقعاً اسيدي است که پاشيده شده روي تمام این جامعه.
همان اسيدي که خمينی و طرفدارانش در  1342ریختند روي زنان بیحجاب .آن روشنفکرانی که در
سال  1357رفتند زیر عباي خمينی ،حيرتآور است که نگاه نکردند که فقط  15سال پيش از آن
خمينی چه انقالبی را وعده کرده بود .چه انقالبی را شروع کرد و به نتيجه رساند .به هر حال با اسيد
ریختن روي زنان شروع شد .یعنی این اسيد به تمام جامعه ریخته میشود .به فرهنگ ایران ،به تمام
ميراث فرهنگی ما .اآلن  100تا  130مرجع فرهنگی و اجتماعی اعتراض کردهاند که آرامگاه کوروش
و تمام آن منطقه دارد زیر آب میرود و از بين میرود .اینها عمداً دارند همهچيز را نابود میکنند .باید
این ظرف سياسی را درست کرد .ما حاال بيشتر به آن مظروف میپردازیم براي اینکه از چشم آن
میبينيم تمام بدبختیهایمان را .ولی اسالم امروز با اسالم  40سال پيش خيلی فرق دارد 40 .سال
پيش اسالم در چنين موقعيتی نبود .با همه همراهیاي که دستگاه حکومتی با آخوندها میکرد .یا در
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دوره رضاشاه اصالً قابل مقایسه نبود .در دوره مصدق نگاه میکنيم میبينيم که تا  30تير این مذهب
بود که اختيارش دست سياست بود .در  30تير کاشانی اختيار را در دست گرفت .یک مطالعه
فوقالعادهاي آقاي حميد شوکت کرده است راجع به قوامالسلطنه و براي اولينبار من دیدم که اهميت
 30تير از جهت مقدمهاي بر انقالب اسالمی آشکارشده است .این فصل کتاب را خواندنش را به همه
سروران توصيه میکنم .فوقالعاده گویا است .چگونه سياست روي مصلحتاندیشی روز تسليم
شعارهاي مذهبی شد با اینکه مصدق بعداً کاشانی را کنار گذاشت اعتنایی هم به او نکرد ،ولی در 30
تير ما میبينيم که شعارهایی داده میشود که در  42داده میشود و بعد در  57به پيروزي میرسد.
خالصه بکنم ،اگر ما سياستمان را درست بکنيم و این معنایش این است که از این جنگهاي
قبيلهاي دست برداریم .و این بار هزارم است که این مسئله مطرح میشود و آن اینکه ،یک موضوعاتی
وجود دارد ماوراي گرفتاريهاي شخصی و مسلکی و حزبی و تاریخی ما با هم .و آن مصلحت عمومی
ملی است .یعنی بيشترین خوشبختی براي بيشترین مردم است .ما باید بتوانيم بر سر یک موضوعهاي
کلی با هم کار بکنيم که دیگر امثال کاشانی و بعد خمينی و حاال مشکينی و یا خامنهاي ،تسلط پيدا
نکنند بر سرنوشت ما.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،میفرمایيد که :برنامه سياسی ما باید برقراري یک نظام
عرفیگرا باشد که در آزادمنشی ليبرال خود ،هم احترام باورهاي دینی را نگه میدارد و
هم احترام حق اندیشه و گفتار آزاد را .در این چهارچوب ،پرسش من این است که
مذهبيون باز هم بر آن خواهند شد با سوءاستفاده از اصول دمکراسی و آزادمنشی
ليبرال ،در سياست دخالت بکنند .حضور مذهبيون افراطی در مجالس برخی ممالک
اسالمی و عربی بهویژه ،که چندان هم ماهيت ليبرال ندارند ،شاهدي بر این ادعا است.
شما با این مسئله چگونه کنار خواهيد آمد ،که در آینده ،احزابی که از مایههاي مذهبی
تغذیه میکنند بخواهند در فعاليتهاي سياسی مشارکت بکنند و وارد پارلمان بشوند و
احتماالً با تکيه بر همين تودههاي ناآگاه و سادهانگار ،حکومت را یکبار دیگر در دست
بگيرند؟
همایون ـ درست است .هميشه این خطر هست که اسالمگرایان ـ منظورم مسلمانان نيست ـ
اسالمگرایان ایدئولوژي و جهاديها ،با سوءاستفاده از اشکاالتی که در جامعه پيدا میشود ،بخواهند در
فرایند سياسی تسلط پيدا بکنند .ولی مثالهایی که ما با آنها سروکار داریم ،بخصوص در کشورهاي
عربی ،مثالهاي درستی نيست براي اینکه در این کشورها هيچگونه گفتار آزاد تحمل نمیشود .بهویژه
در مسائل مذهبی .و از این لحاظ هيچ فرقی با ایران کنونی ندارند .ما در جامعه عرفیگرا و سکوالر و
ليبرال ،شاهد چنين پدیدههایی کمتر خواهيم بود براي اینکه این جهاديها ،این بنيادگرایان مذهبی،
این جمکرانیها ،اینها تحمل بحث آزاد نخواهند داشت .در یک فضاي گفتار آزاد بیپایگی سخنان
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اینها آشکار خواهد شد .گرفتاري جامعههاي مسلمان و دنياي اسالمی بهطور کلی ،این بوده است که
جلوي بحث دربارۀ مذهب را به درجات گوناگون گرفته است .حتی در رژیمهایی مثل رژیم پهلوي که
خب نمیخواست جامعه مذهبی باشد و اقداماتی که میکرد همه خالف منافع پایگان مذهبی بود .از
اصالحات ارضی ،از آموزش همگانی ،از برداشتن حجاب ،از راه دادن زنان به عرصه اجتماعی و
سياسی ،ولی چون از آنطرف جلوي بحث مذهبی را میگرفتند این بنيادگرایان میتوانستند با
وامگيري از اصطالحات مارکسيستی و با وجهه انقالبی دادن به جنبش خودشان تودهها را جلب بکنند
با استفاده از مشکالتی که حکومت داشت .حُسن یک حکومت دمکراتيک و ليبرال این است که
میتواند خودش را بینياز از انقالب ،از شورش و کشت و کشتار ،اصالح بکند .اگر ما در کشوري مثل
ایران در  1357تسليم یک انقالب اسالمی شدیم به دليل این بود که آن تغيير الزم نمیتوانست از
راههاي مسالمتآميز و دمکراتيک انجام بگيرد .و وقتیکه حقيقتاً این گرایش پيدا شد در حکومت که
این کار را بکند ،دیگر کسی باورش نکرد .و البته اگر باور میکردند ،وضع بهتر میشد .حاال آن بحث
دیگري است .پس اگر ما بنا را نگذاریم که مذهب را بکوبيم و از بين ببریم ،بلکه اندیشهها را باز
بکنيم ،و گفتار را آزاد بگذاریم ،همانطور که عرض کردم ،با حفظ احترام .آنوقت با وضع دیگري
روبرو خواهيم شد .در ترکيه حتی با اینکه نظام سکوالر دارد آن آزادي بحث مذهبی وجود ندارد .و
توده ترک خيلی خيلی مذهبی است ،خيلی بيشتر از ایرانیها .و با این همه ،چون ترکيه نظام
دمکراتيکتري دارد ،اگر هم مذهبیها روي کار بيایند ناگزیرند خودشان را تطبيق بدهند با نيازهاي
یک جامعه دمکراتيک .منتها باز اینجا یک شرطی وارد بکنم .اگر پاي ارتش ترکيه در ميان نمیبود،
در  50سال گذشته ،ترکيه به وضعی شبيه ایران دچار شده بود ،بیتردید .همين اآلن باز ارتش ترکيه
است سایهاش آن کنار و البته نيروهاي سکوالر جامعه که جلوي تندرويهاي حکومت اسالمگرا را
میگيرد .در ایران ،ما با این تجربه سیساله تاکنون که کردهایم ،تا مدتها از خطر سربلند کردن یک
جنبش اسالمی و یا اسالمگراي خطرناک در امان خواهيم بود .ولی در آینده دورتر نمیشود تضمين
کرد .فقط با برقراري یک نظام دمکراتيک ،چندگرا ،پلورال و عرفیگرا و سکوالر میشود جلوي این
خطر را گرفت.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،تصویر تحليلی ـ فلسفی که از نقش مذهبيون در جامعه
امروز ایران ارائه دادهاید ،بهدرستی یک واقعيت وحشتناکی است که در قرن
دگرگونیهاي علمی و تکنولوژیک قابل تصور نيست .شما براي برونرفت از این وضع
غالب و استقرار واقعی یک نظام عرفیگرا و ليبرال به چه مدتزمانی نياز دارید؟ یک
نسل ،دو نسل ...یا چه مدتی؟
همایون ـ هيچ نمیشود گفت .هيچکس فکر نمیکرد که حکومت اسالمی  30سال بپاید .حاال این
حرفهایی که آنوقت میزدند ،دو ماه دیگر ،دو سال دیگر ...البته بیمعنی بود بهکلی .ولی  30سال
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هم در باورم نمیگنجيد .با این کيفيت این آدمها .به همين دليل نمیشود گفت اینها تا کی خواهند
بود .ولی اميد ما باید به این جریان نيرومند زیرین این جامعه باشد .ایران ،با همه مشکالتی که در
دوران پهلوي داشت جامعه دیگري شد در این  57سال .درهاي تازهاي گشوده شد بر این جامعه و
زیرساختهایی پيدا کرد که حکومت اسالمی هم این را ادامه داده است .همانطور که بار گذشته
بحث کردیم ،تکنولوژي هم به یاري آمده است و ما با بمباران اطالعات روبرو شدهایم .و اینها همه
به سود تغيير کار میکند .بعد هم بهقدري نمایش مشمئزکنندهاي از این حکومت مذهبی دادهشده
است که اصالً وجود خود اینها یک انگيزه هر روزي است براي تغيير .من فقط یکچيز را میتوانم با
اطمينان بگویم و آن این است که حتماً این نظام و این نگرش مذهبی و این فضا به سود یک فضا و
یک نگرش مذهبی آزادمنشتر ـ حاال نمیدانم تا چه اندازه آزادمنشتر و بستگی به کارهاي خود ما
دارد ـ تبدیل خواهد شد .تردید در این نيست که وضع کنونی نمیتواند با جامعهاي که ما داریم،
جامعهاي که در این صدساله مشروطه ساخته شد ،خودش را سازگار بکند .و این دو در مبارزه هر
روزي با هم ،باالخره آن دیگري شکست خواهد خورد .یعنی وضع کنونی ،که وضع ناهنگامی است و
وضع آناکرونيکی است ،این از بين خواهد رفت .با پول نفت و هزینه بیحساب این پول نمیشود تا ابد
روي قدرت ماند .و این پول ،نفتی است که روي آتش دارند میریزند و متوجه نيستند .و این
هزینههاي بیحساب ،این بیسياستی ،این هرجومرج کامل اداري و اقتصادي و این ورشکستگی
سرتاسري اخالقی و سياسیکار اینها را خواهد ساخت.
کاري که ما میتوانيم بکنيم ،و من در این مقاالت سعی کردهام به گوشهاي از آنها بپردازم ،این است
که ميدان مبارزه را درست بشناسيم و انتخاب بکنيم ،دچار انحراف نشویم ،دنبال شعار نرویم ،آنچه را
که دلمان به آن نزدیک است و دلمان را خنک میکند بگذاریم کنار .آنچه که به درد این مملکت
میخورد و عملی است برویم دنبالش و همانطور که گفتم و اميدوارم با تغيير نسلی این کار آسانتر
بشود ،مشکالت حقير ناشی از این  70ـ  60سال گذشته را بگذاریم کنار و براي یک آیندهاي که
بهکلی متفاوت خواهد بود از این  70ـ  60سال گذشته آماده بشویم.
 نادر صدیقی ـ آقاي همایون ،اگر اجازه بدهيد ،از این بحث خارج بشویم و آخرین
پرسشم را اختصاص بدهم به سالگرد مشروطيت ،به مسئله اندیشه مشروطيت در
جامعه ایرانی که در یکصد و دومين سال این حرکت و جنبش اجتماعی عميق
ایرانيان هستيم .در سالهاي اخير ،اندیشه مشروطهخواهی ایرانيان ،گسترش فراوانی
پيداکرده است .بسيار بسيار بيشتر از آنچه که ما در پيش از انقالب از مفاهيم مشروطه
میدانستيم ،میبينيم که امروزه مردمان ایرانی درک میکنند این مفاهيم را.
آیا به عقيده شما ،پس از صد و دو سال ،ایرانيان واقعاً آن پيام مشروطهخواهی
مشـروطهطلبان را درک کردهاند یا اینکه هنوز هم مشـروعهطلبان در واقع پيروز ميدان
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هستند؟
همایون ـ من در این روزها اتفاقاً چشمم افتاد به یک نوشتهاي از خودم که به نظرم مال  8ـ  7سال
بود ،که گلۀ پنهانی در این نوشته کرده بودم که چرا  14مردادها میآید و میرود و بيشتر گروههاي
سياسی اعتنایی به آن نمیکنند .خوشبختانه در طول این سالهاي اخير منظماً توجه به مشروطه
بيشتر شده است .و امسال من انتظار دارم که همه گرایشهاي سياسی در بزرگداشت مشروطه و
انقالب مشروطه اقدامی بکنند ،چنانکه پارسال کردند .این دو موضوع را نشان میدهد .یکی آگاهی بر
اهميت انقالب مشروطه در سرنوشت ملی ما .نه تنها در صدسال گذشته ،بلکه در آینده ما .این انقالب
مشروطه هر چه انسان بيشتر دربارهاش مطالعه میکند به بزرگی آن بيشتر پی میبرد .حقيقتاً انقالب
مشروطه ما را از قرونوسطا بيرون آورد .قرونوسطایی که از پایان قرن دوازده شروع شد و تا آغاز
قرن بيستم کشيد .یعنی  800سال تقریباً این قرونوسطاي ما طول کشيد و آنچه که این قرونوسطا
را تمام کرد و به آن نقطه پایان گذاشت ،حتی با این حرکت ارتجاعی و با این پرانتز ارتجاعی
جمهوري اسالمی ،انقالب و جنبش مشروطه بود و انقالب روشنگري ایران .این آگاهی به ویژگی
جنبش مشروطه و اهميتی که براي ما دارد که راه آینده ما را اصوالً تعيين کرده است یعنی راه
دموکراسی ،راه آزادي ،راه ترقی ،رسيدن به پيشرفتهترین کشورهاي جهان ،عرفیگرایی و ...همه
اینها در جنبش مشروطه هست .دوم اینکه ،بهاصطالح فرنگیها  bankableشده است .میشود آن
را فروخت .حاال از نظر سياسی به نظر میرسد که گرایشهاي مختلف حتی میترسند که در چسباندن
خودشان به مشروطه عقب بيافتند و این بسيار پدیده خوبی است .ما البته پيش از بسياري این کار را
کردهایم .ولی ما همگان را تشویق کردهایم در این سالها که برگردند به ریشههاي خودشان در
انقالب مشروطه .تمام خانوادههاي سياسی ایران از همين جنبش مشروطه شروعشدهاند .و نسب
نامهشان به آنجا برمیگردد .این است که متعلق به همه است .و اگر یک حزبی نام خودش را حزب
مشروطه ایران گذاشته است اولين کسی است که میگوید این ربطی به این ندارد این مال ما است .ما
مالِ این هستيم .ما هم مالِ این هستيم .بقيه هم مالِ این هستند.
این دو اتفاق افتاده است و دومی به نظر من مهمتر است براي اینکه اگر در چيزي سودمندي باشد،
زودتر پذیرفته میشود و زودتر به دنبالش میروند .درست است ،ما توجهمان به پيام جنبش مشروطه
بيشتر شده است و مطالعات خيلی زیادي شده است .در دوره پهلوي مشروطه یک امر تجملی و
تشریفاتی بود .سالی یکبار ما به یاد مشروطه میافتادیم .آنهم مهمانی بود که در مجلس شوراي
ملی میدادند و مردم میریختند سر آن ميز بوفه .من خودم در کودکی چند بار رفتم آنجا و صحنههاي
عجيبی دیدم .وضع همين بود و روزنامهها هم یکی دو کلمه بخشنامه مینوشتند و در رادیو یک
چيزهایی میگفتند .جز کارهاي آدميت و یکی دو کار شخص دیگر ،کار اساسی روي مشروطه نشد .در
این دوره حکومت اسالمی است که میبينيم چه در ایران و چه در بيرون ایران مطالعات هر چه
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بيشتري میشود در جزئيات ،در تاریخ ،در ریزهکاريها ،و اینها نشان میدهد اهميت روزافزون جنبش
مشروطه را در گفتمان سياسی ایران و تفکر سياسی امروز ایران.
 نادر صدیقی ـ بسيار سپاسگزار هستم آقاي داریوش همایون .با تهنيت فرارسيدن این
روز به شما که میدانم دلبستگیهاي فراوانی به اندیشههاي مشروطه دارید ،براي شما
روز و شب خوبی را آرزو میکنم .تا گفتاري دیگر در هفته آینده.
رادیو صداي ایران ـ نادر صدیقی
 19ژوئيه 2008

تحول بزرگی در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،شما یک سخنرانی کرده بودید در کنگره هشتم حزب
مشروطه ایران در برلين ،زیر عنوان «لحظه حقيقت ما فرا رسيده است» .بسياري گفتند
که این سخنرانی آقاي همایون بهمنزله ختم دوران مشروطهخواهی یا سلطنتطلبی
حزب مشروطه ایران بوده است .در این باب خواهش میکنم توضيح بدهيد.
همایون ـ در اینکه این سخنرانی نشانهاي است از تحولی در خود من که مقداري هم در حزب
انعکاس پيدا کرد ،تردید نيست .اما نه ،به آن معنی نيست که ما از هواداري نظام پادشاهی دست
برداشتهایم .موضوع این است که این حزب از  18سال پيش شروع شد و وضع ایران چه در بيرون و
چه در درون ،بهکلی چيز دیگري بود از آنچه که امروز هست .یک حزب سياسی نمیتواند در قالبی
تنگ همانطور خودش را نگهدارد و مثل کرم پيله دور خودش بتند و همانطور بماند .ناگزیر است با
دنياي خارج و فضاي حياتی که کشور است و مردماند ،تماس مرتب داشته باشد .من توجه کردم در
این  16سال ،بهتدریج دیدم فراز و نشيبها را و سرانجام به این نتيجه رسيدم که تأکيد ما صرفاً بر
مشروطهخواهی ،آن بازتابی را که ما انتظار داریم هرگز نداشته است .چرا که مشروطهخواهی به
هرحال با پادشاهی یکی شناخته میشود از نظر افکار عمومی .درست است که در برنامه سياسی و
منشور ما و در قطعنامههایی که به منشور پيوسته سهم هواداري از پادشاهی شاید بيشتر از یک درصد
در این مجموعه نيست و  99درصد به چيزهاي دیگري میپردازد که براي رهایی این کشور ،براي
نجات مردم ،براي اداره این کشور در آینده الزم است .شکل پادشاهی یا جمهوري مشکلی را حل
نمیکند .کشوري باید باشد تا آن را اداره کرد؛ زندگی مردم بهتر بشود و جاي شایستهاي در جهان پيدا
کند .اینها مطالب مهمتري هستند تا شکل حکومت .ولی از کوششهاي  16ساله به این نتيجه
رسيدهام که نمیتوانيم بر این تصور عمومی غلبه کنيم که ما بيش از یک حزب سلطنتطلب و
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طرفدار پادشاهی هستيم و به استقالل عمل میکنيم .کسی ما را بهحساب نمیآورد ،هر چه هم
بگویيم .نماد پادشاهی در چشمهاست و کسی متوجه نمیشود که ما چه میگویيم .در بيرون از ایران
هم اصالً حزب مشروطه معنی ندارد چرا که همه این کشورها ،مشروطه به معنی داراي قانون اساسی
هستند و این نام چيزي را نمیرساند .این دو مالحظه بجاي خود ،یک مالحظه دیگر هم هست و آن
اینکه :به قول «بورژوا ژانتيوم» نمایش مولير ،ما همه عمر نثر میگفتيم و نمیدانستيم .این برنامه
سياسی (منشور حزب) را که نوشتهایم ،و قطعنامههاي پيوست آن ،سراسر در خدمت دمکراسی ليبرال
است در سنت راست ميانه است ،و این اصالً بازتابی در نام ما و در بازنمایی ما از آنچه که هستيم،
ندارد .ما یک حزب ليبرال دمکرات هستيم ولی هيچکس متوجه این مطلب نيست براي اینکه خود ما
هم آن را نگفتيم.
دوسال پيش در کنگرهاي که در واشنگتن داشتيم ،عبارت ليبرال دمکرات در منشور حزب اضافه شد
ولی بههيچوجه کافی نبود .براي اینکه کسی منشور را نمیخواند .و اینبار من به دوستان اصرار کردم
که فکري به حال این مشکل بکنند .ما باید مستقل باشيم ،باید مستقيماً شناخته بشویم .ما کارهایی
میکنيم و حرفهایی میزنيم که منطبق نيست با حرفهایی که دیگران میزنند ،حتا در طيف
خودمان ،و باید این تشخص و تمایز باشد براي اینکه خيلی الزم خواهد بود .دوم اینکه ،ما مدتهاست
که به پایان دامنه تأثير هواداري از پادشاهی در پيشبرد این حزب رسيدهایم .دیگر کار نمیکند و ما
بيشتر نمیشویم .افراد جدیدي را جلب نمیکنيم براي اینکه طرفداران پادشاهی ميل دارند با خود نماد
پادشاهی تماس داشته باشند نه از طریق ما .بعد هم هر چه میگویيم که ما حزبی با این مشخصات
ليبرال دمکرات هستيم ،دیگران توجه نمیکنند .این است که پيشنهاد کردیم که نام حزب هم یک
تغيير مختصري بکند و عبارت ليبرال دمکرات زیر نام حزب مشروطه ایران بياید .نتيجه این کار این
است که کسانی که ما را نمیشناسند ما را بهعنوان یک ماهيت تازهاي بشناسند و در بيرون این
انعکاس خوب داشته است و دارد و در درون هم کامالً منطبق است با تحوالتی که در جامعه ایرانی در
طی این سالها پيشآمده که سرانجام آن را بهصورت جنبش سبز میبينيم و بيشتر کوشندگانش
ليبرال دمکرات هستند.
ما از اول ليبرال دمکرات بودیم و دليلی ندارد که این را اعالم نکنيم .اینها سبب شد که این تغيير را
در منشور و نام حزب دادیم و حاال انتظار این است که حزب مؤثرتري بشویم و نقش مستقيمتري
داشته باشيم .تحتالشعاع نباشيم .تفاوتهایی ميان مواضعی که ما میگيریم و کسان دیگري از طيف
ما میگيرند وجود دارد و این طبيعی است .براي اینکه هر کس اولویتهاي خودش را در نظر میگيرد.
اولویت ما سراسر حفظ ایران و یکپارچگی ملی ایران است؛ مبارزه با گرایشهاي تجزیهطلبانه است با
عنوان فدراليسم؛ مبارزه با عنوان ساختگی «مليتهاي ایران» است .ممکن است دیگران اینطور
نباشند و مشکل درست میکنند .ما اگر مشخص نکنيم که کی هستيم و چه هستيم ،به یک راههایی
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کشانده میشویم که خودمان موافق نيستيم و این پيش خواهد آمد .من بهروشنی میبينم که این
مسائل پيش خواهد آمد.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،یکی از دوستان من که چپ ميانه است ،میگفت اگر
آقاي داریوش همایون حزب خودشان را ليبرال دمکرات معرفی کنند ،من عضو آن
خواهم شد .شما مثل اینکه هنوز روي دوتا صندلی نشستهاید.
همایون ـ بهتر است که انسان وسط دو تا صندلی ننشيند .روي دو صندلی عيبی ندارد ،جاي بيشتري
است .اتفاقاً قطعنامهاي که این کنگره صادر کرد ـ نمیدانم مالحظه کردهاید یا نه ـ قطعنامه مفصلی
نيست برخالف قطعنامههاي دیگر احزاب .خيلی فشرده است و کوتاه اما نکتههاي زیادي در آن آمده
است .یکی این بود که :ما اميدواریم که چپ سوسيالدمکرات ایران با شناخت این عنصر اساسی
ليبرال که در سوسيالدمکراسی است بتواند سروسامانی به خود بدهد و جاي خود را در این مبارزه ملی
ما پيدا بکند و مشکل همرائی سياسی را هم حل بکند.
این دوست چپ ميانه شما ،نکته را درست دریافتهاند و حاال اگر عضو حزب هم نشوند که ما خيلی
خوشحال میشویم بشوند ،نکتهاي که گفتهاند درست است .اساساً تکيه را باید از روي شکل حکومت
برداشت .رويهم رفته ما  30سال گرفتار دعوا بر سر جمهوري و پادشاهی بودهایم .و واقعاً وقتمان
تلفشده است و موضوع بیربط بوده .میبينيم که در ایران اصالً این مسائل مطرح نيست .این براي
وقتی است که مردم آزادي گفتار و انجمن داشته باشند و بتوانند نظر بدهند ،رأي بدهند و انتخاب
کنند .اآلن که اینطور نيست .اصالً باید این موضوع را گذاشت کنار و هر کس هر عقيدهاي دارد
داشته باشد .میگذاریم این را براي وقتیکه توانستيم نظر و رأي بدهيم .اآلن مسائل مهمتر و
اساسیتر است .یکی از مسائل اساسی این است که ما معناي دمکراسی ليبرال را بفهميم در چپ و
راست ایران و پایه ساختن جامعه آینده ایران بکنيم .بهجاي اینکه دعوا کنيم که آیا پادشاهی بهتر
است یا جمهوري .مصدق خوب بود یا محمدرضا شاه .این حرفها اصالً وقتکُشی است و شایسته
این شرایط و اوضاع نيست .به همين جهت میبينيم که این توده بزرگ در ایران که رفته است به
دنبال جنبش سبز ذرهاي به این مسائل توجه ندارد و خندهشان میگيرد اگر ببينند که ما این همه وقت
صرف این موضوعات میکنيم .و خود من به این نتيجه رسيدهام که دیگر راجع به این موضوع
صحبت نخواهم کرد .رأي و عقيدهام را میگذارم براي روزي که اگر توانستم به ایران بروم و نظرم را
در آنجا خواهم گفت و پنهان هم نمیکنم .ولی اآلن این حرفها معنی ندارند.
همينطور در گرایش چپ .گرایش چپ باید خودش را آزاد کند از این حرفهاي  20سال پيش و واقعاً
باید سوسيالدمکرات بشوند .فکر نکنند تا اسم ليبرال آمد باید فرار کنند .نه .سوسيالدمکراتها همه
ليبرال هستند منتها ليبرالهاي سياسی و فلسفی .ما هم به مسئوليتهاي اجتماعی توجه داریم ،خوب،
آنها بيشتر .به هر حال ،اینها مسائلی هستند که باید بين خودمان حل بکنيم .مشکالت بسيار جزئی
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هستند و در عمل مسائل ایدئولوژیک آنچنانی نيست که مانند درهاي ما را از هم جدا بکند .مانند همه
جاي دنيا و تمام اروپاي شمالی و غربی ،سوسيالدمکراتها ،دمکراتها زمينههاي مشترک
فوقالعادهاي دارند که همان ليبراليسم و دمکراسی باشد .همهشان دمکرات و همه ليبرال سياسی
هستند .همه این مالحظات سبب شد که بهاصطالح دنده را عوض کردیم به قول انگليسیها و تکيه
را از روي یک موضوع و به قول شما از روي یک صندلی برداشتيم و گذاشتيم بر روي صندلی دیگر
که صندلی روز و مربوط به مسائل روز است.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،به نظر میرسد با توجه به آنچه که شما فرمودید،
بیسروصدا یک تحول اساسی را در درون حزب مشروطه ایران کارسازي کردید و یک
حزب مستقل نو تشکيل دادید که هيچ ارتباطی به پادشاهی یا پيروي از آنچه که به هر
حال وارث تخت و تاج میگوید ندارد ،نه اینکه مخالف آنها باشيد ،ولی یک حزب
نوین تشکيلشده .درست است؟
همایون ـ نه ،حزب همان حزب است و همان افراد هستند .اما در عمل به یک تعبير میشود گفت که
حزب چهره تازهاي پيداکرده است .ما هيچوقت پيرو «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» نبودهایم و در
قاموس و منطق ما نيست .ولی بودند عناصري خيلی زیاد در گذشته ـ حاال کمتر شدهاند و دنبال بقيه
خواهند آمد ـ که چشمشان به دهان دیگري است که :اجازه میفرمایند؟ موافق هستند؟ مخالف
هستند؟ ما به اینها میگویيم بگذارید کنار این حرفها را .شما افراد مستقلی هستيد و داراي حق
هستيد و باید خودتان قضاوت بکنيد .عرض کردم ،ما هيچ ابایی نداریم از اینکه در جاهایی با هم
اختالف داشته باشيم که مثالً فرض کنيد 2 ،سال پيش شاهزاده آمد در کنگره حزب ـ من در آن
کنگره نتوانستم شرکت کنم ـ و راجع به فدراليسم هم صحبت کرد و گفت که میشود به رأي مردم
گذاشت و یکی از راهحلهاست .ما اصالً بهکلی مخالفيم که فدراليسم به رأي گذاشته بشود .براي
اینکه شما همينقدر که تأیيد کنيد فدراليسم هم یکی از راههاي مورد قبول است و میتواند در ایران
برقرار بشود ،بازي را باختهاید .براي اینکه اگر بخواهيد ایران را فدرال کنيد اول باید تجزیهاش کنيد.
ایران که تکهتکه نيست که بخواهند دورهم جمع بشوند و فدراسيون را تشکيل بدهند .ایران یک
کشور یکپارچه است ،و هميشه هم بوده .حاال اتفاق افتاده که حکومت مرکزي یک وقت ضعيف یا
یک وقت قوي بوده ،ولی کشور ایران هميشه یکپارچه بوده است.
دوران اشکانی بله ،ملوکالطوایفی بوده ولی ربطی به امروز ندارد .این کشور به هر حال صدها سال
است که یکپارچه به همين صورت هست .از دوره رضاشاه هم محکمتر شده و  70ـ  80سال هم از
آن میگذرد باید تکهپارهاش کرد و دوباره اگر اینها دلشان بخواهد دورهم جمع بشوند .فدراليسم
اصالً مطرح نيست .نمیتوان اصالً در ایران برقرارش کرد که بيایيم بپذیریم که بله این هم موضوعی
است که میتواند به رأي گذاشت .اینها قابلمذاکره و رأي دادن نيست .مثل این است که شما
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بگویيد تبعيض مذهبی هم قابل رأي دادن است .ببينيم مردم موافقند تبعيض مذهبی باشد .یا راي
بگيریم که مردم باید رأي بدهند؟ یک چيزهایی هستند که قابلبحث و مذاکره نيستند .ایران یکپارچه،
یک ملت ،قابلبحث نيست .اگر ایران یک ملت نباشد ،اصالً وجود نداریم .به قول آقاي فاروقی دیدم
بهتازگی مقالهاي نوشتهاند ،خيلی با مزه ،که :از این به بعد یک سازمان ملل ایران تشکيل بدهيم،
اینطور که دارند پيش میروند .دیگر همهاش صحبت از مناطق ملی است و ...خيلی بهجاهاي بد
کشيده شده است .ما جلوي اینها میایستيم .از این جهت ،اصالً بهتر است که این استقالل تأکيد
بيشتري بشود و ظاهرش هم حفظ بشود و هيچ طرفی زیان نخواهد دید.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،دیدم در یک مصاحبهاي با دویچه وله ،بار دیگر از
جنبش سبز تجليل کردید و گفتيد که این نماد دگرگونی در فرهنگ جامعه ماست.
بسيار مایل بودم که بفرمایيد دقيقاً آنچه در این مصاحبه گفتيد ،براي شنوندگان ما هم
نقل بفرمایيد.
همایون ـ بنده این روزها آنقدر نوشتم و صحبت کردم ،یادم نيست چه گفتهام.
 حسين مُهري ـ عنوانش این بود« :جنبش سبز دگرگونی در فرهنگ جامعه است».
همایون ـ اآلن دانستم چه بوده .جامعه ما از  1300ـ  400سال پيش شروع کرد اسالمی شدن .از
 500سال پيش شيعه شد از بدترین نوعش .که از دوران صفویه شروع شد و کار به بدترین خرافات
کشيد که امروز نمونههاي آن را در ایران میبينيم .در تحول کنونی جمهوري اسالمی خيلی نگاهها،
در ردههاي تصميمگيري ،به دوران صفوي برگشته و حسرت آن دوران را میخورند و تقليد آن دوران
را میخواهند بکنند .این فرهنگ با خودش رسوباتی آورده در طول این پانصد سال و جامعه ما
جامعهاي است که خرافاتی است و به نظریه توطئه و مشيت الهی و مشيت انگليس خيلی معتقد .از
عنصر اخالق و خرد بيشتر اوقات خالی .فرهنگ سياسیمان هم سراسر فاسد ،سراسر در معرض همه
گونه سوءاستفاده و مایه عقبافتادگی این جامعه.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،پس چگونه است که این همه میباليم به فرهنگمان؟
همایون ـ بيخود میباليم .ما یک دورههاي خيلی خوب داشتيم .ولی این  500سال گذشته ،چه کسی
میتواند به آن فرهنگ ببالد؟ در این پانصد سال ما چه کردیم؟ نگاه بکنيد! یک دوره درخشان
شاهعباس داشتيم که با خونریزيها و وحشیگريها همراه بود و دیري هم نپایيد .یک نادري آمد و
اصالً دیوانه شد و در آخر هم همهاش جنگ و آدمکشی .بقيه هيچ .انقالب مشروطه البته یک
استثناست .یک دوره سازندگی داشتيم دوره رضاشاه و محمدرضاشاه ،آنهم پر از گرفتاري و پر از
عيب و نقض .به هر حال درخششی در کار نبوده .ما به دورههاي خيلی پيش ،به آدمهاي معين،
کتابهاي معين ،باید هم بنازیم .ولی بهویژه از پانصد سال گذشته خودمان ،باید فرار کنيم .این جنبش
سبز اکنون در حال دگرگون کردن آن فرهنگ سياسی است .یعنی با اینکه مذهب را کنار نگذاشتهاند،
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خودشان را از خرافات بهکلی آوردهاند بيرون .دیگر جمکرانی و کربالیی نمیاندیشند .همهچيز از کربال
درنمیآید و همهچيز از این چاه درنمیآید و از نظر سياسی یک بلوغ ،پختگی و یک گشادگی ذهنی در
ایران میبينيم که بههيچوجه در ایران سابقه نداشته .هيچوقت سابقه نداشته .ناگهان پریدهایم به قرن
 .21یک بخش بزرگی از جامعه .همه اینها ،نه اینکه فقط نتيجه جنبش سبز است ،ولی هم نتيجه
جنبش سبز است و هم در جنبش سبز بروز کرده است .و حاال با یک چنين وضعی روبرو هستيم که
بخش بزرگ پویاي جامعه ،دارد در زیر بدترین شرایط از خودش یک روشنبينی ،خویشتنداري ،یک
پختگی سياسی نشان میدهند که بدون رهبري ،بدون اینکه کسی را بپرستند و هر چه او گفت بکنند،
که یکی از ویژگیهاي این جنبش است ،تاکتيکها و استراتژيهایشان را خودشان تعيين میکنند و
خيلی هوشمندانه و آنچه از آن جنبش درمیآید ،مانند مقالهها ،نقاشیها ،شعرها ،طرحها ،آثار هنري
و ...اصالً بهکلی بیسابقه است .یعنی حاال ما تازه باید شروع کنيم سربلند باشيم از ملت خودمان ،پس
از گذشت این  400ـ  500سالی که در یک منجالب سياسی و فرهنگی دستوپا زدیم .من خيلی
خيلی به این جنبش سبز اميدوار هستم.
دو روز پيش عکسی دیدم که خانم رخشان بنی اعتماد و خانم دیگري که متأسفانه اسمشان را
فراموش کردم ،این دو نفر به مناسبتی ایستادهاند و دارند با هم صحبت میکنند و خانم بنیاعتماد با
یک روسري سبز فوقالعاده زیبا روي سرش و آن خانم یک دستبند سبز به دستش .میبينيد که هرچه
میگيرند ،میکشند ،زندانی میکنند مردم رها نکردهاند .به هر ترتيب خودشان را نشان میدهند .اینها
بسيار عالئم اميدبخشی است و به نظر من همه ما باید اميدوار باشيم و خوشبين باشيم و سربلند.
 حسين مُهري ـ شنوندهاي ،یک پرسشی را مطرح کردهاند ـ با توجه به این تجليلهاي
پیدرپی که شما در این ماهها از جنبش سبز کردید ـ و آن این است که آیا شما و
آقاي موسوي اشتراک نظرهایی دارید؟
همایون ـ بله دارم .با خيلیها در ایران میبينم که اشتراک نظر دارم.
 حسين مُهري ـ میشود بيان بفرمایيد در چه زمينههایی؟
همایون ـ آنها مثل من نيستند ،من مثل آنها هستم .من هم مثل آن دوستان ،مثل آن خانمها و
آقایان ،آنها را دوستان خودم میبينم .مثل آن آقایان ،مثل خانم رهنورد و همفکرانشان ،معتقدم که
جنبش سبز باید کار خودش را بکند ،سران جنبش سبز باید کار خودشان را بکنند .جنبش سبز باید
پاکيزگی و خلوصش را نگه بدارد ،باید به آگاهیرسانی و تقویت پيام جنبش سبز بپردازد ،باید آن
شبکهسازي اجتماعیاش را تقویت بکند ،آنها یک حرفهایی میزنند که بنده هم قبول میکنم ،من
معتقدم و به نظرم آنها هم دارند این کار را میکنند که باید به سران جنبش آزادي عمل داد که در
همين چهارچوب قانون اساسی رژیم فعاليت بکنند و از آن بيرون نروند .براي اینکه باید خودشان را
حفظ بکنند و البد آنها هم فکر میکنند که باید خودشان را حفظ بکنند.
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من از این پيشرفت مداوم  15ماهه سران جنبش سبز ،پيشرفتی که در طرز تفکرشان بهوجود آمده
است ،و نزدیک شدنشان به بدنه جنبش سبز بسيار خوشحالم ،و البد توافقی است بين ما و آنها یک
کارهایی میکنند که خوشحال میشوم .بههيچوجه موافق نيستم که به سران جنبش سبز حمله بشود
و پاي اینها را به ميان بکشند که  20سال پيش چه کردید 30 ،سال پيش چه کردید ،این حرفها را
باید گذاشت کنار .بعد هم به قول مسيح :سنگ را اول آن کسی بياندازد که خودش این کار را نکرده.
کسانی که این حرفها را میزنند نگاه کنند ببينند خودشان  30سال پيش چه کردهاند بعد این حرفها
را راجع به نخستوزیر دوره جنگ بزنند .اآلن وقت این صحبتها به هر حال نيست.
همه اینها به نظرم میرسد که بله ،یک وجوه اشتراک و یک توافقهایی هستند که هيچ ارتباطی با
من ندارند و نمیخواهم هم داشته باشند .نگاه میکنم به آنچه که میگذرد .یک نکته اساسی وجود
دارد که به نظرم دیگران متوجه آن نيستند .و آن این است که من میدانم که اینها در ایران هستند و
من بيرون هستم و من اگر در ایران بودم چه میکردم و اگر اینها در بيرون بودند چه میکردند.
آنوقت خيلی تفاهم پيدا میکنم .و نکته آخر شاید این باشد که من بهکلی مخالف هستم که ما در
بيرون جنبش سبز را تجزیه بکنيم هر کدام یک تکهاش را بگيریم و کسانی را دور آن جمع بکنيم و از
سکوالریزم و عرفیگرایی و ...صحبت کنيم .اینها را باید گذاشت کنار چون جنبش سبز همه اینها را
دارد و عناصر جنبش سبز ،عناصر دمکراسی ليبرال هستند و بيخود با این کارها موجب سرگردانی
نشویم چون به شکاف تعبير خواهد شد .اینها موارد اشتراکاند.
 حسين مُهري ـ امروز وزیر امور خارجه ایاالت متحد آمریکا ،خانم هيالري کلينتون،
ابراز اميدواري کرده که سياستمدارانی مسئول در ایران به قدرت برسند .او ابراز
اميدواري کرد که یک رهبري مسئول کنترل ایران را به دست بگيرد و گفت :من تنها
میتوانم اميدوار باشم به اینکه تالشهایی در داخل ایران به دست رهبران مسئول
مدنی و مذهبی صورت گيرد تا حکومت را به دست گيرند .به نظر شما این عبارتها
منطقی هستند؟ یعنی عملی هستند؟
همایون ـ این حرفها بسيار حسابی است .معلوم است ،همه ما باید اميدوار باشيم که کار از دست
یکمشت آدم (از یافتن صفت مناسب عاجز هستم) چون ،انسان در یک حدودي انتظاراتش را
میآورد پایين ولی این حضرات هيچ حدي براي پایين رفتن نگذاشتند و همينطور پایينتر و پایينتر
میروند و کار حقيقتاً به دلآشوب کشيده است .انسان وقتی حرفهاي اینها را میشنود ،یا میخواند
و یا ریختشان را نگاه میکند ،دچار دلآشوب میشود.
خانم کلينتون بسيار حرفهاي حسابی زده است و هر کسی در دنيا حق دارد اظهارنظر بکند دربارۀ
آنچه که دلش میخواهد یک کشور دیگري بشود ،حق هر کسی است .مداخله هم نيست .نگفته است
ما لشـکر میکشـيم به این منطقه یا پول خرج میکنـيم .اظهار امـيدواري کرده .ما هم امـيدواریم که
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چنين ترتيباتی بشود .در ایران هم چنين کسانی هستند.
یکی از نکات اشتراک ،که یادم میآید ،همين است که ـ آنها که هيچ ربطی به من ندارند و کار
خودشان را کردهاند ـ سعی میکنند از درون خود نظام جمهوري اسالمی هواداران و طرفداران و
متحدانی پيدا کنند و جبههاي در مقابل این اوباش و اراذل و دزدان سرگردنه که کارها را در دست
گرفتهاند تشکيل بشود و کشور از این بحران بدر آید .ما توجه نمیکنيم که ایران در چه شرایط
خطرناکی بسر میبرد .وارد مبارزه بهکلی نابرابري با بزرگترین قدرتهاي جهانی و بزرگترین قدرت
منطقهاي شدهاند و حرکاتی میکنند که یکطرف آن ممکن است جنگ باشد و حمله به ایران .اینها
حقيقتاً باور دارند که قدرت موشکی و قایقهاي تندروشان میتوانند آمریکا را شکست بدهد و خنثی
بکند .و هر کاري دلشان میخواهد بتوانند در منطقه بکنند و چون آدمهاي بسيار بیاطالعی هستند،
کار خيلی بهجاهاي خطرناک خواهد کشيد .این است که من هم معتقدم که بسيار کار خوبی است که
سعی میکنند عناصر مسئول را در داخل نظام جلب کنند و جبهه واحدي درست کنند .به نظرم این
کار دارد اآلن صورت میگيرد بههيچوجه اطالعی ندارم ولی معقول این است که دارد صورت میگيرد.
براي اینکه در درون خود نظام و از مراکز قدرت هم صداهاي روزافزون شنيده میشود که این وضع
قابلدوام نيست بخصوص که احمدينژاد و دارودستهاش ،هر روز دامنۀ گستاخیشان را گسترش
میدهند و کمکم دارند میگویند که« :فقط من هستم» و تفکيک قوا ،مجلس و ..این حرفها
بیمعنی است و من هستم و تمام شد و رفت .خمينی هم بيخود گفته ،آن مربوط به دوره خمينی بود.
احمدينژاد هم دارد مرتب به این آتش دامن میزند و جبههاي در برابرش تشکيلشده است و قويتر
خواهد شد و باید اینها را در نظر بگيریم و به این نتيجه میرسيم که خانم کلينتون هم نقاط مشترکی
با ما دارد.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،ماجراي انتقال لوحۀ حقوق بشري کورش کبير را به
تهران تعقيب فرمودهاید .و اظهارات آقاي احمدينژاد را در این باب که در ميان
مذهبيون ،سخنان او بهعنوان تقدیس حکومت پادشاهی در ایران عنوان شد .آقاي
حميد بقایی که ریاست ميراث فرهنگی را در ایران دارد ،امروز با توجه به آنچه آقاي
احمدينژاد راجع به کورش و لوحۀ کوروش و حقوق بشر کوروشی در تهران بر زبان
آورد ،گفت :احمدينژاد کوروش زمانه است .بخصوص که در مقابل آمریکا ایستاده
است.
همایون ـ بله چون کوروش هم در مقابل امریکا ایستاده بود و خمينی هم گفت که  2500سال آمریکا
به ما ظلم کرد و استثمار کرد .به نظرم ،حرف اساسی را در این ماجرا همين آقاي بقایی که اشاره
فرمودید زده است .داستان همين است :احمدينژاد و گروهش و سپاه پاسداران ـ چون او آدم
آنهاست و خودش چيزي نيست ـ دارند بهکلی زیر پاي نسل اول جمهوري اسالمی را جارو میکنند
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و اینها را میفرستند به هر جایی که زورشان میرسد .نه فقط تغيير پرسنلی ،بلکه تغيير فضا و روحيه
مورد نظرشان است .آنچه که دستگاه سياسی و ایدئولوژي اینها را تشکيل میدهد ترکيبی است از
بدترین خرافات مذهبی به این صورت که اینها مدعی هستند که شخصاً با امام زمان در ارتباط
هستند و حرفهاي امام زمان را دارند عمل میکنند .هر که از آنها سئوال کرد چنين کاري کردید،
جواب بدهند با چاه تماس دارم و آقا گفته است .حال شما فکر کنيد که یک امري که یک ميليارد
مسلمان جهان اصالً قبول ندارند ـ در ایران هم نمیدانم چند نفر قبول ندارند ـ تبدیلشده است به
منشاء سياستهاي حکومتی .مملکت روي این حساب و روي این ادعا دارد اداره میشود! حرف حرف
آقاست و ما هم تماس با او داریم .یک ترکيبی است از توسل به آخرین مرحله خرافات (چاه جمکران)
و افتخارات ملی ایران .براي اینکه اینها میدانند که ایرانیها بهشدت یک دوره ناسيوناليستی جدید را
دارند تجربه میکنند .روي واکنش نشان دادن به آخوندبازيهاي  30ساله ،روي واکنش نشان دادن
به این ملت سازانی که جمع شدهاند؛ و روي ادعاهایی که کشورهاي خارجی بر خاک ایران پيدا
میکنند و ...مردم بهشدت ناسيوناليست شدهاند .اینها میخواهند از آن احساسات به نفع خودشان
براي تحکيم قدرت خودشان استفاده بکنند و این ملغمه را درست کردهاند و احمدينژاد هم با این
ترتيب یک چفيه انداخت گردن شخصی که به اسم کوروش و آن دیگري کاوه آهنگر در مقابل او زانو
زد ،و شد کوروش زمان.
اینها دارند کوروش را هم به سطح خودشان میرسانند و بهرهبرداري میکنند .هم دین و هم
ناسيوناليسم ایرانی در یک سطح قرارگرفتهاند و هر دو را بردهاند به چاه و دارند خراب میکنند و کسی
هم باور ندارد و مثل همه کارهایشان نفرت مردم را نسبت به خودشان برمیانگيزند و نقشه این است
که بجاي والیتفقيه ،بجاي قم ،بجاي فيضيه و مراجع تقليد ،این نمادها را بگذارند و خودشان هم
بشوند جلوهگاه این دو (ناسيوناليسم ایرانی و چاه جمکران) .حکومت در ایران خيال دارد که جامعه را
به یک چنين پدیدهاي تبدیل بکند .مردم چشم از فيضيه و قم و آخوند و ولیفقيه بردارند و بدوزند به
احمدينژاد و اطرافيانش که هم ناسيوناليسم ایرانی را نمایندگی میکنند هم با چاه در تماس هر روزه
هستند .خود احمدينژاد گفت :ببينيد بين من و آقاي رحيم مشایی آقا نشسته است! ــ البته کسی آنجا
نيست ــ این داستان دارد به اینجاها میرسد.
 حسين مُهري ـ جداً این حرف را زده؟
همایون :بله .این اولين باري است که «نبودن» عين «بودن» است .اگر شما میبينيد که نيست ،دليل
این است که هست .این هم منطق احمدينژاد است.
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 19سپتامبر 2010

«اشاره :داریوش همایون در تاریخ  15ژانویه  2011درست  13روز قبل از درگذشتش ،در یک جلسه
پالتاکی پيرامون خطرات فدراليسم در ایران سخنرانی و به پرسش حاضرین پاسخ گفت.
*****
ملت ایران از بین نمیرود
سخنرانی:
موضوع فدراليسم موضوعی است موسمی و احساسات اقليتهاي قومی نسبت به ایران .امري است
تابع تحوالت گوناگون .گاهی فوقالعاده از طرف آنها نسبت به ایران فداکاري میشود و گاهی هم
عناصري از بيرون ابراز تنفر میکنند از ایران و در دشمنی و کينه قومی میمانند.
موضوع فدراليسم قبالً اصالً مطرح نبود .ده یازده سالی است ،از وقتیکه آمریکاییها رفتند در عراق و
یک اقليم کردستان در آنجا درست شد باال گرفت و حاال بعد از این اسنادي که درآمده است و
مقاومتی از اطراف در مقابل این ایده شد ،مقداري فروکش کرده است .منظورم از این مقدمه این است
که مسئله بههيچوجه ،مسئله اصولی و حياتی نيست .تابع جریانات گوناگون است .ممکن است امروز
کسانی در این اتاق باشند که به هيچچيز کمتر از تجزیه ایران ،رضایت ندهند ولی پدربزرگهایشان
براي ایران جانفشانی کرده باشند و فرزندانشان بعداً براي ایران جانفشانی بکنند .کامالً ممکن است
و این اتفاق بارها در تاریخ افتاده .فقط میخواستم از دوستان این را بخواهم که قضيه را بهجاهاي
بسيار شدید نباید کشيد .مسائلی است تابع اوضاع و احوال ،شدت دارد ،ضعف دارد و حاال ممکن است
نسبتاً در حال شدت باشد و شش ماه پيش فوقالعاده شدید بود و ممکن است شش ماه بعد ترجيح
بدهند که صحبتاش را هم نکنند .این مقدمه و اما اصل موضوع.
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فدراليسم عبارت است از یک تقسيمات کشوري که یا بر اساس زبان ـ کمتر ـ و یا بر اساس مناطق
گوناگون در یک کشور ـ که این مناطق گوناگون بيشتر از نظر اقتصادي با هم ارتباط دارند و سوابق
تاریخیشان اینطور ایجاب کرده است ـ گرد هم جمع میشوند و ترتيباتی در ميان خودشان میدهند
و یک حکومت فدرال تشکيل میشود مرکب از واحدهاي فدرال و یک قدرت مرکزي فدرال .تقریباً
تمام اینها ،یعنی  %99کشورهاي فدرال جهان ،کشورهایی هستند که قبالً بهعنوان یک کشور وجود
نداشتند .حال یا بر اثر جنگ و یا با رضایت و یا تحميل ـ از طرف قدرت استعماري ـ تبدیل به
حکومتهاي فدرال شدند .تعداد این کشورها در ميان حدود  200ـ  220کشور در سازمان ملل متحد
 24ـ  25تا بيشتر نيست .اکثریت بزرگ کشورها فدرال نيستند .اینها را از این جهت عرض میکنم
که ما یک مطالبی را بهعنوان مسلم نگيریم و بر اساس آن نسازیم .اینها واقعيات است.
آقاي خوبروي پاک یک کتابی نوشته است و  17کشور جهانسومی را که فدرال هستند شمرده است.
بين  150کشور .کشورهاي جهان اولی هم  5ـ  6تایشان بيشتر فدرال نيستند .اما نکته مهم همان
است که عرض کردم .هيچکدام از این کشورها قبالً یک کشور نبودند .بعداً به دالیل گوناگون این
ترتيب را بهتر دیدند .شما در اروپا هر کدام از کشورهاي فدرال را نگاه بکنيد به این صورتند و در
کشورهاي دیگر جهان هم همانطور هستند .از این جهت ما باید خرج فدراليسم را از ایران جدا کنيم.
براي اینکه ایران هست و بوده است .حاال یک وقت حکومت ،قدرت مرکزياش خيلی زیاد بوده و یک
وقت به دليل ضعف حکومت یا به دليل گرفتاريها و محدودیتهاي تکنولوژیک و ارتباطی ،کنترل
خيلی کم بوده است .ولی همه این مجموعه یک کشور بوده است .این کشوري که هست و نزدیک به
 3000سال پيش هم بوده است ،این باید فدرال بشود ،به این صورت که اول باید تکهتکه بشود بعد
دوباره اینها دورهم جمع بشوند .مالحظه میکنيد ،این قضيه به این سادگی نيست .در تکهتکه شدن
گرفتاري هست و شوخی نيست .این مردم هزاران سال با هم زندگی کردهاند ،ازدواج کردهاند.
مهاجرت کردهاند و از اینور به آنور رفتهاند ،نمیشود اینها را به همين سادگی خط کشيد و گفت
شما اینور باشيد و شما آنور ،و از فردا شما دو ماهيت هستيد .نمیشود ،باید همه دوستان این
مالحظات عملی را در نظر بگيرند.
یک نکته دیگر هم ژئوپليتيک ایران است .ایران در یکی از بدترین همسایگیهاي دنيا زندگی میکند.
شما اطراف ایران را نگاه کنيد ،یکی از یکی بدتر .ترکيه وضعيتاش نسبت به بقيه نسبتاً خوب است
ولی ترکيه هميشه نسبت به ایران ادعاهاي گوناگون داشته است و ما یک  300سالی با عثمانی در
حال جنگ بودیم تا همين قرن نوزدهم .از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم و آذربایجانیها هم هميشه
در صف اول جنگ بودند .خب ،با این ترتيب باید در نظر گرفت که مشکالت بينالمللی و ژئوپليتيکی
چه خواهد بود .ترکيه را که مثال زدم ،بهتر است باز به آن برگردم .ترکيه مشکل بسيار بزرگ با
جمعيت کُرد خود دارد .امروز اقليم کردستان عراق در آنجا تشکيلشده است .کُردها عاقالنه ـ چون
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زورشان به آمریکا نمیرسد ـ شروع کردند از راه اقتصاد نفوذ کردن به این کشور .ولی اگر در ایران هم
اقليم کردستان درست بشود فکر میکنيد تُرکها زیر بار خواهند رفت؟ نخواهند رفت ،مقاومت خواهند
کرد .اینها بهجاي خود ،ملتی که  3000سال دوام آورده به اسم ایران ،شما فکر کنيد  2700ـ 2600
سال پيش ایران به تلفظ آریا شناخته میشده ،آریا همان ایران است .قبل از آن ،در کتابهاي زرتشتی
قدیم ،ایران ویج خوانده میشده .خب ،یک چنين کشوري با این سابقه ،مردمانش که به این سادگی
رضایت نمیدهند هر کس خواست جدا بشود .این عامل را هم باید در نظر گرفت .یعنی هزینههاي
تکهتکه کردن ایران یکی دو تا نيست.
من یک گفتاوردي میخواهم از لينکلن برایتان بياورم چون لينکلن بزرگترین دمکرات دنياست .و
ضمناً چهار سال جنگ داخلی آمریکا را براي جلوگيري از تجزیه کشور اداره کرد و به پيروزي رساند.
او وقتی در انتخابات ریاست جمهوري برگزیده شد ،آنوقت قانون در آمریکا طوري بود که سه چهار
ماهی بين آمدن رئيسجمهوري جدید و رفتن رئيسجمهوري قدیم فاصله بود و حاال کمتر است .در
آن مدت از پشت پرده مبارزه میکرد با اندیشهها و فعاليتهاي تجزیهطلبانه ایالت جنوبی .در یک
نامهاي به طرفدارنش مینویسد که :با ایده و اصل حاکميت مردم در این موضوع مخالفت کنيد .براي
اینکه تجزیهطلبان با تکيه بر حاکميت مردم بردگی را با آزادي برابر میکنند .منظور از حاکميت مردم
آزادي است ولی وقتی بگویيد ما طرفدار حاکميت مردم هستيم و میخواهيم برده داشته باشيم
نمیشود .حاال هم ،عده بسيار زیادي از ایرانیها نمینشينند و دست روي دست نمیگذارند .حاکميت
مردم ،دمکراسی و ليبراليسم بسيار بسيار برایشان مهم است.
«ما میخواهيم جدا بشویم» ،در عرض حقوق بشر نيست .در عرض دمکراسی و آزادي نيست .ما
نمیتوانيم بگویيم که ما دمکرات هستيم ،ليبرال هستيم ،طرفدار نظام ليبرال هستيم ،و هر کس دلش
نخواست میتواند برود یا در هر جاي ایران باید رفراندوم بشود ،اگر مردم خواستند میتوانند جدا شوند.
اینگونه نمیشود و خالصه پذیرفته نخواهد شد .ما از لينکلن که دمکراتتر نيستيم .من نمیخواهم
بردگی را همپاي تجزیهطلبی یا فدراليسم بگذارم اما از لحاظ تأثيري که بر روي ایران خواهد بخشيد
همان است .یعنی ایران را از بين خواهد برد.
در اینجا توجه دوستان را باز باید به یک نکتهاي جلب بکنم .و آن این است که بين تمرکز ـ نه
مرکزیت چون مرکزیت الزم است و حکومت مرکزي باید قوي باشد ولی تمرکز یعنی قدرت در دست
یک گروه یا یک شهر یا در دست یک ترتيبات باشد ـ و فدراليسم تفاوت است .ما زیر بمباران تبليغاتی
هستيم که اینها یکی هستند .یا عدمتمرکز است به معناي فدراليسم یا تمرکز و تبعيض است.
اینطور نيست.
اکثریت کشورهاي پيشرفته جهان نظامهاي غيرمتمرکز دارند ،حکومتهاي محلی دارند ،مجالس
ایالتی و شهري و استانی دارند و مراجعشان را خودشان انتخاب میکنند و اختياراتی در سطح محلی
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دارند و به مردم خودشان حساب پس میدهند ولی این با حاکميت فرق دارد .عدمتمرکز به معنی
شکستن حاکميت نيست .شما در فدراليسم اولين چيزي که باید قربانی بکنيد ،حاکميت است .در یک
نظام مرکزیتی براي اینکه شما اختيار بدهيد به مردم براي کارهاي خودشان ،اینجور نيست که حتماً
باید جدا بشوند و حتماً باید یک واحد فدرال بشوند و حتماً باید مناطق ملیشان را اشغال بکنند.
اینطور نيست .همه جاي دنيا امتحان شده است .راههاي دیگري هست .ما براي عدمتمرکز،
راهحلهاي گوناگون داریم .یکی از آنها را انگليسها میگویند واگذاري .یک مقدار وظایف حکومت
مرکزي واگذار میشود به حکومتهاي محلی .و این واگذاري هم درجات و انواع مختلف دارد .فوراً
نمیروند از مرکزیت و حتی تمرکز به فدراليسم .براي اینکه فدراليسم ،حق حاکميت است .واحد
فدرال ،حق حاکميت دارد .این حق حاکميت را به اختيار خودش یک مقداري از آن را واگذار میکند به
حکومت مرکزي و حکومت فدرال .ولی در یک نظامی که فدرال نيست و هيچوقت نبوده ،شما اول
باید جدا بکنيد ،مرزها را تغيير بدهيد ،یعنی یک عدهاي را بيرون کنيد ،یک عده جدید بياورید ،یک جا
فقط یکزبان باشد ،جاي دیگر فقط یکزبان دیگر باشد و… اصالً یک بلبشویی خواهد شد.
آخرین نکته این است که مبناي فدراليسم اگر زبان باشد ،مسلماً به معناي تجزیه است .حال بگذریم
که خود فدراليسم در کشوري مانند ایران از تجزیه شروع میشود .براي اینکه یک کشوري هست و
باید اول آن را تکهتکه کرد .ولی مبنایش هم این است که حاکميتاش را شما از بين ببرید .یعنی
حاکميت ملی را باید از بين ببرید و براي هر تکه حاکميت ملی قائل باشيد و آنها هم یک مقدار از
آن حاکميت ملی را به واحد فدرال بدهند.
اگر بقيه نخواستند این ترتيبات عملی بشود ،چه میشود؟ آنها نمیخواهند .میگویند شما میخواهيد
غيرمتمرکز باشيد ،میخواهيد کارهایتان را خودتان اداره کنيد ،فدراليسم چرا؟ و بعد هم موضوع زبان را
که عرض کردم .موضوع زبان بسيار دامن زده میشود در این بحثها .و مخصوصاً این کار را میکنند.
براي اینکه از تعصب هر کسی که به زبان مادرياش دارد ،بهرهبرداري کنند .سازمان ملل متحد یک
اعالميه جهانی حقوق بشر دارد که چتري است که تمام این چيزها در زیر آن قرار میگيرد .ولی به
این اکتفا نکرده است .ميثاقهایی پيوست به اعالميه جهانی حقوق بشر در مورد حقوق افراد متعلق به
اقوام و اقليتهاي مذهبی دارد .ما باید این ميثاقها را مالک قرار بدهيم .اینجا صحبت افراد است .در
اعالميه جهانی حقوق بشر نه قوم هست و نه ملت و نه مذهب .هيچکدام اینها نيست .فرد بشري
است .لطف قضيه این است که از  2400سال پيش تالش شد به فرد انسانی جاي شایستهاش را که
مرکز سياست و اجتماع است ،بدهند.
آنوقت خود این اعالميه جهانی حقوق بشر و خود سازمان ملل متحد که پيروزي این  2400ساله
است ،نمیآید حق افراد را زیر پا بگذارد و بگوید افراد از جهت گروه فالن زبان و بهاصطالح به فالن
ملت یا فالن مليت حق دارد .این تضاد است .فرد بهعنوان خودش حق دارد .هر فرد ایرانی باید حق
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داشته باشد به هر زبانی که میخواهد صحبت بکند ،در هر جاي ایران سکونت بکند و به هر زبانی
درس بخواند و انتشار بدهد .اینها جزو حقوق فردي است و حقوق بشر است .ما میخواهيم حقوق
بشر در ایران برقرار بشود.
در لحاظ عدمتمرکز هم بله ،ما اکنون در حزب مشروطه ایران (ليبرال دمکرات) ما تا آنجایی رفتهایم
که حکومتهاي محلی را پذیرفتهایم که باید مناطق مختلف ایران ـ نه مناطق زبانی ـ مناطقی هست
که از لحاظ تاریخی  1000سال یا بيشتر وجود داشته و بوده ـ اینها باید اختيار داشته باشند که
کارهایشان را بکنند و انتخابات محلی داشته باشند .همه اینها بجاي خود .با این ترتيب بنده
عرایضام را تمام میکنم با این اشاره که دوستان که خيلی آتششان تند است در مسئله قومی یا بقول
خودشان مسئله مليتها و ملی ،در نظر بگيرند که چه اندازه دنبال کردن چنين مسئلهاي عملی است و
به چه بهایی تمام خواهد شد .اینکه من دلم میخواهد ،ما دلمان میخواهد ،این نشد .این پایه
تصميمگيري سياسی نيست .نگاه کنيم ببينيم مصلحت همان مردمی که ما میخواهيم بهاصطالح از
ستم ملی نجات بدهيم موضع آنها چيست .مصلحت آنها رعایت بشود.
ایران کشوري است که دیروز و پریروز تشکيل نشده .کشوري است که در طول تاریخ صدبار در
معرض تجزیه بوده .نيروهاي بسيار قوي ـ خيلی قويتر از این سازمانهاي قومی ـ نتوانستند این کار
را بکنند براي اینکه مردم مقاومت کردند و نگذاشتند .فکر این هم که آمریکاییها بيایند به ایران
حمله بکنند ،بعد ما برویم هر کداممان گوشه خودمان را بگيریم ،به غير از اینکه کاري است زشت ،باز
هم عملی نيست و نخواهد شد .این را هم نخواهيم گذاشت .هر جور شده ،جلوي جنگ را خواهيم
گرفت .باالخره این رژیم با این سپاه پاسدارانی که هر روز فربهتر میشود و هيچ عالقهاي هم به
جنگ ندارد ،یک راهحلی براي این قضيه اتمی پيدا خواهد کرد با وجود اینکه زیر هزاران حمله قرار
دارد و کارشان هم عقبافتاده و فشار اقتصادي هم روي خودشان هست .خالصه آن را هم نباید
حساب کرد .و تازه اگر حساب بکنيم ،بسيار حساب ورشکستهاي است.
*****
پرسش و پاسخ:
 سئوال ـ من یک سئوال مشخص دارم خدمت ایشان .چون به هر حال ما هم سازمانی
هستيم که در کنگره مليتهاي ایران و فدرال هست عمالً ولی به خيلی از مسائلی که
در کنگره هست باور نداریم .مثالً همان مسئله عدمتمرکز ،اول بسترسازي میخواهد و
تا بستر الزم فراهم نشود امکان رسيدن به فدراليسم و حتی عدمتمرکز وجود نخواهد
داشت .و مسئله مليت را هم ما باور نداریم که به آن صورت باشد که مليتهاي
مختلف داشته باشيم .من فکر میکنم همه ما اقوام بودیم و هستيم و در یک ملت
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بزرگ به نام ایران داریم زندگی میکنيم .این باور ما هست و اختالف ما هست با
کنگره مليتهاي ایران فدرال.
منتها این واقعيت را هم نباید فراموش بکنيم که این مشکل وجود دارد .کشورهاي
خارجی هم نقش خودشان را بعد از سال  2001دارند ایفا میکنند و از این مسئله
بهعنوان اهرم فشار به جمهوري اسالمی دارند استفاده یا بهتر بگویم سوءاستفاده
میکنند .ولی خب ،این مشکلی است که وجود دارد و اآلن مطرحشده و بسيار هم تند
شده و خيلیها هم دارند از آن استفاده میکنند .این است که یک راهحلی باید داد که
بشود هم اقوام و افرادي که چه در کنگره هستند و یا نيستند ولی خواهان این مسئله
فدراليسم هستند ،باید یک راهحل متوسط و بينابين داد.
من در صحبتهایی که ایشان کردند آن راهحل بينابين را متأسفانه نشنيدم .سپاسگزار
خواهم اگر در این رابطه ایشان کمی توضيحات بيشتري بدهند .منظور راهحلی است
که براي آنها هم قابل قبول باشد.
 سئوال ـ آقاي همایون ،من از داخل ایران هستم و با نظرات شما در مورد جنبش سبز
آشنا هستم .خيلی خوشحال هستم که نظرات واقعبينانه دارید نسبت به جنبش سبز.
مخصوصاً مصاحبهاي که با دویچه وله داشتيد.
اما بگذارید در مورد فدراليسم بحثام را بهصورت یک مقدمه بگویم .نگاه کنيد ،ماکس
وبر در مورد تأمين دمکراسی قائل است که منابع مختلف قدرت وجود دارد .یعنی در هر
جامعهاي ،قدرت منابع مختلفی دارد .مانند ثروت و تحصيالت ،حيثيتهاي اجتماعی
و… اینها منابع مختلفی است در قدرت .و معتقد است که هرچقدر نهادهاي
دمکراتيک و منابع قدرت در جامعه تقسيم بشود ،استعداد بروز استبداد و خودکامگی در
آن جامعه کمتر میشود .یعنی در حقيقت ،ما بحث کنترل و تبادل قوا داریم….
سئوال من مشخصاً این است :اگر فدراليسم بر مبناي اتنوسيتی نباشد ،اگر بر مبناي
زبان نباشد ،آیا تهدیدي است براي دمکراسی یا در حقيقت عامل تحکيم کننده است
براي دمکراسی؟ یعنی از دیدگاه پلوراليستی نگاه کردن به دمکراسی آیا تقسيم
نهادهاي قدرت و بيشتر کردن نهادهاي دمکراتيک منجر به محکمتر کردن دمکراسی
نمیشود؟ بحث دوم این است که ،به نظر من در عصر مدرن تعریفی که از ملت
میکنيم فکر میکنم باید مبتنی بر حقوق شهروندي باشد .یعنی اگر ما یک تعریف
مدرن از شهروندي بکنيم ،تعریفی که مبتنی بر زبان نباشد و تعریفی که مبتنی بر
حقوق باشد ،حل خواهيم کرد .من از این جهت میخواهم به فدراليسم نگاه بکنيد یعنی
یک نگاه تئوریک که چرا فدراليسم را از این دیدگاه رد میکنيد .فرض کنيد ما اگر
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ایالتهاي متفاوت در ایران داشته باشيم ،مثل سمنان و آذربایجان و… و توزیع قدرت
داشته باشيم در این ایالتها آیا به محکم کردن دمکراسی نمیانجامد؟
 سئوال ـ در بحث ائتالف بين نيروهاي سياسی ،چه قوميتها و چه احزاب سياسی ،آیا
به نظر شما بحثی مثل انتخابات آزاد براي نوع حکومت و یا مسائل دیگر ،شما در این
مورد چه فکري میکنيد .آیا این بحث میتواند به یک ائتالف بين داخل و خارج و بين
اپوزیسيون مخالف رژیم برساند که جلوگيري بکنيم از خطر جنگ و همچنين تجزیه
ایران؟
داریوش همایون:
ما باید ببينيم ،دعوا و مشکل سر چيست .الفاظ و اصطالحات را بگذاریم کنار .مشکل کجاست؟ مشکل
در ایران یکی تمرکز همه اختيارات و قدرتها در یکی دو مرجع است .حاال در سپاه پاسداران و
والیتفقيه است .قبالً شاه بود .بله ،این گرفتاري است .بله اختيارات باید تقسيم بشود .دوم ،حقوق
فرهنگی است .میخواهند به زبان خودشان درس بخوانند ،بسيار خوب .این همان راهحل ميانه است.
حقوق فرهنگی باید مطابق ميثاقهاي پيوست اعالميه جهانی حقوق بشر باشد که توصيه میکنم
دوستان اینها را بخوانند .بدون مراجعه به آنها و خواندن آنها بحثهاي ما بیفایده است .یعنی
مبتنی بر تصورات خود ما است .باید حقوق فرهنگی مطابق آن ميثاقها رعایت بشود و اختيارات
حکومت هم باید تقسيم بشود .اختيارات حکومت نه حاکميت .حاکميت نباید تقسيم بشود بهصورت
فدرال .اختيارات حکومت ،اجرایی ،باید تقسيم بشود .حاال این حتماً باید اسم فدرال رویش باشد؟
آنهم با اینهمه مشکالتی که عرض کردم .بههيچوجه .چون مشکل ایران ،فدرال بودن یا نبودن
نيست .بعد هم عرض کردم ،کشورهاي بسيار معدودي فدرال هستند .آخر به چه مناسبت این کشوري
که هست ،تکهپاره کنيم ،دوباره وصل بکنيم به هم که چه ،میخواهيم دمکرات بشویم .آخر این یعنی
چه؟
میفرمایند نگاه تئوریک .نگاه تئوریک یعنی چه؟ اینجا مسئله عمل در ميان است .مسئله جان و مال
صدها هزار انسان در ميان است .تئوري سر جایش محفوظ ،ولی شما با تصميم به این صورت ،صدها
هزار نفر را در معرض خطر قرار میدهيد .از خانههایشان میریزند بيرون ،پاکسازي عمومی برقرار
میشود ،نيروي خارجی وارد میشود .همين اآلن وارد شدهاند .یعنی پول میدهند ،کمک میکنند.
میفرمایند قدرت باید چندگانه بشود و نهادهاي دمکراتيک زیاد بشوند .تمام دمکراسی ليبرال همين
است .دمکراسیِ ليبرال تقسيم قدرت است ميان مردم و دستگاه حکومتی .کنترل و تعدیل هم در
همين نظام هست .به این صورت که یک دستگاه قضایی است نگاه میکند به روي قانونگذاري ،یک
دستگاه قانونگذاري نگاه میکند به روي دستگاه قوه مجریه .این فدراليسم نمیخواهد و الزم نيست
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چيزي اختراع بکنيم .از جمهوريهاي یونانی ،این کار تجربهشده و نوشتهشده و دربارهاش هست.
فدراليسم یعنی چه .شما یک نظام دمکراسی ليبرال داشته باشيد ،دمکراسی در چهارچوب حقوق بشر،
تمام اینها را خواهيد داشت.
تعریف ملت به حقوق شهروندي .ابداً .جامعه با حقوق شهروندي تعریف میشود و ملت یکچيز
دیگري است .ملت یک ماهيت تاریخی است و پيش از حقوق شهروندي وجود داشته .چرا کار خودمان
را با این تعریفها بيشتر مشکل بکنيم .توزیع قدرت الزم است ،توزیع اختيارات دولت الزم است ،ولی
نه از راه فدراليسم .شما نگاه بکنيد به این  17ـ  18کشور جهان سوم ،اشارهام به کتاب آقاي خوبروي
پاک است ،کدام یک از این کشورها دمکرات شدند؟ پاکستان فدرال شده ،آیا دمکرات است ،عراق
فدرال شده ،آیا دمکرات است؟
ائتالف نيروهاي سياسی بر اساس انتخابات آزاد .مگر میشود اصالً در ایران انتخابات آزاد باشد .ما
همه گفتهایم انتخابات آزاد خوب است ،خب ،چه تأثيري دارد .چرا همان جنبش سبز را تقویت
نمیکنيد که انتخابات آزاد هم در آن هست ،سکوالریسم هم در آن هست…
***
 سئوال ـ پرسش من این است که چرا موضوع فدراليسم در مسيري افتاده که کمتر
نشانی از یک دیالوگ دمکراتيک و جدي به خود گرفته و بيشتر به حالت مونولوگ و در
برخی موارد رو کم کنی ،قومگرایی ،سلطهطلبی و سانتراليزم را از آن میتوان نتيجه
گرفت.
 سئوال ـ بحثهایی که راجع به فدراليسم میشود عموماً به هزینه و دولت کوچک
اشاره نمیشود .با توجه به اینکه جناب آقاي همایون بحث ليبراليسم را میکنند ،بهتر
این است که از منظر هزینه و دولت کوچک ،و خصوصاً یک سئوال دیگري که داشتم
این است :آیا اساساً چه هویتی باید سياسی بشود تا ما با آن بتوانيم حقوق بشر داشته
باشيم ،دمکراسی داشته باشيم و یک دولت مدرن .چون انسانها هویتهاي گوناگون
دارند .اینکه کدام هویت سياسی میشود و فرد ـ چون فرد یک بحث اساسی است در
ليبراليسم ـ و فرد چگونه تعریف میشود که با آن بتوانيم به قوانين حقوق بشر که
امروز هست ،برسيم؟
 سئوال ـ در رابطه با فرداي پيروزي و آزادي ایران که اميدواریم هر چه زودتر بشود،
حکومتی که با رأي اکثریت مردم ایران انتخاب میشود ،فرض کنيد حزب مشروطه
ایران با احزابی که با هم ائتالف میکنند ،این امکان را دارند که تشکيل یک دولت را
بدهند .میخواهم بپرسم ،که چه تضمينی میتوانيد به قوميتهاي مختلف ایران بدهيم
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که زبان خودشان را در مدارس و دانشگاهها داشته باشند و بتوانند در امور اجتماعی،
اقتصادي ،و سياسی محل خودشان مشارکت مستقيم داشته باشند در سرنگونی این
رژیم؟
داریوش همایون:
راجع به هزینه فدراليسم فرمودند .هر تقسيم اختياراتی ،به هر حال دوبارهکاري و هزینههاي اضافی با
خود همراه دارد .منتها این میارزد براي جلوگيري از اشتباهاتی که افرادي در دوردست نشستهاند و
راجع به چيزهایی که از آن اطالع ندارند تصميم میگيرند .میارزد که ما آن هزینههاي اضافی را
بپردازیم.
فرمودند که چه هویتی باید سياسی باشد .فرد انسانی تعریفاش با خودش است .یک آدمی است که
به دنيا میآید و این آدم با یک حقوقی به دنيا میآید .اینکه عرض کردم  2400سال پيش این فکر
پيش آمد و شروع شد ،این یونانیهاي اسکندریه گفتند که فرد انسانی حقوق فطري دارد .فطرت در
عربی ،یعنی خلقت .حقوقی دارد که با او آفریدهشده است .این است که هيچ الزم نيست تعریف بکنيم
فرد انسانی را .فرد انسانی با آن حقوق به جهان میآید و باید با آن حقوق هم زندگی بکند.
در قانون اساسی آمریکا که اولين قانون جامع دنياست و خيلی هم دمکراتيک است ،این اصطالح بکار
رفته :گفتهشده است که «حقوق سلب نشدنی»« ،حقوق سلب نشدنی فرد انسانی» نگفته آمریکایی،
بلکه انسانی .انسان یک حقوقی دارد که هيچکس نمیتواند آن را از او بگيرد .نه مذهب ،نه خدا ،نه
حکومت ،نه کنگره مليتها ،نه بنده.
فرمودند چه تضمينی هست که فردا ماها به وعدههایمان عمل بکنيم .در واقع هيچ تضمينی نيست.
هزار وعده هم ممکن است افراد بدهند .ولی اگر جامعه ایرانی به آن ظرفيت رسيده باشد که نيروهاي
سياسیشان در مقابل مردم خود را جوابگو حس بکنند ،مالحظه مردم را بکنند ،آنوقت دیگر تضمين
همان است .تضمين مردم هستند .مردم چه اندازه تحمل میکنند کارهاي ناپسند را و چه اندازه روا
میدارند کارهاي درست را .علت اینکه ما در ایران به چنين سرنوشتهایی دچار شدهایم ،این است که
مردم تن دردادهاند .رها کردند ،هيچی نگفتند و هر کسی رفت دنبال زندگیاش .خب ،با این ترتيب،
هيچ تضمينی هم نخواهيد از کسی و هر کس هم بياید و زورش برسد ،سوءاستفاده خواهد کرد.
نکته دیگر اینکه ،اگر یک گروهی سالهاي دراز روي یک مطلبی کار کرد و تکرار کرد و بحث کرد و
این را پروراند ،با دشواري بيشتري میتواند زیر حرفش بزند .این دورهاي که ما تا آزادي ایران خواهيم
داشت ،باید از آن استفاده بکنيم ،و افراد و گروهها خودشان را نشان بدهند و متعهد بکنند خودشان را
به یک مطالبی .این تعهد باالخره یک روزي بهحساب خواهد آمد .اینطور هم که آدم یکحرفی بزند
و فردا بهکلی زیرش بزند .جامعه از او طلبکار میشود.
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***
 سئوال ــ چرا ما صحبت از فدراليسم میکنيم در ایران ،در سال  .2011چرا تا حاال
ایران فدرال نشده؟ یعنی چه دليلی دارد که بعد از  90سال که کشور ایران تشکيلشده،
بعد از  90سال به این نتيجه رسيدهایم که ایران مثل کشورهاي همسایه خود است که
از چندین خلق و گروه مختلف تشکيلشده و این گروههاي مختلف احتياج به یک
سري حق و حقوقی دارند که از آنها گرفتهشده .چرا بعد از  90سال به این نتيجه
رسيدیم؟ نگاه کنيم به کشورهاي پاکستان ،عراق ،روسيه ،چين ،هند ،و یا کشورهایی
مثل آمریکا ،آلمان ،استراليا ،و سوئيس .اینها همهشان فدرال هستند و مردم دارند در
آنجا زندگيشان را میکنند و همه تا یک حدي مساوي هستند .یا در افغانستان
زبانهاي اقليتهاي افغانستانی رسمی هستند .زبان ازبک ،زبان ترکمن ،بعالوه زبان
پشتون و دري فارسی.
سئوال بعدي این است که چه فرم فدراليسم را در نظر داریم؟ یعنی میدانم که آقاي
رضا پهلوي صحبت از فدراليسم کردند و گفتهاند که ایران باید فدرال بشود .آیا
میخواهيم در چهارچوب فدراليسم ایرانی فدرال برقرار بکنيم یا اینکه میخواهيم
اختيارات کامل بدهيم به گروههایی که در ایران هستند؟ ما میدانيم که بدون
فدراليسم دمکراسی در ایران برقرار نمیشود .ما اگر دمکراسی میخواهيم ،باید
فدراليسم باشيم .چون از چندین گروه مختلف این کشور تشکيلشده و باید این وجود
داشته باشد.
 سئوال ــ اختالفنظر حزب مشروطه ایران با شاهزاده رضا پهلوي در این مورد بر سر
چه هست؟ آیا اختالفنظري وجود ندارد در مورد فدراليسم؟
سئوال دوم این است که :آقاي داریوش همایون اگر در مهاباد متولد میشدند ،اآلن
درباره مزایاي فدراليسم حرف میزدند ،یا اینکه همين بحث را دنبال میکردند؟ به هر
حال ،من فکر میکنم ملت یک فرایند تاریخی است که با یک وحدت زبانی و فرهنگی
شکل میگيرد .ملت یک هویت فرهنگی است که بر پایه اتنوسيتی است اما مليت یک
ماهيت حقوقی است که بر پایه قانون و اقتصاد است .اما ملت یک هویت ذاتی است.
به همين ترتيب من فکر میکنم که :چرا ما کُردها از این حق دفاع میکنيم این یک
هویت ذاتی است .اگر شما متعلق به یک قوم و مليت باشيد ،مسلماً از آن دفاع خواهيد
کرد .در تعریف دمکراسی ،یک دمکراسی پوسيده ،یک تعریف تيرانی است .در تعریف
دمکراسی جدید بر مبناي حقوق بشر است و اساساً فدراليسم به خاطر این است که در
جاهایی که اختالفات فرهنگی وجود دارد ،یکی از مشخصههاي فدراليسم همين است.
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شما این نوع دمکراسی را که تجویز میکنيد ،آیا یک تيرانی جمعی است یا بر مبناي
حقوق بشر و حقوق ملتهاست؟
 سئوال ــ من صحبتهاي آقاي داریوش همایون را گوش کردم در مورد مسائلی که
مطرح کردند ،ایشان دو تا فرض داشتند .یک مسئله این بود که ما اگر بخواهيم در
ایران فدراليسم داشته باشيم باید اول کشور را تکهتکه کنيم و بعد اینها با هم یک
ميثاقی را ببندند .مسئله دیگر در مورد موجودیت ایران ،بهعنوان یک کشور قدیم با
تاریخ چند هزارساله.
آقاي داریوش همایون ،شما بهتر از من میدانيد که مسئله فدراليسم در مورد
دولتهاي مدرن مطرح میشود .و همينطور در رابطه با تعریف جدید از ملت است که
این مسئله مطرح میشود .اینکه ما بيایيم و یککلمهاي را مثل کشور یا دولت ایران و
کلماتی مثل کشور و دولت را که در زمانهاي مختلف تاریخی مفاهيم خاص خودشان
را داشتند بخواهيم امروز بياوریم و همه را به یکشکل و معنا از آنها استنباط بکنيم و
به این شکل بگویيم که ایران یک کشور قدیم بوده ،که من هم با شما موافقم و فکر
میکنم درک ما امروز از یک کشور و مسئله ملت چيز دیگري است در مقایسه با
چيزي که در زمان قاجار یا صفویه بوده ،آیا این درست که ما به این شکل از این
مفاهيم استفاده بکنيم براي اینکه نشان بدهيم که فدراليسم معنی تجزیه کردن را دارد
و در مورد کشوري که وجود داشته است ،اجراشدنی نيست.
یک مسئله دیگر میخواهم مطرح کنم ،و آن اینکه ،شما از خطرات صحبت میکنيد و
خطراتی که وجود دارد ولی واقعيت این است که آیا ما کارهایی که براي ایران
میخواهيم بکنيم ،مثل دمکراسی و خيلی مسائل دیگر ،اینها آیا خطراتی در خودش
وجود ندارد .یعنی با این زمينه فرهنگی که ما داریم و این مسائلی که در کشور ما
موجود هست ،مثالً همين مسئله دمکراسی ،آیا نمیتواند از آن سوءاستفاده بشود؟ آیا ما
راهی غير از این داریم که در مورد این مسائل آن نکات اصولی را مطرح کنيم و در
مورد آن بهنوعی تالش بکنيم؟ اگر براي اینها صادق هست مسئله ،چرا براي مفهومی
مانند حقوق بشر که اتفاقاً نيروهاي اسالمی هم شروع میکنند از آن سوءاستفاده
کردن ،به نظر من ،آیا همين کار را در مورد فدراليسم نمیکنند؟ چرا ،به خاطر اینکه
عدهاي از این سوءاستفاده میکنند که خطراتی تهدید میکند کشور را ،ما باید بهنوعی
عقبنشينی کنيم در مقابل این مسائل .آیا فکر نمیکنيد که همين عقبنشينیهاي
دورهاي بوده که انقالب  57را بهوجود میآورد و بعد هم آن مسائل را در ایران بهوجود
میآورد.
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داریوش همایون:
خانم فرمودند که چرا بحث در مورد فدراليسم با چنين روحيهاي انجام میگيرد؟ من چون  17ـ 18
سالی در اینگونه بحثها شرکت داشتهام ،تجربه شخصی من این است که دوستان فدراليست
بههيچوجه به دنبال رسيدن به تفاهم نيستند و هر چه هم ما صحبت میکنيم اصالً اعتنا نمیکنند.
طرحهایی را که برایشان میفرستيم و میپرسيم نظرتان چيست ،جواب نمیدهند .من آخرین بار ،دو
سال پيش ،رفتم به پاریس و باز این صحبتها و طرحهایی که داشتيم مطرح کردیم و با کمال
بیاعتنایی گفتند که اینکه هنوز همان حرفهاست .دوستان دیگر هم که ترور شخصيت استداللشان
هست و بس .باید از دوستان بپرسيد ،تاکنون از ما جز احترام چيزي دیده نشده.
امشب یک کشف جدید کردیم .ما  90سال است که این کشور را داریم .من نمیفهمم  90سال را از
کجا آوردند این دوست عزیز ما .اگر ایران  90سالش است ،دیگر بحث فایده ندارد.
ما اصالً درست نمیدانيم که شاهزاده وارد بحث فدراليسم بشود .این مسئلهاي است که با سرنوشت
ميليونها نفر سروکار دارد و این بحثی است که باید در ميان نيروهاي سياسی انجام بگيرد .اگر ایشان
به این صراحت برود بگوید که تنها گزینه عدمتمرکز فدراليسم است ،ضربه بسيار بزرگی بر موجودیت
این ملت زده است.
اما من اگر در مهاباد هم به دنيا آمده بودم ،همين حرفها را میزدم .براي اینکه من یک کُرد میبودم
و دقيقاً میدانستم که دستکم  3000سال است که آنجا زندگی کردهام و از آنجا و بقيه ایران دفاع
کردم .حاال که من از تهران هستم ،نمیدانم اجداد من از کجا آمدهاند .ولی در آنجا میدانستم .همه
مطمئن باشند ،چه کُرد ،چه آذري ،اینها تشکيلدهندگان ایراناند و  2700ـ  2800سال پيش اولين
پادشاهی را ـ مادها یعنی کُردها ـ در ایران تشکيل دادند و ایران را ساختند و یک قدرت بزرگ
منطقهاي هم در همان زمان بودند .این است که ابداً تفاوتی نمیکرد.
اما بقيه مطالبی که دوستِ کُرد ما گفتند ،سراسر تعریفهایی است که خودشان و همفکرانشان با
همدیگر دارند .این تعریفها را دیگر هيچکس در هيچ جا قبول ندارد .ملت با مليت فرق دارد .بله فرق
دارد ،براي اینکه مليت صفت ملت است .اگر کسی متعلق به یک ملتی باشد میگوید من مليت
دیگري دارم و فرق دیگري ندارم .بههيچوجه ،ملت پدیده فرهنگی نيست .ملت پدیده هزار چيز است.
بيش از همه ،زندگی مشترک ،سرنوشت مشترک ،منافع مشترک ،تاریخ مشترک .اینها پدیده تاریخی
است پيش از هر چيز .بعد هم فرهنگ ایرانی اساساً بروي زبان فارسی بنا شده است و هيچ اشکالی
هم ندارد و خود کُردها هم در آن شرکت داشتند .من یک شعري از یک شاعر کُرد برایتان بخوانم .او
در دوره سامانی زندگی میکرد .رفته بود به دربار سامانی ـ میدانيد که سامانيان  1200سال پيش
بودند ـ رفته آنجا و باالخره حوصلهاش سر رفته بود و برگشت به کردستان .نام او عزالی لوکري بود.
میگوید:
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بخارا خوشتر از لوکر خداوندا (پادشاها) همی دانی  //وليکن کرد نشکيبد ازین دوغ بيابانی
من از قومی که متعلق به آن هستم دفاع نمیکنم .من از ملت ایران دفاع میکنم .من متعلق به قوم
نيستم ،من ایرانی هستم بس .دمکراسی جدید هم نمیفهمم یعنی چه؟ دمکراسی همان دمکراسی
است ،یعنی رأي اکثریت در چهارچوب حقوق بشر که میشود دمکراسی ليبرال .ما صد جور کشور و
ملت نداریم .کشور یکی است ،ملت هم یکی است .دوره قاجار اصالً کشور دیگري نبود ،رژیم دیگري
بود .ایران که در هر دوره کشور جدیدي نشده است .ممکن هست که مرزهایش تغيير کرده اما مرز که
کشور را تعيين نمیکند .مرز قلمرو کشور را تعيين میکند.
بعد راجع به خطر دمکراسی .آیا کسی به خاطر دمکراسی لشکرکشی خواهد کرد به ایران؟ ولی براي
ایجاد یک قلمرو اقليمی در آنجا بله ،لشکرکشی خواهند کرد .دمکراسی خطري ندارد .خطري که
متوجه دمکراسی هست این است که منحرف بشود .ولی خطر تجزیه منجر به ویرانی کشور و از بين
رفتن ميليونها ایرانی و پاکشویی قومی و هزار گرفتاري خواهد شد .اصالً اینها مقایسه نيستند.
***
 سئوال ــ از نظر من فدراليسم میتواند یک مفهوم اقتصادي داشته باشد .یعنی سعی
بشود که استانهاي مختلف به توسعه اقتصادي برسند .چون با توجه به اقتصاد
ناسالمی که در طی سالها در کشور ما وجود داشته ،به نظرم در مقطع کنونی براي
رسيدن به یک فدراليسم ،حداقل در شرایط الزم ،را نداریم .به نظر شما یک دمکراسی
پویا و قدرتمند خودش نمیتواند یک بستر مناسب براي جلبتوجه آحاد مردم براي
مشارکت را فراهم کند؟ چون به نظر من فدراليسم یک مفهوم عميق را در برمیگيرد.
که نگاه به آن متضمن در نظر گرفتن شرایط و موقعيت هر کشوري است .آیا شعار
فدراليسم در شرایط کنونی شعاري فراتر از واقعيت نيست؟
 سئوال ــ دو سئوال دارم .نخست ایشان اشاره کردند به دُوَل خارجی ،خاصه امریکا.
کمک میکنند از جمله تسليحات نظامی به گروههاي شورشگر یا قومگرا ،از جمله
گروه پژاک .میخواستم بدانم که نظر ایشان در این مورد چيست .آیا جمهوري اسالمی
هم تأمين مالی میکند این گروههاي قومگرا را؟ عليرغم اینکه مخالفش هستند؟ به
این جهت که به نظر میآید که گروههاي قومگرا و تجزیهطلب ،اتفاقاً در جهت اهداف
جمهوري اسالمی هستند و تضعيف اکثریت غالب اپوزیسيون و رسانههایشان را
جمهوري اسالمی تغذیه میکند یا نه؟
دومين پرسش ،وقتیکه صحبت از فدراليسم میشود ،فکر میکنم مطرح کردن این
بحث بيشتر ناظر بر این است که باران هویت در جامعه ما وجود دارد ،بخصوص بعد از
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اینکه سعی کردند هویت اسالمی را بهعنوان هویت غالب و یا ملت اسالمی را براي
نسلها تعریف کنند ،و همچين هویتی را جا بياندازند .اآلن ما شاهد هستيم که آقاي
مشایی سوار بر این موج حس ناسيوناليستی که در کشور تقویتشده ،ده برابر
قومگرایی ،دارند استفاده میکنند از این مشی ناسيوناليسم ایرانی که هست .نظر ایشان
را میخواستم دراینباره بدانم .بخصوص که آقاي مشایی از این مسئله استفاده ابزاري
میکند.
 سئوال ــ سئوال من این است که اکثر کشورهایی که بهصورت فدراتيو اداره میشوند،
یک ضریبی و یک درصدي از درآمد استان داخل خود استان هزینه میشود .در
صورتی که ما این کار را در ایران بکنيم ،آیا اینجوري نخواهد شد که بعد از  10یا 20
سال شما شاهد این خواهيد بود که بهعنوان مثال استان خوزستان تبدیل به چيزي
شبيه شيکاگو خواهد شد چون درآمد نفت در آن هزینه میشود ولی استانهایی مانند
یزد یا کردستان که در مقایسه با خوزستان درآمد چندانی ندارند فقير میمانند ،آیا اینها
اختالف وحشتناک فرهنگی و اقتصادي پيدا نخواهند کرد؟ یا اینکه بعداً مردم خوزستان
نخواهند گفت که براي چه درآمد ما براي استانهاي دیگر باید خرج بشود .همانطور
که در عراق دیدیم ،دو سال پيش ،درگيري که در کربال پيشآمده بود اینها از
کردستان نيروي کمکی خواستند و آنها در جواب گفتند عربها که دارند توي سر هم
میزنند ،به ما چه.
آیا این مسئله فدراتيو در  10ـ  20سال آینده این مشکل را ایجاد نخواهد کرد که
اختالف اقتصادي در مملکت ما وحشتناک بشود؟ من فکر نمیکنم که در کل ایران
همه درآمدش رويهم دیگر  5درصد درآمد خوزستان باشد .و جواب این مشکل را کی
باید جواب بدهد؟

داریوش همایون:
براي توسعه اقتصادي الزم نيست که کشور فدرال بشود .باز رفتيم روي مسائلی که خودمان
همهچيزش را تعریف میکنيم .ثروت یک مملکت را میتوان رويهم ریخت تا به هر گوشهاش
یکچيزي برسد تا حدي که احتياج دارند و تا آن حدي که توانایی توليد ثروت دارند .براي این کار
فدراليسم الزم نيست.
دمکراسی براي همهچيز پاسخ دارد .براي اینکه دمکراسی یعنی حکومت مردم .جواب همهچيز هم در
مردم است .بگذارید در اختيار مردم ،مردم درست میکنند همه مسائل را .شماها بيشترتان دارید در
بيرون زندگی میکنيد .ببينيد ،مسائل را خودشان حل میکنند .اشتباه هم میکنند ،گرفتاري هم دارند،
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انحراف هم پيدا میشود ،سوءاستفاده هم میشود ،ولی آخرش درست میشود .این است که جواب را
باید در دمکراسی پيدا کرد.
شعار فدراليسم با واقعيات ایران نمیخواند .عرض کردم ،ایران فدرال نيست .باید فدرالش کرد و باید
تکهتکهاش کرد .مگر میشود ایران جور دیگري فدرال بشود؟ شما بفرمایيد از چه راه میخواهيد ایران
را فدرال کنيد .چگونه میخواهيد آذري را از کُرد جدا کنيد در آن استانها؟ حال بقيه را من کار ندارم.
چند نفر باید آن وسط کشته بشوند و از بين بروند؟ اینها را باید در نظر بگيرید .حاال من کاري به
ورود تُرکها در صحنه ندارم .ولی شما ببينيد نيرويهاي مسلح در همسایگی ما در عراق دارند تربيت
میشوند .براي چيست این کار؟ آنوقت بقيه هم که دست روي دست نخواهند گذاشت.
جمهوري اسالمی به گروههاي قومگرا کمک نمیکند .آنها خدمت بیمزد میکنند .خودشان از
جنبش سبز و جنبشهاي دمکراتيک کشيدهاند کنار و همه صحبت از فدراليسم میکنند .جمهوري
اسالمی از خدا میخواهد چنين چيزي را .خيلی هم استفاده میکند از این وضع.
اما این ناسيوناليسم و استفاده ابزاري که مشایی کرده کامالً درست است .ما در ایران شاهد باال گرفتن
انفجاري احساسات ناسيوناليستی هستيم .حاال دوستان مليتساز و ملتساز ممکن است خيلی ناراحت
بشوند از این حرف ،ولی این واقعيت است .دوستانی که از ایراناند میتوانند این را بفرمایند .و این
تصادفی نيست که امثال احمدينژاد و مشایی میخواهند از این موضوع استفاده بکنند .من از یک
طرفی هيچ اشکالی نمیبينم .بگذارید روي ملت ایران تکيه بکنند .هيچ اشکالی ندارد .کسی حرف
مشایی را قبول نمیکند .ولی اگر مشایی هم ناچار شد این حرف را بزند ،خيلی مهم است.
در شرایط و نظام فدرال ،مسلماً بخش مهمی از ثروتهاي استانها ـ همه ثروتهاي زیرزمينی را که
اینها از بين بردهاند ـ ولی ثروتهاي عمده ایران در دو سه استان متمرکز هستند .باید از اینها
گرفت داد به بقيه .خوزستان ،وضعش خيلی خوب ،ولی بلوچستان را چکارش میخواهيد بکنيد؟
کردستان چيزي ندارد ،باید به اینها کمک کرد .حاال دوستان کُرد چشمشان به منابع نفتی کردستان
عراق است .ولی به اینها چيزي نمیدهند .آنها بههيچوجه نخواهند داد و میگویند اینها مال ماست
و پيش میآید .آنهایی که صحبت مليت مليت میکنند ،حاضر نخواهند بود که ثروت ملی رويهم
ریخته بشود و بين همه پخش بشود ،هر کس میخواهد تکه خودش را بردارد و ببرد.
***
 سئوال ــ آقاي همایون ،من از آذربایجان هستم .نمیدانم در مورد حرکتها و
جنبشهایی که در آذربایجان صورت گرفته و میگيرد چقدر اطالع دارید .فدراليسم در
آذربایجان به نقطه صفر رسيده و اصالً وجود ندارد بهجز چند نفري که در خارج از
کشور نشستهاند و مسئله فدراليسم را بيان میکنند .اکنون در آذربایجان در مورد
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حرکت ملی که صحبت آن میرود ،یک حرکت کامالً استقاللطلب (بخوانيد
تجزیهطلب) که من هم جزو آن هستم .آیا شما که فدراليسم را خطرناک میناميد ،آیا
این همان سياست بد و بدتر نيست؟ که جمهوري اسالمی سالهاست دارد همين را
پياده میکند؟ شما شعارهایی که در آذربایجان داده میشود را ببينيد ،آیا صحبتی از
فدراليسم در آن هست؟ خوزستان هم همينطور ،سيستان و بلوچستان هم همينطور.
تجزیهطلبی و استقاللطلبی بهشدت در آنجاها رواج دارد .استراتژي ما هم معلوم است.
استقالل آذربایجان که  85سال است سر آن مبارزه میکنيم و چهار انقالب فدراليستی
سر این موضوع به خون کشيده شده .شما میگویيد نه ،اینجوري نيست ،من میگویم
هست .تاریخهایی هست مانند :تاریخهاي پيشهوري ،تاریخهاي خيابانی ،تاریخهاي
ستارخان زمان مشروطه ـ حال شما نمیگویيد انقالب مشروطه براي چه بوده ـ در
مورد مناطق اطراف صحبت کردید ،از زمانی که کردستان آمده این مسئله فدراليسم
مطرحشده .قبل از کردستان آذربایجان شمالی مستقرشده.
همين بحث پاکستان که فدراليسم در آنجا با شکست مواجه شده ،اتفاقاً خود شما هم
اعتراف کردید که فدراليسم نتوانسته است مرکزگرایی را در آنجا حل بکند .حتی در
کشورهاي پيشرفته مثل بلژیک و کانادا نتوانسته مسئله سانتراليسم را حل کند .فقط
یک کشور با حکومت ملی میتواند مشکالتش را حل بکند .آیا اولين شرط دمکراسی
این نيست که از منِ آذربایجانی پرسيده بشود که آیا میخواهی جزو ایران باشی یا
نباشی؟ آیا اصالً ایرانی بودن را قبول داري یا نداري؟
 سئوال ــ از جناب همایون این پرسش را دارم :آیا حقيقت دارد که در آینده نزدیک نه
تنها ایران ،بلکه همه جهان فدرال خواهد شد؟ خوشبختانه ما امروز ایاالتمتحده فدرال
آمریکا را داریم .و چه نيکو خواهد شد که اگر ما فردا ایاالتمتحده ایران فدرال را
داشته باشيم؟
 سئوال ــ متأسفانه گردِ مرگ و نفاقی را که جمهوري اسالمی در طول این  32سال در
ایران پاشيده باعث شده که تفکر و دیدمان نسبت به کشورمان به همان شهر و محل
زندگیمان باشد و نسبت به جامعه تفکرمان ،خانوادهمان باشد .در بين ما که اکنون
صحبت استقالل و تجزیه میشود متأسفانه میشنویم .آیا اصوالً با این گروهکها و با
این گروهها و کسانی که خواهان تماميت ارضی ایران نيستند و براي خودشان
نغمههاي باطل کوک کردهاند ،ما اصوالً با اینها و با اپوزیسيونهایی که واقعی هستند،
باید با اینها وارد مذاکره شد یا نه؟ و آیا باید با اینها اصالً کاري داشت؟ و یا به هدف
اصلی که برکناري جمهوري اسالمی ایران هست پرداخته بشود؟

سياست و فرهنگ زیر بار دین و خرافات
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داریوش همایون:
در مورد استقاللطلبی آذربایجان :هر کس آزاد است هر چه بخواهد .شما هم استقالل بطلبيد .هر
کس میتواند هر عقيدهاي داشته باشد .تا وقتی کار به اسلحه نرسد ،تا وقتی کار به کمک گرفتن از
خارج نرسد ،کسی حرفی با شما ندارد .اما اگر رفتيد از اینور و آنور کمک گرفتيد از شمال ،از آمریکا
و اسرائيل ،آن یک بحث دیگر است .آنوقت رفتار ما فرق خواهد کرد .واال در شرایط بيرون ایران هر
کس آزاد است هر چه میخواهد بگوید و هر عقيدهاي را داشته باشد.
اما نکته این است که دمکراسی این نيست که در هر روستایی از مردم بپرسند شما میخواهيد در
ایران باشيد یا نه؟ شما خودتان را ایرانی میدانيد یا نه؟ این حرف اساس ندارد .انسان باید حرفی را
بزند که همهجا درست دربياید .شما ایران را قبول ندارید ،دليل نشد .یک کسانی در آذربایجان هستند
و آذري هستند و ایران را قبول دارند .ما بر مبناي اعالميه جهانی حقوق بشر که بر حاکميت دولت ـ
ملتها متکی است ،و حقوق فرد انسانی ،و ميثاقهایش ،کار میکنيم .بقيه حرفهاي مندرآوردي،
عقاید شخصی و پسند و ناپسند مردم ،براي ما مطرح نيست .حرفهاي شما اساس ندارد و اساس
حرفهاي شما باید بر روي اسناد بينالمللی باشد .ولی شما قبول ندارید ،متأسفيم ،ولی عيبی ندارد
قبول نداشته باشيد.
در این شک نيست که طرفداران فدراليسم کار جمهوري اسالمی را تاکنون آسان کردهاند .حواس یک
عدهاي را از مبارزه با جمهوري اسالمی برداشتهاند به نگهداري ایران متوجه کردهاند .در این شک
نيست .ولی این پدیده وسيعی نيست .براي اینکه در ایران این حرفها خریدار ندارد.
بعد هم اینکه کانادا نتوانسته این مسائل را حل بکند ،آیا شما کانادا رفتيد میدانيد؟ من کانادا زیاد
رفتم .اولين باري که رفتم سال  1950بود .گاهبهگاه ایالت کبک خواسته مستقل بشود ،رفراندوم کردند
و رأي نياورد و تمام شد و رفت .نمیشود .کانادا یکی از کم مسئلهدارترین کشورهاي دنياست .بعد هم
فدرال است .حتماً باید مستقل بشود تا مسائلش حل بشود؟
مثالً زیمبابوه که مستقل شده مسائلش حلشده؟ یا ساحلعاج فقط چون فدرال نشده گرفتاري دارد؟
چيزي بگویيد تا بتوان آن را تعميم داد .نظر شخصی و ميل شخصی محترم ،ولی فقط به درد خودتان
میخورد.
فرمودند که تمام دنيا فدرال خواهد شد .بله ،آرزو بر جوانان عيب نيست .کی همچين حرفی زده؟ به
چه مناسبت این حرف را میزنيد؟ از کی پرسيدید .چون آمریکا فدرال است ،همه دنيا فدرال خواهد
شد؟ آمریکا پر از مشکالت و گرفتاري است .هر چه آمریکا کرد ما باید تقليد کنيم؟ یک کمی به فکر
آن مملکت و آن مردم باشيد .همهاش که ميل و آرزوهاي خودتان نيست .آنهم آرزوهاي باطل.
نمیرسيد به آن .به هيچکدام از این وعدههایی که به خودتان دادهاید نمیرسيد! براي اینکه آن ملت
نمیگـذارد .به هر حال باید آن ملت را از بيـن ببرید تا به آرزویـتان برسـيد .آن ملت از بيـن نمیرود.
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 3000سال نرفته ،بعد از این هم از بين نخواهد رفت .نمیگذاریم .آخرش این است .نمیگذاریم!
باید بيایيد بنشينيم با هم کنار بيایيم .بر اساس اسناد بينالمللی و سازمان ملل متحد .نه آنچه من
میگویم و آنچه شما میگویيد .نخير! مگر به همين سادگی است .یک مملکتی را  100نسل نگهداشته
است .همينطوري بدهيم دست آقایان!

بخش  4ـ روشنفکري ایران و درسهاي انقالب اسالمی

دفاع از ارزشها و نهادهای دموکراتیک
 حسين مُهري ـ آقاي داریوش همایون درود بر شما در سوئيس
همایون ـ درود بر شما
 حسين مُهري ـ در تارنماي داریوش همایون که بهتازگی گشایشیافته ،یک نوشتار
تازهاي از شما دیدم زیر عنوان «دفاع از ارزشها و نهادهاي دموکراتيک» .در آغاز این
نوشتار آمده است که :فضاي نيروهاي سياسی در بيرون به دگرگشت تندي افتاده
است .در یک گشت اروپائی یکماهه نشانههاي جنبوجوش فزایندهاي را در هر جا
میشد دید؛ و رسانهها از چاپی تا الکترونيکی پر از گفتارها و نوشتارهایی است که چه
در دفاع و توجيه و چه در زشت نمائی ،و چه در بازاندیشی که اقليتی در ميان آنان را
تشکيل میدهد انرژي تازهاي را نشان میدهند .برچيده شدن بساط اصالحات که
بایست جریان خود را طی میکرد ،با درازتر شدن سایه سنگين آمریکا بر جمهوري
اسالمی همزمان افتاده است و هر کس میتواند نتایج خود را بگيرد .خب جناب آقاي
همایون ،میخواستم از خود شما سئوال کنم نتایجی را که شما گرفتيد تشریح بفرمائيد.
همایون ـ نتيجهاي که من گرفتم و گمان میکنم بهطور روزافزونی حتی طرفداران دوم خرداد
میگيرند ،این است که مردم دوم خرداد را تا پایان زندگیاش مشایعت و پشتيبانی کردند ،بهانه مرگ
پيش از موقع را گرفتند از او .مثل خمينی که ماند تا جام زهر را چشيد و شکست طرح جمهوري
اسالمی و صدور انقالبش را دید ،دوم خرداد هم بارها و بارها و هر وقت خواست از مردم پشتيبانی
گرفت و نابسندگیاش را نشان داد به مردم .و مردم سرانجام به او پشت کردند .نه تنها به دوم خرداد
پشت کردند بلکه به هر کس که جامهاي براي جمهوري اسالمی میدرد ،از اصالحگر مذهبی تا
طرفدار جمهوري نظام ،آنهایی که میگویند جمهوریت نظام را در برابر اسالميتاش نگاه میداریم ،و
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از کل طيف ملی ـ مذهبی مردم از آنها بریدند و به آنها نه گفتند .به نظر میرسد که جامعه ما
رسيده است بهجایی که از این قالب ذهنی اسالم در حکومت ،اسالم قابل اصالح ،اسالم قابل اصالح
مذهبی ،اسالم قابل آشتی دادن با دموکراسی دربيایيم و این را یک دورهاي از تاریخمان بيانگاریم که
تقریباً میشود گفت بيشترین آسيب را در ا ین صدساله گذشته به جامعه ایرانی زد و ما را صدسال
عقب انداخت از جهان و خوشبختانه بدون اینکه بهانهاي بياورند که خارجی نگذاشت و مردم کوتاهی
کردند ،به پایانش رسيده است.
 حسين مُهري ـ جناب همایون ،نوشتهاید که :عامل آمریکا هر روز که میگذرد
نمایانتر میشود .دویست و پنجاههزار سرباز آمریکائی با قدرت آتشی که تصور
نمیتوان کرد و جنگ اول خليجفارس در برابرش آن بيش از یک آتشبازي نبود در
همسایگی ایران اردو زدهاند .و در بخش دیگري گفتهاید که ،جمهوري اسالمی در
خارج شکستهاي بزرگتري در برابر دارد.
همایون ـ منظور این است که اگر کسانی تصور میکنند که آمریکاییها آنجا آمدهاند و حاال
چشمانشان را رويهم خواهند گذاشت و یک جمهوري اسالمی دیگري در عراق به رهبري آخوندهاي
شيعه که از همين حاال با سالح ترور به ميدان آمدهاند ،برقرار خواهند کرد این اشتباه است و سربازان
آمریکایی مسلماً وسيلهاي هستند براي رسيدن به هدف ریشهکنی تروریسم اسالمی در خاورميانه .و
ناچار این دامن رژیم اسالمی را هم خواهد گرفت .نه به جهت نظامی ولی فشارهاي دیپلماتيک و
حملههاي تبليغاتی را باید انتظار داشت براي اینکه جمهوري اسالمی هم در زمينه کمک به تروریسم
و هم دستيابی به سالحهاي کشتارجمعی و هم اخالل در کار عراق و افغانستان مزاحم است و میباید
دستش کوتاه بشود .بعد پاي سوریه به ميان آمده است ،پاي حزباهلل لبنان به ميان آمده است براي
اینکه طرح صلح ميان اسرائيل و فلسطين بهجایی برسد باید دست حزباهلل را کوتاه کرد از جنوب
لبنان .و به همين منظور باید دست جمهوري اسالمی را کوتاه کرد از حزباهلل و دست سوریه را از
لبنان ،و همه اینها پروندههاي بزرگی است و پيش کشيده خواهد شد با توجه به سنگينی قدرت
آمریکا در این منطقه ناچار باید انتظار داشت که جمهوري اسالمی شکستهاي بيشتري بخورد و
امتيازهاي بيشتري بدهد .چون آن امتيازات ضربات مرگباري بر تمام نظام جمهوري اسالمی خواهد
بود .و همه اینها رويهم ،شکست دوم خرداد و پدیدار شدن نقش آمریکا در منطقه و بنبست
سياست در داخل ،براي اینکه تا وقتی فرایند انتخاباتی معنایی میداشت همه چشمها به درون ایران و
تحوالت و دگرگشتهاي درونی ایران بود .امروز با آن بنبست و به پایان رسيدن امکان تغيير این
رژیم از طریق انتخابات طبعاً چشمها به بيرون میافتد و فرصت بسيار بزرگی براي نيروهاي مخالف
که کمک بکنند به پيکار براي آزادي ایران و آنوقت باید خطی کشيد و این خط کشيده شده است
ميان کسانی که میخواهند به همراه تاریخ و زمان حرکت بکنند و کسانی که سخنان  50ساله و 60
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ساله را نشخوار میکنند و مغزهایشان متوقفشده و فقط یکسخن دارند و در عوالم کربالیی ـ حاال
این عوالم کربالیی یا  28مرداد است یا  22بهمن است یا دوم خرداد است ـ به هر حال در این
دورانها زمينگير شدهاند و نمیتوانند هيچ کمکی به پيشبرد جامعه ایرانی بکنند .امروز این فرصت
بيش از همه خود نشان میدهد که ما ميان کسانی که در عمل و اندیشه به سترونی افتادهاند و کسانی
که میخواهند از زندان گذشته بيرون بيایند و گذشته را در دستگاه گوارش ذهنی خودشان بگوارند و
آنچه که به درد میخورد بردارند و آنچه که به درد نمیخورد دور بياندازند ،کشيده بشود.
 حسين مُهري ـ جناب همایون ،در این نوشتار شما زیر عنوان دفاع از ارزشها و نهادي
دموکراتيک ،دو سه پرسش مطرح کردهاید که عبارتند از :چگونه میتوان به یک جامعه
دربرگيرنده که هيچکس در آن غيرخودي نباشد رسيد؟ چگونه میتوان اندکی سياست
را از پاتولوژي ،زبان سياسی را از دشنام ،و عمل سياسی را از فریبکاري پاکتر کرد؟
سطح بحث سياسی را چگونه میتوان باالتر برد و دستکم در بيرون بهپاي
سرمشقهایی که به این فراوانی در دسترس ما وجود دارد رسانيد؟
همایون ـ به نظرم بسيار نکته حساسی است .ما در ایران امروز یک هشتاد درصد جمعيتی داریم که
زیر  40سال است و این  80درصد به دليل آزادي از عوامل دستوپا گير نسل گذشته و درگير نبودن
عاطفی با تاریخ ـ که بسيار چيز بدي است که انسان با تاریخ درگيري عاطفی پيدا بکند ،درگيري
مذهبی پيدا بکند و خودش را اسير بکند ـ این هشتاد درصد طبعاً چنين درگيري و چنين بستگی ندارد.
ولی حتی در بيرون هم ما خب یکچند ميليون ایرانی داریم و هر کس را ببينيم که از محافل
خودمانی خودش بيرون میآید ،از آن حلقه تنگ افرادي که محدودیتهاي همدیگر را تشدید میکنند
و این در روانشناسی ،در پرورش کودکان ،بسيار مبحث حياتی است .تأثير محيط کوچک همگنان در
بدتر شدن و بهتر شدن افراد .و متأسفانه بيشتر این محافل سياسی که ما در بيرون داریم کمک
میکنند به بدتر شدن و عقبماندهتر شدن افراد .ولی اگر از این حلقهها بيایيم بيرون میبينيم که
بهصورت روزافزونی افراد آماده میشوند که از جهان تنگ تجربههاي گذشتهشان بيرون بيایند و
اندیشههاي تازه را بيازمایند .حتی در نسل انقالب اسالمی در ميان کسانی که پيادهنظام و یا
نظریهپرداز این انقالب بودهاند میبينيم که خودشان را به یک موج تازه روشنرایی ـ این روشنرایی در
مقابل  enlightementاست ـ ما بهغلط عصر روشنگري ترجمه میکنيم .موضوع روشن کردن
نيست ،موضوع روشن شدن است .و ما این موج تازه روشنرایی را میبينيم که افراد خيلی بيشتري
دارند میسپارند به این موج تازه و باز میبينيم که در ایران اتفاقی که افتاده است این است که یک
ایدئولوژي در سياست ایران پایانیافته براي اینکه ایدئولوژيها شکستخوردهاند و  2ـ زنجير مذهب از
دست و پاي اندیشه بازشده است و ذهنها بيدار شدهاند و دیگر تاریخ ایران را همانطور که عرض
کردم موضوع کشاکش مذهبی ،ميدان نبرد تاریکی و روشنایی نمیدانند و بر سر نشانهها و نمادها
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باهم نمیجنگند .اینچنين تحولی طبعاً کمک خواهد کرد که آنچه که شما خواندید از آن مقاله ،بهش
برسيم که یک جامعهاي دربرگيرنده باشد نه بيرون گذارنده .جامعهاي که همه خودي باشند و
هيچکس غيرخودي نباشد ،جرم سياسی وجود نداشته باشد .این سياست بهعنوان پاتولوژي درد بسيار
بزرگ سياست ماست .ما این سياست بيمارگونه را بهصورت کينه آشتیناپذیر ،بهصورت دشمنی
شخصی سياسی تا حد مرگ ،میبينيم .و این سبب شده است که زبان سياسی پر از دشنام بشود ،عمل
سياسی سراسر ریاکاري و فریبکاري بشود ،افراد بدانند یکچيزي را و خودشان را به ندانستن بزنند،
افراد دنبال تأثير کردن بالفاصله باشند نه سودمندي درازمدت براي جامعه سياسی ،براي خيرعمومی.
اینها مطالبی است که چون در بيرون زندگی میکنيم بيشتر میتوانيم پی ببریم که چه فاصلهاي
است ميان ما و این سرمشقهاي اروپایی و آمریکایی که به این فراوانی در دسترس ماست .اینها
است تحوالتی که من در جامعه ایرانی امروز میبينم و حقيقتاً چيزي بيش از این نمیتواند انسان را
شادمان بکند.
 حسين مُهري ـ جناب همایون ،در همين نوشتار به نقطه عطفی اشاره کردید که
مشتاقم توضيح بيشتري براي ما بدهيد .نوشتهاید که :قدرت در جامعه ایرانی ،برخالف
دوران انقالب اسالمی ،دیگر در پائينترین عناصر اجتماعی (پائينترین از نظر
فرهنگی) نيست .زمانی بود که شاگرد حجرهها و طلبهها و اوباش محل از تکيهها و
حسينيهها جنبش عمومی را رهبري میکردند و روشنفکران فرصتطلب و ميانتهی و
تودههاي سادهلوح را دنبال خود میکشيدند .این وضع دگرگونشده...
همایون ـ بله ،این تحوالتی که صحبتاش را میکنيم در جامعه ایرانی ،سپري شدن دوران
ایدئولوژي ،پایان یافتن تفکر مذهبی در سياست ،اصوالً با یک تعبير جامعهشناسی میشود تعریفش
کرد و آن دگرگونی در پارادایم است .پارادایم یک اصطالح جامعهشناسی است که در فارسی میتوانيم
به سرمشق آرمانی و سرمشق ارزشگذار ترجمه بکنيم .یعنی یک نماد ،یک رویداد ،یک نشانه یا یک
نام ،که با خودش ارزشهایی میآورد گونه رفتاري میآورد و رویکردي میآورد و خاستگاه اقدامات و
حرکاتی میشود .مثل کربال ،مثل عاشورا ،مثل  28مرداد ،مثل  22بهمن آنوقتی که تأثيري داشت.
این پارادایم جامعه ایرانی و سرمشقهاي آرمانی و ارزشگذار ایرانيان ،دگرگونشدهاند .این تجربه 100
ساله و بخصوص تجربههاي  24ـ  25ساله گذشته ،بسيار مردم را بيدار کرده است .ما دیگر دنبال
شعارها و کشمکشهاي گذشته کمتر میرویم ،یعنی اکثریت آن جمعيتی که از این محافل تنگ
سياسیکاران و روشنفکران بيرون خارج و آزادشدهاند و میبينيم که حتی بتهاي پيشين ،چون
پارادایمهاي گذشته ما برگرد بتها ساختهشده بود .افرادي را بت کرده بودیم و بزرگ کرده بودیم و
بيش از اندازه خودشان باالبرده بودیم و یک هاله افسانهاي به دورشان پيچيده بودیم ،اینها هم حتی
شکستهاند .نامدارانی هستند ولی دیگر بت نيستند و ما پژوهشهایی میبينيم در داخل ایران که خيلی
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بیطرفانهتر و آزادتر راجع به این نامداران بررسی میکنند و کمک میکنند به ما که تاریخ معاصر
خودمان را بهصورت یک چشمانداز واقعیتر نگاه بکنيم.
اما این دگرگونیها در پارادایمهاي جامعه ایرانی سبب چه شده است ،این آن نکته اساسی است .حاال
دیگر ما وارد دوران سياست طبقه متوسط شدهایم .براي اینکه جامعهاي که پارادایمهایش کربالیی
است ،حاال این کربالیی مذهبی است یا سياسی ،این کربالیی خيلی گویا است براي اینکه شدیدترین،
نابترین ،پارادایم که دورانش باید سپريشده باشد پارادایم کربال است در جامعه ما و تقليدهایی که از
او شده است .این شکستن این پارادایمها و دگرگون شدن آن ،سبب شده است که رهبري حرکتهاي
اجتماعی و سياسی از دست عناصر پایين اجتماع ،منظور فرهنگی است ،بيرون بياید .براي اینکه
پارادایم به این صورت ،یعنی کربالیی ،اسباب کار تيپها و گروههاي پایين اجتماعی است .شاگرد
حجره و طلبه و اوباش محل و روشنفکر توخالی کمسواد و توده سادهلوح ،اینها قدرت را در گذشته در
جامعه ایران به دست داشتند .حرکت اجتماعی به رهبري اینها انجام میگرفت .امروز ما میبينيم که
رهبري حرکت اجتماعی از دانشگاهها بيرون میآید و از روزنامهها بيرون میآید ،از سخنگویان طبقه
متوسط بسيار قوي جامعه ایران .این طبقه متوسط از نظر اقتصادي طبقه متوسط محسوب نمیشود
براي اینکه از نظر اقتصادي شکستهاند ولی از نظر فرهنگی ما یک طبقه متوسط خيلی نيرومندي
داریم و این طبقه متوسط دیگر طبعاً آالیشهاي پوپوليستی و عوامگرایانه ندارد .اینها ویژه الیههاي
پایين جامعه است این آالیشهاي عوامگرایانه ،و نيروهایی که سرنوشت آینده ایران را رقم میزنند و
خواهند زد ،این طبقه متوسط هستند و رهبران سياسی و روشنفکري که طبعاً اینها را با
روضهخوانهاي سياسی که ما در بيرون بهویژه زیاد با آن سروکار داریم و در داخل هم مردم ،با اینها
دیگر نمیشود به اینسو و آنسو کشيد.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،درباره دگرگشتهایی که در این نوشتار شما آمده،
اشارهشده است به یک نشانه دیگر تغيير فضاي سياست در بيرون و آن جدي شدن
گفتمان همرائی است .نوشتهاید که :در هر جاي اجتماع بزرگ تبعيدي سخن از
همکاري و همبستگی است .منشورها و فراخوانها به فراوانی از هر سو نوشته یا امضا
میشوند و تماسها پيوسته است .آینده این همرائی چه میبينيد آقاي همایون؟
همایون ـ گفتمان همرائی برمیگردد به بيش از دو دهه پيش .یعنی بالفاصله پس از انقالب اسالمی
کسانی ـ من هم در ميانشان بودم ـ به این نتيجه رسيدند که سياست ایران سياست ورشکسته و
بيماري بوده است ،و انقالب اسالمی تبلور این ورشکستگی و بيماري است .و اساس و ریشه این
بيماري در ناتوانی طبقه سياسی ایران ،در ناتوانی جامعه سياسی ایران در رسيدن به همرائی است.
سياست سالم بر پایه همرائی ساخته میشود .اگر این سياست و طبقه سياسی جامعه نتواند به همرائی
برسد ،ناچار کارش به استبداد ،انقالب ،فروپاشی ،هرجومرج و ازهمگسستگی میرسد.
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منظور از همرائی این است که در عين داشتن اختالف  1ـ بر قواعد بازي توافق بشود و قواعد بازي را
همه بپذیرند  2ـ سياست را از کشاکش شخصی بيرون بياورند و بتوانند در یک مواردي که الزم است
و به خيرعمومی است با هم توافق بکنند در عين داشتن اختالف .یعنی طرفهاي یک بحث در پی
حذف کردن یکدیگر نباشند .موضوع این نباشد که نتيجه میبایست به سود فقط یک گروه باشد بلکه
همه عادت کنند به اینکه با هم یک اتفاقنظري داشته باشند همه یک جزئی از یک نتيجه و توافق را
به سود خودشان داشته باشند براي اینکه کل جامعه حفظ بشود .این ناتوانی از رسيدن به همرائی
سبب شد در تاریخ معاصر ما از همان انقالب مشروطه به بعد ،بهویژه دوره رضاشاه ،چون رضاشاه
بههيچوجه دنبال همرائی نبود و حوصلهاش را هم نداشت و پس از او هم در دورههاي بهاصطالح
دموکراسی ،ما ندیدیم کمترین نشانی از آمادگی براي همرائی .حتی ليبرالترین رهبران سياسی ما،
اقتدارگرترین بودن و تحمل هيچ نوع اختالف را نداشتند .این همرائی غایب بود از سياست ایران .پس
از انقالب اسالمی اگر کسی درست میتوانست نگاه بکند به این نتيجه میرسيد که ما سراسر
شکستخوردهایم .همه طرفها شکستخوردهاند .حتی پيروزمندان انقالب شکست خوردند حتی
اسالمیها در انقالب شکست خوردند چون اسالم را از بين بردند در ایران .حاال این خدمتی است در
سياست ایران ،حتماً خدمتی است که کردند.
پس به این ترتيب حسابی دیگر باقی نماینده بود که با هم تسویه بکنيم .این خيلی مهم است .وقتی
شما در یک انقالبی دشمنتان را از بين میبرید بعد خودتان هم شکست میخورید و از بين میروید،
عمالً دیگر کسی باقی نمیماند که با او تسویهحساب بکنيد .حاال باید با آن سياستی که شما و ما و
همه ما را و ملت را به آن روز انداخته است تسویهحساب کرد .ما به اینجا رسيدیم که میباید با آن
تاریخ تسویهحساب بکنيم ،نه با طرفهایمان .طرفهاي ما وضعشان از ما هم بدتر بود .این قواعد
بازي که صحبت کردم و این زمينه بازي که صحبت کردم ،زمين بازي بود که فقط نيروهاي نادانی و
تعصب میتوانستند در آن بازي بکنند .و ما سعی کردیم که مسئله را اصالً جور دیگري ببينيم .وقتی
صورتمسئله ایران عوض شد آنوقت بسياري از مخالفانی را دیدیم که از موافقان به ما نزدیکترند .از
همان وقت ما شروع کردیم به فراخوان همبستگی و همرائی که بيایيم بر سر قواعد دموکراتيک با هم
توافق کنيم و بر سر مسائلی که میتوانيم روي آن با هم توافق کنيم مثل دموکراسی ،جدا کردن دین
از حکومت ،عرفی کردن جامعه ،برابري زن و مرد ،رعایت حقوق بشر و ميثاقهاي آن در ایران ،سر
این مسائل بتوانيم با هم توافق بکنيم و موضوع را از جنگ پادشاهی و جمهوري و شکل حکومت و
منازعه بر سر این مسائل بيرون بياوریم .این فراخوانها البته  20سال بیپاسخمانده است و
دگراندیشان هيچوقت حاضر نشدند از این کشاکشهاي قبيلهاي دست بشویند .ولی امروز ما میبينيم
که این پيام که باید تاریخمان را ملی بکنيم ،غير ایدئولوژیک بکنيم و همدیگر را خالصه ببخشيم و
سعی بکنيم که صورتمسئله ایران را عوض بکنيم و وضعيتمان را یک نگاه دیگري بر آن بياندازیم،
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این پيام دارد شنوندگان بيشتري مییابد و ما در ميان بسياري جمهوريخواهان و مخالفان چپ
خودمان میبينيم که آماده هستند که مسئله را جور دیگري ببينند و بپذیرند که کارزار سابق ما و آن
روحيه یزدان و اهریمنی و غير دمکراتيک .که ما را به آن روز انداخت ،این به پایان رسيده است.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،با اینکه به جدي شدن مسئله همرائی تأکيد کردید ولی
در یک جایی درباره محافل چپ اظهارنظر کردهاید و گفتهاید که :در محافل چپ هنوز
کسانی را میتوان دید که در تالش جلوگيري همفکرانشان از پيوستن به منشورهاي
همبستگی هستند و حال آنها شبيه کسانی است که با بيل به جلوگيري سيل رفتهاند.
و در جاي دیگر گفتهاید که :پافشاري بر یکی شمردن پادشاهی با دیکتاتوري ،آنهم
در اروپا و کانادا ،و متمرکز کردن آتش بر وارث پادشاهی پهلوي مسلماً بر اعتبار چپ
نيفزوده است.
همایون ـ درست است .البته در طيف راست هم کسانی هستند که هر تالشی را براي رسيدن به این
همرائی و کسانی که دنبال این همرائی هستند متهم میکنند که با خيانتپيشگان مینشينند .احياناً
خود شما را متهم میکنند که با خيانتکاران مصاحبه میکنيد ،من نمیدانم ولی طبيعی است که اگر
چنين اتهاماتی به شما ببندند چون شنيدم که حمالتی که به من میشود ،در دو طرف کسانی هستند
که گویی همه زندگی و دستاوردهایشان با نزدیک شدن اصولی چپ و راست به هم و طرفداران
پادشاهان مشروطه و جمهوري به خطر میافتد و از بين میرود .این پاتولوژي است در سياست که به
آن اشاره کردم ،پاتولوژي سياست که یک نشانهاش همين است .و مسلم است که پيروزي این گروهها
و افراد در  20ساله گذشته بسيار توسعه سياسی ایران را به عقب انداخت و نگذاشت که ما از این
بنبست سياسی بيرون بيایيم و مسئله ایران را  28مرداد ،مصدق و شاه و حکومت و تسویهحسابهاي
گروههایی که همراه جهانشان رو به نشيب دارند ،مسئله را آنجور نبينيم.
متأسفانه در طول  20سال گذشته این عده خيلی موفق بودهاند ولی روزگار اینها هم به سر آمده است
و همانطور که فرمودید ،اینها با بيل به جلوگيري از سيل میروند .ما بسيار میبينيم که از چپ و
راست ریزش میکنند به ميانه .اینجا است که من تأکيد میکنم که ما در سياست وارد سياست طبقه
متوسط شدهایم .جامعه ایرانی از دست نيروهاي افراطی آمده است بيرون .چون افراط ویژگی الیههاي
پایين اجتماعی است .الیههاي متوسط دنبال سياستهاي ميانهرو هستند .همه جاي دنيا .این
الیههاي پائين اجتماعی است که آمادگی براي تعصب دارند ،آمادگی براي کوردلی و کينهجویی و
خونریزي دارند و آمادگی براي هر نوع افراط دارند و بهآسانی بازیچه روشنفکران نيمه باسوادي
میشوند که میتوانند عوامفریبی بکنند .این سياستهاي پوپوليستی خوراک این الیههاي اجتماعی
است .با توجه به اینکه پيام این افراد در همهجا شکستخورده است ،و امروز نيروهاي تازهاي در جامعه
سر برمیآورند و این نيروهاي تازه متعلق به طبقه متوسط روزافزون فرهنگی جامعه ایرانی هستند،
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کسانی که همچنان سعی میکنند که روحيه گذشته را ادامه بدهند ،طبعاً رو به نشيب و شکست دارند
و ما مطمئناً از این مرحله داریم بيرون میآیيم که مشکل ما مشکل شکل حکومت باشد و مشکل
تاریخ  50سال پيش یا  25سال پيش باشد.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،در مجموع میتوان گفت که شما به آینده نزدیک بسيار
خوشبين هستيد اینطور نيست؟
همایون ـ به آینده ،نمیدانم چقدر نزدیک است ولی من هميشه به آینده خوشبين بودهام .اگر شما
این خوشبينی و شکيبایی را از سياست بگيرید چيزي جز حسابگري و معامله و بندوبست از او
نمیماند .سياستی که موضوعاش دگرگون کردن جامعه باشد ،و دگرگون فرد انسانی باشد و نظامات
سياسی باشد این نياز به خوشبينی و شکيبایی دارد .بله ،من بسيار خوشبين هستم به آینده حتی به
آینده نزدیکتر براي اینکه میبينم که این نسلی که مسئول شکست تاریخی ما بوده است ،بهویژه
انقالب اسالمی ،این نسل یا دارد اصالح میشود یا دارد از ميان میرود و یا دارد بیربط میشود و
بهجاي آن کسانی میآیند حتی از همان نسل که بيدار شدهاند و جهان را در پرتو واقعيات دیگري
میبينند و بهویژه نگاهشان به غرب دوختهشده است .نگاه ما از خاورميانه کندهشده است به غرب
افتاده است بيش از هر وقتی در تاریخ ایران شاید بهاستثناء دوره انقالب مشروطه .و این تحول بسيار
بزرگی است .این تغيير پارادایم که به آن اشاره کردیم ،این اساس موضوع را تشکيل میدهد .استبداد،
چه بهصورت پادشاهی ،چه جمهوري و چه مذهبی ،چه بهصورت جمهوري اسالمی در جامعه ما
شکستخورده .مذهب در جامعه ما شکستخورده .ایدئولوژي در جامعه ما شکستخورده .چه باقی
میماند؟ جز توسعه ،تجدد ،جز امروزي کردن جامعه که تنها شکل ممکناش یک نظام دموکراتيک
است و یک جامعه چندگرا و پلوراليست و جامعهاي که همه در آن خودي باشند .ولی اختالف در
همهجا باشد و این اختالفات نه با جنگ ،نه با دیدن سياهوسفيد ،بلکه با تفاهم و همرائی و با حفظ
اختالف ولی در عين همکاري در خدمت جامعه قرار بگيرد .این تنها راهی است که براي جامعه ما
باقیمانده است.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،در بخشهاي پایانی نوشتار شما این جمله را میخوانيم
که :ما تازه داریم ميوههاي نوبر بيستوچند سال تالش براي باال بردن سطح گفتار و
کردار سياسی و آماده کردن زمينه براي مدرن کردن سياست و جامعه ایرانی را
میچشيم.
همایون ـ این یک مقدار تسالیی است اگر الزم باشد به کسانی که  20سال به آنها حمله شد بابت
اینکه سخنی برخالف خِرَد متعارف میگفتند ،برخالف نظر عموم میگفتند .اینها را متهم کردند ،از
چپ و راست به آنها تاختند با سالح معمولی شخصيت کُشی .این شخصيت کُشی را در چپ و راست
افراطی به یکسان میبينيم .این  20ساله این گروه از افراد از سه سو زیر حمله بودند .از طرف چپ
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اصالحنشده تراژیک ـ این چپ اصالحنشده تراژیک چيز بیسببی نيست .چپ ایران آسيبدیدهترین
گرایش سياسی است در ایران .براي اینکه به هيچیک از آرمانهایش نرسيده است و بيشتر
آرمانهایش اصالً در سطح جهانی شکستخورده است و در تاریخ معاصر ایران هم جز شکست
سياسی بهرهاي نداشته است و این است که سرنوشت این چپ را تراژیک کرده است .آنچه که چپ
اصالحنشده ـ البته سخت در برابر هر دگرگونی ایستاد و هنوز بازماندگانش میایستند ـ و آن راست
نوستالژیک ،آن راستی که هيچ سخنی جز اینکه زندهباد اعليحضرت شاهنشاه آریامهر ندارد ،و ما
داشتيم ژاپن دوم میشدیم و دنيا توطئه کرد ،هيچ سخنی  25سال است از این راست نشنيدهایم .و از
سوي جمهوري اسالمی با اینکه با اینها مخالف است در این موضوع سود مشترک دارد که هر نوع
همکاري را در ميان ایرانیها در بيرون غيرممکن بکند .یک مأمور اطالعاتی جمهوري اسالمی به
سوئد ظاهراً پناهنده شده است .و مصاحبههایی میکند و نام و نشانهایی میدهد و من از یک دوستی
شنيدم که یکی از نام و نشانهایی که داده بود در پاریس مورد ترور شاهزاده رضا پهلوي (وارث
پادشاهی پهلوي) درست بوده است .یعنی دوست من گفت که با مقامات فرانسوي گفتگو کرده است
درباره این ادعا و آنها گفتهاند که درست بوده است .به هر حال این شخص میگوید که جمهوري
اسالمی در ماه  19ميليون دالر در بيرون ایران خرج تبليغات میکند و عوامل بیشماري که به خدمت
درآورده است و هدف اصلیاش ـ که حاال دیگر دستش از ترور کوتاه شده است یا کوتاهتر شده است ـ
جلوگيري از همکاري و همرائی نيروهاي مخالف است.
ما میبينيم که از سه سو این حمالت بوده است در این سالها و هنوز هم این حمالت ادامه دارد .ولی
آنچه که من در این نوشته به آن اشاره کردم ،این بود که امروز که ما این ميوههاي نوبر را داریم
میچشيم میبينيم که از هر دو سو و از همه سوي طيف سياسی ایران رو به ميانه میآیند و رو به
سياستهاي طبقه متوسط میآیند ،طبعاً دیگر حمالتی که سخنگویان چپ تراژیک و راست
نوستالژیک و جمهوري اسالمی و هر کدام دشمن یکدیگر ،کردهاند اینها دیگر تأثيري در چنين
کسانی نخواهد داشت .حمالتی که اینها میکنند نشانه پایان یافتنشان است .اینها دستشان جز به
حمله نمیرود .و در بيرون از محافل آنها آن جامعه بزرگتر ،آن توده روشنشده ایرانی بهویژه
جوانان ،آنها دید تازهاي پيدا کردهاند .این است منظور من از ميوههاي نوبر موضعی که این  20ساله
کسانی گرفتند و در برابر موج ارتجاعی چپ و راست و جمهوري اسالمی ایستادند .یک نتيجه کلی که
از این نوشته گرفته شد این بود که امروز براي ما مهمتر از شکل حکومت ،مهمتر از اینکه براي
جمهوري مبارزه کنيم یا پادشاهی ،این است که براي دفاع از ارزشها و نهادهاي دمکراتيک با هم
متحد بشویم .مبارزه ما براي جلوگيري از دیکتاتوري و نگهداري دموکراسی باید باشد .براي اینکه اگر
نيروهاي سياسی ایران نتوانند بر سر این مسائل حياتی با هم توافق بکنند سند ناشایستگی خودشان را
به مردم ایران دادهاند و یک خالئی (وایویی ـ به زبان پهلوي) بهوجود آوردهاند که با گرایشهاي
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اقتدارگرانه پُر خواهد شد .این گرایشهاي اقتدارگرایانه چه در یک رژیم پادشاهی چه در جمهوري ،از
این خالء (وایوي) سياسی استفاده خواهند کرد و سياست را دوباره دچار بليه عقبماندگی ،واپس
ماندگی و استبداد خواهند کرد .مهم این است که ما در عين اعتقاد به پادشاهی یا جمهوري و برنامه
سياسی چپ یا راست ،بتوانيم روي آن قواعد بازي که صحبتاش شد ،یعنی ارزشها و نهادهاي
دمکراتيک با هم توافق کنيم .یکتنه در یک صف در مقابل گرایشهاي استبدادي ،چه در چپ چه در
راست و چه در جمهوري اسالمی ،بایستيم ،از حمالت از شخصيت کُشی خم به ابرو نياوریم .برقراري
دموکراسی و نگهداري دموکراسی نياز دارد به افراد و گروههایی که از این وضع گذشته ما بيرون بياید.
در گذشته افراد و گروههاي پراکندهاي داشتيم که به قول سعدي او در من و من در او فتاده در
یکدیگر افتاده بودند و در پایان هم همه بازنده بودند .مردم ایران دموکراسی میخواهند .ولی نه کمتر
از آن ،نظم و امنيت میخواهند .نظم و امنيت را یا با زور میشود برقرار کرد یا با همگرایی نيروهاي
متفاوت و مخالف .اگر ما نتوانيم این همگرایی را بهوجود بياوریم ناچار زورگویی جاي خالی را پُر
خواهد کرد .براي اینکه مردم آن نظم و امنيت را اقالً به درجه دموکراسی یا الاقل در کوتاهمدت بيش
از دموکراسی الزم دارند .مردم میخواهند ببينند که توانایی دفاع از دموکراسی هم در کار است .فقط
دفاع از دموکراسی و ستایش دموکراسی کافی نيست .ولی ما میبينيم که هنوز کسانی در یک فضاي
دشمنی بيمارگونه ،دو دهه بيشتر است که در این بينوایی محض گذراي تبعيدي فقط توانستهاند دشنام
و دشمنی بپراکنند و دیگر پرده آخر تراژدي ـ شخصی اینها فرارسيده است .وقت هنوز هست که
بپيوندیم همه به این جریان اصلی سياست ایران ،سياست ميانه ،سياست طبقه متوسط و سياست
امروزي و توسعهیافته .و این مستلزم این است که همانطور که گفتم ،در برابر حمالت بایستيم،
شخصيت کُشی دیگر بیاثر است .چون زمان آن رسيده است که سخن درست کار خودش را بکند.
این ایدهاي است که زمانش رسيده چنانکه گمان میکنم ویکتور هوگو گفته بود.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،از شما سپاسگزارم.
رادیو صداي ایران ـ حسين مُهري
آوریل 2003

نگرش ایرانی بر رویدادهای جهانی
 oحسين مُهري ـ آقاي داریوش همایون مقالهاي نوشتند که در حقيقت نقدي است بر نگرش
ایرانی بر رویدادهاي جهانی .این نگرش بهجاي آنکه منافع ملی را در بخش بزرگ کانون فکري
خودش قرار بدهد ،بهعنوان نمونه دلسوزي میکند براي خلقهاي جهان ،دلسوزي میکند براي
فلسطينيان.
 oآقاي همایون در این تحقيق خودشان مینویسند که :از سال  1320مردم ما به راهنماییهاي
روشنفکران جدید که ملهم از سياستهاي مسکو بودند وظيفهدار شدند که اول به فکر دیگران
باشند؛ نيروهاي مترقی را در عرصه جهانی تقویت کنند؛ نيروهاي امپریاليست را بکوبند و
رسانههاي بیشمار این گرایش ،این نوع نگرش ،براي خود وظيفه دانستند که افکار عمومی را از
رنج بازشناسی مترقی از امپریاليست برهانند .به راهنمایی این رسانهها بسياري از مردم ما عادت
کردند در مسائلی که ربطی به آنها نداشت ایستار یا موضع پرشور بگيرند و در آنجا که ربطی به
ایران مییافت بهجاي رعایت سود خودشان به فکر طرف «مترقی» باشند.
 oآقاي همایون در این نوشتار میگویند :وظيفه اخالقی ما از آن پس این شد که از مظلومان جهان
پشتيبانی کنيم ولی مظلومان البته درجاتی دارند که جامعه روشنفکري ما به ميل خود آن را
تعيين میکند و فاصله آنها از ایران یا ابعاد مظلوميتشان مالک نيست ،در جدول مظلوميتی که
جامعه روشنفکري دارد ،بهعنوان نمونه مردم بلوچستان که بهطور منظم دارند پایين برده میشوند
در ردیفهاي بسيار پایينتر از عراقیها میافتند و خون یک فلسطينی از صد هزار آفریقایی
رنگينتر است؛ یک کودک عراقی که در بيمارستان درمیگذرد ،یا یک پسربچه فلسطينی که در
تيراندازي خيابانی کشته میشود بر وجدان بيدار روشنفکران کشور گرانتر میافتد تا روزي صد
کودک خيابانی که در شهرهاي بزرگ ایران در خيابانها افسرده و افزوده میشوند.
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 oآقاي همایون در باب این پدیده که آن را نگرش ایرانی ناميدهاند توضيح میدهند.
*****
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون در سوئيس ،درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،نوشتار تازه دیگري از شما منتشرشده است در کيهان
چاپ لندن که عنوان آن «نگرش ایرانی به رویدادهاي جهانی» است .نوشتاري که
بهراستی خواندن آن براي هر کدام از ایرانیها یک ضرورت است .بفرمائيد که دقيقاً
منظورتان از نگرش ایرانی به رویدادهاي جهانی چيست؟
همایون ـ یکی از شگفتیهاي روزگار ما و زندگی ما این است که بدیهیترین امور را ما ناگزیریم
کشف بکنيم و وقتی این امر بدیهی را کشف میکنيم و انگشت به روي آن میگذاریم مایع گشادگی
چشمها میشود و انگار با یکچيز بهکلی تازه و بیسابقهاي روبرو شدهایم .یکی از این امور بدیهی که
حاال دارد کشف میشود این نگرش ایرانی است به رویدادهاي جهانی.
ما در زندگی روزانهمان هر کدام وقتی یک اتفاقی براي ما میافتد ،اتفاقی که دقيقاً مربوط به خود ما
هم نيست ،اولين مطلبی که براي ما پيش میآید این است که سود و زیان ما در این رویداد چيست.
کجاي آن به ما مربوط میشود ،کجاي آن ممکن است به ما آسيب بزند ،کجاي آن ممکن است به
درد ما بخورد .ولی این موضوع که هر روز در زندگی روزانه ما اتفاق میافتد که به دست روشنفکري
جامعه ایران از دهه  40ميالدي و دهه  20شمسی ،به صورتی کجوکوله شد و واژگونه شد مثل خود
آن جامعه روشنفکري ،که ما در حدود  40سالی با یک پدیدهاي روبرو هستيم که میشود اسمش را
گذاشت نگرش غيرایرانی به رویدادهاي جهانی .منظور نگرشی است که در آن سود و زیان ملی ما
نقشی ندارد بلکه ،عوامل دیگري اهميت دارند .ما رویدادهاي جهانی را از چشم آن جامعه روشنفکري
البته ،نه بسته به اینکه سود و زیان ملی براي کشور ما دارند بلکه بسته به ارزشهایی که در گوش ما
کردهاند و بر زبان ما نشاندهاند قضاوت میکنيم و در نظر میداریم .این شگفتی و وارونگی البته ناشی
از وارونگی و واژگونگی جامعه روشنفکري است که خود ناشی از واژگونگی فرایند تجدد است در
صدسال گذشته ایران .ما بعد از هشت دهه تالش براي تجدد تازه سر از جمهوري اسالمی درآوردیم و
خب ،این حالت غيرعادي در همه شئون زندگی ما تظاهر داشته است و جلوه کرده است ،از جمله در
جامعه روشنفکري ما که خب نقش بسيار بزرگی در واژگونگی تجدد ایران داشته است ،در نگاه
شکسته ما به مسئله تجدد داشته است ،و در گمراه کردن جامعه ایرانی در آستانه انقالب اسالمی.
یکی از عوارض این واژگونگی که موردنظر این مقاله است ،این دید غير ایرانی به اوضاع بينالمللی
است .همانطور که عرض کردم ،از دهه چهل ميالدي ما با هجوم نيروهاي شوروي و انگلستان روبرو
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شدیم .خب انگلستان هميشه در ایران منفور بود و شوروي بعد از اینکه لنين آن اقدامات خيلی گشاده
دستانه کرده و امتيازاتی به ایران داد ،محبوبيتی در ایران پيدا کرد .وقتی ارتش سرخ آمد از یک درجه
محبوبيتی نزد الیههاي نسبتاً وسيعی از جمعيت برخوردار بود .با پيروزيهاي ارتش سرخ این
محبوبيت طبعاً خيلی باالتر رفت و روشنفکران گروهگروه پيوستند به حزب توده یا سازمانهایی که
حزب توده تشکيل داده بود یا جزو هوادارانش درآمدند یا جزو همراهان بهاصطالح .و کمکم این مُد
عمومی شد هواداري از شوروي یا نظرگاههاي شوروي .شورويها هم بالفاصله پس از پایان جنگ،
دنيا را به دو اردو تقسيم کردند :اردوي سوسياليسم و ترقی و اردوي امپریاليسم .و فرمولهاي خيلی
راحت و آسانی را به مردم دادند که بر اساس آنها بد و نيک عرصه جهانی را تقسيم بکنند .و حزب
توده هم با نشریات بیشمارش و با تسلطی که بر بحث سياسی پيداکرده بود بهآسانی توانست این
معيارهاي ساخت مسکو را بر اذهان ایرانيان چيره بگرداند و طبعاً بيشتر ایرانيان آگاه دنيا را از همين
دریچه اردوي سوسياليسم و ترقی و آزادي و دموکراسی و اردوي امپریاليستیِ جنگ و دیکتاتوري و
فاشيسم ،دیدند .طوري شد که نيروهاي متفقين که بزرگترین سهم را بر پيروزي بر فاشيسم داشتند
تبدیل شدند به نيروهاي فاشيسم و شوروي که از همان فرداي پایان جنگ و خيلی پيش از پایان
جنگ ،شروع کرد سرزمينهاي پيرامونش را در اروپاي خاوري گرفتن ،و حتی دو سه استان ایران را در
اِشغال نگهداشتن و کوشش کردن براي تجزیه آنها ،این شد الگوي صلح و سوسياليسم دوستی و
اینجور صحبتها .بعد البته خب جنگ ویتنام پيش آمد و در جنگ ویتنام تقویت شد این موضوع و
کمکم این گروه آگاهتر ایرانيان عادت کردند که مسائل جهانی را صرفنظر از آنچه که براي ایران
داشت به معنایی که براي منافع ملی میتوانست پيدا بکند ،از این نظرگاه مترقی و اردوي سوسياليسم
صلح و دموکراسی و اردوي امپریاليسم نگاه بکنند و خيلی طبيعی شد این موضوع و تا جایی
میتوانست پيش برود که اگر رویدادي به سود ایرانی بود ولی به سود اردوي سوسياليسم و صلح و
دموکراسی نمیبود ،کسی جرأت نمیکرد از آن رویداد دفاع بکند .با تسلطی که چپگرایان بر جامعه
روشنفکري پيداکرده بودند و تسلطی که جامعه روشنفکري بر توده آگاه و نيمه آگاه ایرانی پيداکرده
بود .از آن به بعد هم این رسم و حالت باقی ماند ،و این عادت ذهنی باقی ماند .و امروز که بيش از دو
دهه از سقوط شوروي میگذرد هنوز بهشدت بيشتري با پيامدهایش روبرو هستيم و نمونههایش را در
این جامعه روشنفکري میبينيم .منتها اگر آن روزها موضوع دفاع از نيروهاي مترقی در جهان مطرح
بود ،این نيروهاي مترقی گاهی بدترین دیکتاتوريهاي آفریقاي را امثال زیمبابوه در برمیگرفتند .این
چون هوادار شوروي میبودند جزو نيروهاي مترقی بشمار میرفتند و جامعه روشنفکري ایران آنها را
ستایش میکردند.
امروز که همه این حرفها تمامشده است ما نشانهها و بقایاي این روحيه و این نگرش غير ایرانی را
در جهان بهشدت خيلی بيشتري میبينيم به سبب اینکه رویدادهاي مهم جهان بسيار به مرزهاي ما
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نزدیکتر شدهاند از هميشه و حاال ما با جلوههاي خيلی زنندهاي از این نگرش غير ایرانی روبرو
هستيم .جاي نيروهاي مترقی را که ما موظف بودیم از آنها دفاع کنيم ،هر چه بودند و هر چه
میگفتند و احياناً اگر به زیان ما میبودند جاي آنها را فعالً مظلوم گرفته است .اینکه شوروي از ميان
رفت و این تبليغات درباره نيروهاي مترقی از مُد افتاده است ولی خب با توجه بهجایی که مظلوم در
فرهنگ عاشورایی ایران دارد و این گرایش و آمادگی که ملت ما براي به سر و سينه زدن و زاري
کردن و تا اسم از مظلوم میآید اشک از دیدگان جاري کردن ،با توجه به این گرایشی که ملت ما
دارد ،حاال اشاره کردن به مظلوم خيلی مؤثرتر است و این جماعت روشنفکري و این جریان
روشنفکري خيلی راحت میتواند با انگشت نهادن به بر مظلوميت پارهاي افراد یا ملتها ،حاال واقعاً
مظلوم هستند یا خير ،سعی بکند که افکار عمومی را متوجه نظرگاههاي خودش بکند .باز عرض کردم
بیتوجه به اینکه این رویدادها براي ملت ایران چه دارد و معنایش براي ما چيست.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،این نقد نگاه شما به روشنفکران چپ که در حقيقت به
بسياري از همميهنان ما هم در دهههاي گذشته تسري پيدا کرد حتماً مصداقهاي
بسياري دارد .یکی از آن مصداقها که شما به آن اشاره کردید این است که این
روشنفکران براي یک کودک فلسطينی آنقدر گریه زاري میکنند و آنقدر ابراز تأثر
میکنند ولی همين احساس را درباره مردم بلوچستان که بهطور منظم دارند پایين و
پایينتر برده میشوند ندارند.
همایون ـ همينطور است .ما چون قرار شد که از مترقیها و مظلومها در دنيا دفاع کنيم خب دنيا
بسيار وسيع است و ایران یک جزو کوچکی از دنيا است و در نتيجه چون ذهن انسان هم گنجایش
محدودي دارد بيشتر دلسوزيهاي ما میرود بهسوي این همه بدبختی که در دنياست .منتها این
بدبختیها را و نسبتش را با ما و ميزان اندوهی که ما باید براي این بدبختیها بخوریم و یکدلی که ما
باید به آنها نشان بدهيم ،این را این جامعه روشنفکري تعيين میکند و معيارهاي خودش را دارد .و
این معيارها بههيچوجه ربطی به دوري و نزدیکی بدبختیهاي ملت ایران و یا تأثيري که روي ملت
ایران دارد البته ندارند براي اینکه موضوع از نظر این جامعه روشنفکري بيش از آنکه ایران باشد
آمریکاست در واقع .این جامعه روشنفکري  55ساله گذشته را در دشمنی شدید با آمریکا گذرانده است
و در دوران جنگ سرد در طرف مقابل جبهه آمریکا بوده است و آنچه که آمریکا کرده است بد بوده
است و آنچه شوروي کرده است خوب بوده است ،حاال شوروي از بين رفته است و آمریکا مانده است
و انتقام گرفتن از آمریکا افزودهشده بر بيزاري که در آن  50سال از آمریکا داشتهاند.
امروز میبينيم که مسئله اساسی براي این جامعه روشنفکري در تحوالت بينالمللی نقش و جاي
آمریکاست نه نقش و جاي ملت ایران .به همين دليل پارهاي از کشورها که در این جغرافياي بدبختی
و مظلوميت که براي ما الویت دارند جاي بسيار برجستهاي اشغال میکنند ،خيلی خارج از تناسب با
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معيارهاي بدبختی و مظلوميت .مثالً حاال چون شما بلوچستان را مثال زدید ،بله بلوچستان نه تنها
محروم نگهداشته شده است در رژیم اسالمی ،بلکه بهطور منظم دارند این استان را از بين میبرند.
براي اینکه این استان سنّی است و زیر بار شيعهها نمیرود و اینها از طریق محروم کردن این مردم
از راه یافتن به مقامات متوسط شهري خودشان و پایين شهري خودشان .یک سردار بلوچ در تمام
بلوچستان پيدا نمیشود .و از طریق محروم کردن اینها از درس خواندن و نمیگذارند اینها به
دانشگاه بروند بهاستثناي چند نفري .اینها را دارند بهطور منظم و سيستماتيک از بين میبرند و اینها
اجباراً یا مهاجرت میکنند یا فرار میکنند و یا مجبور به روي آوردن به قاچاق میشوند ...این هر روز
در آنجا در جریان است ولی شما مقاالت و نوشتههاي شبکهاي این جریان روشنفکري را ببينيد ،یک
اشاره به بلوچستان نيست .ولی هر روز راجع به بدبختی ملت عراق مقاالت منتشر میشود و هر روز
اشک براي بدبختی عراقیها میریزند ،و هيچ معلوم نيست که معيار چيست .اگر عراقیها تازه دچار
مشکالت و بدبختیها شدهاند بلوچها  25سال است بدبختی میکشند و یک اشاره هم به آن  25سال
نيست .یا مثالً فرض بکنيد که خب یک بچه فلسطينی در تيراندازي خيابان کشته میشود.
تلویزیونها صدبار این را نشان میدهند و تمام دلهاي جریان روشنفکري مترقی ایران غرق خون
میشود از این رویداد ولی هر روز میبينيم که در ایران صد تا دویست تا به بچههاي خيابانی اضافه
میشود و اینها چه بالهایی سرشان میآید و چه زندگی دارند و چقدر از اینها میميرند ،اصالً کسی
یاد این مطلب نيست .یا فرض بکنيد اسرائيلیها با فلسطينیها میجنگند و حاال فلسطينیها عدهاي از
آنها را میکشند و اسرائيلیها هم میریزند به خانه آنها و آنها را خراب میکنند و افراد مسلح را
میکشند و در زدوخوردها چند غيرنظامی هم کشته میشوند این مهمترین اتفاق جهان است ولی مثالً
در رواندا در  ،1994همين  9سال پيش 800 ،هزار نفر کشته میشوند ،همسایه همسایه را قصابی
میکند ،و دولت فرانسه هم به آنها اسلحه میدهد یک نفر نيست در این جامعه روشنفکري که
صدایی به اعتراض بلند کند یا اصالً اشارهاي به این مطلب بکند ولی اگر یک فلسطينی در یک
شهري با تير یک سرباز اسرائيلی کشته بشود معلوم نيست که چه اتفاقاتی میافتد .این بیتناسبیها،
حاال صرفنظر از منافع ملی که اآلن داریم به آن میرسيم ،خود این بیتناسبیها و خود این اندازه
نگهداشتنها نشان میدهد این واژگونگی را که موردنظر ماست در این مواقع.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،بفرمایيد که  11سپتامبر چه اثرهایی بر این جریان
روشنفکري گذاشت؟
همایون ـ  11سپتامبر رویدادهاي جهانی مهم را آورد به پيرامون ایران .یعنی اگر تا آنوقت در آفریقا و
در فلسطين و در جاهاي دیگر دنيا درگيريها بیفایده بود و ما از آن مترقیها و مظلومها دفاع
میکردیم و موظف بودیم دفاع کنيم ،با حمله آمریکا به افغانستان و دو سال بعد حمله آمریکا به عراق
روبرو شدیم و مسئله بسيار حاد شد .براي اینکه این جامعه روشنفکري آمریکا را در نزدیکی و
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همسایگی خودش کشيد و احساسات تحریک شد .و اتفاقاً در این رویدادها بود که این غيرعادي بودن
نگرش این روشنفکران به رویدادهاي جهانی بيشتر آشکار شد .چرا؟ چون در حمله آمریکا به عراق و
به افغانستان دو خطر بزرگ از پيرامون ایران برطرف شد .در افغانستان طالبان بودند که حقيقتاً یک
سرطانی بودند و همه منطقه را داشتند خراب میکردند و ایران هم زیر تهدید آنها بود و چند سال
پيش بود که کار نزدیک بود به جنگ کشيده شود براي اینکه یک  80نفري از ایرانیها را اینها
گرفتند و در مزار شریف قصابی کردند و سپاه پاسداران در مرز افغانستان مستقر شد و بهسوي جنگ
میرفت ،البته جنگ بهقدري بيهوده و بیهدف و بیمعنا که سرانجام خود جمهوري اسالمی هم
متوجه شد و جلویش را گرفت ولی چنان بحرانی بود در افغانستان .و آمریکاییها آمدند و فقط براي
نفع خودشان و بههيچوجه ربطی به منافع ملی ایران نداشت و شما هيچ سپاسگزاري به کسی بدهکار
نيستيد .ولی براي کار خودشان آمدند و طالبان را از ميان بردند و این سرطان به هر حال به مقدار
خيلی زیاد ریشهکن شد و حاال در افغانستان اندکاندک دارد یک جامعهاي که مختصري با دموکراسی
سروکار پيدا خواهد کرد ،و یک کشور عادي کمکم خواهد شد ،بهوجود میآید که براي ایران مغتنم
است چنان همسایهاي در مقایسه با طالبان .ولی این بههيچوجه در حسابهاي این جریان روشنفکري
جاي نداشت اینکه ایران از حمله آمریکا به افغانستان و اینکه ملت ایران و امنيت ملی ایران و آینده
ایران مصون مانده است ،اصالً بهحساب نيامد و همه راجع به اینکه زنان و کودکان افغانی زیر بمبها
از بين رفتند و آمریکاییها افغانستان را ویران کردهاند ،و آمریکاییها براي گاز افغانستان به آنجا حمله
کردهاند و ...بيشتر این نشریات مطالبشان صرف پرداختن به این موضوعات شد که یکبار من ندیدم
جایی که اشاره بکنند که این رویداد از نظر سياسی براي ایران چه معنایی دارد که خب به هر حال
جمهوري اسالمی را ضعيف میکند و هر حرکتی بهسوي آزادي ،بخصوص اگر در اطراف ایران باشد
به ضرر جمهوري اسالمی است ،و از نظر استراتژیک چقدر این به سود ایران است که ما یک همسایه
عادي داشته باشيم تا القاعده و بنالدن و طالبان .بعد نوبت عراق رسيد که بسيار بدتر شد اوضاع و
احساسات عمومی در این جریان روشنفکري بهقدري بر ضد آمریکا برانگيخته شد که دو امر بسيار
ساده از یادها رفت .یکی این بود که این عراق که به او حمله شده است و این رژیم صدام حسين که
سرنگونشده است ،این همان رژیمی است که از  1980تا  1988با ایران جنگيد و به ایران تجاوز کرد،
اقالً یکميليون ایرانی را یا کُشت یا زخمی کرد یا معلول کرد 6 ،استان ایران را ویران کرد که هنوز
آثار پارهاي از ویرانیها برجاست ،و صدها ميليارد دالر به ایران زیان وارد کرد ،و گاز شيميایی بر روي
ایرانیها ریخت ،و موشک به شهرهاي ایران زد ،و هنوز ما با هزارها بهاصطالح شيميایی در ایران
سروکار داریم ،کسانی که از این بمبها آسيب دیدند و زخمی شدند ،این یکگوشه رابطه ما با عراق
بود و آمریکاییها چنين رژیمی را سرنگون کردند که هر جاي دیگر دنيا این اتفاق افتاده بود
روشنفکرانش جشن گرفته بودند که باالخره یک کسی آمد و انتقام مردم را از این رژیم که چنين
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تجاوز آشکاري به ایران کرده بود گرفت .از  1988تا حاال آنقدر نگذشته است 15 ،سال چنان زمانی
نيست که ملت ما فراموش کرده باشد آن دوران جنگ را ،ولی در حسابهاي این روشنفکران
بههيچوجه وارد نيست .موضوع دومی که فراموش شد و بهحساب نيامد آینده ایران بود .آینده
ژئواستراتژیک ایران بود .عراق (بينالنهرین یا ميانرودان یا به قول یونانیها مسوپوتانيا) نباید ما
فراموش کنيم که این سرزمين از  2200سال پيش خواستگاه حمالت مکرر به خاک ایران بوده است.
یعنی اولين بار در دوره اشکانی کراسوس با لژیونهایش در عراق (ميانرودان) ظاهر شدند .و خب آن
اولين برخورد به پيروزي ایران پایان یافت و کراسوس کشته شد .از آن به بعد ما از این مرز غربی
هميشه تهدید شدهایم .یونانیها بودند نزدیک  800سال ،بعد عثمانیها بودند ،بعد باالخره خود
عراقیها بودند و آخرین جنگ را  15سال پيش تمام کردند .آمریکاییها باز بدون اینکه کمترین
توجهی به منافع ملی ما داشته باشند براي کار خودشان آمدند و این خطر را براي هميشه ،چون عراق
دیگر نخواهد شد آن کشوري که ما را تهدید بکند ،مشکل استراتژیک ایران را حل کردند .شوخی
نيست .حاال انتقام آن جنگ را گرفتن ،ما میگویيم حاال ما اهل انتقام نيستيم فراموش کنيم ،ولی این
موضوع آثار اندازه نگرفتنی دارد .به این معنا که ما الزم نيست وارد یک مسابقه تسليحاتی با عراق
بشویم .ما از دهه  50ميالدي با عراق درگير مسابقه تسليحاتی بودهایم .از وقتی در عراق در 1958
انقالب شد و متمایل به شوروي شد ،روسها شروع کردند عراق را مسلح کردن ،از بيم عراق دائماً
اسلحه خریدیم و بيشترین دليل این مسلح شدن تا دندان ایران به آخرین سالحها ،مقابله با تهدید
عراق بود .ميلياردها ميلياردها ما خرج کردیم براي این کار .و امروز آمریکاییها با این کاري که کردند
ما را از هزینههاي یک مسابقه تسليحاتی با عراق آزاد کردند .این اصالً سودمندياش اندازه گرفتنی
نيست براي ایران .با اینهمه ما با این دید غير ایرانی به چنين رویدادي میبينيم که مسئله غارت
موزههاي عراق مهم است که میگویند خود آمریکاییها کردند که این ادعا چيز غریبی است .ولی
مسئله این است که چون در فالن بيمارستان که خود عراقیها ریختند و غارت کردند و بچه عراقی
مرده است و این مهم است نه اینکه این خطر استراتژیکی که بعد از  2200سال از ایران برطرف شده.
اینجاست که من به این نتيجه میرسم که ما یک دید غير ایرانی داریم به اوضاع بينالمللی که حتی
اگر به زیان ما باشد این مهمتر است و محترم است و ما اگر یکسخنی برخالف آن بگویيم باید
شرمسار باشيم از این سخن ،با احتياط باید رفتار بکنيم ،مبادا این روشنفکران ما را تقبيح بکنند و خب
به هر حال یکزمانی میرسد که انسان میباید با واقعيتها روبرو بشود و جرأت بکند و راستش را
بگوید و آن زمان ،حاال است .منظور من از نوشتن این مقاله این بود که به این دوستان در جامعه
روشنفکري یادآور بشوم که یکچيزي هم در دنيا به نام منافع ملی هست .از مظلومان و از مترقيان ،از
اردوي سوسياليسم و مترقی مهمتر است .یعنی آنچه که تمام ملتهاي دنيا دارند هر روز میکنند ما
هم سزاوار هستيم که عمل بکنيم گاهگاهی .ما هم حق داریم که از منافع ملی خودمان دفاع بکنيم .ما
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هم حق داریم که به اوضاع جهان از دریچه منافع ملیمان نگاه بکنيم .نه اینکه کی مترقی است کی
مظلوم است .مظلوم در جهان کم نيست و ما هم موظف نيستيم از ميان همه ملتهاي دنيا که کمر به
دفاع از مظلومان ببندیم .در حالی که ملت خود ما اآلن از همه محرومتر است و ما با امکاناتی که
داریم ،واقعاً شایسته چنين وضعی نيستيم .آنوقت ما بدبختی خودمان را بگذاریم و غصه فلسطين
بخوریم ،غصه عراق بخوریم ،غصه طالبان بخوریم ،این حقيقتاً شگفتآور است.
در پاریس این روشنفکران محترم ،رفتند به سود صدام حسين تظاهرات کردند .این باورکردنی نيست
ولی درست است .فرانسويها منافع خودشان را دارند و نظرات خودشان را دارند .فرانسه از  8ميليارد
دالر قرارداد نفتی در عراق دفاع میکرد .اینها حق دارند که آمریکا را تقبيح بکنند براي اینکه
مالحظات خودشان در کار است .ولی آیا ما موظف هستيم که حرفهاي فرانسويها یا آلمانها را
تکرار بکنيم که اصالً ربطی به ما ندارد؟ خب این حرفهایی است که میبایست بهصراحت گفته
میشد.
 حسين مُهري ـ جناب آقاي همایون ،از شما بسيار بسيار سپاسگزارم.
همایون ـ درود بر شما
رادیو صداي ایران ـ حسين مُهري
 26نوامبر 2003

بیست و پنجمین سالگرد انقالب اسالمی
 حسين مُهري ـ جناب آقاي داریوش همایون درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،به مناسبت سالروز انقالب اسالمی میخواستم چند
پرسش با شما مطرح کنم .نخست اینکه ،چرا انقالب شد؟ با اینکه پرسش تکراري
است.
همایون ـ یک تعریفی دارد لنين ،میگوید که هنگامیکه مردم نمیخواهند و حکومت نمیتواند،
موقعيت انقالبی پيش میآید .بيستوپنج شش سال پيش مردم تغييراتی میخواستند که ناشی از
پيشرفتهایی بود که حکومت پادشاهی فراهم کرده بود .پيشرفتهاي خيلی سریع اقتصادي و
اجتماعی که یک طبقه متوسط بسيار بزرگ و بیسابقه در تاریخ ایران بهوجود آورد و این طبقه متوسط
خواستار مشارکت در امور عمومی بود و آزاديهاي سياسی میخواست و چهرههاي تازه در حکومت
میخواست ،سياستهاي تازه میخواست و شرکت خودش را در حکومت میخواست ،ولی حکومت
حاضر نبود و نمیتوانست به قول لنين .و در نتيجه آن موقعيت انقالبی پيدا شد .و سالها بود که این
وضع داشت شدیدتر میشد و حادتر میشد.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،از دید شما انقالب چگونه چيزي است؟ این مفهوم را
چگونه تعریف میکنيد؟ انقالب خوب است ،بد است؟
همایون ـ انقالب از پایان سده هيجدهم در فرانسه معناي ایدئولوژیک پيدا کرد .و معناي آخرالزمانی
پيدا کرد .به این صورت که تغيير حکومت ،تغيير نظام حاکم که از پيش در همهجا سابقه داشت ،به
این مفهوم تلقی شد که سرتاسر نظام اجتماعی ،عالوه بر نظام سياسی و فرهنگ باید زیرورو بشود،
جامعه باید ویران بشود و از نو مطابق یک طرح پيشاندیشه شده ساخته بشود .انقالب به این معنا و
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مفهوم یک پدیده پایان سده هيجدهمی است و مُهر خودش را بر همه انقالبات دیگر که پس از آن
آمد گذاشت .مارکس سرتاسر نظریات خودش را برگرد تجربههایی که از انقالب فرانسه اندوخته بود
بنا کرد و البته از انقالب صنعتی انگلستان و یکی از عميقترین مفسران انقالب فرانسه مارکس است.
و این الگو نمونهاي شد براي همه و در هر جا تکرار شد و یکی از پدیدههاي مصيبتبار تاریخ بشري
است .انقالب الگوي فرانسوي ،انقالب پایان قرن هيجدهمی که در قرن نوزدهم و بيستم کشيده شد
همهجا به نتایج مصيبتباري انجاميد براي اینکه یک گروه کوچک از کسانی که در صالحيتشان براي
کشورداري جاي تردید بسيار بود معتقد بود که نه تنها باید همه نيروها را در دست بگيرد ،بلکه
میگفت میباید سراسر جامعه را در هم بریزد و ساختارهاي کهن را بشکند و از ميان ببرد و بهجاي
آنها ساختارهاي تازهاي بنا بکند .کمونيستها دنبالش را گرفتند و البته اسالمیها که جانشينان
کمونيستها و فاشيستها هستند ،آنها هم دنبالش را گرفتهاند ،در ایران موفق شدند ،در جاهاي
دیگر کم یا بيش و وضعی است که میبينيم .انقالب به این معنا ،انقالب ایدئولوژیک ،انقالب
آخرالزمانی ،انقالبی که شعارش این است که براي ساختن میباید ویران کرد که بسيار سخن
بیمعنایی است ،این مسلماً یک پدیده منفی است و زیانآوري است .ولی انقالب معانی دیگر هم دارد.
انقالب به معنی دگرگونی کلی است .مثالً انقالبات اجتماعی ،انقالب صنعتی که اشاره کردم .در خود
ایران ما به دست دو پادشاه پهلوي چهار انقالب اجتماعی را تجربه کردیم که همه نتایج بسيار خوب
داشت .نخستيناش پایان دادن به فئوداليسم بود که سرتاسر تاریخ ایران را گرفته بود ،قدرت نظامی
ایالت و خانها را در هم شکست .بعد ،آزاد کردن زنان از حجاب بود که در طول تاریخ ایران که شاید
اهميتاش از هر تحول اجتماعی بيشتر است ،و نيمی از جمعيت نه تنها وارد جامعه شد که به صورتی
که دیگر نمیشود برش گرداند به خانه ،بلکه روحيه و فرهنگ و نگرش کل جامعه و مردان همه تغيير
کرد و یک گام بسيار بزرگ در جهت مدرنيته بود .سوم ،انقالب آموزشی بود ،انقالب آموزش همگانی
بود که براي نخستينبار در تاریخ ایران که در آن هنگام در آغاز سده بيستم شاید  5درصد ایرانیها
باسواد بودند براي نخستينبار آموزش را در دسترس همگان قرارداد گرچه هيچوقت نرسيدند به آن
صددرصد ولی دیگر دارد جامعه ایرانی به این حد میرسد .دستکم در سنين پایينتر و انقالب چهارم
اصالحات ارضی بود که روابط سياسی جامعه و روابط اقتصادي .به هر حال در ميان انقالبها،
انقالبهاي اجتماعی هم داریم که خيلی هم خوب است و الزم .ولی انقالبات مدل انقالب فرانسه،
روسيه ،چين و انقالب اسالمی ایران اینها همه آثار بسيار منفی داشتهاند.
 حسين مُهري ـ جناب آقاي همایون ،پرسش بعدي من این است که شما که در قدرت
بودید ،در کابينه آقاي آموزگار وزیر اطالعات به مفهوم آن زمان بودید ،و سخنگوي
دولت ،آیا پيشبينی میکردید که انقالب رخ بدهد یا براي شما حيرتآور بود که
طالیههاي آن را از دور میدیدید؟
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همایون ـ آنچه که من در بدو ورود به دولت دیدم ،این بود که یک ،مسجد خيلی دارد ساخته میشود
در ایران و دو ،دختران در دانشگاهها چادر سرشان کردند بسياريشان .و خب ،این نشانه این بود که
یک نيروي سياسی ،چون پيدا بود که این جنبه مذهبی ندارد و یک اعتراض سياسی است این کاري
که دانشجویان کردند ،و پيدا بود که جوانان ناراضی وسيله تازهاي پيدا کردهاند براي مبارزه با رژیم و
آن وسيله استفاده از مذهب بود .و اینها براي ما روشن بود .من متوجه بودم .و اشاره هم کردم در
هيئت دولت و با نگرانی پرسيدم که چه خبر است؟! بعد وقتیکه ناآرامیها شروع شد از زمستان
 ،1356بههيچوجه البته فکر نمیکردم و کس دیگري هم فکر نمیکرد که این ناآرامیها به انقالب
بيانجامد ولی به هر حال تا اندازهاي جدي بود این ناآرامیها و اینکه من پيشنهاد بکنم که ما باید
پليس ضد شورش بهوجود بياوریم و براي شروع بهتر است که واحدهاي ویژهاي از ارتش که آموزش
دارند در این زمينهها وارد هستند اینها را در اختيار پليس قرار بدهيم که اینها جلوي این شورشها را
بگيرند .تا این حد آمادگی و آگاهی بود .ولی چون چالش از سوي مذهب بود و خمينی بود و آخوندها،
من هميشه سابقه  1342در نظرم بود .در سال  1342خمينی شورشی به راه انداخت که در تهران و
بسياري شهرهاي دیگر ایران جمعيتهاي بزرگی را به دنبال خودش کشيد و من دیدم که در آن
هنگام دستگاه حکومتی استوار ایستاد و در عرض سه روز آن شورش را درهم شکست .و آن هنگامی
بود که ایران موقعيت اقتصادياش بهمراتب ضعيفتر بود از سال  1356و من فکر میکردم که ما
امکانات و وسایل کافی داریم که در صورت بودن آن اراده بهراحتی میتوانيم این ناآرامیها را تحمل
بکنيم و از سر بگذرانيم و مهار بکنيم .هيچ باور نمیکردم که کار به آن سرعت از دست برود و در
عرض شش ماه دستگاه عظيم شاهنشاهی با آن قدرت و آن ثروت و آنهمه امکانات تسليم یک عده
انقالبی و آخوند و چپگرا بشود.
از عمق عقبماندگی و در عين حال توحش نيروهاي انقالبی هم آگاه نبودم .به هر حال من خودم
روزنامه آیندگان را داشتم که روزنامه روشنفکران بود و با توده روشنفکر در تماس بود و نظر خيلی
خوشبينانهتري داشتم نسبت به روشنفکران ایرانی .و باور نمیکردم که روشنفکران ایرانی کارشان
بهجایی برسد که با شاگرد حجرههاي بازار و طالب قم نه تنها همگام بشوند بلکه رهبري آنها را
بپذیرند و سر از آنجا دربياورند که چهره یک کسی را در ماه ببينند و پشت سر آخوندها نماز بخوانند
که هيچکدامشان اصالً نماز بلند نبودند .اینها را دیگر اصالً تصورش را نمیکردم .فکر نمیکنم که
خود آنها هم تصور میکردند که کارشان به چنين جاهایی خواهد کشيد .راجع به آخوندها هم البته
پدر من و نسل پدر من آخوندها را خيلی خوب میشناختند و هشدار میدادند و در مذمت آخوندها
سخنان بسيار داشتند ولی باز هيچکس تصور نمیکرد که به چنين درجهاي این گروه بهاصطالح
روحانی سقوط بکند و چنين فجایعی مرتکب بشوند .نه ،حقيقتاً باید به پرسش شما پاسخ بدهم که
اصالً نه آگاه بودیم ،نه آمادگی داشتيم ،و حق هم با ما بود حقيقتاً .یعنی اصالً دليلی نبود که رژیم
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پادشاهی به آن سرعت سقوط بکند .و نيروهایی که ما در پيشرو داشتيم با توجه به امکاناتی که در
اختيار ما و دستگاه حکومتی بود چيز قابلی بشمار نمیآمدند .و استوارياي که در سال  1342نشان
داده شد حتی نه به همان اندازه ،یکبخشی از همان استواري کافی میبود که کشور را آرام بکند.
براي اینکه در طول  15سالی که از  1342گذشته بود بهقدري محبت حکومت و پادشاه در دلها
جاگير شده بود که همين کافی بود که مردم ببينند که اراده مقاومت هست و قضيه شوخیبردار نيست
و کار تمام میشد .ولی این حسابهایی بود که هيچکس نمیتوانست بکند.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،فکر نمیکنيد که این سخن برخی از تحليلگران درست
باشد که در حقيقت دست خارجی و عامل خارجی بود که اوضاع درونی را به هم
ریخت؟
همایون ـ من فرض را بر این میگيرم که آمریکاییها میخواستند که رژیم پادشاهی را بردارند و
انگليسها هم با آنها همراه بودند .ولی آیا الزم بود که خواست آنها توسط خود ما عملی بشود؟
چون آنها خواستند .ولی وسيله عملی براي اجراي این کار جز خود ما ،دستگاه حکومتی ،و جز مردم
ایران در اختيار نداشتند .ما یک آقاي پل بریمر آمریکایی نداشتيم که در تهران بنشيند و ایران را اداره
بکند و بهطرف انقالب ببرد .هر چه شد به دست خود ما و تصميم خود ما بود .تمام اعتصابهایی که
شد خود ما کردیم .درست است که در دو مورد آمریکاییها توصيه کردند و مداخله کردند و کسانی در
دربار ،افراد بسيار متنفذي آن نظر آمریکاییها را تأیيد کردند و شاه هم متمایل به آن نظر میبود براي
اینکه شاه از هر راهحل آميخته با قدرتی اکراه داشت و فرار میکرد و به دنبال همان سياست تسليم
بود .این درست است ولی باز هم به هر حال طوري بود که اگر شاه میگفت نه ،مثالً شریف امامی را
نمیآورد یا ازهاري را نمیآورد و بهجاي ازهاري قرار بود مثل اینکه اویسی بشود ،او را میآورد خب
وضع عوض میشد .کسانی که روي نقش خارجی در انقالب اسالمی تکيه میکنند و بيش از اندازه
تکيه میکنند در پی سپيدشویی واقعيت زشتی هستند .سرتاسر این جامعه از باال تا پایين در آن لحظه
تاریخی بدترین صفات خودش را نشان داد .آنها ضعف سياسی مهلک جامعه آن زمان ایرانی را ندیده
میگيرند و پشت توطئه خارجی پنهان میکنند و توجه نمیکنند که با متقاعد کردن مردم با این نظر
که ملت ایران دستگاه حکومتی ایران پادشاه ایران روشنفکران ایرانی از دم آلت دست خارجی شدند و
سياست خارجی را عمل کردند و اجرا کردند و چون خارجی خواست تا آخوندها بيایند روي کار .اینها
همه دستبهدست هم دادند متحد شدند در واقع ،دشمنان با هم متحد شدند براي اینکه آخوندها را
بياورند روي کار .چون دستگاه حکومتی به هر حال دشمن چپگرایان بود ولی هر دو کوشش کردند و
با هم کارکردند که با هم آخوندها را بياورند .توجه نمیکنند که نتيجه این القائات به کجا خواهد
انجاميد .فکر نمیکنند و اصالً برایشان مطرح نيست براي اینکه دنبال تبرئه خودشان هستند ،مطرح
نيست برایشان که اگر این فکر در ذهن ایرانی جايگير بشود دیگر اراده مبارزه با این رژیم در مردم
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نخواهند ماند .چنانچه بسياري از اراده مردم را این طرز تفکر ضعيف کرده است .اگر ما تصور بکنيم
که خارجی میتواند ميليونها ایرانی را به خيابان بریزد براي اینکه خمينی نامی را بياورند روي کار؛
اگر خارجی میتواند تمام دستگاه حکومتی را طوري فلج بکند که یک انگشت براي دفاع خودش و
کشورش بلند نکند؛ اگر خارجی میتواند روشنفکرترین و باسوادترین عناصر جمعيت ایران را پشت
مرتجعترین و تاریکاندیشترین الیه اجتماعی متحد بکند خب پس کاري با این خارجی نمیشود
کرد .باید نشست و صبر کرد تا خارجی خودش تصميم بگيرد که کی باید این عروسکهایی را که با
پشتيبانی ميليونها ایرانی روي کار آمدهاند بردارد .ما متأسفانه یکسخنی میگویيم و دنبالش را
نمیگيریم و توجه نداریم که نتيجه منطقیاش به کجا خواهد کشيد .نقش خارجی بود .مسلماً
خارجیها در یک دورانی رسيدند به این نتيجه که شاه راهحل مسئله نيست جزئی از مسئله است .و به
او تکليف کردند که برود .ولی او خودش از پيش میخواست برود .و بعد هم سعی کردند که به
آخوندها نزدیک بشوند و آخوندها هم جوابشان را با اشغال سفارت آمریکا دادند و حقشان را کف
دستشان گذاشتند.
 حسين مُهري ـ پس چه میفرمایيد در برابر این گفته که ،شرکتهاي نفتی دست در
دست هم به تبليغات جهانی عليه رژیم پادشاهی پرداختند بخصوص که شاه تبدیلشده
بود به سخنگوي اوپک ،پيشتاز اوپک و به نام عقاب اوپک معروف شده بود و حتی
سرمقالههاي یکی از شمارههاي روزنامه لوموند که سخت مخالف رژیم شاه بود ،این
بود :تکسوار اوپک.
همایون ـ اینها درست است .شرکتهاي نفتی دلخوشی از ایران نداشتند ولی شرکتهاي نفتی از
ليبی هم دلخوشی نداشتند براي اینکه حرکت چهار برابر کردن بهاي نفت را ليبی شروع کرد.
شرکتهاي نفتی از خيلیها دلخوشی نداشتند و ندارند .ولی آیا شرکتهاي نفتی چنين قدرتهایی
دارند که حکومتی که میخواست پنجمين قدرت غيرهستهاي جهان بشود به این سادگی بهزانو
دربياورند؟ اگر اینطور بود ،اگر شرکتهاي نفتی چنين قدرتی داشتند و ایران چنان دچار ناتوانی بود
که شرکتهاي نفتی صرفاً در ایران و فقط در ایران چنين انقالبی به راه بياندازند ،اینهمه صحبت که
میکنند که ایران داشت ژاپن دوم میشد ،چيست؟ اگر این سخنان به این ادعا همراه نمیبود که
ایران داشت ژاپن دوم میشد باز قابل قبول بود .ولی وقتی کشوري دارد ژاپن دوم میشود یکچيزي
است در حدود کره جنوبی امروز .و این کره جنوبی را مگر میشود چهار شرکت نفتی متحد بشوند و
بهزانو دربياورند؟! تمام این تحریکات کمترین اثري نمیتوانست در یک حکومت مصمم به حفظ
خودش و حفظ کشور داشته باشد .و اگر قدرتهاي خارجی و شرکتهاي نفتی موفق شدند چنان
تأثيري در ایران آن زمان ببخشند باز ما ناگزیریم برگردیم به ضعف مهلک سياسی جامعه ایرانی و
نظام حکومتی ایرانی در سال .1357
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 حسين مُهري ـ آقاي داریوش همایون ،بفرمائيد که با نگاهی به  25سال گذشته این
انقالب به ایران چه داد و از ایران چه گرفت و چه تأثيرهایی در اندیشه و رفتار جامعه
ایرانی بهوجود آورد؟

همایون ـ در شمردن آنچه انقالب اسالمی از ایران گرفت سررشته کار از دست انسان خارج میشود.
انقالب اسالمی دو نسل ایرانيان را از بين برد و بیاثر کرد .زندگیهاشان را آتش زد .و کشور ما را
دستکم پنجاه سالی در این  25سال عقب برد .و جبران آثار این  25سال شاید  50سال طول بکشد .و
زیرساخت این کشور و شالوده اجتماعی و سطح اخالق خانواده ایرانی را هر چه توانست از بين برد.
انقالبات گرایشی به این دارند که نه تنها فرزندانشان را بخورند ـ مشهور است میگویند انقالب
فرزندانش را میخورد .این از انقالب فرانسه آمد .یک ویژگی که انقالب فرانسه داشت این بود که
فرزندانش را خورد و این ماند در انقالب دیگر هم ـ در انقالب اسالمی آخوندها کمتر تلفات دادند؛
کمتر همدیگر را خوردند ولی هر چه توانستند از بقيه خوردند .ولی انقالب گرایش دیگري هم دارد.
انقالب پدرانش را هم میخورد .و آنچه که ما در ایران شاهدش بودیم در این  25سال این بوده است
که از پدر اصلی انقالب گرفته که خمينی باشد تا اندیشههایش و مکتبی که بنيان گذاشت و
جهانبينیاش را که در ایران حاال میخواهند تحميل بکنند که قبالً با آغوش باز استقبال شد از طرف
مردم ،اینها همه تلفات انقالب هستند .درست است که انقالب دو نسل از ایرانيان را از بين برد و
درست است که زیرساخت کشور را از بين برد و شالوده اجتماعی را از هم گسيخت ولی در عين حال
آنچه را که بر او ایستاده بود و پيام اصلی خودش و حتی تسلطی که مذهب در ذهن ایرانی داشت
اینها را همه از بين برد و بهشدت متزلزل کرد .انقالب اسالمی از این بابت یک انقالب واقعی است.
یعنی سراپا این جامعه را دگرگون کرده است .پيش از انقالب اسالمی ما یک جامعه پویایی بودیم ولی
بهشدت آماده تسليم شدن به ایدئولوژي مذهبی ولی بعد از  25سال ما از یک جهاتی البته جامعه
پویایی نيستيم .ولی از جهت جوششی که در فکر ایرانی امروزي پيداشده است یکی از سرزندهترین
ملتهاي همه آن منطقه جغرافيایی بشمار میآئيم .انقالب جامعه ایرانی را به راه سکوالریزم
(عرفیگرائی) انداخت .براي نخستين بار در تاریخ ایران توده مردم و بهویژه روشنفکران در
پيشاپيششان پرچمدار عرفیگرایی شدهاند .قبالً آنچه در این زمينه کوشش شد از باال و از ناحيه
حکومت بود ولی در انقالب اسالمی میبينيم که نقشها عوضشدهاند .آن باال در تحميل جهانبينی
مذهبی است و میکوشد و در پایين مردم خودشان را آزاد کردهاند و عرفیگرا شدهاند .ایران امروز در
ميان همه کشورهایی که به نام کشورهاي اسالمی معروف هستند بيش از همه ـ و این موقعيت
بهکلی یکتایی است حتی از کشور ترکيه رسماً عرفیگرا ـ پيشتر است .پيش از همه و بيش از همه
رابطه خودش را با مذهب و سياست و حکومت بریده است .ما در جامعه ایرانی بر اثر این انقالب دیگر
هيچ بتی و هيچ تقدسی باقی نگذاشتهایم .این بسيار بسيار تحول مهمی است .و حتی میتوانم بگویم
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که میارزد به آن  4ـ  5ميليون معتاد یا بهکلی مأیوس و کنار کشيده از اجتماع که به درد هيچ کار
دیگر نمیخورند .این درجه بيداري و آگاهی ،اینکه ما دیگر هيچچيز را فراتر از گفتگو ،بحث و
استدالل نمیدانيم و هر بُتی را شکستهایم و هر تقدسی را زیر پا گذاشتهایم این مقدمه بزرگی آینده
جامعه ایرانی است .آسيبهایی را که آخوندها به ایران زدهاند با اینکه از حد تصور خارج است ،ولی
همه ترميم خواهد شد .براي اینکه انرژياي که حبس شده است زیر سنگينی این رژیم واپسمانده،
پس از برداشته شدن حکومت اسالمی مثل فنري که سنگی از رویش بردارند خواهد جهيد و شروع به
ساختن و بازسازي این جامعه خواهد کرد و ایران را بهشتاب ،خيلی بيش از گذشته ،خواهد برد در
مسير پيشرفتهترین کشورهاي جهان.
آنچه که مرا خوشحال میکند و اميدوار میکند این جوشش و پویاییاي است که در نسل جوان ایران
است در جنبش دانشجویی ایران است که باز بیمانند است در ميان تمام کشورهاي آن منطقه .و
اینها بسياریش مربوط میشود به تأثيري که انقالب اسالمی در اجتماع ایرانی بخشيده است .بدون
این انقالب ،بدون روبرو شدن با واقعيت آنچه که براي بسياري از ما آن چيزهایی که براي ما مقدس
بود و مقدسات خودش را داشت برسيم و این بالهاي پرواز را بهوجود بياوریم .خوشبختانه در هم
شکستن ميت حکومت اسالمی و حکومت والیتفقيه و آخوند همزمان شد با در هم شکستن ميت
کمونيسم و دیکتاتوري پرولتاریا و جامعه بیطبقه که معادلش را رئيسجمهوري نخستين جمهوري
اسالمی که حقيقتاً آیتی است ،جامعه توحيدي وضع کرد ،اینها همه ،در هم شکستن اینها همزمان
کموبيش با یکفاصله هفت هشت دهساله کمک بيشتري کرد به باز شدن ذهنها .چپ ایران عقده
بزرگ جامعه ما بوده است در  50ـ  60سال گذشته .و آنچه که در اروپاي شرقی و شوروي روي داد
این عقده را هم از دل جامعه ایرانی گشود .ما مشکل مهلک چپ وابسته به شوروي به آلبانی و چين
و ...خوشبختانه دیگر نداریم .چپ ایران وارد جریان اصلی سياست ایران شده است و یک نيروي
سازندهاي میتواند باشد .در گذشته ما هميشه با چپ مشکل ملی و وجودي داشتيم .چپ براي از ميان
بردن موجودیت ملی ما کمربسته بود به یاري کشورهاي خارجی .اینها همه حل شد در این  25سال.
و تحوالت بسيار مثبت و بزرگی است که با همه تلخکامی ما از پيامدهاي مصيبتبار جمهوري
اسالمی و حکومت اسالمی ما را به آینده اميدوار میکند .در پایان بيست و پنجمين سال انقالب
اسالمی و حکومتی که از آن برخاست ،وقتیکه انسان به تصویر گذشته و دورنماي آینده ایران نگاه
میکند یکبار دیگر به تابآوري و طاقت آوردن و توانایی بازسازي ملت ایران انسان را بيشتر متقاعد
میکند .این روزها من بسيار به یاد دویست سال اول و حمله اول اعراب به ایران هستم ـ چون این
حمله دوم بود حقيقتاً ـ و آن دویست سال اول حکومت اعراب به ایران که هر کسی ،هر ناظري در آن
زمان ،ناگزیر کار ایران را پایانیافته میدانست در آن دویست سال ما دیدیم که بهجاي اینکه دو قرن
سکوت باشد با همه احترامی که بر آن کتاب قائل هستم ،ولی دو قرن جوشش بود .دو قرن آمادگی
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براي جهش بود .و این جهش را ما از قرن سوم هجري دیدیم و چه سيصدي سالی بعدش آمد ،که
یکی از دورانهاي زرین تاریخ ایران است .و این اتفاق اآلن هم در ایران دارد میافتد .درست زیر
سنگينی این حکومت ما جوانههاي نوآوري ،آزاداندیشی ،و رسيدن به جهان امروز مدرنيته به معنی
واقعی را میبينيم .در گذشته مبارزه ما براي مدرنيته ،براي تجدد نيمهکاره بود .نيمه مردم یا درش
غایب بود یا مخالف بود یا بیتفاوت بود و غيرفعال .این نيمه بسيار بزرگتر پيوسته است به این پيکار.
بهعنوان کسی که یکی از افراد این نسل چهارم است من سخنم را میتوانم [با استناد به سخن او] به
این صورت تمام بکنم که؛ ما نسل چهارم پس از انقالب مشروطه ،نسل چهارم پيکار در راه تجدد
ایران ،در این سالهاي پایانی شاهد پيروزي آرمانهایمان هستيم .ما باالخره پيروز شدیم .بهرغم
جمهوري اسالمی ،بهرغم انقالب اسالمی و قسمتی به کمک انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی.
 حسين مُهري ـ جناب آقاي همایون ،پرسش آخر من این است که از دیدگاه شما این
رژیم در چه شرایطی خواهد رفت ،سناریوي رهایی چگونه است؟ من درجایی خواندم
که رژیمها در شرایطی میروند که اعتمادبهنفس خودشان را از دست بدهند و متقابالً
مردم به خودباوري برسند.
همایون ـ دشوار است سناریوي سرنگونی و کنار رفتن این رژیم را پيشبينی کردن .ولی آن اصل
درست است .هنگامیکه مردم به خودشان باور کنند و از این تئوريهاي بيهوده و ویرانگر توطئه
دستبردارند و اراده خودشان را در امور خودشان از همهچيز مهمتر بدانند رژیم اسالمی دچار
بزرگترین خطر خواهد شد .ولی دورنماي سرنگونی این رژیم به هر حال در برابر است .در پایان این
تونل ،به قول فرنگیها ،روشنایی را میشود دید .چرا که مردم نمیخواهند و حکومت نمیتواند با آن
تعریف لنينی و نيروهاي قابل مالحظهاي در بيرون ایران ،آنها هم این حکومت را نمیخواهند .و
آنها میتوانند به مردم ایران کمک بکنند و آنها را پشتيبانی بکنند .و پارهاي از آنها حاضرند این
کار را بکنند .و اگر مردم کمترین نشانهاي از مقاومت نشان دهند ،چنانچه در جنبش دانشجویی نشان
داده شد ،بالفاصله ما انعکاسش را در جهان دیدیم و بسيجی که همهجا در پشتيبانی از این جنبش شد
در سطح رسمی و در سطح افکار عمومی این همه ما را اميدوار میکند که اگر باز این حرکت سر
بگيرد و مردم نشانههاي مقاومت ،ایستادگی ،مخالفت جدي با این رژیم را ابراز بکنند پشتيبانی جهانی
هم دنبالشان خواهد آمد .با همه سخنانی که میگویند و درست هم میگویند در باب سودجویی
اروپائيان به هر حال افکار عمومی اروپائيان هم بهشدت مخالف جمهوري اسالمی است و اصالً روند
جهانی بهسوي عادي کردن وضع خاورميانه است ،دنياي اسالمی است ،و پيشبرد دموکراسی است در
این منطقه و ایران کشور کليدي است .ایران بسيار بيش از عراق میتواند تأثير بکند و البته افغانستان
در عوض کردن وضع این منطقه .و اینها عواملی است که به سود مبارزه مردم ایران کار میکند و به
زیان جمهوري اسالمی .بر خالف سال  1357افکار عمومی جهان ،سياستهاي جهانی اساساً مخالف
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جمهوري اسالمی هستند .در آن هنگام بودند کسانی که میخواستند پادشاه ایران را قلقلکی بدهند
ولی هيچکس در پی این نبود که وضع ایران و وضع خاورميانه را به این شدت به هم بزند .امروز
میخواهند که وضع ایران و خاورميانه اسالمی را تغيير بدهند .به سود امنيت جهانی است .این است
که ما باید این عوامل را در نظر بگيریم و مجموع اینها بهاضافه عامل اصلی نارضایی مردم و خشم
مردم و سرریز شدن تحمل مردم ،اینها دورنماي سقوط جمهوري اسالمی را نزدیکتر میکنند.
 حسين مُهري ـ جناب آقاي همایون ،بسيار از شما سپاسگزاري میکنم.
همایون ـ درود بر شما
رادیو صداي ایران ـ حسين مُهري
فوریه 2004

انقالبی که اسالمی بود
 رادیو اسلو ـ جناب آقاي داریوش همایون درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون 25 ،سال از سقوط رژیم پهلوي و استقرار جمهوري اسالمی
در ایران میگذرد و کماکان اختالف بسياري بر سر این موضوع وجود دارد .پارهاي این
انقالب را شکستخورده و بهوجود آمده توسط روحانيون میدانند و بسياري دیگر،
عمدتاً نيروهاي طرفدار سلطنت ،آن را توطئهاي توسط دولتهاي بيگانه عليه یک
کشور پيشرفته بهمنظور جلوگيري از پيشرفت در آن کشور میدانند .مایل هستيم
نخست دیدگاه شما را در این زمينه بدانيم که اصوالً شما انقالب بهمن را بهعنوان یک
انقالب میدانيد یا یک شورشی که توسط دولتهاي بيگانه سازماندهی و طراحی
شد؟
همایون ـ این انقالب اوالً به نام انقالب بهمن نبود ،انقالب اسالمی بود .اینکه در چه ماه اتفاق افتاد
اهميت نداشت .اینکه رهبرياش از که و با کدام گروه بود و به نام چه بود و نتيجهاش چه شد ،بسيار
مهمتر از ماهی است که انقالب درش اتفاق افتاد .انقالبی بود اسالمی که از اوایل شهریور  1357که
عيد فطر بود و اولين تظاهرات بزرگ سياسی در تهران بر ضد حکومت سازمان داده شد روحانيون
بهاصطالح ،در صف جلو بودند و همه تظاهرکنندگان که گلهاي سرسبد جامعه بودند و کارگران و
دهقانان و زحمتکشان پشت سر روحانيون نماز خواندند در قيطریه و شعارها هم حکومت اسالمی بود.
از همان اول ،این انقالب براي حکومت اسالمی پیریزي شد و شد جمهوري اسالمی و تمام
تظاهرات به رهبري مذهبيان بود و شعارهاي مذهبی بود و رهبر بيرون آمدهاش هم از همان آغاز
روحاهلل خمينی بود .یک نفر رهبري او را چالش نکرد تا پایان هم رهبر انقالب بود وقتیکه از جهان
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رفت و تا وقتیکه به نيروهاي انقالبی دیگر حمله نکرد و آنها را از ميان برنداشت ،آنها همه پایدار
بودند به او و انقالب اسالمی .در نتيجه این انقالب ،انقالب اسالمی بود .در اینکه انقالب است تردید
نيست براي اینکه انقالب نه شاخ و دم دارد و نه چيزهاي دیگر .یک رویدادي به آن اهميت ،که
عکسهاي و فيلمهایش هست ،و افرادي که هنوز زنده هستند درش شرکت کردند ،تمام خيابانها،
خيابان شاهرضا که در طول ناآرامیها تمامش پوشيده بود از جمعيت ،این دیگر چيست بهجز انقالب؟
انقالبی که میآید و تمام ساختار یک رژیم قدیمی را از بين میبرد و همه دستگاه حکومتی را نابود
میکند و چيز دیگري جایش میگذارد؛ سياستهاي کشور را زیرورو میکند؛ و اصالً کاراکتر کشور را
سعی میکند عوض بکند و موفق هم میشود ،مسلماً انقالب است .این موضوع که کسانی هستند در
ميان طرفداران پادشاهی دوست ندارند کلمه انقالب را و کلمه شورش بکار میبرند ،از اینجا ناشی
میشود که انقالب در فرهنگ سياسی ایران یک واژه مقدسی است .در حالی که انقالب بههيچوجه
تقدسی ندارد .انقالب میتواند بسيار بسيار بد باشد؛ بيشتر انقالبها بسيار بد بودهاند و تجربههاي
خيلی سنگينی ملتهایشان در این کشورها داشتهاند .این نخستين قدم ماست براي روبرو شدن با
واقعيت خودمان ،و با واقعيت تاریخمان و درس گرفتن از آن .پشت مسائل پنهان شدن ،پشت یک
عبارت و واژه ،ندیده گرفتن آنچه که حقيقتاً رويداده است سبب شده که ملت ما با اینکه  3هزاره از
عمرش میگذرد ،حافظه تاریخی بسيار ضعيفی دارد؛ بایگانی تاریخی بسيار ناچيزي دارد ،این است که
مجبوریم تجربههاي بد را پشت سرهم تکرار بکنيم براي اینکه هرگز حاضر نيستيم با چهره واقعی
خودمان در آینه روبرو بشویم.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون ،اجازه بدهيد این پرسش را با شما در ميان بگذارم .شما
اشاره کردید به نقطه آغازین انقالب ،شهریور  ،57و رهبري روحانيت و بنابراین به این
نتيجه رسيدید که این انقالب ،انقالبی اسالمی بود در حالی که ما شاهد  25سال
مبارزات ضد استبدادي از کودتاي  28مرداد  32تا بهمن  57هستيم و باید ریشههاي
آن انقالب را در واقع در آنجا جستجو کرد و از این هم که بگذریم در واقع آغاز حرکت
مذهبی را بسياري به ديماه سال  1356و مقاله معروفی که در روزنامه اطالعات
نوشته شد نسبت میدهند و از آن بهعنوان یک حرکت مشکوک نام میبرند.
همایون ـ شما اگر بخواهيد ریشههاي انقالب را جستجو بکنيد ،انقالبی که در روزهاي تاسوعا و
عاشوراي سال  1357به اوجش رسيد ،آنوقتی بود که رژیم پادشاهی از بين رفت که یکميليون تنها
در تهران تظاهرات کردند ،باید برسيم به کربال .مبارزه ضد استعماري را که شما اشاره فرمودید ،اینها
هيچ ربطی به انقالب ندارد .مبارزه صورتهاي گوناگون به خودش میگيرد براي اینکه مبارزه ممکن
است بسيار خوب باشد ،ممکن است دموکراسی بشود ،ممکن است پيشرفت بشود ،نه اینکه ارتجاع
باشد ،نه اینکه  3ميليون ایرانی را از ایران خارج بکنند و مجبور به گریز بکنند ،این انقالب که ربطی
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به مبارزه ضد استعماري ندارد .شما میتوانيد مبارزه ضد استعماري و ضد استبدادي را ادامه بدهيد و به
دموکراسی برسيد .اگر نتيجه انقالب این میشود پس کاراکتر انقالب چيز دیگري بوده است .رهبري
انقالب دنبال انتقام گرفتن از  28مرداد نبوده .اتفاقاً خمينی بههيچوجه مخالف  28مرداد نبود .چنانکه
کاشانی نبود.
اما راجع به آن مقاله و حرکت مشکوک اگر یک مقالهاي در پاسخ حمالتی که خمينی بهطور وسيع به
شاه میکرد نوشتهشده و گفتهشده که خمينی مرتجع است ،یا مرتجع بود ،و گفتهشده که با کشورهاي
خارجی در ارتباط بوده که حاال همه میگویند ،اگر به خاطر این مقاله ،شش نفر در قم کشته میشوند،
هر روز در دنيا تظاهرات میشود دیدهاید که  6ـ  7نفر در آن کشته بشوند! باز انقالب نمیشود!
انقالب هزار عوامل دارد .عرض کردم ،انقالبی مثل انقالب اسالمی که حاال چندي است مُد شده
است و برخی میگویند انقالب بهمن! هيچگاه نگفتهاند انقالب بهمن .هميشه گفتهشده انقالب
اسالمی .فقط آنهایی که در آن شرکت کردند و میخواهند اسالمی را فراموش کنند ،اسم بهمن را
روي آن گذاشتهاند! عرض کردم ،باید ما با واقعيات روبرو بشویم .تاریخ از روي ما رد میشود ولی ما
همان اشخاص ناآگاه و بیگناهی هستيم که دوباره قربانی یک حادثه تاریخی دیگري میشویم.
 رادیو اسلو ـ جناب همایون ،ما در همينجا باقی بمانيم و به بينيم چرا گرایش اسالمی
در واقع توانسته مُهر خودش را بر انقالب بزند و به قول شما به انقالب اسالمی تبدیل
بکند؟ پرسش اینجاست که بسياري معتقدند از آنجایی که رژیم پهلوي راه را بر
هرگونه مبارزه قانونی و مسالمتآميز بسته بود؛ راه براي سازماندهی گروههاي متعدد
فکري و اجتماعی بستهشده بود؛ هيچ تشکلی مستقل از دولت تحمل نمیشد؛ بنابراین
تنها گروهی که قادر به سازماندهی خودش بود و یک شبکه سازمانیافته وسيعی
داشت روحانيت بود و بنابراین روحانيت توانست از نارضایتیهاي عمومی و در عين
حال تعلقات سنتی و مذهبی که در ميان بخش قابل مالحظهاي از جامعه وجود داشت،
استفاده بکند و بدین ترتيب رهبري خودش را بر انقالب یا حرکت انقالبی تحميل
بکند.
همایون ـ بله ،کامالً اینها درست است .ولی موضوع این است که کسانی که تا این درجه مذهبی
نبودند؛ کسانی که عقاید مذهبی را قبول نداشتند؛ کسانی که بالفاصله پس از انقالب دیدند که چه
اشتباهی کردهاند ،اینها چرا میباید از تنها راه ممکن براي سرنگونی رژیمی که آماده مصالحه،
سازش ،تسليم حتی بود ،چه نياز میدیدند که بروند زیر رهبري او؟!
 رادیو اسلو ـ در چه مقطعی؟
همایون ـ در مقطع همين شش ماه ،روز  28مرداد  1357شاه سخنرانی کرد و اعالم کرد که انتخابات
آینده ،انتخابات آزاد چندحزبی خواهد بود .همان  28مرداد .آقاي فریدون هویدا نوشته است ـ که هيچ
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دلخوشی هم از شاه ندارد براي اینکه برادرش را انداختند در زندان و بعد هم کشته شد ـ میگوید من
با سازمان ملل متحد مشغول صحبت بودم براي ترتيب نظارت بر انتخابات .شاه در تمام این شش ماه
آماده مصالحه بود؛ به اینوآن متوصل میشود ،به جبهه ملی متوصل میشود ،به هر کسی که بيایند و
مسئله را سروصورت بدهند .روز  15آبان  1357آمد در تلویزیون گفت مردم من پيام انقالب شما را
شنيدهام اجازه بدهيد با فساد مبارزه میکنم و حکومتنظاميان هم که روي کارآمد بهجاي اینکه
مخالفان رژیم پادشاهی را بگيرد موافقانش را گرفت و شروع کرد به امتياز دادن .این است که تمام
این شش ماه شاه آماده امتياز دادن بود ،آماده تسليم بود ،دیدید که آخر هم خودش مقاومت نکرد ولی
آقایان انقالبی حتی حاضر نبودند یکقدم از آخرین درخواستهایشان که رفتن پادشاه باشد پایين
بيایند.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون بسياري این را دیرهنگام میدانند.
همایون ـ معنی ندارد ،شش ماه دیرهنگام نيست!
 رادیو اسلو ـ اجازه بدهيد من دیرهنگام را برایتان توضيح بدهم .بههرروي بسياري
معتقد هستند .اوالً معتقد هستم که بسياري از مردم به حرفهاي شاه باور نداشتند و
ثانياً گروههاي دیگر در واقع نقشی مهم در حرکتهاي انقالبی نداشتند ،یعنی رهبري
در دست روحانيت قرار داشت ،و نيروهایی مانند جبهه ملی و چپها اصوالً قادر نبودند
یک تأثير جدي بر روند حرکت بگذارند تا بتواند با شاه حتی اگر بخواهند هم به
سازشی برسند.
همایون ـ اگر قادر نبودند تقصير خودشان است براي اینکه ميدان برایشان آمادهشده بود .شاه وقتی
میگوید انتخابات آینده چندحزبی خواهد بود ،یعنی حرکتتان را شروع بکنيد .این حرف که اعتماد
ندارند ،چطور به خمينی که فقط  15سال ،یعنی  15سال زمانی نيست که انسان از خاطر ببرد15 ،
سال پيش ،به روي بیحجابها اسيد پاشيدند ،کتابخانه عمومی را در سنگلج آتش زدند ،چطور آن
حرفهاي خمينی را باور کردند که در پاریس نشسته بود و میگفت آزادي باید در چهارچوب اسالم
باشد زنها مساوياند ولی در چهارچوب اسالم ،آنها را باور کردند ولی وقتی شاه میآید با آن حال
شکسته ،هر کس تصویر شاه را در آن روز در تلویزیون دید متوجه شد که این مرد کارش تمام است،
آن را باور نمیکنند؟! نه ،موضوع این است که انسان چيزي را که بخواهد باور میکند .شما از چند نفر
اشخاص بنام شنيدید ،یک نمونهاش را آقاي شاهرخ مسکوب در مصاحبهاي که کرده است و چاپ هم
شده است ،کتابی است به نام زبان ،ملت ،تاریخ ،میپرسند آیا شما این کتاب والیتفقيه آقاي خمينی
را خواندید؟ میگوید بله خواندم .گفتند چطور به آن معتقد شدید؟ میگوید خب ،این مرد یکحرفی
زده! این را براي مذهبیها زده .از چند نفر شنيدید که این کتابها را خواندند و باور نکردند؟! این افراد
ملی مذهبی و جبهه ملی و چپ و مذهبی که اطراف خمينی بودند در پاریس و حرفهاي او را عوضی
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ترجمه میکردند ،براي اینکه جهانيان را گمراه بکنند ،اینها چطور رفتند زیر چتر خمينی که اآلن
یکییکی آنها را بيرون کرده؟!
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون سياست دوگانهاي که آن زمان رژیم پهلوي پيش میبرد
بيشتر به این ناباوري دامن میزد .یعنی از سویی متوصل شدن به حکومتنظامی و
قدرت ارتشيان و در واقع سمبل سرکوب ،و از طرف دیگر سوگند به اینکه پيام انقالب
شما را شنيدم .این سياست دوگانه را شما چگونه توجيه میکنيد؟
همایون ـ مسلم است این ضعف درش بود ،این ندانمکاري بود ،در لحظه آخر هم نمیدانست چکار
بکند ،ولی انسان مسئول ،گروههاي مسئول و آگاه ،اینها میتوانند مسائل را تحليل بکنند قدرت
خودشان را ،قدرت او را ،وضعيت مملکت را و تصميم درست بگيرند .من انتظار ندارم که تمام شرایط
براي انقالبيان محترم فراهم بود ،آنها فرش قرمز میانداختند و آنها میآمدند مینشستند در کاخ
نياوران! نه موقعيت خيلی مشکلی بود .ولی جوهر و گوهر انسان و تواناییهاي انسان در چنين
موقعيتهایی ظاهر میشود .در گزینشهایی که میکند .وقتی نيروهاي انقالبی از همان روز اول
گزینششان را معلوم میکنند ما همه طرفدار تویيم خمينی ،ما همه سرباز توئيم خمينی ،خمينی عزیزم
بگو تا خون بریزم ….
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون ،زمانی که شاه دریاي ميليونی را در خيابانها دید در اوج
ضعف و درماندگی در واقع به این حرکت روي آورد و معتقد بودند بهمحض اینکه شاه
بتواند دوباره خود را بازسازي بکند باز هم سرکوب را تجدید سازمان میکند .براي
نمونه میخواهم به دفاعيات مهندس بازرگان اشاره بکنم که چندین سال قبل به رژیم
شاه هشدار داده بود که ما آخرین گروهی هستيم که با زبان قانون با شما سخن
میگویيم .به هر روي این پرسش پيش میآید که چرا پيش از این رژیم و کارگزاران
پهلوي به فکر رفرم نيفتاده بودند پيش از اینکه دریاي ميليونی را در خيابانها ببينند؟
همایون ـ از  1355فضاي باز سياسی شروع شد .شما باید در نظر بگيرید که یک نظام بسته را
بخواهند باز کنند یکباره امکان ندارد .بهتدریج باید این کار را بکنند.
 رادیو اسلو ـ علت بسته چه بود؟
همایون ـ حاال باز من برمیگردم به تاریخ میگویم ،وقتی محمدرضاشاه روي کار آمد که نيروهاي
شوروي و انگليس به ایران حمله کرده بودند؛ در  1946نيروهاي شوروي نخواستند ایران را ترک
بکنند با اینکه تعهد کرده بودند میخواستند تکههایی را از ایران جدا بکنند .حزب توده بسيار نيرومند
بود و در صدد بود که حتماً ایران را تبدیل به ایرانستان بکند .یک شرایط بسيار ناجور و ناگواري بود.
در جریان نفت دکتر مصدق لجاجت کرد و مسئله را به صورتی نتوانست اداره کند که بتواند به امور
داخلی بپردازد همه نيروي خود را با مبارزه با شاه و قدرت خارجی گذراند ،ناگزیر هم به مداخله خارجی
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انجاميد .تمام اینها جزء سياست ایران بود .ولی در  1357شاه به پایان کارش رسيده بود .هيچکسی
که بخواهد دروغ بگوید با آن حال نزار نمیآید پاي تلویزیون این حرفها را بزند و آن حکومتنظامی
و سرکوباش هم متوجه طرفداران و مدافعان رژیم است نه مخالفان .و دولت نظامی نمیآید از مردم
استدعا کند و از خداوند بخشنده مهربان صحبت بکند .اینها را باید یک نيروي انقالبی آگاه و مسئول
در نظر میگرفتند و بهجاي اینکه دربست زیر عباي خمينی بروند شرایط خودشان را تأمين میکردند.
حتی در همان اواخر پایيز  1357اگر چپها و جبهه ملیها که طرفدارانشان هم بسيار زیاد شده بود،
اگر اینها مینشستند شرایط خودشان را به خمينی میگفتند و آنجور از خود بيخود از او پشتيبانی
نمیکردند خمينی نمیتوانست بعداً این رفتارها را بکند .این تقصير همه ماها بود.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون یک شنوندهاي با ما تماس گرفتند و این پرسش را مطرح
کردند که امروز طرفداران سلطنت بر مقوله رفراندوم خيلی تأکيد میکنند .آیا در سال
 57این امکان براي رژیم پهلوي بود که اساس نظام سلطنت و یا جمهوري را به
رفراندوم بگذارد؟ اگر مردم جمهوري میخواستند آیا شاه یا کارگزاران سلطنت به یک
چنين مقولهاي تن درمیدادند؟
همایون ـ در سال  1357چيزي باقی نمانده بود که بشود رفراندوم سازمان داد .در یک موقعيت
انقالبی بودیم ما .ولی نه ،مسلماً شاه نمیخواست پادشاهی تمام بشود .شاه میخواست پادشاهی
مشروطه به پسرش منتقل بشود .حاال ما میدانيم که شاه داشت میمُرد .اگر انقالبيان این مسئله را
حس کرده بودند اصالً مسئله حلشده بود براي آنها .این است که شاه حقيقتاً میخواست بهتدریج باز
بکند فضاي سياسی را .میگویم از سال  1355شروع کرد به باز کردن فضاي سياسی .شما توجه
بکنيد که در همان سال  1355دو بار نامههایی نوشتند به شاه که منتشر شد .یکی را به هویدا نوشتند
و منتشر شد و حمالت سخت به شاه و هویدا و هيچکدامشان را هم نگرفتند .شروع کرده بود به باز
شدن .روزنامهها داشتند دیگر مینوشتند .از دولت انتقاد میکردند ولی از شاه انتقاد نمیکردند .باید ما
این فرایند را ادامه میدادیم.
 رادیو اسلو ـ البته بسياري تحت تأثير سياستها و اعمال فشار دولت آمریکا و جيمی
کارتر بودند.
همایون ـ بله ،بسيار بسيار .شاه هم براي اینکه مینشست حساب میکرد .هر کس میتوانست بنشيند
حساب کند .به هر حال شرایط عوضشده بود ،دنيا تغيير کرده بود ،حقوق بشر یک مسئله عمومی
شده بود .همان وقت بود که نمایندگان صليب سرخ میآمدند و از اوین بازدید میکردند و فيلم تهيه
میکردند .به هر حال یک چيزهایی داشت باز میشد .خب این کار را میبایست ادامه میدادیم .شما
نگاه کنيد ،بعد از انقالب اسالمی ایران ،همهجا این نظامهاي بسته بهتدریج شروع کردند به باز کردن.
چين را نگاه بکنيد ،چين از  1975دارد یواشیواش باز میکند .جوامع بسته همين است .ایران تمام
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تاریخش که دموکراسی نبوده است .مخالفان رژیم پادشاهی هم که دموکرات نبودند .یک چپ توتاليتر
که آنهم بدتر از توتاليتر مذهبی بود .یا ليبرالهاي رادیکال بودند که قهرمانشان هم آقاي ابراهيم
یزدي است! شما ببينيد حاال این آقاي ابراهيم یزدي از تشخيص استصوابی شوراي نگهبان انتقاد
میکند .یعنی در موقعی که مدنی کاندیداي ریاست جمهوري شده بود رفت به شوراي نگهبانچیها
گفت که صالحيت او را رد کردند .اینها هيچکدامشان دموکرات نبودند که.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون ،یک نکتهاي که در این ميان بسيار مهم است ،بسياري از
صاحبنظران معتقدند که یک نوعی سازش ميان سران ارتش شاهنشاهی و دولت
بختيار و روحانيت ،و در واقع با حمایت بينالمللی در ماههاي پایانی سلطنت پهلوي
روي داد و براي مثال ،حتی سخنان بسياري از سوي ارتشبد قرهباغی میتوانيم اشاره
بکنيم که در آخرین روزها ،حتی آخرین ساعات گفتگوهاي فشردهاي ميان اینان و
دولت بختيار و مهندس بازرگان وجود داشت .آیا شما وقوع سازشی را در ماهها و
هفتههاي پایانی سلطنت پهلوي تأیيد میکنيد؟
همایون ـ با بختيار بههيچوجه .ارتش بهقدري از بختيار مأیوس شد ،ــ چون بختيار هم دقيقاً
نمیدانست چکار بکند ــ وقتی از او مأیوس شد مستقيماً به فکر افتاد .یعنی سرانش امثال قرهباغی و
سپهبد مقدم ساواک ،فردوست رفتند با آخوندها ،توسط همين ملی ـ مذهبیها بازرگان و امثال آنها و
جبهه ملیها ،تماس گرفتند و آن سازش را آنها با هم کردند و ارتش بیطرفیاش را اعالم کرد ولی
بختيار در این موضوع هيچ نقشی نداشت .آمریکائیها تا آخر میخواستند که ارتش را حفظ بکنند با
اینکه فکر میکردند تمام ایران بستگی دارد به حفظ قدرت و وحدت ارتش و در فکر کودتا بودند تا
لحظه آخر .تا همان روز  22بهمن تلگراف از واشنگتن میرسد که حاال ارتش کی میتواند کودتا
بکند؟ هایزر آمده بود که ترتيب کودتا را بدهد در صورتی که آخوندها به قدرت میرسيدند .اینجور
هم نيست که دولت کارتر صد در صد طرفدار آمدن آخوندها بود .البته آخوندها تماسشان را شروع
کرده بودند و از شاه هم دیگر مأیوس شده بودند .حتی قرار بود که یک نفتکش بزرگ آمریکایی نفت
و بنزین براي ارتش بياورد که بتواند کودتا بکند .ولی نه ،بختيار بههيچوجه در این جریانها نقشی
نداشت.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون اجازه بدهيد ما به یک شنونده پاسخ بدهيم.
***
 شنونده :یک مسئلهاي که آقاي همایون با یک حالت بغض نسبت به نيروهاي سکوالر
ایران که در بدو انقالب و تحت شرایطی که آقاي خمينی ،که حتی خود ایشان هم
میدانند ،و خطمشی خودش را به انقالب تحميل کرده بود و رهبر بالمنازع انقالب
بود ،ایشان نسبت به نيروهاي سکوالر با بغض و کينه صحبت میکنند .ایشان فراموش
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کردهاند که در تمام دوران پس از کودتاي  1332حکومت شاه تمام تمرکزش را در
سرکوب نيروهاي ملی گذاشته بود و همزمان دست نيروهاي مذهبی را در سراسر ایران
بازکرده بود که شبکههایی از مسجدها و حسينيههاي خودشان را بهعنوان …
***
رادیو اسلو ـ به هر روي چيزي که من ،تاکنون فهميدم از قضيه این بود که در واقع
این شنونده عزیز سرکوب نيروهاي ملی و سکوالر توسط رژیم شاه را اشاره کردند و به
هموار کردن زمينههاي قدرت گيري روحانيت اشاره کردند و معتقد بودند که عامل
اصلی رژیم پهلوي بوده و شما را متهم کردند که با بغض نسبت به نيروهاي سکوالر و
انقالبی سخن میگویيد.
همایون ـ من به سئوالها پاسخ دادم .ایشان حق دارند .این نيروها زیر فشار بودند و سرکوب میشدند.
ولی باز توجهتان را جلب میکنم به سال  .1340در سال  1340شاه دوباره حالتی پيداکرده بود شبيه
سال  .1357و فرستاد دنبال همان نيروهاي سکوالر که بههيچوجه سکوالر نبودند چنانچه نشان داده
شد .و بعد خمينی همهشان را قلعوقمع کرد .این گروه سکوالر بههيچوجه زیر بار خمينی نمیرود و در
این تردیدي نيست .اگر هم موقتاً زیر بار برود دیگر سکوالر نيست .ولی این یک بحث دیگري است.
شاه فرستاد دنبال جبهه ملی که بيایند و حکومت را در دست بگيرند و گفت که باید قانون اساسی را
در نظر بگيرید و مسئله کمونيسم را و امر توسعه کشور را که یک امر مسلمی است .اینها را از قول
خليلی ملکی میگویم که رفت پيش شاه صحبت کرد و آمد مطرح کرد و جبهه ملی قبول نکرد .شاه
به هرحال در این  25سال آخري حکومتش اقالً دو بار به جایی رسيده بود که باید وضع را عوض
بکند و به بنبست رسيده بود .ولی هيچوقت نيروهاي مخالف حاضر نشدند کمترین اقدامی بکنند جز
براندازي رژیم پادشاهی .خب ،در این کار موفق شدند.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون ،نيروهاي جبهه ملی حداقل تا  56و  57معتقد بودند که شاه
باید سلطنت کند و نه حکومت .یعنی معتقد به براندازي نبودند.
همایون ـ نه نه ،این را میگفتند ولی بههيچوجه حاضر نبودند که قدمی بردارند در این زمينه .گفتم،
در سال  1340و  ،1341پيش از آنهمه پرسی اصالحات ارضی شاه آماده بود که خود آنها بيایند و
حکومت بکنند .ولی اینها حاضر نبودند .دشمنی و بغض نسبت به شاه آنقدر در اینها زیاد بود .من
خودم در عرض تمام این مدت جزو نيروهایی هستم که از ایران بيرون رفتند و جزو تبعيدیان هستم و
با دیگر تبعيدیان در یک سطح مساوي هستيم که بههيچوجه نمیتوانيم نسبت به همدیگر بغضی
داشته باشيم .ما همه غربتی هستيم .من فقط در حيرت و شگفتی عجيبی هستم که کسانی که 50
سال یا  40سال و  30سال براي آزادي و سکوالریسم به قول خودشان مبارزه کردند ،چپ مترقی
مارکسيست چطور حاضر است برود زیر عباي یک آدم مرتجعی که در همان سال  1342در پی
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شورشی که رخ داد نزدیک بود انقالب اسالمی بشود ،کتاب نوشته بود ،با اینکه کتابها ممنوع بود
ولی همه کتابها را میخواندند ،و آخوندي بود که مرادش کاشانی بود ،آخر چطور میشود زیر بار این
مسائل برود؟! دوستان سکوالر ترقیخواه بهتر است که فقط به معایب شاه و دوره پادشاهی که بسيار
هم بود نگاه نکنند .به اشکال خودشان ،کمبودهاي خودشان ،کوتهبينیهاي کور ،به آنها هم نگاه
بکنند .گفتم ،ما باید براي رویارویی با تاریخ خودمان آماده بشویم که بتوانيم آینده بهتري بسازیم واِال
همين زندگی است که تا حاال بوده و تمام خواهد شد ،هم ایشان و هم بنده تا پنجاه سال دیگر
نخواهيم بود ،باز هم همان بساط است .باالخره باید یک جایی را نگاه کنيم که ببينيم اشکال کار ما از
کجا میآید .من اشکال کار خودمان را گفتم ،سه تا کتاب نوشتم ،صد تا و دویست تا هم مقاله نوشتم.
دوستان اقالً بپردازند به اشکال کار خودشان.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون ،شنوندهاي با ما تماس گرفتند و این پرسش را مطرح
میکنند که شما چندي قبل در گفتگو با یکی از رادیوهاي فارسیزبان اسلو مطرح
کردید که علت شکست شاه این بود که در سرکوب در سال  1357قاطعيت نداشت.
همایون ـ این را باید عرض کنم که شاه باید در سال  1357استوار میایستاد نه اینکه هزار نفر را
میکشت .ولی وقتی انسان با یک موقعيت انقالبی روبرو است به رهبري مرتجعترین آخوندهاي
زمان ،که میداند او چه بر سر مملکت میآورد ،چون خودش گفت ترور بزرگ .وقتی انسان با چنين
موقعيتی روبرو است مسلماً باید قاطع عمل بکند .در سال  1342که خمينی شورش کرد همان وضع
بود ،همان نيروهاي انقالبی شرکت داشتند ،همان پشتيبانی هم از او میشد .البته سازمانهاي چریکی
هنوز نبودند .ولی سه روز محکم ایستادند تمام شد .تلفات هم آنقدرها نبود .ولی در انقالب اسالمی،
در این شش ماه ،بههيچوجه احتياج به آدمکشی نبود .اگر سران مذهبی که در این شورشها دست
داشتند اینها را میگرفتند بهجاي آنکه طرفداران خودشان را بگيرند ،ـ همان روزهاي آخر یک طرحی
بود که یک  500نفري را بگيرند ببرند کيش نگهدارند ،این کار را اگر کرده بودند تمامشده بود .چون
ایران شرایط واقعی انقالبی که نداشت .ایران مملکتی بود که خزانهاش پر بود ،اقتصادش هم شکوفان
بود ،مشکالت اقتصادياش هم داشت تمام میشد.
 رادیو اسلو ـ مخالفان مدنی معتقدند که اگر شاه دست به چنين کاري میزد ،منجر به
رشد جنبشهاي چریکی و در واقع نوعی جنگ مسلحانه میشد.
همایون ـ جنابعالی که خودتان مسلماً ایران بودید .جنبشهاي چریکی شکستخورده بودند .اگر
نيروهاي انقالبی رشد کردند در آن شش ماه براي اینکه شاه ضعف نشان داد .با آوردن دولت شریف
امامی و شروع کردن به دادن امتيازات زیاد ،نشان داد به همه که از او هر چه بخواهند بيشتر خواهند
گرفت .ولی حاال دیگر گذشته .ولی هر کسی در موقعيت انقالبی سستی بکند ،قاطع نایستد ،هم به
خودش هم به کشـورش صدمه میزند .راجع به توطـئه خارجی هم بگویم ،که اگر توطـئه خارجی 10
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درصد هم باشد زیادي است 90 .درصد انقالب به دست مردم ایران بود .انقالب شاه و ملت بود.
 رادیو اسلو ـ آقاي همایون من بسيار از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
رادیو اسلو
 14فوریه 2004

بیبیسی ـ نیم رخ
 بیبیسی ـ آقاي همایون روز  22بهمن کجا بودید؟
همایون ـ من در پادگان جمشيدآباد که دژبان تهران بود ،یعنی زندان ارتش بود در تهران ،زندانی
بودم.
 بیبیسی ـ و از پنجره میدیدید که چه اتفاقی دارد میافتد؟
همایون ـ یکی از دوستان ما ،دکتر مجيدي رفت باال و از پنجره کوچکی که داشتيم و دستمان طبعاً
به آن نمیرسيد چون زندان بود ،نگاه کرد و ماجرا را براي من تعریف کرد ولی تيراندازيها زیاد شد و
به دیوار داخلی اتاق هم تيرهایی اصابت کرد و ما ناچار خودمان را پنهان کرده بودیم و فقط
میشنيدیم ،تا هنگامیکه یکی از سربازان زندانبان ما آمد و گفت ما درها را باز کردیم و کسانی که به
پادگان حمله کردهاند میگویند که زندانيان آزادند و ما هم همراه و در ميان آن چند صد نفر خودمان را
بيرون زدیم .البته بعد از دو کوشش من توانستم نجات پيدا بکنم.
 بیبیسی ـ وقتیکه رفتيد به داخل زندان پيشبينی اینکه نظام در این حدود ،در حدود
 22بهمن فرومیریزد داشتيد؟
همایون ـ از روزي که شریف امامی آمد تسليم را شروع کرد و آنجا هم که مخالفان چيزي
نمیخواستند که او دودستی تقدیم بکند ،سازمان امنيت تلفن میکرد مثالً به ادارات دولتی که آیا شما
تقاضایی ندارید؟ درخواست اضافهحقوق ندارید؟ خالصه چرا اعتصاب نمیکنيد؟ خيال میکردند که اگر
درخواستهاي عمومی را برگردانند به مسائل مالی و اقتصادي میتوانند جلوي انقالب را بگيرند.
همان وقت من بسيار بدبين شدم به آینده رژیم پادشاهی منتها کار زیادي از دست من برنمیآمد و
منتظر بودم که دستگاه حکومتی و خود شاه متوجه بشوند که این وضع درست نيست باید محکم
ایستاد .ولی وقتیکه دولت را تغيير دادند و نخستوزیر رفت و بهاصطالح حکومتنظاميان سرکار آمد
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جریان تسليم دیگر صورت انهدام و گریز گرفت .اتفاقاً یکی از مهمترین پردههاي این گام تسليم
همان لحظههاي اول اعالم حکومتنظاميان بود که دستور دادند که جز آن سه چهار نفري که اول
گرفته بودند در دوره شریف امامی بيست سی نفر دیگري را بگيرند که از جمله خود من بودم و هویدا
نخستوزیر بود ،و نصيري بود و دیگران و این به نظر من بزرگترین ضربهاي بود که رژیم به خودش
زد براي اینکه دیگر تردیدي براي کسی باقی نماند که حکومت در تسليم مملکت به انقالبيان سرعت
بيشتري دارد از خود انقالبيان.
 بیبیسی ـ آیا در این زمان ،زمان  22بهمن که شما در اوج آتش و گلوله آمدید بيرون
از زندان جمشيدیه و شهر را در این وضعيت دیدید دلتان براي داریوش همایون
روزنامهنویس تنگ نشده بود؟
همایون ـ نه ،داریوش همایون روزنامهنویس کارش را انجام داده بود و بيش از آنچه که براي یک نفر
امکان داشت در آن شرایط نوشته بودم درباره مسائل کشور و به جایی نرسيده بود ضمناً نمیتوانستم
آرام بنشينم و احساس میکردم که باید بروم و یک جایی را درست کنم تا آنجایی که دستم میرسد.
و این طبيعی بود براي من که پس از مرحله روزنامهنویسی که دو سه دهه زندگیام را گرفته بود وارد
کار عملی بشوم .زمانی که بر اثر بودن در دولت و حکومت به زندان افتاده بودم ،آنهم اتفاقاً شاید به
نفع من بود براي اینکه وقتی از زندان آمدم بيرون زنده بيرون آمدم ولی اگر من به زندان نيافتاده بودم
بهاحتمال زیاد همان در ماههاي آخري رژیم پادشاهی در شمار بسيار کسانی که ترور شدند و از بين
رفتند از بين رفته بودم .براي اینکه وسيله نگهداري از خودم نداشتم و در فکر نگهداري خودم هم
نمیبودم .دستکم به زندان افتادن مرا هشيار کرد که مواظب خودم باشم و مواظب خودم بودم و
بهسالمت رسيدم.
 بیبیسی ـ در این زمان شما اتهام اصليتان نامه معروف به رشيدي مطلق بود .نامهاي
که از آن تعبير شده بود به آیتاهلل خمينی توهين شده است و البته بعضی کلمات هم
درش بود و باعث تحرکی شده بود در قم و بقيه جاها و بعضی از تاریخنویسها که
تاریخ انقالب را نوشتهاند معتقدند که از اینجا شروع شد و بهتدریج به انقالب رسيد.
شما در آن زمان اتهام اصليتان این بود که بانی این نامه شما بودید و گاهی هم
گفتهشده است که نویسندهاش هم شما بودید .در آن فضاي خاصی که در آن زمان
وجود داشت ،صداي دوستان و آشنایان و همفکران و همکاران شما که گهگاه
توضيحاتی میدادند که اینطور نبوده است و شما نویسندهاش نبودید و
انتشاردهندهاش نبودید صدایشان به جایی نمیرسيد .شما خودتان این صحنه را چگونه
میدیدید؟
همایون ـ من جایی گـيرکرده بودم که کار زیادي از من برنمیآمد .از سـویی این درسـت بود که این
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مقاله را از دربار شاهنشاهی ،خود هویدا شخصاً تلفن کرد که باید حتماً چاپ بشود ،دستور فرمودند ،به
من دادند و من هم دادم به خبرنگار اطالعات بعد اطالعات گفت براي ما خوب نيست ،در قم به
روزنامه ما حمله میکنند من گفتم چارهاي نيست میدانيد دستور از کجاست ،گفتند چرا ما این کار را
بکنيم گفتم باالخره یک نفر باید این کار را بکند ،حاال قرعه افتاده است به نام شما .اتفاقاً بعد از آن
هم در کيهان و هم در آیندگان روایتهایی از آن مقاله را چاپ کردند که گرفتاري از اطالعات
برداشته بشود و بدانند که منشاء این مقاله روزنامه نيست .ولی خب از طرفی من این کار را کرده بودم.
از طرفی ،در آن شرایط اگر من توضيح میدادم که جریان چه بوده است و هویدا فشار آورده است و
خود شاه فشار آورده است و شاه خواسته است این کار بشود و دليلش هم این بوده است که خمينی به
شاه حمله کرده است و هوادارانش گفتهاند که شاه باید عزل بشود ،خب چاره نبوده باید این چاپ
میشده .خب ،شاه ضعيف میشد ،شاه هم در آن موقع زیر حمله بود .در نتيجه من ساکت ماندم و
کوششهاي همکاران و دوستانم را میدانم چه در ميان نویسندگان روزنامهها و چه در وزارت
اطالعات و جهانگردي به جایی نرسيد و این توضيحات هم از طرف کسی قبول نشد براي اینکه آن
موقع کسی کاري به واقعيات و حقيقت و این حرفها نداشت .ملتی که میتواند چهره کسی را در ماه
ببيند ،دیگر به این مسائل جزئی توجهی ندارد که کی چه کرده است و اثرش چه بوده است .پس من
این وضع را دچارش بودم و خاموش ماندم و وقتی هم معينيان رئيس دفتر مخصوص تلفن کرد راجع
به این موضوع ،چون روزنامه اطالعات پس از روي کار آمدن شریف امامی حمله سختی به من کرد،
و او البد نظرش این بود که من چه واکنشی میخواهم نشان بدهم ،منم به او گفتم که من هيچ
نخواهم گفت و این موضوع فقط به خود من مربوط است و بس و خيالشان راحت شد.
 بیبیسی ـ ذهنيت عمومی جامعه شما را برده بود در دربار نشانده بود.
همایون ـ ذهن شایعهپذیر جامعه مرا در جاي بدتر نشانده بود .من آنوقت متهم بودم که عامل کودتاي
اندونزي هستم که در سال  66ميالدي اتفاق افتاد و یکی از عوامل جنگ  1967اسرائيل و اعراب و
عامل پيروزي اسرائيل هستم و بهقدري شایعات شگفتآور درباره من پخش کرده بودند ،نه تنها
چپگرایان و مليون ،بلکه ساواک و همکاران ساواک .حاال این کتابی که دستگاه اطالعاتی جمهوري
اسالمی درباره من از اسناد ساواک جمعآوري کردهاند میخوانم ،میبينم که ساواک که شاید حتی
بيش از این سازمان امنيت جمهوري اسالمی با من دشمنی داشته است.
 بیبیسی ـ شما وارد این فضا شدید در تهران ،در تهران پر از آتش و گلوله و در عين
حال دشمنی با شما .و شما رفتيد در یکجایی ،در یکخانهاي ،در یک اتاقی و با ترس
جان تنها ماندید در آنجا .و فرصتی بود که به این شهر و کشور فکر کنيد و برگردید به
داریوش همایون نویسنده .اولين فکرهایی که به ذهنتان آمد چه بود؟
همایون ـ اولين فکر نگهداري خودم بود ،راههایی اندیشـيدم براي اینکه دسـتگير نشوم .شـروع کردم
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بهشدت و با سختگيري بسيار کسانی را که باید با من ارتباط برقرار میکردند و از وجود من خبر
میداشتند را برمیگزیدم که خب این کار را خيلی دقيق کردم .این اولين اندیشه بود که زندگیام را
چگونه سازمان بدهم .ولی دوم این بود که نگاه کردم به آینده ایران و بدترین ترسهاي خودم را
تحققیافته دیدم چون من هميشه نگران بودم که این اسالمیها و چپگرایان دستشان بر این کشور
گشاده بشود که آن موقع شده بود البته چپگرایان دولت مستعجلی بودند و بهزودي از بين رفتند و
اسالميان هر چه بيشتر ماندند و کار کشور را به اینجا رساندند .راجع به آینده فکر میکردم و راجع به
گذشته بيشتر .بيشتر از این جهت که چرا کشور ما به این روز افتاد ،چرا انقالب شد؟ چرا مردم به این
درجه پس رفتند و گمراه شدند .این حقيقتاً براي من باورنکردنی بود و من شروع کردم به اندیشيدن
درباره ریشههاي این پدیده شگفتآور در اواخر قرن بيستم و اندیشهاي بود که دیگر مرا رها نکرد و
نوشتن و گفتن یکميليون کلمه از همانجا آغاز شد.
 بیبیسی ـ خب اآلن یک سئوال پيش میآید .شما کسی بودید که در سالهاي اول
دهه چهل ـ چند نمونهاش را به یاد میآورم ـ در مقالهاي که راجع به اصالحات ارضی
نوشتيد و در اطالعات چاپ شد و حتی چندي بعد از آن در مقالهاي که درباره وضعيت
خليجفارس نوشتيد و در آن بهروشنی بيان کردید که بحرین به دست نيامده را میشود
جایش را با برتري بر خليجفارس عوض کرد ،و این در آن زمان تصویر بسيار روشنی
بود که من تردید ندارم که بر ذهن تصميمگيرندگان مملکت هم در شرایط بعد از آن و
رسيدن به آن تصميم شجاعانه اثر گذاشت .به هر حال براي کسی که در  30سال اول
زندگی فرهنگی و اجتماعی خودش چنين دید روشنی داشت تصور میرفت که وقایع
روز هم یک چنين احتمالی داشته باشد به همين جهت سئوالی که براي همه پيشآمده
بود این بود که شما چگونه این وقایع را و مردم را و این واقعيتی که شما به آن اشاره
میکنيد را در مردم ندیدید و آنچنان ندیدید که به چنگالشان افتادید؟
همایون ـ من فکر میکردم که با دست به اقدام زدن عالوه بر آنکه خب نوشته بودم ،میتوانم شرایط
اجتماعی و سياسی ایران را عوض بکنم .من فکر میکردم که اگر فرصتی به من داده بشود در دستگاه
حکومتی آنقدر اثر خواهم داشت که به یک تغييراتی کمک بکنم و بهوجود بياورم .اشتباه من این بود
که فرصتی که به من داده شد خيلی کوتاهتر از آنی بود که الزم میداشتم .دو سال خيلی خيلی
فرصت کمی بود که یک سالش هم در سمتهاي حزبی گذشت که باز تأثير مستقيمی بر اوضاع
نمیتوانست داشته باشد.
 بیبیسی ـ شما بنا بر نوشته خودتان رسيدید به لب مرز و در آن لحظه در نوک کوهی
بودید و اینطرف سرزمين ایران و قاعدتاً دور شدن از سرزمين ایران برایتان دشوار بود.
در آن زمان تصور این را داشتيد که ممکن است  25سال طول بکشد.
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همایون ـ نه ،حقيقتاً فکر نمیکردم که این همه طول بکشد .میدانستم که به این سادگیها نيست
براي اینکه وقتی مردمی به آن درجه پشتيبان یک امري حتی باطل هستند ،بهسادگی نمیشود عوض
کرد .به هر حال بیرحمی و آدمکشی و اراده آهنين گروه حاکم که به هر قيمت بر سرکار بمانند در
همان  15ماه تجربه کرده بودم .با این همه فکر نمیکردم که  25سال بکشد ولی خب کشيد .ولی تا
آنجا که به احساسات شخصی مربوط میشود با اینکه خوشحال نبودم که از ایران خارج میشوم ،ایران
دیگر جایی براي من نداشت در آن لحظه .خودم را آماده کرده بودم براي یک زندگی دیگري در ایران
منتها از فاصلههاي خيلی دور .خيلی اسباب تأسف بود براي اینکه من تمام زندگیام را براي آن کشور
زیسته بودم و فکر نمیکردم که باید به چنين وضعی بيفتم .ولی خب ،سياست همين است و زندگی
اجتماعی همين است و من اگر چيزي را خوب آموخته بودم و دریافته بودم واقعيت سياست بود و از
این بابت نمیتوانستم خيلی متأسفم باشم.
 بیبیسی ـ برسيم به نيمه دوم زندگی اجتماعی شما .در دورهاي که شما بيرون از
کشور بودید زندگیتان با ایران میگذشت گرچه دور از ایران .حاال اینجا با بخش
دیگري از جامعه روبرو شده بودید که آنها هم به هر دليلی با شما به مهاجرت آمده
بودند و آنها هم زبانشان این بوده که به ایران فکر میکنند هنوز هم هست و شاید
در این گفته صادق هم بودند .ولی به هر حال با سليقههاي شما و با آنچه که در نظر
داشتيد براي رفتار سياسی تصدیق نمیکردند و بر خالف آنچه که شاید شما هم تصور
داشتيد در این دوره جدید هم شما به دور از خصومت و دشمنی نماندید.
همایون ـ زندگی بيرون من شاید یأسآورترین تجربههاي زندگی من میتوانست باشد .یعنی اگر من
از احوال ملت ایران بهاندازه کافی مأیوس نشده بودم ،وقتی بيرون آمدم میباید دیگر در این باور
بهکلی استوار میشدم .من وقتی آمدم بيرون جز دشمنی ،از هر ناحيه حتی طرفداران پادشاهی که
بدترین دشمنان من بودند ،و خب چپها و مليون و ملی ـ مذهبیهایی هم که گریخته بودند همه
دشمنان من بودند ،ولی این مهم نبود چون من هميشه با دشمنی زندگی کردهام ولی اینکه این
جماعت چه اندازه بیاثر ،گمراه ،بهکلی بدردنخور از نظر سياسی این کافی میبود که هر آدم
خوشبينی را بهکلی مأیوس بکند .من به بيرون آمدم و جماعتی را دیدم که عيناً گویی از سال  57به
بيرون پرتابشدهاند ،همه منجمد در آن گذشته ،یک کلمه نياموخته ،یک کلمه از یاد نبرده و بهقدري
در هم افتاده ،به حدي به هم مشغول ،بهقدري پرت از هر نظر ،از نظر تحليل گذشته ،از نظر تحليل
وقایع روز ،از نظر نگرش وقایع روز از لحاظ پيشبينی که اصالً یک وظيفه غولآسایی در مقابل کسی
مثل من میبود که کمی این فضاي وحشتناک پر از توهم ،پر از بدبينی ،بدگمانی و بدنگري این را
عوض بکند و کمکم یکجهتی بدهد به تفکر سياسی اقالً در یکگوشهاي از این فضا .و این
مشـکلترین کار مـن در ایـن  23ـ  24سـاله بوده اسـت .در مقایسـه با این بيسـتوسـه چهـارسـاله
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دشواريهایی که من در آن پنجاه سال اول زندگی در ایران میداشتم خيلی کوچک جلوه میکند.
 بیبیسی ـ آقاي همایون ،در این فاصله که در حالتهاي خاص عاطفی بودید در کوه
و دشت و در آن نيمهشب در اتاقکی در کردستان در حال فرار و آن سرنوشت ،آیا
هيچوقت آن احساس که دلتان کشيده است بهطرف اینکه در شعر احساستان را بيان
کنيد ،پيدا کردید؟
همایون ـ نه ،ولی یک احساس شاعرانه تقریباً دست داد .هنگامیکه از آن کوهستان میگذشتم و آن
زیبایی و آن بوتههاي ریواس ،اصالً احساس شاعرانه الزم نيست در شعر تجلی پيدا بکند ،ما میتوانيم
در نثر هم احساس شاعرانه داشته باشيم .در نقاشی و موسيقی هم احساس شاعرانه داشته باشيم.
 بیبیسی ـ زندگی در غربت و مهاجرت و تبعيد دربارهاش خيلی صحبت میشود.
دربارهاش خيلی کتاب نوشته میشود .این اواخر مقالهاي خواندم از ادوارد سعيد که
نوشته بود علم و فرهنگ در زندگی مهاجرتی چه شده .آیا از این نگرش فرهنگی شما
که هميشه داشتيد ،به سينما و به تئاتر ،و به موسيقی و ادبيات عالقهمند بودید و
تعقيب میکردید ،آیا از این کاست یا به آن افزود؟
همایون ـ نه ،بسيار افزود .من با بسياري از پدیدههاي فرهنگ و هنر باالي اروپایی در این بيستوچند
سال آشنا شدم .ولی مهاجرت براي افراد و گروههاي مختلف و براي ملتهاي مختلف معانی مختلفی
دارد .براي ما ایرانیها مهاجرت از لوازم است .از بایدها است .ایران باید مهاجرت کند .به این معنا که
ما هم بهعنوان یک ملت باید از جهانی که درش بودهایم ،بخصوص در این  800سال گذشته تاریخ ما
وقتیکه درهاي اندیشيدن و نوآوري بسته شد ،از این جهانی که بودهایم باید بيرون بزنيم .این
مهاجرت ملی طبعاً کسی مثل من را آماده میکند براي مهاجرتی که خودم کردم از ایران .ولی این
مهاجرت براي من یک فرصت مغتنمی بود ،خوشحال شدم از اینکه توانستم سالهاي دراز و در این
فرصت حقيقتاً بسيار مغتنم ،من توانستم جهانی را که ملت ما باید وارد آن بشود از نزدیک تجربه کنم
و این به من کمک کرد که سعی کنم که این ملت این مهاجرت را انجام بدهد .مهاجرت الزم است
براي ایرانی ،نه فقط براي افرادش که الزم نيست مثل من در این وضع از ایران مهاجرت بکنند،
میشود هم در ایران مهاجرت کرد ،البته بهعنوان یک ملت بهطور کلی ما باید اصالً مهاجرت کنيم از
این جهانسومی که در آن هستيم و از این جهان اسالمیاي که در آن هستيم ،از آن جهان
خاورميانهاي که در آن هستيم ،باید بيرون بيایيم .و این خيلی خوب شد که یک جماعت بسيار بزرگ
ایرانی دو ميليون سه ميليون ،توانستند بيرون بيایند و آشنا بشوند با دنيا و اینها طبعاً بسياریشان
بازخواهند گشت به ایران اگر هم براي هميشه در ایران نمانند آنقدر به ایران رفتوآمد دارند چنانکه
هماکنون دارند ،که آن جامعه را عوض خواهند کرد.
 بیبیسی ـ آیا فکر میکنيد که به ایران برگردید؟
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همایون ـ این بستگی به بهره ما از زندگی دارد .عمر این رژیم به هر حال سالهاست به شماره افتاده
است.
 بیبیسی ـ شما وقتی برگشتيد اول به کجا خواهيد رفت؟
داریوش همایون ـ هيچ جایی ندارم .نه خانهاي دارم نه چيزي در ایران دارم .هيچ نمیدانم ،شاید
برگردم به منزل یکی از دوستان یا خویشان.
 بیبیسی ـ از فرودگاه به کجا خواهيد رفت؟
همایون ـ اصالً نمیدانم .اگر وقتش پيش بياید طبعاً چند تلفن خواهم کرد .ولی فکر میکنم اگر
بازگردم به ایران تنها بازنخواهم گشت .من با یک گروهی بازخواهم گشت.
 بیبیسی ـ اگر شرط برگشتن شما به کشور این باشد که در یک محاکمه عادالنهاي،
عادالنه به معناي واقعی که صدسال است ملت دنبالش هست ،شرکت بکنيد و از
خودتان دفاع بکنيد آیا از آن استقبال میکنيد؟
همایون ـ من هيچ سئوالی را که مربوط به من است بیپاسخ نگذاشتهام و اگر در دادگاهی هم
پرسشهایی بشود طبعاً خواهم گفت بله .فکر نمیکنم اصالً موضوع اتهامی مطرح باشد .ولی اگر
پاسخ به موضوعی باشد طبعاً این کمترین بهایی است که حاضرم بپردازم.
بیبیسی ـ نيم رخ
 17مارس 2004

دگرگونی نسلی رهایی ایران را همراه خواهد داشت
 آرش ـ چرا مردم ایران به آن گستردگی عليه رژیم شاه شوریدند و انقالبِ بهمن 1357
رخ داد؟ شرایط داخلی و خارجی آن دوران ،چگونه بود؟
همایون ـ شوریدن مردم در چند مرحله ،و یک فرایند تدریجی بود و بستگی مستقيم با استراتژي و
تاکتيکهاي رژیم پادشاهی داشت .از آنجا که استراتژي رژیم دادن امتيازات ،حتا بيش از آنچه خواسته
میشد ،و عمالً تسليم در برابر موج انقالبی میبود ،مردم موج موج به برندگانی که پيروزیشان دیگر
مسلم به نظر میرسيد پيوستند .در شرایط متفاوت ،مردم به «آن گستردگی عليه رژیم شاه»
نمیشوریدند ــ چنانکه در تقریباً همه موقعيتهاي همانند رويداده است و میدهد .اما انقالب را در
پيام و رهبريش میباید اسالمی ناميد ،چنانکه در هر جاي دیگر مینامند .ماهی که انقالب روي داد
تصادف محض بود و میتوانست دي یا اسفند باشد .انقالب اسالمی را به علت نقش فعال و
تعيينکننده حکومت در پيروزي آن میباید بيشتر در بافتار  contextهمان «شرایط داخلی و خارجی
آن دوران» بررسی کرد ــ یعنی موقعيت انقالبی که نظام پادشاهی به علت گرایشهاي تند استبدادي
و ناشایستگی فزاینده ،کشور را در آن انداخته بود ،و کيفيت نيروهاي انقالبی که کاراکتر انقالب را به
آن داد ــ همان اسالمی و نه بهمن.
در آنچه به سهم نظام پادشاهی مربوط میشود بهتر است گفتاوردي از آقاي بهروز داودیان بياورم که
به نظرم «لُب کالم» را در خود دارد :رژیم همه جامعه را دگرگون کرده بود ولی نمیتوانست خود را
نيز دگرگون کند .از روي کار آمدن سردار سپه نظام حکومتی ایران دستخوش یک بازسازي پردامنه
شد که تا پایان دوران پهلوي ماند و همچنان خواهد ماند ــ حتا در جمهوري اسالمی .تا آن زمان کار
اصلی حکومت گردآوري ماليات و سربازگيري و برقراري امنيت در درون و بيرون مرزها بود .سردار
سپه که ميراث انقالب مشروطه را در بيشتر زمينهها به خود گرفته بود فرایافت  conceptحکومت
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بهعنوان عامل توسعه و پيشرفت و رفاه عمومی را در حد امکانات آن روز ایران ــ و بسيار بيش از
آنچه در تصور مشروطهخواهان میگنجيد ــ به عمل درآورد .این دگرگونی انقالبی را در خویشکاري
حکومت ،بهحق میباید یکی از بزرگترین نوآوريهاي تاریخ ایران شمرد .پيش از آن نيز حکومتها
کارهایی در این زمينه میکردند ،که گاهگاهی و بيشتر برخاسته از خلقوخوي پادشاه زمان میبود .در
دوران مشروطه که بر خالف بدآموزي تاریخنگاران سياسی و حزبی ،تا انقالب اسالمی کشيد و ما را
با اروپاي رنسانس سده شانزدهم و روشنگري سده هژدهم و ناسيوناليسم سده نوزدهم آشنا کرد ــ با
همه کژرويها و نادیده گرفتنها که در عمل پيش آمد ــ این خویشکاري جا افتاد.
در پادشاهی محمدرضا شاه از آغاز دهه چهل /شصت و اندکی پيش از آن نيز ،زمان دگرگونی دیگري
در فلسفه و رفتار حکومتی فرا آمد .حکومتی که دو دهه مکانيسم و روحيه الزم را براي کمک به
جامعه ،تا بر سر پاي خود بایستد ،فرا آورده بود اکنون میبایست اندکاندک خود را از سر راه نيروهاي
توليدي و جامعه مدنی کنار میکشيد تا بتوانند به رشد طبيعی خود برسند ــ همان دگرگونی که در
گفتاورد باال اشارهشده است .اما درست در هنگامیکه جامعه ایرانی نه به شهپدر (پادشاهی پاتریموئن
«وبر»ي) نيازي میداشت و نه با آن آسوده میبود غریزه استبدادي پادشاهی دست باالتر را یافت.
برنامه اصالحی فراگير پادشاه که یکبار دیگر ایران را از بنياد دگرگون کرد بر اثر بیاعتنائی و دشمنی
نيروهاي مخالف (واکنشی به روحيه انتقامجویانه پيروزمندان  28مرداد) بجاي آنکه زمينه همرائی شود
شکاف دوران مصدق را ژرفتر گردانيد .هنگامیکه برنامههایی مانند اصالحات ارضی یا حق راي زنان
و سپاههاي آموزش و بهداشت و مشارکت کارگران در سود کارخانهها با بدترین واکنشهاي الیههاي
روشنفکري جامعه روبرو شد دیگر هر ميانهروي و سازشی از سياست ایران رخت بربست .از آن پس
تا پایان ،هر چه جامعه بيشتر توسعه یافت (و براي حکومت بر خود آمادگی بيشتر پيدا کرد) بر
خودکامگی پادشاهی که مست دستاوردهاي خود شده بود و مردم را حداکثر همچون فرزندانی میدید
که روز و شب سپاسگزار دهشهاي اویند میافزود.
ترکيب خودکامگی و به هيچ گرفتن دیگران ،تا روزگار به کام میبود ،با روحيه باختگی و آمادگی
گریز ،تا کار سخت شد ،انقالبی آورد که بیاشکال زیاد میشد جلوش را گرفت .در دهههاي پس از
انقالب هر کس هرچه توانسته مسئوليت را به گردن دیگران انداخته است ولی چنان رویداد همهگيري
نمیتوانست تنها یکطرف داشته باشد .ما سرانجام روزي باید دیالکتيک سياست را دریابيم .ما
سازندگان مخالفان خود نيز هستيم.
موقعيت خارجی ایران پيش از انقالب چنان بود که مانند بسياري پدیدههاي دیگر آن شش دهه نه
پيش از آن امکان یافته بود و نه پس از آن امکان یافت .ما تنها دولتی بودیم که با هر دو بلوک آن
روزها بهترین مناسبات را داشتيم و بیطرف هم نبودیم .با اسرائيل و جهان عرب به همين ترتيب
نزدیکترین روابط را برقرار کرده بودیم .درهاي جهان بر روي ما گشوده بود .ایرانی را در بيشتر
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کشورها بیروادید و با احترام میپذیرفتند و ریال ایران در اروپا بهآسانی خرج میشد .ولی در سياست
خارجی نيز مانند اداره عمومی کشور ،چهار برابر شدن بهاي نفت در سهساله پایانی رژیم پادشاهی هر
تعادلی را به هم زد .دیگر تنها روشنفکران و حتا تکنوکراتهاي خود رژیم نبودند که در پيشگاه یک
شخصيت فوق بشري در شمار نمیآمدند ،دولتهاي غربی نيز که ایران همهچيزش را از آنان داشت
در چشم شاهنشاه ـ فرمانده خوارتر و ناتوانتر جلوه میکردند .دمکراسی غربی نظامی رو به انحطاط
میبود .غربیها بایست از ایران میآموختند.
همراه با سختتر شدن لحن انتقادها و تحقيرها رویکرد ایران به متحدان و دوستان سنتیش نيز دچار
چرخشی شد که در جریان انقالب به شکست رژیم پادشاهی کمک کرد .کمک مالی ایران به
تروریستهاي فلسطينی و حکومت تروریست پرور سوریه ،اسرائيل را اندیشناک و افکار عمومی را در
امریکا به زیان ایران گردانيد .فلسطينیهاي الفتح و سوریه نيز کمکها را گرفتند و برنامه پرورش
چریکهاي ایرانی براي سرنگون کردن پادشاهی را شدت بخشيدند .در یکساله پایانی ،لحن مخالف
رسانههاي آمریکائی و بریتانيائی ،و تأکيد حزب دمکرات بر حقوق بشر ،شاه را بهغلط متقاعد کرد که
امریکا و بهویژه بریتانيا در پی برکناري او هستند .او تا پایان زندگی کارکرد دمکراسی ليبرال را
درنيافت و هر مقاله روزنامه را (بیبیسی دولتی که جاي خود میداشت) بازتاب سياست رسمی
حکومتهاي غربی پنداشت .قدرتنمائیهاي دو سه ساله آخر او جايش را به پرسشهاي هر روزه از
سفيران دو کشور داد که چه باید بکند .میتوان گفت که مهمترین علت درهم شکستن اراده پایداري
در شاه همان بيم بيمارگونه از امریکا و بریتانيا بود .به یک تعبير ،پرهيب (شبح) بيستوهشت مرداد
بيستوپنج سال بعد ،این بار تهدیدآميز ،به او بازمیگشت.
این هست که چه در امریکا و چه در بریتانيا بخشی از دستگاه حکومتی نيز از شاه و سياستها و شيوه
کشورداري (و قدرتنمائیهاي) او بيزار شده بودند و آینده ایران را تيرهوتار میدیدند و هنگامیکه موج
انقالبی برخاست بجاي تقویت متحد دیرپاي خود او را یا آگاهانه و یا با ندانمکاري و دو دلی (در مورد
حکومت کارتر) به راه تسليم انداختند .با اینهمه برخالف نظر اصحاب توطئه ،تا هنگامیکه خود
حکومت ایران به پشتيبانی انقالب نپرداخت جز فلسطينیها و ليبی و سوریه هيچکس در پهنه جهانی
فروپاشی ایران را نمیخواست .عامل خارجی در انقالب اسالمی (بریتانيا زودتر از امریکا) از هنگامی
مهم شد که دیگران دیدند اميدي به پایداري رژیم پادشاهی نيست.
 آرش ـ انقالب اسالمی بر محور کدام طبقات اجتماعی به پيروزي رسيد /و نقش
خمينی تا چه حد تعيينکننده بود /و آیا انقالب «غيراسالمی» ممکن بود؟
همایون ـ موتور انقالب ،روستائيان شهرنشين (بيشتري زاغهنشين) شده دو دهه پيش از انقالب بودند
با گرایشی که به مذهب داشتند ،و شبکه شگرف نهادهاي مذهبی بود که آنان را روزافزون در خود
میگرفت .آن شبکه ــ یکقلم هزاران مسجد فعال ــ به یاري و تشویق حکومت و پشتيبانی همه
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نيروهاي اصلی مخالف نظام پادشاهی در سیوهفت ساله پادشاهی محمدرضا شاه برپا شد .با اینهمه
تا طبقه متوسط و روشنفکران در پيشاپيش آن به ميدان نيامدند از انقالب نمیشد سخن گفت.
هنگامیکه دهها هزار تن از پيشروترین الیههاي اجتماعی ایران در شهریور  1357با شعار آزادي،
استقالل ،حکومت اسالمی به پيشنمازي آخوند نماز عيد فطر خواندند ائتالفی که انقالب اسالمی را
به پيروزي رساند شکل گرفت .توده مذهبی به رهبري خمينی گردن نهاد ولی با واسطه طبقه متوسط
و روشنفکران .این شاید مهمترین ویژگی انقالب اسالمی باشد .در آینده نيز پيشروترین الیههاي
اجتماعی ،مردم را به راه خویش خواهند کشيد .هيچ الزم نيست روشنفکران با حسابهاي نادرست،
خود را به پائينترین سطحهاي جامعه نزدیک کنند .با همه انتقادها که از روشنفکران و نقش آنان در
انقالب میشود آینده ایران بستگی به رهبري روشنفکران خواهد داشت.
نقش خمينی تعيينکننده بود .در یک فضاي سياسی سراسر فرصتطلبی و سستعنصري ــ از
حکومت تا مخالفان ــ رهبري قاطع او مسير تغييرناپذیر انقالب را نشانه گذاشت و سست عنصران در
رژیم و سست عنصران در طبقه متوسط را در پيشگاه خود بهزانو انداخت .تا فرصتطلبی به جایی
رسيد که چهرهاش را در ماه نيز دیدند .انقالب  1357به معناي لفظی کلمه انقالب ماهزدگان بود و با
چنان رهبري و چنان طبقه سياسی ناچار جز اسالمی نمیتوانست باشد .ولی ایران محکوم به انقالب
اسالمی یا هر انقالب دیگري نمیبود .اتفاقاً اگر یک دوره تاریخی را در صدساله گذشته بتوان نشان
داد که ایران استعداد اصالحات سياسی بنيادي پيداکرده بود همان سال  1357میبود ،با شاهی خسته
و در آستانه مرگ (نزدیک به حال مظفرالدین شاه مشروطه) و گروه فرمانروائی به بنبست رسيده و
آماده تغيير.
 آرش ـ روشنفکران و نيروهاي سياسی مختلف به انقالب اسالمی چگونه برخورد
کردند /خطاهاي آنها چه بود /و چرا جمهوري اسالمی ،به فاصلۀ کوتاهی پس از
انقالب ،موفق به سرکوبِ نيروهاي آنها شد؟
همایون ـ داستان رویکرد روشنفکران به انقالب مشهور است و بارها گفتهشده .من بازگشت به آن
داستان دلگير را خوش ندارم .ترجيح میدهم از خطاي بزرگ آن دوران درس الزم گرفته شود .آن
خطا برهنگی محض اخالقی و پویش قدرت بود به هر بها و تا زیر پا گذاشتن نه تنها اصول بلکه سود
شخصی و گروهی روشنرایانه .روشنفکران ایران در آن هنگامه نشان دادند که در ورشکستگی اخالقی
هيچ دستکمی از گروه فرمانروا ندارند .آن شکست اخالقی سراسري بود که نظام شاهنشاهی را با
چنان اسباب قدرت ،و با مهابتی که در دلهاي دور و نزدیک انداخته بود به یک اشاره دست از پاي
درافکند و طبقه متوسط برآینده ایران را گروهگروه به قربانگاه انقالبی برد که از لجنزار جامعه
میجوشيد و سی سال است که سرزمين و مردم را فروگرفته است .نيروهایی که در پيکار انقالبی به
آن زنندگی اصول خود را زیر پا نهاده و آیندهشان را به آخوندها بسته بودند نمیتوانستند در برابر
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کسانی که خود پيروزیشان را آرزو کرده بودند بایستند .کسانی که در همان تظاهرات ماههاي انقالب،
انحصارطلبی و خشونت و کوردلی اسالميان را (با مسلمانان تفاوت دارد) نادیده و سخنان خمينی را
ناشنيده گرفته بودند نمیتوانستند تا هر جا میشد کوتاه نيایند .آنها دستهدسته مانند همه روشنفکران
در موقعيتهاي همانند ،یکی پس از دیگري تماشاگر یا همدست سرکوب دیگران شدند( .برشت در
شعر پرآوازهاي این حالت را تصویر کرده است« :تا دیگر کسی نماند که اعتراض کند )».انقالب را
روحيه و منش و شيوههاي نيروهاي انقالبی شکل میدهد .از انقالب روشنگري ليبرالهاي امریکا
جامعه شهروندي بدر میآید و نيروهایی که پس از پيروزي چنان فضائی را نهادینه میکنند .از انقالب
اسالمی قدرتطلبان به هر وسيله و بها و بيشتري نامسلمان ،جامعهاي بدر میآید که پستترین غرائز
مردمان بهترین سالح آنها میشود.
 آرش ـ رژیم جمهوري اسالمی که غرقه در نارضایی تودهاي و بحرانهاي داخلی و
خارجی است چطور بر سر پا مانده و حکومت خود را تا به امروز ادامه داده است؟
همایون ـ رژیم اسالمی مانند همه کشورهاي خاورميانه اسالمی بهدقت از سرنگونی پادشاهی ایران
درس گرفته است و هيچ از آن اشتباهات نمیکند .اما مهمترین عامل مأموریتی است که این رژیم
براي خود میشناسد .آخوندهاي فرمانروا هيچ تعهدي در برابر مردم و کشوري که به چنگشان افتاده
است ندارند .آنها آمدهاند که بمانند و ایران هنوز آن اندازه پول دارد که دستگاه سرکوبگري و تبليغاتی
را بچرخانند و مسائل روزانه خود را بخرند .خستگی و سرخوردگی مردم از انقالب و تغييرات ناگهانی
نيز به یاریشان آمده است .بر همه اینها میباید ناتوانی ایرانيان را بر همکاري و همراي شدن بر
اصول افزود .مردمان تنها هنگامی با یکدیگر آسودهاند که سایه رهبري فرهمندي بر سرشان باشد و
آنان را از فضيلت خود بودن و خودمختار بودن بینياز کند .آن رهبري فرهمند اسباب و صفاتی
میخواهد که در ميان نبوده است و رئيسجمهوري دوم خردادي که نزدیکترین کس به چنان
رهبري شد با نمایشی که از ترس و تردید داد مردم را نوميدتر ساخت.
بحرانهاي خارجی زندگی را بر رژیم سخت گردانيده است ولی دست جمهوري اسالمی نيز تهی
نيست .ایران سومين منابع نفت و دومين منابع گاز طبيعی جهان را دارد و بهآسانی میتواند چنين
ثروت شگرفی را در هر بحرانی به سود خویش به خدمت گيرد .رقابتهاي بينالمللی تا مدتها حتا به
سودان نيز اجازه داد که هر چه میخواهد در دارفور بکند .چينیها که بزرگترین استثمارگران شدهاند
جز به گرفتن بازار ایران و در دست داشتن بخشی از منابع انرژي آن نمیاندیشند و روسها در جنگ
نيمه سرد تازه خود با امریکا بازیچهاي بزرگتر از ایران ندارند .اروپائيان تنها چند سالی است که به
علت تهدیداتمی جمهوري اسالمی دارند اندکاندک با آن درمیافتند .مانور دادن در چنين موقعيتی
چنان هنري نيست که پارهاي همميهنان را به ستایش از زرنگی آخوندها واداشته است .با همه
فریبکاريها و چانهزنیهاي بازاري حکومت اسـالمی ،هزینههاي اقتصادي سياستهاي آن کمرشکن،
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و انزواي آن ترسآور است و تهدید یک حمله نظامی هيچ کم نشده است.
 آرش ـ خالصی مردم ایران از این رژیم و اینکه یکبار دیگر مثل انقالب  57از چاله
به چاه نيافتند مستلزم چيست؟
همایون ـ اگر یک کودتاي سپاهی ،شکل و تا اندازهاي ماهيت رژیم را عوض نکند دگرگونی نسلی که
بهتندي در راه است رهایی ایران را از گروه فرمانرواي کنونی همراه خواهد داشت .در سراسر آن
منطقه که مانند سنگآسيا بر گردن تاریخ ما افتاده است هيچ هفتاد درصد جمعيتی را نمیتوان نشان
داد که اینگونه در جوشش و به این اندازه از روزگار خود به هم برآمده باشد .ایرانيانی که پس از
انقالب به بزرگی رسيدهاند یا به جهان آمدهاند با نسل پيشين ،نسل انقالبی ،همانندي ندارند .بيشتر
افراد آن نسل خود را از نظر سياسی متوقف و سترون کردهاند .ما نمونههاشان را در فضاي آزاد بيرون
میبينيم که آزادي عمل را نيز به زیان پيشرفت و دگرگونی درآوردهاند .این نسل تازه اميدوار و منتظر
فرصت است و برتري شيوه زندگی و تفکر غربی را در ژرفا حس میکند .از جهان سوم اندیشی و
فلسطين و شهادت آزادشده است و رفتارش را با مذهب که آميختهاي از باور داشتن و جدي نگرفتن
است در رویکرد آن به عاشورا میتوان دید.
سياست ایران هنوز از گرایشهاي دیکتاتوري پاک نشده است و کنش و واکنشهاي نيروهاي سياسی
بیآنکه خود دریابند میتواند زمينهساز دیکتاتوريهاي گوناگون باشد .به نظر من راهی بهتر از آنکه
گروههاي هر چه بزرگتري بر بنياديترین و فراگيرندهترین اصول همراي شوند نمیرسد .چنان
همرائی بيش از ائتالفهاي فرصتطلبانه که طبقه سياسی ما بدان عادت کرده است پایندان (ضامن)
پيروزي ،و نگهبان یک نظام دمکراتيک خواهد بود .نگاه را میباید باال گرفت و جمع و تفریقهاي
کوتهنظرانه سياستبازان را به کناري افکند .اینکه چه کسانی یا گروههایی با ما هستند یا میباید
جانبشان را نگه داشت به کار همين فضاهاي مسکينی میآید که سی سال است در هر گوشه
ساختهشده است .بیاعتنا به موازنه نيروهاي سياسی میباید بر اصول یک سياست مدرن توافق کرد.
دمکراسی محدود به اعالميه جهانی حقوق بشر ،در ایران پکپارچه شهروندان برابر و داراي حقوق
سلب نشدنی ،ایرانی که دارائیهاي ملی آن براي بهروزي همه شهروندان صرف شود ،اصولی است
که چه کسانی بپذیرند و چه نپذیرند ارزش مبارزه و ازخودگذشتگی دارد .براي به چاه و چاله نيفتادن
میباید از گذشته و اکنون ،از تجربه ملی و تجربه دیگران درس گرفت .در کجاي جهان با پيگيري
بيشترینه خواستهاي خود ــ هر کس و هر گروه براي خودش ــ به رستگاري رسيدهاند؟ بجاي
بيشترینه میباید خواستهاي بهينه را گذاشت که دیگران را نيز در برمیگيرد .این را میباید پيشاپيش
پذیرفت و سازش و همرائی را نيز ــ براي نخستينبار براي بسياري ــ وارد سياست کرد .ما تا
بنيادهاي اندیشگی مبارزه خود را استوار نکنيم از کار بزرگی بر نخواهيم آمد.
ماهنامه آرش  14 /اکتبر 2008

چه نباید بکنیم
 پرویز قاضیسعيد ـ درود میفرستم به شما آقاي داریوش همایون
همایون ـ درود بر شما.
 پرویز قاضیسعيد ـ آقاي همایون ،آخرین گفتگویی که با شما داشتيم به آنجا رسيدیم
که شما فرمودید که پادشاه فقيد در بيست سال پایانی حکومت و یا سلطنتش ،خاصه
در  15سال آخر ،تحوالت فوقالعاده و جالب توجه در مملکت بهوجود آورده بود اما
متأسفانه موفق نشده بود در شخص خودش هم تحوالتی بهوجود بياورد .این نظریات
شما مورد بحث و گفتگوي مردم قرار گرفت و میخواستند این قضيه از جانب شما
اندکی بيشتر شکافته بشود و بعد برسيم به اینکه اینک بعد از  30سال چه باید کرد؟
همایون ـ این مطلبی که بنده عرض کردم گفتاوردي است از دوست بسيار فرهيخته من ،آقاي بهروز
داوودیان ،که در نروژ هستند و پژوهشگر علوم اجتماعی .آنچه ایشان گفتند دقيقاً این بود که پادشاه
ایران در آن  15سال جامعه ایرانی را تغيير داد ولی حکومت را نتوانست تغيير بدهد .شيوه حکومت،
نگاه به حکومت ،مسئوليت در برابر جامعه ،آنچه که جامعه میتوانست انجام بدهد چون جامعهاي که
 15سال در معرض آنهمه تحوالت قرارگرفته بود ضمناً ادعاها و خواستهایی پيداکرده بود که مثالً
در اوایل دهه  40نداشت و این طبيعی است وقتی تغييراتی به آن درجه ـ حتی در زمينه کمّی گر چه
در زمينه کيفی هم تغييرات زیادي پيداشده بود ـ در جامعه داده بشود آن جامعه حکومت دیگري
میخواهد ،طرز تفکر دیگري الزم دارد و شيوههاي تازهتري میخواهد .این شيوهها هم اتفاقاً خيلی
بدتر شد چون هر چه بماند رسوب میکند و بدتر میشود و جامعه دیگر سازگاري نداشت با آن
روحيهها ،با آن طرز فکر ،با آن طرز اداره ،و این تضادي که پيدا شد خوب سرانجام ،البته به دالیل
دیگري موجب شکست رژیم پادشاهی و پيروزي انقالبيون شد .دالیل دیگر در شيوه رویارویی با
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انقالب بود .یعنی آن عزم راسخی که در  15سال کمترین مخالفت را برنمیتابيد و هرگونه استقالل
عمل را سرکوب میکرد ،در برابر نيرویی که قصد سرنگونی رژیم پادشاهی را داشت ،حاال دیگران
قصد اصالح داشتند ،به آن سرعت تسليم شد و رها کرد در حالی که اگر یکدهم فشاري که بر نيروي
دیگر در این  15سال وارد آمده بود بر این موج انقالبی وارد میآمد ،میشد جلوي انقالب را گرفت.
حاال اینها تضادهاي تأسفآور تاریخ همروزگار ماست در این سی چهلساله گذشته .ولی اشاره به
اینها و بحث درباره اینها به ما کمک خواهد کرد که مسائل کشورمان را بهتر دریابيم و براي
مشکالتی که در آینده با آن روبرو خواهيم بود آمادهتر بشویم .نمیشود آینده را خوب اداره کرد مگر
آنکه انسان گذشته را خوب دریابد و بفهمد .تلقی فولکلوریک ما از تاریخ گذشتهمان سبب شد که در
 30ساله پس از انقالب از کار نمایانی برنيامدهایم براي اینکه طرز تلقی غلطی داشتيم از این انقالب.
توجه نکردیم به وسایل واقعی ،رفتيم به دنبال توجيهها ،دليل تراشيدنها ،تبرئه کردنها و گناه را
گردن اینوآن انداختنها و از مسئله اساسی غافل شدیم .حاال شناختن این گذشته ،شناخت درست این
گذشته ،به ما کمک خواهد کرد هم مسائل امروزمان را بهتر دریابيم و هم ـ بهویژه براي آینده ـ
آمادهتر باشيم.
 پرویز قاضیسعيد ـ جناب همایون ،در طول  30سال گذشته ما ،همانطور که اشاره
کردید ،گرفتار یک مسئلهاي بودیم که به اعتقاد من درد امروز ما را دوا نمیکند .شاید
اشتباه میکنم .در واقع اليت و روشنفکران جامعه ما و نویسندگان جامعه ما،
تقسيمشدهاند به دو گروه قدیمی شاه مصدقی .یعنی هنوز این دو گروه بر سر و کول
هم میزنند که حق با شاه بود یا با مصدق 28 ،مرداد قيام ملی بود یا کودتا بود ،و تمام
این  30سال دشمن اصلی و شرایط فعلی مملکت را بهکلی از یاد بردیم و یا احتماالً
اگر راه چارهاي یا قدرتی داریم متوجه دشمن بکنيم ،نقاط ضعف دشمن را بهاندازه
کافی برشمردیم و گفتيم در طول این سالها .اما نگفتيم که چگونه اآلن از این تلهاي
که  30سال پيش افتادیم رهایی پيدا بکنيم .بعد از این رهایی ،همانطور که شما اشاره
کردید ،البته که باید گذشتهها را شکافت و البته که باید به گذشتهها پرداخت ،و البته
که باید نقاط ضعف و قوت گذشته را بيرون کشيد اما شرایطی که آزادي در مملکت
حکمفرماست و یک حکومت سکوالر مردمساالر مملکت را اداره میکند نه اآلن که
همهمان در تبعيدیم .نظر شما چيست؟
همایون ـ اول از این قسمت آخر شروع بکنم .نظر من این است که ،اتفاقاً ما اآلن آزاد هستيم ،به این
معنی آزاد هستيم که از خيلی از تعلقات که در کشور داشتيم ولی حاال نمیتوانيم .ولی از این آزادي
میتوانيم استفاده بکنيم و این مسائل را بشکافيم .منظور بنده هم همين است که اگر ما در این 30
سال از این فرصتی که به ما دادهشده بود استفاده کرده بودیم و تجربه گذشتهمان را درست بررسی
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کرده بودیم ،و بهجاي اینکه از تجربيات منفی و شکستخوردهمان دائماً درس بگيریم آنها را تکرار
بکنيم ،آنها را تجدید بکنيم ،آنها را باززائی بکنيم در حال و آیندهمان ،میرفتيم از گذشتههاي
موفق ،مثبت و سازندهمان درس میگرفتيم و آنها را راهنماي خودمان قرار میدادیم ،وضعمان بهتر
میبود.
چه مصدقیها و چه شاه اللهیها ،اینها به دو تجربه شکستخورده چسبيدهاند .به هر حال نه تجربه
شاهنشاهی در پایان موفق شد و نه تجربه مصدق موفق شد .کشور ما در پایان بازنده است و بازنده
بوده .ما بهجاي اینکه ببينيم کجاها بردهایم و به چه دليل آنجا بردیم ،رفتيم دنبال اینکه کجاها باختيم
و آن را پيراهن عثمان بکنيم ،وسيله محکوم کردن دیگران بکنيم ،ميدان جنگ با دیگران بکنيم ،بر
سر گذشتههاي شکستخوردهاي که دیگر به درد هيچچيز نمیخورد مگر عبرت گرفتن .ولی این
گذشتهها شد براي ما امروز و آینده ما .یعنی  30سال آینده ما در آن گذشتهها سپريشده است .حاال
شاه و مصدق یک گوشهاش بود ،پادشاهی و جمهوري یکگوشه دیگرش بود ،بعد اصالحات و
غيراصالحات رژیم یکگوشه دیگرش شد ،حاال تازگی موضوع فدراليسم و اینکه فدراليسم یعنی
آزادي ،یعنی دموکراسی ،یعنی بشریت و بشردوستی و همهچيز خوب دنيا ،این حاال اضافهشده است به
تمام آنها.
نرفتيم دنبال اینکه ببينيم که در چه چيز سود عمومی جامعه ما ،نه سود گروههاي معينی ،نهفته است
و آن را دنبال بکنيم و بر سر آن توافق بکنيم .ما امروز مسئوليت اداره کشور را نداریم حتی مبارزه ما
در  15هزار کيلومتري شما و  8هزار کيلومتري من ،این جزئی از مبارزهاي است که با رژیم اسالمی
میشود .جزء نسبتاً کوچکش است .و البته این جزء را باید جدي گرفت و دنبال کرد ولی ما نباید درباره
تأثير خودمان مبالغه بکنيم .به هر حال اصل قضيه در ایران است و در ميان آن  60ـ  70ميليون نفر
است .و ما حاال  3ميليون 4 ،ميليون هر چه هستيم ،و همه گرفتار زندگیهاي خودمان که باید
یکجوري با این فضاي غربت و بیبهرهگی سر بکنيم ،ما نمیتوانيم تعيينکننده باشيم .ولی دستکم
میتوانيم روشنکننده بسياري از مسائل باشيم که مردم ایران به آن گرفتار هستند و نمیتوانند .از این
نظر هم میتوانيم کمک بکنيم به مردم .حاال خوشبختانه تصور میکنم ،و آنچه از ایران میبينم ،این
بحثها و دعواهاي بيرون در ایران چندان بازتابی ندارد .و مردم بر سر شاه و مصدق ،بر سر جمهوري
و پادشاهی ،حتی در مورد این فدراليسم که به این شدت دامن میزنند ،وقتشان را تلف نمیکنند،
مسائل اصلی را آنها توجه دارند .حاال چطور است که ما هم در بيرون از آنها یاد بگيریم و این
مسائل فرعی را بگذاریم کنار برویم ببينيم که مشکل اصلی این کشور چه بوده .آیا مشکل اصلی این
کشور آن دو سال و سه چهار ماه مصدق بود؟! یعنی اگر آن دو سال و سه چهار ماه در کار نمیبود این
مملکت درست میشد؟ یا اگر آن دو سال و سه چهار ماه مثالً  3سال میشد؟ چون باالخره آن
حکومت سرنگون میشد با آن وضعی که ایران داشت ،همهچيز درستشده بود در ایران یا اگر مثالً

412

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

رژیم پادشاهی فالن جا را یککمی بهتر کرده بود و یا فالن جا آن اشتباه را نمیکرد گرفتاري اصلی
این جامعه برطرف شده بود؟! نه ،ما گرفتار عقبماندگی هستيم ،گرفتار تاریکاندیشی روشنفکرانمان
هستيم ،هنوز هم.
تازگی به این داستان غزه که پيشآمده است من مقاالتی خواندم از کسانی که یادم هست در سال
 1346در آن جنگ ششروزه اعراب و اسرائيل ،این افراد همين مطالبی را که امروز دارند مینویسند
آن موقع نوشتند و چهلوچند سال است که دارند همينطور آن مطالب را تکرار میکنند .و با همان
شور و هيجان ،و با همان برداشت که انگار این مهمترین مسئله جهان است از نظر ما ایرانيان .حاال
براي مردم فلسطين ممکن است مهمترین باشد ولی به ما مربوط نيست .ولی کمترین تحولی در
اینها پيدا نشده است.
منظورم این است که اگر ما به هر دليل افتادیم بيرون و دستمان از ایران کوتاه است ،حداکثر یک
تأثير غيرمستقيم گاه نهچندان مهمی و گاهی مهم البته ،میتوانيم از اوضاع ایران داشته باشيم ،از
فرصت استفاده بکنيم ،به همميهنانمان کمک بکنيم هم مشکل اصلی این جامعه را بيان بکنيم که
هيچکدام اینها نيست ،و هم راه چارههایی پيدا بکنيم و پيشنهاد بکنيم که به درد آن کشور ،به درد
آن مردم بخورد .و این کار را میتوانيم بکنيم.
 پرویز قاضیسعيد ـ جناب همایون ،میشود بفرمائيد که دليل این عقبافتادگی اليت
جامعه ما ،همين کسانی که به آنها اشاره کردید ،با توجه به اینکه  30سال است در
هر حال در فضاي باز و آزاد زندگی میکنند .آن گروهشان که به زبان واردند میبينند
رسانههاي همگانی را در خارج از کشور ،چه شده است که ما همچنان درجا میزنيم و
همچنان نگاهمان به جهان در همان محدوده بستهاي است که در ایران داشتيم؟
همایون ـ دليلش این است که این دوستان فقط غم گذشتهشان را میخورند .بهجاي اینکه غم آینده
ایران را بخورند .این دوستان ،اکثریتشان ،البته آنهایی که در بيرون هستند ،یا اکثریتشان از
مخالفان رژیم پادشاهی و ستایندگان خمينی بودند و حتی عکسش را در ماه دیدهاند ،به هر حال
فدائی خمينی شدند ،مدتها زندگیشان را گذاشتند براي اینکه خمينی پيروز بشود و انقالب اسالمی
بهجایی برسد ،یا بقایاي رژیم گذشته هستند که در آن موقع همه حمالت متوجه آنها بود ،آنها را
مسئول میدانستند و به آنها حمله میشد .حاال اینها تمامشان متوجه این هستند که چه جور این
گذشته را تبرئه و توجيه بکنند ،عموماً هم در سالهاي باالي زندگی هستند ،چه توشهاي از این
زندگی براي آینده بگذارند ،با چنگ و دندان ،دستوپا زنان ،سعی میکنند که سابقه خوبی براي
خودشان درست کنند ،و اگر نمیتوانند براي خودشان سابقه خوبی درست بکنند اقالً دیگران را مانع
بشوند ،دیگران را خراب بکنند که آنها بهجایی نرسند.
یک سخنرانی داشتم در ـ خيلی متأسفم که اسم ببرم ـ کنگره جبهه ملی در شمال کاليفرنيا ،که خيلی
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لطف کرده بودند مرا دعوت کرده بودند و من صحبتی کردم در آنجا ،بيرون که میآمدم دو نفر را دیدم
آمدند جلو ،سر و وضع ،ظاهر خيلی مؤدبی داشتند خب پيدا بود در سالهاي باالي زندگی هم بودند ،و
پيدا بود که از ایران گریختهاند و حاال با کمکهاي دولت آمریکا دارند زندگی میکنند و با اینکه قبالً
در ایران خيلی وضع مرتبی داشتند ،ولی اینها با کمال خوشحالی میگفتند که ،خب ما عوضش
توانستيم فالن کس را مثالً سرنگون بکنيم .خب ،این روحيه سبب میشود که جامعه همينطور عقب
بماند و شکست پشت شکست بخورد .ما اقالً باید نگران پيروزي شخصی خودمان باشيم .اگر حاضریم
که به قول آن ضربالمثل وحشتناک فارسی که :غرقش کن منم روش ،اگر اینجور فکر بکند که
حاضر باشد خودش هم غرق بشود که آن دشمن یا حریف او هم غرق بشود ،خب همه غرق خواهند
شد .این عين اتفاقی است که افتاد براي ایران و هنوز هم از این غرقآب بيرون نيامدهایم به دليل
همين روحيهها.
چنانکه عرض کردم ،ما باید نگاهمان را به گذشته و تجربه اول از همه عوض بکنيم .گذشته و تجربه
باید متوجه آنچه که سازنده بوده است و به درد ساختن آینده میخورد باشد .آنچه که سبب شکست
شده است باید شناخت و درس از آن گرفت ولی باید کنار گذاشت .او راهنماي ما نيست .ما نمیتوانيم
از راه مصدق یا از راه شاهنشاه آریامهر بهجایی برسيم .اگر میتوانستيم برسيم آنوقت رسيده بودیم.
این راهها را باید گذاشت کنار .اینها در موقع خودش کارشان را کردهاند ،خدمتشان را کردهاند،
اشتباهاتشان را هم کردهاند .اینها موضوع بررسی است ،موضوع تاریخ است ،موضوع نوشتن است و
هيچ مانعش هم نباید شد .ولی اینها راه آینده ما نيست که هنوز یک عدهاي با افتخار تمام دنبال
تجدید آن دوره یا آن دوره باشند .همه دورههاي شکست هستند .باید به دورهاي پرداخت که موفق
بوده و بهجایی رسيده و چرا او بهجایی رسيده؟ آنها را باید گرفت و نهتنها گذشته خودمان چون انسان
تجربهاش که نباید منحصر باشد بر آنچه بر سرش آمده است ،تجربه به معنی تأثيري است که
رویدادهاي بيرون بر ذهن آدمی میکند .خب این رویدادهاي بيرون میتواند شامل جهان باشد،
میتواند شامل اروپا و آمریکا ،چين و ژاپن و همه اینها باشد .ببينيم مردم کجاها چه پيروزيهایی به
دست آوردهاند و چرا آن پيروزيها را به دست آوردند و به دنبال آن برویم .نه اینکه یک دوره تاریخی
را براي خودمان بگيریم ،حاال شاهنشاه آریامهر است ،مصدق است ،یا حتی رضاشاه .رضاشاه با اینکه
یگانه جایی در تاریخ نوین ایران و در تاریخ  400ـ  500ساله ایران دارد ،ولی به هر حال مطلبی
نيست که امروز بخواهيم راه او را دنبال بکنيم .تمام شد .دیگر با چکمه نمیتوان حکومت کرد .اینها
همه دورههاي تاریخی بوده ،خيلی هم خوب ،مگر ما امروز میتوانيم به شيوه کوروش و داریوش
هخامنشی ایران را اداره کنيم؟! خيلی هم افتخار میکنيم ولی اینها تمام شد رفت.
امروز باید از این تاریخ طوالنی درس بگيریم ،از این جهان فراخ درس بگيریم .خيلی چيزها هست که
از این تاریخ حقير شکستخورده ما باالتر و با ارزشتر است .صحبت امروز که چه باید کرد ،اول باید
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از تغيير نگاه شروع کرد .این نگاهی که ما تاکنون داشتيم ،خب آینده ما هم همين خواهد بود تا این
نسل تمام بشود که دارد هم تمام میشود ،و نسل دیگري بياید که دارد میآید و خواهد گرفت ،هم ما
را خواهد گرفت ،هم این حکومت را خواهد گرفت ،و کشور را بيندازد به یکراه دیگري .واِال نسلی که
شاهکارش  30سال پيش آن انقالب بود و هنوز نتوانسته از آن عوالم بيرون بياید و هنوز همان
دشمنیها .انگارنهانگار که ما  30سال از  1357جلوتر آمدهایم و دیگر دست از سر همدیگر و آن
دورهها باید برداریم .ما با یک تکليف دیگري روبرو هستيم و آینده این کشور روبرو هستيم .ما اگر
درس از آن  30سال پيش نگرفتيم اقالً از این  30ساله بعد از انقالب که میتوانيم بگيریم .چه کردیم
در این  30ساله بعد از انقالب جز پریدن به همدیگر و دفاع از خودمان و متهم کردن دیگران؟ حاال
فرضاً تمام اینها درست ،تمام حق دنيا با من ،هر چه من میگویم درست ،فایدهاش چيست؟ به کجا
میتوانم برسم؟
 پرویز قاضیسعيد ـ جناب همایون ،چندي پيش یک کتاب قدیمی را میخواندم به نام
فلسفه اجتماع از والتر ليدمان ،از یادگاران دوران شرکت فرانکلين .میگوید که وقتی
ملتها دچار یک اشتباه میشوند دنبال یک آرمانی میروند که آن آرمان عملی
نمیشود و شکست میخورند .اینها مدتزمان زیادي دچار سرخوردگی و یأس و
درونگرایی هستند و دیگر به اطرافشان توجهی ندارند .زمان الزم دارد که آنها این
شکست را فراموش کنند دوباره به خودشان بيایند و روي پاي خودشان بایستند .آیا 30
سال براي ملت ما کافی نيست که آن دوران سرخوردگی یا شکست را بگذارند کنار و
همانطور که اشاره کردید براي آیندهشان ،آینده فرزندانشان ،نسلی که در هر حال
دارد در دل این رژیم رشد میکند و خمينی انتظار داشت که این نسلی که از دل این
رژیم میآید لشگریان اسالم باشند اما اآلن شاهد و ناظریم که سپاه ضد این رژیم را
دارند تشکيل میدهند .چه مدت دیگري باید ما در انتظار این باشيم که این ملت از
این یأس و سرخوردگی و پشيمانی بدر بياید و یکهمت و غيرت و جنبشی از خود
نشان بدهد؟
همایون ـ کاش آنچه که ليدمن گفته بود در مورد ما صادق میبود .ما کاش فقط دچار یأس و
سرخوردگی میشدیم .نه ،ما دچار تعرض به یکدیگر شدهایم .یعنی این شکستی که خوردیم ،باعث شد
که ما به جان یکدیگر افتادیم .من که اآلن  28سال است از ایران بيرون آمدهام ،سالی نبوده است که
بيشتر رویدادهاي آن سال ،آنچه که گفتهشده است و نوشتهشده است ،بيشتر در حمله و ضد حمله و
دفاع و توضيح بر توضيح نگذشته باشد .نه ،ما از آنچه که ليدمن گفت وضعمان بدتر است .حاال چقدر
الزم است ،متأسفانه بيشتر افراد نسل انقالب ،فرق نمیکند کدام طرف انقالب بودند ،مثل این است
که نمیتوانند بيرون بيایند و حکم به بیاثري و سـترونی خودشـان دادهاند .و منتظرند که زمان مسئله
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خودشان و مسئله ایران را حل بکند.
اما کشور ما و ملت ما یک گرفتاري دیگر هم دارد و عالوه بر آنچه ليدمن بهطور کلی گفته است ،و
آن اسارت در تئوري توطئه است .این تئوري توطئه ،اینکه همه چيز زیر سر دیگران است ،پشت هر
چيز یک داستانی نهفته است ،یک دستی است که از پشت دارد همه چيز را اداره میکند ،این نياز به
تفکر را اوالً از بين برده است براي اینکه انسان وقتی چنين اعتقادي داشته باشد دیگر دنبال یافتن
علتها نمیرود ،پيشاپيش حکم را صادر میکند و دیگر اینکه اراده اصالح و مبارزه را از بين میبرد
براي اینکه خب ما کارهاي نيستيم باید صبر بکنيم و هر وقت خودشان خواستند فکري براي ما
خواهند کرد .ليدمن باید زنده میشد یا زنده میماند احوال ما را هم نگاه میکرد و تکميل میکرد نظر
خودش را .این مشکل اسارت در تئوري توطئه برخوردهاي ما را باهم شدیدتر کرده است .براي اینکه
ما نهتنها یکدیگر را مقصر میدانيم ،معتقدیم که کوتاهیهاي طرف مقابل ما را دچار این گرفتاري
کرده است ،بلکه متهم میدانيم عامل خارجی میدانيم ،و این بهکلی روحيه اعتماد و همکاري را در
جامعه از بين میبرد .در سياست اعتماد همانقدر مهم است که در بازار مهم است .در بازار میدانيم
که این بازرگانان روي اعتماد عمل میکنند.
من در آنتورپن بودم ،آنتورپن مرکز معامالت الماس جهان است و یکی از مراکز عمده تراش الماس
است .از همه جاي دنيا الماس میآورند آنجا و تراش میدهند و معامله میکنند .خيلی یک اجتماع
نسبتاً کوچک ولی به هم بسته و فعال یهودي (از قدیم یهوديهاي اشکنازي) از اسپانيا که بيرونشان
کردند رفتند به بلژیک و آنجا ماندند و این کار را در دست دارند .و فوقالعاده دقيق و خوب عمل
میکنند و کارآمد و میچرخانند این تجارت جهانی را .و من داستانها آنجا شنيدم که شخصی میآید
با یک دفتر معامالت الماس و یک کيسه همراهش است و این کيسه را خالی میکند و یا همينطور
دربسته میدهد به آنطرف ،بدون اینکه بشمارند ،بدون اینکه ورقهاي امضاء بشود و نه رسيدي...
هيچی .این کيسه که معلوم نيست چند تا الماس کدام چه اندازه قيمت دارند ،میدهد که آنها تراش
بدهند و بعد بفروشند .اینها با یک همچنين روحيهاي کار میکنند .در بازرگانی این اساس است حاال
تمام تهيههاي قانونی بر جاي خود محفوظ ،ولی کار بازرگانی بدون این درجه اطمينان نمیگذرد
چنانکه در بازار ایران هم همينطور است .در جامعهاي که همه سر هم کاله میگذارند ،ولی در جامعه
بازاري هنوز این روحيه اعتماد احتماالً هست .در سياست هم همينطور است .در سياست نمیتوانيم
همدیگر را به دادگاه جلب بکنيم که شما به من این قول را دادید که به من رأي بدهيد رأي ندادید و
حاال میروم شکایت میکنم .این معنی ندارد .فقط اعتماد است که میتواند من و شما را به همکاري
تشویق بکند و از این همکاري ما یک نتيجهاي براي خودمان و براي مملکتمان بگيریم .در جامعه
سياسی ما اعتماد بهکلی از بين رفته است .براي اینکه پشت ذهن همه دست در کاران یا اکثریتشان
بیاعتمادي نهفته است.
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اگر ما یککمی خودمان را به تفکر عادت بدهيم ،همانطور که شما گفتيد ،بخوانيم و بشنویم .اوضاع
دنيا به این سادگی نيست که  5نفر پشت پرده همه چيز را در دنيا اداره کنند یا انگليس که قدرت
درجه دو اروپایی است اآلن نه جهانی ،جهانی که تمام شد 50 ،ـ  60سال است تمامشده است ،و این
مثالً دنيا را میچرخاند .این حرفها را باید گذاشت کنار .حتی دوستانی که در آمریکا زندگی میکنند
سالهاي دراز ،هنوز از این توهمات خيلیهاشان درنيامدهاند .شما که میگویيد از کجا باید شروع کرد،
از خيلی جاها باید شروع کرد و یکیاش هم همين است .که این تئوري توطئه و این حرفها را
بگذاریم کنار .اوضاع دنيا بازیچه نيست که با یک کلمه توضيح دادنی باشد .و با توجه به اینکه
میبينيم قدرتهاي جدیدي در دنيا ظاهر میشوند چين پيدا میشود ،هند دارد پيدا میشود ،اینها
باالخره صاحبنظري هستند ،صاحب منافعی هستند اینجور نيست که انگليس چين را هم بچرخاند.
بلکه اندکاندک این داستان توطئه ما را رها بکند بتوانيم از نظر فکري و سياسی سر پاي خودمان
بایستيم.
 پرویز قاضیسعيد ـ جناب همایون ،این تئوري توطئه که به آن اشاره کردید و بسيار
هم مسئله مهمی است ،بیتردید توجه دارید که به زبان فارسی دهها کتاب در مورد
مداخالت روس و انگليس در ایران انتشار پيداکرده .خاطرتان هست که کتاب
فراماسونري با اسناد و مدارکی انتشار پيدا کرد .خاطرات اعتمادالسلطنه و «شرح زندگی
من» عبداهلل مستوفی ،در تمام این کتابها که قطعاً یقين دارم که شما همهشان را
مطالعه کردهاید ،میبينيد که جاي پاي مداخالت روس و انگليس از زمان قاجار به بعد
همينطور در مملکت ما بوده تا آنجا که مملکت را به دو منطقه نفوذ تقسيم کردند
بخشی دست روس و بخشی دست انگليس .بنابراین یک ریشه تاریخی باید در آن
مملکت تئوري توطئه داشته باشد .بیهيچی نمیتوانسته باشد .اینهمه کتاب روي
خوابوخيال نمیتوانسته نوشتهشده باشد .اما در هر حال ،همانطور که شما هم اشاره
کردید ،جهان عوضشده ،ولی آنچه که در ایران منتشر شد و اهل کتاب ما خواندهاند
در هر حال اثراتی در ذهن و روحيه آنها باقی گذاشته و شاید این عدم تحول در
خویشتن خویش هم موجب شده که هنوز آن طرز تفکر باقی بماند .نظر شما چيست؟
همایون ـ این کتابها همه درست است ولی اینها مال دوره قاجار است .دوره قاجار دورهاي است که
امپراتوري روسيه با آن قدرت هممرز ایران است ،در دو جنگ در حدود یکسوم ایران را جدا کرد از
ایران ،انگليس ارباب هندوستان است ،ارباب خليجفارس است ،و در جنگ جهانی اول ارباب خاورميانه
عربی است ،بله ،آن موقع اینطوري بوده .ولی انگليس امروز ،انگليس  30سال پيش ،انگليس از بعد از
شرق سوئز یعنی نيمه دهه  60ميالدي ،انگليسی در کار نيست که به آن ترتيب بتواند قدرت خودش
را اِعمال بکند .آن لحظه تاریخی که بهکلی جابجا شد در مورد انگليس  1956بود .در  1956بریتانيا و
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فرانسه به مصر حمله کردند براي اینکه عبدالناصر کانال سوئز را ملی کرده بود .لشگر کشيدند و کانال
سوئز را گرفتند و آن منطقه را اشغال کردند و اسرائيلیها هم اشتباه کردند و به آنها پيوستند .تنها
جنگی که اسرائيلیها شروع کردند و اشتباه بزرگی هم کردند .ولی آیزنهاور دستور داد و ایستاد جلوي
انگليسها و فرانسويها مجبورشان کرد نيروهایشان را از مصر ببرند بيرون .و همينطور اسرائيلیها.
از آن لحظه تمام شد انگليس در خاورميانه و در ایران .من در مقالههایم نوشتم که دیگر قدرقدرتی
انگليس تمام شد در آن منطقه بهویژه که از حکومت مکميالن هم صحبت سياست شرق سوئز پيش
آمد که شرق سوئز را رها بکنند چون هندوستان در سال  1947مستقل شد و تمام شد ولی در ذهن ما
تمام نشد .این گذشتهاي که حکومت میکند بر ما این ادامه پيدا کرد .ما دیگر توجه نکردیم که کتاب
محمود محمود مال دوره قاجار است ولی  1956به بعد یک جهان دیگري است .جهانی است که
آمریکا تعيين میکند میگوید شما باید نيرويتان را ببرید و اینها میبرند .شما توجه داشته باشيد
اینها لشگر کشيده بودند مصر را گرفته بودند در اوج قدرت امپراتوريهاي فرانسه و انگليس .و وقتی
آیزنهاور میگوید بروید و ترک کنيد و اینها هم دُمشان را میگذارند روي کولشان ،خب اینها یعنی
چه؟ ما باید این را متوجه میشدیم ولی نشدیم .براي اینکه دچار تسلط گذشته بودیم .به همين دليل
است من عرض میکنم که باید رها کرد این گذشتهاي که دورهاش تمامشده است را باید فقط خواند
دربارهاش ،مطالعه کرد ،بررسی کرد ،ولی باید رها کرد .حاال در روسيه ،روسيه بله همهکاره بود آن باال
نشسته بود هر وقت میخواست به ایران لشگرکشی میکرد ،در  1911لشگرکشی کرد ،در 1941
لشگرکشی کرد ،ارتشاش را در  1946نمیخواست از ایران ببرد بيرون ،مجبور شد بيرون برد باز بهزور
آمریکا و سياست فوقالعاده قوامالسلطنه و بعد شاه توانست بهقدري زیبا بازي بکند ميان آمریکا و
شوروي که با هر دو بهترین روابط را داشت و سالها بود که مستقل شده بودیم از سياست خارجی.
همه اینها را باید در نظر گرفت .حاال میگویند چون شاه نفت را گران کرد که البته اولش قذافی
گران کرد ،ولی شاه کنفرانس را در تهران تشکيل داد و به هر حال به نام خودش تمام شد ،در ایران
انقالب کردند خواستند نفت را ارزان کنند .در حالی که میدانيم نفت از  12ـ  13دالر سال 1357
رسيد به  36دالر سال  .1358براي اینکه اعتصاب شد و نفت نرسيد و نفت دیگر ارزان نشد ،البته
بعدها ارزان شد ولی ربطی به انقالب ایران نداشت .اینها را باید گذاشت کنار ،آنچه که خواندهایم
بسيار خوب است .ما چطور دوران هخامنشی که تا مصر را اداره میکردیم دستور میدادیم به
کارتاژيها که حق قربانی کردن انسان ندارید و آنها دست برمیداشتند و حاال بگویيم که ایران
تصميمگيرنده در اوضاع تونس است! تاریخ یک موقعی تمام میشود .یک دورهاش به پایان میرسد
یک دوره دیگري شروع میشود و انسان باید براي آن آماده باشد .آمریکا  300سال پيش وجود
نداشت امروز همهکاره جهان است .نه بگویيم که آمریکا هيچ است و جزو مستعمرات انگليس است!؟
نه ،باید با زمان پيش رفت.
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 پرویز قاضیسعيد ـ آقاي همایون بسيار از شما سپاسگزارم.
تلویزیون پارس ـ پرویز قاضیسعيد
ژانویه 2009

گفتگوی بیبیسی
 بیبیسی ـ به نظر شما حق انصاف رعایت شده که اگر من بگویم شما راه بسيار
طوالنی را در سير فکري و عقيدتیتان تا امروز طی کردهاید .از گرایش به حزب شبه
فاشيستی نوجوانیتان گرفت تا ليبرال دمکرات اآلن؟
همایون ـ درست است .این سير فکري همزمان است با سير زندگی من .بهرحال ما در یک دوران
بهکلی متفاوتی بهدنيا آمدیم و بزرگ شدیم در شرایطی به نوجوانی رسيدیم که جز گرایشهاي
افراطی راهی نبود .همه بهدنبال گرایشهاي افراطی بودند از مسلمانان تا چپگرایان و تا ما
راستگرایان .ولی سودمندي زندگی و تجربه همين است که انسان تصحيح میکند خودش را و آدم
دیگري میشود و من خيلی خوشحالم که این فرایند هميشه ادامه داشته است در من .البته هنوز آن
آدمی که میخواستم نشدم.
 بیبیسی ـ علت گرایش شما به حزب سومکا در آن موقع چه بود؟
همایون ـ آن موقع مصادف بود با اشغال ایران از سوي روس و انگليس و من چون از کودکی با تاریخ
آشنا بودم ،آن حمله متفقين به ایران خاطره صد ،صد و پنجاه سال تحقير ملی را در من بيدار کرد و
همۀ آن صد و پنجاهساله پوشيده بود از همکاريها و سازشهاي خود ایرانیها با این قدرتها .بعد از
شهریور  20من دوباره همان صحنهها را دیدم .با همان مزدوري و خدمت به خارجی و آماده بودن
براي از بين بردن کشور که صد و پنجاه سال سابقه داشت در ایران .در نتيجه واکنشی که ما طبعاً
میتوانستيم داشته باشيم شدیدترین خشونت بود در برابر این افراد .هيچوجه مشترکی با آنان احساس
نمیکردیم .البته کودکی هم بود .من آن موقع  13یا  14یا  15سالم بود .ولی عمده همين بود که
گفتم .عمده آن ضربه روحی بود که اشغال ایران در آن شرایطی که ما خيال میکردیم کشور آباد و
پيشرفته رو بهبزرگی هستيم ،چنان ضربه تحقيرآميزي بود ،بعد هم صحنههاي همکاري چپ و راست!
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 بیبیسی ـ ولی بعدها آقاي همایون شما بهعنوان یک روشنفکر ،برخالف خيلی از
همردیفها در آن زمانها که بهطور طبيعی گرایشهاي چپ داشتند ،الاقل
گرایشهاي دمکراتيک داشتند ،ولی شما بعدها هم گرایشتان به سمت در واقع
همرزمی و در کنار نظام دیکتاتوري بودن را حفظ کردید.
همایون ـ چپگرایان و دمکراتيک را من جدا میکنم .من در آن زمان تا این اواخر و سالها پس از
انقالب اسالمی نشانی از دمکراتيک در هيچ گرایش سياسی در ایران ندیدهام .صحبتش بوده است.
خيلی از روزنامهنگاران بيرون را هم گروهی ليبرال خطاب میکردند .اصالً امکان ندارد که ما واژهها را
درست بکار ببریم و اطالق کنيم به گروهها .چپگرایان بودند ولی چپگرایان بهسرعت با شوروي
یکی شناخته شدند و در خدمت آنها قرار گرفتند .در سال  1324کاميونهاي ارتش سرخ از تظاهرات
کنندگان حزب توده که خواستار واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي بودند حمایت میکردند و در آن
شرایط طبيعی بود که کسانی مثل من نمیتوانستند به چپ گرایش داشته باشند .اما پس از آن دوره
یاغیگري ،بیآرامی و شورش سالهاي نوجوانی و اوایل جوانی ،من چون زندگيم را با خواندن تاریخ
آغاز کردم ـ از  8سالگی ـ و با سير جامعههاي پيشرفته دنيا بهویژه در اروپا ،با تاریخشان آشنا شده
بودم و دنبال کرده بودم ،دیدم که صرفنظر از گرایشهاي سياسی ،یک جامعه نياز دارد به اینکه
زیرساختهایی داشته باشد .یک ثروتی داشته باشد که ثروت مادي و معنوي توليد کند و رويهم
انباشته باشد تا بهجایی برسد و این ميسر نبود جز در نظامی که داشت ایران را اداره میکرد و دستکم
ادعاي مترقی بودن و پيشرفته بودن داشت و یکجورهائی هم انصافاً میکرد .من متوجه تفاوتی که
دوران رضاشاه و پيش از رضاشاه باهم داشت بودم و به نظرم رسيد که رضاشاه در آن تاریخ بهترین
پاسخ به مسئله ایران بوده است.
از  1339ـ  1340من مخالفت با حکومت را گذاشتم کنار .من هميشه با نظام پادشاهی موافق بودم
ولی با حکومت مخالفتم را گذاشتم کنار و سعی کردم از درون کار کنم .خوب حقيقتاً ایران ده دوازده
سالی تکان بزرگی خورد .با اینکه براي من امکان ورود در دولت از اوایل دهه  40بود ،ولی در حاشيه
سعی کردم از نظر فرهنگی به این فرایند پيشرفت و توسعه کمک کنم .از راه انتشار کتابها و روزنامه.
 بیبیسی ـ شما فکر میکنيد چه اثري داشتيد روي سوق دادن ایران بهطرف یک
جامعه دمکراتيک از طریق فعاليتهاي فرهنگی؟
همایون ـ دمکراسی فقط در جامعهاي بهوجود میآید و پابرجا میشود که قبالً اسبابش فراهمشده
باشد .یعنی آن فرهنگ سياسی الزم و آن ساختارهاي آموزشی و اقتصادي را فراهم کرده باشد .ما در
آن زمان کمکم داشتيم این ساختارها را بهوجود میآوردیم .در یک جامعهاي هنوز بیسواد و من که
کتابخوان آن زمان بودم میدیدم چه فقري در زمينه انتشار کتاب است و بزرگترین روزنامههاي آن
زمان ایران براي من اصالً غيرقابل خواندن بودند .چون انگليسی میدانستم و روزنامههاي فرنگی
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میخواندم .خوب از طریق اصالح در این زمينه تا آنجائی که توانستم مسلماً کمکهایی کردهام و اثر
داشتهام .بهر حال روزنامهنگاري ایران بعد از آیندگان چيز دیگري شد .کتابهاي جيبی یک تحول
اساسی بود در انتشار کتاب .اینکه بهترین کتابها با چاپ نفيس ،منتها با قيمت ارزان در سطح وسيع.
خوب اینها کارهایی بود که به نظر من جنبه ساختاري داشت.
 بیبیسی ـ خوب حاال اگر این حرفهاي شما را قبول کنيم و شواهدي هم باشد بر
این صحبتهاي شما ،از اواخر دهه  40و اوایل دهه  50به بعد آن موقع خود شما در
یکی از مقاالتتان نوشتهاید که ایران دیگر قطعاً آماده بود براي قبول دمکراسی ولی
در آن مقطع هم شما برعکس بهعنوان یک روزنامهنگار موفق و کامالً حرفهاي ،شدید
وزیري که کارش شد سانسور بکند.
همایون ـ من در سال  1965در دانشگاه هاروارد یک رسالهاي ارائه دادم با نام توسعه سياسی در ایران
و در آن رساله بعد از تشریح وضع ایران آنطور که به نظرم رسيده بود .پيشنهاد کردم ،یعنی این راه به
نظرم آمد که ما باید یک جنگ چریکی سياسی انجام دهيم .یعنی از درون رژیم ،رژیم را درست کنيم.
براي اینکه یک رژیمی که سرکار هست ،دستش نمیشود زد مگر با شيوههاي خشونتآميز و انقالبی
که من نمونههایش را دیده بودم و بههيچوجه موافق نبودم .نه با جایگزین مذهبی موافق بودم و نه با
جایگزین چپ .و چيز دیگري هم نبود .خوب این جنگ چریکی سياسی چه معنی میداشت؟ من بعد از
اینکه کارم را در زمينه فرهنگی انجام دادم که به نظرم هم انجام داده بودم .روزنامه آیندگان سرجایش
ایستاده بود و کتابهاي جيبی هم درمیآمد توسط یک موسسه و انتشارانی دیگر به همان خوبی و
شاید هم بهتر .کارهاي دیگري هم مثل سندیکایی که درست کرده بودیم هم سر جایش بود .در آن
زمان من دیگر آماده بودم وارد سيستم بشوم و از درون کار بکنم .براي اینکه نوشتن و بحث و
سخنرانی و اینها چيزي نمیشد .در نتيجه تصميم گرفتم وارد ميدان بشوم و از  1354یعنی 1975
وارد کار سياسی شدم و بهسرعت در آن دو سال کاري که میشد پيش رفتم.
 بیبیسی ـ ولی جواب پاسخ مرا ندادید.
همایون ـ باز میرسيم به تعبير ما از سانسور ،دمکراسی چيست و گفتار آزاد چيست؟ اگر کليشهاي فکر
کنيم ،بله سانسور بد است و آزادي خوب است .روزنامه باید آزاد باشد و...کدام روزنامه باید آزاد باشد،
کدام روزنامهنگار باید آزاد باشد ،که بتوان سانسور را برداشت و در چه جامعهاي ،در یک نظامی سياسی
که دستگاه دادگستریش کار کند .دستگاه دادگستري کار نمیکرد .هر جا زور بود و نفوذ بود میایستاد.
من عضو هيئتمنصفه مطبوعات بودم به این معنا که اگر شکایتی کسی از روزنامهاي میکرد ما
بهعنوان ژوري میرفتيم .بارها من را دعوت کردند که در فالن روز ،به فالن جلسه اما هيچوقت
تشکيل نمیشد .میترسيدند ،سراغ روزنامهها نمیرفتند .من میخواستم یکخانه براي خودم اجاره
کنم .وقتیکه مادرم فوت کرد خانهام را فروختم و نمیخواستم آنجا زندگی کنم .کسی به من خانه

422

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

اجاره نمیداد چون روزنامهنویس بودم .باالخره از راه دوستی توانستم خانه اجاره کنم .در آن شرایط
مسلم است وقتی شما یکطرف آزادي مطبوعاتتان کریمپور شيرازي است طرف دیگر محرمعلیخان
میشود .باید دو سر معادله را در نظر گرفت .هميشه دو سر معادله در یک جامعه باهم میخواند .این
نکتهاي است که ما در فرهنگ سياسیمان نمیشناسيم .نمیدانيم که یک معادله دو سر دارد.
 بیبیسی ـ آقاي همایون شما وارد سيستم شدید ،وارد نظام حکومتی شدید که بتوانيد
این معادله را روشن کنيد ،چهکار کردید؟
همایون ـ چهکار کردم؟ کارهایی که میخواستم بکنم و شروع هم کرده بودم ،اولين آنها گفتم ما
سانسور نمیکنيم روزنامهها را همان فرداي وزارت ،سانسور را برداشتيم .ولی وقتی سانسور را در
نظامی که نمیشود حرف زد بردارید ،باید تکليف روزنامهنگار معلوم باشد وگرنه روزنامهنگار دائماً باید
تلفن کند و بپرسد؛ آقا این را بگذاریم یا نه .یا چاپ کند فردا اول از همه شاه ناراحت میشد و بعد
پائينیها .خوب وقتی سانسور را برداشتيم یک دستورالعمل نوشتيم براي روزنامهها که این مطالب را
بپرسيد و چاپ کنيد و این مطالب هم آزاد باشد .مطالبی که آزاد بود مربوط به حکومت بود .دستگاه
دولت و کابينه بود وزارتخانهها بود .هرچه میخواهيد بنویسيد ولی جوابشان را هم باید چاپ کنيد ،که
نمیکردند .آن را هم حاضر نبودند .ولی آنچه زیر نظر شاه بود باید بپرسند .معلومه باید آن مسائل را
سانسور میکردیم .مگر میگذاشتند آزاد باشد .شاید یک روز یا دو روز میشد ولی بعدش همه چيز
برمیگشت.
 بیبیسی ـ حاال برگردم به صحبتهایی که خودتان در مقاالت متعدد خودتان کردهاید
و آن اینکه جامعه آماده بود براي یک نوع دمکراسی ،چه کسی یا چه کسانی را شما
مسبب این میدانيد که نگذاشتند جامعه متحول بشود در آن موقع؟
همایون ـ هر دو طرف طيف سياسی .هم شاه و هم آنطرف .شاه بعد از  1339حقيقتاً میخواست
جامعه را باز کند .جبهه ملی را دعوت کرد .خليل ملکی رفت آنجا که داستانش معروف است .شاه به
بنبست رسيده بود .هنوز هم چيزي در چنته نداشت بهعنوان دستاورد بزرگ و آماده بود .جبهه ملی
زیر بار نرفت و چپها هم که تکليفشان روشن بود .یعنی حزب توده .شاه هم بعد از اینکه آن برنامه
اصالحات اجتماعی که حقيقتاً برنامه درخشانی بود انجام داد ،دچار یک نوع غرور شد .و دچار یک
خوشبينی فوقالعاده که دیگر نيازي به نيروهاي دیگر ندارم .من دارم کارم را میکنم و آنها هم که
طرفداران من هستند .مردم هم واقعاً طرفدارش بودند .در نتيجه موضوع اصالً از بين رفت و منتفی
شد .و بعد واکنش نيروهاي مخالف در برابر آن برنامه اصالحی اصالً شرمآور بود .مگر میشود که
انسان با برنامه اصالحات ارضی مخالفت کند چون شاه کرده است .خوب هر که کرده باشد .در همۀ
اروپا اصالحات اساسی را شاهان کردهاند .شاهان مستبد .این طبيعی است.
 بیبیسی ـ ولی با همه این وجود ،میدانيد که این مخالفتها آن زمان سـرکوب شد و
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امکانات نظام محدود نشد به اصالحات.
همایون ـ وقتی با برنامه اصالحات ارضی و حق راي زنان ،سهيم کردن کارگران مخالفت میشود
خوب معلوم است دیگر از آنطرف میافتد .یعنی شاه نهتنها مخالفش را تحقير کرد ،اصالً کينه پيدا
کرد نسبت به آنها .میگفت شما اصالً چه میگویيد .اصالً شما با کی هستيد .وقتی شما همه چيز را
بخواهيد که هيچچيز گيرتان نمیآید .مخالفان همه چيز میخواستند.
 بیبیسی ـ انقالب  57در ایران قبول دارید که یکی از مردمیترین انقالبات از نظر
شرکت مردم در انقالب میباشد؟
همایون ـ بله ،مسلماً انقالب  57انقالب مردمی بود.
 بیبیسی ـ فکر نمیکنيد این انقالب با هر زبانی به هر شکلی برخالف آنچه شما
میگویيد ،میگوید .شاه طرفدار داشت؟ در واقع شاه طرفدار نداشت.
همایون ـ شما زمان را قاطی میکنيد .شما از سال  1340ـ  1339یکباره میپرید سال  1357این
سالها باهم ربطی ندارند .در  17سال هزار اتفاق میافتد.
 بیبیسی ـ انقالب که خلقالساعه نيست.
همایون ـ انقالب خلقالساعه نيست ولی ده سال هم مدت بسيار طوالنی است و  17سال هم انقالب
طول نمیکشد.
 بیبیسی ـ انقالب زمينه دارد .این زمينه از سالهاي قبل بوده
همایون ـ انقالب  17سال زمينه نمیخواهد .انقالب اسالمی در واقع شش ماه طول داد .عمر انقالب
اسالمی  6ماه بود .یعنی پيش از آن هيچ نشانی از انقالب اسالمی نبود و آن شعارها نبود .در آن شش
ماه هيچ مقاومتی از طرف رژیم نبوده واال جلوي آن را گرفته بود .آنچه انقالب را باعث شد خيلی
عوامل است ولی عامل اصلی را کسی متذکرش نمیشود .عامل اصلی تسليم شاه بود .شاه در سال
 1981که من رسيدم به پاریس همان وقت یک مصاحبه کرده با واشنگتنپست و گفته سياست من در
برابر انقالب صرفاً تسليم بود .این بود علت اصلی انقالب.
 بیبیسی ـ یعنی باید سرکوب میشد به نظر شما؟
همایون ـ نه سرکوب احتياج نداشت
 بیبیسی ـ کار دیگري نمیتوانست بکند وقتی هزار هزار توي خيابان میریزند؟
همایون ـ چرا نمیتوانست بکند؟ جنبش انقالبی در دنيا هر روز میشود .هر روز یک جنبش است.
جنبش انقالبی ایران چه بود؟ مثالً تظاهرات قم بود .اینکه نباید انقالب بشود .با یک تظاهرات 200
نفره طلبه که نباید انقالب شود .نه سرکوب نيست! سرکوب باز از آن حرفها و لغاتی است که تا
بهگوئی همه وحشت میکنند .نه! شما یک عده را دستگير میکنيد ،حاال اسمش هرچه هست و یک
عدهاي را هم اجازه میدهيد فعاليت کنند .ولی شما اگر آنهایی را که باید اجازه داد فعاليت کنند،
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بگيرید و آنهایی را که باید دستگير کنيد ول کنيد خوب همين میشود .مطمئن باشيد تا ماه آذر و
دي میشد جلوي انقالب را گرفت .بدون خونریزي زیاد ،حاال عدهاي کشته میشدند چون دو سه هزار
نفر همان شش ماه کشته شدند با همۀ تسليم شدنها .اینجور هم نيست که تسليم جلوي خونریزي
را گرفت.
 بیبیسی ـ از طرف دیگر میتوان اینطور گفت که براي مدت طوالنی همه احزاب را
بسته بودند و فضاي سياسی در مملکت کامالً بسته بود.
همایون ـ بله کامالً
 بیبیسی ـ فضاي اختناق وجود داشت .در این شرایط مردم بهترین راهی که
میتوانستند بریزند تو خيابان.
همایون ـ خوب بریزند تو خيابان
 بیبیسی ـ خوب این انقالب ،انقالب مردمی بود.
همایون ـ ما درباره انقالب مردم بحث نداریم .این درست است .ولی این مردم که روز اول نریختند تو
خيابان .این مردم بهتدریج گروهگروه و الیهالیه اجتماعی پيوستند به انقالب .شش ماه طول کشيد
یعنی هرچه شاه کوتاه آمد ،عده بيشتري ریختند تو خيابان .شما اگر روز اول جلوي جریانی را بگيري
مثل شعر سعدي که وقتی میتوان با بيل جلویش را گرفت ،اگر نگيري بعداً با پيل هم نمیتوان
جلویش را گرفت .اصالً نيازي به خونریزي نبود .دو سه هزار نفر کشته شدند .خيال نکنيد که اون
سياست تسليم و غير سرکوب بی هزینه بود .نه ،باید روزهاي اول عدهاي را میگرفتند تا بقيه هم
حساب کار خودشان را میکردند .چون آن موقع هيبت شاه و قدرت شاه یکچيز دیگري بود .فقط
کافی بود نشان بدهد ایستاده است و نمیگذارد تمام شود 1342 .همان خمينی با همان شدت و حدت
ریختند در خيابان ،نهفقط در تهران در پنج ،شش شهر ایران مخالفان همه هم پشت سر او ایستاده
بودند ،سهروزه تمام کردند کار را و خوب انقالب هم نشد .پس میشود جلوي این چيزها را گرفت.
 بیبیسی ـ بهرحال این نظر شماست .اما خيلیها هم با شما در این زمينه مخالفند .اما
از این بگذریم و برویم سر این مسئله که شما اآلن حزب مشروطه ایران درست
کردهاید .من مرامنامه و اساسنامه شما را خواندم ،بسيار بهاصطالح خوبه و افکار و
عقایدي که در آن مطرح کردهاید و آیندهاي را که براي آینده ترسيم میکنيد
همانطوري که خودتان هم گفتيد خيلی شبيه مدل حکومتهاي دمکراتيک و ليبرال
اروپائی است .ولی به نظر میرسد این برنامه یک اشکال دارد و بسيار اساسی و بنيانی
است و آنهم اینکه شما بهنظام شاهنشاهی معتقدید و این با مجموعه آن چيزهایی که
شما میگویيد مغایر است.
همایون ـ ما با نظام شاهنشاهی هيچ موافقتی نداریم .شاهنشاهی در ایران معنا و مفهوم ندارد .مگر ما
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در ایران شاهان داریم ،شاهنشاه داشته باشيم .نه .ما با پادشاهی مشروطه موافق هستيم همانی که
شما در انگليس دارید .شما در انگليس فراموش میکنيد که در قرن هفدهم که حق الهی پادشاهان
است .حق الهی پادشاهان .براي اولين بار در همان انگليس شما یک پادشاه گفت من حق الهی دارم.
در فرانسه هم آنیکی گفت .اصالً همه گفتند .در سال  1686انگليس پادشاهی مشروطه پيدا کرد.
پس در یک قرن در طول  50سال پادشاه مستبد نه ،مطلقه نه ،پادشاه با حق الهی شد پادشاه
مشروطه .میشود.
 بیبیسی ـ آقاي همایون شما بهتر از من میدانيد و خيلی هم بهتر میدانيد که پروسه
پادشاهی مشروطه در بریتانيا یا هرجاي دیگر پروسه بسيار طوالنی دارد .ما داریم راجع
به ایران صحبت میکنيم .بهعالوه مردم ایران یکبار در انقالب و یکبار در رفراندم
راي دادند .شما چرا فکر میکنيد دوباره مردم با شاهنشاهی موافقتند؟
همایون ـ این مربوط به سی سال پيش است .معلوم نيست امروز یا دو سال دیگر اگر از مردم بپرسند
چه میگویند .این را هيچکس نمیداند مگر اینکه شما بگوئيد یکبار مردم گفتند و تمام شد رفت.
اینکه معنی ندارد .مردم میتوانند هر روز نظرشان را عوض کنند .ایران در صدسال گذشته بهاندازه
 300سال اروپا تجربه پيداکرده براي اینکه اآلن سير رویدادها خيلی سریعتر میباشد .آن موقعها یک
خبر از اینطرف کشور به آنطرف کشور یک ماه طول میکشيد اآلن دو ثانيه طول میکشد .کمتر!
این است که ما تجربه کردیم ،ما دیدیم نظام شاهنشاهی چيست ،جمهوري اسالمی چيست ،چپ
چيست و راست چيست .همۀ اینها را دیدیم .البته ما نمیگویيم حتماً این باید بشود .میگویيم اگر
مردم این را خواستند .ما این را پيشنهاد میکنيم .ما حق داریم پيشنهاد کنيم .شما حق دارید بگوئيد
جمهوري .فرقی هم نمیکند یا شما نظامتان دمکراتيک است که آن موقع پادشاهی شما هم
دمکراتيک میباشد .یا نظام دیکتاتوري است که جمهوريتان هم میشود سوریه ،جمهوري
آذربایجان .چه فرقی میکند اسمش جمهوري باشد که از پادشاهی هم بدتر است .از اسم وحشت
نکنيد .ما گفتيم تجربه تاریخی ما ،ما را به آنجا رسانده است که میتوانيم یک پادشاهی مشروطه
برقرار کنيم .اگر مردم بخواهند .اگر هم نخواستند که تمام شد و رفت.
 بیبیسی ـ ولی بسياري معتقدند از جمله مخالفان جمهوري اسالمی در ایران و خارج
از ایران که هر نوع تحولی در جهت دمکراتيک شدن جامعه ایران باید از درون جامعه
ایران و بهاحتمال زیاد از درون خود همين نظام اسالمی و با اصالح شدن همين نظام
اسالمی بشود .نظر شما در این مسئله چيست؟
همایون ـ اینکه همه چيز از درون ایران ،منتها با یک نفوذي از بيرون ،بهرحال آن جامعه که لوله
آزمایشگاه نيست .هزار نفوذ هست در آنجا .ولی مسلم است آنچه که در ایران تعيينکننده است،
تحوالت درونی است و من هيچ اشکالی با این ندارم که خود نظام دچار تحول شود .بهمراتب ترجيح
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دارد که هرچه زودتر در خود این نظام عدهاي پيدا شوند و این بساط را برچينند تا اینکه خونریزي
بشود و مملکت از بين برود .نه ،اینها مسائلی است که دعوائی باهم نداریم .منتها فقط شما اميدوار
نباشيد به اینکه مثالً در خود این نظام یک عدهاي پيدا بشوند و مسئله را درست بکنند .معلوم نيست
ممکن است نتوانند .یک نظامهایی نمیتوانند .کره شمالی نمیتواند از درونش اتفاقی بيفتد .البته ایران
کره شمالی نيست .ولی بهرحال یک نظامهایی هستند که نمیشود کاریش کرد باید فروبریزد .شوروي
فروریخت ،اصالح نشد .حاال اینها ممکن است فروبریزند .واقعاً هم با وضعی که در ایران بهوجود
آوردهاند احتمال فروریزي بيشتر است تا اصالح از درون .ولی من آن را هم نفی نمیکنم.
 بیبیسی ـ نشانههایی هم وجود دارد در داخل ایران که این تحوالت و اصالحات
مقدور است و خواست بيشتر مردم ایران هم همين است.
همایون ـ درست است .منتها آنطرف هم مقاومتها زیاد است .در این شک نيست که مردم این
راهحل را ترجيح میدهند .من هم در ایران بودم این راهحل را ترجيح میدادم .نيروهاي خيلی مؤثري
هم هستند که دنبال اصالحاند ولی خوب آنطرف هم میدانيم چه قدرتهایی متمرکزشدهاند براي
اینکه وضع موجود و منافع خودشان را نگهدارند .ممکن است هزار اتفاق بيفتند معلوم نيست واقعاً چه
خواهد شد .اما من واقعاً هيچکدام از این احتماالت را نفی نمیکنم همهش بسود ایران است.
 بیبیسی ـ خيلی متشکرم آقاي همایون
 3فوریه 2009

انتلکتوئل و رسالت او  /در گفتگو با ماهنامه آرش
و اما،
رابطۀ روشنفکران و قدرت را در آینۀ پرسشهاي بسياري میتوان نگریست ،از جمله:
روشنفکر کيست؟ آیا میتوان به تعبيري روحانيون را روشنفکرانی از نوع سنتی قلمداد کرد؟
نقش روشنفکر چيست؟ قدرت را چه گونه تعریف میکنيم؟ آیا قدرت تنها در قدرتِ سياسیِ
حاکم متبلور میشود؟ آیا قدرتِ سياسیِ مشروع وجود دارد؟ آیا روشنفکرانی را که با
قدرتهاي سياسی همراهی میکنند میتوان کماکان روشنفکر خواند؟ در جهانی که سایۀ
قدرت بر بخش بزرگی از نهادها گسترده است ،آیا روشنفکران میتوانند مستقل بماند؟
قدرتهاي سياسی روشنفکران را چگونه وادار به سکوت میکنند؟ قدرتهاي سياسی در
جهان غرب روشنفکران را چگونه در نظم حاکم حل میکنند؟
حکومتهاي دیکتاتوري روشنفکران را چگونه به خدمت میگيرند؟ آیا عضویت در حزب یا
گروه سياسی استقالل روشنفکر را خدشهدار نمیکند؟ آیا گروههاي اپوزیسيون خود
سازوکارهاي قدرت را بازتوليد نمیکنند؟ رابطۀ روشنفکران ایرانی با قدرتهاي جهانی را
چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ رابطۀ روشنفکران ایرانی با جمهوري اسالمی را چگونه میتوان
ارزیابی کرد؟
و نيز رابطۀ روشنفکران و قدرت را از منظرهاي بسياري میتوان نگریست:
از منظرِ ترفندهاي قدرتها ،روانشناسیِ روشنفکران ،نقش رسانهها ،روند شکلگيريِ
گفتمانها ،ذات قدرت ،سازوکارهاي ساختارهاي طبقاتی ،سازوکارهاي ویژۀ جهان
سرمایهداري ،رابطۀ فرد و جمع ،ترسها و توانهاي انسانی ،سرشتِ قدرت.
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پس ،در عصري که :ارادۀ معطوف به قدرت ،صعود از هرم سيستمهاي مستقر ،غياب هم
دردي ،هم شکلیهاي انسانی را بهعنوان عناصري از گفتمان رسمی تبليغ میکند ،رابطۀ
روشنفکران و قدرت شاید بيش از هر زمان دیگر پرسش ما است؟ در این خرید
سيستماتيک ،بهاي روشنفکران چيست؟
تحریریه آرش
انتلکتوئل و رسالت او
پيش از ورود در بحث روشنفکر و نقش او در رابطه با قدرت میباید به خود قدرت پرداخت که در این
پرسش جاي مهمی دارد .قدرت در اینجا به معنی قدرت سياسی است و توانائی تصميم گرفتن در امور
عمومی و به اجرا گذاشتن آن ،و مانند سياست خميرمایه روابط بشري است .قدرت سياسی مشروع
یعنی شناختهشده از سوي دیگران ــ چه آنها که زیر آن قدرت زندگی میکنند (مردم) و چه آنها که
با آن سروکار دارند (قدرتهاي دیگر) ــ و تا هنگامیکه از آن شناسایی برخوردار باشد خاستگاهش
تأثير عملی ندارد و حداکثر مسئلهاي اخالقی است .از آغاز سده بيستم به اینسو فرایافت مشروعيت در
روابط بينالمللی بيش از پيش بر حاکميت (اقتدار حکومتی) تکيه کرده است تا بر قانونيت.
روشنفکر را تعریفهاي گوناگون کردهاند ،از سارتر که روشنفکري را با اعتراض یکی میدانست و
مدتهاي دراز در جهان سوم و در ميان چپ شيک غرب رواج داشت تا هاول که وقف کردن خود به
اندیشيدن در امور عمومی و گستراندن آن اندیشهها را ویژگی روشنفکر میشمارد .تعریف اول بيشتر
کوشنده سياسی از گونه معينی معنی میدهد که دربرگيرنده هر بیمایه پر سروصدا نيز هست .تعریف
دوم اندیشهمند عملگرا را در نظر دارد .روشنفکر سارتري ویران میکند بیآنکه لزوماً چيز بهتري به
جايش بگذارد (چنانکه دو نسل ایرانيان دچارش بودند ).انتلکتوئل هاولی همه در پی بهتر ساختن
است که در جامعه برخالف صنعت ساختمان ،هيچگاه با ویرانگري دست نمیدهد (چنانکه زندگی
سياسی خود هاول نشان داده است).
در تعریف اول ،تفاوت ميان انتلکتوئل (اندیشهمند عملگرا) و اینتليجنتسيا (درسخواندگان) مبهم شده
است و تباهی از آنجا سر میگيرد .ما در فارسی انتلکتوئل و اینتليجنتسيا را روشنفکر ترجمه کردیم و
اصالً تفاوت را از ميان بردیم .ولی در همه جامعههاي نو سواد جهانسومی به همينگونه است،
درسخوانده با انتلکتوئل یکی میشود .تصادفی نبود که دو نسل روشنفکران ایرانی در تعریف سارتر
آویختند .آنها با اطمينانی که از ندانستن میآید میتوانستند کمترین آشنایی با مقدمات را با باالترین
رسالتها همراه سازند .ما در این بحث روشنفکر را بيشتر در معنی انتلکتوئل آن میآوریم.
اینک به پرسش سارتري «آیا روشنفکرانی را که با قدرتهاي سياسی همراهی میکنند میتوان
کماکان روشنفکر خواند؟» میشود پاسخ داد که صورتمسئله درست نيست .اندیشهمندي که خود را
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وقف امور عمومی کرده است عالوه بر جنگيدن با وضع موجودي که میباید دگرگون کرد ،بسته به
موقعيت در جاهایی حتی وظيفه دارد که قدرت سياسی را به خدمت اندیشههاي خود بياورد .چه بهتر
که بهترین استعدادها اداره کشور را از دست بند و بستچيان و سياستپيشگان فرصتطلب بگيرند .از
همه اینها گذشته عمل سياسی دنباله طبيعی اشتغال ذهنی انتلکتوئل است ،بهشرط آنکه خلقوخو و
منش  tempramentمناسب کار سياسی را هم داشته باشد .در اینجا مسئله اصلی ،ناسازگاري منش
انتلکتوئل با درشتیهاي کار سياسی است که بسيار پيش میآید ،و نه ناسازگار شمردن انتلکت با
حکومت که مایه بينوائی کشورداري است .آنگاه است که انتلکتوئل آسانتر مییابد که مستقيم و
غيرمستقيم به یاري سياستگرانی بشتابد که تنها دلمشغولیشان ماندن در قدرت نيست.
از نظرگاه روشنفکري «متعهد» سارتري هر شانهبهشانه سائيدن با ارباب قدرت پشتپا زدن به رسالت
روشنفکري است ،از این رو ناچار میباید رسالت را تعریف کرد که خواهد آمد .ولی این نگرش در واقع
هر بستگی ایدئولوژیک را نفی میکند .روشنفکر هر چه هم در نبرد با قدرت حکومتی ،با پيوستن به
یک گفتمان به شبکه قدرتی راه مییابد که گاه بهاندازه پليس سياسی دولت استبدادي سختگير و
یکسونگر است .فشار همگنان  peer presureکمتر از دستگاه سانسور نيست« ،چنانکه افتد و دانی».
استقالل کامل تنها در جزیره رابينسون کروزو دست میدهد .استقالل روشنفکر در دست خود اوست.
انسان براي آنکه یکپارچگی اخالقی و فکري خود را نگهدارد نه الزم است روشنفکر باشد و نه
خویشتن را از احزاب یا حکومت دور بگيرد .در داوري ارزشی روشنفکر و کارهاي او دو سنجه (معيار)
بيشتر نيست .نخست سطح کار شایسته نام روشنفکري که البته بستگی به سطح فرهنگی جامعه دارد.
دوم یکپارچگی اخالقی ،آنچه یک انسان شرافتمند صرفنظر از جایگاه و عنوانش میباید نگهدارد.
رسالت انتلکتوئل همان اندیشيدن براي عمل اجتماعی است و میتواند به خود عمل سياسی هم برسد،
برخالف فيلسوف که در ژرفاندیشی خود به پيامدها کاري ندارد و انتزاعی میاندیشد .با چنان رسالتی
تفاوت نمیکند که روشنفکر بيرون یا درون دستگاه قدرت سياسی است؛ با آن میجنگد یا در پی
اصالح آن برمیآید .بقيهاش به یکپارچگی اخالقی او مربوط میشود و چنانکه دیدیم از نظر اخالقی
تفاوتی ميان انتلکتوئل و آدميان دیگر نيست .هر دو میتوانند به فرصتطلبی بيفتند یا نيفتند .نه
جنگيدن بهخوديخود ستودنی است نه پيوستن بهخوديخود نکوهيدنی .در واقع یک ویژگی انتلکتوئل
آن است که میتواند در برابر مد روز بایستد .بزرگترین انتلکتها با تنهائی بسيار آشنا بودهاند.
روشنفکران با هر تعریف در مقوالت گوناگون جاي میگيرند .اعتراض به وضع موجود ،یا اندیشيدن در
امور عمومی که خودبهخود عملگراست زیرا در پی چارهجوئی است؛ به هر راه کشيده میشود .اکنون
اگر روشنفکر آزاديکش و روشنفکر تاریکاندیش هم میتوان داشت (داریم و داشتهایم) سراغ
روشنفکر را در ميان مذهبيان نيز میتوان گرفت .آخوندها که شمارشان از اندازه میگذرد عموماً در
زمره درسخواندگاناند و میتوان آنان را اینتليجنتسياي اسالمی ناميد؛ ولی از ميانشان انتلکتوئلهاي
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فراوان برخاستهاند و برمیخيزند .اسالم اگر چه کمتر از دینهاي همریشه خود راه به تغيير میدهد باز
از همان نخستين روزها در دست اندیشهمندان و سياستگران به صد گونه پيچيده شده است و
انتلکتوئلهاي مسلمان امروز بيش از هميشه ،و در ایران بيش از دیگر کشورهاي مسلمان ،در کارند.
اندیشه بلند حتی در چهارچوب دین با زندگی پيش میآید .هر جا نتوانستهاند از کوتاهی اندیشه بوده
است.
گرایش به قدرتهاي خارجی تا حد پشتگرمی به کمکهاي همهگونه آنان ،تازه نيست .نخستين بار
هخامنشيان بودند که دگراندیشان آتنی را پناه و یاري دادند و پس از آنان ساسانيان قربانيان آزار و
سرکوب بيزانسی را به دانشگاه گندي شاپور آوردند .چنين بستگیها گاه ناگزیر میشود و هيچ عيبی
در آن نيست .به خدمت بيگانگان درآمدن نيز در ميان روشنفکران بسيار بوده است و در جامعههاي از
همگسيخته و غيراخالقی (اخالق به معنی سازگار کردن رفتار با واالترین هنجارهاي اجتماعی) به
فراوانی روي میدهد ،باز «چنانکه افتد و دانی».
من حتی در محکوم کردن روشنفکرانی که با رژیم اسالمی همکاري دارند با احتياط رفتار میکنم .ما
نمیتوانيم در بيرون انتظار داشته باشيم که روشنفکران به ترک یار و دیار بگویند تا از هر آالیشی دور
باشند .همچنين نمیدانيم هر کدام در چنين شرایط دشوار براي نگهداري این ملت و ميراث ملی ما
چه رنجها میبرند .تاریخ دویستساله پایداري ایرانيان در برابر امواج عربزدگی به من آموخته است
که از احکام قطعی بپرهيزم .ما تنها در آینده خواهيم دانست که بهعنوان ایرانيان برکنار چه بدهی
سنگينی به روشنفکران ایرانی در ميهن داریم.
در پاسخ به پرسشهاي مجله آرش
تابستان 2009

انقالب اسالمی انتقام آخوندها از مشروطه بود
 محمدي ـ نقطه عطف یا سرآغاز انقالب  57چه بود؟
همایون ـ آتشسوزي سينما رکس آبادان ،چه از نظر زدن ضربه کاري به شاهی که اراده مقاومت را
از دست داد و چه از آن رو که رژیم پادشاهی با به گردن گرفتن عملی گناه آن جنایت ،خود را بهکلی
بیاعتبار کرد.
 محمدي ـ آیا رابطهاي بين انقالب مشروطه با انقالب  57وجود دارد؟
همایون ـ انقالب اسالمی انتقامی بود که آخوندها با همکاري گمراهانه چپ و مصدقیها از انقالب
مشروطه گرفتند.
 محمدي ـ آیا انقالب  57یک انقالب مدرن بود؟
همایون ـ انقالب اسالمی یک انقالب ارتجاعی بر ضد مدرنيته بود ــ با شيوههاي نوین بسيج تودهاي
بر زمينه مذهب و بهرهگيري از تکنيکهاي چپ انقالبی به رهبري مراجع مذهبی و یک حکومت
اسالمی که فرآمد ناگزیر یک انقالب مذهبی در جامه امروزي بود .احمد شاملو میگفت ما مدرنيته را
از ميان بردیم.
 محمدي ـ جامعهاي که در آن انقالب  57روي داد چگونه جامعهاي بود؟
همایون ـ جامعهاي بود در مسير نوسازندگی و توسعه با کاستیهاي بنيادي ،مانند همه جامعههاي رو
به توسعه آن زمان ،که برخالف دیگران زمان نيافت تا بسياري از آن کاستیها را برطرف سازد.
 محمدي ـ خواستهاي اصلی مردمی که انقالب کردند چه بود؟
همایون ـ همان شعار معروف استقالل ،آزادي ،جمهوري اسالمی که هر کس هرچه دلش میخواست
از آن میفهميد.
 محمدي ـ نقش اقتصاد و جامعه طبقاتی ایران در آن زمان در شکلگيري اعتراضات و
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پيروزي انقالب را چگونه ارزیابی میکنيد؟
همایون ـ پرسش دراز مبهمی است .به زبان کوتاه ،اقتصاد ایران هيچ جایی براي انقالبی که اساساً
سياسی و فرهنگی بود نمیگذاشت؛ اقتصاد شکوفانی بود ،منتظر پارهاي اصالحات سياسی که جامعه
در مسير آن میبود .تفاوتهاي زننده طبقاتی در ایران آن روز هيچ بيشتر از کشورهایی که بعداً «ببر»
نام گرفتند ،یا چين و هند هم امروز که از آن مرحله نيز میگذرند نمیبود.
 محمدي ـ نقش زنان در انقالب  57را چگونه ارزیابی میکنيد؟
همایون ـ نقشی بسيار فعال و درخور یک اجتماع زنانه پویا که در شش هفت دهه پيش از آن از
واپسماندگی هزارساله به درآمده بود؛ و نيز اقدام به خودکشی .حتا بيش از الیههاي دیگر اجتماعی.
 محمدي ـ قشرهاي مختلفی که در انقالب شرکت و نقش تعيينکننده داشتند کدامها
بودند لطفاً اگر امکان دارد توضيح بيشتري بدهيد؟
همایون ـ نخست ،طبقه متوسط فراورده همان شش هفت دهه که بيشترین نقش را داشت .دوم طبقه
زیر متوسط  lower middle classــ بيشتر ،روستائيانی که به شهر ریخته بودند و شهرها را
روستایی میکردند .خود روستاها نقشی نداشتند و کارگران دیرتر از همه به جنبش انقالبی پيوستند.
 محمدي ـ مقایسه استاندارد زندگی شهري و روستایی آن زمان با توجه به پيشرفت
امکانات رفاهی مانند وسایل برقی ،اتومبيل ،بيمه و ...چگونه بود؟
همایون ـ روستاها به سبب سياست گمراه راضی کردن و خریدن تودههاي شهري و سياست یارانه،
قربانی شده بودند و براي بهرهگيري از امکانات رفاهی به شهرها میریختند.
 محمدي ـ به باور بعضی از کارشناسان اگر انقالب رخ نداده بود نهایتاً شاه مجبور
میشد به انتخابات آزاد تن بدهد ،انتخاباتی که در هر صورت حکومت سکوالر را
ضمانت میکرد ،نظر شما در این باره چيست؟
همایون ـ او از تابستان  1357به همين نتيجه رسيده بود .با البه و تمنا ،با دادن امتيازات بزرگ ،از
مردم میخواست به او فرصت دهند که خودش پيام انقالب آنها را عملی کند .اما حکومت در آن
زمان عمالً عرفیگرا بود؛ این جامعه بود که هرچه بيشتر مذهبیاندیش میشد ــ درست برعکس این
دوران.
 محمدي ـ آیا رژیم پهلوى« ،آلترناتيو» دیگرى بهجز انقالب باقى گذاشته بود؟ چرا
انقالب؟
همایون ـ جایگزین انقالب ،پيشبرد مبارزه مدنی میبود که با تظاهرات و اعتصابات بهخوبی به
پيروزي میرسيد .اما نيروهاي انقالبی غرق در کيش پرستش انقالب ،جز ویران کردن بهقصد ساختن
جامعهاي تازه نمیخواستند .همانها که اصالح جمهوري اسالمی را آرزو دارند اقدامات و ظرفيت
اصالحی رژیم پيشين را بس ندانستند و تنها وسيله رسيدن به انقالب خود ساختند.
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چرا انقالب ،حتا در شرایط سياسی که رژیم تسليم و پا به فرار بود؟ زیرا گروههاي مخالف همه چيز را
با چشمانی که یا از کينه کور شده بود و یا از ایمان ،به موقعيت مینگریستند .از اینجاست که میباید
کينه و ایمان را در سياستگزاري و سياستورزي کنار بگذاریم.
 محمدي ـ آیا انقالب  ،57انقالبی اسالمی با خواستهاي اسالمی و رهبري اسالمی
بود که سرانجام جمهوري اسالمی (والیتفقيه) از دل آن بيرون آمد؟
همایون ـ پاسخ را از نيروهاي انقالبی ذوبشده در کسی که تصویرش را هم بر ماه دیدند بپرسيد که
امروز نام انقالب اسالمی را نيز میکوشند به انقالب بهمن تغيير دهند .گویا مهمترین ویژگی انقالب
ماه پيروزي آن بوده است.
 محمدي ـ نقش چپها در انقالب را چگونه ارزیابی میکنيد؟
همایون ـ مانند زنان نيروهاي چپ نيز با توانائیهاي درخور یک طبقه متوسط فرهنگی و اقتصادي به
ميدان آمدند و همان اقدام به خودکشی را کردند ،با پيامدهاي سنگينتر .گرایش چپ بزرگترین
خدمتگزار و قربانی انقالب اسالمی بود.
 محمدي ـ به باور بعضی از تاریخنویسان در زمان انقالب ائتالف یا اتحاد موقت و
ناسازگار ،بين نيروهاي مذهبی و غيرمذهبی با هدف سرنگونی حکومت شاه بهوجود
آمده بود ،نظر شما در این باره چيست ؟
همایون ـ درست است .هر کس از ظن خود...
 محمدي ـ نقش احزاب و تشکلها در پيروزي انقالب چگونه بود؟
همایون ـ همه زودتر و دیرتر به انقالب پيوستند .روحيه عمومی ،استفاده از فرصت بود ــ همان
فرصتطلبی که در قلب ضعف سياسی جامعه ایرانی قرار دارد و اکنون نسل تازهاي از ایرانيان دارد از
آن رها میشود.
 محمدي ـ وضعيت حقوق بشر در زمان انقالب چگونه بود ،با توجه بهوجود ساواک و
زندانهاي مخوفی چون قصر و...؟ لطفاً مقایسهاي با شرایط کنونی هم داشته باشيد.
همایون ـ حقوق بشر تنها در زندانها خالصه نمیشود و در دو سهساله آخر شاه ،شکنجه موقوف و
درهاي زندانها بر بازدیدهاي صليب سرخ گشوده شد .اما تا آنجا که به آزاديهاي شخصی و رواداري
مذهبی مربوط میشود ایران از همه کشورهاي اسالمی پيش افتاده بود .مشکل حقوق بشر در ایران
طبيعت استبدادي رژیم بود نه مذهب ایدئولوژي شدهاي که پيام نهائی آن یا اسالم (تعبير خودش) یا
اعدام است و هر جا زورش برسد ،مثالً درباره بهائيان و سنيان ،به آن عمل میکند.
 محمدي ـ دالیل مطرحشدن آقاي خمينی در زمان انقالب و رهبري وي چه بود؟
همایون ـ خمينی براي بیشمارانی پرچمدار بازگشت به ارزشهاي اصيل و جامعه بیطبقه توحيدي
بود که گویا بهشت را به زمين میآورد و براي بیشماران دیگري پرچمدار ضد امپریاليسم یعنی
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دشمنی با غرب و آنتی سمتيسم [یهودستيزي] که چپگرایان و اسالميان را باهم متحد کرد و اکنون
در گرایش راست افراطی نيز بازتابهایی دارد.
 محمدي ـ اکثریت روشنفکران که نقش بسزایی هم در انقالب داشتند ،خواستار آزادي
سياسی و آزادي بيان ،حقوق شهروندي بودند ،باوجود اینکه همه آنها هم با قوانين
اسالمی آشنایی کامل داشتند ،چرا بعضاً تعداد بيشتري از آنها با حکومت اسالمی
همراهی کردند؟
همایون ـ هر کس آزادي و حقوق شهروندي را براي خود و همفکرانش آرزو میکرد .ما تازه داریم
معنی واقعی این اصطالحات را درمییابيم .آشنایی چندانی هم با قوانين اسالمی در کار نمیبود و اگر
هم میبود شانهاي باال میانداختند و میگذشتند زیرا تنها به پيروزي در دسترس میاندیشيدند ــ حتا
پس از خواندن والیتفقيه خمينی« .بعضاً تعداد بيشتر» هم نبود؛ تقریباً همه پشتيبانی کردند .آن درجه
خودفریبی تنها یکبار دیگر در حمله اعراب از اشرافيت نظامی ایران دیدهشده است.
 محمدي ـ چرایی تسلط روحانيون بر انقالب را در چه دالیلی میبينيد ،با توجه به
کثرت احزاب چپ و دمکراسیخواه؟
همایون ـ دمکراسیخواه در برابر آزاديخواه هم اصطالح نادرست و گمراهکنندهاي است زیرا باز
خودي و غيرخودي را ــ اگر چه هر دو داراي آزادي ــ در خود دارد ،و هم در آن زمان بیمعنی
میبود .همه دنبال برقرار کردن تسلط خود میبودند« .روحانيان» از بقيه ،هم زرنگتر بودند ،هم بهتر
توده به هيجان آمده ناآگاه را دستکاري  manipulateمیکردند ،و هم رهبري داشتند که چپ و
راست به رهبري و امامت پذیرفته بودند .تسلط روحانيان از همان آغاز ،تابستان  ،1357چون و چرا
نداشت.
 محمدي ـ آیا انقالب  57انقالبی ضد امپریاليستی بود؟
همایون ـ بخش چپ نيروهاي انقالبی با تسليم محض به امپریاليسم شوروي جایی در این پرسش
ندارد .بخش مذهبی اساساً نگران نفوذ ارزشهاي غربی در جامعهاي بود که بهتندي از فضاي سنتی
بيرون میآمد ــ هجوم فرهنگی بعدي در تبليغات حکومت اسالمی .رژیم پادشاهی از بستگی کامل به
امریکا و غرب بهطور کلی ،در آغاز ،اندکاندک به استقالل عمل روي مینهاد .در آن اواخر مبارزه ضد
امپریاليستی معنی واقعی نداشت .ایران بزرگترین قدرت منطقهاي با وزنه مثبت و آزادي عمل ميان
دو اردوگاه جهانی شده بود.
 محمدي ـ دینساالري تا زمانی که قانون اساسی به تصویب رسيد هيچگاه از زبان
رهبران دینی بيان نشد ،اما بعدها با تصفيه نيروهاي روشنفکر جامعه آن را تحميال
قانونی کردند .نقش مذهب در پيروزي انقالب با توجه به اینکه در زمان انقالب مساجد
مراکز اصلی سازماندهی اعتراضات بود ،چگونه بود؟
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همایون ـ انقالب پيروز دستکم تا مدتی دنباله شعارها و رهبري اصلی خود را میگيرد .وقتی
تظاهرکنندگان طبقه متوسط از همان آغاز حرکت انقالبی حکومت اسالمی و بهزودي جمهوري
اسالمی میخواهند و به آخوندها اقتدا میکنند و آخوندي را به رهبري میپذیرند که هر وعدهاي
میداد آن را مشروط به اسالم میکرد دینساالري از همان آغاز جا افتاده است .در سرتاسر دوره
ششماهه انقالب شعارها و رهبري در دست آخوندها بود و مقاومتی هم نشد .بعداً هم تا آخوندها
دیگران را پاکسازي نکردند نشد.
 محمدي ـ اگر انقالب رخ نمیداد از لحاظ اقتصادي با توجه به روابط دوستانه ایران با
غرب و گسترش صنایع پتروشيمی ،نفت ،اتومبيلسازي ،ذوبآهن و صنایع مشابه ایران
میتوانست حتی به خودکفایی هم برسد ،نظر شما چيست؟
همایون ـ ایران بیتردید یک «ببر آسيائی» دیگر شده بود و با رشد صنعتی  22در صد در سال از هيچ
کشوري در سطح خود کم نمیآورد .خودبسندگی هدف آغازین انقالب صنعتی ایران میبود ولی ایران
با بلوغ تدریجی صنعتی خود میرفت که در اقتصاد بزرگ جهانی ادغام شود .خودبسندگی معنی ندارد.
 محمدي ـ در رفراندم فروردین  ،1358صدها هزار ایرانی تحصيلکرده دانشگاهی،
رهبران سياسی ،حتی احزاب چپ مارکسيست و حزب توده ایران ،با آن سابقه طوالنی
مبارزاتی خود ،در صف اول راي دهندگان ،به «جمهوري اسالمی» آیتاهلل خمينی راي
دادند ،چرا؟
همایون ـ این پرسش براي آنهاست که میکوشند تقصير انقالب را به گردن اینوآن بيندازند و
انقالب را جبر تاریخ و اجتنابناپذیر بدانند و بهانههایی از گونه «جایگزین دیگري نبود» بياورند.
 محمدي ـ به باور آقاي خمينی شعار اصلی اکثریت مردم اسالم بود نه دمکراسی .آیا
مذهبيان در زمان حکومت شاه به خاطر مذهبشان تحتفشار بودند؟
همایون ـ یک کاستی بزرگ پادشاهی محمدرضاشاه تکيهاش به آخوند و مذهب بود ،حتا هنگامیکه
با آخوند و در واقع مذهب به تعبير آخوندي درمیافتاد .او آنقدر در تضاد بهرهبرداري از مذهب و امتياز
دادن به آخوند و پيشبرد یک برنامه غيرآخوندي و گاه ضد آخوندي سرگردان ماند تا کارش به تبعيد
هميشگی رسيد .رهبران مذهبی صرفاً به دالیل سياسی به زندانهاي راحت میافتادند و بسياريشان
نيز در رفاه کامل میبودند و همين بس که با ساواک و امثال آن به تفاهمی میرسيدند تا کار خود را
زیر بينی حکومت پيش ببرند.
 محمدي ـ شکست احزاب چپ و دمکراسیخواه در تعيين مسير درست انقالب در چه
بود؟
همایون ـ آن احزاب حتا «دمکراسیخواه» هم ،به معنی دمکراسی آپارتاید ،نبودند وگرنه از همان
مراحل نخست ،از هنگامیکه پس از شکست شورش  15خرداد  1342بيعتکنان روانه نجف شدند،
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چنان مسيري را برنمیگزیدند .همين بس که به تفاوت آنان با جنبش سبز ،آنهم در رژیمی مانند
جمهوري اسالمی با احزاب چپ و «دمکراسیخواه» آن روزها بنگریم.
 محمدي ـ آیا «قانون اساسی جمهوري اسالمی» رسماً و عمالً به مفهوم فلسفه
سياسی امروزه ،ملتی را بنام «ملت ایران» با حقوق و مسئوليت شهروندياش رسماً
میشناسد یا نه؟
همایون ـ قانون اساسی جمهوري اسالمی آميزهاي از بسياري تضادهاست و اختيار نهائی را به
آخوندهایی میدهد که با ملت ایران بهعنوان ماهيتی تاریخی و مستقل از اسالم همان دشمنی پدران
معنوي خود ــ قبایل عربی که اسالم را وسيله تاراج و کشتار و سروري کردند ــ دارد .ایستادگی مردم
ایران بوده که نگذاشته است ملت ایران دوام نياورد .اما حقوق شهروندي ،ميدان پيکار این ملت با
جمهوري اسالمی است و از روي این حکومت و این فلسفه سياسی خواهد گذشت.
 محمدي ـ نظر شما درباره این جمله ایلين شولينو چيست« :آقاي خمينی مظاهر
متفاوتی براي انقالبگران متفاوت را داشت :براي روشنفکران و ليبرالهاي ملی نماد
یک دموکرات ،براي روحانيان یک رهبر با تقوي ،براي بازاریان و تجار یک فرد معتقد
به اقتصاد بازار آزاد (و غيروابسته به دولت) ،براي طيف چپ و کارگران نماد عدالت
اجتماعی ،براي خانوادهها نماد ارزشهاي اصيل ،و نماد وحدت و استقالل براي کل
کشور بود».
همایون ـ همان خودفریبی و «هرکسی از ظن خود ».هيچکس حاضر نبود از نزدیک به موضوع
پرستش خود بنگرد .هيچ سخن منطقی پذیرفته نمیشد.
 محمدي ـ اکثریت کسانی که در راهپيمایی روزهاي انقالب شرکت میکردند تصور
روشنی از آینده ،حتی بعد از پيروزي انقالب نداشتند چرا؟
همایون ـ در پاسخهاي باال به این پرسش پرداختهشده است.
 محمدي ـ آیا انقالب بعد از  31سال داراي کارنامه قابل قبولی هست؟ آیا انقالبيان به
حداقل خواستهاي خود رسيدهاند؟
همایون ـ حتا «روحانيت» پيروز نيز به این پرسش میباید پاسخ نه بدهد و هنگامیکه نسل تازه
فرماندهان سپاهی چنگالهاي آزمند و خونآلود خود را بر بقيه پيکره حکومت نيز استوار کردند چنان
پاسخی را به بانگ بلند خواهد داد .آن روحانيت پيروز فرش را نهتنها از زیر پاي خود بلکه اسالم در
سياست و حکومت نيز کشيد.
 محمدي ـ با توجه فراز و نشيبهاي طوالنی  30سال گذشته ،چرایی طوالنی بودن
عمر رژیم مالیان را در چه مسائل و دالیلی میبينيد؟
همایون ـ جامعه ایرانی دیر از خواب بيدار شد و هر کس تا نوبتش نرسيد واکنش درخور نشان نداد و
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مبارزان در هر مرحله تنها ماندند و آنها که صحنه را پر میکردند در اکثریت بزرگ خود سرگرم پاک
کردن حسابهاي دوره انقالب و پيش از انقالب بودند (بسياريشان هنوز هستند ).از این گذشته
قدرت و دامنه چنان انقالبی بهآسانی فروکش نمیکرد .بر همه اینها میباید منابع پایانناپذیر مالی
رژیم و آمادگیاش را براي ماندن به هر بها و درسهایی که از سقوط شاه گرفته و تکنيکهایی که از
نظامهاي توتاليتر کمونيستی آموخته است (با کمک فعال پارهاي از همان احزاب چپ) افزود .ولی
امروز ما بههرحال در مراحل پایانی این تراژدي هستيم .جابجایی این رژیم با نظام سياسی دمکراسی
ليبرال ،پس از گذشتن از مراحل چند ،مسئله زمان است.
 محمدي ـ تفاوت و تشابهات جامعه ایرانی ازلحاظ سياسی ،اقتصادي ،فرهنگی،
اجتماعی و حقوق بشر در روزهاي انقالب با امروز چگونه است؟
همایون ـ هر چه در این پرسش به حکومت و جمهوري اسالمی و نظام بهاصطالح الهی آخوندها
مربوط میشود در مقایسه با گذشته بهمراتب بدتر است .ایران دهها سال الزم دارد تا آثار پليد این
رژیم را برطرف سازد .ولی عامل مردمی ،فرهنگ سياسی ،آگاهی عمومی ،زیستن در جهان امروز،
درست همان است که ما آرزو داشتيم .سرانجام آن مردمی که میباید ایران را به مدرنيته برسانند ــ
با همه گوناگونی و گشادگی که در این فرایافت هست ،از کوره یک تاریخ تراژیک بيرون آمدهاند.
کيهان لندن
مصاحبهکننده :محمد محمدي
فوریه 2010

حساسیتهای مطبوعاتی شاه چه بود؟
o
o

o

o

o

o

در بررسی زندگی محمدرضا پهلوي ،نقش مطبوعات و درگيري ذهنی و سرانجام اداري شاه با
رسانهها موضوعی قابل تأمل است.
مطبوعات از شهریور  1320که رضاشاه از قدرت خلع شد و محمدرضاي جوان به سلطنت رسيد
تا مرداد  1332و کودتا عليه دولت محمد مصدق دورانی آزاد و باثبات داشتند؛ هرچند شاید در
کيفيت و عمق آن بحث باشد اما نمیتوان منکر آزاديهاي آن دوره شد.
پس از کودتاي  28مرداد فقط وضعيت روحی و روانشناختی شاه نبود که بهکلی دگرگون شد،
فضاي کشور هم بهکلی متفاوت شده بود و رفت تا جایی که به کمک پول نفت ،هم کشور رو به
توسعهاي پرشتاب داشت هم ابزار سرکوب روزآمد شده بود.
داستان شاه و مطبوعات از همينجا به اوج میرود .توسعه و تحوالت ایران و افزایش قيمت نفت
توجه رسانههاي بينالمللی را به ایران جلب کرده بود که شاه آن با درافتادن با شرکتهاي نفتی
و دوستی با غرب در پی مدرن سازي کشور بود .همزمان با نگاه به این تحوالت ،رفتار قهرآميز و
شيوههاي سرکوبگرایانه حکومت ایران هم در رسانهها بازتاب مییافت.
اسداهلل علم وزیر ،دربار شاه که بيش از یک دهه در این سمت حاضر بود ،در یادداشتهاي نشان
میدهد که شاه تا چه ميزان به نوشتههاي روزنامهها اعتنا میکرد و سياست کشورهاي غربی را
از البهالي تحليلها و سطر خبرها میجست.
داستان مطبوعات ایرانی هم کمابيش مشهور است .فشارها و بگير و ببندها که تاکنون صحبت از
آن زیاد شده است .اما در پس از وضع ،شاه چه نگاهی در خلوت خود به رسانهها داشت؟ چرا تا
به این پایه از نوشتهها و تحليلهایی رسانههاي بينالمللی که به مذاقش خوش نبود نگران
میشد و چرا برخالف اینها براي روزنامهها و روزنامهنگاران ایرانی اعتباري قائل نبود؟
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 oداریوش همایون که بنيانگذار و مدیر روزنامه آیندگان است و مدتی سردبير این اولين روزنامه
صبح ایران هم بوده ،دورهاي وزیر اطالعات و جهانگردي شده و از نزدیک شاهد رفتار شاه در
ارتباط با رسانهها بوده است .حرفهاي او  30سال پس از درگذشت محمدرضا پهلوي ،جنبههاي
کمتر شنيده شدهاي از شاه و حساسيتهاي مطبوعاتی را نشان میدهد.
***
 بیبیسی ـ از یادداشتهاي اسداهلل علم که یکی از مهمترین منابع اطالع از کارهاي
روزانه شاه است معلوم است که علم بهعنوان وزیر دربار هر روز گزیدهاي از
روزنامههاي بينالمللی را به اطالع شاه میرسانده و مطالب مربوط به ایران را هم شاه
با وسواس زیاد مطالعه میکرده است .آیا شاه روزنامه ایرانی هم میخواند؟ در جریان
مسائلی که در جراید در حد امکان انتشار پيدا میکرد قرار میگرفت؟
همایون ـ شاه حساسيت بيش از اندازه به مطبوعات داشت چه مطبوعات ایران ،چه بيرون .حتی اگر
مثالً فرض کنيد در یک کشور آفریقایی یک روزنامهاي چيزي مینوشت که خوشش نمیآمد ،تمام
دستگاه راه میافتاد که پاسخ بدهند و مطلب بیجواب نماند .شاه خواننده هرروزي و بسيار دقيق
روزنامههاي ایران بود .البته به غير از مسائل روزانه که وزارتخانهها اسباب زحمت روزنامهها میشدند
و بيشتر گرفتاري روزنامهها در مورد سانسور بود در مطالب مهمتر ،بيشتر گرفتاریشان از خود شاه
سرچشمه میگرفت .یعنی او مطلبی را میخواند و عصبانی میشد و به نخستوزیر و وزیردربار
میگفت و ماجرا به وزیراطالعات میکشيد و میآمد تا سطح خبرنگار روزنامه.
 بیبیسی ـ بعد چه اتفاقی میافتاد؟
همایون ـ همهگونه اتفاقی میافتاد .گاهی ممکن بود به دستگيري خبرنگار هم بکشد .به رسانهها
خيلی خيلی حساسيت و توجه داشت .این موضوع نقطهضعف بزرگی برایش بود.
 بیبیسی ـ مگر روزنامههاي داخلی بهخصوص در دهه آخر سلطنت در ایران چقدر
آزادي داشتند که بخواهند از موضوعی انتقاد کنند که شاه را تا این حد آشفته کند؟
همایون ـ روزنامهها برخالف مشهور آنجور مطيع نبودند و روزنامهنگاران راههاي بسيار مییافتند
براي اینکه نظرشان را بگویند .هيچچيز در آن رژیم کامل نبود .هيچچيز تا آخرش نمیرفت
بهاصطالح .سانسور هم هزار سوراخ داشت ،هزار راه فرار داشت .اوالً تمام دستگاههاي دولتی از طریق
روابط عمومیشان با روزنامهها ارتباطات نزدیک داشتند .و کمک میرساندند و آنها را حفظ
میکردند .ثانياً ،کار سانسور ميان وزارتاطالعات ،بعداً اطالعات جهانگردي ،و ساواک تقسيم میشد.
معلوم نبود چه کسی مسئول است .این وسط روزنامهنگاران [از این موقعيت نامشخص] بسيار استفاده
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میکردند .عالوه بر آن ،نخستوزیران بهشدت مالحظه روزنامهها را میکردند و نمیخواستند که آنها
را برنجانند .بهموقع از آنها دفاع میکردند ،کمکشان میکردند .روزنامهها هم بازي میکردند این
وسط و وظيفهشان را انجام میدادند .عالوه بر این ،معلوم نبود که سياست سانسور چيست .نکته عمده
اینجا بود .تکليف هيچکس روشن نبود .مطالبی گفته میشد که بعداً معلوم میشد که صالح نبوده
است و کار به واکنش میکشيد.
پيشاپيش روزنامهنگاران نمیدانستند که چه بنویسند و چه ننویسند .از همه اینها گذشته ،روزنامهها
مطالب را با تعریف و تمجيد زیاد شاه شروع میکردند و بعد هر چه دلشان میخواست آن زیر
میآوردند .خوانندگان این روزنامهها در مقامات باال گاهی نمیفهميدند که منظور چيست .آن تعریفها
را میگرفتند و بقيهاش را متوجه نمیشدند گاهی هم بعد متوجه میشدند .خيلی وضع آشفتهاي بود.
مثل خيلی از کارها سروسامان نداشت و روزبهروز پيش میرفت و اتفاقاتی میافتاد که یک روز ممکن
بود به زیان روزنامه تمام شود و یک روز دیگر ممکن بود که به زیان آن تمام نشود .چون تکليف
هيچکس معلوم نبود ،حساسيتهاي شاه هم گاهوبيگاه ظهور و بروز میکرد و کار را بهجاهاي باالي
میکشيد .عالوه بر این ،خود شاه معلوم نبود که نسبت به چه چيزي حساسيت دارد .گاهی موضوعاتی
فوقالعاده توجهاش را جلب میکرد ،گاهی نمیکرد .این آشفتگی سبب میشد که سانسور در ایران
هيچوقت کارآمد نباشد.
 بیبیسی ـ شاه روزنامهها را بهطور مستقيم میخواند یا به شکل بولتن برایش آماده
میکردند؟
همایون ـ نه .روزنامههاي ایرانی را ـ آن چند تا روزنامه مهم ایرانی را ـ مستقيماً میخواند .ولی،
روزنامههاي فرنگی را جز چندتایی طبعاً امکان دسترسی نداشت که بهطور مستقيم بخواند.
سفارتخانههاي ایران گزارشهایی از روزنامههاي مهم میفرستادند و وزارت دربار ایران اینها را جمع
میکرد و بولتنوار به نظرشان میرساند .ولی یک روزنامه همانطور که عرض کردم ممکن بود که در
آفریقا چيزي بنویسد و از یکراهی به اطالع شاه برسد .گاهی خود سفارتخانهها میفرستادند ـ از ترس
ـ و جنجال بلند میشد .در وزارتدربار ،در نخستوزیري ،دفترهاي مطبوعاتی بود که کار اینها
نوشتن پاسخ و دادنش به روزنامهها بود و بيشتر این پاسخها ،همين ،درباره مطالبی بود که
روزنامههاي دیگر مینوشتند .خيلی کار لغوي بود .براي اینکه روزنامهاي در اروپا فرض کنيد ،در
پاریس ،چيزي نوشته بود؛ پاسخاش به فارسی در فالن روزنامه ایرانی درمیآمد آنکسی که قرار بود
این را بفهمد اصالً مطلع نمیشد .از این اتفاقات ظاهرسازانه بسيار میافتاد.
 بیبیسی ـ از نوشتههاي روزنامههاي ایرانی چه چيزي شاه را بيشتر ناراحت میکرد؟
بيشتر این انتقادها ،زیرپوستی نسبت به سياستهاي سياسی شاه بود و او را آشفته
میکرد یا بيشتر انتقاد از مسائل خانوادگی و مسائل دربار؟
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همایون ـ نه .مسائل خانوادگی ابداً در روزنامهها راهی نداشت آن را بسيار مواظب بودند .منتهی
انتقاداتی که از حکومت میشد ـ و خوب هر روز یک موردي براي انتقاد در آن کشور بود؛ طبيعی
است مثل همهجا ـ مستقيماً به شاه برمیگشت .براي اینکه شاه خودش را مسئول هر آنچه که در
ایران میگذشت کرده بود و اگر ،فرض کنيد ،خيلی راجع به چالهچولههاي خيابانهاي تهران هم
روزنامهها مینوشتند ،شاه ناراحت میشد .گرفتاري ،برداشتی بود که شاه از حکومت شخصیاش کرده
بود و تمرکزي که در دستگاهاش راه پيداکرده بود ،کار را بهجایی رسانده بود که انتقاد از هر دستگاه
حکومتی اگر از حدي درمیگذشت ،شاه را عصبانی میکرد.
 بیبیسی ـ به نظر میآید هرچه به سالها و ماههاي آخر سلطنت نزدیک میشویم
ميزان دلخوري شاه بيشتر میشود و یادداشتهاي علم هم نشان میدهد که آستانه
تحملش پایينتر میآید.
همایون ـ بله دیگر .در سالهاي آخر شاه ضعيفتر شده بود .از طرفی فوقالعاده غرورش باال رفته بود
و فکر میکرد که در باالترین جاي دنيا قرار دارد و از طرفی میدید که کارها پيش نمیرود .از همان
خاطرات علم این موضوع پيداست .او ناراضی بود؛ عميقاً از وضع ناراضی بود ،ولی خودش را،
بهاصطالح ،خيلی باالتر از این حرفها میدانست .آرزوهاي بسيار بلند براي ایران داشت ،براي خودش
داشت .ولی با واقعيت نمیخواند .بعد هم در سالهاي آخر انتقادات روزنامههاي خارجی و کشورهاي
خارجی اصوالً زیادتر شده بود .براي اینکه یک اقداماتی در ایران میشد که خوراک تبليغاتی دست
مخالفان شاه در بيرون میداد .آنها روزنامهها و رسانههاي غربی را بسيج میکردند .این پوست شاه را
نازکتر کرده بود .اصوالً ،آن ضعف عمومی ،آن نزاري ،آن بيماري ـ بيماري جسمی خير (که بود البته
و آنهم کمک میکرد) ـ ولی آن بيماري سياسی که تمام دستگاه حکومتی را گرفته بود و بيشتر و
بيشتر هم میشد ،در سالهاي آخر روي خود شاه هم اثر کرده بود.
 بیبیسی ـ شما مدیر روزنامه آیندگان بودید که در اواخر دوره سلطنت منتشر میشد و
حتی انتشار آن تا چندي بعد از انقالب هم ادامه داشت .براي اینکه هم روزنامه کارش
روبهراه باشد و جلو برود و حرفی براي گفتن داشته باشد و بتواند کارش را انجام بدهد
و کمترین درگيري را با دربار و شاه داشته باشد و در واقع ،نویسندگان و روزنامهنگاران
کمتر آسيب ببينند ،شما چه میکردید؟ چه تمهيداتی داشتيد و چه سياستی را پيش
میگرفتيد؟
همایون ـ سعی میکردیم در چارچوب عمومی سانسور عمل بکنيم .مسائلی را تشخيص میدادیم که
واردش نشویم بهتر است .بعد ،انتقاداتی که میکردیم غيرشخصی بود هميشه همراه با چارهجویی .این
است که آن زهر موضوع را بهاصطالح میگرفت .بعد ،روش کلی روزنامه فرق داشت با روزنامههاي
دیگر ـ با روزنامههاي بزرگ دیگر .چون ما نه گرایشهاي چپ داشتيم برخالف آنها ،نه چپروي
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میکردیم براي افزایش فروش .اینها کمک میکرد به نگهداشتن روزنامه .ولی ما هم در کارمان
بسيار مشکالت پيش آمد .بارها نویسندگانمان ممنوعالقلم شدند .یا خود من ،خود من که روزنامه را
اداره میکردم ،پنج هفته به دستور خود شاه نتوانستم به روزنامه بروم[ .شاه] عصبانی شده بود از
مطالبی که نوشته بودم و به من گفتند که حق رفتن به روزنامه ندارم ،ولی میتوانم مقاالتی بنویسم.
باالخره با پادرميانی آقاي جواد منصور ،وزیر اطالعات و هویدا [نخستوزیر] ،توانستم به روزنامه
برگردم .از این اتفاقات میافتاد .البته این را عرض بکنم که هيچ موردي نبود که روزنامه روي
انتقاداتش یا روي اشتباهاتش بهکلی از بين برود یا یک روزنامهنگار بهکلی اخراج بشود .هميشه
یکراهی بود براي اینکه برگردند و اوضاع به حالت عادي برگردد به دليلی که عرض کردم .یعنی تمام
مقامات حکومتی با مطبوعات روابط خوب داشتند ،میخواستند آنها را جلب بکنند .کمکهاي
فوقالعاده به روزنامهنگاران میشد .در همان دوره که این سختگيريها گاهوبيگاه پيش میآمد ،تمام
اعضاي سندیکاي روزنامهنگاران صاحبخانه شدند در آن سالها .حتی در نوروز ماهی و پرتغال
خانوادههاي آنها تأمين از طرف دولت میشد .یکقلم ،دو ميليون دالر آن موقع ،به آن سندیکا
اختصاص دادهشده بود از طرف دفتر شهبانو که خانه سندیکا بسازند .رابطه به این صورت بود ،یعنی
بهشدت مراقب رفاه روزنامهنگاران بودند .ولی ،در عين حال هم گاهوبيگاه هم آنها را مجازات
میکردند ـ گوشمالی بود بيشتر ،نه مجازات .همينطور روزبهروز یکجوري قضایا رد میشد تا
هنگامیکه کارها از دست رفت و روزنامهها بزرگترین مبارزات را با شاه کردند.
 بیبیسی ـ این حمایتی که میگویيد از روزنامهنگارها و روزنامهها میشد ،معطوف به
اراده خود شاه بود یا اراده افراد دیگري در دربار مثل فرح؟
همایون ـ نه .سياست عمومی کشور بود .وقتی درآمد نفت باال رفت ،بذل و بخشش به گروههاي
متنفذ اجتماعی شروع شد و خيلی زیاد هم به همه کمک میکردند .فقط روزنامهنگاران نبودند .هر
گروهی میتوانست ،سهمی میگرفت و دانشجویان ایران بيش از همه کمک میگرفتند .آن سياست
بذل و بخشش درست نبود .ولی ،خوب ،در آن زمان سياست عمومی کشور بود.
 بیبیسی ـ روابط شاه با روزنامهنگارهاي ایرانی چطور بود؟ آیا مناسبتهایی بود که
مالقات با شاه وجود کنند؟ یا مثالً جلسات آشنایی یا یکچيزي شبيه به اینکه
روزنامهنگارها بتوانند ارتباط راحت و نزدیکتري با شاه داشته باشند و بخواهند
دغدغههایشان را مطرح کنند؟
همایون ـ نه .یکی دو روزنامهنگار بودند که از طریق هویدا ـ چون هویدا بهترین روابط را با
روزنامهنگاران داشت؛ آموزگار هم بعد او بسيار بسيار رعایت روزنامهنگاران را میکرد البته؛ ولی هویدا
مدت طوالنی مانده بود و ریزهکاريهاي این امور را خوب میدانست ـ یکی دو تا از روزنامهنگاران با
شاه روابط نزدیکتري را پيداکرده بودند .ولی نه .جلسات آف د رکورد [جلساتی که براي اطالع حضار
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همراه با پرسش و پاسخ شفاف است ولی در رسانهها منعکس نمیشود] و اینها که اصالً نبود .شاه
گاهگاه روزنامهنگاران را دعوت میکرد به دربار و سخنرانی میکرد .گاهی هم پرسش و پاسخی در
ميان بود .ولی نه ،به آن صورت که دادوستد فکري بين روزنامهها و شاه باشد ،ابداً .اصالً شاه زیاد
اهميت به افراد ،به هيچ گروه اجتماعی ،نمیداد.
 بیبیسی ـ ما میبينيم که روزنامهنگارهاي غير ایرانی مرتب با شاه جلسه داشتند و با
او گفتوگو میکردند ـ گفتوگوهاي صریح و حاال در حد آن روزها بیپرده و شفافی
هم هست .ولی شخصاً تا به حال ندیدهام که چنين گفتوگویی با یک روزنامهنگار
ایرانی انجامشده باشد .شاید من ندیدم .آیا بوده که شاه روي به روي یک روزنامهنگار
ایرانی بنشيند و به پرسشهاي او صریح ،شفاف جواب بدهد؟
همایون ـ نه .اگر هم بود ـ گاهگاهی بود ـ ولی جنبه تبليغاتی داشت .شاه استفاده میکرد از آن
موقعيت براي اینکه حرفهایش را به گوش مردم برساند .کسی هم جرات نداشت که وارد جزئيات،
مخصوصاً جزئيات ناخوشایند ،بشود .نه ،ولی آن ضعفی که در برابر روزنامهنگاران خارجی و رسانههاي
خارجی داشت ـ که عاقبت هم بسيار به زیانش تمام شد و اراده مقاومتش را به مقدار زیادي از بين
برد .مخصوصاً بیبیسی خيلی خيلی شاه را در آن ماههاي آخر ضعيف و آسيبپذیر کرد ـ اصالً
قابلمقایسه با نظرش در مورد روزنامهنگاران ایرانی نبود.
 بیبیسی ـ شاه باالخره با سازوکارهاي غربی آشنا بوده ،در اروپا تحصيلکرده بوده،
مرتب با اجزاي فرهنگ اروپایی و فرهنگ غربی و دنياي توسعهیافته آشنا بود .ولی ما
هرگز نمیبينيم باور کند که رسانهها مستقل از دولتها در اینطرف دنيا میتوانند
موجودیت داشته باشند .روزنامهها را در واقع سخنگویی غيررسمی دولتها میدانست.
چطور شاه این موضوع را باور نمیکرد؟
همایون ـ ایرانیها ،تقریباً همه ،اسير تئوريهاي توطئه هستند و شاه ،پادشاه همه توهمهاي توطئه
بود .اصالً تمام زندگی شاه در توهم توطئه خارجیها سپري شد و عاقبت هم از بيم توطئه خارجیها
کشور را رها کرد و رفت .بسيار توطئهاندیش بود و تصور نمیتوانست بکند سازوکار دموکراسی و
حکومتهاي غربی را .آنها را نمیشناخت و مطلقاً نمیخواست که بشناسد ،و هرگز این موضوعی که
شما گفتيد را نفهميد ـ که نقش روزنامهها در نظام سياسی کشورهاي دموکراتيک غربی چيست .در
این تردید نيست البته که روزنامهها بهکلی ـ هيچ جاي دنيا ـ بهکلی از دستگاه دولت جدا نيستند.
دستگاه حکومتی به هر حال ارتباطاتی با مطبوعات دارد ،استفادههایی را از آنها میکند ،مطالبی را از
طریق آنها منتشر میکند ـ اینها درست است اما هرگز بهپاي تصوري که شاه از این موضوع
داشت نمیرسد .شاه اصالً هرگز باور نکرد که روزنامه مستقالً چيزي را مینویسد .فکر میکرد که
شرکتهاي نفتی پشتاش هستند ،انگليس پشتاش است .و یواشیواش این توطئهگران عدهشان
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زیاد شده بود و مراکز توطئه فراوان شده بود .هرچه بيشتر در این تارعنکبوت توطئه افتاد ضعيفتر شد.
حق با شماست .هيچوقت این موضوع را نفهميد.
 بیبیسی ـ این وضعيت کمابيش در مورد کتاب هم صدق میکند .ما میبينيم که
شاید یک کتاب خيلی کم تيراژي با نویسندهاي نهچندان معروف در یکجا منتشر
میشود ،به گوش شاه میرسد و خيلی واکنشهاي عصبی و باورنکردنی به آن نشان
میدهد.
همایون ـ درست است .در تأثير رسانهها و در تأثير مطبوعات مبالغه میکرد حاال چه کتاب ،چه
روزنامه و گفتم که یک حساسيت بيمارگونهاي داشت :مبادا یکجایی یک مطلبی را بنویسند که به او
بربخورد و او را ضعيف کند .خيلی به تصویر ذهنیاش یا انگارهاش ،ایماژش توجه داشت .و هر کاري
میکرد قسمت مهمیاش متوجه این بود که آن انگاره ،آن ایماژ را باال ببرد .و وقتی آدم اینقدر نگران
انگاره خود باشد[ ،اینقدر نگران] تصویر ذهنی خودش باشد ،هم کارهاي اشتباه میکند و هم سرانجام
بسيار ضعيف میشود.
 بیبیسی ـ وقتی از ایران خارج شد چقدر مسائل ایران را از روي رسانههاي غربی
دنبال میکرد و تحليل آنها را جدي میگرفت؟
همایون ـ آن هفتهها و ماههاي آخر را نمیدانم .ولی ،تا آن اواخر [دوران سلطنتاش] دائماً فشار روي،
مثالً ،سفارت ایران در لندن بود که جلوي بیبیسی را بگيرید .یا در امریکا جلوي روزنامهها را بگيرید.
چرا این چيزها را مینویسند؟ پس امریکا و انگليس میخواهند من را بردارند .کارش به آنجا رسيده بود
دیگر .مطمئن بود که امریکا و انگليس میخواهند او را بردارند چون روزنامهها یکچيزهایی مینوشتند
و روي هزار مالحظه حمالتی به ایران میکردند .چنانکه امروز ما میبينيم دقيقهاي نيست که به
جمهوري اسالمی حمله نشود ـ چونکه خبرهایی شده بود در ایران و روزنامهها توجه داشتند به
مسائل ایران .ولی شاه این را متوجه نبود که به دليل اتفاقاتی که در ایران میافتد این توجه بينالمللی
زیاد شده است .نه اینکه بخواهند او را بردارند .اما تصورش این بود که میخواهند برش دارند چون
فالن روزنامه فالن مقاله را نوشت ،بیبیسی فالن خبر را منتشر کرد و اشتباهاً این نتيجهها را
میگرفت.
 بیبیسی ـ اآلن که از دور و بافاصله زیادي ،نسبتاً سه دهه ،دارید نگاه میکنيد به
تصویر ایران در رسانهها و روزنامههاي آن دوره ،واقعاً چه تصویري به نظر شما در
رسانههاي غربی از ایران منعکس بود؟
همایون ـ اتفاقاً تا نيمههاي دهه هفتاد ميالدي تصویر ایران در رسانهها بد نبود .ایران در حال
پيشرفت بود و خيلیها تعریف میکردند .اما وقتیکه وضع داخلی شروع کرد به بد شدن و نارضایتی
زیاد شد و تظاهرات و سروصدا بلند شد ،روزنامهها هم توجهشان جلب شد و واکنش نشان دادند و بعد
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اینها روي هم دیگر اثر کرد .براي اینکه اینطرف هم مخالفان مطالب روزنامهها را میخواندند و
تشویق میشدند .البته نقش گروه بزرگ دانشجویان ایرانی را هم در خارج نباید فراموش کرد .آنها
مبارزه بسيار کاميابی بر ضد شاه در رسانهها کردند .عدهشان خيلی زیاد بود ،مردم زباندانی بودند،
سخندان بودند ،میتوانستند با روزنامهها صحبت کنند ،مشکل مالی هم نداشتند چون حکومت
شاهنشاهی هر ماه به آنها ارز بسيار ارزان میرساند .کار نداشتند و راه افتاده بودند دور دنيا و همه را
بسيج میکردند بر ضد شاه .همه دستبهدست هم داد و همانطور که عرض کردم شاه را بسيار
ضعيف کرد .او هم که مادهاش بسيار مستعد بود.
 بیبیسی ـ شاه خيلی عالقهمند بود به ساختن نهادهاي دمکراتيک غربی و مدرن در
ایران .هيچوقت شما شنيده بودید ،یا خوانده بودید ،یا جایی دریافت داشتيد که
عالقهمند باشد به توسعه رسانهها در ایران به سبکی که در غرب رایج بود و هست؟
همایون ـ کارهایی که در این زمينه شد ،تأسيس سازمان رادیو و تلویزیون ایران بود که بودجهاش این
اواخر ـ اگر اآلن درست یادم باشد ـ چيزي نزدیک یک ميليارد دالر در سال بود و بسيار دستگاه
مدرنی هم بود و همه امکانات را هم داشت .یا همان کمکهایی که به سندیکاي روزنامهنگاران
میکردند که بنيه مالی روزنامهنگاران قويتر بشود و نگرانی زندگی کمتري داشته باشند .دستگاههاي
دولتی همهشان تقریباً به روزنامهها آنچه که آن روزها به آن میگفتند رپورتار آگهی کمک مالی
میرساندند .مطالبی که دوست داشتند را بهصورت گزارش میفرستادند و در روزنامهها چاپ میکردند
و آن را بهعنوان آگهی صورتحساب میکردند و بابتاش پول میگرفتند .همه جور کمک به رسانهها
در این زمينهها میشد .حتی وقتی در  1353بود گمان میکنم ـ یک دویست سيصدتا روزنامه را
تعطيل کردند ـ که بيشترشان واقعاً دیگر روزنامه نبودند؛ اوراقی بودند که منتشر میشد و یک مدیري
به منظوري ،هرچه بود ،چندصد نسخهاي چاپ میکرد؛ ولی متأسفانه چند تا روزنامه بسيار خوب ،یعنی
مجله بسيار خوب ،هم درميانشان از بين رفت .ارقام بسيار باالیی را هم ،به روزنامهنگاران دادند و هم
به مدیران روزنامهها .از این جهت جبران کردند .نمیشود گفت که [شاه] بیتوجه بود به توسعه
مطبوعات در ایران؛ نه .اما در چارچوب یک سياست بسته .مطبوعات هم سطحشان آنطور باال نبود و
از نظر سياسی هم نمیفهميدند دارند چکار میکنند .بدترین ضربه را مطبوعات ایران به خودشان زدند.
عامداً و عالماً ترتيباتی دادند که آن فضاي بسيار مناسب از لحاظ زندگيشان دستکم .حاال به هر حال
یک مقدار زیادي هم آزاديها داشتند .آن تبدیل شد به خفقان جمهوري اسالمی و تعطيل کلی تمام
آن روزنامهها و بيکار شدن تمام آن روزنامهنگاران که آن خدمت بزرگ را به [آیتاهلل] خمينی و
انقالب کرده بودند .این ندانمکاريها ـ که فقط البته مربوط به روزنامهنگاران هم نيست و تقریباً همه
مردم ایران در آن شرکت داشتند .متأسفم که این گفتوگو اینجور غمانگيز از آب درآمد .ولی بدبختانه
اوضاع ایران همين بود در آن دوره .همين گرفتاريها ،همين مشکالت را داشت که وضع به اینجا
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کشيد .و اینها را ما باید یادمان باشد و سعی بکنيم در آینده بر اساس بهتري این کشور را سامان
بدهيم.
بیبیسی
مصاحبهکننده :محمد قوام
 28ژوئيه 2010

بخش  5ـ بازگشت به شاهراه ترقی

بیماریهای سیاسی ایران در صدسال گذشته
 حسين مُهري ـ جناب آقاي همایون ،سالم عرض میکنم
همایون ـ درود بر شما
 حسين مُهري ـ نوشتهاي از شما خواندم زیر عنوان «بنياد ظلم در جهان اندک بود» .در
این نوشتار آمده است که سياست در مفهوم مدرن آنکه همراه با فرایافت شهروندي
میآید در جامعه ایران پدیدهاي است نسبتاً تازه و جا نيفتاده .و آن را بيشتر با
بيماريهایش میشناسيم .بيماريهایی که از جامعه غيرسياسی پيشين به آن راهیافته.
این بيماريها بجاي آنکه با ورود ایرانيان به ميدان سياست مدرن درمان شوند ،در
صدسال گذشته تند و تيزتر شدهاند و تا به ریشه این بيماريها نرویم از تندي و تيزي
آنها کاسته نخواهد شد .آقاي همایون ،درباره این بيماريهاي سياسی خواهش
میکنم توضيح بفرمایيد.
همایون ـ بيماريهاي سياسی رويهمرفته زیر عنوان بیمدارایی میآید .این نوشته در مورد
سرنوشت سياسی بیمدارایی است در صدساله گذشته ما .و نشان میدهد که ما چگونه در هنگامیکه
وارد ميدان سياسی شدیم ،یعنی از جامعه سنتی ،مذهبی و فئودالی وارد عصر مدرن شدیم با انقالب
مشروطه ،بهجاي اینکه سيري را که مدرنيته در سياست پيموده است یعنی هرچه بيشتر پيشرفت
بهسوي مدارا و رواداري ،برعکس ما سير را بهسوي بیمدارایی هر چه بيشتر پيمودهایم .و خيلی
سرگذشت تأسفآوري است .سياست در مفهوم مدرن یا سياست مدرن ،سياستی است که شهروندان
درش شرکت دارند .سياستی است که از تسلط انحصاري اشراف و خانها و فئودالها و روحانيون و
پادشاهان درمیآید و به توده مردم صاحب حق و یا دستکم آشنا به حق و خواستار حق سرایت میکند.
یعنی انسان شهروند .شهروند انسان صاحب حق است و دستکم آشنا به حق و خواستار حق.
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در نظام حکومتی ایران تا پيش از انقالب و جنبش مشروطه ما شهروند نداشتيم و در نتيجه جامعه
سياسی نداشتيم .یک جامعه مذهبی فئودالی داشتيم و مردم هم رعایا بودند ،سياست هم قلمرو
اختصاصی شاهان و فئودالها و روحانيون و اشراف .آنها هم که خب گرفتار نظام ناسالم خودشان.
مردم به امور سياسی و امور عمومی نمیپرداختند و چشمشان مثل هر جامعه سنتی مذهبی و فئودالی
به دست سرآمدان قدرت بود .در چنين جامعههایی ،سياست یعنی زور .با زور تعریف میشود .کی
زورش بيشتر است و بيشتر زور میگوید .جامعه مدرن و جامعه شهروندي ،جامعهاي است که زور
جایش را به قدرت میدهد .قدرت به این معنی که چه کسی اکثریت دارد و آن اکثریت را تا کجا نگه
میدارد و بهجاي آنکه توانایی زور گفتن در ميان باشد توانایی متقاعد کردن به ميان میآید.
جنبش مشروطه و پيروزي انقالب مشروطه بهطور اصولی مفهوم و فرایافت شهروندي را به جامعه
ایران داد ولی این فقط در چهارچوب اصولی و قانونی واقعيت داشت .براي اینکه یک جامعه شهروندي
بتواند بهوجود بياید ،حقيقتاً مردم حقوق شهرونديشان را بتوانند اِعمال بکنند ،یک زیرساخت اداري و
اقتصادي و ارتباطی و آموزشی و قضائی ،آنچه که ما سختافزارهاي دموکراسی میتوانيم بناميم در
مقابل نرمافزارهایش که بشود قانون و قانون اساسی و ایدهها و اندیشهها ،اینها احتياج به یک
تحوالت وسيعتر و طوالنیتري داشت که در طول دوران پهلوي بيشترش فراهم شد و ما کمکم
رسيدیم بهجایی که سختافزارهاي دموکراسی را هم پيدا بکنيم.
آن بيماريهایی که من در آغاز به آنها اشاره کردم ،که رويهمرفته نابردباري و بیمدارایی را در
سياست ایران هر روز بيشتر کرد ،از همين نابسندگی زیرساختها و برکنار ماندن عملی بخش بزرگی
از جمعيت از فرایند سياسی ناشی شد ،براي اینکه مردم از نظر اصولی و قانونی شهروند بودند ولی
اسباب اِعمال حق خودشان را نداشتند ،حتی اسباب آگاهی بر حق خودشان را هم نداشتند .این شد که
یک گروه کوچک سرآمدان فرهنگی ـ سياسی از این نعمت و ویژگیهاي شهروندي برخوردار شدند و
آنها دموکراسی را در آزادي عمل خودشان خالصه کردند و چون میتوانستند حرف بزنند و
روزنامهاي ـ هرچند تيراژ آن زیاد نبود ـ منتشر بکنند ،فکر کردند دموکراسی یعنی همين .یعنی اینکه
آنها این آزادي را داشته باشند .و توجه نکردند به آن زیرساختهایی که الزم بود براي اینکه این
دموکراسی حقيقتاً بتواند اِعمال بشود از طرف مردم و حفظ بشود در کشور .و این بیاعتنائی به امر
توسعه و حتی خيانت شمردن اقداماتی که در جهت توسعه کشور انجام میگرفت ،این یک حالت
ناسالمی به سياست ایران داد از همان آغاز ،و سبب شدن که بعداً ـ براي اینکه خوب بیانصافی و
چشمبستن بر واقعيت بیپاسخ نمیماند و فاسد میکند .هر جریانی را فاسد میکند .هر فرایندي را
فاسد میکند .هر ماهيتی را فاسد میکند ـ و این آسيب خودش را به سياست ایران زد .دومين بيماري
از اینجا برخاست که درست است که ما جنبش مشروطه را یک جنبش آغاز جامعه شهروندي میدانيم
در ایران ،ولی این جنبش با یک انقالبی همراه بود که متأسفانه در آن انقالب خونریزي شد و جنگ
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سياسی مدرن براي اولين بار در تاریخ ایران درگرفت .ما در گذشته جنگ سياسی به این معنا نداشتيم.
جنگ بر سر قدرت بود ،بر سر زور بود و دو طرف باهم میجنگيدند براي اینکه صاحباختيار کل
کشور بشوند و مردم هم نقشی در آن نداشتند .در انقالب مشروطه مردم ،دستکم طبقه متوسط آن روز
ایران ،به ميدان آمدند و مبارزه ناالزم و خونخوارانهاي که سلطنتطلبان آن موقع شروع کردند و
درانداختند با مشروطهخواهان ،این انقالب را به خونآلوده کرد و در نتيجه نخستين تجربه ما با جامعه
سياسی با خون همراه شد و یک رویارویی آشتیناپذیري در همان آغاز کار در جامعه سياسی پيدا شد
که ادامه پيداکرده است تا به امروز.
 حسين مُهري ـ جناب آقاي همایون ،در بخشی از نوشتهتان آوردهاید که سياست ایران
با رضاشاه از سپهر سازش و گذشت بيرون رفت و این روند همچنان در سالهاي بعد
دنبال شد.
همایون ـ این اشارهاش به قانون منع مرام اشتراکی است و مجازاتش تا  15سال براي دارندگان این
مرام و گروندگان به مرام اشتراکی یعنی کمونيسم و سوسياليسم انقالبی .این قانون هم به نظرم در
سال  1310گذشت .رضاشاه وقتی آمد با یک چالشی روبرو بود که در تاریخ نوین ایران بیسابقه است
بهکلی .براي اینکه او میبایست هم یکپارچگی ایران را نگه بدارد؛ همدست نيروهاي خارجی را کوتاه
بکند؛ هم با تحریکات هر روزي دو تا ابرقدرت زمان ،که عادت کرده بودند از  150سال پيش از
آنهمه امور ایران را اداره بکنند ،درگير بکند و هم جامعه را در برابر مقاومتی که همه الیههاي
اجتماعی بهجز گروههایی از طبقه متوسط میکردند و مبارزه سختی که خانها ،آخوندها ،پارهاي
طبقات شهري با اصالحات او میکردند ،این برنامه نوسازياش را هم پيش ببرد و تقریباً یکتنه با
اتکاء به یک گروه بسيار کوچک ،و یک ارتشی که داشت تازه تشکيل میشد ضمن اینکه میجنگيد و
ایران را یکپارچه میکرد ،به هر حال یک چالشی بود که هيچ شخصيت تاریخی تا مدتها اگر در
تاریخ به عقب برویم ،با آن روبرو نبوده است .و در برابر چنين موقعيتی و روبرو شدن با این همه موانع
و مبارزات ،رضاشاه خطر اصلی را در کمونيستها دید و در دستاندازيهاي شوروي دید .براي اینکه
همان وقت شوروي شروع کرده بود با سالحهاي اقتصادي و ایدئولوژیک و تبليغاتی ایران را هدف
قرار دادن و خيال داشت که سير مقاومتناپذیرش را بهسوي جنوب و آبهاي گرم ادامه بدهد و
رضاشاه مجبور بود که مقاومت بکند و مقابله بکند با این تهدید روسها و کمونيستها .یکی از
راههایی که اندیشيد انحصار بازرگانی خارجی بود که از شکست و نابودي اقتصاد ایران جلوگيري کرد.
یعنی همان تاکتيکهایی که روسها و انگليسها ،و بخصوص روسها در دوره قاجار بکار برده بودند
و صنعت ایران را از بين برده بودند ،میخواستند در دوره رضاشاه هم عمل بکنند که او با کمکداور
جلویشان را گرفت .خب آن خود منشاء فساد بسياري شد در سياست ایران و پایه دولتی کردن بيشتر
اقتصاد را گذاشت ولی همانطور که در یک جاي دیگر در این مقاله اشارهکردهام ،سياست عرصه
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کمبود است مانند اقتصاد .هر کار خوبی ما در سياست بکنيم آخرش یک نتيجه بدي درخواهد آمد .این
گرفتاري کار سياسی است .رضاشاه به بهترین نيت که الزم هم بود و این کار را کرد ،در نتيجه اختيار
کار از دستش بيرون رفت .در عرصه دیگر ،یعنی در عرصه قانونی هم براي اینکه جلوي فعاليتهاي
کمونيستها را بگيرد که در اتحادیههاي کارگري هم خيلی فعال بودند و در محافل روشنفکري ،به
یک راهحل رادیکالی متوسل شد و آن اینکه اصالً داشتن مرام اشتراکی را ممنوع شمرد و محاکمه کرد
کسانی را که به داشتن مرام اشتراکی متهم بودند و کمونيستها را گرفت و داستان  53نفر هم
معروف است .و یکی از درخشانترین مغزهاي ایران دکتر تقی ارانی بود که متأسفانه در آن ماجرا تلف
شد و در زندان از بين رفت.
این ميراث رضاشاه بعد از جنبش مشروطه ،یعنی در جنبش مشروطه ما میبينيم که جامعه سياسی که
با همان جنبش متولدشده است دو بخش میکند ،بخش دشمن هم که به روي هم اسلحه میکشند و
فرایند جامعه سياسی و جامعه شهروندي با اسلحه شروع میشود بعد رضاشاه کمر میبندد به ساختن
آن سختافزارهاي دموکراسی و بهوجود آوردن زیرساخت قضائی ،اداري ،اقتصادي ،مالی و ارتباطی،
ولی این کوشش براي بهوجود آوردن زیرساختها همراه میشود با یک گام پيش بردن بیمدارایی در
جامعه یعنی غيرقانونی شمردن اعتقاد .این اولين باري است در تاریخ ایران که اعتقاد ،نه اعتقاد
مذهبی ،اعتقاد مذهبی هميشه بوده است از دوره ساسانيان که موضوع قانون بوده است و کيفر مرگ
هم همراه داشته است ،ولی براي نخستينبار در دوره رضاشاه است که ما با مفهوم جُرم سياسی آشنا
میشویم و داشتن عقيده معينی جُرم میشود .این یک ميراث ناخوشایندي بود که از آن دوران ماند.
البته این قانون را بعد لغو کردند ولی خب اثرش باقی ماند.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،در ارتباط با بيماريهاي سياسی در عصر محمدرضا شاه
و همچنين در دوران مصدق نظرتان چيست؟
همایون ـ اینها همينطور آمده است در این مقاله .رضاشاه یک روي دیگر سکه داشت .و یک روي
دیگر سکهاش مصدق بود .مصدق به همان اندازه رضاشاه بیگذشت بود و بیتحمل و بیمدارا در
برابر مخالف .مصدق هم درگير یک مبارزهاي بود و یک چالشی بود که کمرشکن بود یعنی مبارزه با
انگلستان ،عوامل انگلستان که خيلی هم کم نبودند ولی به آن اندازه که مصدق میپنداشت توانا
نبودند ،و درگير آن مبارزه و تحریکاتی که از هر سو با آن روبرو میشد او یک موضع بسيار رادیکالی
از رضاشاه هم رادیکالتر گرفت و اصالً هر مخالفتی را خيانت شمرد .در دورهاي که مصدق بر بحث
سياسی در ایران تسلط داشت یعنی یک دوره نزدیک به  8سال یا  10سال ،بهقدري اصطالحات
مزدور ،اجنبیپرست ،نوکر ،خائن و ...بکار میرفت در گفتگوي روزانه ،بهقدري به اشخاص گوناگون
اطالق میشد این صفات ،که دیگر حقيقتاً معنی نداشت .همه میتوانستند در یکلحظهاي خائن
بشوند ،مزدور بشوند ،عامل بيگانه بشوند ،دستنشانده بشوند ،وابسته بشوند ،و کار بهجایی رسيده بود
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که کسانی که یک روزي قهرمان ملی و سرباز وطن ناميده میشدند یک ماه بعد نمیگذشت که
تبدیل به خائن وطن میشدند و منفور میشدند ،و از همه طرف سيل دشنام بهسوي آنها سرازیر
میشد .کافی بود که او موضعش را اندکی تغيير بدهد و از مقام سرباز فداکار که میدانيم کی بود ،به
لقب خائن مزدور مفتخر بشود .این هم سهمگذاري مصدق بود به دور کردن سياست ایران از مدارا و
رواداري .اگر رضاشاه مفهوم جُرم سياسی را وارد فرهنگ سياسی ما کرد ،مصدق یک گام پيشتر رفت
و مفهوم مخالف بهعنوان خائن را به فرهنگ سياسی ما داد.
وقتیکه محمدرضا شاه پهلوي دوباره در واقع به پادشاهی رسيد و قدرت مطلقه پيدا کرد بعد از
سالهاي  34به بعد ،چون تا وقتی سپهبد زاهدي بود محمدرضا شاه آن قدرت مطلقی را که
میخواست نداشت ،از هنگامیکه محمدرضا شاه قدرت مطلق را پيدا کرد ،این رویارویی عمقی ،تا
ژرفاي سياست ایران و جامعه سياسی ایران بهاندازهاي تندشده بود و بهاندازهاي ژرف شده بود که او
دیگر زیاد الزم نداشت چيزي بيفزاید .در دوره او آنچه که بود آنچنانتر شد .محمدرضا شاه در
مخالفانش هيچچيز مثبتی نمیدید و آنها را عمالً از ایرانی بودن خارج میدانست و مخالفانش هم در
او یک نقطه روشن نمیدیدند و هر چه خدمت میکرد و میساخت و کار میکرد ،از نظرشان خيانت
بود ،ویرانگري بود ،دستنشاندگی بيگانه بود ،وابستگی بود و ...کار بهجایی رسيد که محمدرضا شاه
اعالم کرد که کسانی که با او مخالفند ،یعنی اصولی را که اعالم کرده بود که نظام شاهنشاهی و
قانون اساسی و اعتقاد به انقالب شاه و ملت ،گفت کسانی که با این سه اصل موافق نيستند میتوانند
گذرنامههایشان را بگيرند و از ایران خارج بشوند ،از آنطرف هم گروهی اسلحه به دست گرفتند و
گفتند که تنها راه این است که ما سرتاسر این نظام را به خون بکشيم و هر کس مخالف ماست باید از
بين برود تا ما بر ویرانههاي نظام موجود آن آرمانشهر و ناکجاآباد خودمان را بسازیم .در دوره
محمدرضا شاه تا پيش از انقالب اسالمی هر نوع همراهی در سياست ایران غيرممکن شده بود ،از
یکسو کار به آن اعالم محمدرضا شاه کشيد ،از سوي دیگر کار به مبارزه مسلحانه کشيد .البته نه
اعالم محمدرضا شاه حتی یک نفر را مجبور به جالي وطن کرد مگر اینکه خودشان خواستند واِال
هيچ ضمانت اجرایی نداشت آن پيام ،مبارزه مسلحانه هم جز تلفات سنگين براي خود مبارزان سودي
نبخشيد و تنها توانستند در خدمت خمينی قرار بگيرند و خمينی هم آنچه را که رژیم پادشاهی
نتوانسته بود در حقشان انجام داد و آنها را بهکلی ریشهکن کرد.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،انقالب و جمهوري اسالمی بنا برنوشته شما بنبست
فاجعهبار سياستی بود که تنها رویارویی را میفهميد .در این دوره سياست داراي چه
ویژگیهایی است؟
همایون ـ آخوندها خاصيتشان این بوده است که آنچه را ما در جامعهمان پليد و زشت و ناپسند و
ناخواسته بوده است تا نهایتش رساندهاند و چهره واقعی جامعه را در حالی که در ژرفاي نهيليسم
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فرورفته است ،نشان دادهاند .آخوندها در حوزه و بازار سنّتی ،اینها در اتحادشان کار را بهجایی رساندند
که گفتند هر کس مخالف است در جنگ باخداست ،به قول خود آنها محارب باخدا و امام زمان ،یا
تباهکننده زمين است (مفسد فیاالرض) .آنها این سير صدساله بیمدارایی را در جامعه ایرانی به
نهایتش رساندند همچنان که تمام مفاسد آن جامعه را به نهایت واپسماندگی و ابتذال و پليدياش که
خب در طبيعتشان هست ،کشاندند و رساندند به اینجایی که به آن رسيدهایم.
این سير صدساله بیمدارایی در جامعه ایرانی ،رویارویی موافق و مخالف تا حد نابودي و ناتوانیشان در
همراي شدن ،بر موافقتکردن بر موافق نبودن ،بر مخالفت داشتن ولی مخالفت را به دشمنی
نرساندن ،این ما را رساند به انقالب اسالمی و حکومت اسالمی و آن نهایتی بود که میبایست انتظار
میرفت که جامعه ایرانی را سراسر به خود بياورد و بهویژه سياسیکاران ،سياستگران ،روشنفکران و
سرآمدان سياست ایران را متوجه بکند که یک جاي کار اشکال اساسی دارد و مسائلی که دائماً با آن
سروکله زدهاند آنها چنان اهميتی نداشته است و وقتشان را تلفکرده است و از رسيدن به مسئله
اساسی غافل نگهداشته است و حاال وقت آن است که به مسئله اساسی بپردازند .متأسفانه این را ما در
این  25سالی که از انقالب اسالمی میگذرد ندیدهایم.
 حسين مُهري ـ آقاي همایون ،در شرایط کنونی از دید شما سياستی که بتواند جامعه
ایران را بهسوي ائتالف ،وحدت ،و بهسوي همرایی بکشاند کدامين سياست است و
داراي چه ویژگیهایی است؟
همایون ـ خب ،اوالً سياست این نيست که ما را حتماً به وحدت بکشاند .ما هميشه باید چندگونه
باشيم .هميشه باید در جامعه عقاید گوناگون باشند و باهم در کشاکش .ولی باید بياموزیم که چگونه
میتوان در عين مخالفت ،در عين مبارزه ،در عين رقابت باهم زیست و مجموع جامعه را پيش برد.
منظورم این است که یکوقتی ممکن است شما برنده بشوید و من بازنده و یکوقتی برعکس .در هر
دو صورت جامعه باید پيش برود و معنیاش این نباشد که اگر من بردم جامعه نابود بشود و اگر شما
بردید احتماالً درست بشود .این را ما باید بياموزیم و بفهميم و این چيزي است که ما از خودمان
نمیتوانيم دربياوریم ما درس میتوانيم بگيریم از دنيا .همه از این مراحلی که گذشتهایم گذشتهاند،
ولی بسياري توانستهاند از این مراحل بگذرند و بهجاي بهتري برسند ما هم میتوانيم .اولين نکته این
است ،همانطور که اشاره کردم ،دریابيم که سياست خلوص برنمیتابد .سياست قلمرو حق و باطل و
مرگ و زندگی نيست .سياست قلمرو کمبود است .مثل اقتصاد است .موضوع اقتصاد میدانيد که
رساندن به منابع است ،که هميشه کمتر از نيازها است ،به نيازها .اصل اقتصاد این است که با نيازهایی
که هميشه بيشترند و منابعی که هميشه کمترند ،آشتی بدهيم .در سياست هم همينطور است .در
سياست هم ما با راهحلهاي نهائی ،با بهترین راهحل ،با ایدهآل ،با آرمانشهر و ناکجاآباد سروکار
نداریم .سروکار ما با سياست یککمی بهتر و یککمی بدتر است .ما راهحلهایمان بعضیهاشان کمتر
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بدند بعضیهاشان بيشتر بدند و حداکثر هنري که بکنيم این است که راهحلهاي کمتر بد را بتوانيم
اختيار بکنيم .اگر اینگونه به سياست نگاه بشود ،سياستی که در دنياي واقع جریان دارد ،سياستی که
درش افراد و گروههاي بيشتر و گوناگون با عقاید مختلف هستند نه سياستی که زور دست یک عدهاي
و هر کار میتوانند بکنند و بگویند ما صالح میدانيم اینجور بکنيم .این همان سياست سنّتی است.
سياست مدرن ویژگیاش این است که منافع و گروههاي گوناگون باهم درگير میشوند .و وقتی ما
سخن از درگيري منافع و گروهها و گرایشهاي گوناگون میآوریم ،ناچار باید بپذیریم که برآیند این
درگيريها و این کشاکشها یکچيزي خواهد بود که صد در صد مطابق ميل هيچکدام از آنها
نخواهد شد .واِال که زور است و باز غلبه و زورگویی است .این یعنی سياست همرایی .یعنی هنر
رسيدن به یک همرایی در ميان گرایشهاي مخالف و حتی متضاد .این نکته را اگر فهميدیم ،از آن
دید سياهوسفيد که به جهان داریم ،از این مقام شامخی که ،یعنی ستيغ بلند حق نداري ،همه حقها
با من است ،من بيشتر از همه میفهمم ،بقيه یا نفهمند یا خائناند یا وابستهاند یا مزدورند یا....
درمیآیيم .تاکنون نگاهمان به خودمان و دیگران نگاه از آن باال و از آن ستيغ بوده است .قلهاي وجود
ندارد در سياست .سياست مدرن ،سياست دشت هموار است .حداکثر هامون .یعنی برجستگیهاي
معتدلی .سياست کوهسار نيست که قلههاي بلند و درههاي عميق .نه ،این سياست قدیمی است،
سياست سنّتی و کهنه است .باید این مسائل را دربارهاش فکر کنيم و بفهميم آنوقت اميدي خواهيم
داشت و این نخواهد شد مگر اینکه ما از بيرون نگاه بکنيم به این صد ساله ،نگاه انتقادي بکنيم ،نگاه
چارهجویانه بکنيم .از بيرون ،منظورم نگاهی است که از نظرگاه و منافع شخصی برنخاسته است .بيشتر
بحث سياسی که ما میبينيم و میشنویم از این نظرگاه است .از نظرگاه توجيه و تبرئه خود است و
انداختن گناه به گردن دیگران ،و شمردن عيبهاي آنها ،براي اینکه خودمان را در پرتو مثبتتري
قرار بدهيم .تا وقتی اینطور است ،ما وارد دنياي زندگان نمیشویم .ما در همان جهان رو به مرگ
خودمان خواهيم زیست.
این نگاه سنّتی که من به آن اشاره میکنم ،خوشبختانه با نسلی که با چنين نگاهی زندگی کرده است
و عادت کرده است دارد به پایان میرسد .بيشتر نمایندگان این دید به سياست دیگر در ميان ما
نيستند و زمانشان به سر آمده است ،بقيه هم در همان گودالی که در این دو طرف اردوي سياسی را از
هم جدا میکند و اینها هيچوقت دستشان به هم نمیرسد ،در این گودال دارند میافتند یکییکی،
همه ما نوبتمان خواهد رسيد ،و چيزي از مبارزات خونين و پرشور گذشته نخواهد ماند براي اینکه
این مبارزه بيشتر در وجود این نسل زنده است .حقيقتاً موضوعی نيست که مردم ایران سرگرمش
باشند .این نسلی که از  50سال پيش کارها را در دست داشته است ،این نسل به دليل درگيريهاي
عاطفیاش که نتوانسته خودش را از این نگاه آزاد بکند .بيشترشان نتوانستهاند .ولی نسل دیگري که
برآمده است در ایران و در بيرون ایران ،این درگيريهاي عاطفی را ندارد و تاریخ صد ساله را میتواند
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از این نظرگاهی که ما امشب صحبتش را میکنيم نگاه بکند و ببيند که چرا جامعه ایرانی از
هنگامیکه وارد دنياي امروز شده است و از هنگامی که وارد جامعه سياست مدرن و جامعه شهروندي
شده است هر روز بر بیمداراییاش ،بر تواناییاش بر همرایی ،بر موافقتکردنش بر موافقت نکردن
کمتر شده.
این نسل تازه دارد با این مفاهيم آشنا میشود و اميد ما به این نسل است .ویژگیهاي این نگاه تازه
این است که ما باید همه در پی بهروزي کشور باشيم و فقط وقتی همه ما درگير باشيم کشور به آن
بهروزي خواهد رسيد .یک راهحل حزبی ،یک راهحل گروهی ،یک راهحل فردي بهجایی نمیرسد .باید
همه در آن شریک باشند .حتی اگر با آن موافق نباشند .چون بخت برابري به آنها دادهشده است در
تعيين راهحلها ،و اکثریت نياوردند ،به رأي اکثریت گردن میگذارند و در نتيجه با او یکی میشوند تا
مدتی که اکثریت ندارند .این نسل امروز دارد با این موضع آشنا میشود و دارد آشنا میشود با این
مطلب که دشمنی بر سر گذشته نباید باهم داشته باشيم .میتوانيم نظرهاي مختلف داشته باشيم
درباره گذشته ولی گذشته نباید امروز ما را دشمن یکدیگر بکند به صورتی که نتوانيم در برابر دشمنی
که با او مواجه هستيم ،یعنی دشمن واقعی جامعه ایرانی یعنی جمهوري اسالمی و این جهانبينی و
این سياست و این طرز کار و این اخالق و این عناصر و این نوع آدمهایی که تسلط پيداکردهاند.
من یکوقت صحبت کردم که ما با این رژیم مخالفت وجودي داریم .با این باید مبارزه بکنيم .منظورم
این نيست که رژیم تغيير بکند .باید این جهانبينی و این نوع انسانی جایش را بدهد به دیگران .اینها
یک نوع آدمهاي دیگري هستند .نهفقط یک سياست دیگري هستند .در یک سطح باورنکردنی .اگر ما
بتوانيم آن دشمنی بر سر گذشته را تبدیل کنيم در موافقت بر سر گذشته ،و هر کس هر مطالعهاي
میخواهد برود بکند ،آنوقت یک خط دیگري در ميان ما کشيده میشود .و این خط دیگر کشيده
است هماکنون .ما اآلن در سوي این خط سياسی یک گروه را داریم که اساساً میگوید ما باید این
رژیم را در سرتاسرش نفی بکنيم و آن را براندازیم و عمرش را هر چه کوتاهتر بکنيم و یک گروه
دیگري هستند که میگویند باید عمر دستکم بخشی از این رژیم را هر چه میشود درازتر کرد در
مقابل هر خطر جدي که متوجه میشود جبهه گرفت .حاال این خطر از طرف خارج باشد بهصورت
مبارزه سياسی و تبليغاتی که آمریکا شروع کرده است یا از درون باشد ،بهصورت جنبش دانشجویی و
جنبش مردم ایران که دائماً هشدار میدهند که کور است ،خطرناک است ،مردم کشته میشوند ،از
دماغها خون میریزد ،نظم را حفظ بکنيد ،به خانههایتان بروید ،بگذارید نمایندگان محبوبتان
الیحههایی را تصویب بکنند که آن الیحهها هم باید رد بشود و آب از آب تکان نخورد ،عمالً در پی
دراز کردن عمر بخشی از این رژیم هستند و سود خودشان را و آینده خودشان را در براندازي جمهوري
اسالمی نمیبينند .بلکه در همکاري با اصالحطلبان اسالمی و ملی ـ مذهبیها جستجو میکنند که از
همه سو ورشکسته شدهاند.
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این پيکاري که بر سر جمهوري اسالمی درگرفته است امروز ،مهمترین چيزي است که ما را در بيرون
از هم جدا کرده است .خيلیها هستند که هنوز طبل  28مرداد را میکوبند و یکی مصدق میگوید و
یکی محمدرضا شاه میگوید ،ولی اینها گروههاي حاشيهاي هستند و تأثيري ندارند ،اصل موضوع
مبارزهاي است که ميان آن دو گروه درگرفته است .یک گروه که ما هم جزوش هستيم میگوید این
رژیم را باید برانداخت ،یک گروه دیگر میگوید باید این رژیم را اصالح کرد و عمرش را در واقع دراز
کرد .و این سبب شده است که ما پشتيبانان نامنتظر و گاه ناخواستهاي پيداکردهایم .بهویژه گروهی که
در مبارزه با ما است و میخواهد از طریق اصالحات و دراز کردن عمر رژیم و مبارزه با نافرمانی مدنی
و یا مبارزه با تظاهرات و اعتصابات سراسري به مقصودش برسد و در واقع میخواهد حلقه خوديها در
رژیم اسالمی وسيعتر بشود که خودش در آنجا بگيرد و بيش از آن انتظاري ندارد و ميلی ندارد ،این
گروه بدون اینکه خودشان بخواهند از پشتيبانی جدي البی جمهوري اسالمی برخوردار هستند در
خارج بهویژه در آمریکا ،که این البی با صرف پولهاي هنگفت درست همين خط فکري را دنبال
میکند که ایران کشوري است در حال اصالح شدن و یک جریان اصالحگري در ایران هست و آنجا
باید تقویت کرد و خب کسانی که دنبال اصالحطلبی هستند بدون اینکه خودشان بخواهند از پشتيبانی
این البی دارند برخوردار میشوند
ما هم از اینطرف بدون اینکه هيچ نقشی داشته باشيم از پشتيبانی نيروهاي خارجی که از طریق
سياسی و با تبليغات میخواهند این رژیم را ضعيف بکنند برخوردار هستيم .نه اینکه به ما کمکی بکنند
نه اینکه پولی از آنها بگيریم ،نه اینکه برویم با آنها مذاکره کنيم که به ما کمک بکنيد ،نه .منافع
یکجوري به هم نزدیک شده است .آنها منافع ملیشان را در این میبينند که این رژیم ضعيف بشود
و عوض بشود و مردم ایران حکومت را در دست بگيرند ،منافع ما هم همين است و در نتيجه در این
حد منافع مشترک شده است .آنطرف هم منافع مشترک پيداکرده است با البی جمهوري اسالمی و
این کار چارهاي هم ندارد و ما در این وضع قرارگرفتهایم حاال کدام ما حق داریم و کدام ما برنده
خواهيم شد و کدام در چشم مردم ایران مقبولتر هستيم ،آن را آینده نهچندان دور نشان خواهد داد.
 حسين مُهري ـ جناب آقاي همایون بسيار سپاسگزارم
همایون ـ درود بر شما
رادیو صداي ایران ـ حسين مُهري
 19اوت 2003

چهار گفتمان ،چهار نسل ایرانی
حسين مهري ـ با آقاي داریوش همایون مصاحبهاي را ضبط کردم درباره چهار گفتمان یا
چهار نسل ایرانی سياسی از عصر مشروطيت .آقاي همایون میگویند ایرانی که تا دهههاي
پایانی سده نوزدهم یک جامعه ایستا بود ،از آن زمان در برخوردهاي روزافزونش با اروپا
اندکاندک آغاز کرد از رکود سدهها بدر آید .از آن دههها تا امروز چهار گفتمان را میتوان
بازشناخت که کمابيش با چهار نسل ایرانيان صد و اند ساله گذشته متفاوت است .ایشان
مینویسند که نسل اول نسل جنبش مشروطهخواهی بود ،نسل دوم در پادشاهی رضاشاه
باليد ،نسل سوم در عصر محمدرضاشاه پهلوي و نسل چهارم نسلی است که اکنون در ایران
خود را آماده میسازد .اجازه بدهيد از زبان خود ایشان ویژگیهاي این چهار گفتمان یا چهار
نسل را بشنویم.
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون در واشنگتن سالم عرض میکنم.
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،در همين آغاز برنامه میخواستم از شما پرسشی درباره
یکی از نوشتههاي تازه شما بکنم درباره چهار گفتمان در ایران .با توجه به اینکه جامعه
سياسی ایران از جنبش مشروطه آغازشده که به هر حال در نود و هشتمين سالگی قرار
دارد ،آیا این گفتمانها از عصر مشروطيت آغازشده یا پيش از آنهم در تاریخ سياسی
ایران این گفتمانها بوده است؟
همایون ـ منظور از گفتمان بحث مسلط یک جامعه است در یک دوره معين .و گفتمان به این معنا را
رويهمرفته براي جامعه مدرن میشود بکار برد .جامعه پيشامدرن و سنّتی یک سلسله اعتقادات پابرجا
که با هزار ضمانت اجرا تأمينشده است در جامعه و در ذهن مردمان جايگير شده است و اگر ذهن
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مردمان جايگير نشده است به هر حال تظاهر میکنند که چنين است ،نشانی از دگرگونی در این
گفتمان پيدا نمیشود و اگر هم پيدا بشود در طول چند صدسال صورت میگيرد .جامعه ایرانی تا اواخر
قرن نوزدهم یک جامعه ایستاي سنتی بود و تکان نخورده و در هفتصد هشتصد سال با یک گفتمان و
آنهم مذهبی ،زندگی کرده بود و در داخل آن گفتمان البته بحثهاي فراوان ،اختالفنظرهاي زیاد،
مذهب سازيها و مکتب سازيها صورت گرفته بود ولی همه در گرد همين تفکر مذهبی .ما در واقع
جامعه سياسی در ایران نداشتيم تا جنبش مشروطه .سياست در ایران از سوي دربار و خانها و
بهاصطالح روحانيت ورزیده میشود و بحث میشد .و توده مردم در آن شرکت نداشتند و جامعه فاقد
این الیه روشنفکري بود .به معناي امروزياش .یعنی گروهی از مردمان که کارشان پرداختن به امور
عمومی است و با نگاهی که همه جنبههاي زندگی جامعه را در بر و زیر درنظر میگيرد و ارتباط همه
چيز را با همه چيز درک میکند .این الیه روشنفکري در آن جامعه سنّتی نبود .درسخوانده بودند،
کتابنویس ،شاعر و نویسنده ،ولی روشنفکر به معنی انتلکتوئل اروپایی وجود نداشت.
 حسين مهري ـ یعنی با آزادي اندیشه ترقی آشنا نبودند.
همایون ـ بله .از اواخر قرن نوزدهم ما با آشناییاي که پيدا کردیم با اروپا ،البته یکالیه کوچک و
نازک جامعه ولی تأثير آن الیه کوچک و نازک در جامعه ،هرگز مانندي نيافته است در تاریخ ایران.
بهقدري این چند هزار نفر مؤثر بودند در جامعه آن روز ایران که واقعاً باعث شگفتی است .این
الیهنازک جامعه که آشنایی پيدا کرد با اندیشههاي نوین ،با اروپاي همزمانش ،که گفتمان آن زمان
اروپا اصوالً یک گفتمان ليبرال ـ دمکرات بود .با یک رگه سوسيالدمکرات و سوسياليستی تجدیدنظر
شده برنشتاین که از مارکسيست همينطور فاصله میگرفت و خيلی خيلی دنياي فکري غنی بر روي
روشنفکران ایرانی باز شد .از آنوقت ما میتوانيم درباره جامعه سياسی ایران صحبت کنيم براي اینکه
خارج از حوزههاي سنّتی قدرت که دربار باشد و عشایر باشد و حوزه مذهبی ،ما این رشد بحث سياسی
را و گوناگونی بحث سياسی را میبينيم و یک جامعه سياسی به رهبري یک قشر روشنفکران تشکيل
میشود و شروع میکند به گسترش نشر عقاید خودشان ،البته با تحمل قربانیهاي زیاد و بسياريشان
در غربت ،در تبعيد ،ولی نتيجه میدهد این مبارزه و کمکم بازار و اصناف میپيوندند به این مبارزه و
روحانيت مدت محدودي میپيوندد ،حتی خانها و عشایر در یک مرحلهاي وارد میشوند و خالصه
یک همراهی در همه جامعه پيدا میشود برگرد اندیشه ليبرال .این نسل اول بهاصطالح جامعه سياسی
ایران است که تا دوره رضاشاه کشيده میشود .این نسل اول و گفتمانش که گفتمان ترقی است،
گفتمان آزادي است ،گفتمان نوسازندگی کشور است و درخشانترین نمایندگانش همه پيوستند به
رضاشاه (سردار سپه آن روزي) و برنامه او را پيش بردند و برنامهاي که او در نظر داشت اجرا کردند،
این نسل با دید روشنی که داشت و میدانست که چکار میکند و هدفش روشن بود و نمونهها و
مدلهایش هم معلوم بود ،یعنی اروپا ،به نظرم کاميابترین نسـل جامعه سياسی مدرن ایران اسـت یا
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بود.
در دوره رضاشاه یک نسل تازهاي پرورش پيدا کرد که اولين بار در خود ایران دانش امروزي را آموخته
بود .تا پيش از رضاشاه ما امکان اینکه به دانش و معرفت امروزي دست پيدا بکنيم در خود ایران خيلی
کم داشتيم .مدرسه دارالفنون بود و مدرسه عالی علوم سياسی بود ولی بسيار بسيار محدود و دوره
رضاشاه بود که انقالب آموزشی صورت گرفت در ایران و آموزش همگانی شد .البته همگانی نشد
براي اینکه براي همه ممکن نبود ولی در حدي که امکانش پيدا شد ما وارد عصر آموزش همگانی
شدیم و آموزش همگانی بهعنوان حق هر فرد ایرانی براي اولين بار در تاریخ شناخته شد در آن دوره.
این نسل دوم که پرورشیافته دوره رضاشاه بود ،این با همان گفتمان ترقیخواهانه پرورش پيدا کرد و
گفتمان مسلطش گفتمان ترقی و نوسازي ایران بود .و صنعتی شدن ،پيشبرد آموزش ،پيشبرد آزادي
زنان ،ارتباطات با قدرت نظامی ایران .ولی ما در دوره رضاشاه با یک خطر بسيار بزرگ روبرو شدیم
که خطر روسيهاي بود که شوروي شده بود .در گذشته روسيه یک چالش نظامی و اقتصادي صرف به
ایران تحميل میکرد و از طول قرن نوزدهم ولی در دوره رضاشاه این چالش نظامی و اقتصادي با
چالش ایدئولوژیک همراه شد .یعنی یک ایدئولوژي از شمال به ایران صادر میشد که براي بخشی از
روشنفکران ایرانی و کارگران نوپاي ایران بهاصطالح الیه کارگري نوپاي ایران خيلی جالب بود و
رضاشاه با این خطر دوگانه روبرو شد که ضمناً فشارهاي اقتصادي روسيه به شمال ایران و تبریز را
بهکلی از اهميت مرکز بازرگانی انداخت ،روبرو بود و میبایست چارهاي بکند.
چارهاي که به نظرش رسيد این بود که این جنبش جوانهزده کمونيستی را در ایران سرکوب بکند.
منتها رضاشاه آدم فوقالعاده قانونی بود .اینکه میگویند بیقانون بود و زیر پا میگذاشت بههيچوجه
درست نيست .هر کاري میکرد در چهارچوب قانون انجام میداد .خيلی خيلی سختگير بود در این
زمينه .و یک قانونی برد مجلس و از مجلس گذشت که در واقع قانون جرم سياسی است و داشتن
مرام اشتراکی را جُرم شناخت .خود این تحول ،البته تحول فوقالعاده مهمی است .یعنی جامعهاي که
اصالً آشنا نبود با این مفاهيم روبرو شد و لمسش کرد .عالوه بر این ،شيوه حکومت رضاشاه ،شيوه
بسيار متمرکز یک نفرهاي بود و غيرممکن هم با شرایط آن روز .ما اگر با شرایط امروز بسنجيم آن
اوضاع را ،خب ممکن است نظرها عوض بشود .ولی تاریخنویس میباید خواننده را ببرد به زمان و
مکان .آنوقت چی بوده و چکار میشد کرد نه اینکه امروز اگر ما در آن موقع قرار میگرفتيم و اگر آن
موقع را به امروز میانداختيم چکار میکردیم .این بهکلی فرق میکند .در آن شرایط آن روز طبعاً
رضاشاه ناگزیر بود همه کارها را در دست خودش متمرکز بکند .ولی اگر در نظر بگيریم که تمام
بودجه ایران ـ که اصالً ایرانیها و تمام حکومتهاي ایران خواب آن را ندیده بودند ـ که یک ميليارد
ریال شده بود در سال ،از این یک ميليارد ریال ششصد و پنجاه ميليون ریالش در سال خرج نوسازي
مملکت میشد .و این جز با یک نظارت دقيق متمرکز امکان نمیداشت .در کشوري که فساد جزو
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فرهنگاش بوده و هست .و خب این مرد نمیگذاشت که یک قران حرام بشود .و هر ليرهاي که از آن
کشور خارج میشد رویش نظارت میشد .و آنهمه کارها هم جز به این صورت نمیشد کرد.
منظور این است که این شيوه متمرکز رضاشاهی که با سختگيريهاي زیادي همراه بود و هر چه هم
از حکومت رضاشاه گذشت او بدخلقتر و سختگيرتر و بدگمانتر شد و خب این زهر قدرت است .همه
را سرانجام این زهر از پاي درمیآورد .یک نارضاییهایی را بهوجود آورد .من بهخوبی یادم هست که
وقتی رضاشاه سرنگون شد و از ایران رفت ،یک مدت نسبتاً کوتاهی مردم خوشحال بودند .ولی بعداً
بالفاصله تقریباً پشيمان شدند و به قول آن روزها این آن جملهاي است که آن روزها بر سر زبانها
بود ،چراغ برداشته بودند و دنبال رضاشاه میگشتند .ولی یک دوره کوتاهی خيلی هم خوشحال شده
بودند.
این مخالفت به همراه آن پدیده جُرم سياسی که دشمنی فوقالعادهاي را در سياست ایران وارد کرد،
دشمنیاي که در انقالب مشروطه شروعشده بود ولی میرفت که به فراموشی سپرده بشود ،نسل دوم
جامعه سياسی نوین ایران را دوپاره کرد .از اواخر حکومت رضاشاهی آثار این دوپارگی ظاهر شد .آن
بخش روشنفکران که پيوستند به جریان کمونيستی یا بهعنوان هوادار و دشمن سرسخت رژیم پهلوي
بودند و عدهایشان هم در زندان بسر میبردند که بعد آزاد شدند و یک رشد فوقالعادهاي حزب توده
کرد بالفاصله پس از رضاشاه و همچنين دکترمصدق ظاهر شد بهعنوان یک رهبري سياسی مخالف
رضاشاه که تمام سرمایههاي سياسی اوليهاش از مخالفت سختش با رضاشاه به دست آمد در اوایل
مجلس چهاردهم .ولی خب ،قسمت عمده نسل دوم جامعه سياسی نوین ایران به همان گفتمان
رضاشاهی وفادار ماند و وظيفه خود شناخت که کشور ایران را بسازد و بهپاي اروپا برساند .اگر چه به
قيمت زیر پا گذاشتن دموکراسی .و اینها کشيده شدند تا پادشاهی محمدرضاشاه .بسياري از اینها
پادشاهی محمدرضاشاه را هم درک کردند .گفتمان نسل دوم جامعه تازه ایران و مدرن ایران به این
ترتيب میبينم دنباله انقالب و جنبش مشروطه است ولی بهصورت پاره شده و تقسيمشده و در تضاد
با یکدیگر .دو طرف یک معادله .دو قطب دور از هم.
در دوره محمدرضاشاه کار این دوپارگی بهجاي برگشتناپذیر رسيد .دليلش این است که اوالً نفوذ
خارجی بعد از رضاشاه دوباره برگشت به جامعه ایرانی و در تمام شئون ایران که او حقيقتاً ریشهکن
کرده بود .در تمام شئون ایران این نفوذ خارجی انتشار پيدا کرد ،روسها و انگليسها و بعد
آمریکاییها ،با تبليغاتشان ،با فعاليتهاي بازرگانیشان ،با پولهایی که خرج میکردند (در دهه چهل
سده بيستم از حمله متفقين به ایران) اینها هر کدام گروهی از مردم ایران را دور خودشان جمع
کردند و از همه موفقتر البته حزب توده بود و شورويها بودند که تسلط تقریباً بیمنازع پيدا کردند بر
بحث سياسی و گفتمان .گفتمان سياسی نسل سوم ،که قسمت عمدهاي از نسل دوم هم واردش شده
بود ،براي اینکه میدانيد درست است که به نسل  25تا  30سال میگویيم ولی عمر بشري خب خيلی
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بيش از اینهاست ،و اینها قاطی میشوند باهم .ما براي آسان کردن بحث این تقسيمبنديها را
میکنيم ،این نسل سومی که بهتدریج از پادشاهی رضاشاه شروعشده بود و در طول پادشاهی
محمدرضاشاه به صحنه آمد ،این از آغاز با تضاد ،با نبرد ،با معارضه ،به قول فرنگیها با آنتاگونيسم
شروع کرد .یک بخش بسيار بزرگ ،شاید  40یا  60درصد ،آن چهل درصد سراسر مخالف با رژیم
پادشاهی پهلوي دنبال یا حاال راهحل مارکسيستی ،یا راهحل اسالمی .و این دو تا گفتمان غالب بخش
مخالف بودند .البته گفتمان مصدقی یک دوره تسلط داشت ولی دوره بسيار کوتاهی بود .تسلط ژرف تا
اعماق جامعه متعلق بود به گفتمان مذهبی و گفتمان شبه کمونيستی و مارکسيستی .دیگر نشانی از
آن تعهد جامعه به نوسازندگی و پيشرفت و رسيدن به اروپا مطرح نيست .یا راهحل رشد
غيرسرمایهداري است و یا راهحل حوزه و حجره .گفتمان نسل سوم تا انقالب کشيد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،منظورتان این است که انقالب را نسل سوم بهوجود
آورد؟
همایون ـ انقالب ،انقالب نسل سوم است .نسل سوم موتور انقالب بود ،پيادهنظام انقالب بود و ميراث
انقالب را هنوز دارد با خودش حمل میکند .و تکه بحث من روي نسل سوم بود در آن نوشته .این
نسل سوم با این تضاد درونی ،با این بيراهه افتادن از گفتمان نسل اول و دوم ،که گفتمان پيشرفت
است و ترقی حتی به قيمت زیرپا گذاشتن دموکراسی ،در عين حال فراهم کردن زمينه دموکراسی،
براي اینکه اگر یک دیکتاتوري سازنده باشد و زیرساختهاي الزم را براي جامعه فراهم بياورد خب
مسلماً این زیرساختها در خدمت طرز تفکرهاي دمکراتيک ،کارکردهاي دمکراتيک و سرانجام
نظامهاي دمکراتيک خواهد گرفت .و این کاري بود که در دوره دو پادشاه پهلوي شد و این
زیرساختها بهوجود آمد .گفتمان نسل سوم از این مدل دور افتاد و رفت سراغ راهحلهاي مذهبی و
مارکسيستی و شبه مارکسيستی .خب جامعه ایرانی هم در آن زمان به دليل این شکافهایی که درش
افتاده بود ،به دليل دشمنیهایی که پيداکرده بودند ،قشرهاي مختلف ،گرایشهاي سياسی مختلف،
دیگر جامعه سالمی نبود .شما ببينيد ،در هيچ کشور عادي ،در شرایط عادي ،سياستی که کار بکند،
سياستی که بيمار نباشد انقالب روي نمیدهد .روي دادن انقالب اسالمی در جامعه ایران در سال
 ،1979 / 1357نشانهاي است از بيماري شدید سياست ایران و جامعه ایرانی که دالیلش را عرض
کردم ،دالیلش این شکافی بود که در جامعه در تمام سطح جامعه احساس میشد و محسوس بود.
مشکل امروزي جامعه ایرانی هم همين نسل سوم است .یعنی نسل سوم و نسل انقالب ،نهتنها
مسئول بهوجود آوردن انقالب بود ،نهتنها شرایط پيروزي انقالب را فراهم کرد با طرز تفکرش ،با
کارکردهایش ،با اشتباهاتش و با زیادهرويهایش ،بلکه ميراثاش را به پس از انقالب هم کشانيد .ما
میبينيم که انقالب شده است ،بيشتر افراد این نسل سوم یا شکستخوردهاند یا از کشور بيرون
افتادهاند و یا اگر در ایران هستند از هيچ کار برنمیآیند .نسلی است بهکلی باخته .ولی گفتمان این
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نسل سوم چيست؟ گفتمانش همان گفتمان پيش از انقالب و دوران انقالب است .یکی از
سرخوردگیهاي من در سفرهاي مکرري که در اطراف دنيا میکنم و با اجتماع تبعيدي ایرانی سروکار
دارم ،مشاهده بیحرکتی این قشر است .بقایاي فراوان این نسل سوم میبينم که هنوز در آن جهان
سی سال پيش و پنجاه سال پيش زندگی میکنند ،مقدسان خودشان را دارند ،کربالهاي خودشان را
دارند ،قربانیهاي خودشان را دارند ،اهریمنها و اهورامزداهاي خودشان را دارند و سياهوسفيد خودشان
را دارند.
و اینهمه باهم بحث کردهاند و به سروکله هم زدهاند ،هنوز دهان که باز میکنند خيال میکنيد که
برگشتيد مثالً به  25سال پيش .یک مجلس سخنرانی ترتيب داده بودند براي من در هلند و رفته بودم
در آنجا صحبت میکردم و دو سهساعتی بحث کردیم و این دو سه ساعت بيشترش با همان
حرفهاي هميشگی گذشت و طرفه اینکه هر چه هم شما توضيح بدهيد درباره یک مسئلهاي ،باز
یک کسی برمیخيزد و همان سئوال را انگار که هيچ توضيح داده نشد است تکرار میکند .به هر حال
پس از دو سه ساعت بحث را تمام کردیم و مطابق عادت آن جمع ،گروهی از ترتيبدهندگان این
مجلس و بنده ،رفتيم به یک رستوران ایرانی .و من دیدم که  25سال است که این مردم همان
سخنان را میگویند ،همان خوراکها را میخورند ،و در همان عوالم زندگی میکنند ،و انگارنهانگار که
این همه سالها بر ایران گذشته است و این همه تفاوتها .آنها البته بيشتر گرایشهاي چپی داشتند
ولی من در محافل دست راستی هم عين همين وضع را دیدهام ،هنوز به بسياري رسانهها وقتی گوش
میکنم یا میخوانم ،خيال میکنم که سوار ماشين زمان شدهام برگشتهایم به  30یا  50سال گذشته
یا اینکه در یخچال را بازکردهام و همينطور اندیشههایی که یخزده دارم از این یخچال برداشت
میکنم .ما باید سعی بکنيم که از این فضاي نسل سوم و گفتمان نسل سوم بيرون بيایيم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،این یأس شما از نسل سوم با برآمدن نسل چهارم آیا از
بين میرود یا خير؟
همایون ـ نسل چهارم نمیتواند بهخوديخود آن تغييري را که موردنظر ماست بهوجود بياورد .هر
نسلی دنباله نسل پيشين است .و نسلهاي پيشين تأثير میکنند در طرز تفکر و عملکرد نسل بعدي.
ما نباید از این باقيماندگان نسل سوم بهکلی قطع اميد بکنيم و باید بکوشيم که اینها را از فضاي
منجمد اسير گذشته بيرون بياوریم .راهش این است که ما با تفکر مذهبی در سياست بيشتر مبارزه
بکنيم .منظورم از تفکر مذهبی که تفکر غالب نسل سوم است و گفتمان نسل سوم اصالً گفتمان
مذهبی است ،این است که انسان در وسایل با ایمان و یقين و تعصب و حرارت مذهبی فکر بکند و
سخن بگوید .حاال ممکن است که شخص مذهبی باشد یا نباشد یا اصالً بیخدا باشد ولی آن شخصی
بیخدا ،در ابراز عقاید و سخنانش همان روحيه را نشان میدهد که یک متعصب مذهبی.
بهویژه چون فرهنگ سـياسی ایران بهشـدت زیر تأثـير کربال و عاشـورا اسـت ،ما باید با این روحـيه
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کربالیی و عاشورایی مبارزه بکنيم .با این شهادت پرستی و مظلوم پرستی ،و با این یقينی که به
حقانيت یکطرف و بیحقی مطلق طرف دیگر ،بیحقی خودمان و حقانيت مطلق طرف مقابل داریم،
با این تفکر باید مبارزه بکنيم .آنچه که نسل سوم را به شکست کشانيد و آنچه که سبب شده است که
گفتمان این نسل گفتمان شکست باشد و گفتمان سترون بشود و بهجایی نرسد ،همين غلبه تفکر
مذهبی است در سياست .این است که ما نباید بهکلی این نسل سوم و گفتمان نسل سوم را ندیده
بگيریم و فراموش بکنيم و صرفاً به نسل چهارم بپردازیم.
نسل چهارم این مزیت را دارد که نسبت به گذشته آزادتر است ،اگر بهکلی آزاد نباشد .ولی این نسل
هنوز گفتمانش دارد شکل میگيرد .نخستين نشانههاي گفتمان نسل چهارم که بيشتر البته از ایران
میشنویم براي اینکه نسل چهارم در بيرون از ایران گرفتار جا انداختن خودش است در این محيط
بيگانه ،و در خود ایران است که ما میبينيم که مردم خب یک زندگی دارند که عادت کردهاند به آن
حتی اگر بيکار باشند ،این ناراحتی و نگرانیِ جوان بيکار ایرانی در آلمان را که جوان بيکار ایرانی در
خود ایران ندارد و بيشتر میتواند بپردازد به مسائل کشورش .ما در نسل چهارم ایران بهویژه میبينيم
که نشانههاي گفتمان تازهاي ظاهرشده است .گفتمانی که برمیگردد به صدسال پيش ،به دوران
جنبش مشروطه .اساس گفتمان نسل چهارم رويهمرفته همان گفتمان نسل اول است .و این
بزرگترین مایه اميدواري ماست .براي اینکه همانطور که اشاره کردم ،نسل اول جامعه سياسی نوین
ایران کاميابترین این چهار نسل بوده است و آثار سازنده او همچنان و تا امروز با ماست .همين نسل
بود که دوران محمدرضاشاهی را هم با همه شکافی که درش افتاده بود ،با همه بيمارياي که
سياستش را گرفته بود ،قادر ساخت که یک دهپانزده سالی حقيقتاً ایران را چنان تغيير بدهد و بسازد و
داشتيم وارد به رده دوم کشورهاي جهانی میشدیم که ميان کشورهاي پيشرفته و عقبمانده است.
من در این بحثی که اشاره فرمودید ،هشدار دادم به این نسل سوم که با اسارت در گذشته ،با سخن
گفتن به زبان  30سال پيش  50سال پيش 25 ،سال پيش ،با زیستن همان زندگیها و جنگيدن همان
جنگها عمالً رأي بر برکناري خودش داده است .یعنی تأثيرش در آینده ایران دارد نزدیک به صفر
میشود .اگر این نسل بتواند به خودش بياید و بتواند خودش را با زندگی تازهاي که ساختهشده است و
دارد ساخته میشود ،چه در ایران چه در جهان ،سازگار بکند میتواند کار را بر نسل چهارم بسيار آسان
بکند .این نسل چهارم به هر حال کار خودش را خواهد کرد ،به هر حال ایران را بر خواهد گرداند به
همان شاهراه ترقی و آزادي .ولی خب ،اگر کمک نسل سوم در ميان باشد مسلماً این آسانتر خواهد
شد .با اینکه سروصدایی که برمیخيزد از این نسل سوم ،بيشتر غوغاي گذشته و همان  30سال پيش
و  50سال گذشته است ،ولی همه اینها هم سروصدا نمیکنند .بيشترشان بیسروصدا هستند و در
ميان بیسروصداها است که ما متحدین خودمان را میتوانيم پيدا بکنيم براي کمک به آن نسل
چهارم .اگر نسل سوم نمیخواهد رضایت بدهد به اینکه عمالً برکنار بشود از تأثير در آینده ایران،
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میباید خودش را از گذشته آزاد بکند ،این گذشته را بهعنوان یک مایه عبرت ،بهعنوان یک درس و
یک تجربه در نظر بگيرد ولی با آگاهی به اینکه آینده بهکلی با گذشته هم باید متفاوت باشد و هم
کموبيش متفاوت خواهد بود .آینده نباید و نمیتواند تکرار گذشته باشد .ما نوستالژي داریم ،ما عالقه
داریم ،ما گریه میکنيم و آه میکشيم ،ولی اینها مسائل شخصی است .اینها را وارد امر سياست
نباید کرد .سياست آه برداشتن و گریه کردن و حسرت بردن ،نفرین کردن و فحش دادن و رگ گردن
را به تعصب قوي کردن نيست .ما نياز داریم به سياست آگاهانه ،فهميده و فروتن .ما هرگز نباید همه
حق را به خودمان بدهيم .هيچکس همه حق را ندارد .بعضیها بيشتر حقدارند ولی همه حق را
هيچکس ندارد .تا کمک بکنيم به این نسل چهارم که کشور ما را از این منجالب به هر حال بکشد
بيرون .صدسال ما تالش کردهایم براي رسيدن به جهان امروز و امروز از یک جهاتی خيلی عقبتر
هستيم تا  30سال پيش ،از بسياري جهات عقبتر هستيم ،ولی از یکجهت شاید پيشتر افتادهایم .از
این جهت که توده مؤثر ایرانی ،تودهاي که سياست آینده ایران را خواهد ساخت ،این توده از هميشه
روشنتر است و از هميشه درسخواندهتر و آگاهتر است .و این مایه اميد من است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،بفرمایيد که عنوان نوشته شما چرا «زوال گفتمان و
سراشيب نسل انقالب» است؟
همایون ـ زوال گفتمان و سراشيب خود نسل منظورم بود .گفتمان نسل انقالب دارد زوال پيدا میکند
براي اینکه آن موضوعات براي ایرانی امروز مطرح نيست .محکوم کردن راه رشد سرمایهداري یا
محکوم کردن غربزدگی ،یا بازگشت به ریشههاي اصيل اسالمی یا اتصال فرماندهی که ما در دوره
خودمان عمل میکردیم ،و چه فرمان یزدان چه فرمان شاه ،اینها دیگر براي ایرانی نسل تازهتر معنا
ندارد .ایرانی نسل تازهتر آزادي میخواهد ،اقتصاد آزاد میخواهد ،ابتکار شخصی میخواهد ،ابتکار
خصوصی میخواهد ،دین را میخواهد از سياست بيرون ببرد ،حتی ما هم که تالش میکردیم که این
کار را بکنيم موفق نمیشدیم براي اینکه با مقاومت مردم روبرو بودیم .امروز چنين مقاومتی نيست.
این زوال گفتمان نسل انقالب است .خود نسل انقالب هم به دالیل زیستشناسی در سراشيب است و
شمارش پيوسته کمتر میشود و خب این اجتنابناپذیر است .معناي این اصطالحاتی که بکار بردم در
این توضيح است.
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون ،بسيار از شما سپاسگزارم.
رادیو صداي ایران ـ حسين مُهري
 4اوت 2004

نقش زبان ،ارتباطات و فهم یکدیگر در بافتار تجدد و توسعه
 روشنفکران ایرانی که از نيمۀ قرن نوزدهم تجدد را راه رهایی ایران و ایرانيان
میدانستند به حفظ و اشاعه و تقویت زبان فارسی تأکيد داشتند .براي مثال نویسندگان
مجلۀ کاوه ضمن فهرستی که براي اصالحات در ایران به دست میدهند ،به یکزبان
ملی نظر دارند .این موضوع همواره در بين روشنفکران تجددخواه ایران ـ برخالف
روشنفکران چپگرا که نظرهاي دیگري ارائه میدادند ـ تکرار شده است و هنوز تکرار
میشود .میخواهيم بدانيم چرا زبان ملی که در مورد ایران بنا بهحکم تاریخ زبان
فارسی است ،براي طی راه تجدد و رسيدن به قافله تمدن ضروري است؟
همایون ـ در فرایند تجدد و توسعه با اندکی مبالغه میتوان گفت که نقش دولت یا یک قدرت
مرکزي که بر سرزمين معينی حکومت داشته باشد ــ حتا اگر حاکميت نداشته باشد ،یا مستعمره باشد
ــ حياتی است .بینظم و قانون و ثبات نمیتوان ساخت و نگهداشت و پيش برد .سرزمينهایی که از
داشتن حکومت منظم و گونهاي نظام قانونی برخوردار بودند و توانستند زیرساختهاي الزم را
پدیدآورند همه پيش از دیگران پا به مرحله مدرنيته گذاشتند .دولت و جامعه سياسی از رابطه
سازمانیافته قدرت در ميان تودههاي بزرگ جمعيت در سرزمينی با مرزهاي مشخص پدید میآید و
نخستين بایستگی این رابطه زبان مشترک است .هر چه پویائی جامعهاي بيشتر باشد ارتباطات و نقش
زبان مشترک در آن برجستهتر خواهد بود .نياز به یکزبان ملی در جامعه قرونوسطایی احساس
نمیشود زیرا هر گوشه واحد سياسی ـ جغرافيائی در جهان خودش میزید و با دیگران کمترینه ارتباط
را دارد .همين بس است که شبکه دیوانيان و بازرگانان و منشيان و آموزگاران و اهل ادب در سرتاسر
کشور بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند .تودههاي جمعيت در محدودههاي جغرافيائی خویش ،دورافتاده از
جهان بيرون ،نيازي به دانستن زبان یا گویش یکدیگر ندارند .آنچه امروز زبان ملی خوانده میشود
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زبان دولت است و من طقه جغرافيائی که مرکز آن است .زبان ملی با پدید آمدن دولت ـ ملت به صحنه
میآید و با دولت توسعه مییابد.
در ایران زبان فارسی امروزي که آميختهاي از پهلوي و گویشهاي ایرانی شمال خاوري ایران است و
در طول قرنها هر چه بيشتر از واژههاي عربی وام گرفت دري یا درباري خوانده میشد و همراه با
قدرت حکومتی ــ و سوار بر خنگ راهوار ادبياتی که هوش از سرها میربود ــ از خراسان بزرگ
(بخشی از افغانستان و فرارودان و استان خراسان) به سرتاسر ایران انتشار یافت .در بيشتر هزار و
دویست سالی که از برتري این زبان میگذرد مردم در استانهاي باختري و جنوبی ایران به زبان
محلی خود سخن میگفتند و الیههاي کمابيش نازکی از جمعيت در آنجاها با فارسی آشنایی داشتند.
در استانهاي فارسیزبان نيز گویشهاي گوناگون ،همزبانی را دشوار میساخت .اما چنانکه اشاره شد
ادبيات فارسی و بهویژه شعر فردوسی به «زبان ملی» توانائی گسترش خود به خودي میداد که تنها
مهمترین زبانهاي ادبی جهان از آن برخوردار بودهاند .از همين روست که سدههاي دراز از هندوستان
تا امپراتوري عثمانی قلمرو فارسی بود( .من خود در یوگوسالوي آثار فارسی را دیدم و نام شاعران
پارسیگوي یوگوسالو را شنيدم .آنها نه در زمان خود یوگوسالو خوانده میشدند و نه بسياريشان در
زمان ما خوانده میشوند).
پيشروان تجدد ایران رابطه ميان مدرنيته و دولت ـ ملت و زبان ملی را خوب دریافته بودند ــ آنچه
هنوز عناصر «مترقی» نمیخواهند دریابند .مسئله آنان مشارکت و همبستگی ملی بود؛ درآوردن ملتی
از شهروندان صاحب حق ،از جماعت انبوه «رعایا»ي خان و سلطان و مقلدان و مریدان ارباب مساجد
و خانقاهها بود .آن مشارکت و همبستگی با ارتباط به دست میآمد و با آموزش بهجایی که بایست
میرسيد .در یک «برج بابل» ،در یک همهمه زبانهاي گوناگون ،نه از ارتباط میشد سخن گفت نه از
آموزش همگانی .تأکيد آنان بر زبان ملی از مالحظات عملی ،از مالحظاتی مانند دفاع از استقالل و
یکپارچگی کشور در جهان استعماري ،سير کردن اکثریت گرسنه ،و جلوگيري از مرگومير انبوه
برمیخاست .فارسی بیهيچ بحثی آن زبان ملی بشمار میرفت .هيچ گوشهاي از ایران از نفوذ فراگير و
فرهنگگستر آن بیبهره نبود .هيچکس جز آن زبان ملی نمیشناخت .درباره نقش زبان در هویت
فرهنگی تازه ایرانی بجاي هویت نژادي پيش از آن و نقش شاهنامه در ساختن این هویت ،دکتراحمد
کریمیحکاک نظر بدیعی آورده است که میباید در آن بيشتر تأمل کرد .دکتر کریمیحکاک نشان
میدهد که فردوسی چگونه نژاد (تخمه) سراسر شاهنامه را بهعنوان عامل همبستگی ایرانيان با زبان
(تخم سخن) آخر شاهنامه جانشين کرد .دیگر مهم نبود که نژادي «از ایران و از ترک و از تازیان»
پدید آمده باشد .با تخم سخنی که او پراکند از آن پس نهتنها خود او بلکه ملتی که چنان دوست
میداشت زنده است.
 به نظر میرسد در دوره رضاشاه پس از قرنها زبان دیوانی و زبان ملی یکی شد .پيش
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از آن دستکم از دوره سامانيان به بعد تا پایان دوره قاجار زبان دولت و دربار با زبان
ملی ـ دستکم به معناي زبانی که در شکل مکتوب سراسري بود ـ تفاوت داشت و
ظاهراً این جدایی گزندي هم به مردم و دولت وارد نمیکرد .از دوره مشروطه بهویژه
در زمان رضاشاه است که بنا بر آن گذاشته میشود که زبان دولت و ملت یکی باشد.
سرچشمههاي این نياز کجا بود یا کجاست؟
همایون ـ تفاوت م يان زبان رسمی و زبان کوچه و بازار ،زبان نوشتار و زبان گفتار در هر جا و هر دوره
کم یا بيش هست .ما از زبان همچون ماهيتی یکلخت  monolithسخن میگویيم :زبان فارسی،
زبان انگليسی .ولی هيچ زبانی یکزبان نيست و بسته به کاربردها و گروههاي اجتماعی که با زبان
سروکار دارند «زبان»هاي گوناگون داریم .گویش و «ژارگون» به دو گونه یکزبان اشاره دارند و
گونههاي دیگري نيز هستند .زبان دیوانی ایرانزمين در خالفت اموي به دست یک ایرانی عرب زده
«صاحب ابن عباد» که معاصرانش او را نفرین کردند عربی شد و هرچند فارسی باز چيرگی یافت،
بيش از اندازه از عربی وام گرفت .در نبود صنعت نشر انبوه و نظام آموزش همگانی ،ارتباط ميان
باشندگان قلمرو زبان فارسی طبعاً چندان نبود که به گسترش تودهگير زبان استاندارد ،زبان اهلقلم و
دیوانيان ،بينجامد .در اروپا نيز تا سده هفدهم همين وضع بود.
از دوران مشروطه ما به یک انقالب ارتباطات افتادیم .با انتشار کتابها و روزنامهها و گشایش
آموزشگاهها یک جامعه فرهنگی گسترده برگرد زبان استاندارد که از آغاز سده نوزدهم و جنبش
بازگشت ادبی قائممقام از زیر سایه عربی درمیآمد شکل گرفت .زبان اهلقلم و دیوانساالري در گوشه
و کنار سرزمين انتشار یافت تا رضاشاه برآمد که اینهمه را شتاب و ابعاد بسيار بزرگتري بخشيد.
طبيعی بود که در کشوري که بهتندي یک جامعه ارتباطی میشد تفاوتهاي زبانی هر چه از ميانه
برخيزد و زبان نوشتاري یا زبان اهلقلم که بنمایه زبان دیوانساالري است به زبان ملی رسميت و
کاربرد همگانی تري ببخشد .اگر موانع زبانی تا پيش از عصر جدید ایران ،که با دویست و پنجاه سالی
تأخير در حوالی سده بيستم فراز آمد ،زندگی مردم را برهم نمیزد از آنجا بود که در آن جامعه دست به
دهان ،مردمان با بسا کمبودهاي بزرگتر و کوچکتر دیگر سر میکردند و آنها را مسلم میگرفتند.
ما در فارسی هنوز با مشکالتی روبرویيم که ارتباط را که مهمترین وظيفه زبان است دشوار میسازد.
معادلهاي گوناگون و به سليقههاي شخصی براي واژههاي خارجی یکی از آنهاست .تفاوت ميان
زبان گفتار و نوشتار یکی دیگر از آنهاست .زبان گفتار فارسی بيش از همه گویش تهرانی است؛ زبانی
با واژگان محدود و دستور ناساز و شکسته که به جديترین مطالب حالتی مبتذل میدهد و نياز به
آگاهی زبانی و شيوائی و غناي سخن را از ميان میبرد .بيشتر گویندگان با کمتر از هزار واژه سروکار
دارند :صدبار تکرار «واقعاً» در ه ر گفتگو و بهره گرفتن از ایجاد بجاي هر فعل دیگر (ایجاد جلسه)،
بهعنوان دو نمونه از فروافتادن زبان .نوشتاري کردن این زبان بزرگترین بیخدمتی است که
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داستاننویسان و بهویژه نویسندگان وبالگستان میتوانند به چنين زبان باشکوهی بکنند .ساده نوشتن
با فقيرانه نوشتن تفاوت دارد .در غنیترین و تکاملیافتهترین زبانهاي جهان تفاوتی ميان زبان گفتار
و نوشتار درسخواندگان نيست .در جامعه ما درسخواندگاناند که به نام نزدیک شدن به زبان مردم
اصرار به بينواتر کردن زبان دارند و بهجاي رساندن زبان گفتار به زبان نوشتار ،زبان نوشتار را از ظرافت
و بالغت بیبهره میکنند .اما مردم هميشه آمادهاند بهترشوند و باالتر بروند .در زبان نيز مانند سياست
از پوپوليسم ،از عوامزدگی ،میباید پرهيز کرد .آزادمنشی و مردمگرایی با کوشش خستگیناپذیر براي
باال بردن سطح منافات ندارد.
مشکل کوچکتر دیگر رسمالخط فارسی است که بهکلی دستخوش هوس و سليقه نویسندگان است.
خط فارسی نظم آهنين و بیاستثنا برنمیدارد ولی هرجومرج کنونی نيز تحملناپذیر است .میتوان بر
یک رسم الخط استاندارد توافق کرد که استثناها در آن کمياب باشد و از زیادهرويهاي شبه
ایدئولوژیک (نوشتن مادرم بهصورت مادرام) دوري جوید .این کاري است که در خود ایران میباید
انجام گيرد و در نوشتن کتابهاي درسی بکار رود تا جا بيفتد.
 زبان فارسی پيش از دوره رضاشاه بهطور عملی زبان محاوره عموم ایرانيان نبود .مردم
هر ناحيه به زبان یا لهجه بومی خود سخن میگفتند .هر چند که این لهجهها در بيشتر
نقاط لهجههاي مختلف زبان فارسی بود .رضاشاه کوشيد تا زبان فارسی را بهصورت
سراسري رواج دهد و این کوششها ادامه یافت چنانکه امروز ما داراي یکزبان
سراسري در ایران هستيم .سراسري شدن زبان فارسی از چه طرقی عملی شد؟
همایون ـ رواج فارسی در سراسر ایران چنانکه اشاره شد خودبهخود روي میداد ،اراده دستگاه
حکومتی بر هر چه قرار می گرفت .نوسازندگی اداره و اقتصاد و فرهنگ بر گرده زبان سوار بود و هيچ
زبانی در ایران توانائی و قبول عام فارسی را نداشت .روزنامه و کتاب براي الیههاي باسواد جامعه جز
به فارسی انتشار نمییافت و حتا اگر حکومت رضاشاهی میخواست نمیتوانست براي هر منطقه زبانی
دستگاه آموزشی ویژه آن را از کتاب درسی و هيأت آموزشی ،همه از صفر ،فراهم آورد .زبان آموزش
به شيوه نوین که پيش از او مقدماتش در تبریز (دبستانهاي رشدیه) گذاشته شد به اصرار خود
آذربایجانيان فارسی بود .ایران یک ارتش منظم و نظام سربازگيري الزم میداشت و سربازان وظيفه از
هر جاي ایران در دیگ درهمجوش ارتش با فارسی ،آشنا و به استانهاي خود روانه میشدند .در
کشوري که سدهها از نداشتن یک دستگاه اداري و حکومتی ،پستی را بر سر ناتوانی نهاده بود،
پایه گذاري یک نظام اداري و حقوقی یگانه و کشورگير ،هم به یک ضرورت مرگ و زندگی پاسخ
میداد و هم با پيشبرد زبان مشترک به همبستگی ملی کمک میکرد .در نبود دمکراسی و قدرت
نظامی و پایه اقتصادي درخور ،فارسی عامل مهم انکارناپذیري بوده است در اینکه ایران از بحرانهاي
شش هفت دهه گذشته دستنخورده بدر آید.
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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
ـ به زبان فارسی انجام میگرفت .اما پس از آن و بهویژه پس از آنکه آموزش عمومی
شد ،و انتشار کتاب و مطبوعات رواج یافت ،پارهاي گروههاي سياسی از حضور گسترده
زبان فارسی بيمناک شدند و از عموميت یافتن آن ،گاه به مفهوم ستم ملی یادکردند.
آیا این یک واکنش در برابر تجدد و تجددخواهی بود که به اشکال گوناگون از جمله در
بازگشت به اسالم ترویج میشد یا ریشه در عوامل دیگر داشت و دارد؟
همایون ـ عالقه به نگهداري زبان مادري یک گرایش طبيعی ،و درخواست حقوق قومی و فرهنگی
یکی از پيامدهاي گسترش آگاهی و ارتباطات است .بهخوبی میتوان نگرانی گویندگان زبانهاي
غيرفارسی را در ایران دریافت .گویندگان زبانهاي غيرفارسی هر حقی را براي ادامه و باليدن
زبانهاي مادري خود دارند و هر که به اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست آن درباره
حقوق اقليتها باور داشته باشد با نگرانی آنها انباز است .ولی مانند هر امر درستی ،تالش براي
حقوق فرهنگی و قومی نيز میتواند به کجروي و سوءاستفاده بينجامد .ما میباید از پيش کشيدن
نظریه توطئه و پاي بيگانگان در هر مشکل ملی بپرهيزیم؛ با اینهمه نمیتوان انکار کرد که در
مواردي مستقيماً پاي تحریکات بيگانه در کار بوده است و هنوز هست .از شوروي گرفته تا جمهوري
مافيائی آذربایجا ن که رویاي امپریاليستی کشور مادر پيشين را فراموش نکرده است؛ و از مصر و
سوریه و عراق گرفته تا پمپهاي بنزینی که نکبت جمهوري اسالمی به آنها فرصت عرضاندام داده،
تاریخ همروزگار ایران همواره شاهد چنان مداخالتی بوده است و تا روزگار ملت ما همين است بدتر از
اینها پيش خواهد آمد.
ما باید بکوشيم که در ميان خود و با روحيه سازش ،مشکل را برطرف کنيم .معنی سازش آن است که
هيچ طرفی به همه آنچه میجوید نخواهد رسيد .اصرار پارهاي سازمانهاي قومی به جعل تاریخ و
نادیده گرفتن واقعيات ،و اغراقگوئی در یکجا و بیاهميت جلوه دادن در جاي دیگر ،انسان را بهدرستی
کارشان بدگمان میکند .ما با زندگی در دروغ بهجایی نخواهيم رسيد .میتوان بر پایه حقایق نيز به
راهحلهایی که براي همهچيزي داشته باشد دستیافت .دامن زدن به تعصبات و کينه قومی نهتنها راه
دمکراسی را در ایران سد خواهد کرد و به گرایشهاي نظامیگري و افراطی دامن خواهد زد ،تحقق
خواستهاي بر حق را نيز ناممکن خواهد ساخت .پارهاي گروهها که قدرتشان بيشتر در بيرون ایران
است در تبليغات خود چنان لحن تلخ و دشمنانهاي دارند که انسان را به یاد یوگوسالوي پيشين و
جنگ داخلی و کشتارهاي جمعی و پاکشوئی قومی میاندازد .ایران البته قابلتجزیه نيست و چنان
رویدادهایی را از سر نخواهد گذراند ولی به کسانی که در تنور دشمنی قومی میدمند میتوان تجربه
کشورهاي دیگر را یادآور شد.
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 زبان فارسی یگانه ميراث زندهاي است که امروز ما را به تاریخ ایران باستان پيوند
میزند .گویا به همين جهت ،یکی از عناصر هویت ملی ما شناخته میشود .با وجود این
باید پرسيد هویت ملی چيست و چرا زبان فارسی عنصر جداییناپذیر هویت ملی ما به
حساب میآید؟ پایه دیگر هویت ملی ایرانيان از دوران صفویه به بعد مذهب شيعه
عنوان میشود .آیا پيش از آن که مذهب شيعه عموميت یابد ،ما هویت ملی نداشتيم؟
(یا ایرانيان پيروان ادیان دیگر داراي همان هویتی نيستند که از آن به هویت ملی یاد
میکنيم؟) یا اگر امروز بتوان در یک قانون اساسی جدید به تمام مذهبها و ادیان
موجود در ایران شکل رسمی داد ،پایه وحدت ملی ما دچار آسيب خواهد شد؟ به همين
سياق اگر بهجاي زبان فارسی به چند زبان رسميت بدهيم ،این امر موجب شکاف بين
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
متمایزي هستند و دیگران نيز آنان را همانگونه بشناسند .آنچه هویت ملی را میسازد تاریخ و
فرهنگ مشترک است؛ زیست و ارتباط باهم به دورانهاي دراز ،و همانندي در آداب و مراسم و
ارزشها .اینهمه با خود همسودي میآورد که احساس مالکيت مشترک است و آمادگی براي دفاع از
آن در برابر دیگران .هویت ملی ،احساس مشترک «دیگر بودن» است .چه تاریخ و چه فرهنگ ،از
جمله زبان و دین ،دگرگون شوندهاند ولی هویت دگرگون نمیشود و میتواند دگرگونیهاي بنيادي را،
تا جایی که بازشناخته نشود ،تاب آورد .ما خود نمونه برجستهاي هستيم .بسيار دگرگونشدهایم و
ایرانی ماندهایم.از عناصر فرهنگ ،زبان و دین مهمترند و از این دو ،زبان بهمراتب جاي باالتري دارد.
زبان پيش از هر چيز دیگري میآید و انسان بیدین میتواند بسر برد و بیزبان ،اگرچه زبان اشارات
کر و الالن ،نه .مردمی که باورهاي دینی گوناگون دارند میتوانند باهم بهآسانی بسر برند ولی اگر
زبان یکدیگر را نفهمند همان «برج بابل» میشود .زبان ما با همه دگرگونیهاي بزرگ خود در سه
هزاره گذشته یک عنصر ثابت در تاریخ و فرهنگ ما بوده است؛ تاریخ ایران برگرد این زبان
شکلگرفته .ایرانيان به زبان خود شناخته بودهاند ،دین و حکومت آنان هر چه بوده است .همينکه ما
همه ایرانی هستيم با هر باور دینی ،و ایرانی بودهایم گاه به این و گاه به آن دین ،براي بيرون بردن
دین از این معادله و یکی نشمردنش با فرهنگ و بهویژه هویت بس است .اکنون ممکن است همين
مقایسه را با زبان بکنند و همينجاست که خطر پيش میآید ،گذشته از اینکه نقش دین را در جامعه و
در امر توسعه و تجدد با زبان نمیتوان یک اندازه شمرد.
 پارهاي کشورها داراي یکزبان و پارهاي دیگر داراي چند زبان رسمی هستند .ظاهراً
این چند زبانی به وحدت ملی آنها هم لطمهاي نزده است .البته تمام این کشورها در
منطقه متمدن جهان قرار دارند نه در مناطق واپسمانده و بهاصطالح جهانسومی .آیا
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چند زبانی شدن به وحدت ملی ما لطمه خواهد زد یا صرفاً به لحاظ اقتصادي براي ما
ميسر نيست که آموزش را به چند زبان عمومی کنيم؟
همایون ـ در بحث زبان و هویت میباید نخست روشن کرد که میخواهيم این ترکيب خاص ،این
چهلتکه شگفت که ملت ماست ،بپاید یا نه؟ من در اینجا از احساس تند ملی بيشتري از ایرانيان
میگذرم که چنانکه تاریخ نشان داده است هنگامیکه پاي نگهداري این سرزمين پيش میآید از سر
میگذرند و تا همهجا میروند .از آن احساس سربلندي نيز میگذرم که مردم ما بهعنوان یکی از پانزده
ملت مهم تاریخی جهان به حق از شناسنامه خود ،از تاریخی که نهتنها سرگذشت ملی بلکه تبلور همه
موجودیت انسان ایرانی است ،دارند  ،و طبعاً نمیخواهند آن را ،چه از نظر فيزیکی و چه معنوي از
دست بدهند .ما در بافتار  contextتجدد و توسعه بحث میکنيم و من از نظرگاه (پرسپکتيو) عملی به
موضوع می نگرم .بهترین شرایط براي آنکه مردم ایران در هر جاي این سرزمين از بهترین سطح
زندگی امروزي برخوردار باشند و ایران جایگاه خود را نه بهعنوان پنجمين قدرت نظامی غير اتمی ،یا
ردیف آخر کشورهاي داراي سالح اتمی ،بلکه یک قدرت اقتصادي و فرهنگی طراز اول ،بازیابد آن
است که ما در چهارچوب همين مرزها از امکانات همين سرزمين و همين مردمان برخوردار
شویم.صرفنظر از حکومت خوب که جز حکومت مردم و حکومت انسانی ،یعنی دمکراسی ليبرال
نيست ،ما نياز داریم که انرژي و آفرینندگی این جمعيت بزرگ مستعد را در فضائی دور از تنشها و
کشاکشهاي سخت ،آزادانه و صرفهجویانه به سود جمعی بکار اندازیم( .از استثناهایی مانند موناکو
پادشاهی و سنگاپور جمهوري میگذریم که میتوانند بی دمکراسی سر کنند و به رونق و رفاه برسند.
با یک کشور کوچک بسيار کارها میشود کرد ).سرمایههاي ما جمعيتی است جوان و روي هم رفته
باسواد ،به این معنی که میتواند بيشتر بياموزد؛ بازار داخلی نسبتاً بزرگ است که میتواند با بازارهاي
منطقه جغرافيائی ما یک حوزه رشد سریع اقتصادي بهوجود آورد؛ و خود این منطقه جغرافيائی است که
قرار داشتن ميان دو دریا و دسترسی به منابع سوخت و ثروتهاي کانی دیگر به ما بخشيده است .با
چنين دارائیهایی بازي نمیشود کرد .هر گوشهاش ارزش نگهداري دارد .دامن زدن به کينه زبانی در
مردمی که همواره از آن برکنار بودهاند؛ اصرار ترکزبانان متعصب به اینکه فارسی را که بيشتر ساخته
آذربایجانيان و گسترشیافته سلسلههاي ترک است ابزار ستم ملی جلوه دهند براي همه پيششرطها
و دارائیها که ذکرش رفت ،از جمله حکومت خوب ،زیانبخش است .اگر اولویت ما دشمنی زبانی
باشد دمکراسی ليبرال را ناچار کناري میگذاریم .اگر قرار باشد مردم ایران به نام چند زبانی ،سخن
یکدیگر را نفهمند توسعه کشور در همه زمينهها کند خواهد شد.
من در سویس و کانادا چند زبانی را دیدهام .سویسیها پس از هفتصد سال هنوز کامالً یکپارچه
نشدهاند؛ اکثریتشان زبان یکدیگر را نمیخواهند بياموزند .اگر فرانسه زباناند در حال و هواي
رسانههاي فرانسه بسر میبرند؛ اگر آلمانی یا ایتاليائی زباناند بر همين روال .در همهپرسیها روند
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متفاوت آراء آلمانی و فرانسه زبانان پابرجاست .سویس را چندپارگی تهدید نمیکند ولی دورنماي
انگليسی بهعنوان زبان مشترک سویس قابلتصور است؛ و سویس هفتصد سال دارد و یکی از
مدرنترین کشورهاست و هيچ همسایه سویس مانند همسایگی بد و خطرناکی که ما در آن افتادهایم
پيوسته در کار آن کشور انگشت نمیکند و پول و ابزار تبليغاتی در اختيار گروههاي خواهان حق تعيين
سرنوشت ملتها یا مليتها یا خلقهاي آن نمیگذارد (این واژههاي متفاوت براي بهرهبرداري بعدي
از سوي محافل معين عمداً بهجاي هم بکار برده میشوند ).در کانادا هيچ درجه خودگردانی محلی ،از
جمله حکومت تمامعيار ،نتوانسته است گرایشهاي جدائیخواهانه فرانسه زبانان کبک را تخفيف دهد.
زبان رسمی فرانسه در آن ایالت ،سوخت پایانناپذیر کوره تجزیهطلبی است .اگر مهاجران در کبک
نمیبودند آن ایالت در همان نخستين از دو همهپرسی پياپی ،به بهاي سنگين اقتصادي از کانادا
جداشده بود.
ما بهجاي رسمی کردن چند زبان بهتر است فارسی را در جایگاه هزار و دویستساله ،هزار سالش بی
دخالت پادشاهان ایرانیتبار ،بهعنوان زبان پذیرفتهشده همه ایرانيان نگهداریم و به هر کس حق و
امکان آن را که به زبان دلخواه خود نيز آموزش ببيند و منتشر کند بدهيم .حقوق فرهنگی همه
گویندگان زبانهاي غيرفارسی مانند آزادي مذهبیشان محفوظ است ولی فارسی با ملت ایران و ایده
ایرانی بيش از آن تنيده شده است که صرفاً یکی دیگر از زبانهاي ما باشد .بهعنوان یکزبان ادبی جز
انگشتشماري زبانهاي جهان با فارسی قابلمقایسه نيستند.
 قول مشهور این است که زبان فارسی اگرچه زبان توانایی در بيان احساسات ما ایرانيان
بوده است اما زبان توانایی براي علوم و مفاهيم امروزي نيست و از عهده بسياري
مطالب علمی برنمیآید .چنانکه پزشکان ایرانی حاال زبان خاص خود را دارند ،یا
متخصصان علوم و کامپيوتر و رشتههاي جدید دیگر هنگام سخن گفتن به فارسی
بهطور مدام از واژههاي بيگانه یاري میگيرند .براي تقویت زبان فارسی از زمان
رضاشاه تاکنون چه کوششهایی شده ،و امروز چه باید کرد که این زبان مرکب
راهواري براي بيان نيازهاي علمی و امروزي ما باشد؟
همایون ـ از آغاز سده بيستم ایدهها و نهادها و فراوردههاي نو واژگان نو را با خود به فارسی آوردند.
این هجوم تازه مفاهيم و کاالها و ساختارها که با بيداري ملی ایرانيان و باز خيزي ناسيوناليسم ایرانی
همزمان افتاد به فارسی تکانی دوگانه داد .زبانی که قرنها بيشتر در قلمرو محدود ادبی و دیوانی
گسترشیافته بود و در آن زمينهها نيز به رکود افتاده بود ،انگيزههاي فوري براي نو شدن و گسترش
یافت .با آنکه ادیبان و نویسندگان قدیمیتر در جستجوي واژههاي نو ،به عادت ،به عربی بازگشتند و
در آن آغاز شمار زیادي واژههاي عربی بهویژه از راه عثمانی به فارسی راه یافت طبع زمانه به سود
عربی کار نمیکرد .عربیمآبی نسلها به پسزنشی دامن زد که در سرهگرائی تا حد جعل لغتنامه
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«دساتير» و زبان سازي خشک و آشتیناپذیر کسروي و پيروان فراوان آنها پدیدار شد .اما همانگونه
که عربی مآبی در زبان خشکيد زیرا آنچه تا کنون از عربی به فارسی راهیافته بيش از کافی است و ما
نيازي نداریم که بهویژه با نارسائی خود عربی باز از آن وام بگيریم ،سرهگرائی نيز بهزودي به بنبست
رسيد .من تازگی به «واژهنامه زبان پاک» کسروي نگاهی انداختم .از واژههاي سرهاي که او ساخت
چند تائی بيشتر به زبان راه نيافتهاند.
در طول زمان ،استراتژي فارسی براي به خود گرفتن پدیدههاي تازه که سيلآسا سرازیر شد و
همچنان روزافزون میشود بهرهگيري از منابع زیر بوده است:
الف ــ ساختن واژههاي تازه از ریشههاي فارسی که بهاندازه که میباید باشد نيست؛ و بهرهبرداري از
قابليت عمالً نامحدود (اگر جسارت فارسیزبانان اجازه دهد) ترکيبی زبان .با آنکه در واژهسازي ترکيبی
گرایش به فارسی سره بوده است از واژههاي عربی راهیافته در فارسی نيز استفاده هر چه بيشتري
میشود.
ب ــ وامگيري از زبانهاي اروپائی ،نخست فرانسه و بيش از پيش انگليسی.
پ ــ راه دادن اندک شماري واژه هاي زندگی روزانه که ثروت بيکار مانده بزرگی است به زبان «باال».
ت ــ زنده کردن واژههاي فراموششده فارسی گاه در معنی دیگر
در این فرایند که ظرفيت فارسی را در صدسال گذشته شاید دو برابر کرده است دستگاه دولتی و
«بخش خصوصی» هر دو سهم داشتهاند .در زمان رضاشاه فرهنگستان ایران واژههاي اصلی اداره و
نظام دولت نوین را تقریباً همه به فارسی سره ساخت و عموم واژههاي فرانسه و روسی و ساخت
عثمانی را نيز که عربیهاي از دستگاه گوارش ترکزبانان گذشته ،میبودند (مشروطه نمونهاش) از
فارسی بيرون راند .در پادشاهی محمدرضاشاه فرهنگستان زبان دنباله کار را گرفت و واژههاي بیشمار
در علوم انسانی تقریباً همه به فارسی سره بر گنجينه زبان افزود .در حکومت اسالمی نيز گویا چنين
فعاليتهایی هست .ولی بيشتر کار را مترجمان و نویسندگان و کاربران زبان در رشتههاي گوناگون
کردهاند.
ما بیتردید میباید جلو «فارسنگليسی» شدن زبان خود را بگيریم که مخاطره عمده بشمار میرود.
براي این کار مرجعی میباید که بر زبان آموزش دسترسی و تسلط داشته باشد و با بهرهگيري از
منابعی که در دسترس است ،از واژههاي فراوانی که در لغتنامهها دفن شدهاند ،از زبان مردم ،و از
زبانهاي ایرانی دیگر بهویژه کردي ،معادلهاي تازهاي بسازد که از ورود بیرویه واژههاي انگليسی
جلو گيرد .اگر زبان را به دستهاي آسانگير رها کنيم ،یا بگذاریم هر کس واژگان ویژه خود را داشته
باشد ،چنانکه رسم الخط ویژه خود را ،فارسی به زبان کوچه و بازار فرو خواهد افتاد .خط فارسی و
اشکالی که در نوشتن واژههاي پيچيدهتر انگليسی پيش میآورد تا کنون جلو ورود بسياري واژههاي
ناالزم را گرفته است ولی یک فرهنگستان زبان که از همکاري نویسندگان و مترجمان و کارشناسان
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برخوردار ،و قدرت دولتی را پشت سر داشته باشد چاره اصلی است .با اینهمه فارسی نيز مانند
زبانهایی تواناتر از آن در برابر انگليسی پيوسته بیدفاعتر میشود .چگونه میتوان براي تکنولوژیی که
هر ده سال دو برابر میشود و زبانش بهطور عمده انگليسی است واژه ساخت؟ ما بيشتر واژهسازي را
میباید در علوم انسانی تمرکز دهيم .زبان علم و تکنولوژي ،زبان «ژارگون» و بنا به طبيعت خود،
بينالمللی یعنی انگليسی است و تنها تا حد معينی از عهدهاش برخواهيم آمد.
زبان مانند هر پدیده دیگر فرهنگ و جامعه نياز به توسعه دارد چرا که خود یکی از اسباب مهم توسعه
است .نگرش سنتی ،یا ایدئولوژیک به زبان ،همان زیان را به زبان میزند که به هر پدیده دیگر
فرهنگ و جامعه .در اینجا نيز میباید در نهایت احترام به ميراث گذشته آماده فرا رفتن از آن باشيم.
 آقاي همایون با تشکر فراوان از شما.
گفتگوي سریرا شاگردان
مرداد 1384

میراث مشروطه برای ما چیست؟
 ارتباط ما با مشروطه زمان درازي دستکم در طول حکومت محمدرضاشاه قطعشده
بود و جز به مناسبت سالگرد انقالب مشروطه و برخی مراسم تشریفاتی سخنی از آن
در ميان نبود .اما در سالهاي اخير و در دوره جمهوري اسالمی بار دیگر ارتباط ما با
مشروطه برقرارشده است و حتا در گفتارها و نوشتارها از آن بهمثابه گذشتهاي مترقیتر
از آینده (دستکم یک آینده صدساله تا امروز) یاد میشود .شگفتی در این است که
مشروطه را روشنفکران چند نسل پيش برقرار کردند و اکنون صدسال تمام از آن دوره
گذشته است .چرا مشروطه اینهمه در ما زنده شده و بهطور گستردهاي به تحليل و
تفسير آن میپردازیم؟
همایون ـ این از کوتاهیهاي بزرگ دوران پادشاهی پهلوي بود که با بیاعتنائی به جنبش مشروطه
نهتنها خودش را در برابر آن قرارداد و به تبليغات مخالفان اعتبار بخشيد ،بلکه برنامه اصالحی
پردامنهاي را که بر پایه آرمانهاي مشروطهخواهان بود از مشروعيتی اضافی ،که الزم و در مواردي
حياتی میبود ،بیبهره گردانيد .رویکرد بیاعتناي حکومت در مخالفان آن نيز مؤثر افتاد و نگذاشت
تجددخواهی مشروطه که صرفاً تجددخواهی پهلوي قلمداد شده بود ،بهصورت زمينه مشترکی براي
هردو طيف درآید .براي آن گروه مخالفان رژیم نيز که به انقالب مشروطه توجهی داشتند مسئله صرفاً
در بهرهبرداري سياسی و تبليغاتی فرو کاسته شد .آنها انقالب مشروطه را در رویه (جنبه)
آزاديخواهانهاش منحصر کردند تا از آن موضع بر خودکامگی رژیم پادشاهی بتازند .یکطرف به
برنامه ترقیخواهانه مشروطيت چسبيد بیآنکه کمترین امتيازي به پدران جنبش مشروطه بدهد و
سهم آنان را در جهشی که به جامعه دادند ،و زمينهساز بخش بزرگی از دوران پهلوي شد ،بشناسد.
طرف دیگر دمکراسی را ــ در آزاديخواهيش خالصه کرد بیآنکه به عوامل واقعی شکست انقالبيان
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مشروطه و سهم پادشاهان پهلوي در جبران بسياري از عوامل آن شکست ــ نبودن ساختارهاي
مقدمانی ــ کمترین نگاهی بيندازد.
در آنچه در دو دهه گذشته به جنبش زندگی دوباره بخشيده است سهم انقالب و حکومت اسالمی را
نباید از نظر دور داشت .این پدیده شگفت یک انقالب ارتجاعی اسالمی ،هفتادسال پس از انقالب
مدرن مشروطه نياز به بررسی دارد ،و به ارزیابی دوباره و ارجگزاري جنبش روشنگري و تجدد ایران در
جامعهاي که اسبابش را تقریباً هيچ نداشت میانجامد .جنبش مشروطه مترقی بود و اگر مخالفان
پادشاهی نيز مانند حکومتهاي عصر پهلوي آن را نادیده گرفتند به زیان خودشان شد .یک نياز
روانشناسی هم هست .شرمساري از دستهگلی که به آب دادهایم با یاد آنچه نياگانمان بیاندکی هم از
امکانات فراوان ما در دوران پيش از انقالب از آن برآمدند کاهش مییابد؛ و این آرزو ــ خواست نيز
هست که ملت ما باز بر یک رژیم ارتجاعی و سرکوبگر پيروز شود .از نو رخ نهادن بهسوي جنبش
مشروطه بخشی از فرایند پاک کردن حساب ملت ما با روشنفکري نسل انقالب ــ نسل دهههاي
چهل تا شصت  /شصت تا هشتاد ــ است که ،نهتنها در تاریخ ایران ،از باور نکردنیهاست.
 اهميت مشروطه در تاریخ ایران چيست؟ مشروطه چه ساختاري را شکسته و چه
ساختاري برقرار کرده است؟ به عبارت دیگر ميراث مشروطه براي ما ایرانيان چه بوده
است؟
همایون ـ جنبش مشروطه آنچه را که در صدساله بعدي به آن دستیافتيم به ما داد و دستکم آغاز
کرد .در یک جوشش انرژي و خوشبينی ،از هر سو کسانی دست به نيازمودهها زدند و از قاآنیها به
نيما یوشيج و از اميرارسالن به تهران مخوف ،و از وقایع اتفاقيه به صوراسرافيل رسيدند .از تئاتر و
رساله  essayــ که آبروي درخور این اصطالح را به آن بخشيد و آن را از بار حوزهاي آزاد کرد ــ و
نقد اجتماعی ،تا دبستانها و آموزشگاههاي عالی سبک اروپائی هر چه بود از مشروطه بود (غير از
دارالفنون که در آن زمان به انحطاط عمومی جامعه افتاده بود ).قرار دادن وظيفه صنعتی کردن کشور
و کشيدن راهآهن سراسري و پایهگذاري بانک و ارتش ملی؛ فرایافت حکومت قانون ،مستقل کردن
قانونگزاري از فتواي آخوند ،و پایهگذاري یک دیوانساالري نوین (مأموریت ناکام شوستر) تکههاي
دیگري از طرح (پروژه) پردامنه مشروطهخواهان براي نوسازندگی  modernizationایران بود که
البته اسبابش را نداشتند.
مشروطه به ما جامعه سياسی روشنفکري و افکار عمومی (روزنامهنگاران و نویسندگان ،انجمنها و
سازمانهاي مدنی ،تظاهرات تودهاي منظم و نه شورشهاي کور) بخشيد؛ همچنان که آشنایی با
فرایافت جرم سياسی به معنی دگراندیشی را .نخستين اعدام سياسی در مشروطه روي داد و ایرانيان
آموختند که به سياست بهعنوان جنگ کلی  total warاز جمله با اسلحه بنگرند .فرایند سياسی مدرن
از همان هنگام با زور و کشـتار و سالح آميخته گردید .یک جامعه عميقاً سـنتی آنچه را که آسانتر و
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به دلش نزدیکتر بود از انقالب روشنگري و مدرنيته خود گرفت .دریائی در کوزهاي ریخته شد.
 گروهی بر آناند که مشروطه اول یعنی آنچه به استبداد صغير ختم شد با مشروطه
بعدي یعنی آنچه پس از فتح تهران اتفاق افتاد ،از یک جنس نبودند و ربط زیادي به
هم نداشتند .مشروطه اول سراسر فکر و اندیشه و جوشش اصالحات بود و مشروطه
دوم (پس از فتح تهران) بار دیگر همان کسانی را به قدرت رساند که مشروطه اول
قرار بود از اریکه قدرت پایين بکشد .برداشت شما چيست؟
همایون ـ جنبشی که مشروطه اول نام گرفته است و تا به توپ بستن مجلس کشيد سراسر در
چهارچوب نظام سياسی موجود بود؛ امتيازي بود که با کمترین هزینه ولی به شيوهها و ابعادي بیسابقه
در تاریخ ایران از دربار قاجار ــ و با کمک فعال صدراعظم پرقدرت زمان ،مشيرالدوله (پدر حسن
مشيرالدوله و حسين موتمنالملک پيرنيا ،هردو از سران آن انقالب) گرفته شد ــ روایت ایرانی و
متفاوت ماگنا کارتاي 1215انگلستان ــ بود .رهبر یا رهبران مشخصی نداشت و هر کس در جاي
خودش ماند .ادامه وضع موجود بود به شيوه مدرنتر و با کمترین حس انتقامجوئی .جنبشی مردمی بود
که هيچ گروهی دعوي مالکيت انحصاري بر آن نداشت .مجلس اول مشروطه که چه از نظر حيثيت و
چه توانائی انتلکتوئل ،دیگر در ایران همتایی نيافت بيشتر به قانونگزاري پرداخت و در آن به قول
مشهور مستوفیالممالک نه آجيل میگرفتند و نه آجيل میدادند .حتا امتيازي که آن مجلس در تدوین
متمم قانون اساسی ،زیر فشار ،به مشروعهخواهان پشتگرم به دربار و امپراتوري روسيه داد چيزي از
حق بزرگ آن بيست سینفري که شب و روز بیچشمداشت کارکردند نمیکاهد.
کارزاري که پس از به توپ بستن مجلس دوم درگرفت در خون غرق شد .مشروطهخواهان بجاي
دربار اهل سازش مظفرالدین شاه با دربار جنگجوي محمدعلی شاه سروکار داشتند که خود به
جنگجوئی و استبداد طلبیاش کمک کرده بودند .ما به عادت سياه و سپيد دیدن سطحی و
مغرضانهمان نقش قهرمانان خود را در مصيبتهایی که بر سر کشور آوردهاند فراموش میکنيم.
روزنامههاي «مبارزي» که زشتترین نسبتها را به مادر شاه میدادند و او در آغاز از آنها به
دادگستري ناتوان شکایت میکرد و بمب انداختن حيدرعمواغلی به کالسگه شاه ،که نخستين فصل
تاریخ مصيبتبار مبارزات چریکی را نوشت ،پارهاي از انحرافات بزرگ پيکار مشروطهخواهی بودند که
به افراطیترین عناصر و گرایشها در هردو سو ميدان دادند.
در مشروطه دوم دستههاي مسلح و سواران عشایري نتيجه پيکار را تعيين کردند نه گروههاي
تظاهرکنندگان و بستنشينان طبقه متوسط .مجلس پس از «اصالح دمکراتيک» قانون انتخابات و
وانهادن نظام اصنافی به سود هر مرد یک رأي ،در دست زمينداران و سران عشایر افتاده بود و با
ضعيف شدن خصلت مردمیاش ،گروههاي فشار و منافع شخصی سردمداران ،نيروي برانگيزنده آن
میبودند ــ بهاضافه دستهاي بازیگر خارجی که سلسلهجنبان اصلی شدند .مشروطه دوم «صاحبان»
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و بستانکارانی پيدا کرد که دیگر به هيچ قاعدهاي گردن نمینهادند .از مجاهدان و اعضاي انجمنهاي
قارچ مانند و خودسر تا فرماندهان عشایري و آخوندهایی چون بهبهانی هر کدام مشروطه خود را
میداشتند و میفهميدند.
اما به قدرت رسيدن کسانی که مشروطه اول میخواست از جا برکند با توجه به کيفيت پائين گروه
رهبري تازه مجلس و انقالب؛ معلوم نيست به آن ناپسندي باشد که آزادیخواهان شعاري جلوه دادهاند.
امينالسلطان در نخستين دوره صدراعظمیاش در پادشاهی محمدعلی شاه مخالف مجلسی بود که
احترامی برنمیانگيخت .اما در نيابت سلطنت ناصرالملک ـ احمدشاه اگر به بمب عمواغلی کشته نشده
بود (یکی دیگر از ترورهاي بدفرجام دوران مشروطه) احتماالً از همه ناتوانانی که زمام کشور را تا
سردار سپه در دست گرفتند ــ هر کدام دو سه ماهی ــ بيشتر میتوانست به برقراري مشروطه کمک
کند .انقالب مشروطه تا در حال و هواي محافظهکارانه خود ــ محافظهکار در تعبير دیزرائلی ،نه
بازرگان ــ سير میکرد پيروز بود .هنگامیکه به رادیکاليسم کودکانه چپ و آنارشيسم فرصتطلبانه
سياسیکاران نو پدید مشروطه افتاد به شکستی افتاد که از آن دم میزنند.
 برخی از صاحبنظران از شکست مشروطه میگویند و برخی از پيروزي آن .به نظر
میآید اگر مشروطه پيروز شده بود ،صدسال بعد ،آرمانهاي بلندش عين حلوا در دهان
نمیگشت .با وجود این اما سرانجام مشروطه پيروز شد یا شکست خورد؟
همایون ـ بهتر است از شکست مشروطهخواهان و پيروزي نسبی مشروطه سخن بگویيم.
مشروطهخواهان یا در ناکامی شخصی و نوميدي از مردم و کشور درگذشتند یا چاره را در دستهاي
نيرومند سردار سپه ـ رضاشاه جستند که از مشروطه تصورات خود را میداشت .ولی مشروطهخواهی با
سران و رهبرانش از ميان نرفت .آرمانها و طرحهاي عملی آنان براي تشکيل یک دولت ـ ملت و
رساندن ایران به اروپا صدسال است در هر شرایطی ،حتا در یک رژیم سراپا کربالیی ـ جمکرانی به
صورتها و سرعتهاي گوناگون دنبال میشود .چگونه میتوان از شکست جنبشی سخن گفت که
آرمانهاي بلندش پس از صدسال هنوز زنده است؟
 شما از یکجا بهجایی تاریخی در باره برآمدن رضاشاه گفتهاید .یعنی اینکه رضاشاه
میبایست پيش از مشروطه میآمد تا انقالب مشروطه به هدفهاي خود میرسيد.
ظاهراً باعث پيدایی رضاشاه ،شکست مشروطه بود ،و البته روزگار نيز براي ظهور یک
دولتمرد قوي آمادگی داشت .چنانکه در همان زمان در کشور همسایه ما آتاتورک
ظهور کرد .اما چرا زمان مناسب برآمدن رضاشاه از نظر شما پيش از مشروطه بود و اگر
در آن زمان آمده بود چه چيزي میتوانست اتفاق بيفتد؟
همایون ـ این از مقوله اگرهاي تاریخی است .گفتهاند که کليد نوشتن تاریخ ،دریافتن و نشان دادن
این معنی است که رویدادها میتوانست به گونه دیگري باشد .رضاشاه بیتردید مرد آن لحظه تاریخ
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ایران بود و هيچکس جز او و بهتر از او نداشتيم .ولی اگر قرار میبود که انقالب مشروطه به آنچه
میخواست برسد یک دوره ساختارسازي و آماده کردن زیرساختها پيش از آن الزم میبود که تنها از
رضاشاه برآمد .در هر کشور دیگري ،حتا همان ترکيه ،چنين بوده است .عثمانیها پس از یک دوران
چهارصدساله ساختن دولت نيرومند و پنجاه سال و بيشتر دوران تنظيمات که نمونه بسيار کاميابتر
اصالحات نيمهکاره و سقط شده و نمایشی ناصرالدینشاه همان زمانها بود ،تازه آتاتورک را الزم
داشتند که با پایهگذاري یک دیکتاتوري نوین مقدمات دمکراسی نوین ترکيه را فراهم سازد ــ با
اصالحات سياسی و اجتماعی انقالبیاش و توجهی که به نهادسازي داشت .آن «اگر» من هيچ سودي
جز روشن کردن تاریخ نمیتواند داشته باشد.
 روشنفکري دوره مشروطه داعيه قدرت نداشت ،داعيه اصالح داشت و خواستار تغيير
بنيادي اوضاع بود .براي همين هم کموبيش پيروز شد .روشنفکري بعد از 1320ایران
بهجاي تفکر و راهگشایی در پی کسب قدرت بود .ولی نهتنها به قدرت نرسيد بلکه از
حواشی قدرت نيز به بيرون پرتاب شد .چه عواملی باعث شد که روشنفکري ایران از
داعيه اصالح مملکت به داعيه قدرتطلبی نقلمکان کند؟
همایون ـ روشنفکران مشروطه هم از قدرت بدشان نمیآمد .روشنفکر پيوسته در وسوسه رسيدن به
قدرت است .نفوذ و تأثير ایدهها با خود اقتداري میآورد که بویه قدرت را نيرومند میسازد .اما قدرت
به چه بها و براي چه؟ مشکل بخش بسيار بزرگتر روشنفکري ایران در صدساله گذشته وارونگی
اولویتها ،واپسماندن از زمان ،و ورشکستگی اخالقی بوده است .آنچه به روشنفکران دوران انقالب
مشروطه قدرت سياسی و اخالقیشان را بخشيد جاگير بودنشان در سپهر توسعه و تجدد اروپاي
باختري بود که تنها تجدد و کاميابترین توسعه بوده است .روشنفکران پس از رضاشاه بهطور
روزافزون از آن سپهر بيرون افتادند و برخالف ضرورت زمان (تالش کمرشکن براي رسيدن به
پيشرفتهترینها ،چنانکه کره جنوبی در چهل و چند ساله گذشته کرده است) حرکت کردند ــ روي
آوردن به لنينيسم و اسالمگرائی ،بجاي دمکراسی ليبرال ترقیخواه .آنها در بينوائی اخالقی و
انتلکتوئل خود ،که از بيرون آمدن از سپهر توسعه و تجدد برخاست ،هم تا هر جا ،اگر چه نفی خویش،
رفتند و هم بخش دیگر روشنفکري ایران را که میخواست انقالب مشروطه را به نویدهاي آن برساند،
از پشتيبانی حياتی خود بیبهره و ناگزیر از مصالحههاي ویرانگر ساختند .تا سرتاسر جریان روشنفکري
ایران از تر و خشک در آتش انقالبی مایه شرمساري سدهها و نسلها سوخت.
 به نظر میرسد روشنفکري مشروطه جديتر ،صادقتر و پرمایهتر از روشنفکر
دورانهاي بعد بود .با توجه به اینکه سير تاریخ به سمت پيشرفت ميل دارد ،ميانمایگی
و واپسماندگی روشنفکران دورههاي بعد چه مفهومی دارد؟
همایون ـ سير تاریخ ،خرچنگی و در مسير پر پيچ و خم و دستانداز است ــ چنانکه در این صدسـاله
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گذشته خودمان دیدهایم .ولی یک جریان زیرین پيشرفت در هر جامعهاي هست که گاه صدها سال
میکشد تا به رو بياید و جامعه را فروگيرد .یک پيروزي انقالب مشروطه آن است که جریان زیرین
پرقوتی پدید آورد که گاهگاه فرصت یافت و جامعه را فروگرفت و اکنون در موقعيتی که بسيار یادآور
دوران پيش از انقالب مشروطه است ،با ابعادي پاک متفاوت که تعيينکننده خواهد بود ،الهامبخش و
نيرو دهنده طبقه متوسط ده بيستميليونی ایران است (یکقلم یکميليون و دویست هزار آموزشگر).
واپسماندگی و ميانمایگی در بخش بزرگ روشنفکران نسلهاي پس از رضاشاه را در مقوله نادان علم
به دست افتاده میباید بررسی کرد .پيش از آن ،روشنفکران اندک شمار ،سخت زیر تأثير اندیشههاي
ترقیخواهانه اروپائی که درباره خود به تردید نيفتاده بود ،پيش میراندند .روشنفکري ایرانی پس از
رضاشاه که افزایش کمیاش به زیان بهبود و برآمدن کيفی عمل میکرد (نوعی غوغاساالري
روشنفکري باب طبع پشتهماندازي و زرنگی عمومی) دچار توحش فاشيستی و ارتجاع لنينيست ـ
استالينيستی و پسامدرنيسم ساختارشکن فرانسوي در اروپائی شد که برضد خویش برخاسته بود و در
خودویرانگریش تا جنایات دهههاي وحشتناک سی و چهل و فلج دهههاي پس از آن در سده بيستم
رفت.
امروز پس از دیوار برلين و با همه عراق و جمهوري اسالمی و بنالدن ،سير جهان بهسوي آزادي و
پيشرفت از سر گرفتهشده است و روشنفکري ایرانی بار دیگر در آن سپهر جاگير میشود .ما در جزیره
تنها بسر نمیبریم و جز پيشرفت و آزادي سرنوشتی نخواهيم داشت ــ مگر سرنوشت انسان را در
زاغههاي جهانسومی ــ اگر چه در حومه شهرهاي اروپائی ــ رقم زنند و آینده را از شنهاي آن
صحراي معروف و ژرفاي آن چاه هزار و سيصدساله بدر آورند.
 پس از انقالب مشروطه تا کودتاي  1299هرجومرج بیسابقهاي بر ایران حکمفرما شد.
همين هرجومرج پس از سقوط رضاشاه نيز تا کودتاي  28مرداد تکرار گردید و در هر
دو دوره ایران به سمت حکومتهاي متعدد محلی و حتا پارهپاره شدن رفت .آیا این
تصادفی است که هرگاه آزادي کموبيش چهره مینماید ایران به هرجومرج میافتد؟
شاید بدبينانه باشد اما درست به همين علت برخی اعتقاد دارند که آزادي با مزاج
ایرانيان سازگاري چندانی ندارد؟ نظر شما چيست؟
همایون ـ در هر دو دوره عامل خارجی ،مهمترین بود .تا پس از  28مرداد ایران صد و پنجاه سال را
ــ با استثناي سالهاي رضاشاهی و دوران مصدق ــ عمالً زیر فرمان بيگانگانی بسر برد که گردن
بسياري از ایرانيان بهآسانی دربرابرشان خم میشد .این یکی دیگر از تناقضهاي ماست که از احتمال
مداخله خارجی سخت برآشفته میشویم ولی با واقعيت آن بهآسانی کنار میآئيم .با آنکه پس از 28
مرداد دست امریکا در ایران باال گرفت ،هرگز بهپاي آن دورهها نرسيد .ما در یک اتحاد استراتژیک
نابرابر با امریکا بودیم ولی آمریکائيان مانند روس و انگليـس آن صـد و پنجاه سال هر روز انگشتی در
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گوشهاي از کشور نمیکردند.
با همه ضعف سياسی جامعه ایرانی نمیتوان گفت که آزادي به مزاج ما کمتر از اینهمه کشورهاي
جهانسومی که در بيست سی سال گذشته به کاروان دمکراسی پيوستند میسازد .گرایشهاي گریز از
مرکز در آن دورهها از سوي قدرتهاي بزرگ همسایه با استفاده از عوامل نارضائی درونی دامن زده
میشد .از دهه نود سده گذشته ما دیگر نه همسایه ابرقدرت داریم نه حتا عراقی که بتواند ما را تهدید
کند .گرانيگاه گرایشهاي گریز از مرکز اکنون در درون است و میباید پاسخ آن را با استوار ایستادن
بر واقعيت ایران داد .منظورم ایران یکپارچهاي است که جامعه بينالمللی میشناسد و میباید بر پایه
اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست آن اداره شود که هر چه را بشود در چهارچوب یک
کشور یک ملت بشود خواست دربر دارد و امضاي دولت ایران نيز در پاي آن است .حقوق سياسی
اقوام و حق مليتها بحثی بيرون از این واقعيتهاست و اکثریتی از مردم ایران هستند که جلو
زیادهرويها و امتياز دادنهایی از اینگونه را بگيرند .ما هيچ نگرانی از آینده دمکراسی در ایران نباید
داشته باشيم .موقعيت کنونی ما در زیر این رژیم ،به تکيهکالم افسران اسرائيلی در بدترین لحظههاي
جنگ« ،یاسآور است ولی جدي نيست ».آنچه کم داریم چنان روحيههاي شکستناپذیر است،
بهاندازهاي که میباید.
 یکی از احزابی که در سالهاي اخير در خارج از کشور تشکيلشده از قضا نام مشروطه
را با خود دارد و یادآور مشروطه است .این حزب مشروطهخواه (حزب مشروطه ایران)
به نظر میرسد دیرهنگام متولدشده باشد .مشروطه را همواره با سلطنت همراه
میکردند که نزدیک سی سال پيش برافتاد .آن زمان حکومت سلطنتی بود و میگفتيم
مشروطه سلطنتی ،و اساس انقالب مشروطه نيز همين بود که سلطنت را مشروطه و
قانونمند کند .اما اینک که سلطنت برافتاده و جمهوري به پا شده است ،حزب مشروطه
چه معنایی میتواند داشته باشد؟
همایون ـ انقالب مشروطيت انقالب مشروط ایران نبود و میخواست حکومت پادشاهی را قانونی کند
نه مشروط که بهر حال مانند هر دیکتاتوري دیگري سراسر بیقيد و شرط نمیبود .مشروطيت را در
برابر  constitutionalismگرفته بودند .حزب مشروطه ایران در سازمان دادن حکومت ،دمکراسی
پارلمانی را در شکل پادشاهی آن میخواهد که در ماهيت هيچ تفاوتی با جمهوري پارلمانی و قانونی
ندارد .اما مسئله بسيار باالتر و مهمتر از شکل حکومت است .آرمان حزب مشروطه ایران مدرن کردن
جامعه و فرهنگ و سياست ایران است ،همه باهم؛ و پيش بردن پروژه ناتمام انقالب تجدد و
روشنگري ایران است که در صدساله گذشته دچار همه گونه انحراف و خرابکاري شده است .ما
نمیباید اشتباه صدساله فرو کاستن جنبش مشروطه را به شکل حکومت ادامه دهيم .پس از صدسال
جاي آن دارد که معانی و ابعاد یکی از مهمترین و سربلندترین رویدادهاي تاریخ ایران شناخته آید.
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 ميان حزب مشروطه ایران که شما بنيانگذارش هستيد و مشروطيت ایران در صدسال
پيش چه نسبتی برقرار است؟ آیا حزب مشروطه همان خواستهاي مشروطيت را دنبال
میکند؟
همایون ـ ما بهر حال صدسال است خودمان و با دنيا پيشآمدهایم و بسيار چيزها میدانيم و میتوانيم
که از حوصله انقالبيان محافظهکار و خردپيشه مشروطه بيرون بود .بسياري از آنچه مشروطهخواهان
آن روز میخواستند امروز به دست آمده است .زیرساختهایی که آرزویشان میبود پيش پا افتاده است.
آرمان امروزي یک مشروطهخواه که بنا بر تعریف در تکاپوي مدرنيته است پویش واالئی است؛
پيوستن به باالترین ردههاي انسانيت که در خود مسئوليت جهانی را نيز دارد؛ رسيدن بهجایی که بتوان
در گشودن مسائل کوهآسائی که مدرنيته پيش آورده است دستی برآورد .یکچشم ما در حزب
مشروطه ایران همواره به بيستوپنج شش سده پيش مینگرد ــ هنگامیکه ما و تنها ما ،فرد انسانی
را مسئول پيروزي کيهانی نيروهاي نيکی بر بدي میدانستيم.
بیبیسی
اوت 2006

نگاهی به صدسال کشاکش با تجدد بخش اول
انقالب نوگري و استبداد روشنراي ،سزاریم ،پيشوا و خدایگان
سالهاي توخالی در ساعت انقالب ـ هشتساله خونين فربهی
حسين مهري ـ داریوش همایون ،نویسنده ،روزنامهنگار ،متفکر سياسی و یکی از رایزنان
حزب مشروطه ایران ،اخيراً اثري منتشر کردهاند زیر عنوان «صدسال کشاکش با تجدد» در
بيش از  450صفحه.
این اثر سرشار است از نکتهها ،سوژهها و معانی و مفاهيم و دشواريها و بسيار نکاتی که
امروزه ،خاصه پس از انقالب ،ما با آنها دست به گریبانيم .انبوهی از سوژهها در انبوهی از
رویدادهاي تاریخ گذشته و تاریخ معاصر ایران.
آقاي داریوش همایون در پيشگفتار کتاب که به یاد حسن تقیزاده و علیاکبر داور آغازشده،
مینویسند :کتاب حاضر از گردآوري و بازنویسی پارهاي نوشتههاي یازدهساله گذشته (تقریباً
همه در «نيمروز») فراهم آمده است (نوشتهاي نيست که در نگاهی دیگر ،از بازنویسی
بگریزد؛ و «سخن آخر» زمان دارد) .دنبال اندیشههاي بيستوچندساله گذشته و
گستردهترین نگاهی است که دیدگان من میتوانسته بر موقعيت یا وضعيت ایران بيندازد.
پاسخی است ،پاسخهایی است به پرسشهاي هميشگی من :گرفتاري ما کجاست؟ چرا
نتوانستهایم از توانائیها و فرصتهاي خود بهره گيریم؟ از آن بدتر چگونه توانستهایم آن
فرصتها را به زیان خود درآوریم؟
در بخش دیگري از مقدمه آقاي داریوش همایون مینویسند :روشنفکران و طبقه متوسط
ایران میباید شهامت آن را بيابند که به نهتوي (اصطالح م .اميد) فرهنگ چيره هزارساله،
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به ژرفاي غارهایی (از غار افالطون و غار اصحاب کهف و غار تاریخی نزدیکتر  1400سال
پيش) که جهان تنگ نازیباي ما در آن گرفتار است ،بروند و به قلب مسئله بزنند .مردم ما
میباید دریابند که با منطق زیارت و نذرونياز و کتاب دعا و شهادت و انتظار ظهور؛ با شيوه
تفکر سرسري و سطحی ،و گذاشتن امداد غيبی بجاي اراده آگاهانه؛ با زیستن در تناقض و
باور به امور بيرون از قلمرو شعور و دانش و اخالق ،روزگارشان همين است؛ همين است که
بوده است .تا زمانی که نفت هم دیگر لقمه نان را به سفرهایشان نياورد .و بعد در پارهاي
دیگر از پيشگفتارشان میگویند :جنبش مشروطيت و جاي مرکزي آن در باززائی جامعه
ایرانی که از دیرباز ذهن مرا به خود گرفته است؛ و ضرورت دنبال کردن طرح (پروژه)
مشروطهخواهی ،تا به کشورهاي پيشرفته آرزوي مشروطهخواهان برسيم ،درونمایه اصلی
این کتاب است که انتشار آن را در صدمين سالروز انقالب مشروطه بهنگامتر میسازد.

 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون در اروپا ،درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،تبریک میگویم به شما براي این اثري که منتشر
کردید .دربرگيرنده انبوهی از سوژهها .که یادآوري خود سوژهها شاید بيش از  20دقيقه
وقت الزم داشته باشد.
همایون ـ خيلی سپاسگزارم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون بفرمایيد که پرداخت به این کهکشان پرسشها و
سوژهها چه انگيزهاي داشت؟ انگيزه دقيق شما از نگارش این کتاب و فراهمآوري این
کتاب چه بوده؟
همایون ـ دلمشغولی چهلساله من یا بيشتر ،به برونرفت و بيرون آمدن از این بنبستی که ما در
حدود باید بگویم هشتصد سال است در آن گرفتارشدهایم .این بنبست ،بنبست اندیشه است در واقع.
ما از هشتصد ساله گذشته ،پس از عصر زرین تاریخ ایران به قول پروفسور فراي به پایان رسيد ،چه با
چيرگی روحانيت که درهاي اندیشه و نوآوري را بستند بر روي این ملت و چه حمالت بيابانگرد غُز و
مغول که رشته تمدن را در فالت ایران پاره کردند که آنوقت مرکز جهانی فرهنگ و اندیشه بود ،در
این هشتصد سال ما همينطور درجا زدهایم .صدسال پيش در انقالب مشروطه ما تکانی به خودمان
دادیم و از آن بنبست بيرون آمدیم ولی این بيرون آمدن هم ناقص ماند ،بیفرجام بود و در انقالب
اسالمی و حکومتی که  28سال است این ملت را همينطور عقب میبرد به مقدار زیاد خفه شد .من
میخواستم ببينم مشکل ما کجاست و به نظرم رسيد که هم یک بررسی تاریخی الزم است در این
کار و هم یک بازاندیشی در فرهنگ ما .مشکل عمده ما مشکل فرهنگی است .بهویژه تاریخ معاصر ما
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که بسيار مربوط است به سرنوشت امروز و آینده ما ،و هم به این فرهنگی که حقيقتاً در همه
بدبختیهاي ملی ما است دوباره نگاهی بياندازیم و یک طرح نویی بياندیشيم براي آینده ملت .این
کتاب تالشی است براي رسيدن به آن طرح نو ،براي آن بازاندیشی در تاریخ و فرهنگ ،و اميدوارم
مختصر تأثيري ببخشد در این زمينه .به نظر من تاریخ زمينه اصلی فرهنگ و سياست بشمار میرود و
خيلی اهميت دارد بررسی درست تاریخی .بخش اول این کتاب را به بررسی این صدسال گذشته با
یک نگاه تازه ،از یک نظرگاه تازه شروع کردهام و اختصاص دادم و فصل سوم کتاب به بررسی
فرهنگی پرداخته است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،در بازشناسی انقالب مشروطه در فصل اول به چه
نتيجهاي رسيدهاید؟
همایون ـ انقالب مشروطه بدفهميدهترین بخش این تاریخ بشمار میرود .براي اینکه نگرش حزبی و
سياسی به این انقالب که از دهه  20شمسی و از دهه  40ميالدي ـ ما واقعاً اگر بخواهيم تاریخ را
بررسی بکنيم باید شمسی و قمري و این حرفها را بگذاریم کنار و ميالدي را در نظر بگيریم .در
گاهشماري ميالدي است که سالها و دههها معنی پيدا میکنند ـ از دهه  20شروع کردیم تاریخ
مشروطه را تجربه کردن و این انقالب را فروکاستيم بهفرمان مشروطيت ،قيام تبریز ،ستارخان و
باقرخان ،فتح تهران و تمام شد رفت .بعد هم استبداد رضاشاه تا پایان مشروطه تا رسيدیم به مصدق و
دوباره آزاديخواهی ،بعد هم  28مرداد ،بعد هم دوباره استبداد ...تمام شد .تاریخ همين بود .تاریخ این
صدسال را ما به این صورت نگاه کردیم.
ولی حقيقتاً صدسال گذشته ما تالش ملی بوده است در زمينههاي مختلف براي اینکه ایران تبدیل
بشود به یک دولت ـ ملت و کشور به معنی امروزي و یک هویت ایرانی پيدا بکنيم و گام گذاشتن در
همه عرصههاي زندگی نو .فرهنگ ما بهکلی زیرورو میشود ،حتی در شعر شاهد یک انقالب واقعی
هستيم .شعر نو میآید به ایران با تسلط فوقالعاده و هزارساله شعر پارسی ،رمان ،داستان کوتاه،
نمایشنامه ،زندگینامه ،جامعه مدنی امروزي و نه جامعه مدنی قرونوسطایی ...و یک دستگاه اداري که
بتواند نظم را در کشور برقرار بکند و ...اینها همه ناشی از انقالب مشروطه است .این مطالب بهکلی
ندیده گرفته شد بهجز استثناهایی مانند کتابهاي آدميت که مبانی فکري انقالب مشروطه را بررسی
کرده است .ولی بعد از آن کسی به کارهاي بعدي نپرداخت .من اول کتاب را با همين بازنگري به
انقالب مشروطه و دوران مشروطه بهطورکلی آغاز کردم .چون به نظر من دوره بعد از انقالب مشروطه
و شکست مشروطه در سال  1911ولی در زمينههاي خاصی پيشرفتی شد و زیرساختهاي الزم
بهوجود آمد .البته کموکاستیهاي دوران مشروطه تا انقالب اسالمی بررسی شد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،آیا انقالب یا جنبش مشروطيت به ملت کردن مردم
ایران یاريداد؟ چون برخی میگویند که ملت ـ دولت وجود نداشته تا عصر مشروطيت.
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همایون ـ بله ،ملت ـ دولت را ما اولبار پيش از اسالم در ایران تجربه کردیم .که البته اول چينیها
بودند که دولت ـ ملت ساختند و حتی دیوار هم کشيدند .چون ملت یعنی مردمی با مرزهاي معين و
دولت معين که یک قانون در آن حکمروا باشد و این کار را البته اول چينیها کردند و حتی دیوار هم
دور کشورشان کشيدند بعد ایران این کار را کرد .در دوره ساسانی مرزهایی داشتيم که در شمالش
دیوار بود ،در غرب ستونهایی بناکرده بودند و مرز خيلی مشخص بود با رومیها .بعد البته این از بين
رفت و دوره اسالمی بهعنوان پایان ایران بهعنوان دولت ـ ملت بود .و با سلسلهها ما شناخته میشدیم.
در دوره صفوي تا حدود زیادي این برگشت ولی خب ویژگی دوران صفوي بيشتر سلسله پادشاهی بود
و مذهب رسمی که با شمشير تحميل و حفظ میشد و بعد بهزور خرافات .براي اولين بار به معنی
امروزي ـ از سده هفدهم اروپایی ـ به اینطرف ،چون ملت ـ دولت یک پدیده سده هفدهمی است در
اروپا که خب پيشرفتهترین دورههاي جهان بوده است در سدههاي اخير .آن بعد از مشروطه و در واقع
به دست رضاشاه در ایران بهوجود آمد .ایرانیها همانطور که عرض کردم خودشان را بهعنوان اهل
مملکت قزوین و خراسان و ...معرفی میکردند .این هویت ایرانی از دوره مشروطه به اینطرف درست
است که ما داراي آن هستيم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،از استبداد روشنراي در فصل نخست یادکردید .آیا
استبداد روشنراي منظورتان چهارچوبه حکومتی رضاشاه است؟
همایون ـ استبداد روشنراي را اولبار ولتر که یکی از بزرگترین نماینده اندیشه ليبرال است که در
سده هجدهم او بکار برد .در توصيف حکومت پترکبير و کاترین بزرگ .میدانيد که ولتر مدتها با
کاترین مراوده داشت و مدتها در دربار او بسر برد و از ستایندگان این دو امپراتور روسيه بود.
منظورش خودکامهاي بود که نيروي خودش را در پيش بردن کشور میگذارد و بهزور یک جامعه
عقبمانده قرونوسطایی را به جهان امروز (آن روز قرن هجدمی) میرساند .پترکبير و کاترین بزرگ با
روشهاي نهچندان مالیم این کار را کردند .و ولتر این اصطالح را بهصورت ستایشآميزي بکار برد.
روشنرایی را در مقابل کلمه  enlightenedگذاشتهام (بهاصطالح آن روزها استبداد منور) ولی استبداد
روشنگر معنی ندارد .این کلمه در انگليسی ضمناً روشنرائی معنی میدهد .مثالً ما وقتی میگویيم که
سود شخصی روشنرایانه یا  enlightened interestمنظور ما از سود شخصی روشنگرانه نيست.
منظور ما آن سود شخصی است که از حدود بينی دورتر نگاه بکند .به هر حال این استبداد روشنراي را
به این معنا بکار بردم که بله با رضاشاه ما این دوره را داشتيم .یک مدت نسبتاً طوالنی ـ  15سالی ـ
رضاشاه این کار را کرد با شيوههاي استبدادي ولی خب با پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعی و
ملتسازي و کشورسازي انجام میگرفت.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،منظورتان از سزاریسم در تاریخ ایران ،کدام شخص،
کدام شخصيت و کدام رویداد یا پدیده است؟
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همایون ـ بعد از رضاشاه کسی که در سياست ایران باالترین جاي را داشت مصدق بود که در طی
یک دوره  10ساله بر بحث سياسی تسلط داشت و رهبر بالمنازع ملی بود .سزاریسم از خود رضاشاه
البته شد .تاریخنگاران سزاریسم را برمیگردانند به ژول سزار رُم .ژول سزار به دمکراسی اليگارشی
اشرافی رُم پایان داد .یک رودخانه کوچکی در جنوب رُم بود به نام روبی کوم که از دیرباز سنت بر این
بود که سپاهيان در بازگشت از جنگها نمیتوانستند با سالح از این رود بگذرند و وارد رُم بشوند .سزار
با سپاهيانش وارد رُم شد و در ميان هلهله عمومی به مقام امپراتور رسيد در اولبار و این واژه در مورد
سزار بکار رفت و از آنوقت این اصطالح سزاریسم آمد .البته من این اصطالح را از اشپنگلر گرفتم.
البته نمیدانم قبل از او هم این اصطالح بکار میرفته یا نه .دکتر شاهکار این را ترجمه کرده بود و
من این اصطالح را از آنجا گرفتم .بعداً البته این اصطالح از دوره ناپلئون بناپارت به بناپارتيسم هم
اطالق شده است .چون هم ناپلئون بناپارت و هم لوئی ناپلئون برادرزادهاش ،روي پشتيبانی عمومی بر
فراز نهادهاي قانونی و قانون اساسی و مجلس و انتخابات قرار گرفتند و تا مدتی هم مردم از آنها
پشتيبانی میکردند .این پدیده را میگویند سزاریسم یا بناپارتيسم .یعنی یک شخصيت با فرهمندي
خودش بر فراز قانون و نهادها قرار میگيرد به پشتيبانی افکار عمومی و معموالً هم به دیکتاتوري ختم
میشود اگر به فاجعه ختم نشود .در ایران این وضع هم رضاشاه مدتی داشت و هم مصدق و هم
محمدرضا شاه .مصدق که اصالً پيشوا خوانده شد مثل هيتلر و توجه نکردند که پيشوا داللتهاي
خوبی ندارد .خدایگان هم لقبی بود که این اواخر به محمدرضا شاه دادند .این دورهاي بود که
شخصيتها به دليل مقام و البته کارهایی که کردند ،چون دو پادشاه پهلوي و هم مصدق کارهاي
مثبت زیاد کردند و مدتی مردم طرفدار و پشتيبانشان بودند ،این لقبها بهاصطالح داده شد به آنها.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،از مهاجرت طبقه متوسط از مشروطه به اسالم چه اراده
کردید؟
همایون ـ در دهههاي  40شمسی 60 / ،و  70ميالدي ،ما شاهد این بودیم که طبقه متوسط ایران که
ساخته دوره مشروطه بود ،چه انقالب و چه نوسازي دهههاي بعدي ،و حامل ایدههاي توسعه و
پيشرفت و ترقی بود ،این بهطور روزافزونی روي برگرداند از این ایدهها و به اسالم و ارزشهاي اصيل
روي کرد چند اندیشمند (که چه عرض کنم) به هر حال چند نویسنده مذهبی ـ سوسياليست و جهان
سومگرا ،مبشرش بودند و خمينی خيلی تأثير داشت روي اینها.
 حسين مهري ـ منظورتان آلاحمد است؟
همایون ـ بله ،آلاحمد ،شریعتی ...چند نفر دیگر بودند که اشاره به آنها ضرورتی ندارد ،و حاال
یکیشان (آقاي دکتر داریوش شایگان) که کتابهاي زیادي هم در این زمينه نوشت بعد از انقالب
برگشت و کتابهاي دیگري در رد نظرات خودش نوشت ولی بقيه پابرجا ماندند .کتابهایی که دکتر
شایگان نوشته است آثار با ارزشی هستند ولی کتابهایی که در این زمينه پيش از انقالب نوشت در
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این گمراهی بیاثر نبودند .این طبقه متوسط پاسخ ناکامیهاي سياسی خودش را در بازگشت به اسالم
جستجو کرد .ولی طبقه متوسطی که به مقدار زیاد ساخته پادشاهان پهلوي بود ،از طرف پادشاهان
نهتنها به بازي گرفته نمیشد و اجازه بروز استعدادهاي خودش را نمییافت و نمیتوانست تأثيري که
باید به سياست کشورش ببخشد ،بلکه حتی تحقير میشد بهویژه از طرف محمدرضاشاه ،و انتقامش را
به این صورت کشيد که رفت از دهه شصت  /از  15خرداد  ،1342بهطور روزافزونی زیر عباي خمينی.
این سهم بسيار بسيار بزرگی در پيروزي انقالب داشت که فقط سهم رژیم پادشاهی در پيروزي انقالب
بهپاي آن میرسد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،سالهاي توخالی و هشتساله خونين فربهی .اینها
اشاره به چيست؟
همایون ـ سالهاي توخالی ،منظورم دوران پيش از انقالب است .براي اینکه ما خيلی پيشرفت
میکردیم ولی چنانکه نشان داده شد ،کشور و تمام نظام و دستگاه پوشالی بود و به یک تلنگر
فروپاشيد و از بين رفت .من این عنوان سالهاي توخالی را از یک کتابی گرفتم که به فرانسه پيش از
جنگ دوم جهانی پرداخته .فرانسه دهه  30ميالدي .که این کشور حقيقتاً یک کشور نيرومندي بود و
هيچ دستکمی از آلمان نداشت ولی به سبب آن رنجوري و شکاف فوقالعادهاي که بين چپ و راست
فرانسه افتاده بود که نظيرش را در ایران پيش از انقالب داشتيم و بقایایش هنوز هم هست .این را آن
نویسنده اسمش را گذاشته بود سالهاي توخالی .هشتساله خونين فربهی مربوط میشود به دوران
رفسنجانی و شکست ایدئولوژیک انقالب اسالمی .چون در آن سالها بود که بهکلی ایدئولوژي انقالب
را گذاشتند کنار ،البته ظاهر شرعیاش را نگهداشتند ،ولی اقتصاد اسالمی ،حکومت اسالمی و ...همه
اینها را گذاشتند کنار چون دیدند عملی نيست .دوره خيلی مهمی بود از این جهت که انقالب در واقع
پایان یافت .انقالب بر خود انقالبيان آشکار شد که سخنی براي اداره کشور ندارد .اسالم سخنی براي
اداره کشور ندارد .اسالم بدرد همين کارهایی که اینها میکنند البته میخورد ولی در آنجا که به اداره
کشور به معناي امروزه مربوط میشود اسالم عاجز است .اسالم هيچوقت نتوانسته هيچ جامعهاي را
اداره بکند .تمام جامعههاي اسالمی حکومتهایی داشتند کموبيش غيراسالمی.
 حسين مهري ـ پس تمدن اسالمی چه بوده است آقاي همایون؟
همایون ـ تمدن فرق دارد با حکومت اسالمی .و تازه تمدن اسالمی را شما میبينيد که به این دليل
میگویند تمدن اسالمی که در کشورهایی که مسلمان بودند این تمدن ظهور کرد ولی خب در ایران،
هشتاد درصد این تمدن اسالمی مالِ ایران است .آن یک بحث دیگري است .حقيقتاً عنصر اسالمی
درش کمتر است تا عنصر یونانی یا بهاصطالح عنصر خسروانی .اآلن که هيچ تمدن اسالمی
نمیگویند ،میگویند تمدن عرب .ربطی به هم ندارد .آن اصطالحات را باید زیاد بهش توجه نکرد .به
هر حال این هشت سال خونين فربهی ،که خونيناش اشارهاي است به این آدمکشیهاي زنجيرهاي و
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تيرباران از روي هوا بروي تظاهرکنندگان در اسالمشهر و جنوب تهران که در دوره رفسنجانی پُر بود
از این ،خالصه این هشت سال دوران برگشتن به طبقه متوسط بود و از آن ارزشهاي انقالب ،از آن
«آنچه خود داشت» ،از آن اسالم راستين و ...از این جهت خيلی خيلی دوره مهمی بود.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،در بحث «سالهاي توخالی» یک اشارتی کردید که
سالهاي پيش از انقالب را ازش بهعنوان پوشالی یادکردید .منظورتان چه بود؟
همایون ـ عرض کردم .دورانی بود که حکومت و مخالفان حکومت به یک اندازه اسير ظواهر بودند و
با یک دید سطحی به امور مینگریستند .بیثباتی عمومی حقيقتاً حکمفرما بود ،دستگاه حکومتی که
به آمارها دلخوش بود و کاري به واقعيت قضایا نداشت ،مخالفان با شعار میاندیشيدند...
 حسين مهري ـ شما در آن زمان حتماً به این نکتهها پی برده بودید.
همایون ـ در آیندگان آن موقع خيلی اشارات در این زمينهها هست .بله من میدیدم ،حقيقتاً.
مخصوصاً این توخالی بودن بسياري از سياستهاي حکومت را بهصورت پوشيده مینوشتم .البته باید
اعتراف کنم که مخالفان را بههيچوجه جدي نمیگرفتند و اصالً فکر نمیکردند که اینها توانایی یک
کاري را داشته باشند ولی متأسفانه ناتوانی باورنکردنی دستگاه حکومت در آن شش ماه دوره انقالب
به اینها امکان داد که اوج ناتوانی خودشان را در همه زمينهها نشان بدهند .خوشبختانه بيشترشان هم
پشيمان شدهاند و اصالحشدهاند و به راههاي تازه دارند میافتند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون یک شنوندهاي سئوالی را مطرح کردهاند که از شما
بپرسم .میتوانيد جواب ندهيد .گفتهاند که آیا آقاي همایون میدانند کدام دست ایشان
را به زندان انداخت؟
همایون ـ چند دست بودند .ولی امروز به نظر من اصالً نباید به خردهحسابهاي چند سال پيش
شخصی بپردازیم .تمام شد آن دوره .کار بسيار اشتباهی بود حاال نهتنها در مورد من ،بلکه اتفاقاً
کسانی را گرفتند که کمترین گناه را از نظر فساد و بیترتيبی داشتند در آن رژیم .آنهایی که خيلی
دستشان آلودهتر بود و آلوده بود ،اینها هيچکدام آلودگی نداشتند .خب من در زندان دیدم و دوره بعد
از زندان هم زندگی بسياريشان را دیدم ،اصالً از این مسائل دور بودند .ولی نه ،کسانی که بيش از
همه دست در کار بودند ابداً آسيبی ندیدند .این کارها خب اشتباه بود و دیدیم نتيجهاش را هم .اما
امروز حقيقتاً باید از این عوالم بيرون بيایيم و حاال مهم نيست کی چه کرد ،مهم این است که به سر
این کشور چه آمده است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون کتاب شما در مورد «چه کسانی چه کردند» است.
همایون ـ نه ،منظورم چيزهاي شخصی است .اتفاقاً من خيلی کم اسم آوردهام .براي اینکه مسائل
دیگر از این حرفها گذشته .شما نگاه کنيد به نامهاي کسان در پایان کتاب ،میبينيد که آدمهایی که
دو سه هزار سال پيش زندگی میکردند اسمشان خيلی بيشتر آمده تا آدمهایی که هنوز زنده هستند یا
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بيست سال پيش زنده بودند .غير از البته پادشاهان پهلوي یا مصدق یا خمينی ،بله اینها اسمشان زیاد
آمده است.
به آن شنونده محترم از قول من بفرمایيد که من اصالً فراموش کردهام که کی مقصر بود و کی
گناهکار بود و کی مرا به زندان انداخت و ...اینها دورهاش تمامشده است .ما باید فعالً بپردازیم به
امروز و آینده ایران.
 حسين مهري ـ آقاي همایون من دارم اآلن کتابی میخوانم به نام «در خدمت اورنگ
پادشاهی» کتاب خاطرات آقاي راجی آخرین سفير شاهنشاهی در لندن .در این کتاب
بارها به شما اشارهکرده است .خواندن این کتاب مرا سخت عالقهمند کرده که آن دوره
را از دیدگاههاي مختلف از نو ببينم .به هر روي خيلی کتاب اثرگذاري است بهعنوان
خاطرهنویسی .یکجایی میگوید که من چند روزي رفتم تهران براي موضوعی که شاه
گفته بود با دولت مشورت کنيد در آن باب ،پيش آقاي داریوش همایون رفتم .و خيلی
تمجيد کرده از شما بهعنوان کسی که در آن دوره بسيار روشن میدیده .و اشاره
میکند که شاید شاه هم از این بابت از ایشان دلخور است .شما این کتاب را
خواندهاید؟
همایون ـ بله خواندم .به هر حال شاه با امثال من ميانه چندانی نداشت .به نظر من ما از نوع او
نبودیم .ولی مهم نيست ،به هر حال گذشت.
 حسين مهري ـ درباره شکست ایدئولوژیک اسالمی .بفرمایيد که این شکست در عمل
ظاهرشده یا اینکه خود جامعه به آن پی برده به ناکامی این انقالب؟
همایون ـ این دوره هشتساله رفسنجانی از سال  1988شروع شد .یعنی هشت نه سال پس از
پيروزي انقالب .که هشت سالش البته در جنگ سپريشده بود .در آن هشتساله دست در کاران نظام
متوجه شدند که هر چه به کتابهاي فقهی و قرآن و سنت و این حرفها نگاه میکنند چيزي براي
راهنمایی در آنها نيست که با این کشور چه بکنند .با یک کشوري در آن شرایط و در حال جنگ .در
نتيجه دست به دامان «اندیشمندان» چپگرا شدند و نمونه کشورهاي کمونيستی را به مقدار زیاد
گرفتند و اقتصاد فرماندهی ،همهچيز در دست دولت ،جيرهبندي ،اقتصاد سرمایهداري دولتی ،و بهکلی
غيراسالمی که هيچچيز آن ربطی به اسالم نداشت .به اسم البته اسالم بود .این در سطح باالي
سياستگذاري دانسته شد که آنچه که به نام انقالب اسالمی براي ساختن یک حکومت اسالمی
رويداده است به شکست انجاميده و حکومت اسالمی نمیشود ساخت .حکومت آخوندي میشود
ساخت که ساختند .ولی این حکومت ربطی به اسالم ندارد براي اینکه اصالً حکومت اسالمی معنی
ندارد .بعد دوره بهاصطالح اقتصاد سوسياليستی و سرمایهداري دولتی پيامدهاي خيلی بد داشت .حاال
غير از رشد بیرویه جمعيت و آلوده شدن شدید دولت و دستگاه حکومتی در امور روزانه اقتصادي و

بازگشت به شاهراه ترقی

493

رکود و بند آمدن سرمایهگذاري و نارضایی مردم به خاطر فشارهاي اقتصادي که رویشان میآمد.
اینها آمدند شروع کردند به باز کردن .دوره رفسنجانی را دوره بازگشایی و سازندگی نام نهادهاند .این
سازندگی در دست حکومت در واقع بساز و بفروشی بود و باز شدن یعنی باز شدن دست غارتگران
رژیم بود .در طول آن هشت سال هر چه بود گرفته بودند حاال اینها به مقدار زیادي بين خودشان
تقسيم کردند و منابع کشور را در آن هشت سال تقسيم کردند بين نهادهاي مختلف حکومتی و
آخوندهاي متنفذ و وضع کنونی اقتصاد ایران نتيجه ساخته آن هشت سال خونين فربهی است .این
هشت سال خونين فربهی اشارهاي است به آن خوابی که فرعون مصر دید و از یوسف که به آن
عنوان او را آورده بودند به مصر ،تعبيرش را خواست و او گفت که آن  7گاو فربهی که  7گاو الغر را
خوردهاند معنیاش این است که ما  7سال فراوانی در پيش داریم و  7سال قحطی .پس ما باید آن 7
سال فراوانی را ذخيره بکنيم و براي  7سال بعد همين کار را کردند و یوسف شد عزیز مصر.
دوره رفسنجانی از یکجهت سالهاي فربهی بود براي اینکه آن تنگیهاي زمان جنگ را برداشتند و
دست عوامل خودشان را باز گذاشتند در اقتصاد و یک رونق فوقالعاده ساختمانی که از طریق دیگر
بخش دیگر اقتصاد هم رونق گرفت ،و یک طبقه جدید ثروتمندان بهوجود آمد که هنوز مشغول
انباشتن ثروت هستند .این شکست ایدئولوژیک انقالب اسالمی در سطح حکومتی شناخته شد و طبعاً
در سطح اجتماعی هم به این نتيجه رسيده بودند که این انقالب به آنچه میخواسته نرسيده و اصالً با
این فلسفه حکومتی نمیتواند برسد .با این حکومتگران غيرممکن است و اصالً انقالب کار اشتباهی
بوده است .از آن زمان بود که مردم بهشدت برگشتند از این انقالب و امروز دیگر بهزحمت میشود
الیه مهم اجتماعی را در ایران دید که هوادار این حکومت باشد .البته به غير از کسانی که دستشان در
اموال مردم است و برخوردارند از این رژیم .ولی خب ،آن یک  5یا  10درصدي بيشتر نيستند .بقيه
حقيقتاً متوجه شدند که اشتباه بسيار بزرگی رويداده است و حتی جنگ که دفاع مقدس و از این
صحبتها نام گرفت ،بهکلی بیاعتبار شد براي اینکه در آن  6ساله دیدند که اصالً منافع ملی در نظر
گرفته نشده است و مدتی ـ البد شنيدید که بر سر گور کشتهشدگان جنگ کاله گذاشته بودند به
نشانه کالهی که بر سر این کشتگان رفته است ـ ما این هشتساله را باید اهميتاش را از این جهت
دریابيم که از این دوره به بعد که حکومت اسالمی صرفاً روي سرنيزه و با هزینه کردن منابع نفتی بر
سر کار مانده است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،شما بهطور مبسوطی پرداختهاید به دوم خرداد و از
همان آغاز دیدگاه خودتان را بيان کردهاید .نوشتهاید که :دوم خرداد عامل خيابان را به
سياست ایران وارد کرده بود .این پدیدهاي یگانه در یک دیکتاتوري مذهبی بود که
سخت میکوشد توتاليتر باشد و همه زندگی ملی ،حتی زندگی خصوصی مردمان را
کنترل کند؛ و میتوانست بزرگترین پشتوانه هر دگرگونی به سود مردمساالري بشمار
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آید .آفتابی بود که بر بخشی از حکومت اسالمی تابيده بود و آن را هر چند هم پژمرده،
به سرزندگی میانداخت .بعد در پایان این عبارت آوردهاید :عشق مردم و دوم خرداد
مانند همه عشقها بود که به قول اسکار وایلد دستکم یکی از دو طرف در آن دچار
سوءتفاهم است.

همایون ـ این دوم خرداد دوره بسيار مهمی است .از این جهت که در آن دوساله آغازش رژیم اسالمی
حقيقتاً شروع کرد به گشاده شدن .این دوره با قدرت بخشی به مردم آغاز شد .وقتیکه آن  22ميليون
نفر رأي دادند خب طبيعی بود که آن آفتاب تابيد بر آن بخش حکومت و چارهاي جز این نبود که
پاسخی به این رأيها داده بشود .این قدرتبخشی را در دو زمينه میشود بررسی کرد .یکی آزادي
نسبی مطبوعات یکدفعه یک شکوفایی عجيب و کمنظيري میبينيم ما در مطبوعات ایران و دوم در
گسترش یافتن جامعه مدنی .در آن دوره بود که شاید چندین هزار اتحادیه صنفی تشکيل شد .اآلن در
ایران آنها باقی هستند و در آن دوره کوتاه تشکيل شدند و ماندند .و این استخوانبندي عظيمی است
براي جامعه مدنی .کسانی که دست در کار توليد و پخش کاالها هستند ،اینها جمع شدند دورهم و
منافع اقتصادي ملموسی هم اینها را بههمپيوسته است و نمیشود اصالً از هم جدایشان کرد .اینها
ستون فقرات جامعه مدنی میتوانند باشند .و همينطور انجمنها و گروهبنديهاي گوناگون .ولی بعد
از دو سال ،در آن  18تير ،دوم خرداد پشت کرد به مردم و در واقع دوم خرداد تمام شد .عقبنشينی
روزافزون که البته از همان نخستين هفتههاي تشکيل مجلس دوم خرداد این عقبنشينی آغازشده بود
وقتیکه بهاصطالح رهبر دستور داد که دست به ترکيب الیحه مطبوعات نزنند و اصالً بحث دربارهاش
نکنند و مجلس هم مثل شاگردان ابتدائی اطاعت کرد ،خب دوره دوم خرداد تمام شد .ولی خب 8
سالی به هر حال کشيده شد تا پایان دوره خودش و در انتخابات گوناگون رأيهایی هم به او دادند
ولی خب عمرش به پایان رسيد و دستکم این طلبکاري را از مردم نداشت که پيش از موقع ما
برداشته شدیم ،برکنار شدیم ،مردم پشتيبانی نکردند و ما نتوانستيم برنامههایمان را عملی بکنيم.
دوم خرداد فرازوفرود ملی ـ مذهبی است .این ملی ـ مذهبی پدیده ترسآوري است در تاریخ ایران.
یک طرز تفکر التقاطی و خطرناکی است به این معنا که چند نسل ایرانی را از پویش راه پيشرفت باز
داشت و در وادي و بيراهه آشتی دادن مدرنيته و سنت انداخت که بسيار بینتيجه است .البته همهجا
در جهان اسالمی این تالش شد و همهجا هم به شکست انجاميد و دست آخرش هم پيروزي با اسالم
بنيادگراها است در این کشورها .در ایران هم همينطور .این اسالمگراها روي پندار باطل آشتی دادن
سنت با مدرنيته ،ساختن یک مدل توسعه از روي اسالم هم اندیشه توسعه و تجدد را در ایران متوقف
کردند و عقب انداختند و هم در عمل راه صافکن انقالب اسالمی شدند و مدتی هم چاقوي بیدسته
بقول بازرگان ،و در واقع دسته بیچاقوي خمينی شدند و بهطور کلی مسئوليت عمده این بدبختیها به
دوش اینها است .در دوره دوم خرداد بود که ملی ـ مذهبی رسيد به آن باالترین جایی که
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میتوانست .از آن پس ،فرود ملی ـ مذهبی آغاز شد که حاال که دیگر بهکلی بیاعتبار شده است ،و
فقط در سایه رفسنجانی میتواند به زندگیاش به یک صورتی در کنار دستگاه حکومتی ادامه بدهد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،آخرین سئوال من این است که شما این کتاب را براي
روشنفکران نوشتيد یا براي همگان؟
همایون ـ نه براي روشنفکران .همگان  450صفحه را نمیخوانند و حوصله ندارند .روشنفکران هم
ندارند .عده کمیشان دارند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون خيلی از شما سپاسگزاري میکنم
داریوش همایون ـ درود بر شما
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 8آوریل 2007

نگاهی به صدسال کشاکش با تجدد بخش دوم
گامهایی بهپيش ،گامهایی به پس،
مدرنيته و مدرنيزاسيون،
پيوند گسستنی دین و فرهنگ و هویت...
 حسين مهري ـ هفته گذشته درباره کتاب صدسال کشاکش با تجدد ،نوشته آقاي
داریوش همایون ،نویسنده و مفسر مشهور سياسی با ایشان گفتوگو کردیم .کتابی در
 439صفحه ،کتابی با انبوهی از نکات و مفاهيم سياسی ـ تاریخی و به هر حال لبالب
از خواندنیها براي کسانی است که به سياست و تاریخ ایران عالقهمندند .این بار نيز
گفتوگویی داریم با آقاي داریوش همایون در باب همين کتاب .جناب آقاي داریوش
همایون در اروپا درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،قبل از هر چيز نامهاي رسيده از آقاي دکترعلی
صدیقاسفندیاري که در آن اعتراض کردهاند به شما و گفتهاند که صدسال کشاکش با
تجدد در واقع تمام کوششهاي مبارزان و آزادیخواهان ایرانی را نادیده گرفته و گفته
است که این براي ایجاد مدرنيسم و تجدد بوده و نه براي قانونخواهی و عدالتطلبی
و آزاديخواهی .و گفته است که آزادي و آزاديخواهان به بند کشيده شدهاند و نتيجه
گرفته است که هيچ پيشرفتی بدون آزادي پایدار نمیماند .البته منظورشان تجدد است.
آیا شما پاسخی دارید براي آقاي دکتر صدیقاسفندیاري؟
همایون ـ اميدوارم ایشان همه کتاب را خوانده باشـند .ولی حاال فرض بر این است که آشنایی بدیهی
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با موضوع پيداکردهاند و حاال توضيح میدهم شاید موضوع روشن بشود.
انقالب مشروطه که تجدد با آن شروع شد براي خيلی چيزها بود .فقط براي آزادي نبود ،فقط براي
عدالت نبود ،فقط براي استقالل نبود بلکه براي بهوجود آوردن یک دولت و یک جامعه تازه بود.
انقالبيون مشروطه در یک دورانی فعاليت میکردند و انقالب را به نتيجه رساندند که ایران عرصه
تاختوتاز نيروهاي بيگانه بود که هر گوشه ایران به دست یک خان و رئيس ایلی افتاده بود و در هر
محلهاي یک شيخ و آخوندي نشسته بود و حکم میداد و همه کار میکرد ،دستگاه اداري در کار نبود،
آموزشوپرورش نبود ،بهداشت نبود ،خالصه آنچه که اسباب یک دولت امروزي را میسازد تقریباً
وجود نداشت بعالوه اینکه هر روز هم دستاندازيهاي بيگانگان در امور ایران بيشتر میشد.
انقالبيون مشروطه میخواستند که اول ایران را یکپارچه و نيرومند بکنند که بتواند در برابر
دستاندازيهاي بيگانگان بایستد و موجودیتی پيدا بکند .به این منظور اختيارات پادشاه را میخواستند
محدود بکنند و پادشاه مستبد را تبدیل به پادشاه مشروطه بکنند که نتواند هر کاري با این کشور بکند
و هر روز یکگوشهاي از آن را بفروشد و هر روز گمرک کشور را گرو بگذارد برود به اروپا
خوشگذرانی کند .بعد هم ساختارهاي الزم را براي یک جامعه امروزي بنيان بگذراند و از این گذشته
از متن یک جامعه اسالمی یک نظام سياسی ـ حقوقی امروزي تدوین بکنند و بيرون بياورند .از سنت
مذهبی شيعه در بستر فرهنگی قرونوسطایی آن روز ایران یک ترتيبات تازهاي بدهند و بهوجود
بياورند که تاب امروز را در جهان داشته باشد .یک طرح همهجانبه بود و میبایست هم همينطور
باشد .تجدد یکتکه نيست .تجدد فقط آزادي نيست ،فقط پيشرفت نيست ،فقط عدالت نيست ،بلکه
همه اینها همه باهم است .بهویژه در شرایط آن روز ایران ضرورت اصلی این بود که اول یک
کشوري وجود داشته باشد و یک حکومتی که فرمانش روا باشد در سراسر آن کشور.
آن نياز فوريتر جامعه ایرانی در آن زمان و مشروطهخواهان بود .یک طرح همهجانبه بود و اِشکالی که
بروز کرد دو تا بود :یکی اینکه نظر به محدودیتهاي بیشماري که ایران در آن زمان با آن روبرو بود
ناگزیر همه این تکهها را باهم و همآهنگ نمیشد پيش برد .چنانکه در جریان  70ـ  60سال بعد از
مشروطه نشان داده شد هر گروهی که اختيار کشور را در دست گرفت ،حاال براي هر زمانی ،تکيه را
بر روي طرح و برنامه مشروطهخواهان گذاشت .اگر ایران مثل همه کشورهایی که انقالب دمکراتيک
کردند اول در یک پيشزمينه دولت مرکزي نيرومند ،اقتصادي کموبيش روبراه ،زیرساختهاي
فرهنگی و سياسی الزم و یک همچون زمينهاي انقالب دمکراتيک رويداده بود ،خب وضع بهکلی
فرق میکرد .ولی در ایران وارونه شد ،اول انقالب دمکراتيک شد بعد شروع شد به ساختن کشور .در
حالی که فرانسه بعد از پادشاهی لوئیها که از قرن پانزدهم اینها فرانسه را یکپارچه و متحد کردند و
فرانسه بزرگترین قدرت اروپا و یکی از بزرگترین قدرتهاي جهان بود .پيش از انقالب ،دوره لوئی
چهاردهم ،فرانسه  400هزار سرباز زیر اسلحه داشت که اصالً براي آن دوره باورنکردنی است .ایران
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در دوره مشروطه  4هزار نفر را هم بهزحمت میتوانست بسيج بکند .در نتيجه ناهماهنگیهاي بسيار
در توجيه مشروطهخواهی در عمل بروز کرد .عالوه بر این انقالب مشروطه از  1909که سال پيروزي
بر محمدعلی شاه است ،در واقع از بين رفت .یعنی افتاد به دست عناصري که قبالً رهبري جریان
انقالبی را در دست نداشتند .جریان انقالب در دست روشنفکران بود حتی مذهبیها و آخوندهاي
روشنفکر .ولی بعد از انقالب ،بعد از پيروزي  ،1909افتاد دست انجمنها و خانهاي مختلف چون
نيروهاي نظامی فئودالها از شمال و جنوب تهران را گرفتند اینها همهکاره شدند .به هر حال جنبش
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.
من میدانم که بسياري از دوستان و همميهنان ما تاریخ را در این  60ـ  50سال گذشته جور دیگري
خواندهاند چون جور دیگري نوشتهشده است .تاریخ از نظرگاه خيلی محدودي نوشتهشده است ولی باید
یک نظر کلیتري بر تاریخ انداخت بر این دوره مشروطه انداخت که این پروژه مشروطهخواهی اوالً
چه بوده بعد چرا نتوانسته در تماميتاش عمل بکند.
اینکه من گفته ام که انقالب مشروطه موفق نشد و حتی رضاشاه وقتی آمد پروژه توسعه و نوسازي و
بهوجود آوردن زیرساختها ناتمام ماند و همينطور محمدرضاشاه پروژهاش ناتمام ماند ،و جنبش ملی
شدن صنعت نفت که بجاي اینکه به ما یک مشروطه بدهد ـ آن موقع ما میتوانستيم حقيقتاً یک
حکومت مشروطه پيدا بکنيم براي اینکه همه اسبابش فراهمشده بود و پشتيبانی مردم هم بود ولی
متأسفانه مبارزه رفت بهجاهاي دیگر و شکست خورد ـ و اصوالً اینکه پروژه مشروطهخواهی
رويهمرفته موفق نشد و به انقالب اسالمی انجاميد ،اساساً موضوع این کتاب است .به همين دليل
نامش صدسال کشاکش با تجدد است .براي اینکه در این صدساله ما یک گام در طریق تجدد
پيشآمدهایم و یک گام یا دو گام عقبرفتهایم .یک علتش البته این است که ما نگاه درستی به این
پروژه نيانداختهایم و به نظر بحث فصل ششم این کتاب است که ما چرا در نگاهمان در تجدد اشتباه
کردیم و دستهها و گروهها و گرایشهاي مختلف هر کدام ...آن پروژه متأسفانه به چنين فاجعهاي که
اسمش انقالب اسالمی بود ختم شد .براي اینکه پاسخ کاملتري به این دوست گرامی بدهم ،باید
قدري بيشتر راجع به این کتاب بحث بکنيم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون در این فصل ششم که نام بردید سرگذشت تجدد در
دوره صدساله آمده و بعد سخن را کشاندید به طرح تفاوتهاي مدرنيته و مدرنيزاسيون.
اینها چه تفاوتهایی دارند؟
همایون ـ ما دو ترم در برابر مدرنيته و مدرنيزاسيون هر دو گذاشتهایم در آن دوره .در دوره مشروطه
تجددخواهان درست نمیدانستند که تفاوت این دو تا چيست و اصوالً معنی این دو تا چيست .یک
تصوراتی مبهم از جامعه اروپا و ترکيه که پيشرفتهتر از ایران بود داشتند .یکی از آرزوهاي اصلی این
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مشروطهخواهان رسيدن به ممالک راقيه جهان بود به قول آن روزها .کشورهاي پيشرفته جهان .ولی
چون جامعه ایرانی تنها جامعهاي نيست در دنيا که گام بر راه تجدد گذاشته است ،ما میتوانيم سابقه
این اصطالحات را و بررسیهاي نظري و آنچه که در عمل رويداده است را دنبال بکنيم آنوقت
میبينيم که تفاوتهایش چيست .منظور از مدرنيته تفاوت در جهانبينی است و تفاوت در ميان
ارزش ها .تفاوتی که از دوره رنسانس شروع شد و بر دستگاه کليسا و پاپ پيروز شدند و به جهان نوع
دیگري نگاه کردند با چشم دیگري نگاه کردند و ارزشها تغيير کرد .مدرنيته را میتوان در سه گرایش
خالصه کرد .یکی خِرَدگرایی است بهجاي ایمان و اعتقاد به امور خارج از اختيار بشري ،تکيه بر خِرَد
انسانی ،یکی عرفی گرایی است بجاي پيروي از دستورهاي مذهب و کليسا و مسجد و ...رفتن به
دنبال راهحلهایی که از خود جامعه برمیآید و به درد خود جامعه میخورد و منشاء الهی بهاصطالح
ندارد و اینکه کار جامعه را با آیه و سوره نمیشود اداره کرد و سوم انسانگرایی است .گذاشتن انسان
در مرکز همه فعاليتها و همهچيز در دست انسان و براي انسان .در نتيجه آخرت را آوردهاند به دنيا.
پيش از آن نگاه ها بر آخرت بود و انسان بر روي زمين موقتاً چند صباحی با رنج و بدبختی سر میکرد
و به اميد این بود که در آخرت وضع اش بهتر بشود .آخرت را گذاشتند کنار و گفتند همين جهان
موجود را باید درست کرد و قابل زندگی کرد .این سه تا پایههاي مدرنيته است .مدرنيته یک برنامه
عملی نيست بهاصطالح .یک تحول در جهانبينی است .خب این در ایران با جنبش مشروطه طی 20
ـ  30سالی پيش از انقالب مشروطه شروع شد آغاز میشود و تا امروز این مبارزه ادامه دارد و این
کشاکش جریان دارد .مدرنيزاسيون یا نوسازندگی ـ چون ما نوسازي وقتی میگویيم با تعمير خانه
اشتباه میشود ـ نوسازندگی عميقتر است از نوسازي .نوسازي باید یکچيزي باشد که آن را بهترش
کرد .نوسازندگی ناظر است بر تغييرات و مدرن کردن زیرساختها ،روابط اجتماعی ،سازمانهاي
اجتماعی ،حکومت خالصه آنچه که رابطه انسان با جامعه و رابطه حکومت را با مردم مرتبط میکند.
اینها متفاوتاند باهم .در اروپا این دو فرایند باهم پيش آمدند .یعنی تحولی که در جامعه پيدا شد،
یعنی عرفیگرایی و خِرَدگرایی و انسانگرایی ،همراه شد با پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعی و
اصالحات سياسی بهتدریج .البته اینها کامالً پابهپاي هم پيش نمیروند در هيچ جا ولی یک رابطه
ارگانيک ميان اینها بوده است در اروپاي غربی .در کشورهایی مثل ایران که دیر به این قافله
پيوستهاند مدرنيته و مدرنيزاسيون از هم فاصله عميقی داشتهاند .براي اینکه مدرنيزاسيون و نوسازندگی
بسيار آسانتر است .ساختن راه ،ساختن دانشگاه ،تأسيس بانک ،تأسيس راهآهن و ..همين کارهایی که
رضاشاه کرد .رضاشاه اینها را در طی  16سال یا  20سال ساخت .ولی تغيير ذهن مردم و جهانبينی
مردم خيلی خيلی بيشتر از اینها طول میکشد .ما در ایران میبينيم که صدسال پس از مشروطه،
باالخره مشروطه یک انقالب عرفیگرا بود که میخواست دست آخوند و مذهب را از امور روزانه کشور
کوتاه بکند ،مردم ما روشنفکران ما ،خانمهاي ما میریزند توي خيابان بعد براي یک آخوند شعار
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میدهند ،چهرهاش را در ماه میبينند ،قائل به معجزات میشوند .این نشان میدهد که تا چه اندازه
دشوار است تغيير ذهن مردم .در ایران مشکل ما این بوده است .مشکل ما ناهماهنگی ما ميان روند
نوسازندگی با فرایند مدرنيته و بهاصطالح نوگري.
در این فصل ششم من این تاریخچه را در این صدسال دنبال کردم آنچه که روشنفکران مشروطه
فکر میکردند آنها واقعاً رسيده بودند به اینجا که ما چارهاي جز اینکه شبيه اروپاییها در همه زمينه
بشویم نداریم .بعد پسزنشی نسبت به این تفکر پيدا شد ،گفتند که ایران جامعه سنتی است مردم
مذهبی هستند و زیر بار این صحبتها نمیروند باید از درون خود سنت و مذهب مدرنيته را بيرون
بياوریم .راهحلهایی که جامعهشناسان بومیگرایی میگویند ،اینها موردنظر قرار گرفت بعد رسيد به
جالل آلاحمد که اصالً منکر شدند رفتند دنبال ارزشهاي اصيل و اسالم راستين و انحرافی که پيدا
شد در جریان مدرنيته و نوسازندگی هر دو که اینها را بیارزش شمردند و چاره مشکالت ایران را در
بازگشت به اسالم در صورت اصيل و راستيناش جستجو کردند .امروز ما میتوانيم بعد از این تجربه
صدساله ،بعد از این مبارزهاي که با مدرنيته کردهایم و نخواستهایم مدرن بشویم خواستهایم تقليد کنيم
ولی بيشتر خواستهایم که از خودمان بهتر در برابر اروپا دفاع بکنيم .نمونهاش کتاب شادمان است به
نام «تمدن فرنگی» .شادمان بسيار مرد روشنی است ولی غرب و فرنگ برایش دشمنی است از مغول
بدتر .حقيقتاً انحراف عجيبی است .حتی عربها از مغولها بدتر نبودند .و میگوید که براي اینکه ما
بتوانيم در برابر دشمنی که از مغول بدتر است از خودمان دفاع کنيم باید با سالحهاي او مجهز بشویم.
این طرز فکر غالب این دوره بوده است که ما ناچاریم شبيه اروپاییها بشویم ولی براي اینکه در
مقابلشان بایستيم و شبيهشان نشویم و آنچه را که هستيم را بهتر حفظ بکنيم .این معما و پارادوکس
جریان مدرنيته و نوگري و نوسازندگی جامعه ایرانی بوده است که سرانجام به همانها هم واقعاً
برگشتند و به آنجا رسيدند.
حاال زمان آن است که ما نظرگاهمان را بهکلی عوض بکنيم و به آنچه که در ایران میگذرد و به آنچه
که میخواهيم براي ایران از نظرگاه توسعه نگاه بکنيم .از نظرگاه تجدد نگاه بکنيم .دیگر کشيدن به
سنت و همهچيز را از سنت درآوردن و به اصل خود برگشتن و ...اینها را باید بگذاریم کنار .ما تجربه
کردهایم که هيچکدام اینها بهجایی نمیرسد و چارهاي نيست جز آنکه برویم به راهی که اروپاییها
رفتند و  500سال است کوبيده شده است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون در فصل هفتم کتاب صدسال کشاکش با تجدد ،اساساً
پرداختهاید به پيوند گسستنی دین و فرهنگ و هویت .در آنجا از ریشه واپسماندگی
ایران سخت گفتهاید .شما ریشه واپسماندگی ایران را در چه دیدید؟
همایون ـ در همين پيوند ناگسستنی دین و فرهنگ و هویت .تصور ما در تمام این دوران اسالمی این
بوده است که دین ما فرهنگ ما است ،فرهنگ ما هویت ما است .ما ایرانی هستيم به دليل اینکه
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فرهنگی داریم که این فرهنگ اسالمی است و پانصد سالی است که شيعی است .ما اشتباه فهميدهایم
موضوع را .هویت را درآميختهایم با دین و فرهنگ .اما این دینمحوري و قرار دادن دین در مرکز و بنا
کردن هویت و فرهنگ بر دین سبب شده است که ما پانصد سال گذشته که روشن است چقدر
عقبرفتهایم ولی در واقع ما هشتصد سال است که شروع کردهایم به عقب رفتن .اول متوقف شدیم و
بعد از دوره صفوي شروع کردیم به عقب رفتن .بعد هم در دوره جدید ،در دوره مشروطه هم این
اشتباه ادامه پيدا کرد و ایرانیها هویت خودشان را وابسته به فرهنگ و دینشان کردند.
آنچه که من در این فصل خواستم بگویم این است که اول هویت را تعریف بکنيم .ما هی راجع به
هویت صحبت میکنيم .این هویت چيست؟ هویت خيلی چيز سادهاي است اتفاقاً خيلی امر بدیهی
است .هویت این است که من و شما بدانيم که هستيم و دیگران هم به همان ترتيب ما را بشناسند.
اگر من حافظهام را از دست بدهم و بروم در یک شهر دیگري من دیگر آن شخص نيستم و دیگر آن
هویت را ندارم .ممکن است که حافظه من یک قسمتی از آن برگردد و من مسلمان شيعی بشوم ولی
دیگر باز آن آدم نيستم براي اینکه نه خودم میدانم که اسالم چيست و نه دیگران مرا به آن اسم
میشناسند.
هویت تغييرناپذیر است .ما از دو سه هزار پيش به خودمان ایرانی گفتهایم .دیگران هم به ما ایرانی
گفتهاند .ما در این دو سه هزار سال دینهاي مختلفی داشتهایم .فرهنگ ما تغييرات عظيمی کرده
است .ولی همچنان هویت ما ایرانی مانده است .امروز هم ما شاهد هستيم که سه چهار ميليون ایرانی
در خارج از ایران زندگی میکنند و بسياري از اینها دیگر خودشان بهعنوان مسلمان و شيعه تعریف
نمیکنند .از نظر فرهنگی تغييرات زیاد کردهاند تحت تأثير زندگی در خارج .خيلیهاشان از اسالم به
مسيحيت ،به بهایيت و زرتشتیگري رفتهاند که مسئلهاي نيست و اختيار هر کسی است .البته اگر
دست آخوندها به آن برسد آنها را میکُشند چون بنا بر قوانين اسالم این مرتد شناخته میشوند و
کسی که دین آبا و اجدادياش را ترک بکند کشته خواهد شد ولی اینها این کار را کردهاند .هيچکس
اینها را غير ایرانی نمیداند .همه میگویند فالنی ایرانی است و خودشان را هم ایرانی میدانند .این
هویت است .ولی فرهنگ عوض میشود .بسياري آداب و رسوممان در طی این  30ـ  20سالی که در
خارج زندگی میکنيم عوضشده است .تقریباً نمیشود خانواده ایرانی را پيدا کرد که نوئل یا کریسمس
را نگيرد .بچهها وادار میکنند که درخت کریسمس بگذارند و ...و یا هالووین همهجا عمل میشود.
ایرانیها هم در آن شرکت میکنند .مشکلی هم نيست حقيقتاً چون نوروز را هم حفظ کردهاند،
چهارشنبهسوري هم هر جا بتوانند از روي آتش میپرند سيزدهبدر هم حتماً میروند.
منظورم این است که ما نباید هویت را با دین و فرهنگ اشتباه کنيم و در نتيجه براي حفظ هویتمان
که خيلی مهم است و به استقاللمان ارتباط دارد ،بچسبيم به این دین و این فرهنگ .بسياري
چيزهایی که در این فرهنگ هست باید عوض بشود .به درد امروز ما نمیخورد و ما را عقب نگاه
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داشته است .دین را باید از جریان عمومی بهکلی بيرون برد و امر خصوصی کرد .به هر حال در
کشوري که سه هزار سال تاریخ بهعنوان ایرانی دارد و بارها از مراحل مختلف تحوالت فرهنگی
گذشته است بسيار جاي تعجب است که ما همچنان اصرار داشته باشيم که ما شيعه باشيم یا سينهزنی
بکنيم یا آدابی که در فرهنگ ما آمده است و یا وقتیکه کسی مُرد شيون بزنيم و موهایمان را بکنيم و
گِل بریزیم بر سرمان و ....این ایرادي ندارد و بهراحتی میشود اینها را عوض کرد و کنار گذاشت و
آدابورسوم تازهاي را پذیرفت.
 حسين مهري ـ آقاي همایون میخواستم در باب فصل هشتم کتابتان توضيحی
بفرمایيد .این فصل اهميتاش در خاصه بحث دگرگونی در پهنه فرهنگی است و در
آنجا نوشتهاید که چرا انقالب اسالمی ،این بحثی تکراري است؟ فرورفتن در بحث
تکراري «چرا انقالب اسالمی؟»
همایون ـ من اآلن درست یادم نيست که چرا گفتهام «چرا انقالب اسالمی؟»
 حسين مهري ـ همان مسئله فرهنگی را مطرح کردهاید.
همایون ـ علتاش این است که همه میگویند انقالب اسالمی به رهبري آخوند این انقالب آغاز شد
به نتيجه رسيد .اولين حرکت انقالبی حقيقتاً نماز عيد فطر بود به نظرم  13شهریور  .1357در همين
نخستين روزهاي حکومت شریف امامی بود که نزدیک  50هزار نفر استاد دانشگاه ،معلم ،خانمهاي
متجدد ،گل سرسبد طبقه متوسط ایران ،رفتند در قيطریه زیر شعار «آزادي ،استقالل ،حکومت
اسالمی» .آنوقت جمهوري اسالمی نبود ،حکومت اسالمی بود .رفتند آنجا نماز خواندند ،بيشترشان
هم نماز بلد نبودند ،ولی آخوندي جلو افتاد و اینها هم به او اقتداء کردند .به این دليل است که من
این بحث را در آنجا آغاز کردم .آنطور که به خاطرم میآید این فصل هشتم (در پهنه دگرگونی
فرهنگی) تکيهاش بر این است که ما باید در فرهنگمان بهکلی دست ببریم و این نمیشود مگر اینکه
نگاه بکنيم ببينيم که جامعههایی که پيش افتادهاند در این  500سال گذشته و حاال رسيدهاند
بهجاهایی که ما حقيقتاً تا مدتها هم خوابش را نخواهيم توانست ببينيم ،و با این حکومت اگر دوام
پيدا بکند هيچوقت خوابش را نخواهيم دید ،باید نگاه بکنيم که آنها از چه مراحلی گذشتهاند و نه
اینکه ما عين همان مراحل را تکرار بکنيم ولی با آگاهی بر آن فرایند دنبال بکنيم این پروژه تازه
تجدد را در ایران.
 حسين مهري ـ خيلی ممنون از شما آقاي همایون
همایون ـ درود بر شما
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 15آوریل 2007

نگاهی به صدسال کشاکش با تجدد بخش سوم
حسين مهري ـ همميهنان گرامی ،در این بخش از برنامه با آقاي داریوش همایون گفتوگو
میکنيم .به یاد دارید که در هفتههاي گذشته در برنامه بهسوي ایران ،یکشنبه ،دو بار با
ایشان درباره کتابشان «صدسال کشاکش با تجدد» گفتوگو کردیم و این بار سومين و
آخرین باري است که در باب این اثر با آقاي همایون سخن میگویيم .این اثر در 450
صفحه منتشرشده و دربرگيرنده بسياري از مسائل و مفاهيم و نکات سياسی است.
 آقاي داریوش همایون عزیز ،درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 حسين مُهري ـ آقاي همایون در فصل هشتم کتاب «صدسال کشاکش با تجدد»،
عنوانی آوردهاید در پهنه دگرگونی فرهنگی و نوشتهاید که انقالب اسالمی سرآغازي
براي بازنگري همه موقعيت ایران است .میخواستم تقاضا کنم این عبارت فشرده را
توضيح بفرمائيد.
همایون ـ من فکر میکنم که با نگاهی که به انقالب اسالمی داریم ،به اصل موضوع کمتر
پرداختهایم .بيشتر رفتهایم سراغ اینکه کی چه کرد ،اگر اینطوري میشد ،آنطور نمیشد و ...مسئله
اصلی در انقالب اسالمی این است که این انقالب تبلور همه بيماريها و کوتاهیها و تنگیهاي
جامعه ایرانی است .هر چه کم و کاستی ما در این جامعه داشتيم مثل یک غده چرکين در این انقالب
سر باز کرد .در نتيجه ما باید آغازگاه و نقطه عزیمت را در این انقالب براي اکنون و آینده ایران از این
انقالب واقعاً بگيریم .یعنی آنچه که در این انقالب نمیپسندیم که همه انقالب و شئوناش را در
برمیگيرد ،به آن توجه بکنيم و چاره بکنيم .در این انقالب ،جامعه ایرانی شکست کامل خورد .و براي
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اینکه بر موقعيت ناهنجارش غلبه بکند باید آنچه که موجب این شکست شد را بشناسد و ما با بررسی
عواملی که در انقالب اسالمی سهيم بودند بهتر میتوانيم زرادخانه الزم را فراهم بکنيم براي شکست
دادن این انقالب و در واقع این گذشته .به هر حال من از آنجا شروع کردم و اینکه این انقالب،
انقالب اسالمی و بيهوده به این نام آن را نمیناميم .نهتنها همه دنيا میگویند انقالب اسالمی و هر
چه هم عدهاي سعی بکنند بگویند انقالب بهمن ،فایده ندارد این انقالب ،انقالب اسالمی بود .بيشتر
به این دليل که آن گرفتاري اصلی جامعه را در این انقالب بازبشناسيم و سراغ آن برویم .از این جهت
است که من نام این فصل را گذاشتهام دگرگونی فرهنگی .چون تا ما فرهنگ را دگرگون نکنيم این
جامعه ،این اقتصاد ،این سياست و این حکومت دگرگون نخواهد شد .ما با جابجا کردن فرمانروایان
نخواهيم توانست مسائل عمده و ریشهاي جامعه را برطرف بکنيم.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،چه چيزي را باید دقيقاً دگرگون کرد؟
همایون ـ رويهمرفته رویکرد ما به سياست و اجتماع ،به اخالق و به جامعه .ما در همه این زمينهها
دچار اشکاالت اساسی هستيم .مثالً فرض کنيد که اعتماد در جامعه ما وجود ندارد .خب ،اعتماد یک
عامل اصلی است در ساختن یک جامعه سياسی .در هر معامله کوچک ،در هر رابطه شخصی و وقتی
شما اعتماد را در یک جامعهاي از بين بردید خب هيچوقت ما در جامعه ایرانی از نظر اعتماد وضع
درستی نداشتيم .ولی اآلن به پایينترین درجه رسيدهایم .و عامل اعتماد بسيار عامل مهمی است حتی
در توسعه اقتصادي .فوکویاما یک کتابی را به این موضوع اختصاص داده است و نمونهها آورده است
نهتنها از جهت تأثير اعتماد و عامل اعتماد بر رشد و پيشرفت جامعه بلکه ،امکان بهوجود آوردن اعتماد
در شرایطی که هيچ وجود ندارد .مثالً از آلمان مثال آورده است در هنگام جنگ جهانی دوم که
یکچيزي بود نزدیک به اینکه مطلقاً به هم اعتماد نداشتند و هيچچيز که به آینده موکول بشود
ارزشی ندارد .و خب آن نشان میدهد که تغيير حکومت و سياست چگونه این عامل اعتماد برگشته به
جامعه .اینها را من رویش بررسی کردم .یا فرض بفرمایيد که این رویکرد ما به سياست در موضوع
اختالفنظر .ما ميان مخالفت و دشمنی تفاوتی نمیگذاریم .بهراحتی از عدم توافق بر یک مسئله به
دشمنی خونين و سخت و آشتیناپذیر میرسيم .به هر حال خب مراحلی هست .فرض بفرمایيد که
انسان میتواند موافقت بکند یا نکند و بگذرد و برود به سراغ چيزهایی که میشود روي آن موافقت
کرد .یا سرعتی که ما در رسيدن به خدمت ،به خيانت به خرج میدهيم .ميان خدمت و خيانت فاصله
زیادي هست .اوالً که خيانت را ما در وسيعترین صورتش بررسی میکنيم .در حالی که خيانت ،به قول
تاليران ،اقالً در بيشتر موارد موضوع زمان است که یکچيزي امروز خيانت شناخته میشود بعد
اسنادي درمیآید و معلوم میشود خدمت بوده است .این است که این ظرافتکاريها ،این تمایز
گذاشتنها ،اهل تميز بودنها در جامعه ما غایب است .و اینها در آن زمينه دگرگونی فرهنگی جاي
میگيرد .یا اینکه سياستگران حاضر باشند که نظر مردم را بپذیرند ،حاضر باشند به رأي اکثریت اگر
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موافق ميلشان نبود تن در بدهند ،اگر در یک انتخاباتی بازنده شدند تمام بازي را به هم نزنند .یا
فرض بفرمائيد که جنگ بر سر شکل حکومت در حالی که اصالً عکس قضيه ،یعنی برداشتن
جمهوري اسالمی مورد اشکاالت فراوان است و نياز به خيلی کارها دارد و مانع هر حرکتی در این 20
ـ  30ساله شده است .در این زمينه ،چون به نظر من آنچه که ما داروي دردهاي ما میشناسيم باید یا
مستقيماً از غرب بگيریم یا از غرب بگيریم در پرتو تجربههاي ملی خودمان .ما هيچ چارهاي جز این
نداریم که بهکلی غربگرا بشویم .البته عرض میکنم یک مقدار زیادي از این غربگرایی در متن
تجربه ملی و تاریخی خود ما است .یعنی این را میآوریم و در دستگاه گوارش ملی خودمان
میگذرانيم و نتيجه بهتري از آن میگيریم .ولی اساساً نگاه ما به تجربه ملی و تاریخی خودمان با
عينک غربی خيلی بهتر میشود .در زمينه نقد ادبی این را شاهد هستيم .میبينيم که سخنسنجان
ایرانی که در مکتب سخنسنجان و نقد ادبی غرب پرورشیافتهاند نگاه بسيار بسيار تيزتر و شکافندهتر
و جذابتري دارند به گذشته فرهنگی ما و آثار منتقدان سنتی ادبيات فارسی .این سهم بزرگی که
غرب دارد براي باز کردن چشم و گوش ما مقداري در این فصل آمده است .در این فصل هم به سير
دموکراسی در غرب پرداختهام که خب خيلی بحث طوالنی است .کنار رفتن مذهب بهعنوان
تنظيمکننده روابط اجتماعی اصل کار ما است و اگر بتوانيم این کار را بکنيم هشتاد درصد راه را
رفتهایم .موضوع اصالح مذهبی است که خب در غرب معنا داشت ،جا داشت و زمان داشت و در ایران
دیگر نه زمان دارد ،نه جا دارد و نه معنا .اصالً گذشته و سپريشده .ولی خب نقش اصالح مذهبی در
تکامل دموکراسی در غرب ،بازگشت به مبانی حقوقی تمدن غربی مثل حقوق رُم ،آن کُد حقوقی رُم
که یک شاهکار بینظير بشري است ،یا مبانی فلسفی آن در یونان ،تقدسزدائی از امور عمومی و هر
چه مربوط به جامعه و سياست است.
بعد از این بررسی ،پرداختهام به دو پيشزمينه اصلی دگرگونی فرهنگی در جامعه ما .ما اگر بخواهيم
جامعه خودمان را از نظر فرهنگی دگرگون بکنيم ،دو جا را باید رویش تأکيد بکنيم .یکجا زن است در
جامعه و دیگري خشونت .این دو تا است که ایران را در این گرداب انداخته است و نگهداشته است.
باید زن جاي درست خودش را در جامعه پيدا بکند ،یعنی درست مانند مرد و برابر مرد .و باید ما
خشونت را از جامعه خودمان برداریم و ریشهکن بکنيم .این نگرش سراپا جنسی و جنسيتی که اسالم
به زن دارد و پدیدههاي ناموس و غيرت که این صحنههاي فجيع را میآفریند این را بهکلی باید
عوض بکنيم ،کيفر اعدام را باید برداریم ،دادگاههاي محکوميت بیکيفر براي عوامل جمهوري اسالمی
تشکيل بدهيم ،به مقوله جرم سياسی پایان بدهيم بجاي اینکه تعریف بکنيم .جرم سياسی یعنی
دگراندیش بودن .و دگراندیش بودن در هيچ جا و در هيچ زمينهاي جرم نيست .اقليت به معناي
حقوقی ،نه به معناي جنسی و مذهبی و قومی ،را باید از بين ببریم...
 حسين مهري ـ آقاي همایون بعدها اگر دادگاههایی براي محاکمه مسئوالن جمهوري
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اسالمی تشکيل بشود این دادگاهها بیکيفر خواهد بود؟

همایون ـ بله من پيشنهادم این است که براي ریشهکن کردن خشونت ،بهکلی ما از عامل انتقامجویی
صرفنظر بکنيم و حاال هر جنایتی هم شده است یکبار محکوم و افشاء بشود و اسنادش دربياید ولی
مجازات را برداریم براي اینکه این سلسله قطع بشود .باز خونخواهی ،باز انتقام ،باز در یک فرصتی
برگردیم حساب همدیگر را تسویه بکنيم ،باز بمبگذاري قربانيانی که خودشان را قربانيان
«بیعدالتی» میدانند .چون هر کس که محکوم بشود معتقد است که بیعدالتی شده است .باید تمام
کنيم این کار را .واِال این سلسله پایان نخواهد یافت .حاال این بحثی است و پيشنهادي است ولی من
خيلی به آن اعتقاد دارم .باالخره در این بحث دگرگونی فرهنگی به دو دگرگونیمان در جهانبينیمان
اشاره کردم .جهانبينی ما ایرانيان در دو جا باید عوض بشود که خيلی عميقاً ریشه مذهبی دارد .یکی
رویکرد ما به مشيت است .این بسيار بسيار چيز خطرناکی است و خيلی بحث جذابی است از نظر من.
مشيت عبارت از این است که یک نيرویی برتر از منِ انسان هست و او تعيينکننده سير نهایی من
است بهسوي سرنوشتی که دارم .و سهم خود من هم بسيار کم است .من این را بحث کردهام که این
ریشهاش کجاست .ریشهاش تفاوتی که ما در این زمينه با مشيت غربی داریم ،مشيت مسيحی داریم
در کجاست .در تورات که خب پایه مسيحيت است میگوید که خداوند جهان را در شش روز آفرید و
یک روز آخر را تعطيل کرد و به استراحت پرداخت .حاال بگذریم از اینکه ژاک پرِور فرانسوي که شما
میشناسيد ،شاعر خيلی ظریفی بود متعلق به نيمه اول سده گذشته ،او یک سئوال فوقالعادهاي مطرح
کرد .گفت خدا پيش از آفرینش جهان چه میکرد؟ حاال از این سئوال من میگذرم ،ولی این داستان
که در شش روز آفرید و روز آخر را تعطيل کرد و رفت دنبال کارهاي دیگرش ،این خيلی پرمعنا است
در فرهنگ غرب .براي اینکه در صومعههاي مسيحی بهویژه در قرن دوازدهم ،شروع کردند راجع به
این فکر کردن که خب این معنیاش چيست .معنیاش این است که خداوند یک ماشينی را ساخت و
به راه انداخت و رهایش کرد که دیگر کار خودش را بکند .و این دید مکانيکی ،که البته ما دید
مکانيکی به جهان نداریم ،ولی این دید مکانيکی تا پایان سده هجدم و اوایل سده نوزدهم دید غالب
بود .این نگرش مکانيکی بسيار کمک کرد به آزادي ذهن غرب که خب ،ما با یک دستگاه قانونمندي
سروکار داریم ،یک نظام منظم پيشاندیشيده که خودش کار میکند .در واقع یک ساعتی که کوکش
کرده خداوند و ما باید قوانين این را بشناسيم .و این کاري بود که اروپائيان شروع کردند از همان قرن
دوازدهم که عرض کردم ،و رسيد به رنسانس و رسيد به روشنگري و رسيد به انقالب انفورماتيک
امروزي و انقالب نانولژوي که در پيش است .ولی خب ما برعکس ،خداوندي را تصور میکنيم که هر
لحظه در امور جهان حاضر است .این واقعاً شگفتآور است که انسان امروزي ایرانی سرش که درد
میکند درمانش را از امام حسين میخواهد یا حضرت رضا میخواهد و یا بچهاش که مریض میشود
سفره میاندازد .یا وزنهبردار روزي  9ـ  8ساعت تمرین میکند ولی دور سرش یا ابوالفضل میبندد و
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خيال میکند یا ابوالفضل او را برنده مسابقه کرده در حالی که پيش از او هزاران نفر برندگان مسابقات
شدند و بعد از او هم هزاران نفر برنده مسابقات خواهند شد و هيچکدام به ابوالفضل نهتنها متوسل
نشدند بلکه اصالً وجود او را اذعان ندارند .ربطی ميان این دو نيست .ولی این دید و نگرش خاص
مذهبی ایرانی ،شرقی و مسلمان ،و بيشتر شرقیها ،مانع پيشرفتشان شده است .اگر ما به مشيت
بهعنوان نه امري که هر لحظه براي ما تعيين میشود و ما سهمی در آن نداریم ،بلکه بهعنوان امري
مربوط به اراده انسانی نگاه بکنيم به اینکه کاراکتر ما سرنوشت ما است ،آنوقت خب خرافات از ذهن
و زندگی ما خواهد رفت .رویکرد دیگري که باید عوض بکنيم ،موضوع رستگاري است .براي ایرانی
معمولی مسلمان جهان موجود و آن چيزي که در دست داریم این یک جهان گذرا است ،یک پدیده
اعتباري موقتی است و ما باید دائماً دنبال رستگاري در جهان آینده باشيم .در جهان پس از مرگ .در
فرهنگ اروپایی غربی بههيچوجه اینطور نيست .انسان باید زندگی خودش را در این دنيا بهتر بکند.
آخرتاش هم اگر اعتقادي به آن داشته باشد مسلماً بهتر خواهد شد .تردید نيست کسی که پس از
مرگش ده ميليارد دالر میگذارد براي مبارزه با ایدز بهمراتب اگر بهشتی را انتظار داشته باشد زودتر به
آن دست خواهد یافت تا کسی که عمري فقط نماز خوانده و جاي مهر بر پيشانیاش است و هزاران
روز در دوره زندگیاش روزه گرفته به اميد اینکه برود به بهشت .اگر این رستگاري و مشيت را عوض
بکنيم آن کار دگرگونی فرهنگی ما به انجام خواهد رسيد .این ماحصل این فصل کتاب که به نظرم از
مهمترین فصلهاي این کتاب است و خيلی فصل طوالنیاي هم هست.
 حسين مهري ـ آقاي همایون میخواستم در دقایقی که در پيش داریم ،خواهش کنم
که به چند فصل دیگر کتاب هم اشاراتی بفرمایيد از جمله فصل نهم .منظور شما را
متوجه نشدم .از جنگل هابسی به موزائيک چندگرا.
همایون ـ بله ،یک خرده عنوان مغلقی است ولی نکته درست در همين عنوان است .جامعه ایرانی
امروز یک جنگل هابسی است .هابس از این فرض شروع میکرد که انسان در شرایط طبيعی گرگ
انسان است .براي اینکه امکانات زندگی محدود است ،شرایط زیست سخت است و رقابت شدید است
بر سر آن ضروریات زندگی و یک جمله معروفی دارد به التين ( Homo homini lupusقرن هفدهم
هنوز زبان التينی زبان مسلط بود) میگوید که انسان گرگ انسان است .جامعه ما مصداق این جمله
هابس است .موزائيک چندگرا جامعه پلوراليستی امروزي غربی است .موزائيکی است که تکههاي
مختلف و متفاوت ولی در کنار هم مجموع تصویر کلی را میسازند .چهلتکهاي است که گرچه خيلی
اختالف دارند باهم ولی در کنار هم و در زندگی باهم قرار دارند .در این فصل بحثام را از اینجا شروع
کردم که به عامل فرهنگ و جهانبينی باید در جامعه و در تئوريهاي توسعه جاي باالتر را داد بر
اقتصاد .حاال این روند تازهاي است .چهل پنجاه سالی است که جامعهشناسان در مطالعات مربوط به
توسعه بهجاي تأکيد بر اقتصاد تکيه را گذاشتهاند روي عامل فرهنگ و جهانبينی .تا نيمه سده بيستم
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این نگرش اقتصادي غلبه داشت .بهترین توضيحاش را والت ویتمان روستو داد در آن نظریه زمينکَند
اقتصادي است .ولی جامعهشناسان امروز متوجه شدند که اینطور نيست .یکی از دالیلاش هم
تجربهاي بود که در آفریقا کردند .آفریقا قارهاي است که از نظر منابع انسانی و طبيعی فوقالعاده است.
مردم بسيار ،منابع طبيعی بسيار ،مردم سختکوش ،قادر به زندگی در سختترین و بدترین شرایط و
کمکهاي اقتصادي هم خيلی زیاد شده است به کشورهاي مختلف آفریقایی .ولی اتفاقی نيفتاده است.
حاال چند کشور به ضرب صادرات نفتی دارند به یک درجاتی میرسند ولی رويهمرفته داستان
شکست و ناکامی و ناتوانی است آفریقا .جامعهشناسان و اقتصاددانان نگاه کردند و دیدند که در
سرزمينهاي مشابه همان عوامل اقتصادي نتایج متفاوتی میدهد .مثالً در هند فرض بکنيد که از یک
کيلومتر مربع خوراک  384نفر را میشود به دست آورد ،در آفریقا خوراک  4نفر را میشود به دست
آورد .خالصه چون من در این کتاب بيشتر نظرم به این است که ما جهانبينی و دید و نگرش انسان
ایرانی را باید عوض بکنيم تا بقيه چيزها درست بشود خيلی روي این موضوع در این فصل تکيه
کردهام .یکی از عوامل مهم در این عامل فرهنگ و جهانبينی در زمينه توسعه ،تفاوت گذاشتن ميان
سود شخصی است یعنی  .enlightenedاین اصطالح را براي اولين بار آدام اسميت بکار برد.
منظورش این است که ما درست است همه دنبال سود شخصی هستيم ولی نکته عمده این است که
ما سود شخصی را اینجور میتوانيم تعریف بکنيم که انسان نگاه بکند که در هر لحظه چه بهسود
اوست و بهدنبال آن برود .خب این طبيعی است و معموالً همه آدمها این کار را میکنند و همه
آدمهاي عقبافتاده این کار را میکنند .اما انسان پيشرفتهتر در همين جامعههاي واپسمانده هم ما
میبينيم کسانی هستند که از لحظه فراتر میروند .بهاصطالح از نوک بينیشان دورتر میبينند .نگاه
میکنند میبينند که این سودي که متصور است براي یک اقدام پيامدهایش چيست .و اگر اکنون این
رفتار یا رویکرد زیانی درش باشد آیا به سود بزرگتر آینده میارزد یا نه و برعکس .و این خيلی خيلی
مهم است .اگر ما توانایی شناخت سود روشنرایانه شخصی خودمان را داشته باشيم و به سود لحظه
قناعت نکنيم خيلی پيشتر میرویم .من مثالی میزنم .توزیع مطبوعات در خارج از ایران .خب ما
دیدهایم روزنامهها و مجلههاي بسياري منتشر میشوند و میفرستند به مراکز توزیع و این مراکز توزیع
شش ماه ،یک سال پول اینها را نمیدهند به انتظار اینکه اینها تعطيل خواهند شد و از بين خواهند
رفت .و خب همين سبب میشود که آنها تعطيل بشوند .در حالی که اگر اینها بتوانند تغذیه بشوند
پایدار میمانند و کسبوکار آن مراکز توزیع بهتر میشود .ما به این ترتيب سود شخصی آنی را مقدم
میداریم و جلوي سود بزرگتر آینده را میگيریم .اینجا است که ما دیگر وارد آن بحث میشویم که
این اصل اخالقی چيست .در آخر بهنظرم باید به آن حکم معروف کانت برسيم که اگر انسان در هر
رفتار اخالقی که میکند در نظر بگيرد که همه مردم این کار را بکنند چه خواهد شد ،آنوقت رفتارش
را اصالح خواهد کرد .آن یعنی سود شخصی روشنرایانه .اگر ما فکر کنيم که حاال که جيب کسی را
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میزنيم و همه شروع کنند به زدن جيب یکدیگر چه دنيا و چه زندگی خود ما خواهيم داشت و
فرزندان و خویشان و دوستان ما ،احياناً تجدیدنظر خواهيم کرد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون فصل سيزدهم به نظر من فصل بسيار روشنگرتري
است .جهان سوم ،جهان اسالم و جهان خاورميانه .زیر عنوان بيرون از جهانهاي ما.
همایون ـ آن را عرض خواهم کرد ولی بحثهاي مربوط به سپهر تازه سياست ایران و بيرون آمدن از
مرداب اندیشه و تاریخ را بخصوص بهنظر من در موقعيت ما بحثهاي مربوطی است .اگر موافق
باشيد من این جنگل هابسی را در چند کلمه تمام کنم .چون یک نکته بسيار با ارزش هست که ما از
آن غافل هستيم و آن بازگشت به ارزشهاي ماندنی زرتشت.
عرض کنم در دنبال این بحثها من بررسی کردم روي اصول بنيادي جامعه دموکراسی ليبرال .و از
آنجا رسيدم به برداشتهاي تأکيد از گذشته و یک بحث مفصلی راجع به اهميت سياست .ما بهقدري
درباره سياست اشتباه میاندیشيم و نگاه میکنيم که حقيقتاً ارزش دارد که راجع به این موضوع بحث
کنيم و بازگشت به ارزشهاي ماندنی زرتشت .من بخصوص از فرصت باقیمانده میخواهم استفاده
بکنم.
میدانيد ،ما خيلی اسالمی فکر میکنيم .خب  1400سال از مسلمان شدنمان میگذرد ،حق هم داریم،
بخش بزرگی از فرهنگ ما است .ولی این نباید ما را از آن دورانی که ما اسالمی نبودیم و دوران بسيار
افتخارآميزي هم بود به این سادگی بگذریم .ایرانی امروز میتواند از گذشته تاریخی خودش خيلی
چيزها بگيرد براي بازسازي آیندهاش .نه اینکه برگردیم به پرستش شاه و ذوب کردن دولت در شاه که
مایه انحطاط آن فرهنگ درخشان شد و بیتوجهیمان به دموکراسی .اما خيلی چيزهاي دیگر هست
که میتوانيم از این فرهنگ ،از آن دوره بگيریم .مسئله این است که ،ما در همان دوهزار و پانصد سال
پيش هم از بسياري چيزهاي دموکراسی و جامعه بیخبر بودیم .مثالً دموکراسی یونان را مسخره
میکردیم ،آگورا را کوروش مسخره میکرد ،ولی امروز میتوانيم از ایران کهن درسهاي الزم را
بگيریم .میتوانم بگویم که مادها و پارسها براي اولين بار تاریخ را وارد بحث سياسی و اجتماعی
کردند .ما یک ملت تاریخی هستيم .به قول هگل ما اولين ملت تاریخی هستيم .یعنی آن فرایافتی که
ایرانيان از زمان داشتند بهکلی اصالً استثنائی بود .تمدنهاي چين و هند و تمدن باستانی مصر ،اینها
تمدنهاي ایستایی بودند .و نقش آنها بازسازي و حفظ گذشته بود .ایرانیها چون با این تصور شروع
کردند که ما وظيفهداریم که جهان آینده را بسازیم ،یعنی پيروزي اهورامزدا را بر اهریمن ممکن
بکنيم ،در نتيجه هميشه ایرانیها به آینده توجه داشتند .و این موضوع که ما مردمی بودیم که مدارا و
رواداري داشتيم ،احترام سنتها و دینها دیگر را نگه میداشتيم ،احترام انسان را نگه میداشتيم ،مثالً
داریوش ممنوع میکرد قربانی کردن انسان را در کارتاژ دورافتاده ،که جزو امپراتوري ایران بود بدون
اینکه یک سود سياسی برایش داشته باشد ،اینها خب خيلی توجه همه را جلب کرده .یا رفتاري که ما

512

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

با زنها میکردیم و آنها را برابر میدانستيم ،تا پادشاهی و فرماندهی نيروي دریایی هم میرساندیم،
اینها بسيار توجه همه جلب کرد .ولی یک نکته را ما فراموش کردیم و آن این است که این نگرش
دیناميک به زمان و به نقش انسان براي آینده و اینکه وظيفه امروز و آینده و حفظ و بازسازي گذشته،
این فرایافت انقالبی است حقيقتاً .چيزي است که بهشدت ما باید به آن برگردیم .این کنارهجویی و
بیطرفی اخالقی ،اطاعت از کاهنان ،یا آئينهاي ایستا ،این نبود در آغاز و طلوع تمدن و فرهنگ
ایرانی .باید به اینها برگشت .اینکه ما خودمان باید ميان نيک و بد انتخاب کنيم ،مجبور نيستيم و
مشيتی ما را موظف نکرده ،ما گناهکار آفریده نشدهایم ما معصيتکار آفریده نشدهایم ،خدا تشخيص
نداده که ما گمراه بمانيم و یا هدایت بشویم .اینها بسيار مهم است .اگر ایرانی امروزي به این
ارزشها برگردد بيشتر به دست خواهد آورد تا اینکه دائماً در فکر عزاداري و سينهزنی باشد و نگاهش
به گذشته باشد .حاال این عزاداري و سينهزنی براي امام حسين است یا براي آریامهر است ،یا براي
مصدق است ،چه براي جزنی است ...باید از این فضاي عزاداري و زنده کردن و زنده نگهداشتن
گذشته صرفنظر کنيم .این نگرش دوگانه ایرانی ،نيکی در برابر بدي و نبرد هميشگی آنها ،در واقع
پيام رستگاري و به کمال خود رسيدن و بهاصطالح سير فرازنده بهسوي پایان خجستهاي از زمان ،و
تغيير مشيت را در نظر داشتن ،یک همچين مفاهيمی است که ما داشتيم و با این مفاهيم اصالً 2500
سال پيش وارد تاریخ جهان شدیم .من نمیگویم که ما باید زرتشتی بشویم چون زرتشتيان خودشان
تجربه تلخ خودشان را با خرافات پيدا کردند در دوران ساسانی و بعد از ساسانيان بهویژه ،غرق خرافات
شد ولی مسئوليت انسان نهتنها در برابر خودش بلکه در برابر جهان هستی ،آن خوشبينی وجودي،
 existantialایرانی که ما باالخره جهانی خواهيم ساخت که بدي در آن مغلوب شده است ،و نوجویی
و تالش براي ساختن آینده بهتر ،احترام گذاشتن به فرد انسانی و آبوخاک و جانور .همه این بود در
فرهنگ ما .همه اینها ما را در چالشهاي بزرگی که با آن روبرو هستيم امروز ،بکار خواهد آمد .این
روحيه رنسانسی که ما دنبالش هستيم ،به مقدار زیادي از آن عناصر در ایران هست .ما الزم نيست
براي رنسانس خودمان فقط به یونان مراجعه کنيم که باید بکنيم .ما به ایران کهن هم میتوانيم
مراجعه بکنيم و بازگردیم .خب ما دیدیم  2500سال پيش این روحيه چنان انفجار انرژي و نوآوري را
پدید آورد در جهان .به هر حال با اینکه به بازسازي هيچ گذشتهاي نباید فکر بکنيم ولی این یکی از
گرانبهاترین ميراثهاي کهن ما است که باید زنده نگهداریم و بازگردیم به آن براي ساختن آینده
ایران.
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون خيلی سپاسگزاري میکنم از شما.
همایون ـ درود بر شما تا آینده
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 6مه 2007
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کتاب من و روزگارم
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون ،شب شما خوش و خوشآمدید.
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،این کتابی که به نام «من و روزگارم» از شما به چاپ
رسيده ،براي من خيلی جذاب بود چون در جریان بسياري از رویدادهایی که در این
کتاب از زبان شما در یک مصاحبه بلند مطرحشده ،بودم .بفرمایيد که از دید شما ،این
کتاب چگونه اثري است .آیا توانستهاید همه آنچه را که در زندگیتان گذشته در این
کتاب بياورید؟
همایون ـ نه ،قصدم این نبود براي اینکه تمام آنچه که در زندگی یک فرد میگذرد ،در هر زندگیاي،
حتی در زندگیهاي بیحادثه ،از حد یک کتاب و دو کتاب بيرون است .قصد من این بود که آن
اندرکنش ،آن  interactionیک طبيعت ناآرام و درگير را ،و یک آدم عمومی را از آغاز زندگیاش با
جامعهاي که افتاده بود در گردباد یک تاریخ استثنائی ،این را بررسی بکنم و تأثيرات متقابل اندرکنش ـ
اندرکنش را در ایران تعامُل میگویند ولی تعامُل برخورد از هر دو طرف است ـ این اندرکنش برخورد
مؤثر و سازنده دو طرف است و دیالکتيک زندگی را بيان میکند .چون انسان فقط آن چيزي نيست که
خودش هست ،بلکه آن چيزي است که از تأثيرات بيرون به او منتقل میشود ضمناً یک آدمهایی هم
این فرصت را پيدا میکنند که یک تأثيراتی بر جهان بيرون بگذارند .این است که اندرکنش واژه بسيار
بهتري است .من خواستم این درگيري ـ من سال پيش  80سالم شد ـ مداوم که  70ـ  60سال
زندگی مرا پوشاند ،این را بيان بکنم و در نتيجه به نقطههاي خيلی مشخص و برجسته زندگیام و
زندگی ملی ما در این دوران طوالنی اشاره کردم و آن تأثيرات متقابل را بر رسيدم .یک کاري است
اصوالً تحليلی و چندان روایی نيست .یعنی به بسيار جزئيات ،حتی مسائل یکخرده مهمتر کمتر
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پرداختهام تا به آنچه که میشد از این رویدادها ،از آن برخوردها ،از آن درگيريها درآورد .از این بابت
البته از کتاب راضی هستم ولی یک اشکال عمده پيدا شد در این کتاب که بعداً متوجه شدم و آن
اینکه حافظهام یکجاهایی یاري نکرده است و اشتباهاتی کردهام و بعضی نامها را که باید به یاد
میآوردم و ذکر میکردم ،به یاد نياوردم و اسباب شرمندگیام شده است .ولی با توجه به اینکه من
تقریباً  30سال پيش تصميم گرفتم که گذشته خودم را به مقدار زیادي فراموش بکنم ،این کامالً
طبيعی بود و این عذري است که به همهکسانی که این فراموشیهاي مرا یادآوري کردهاند توضيح
دادم و فکر میکنم چاره دیگري برایم نبوده است.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،من چون این کتاب را خواندم ،همچنين پيش از آن
کتاب وزیر خاکستري اثر فکر میکنم وزارت اطالعات جمهوري اسالمی عليه شما را،
در کتاب من و روزگارم ،یکی از جاذبهها خاطرات نوجوانی و جوانی شما است که در
آن درجشده که بهخوبی نشانگر یک طبع ناآرام است که دلسوزي عميقی نسبت به
اوضاع ایران پس از شهریور دارد .طبع ناآرامی که طرحهاي بزرگی براي آینده ایران
اندیشه میکند .این خاطرات را در اول در کتاب وزیر خاکستري خواندم .جمهوري
اسالمی این خاطرات را از کجا پيداکرده بود؟
همایون ـ اینها را من در یک قفسهاي در کتابخانهام گذاشته بودم همراه عکسها و پارهاي نوشتهها.
چون متأسفانه در آن دوران در ایران فعاليت مطبوعاتی داشتم کمتر نوشتههایم را گردآوري کردم.
آنچه که از دستبرد روزگار محفوظ مانده بود در یکجایی گذاشته بودم و پس از اینکه از زندان
گریختم ،در شامگاه  22بهمن ،یکشب را در خانه سپري کردم ـ در واقع چند ساعت ـ بعد از آن خانه
هم رفتم ،و صبح برگشتم گذرنامه و شناسنامهام را برداشتم و دیگر به آن خانه هرگز برنگشتم .اینها
مانده بود در خانه ما بعد که آمدند و خانه را مصادره کردند و غارت کردند ،این نوشتهها افتاد به دست
وزارت اطالعات و امنيت رژیم ،و بعداً شنيدم که دستگاههاي امنيتی رژیم و تبليغاتی رژیم ،مأموریت
دادهاند به کسی و ایشان هم  4سال وقت گذاشته است که هر اطالعاتی بر ضد من هست گردآوري
بشود ،اینها را گردآوردهاند و یک کتاب  400صفحهاي منتشر کردند .آن خاطرات هم در آن بود و
خود من هم قسمت عمده آن خاطرات را اصالً فراموش کرده بودم .از  16ـ  17سالگیام شروعشده
بود .همانطور که میفرمایيد خود من هم حقيقتاً حيرت کردم که در آن سنين چه درگيريهایی با
خودم و با پيرامونام داشتم و این اثرش تا کنون مانده است در من .انسان نمیتواند بهکلی بگریزد از
گذشته خودش .گر چه خب تمام تالش من باید انصاف بدهم که از همان سالها ،از همان حدود 26
ـ  25سالگی در این صرف شد که از آن عوالم یادداشتها بيرون بيایم به مقدار زیاد هم گمان میکنم
بيرون آمدهام ،ولی آثارش مانده است .آن بیآرامی ،آن سرکشی ،آنچه که من در همين کتاب شما به
آن اشاره کردید ،گرایشم به اینکه ،چنانکه مسيح گفت از در تنگ بدر آیم ،یعنی کارها را بهدشواري
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بپسندم و از پيش ببرم و کار آسان را دوست نداشته باشم ،اینها همه آنجا هست .ما با سنين بسيار
باال که حاال من هستم ،آثار خيلی برجسته و مشخصی از دوران نوجوانی و جوانیمان با خودمان حمل
میکنيم.
 حسين مهري ـ خيلی ممنونم از توضيحی که فرمودید آقاي همایون .بپردازیم به
موضوعهاي پيرامون رویدادهاي ایران .درباره انتخابات ریاست جمهوري با توجه به
آگاهیهاي شما ،مردم چه اندازه این انتخابات را به نظر شما جدي میگيرند .آیا این
انتخابات با دید شما ،با در نظر گرفتن آگاهیهایی که شما دارید ،دقيقاً چه فضایی را
در ایران پدید آورده؟ یکی از نویسندگان گفته است که روحاهلل حسينيان ،رئيس مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،درباره قتلهاي زنجيرهاي گفته بود قضيه قتلها مثل اینکه
گریبان ما را گرفته .هر چه میخواهيم فرار کنيم ،راه فراري وجود ندارد و معرکه
انتخابات اسالمی اکنون زمان و موقعيت مناسبی شده براي نمایش و کشف ذات و
درونمایه بیرحمی و شقاوت این رژیم.
همایون ـ خيلی بيش از این .این انتخابات بهانهاي شده است براي دو امر :یکی محور قرار دادن
خواستها و مطالبات .این انتخابات مطالبات را پيش کشيده است .گروههاي مختلف اجتماعی شروع
کردهاند خواستهاي خودشان را عنوان میکنند و از حکومت و کاندیداها و از نظام حاکم میخواهند
که این خواستها را برآورده بکنند .که این نخستين بار است که در جمهوري اسالمی اتفاق میافتد.
در انتخابات گذشته هيچوقت خواستهاي مشخصی عنوان نشده و پيش کشيده نشده است .یک
حرفهاي کلی زدهشده مانند ما قانون را رعایت میکنيم یا پول نفت را به سفرهها میآوریم در این
حدودها بوده است .حاال میبينيم که خواستهاي خيلی مشخص و مشروعی مثالً گفتمان مطالبه
محور در واقع این یک برنامه سياسی یک حزب است .در همه زمينههاي سياست و حکومت را در
برمیگيرد.
 حسين مهري ـ این یک مانيفست است که از سوي برخی از روشنفکران در ایران
منتشرشده؟
همایون ـ بله .چند صد نفر این را امضا کردهاند همه از سرآمدان و فعالين سياسی و فرهنگی و بله
یک همچين مانيفستی است .و خيلیها هم به آن پيوستهاند و پشتيبانی کردهاند به گونههاي مختلف
ولی به این محدود نمانده است .امروز شنيدم که اتحادیه ناشران در ایران به کاندیداهاي ریاست
جمهوري رسماً نامه نوشتهاند و گفتهاند که نظرتان را باید درباره سانسور کتاب ،شيوه بررسی کتابها،
اعالم بکنيد .شما میخواهيد چکار بکنيد با این مشکل؟
 حسين مهري ـ پس بعضیها جدي گرفتهاند انتخابات را.
همایون ـ بله ،یعنی این انتخـابات به دليلی که اآلن عرض میکنم فرصـت بسيار خوبی داده است به
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همه فعاالن سياسی در ایران ـ نه همه مردم ـ که حکومت را بدهکار بکنند .شما دارید این حقوق
مسلم این گروههاي اجتماعی ،حاال کل ملت را زیر پا میگذارید و ما اینها را میخواهيم از شما .این
اولين بار است .دومين اتفاقی که افتاده است و فرصتی را داده است این است که این گفتمان مطالبه
محور بهکلی رنگ و روي ليبرال دمکراسی دارد .یعنی از تمام عوالم مذهبی و ملی ـ مذهبی دور
است و این باز اولين باري است که اتفاق افتاده است .پس مالحظه میکنيد که بخش فعالتر جامعه
انتخابات را نه بهعنوان اینک حاال بتواند کاندیداي موردنظرش را از صندوق دربياورد .این امري است
که در یک نظام دمکراتيک فقط میتواند روي بدهد و ایران چنين نظامی ندارد .اما از این جهت که
میخواهد از فرصت استفاده بکند و ميدان عمل خودش را گشاده بکند ،جدي گرفته است .آن عاملی
که سبب شده که این اتفاق بيافتد ،این است که در این انتخابات کاندیداهاي جدي بهاصطالح ،متعدد
شدهاند .یعنی دو نفر نيستند .چهار نفر دستکم کاندیدایی که هر کدامیک بستگیهایی دارند به یک
پایگاهی بهاصطالح ،اجتماعی یا بند بست و ...اینها وارد ميدان شدهاند و دارند سخت رقابت میکنند.
منتها چون درجه نزدیکی اینها به مراجع اصلی قدرت که ولیفقيه باشد و سپاه پاسداران باشد و...
یک اندازه نيست .و آنهایی که براي نخستينبار است عامل مردم را بهعنوان یک وزنه متقابلی در
برابر مراجع اصلی قدرت دارند به ميان میآورند .یک مالحظه دیگري هم هست و آن این است که
چون این انتخابات مسلم است تقلب بیاندازهاي در آن رخ خواهد داد ،من شنيدم یکقلم  5ميليون
شناسنامه در پاکستان چاپ کردهاند آوردهاند به ایران که اینها را البد به بسيجیهاي ایثارگر از طرف
بقيه مردم ایران به نمایندگیشان رأي خواهند داد .حتی به نمایندگی از طرف مردگان .چون این
اتفاقات پيشبينی میشود و تقریباً مسلم است که اتفاق خواهد افتاد با این وزیر کشور .این وزیر کشور
جدید از آن وزیر کشور قبلی هم موجود عجيبتري است .اصالً چهرهاش سراسر چهره مجرم است .و
یک گرگی است و کامالً حالت گرگی دارد .و مثل گرگ هم با اموال عمومی رفتار کرده است .با این
تيپها خب معلوم است همه کار خواهند کرد براي اینکه ببرند انتخابات را .براي اینکه کار را بر این
گروه مشکل بکنند کاندیداهاي دیگر ،میخواهند مردم را تشویق به شرکت در انتخابات بکنند که آن
تقلبات کمرنگتر و کماهميتتر بشود .مشکلتر بشود .یعنی اگر  5ميليون رأي قالبی به صندوقها
ریخته بشود اینطرف مثالً  10ميليون 15 ،ميليون رأي دیگر بياید که اثر آن از بين برود .خالصه همه
این محاسبات در کار است و مسلماً عده خيلی زیادي این انتخابات را جدي گرفتهاند هم بهعنوان
فرصتی براي طرح مسائل ،بهاصطالح یکی از دوستان جمهوريخواه من محاصره مدنی این حکومت،
که بهدرستی این دوستان جمهوريخواه این نام را گذاشتهاند ،و از طرفی سنگينتر کردن وزنه مردم .و
آن پيش کشيدن گفتمان دمکراسی ليبرال که به نظرم در این انتخابات پيروزي آن گفتمان قطعی شد
و دیگر ما در ایران میتوانيم از بحث غالب (گفتمان یعنی بحث غالب سياسی و فلسفی) میتوانيم از
پيروزي نهایی گفتمان دمکراسی ليبرال یاد بکنيم.
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 حسن مهري ـ آقاي همایون اینکه فرمودید در فضاي انتخاباتی بهانهها و یا دالیلی
وجود دارد که به هر حال زمينهاي پدید میآورد که برخی از کسان ،برخی از کاندیداها
و نمایندگانشان ،برخی از مردم ،خواستهاي خودشان را مطرح کنند ،یک مقالهاي
میخواندم زیر عنوان «ميرحسين کشتار سال  67را جواب بده» .این عنوان مقالهاي
است که در واقع پيرامون سخنرانی آقاي ميرحسين موسوي است در مسجد دانشگاه
مازندران در بابلسر .که نماینده دانشجویان برمیخيزد و سئواالتی مطرح میکند راجع
به کشتار زندانيان سياسی در سال  67در دوران نخستوزیري او .و ميرحسين موسوي
به هيچیک از پرسشهاي این دانشجو و دانشجویان دیگر پاسخ نمیدهد .و در مقاله
آمده است که (مقاله در سایت اخبار روز چاپشده) صراحت ميرحسين موسوي تنها در
آنجا بود که اعالم کرد :من با صراحت میگویم با اصالح قانون اساسی مخالفم .ولی از
طرف دیگر ،آقاي کروبی گفته است که باید این قانون اساسی را اصالح کرد.
همایون ـ خب همين .چگونه ممکن است چنين انتخاباتی را ما مثالً با انتخابات سوریه مقایسه کنيم.
یا با انتخابات جمهوري باکو مقایسه بکنيم .یا حتی انتخابات مصر .این انتخابات نشانه ترک خوردن
این دستگاهی است که اسم آن جمهوري اسالمی است .و هزار جور رخنه و سوراخ درش پيداشده
است و هر کس به صورتی دارد استفاده میکند و این شکافها و این ترکها را عميقتر میکند و این
بسيار تحول خوبی است .نباید ما آنطور سياهوسفيد و خيلی ساده حکم صادر کنيم که این انتخابات
هيچ است .مسخره است .بله مسخره است ،آخرش مسخره خواهد بود .ولی تا به آن آخر برسد هزار
بال دارد سر این رژیم میآورد .همين طرح موضوع کشتار سال  67شوخی نيست .خب ،بود البته اینور
و آنور اشارههایی میشد و در خارج از ایران هم خب بيشتر صحبت میشد .در داخل ایران بسيار کم
متعرض این موضوع میشدند .از شگفتهاي روزگار ،در سال  67اصالً کسی صحبتاش را هم نکرد.
اصالً بهقدري جامعه خشونت زده بود و در خون غرقشده بود و عادت کرده بود به مرگ و کشتار و
اعدام و ...که اصالً همه گذشتند و هرسال این زخم عميقتر میشد .این موضوعی که بيش از  20ـ
 25سال در واقع همينطور مسکوت مانده بود در این انتخابات اینجور عنوان میشود .و فکر نکنيد
که آن دانشجویان بيشتر روي رنجی که از آن کشتار شد میبرند این موضوع را مطرح میکنند .این را
بهعنوان یک چماق بر سر این حکومت میکوبند که بسيار خوب است .حاال به هر ترتيب و هر
احساسی این کار را کرده باشند خوب است .ولی کامالً معلوم است که فرصتی پيداکردهاند و بهانهاي و
این را دارند به رخ میکشند میزنند توي سر نهتنها موسوي ،بلکه توي سر حکومت و اینها را وادار
کردهاند که هيچی نگویند و همينطور بيشتر آبرویشان برود و ناراحتتر بشوند .به همين دليل است
که به دوستانی که همينطور خيلی راحت حکم صادر میکنند ،توصيه میکنم که مواظب این تابشها
و نوانسهاي سياست ایران باشند و این را دستکم نگيرند ،نادیده نگيرند ،اینها را دلسرد نکنند،
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گرچه بعيد است که اینها دلسرد بشوند با این حرفها ،و تشویق بکنند .من نمیدانم حقيقتاً این
دوستان چگونه میخواهند این رژیم برود و سرنگون بشود .مثالً با کمک دولت اتریش میشود این
رژیم را برداشت؟ یا مثالً جامعه اروپایی بياید بگوید که آقا شما باید بروید و اینها هم بگویند چشم
میرویم؟ با همين ترتيبات میشود اینها را سست کرد .و باید استقبال کرد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،دیدم یک مقالهاي نوشتهاید زیر عنوان «آرزوي ویرانی
بيشتر؟» منظورتان چه بوده از این مقاله؟
همایون ـ این مقاله را من با یک سلسله از آمارهایی که از یک نوشته دوستم آقاي دکتر ميالنی
گرفته بودم ،من آن مقاله را خواندم خيلی مقاله خوبی بود ،ولی این تکهاش به درد کار من میخورد
این را نقل کردم .تصویر کوتاهی است ولی بسيار گویا از وضع بسيار وخيم اقتصادي ایران که مرا به
یاد سالهاي  55ـ  56انداخت که یکباره با افزایش درآمد نفت روبرو شدیم به مقداري که از ظرفيت
هزینه کردن دستگاه حکومتی ایران بيرون بود و خيلی بهجاهاي بد کشيد .حاال اینجا من نمیدانم در
طول یک سال آینده چه بالیی سر جمهوري اسالمی خواهد آمد ولی ،بهسادگی این وضع قابل
گذراندن نيست.
به هرحال ،وقتی این ارقام را آوردیم ،به این نتيجه رسيدیم که بحران سختی در پيش است و این
بحران سخت حاال مصادف شده است با  1ـ با انتخابات 2 ،ـ با این تيکتيک ساعت اتمی که دارد به
آن مرحله نزدیک میشود که جمهوري اسالمی دست پيدا بکند به بمب اتمی .و آمریکاییها و
اسرائيلیها هم سخت دنبال جلوگيري از جمهوري اسالمی هستند و مراحل خيلی حساس مذاکرات
ایران و آمریکا هم در پيش است .مجموع اینها این پرسش را پيش میآورد که با توجه به این اوضاع
خراب و با توجه به انتخابات ،کدام کاندیدا به حال رژیم زیانآورتر است .و اصوالً ما باید چه بخواهيم
در ایران .آیا باید آن استدالل کالسيک انقالبيان چپ را دنبال بکنيم که وضع هر چه بدتر به نفع
انقالب خواهد بود یا اینکه تردید بکنيم در این استدالل و بگویيم که نباید وضع ایران از این بيشتر
خراب بشود با توجه به حساسيت اوضاع ایران؟
وقتی این پرسش پيش میآید که کدام کاندیدا بهمنظور ما بيشتر خدمت خواهد کرد ،یعنی بيشتر به
زیان جمهوري اسالمی خواهد بود ،دو استراتژي مبارزه پيش میآید .حاال این استراتژيها را زیاد
توضيح ندادم شاید در یک مقاله دیگر .ولی منظور این است که دو استراتژي در چنين شرایطی پيش
میآید .یک استراتژي این است که اگر اوضاع جمهوري اسالمی همينطور رو به بدي برود و بدتر
بشود که خب بهترین شخص هم براي اینکه این وضع پيش بياید ،همين احمدينژاد است .ما لحظه
ریختن مردم به خيابانها و سرنگون کردن این رژیم را نزدیکتر خواهيم کرد و یک استراتژي دیگر
این است که بههيچوجه صالح نيست که ایران همهچيزش ناگهان به هم بریزد با توجه به گرگان
گرسنهاي که از درون و بيرون ایران دندانتيز کردهاند و آنچه هم که اآلن از دستبرد جمهوري
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اسالمی در امان مانده است در چنان آشفتگی ناگهانی از ميان خواهد رفت .بیصبران در بيرون ایران
ـ در درون ایران خيلی کماند تعداد این اشخاص ـ ولی در بيرون ایران هستند و زیاد هم هستند .خب
بيرون راحت میشود از این صحبتها کرد اینها بله معتقدند که باید وضع ایران خيلی بدتر بشود تا
مردم در یک حرکتی به این بدبختی پایان بدهند و هر چه هم قربانی بدهند کمتر از صدماتی است که
هر روز به آنها و به کشور وارد میشود و مجموعاش در طول زمان خيلی زیاد خواهد بود .اینطرف
میگوید که اصالً معلوم نيست که اگر اوضاع خراب بشود مردم به خيابان بریزند و رژیم سرنگون
بشود .این اتفاق خيلی کم افتاده است در دنيا .برعکس ،وقتی اوضاع خراب بشود سرکوبی بيشتر
میشود مخصوصاً کشوري که نفت و پول دارد و از عهده حفظ خودش در یک زمينههایی برمیآید.
برعکس ،ما باید نگران آینده ایران باشيم و دو مالحظه :یکی اینکه نمیتوانيم ما خواستار بد شدن
وضع مردم باشيم .مثالً دلمان بخواهد که مردم بهجاي دو وعده غذا که حاال میخورند یک وعده
بخورند .من فکر نمیکنم کسی به خودش چنين اجازهاي بدهد که خواستار چنين وضعی بشود .و دو،
وضع ایران بهاندازهاي شکننده و بهاندازهاي ازهمگسيخته شده در طول این سی سال ،که معلوم نيست
تاب یک انقالب دیگر را بياورد .این دو تا استراتژي در مقابل هم قرارگرفته است .منظورم از این
پرسش «در آرزوي ویرانی بيشتر؟» این بود .که آیا ما باید بيشتر آرزوي ویرانی ایران را بکنيم براي
اینکه این رژیم تغيير بکند یا نه ،با تکيه بر نيروهاي مدنی جامعه ایرانی ،بر آن نيروهاي روشنفکري،
بر جنبشهاي دانشجویی و کارگري و فمينيستی ،اسباب تغيير رژیم را فراهم بياوریم .که در عين حال
که آن رژیم را برمیدارند یک ساختار محکم و امروزي و سودمند به حال و آینده ایران را پایهگذاري
میکنند .کدام بهتر است؟ این دومی در شرایط چنان انقالبی هرگز پيش نخواهد آمد .آن انقالبی را
که دوست دارند که مردم از فشار زندگی به خيابان بریزند و تيراندازي و فشار و کشتار و ...که این
رژیم سرنگون بشود ،از آنچنان دمکراسی ليبرالی درنخواهد آمد .براي اینکه نيروهاي جامعه مدنی در
آن کمترین سهم را خواهند داشت و برعکس اختيار دست بیرحمترین و خونآشامترین و
فرصتطلبترین آدمها خواهد افتاد .چنانکه هميشه در چنين ماجراهایی میافتد .از انقالب فرانسه تا
انقالب اسالمی ایران.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،یک شنونده ما به من گفتند که یک پرسشی از شما
بکنم .چون من دیشب اعالم کردم که با شما امشب گفتوگو خواهم داشت .ایشان
میگفتند که شاهزاده رضا پهلوي در مصاحبه اخيرشان با رادیو صداي ایران و
تلویزیون پارس گفتند که اگر من در ایران بودم به دليل نبود فضاي آزاد در انتخابات
شرکت نمیکردم .ولی براي دیگران هم تکليف معين نمیکنم .هر کس بنا بر موقعيت
خودش و روحيات خودش میتواند تصميم بگيرد .این شنونده ما با توجه به سخنان
شاهزاده میگفتند با آقاي همایون این پرسش را مطرح بکنيد که خب اگر مردم را
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تهييج نکنيم که این انتخابات را تحریم کنند و هر کس بنا به موقعيت و ذوق و
وضعيت خودش رأي بدهد یا ندهد ،به هر حال این به سود رژیم تمام میشود ولی
دستکم اگر ما اعالم تحریم بکنيم رژیم در موقعيت تنگنایی قرار میگيرد .نظر شما
چيست؟

همایون ـ من اوالً مطمئن نيستم که اعالم ما در بيرون تأثير چندانی ببخشد .مردم اکثریت بسيار
بزرگشان اصالً نخواهند شنيد که ما چه گفتهایم و توصيه کردیم .آنهایی هم که میشنوند ما را در
بيرون خيلی جدي نمیگيرند .اینها دلشان خوش است و راحت اینجا زندگیهایشان را میکنند و ما
اینجا گرفتار هستيم و ما باید جواب فرزندمان را بدهيم که از ما کفش میخواهد و کتاب درسی
میخواهد و دفتر مشق میخواهد اینها خيالشان راحت است و زندگیشان تأمين است یکچيزهایی
میگویند .این را باید در نظر گرفت .بين ایرانيان بيرون و درون فاصله فوقالعاده زیادي پيداشده است
در این سی سال .یکی از کارهاي ما باید این باشد که این فاصله را از بين ببریم .و فاصله را از ميان
بردن به معنی نزدیک شدن ما به آنها است نه آنها به ما .براي اینکه آنها نمیتوانند به ما نزدیک
بشوند .ما باید اگر نه در سطح زندگی و مشکالت ،در احساس دستکم به آنها نزدیک بشویم ،خودمان
را بتوانيم جاي آنها بگذاریم ،مسائل آنها را حس کنيم .واال مثل این سی سال همان حرفها را
میزنيم که خودمان دلمان خوش باشد و پرونده ما پيش همدیگر درست باشد .این درست نيست .این
اصالً مایه آسایش خيال ما هم نباید باشد براي اینکه تأثير ندارد .ما باید خيالمان بسيار مشوش باشد.
در نتيجه معتقدم این اعالمها از طرف ما بُرد بسيار محدودي دارد .خيلی هم اساس این حرف درست
است که مردم خودشان تشخيص میدهند که چکار میکنند .کاري که ما میکنيم این است که
مسائل را براي مردم روشن میکنيم .شاید بهتر از پارهاي از مردم در خود ایران براي اینکه باز آنها
سخت درگير مشکالت روزانه هستند در حالی که ما میتوانيم یک تصویر کلیتري را ببينيم و آن را
براي مردم تشریح بکنيم .آنوقت مردم آگاهتر میتوانند اقدام بکنند .من اصالً موضوع بحث را عوض
کردهام .براي من مسئله این نيست که مردم رأي بدهند یا ندهند .دستکم در این مراحل این مطرح
نيست .در این مرحله از نظر من آنچه که اهميت دارد این است که این خواستها مطرح بشود،
انتخابات تبدیل بشود به مطالبات مردم از گروههاي مختلف اجتماعی .از دستگاه حکومتی آن محاصره
مدنی پيش برده بشود و ایجاد هر چه بيشتر شکاف در رژیم .براي اینکه مداخله مردم و افکار عمومی
در این انتخابات اثر دارد .کاندیداهایی را متوجه مردم میکند ،شکاف ميان آن کاندیداها با کاندیدهاي
دیگر را زیاد میکند بعد آنوقت برآورده نشدن این خواستها از سوي حکومت بیاثر نمیماند ،بازتاب
خواهد داشت ،پیآمد خواهد داشت ،اینها موردنظر من است .حاال نفس رأي دادن یا ندادن ،این اصالً
مسئله من و شما در بيرون حقيقتاً نيست .ما نه میتوانيم رأي بدهيم ،نه میخواهيم رأي بدهيم ،نه
اصالً قبول داریم این سيستم انتخاباتی را ،این است که ما اصالً وارد این بحثها عمالً نيستيم .آنچه
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ما واردش هستيم ،آنطور که خدمتتان گفتم این است که ما در این زمينهها به مردم کمک بکنيم.
خيلی هم مؤثرتر خواهد بود تا اینکه به آنها بگویيم بروید رأي بدهيد یا ندهيد .میبينم در بيرون که
میگویند آقا ما باید کاندیداي مستقل معرفی کنيم .شما چکارهاید اصالً که میخواهيد کاندیدا معرفی
بکنيد؟! در  16هزار کيلومتري ایران که نمیشود این کارها را کرد .معنی ندارد .یا اینکه باید تحریم
کرد و ...این حرفهایی است که براي دلخوشی خودمان میزنيم .نه ،تصویر را بهنظر من باید از یک
نظرگاه دیگري نگریست .از نظرگاه بهرهبرداري از فرصت انتخاباتی .که یگانه است در ميان تمام این
رژیمهاي دیکتاتوري جهان که جمهوري اسالمی هم جزو آنها است ،این وضع انتخابات ایران بهکلی
یگانه است .ما اصالً همهچيزمان یگانه است نه اینکه بهترین هستيم در دنيا .ما هميشه ویژگیهایی
در رویدادها و روندها و تحوالتی میکنيم که همهجاي دنيا تجربه میکنند به ایران که میرسد بهکلی
یکچيز دیگري میشود .خب همين انتخابات فرمایشیِ بستۀ فاسدِ پر از تقلب یک چنين چيز متفاوتی
از آب درمیآید.
 حسين مهري ـ آقاي همایون میخواستم در ارتباط با مذاکرات آتی جمهوري اسالمی
و ایاالتمتحده آمریکا بخصوص در ارتباط با پرونده هستهاي با جنابعالی صحبت
بکنيم .اول میخواستم بفرمایيد که وضع در شرایط کنونی با زمان بوش چه فرقی
میکند .یعنی در حقيقت مشخصه اصلی این دوران ،یعنی برداشت ما از آقاي اوباما ،از
کاراکتراش و از روحيهاش .این کاراکتر ،این روحيه ،این رئيسجمهوري با این قد و
قامت فکري چه فرقی میکند با بوش و چه کارها میتواند بکند در ارتباط با این
پرونده؟
همایون ـ هيچ دو نفري متفاوتتر از این دو نفر ،اوباما و بوش ،در این سالهاي اخير من ندیدم ،در
یک کشور در مقابل یکدیگر .به قول انگليسیها یک تغيير اقيانوسی رويداده .بوش یک آدمی بود ـ
البته آدم باهوشی است در این شک نيست ـ ولی آدم خيلی خيلی محدودي است و آدمی است که
تجربه زندگیاش رهانيدن خودش است از الکليسم ،از هرزگی ،هر چند اینها کارهاي مهمی است،
ولی اینجوري خالصه یک آدمی بوده که جوانیاش را به هدر داده ،هر جا رفته شکستخورده،
کسبوکارش شکستخورده ،ابتکاراتش به هيچ جایی نرسيده ،بهزور خانواده ولی با کمک مربيان قابل
مالحظهاي که دارد خودش را رسانده باال تا ریاست جمهوري و دو بار هم انتخابشده .اوباما آدمی
است از روز اول زندگیاش با نقشه جلو رفته .سالهاي زندگیاش شاید مثالً اول نوجوانیاش این مرد
میخواسته در زندگی به باالترین برسد و مادرش هم و مادربزرگ و پدر بزرگاش هم همين کمک را
به او کردند در همان راه راندنش ،ساعت چهار بعد از نصف شب این بچه را بيدار کردند درس خوانده،
به بهترین دانشگاهها رفته ،حاال با آن سابقه بسيار پایين ،یعنی با آن زمينه بسيار پایين خانوادگی،
بیپول و بیهيچ امکانات ،هدفمند و با نقشه و منظم آمده جلو.
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 حسين مهري ـ پيشينه او را شما دنبال کردید؟
همایون ـ من از روزي که او و هيالري کلينتون در مقابل هم قرار گرفتند و بقيه رفتند کنار ،روز بروز
جریان انتخابات آمریکا را دنبال کردهام .دو کتابی هم که اوباما نوشته است آنها را هم گرفتم و خب
با یک سرعتی همه را خواندم ،البته وقت زیاد نداشتم ولی نکتههاي اساسیاش را گرفتم .و دیدم این
آدم چگونه شکلگرفته در زندگی .این آدم حداکثر ارتباط را با پيراموناش هميشه برقرار کرده و از این
ارتباط هر چه که تجربه در زندگی الزم داشته گرفته .اینجوري بگویم ،فلسفه زندگی این آدم نتيجه
ارتباطهاي روزانهاش است با افراد مختلف .این اصالً یگانه است .این بینظير است .براي من که خب
محصول فرهنگ ایران هستم و ما تجربهمان را ،و ما آن بينشمان را از راه خواندن ،مراجعه به منابع
باال و واال ،متفکران و نویسندگان به دست میآوریم ،براي من بسيار شگفتآور بود که یک نفر
میتواند از صحبت با همسایه حاال در هر موقعيت اجتماعی به نتایجی برسد که این آدم رسيده و
کامالً طبيعی است که میتوانسته برسد .من شخصاً چنين تجربهاي ،چنين شيوه عملی هرگز نداشتهام
و وقتی اوباما را خواندم ،متأسف شدم که این براي من پيش نيامد .این تجربه خيلی غنی است.
اینگونه ساختن یک شخصيت بسيار بسيار آدم را پرمایه میکند که من بهکلی از آن بیخبر بودهام .و
بعد همينطور که این آدم را دنبال میکردم و آن کتابها البته تصویر یک آدم فوقالعاده برجستهاي را
به من داد اما آن به کنار ،در جریان عمل وقتی این آدم را دنبال کردم به یاد حرف هلمز ،یک سرباز
دیوان عالی آمریکا افتادم که درباره روزولت که همزمان بود با روزولت دوم ،کالم بسيار معروفی دارد.
میگوید که روزولت انتلکت درجه دو تمپرامنت درجه یکی دارد.
 حسين مهري ـ فارسی چه میشود آقاي همایون؟
همایون ـ انتلکت هوش پرورشیافته است یعنی هوش باال که پرورش پيداکرده با خواندن ،با تجربه،
با گرفتن و ورزیدن .تمپرامنت را ما در فارسی خلقوخو میتوانيم ترجمه کنيم ،منش میتوانيم ترجمه
کنيم ،یعنی آنچه که واکنشهاي انسان را تعيين میکند .چون ما خِرَدمان و سوادمان ،واکنشهاي ما
را تعيين نمیکند .این را هيوم به ما آموخت در قرن هجدهم .دانش و سواد و هوش و خِرَد ،اینها
کمک میکنند به اینکه خواستهاي ما که ریشه عاطفی اصوالً دارد و ریشهاش در آن تمپرامنت ما
است ،آنها را بهتر عمل بکنيم و بهتر به نتيجه برسانيم .اینها تعيينکننده نيستند ،تعيينکننده
خلقوخوي انسان است و آن منش انسان است .و این منش انسان نقش مهمتري دارد در زندگی تا
هوش تا سواد .یعنی این داستانها را شنيدیم و در زندگی بسياري از ما دیدیم آدمهاي نسبتاً کمسواد
یا حتی بیسواد از جاهاي خيلی پایينی شروع میکنند و بهجاهاي خيلی باالیی میتوانند در رشتههاي
خودشان برسند ،آن منش و خلق و خو بيشتر به آنها کمک کرده است .حاال این آدم تمپرامنت طراز
اول و درجه یکی هم دارد .و در این من یک تواناییهایی دیدم که باز رشکانگيز است بهاصطالح.
این آدم بهخوبی میتواند خودش را جاي دیگران بگذارد و حس بکند آنچه که آنها حس میکنند .از

سالهاي آخر؛ همآواییِ ارغنون با نغمههاي درون

523

این یککمی ازش برخوردارم و خوب در این آدم دیدم .و خيلی صفت بدرد خوري است .دوم اینکه
این مرد میتواند شخصی نکند امور را .امور غيرشخصی را ما ایرانیها سرتاسر شخصی میکنيم.
هيچچيز در ما غيرشخصی نيست .این تقریباً هيچچيز برایش شخصی نيست .و هر جا مسائل را از هم
جدا میکند .این باز براي من بسيار آموزنده بود و رفتم توي زندگی روزانهاش ،کارهاي روزانهاش،
رفتارش با مخالفاناش ،دیدم نه ،همين خودش است .این میتواند مسائل را شخصی نکند .و
خونسردي و تسلط بر اعصاب .این یک شطرنجباز است از این نظر .میدانيد که شطرنج از آن
بازيهایی است که تسلط محض بر اعصاب الزم دارد و به همين دليل شطرنجبازان بهندرت به سنين
باال میرسند در بازي .چون نمیتوانند آن درجه تسلط بر اعصاب را حفظ کنند .این خصوصيت را اوباما
دارد .حاال در این صدروزه ،این صدروزه معروف ،چون از ناپلئون به بعد این صد روز نهتنها وارد واژگان
علوم سياسی شده بلکه یک واقعيت عملی است .و خيلیها را با همان صد روز اولشان قضاوت
میکنند و تعيين میکند که بعد چه خواهند کرد در بقيه دورهشان .و در این صدروزه من درجهاي از
حسن انتخاب و توانایی ـ یکی دیگر از خصوصيات اوباما این است که میتواند یک :به قلب هر
مسئلهاي برود که ببيند ریشه مشکل کجاست دو :مسائلی که در ظاهر به هم ارتباط ندارد را
پيوندهایشان را پيدا بکند .این کار یک ذهن تحليلی است که این مرد دارد .من کمتر دوره صدروزهاي
دیدم که این درجه حُسن انتخاب ،پارهاي از بهترین نسلهاي آمریکا را دور خودش جمع کرده است.
چه در کابينهاش ،چه در کاخ سفيد ،چه در گروههاي مشورتی مختلفی که درست کرده است عموم
انتخابهایش بسيار بسيار خوب بوده است و با توجه به آن احاطهاي که بر مسائل دارد و توجهی که
به قلب مسئله دارد و ارتباط مسائل دارد آن مقدار فعاليتی که در این صد روز در این مرد دیدهام
بیسابقه است که تقریباً در همه مسائل اساسی پشتسر هم دارد کار میکند یا پاسخ پيدا میکند یا
درصدد پيدا کردن پاسخ است .حاال تا چه اندازه این مرد بتواند در کنگره موفق بشود و جایش را
بگيرند که مسلماً خواهند گرفت ،آنها به نظر من در درجه دوم است .اهميت اصلی در این است ما با
یک پدیده بهکلی متفاوت و با ابعاد پدیدهاي به قول انگليسیها ،روبرو هستيم در سياست آمریکا که
درست متناسب است باعظمت مشکالتی که این کشور دارد .هيچ رئيسجمهوري حقيقتاً اینقدر ،حتی
روزولت ،با اینهمه مشکالت در همه زمينهها ـ روزولت یکدهم مشکالت اوباما را نداشت ـ روبرو
بوده باشد در این مدت و در این سالها و تا اینجا به این خوبی عمل کرده باشد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،مردي با این صفات آیا میتواند سرانجام جمهوري
اسالمی را با آنشناختی که شما و دیگر همميهنان ،بخصوص از ذات و سرشت
جمهوري اسالمی دارند ،بتواند با این رژیم مذاکره کند و کنار بياید؟
همایون ـ نکته مهم این است که اوباما با همه این مشکالتی که با آن روبرو است و آمده حاال سر
کار ،در بهترین موقع جمهوري اسالمی آمده .و جمهوري اسالمی هم با بيشترین مشکالتی که در این
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چندساله میتوانستيم تصور کنيم روبرو است و اوباما هم این مشکالت را میداند و درصدد استفاده از
آنها است ولی براي اینکه بتواند از این مشکالت به زیان جمهوري اسالمی استفاده بکند باید با آنها
وارد مذاکره بشود و همه تالشاش را دارد میکند که پس از این انتخابات بهسرعت این مذاکرات را
پيش ببرد .جمهوري اسالمی میخواهد وقت بکُشد و به قول آن مذاکرهکننده اتمیشان فرش
مذاکرات اتمی را ميلیمتر به ميلیمتر ببافد که البته دیگر آمریکاییها استاد شدهاند و حتی اروپاییها
هم زیر بار این قضيه نخواهند رفت .من فکر میکنم که یک توافق محدود ،نه آنچه که آمریکاییها
میخواهند از جمهوري اسالمی بگيرند و جمهوري اسالمی میخواهد از آمریکاییها بگيرد ،نه
همهاش ،ولی یک توافق محدودي در آن زمينه حياتی بمب اتمی احتمالش هست که حاصل بشود.
 حسين مهري ـ خيلی ممنون آقاي همایون .در فرصت دیگري به جزئيات این امر
خواهش میکنم اشاره بفرمایيد .خيلی خيلی ازتان ممنونم و خسته نباشيد.
همایون ـ درود بر شما .نخير خيلی بحث خوبی داشتيم ،خستگی انسان با بحث خوب از بين میرود.
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 15مه 2009

مسئله رهبری در جنبش سبز
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون درود بر شما.
همایون ـ درود بر شما
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،بفرمایيد که چند مقاله اخير شما مرتبط است با روابطی
که با بعضی از مخاطبانتان در ایران دارید .یعنی مثلاینکه کسانی از درون ایران با شما
مکاتبه میکنند ،ایميل میفرستند و درباره نظرات شما پرسش میکنند یا اظهارنظر
میکنند .میشود در اینباره صحبت کنيد؟
همایون ـ بله اتفاق بسيار جالبی بود براي من .در این سیساله بعد از انقالب که بيرون از ایران هستم
کمتر با ایران ارتباط داشتم مخصوصاً براي اینکه دوستان در آنطرف به دردسر نيافتند و رويهم رفته
ارتباطم را با ایران و آنچه که میگذرد از راه خواندن بوده است و شنيدن مطالب از طریق رادیوها و
تلویزیونها .و خيلی اتفاق فرخندهاي بود که چندنفري از نسل تازه ایرانیها ـ البته غيرمستقيم ـ با من
یک تماسهایی برقرار کردند .آن غيرمستقيم ،دوستانی هستند که مطالبشان را میفرستند به دوستان
بيرون در آمریکا ،و یک ارتباط نزدیکتري گرچه غيرمستقيم برقرارشده است .این ارتباط اساساً با
تهران ،کسانی هستند از نسل دوم پس از انقالب .یعنی کسانی هستند که در سن دهههاي  30یا 40
بسر میبرند .و من تاکنون به این صورت تماسی با نسل انقالب در درون ایران نداشتم .و تفاوت
فکري که به قول انگليسیها اقيانوسی است .تغيير اقيانوسی که رويداده است در تفکر نسل امروز
ایران با پدران و مادرانشان در آن موقع که البته خود آن پدران و مادران هم باید به مقدار زیادي
نظراتشان عوضشده باشد ،ولی خب اینها بيشترند و حدود  70درصد جمعيت هستند و تغيير در
اینها خيلی چشمگيرتر و بارزتر است .متوجه این تغيير شدم که این تغييري نيست که صرفاً به نظرات
گوناگون در زمينههاي مختلف محدود بشود .تغييري است در جهانبينی .تغييري است ،بقول
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جامعهشناسان ،سرمشق نهایی و واال .به این معنی که در یک دورهاي ،یک عدهاي ،یک نسلی ،یا یک
زمانهاي ،نظام ارزشها ،آنچه که در گذشته پایههاي تفکر درباره جهان و طبيعت تشکيل میداده
است ،عوض میشود .مثالً فرض بفرمایيد که در قرون  15و  ،16پارادایم مرکزیت زمين بود و اشرف
مخلوقات بودن انسان میبينيم که ناگهان ـ حاال ناگهان از دههها سدهها پيش از آن شروعشده بود
مقدمات این کار ـ زمين بهعنوان مرکز آفرینش جهان از ارزش افتاد و انسان در مقابل یک جهان
بینهایت شد یکذره حقير ،خب تمام قدرت انسان در همين ذره حقير بودن است که میتواند از
خودش فراتر برود ،که آنهم بحث دیگري است ،اینیک تغيير پارادایم بود در قرن  15و .16
حاال ما در ایران ،اینجور که من میبينيم ،فقط به آن برخوردها و آن ارتباطها البته محدود نمیشود
چون فکري که در ایران از این نسل میرسد ،تقریباً آنچه میرسد ،در این قالب جاي میگيرد .در
قالب تغيير پارادایم .نظام ارزشهاي این جامعه عوضشده است .حاال از افتادن اسالم بهعنوان مبناي
تفکر سياسی یا سياستگذاري و فلسفه حکومتی ،که براي هيچ آدم با تجربهاي در ایران مطرح
نيست ،حکومت ممکن است به دست آخوند و سپاهی و امام زمان باشد ولی جامعه دیگر اینطور
نيست .از آنجا میرسد به «نه غزه ،نه لبنان جانم فداي ایران» یا «مرگ بر روسيه» ...اینها بهکلی
چيز دیگري است .میدانيد که روسيه یک سرزمين مقدس بود براي نسل جوان ایران .و امروز همين
نسل جوان مرگ بر روسيه میدهد در برابر شعار مرگ بر آمریکاي جمهوري اسالمی .و آمریکا که
دشمن ابدي و تاریخی ـ خمينی میگفت آمریکا  2500سال ایران را استعمار کرده ـ یک خانم
جامعهشناس ایرانی در پاریس که این خانم جامعهشناس درجهیکی است در رشته خودش ،ایشان
بررسی کرده است راجع به خانوادههاي ایرانی و معتقد است که  95درصد مادران ایرانی فرزندانشان را
براي این تربيت میکنند که به آمریکا بروند .اصالً فکرش را بکنيد 95 ،درصد .همان آمریکاي جهان
خوار .البته منظور تبرئه و دفاع آمریکا و زدن روسيه نيست ،منظور این است که تغيير اقيانوسی
رويداده است در ایران و این را در نسل تازه بسيار بهتر میبينم .ولی در این مبادالت و مکاتبات
غيرمستقيم یکی هم از هواداران رژیم شرکت کرد .یک آقاي جوانی ،از جوانان بسيار معقول و
فهميدهاي ،به نام آقاي رضا که نمیدانم از کجاست و نام خانوادگیاش چيست ،توسط یکی از دوستان
در آمریکا با من ارتباط مستقيم برقرار کرد .ایشان خب طرفدار رژیم است میگوید به احمدينژاد رأي
داده است و از رأياش دفاع میکند ،با جنبش سبز سراسر مخالف است ،و روي این اصل ما سه باري
باهم گفتوگو کردهایم ،ایشان مطالبی نوشتهاند و در توضيح و پاسخ هم مطالبی نوشتهاند ،و
آخرياش هم این تازگیها در روزنامههاي جمهوري اسالمی انتشار پيدا کرد .و شما میدانيد که چقدر
هر دوي ما نگاههاي متفاوت از دو سوي این ميدان جنگی که ميان ما دو تا هست و ما در حال جنگ
هستيم ،ولی نگاهی که از دو سوي این ميدان میکنيم ،چه اندازه تفاوت کرده است .این برداشت کلی
من است از این گفتوشنودها.
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 حسين مهري ـ آقاي همایون میشود درباره همين جوانی که بهعنوان هوادار رژیم با
شما تماس گرفت ،دیدگاههایش را بيشتر توضيح بدهيد؟ چون خيلی جالب است.
همایون ـ بله ایشان در اولين نامهاي که نوشت ،یعنی پرسشهایی که فرستاد ،و فرضاش این بود که
احتماالً من به اینها پاسخخواهم داد ،گفته بود که این جنبش سبز جنبش هدفدار روي نقشه است و
از بيرون راه انداختهشده است و دليلش هم پوشش خبري فوقالعادهاي است که به آن دادند ،و اینها
چرا سبز را اختيار کردند اگر با جمهوري اسالمی مخالفاند ،چرا پرچم جمهوري اسالمی در
تظاهراتشان نمیآورند ،و رنگ سبز را علم کردهاند و ...در آن پاسخ اولی که من فرستادم من
دیدگاههاي جنبش سبز را بيان کردم که این جنبش چرا اصالً راه افتاد و مسئوليتاش با کيست؟ و
توضيح دادم که اگر در انتخابات ریاست جمهوري آن تقلب آشکار صورت نمیگرفت ،اگر به آن
صورت زننده به افکار عمومی اهانت نمیکردند ،بهاینترتيب که دو سه ساعت پس از انتخاباتی که به
قول خودشان و به ادعاي خودشان  39تا  40ميليون به آن رأي دادند ،رأي کاغذي و نه رأي
کامپيوتري ،و خواندن آن  10ـ  20روز طول میکشد ،چگونه در عرض دو سه ساعت برنده را اعالم
کردند آنهم به آن ترتيب که در شهرهاي زادگاه کاندیداها بعضیشان بيشتر پردهدري کرده بودند و
صریح صحبت کرده بودند ،مثل کروبی ،اینها پایينترین رأي را نسبت به آن دو نفر دیگر کاندیداها
آوردند ،این چگونه ممکن است ،و حاال اقالً  10روز صبر میکردند و نتيجه را اعالم میکردند ،گفتم
وقتی با این ترتيب با مردم رفتار میشود خب در همه جاي دنيا مردم میریزند در خيابانها و بعالوه
تمام مقدمات انتخابات را خود این رژیم ،خود این حکومت فراهم کرده ،کاندیداها را خودش تعيين
کرده ،خبرنگاران خارجی را به تعداد بسيار زیاد خودش دعوت کرده ،مردم وقتی شبهاي انتخابات
ریختند به خيابانها و باهم بحث کردند ،خودش اظهار خوشحالی کرده که ببينيد این مملکت چقدر
آزاد است و جریان انتخابات چقدر سالم است .خب وقتی همه این کارها را خودش کرده است چگونه
میشود به واکنش مردمی که بعد میبينند با همه این مقدمات پس از دو سه ساعت میگویند که
فالن کس برنده شد با آن تفاوت وحشتناک ،خب باالخره مردم ناراحت میشوند و میریزند توي
خيابان .حاال چگونه توانستهاند بدون نقشهکشی و بدون سازماندهی از بيرون این کار را بکنند ،گفتم
به خود نویسنده محترم میشود ارجاع کرد که ایشان با تسلطی که در رایانه دارد ،با تویتر ،با
فيسبوک ،میداند که چگونه میشود بهراحتی یک شبکه اجتماعی ساخت و چگونه میشود از آن
طریق با صدها و بعد با دهها هزار ارتباط برقرار کرد و خب این کار در سطح وسيع شده است و مردم
ریختهاند توي خيابان .حتی توضيح دادم که در هيچ جاي دنيا ما ندیدیم که مردم میریزند در خيابان
و اعتراض میکنند مثالً کارگران براي باال رفتن مزدشان و یا هرچه ...پرچم رسمی را بيرون نمیآورند
رنگی را انتخاب میکنند که همدیگر را بشناسند .به همين دليل که این تظاهرات سازمانیافته نبود.
کسی ،کسی را نمیشناخت و نمیدانست که کی باید بياید براي راهپيمایی .با فيسبوک و ایميل و
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تلفن همراه به هم خبر داده بودند و ریختند به خيابان .پوشش خبري هم که خود رژیم دعوت کرده و
آنها هم انعکاس دادند .و این انعکاس دادن توجه ایشان را جلب کرده .اگر اینطور میبود ،انقالب
اسالمی سراسر ساخته بيگانگان است براي اینکه پوشش خبرياي که شش ماه به آن انقالب داده
شد در تاریخ بشر ،تا آن زمان دستکم ،سابقه نداشت .اینطور نيست ،اگر خبري میشود در دنيا،
روزنامهها منتشرش میکنند .مردم هر موقع بریزند توي خيابان منعکس میشود .خالصه این بحث را
ما به این صورت بستيم .بعد ایشان نامه دومی نوشتند .حاال من در آن پاسخ اول از ایشان تقدیر کرده
بودم که حاضرشده است با امثال ما صحبت بکند .چون باید واقعاً تقدیر کرد براي اینکه بهقدري
فضاي سياست ایران ،نهتنها در آن سیساله ،در دوره ما هم همينطور بود ،بهقدري با دشمنی و با
خودي و غيرخودي آلوده و آغشته است ،که دو طرف صحبت نمیکنند .این سنتی است که در این
دوره  57سال و دوره مصدق هم یادم است ،اینطور بود خيال نکنيد که دوران مصدق دوران
ليبراليسم ایران بود ،نه .در آن دوره هم خودي و غيرخودي بهشدت وجود داشت مثل حاال .با این
تفاوت که هر کس مخالف بود خائن بود و مزدور شرکت نفت انگليس .این رویش هم هست در ایران
و بوده است ،این است که ایشان از آن موضع آمده است و حاضرشده است و یک کسی ،انقالبی،
مهدورالدمی ،مفسدفیاالرضی هر چه که گفتهاند حاضر است صحبت بکند ،خب خيلی قابلستایش
بود .این پاسخ هم روي ایشان خيلی اثر کرده بود و بههرحال یک رابطه متمدنانهاي بين ما برقرار شد.
و بعد از یک مکاتبه دیگر که پاسخ آن را هم دادم و گفتم هر چه میخواهيد اظهارنظر بکنيد ،دوباره
من توضيح میدهم .خب برطرف شد ،موضوع مسکوت ماند ،و یواشیواش دیگر ایشان صحبت روي
زمينههاي مستقل کرد روي اینکه من نوشته بودم ما همه ایرانی هستيم و از این نظر ما فرقی باهم
نداریم ،یعنی اینکه ما همه ایرانی هستيم .خب نظرمان مختلف است ولی ایرانی بودن ما یکی است و
هيچکس از دیگري کمتر و یا بيشتر ایرانی نيست و دوم که از دو طرف بهترینهاي جامعه دلسوزي
میکنند به حال ایران .نامه سومی که او نوشت ،میتوان دید که بهکلی روحيه دیگري است در این
نامه .روحيه هموطنی ،یکپارچگی ملی ولی خب با اختالف شدید عقيدهاي ولی دیگر صحبت
خونآشامی و روحيهاي که جامعه را گرفته است نيست .شما این نامه را مقایسه کنيد با نامه و متنی
که من دیدم به نام جنبش سبز ملی .حاال شما فکر کنيد این جنبش سبز یک جنبش عمومی است
ولی یک عده پيداشدهاند میگویند نه ،ما جنبش سبز ملی هستيم .بقيه غيرملی هستند! مالحظه
میکنيد؟ این را بگذارید پهلويِ هم و لحن ایشان را نگاه کنيد ،و لحن آن شخص را نگاه کنيد ،فحش
و لگدمالی به هر چه به قول خودشان غيرملی.
 حسين مهري ـ منظورتان اکبر گنجی است آقاي همایون؟
همایون ـ اگر ملی نباشند فحاشی به آنها میکنند .این است گذشته و آینده و حالشان .خب ،او
بقایاي آن چيزي است که ادامه دارد .و اما اینطرف ،ما یک اکثریت عظيمی را میبينيم ،حاال نهفقط
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ایشان که سئواالتشان را جمع میکنيم و پاسخ میدهيم ،دوستان نشریه و سامانه تالش ،دسترسی
پيداکردهاند به این سامانهها و بهاصطالح وبالگها ،و جمعآوري میکنند مسائلی را که در آنجا طرح
میشود و در دو سه مصاحبه در گذشته که باهم داشتيم من این مسائل را طرح و بحث کردم .این
مطالبی را که میبينيم اینطرف و آنطرف ،چه دوستانی که با من مخالف نيستند و بحث میکنيم و
اساس بحثمان هم در یک زمينه است و چه این دوست تازهاي که مخالف من است و به نظر
میرسد که روابط بسيار متمدنانهاي داریم ،اینها را وقتی انسان مقایسه میکند میبيند که نه اکثریت
این جامعه ،از این روحيهها ،روحيههاي دوره  50سال پيش و یا حتی  100سال پيش فاصله گرفته
است .ما داریم به آنطرف میرویم که آن ملت و آن جامعهاي که دلمان میخواست پيدا بکنيم.
من در یک مهمانی بودم ،یکی از شخصيتهاي درجهیک رژیم پيشين آنجا بود و نظر مرا پرسيد
درباره اوضاع ،و من همين جمله را گفتم که داریم آن ملتی را که میخواستيم پيدا میکنيم .این
شخص خيلی خوشش نيامد براي اینکه این ملتی که دارد پيدا میشود هيچ شباهتی با آنچه که
آنوقتها بود 50 ،سال پيش بود ندارد .عوضشده است .من توجه طيف سياسی ایران در خارج را
جلب میکنم که این موضوع را بسيار جدي بگيرید .یک مردم تازهاي دارند بهوجود میآیند .آدمها
عوضشدهاند و ما اینجا عوض نشدیم .اگر عوض نشویم ،همينی است که هست که نامربوط میشود.
موضوع تکرار مکررات و کليشه نيست که بله ما باید با هر عقيدهاي و هر مسلکی بنشينيم صحبت
کنيم ،نه .باید وارد جزئيات شد .صحبت که چه؟ سر چه صحبت کنيم؟ این صحبتها را باید مطرح
کرد .باید وارد آن جزئياتی شد که به قول انگليسها شيطان در آن جزئيات است .حاال این مسائل را
بهتدریج بحث خواهيم کرد و ممکن است با دوستان بعداً هم طرح کنيم .آن بحث سر این است که
باید راجع به تحریم چکار کرد ،راجع به همين جنبش سبز چه موضعی گرفت ...حاال اینها بحثهایی
است که در ارتباط با این دوستان که در ایران هستند و به این صورت غيرمستقيم میتوانيم پيش
ببریم.
 حسين مهري ـ اینکه فرمودید در ارتباط با جنبش سبز که بههرحال بدون رهبر بود،
فکر میکنيد بیرهبر این جنبش راه بهجایی ببرد با همه این توصيفی که شما درباره
تغيير دیدگاهها کردید؟
همایون ـ بله یکی از همين مطالبی که نظرمان را عوض بکنيم دربارهاش همين است .آن مطلبی که
مطرح میشود که آقا مگر میشود بیرهبري راه بجایی برد ،همه یا مصدق در نظرشان هست یا
خمينی در نظرشان هست ،یا شاهنشاه آریامهر در نظرشان هست ،حاال هر کس به سليقه خودش...
پس نمیشود .اگر اینها نباشد کاري از پيش نمیشود برد .نه اصالً اینطور نيست .اتفاقاً مشکل ایران
تا کنون این بوده است که ما به مصدق احتياج داشتيم ،به خمينی احتياج داشتيم ،به محمد رضاشاه
احتياج داشتيم براي اینکه کاري بکنيم .ما باید یک کاري خودمان بکنيم .یک آقایی در آمریکا است
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خيلی هم مبارزه کرده در ایران ،بسيار هم مورداحترام است ،ولی بهکلی خارج از جریان است .میگوید
نخير ،هر چه کروبی و موسوي بگویند همين است جنبش سبز .باید خارج از آن نباشد .حق ندارید
هيچی غير از این بگویيد .آنهم این آقا هر چه کروبی میگوید و هر چه موسوي میگوید و شاید هم
باهم ارتباط دارند نمیدانم ،ولی ما باید به مطالب ایشان نگاه کنيم یا چشممان به کروبی و موسوي
باشد و جنبش سبز را تعریف کنيم .ولی جنبشی که نه تشکيالت دارد و نه میتواند داشته باشد و نه
میخواهد داشته باشد ،جنبشی که با شرکت ميليونها نفر در ایران و دهها هزار نفر در خارج از ایران
بهطور خودجوش در حال شکل گرفتن است و هيچ اتوریتهاي نيست که به او بگوید تو حق نداري این
را بنویسی ،تو خارج شدي از خط جنبش ،اصالً خود آن رهبرانی که این دوست میگوید در آمریکا ،از
خط نباید خارج شد ،خود آنها رد کردند که منشور یا اساسنامه و یا اصول عقایدي بنویسند .براي
اینکه اصالً فایده نداشت .یا باید اینها مطالبی بنویسند که خالف رژیم والیتفقيه بود که دستشان را
میگرفتند و دستگيرشان میکردند و موضوع تمام میشد یا باید موافق آن مینوشتند که در آن
صورت کسی دنبالش نمیافتاد .اصالً نکردند این کار را .گذاشتند خودش شکل بگيرد .خودش شکل
بگيرد ،یعنی رهبر ندارد .این خيلی روشن است .خود رهبران این جنبش میگویند ما جنبشی
میخواهيم که رهبر نداشته باشد .نتواند داشته باشد .در این شرایط اصالً نمیتوان رهبر داشت .منتها
این جنبش رهبري دارد .رهبر داشتن با رهبري داشتن فرق دارد .رهبر یک آدمی است که هر چه او
گفت همان است .و معموالً هم به فاجعه ختم میشود .این سه موردي که من گفتم که به فاجعه
کشيد .هم مصدق را به فاجعه کشيد ،هم خمينی را به فاجعه کشيد هم محمدرضا شاه را به فاجعه
کشيد .پس اینکه اصالً معنی ندارد .رهبري در سطحهاي مختلف .اآلن صدها هزاران رهبر در هر
گوشه ایران هستند .در بيرون ایران هستند .این فقط یکگوشه کار را میگيرند ،سخنانی میگویند
مربوط به مسائل ،راهنمایی کننده ،روشنگر ،با یک عدهاي تماس دارند ،آن عده را جهت میدهند ،با
تماس با خود آنها ،و بههرحال باهم همجهت میشوند و پشتيبانی میکنند و نمیگذارند جنبش سبز
بميرد .جنبشی که رهبر داشته باشد دو خطر دارد 1 :ـ با رهبر از هم میپاشد  2ـ با انحراف رهبر و یا
بت شدن رهبر به فاجعه میکشاند .اصالً بهتر است دست از سر رهبر برداریم .گذشت آن دوره رهبري
و رهبري فرهمند تمام شد .در عصر اینترنت و عصر فيسبوک دیگر رهبر معنی ندارد .وقتی ميليونها
نفر و آنهم بهصورت فعال دارند یک کاري را انجام میدهند دیگر رهبر ندارد .همه آنها در کار
رهبري مشارکت میکنند .و این کليشه رهبري باطل شد .و من خيلی خوشحالم که بعضی مدعيان
رهبري فرصت پيدا نکردند که خيلی درباره رهبري و رهبر بودن سروصدا کنند واِال میخوردند به این
جنبش و اتفاق بسيار بدي براي همهشان میافتاد .بسيار خوشحالم که موضوع مسکوت ماند و جنبش
سبز آمده است و همهجا را گرفته است .این را باید تقویت کرد چون دستکم تا آنجایی که من اطالع
دارم ،هر چيز خوبی امروز به سـبز منتشر میشود .سـبز نماد هر چيز خوبی اسـت که ما آرزو میکنـيم
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براي ایران و باید این را حفظ کرد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،آن عامل غایب در مبارزات سياسی و اجتماعی در ایران
که نامش کار تيمی بود ،کار گروهی بود ،آیا در جنبش سبز احياشده است؟
همایون ـ کار تيمی مال یک مبارزه محدود و تاکتيکی است .یا اینکه جنبه اندیشکده دارد .یک عده
جمع میشوند و ایدههایی میدهند ،خطمشیهایی تعيين میکنند ،منتشر میکنند و مطلبی و حرکتی
را درست میکنند .این دومی احتماالً هست .حاال چه در ارتباط باهم و چه مستقل از هم ،گفتم این
اینترنت بدون اینکه اشخاص نام همدیگر را بدانند و همدیگر را بشناسند ارتباطات را بين آنها برقرار
میکند .اما کار تيمی بهعنوان کار عملی که تاکتيکها را تعيين میکند و حرکتها را تنظيم میکند
این در این جنبش اآلن نيست ،به دليل اینکه بيشتر فعاالنش یا در زندان هستند ـ اینها وقتی آزاد
بودند البته این کار تيمی را میکردند و خيلی هم دقيق میکردند ـ و یا آنهایی هم که در بيرون
زندان هستند باید خيلی مواظب باشند که حرفی نزنند که باعث گرفتاريشان بشود .ولی ظرفيتاش
هست و اگر فرصت دیگري مردم پيدا بکنند که حتماً پيدا خواهند کرد ،ما شاهد ظاهر شدن این عامل
غایب خواهيم بود.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،یک مصاحبهاي کردهاید در مورد همين جنبش سبز با
سایت تالش (تالش آنالین) .تالش آنالین در یکجایی به شما میگوید باید از چندپاره
شدن جنبش اجتناب و جلوگيري کرد .چگونه؟ بعد شما در جواب میگویيد بزرگترین
مسئوليت را سران جنبش دارند .پس این جنبش رهبر دارد.
همایون ـ عرض کردم ،رهبر شما یک مفهوم ليدري از آن اراده میکند یعنی رهبر فرهمند که سخن
اوست ،نه یک کلمه بيشتر نه یک کلمه کمتر .و این رهبران فرهمند ،آن سهنفري که برشمردم
هستند .بله هر چه میگفتند ،همان بود و تمام شد و رفت .هر که هم مخالف بود یا زندان میرفت یا
کشته میشد یا به عنوان خائن و مزدور سرنوشت بدتري پيدا میکرد.
 حسين مهري ـ یعنی این کليت در مورد هر سه صادق است؟
همایون ـ بله .دوران مصدق ،به عنوان مزدور و خائن تلقی میشد و گاهی هم براي دستگيرياش
جایزه تعيين میکردند .حاال هر کس مخالف بود .و این اتفاق افتاده.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،شما در خاطرات جوانیتان من دیدم طرفدار مصدق
بودید مدتی.
همایون ـ من طرفدار مصدق هنوز تا یک دورهاياش هستم .من از سال  1331دیگر از مصدق
طرفداري نکردم .از سال  1331این گرایشهاي اقتدارگرایانه بروز کرد .یک کسی وزیر مصدق بود و
این وزیر اختالف پيداکرده است میزند کنار .یک سناتور در سنا گفت که من کاندیداي
نخستوزیريام .کار بهجایی رسيد که رفتند مجلس و تحصن کردند که او را نگيرند .و  10هزار تومان
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جایزه تعيين کرده بودند که او را توقيف کنند .که باالخره در صندوقعقب ماشين از مجلس فرار کرد.
کار به اینجاها کشيده بود .دوره خمينی هم که هر کس مخالفش بود دیدید که چه بالیی سرش آمد و
دوره ما هم ساواک با مخالفان همان کار را میکرد .آن موقع کارهاي فجيعی اتفاق افتاده .این رهبري
فرهمند را ،نه این جنبش ندارد .ولی مسلماً سران دارند .دو نفر آدم کاندیداي ریاست جمهوري بودند،
آقاي رضایی هم آمده بود که معلوم نبود چه میگوید ،رفت پی کارش .ولی آن دو نفر دیگر ایستادند
بعد از آنکه حقشان بهاصطالح به آن صورت پامال شد ـ حاال کروبی معتقد است دو بار حقاش پامال
شده است و درست هم میگوید ـ اینها ایستادند سر حرفشان .و مردم هم اینها را جدي گرفتند،
دورشان جمع شدند ،مردم رفتند تظاهرات کردند و بعد آقاي موسوي گفت من هم میروم ،کروبی
گفت من هم میروم .نه اینکه او رفت و مردم رفتند .این خيلی پرمعناست .ولی مسلماً هر جنبشی
سرانی دارد .این دو نفر هم تنها سران جنبش نيستند .خيلیها هستند دارند میگویند ،مینویسند.
آخوندهاي سابق ،آخوندهاي موجود .شما فرض کنيد ،آقاي صانعی ،آنها هم از رهبران یا سران این
جنبشاند .هر کس جلوي خامنهاي ایستاده ،از سران این جنبش است اآلن .رهبري را باید گذاشت
کنار ،عرض کردم این جنبش سران بسياري دارد در سطوح مختلف.
براي جمعبندي عرض کنم که بهترین اتفاقی که در این سهساله براي من افتاده است نگاه کردن به
این نسل تازه ایرانيان است .براي اولين بار نهتنها اکثریت بزرگ جامعه را تشکيل دادهاند ،بلکه
درسخواندهترین نسل جوان ایران است تا آنجا که تاریخ ما نشان میدهد و این نسل پرشمار
درسخوانده پيشروترین نظراتی که ما در اروپا و آمریکا در این سیساله آشنا شدهایم با آن ،پذیرفته
است حاال ممکن است کامالً احاطه نداشته باشد و امروز یکی از آنها به نظر من نماینده خيلیها
میتواند باشد ،مینویسد که ما دیگر نمیخواهيم به جهان اول مهاجرت کنيم .ما میخواهيم جهان
اول را به ایران بياوریم .چون عملی نيست 80-70 ،ميليون که نمیتوانند از ایران بروند .این
بزرگترین اتفاقی است که در این سیساله ،دستکم براي من ،افتاده است.
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون خيلی خيلی از شما سپاسگزاري میکنم و اميدوارم
در روزهاي آینده بازهم در خدمتتان باشيم.
همایون ـ با درود به شما
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 8اکتبر 2009

جنبش سبز مثل ویکیپدیا است
o

o

o

o

o

o

همه کمابيش با «ویکیپدیا» آشنایی دارند .جنبش سبز هم به نظر من حالت ویکیپدیا را دارد.
یعنی افراد و دستههاي گوناگونی مطالبی بر آنچه جنبش سبز دارد ،میافزایند .این جنبش یک
دادۀ عمومی دارد که آزاد است و همه میتوانند شرکت کنند.
جنبش بیسابقۀ اعتراضی که پس از انتخابات ریاست جمهوري در ایران بهوجود آمد و خود را به
نام جنبش سبز به جهان شناساند ،در خارج از کشور و در ميان ایرانيانی که اکثریتشان به دليل
مخالفت با جمهوري اسالمی در خارج از کشور اقامت دارند ،تحول بسيار بزرگی بهوجود آورد.
کيفيت و کميت شرکت ایرانيان خارج از کشور در حمایت از جنبش سبز قابلبررسی و تحليل
است .براي اولين بار نيروهایی که مخالف شرکت در هر انتخاباتی بودند ،براي حمایت از مردمی
که در پی تحقق شرکت مؤثر خود در انتخابات بودند ،به ميدان آمدند .این پدیده را با برخی از
کارشناسان و صاحبنظران سياسی در خارج از کشور در ميان خواهم گذاشت.
در اولين قسمت از این بررسی ،با داریوش همایون از دولتمردان سياسی نظام گذشته و دبير کل
حزب مشروطۀ ایران گفتوگو کردهام .آقاي همایون میگوید:
******
مسلماً خارج و داخل از هم جداییناپذیرند .کسانی که اآلن در خارج فعاليت میکنند ،در اثر
انقالب از ایران آمدهاند و همۀ آنان به تعبيري یکپایشان در ایران است و یکچشمشان متوجه
ایران است.
البته این رابطه در طول این  30سال تفاوت داشته است؛ زمانی خارج فعاليت میکرد و در داخل
خبري نبود .بهخصوص اوایل انقالب ،مردم در داخل ایران ،رويهم رفته یا موافق بودند یا تن در
داده بودند .بهتدریج ،نقش مبارزات در داخل افزایش پيـدا کرد و فعاليتهاي خارج را تحتالشعاع
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قرارداد.
 oاین تحول را بيشتر از دوم خرداد به اینسو شاهد بودیم .آنچه موردنظر شما است ،باید پيشينهاش
را از دوم خرداد گرفت.
*****
 رادیو زمانه ـ تقسيمبندي جالبی کردید و دوم خرداد را محوري گرفتيد که قبل و بعد از
آن اوج و فرود مبارزات داخل و خارج را نشان بدهد .اما آنچه اآلن اتفاق افتاده،
همراهی بزرگ و بیسابقهاي است که در خارج از کشور ،با مبارزات داخل انجام
میگيرد؛ به همان شکلی که در داخل پيش میرود .این چگونه اتفاق افتاده است؟
همایون ـ براي اینکه آنچه در درون اتفاق افتاد هم بیسابقه بود .در طول  30سال جمهوري اسالمی،
هرگز چنين تظاهرات بزرگ خودجوشی ندیدهایم .همه غافلگير شدند؛ از جمله خود رهبران رژیم.
البته آنها به دالیل دیگر خود را براي سرکوبگري آماده کرده بودند .آنها فکر میکردند با بحران
اقتصادي ،ناآرامیهایی بروز خواهد کرد و به این دليل آماده بودند .ولی واکنش مردم به انتخابات
برایشان بهکلی نامنتظره بود .به این دليل طبعاً در خارج هم بازتاب خيلی وسيعی پيدا کرد .هرچند بعد
از  18تير  1378تا سالها در خارج ،فعاليت خيلی زیادي براي زنده نگاهداشتن آن جنبش انجام
میگرفت؛ اما این بار قابلمقایسه با  18تير نبود.
 رادیو زمانه ـ ضمن اینکه علیرغم تالش در خارج ،امواج جنبش  18تير در داخل
فروکش کرد و دانشگاهها هر روز آرامتر شد.
همایون ـ بله ،آن جنبش فروکش کرد .براي اینکه دوم خرداد تأثير متفاوتی روي گروههاي گوناگون
داشت؛ در داخل به مقدار زیاد آرام کرد .حتی بعد از  18تير و آن سرکوبگري ،چون مردم به تظاهرات
نپيوستند و صرفاً دانشجویان دانشگاه تهران در آن دخيل بودند ،چندان بازتابی پيدا نکرد .ولی در
بيرون رها نکردند؛ چون موضوع بسيار حساسی بود و براي حمله به جمهوري اسالمی خيلی مناسب
بود .نقش داخل و خارج متفاوت بوده است؛ زمانی آنطرف فعاليت بيشتر بوده و زمانی اینطرف .یک
تأثير دیگر دوم خرداد این بود که بهتدریج در بيرون ،شاید اکثریتی از نيروهاي مخالف را کمابيش
متمایل به جناحهایی از رژیم کرد .ارتباطات مستقيم برقرار شد .هرچند نه براي اولين بار ،که در دورۀ
رفسنجانی هم این ارتباطات را برقرار کرده بودند ،اما این بار در سطح بسيار وسيعتري صورت گرفت.
در نتيجه شکاف بزرگی در بيرون ميان کسانی که رويهم رفته طرفدار همکاري با بخشی از
جمهوري اسالمی بودند و کسانی که همچنان ـ به قول خودشان ـ تماميت رژیم را نفی میکردند.
جنبش سبز این شکاف را به مقدار زیادي پرکرده است .نه اینکه بهکلی از بين برده باشد ،ولی امروز
آن اختالف شدید ميان کسانی که میخواهند با بخشی از این حکومت براي مبارزه با بقيۀ حکومت
نوعی همراهی داشته باشند و کسانی که سراسر مخالف هستند ،کمتر شده است.

سالهاي آخر؛ همآواییِ ارغنون با نغمههاي درون
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 رادیو زمانه ـ پر شدن این شکاف را چگونه میتوان تحليل کرد؟ چون نيروهایی که
قائل به پذیرفتن همراهی و همفکري با بخشی از حکومت (احتماالً منظور شما
اصالحطلبان هستند) بودند ،هنوز بر عقيدۀ خود هستند .از سوي دیگر نيروهایی هم که
هيچ نوع نزدیکی با نيروهاي منسوب یا پيرامون حاکميت را نمیپذیرفتند که حزب
مشروطه هم از آن نيروها محسوب میشود ،به نظر نمیآید تغيير عقيده داده باشند.
اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ کدام نيرو به دیگري نزدیک شده است؟
همایون ـ گروههاي سلطنتطلب همانطور که گفتيد ،بر همان منوال سابق هستند .اما راجع به حزب
مشروطۀ ایران صحبت میکنم و این حزب مبارزهاي را که در ایران ،در درون خود حاکميت آغازشده
است ،فرصت بسيار خوبی براي پيشبرد مبارزۀ کلی مردم ایران میداند و بر این نظر است که نباید این
فرصت را با سياهوسفيد دیدن قضایا از بين برد .در نتيجه ما بههيچوجه ميل نداریم موضع آن بخشی
از جناح حکومتی که فعالً زیر حمله است ،ضعيف بشود و جناح احمدينژاد و سپاهی امنيتی تقویت
شود .از این جهت است که اختالف مقداري کمتر شده است .براي اینکه ما معتقدیم باید تدریجی
عمل کرد؛ باید گامبهگام به جلو رفت و اولویت کنونی شکست دادن احمدينژاد است؛ نه سرنگون
کردن رژیم که امکان ندارد.
 رادیو زمانه ـ یعنی مخالفت با دولت احمدينژاد را میتوان نقطۀ وفاق بين نيروهاي
اپوزیسيون در خارج از کشور و بين خارج و داخل بهطور کلی دانست؟
همایون ـ بازهم معلوم نيست همه این نتيجه را گرفته باشند...
 رادیو زمانه ـ در این مرحله؟
همایون ـ در این مرحله ،بيشتر نيروهاي مخالف معتقدند که احمدينژاد و گروهش خطري بزرگ و
فوري هستند و شکست دادن آنها به سود کشور است .غير از اینکه مبارزه است ،وضع مردم را هم
بهبود خواهد بخشيد .بر سر این مسئله نوعی اتفاقنظر پيداشده است.
 رادیو زمانه ـ دربارۀ رهبري جنبش سبز و اینکه اساساً این رهبري وجود دارد یا خير،
اینکه این جنبش نيازي به رهبري دارد یا نه و همچنين بر سر اینکه جنبش سبز از
نظر مقولۀ رهبري ،سرانجام به کدام سو باید برود ،بحثهاي زیادي هست .شما امر
رهبري در جنبش سبز را چگونه میبينيد؟
همایون ـ رهبري هزار تعریف دارد؛ رهبري فرهمند که تا کنون موردنظر بوده است ،نمونهاي از
خمينی ،مصدق و ...را در نظر داشته است .دوران این نوع رهبري بهکلی سپريشده است .من اصالً
نمیبينيم در آینده کسی بتواند همۀ آرزوهاي مردم ایران را در خود متبلور کند و کسی پيدا شود که
هر چه بگوید ،قانون باشد و چونوچرا نداشته باشد .این دوره تمامشده است .ما وارد عصر نئوتکنيک
شدهایم و جنبش سبز ،جنبشی دموکراتيک است؛ جنبش پوپوليستی نيست .جنبش پوپوليستی بدون
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رهبري فرهمند امکانپذیر نيست .ولی ما میدانيم رهبري فرهمندي در کار نيست و براي اولين بار
کسانی که به عنوان رهبر این جنبش معرفیشدهاند که در واقع سران این جنبش هستند ،نه رهبران؛
دنبال مردم هستند .بار اول هم خود موسوي گفت« :مردم گفتند به نماز جمعه میروند؛ من هم
میروم ».رابطۀ سران جنبش با کل جنبش اینگونه است .اصوالً در جنبش سبز باید ميان یک جریان
اعتراضی که جریان عمومی و خودجوشی است و در خودش دارد شکل میگيرد ،شعارهاي خود را دارد
و کاري به این ندارد که محدودیتهاي گفتار و کردار سران این جنبش چيست و «راه سبز اميد» که
بخش مسئول و درگير این جنبش است و باید با رژیم مناسباتی داشته باشد و بخشی از رژیم باید
همراه باشد که خود را حفظ کند و مبارزهاش را پيش ببرد ،باید تفاوت گذاشت .این بحث البته طوالنی
است ،اما نقطۀ کليدي این است که ميان جنبش اعتراضی و بخش ادارهکنندۀ «راه سبز» که بخش
فعال سياسی جنبش است ،تفاوت قائل شد.
 رادیو زمانه ـ یعنی همان بخشی که شما سران جنبش میناميد.
همایون ـ بله؛ سران جنبش که هيچکدام در آن تعریف رهبري نمیگنجند.
 رادیو زمانه ـ این نقص جنبش سبز است یا ویژگی آن؟
همایون ـ این قدرت آن است .این خالصۀ مبارزۀ صدسالۀ جامعه ایرانی براي بيرون آمدن از روحيۀ
فرمانبري ،اطاعت ،پرستش و ایستادن روي پاي خود است که به اینجا رسيده و بزرگترین قدرت این
جنبش است .این جنبش در سرتاسر اجتماع پخششده است .هزاران رهبر دارد .هر گوشهاي ،عدهاي
یا کسی دارند کارهایی میکنند و دیگران هم همکاري میکنند.
 رادیو زمانه ـ در گذشته ،وقتی صحبت از رهبري به قول شما فرهمند بود یا در اشکال
رهبري چپ ،معموالً مطرح میشد که رهبر چه کسی و با چه ویژگیهایی میتواند
باشد .حال سران جنبش ،به ترتيبی که شما میگویيد که باید تشخيص بدهند دنبال
خواستههاي مردم بروند یا نروند ،چگونه بهوجود میآیند؟ این نيروها باید چه
ویژگیهایی داشته باشند؟
همایون ـ این اتفاق هم افتاده است .برادر خاتمی یکبار گفت« :آقا رهبر چيست؟ اینها دنبال
مردماند!» سران این جنبش (موسوي ،کروبی و خاتمی) این موضوع را تشخيص دادهاند .به همين
دليل مرامنامه نمینویسند؛ اصول عقاید تنظيم نمیکنند؛ چون نمیتوانند آنچه را مردم میخواهند،
بگویند؛ و نمیخواهند متعهد به آنچه از نظر رژیم قابلقبول است ،بشوند؛ در نتيجه ساکت ماندهاند.
 رادیو زمانه ـ به این علت نيست که میدانند خواستههاي مردم گوناگون است و در
یک مانيفست نمیگنجد؟
همایون ـ نهتنها این؛ اساس مسئله این است که نمیخواهند مطلبی بگویند که مردم با آن مخالف
باشـند و نمیخواهند مطلبی بگویـند که وسـيلۀ دست رژیم براي تعطيل کردن جنبش بشود و موجب

سالهاي آخر؛ همآواییِ ارغنون با نغمههاي درون

537

تهدید و زندانی کردن خودشان باشد .در نتيجه مسکوت گذاشتهاند.
 رادیو زمانه ـ اگر تقاضاهاي مردم فراتر از سران جنبش باشد یا به عبارتی حرکت سران
جنبش عقبتر از مردم باشد ،آیندۀ جنبش با این سران چه خواهد بود؟
همایون ـ همه کمابيش با «ویکیپدیا» آشنایی دارند .جنبش سبز هم به نظر من حالت ویکیپدیا را
دارد .یعنی افراد و دستههاي گوناگونی مطالبی بر آنچه جنبش سبز دارد ،میافزایند .این جنبش یک
دادۀ عمومی دارد که آزاد است و همه میتوانند شرکت کنند .بهکلی خارج از رابطۀ رهبري ،اطاعت،
فرمانبري ،مریدي و مرادي و ...است .معلوم نيست این جنبش سبز به کجا میرسد و چه میخواهد .در
حال تشکيل است .اما کسانی که سران جنبش هستند ،ناگزیرند در چهارچوب امکانات یک رژیم
سرکوبگر عمل کنند .در نتيجه هميشه تفاوتی ميان لحن دو طرف هست.
رادیو زمانه
مریم محمدي
اکتبر 2009

سی سال زندگی در فضای بسته محدود به خود مشغول تبعیدی
 رادیو فانوس ـ من درود مجدد دارم خدمت شما و سپاسگزار از اینکه این دعوت ما را
پذیرفتيد که گفتوگویی با شما داشته باشيم.
همایون ـ درود بر شما
 رادیو فانوس ـ آقاي همایون ،اجازه بفرمایيد امروز با روز کوروش بزرگ آغاز کنيم.
میخواستم اگر امکان داشته باشد در این رابطه یک صحبتی بفرمایيد تا بپردازیم به
سایر مطالب.
همایون ـ من سراغ ندارم شخصيت دیگري را ـ دستکم در جهان باستان ـ که در سراسر جهان
روزي را به نام او کرده باشند و این بسيار سزاوار و شایسته است .او آدمی است که بهکلی یک انسان
تازهاي بود .من در مورد کوروش بررسی کردهام ،خب خيلی به تاریخ ایران هم عالقه دارم ـ به نظر
من او بزرگترین و از بسياري جهات جهانگشاي تاریخ است .براي اینکه کمترین ویرانی و کمترین
کشتار را در زندگیاش باعث شد و با حداقل هزینه یکی از بزرگترین امپراتوريهاي جهان را ساخت
ولی مهمتر از آن یک فرایافت تازهاي براي کشورداري و براي انسانيت آورد .اولين جهانگراي تاریخ
است .جهانگرا در برابر گلوباليست .اولين کسی است که جهان را یکپارچه دید و آدميت را یکپارچه دید
و آدمها را ميانشان تفاوت نگذاشت .درست است که خاستگاه مادي و پارسی داشت (مادر مادي ـ پدر
پارسی) و درست است که اداره امپراتوري که ارتش بود و بعد دیوانساالري بيشتر از مادها و پارسها
تشکيلشده بود ولی در آن امپراتوري همه اقوام شرکت داشتند و زبان رسمی و خطش را از آرامی و
بابلیها گرفته بود و یک تمدن جهانی بهوجود آورده بود که  200سالی از روماند و در دوره اشکانی
هم یک مقداري دنبال شد .این است که از این نظرها هم باید بگویم که هيچ جهانگشایی در تاریخ
بهپاي کوروش نمیرسد و کوروش نهفقط یک جهانگشا بلکه ادارهکننده و سازنده جهان بود و ما امروز
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هم یک مقداري به اندیشهها ،ایدهها و آرمانهاي او وامدار هستيم .صرفنظر از اینکه باعث افتخار
تاریخی ملت ما است ،ولی یک شخصيت جهانی است و به مناسبت درستی او را از آنِ خودش کرده
است.
 رادیو فانوس ـ بسيار سپاسگزارم .برویم از انتخابات که نه ،انتصابات  22خرداد ،این
وضعيتی که باعث شده که امروز هموطنان ما ،از هر طبقه و قشري در ایران ،زبان به
اعتراض گشودهاند ،میخواستيم نظر شما را در این مورد جویا باشيم.
همایون ـ از آغاز سخن پيدا است که فضاي بيرون ،و شما که خيلی دورتر هستيد ،با فضاي درون
ایران چه اندازه تفاوت دارد .مردم در ایران اگر همينجور نگاه میکردند و نگران بودند که انتخابات را
انتخابات بنامند و انتصابات میگفتند ،سه ميليون نفرشان در روز  25خرداد به خيابانها نمیریختند .و
دو سه هفته پيش از انتصابات (آنطور که شما فرمودید) در تمام شهرهاي بزرگ ایران شبها پس از
شام در کوچه و خيابانها جمع نمیشدند و بحث نمیکردند( .بر سر همان بهاصطالح انتصابات)
اینطور نيست ،ما مسائل ایران را و آنچه که در ایران میگذرد را با قالبهاي  30سال پيش و 30
ساله میسنجيم .در نگاهمان کمترین تغييري نکرده است .آنچه در ایران میگذرد بسيار شگفتانگيز و
یگانه است و باید این تفاوتهایی که موقعيت ایران با هر جایی که ما با آن آشنا هستيم دارد را
بشناسيم و احترام بگذاریم و همراهش حرکت کنيم .اگر میخواهيم بیربط نشویم .اگر بخواهيم که
همچنان در بطن مبارزات مردم ایران قرار داشته باشيم .آنچه در ایران گذشت بله ،انتخاباتی بود که
بههيچوجه آزاد نبود از جهت اینکه فقط کسانی که از صافیها گذشتند به عنوان کاندیدا معرفی شدند
و بعد هم نتيجه انتخابات را در عرض سه ساعت باطل کردند و تقلب کردند و یک بازنده انتخابات را
به عنوان برنده سرتاسري با اکثریت بزرگ معرفی کردند .بله ،این ظاهر قضيه است .ولی آنچه که
مردم در این انتخابات کردند بهکلی داستان تازهاي است .مردم همين «انتصابات» را بسيار جدي
گرفتند .حقيقتاً 39ـ 40ميليون رأيدهنده رفتند پاي صندوقها .من گزارشهاي روزنامهنگاران غربی
را که ـ شاید صد نفرشان در ایران بودند در آن موقع ـ به تعدادیشان دسترسی داشتم و خواندم .اصالً
صحبت این نبود که کسی راجع به «انتصابات» صحبت بکند و رفتهاند در خانهشان نشستهاند ،نه .هر
چه بود ،حاال «انتصابات» یا هر چه ،جدي گرفته شد و مردم رفتند و رأي دادند براي اینکه تغييري
بدهند .اما این تغيير را حتی ما در بيرون میتوانستيم احساس بکنيم .ببينيم یعنی چه .مردم این بار،
بهجاي اینکه تکيه را روي کاندیداها بگذارند ،که البته نظرشان این بود که احمدينژاد را شکست
بدهند .این به نظرم الویتی است که در جنبش سبز وجود دارد .اما مردم تکيه را از روي کاندیداها
برداشتند و بر روي خود فرایند انتخاباتی و فرصتی که این فرایند به آنها داده بود اینجور تلقی کردند
و آن فرصت را در خدمت مطالباتشان قراردادند .این گفتمان مطالبه محور که یکی دو سه هفته قبل از
انتخابات انتشار یافت ،بعد بيانيه شهروند آزاد ،بعد درخواستهاي مشخص گروههاي صنفی ،از
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کاندیداها ،بهکلی فضا و حال و هواي دیگري به آن انتخابات داد .یعنی انتخابات از صورت مسابقه
مثالً چهار نفر باهم درآمد ،تبدیل شد بهوسيله فشار مردم بر کاندیداها و بر دستگاه حکومتی بهطور
کلی .طوري شد که کاندیداهایی که از دل خود این نظام درآمده بودند ،موسوي که  8سال
نخستوزیر خمينی بود ،کروبی که رئيس مجلس و دست راست خمينی بود ،اینها ناگزیر شدند که
گامبهگام خودشان را به مردم نزدیک کنند و تکيهشان را به آراء عمومی بگذارند .اميدوار بودند که با
رأي مردم بتوانند کامياب بشوند و براي اینکه رأي مردم را به دست بياورند ،سخنگوي مردم شدند و
برنامههاي انتخاباتی کموبيش مشخصی را اعالم کردند .بخصوص کروبی .این دفعه فرق داشت با 4
سال پيش که یکی میگفت من نفري  50هزار تومان به هر ایرانی میدهم ،یکی میگفت من نفت را
میآورم سر سفره مردم و ...نه ،این بار صحبت سر آزاديها بود ،حقوق انسانی بود ،سر تغيير اساسی
سياستهاي جمهوري اسالمی بود .یعنی مردم با جدي گرفتن فرایند انتخاباتی ،و با انتصابات
نشمردناش ،با اینکه میدانستند چه فشارهایی هست و چه مداخالتی خواهد شد و در جریان معرفی
شوندگان هم چه رفتاري شده است از سوي مقامات جمهوري اسالمی ،با این وصف ،از این فرصت
استفاده کردند ،آن درخواستها را مطرح کردند ،کاندیداها را وادار کردند که دنبالهروي مردم بشوند .از
آنجا بذر جنبش سبز کاشته شد در ایران ،به این معنی که یک جنبش مردمی شکل گرفت که رهبري
نداشت و رهبران را ،کسانی که مشهور بودند و جلو بودند ،آنها را دنبال خودش کشيد .نه اینکه
خودش دنبال آنها برود .این درست از ویژگیهاي جنبش سبز کنونی است .و آن دو نفر ،پياپی و
بهتدریج مواضعی گرفتند که با روز اولشان تفاوت دارد و با سياست و طبيعت جمهوري اسالمی تفاوت
دارد .درست است که هی میگویند قانون اساسی جمهوري اسالمی نه یک کلمه بيشتر نه یک کلمه
کمتر ،ولی وقتی در یک سخنرانی  15دقيقهاي  20دفعه نام مردم را به ميان میآورند و یک کلمه از
والیتفقيه نمیگویند ،و همهچيز را به مردم واگذار میکنند ،معلوم است که روحيه بهکلی عوضشده
است و خواستها عوضشده است .از این جهت است که عرض میکنم باید طبيعت و لحن بحث
سياسی را در بيرون ایران بهکلی دگرگون کرد و سعی کرد که به درون نزدیک بشویم و با آنها همراه
بشویم و مانند مردم ایران سعی بکنيم که از فرصتهایی که در خود آن رژیم پيدا میشود براي مبارزه
با این رژیم استفاده بکنيم .مگر اینکه راضی باشيم با همان زندگی در سوئد ،در سوئيس ،در آمریکا ،در
فرانسه ...و حرف خودمان را بزنيم ،طرفداران خودمان را داشته باشيم ،مخالفان خودمان را داشته باشيم
و سرمان به این گرم باشد .این بحث دیگري است .ولی اگر بخواهيم تأثير داشته باشيم باید کموبيش
با زبان مردمی که نشان دادهاند که کامالً شایسته هستند و حرفهاي نهایی ما را هم دارند میزنند،
آنچه که آرزوي ما بود که مردم بگویند و اعتقاد داشته باشند اآلن شده است .در ایران میگویند و
دارند .حرفهاي آنها را بزنيم و به آنها نزدیک بشویم.
 رادیو فانوس ـ جناب همایون ،این وضعيـتی که اآلن به این صـورت پيشآمده و براي
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 13آبان اطالع دارید جنابعالی که سردمداران رژیم یعنی سردمداران ،براي مردم
خطونشان میکشند .شما در این مورد چه نظري دارید؟

همایون ـ این نکتهاي که چند دقيقه پيش تأکيد شد را روشنتر میکند .در ظاهر مردم دارند
تاکتيکهایی را بکار میبرند ،شيوههایی در پيش گرفتهاند که همه در جهت این رژیم است .این از
اهللاکبر گفتن روي بامها شروع شد .اهللاکبر یادگار انقالب اسالمی است که بروند روي بامها اهللاکبر
بگویند .خود اهللاکبر مهمترین شعار اسالمی است .ولی مردم این اهللاکبر را بر ضد رژیم چنان بکار
بردهاند که امروز اهللاکبر گفتن جرم است و گناه و مردم را بابت اهللاکبر گفتن مجازات میکنند .یا نماز
جمعه که ستون دین است و ستون حکومت است و ستون رژیم ،امروز نماز جمعه با ترسولرز برگزار
میشود و کسانی که به نماز جمعه رفتهاند با باطوم و گاز اشکآور با آنها روبرو شدند .یعنی نماز
جمعه باز شد جرم و بر ضد حکومت بکار رفت .یا روز قدس ،که به آن صورت درآمد و اصالً آبروي
رژیم رفت ،یا مثالً حاال روز تسخير «النه جاسوسی» که رژیم شب و روز خواب ندارد که این رویدادي
که هرسال با آن تهيهها برگزار میشد ،حاال مایه وحشت رژیم شده است .موضوع این نيست که مردم
در ظاهر چه میگویند و از چه تاکتيکهایی استفاده میکنند که ما بگویيم بله آنکه نماز جمعه میرود
و اهللاکبر میگوید چه فرقی میکند ،این همان آدم است .نه ،مبارزه ایجاب میکند که از این راه
استفاده بکنند .آنها در استکهلم زندگی نمیکنند که راحت حرفشان را بزنند .آنهم باید در داخل
محدودیتهاي جمهوري اسالمی کارشان را بکنند .و زیر فشار و ترس و شکنجه و گاهی اعدام و
بالهایی که در زندان سرشان میآورند .باید این را بفهميم .حاال این  13آبان درست است از طرف
رژیم تهيههاي خيلی وسيعی دیدهاند ولی از آنطرف مردم تهيههاي خيلی وسيعی دیدهاند .از سه هفته
پيش دستکم ،آگهیهاي بیشمار دیدم اینطرف و آنطرف ،که دارند براي  13آبان بسيج میکنند
که بریزند توي خيابان و باز یکمشت محکمی به جمهوري اسالمی بزنند .ما باید قدر این ابتکارات،
این روشنبينی را بهخوبی ببينيم .خوشبختانه در این  5ـ  4ماه جنبش سبز در بيرون از پشتيبانی دریغ
نشده است و کوتاه نيامدهاند .و صدها تظاهرات به سود جنبش سبز برگزار شد .و در شهر شما بارها و
بارها .و عموماً هم با شرکت گروههاي مختلف میشود و حتی آن داستان پرچم که مایه تفرقه و نفاق
و آبروریزي شده بود ،به صورتی حلشده است و هر کس با هر پرچمی میآید و پرچم شير و خورشيد
هم به عنوان پرچم تمام مردم ایران ،به عنوان تاریخ ایران است ،نه مالِ یک گروه خاص ،نه مالِ
رژیم پادشاهی ،نه مالِ پهلويها بخصوص ،بلکه از دوره قاجار این پرچم بوده ،و پرچم رسمی
مشروطيت است ،و پرچم ستارخان است ،پرچم حيدر عمواغلی است ،پرچم مصدق است ،پرچم
رضاشاه است ،و پرچم همه اینها بوده .پرچم سران توده بود .فرق دیگر نمیکند .این هم پذیرفتهشده
است و دیگر مایه دعوا نيست و مایه خوشحالی است .حاال شنيدم که در شهر شما هم جوانان
پيشقدم شدهاند و تدارکهایی براي پشتيبانی و تظاهرات میبينند که بسيار مایه خوشوقتی است
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براي اینکه جوانها ،بسياري از این گرفتاريهاي نسل پيشين و دو نسل پيشين آزادند و با همان نگاه
روشنی که من آرزو میکردم همه ما داشته باشيم ،به رویدادهاي ایران نگاه میکنند و آماده استفاده از
هر فرصتی هستند براي این پيوندشان را با مردم ،با مبارزان داخل ایران ،استوارتر بکنند .اميدوارم که
موفق بشوند و جاهاي دیگر هم تأسی بکنند و در جاهاي دیگر تهيههایی دیده میشود .شاید این
ضربه خيلی محکمی ،محکمتر از روز قدس حتی ،به رژیم اسالمی بزنند و حاال تازه روزهاي
خطرناکتر در پيش روي رژیم هست .تاسوعا ،عاشورا و ...حاال ممکن است یک فردي بلند بشود
بگوید آقا این چه جنبش سبزي است ،اینکه همهاش اسالمی است ،اینکه همهاش تاسوعا و عاشورا
است ...باید از این روحيهها بيرون آمد.
 رادیو فانوس ـ در مورد پرچم این را من اضافه بکنم ،در شهر استکهلم خوشبختانه
همگی به آن درجه از درایت سياسی رسيدهاند که پذیرفتهاند که هرکسی با هر پرچمی
که هست ،خوشبختانه در این مورد هيچ اختالفی نيست .ولی یک خبر بسيار بسيار
جالب که اتفاقاً تصاویر متعددي هم مخابره شد و روي سایتها من دیروز و پریروز
دیدم ،در شهر اصفهان اکثر کسبه پرچم سه رنگ ایران را آویزان کردهاند منتها بدون
آن آرم اهلل وسط پرچم .میدانيد که در آن کشور بایستی حتماً آن پرچم با آرم اهلل
باشد .این نشاندهنده آن است که هموطنان اصفهانی ما واقعاً دارند پيشتاز میشوند در
این مورد ،طوري که این اولين بار شعار «نه غزه نه لبنان ،جانم فداي ایران» از طرف
هموطنان اصفهانی ما مطرح شد.
همایون ـ آفرین ،آفرین .من چون  25درصد اصفهانی هستم ،دیگر شادي دو برابر به من دست داد با
شنيدن این خبر .اصفهان در انقالب اسالمی هم از پيشگامان بود .شهر بسيار مذهبی بود ولی سينه
براي انقالب اسالمی چاک کرد .حاال خودشان پيشقدم شدند و دارند کار این جنبش سبز را پيش
میبرند و کار مربوط به پرچمشان بسيار شجاعانه است و باید به آنها تبریک گفت .هم چنانکه آن
شعار بسيار درخشان نه غزه ،نه لبنان ،جانم فداي ایران ،این بهکلی اصالً تمام آنچه را که جمهوري
اسالمی  30سال زحمتکشيده بود و ساخته بود ،ویران کرد و بر باد داد و نشان داد که این ملت در
همان عوالم «ملت ایران» زندگی میکنند .کمترین آالیش جمهوري اسالمی بر دامنش ننشسته.
 رادیو فانوس ـ شما اشاره کردید بهروزهاي آینده چون روزهایی مثل تاسوعا و عاشورا و
بعد هم نزدیک به  22بهمن خواهيم شد ،اوضاع را در این روزها چگونه میبينيد؟
همایون ـ همانطور که گفتم ،این روزها ،روزهاي جمهوري اسالمی بود .روزهایی بود که رژیم
حداکثر استفاده تبليغاتی را از آنها میکرد ،قدرتش را به رخ دنيا و مردم میکشيد ،هزاران و ده
هزاران را میآورد توي خيابانها ،بیدردسر و بیمزاحم 30 .سال بهرهبرداري از این روزها بلکه بيشتر،
و حاال هر روز اینها منتظرند که یک اتفاق بدي برایشان بيافتد در یکی از این روزها .نه میتوانند
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جلوي تظاهرات مردم را مثالً به مناسبت روز قدس بگيرند یا روز  13آبان بگيرند ،حاال گر چه بخواهند
سرکوبگري شدیدي بکنند که اميدوارم موفق نشوند ،ولی از آن بدتر ،آنوقت تاسوعا و عاشورا خواهد
بود .براي اینکه در تاسوعا عاشورا عمالً نمیشود جلوي دستهها و عزاداران را گرفت .بسيار کار
مأموران سرکوبگري دشوار خواهد شد .حاال در روز اِشغال سفارت آمریکا خب بله مسئلهاي نيست اگر
دعوا و زدوخوردي ميان مردم و نيروهاي انتظامی دربگيرد .البته از لحاظ جمهوري اسالمی عرض
میکنم .ولی در روز تاسوعا عاشورا چگونه میشود جلوي مردم را گرفت؟ مردم میخواهند عزاداري
کنند .واقعاً معماي غریبی خواهد بود براي جمهوري اسالمی .و این نشانه هشياري استثنایی بخصوص
این نسل جوانی است که من اطمينان دارم که تعصبات مذهبی و ...به آن صورت اصالً ندارند دیگر.
حاال یک اعتقاداتی کموبيش دارند و عادت کردهاند .اینطور نيست که اینها از روي اعتقادات مذهبی
بخواهند بروند در مراسم تاسوعا و عاشورا شرکت بکنند .بهروزهاي اِشغال سفارت آمریکا و روز قدس
که اصالً اینها باور ندارند .شعارهایی که دادهاند نشان داد که آن وزیر شعار میگفت :مرگ بر آمریکا
ـ مردم میگفتند مرگ بر روسيه .اینها که اصالً تمامشده .ولی این روزهاي مذهبی این فوقالعاده
است که مردم به آن صورت دارند استفاده سياسی از آن میکنند.
بههرحال نقش ما این است که هر چه میتوانيم کمک بکنيم به این جنبش ،اگر چيزي به نظرمان
میرسد ،راهی به نظرمان میرسد با مردم در ميان بگذاریم .براي اینکه این جنبش سبز ـ کنفرانس
اروپایی حزب داشتيم در شهر کاسل آلمان یک صدنفري از دوستان حزبی آمده بودند .آنجا صحبت
میکردیم دو تا نکته را در آنجا به ميان کشيدیم .به نظر من درست نگاه کردن ما به سراسر این
منظره به جنبش سبز و نقش آن خيلی کمک خواهد کرد .یکی اینکه میباید این جنبش را به عنوان
یک حرکت خودجوش و شکل ناپذیر و سازمان ناپذیر ،ولی درعينحال از یک وحدت کلی که برگرد
یک گفتمانی تشکيلشده است برخوردار تلقی کرد .اول باري است در تاریخ ایران ـ البته در انقالب
مشروطه هم این روي داد ولی در ابعاد بسيار کوچک ـ که تودههاي بزرگ جمعيت در حدود اکثریت
طبقه متوسط بسيار بزرگ ایران بر یک امري توافق میکنند که آنهم از باال به آنها دیکته نشده؛
امر را یک رهبر فرهمند نمایندگی نکرده؛ آن امر را هيچ مقامی به آنها عرضه نداشته؛ بدون نياز به
رهبر ،بینياز از یک برنامه سياسی تفصيلی ،اینها روي یک گفتمان کلی توافق کردهاند و باهم کار
میکنند و بهطور شگفتانگيزي اجزاء این جنبش خودجوش هماهنگ باهم شدهاند .با اینکه خب،
اینور و آنور این جنبش یک کسانی صداهایی بلند میکنند ،ولی فوراً این صداها از طرف خودشان،
چون زوري در کار نيست ،خاموش میشود و میپيوندند به آن جریان اصلی ،به آن جنبش عمومی.
یک جنبش اعتراضی پيداشده است که از لحاظ ابعاد و پختگی نظيرش را نداشتهایم .جنبشهاي
پيشين مردم ایران همه یا گمراهانه بود ،ماهزده بود ،حاال اواخر نگاه کردند به ماه و صورت یک کسی
را هم دیدند ،یا اینکه ذوبشده در یک شخصيت سياسی یا مذهبی بود .مردم نقشی نداشتند جز
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فرمانبري ،جز گریه کردن ،جز پرستش ،جز اطاعت .این اولين باري است که اینها از هيچکس
اطاعت نمیکنند .موسوي و کروبی برایشان رهبر نيستند بلکه سران این جنبش هستند که بههرحال
الزم است براي کارهاي سياسیاش .خب ،پس ما تمایزي قائل شدیم ميان آن جنبش سبز که جنبش
اعتراضی است و خودجوش است و خودمختار .نه سازمان بردار است و نه باید هم سازمانش داد؛ نه
مرامنامه باید برایش نوشت ،بلکه باید با گفتمان اصلی که اینها را دورهم نگهداشته و اصالً بهوجود
آورده این همرایی را در ميان مردم ،به آن باید چسبيد و آن گفتمان دموکراسی ليبرال است .یعنی حق
اکثریت مردم براي حکومت بر خود ولی محدود و در چهارچوب اعالميه جهانی حقوق بشر .یعنی
هيچکس حتی نودونه درصد آراء حق ندارد حقوق یک درصد یک نفر را از جمعيت ایران زیر پا بگذارد.
همه مردم حقوق برابر دارند که با آنها به جهان آمدهاند .نه مدیون مذهب هستند ،نه مدیون شاه
هستند ،نه مدیون پيشوا و ...مال خودشان است و جدا هم نمیشود از آنها کرد .این گفتمان اآلن
گفتمان جنبش سبز است .مردمی که به عنوان جنبش سبز به حرکت افتادهاند چنين جامعه شهروندي
میخواهند بر این اساس .این را باید بشناسيم و درصدد محدود کردنش هم برنيایيم ،و این آزاد است
که شعارهاي خودش را بدهد؛ موقعيتاش را تشخيص بدهد و از آن سران جنبش پيش بيافتد و حقش
است ،و نباید ما جلویش را بگيریم و ناراحت بشویم مثل آن افرادي که از جمهوري اسالمی آمدهاند
بيرون خوش نشستهاند و هی به مردم دستور میدهند .این مردم به دستور کسی تشکيل نشدهاند ،به
خاطر موسوي و کروبی هم نریختند توي خيابان ،براي پس گرفتن حق خودشان ریختند ،و براي پس
گرفتن ایران دارند مبارزه میکنند .خب آنها هم این خردمندي را داشتهاند که پيوستند به این مردم،
دنبال مردم میروند و شعارهایشان را کمکم اصالح کردند ،سخنرانیهاي امروزشان با  5ماه پيش
زمين تا آسمان فرق دارد.
یک بخش اداري و اجرایی و راهبردي و رهبري هم دارد که آن راه سبز اميد است .بله ،راه سبز اميد و
موسوي و کروبی در رأساش ،اینها سران این جنبش هستند .چون بههرحال موضوع انتخابات آنها
بود که باعث شد این تظاهرات و این جنبش راه افتاد .و اگر آنها نمیایستادند و مقاومت نمیکردند و
مثل خاتمی فوراً از زندان در نمیرفتند ،خب این جنبش سر نمیگرفت .ولی آنها ایستادند و مردم
آمدند به کمک و رها نکردند رسيدند به اینجا و بيشتر هم خواهد شد .ما باید حق هر دو طرف را
بشناسيم .حق راه سبز اميد را بشناسيم به اینکه تاکتيکها و استراتژيهایش را بسته به اوضاعواحوال
خودش انتخاب بکند و اول از همه درصدد حفظ خودش بربياید .اگر اینها را بگيرند و سرکوب بکنند
و شکنجه بکنند چيزي باقی نخواهد ماند .و دوم اینکه وسيله گسترش این جنبش را فراهم بکنند.
چنين نخواهد شد مگر اینکه اینها بتوانند بخشی از دستگاه جمهوري اسالمی را با خودشان همراه
بکنند .و آنهم مستلزم این است که آن بخش را ،اصوالً دستگاه حکومت جمهوري اسالمی را از
جنبش سبز نترسانند .اگر این جنبش سبز دستگاه حکومتی را چنان بترساند که آنها بگویند که اگر ما
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با اینها همراه بشویم رژیم خواهد رفت ،ما هم خواهيم رفت ،ما را مجازات میکنند ،ما را توقيف
میکنند و زندگيمان را از ما میگيرند و مردم میریزند سرمان ،بهتر است همين وضع موجود را
همينطور ادامه بدهيم .پس اینها را نباید بترسانند ،فعالً نباید از چهارچوب جمهوري اسالمی تجاوز
کنند ،باید در داخل سيستم بازي کنند تا قوي بشوند و زور دستگاه به آنها نرسد .در این اثنا این
آزادي عمل را باید به آنها داد که با هر کس در این سيستم حاضر است به آنها کمک کند ،وارد
ائتالف بشود .امروز وقت بيرون کشيدن پروندههایی که فالن کس فالن حرف را به من زد ،فالن
کس آن آدمکشی را کرد ،فالن کس سوءاستفاده کرد و حاال میخواهد رهبر ما بشود ...این حرفهایی
که در بيرون میبينم کسانی میزنند که  30سال است یکذره تأثير در این مبارزه نداشتهاند و
همينطور به اینوآن پریدهاند .اینها را باید گذاشت کنار .ما با مبارزهاي سروکار داریم و باید از هر
امکانی استفاده بکنيم .عمده آن است که روحيه و پيام جنبش سبز محفوظ بماند که تا حاال مانده
است.
پس این جنبش سبز دو بخش دارد 1 :ـ جنبش اعتراضی است با استقالل خودش ،با خودجوشیاش 2
ـ بخش اداري و سياسی است و آن راه سبز اميد است .اینها مستقل از هماند ولی نباید خيلی از هم
فاصله بگيرند .براي اینکه ضعيف میشوند .و ما احتياج به پيروزي و کاميابی داریم براي اینکه این
جنبش را ادامه بدهيم و بهجایی که باید ،برسانيم .این ظرافتها ،این خودجوش بودن جنبش
ازیکطرف و انعطافپذیر بودن راه سبز اميد از طرف دیگر ،آن بازي کردن در درون سيستم براي
تغييرش ،این حفظ نظام در شرایط فعلی و براي براندازياش در شرایط بعدي ،اینیک ظرافتهایی
میخواهد ،یک هوشی میخواهد ،یک احاطهاي در مسئله میخواهد ،یک خویشتنداري میخواهد که
من اميدوارم همه فعاالن سياسی در بيرون ایران این را پيدا بکنند .و فقط با معيارهاي خودشان مسائل
را قضاوت نکنند .دائماً خودشان را جاي این مبارزان در ایران بگذارند و ببينند که اگر در آن شرایط
میبودند چهکاري به صالحشان بود .این روحيهاي که ما در بيرون نشستهایم و آزادانه میگویيم و
دیگران را محکوم میکنيم ،خب نتيجهاش این  30ساله بوده .در این  30سال بيشترین کاري که
توانستيم بکنيم کوبيدن همدیگر بوده است ،افشاگري و آبروریزي .آبروریزي مبارزه و افشاگري
ميانتهی بودن مبارزان .و خب بهتر است امروز بعد از این تجربهها این شيوهها عوض بشود.
 رادیو فانوس ـ جناب همایون ،در پایان میخواستم به این موضوع اشاره کنم .اآلن
همانطور که جنابعالی مستحضرید ،اینها هر روزه به بهانههاي مختلف با آمریکا
نشست دارند و جمهوري اسالمی مسئله سوخت رآکتور اتمی را بهانه کرده و
نشستهاي متعددي با مقامات آمریکایی دارند .و مثالً اینکه تالش هست به قول
معروف از طرف دولت آمریکا حمایت بشوند .اگر بالفرض اینها با دولت آمریکا کنار
بيایند آیا تأثيري در این جنبش خواهد داشت؟ یا درنهایت ،اگر آمریکا چراغ سبزي به
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اینها نشان ندهد آیا فکر میکنيد این اوضاع به این صورت پيش برود سپاه پاسداران
کودتا بکند؟
همایون ـ نه اینها فرضيات به نظر دوري است .اوالً قانع نکردند .مسئله بسيار جدي است .جمهوري
اسالمی از طرفی با بزرگترین مشکالت سياسی و اقتصادي روبرو است .دستگاه حکومتی دو سه پاره
شده ،مبارزه قدرت بهشدت جریان دارد ،مبارزه مرگ و زندگی کمکم دارد میشود .از طرف دیگر،
احمدينژاد شکست پس از شکستخورده و در این چهار سال حقيقتاً رسوایی ببار آورده به عنوان
رئيسجمهوري .انتخاباتاش هم به این صورت شده ،هيچ آبرویی هيچ جا ندارد .باید یک برگ
برندهاي نشان بدهد .بهطور مأیوسانهاي نياز به توافق با آمریکاییها دارد ،ضمناً روبرو است با
رقيباناش .رقيبان سياسیاش در مجلس اینطرف و آنطرف که کارشکنی میکنند براي اینکه
احمدينژاد نتواند این مشکل را حل بکند .و بعد خودشان بيایند حل بکنند .چون مسئله رابطه با آمریکا
و قضيه اتمی اصالً مهمترین موضوع جمهوري اسالمی است .هيچکس نمیخواهد دیگري این افتخار
نصيباش بشود .حاال بيرون هی مرگ بر آمریکا میگویند ولی تمام فکر و ذکرشان این است که
چگونه این مشکل را حل بکنند .چون تمام زندگيشان متوقف و فلج شده .هی گفتند آمریکا هيچ
غلطی نمیتواند بکند ،آمریکا هزار کار میتواند بکند و کرده .پس کار خيلی جدي است .از این گذشته
یکطرف این صحبتها اگر بهجایی برسد برداشته شدن خطر جنگ است از برابر ایران .دوستان ما در
بيرون اصالً به این موضوع توجه ندارند که وضع بين جمهوري اسالمی و آمریکا بهجایی رسيده است
که بهخوبی هنوز امکان دارد که کار به جنگ بکشد و آنوقت ما دیگر باید فاتحه آن کشور را بخوانيم.
اصالً این مسائل بسيار بسيار حياتیتر و مهمتر از چراغهاي سبز و قرمز آمریکا است .از سوي دیگر
باید در نظر بگيریم که آمریکا هيچ سودي در ادامه حکومت این رژیم ندارد .ولی دست از پا خطا
نخواهد کرد و مداخله نخواهد کرد در کارهاي ایران براي اینکه مذاکرات اتمی را پيش ببرد .براي
اینکه وقتی به توافق رسيد این توافق مثل کره شمالی به هم نخورد و براي اینکه جمهوري اسالمی
وفادار بماند به تعهداتاش .این حياتی است براي آمریکا .بسيار مهمتر است از سرنوشت بنده و شما
در نظر آمریکاییها .آنها مسائل استراتژیک حياتی و جهانی دارند باید آن را حل بکنند .پسفردا
اسرائيلیها غافلگير میکنند میزنند و یک جنگی شروع میشود که اصالً معلوم نيست تا کجا برسد.
این است که اولویت حل کردن این مسئله است .براي ما باید اولویتها باشد .من بسيار خوشحالم که
این مذاکرات جریان دارد و بسيار اميدوارم که این مذاکرات به نتيجه برسد ،خطر جنگ برطرف بشود،
این بحران اتمی فيوزش کشيده بشود ،خب بله البته حکومت احمدينژاد تقویت خواهد شد ،البته در
درازمدت پول بيشتري گير این رژیم خواهد آمد اگر بماند ،همين هم هست .ولی چاره چيست؟ چکار
بکنيم؟ یا باید تن به وخيم شدن بيشتر اوضاع بدهيم که جنگ یا تحریمها خواهد بود که پدر مملکت
را درخواهد آورد یا باید این موضوع حل بشود .بقيه چيزها در درجه دوم است.
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حاال این کار دارد میشود و احمدينژاد به آن دالیلی که عرض کردم باید به این موفقيت برسد حاال
چه خامنهاي بخواهد چه نخواهد ،پسران خامنهاي او را متقاعد کردهاند که صالح رژیم در همين است
و به نظر من این کار بهاحتمال  80درصد خواهد شد .بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد ،همانطور که
عرض کردم ،البته موقعيت جمهوري اسالمی قويتر میشود ولی ضمناً ميدان مبارزه تازهاي در خود
رژیم باز میشود یک عدهاي شروع میکنند استفاده کردن از این توافقی که پيشآمده است و آن را
بهصورت کالهی که بر سر ایران رفته جلوه دادن ،و آن مبارزه از سر گرفته خواهد شد با یکزبان
دیگر بر سر موضوع دیگر و جنبش سبز هم قرار نيست از بين برود و همينطور که میبينيم ادامه
دارد .ترکيب اینها باز زندگی را بر جمهوري اسالمی دشوار میکند .ولی توهم نباید داشت که هر
گشایشی در رابطه با آمریکا اساساً به سود رژیم جمهوري اسالمی خواهد بود.
 رادیو فانوس ـ جنابعالی اشاره کردید به مسئله اسرائيل .اگر خاطرتان باشد چند وقت
پيش این خبر ،حاال تا چه اندازه صحت و سقماش را تأیيد میکنيد ،مثل اینکه از طرف
جمهوري اسالمی در قاهره یک جلسه پنهانی با نمایندگان اسرائيلی داشتند .در این
مورد شما اطالعاتی دارید؟
همایون ـ یک چند کلمهاي نماینده جمهوري اسالمی بهطرف نماینده اسرائيلی گفته است که آیا شما
بمب اتمی دارید؟ او هم خندیده .ولی در این باز شکی نيست که هم اسرائيلیها و هم جمهوري
اسالمی نمیخواهند کار به جنگ بکشد .جمهوري اسالمی میترسد از اسرائيل .شکی نيست .اسرائيل
هم از جمهوري اسالمی میترسد و ترجيح میدهند یک راهحلی اینجا پيدا بشود .از آن بابت هم من
خوشحالم براي اینکه ـ حاال ممکن است بنده به صهيونيست بودن متهم بشوم ـ ولی وقتی انسان
خودش را جاي اسرائيل میگذارد ،یک کشور دو وجبی 250 ،ميليون آدم هم احاطهاش کردهاند و همه
دشمناش ،حاال یک کشوري به بزرگی ایران با آن جمعيت و با آن امکانات ،که دوست سنتی اسرائيل
بوده است و اسرائيلیها و ایرانیها و یهودیان ایرانی ،یهودیانی که از همه ایرانیها ایرانیترند و یک
سابقه طوالنیتري در این کشور دارند ،بهترین دوستان ایران بودند ،بيشترین کمکها را به ایران کرد
در طول دهههاي  40و  ،50و ما بسيار مدیونشان هستيم از خيلی خيلی جهات ،ما هم یک مقدار
کمک کردیم به اسرائيلیها ،ولی به نظر کمک آنها حياتیتر بود ،و روابط فوقالعاده نزدیک داشتيم و
باید هم این روابط حفظ بشود و ما دوست جديتري از اسرائيل نداریم در آن منطقه .شما نگاه کنيد
ترکيه به چشم حسادت و رقابت به ما نگاه میکند ،عربها عمالً دشمنان ایراناند و میخواهند از هر
فرصتی استفاده بکنند که ضربهاي به ایران بزنند ،پاکستان که انسان رغبت نمیکند راجع به این
کشور صحبت بکند ،افغانستان هم که بخشی از آن ممکن است نظر بهتري به ما داشته باشد برخی
دشمن ما هستند .یک کشور داریم در آن باال به نام جمهوري آذربایجان که چشم به خاک ما دوخته،
یک کشور در این منطقه هست که نه ادعاي ارضی به ما دارد و نه دليل دشمنی با ما دارد و ...حاال
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بهزور جمهوري اسالمی این روابط را دشمنانه کرده است و نيروهاي مترقی هم دائماً براي فلسطين
اشک میریزند ولی خب مردم میگویند به ما مربوط نيست .حقيقتاً آنقدر بدبختی ما در ایران داریم
که غصه فلسطينیها را نباید بخوریم .بهویژه که فلسطينیها نه ذرهاي حقشناسی به ایران دارند ،نه
مِهري دارند ،نه یکقدم براي ما برمیدارند .اینهمه پول جمهوري اسالمی ریخته در غزه بين
فلسطينیها .شما نگاه بکنيد تا موضوعی پيش میآید اینها یک ضربهاي به ایران میزنند .با این
ترتيب ،حقيقتاً نمیفهمم به چه مناسبت ما باید با اسرائيل دربيافتيم .بعد هم خب اگر مسئله
انساندوستی و اینهاست ،که فلسطينیها زیر فشارند و ...در رواندا  900هزار نفر قصابی شدند یک
ایرانی اصالً صحبتی نکرد .بشردوستی که گزینشی نمیشود .اگر یک بچه فلسطينی تير میخورد تمام
محافل مترقی برانگيخته میشوند در حالی که در همان آفریقا هر روز  500تا بچه را با چماق و گلوله
میکشند و دست مادر را میبرند و سرش را میبُرند ،هيچکس هم هيچی نمیگوید .آنقدر هم ما
بدبختی داریم نمیتوانيم به همه دنيا برسيم.
به هر حال ،در این شک نيست که ما باید با اسرائيلیها کنار بيایيم ،دشمنی را برداریم ،خطر ما به
اسرائيل ،اسرائيل به ما ،و این مزخرفات که آنها را از صحنه روزگار برمیداریم ...اینها را باید تعطيل
کنند و این کشور را به عنوان یک عضو خانوادگی بينالمللی تلقی بکنند .اگر هم قرار بر برداشتن از
صحنه زمين باشد اسرائيل با بمب اتمیاش بهتر میتواند این کار را بر ضد ایران بکند تا ایران که دو
سال دیگر احتماالً بتواند یک بمب اتمی داشته باشد .باید این بحثها را گذاشت کنار و اگر هم روابط
عادي نشود ،حداقل تهدید و خط نشان کشيدن نباشد تا یک روزي این جمهوري اسالمی برود و ما
دوباره با اسرائيل روابط برقرار کنيم 150 .هزار ایرانی یهودي در اسرائيلاند که عاشق ایراناند .اصالً
چيز عجيبی است .آنها بهترین پل ارتباطی هستند بين این دو کشور .اسرائيلیها هم از لحاظ
تکنولوژي نهتنها در خاورميانه ـ که خاورميانه اصالً بهحساب نمیآید از نظر تکنولوژي .حاال ایران یک
مقدار یک کارهایی میکند ـ بلکه در سطح جهانی در سطوح باال هستند .خب خيلی میتوانند به ما
کمک کنند .ما بهترین دادوستد را میتوانيم با آنها داشته باشيم .هر جور نگاه کنيم ،بهصرفه ما است.
اینها را باید عادي کرد .من خوشحالم که باالخره یک ارتباطی باهم برقرار کردند ،یکقدم جلوي
حمله احتمالی گرفته میشود تا موضوع بلکه بهکلی فيصله پيدا بکند.
 رادیو فانوس ـ بسيار سپاسگزاري میکنم .جناب همایون اگر مورد خاصی هست
بفرمایيد.
همایون ـ من فقط میخواهم عرض کنم که سی سال زندگی در فضاي بسته محدود به خود مشغول
تبعيدي کافی است .و زمان آن است که این دیوارهایی که فروریخته بين ایرانيان در هر جا ،از این
دیوارها عبور کنيم و پيش از هر چيز و مهمتر از هر چيز دیوارهاي ميان ما و مردم ایران فروبریزیم و
از آن رد بشویم ،یککمی امروزي بشویم ،بحثهاي سیساله را بگذاریم کنار .انسان از تکرار ملول
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باید بشود و انسان از آب راکد دلش باید گرفته بشود .چقدر میشود راکد بود؟! چقدر میشود تکرار
کرد؟! چقدر باید انسان مطالبی را بخواند که انگار سی سال پيش 20 ،سال پيش نوشتهشده است؟!
یکهواي تازهاي باید وارد سياست بيرون بکنيم .مردم در درون ایران ببينيد چه میکنند! یککمی یاد
بگيرند از اینها .بهکلی سخن عوضشده است .گفتمان عوضشده است .روحيه عوضشده است .مگر
میشود  70ميليون توانایی این کار را داشته باشند و اینیکی دو ميليون ایرانی در بيرون  30سال
نتوانسته باشند تغييري در رفتارشان بدهند .اميدوارم این جنبش سبز به ما هم سرایت بکند.
 رادیو فانوس ـ بسيار بسيار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتيد که دقایقی با شما
گفتوگو داشته باشيم.
رادیو فانوس استکهلم
 29اکتبر 2009

شعارهای جنبش سبز و اولویتهای فعاالن سیاسی
 حسين مهري ـ آقاي همایون پيش هر چيزي این روزها گفتوگو درباره شعارهاي
جنبش سبز ،بسياري ابراز نگرانی کردهاند ،از شعارهاي تند در تظاهرات خيابانی .به
عنوان نمونه دیدم آقاي بيژن حکمت از اتحاد جمهوريخواهان ،گفته است که
شعارهاي تند باعث شکافتن جنبش و فروکش آن میشود .و یک تحليلگر دیگر از
خطر رادیکاليزه شدن یا خشونت در جنبش سبز سخن به ميان آورده .جناب همایون،
دیدگاه شما در این زمينه چگونه است؟
همایون ـ جنبش سبز مستقل از آنچه در ایران میگذرد و آنچه حکومت میکند ،و آن جنایاتی که به
مردم روا میدارند نيست .جنبش سبز یک جنبش مردمی است و سر اعتراض به رژیم اسالمی،
روشها و سياستهایش و جهانبينیاش شکل گرفت و خب در انتخابات بهانه انتخابات بود ،بعد
انتخابات را دزدیدند و چند ماه بعد دیگر نمیتواند روي انتخابات باشد و ناچار مسائل دیگري مطرح
میشود .و این مسائل و موضوعات بستگی دارد به واکنش حکومت در برابر اعتراض مسالمتآميز،
معقول و آرام مردم .وقتی مردم میبينند که با آن خشونت با آنها رفتار میشود ،آن وحشيگريها را
در زندانها میکنند ،آن جنایات را بر برادران و خواهرانشان روا میدارند ،ناگزیر واکنش نشان
میدهند .این دوستانی که هشدار میدهند ،اگر نگران آسيب دیدن جمهوري اسالمی نيستند ـ چون
بعضی هستند ـ باید این را در نظر بگيرند که یک طرف فقط نمیخورد .واکنشی هم نشان میدهد .باز
در اینجا مردم بسيار خویشتندارانه رفتار کردهاند و اميدواریم که این ادامه پيدا بکند و این شعارها
ناگزیر تغيير میکند .خامنهاي خودش و شخص خودش و مقام خودش را در برابر و رفتاري کرد که
بههيچوجه ربطی به والیتفقيه نداشت .و آن تعریفها و توصيفهایی که در اول میکردند با آنهم
هيچ مناسـبتی نداشت .کار به لگدمال کردن تصویرش کشـيد که در اوایل اصالً صحبت از این نبود و
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کسی کاري به کارش نداشت .منظورم این است که ارتباط دو طرف این موضوع باید در نظر گرفت.
اینکه شعارها میتواند مایه شکاف در جنبش سبز بشود ،البته واقعيت دارد .و ظرافت کار در همين
است و مردم هم این ظرافت را در نظر گرفتهاند تا کنون و اميدواریم بگيرند .خيلی اجزاء جنبش سبز
نمیتوانند از هم جدا بشوند .البته این قدرت جنبش سبز است ولی خب یک مشکلی هم در رو دارند و
هست ،این است که این اجزاء چون ارتباط سازمانی باهم ندارند ،دقيقاً در یک مسير قرار ندارند .هر
دسته ممکن است حرف خودش را بزند و آنهم تحت تأثير شرایط روز .از اینجاست که ما باید ـ بارها
این موضوع را گفتهایم و مدتها است که روي آن تأکيد میکنيم این است که ـ باید چهارچوب کلی
گفتمان این جنبش را در نظر گرفت و در درون آن کار کرد .بارها میتواند بهروز دربياید و مسئلهاي
هم نيست .حاال یکی شعار میدهد انتخابات آزاد ،یکی شعار میدهد مرگ بر دیکتاتور .معنیاش یکی
است زبانش فرق میکند .ولی اساساً آنچه تا کنون گفتهشده است ،آنچه دارد گفته میشود و پيشبينی
میشود چه گفته خواهد شد ،در همين چهارچوب است .این چهارچوب را باید نگاهداشت ،گفتمان
ليبرال دمکراسی را باید حفظ کرد و من در مورد شعارها خيلی مشکلی نمیبينم که یک شعارهایی
گفته نشود .امکان ندارد .یک جنبشی که نه از رژیم میگذرد و نه با این ترکيب میتواند تبدیل به یک
سازمان سياسی بشود .مردم حداکثر همين است که تا کنون کردهاند که یکچشمشان نگاه میکند به
راه سبز اميد و نمادهاي این جنبش که ایستادهاند و از خواستهاي مردم دفاع میکنند و یکچشمشان
متوجه آن چيزهایی است که این حکومت میکند و یک موازنهاي بين این دو هست .آن راه سبز اميد
و ارگانهاي هماهنگکننده هم میبينيم نایستاده و شعارهاي  5ماه پيش را تکرار نمیکند .بلکه مثالً
موسوي میگوید که خب قانون اساسی جمهوري اسالمی را هم میشود تغيير داد .یعنی متوجه شدهاند
که باید با مردم راه بيایند و ایستادن در یک موضع و تکرار یک شعار تا ابد امکان ندارد.
نه ،هنوز مشکلی نمیبينم و این ميدان هنوز باز است هم براي راه سبز اميد و هم براي مردم .تا اینجا
خوب آمدهاند و اميدواریم که ادامه بدهند .اما اگر کسانی در ایران به فکر افتادهاند که خب حاال باید
واکنش شدید نشان بدهند و دندان در مقابل دندان و میکشند ما هم میکشيم ،این بزرگترین اشتباه
است و حتماً شکست خواهد خورد .هيچکس اینگونه موفق نشده است و اگر هم موفق شده است
هيچ جا به دموکراسی و حقوق بشر نيانجاميده .هر جنبشی با همان وسایلی حکومت خواهد کرد که با
آن سر کار آمده است .نمیشود با خشونت روي کار آمد و بعد در حال آشتی حکومت کرد .تاکنون که
نشده .وقتی شما خشونت را به ميان آوردید ،هميشه کسانی هستند که دست باالتر را میگيرند و
خشونت را بيشتر میکنند و کسانی که با آنها مخالفت میورزند آنها را از ميدان بدر میکنند .در
شرایطی که همهچيز رادیکال میشود انتظار ميانهروي و عقل و خِرَد ،خویشتنداري و نگاه به آینده
نباید داشت.
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون ،این خبرگزار واشنگتنپست یک گزارشی از ایران
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داده که نکتهاي در آن است که نياز به روشنگري دارد .خالصه اینکه میگوید :بعد از
 5ماه تظاهرکنندگان ایرانی از شعارها و خواستهاي روز اول خود فراتر رفتهاند و
شعارهایی مثل گفته آقاي موسوي را که میگفت :ما باید قانون اساسی را نجات
بدهيم ،میگویند ما در جستجوي نجات قانون اساسی نيستيم ،ما یک تغيير کامل
میخواهيم .در گفتوگوي با تنی چند از مردم تهران ،یکی از آنها گفته است که ما
تغيير کامل میخواهيم چيزي نزدیک به یک انقالب .دراینباره چه میفرمایيد؟
همایون ـ بله این همين عواملی است که عرض کردم ولی خب خود موسوي هم میگوید که قانون
اساسی را هم میشود عوض کرد .وجود جنبش سبز براي تغيير است ،جنبش انقالبی است ،نه انقالب
به معنی کالسيک ،نه به معناي جمهوري اسالمی ،نه به معناي انقالب فرانسه و آدمکُشی و خشونت
و وحشيگري بلکه ،انقالب اجتماعی ،انقالب در ژرفاي جامعه و در ذهن مردم و البته در شيوه حکومت
و نهادهاي سياسی است .این جنبش براي رأي دادن و بعد براي بردن انتخابات شروع نشد .اگر توجه
کرده باشيم و یادمان نرفته باشد ،پيش از اینکه اصالً انتخاباتی صورت بگيرد ،مبارزه مردم مطالبه
محور شد .یعنی درخواستهایی را مطرح کردند و عنوان کردند و بعضیهاشان حتی وارد جزئيات
شدند که همه در همان چهارچوب ليبرال دمکراسی که عرض کردم میگنجد و همه نشان از یک
تغيير اساسی در کشور داشت .این است که این آقایی که این صحبت را کردهاند خالف نکردند ،همان
حرف اولشان را زدهاند .منتها نکته اینجاست که باید همه فعاالن سياسی در ایران نگاه بکنند ببينند
که اآلن میشود تمام رژیم را تغيير داد و انقالب کرد و رسيده به آنجایی که من و شما هم
میخواهيم؟ نه .نمیشود .باید گامبهگام بروند جلو و اولویتهایشان را روشن بکنند و اآلن مهمترین
اولویت حفظ این جنبش است .نه حفظ وحدت چون هرگز در این جنبش وحدت نخواهيم داشت و
زیباییاش هم در این همين است .ولی هماهنگی و همراهی اجزاءش که همان قدرتش هست ،فشار
بياورد و بعد حکومت احمدينژاد شکست بخورد .نکته اساسی اینجاست .مردم اگر حواسشان ،اگر
انرژيشان صرف این مطلب بشود که از هر فرصت براي ضعيف کردن حکومت احمدينژاد استفاده
کرد ،و او را زد ـ زدن او یعنی زدن خامنهاي و جمهوري اسالمی و خيلی اتفاقات بعدي ـ آنوقت شاید
از تشتت جلوگيري بشود .نکته عمده اآلن این است که با توجه به سختگيريهاي حکومت و اینکه
خودش را تجهيز و آماده کرده است ،شرایط ميدان بهاصطالح به سود جنبش سبز نيست .فقط با
پرداختن هزینه سنگين میتواند در ميدان حضور پيدا بکند و حضور هم پيدا میکند و اصالً این
شگفتآور است .رژیم هم فعالً میتواند از خودش دفاع بکند .اما همه داستان این نيست .همه داستان
بودن در ميدان نيست .آنچه که در ميدان میگذرد از سطح است و سطح عملی مبارزه است .یک
سطح وسيعتر و قاطعتري هم وجود دارد و جنبش سبز از آن نباید غافل باشد .و آن سطح وخامت
روزافزون اوضاع کشور و اوضاع تودههاي بزرگ مردم است .جنبش سبز ،امروز به نظر من باید از
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خواستهاي سياسی قطعیتر فکر بکند و فراتر برود و خواستهاي اقتصادي پيش بکشد و زبان
نارضایی توده مردم باشد که در خطر از دست دادن همان چيزهاي مختصري که اآلن دارد و خطر
پایين افتادن سطح زندگی کنونیاش است .خطر احمدينژاد از یک طرف که اصالً کشور را تبدیل
میکند به جامعهاي دستبهدهان و منتظر اینکه حکومت کجا و کی پولی داشته باشد که به اینها
بدهد .نه صنعتی ،نه کاري و نه نقشهاي نيست .این است که کارگران ،کارمندان ،طبقه متوسط و زیر
متوسط ،اینها همه زیر فشار سخت خواهند بود .و جنبش سبز باید از این نيروي بالقوه بسيار بسيار
کوبنده غافل نباشد .ما باید تکيه جنبش سبز را از ميدان در حالی که سرکوب است ،حتماً باید از هر
روزي استفاده کرد و ریخت به خيابان و میکنند این کار را مردم .ولی صرفاً تکيه بر این اآلن کافی
نيست و نگاه جنبش سبز باید نگاه وسيعتري بشود براي اینکه رژیم بهشدت آسيبپذیر شده است و
بدتر هم خواهد شد وضعش و این موضوع اتمی را هم که اگر نتوانند حل بکنند و مثل اینکه
نمیگذارند که بکنند ،و خود جنبش سبز هم چوب الي چرخ حکومت احمدينژاد میگذارد ،و
نمیخواهند که موفق بشود ـ حاال من به عنوان کسی که اول نگران جنگ هستم ،ممکن است که
دلم بخواهد احمدينژاد در این یکی موفق بشود ولی ميل من فعالً مطرح نيست ـ روند این است که
این مذاکرات را نه خامنهاي میگذارد نه مجلس و نه حتی مخالفان یعنی سعی میکنند خرابکاري
بکنند ،حاال هر کس به سهم خودش .اگر این را هم نتوانند بکنند ،تحریمهاي رژیم هم پيش خواهد
آمد و طبيعتاً وضع خيلی خيلی خرابتر خواهد شد .اما بدون تحریمهاي اقتصادي هم رو به تضعيف
حکومت اسالمی از هر نظر است .اینکه باید به مبارزه وسعت بيشتري بخشيد ،باز هم مردمیتر کرد،
قشرهاي تازهتري را به مبارزه خواند ،و آن تنها با خواستهاي سياسی امکان ندارد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،یکی از مباحثی که شما در مصاحبه با سایت فصلنامه
تالش انجام دادهاید ـ تالش آنالین ـ خيلی بحث برانگيخته .در یکی از این
مصاحبهها با تالش آنالین گفته بودید که حفظ نظام در مرحله کنونی یک گزینه
واقعگرایانه است و تالش به شما میگوید این گفته شما از آن مواضعی است که
بیتردید باز هم شگفتیها و اعتراضهاي بسياري بر خواهد انگيخت .بفرمایيد که در
پاسخ چه میفرمایيد؟
همایون ـ پيشبينی تالش کامالً درست بود .ولی یک مسائلی هست که باید گفت و باکی از
واکنشها و اعتراضها نداشت .نکتهاي که چند دقيقه پيش عرض کردم ،برمیگردم به آن .جنبش
سبز درست است ،هدف نهاییاش تغيير است و تغيير ژرف در نظام سياسی .باید هم باشد .ولی اینکه
کار امروز و فردا نيست و خود جنبش سبز این را میداند .حاال غير از راه سبز اميد که اصالً توي این
مایهها نيست ،ولی توده مردم که جنبش سبز را میسازند ،طبقه متوسط و روشنفکران ،میدانند که
این کار مرحلهبهمرحله انجام خواهد گرفت .در این مرحله باید ببينيم که آن حداکثري که میشود
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حاصل کرد چيست .وقتیکه شما گفتيد مرحلهبهمرحله ،یعنی به تمام آنچه میخواهيد بهیکباره
نمیرسيد .یک حداکثري را براي هر مرحله قرار میدهيد .این حداکثر را کی تعيين میکند؟ محدودیت
شما ،امکانات رژیم براي مقاومت و سرکوبگري .وقتی شما این چهارچوب را کشيدید و خودتان را
معرفی کردید به عنوان جنبش سبز ،آنوقت میبينيد که اگر از حاال ما بخواهيم این نظام را واژگون
کنيم ،و این حرفهایی را که در بيرون میزنند با نهایت آسودگی ،مردم بگویند که نخير ما میخواهيم
اول نظام والیتفقيه سرنگون بشود ،این رژیم از بين برود ،اسالم برود به مسجد ،فکر میکنيد
کمترین بخت موفقيت خواهد داشت؟ کسی دنبال آن خواهد آمد از تمام دستگاه جمهوري اسالمی که
جنبش سبز متحدینی پيدا بکند از ميان آنها که جلوي خامنهاي و احمدينژاد بایستد؟ کسی نخواهد
آمد .همه میترسند .جنبش سبز نباید فعالً بترساند .همينقدر که احمدينژاد و خامنهاي و سپاه
پاسداران و دستگاه امنيتیاش را ترسانده کافی است .منافع بیشماري که از این رژیم دارند ،اینها
نمیخواهند این منافع به خطر بيافتد .ترجيح میدهند با احمدينژاد کار بکنند تا با جنبشی که آنها را
تهدید میکند .همه اینها را باید در نظر گرفت .معلوم است .آن بخش هماهنگکننده ،یعنی راه سبز
اميد ،صد در صد باید در چهارچوب این نظام کار بکند و مطمئن و خيال همه را راحت بکند هيچ قصد
سرنگونی ندارد ،بلکه میخواهد اصالحش بکند .اصالً میخواهد متحد بهتري براي این رژیم باشد .به
نظرش باید برسد که احمدينژاد رژیم را به خطر انداخته .اینها کارهایی است که باید بکنند .در
مبارزه باید نگاه کرد به محدودیتها ،به امکانات ،و آنچه عملی است .با یکی از دوستان صحبت
میکردم ،گفت این تکه حرف تو را من نپسندیدم .گفتم ،علتش این است که من با هنر ممکن
سروکار دارم ،تو با هنر سروکار داري .بله ،هنر ممکن این است که من میگویم .باید در چهارچوب
امکانات عمل کرد و جنبش سبز حق دارد این کار را بکند .راه سبز اميد حتی بيشتر حق دارد و
بخصوص ما در بيرون ابداً نباید وارد این بحثها بشویم .به نظر من هر کس از بيرون حرف میزند
باید اول فکر کند اگر این حرف را اگر در ایران میبود میزد یا خير؟ بعد این حرف را بزند .مسلماً ما
یک حرفهایی پيشتر و بيشتر میتوانيم بزنيم از آنهایی که در ایران هستند ،درست است .اما چه
اندازه؟ براي آسایش دل خودمان که نباید این حرفها را بزنيم .براي آرامش خودمان که سخنرانی
نمیکنيم .ما میخواهيم به آن مردم کمک بکنيم .حرفهایی که ما عالوه بر حرفهاي آنها میزنيم
اتفاقاً کمک میکند که ميدان دید آنها ،اگر الزم دارند ،وسيعتر بشود .این است که ما خواستهاي
خودمان را مطرح میکنيم در کنار این مردم ،فکر میکنيم و کار میکنيم .در کنار این مردم ،فعالً در
شرایط کنونی ،در این مرحله بله ،نباید از ميدان خارج شد ،نباید از چهارچوب رژیم خارج شد ،باید
شرایطی در همين چهارچوب به دست آورد .هر چه بخواهند یا نخواهند ،یا بگویيم یا نگویيم ،دامنه
وسيعتر خواهد شد .هر پيروزي ،پيروزيهاي بيشتري میخواهد ،طبيعی است.
 حسـين مهري ـ آقاي همایون ،یک نکـته دیگر ،در یکی از مصـاحبههایـتان با تالش
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آنالین ،این است که پادشاهی همهچيز نيست ولی ليبرال ـ دمکراسی هست .پرسش
من این است که آیا دیدگاه حزب مشروطه ایران درباره پادشاهی تغييریافته یا این
جمله توضيحی است بر دیدگاههاي حزب؟

همایون ـ این ليبرال ـ دمکراسی ،ما  15سال پيش که منشور حزب را در آن کنفرانس مؤسس حزب
به تصویب رساندیم ،خودمان هم آگاه نبودیم از آن و نمیدانستيم آنچه نوشتهایم ،اسمش ليبرال ـ
دمکراسی است .بعد البته آشنا شدیم با این مفاهيم ،بيشتر خواندیم ،آگاهتر شدیم و نگاه کردیم به آن
منشور دیدیم بله ،منشوري است سراسر در سنت دموکراسی ليبرال و در آن چهارچوب میگنجد.
سرانجام بعد از بحثهاي زیاد ،احتماالً پس از دو کنگره ،آن آمد در منشور حزب و ما به عنوان حزبی
که دموکراسی ليبرال میخواهد میشود آن را ناميد .اما وقتی این صحبتها پيش آمد ،حتی از سوي
پارهاي اعضاي حزب و کادرهاي حزبی ،این سوءتفاهم پيش آمد که ليبرال ـ دمکراسی ،مانند ليبرال
آمریکا که خيلی بار منفی دارد .منظور ما هم ليبراليسم سياسی است ،ليبراليسم اقتصادي در این بافتار
کاري ندارد ،وقتی این صحبتها شد ،بحث این پيش آمد که ما داریم از پادشاهی جدا میشویم .تا
حدي این آشفتگی در ذهنها بود .و امروز که این صحبت پيشآمده که پادشاهی همهچيز نيست ولی
ليبرال دمکراسی هست ،این مصاحبه نيست ،این پاسخی است که دادم به آقاي علی کشگر ،از
گردانندگان تالش آنالین که با خانمشان خانم فرخنده مدرس اداره میکنند آن مجله و آن سامانه را،
و کتابهایی منتشر کردهاند ،ایشان مطلبی نوشته بودند در رابطه با سخنرانی کنفرانس حزب در ماه
اکتبر در آلمان بود .من در آنجا سخنرانی کردم ،و گفتم امروز با توجه با وضعی که پيشآمده است
(جنبش سبز) و اینکه این گفتمان دمکراسی ليبرال غالب شده است در جامعه ایرانی ،دیگر حقيقتاً
اتالف وقت بر سر اینکه شکل نظام آینده ایران چه باشد ،معنی ندارد .بحث شکل نظام کهنهشده
است و دیگر اصالً مطرح نيست .مردم وارد یک جهانی شدهاند که اصالً ربطی با این بحثها ندارد .و
آن چيزي که ما میخواستيم ،این مردم شدهاند .این مردم دنبال واقعيت نظام سياسی هستند نه شکل
آن .طبيعت آن نظام چه باید باشد ،آن مهم است .این بحث را من خودم شروع کردم .باز هم
برمیگردم به  15سال پيش .نوع نظام سياسی مهم است .واِال در نظام دیکتاتوري هم پادشاهی داریم
هم جمهوري ،و در یک نظام دموکراسی ليبرال باز هم ،هم پادشاهی داریم و هم جمهوري .این
واقعيت قضيه است و از لحاظ تئوریک هم درست است .آقاي کشگر نوشته بودند در مقالهشان که
خيلی خوب ،اینها همه صحيح ،ولی آیا میشود در یک چهارچوب دموکراسی ليبرال از یک اصل
موروثی دفاع کرد؟ از اصل جانشينی فرزند بهجاي پدر در پادشاهی؟ آیا این سازگار است با دموکراسی
ليبرال؟ و من مطلبی که نوشتهام ،پاسخ آن است .من نوشتم بله میشود براي اینکه جانشينی وليعهد
بر تخت سلطنت پس از مرگ یا کنار رفتن پدر ،حق نيست ،بلکه امتيازي است که جامعه آزادانه ـ در
ایران اگر قرار است پادشاهی بشود ـ رأي آزادانه مردم پس از انتخابات آزاد و تشکيل مجلس مؤسسان
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و تدوین قانون اساسی و همهپرسی و ...همه در یک انتخابات آزاد امکان دارد .مردم اگر پادشاهی را
تثبيت بکنند در برابر خدمتی خواهد بود و این خدمت در شرایط ایران خب ،بيشتر از همه کمک به
حفظ یکپارچگی بکند و همه اقوام ایران آن شخص پادشاه را از خودشان بدانند و دیگر دعوا سر این
نيست که حاال امسال رئيسجمهور یا نخستوزیر از فالن استان است و یا ...از این بحثها بيرون
خواهد بود و یک آدم بیطرفی که وابسته به هيچکس نيست و وابسته به همه است ،و سرش هم دعوا
نيست ،آن خدمتی که میکند به عنوان رئيس کشور ،نه به عنوان حکومت .و احتماالً مواردي
پيشآمده است مانند اسپانيا ،در یک بحرانهایی از لحاظ اخالقی شاید بتواند به سود نهادهاي
دمکراتيک کار بکند .در برابر این خدمت این امتياز را به او میدهند و این امتياز را به فرزندش .حاال
اگر قرار باشد که باز جانشيناش هم انتخابی باشد و رفراندوم که هر روز دعوا است .منتها چون این
امتياز هر روز گرفتنی است ،و مردم میتوانند با رأي خودشان به پادشاهی پایان بدهند ،از سنت
دموکراسی ليبرال بيرون نيست .این حقی نيست که نشود پس گرفت .این حق ،حق مالکيت نيست.
حق مالکيت این است که کسی زحمت میکشد پولی به دست میآورد ،آن را به فرزندش میدهد .او
یک خدمتی میکند این امتياز را به فرزندش میدهد .آن مالکيت اگر از آن سوءاستفاده بکند و جرمی
بکند از دستش میگيرند و آن امتياز را هم میتوانند از او بگيرند .چون این امتياز پس گرفتنی است،
مثل مالکيت ،مالکيت هم یک امتياز است ،حق نيست که من مثالً باید ميلياردر بشوم .بعضیها
ميلياردر میشوند و آن حق را میدهند به فرزندانشان .من مثالی زده بودم که هيچ معلوم نيست که
جانشينی پادشاه امتياز بزرگتري باشد تا جانشينی آقاي بيل گيت .پسر او مسلماً ترجيح خواهد داد که
جانشين پدرش بشود و روي ميلياردها ثروت بنشيند تا مثالً وليعهد فالن پادشاهی متزلزل بشود که
شاید فردا نباشد .اما اینکه پادشاهی همهچيز نيست ،مسلم است ،براي ما هيچوقت پادشاهی همهچيز
نبوده است .اگر براي کسانی پادشاهی همهچيز است ،اینها هم گرایش انحرافی دارند .اینها نه
دموکراسی سرشان میشود نه ليبراليسم و نه منافع ملت .براي اینکه ملت باالتر است از یک پادشاه.
پادشاه همهچيز نيست ،همهچيز ملت است .همهچيز ملت است و همهچيز براي ملت است ،و از جمله
پادشاهی .خب این نظر هميشگی ما بوده است منتها من ناچار شدم ،امروز براي اینکه دیگر وارد بحث
جمهوري و پادشاهی نشویم .من دیگر وارد بحث جمهوري یا پادشاهی نخواهم شد .من  30سال این
بحث را کردهام ،آنچه به عقلم رسيده است گفتهام .من یکی دیگر وارد این بحث نمیشوم .هر کس
هر چه بخواهد از پادشاهی و جمهوري بگوید ،دیگر پاسخی از من نخواهد شنيد .براي اینکه تمام
حواس من متوجه جنبش سبز است و به نظر من باید باشد .همه ما باید آن بحث را رها کنيم .یک
روزي پاي همه ما به ایران خواهد رسيد ،آنوقت من به عنوان مدافع پادشاهی حق دارم حرفم را بزنم
و میزنم و وقتش هم هست .ولی اآلن راجع به چی صحبت بکنم؟ اآلن ـ بقول شما ـ بحث سر این
است که شعار جنبش سبز یکوقت تند نرود و یکوقت شعارهاي ضد هم ندهند و صحبت سر این
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مسائل است .واِال اینکه جمهوري بهتر است یا پادشاهی ،مثل همان علم بهتر است یا ثروت .حاال هر
وقت قرار شد ما بين این دو تا انتخاب بکنيم ،بله بحثش را هم میکنيم .ولی امروز چنين انتخابی در
ميان نيست.
 حسين مهري ـ پس آقاي همایون کسانی که درباره مقاله شما تحليل نوشتهاند یا
منتظر پاسخاند ،نباید منتظر باشند .مثل آقاي حبيب تبریزیان.
همایون ـ آقاي حبيب تبریزیان با من مخالفت نکردند .من متوجه نشدم کجا ایشان با من مخالفند.
 حسين مهري ـ مخالفت نه ،ولی ایشان خواستار توضيح بودند.
همایون ـ ایشان تقریباً همان نظر را با استدالل بهتري ابراز کردند .اگر هم مخالفت کرده باشند من
در دفاع از این مطلب دیگر عرضی نخواهم کرد.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،به عنوان آخرین پرسش ،با توجه به اینکه میدانم وقت
شما چند دقيقه دیگر تمام است ،میخواستم درباره آینده این مذاکرات ایران و آمریکا
پرسش کنم .دیدم که نيویورکتایمز نوشته است رژیم جمهوري اسالمی دست به
بازيهاي خشن و بیفایدهاي زده زیر توافق خودش براي انتقال اورانيوم غنیشده به
یک کشور ثالث زده ،مشغول ارعاب و زندانی کردن شهروندان خودش است و در این
ميان آقاي اوباما هم با ابراز نگرانی ،در سنگاپور گفته است که جمهوري اسالمی
فرصت زیادي دیگر ندارد .فکر میکنيد که این پرونده اتمی به کجا خواهد کشيد؟
همایون ـ فرصت قاعدتاً تا پایان امسال است .جمهوري اسالمی نهتنها آن کارهایی که گفته است
میکند بلکه ،شروع به دستگير کردن اتباع آمریکایی کرده است به عنوان معامله که ما اینها را آزاد
میکنيم و شما آنجا به ما امتياز اقتصادي بدهيد و ...این کارها بهکلی بيهوده است .متأسفانه موضوع
مذاکرات اتمی برخورده است با مشکالت سياسی داخلی ایران و متوقفشدهاند .در اینکه احمدينژاد و
گروهش ،حتی سپاه پاسداران ،اینها میخواهند این موضوع را حل بکنند و جلوي حمله نظامی یا
تحریم اقتصادي را که فعالً احتمالش فوقالعاده بيشتر است تا حمله نظامی خوشبختانه ،جلوي آن را
بگيرند ،ولی خامنهاي میترسد و حالت همان جام زهر را برایش پيداکرده و ممکن است که مجبور
بشود بخورد ،و من حتی تصور میکنم و احتمال میدهم که خود خامنهاي و حتی خاتمی هم نخواهند
این موفقيت نصيب احمدينژاد بشود .چون خامنهاي هم نمیخواهد احمدينژاد بيش از اندازه قوي
بشود .این گشودن مشکل رابطه با آمریکا مثل آن داستان  Holy Grailاست که ...جایی که عيسی
آب میخورد و میگفتند خون عيسی هم در آن هست و شواليهها دنبالش بودند ،بله حالت Holy
 Grailمقدس جمهوري اسالمی را پيداکرده است و همه دنبالش هستند و هيچکس نمیخواهد که
دیگري موفق بشود .در نتيجه ،همانطور که عرض کردم ،همهجا سنگاندازي میشود و الریجانی نه
کمتر از بقيه به عنوان رئيس مجلس ،خود مجلس خيلی در مخالفت است .من اميدوارم و آرزو پروري
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میکنم که خامنهاي استداللهاي احمدينژاد را بپذیرد و با توجه به خطري که اشاره کردم ،یعنی
پيوستن جنبش سبز به موج نارضایی مردم که در راه است ،این نارضایی دیگر صرفاً اعتراض به نحوه
انتخابات نيست بلکه با نان و پنير روزانه مردم سر و کار دارد .میترسند که اینها رويهم انبار بشوند
و کل رژیم را به خطر بياندازند .اميدوار هستم و دلم میخواهد و آرزو میکنم که بتوانند سران رژیم
(یعنی احمدينژاد و سپاه و خامنهاي) توافق بکنند که حاال اشکال ندارد که احمدينژاد موفق بشود و
مخاطره را از ایران برگردانند .ولی اگر نشود ،که خيلی هم احتمال دارد که نشود ،تحریمها در پيش
است حاال تا چه اندازه شدید نمیدانيم و هر چه هم تحریم بيشتر بشود بيش از این مقداري که
تاکنون شده است ،شرایط ایران و مردم و خود رژیم را دشوارتر خواهد کرد .و بههرحال آنچه که
میتوانيم در پایان این تونل ببينيم روشنی نيست ،تونل اتمی هم وجود دارد .فعالً خطر است و
گرفتاري است تا ببينيم به کجا خواهد کشيد .دنيا بيشتر از این نمیتواند منتظر بماند.
 حسين مهري ـ آقاي همایون ،این گرفتاري ،جنبش سبز را هم گرفتار خواهد کرد؟
همایون ـ نه ،براي اینکه همانطور که عرض کردم ،اگر کار به تحریم بکشد جنبش سبز متحدان
خيلی زیادتر و قویتر پيدا خواهد کرد .و دستش بازتر خواهد شد در مقابله با رژیم .یک نکتهاي که
خيلی خيلی مهم است این است که در خود جنبش سبز ،نه در رهبري چون رهبري که ندارد ،در
همان دستگاه هماهنگکنندهاش ،در خود جنبش من نشانههایی دیدم و صحبتهایی شنيدم و خواندم
که میگوید برخالف گذشته مردم در پی داشتن بمب اتمی نيستند .این ورق غرور ملی رژیم بیاعتبار
شده است .فعالً مردم نمیخواهند موضوع اتمی تبدیل به یک ماده انفجاري بشود که تمام بساط را به
هم بریزد و احتماالً به حمله نظامی هم بيانجامد .این افکار عمومی که پشت سر برنامه اتمی رژیم
اسالمی بود به نظرم میرسد که داراي شکاف شده است با مردم و با توجه به اینکه موفقيتهایی که
در مقابله با رژیم پيداکردهاند نمیخواهند که ميدان مبارزه بيش از اندازه پراکنده بشود و میخواهند
مسائل را متمرکز بکنند روي مواضع خودشان و پافشاري روي مسئله اتمی از سوي مردم به نظر
میرسد که در ميان نيست .نه به ضرر جنبش سبز نخواهد بود ولی میترسم به ضرر کل ایران باشد.
 حسين مهري ـ جناب آقاي همایون ،بسيار از شما سپاسگزاري میکنم و اگر اجازه
بدهيد در آینده نزدیک باز هم در این زمينهها گفتوگو بکنيم و به هر حال
پرسشهاي دیگري را در خدمتتان مطرح بکنم.
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
 15نوامبر 2009

سال  ۸۹سال گسترش یافتن پیام جنبش سبز
 حسين مهري ـ جناب آقاي داریوش همایون درود بر شما.
همایون ـ درود بر شما ،حال شما چطور است؟
 حسين مهري ـ خيلی ممنونم ،نوروز بر شما مبارک و پيروز باد.
همایون ـ بر شما و همه دوستان نيز.
 حسين مهري :آقاي همایون ،به مناسب سال نو ،اولين پرسش من از حضور جنابعالی
این است که بر پيشانی سال  89چه نوشتهشده است ،آیا قابلخواندن است؟
همایون ـ تا آنجایی که بشود خواند ،نوید است و دشواري .دشواري فراوان چه از نظر مشکالت مردم،
مشکالت عمومی ایران که بسيار بدتر خواهد شد از گذشته و چه از نظر فشار بر آزاديخواهان که
همچنان رو به بدي خواهد رفت و نوید .نوید باز روشنتر شدن مردم ،ژرفتر شدن آگاهی و مبارزه،
گسترش یافتن پيام جنبش سبز در سرتاسر جامعه ایرانی ،بلوغ و پختگی بيشتر نسل جوان ایران .این
هر دو را به نظرم میشود خواند.
 حسين مهري :آقاي همایون ،در یک گفتوگویی که تالش آنالین با شما انجام داده
بود ،درباره کنترل خيابان در ایران توسط جمهوري اسالمی نظر شما را خواسته بود .آیا
بهراستی جمهوري اسالمی توانسته در برابر جنبش خيابان را کنترل کند؟
همایون ـ مسلماً ولی در تعبير و مفهوم کنترل باید باریک شد .ما همينطوري فکر میکنيم که کنترل
یعنی در دست داشتن هر کاري که اراده کنترلکننده بود انجام دادن .نه .کنترل با تسلط فرق دارد.
کنترل مرحلهاي است در فرایند تسلط که هميشه هم به آنجا نمیرسد و احتماالً در اکثریت موارد
نمیرسد .من در همان گفتوگو اشارهکرده بودم که بهترین نمونه این موقعيت و بهترین بيانکننده
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این موقعيت ،یک نيروي اِشغالگر است در کشوري که واردشده و آن کشور را فتح کرده است .کنترل
بر این کشور هست ،بر همه شئوناش کنترل هست ،ولی تسلط خير .براي اینکه توده مردم دشمناند
و مقابله میکنند با روشهاي گوناگون با دشمن خارجی ،با اِشغالگر و زیر بارش نمیروند و هر جا
بتوانند کارش را دشوار میکنند و چون هيچ نيروي اِشغالگري نمیتواند از پس یک جامعه بهتمامی
بربياید ،با هر امکاناتی ،این است که هيچوقت کنترل برقرار نخواهد شد یعنی کنترل به معناي تسلط
برقرار نخواهد شد.
من یک مثال بزنم .در جنگ جهانی دوم ،بالروس  4سالی زیر اِشغال آلمانها بود و نيمی از جمعيت
بالروس را آلمانها کشتند .اینها که راجع به کشتارجمعی و فجایع و این موضوعات صحبت میکنند،
ابعاد فجایع جنگ جهانی دوم را فراموش نکنند .نيمی از جمعيت آن کشور را آلمانها از بين بردند.
ولی بالروس تا روزهاي پایان جنگ و تا هنگامیکه ارتش سرخ آمد و آلمانها را بيرون کرد ،با
آلمانها جنگيدند و یکی از اسباب عمده پيروزي متفقين در جنگ جهانی دوم همين جنگندگان
بالروس بودند .فکر بکنيد 4 ،سال ارتش آلمان که در اطراف مسکو میجنگيد یا استالينگراد و هر چه
در بالروس افتاده بود کنترل میکرد ،آن تسلط را نداشت .حاال این رژیم اسالمی هم ،درست است
کنترل دارد بر خيابان ،میتواند  100یا  200هزار نفر بياورد و میتواند روزي  200دالر به افرادي بدهد
که مردم را بزنند و بکشند ،میتواند  18000نفر را در طول  9ـ  8ماه گذشته دستگير بکند18000 .
نفر بعد از انتخابات ریاست جمهوري در ایران دستگير شدند .و چه شکنجهها دیدند و چه فشارها
تحمل کردند .و چه خانوادهها کشيدند بماند .چند صد نفر را هم کُشتند .ولی خيابان در زندگی مردم و
جامعه بهطور کلی زیر تسلط رژیم نيامده است .همين  22بهمن که تبدیلشده است بهروز رسوایی و
بدبختی رژیم ،براي اینکه بزرگترین روز انقالب شد نماد ورشکستگی این انقالب ،در این روز رژیم
اسالمی با همه کوشش ـ من یک عکسی دیدم ،دوستان شاید دیدهاند صف این اتوبوسها که سپر به
سپر ایستاده بودند و مردم را میبردند به ميدان آزادي ،مردمی که به هر ترتيب گردآوريشده بودند،
چه پولها خرج کرده بودند ،چه پذیرایی از این عده کرده بودند ـ ميدان نيمهخالی بود .و در تهران و
دیگر شهرهاي ایران تظاهرات سخت بر ضد رژیم ادامه یافت .این است که از نفس کنترل نباید
هراسيد.
 حسين مهري :آقاي همایون ،اینکه فرمودید در سال نو یکی از نویدها گسترش پيام
جنبش سبز است ،منظورتان این است که پيام این جنبش هنوز به الیههاي اجتماع ما
نرسيده؟
همایون ـ نه ،براي اینکه این جنبش از سطح روشنفکري جامعه آغازشده است و وقتیکه پيامی از
سطح روشنفکري جامعه آغاز میشود و یا از سرآمدان و اليت جامعه آغاز میشود ،این تا برسد به
الیههاي دیگر فرهنگی زمان میبرد .ما باید در نظر داشته باشيم که جنبش سبز تکانی داده است در
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یک مرداب  800ساله در ایران .شوخی نيست 800 .سال این جامعه از نظر انتلکتوئل خوابيده بود .از
 100یا  120سال پيش شروع کرد بيدار شدن .ولی این بيدار شدن  40ـ  30سال پيش باز به یک
خواب بدتري افتاد و با انقالب اسالمی از آن خواب بيدار شد .حاال بعد از  30سال ،این دوره  800ساله
را ـ البته با استثناهایی در این ميانه ـ این جنبش سبز تکانی داده است به این ارکان فکري این
جامعه ،بعد از این دوران بسيار طوالنی ،کار دارد تا این پيام برسد به همه الیههاي اجتماعی .به نظر
من باز در این سال گامهایی برداشته خواهد شد ،باز افراد بسيار بيشتري با این پيام آشنا خواهند شد.
شوخی نيست عادتهاي ذهنی صدها ساله را تغيير دادن ،گونه دیگري اندیشيدن و این جنبش سبز
قدرت و شگفتیاي که درش هست همين است که با یک حرکت سياسی کموبيش شروع شد ولی
چنان ابعاد فلسفی و فرهنگی به خودش گرفته است که میشود گفت که ما دوباره داریم دوره از
رنسانس تا روشنگري اروپا را در همين مدت کوتاه تجربه میکنيم.
 حسين مهري :آقاي همایون ،از یکی از تحليلگران سياسی پرسيدهاند که جنبش سبز
چگونه پيروز میشود ،او جواب داده است که :با مشروعيتزدایی از حکومت ،با
فرسایش حکومت و ایجاد شکاف در آن ،با فلج سازي حکومت و باالخره تقویت
همبستگی و مقاومت ملی .شما نظرتان در این باب چيست؟
همایون ـ من بر اظهارنظر ایشان تنها یکچيز میتوانم بيفزایم و آن این است که با کمک بسيار
گرانبهاي خود حکومت .این حکومت ـ یکجایی نوشته بودم که از قول یک نویسنده چک ـ این
حکومت بهترین گورکن خودش است و بيشترین کمک را دارد میکند به این مردم که از دستش
راحت بشوند.
 حسين مهري :آقاي همایون ،خيلی از همميهنان پرسششان این است که جنبش چه
زمانی پيروز میشود .خب ،میدانيد که خيلیها التهاب برچيدن بساط جمهوري
اسالمی را دارند.
همایون ـ ما اگر به ژرفاي پيام جنبش سبز برویم ،که در طول  9ـ  8ماه گذشته بسيار تحول پيداکرده
است ،دیگر مسئله اینکه در انتخابات تقلب شد ،احمدينژاد غاصب است ،ریاست جمهوري از آنِ کس
دیگري است ،اینها رفته به پسزمينه .اینها دیگر توجه کسی را جلب نمیکند .امروز صحبت،
صحبت تغيير گفتمان است و تغيير رژیم .مردم درنهایت به چيزي کمتر از تغيير این رژیم ،برچيدن
بساط والیتفقيه ،گذاشتن آخوندها در مسجد ،کنار گذاشتنشان از مراجع قدرت ،گرفتن اختيار از دست
فرماندهان پاسدار راضی نخواهند بود .این است که حاال انتخابات تجدید بشود و کس دیگري بياید،
اینها تأثير چندانی در خواستههاي اصلی مردم که خيلی عميق شده است نخواهد داشت .البته
گامهایی در آن راه خواهد بود .هر شکست رژیم ،هر پيروزي تاکتيکی مردم .ولی کار دیگر از رضایت
تاکتيکی گذشته است.
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 حسين مهري :آقاي همایون ،فرمودید که به هر حال جنبش سبز خواستار برکناري این
رژیم است ولی ما میبينيم که یکی از بهاصطالح چهرههاي نمادین این جنبش ـ حاال
در مورد رهبري ایشان سخن بسيار است ـ آقاي موسوي ،ایشان زیر عکس آقاي
خمينی مینشيند و درباره اصول بنيادین انقالب سخن میگوید.
همایون ـ من ناچارم این امتياز را به سخنی که همان  9ـ  8ماه پيش به نظرم رسيد بدهم .و آن
اینکه ميان جنبش سبز و راه سبز اميد که همان وقتها اعالم شد ،میباید تفاوت بگذاریم .راه سبز
اميد بيهوده اعالم نشد .یعنی موسوي و پيرامونيانش بهسرعت متوجه شدند که جنبشی که آغازشده
است در کنترل آنها نه هست ،نه خواهد بود و هر روز کمتر بر این جنبش کنترل خواهند داشت .و در
برابرش هم نمیتوانند بایستند .در نتيجه جدا شدند و یک ماهيت دیگري ساختند که آن ماهيت در
چهارچوب نظام اسالمی عمل میکند و باید بکند .ولی جنبش سبز ،جنبشی است در حال شکلگيري.
بهاصطالح یک جنبش کالسيک و شکلگيرنده است .این است که کار خودش را میکند و راه خودش
را میرود .بين این دو ماهيت ،البته ارتباط هست و نبریدند از یکدیگر و نباید هم بِبُرند ولی باید آزادي
یکدیگر را محترم بشمرند و این کاري است که در این مدت کردهاند .و راه سبز اميد با گامهاي خيلی
احتياطآميز و کوتاه دارد میکوشد که به جنبش سبز نزدیک بماند و زیاد فاصله نگيرد .از طرف دیگر،
جنبش سبز ،جنبشی است بسيار گوناگون و همه جور افراد در آن هستند .بسياري از هواداران جنبش
سبز وابستگان رژیم هستند؛ اصالحطلبان هستند .اینها نمیخواهند رژیم یکسره از بين برود .دنبال
اصالحش هستند ،دنبال بهبودش هستند که هدفشان این است که برگردند بر سر قدرت سالهاي
پيش خود .این است که تمام این تابشها و نوانسها را باید در نظر داشته باشيم .موسوي باید زیر
عکس خمينی بنشيند .وگرنه جایش در زندان خواهد بود و سودمندياش براي این جنبش از بين
خواهد رفت .این است که مهم نيست در کنارش راه سبز اميد دارد چکار میکند.
 حسين مهري :جناب آقاي داریوش همایون ،برخی میگویند که یکی از عاملهاي
عمده تحرک و رشد و نمّو جنبش سبز تغيير الگوي دموگرافيک در ایران بوده .یعنی به
هر حال شکل جمعيت دگرگونشده و نيروي جوان در همهجا به چشم میخورد .آیا
این نيروي جوان است که در حقيقت این جنبش را به حرکت درآورده یا یک عامل و
دو عامل نيست؟
همایون ـ ما در ایران با سه دگرگونی روبرو هستيم .یک دگرگونی همين تغيير نسلی است .یک نسل
دیگري آمده رو در جامعه که هم از نظر ابعاد ،هم از نظر نسبتی که از جمعيت دارد و هم از نظر درجه
آگاهی و تحصيالت بهکلی در تاریخ ایران بیمانند است .هيچوقت جامعه ایرانی  60ـ  70یا  80درصد
افراد زیر چهل سال نداشته است .هيچوقت اینهمه افراد درسخوانده نبودهاند .حاال هر مقدار درس
که خواندهاند .ولی هر مقدار درس ،انسان را عوض میکند .ميليونها دانشگاه دیده در این جمعيت
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هست .و هيچگاه در جامعه ایرانی چنين توده عظيمی اینهمه دسترسی به آگاهی نداشته است که
اینها دارند .براي اینکه این تغيير ،تغيير اقيانوسی است بهاصطالح .بهکلی همهچيز جامعه ایرانی را
عوض کرده است .تغيير دوم ،تغيير گفتمان است که اشاره شد .این مردم و افراد بسياري هم از نسل
قبلی بهویژه در ایران ،اینها سرانجام زیر تازیانه سخت روزگار به خود آمدهاند و درسهاي الزم را
گرفتهاند و این گفتمان  800ساله آميختگی دین با هر چيز را عوض کردهاند و دین را گذاشتهاند سر
جایش و به مسائل با سالح خرد و دانش و سواد و فهم نگاه میکنند نه ایمان ،نه تقليد و تقيه .اینها
را گذاشتهاند سر جاي خودش .خب ،این تغيير دوم ،تغيير بسيار بیمانند و اساسی است در تاریخ
گذشته ما .و خب تغيير سوم ،ناگزیر از این دو ،بر خواهد آمد :تغيير رژیم؛ تغيير اَشکال رابطه سياسی و
ساختار قدرت در جامعه .این هم در جریان است ،طول میکشد حال نمیدانيم چند سال ،ولی در
جریان است و شروعشده است .براي اینکه آن دو تغيير در کار است و اصل آن دو تا هستند.
 حسين مهري :آقاي همایون ،امروز من یک مقالهاي را از دي وِلت براي همميهنان
بازخوانی کردم که در بخشی از آن آمده است :برقراري دموکراسی در ایران با توجه به
تاریخ ایران امري ممکن است .و دي ولت اضافه میکند :چيزي که اینک فقدان آن
مشهود است نقشه راه است تا مسير انتقال از جمهوري اسالمی ایران به نظامی بهتر را
مشخص سازد .اینچنين نقشه راهی اکنون در ميان تحليلگران متصور است؟ یعنی
دربارهاش میاندیشند؟
همایون ـ مسلم ،ولی ما امروز در مراحل آغازین هستيم .یعنی نقشه راه وقتی است که اسباب همه
آمادهشده است و حاال باید نگاه کرد که چه مراحلی را باید پشتسر هم گذاشت و طی کرد .ما هنوز به
آنجا نرسيدهایم .دوستان شتاب دارند .در عرض  6ماه و  8ماه نمیشود همه این کارها را کرد .ما باید
نگاه بکنيم که در فاصله از  22خرداد تا کنون چه اندازه آمدهایم .اگر نگاه کنيم چه اندازه باید برویم
خب ممکن است وحشت کنيم .ولی اگر فعالً نگاه کنيم که چقدر از این راه را آمدهایم بسيار خوشحال
خواهيم بود .زمان نقشه راه خواهد رسيد .ولی اول باید آن ژرفایی که الزم است به جنبش سبز داده
بشود ،نيروهاي اجتماعی بيشتري بپيوندند و مبارزه مستقيم .جنبش سبز دست در دست الیههاي
اجتماعی که زیر فشار اقتصاد درهمشکسته و نابرابري و بیعدالتی و کمبود و فقر کمرش خم خواهد
شد کما اینکه خمشده است و بيشتر خم خواهد شد ،دست در دست آن بگذارد .اینها زمان میگيرد
ولی اجتنابناپذیر است .خواهد شد .جمهوري اسالمی تمام کوشش خود را دارد میکند که اسباب
فراهم شدن چنين موقعيتی را پيش بياورد .این موقعيت پيش خواهد آمد.
 حسين مهري :آقاي همایون ،برگردیم به رویدادهاي روز .اطالع دارید که در منطقه
دبير کل اتحادیه عرب ،عمرو موسی ،خواستار گفتوگوي کشورهاي عربی با ایران
شده است .میخواستم از شما تقاضا کنم بفرمایيد که مشکل جامعه عرب و به هر حال
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کشورهاي عرب با جمهوري اسالمی بر سر چيست؟ واقعاً مشکل ایدئولوژیک است،
اسالم است ،یا سبک حکومت یا چيزهاي دیگر؟
همایون ـ دنياي عرب ،بهویژه همسایگان ما ،بسيار هراسانند از قدرت باال گيرنده جمهوري اسالمی در
زمينه تسليحات؛ و از مداخالت روزافزونش در هر جایی که دستش برسد؛ و از ادعاهایش درباره
رهبري دنياي اسالم؛ و از اینکه در صف مقدم مبارزه با اسرائيل خودش را قرار میدهد و خيابان را در
دنياي عرب متوجه خودش کرده است .از اینها نگراناند .ولی عمرو موسی و اتحادیه عرباش
بیخاصيتترین افراد و نهادهایی هستند که من در این  40ـ  30ساله دیدهام .یک باشگاه پرگویی
است ،این عمرو موسی هم هنرش در این است که بماند در آنجا به عنوان دبيرکل و هيچ دستاوردي
اینها نداشتهاند .دنياي عرب ،آنچه که بهحساب میآید در این معادله خليجفارس است و آنها مشغول
مذاکره هستند با آمریکاییها براي افزایش دفاعیشان و افزایش فشار بر ایران و افزایش فشار بر
روسيه و چين براي تحریم ایران و اصالً ربطی به مذاکرات ندارد .البته بدشان نمیآید مذاکره کنند
بهقصد اینکه جمهوري اسالمی دست بردارد .ولی اميدي به این موضوع ندارند .شما اصالً عمرو موسی
و اتحادیهاش را جدي نگيرید.
 حسين مهري :یعنی در واقع این سخنان توخالی است.
همایون ـ شما نگاه کنيد این آدم  20سال چه گفته .هيچ .فقط حرف زده .و آن دولتها جمع شدهاند و
گاهوبيگاه جلسه کردهاند هيچی از آن درنيامده .امکان ندارد دربياید .از جمهوريخواهان معذرت
میخواهم ،ولی شبيه جلسات اتحاد جمهوريخواهان است .هيچی از آن درنمیآید براي اینکه اصالً
مبنایی ندارد.
 حسين مهري :آقاي همایون ،در ضمن وزیر خارجه مصر هم اظهارنظر کرده در این
باب و گفته است :کشورهاي عربی تمایلی به گفتوگو با رژیم تهران ندارند .اما
موضوع دیگر ترکيه است .ترکيه چه نقشی را اآلن در خاورميانه در ارتباط با جمهوري
اسالمی ایفا میکند؟ گفته است که ما با افزایش تحریمهاي ایران مخالف هستيم.
همایون ـ ترکيه فقط یک جاي مرکزي براي خودش دستوپا میکند به عنوان قدرتی که آمریکاییها
به آن نيازمندند؛ اسرائيلیها به آن نيازمندند؛ عربها به آن نيازمندند؛ و بهویژه جمهوري اسالمی هر
روز بيشتر به آن نيازمند است .ترکها همينطور دارند چپ و راست از جمهوري اسالمی امتياز
میگيرند و قدرت اقتصادي بسيار قابلمالحظهاي گرفتهاند و دارند شبيه روسها میشوند .آنها هر
چه بخواهند جمهوري اسالمی برایشان انجام میدهد .فعالً بهترین موقعيت را دارند .بله براي ترکيه
هم فرقی نمیکند که حاال ایران بعداً دچار حمله نظامی بشود ،تحریم اقتصادي بشود و ...او این حرف
را میزند براي اینکه نفوذش را در جمهوري اسالمی بيشتر بکند .اما ترکها هيچ تأثيري در مثالً
موضوع تحریم اقتصادي ایران ندارند .و کسی به حرفشان گوش نخواهد کرد .منتها آنها از نظر
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سياسی دارند بازي میکنند و بازي سودمندي هم برایشان هست .این جمهوري اسالمی است که با
سياستهایش ایران را حقيقتاً بازیچه کشورهاي دور و نزدیک کرده است ،از چين ،روسيه و حاال ترکيه
هم و پسفردا معلوم نيست از چه کسی ،هر چه بخواهند با این کشور میکنند براي اینکه رژیم
جمهوري اسالمی نيازمند هر کمکی است که بتواند بگيرد و هر امتيازي را حاضر است بدهد بیتوجه
به منافع ایران و وضع همين است که مالحظه میفرمایيد .من زیاد صحبتهاي مقامات ترک را هم
جدي نمیگيرم .آنها دارند کار خودشان را میکنند و اثري هم در تصميم کلی ندارند.
 حسين مهري :آقاي همایون ،از آنجایی که من یکی از خوانندگان مقاالت سياسی شما
از دیرزمان بودهام ،به یاد میآورم که در باب ترکيه شما واقعاً تحليلهایتان ،تحليلهاي
یک ترکيه شناس خيلی عميق بوده هميشه .اآلن دولت ترکيه که بههرحال یک دولت
با رنگ اسالمی است ،حال نمیدانم درجه آن رنگش چقدر است ،ولی به هر حال اخيراً
اعالم شد که دولت ترکيه قصد دارد مصونيت براي روحانيون و مجامع و محافل
مذهبی در ترکيه پدید بياورد .یعنی در واقع بهتدریج دارند پا بر روي اصولی که ترکيه
بر آن ساختهشده ،اصول آتاتورک ،میگذارند .در این مورد اگر ممکن است توضيح
بفرمایيد.
همایون ـ ترکيه جامعهاي دارد برخالف ایران بهشدت مذهبی .مذهبی هم از نظر بجاي آوردن مذهب،
ترکها بجاي آورنده هستند ،نماز و روزهشان را خيلی جديتر از ایرانیها میگيرند و هم از نظر اینکه
سهمی که مذهب در حکومت میدهد .ایران از این لحاظ احتماالً در تمام دنيا یگانه است براي اینکه
اکثریت بزرگ ایرانیها بهشدت با هر نوع مداخله دین در کار حکومت مخالفاند .ولی ترکيه اینطور
نيست ،قانون اساسی ترکيه کامالً برخالف قانون اساسی ایران است ،قانون اساسی الئيک و
غيرمذهبی است ،ولی خب قانون اساسی ایران قانون اساسی مذهبی است .اما اجتماع فرق دارد .دو تا
جامعه بهکلی متفاوت هستند و در واقع ضد قانون اساسی خودشان هستند .ترکها قدمبهقدم از راه
انتخاباتی و دمکراتيک دارند تسلط مذهب را برقرار میکنند .و از نقش نيروهاي الئيک جامعه
میکاهند .و از ارتش هم شروع کردهاند چون ارتش تاکنون مدافع اصلی عرفیگرایی یا الئيسيته یا
سکوالریسم در ترکيه بوده است .از آنجا شروع کردهاند و ادامه خواهد یافت .ترکيه با یک بحرانی
روبرو خواهد شد .یعنی این وضع اگر همينطور ادامه پيدا بکند ،و عجله بکنند مقامات اسالمی ترک،
بحران را جلو خواهند انداخت .تکليف ترکيه روشن نيست .تغييراتی هم که در سياست خارجیاش
روي داده است که یک کدورتی یا فاصلهاي با اسرائيل گرفته است ـ خيلی نزدیک بودند با اسرائيل ـ
به همين دليل است .ولی اسرائيلیها و آمریکاییها وضع موجود را حس کردهاند براي اینکه ترکيه را
بيشتر به آنطرف نياندازند .و ترکها هم این مهارت را دارند که بازي بکنند ميان نيروها و دولتهاي
مختلف و اسـتفاده بکنند .تا کی بتوانـند این تعادل ناپایدار را نگه بدارند ،بهویژه در داخل ،هنـوز معلوم
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نيست .بله ،نقش اسالم در ترکيه هر روز برجستهتر میشود.
 حسين مهري :آقاي همایون آخرین سئوال من در مورد پرونده هستهاي است .هر روز
از تحریمهاي گستردهتر و عميقتر سخن در ميان است .فکر میکنيد چه خواهد شد
بخصوص که گفته میشود در ماه آینده لبنان ریاست شوراي امنيت را خواهد داشت؟
همایون ـ هنوز بسيار بعيد است که از شوراي امنيت تحریمهاي کارساز بيرون بياید .ولی تحریمهاي
جديتري در پيش خواهد بود .از همان طریق شوراي امنيت .منتها آمریکاییها اميدوارند که با این
روش موردي که در پيش گرفتهاند ضربات مستقيمتري بر جمهوري اسالمی بزنند .این روش موردي
عبارت است از اینکه در خزانهداري آمریکا با همکاري  Homebank securityاینها واحدهایی
درست کردهاند که تمام معامالت جمهوري اسالمی را دنبال میکنند .و شرکتهایی را که با جمهوري
اسالمی معامله دارند هدف قرار میدهند و مورد به مورد جلوي آنها را میگيرند یا به آنها فشار وارد
میکنند .و این از تحریمهایی که تاکنون از شوراي امنيت گذشته است کارسازتر و مؤثرتر بوده است.
و آمریکاییها نتایج مذاکرات شوراي امنيت هر چه باشد این روش را دنبال خواهند کرد و تشدید
خواهند کرد و ضمناً توانستهاند از همکاري بيشتر متحدان اروپایی خودشان هم برخوردار بشوند .نقش
آلمان و فرانسه و حاال انگليس هم کمکم پيوسته است به این باشگاه و ایتاليا هم که بود ،اینها مهم
است براي فشار آوردن موردي بر جمهوري اسالمی .که اینها نياز به موافقت شوراي امنيت و غيره
ندارد .بخصوص معامالت سپاه پاسداران که مرکز اعصاب جمهوري اسالمی همين سپاه پاسداران
است ،اینها را میشود به صورتی جلویش را گرفت یا دشوار کرد یا خيلی گران تمام کرد .و فشارهایی
از این بابتها به روي جمهوري اسالمی بهطور روزافزون وارد خواهد شد.
 حسين مهري :خيلی تشکر میکنم جناب آقاي همایون ،میدانم که یک کار فوري
دارید ،بيش از این مزاحمتان نمیشوم .تا گفتوگوي دیگري.
رادیو صداي ایران ـ حسين مهري
مارس 2010

جنبش سبز و راه سبز امید
 عالمزاده ـ آقاي همایون درود بر شما
همایون ـ درود بر شما
 عالمزاده ـ پيش از هر چيز از زمانی که به بنده دادید از شما سپاسگزارم ضمن اینکه
حضور شما را در شهر استکهلم ،پایتخت کشور سوئد گرامی میداریم .آقاي همایون
دیروز در تاریخ  2010/4/10به دعوت جریان سياسی «راه سبز اميد» و پيرامون
سميناري که برگزار گردید ،شما در استکهلم سوئد حاضر شدید و به عنوان یکی از
سخنرانان این جریان به بيان نقطه نظرات خودتان در رابطه با مسائل جنبش سبز ،راه
سبز اميد و اوضاع و احوالی که در جریانات سياسی ایران کمابيش همۀ ما شاهد آن
هستيم پرداختيد ،لطفاً کمی در مورد «راه سبز اميد» به عنوان برگزارکنندۀ این سمينار
توضيح بفرمائيد
همایون ـ کوشش من در بحث دیروز این بود که جنبش سبز را بهتر معرفی بکنيم و سوءتفاهماتی که
هست شاید برطرف بشود ،چون ما همه گرایش به این داریم که جنبش سبز را روي تجربههاي
خودمان و روي تصوراتی که خودمان از یک مبارزه ،از یک جنبش ،از یک حرکت داریم تعبير بکنيم.
من سعی کردم چنانکه در نوشتههاي متعدد کوششم این بوده است ،که نشان بدهم این جنبش سبز
ارتباطی به هيچیک از حرکات سياسی ،به هيچیک از فعاليتهاي گذشتۀ ما ندارد .بهکلی یک حرکت
تازهاي است با امکانات تازه ،با وسایل تازه ،با روحيۀ تازه و این است که باید این را آزاد از
پيشداوريهایمان قضاوت بکنيم و بهش نگاه بکنيم تا ابعادش را بهتر بفهميم ،یک .و دو بتوانيم
کمک بکنيم بهش ،بهجاي اینکه گمراهش بکنيم چون راهحلهایی که بسياري عرضه میکنند روي
همان سوابق ذهنیِ خودشان هست و این جنبش را از ویژگیهایش عاري میکند و در نتيجه بیاثر
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خواهد کرد ،یا دستکم سردرگمی پيدا خواهد شد .نکتۀ اساسی در این جنبش سبز ،این است که
حرکتی است بهکلی خودجوش ،بدون رهبري ،بیآنکه برگرد یک آدم ،یا یک حزب و یک گرایش
معين شکلگرفته باشد ،بلکه بهتدریج شکلگرفته ،بهتدریج حالت خودش را پيداکرده ،پيام خودش را
پيداکرده و وسایل خودش را پيداکرده ،اسباب کار خودش را پيداکرده .این جنبشی است که سازمان
ندارد ،ولی بهجاي سازمان شبکهبندي اجتماعی دارد که با کمک تکنولوژي نوین فراهمشده است که
سابقه ندارد در ایران و در بسياري جاهاي دیگر جهان .به همين ترتيب بهجاي اینکه از یک فرد ،از
یک رهبر فرهمند پيروي بکند ،برگرد یک گفتمان شکلگرفته است و اولين بار است که بعد از تاریخ
مشروطۀ ایران و از انقالب مشروطه ،چون آن انقالب هم همينطور بود که نقش فرد در آن بسيار کم
است ،ولی نقش گفتمان درجۀ اول است و باالتر از همه است و بعد این گفتمان ،گفتمانی بهکلی تازه
ایست براي جامعۀ ایرانی ،درست است که حاال در انقالب مشروطه ،اندک آشناییهایی با این موضوع
پيدا کردیم ،ولی در جنبش سبز ما این گفتمان را به کمال میبينيم و این گفتمان دموکراسی ليبرال
است .و باز توضيح دادم ،چون جمع بيشتر از چپگرایان تشکيلشده بود ،که از ليبرال وحشت نکنند.
ليبرال در مفهوم اقتصادياش موردنظر نيست و دربارهاش بحث زیاد است ،ولی ليبراليسم سياسی که
خوب! سابقهاش برمیگردد به حقوق بشر ،به حق فرد انسانی ،به آزاديها و میکِشد از دو هزار و چهار
سال پيش به اینطرف ،و آن اصالً ربطی به تصوراتی که چپگرایان از ليبراليسم دارند ،ندارد و
بهاینترتيب و به این تعبير دموکراسی ليبرال ،شامل سوسيالدموکراسی هم میشود ،براي اینکه
سوسيالدمکراتها اول ليبرال هستند بعد سوسيال هستند با تکيه بر مسئوليت بيشتر جامعه .مسائلی
بود که به نظرم رسيد براي نشست دیشب الزم بود ،و نکتۀ عمدۀ دیگر در این بحث ،تفاوت گذاشتن
ميان راه سبز اميد و جنبش سبز بود.
باز این دوتا را باهم مخلوط و درهم میآميزند ،به این دليل که نمیتوانند تصور کنند که یک جنبشی
باشد و یک عدّه آن باالي سرش نباشند و ادارهاش نکنند و رهبرياش نکنند ،و این اشتباه است .این
جنبش اصالً قدرتش در این است که میتواند و باید بدون چنان رهبري کارش را انجام بدهد و راهش
را پيدا بکند و در نتيجه گمراه نشود و دچار مصالحههاي تاکتيکی روز که خوب ناگزیر یک جریان
سياسی دارد ،نباشد و خلوصش را حفظ بکند .براي اینکه؛ جنبشی که برگرد یک گفتمان است ،این
نمیتواند دائماً با مصلحتاندیشی روزانه آلوده بشود ،ولی یک جریان سياسی که در کشاکش دائمی
است با وضع موجود ،باقدرت موجود ،باید اینگونه آزاديها را داشته باشد .و باز یکی از اسباب قدرت
بزرگ جنبش سبز همين تمایزي است که ميان «راه سبز اميد» هست با خود جنبش (سبز) ،و این
بسيار مشکل بود دیشب ،هضمش بهاصطالح ،حتی براي پارهاي سخنرانان .نمیتوانند فکر کنند که
یک جنبشی میتواند مستقل ولی در کنار یک جریان سياسی قرار بگيرد .خوشبختانه این در ایران
شده است ،حاال در بيرون درست متوجه نيستيم ،خواهيم شد .آنچه در ایران میگذرد این است که
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جنبش سبز با همۀ سختگيريهاي حکومت که یکقلمش هجده هزار زندانی است که در این مدت
این جنبش داده است و چند صد کشته و اعدامی و ترور شده و شکنجههاي بیشمار در گوهردشت و
امثال آنها ،زنده است و همچنان دارد پيش میرود در سطح و امور جامعه و ضرورت اینکه پيام
جنبش و فعاليتش و ارتباطاتش گسترش پيدا بکند و الیههاي بزرگتر اجتماعی را در بر بگيرد .یکی از
دستآوردهاي دیشب این بود که (به پيشنهاد یکی از سخنرانان) این جنبش توجه بکند به حقوق اقوام
ایران ،به حقوق فرهنگی و مدنی اقوام ایران که بسيار الزم است براي جنبش و در عين حال و در
کنارش «راه سبز اميد» باید آزادي عمل داشته باشد که ،چه در مبارزۀ با حکومت کنونی و چه در بازي
کردن از درون دستگاه حکومتی بتواند نقش خودش را داشته باشد و من خودم یکی از هواداران و
طرفداران جدي این اندیشه هستم که ،راه سبز اميد باید نقش یک جایگزین را ،یک آلترناتيو را
بهاصطالح در ایران در برابر حکومت احمدينژاد به عهده بگيرد که دارد این کار را میکند و انتقاداتی
که به حکومت میکند ،به وضع ادارۀ کارها به فساد به سرکوبگري به بیعرضگی پردامنه و سرتاسري
دستگاه حکومتی .اینها نشانۀ آن است که راه سبز اميد هم دارد راه خودش را پيدا میکند .به نظرم
این مجموعۀ صحبتهایی بود که دیشب کردیم و اميدوارم کمی وضع جنبش سبز را روشنتر ببينيم
با این ترتيب
 عالمزاده ـ آقاي همایون یکی از مسائلی که دیشب (در سمينار) مطرح شد ،خصوصاً
توسط یکی از سخنرانان به عنوان یکی از محورهاي اصلی بحثشان در نظر گرفتهشده
بود و بيان شد ،به نحوۀ گسترش جنبش سبز از مرکز به حاشيهها اشاره کردند و در
ارزیابی خودشان اینطور عنوان کردند که جنبش سبز آن نتيجۀ الزم و مطلوب را هنوز
کسب نکرده است در گسترش خودش از مرکز و از شهرهاي بزرگ به عموماً حاشيهها
که دورتر از مرکز هستند ،با آن خاصيتها قابليتها که میدانيم هست و تفاوت آنها
بين مرکز و حاشيه را از آن خاصيتها و قابليتها ارزیابی میکنيم .شما در این مورد
چه نظري دارید؟ فکر میکنيد چه راهی مانده و یا اینکه ما اساساً در کجاي راه
هستيم ،در کجاي کار هستيم؟
همایون ـ به نظر میرسد که دوستان ارزیابیشان بر اساس تظاهرات است .کجا تظاهرات است ،پس
جنبش سبز آنجا نفوذ کرده است .نيست اینطور .براي اینکه تظاهرات نياز به عوامل متعددي دارد که
یکيش درجۀ نفوذ جنبش سبز است .باقیاش درجۀ کنترل دستگاه حکومتی است که در جاهاي
کوچکتر خيلی شدیدتر است ،بيشتر است براي اینکه همۀ مردم را میشناسند این است که نمیتوانيم
حکم قطعی بدهيم ولی حتی اگر این حرف درست باشد ،نباید فراموش کرد که از جنبش سبز ده ماه
بيشتر نمیگذرد و ده ماه در بدترین شرایط ،نه در شرایط آزاد و نه حتی در شرایطی که براي
انقالبهاي مخملی اروپاي شرقی فراهم بود در این سالهاي آخر ،این است که ناگزیر جنبش سبز

572

یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

کارش را با تأنی باید انجام بدهد .عمده این است که فعالن جنبش سبز مأیوس نشوند ،نوميد مثل
بيرون نباشند که بگویند خب ،رفت ،نشد ،موفق نشدند و نمیتوانند و نتوانستند ،اینها مال بيرون
است ،در درون باید با همان روحيه ادامه بدهند براي اینکه زمينۀ کار جنبش سبز فراهم است .چرا
فراهم است؟ براي اینکه جمهوري اسالمی دستکم هشتاد درصد جمعيت را بهکلی از خودش بيگانه
کرده است و هر روز هم بر مشکالتش اضافهشده و خواهد شد و این است که این زمين بسيار باروري
است براي مبارزه ،براي فعاليت ،براي مخالفت و جنبش سبز تنها چيزي است ،تنها نيروي است که در
ایران ،ما اآلن داریم براي ادارۀ این مبارزه ،براي گسترش این مبارزه .باید زمان داد ،باید به جنبش
سبز زمان داد ،و آن زمان هم خواهد آمد.
 عالمزاده ـ آقاي همایون قریب به سیویک سال از روي کار آمدن حکومت اسالمی در
ایران میگذرد ،از همان ابتدا حکومتگران مبنا را بر نخبه کشی و بهره جستن از هر
ابزاري براي معدوم کردن اندیشههایی که میتوانست کمک بکند به ایجاد اتحاد مردم،
به خرافهزدائی ،به بازشناساندن ماهيت و ذات حکومتگران و اساساً بردن مردم به آن
سمتی که درنهایت بتوانند آن جامعۀ شهروندي را که در تعریف مدرنش کمابيش همۀ
ما میشناسيم سوق بدهند و راهنمایی بکنند ،ضمن اینکه ما بسياري از اندیشمندانمان
را از دست دادیم از اعدامهاي انقالبی گرفته تا در جنگ هشتساله ،اعدامها در
زندانها ،فرار مغزها و مسائل ازایندست ،از طرفی در کشوري زندگی میکنيم که
وضعيت اینترنت ،ارتباطات ،ماهواره ،مسافرتهاي به خارج از کشور و آمدن خارجیها
به داخل و مسائل ازایندست در قالب تعریف پلهاي ارتباطی بين تمدنها و
فرهنگها و اندیشه را نداشتيم ،امروز با توجه به همۀ آن محدودیت در آن کشور بسته
فکر میکنيد کدام فاکتورها و کدام الگوها مورد استفادۀ مردم ،خصوصاً جوانان
قرارگرفته تا با اتکا به آنها این رفتار مدرن را از خودشان نشان بدهند ،که میبينيم
که در جوامع غربی ،در جوامعی که ليبرال دموکراسی در آنها حکمفرماست مردم این
حرکتها را وقتی میبينند تحسين میکنند و حکم مدرن بودن این اندیشه و این رفتار
را به مردم ما میدهند؟
همایون ـ همين ارتباطات ،همين آسان بودن دسترسی به آگاهی است .درست است جمهوري اسالمی
آنچه توانسته براي شکستن کمر انتلکتوئل جامعه ایرانی کرده ،ولی از طرف دیگر آنقدر در عرض این
سی سال در همۀ دنيا و بهخصوص در ایران که مردم استعداد فوقالعادهاي نشان دادهاند براي استفاده
از آخرین تکنولوژي ،خيلی ،ایرانیها در این زمينه بسيار پيشرفتهاند با اینکه محدودیت زیاد بوده است.
توانسته این جامعه توليد بکند ،هر چه را که از دست داده است جبران بکند و زیادتر هم بکند و بگيرد،
از بيرون بگيرد .عالوه بر این در یک دورۀ دهساله به نظرم تعداد زیادي کتاب ،از زبان انگليسی
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بهخصوص ترجمه شد به فارسی که اآلن ذخيرۀ فکري اصلی جامعهشناسی ایران است و از آنها
استفاده میکنند ازش ،هر نوشته جدي که من میبينم با یک اشاره به یکی از این کتابها همراه
است .از این بابت ما هيچ نگرانی نباید داشته باشيم ،با اینکه جمهوري اسالمی سعی میکند که ریشۀ
اندیشههاي تازه را بخشکاند ،مخصوصاً در علوم انسانی نهایت فشار را وارد آورده ،ولی مردم دسترسی
دارند و جوانها میآموزند ،الگوهایشان هم جوامع غربی هستند ،آن دموکراسی ليبرال که من عرض
کردم که گفتمان این جنبش است دموکراسی است که با اعالميۀ جهانی حقوق بشر محدودشده است.
ليبرالش آن تکۀ اعالميۀ جهانی حقوق بشر است و این را همۀ این توده بزرگ جنبش سبز میفهمد و
میخواهد .الگوهاي نسل گذشته که یا در اروپاي شرقی بود یا در کوبا بود یا در چين بود ،اینها
فراموششده بهکلی ،یا در جامعۀ اسالمی قرن اول ،اینها بهکلی ارزشش را براي جامعه ایرانی از
دست داده است ،حاال ممکن است الیههاي باریک عقبافتادهاي هنوز از این حرفها بزنند ولی تودۀ
اصلی مردم میخواهند مثل اروپاییها ،مثل آمریکائیها زندگی بکنند .یکی از شگفتیهاي روزگار این
است که رژیم اسالمی دائماً مرگ بر آمریکا میگوید و تمام ایرانیها چشمشان به آمریکا است که
بروند در آمریکا زندگی بکنند .نه ،زور جمهوري اسالمی از این بابت به این جامعه نخواهد رسيد.
 عالمزاده ـ آقاي همایون ،پيشتر از شما شنيدهایم که فرمودید ،انقالب پنجاهوهفت را
یک انقالب ناالزم میدانستيد .اگر مردمی را که امروز در خيابانها میبينيم ،جوانانی
که امروز در خيابانها در قالب جنبش سبز یا جنبشهاي دیگر اعتراضی فعاليت
میکنند را مدّ نظر قرار بدهيم ،با این روحيه اگر این مردم در سال پنجاهوهفت زندگی
میکردند آیا فکر میکنيد که دست به آن انقالب میزدند یا نه؟ البته منظورم صرفاً
بررسی روحيات مردم است بدون در نظر گرفتن تجارب و مصيبتهاي این سالها که
علیالقاعده این کار را نمیکردند ،با توجه به روحيات ،دانش ،بينش و زاویۀ دیدي که
مردم ،خصوصاً جوانان در ایران دارند فکر میکنيد این کار را میکردند؟
همایون ـ غيرممکن است که مردم این آگاهیها را میداشتند و دست به آنهمه حماقت باز هم
میزدند .سی سال پيش حقيقتاً یک جامعۀ بهکلی بيمار شده بودیم و آمادۀ پذیرفتن هر خرافهاي و هر
حرف یاوهاي .و وقتی قهرمانان فکري یک جامعه بشوند شریعتی و آلاحمد و فردید و امسال اینها،
خوب ،معلوم است ،نتيجه همين است که دیدیم ،و شخصيت بزرگ تاریخی اماماش بشود خمينی .ولی
اآلن صرفنظر از تجربۀ این مدت که شما اشاره کردید ،نه ،امکان نداشت .ولی من از بسياري
انقالبيون سابق ،بسياريشان شنيدهام که اگر میدانستيم ،اگر آدمهاي امروز بودیم ،آن موقع از این
کارها نمیکردیم
 عالمزاده ـ در حال حاضر شاهد این هستيم که تشکلهایی در قالبهاي مختلف در
ایران شکلگرفته و میبينيم که جریانات پررنگ و تأثيرگذاري مثل کمپين یکميليون
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امضا که فعاليتی است از خانمها دارد کار میکند و کم نيستند از این دست اتفاقاتی که
دارد میافتد .نقش خانمها ،نقش بانوان را کالً در جریانات اخير ،در خيزشهاي مردم،
در جهشهاي جامعۀ شهروندي کنونی ایران اگر بخواهيد یک مقایسهاي بکنيد با آنچه
که در بهمن پنجاهوهفت اتفاق افتاد و حواشی آن ،چگونه ارزیابی میکنيد ،وضعيت
بانوان را و ميزان دخالت و تأثيرگذاريشان را بر روند جریانات؟
همایون ـ خانمها بزرگترین بازندۀ انقالب اسالمی بودند ،براي اینکه خيلی سخت پيوستند به جریان
انقالبی و بيش از همه آسيب دیدند در اثر انقالب و زود متوجه شدند که چه اشتباهی کردهاند .در همۀ
این سیساله خانمها در صف اول مبارزه با جمهوري اسالمی بودهاند ،تردید نيست! حاال چه در
دانشگاه ،چه در سطح جامعه ،سطح عمومی جامعه .اما جنبش سبز اصالً یک ویژگی زنانه پيداکرده
است ،یکی از نقاط قوتش این است که یک عنصر زنانه پيداشده است .نه اینکه حاال زنان درش فعال
هستند ،زنان در همه جنبشها فعال بودهاند ولی حال و هوا و نگرش زنانهاي دارد ،یک لطافتی ،یک
تعادلی ،یک مهربانیاي وارد این جنبش کردهاند خانمها و ،در مردها میدانيد ،همۀ مردها یک رگه
زنانه دارند و بلعکس ،این تأثير خانمها مردها را هم یه خرده انسانیتر کرده است .این است که جنبش
خيلی امروزي خيلی عميقی است که فکر نمیکنم با زور بشود سرکوبش کرد و از بينش برد ،براي
اینکه از درون روان یک جامعۀ بيرون آمده و دارد رشد میکند.
 عالمزاده ـ آقاي همایون ،اگر بخواهيم بپردازیم به نقش خارجنشينان ،یعنی کسانی که
مثل ما در خارج از کشور زندگی میکنند و به هرحال قلبشان براي آن مملکت میتپد
و ميل دارند که به هر طریقی با آن جریان همسویی و همراهی داشته باشند ،اوالً
خواهش میکنم بفرمائيد که بهترین و مفيدترین نقشی که خارجنشينان در تأثيري که
روي این جریان میتوانند داشته باشند چه چيزي هست؟ و پيشتر از شما شنيدم که به
دودسته تقسيم کردهاید .سياستسازان و سياستبازان .سياستسازان که علیالقاعده
تکليفشان مشخص است .آن کسانی که در این بين سياستبازي میکنند و قصد
سوءاستفاده از جریانات اخير را دارند ،فکر میکنيد که از چه طرقی میشود که آنها را
شناخت و تشخيص داد که به بيراهه میروند و به بيراهه میبرند؟
همایون ـ نه ،حاال با این نگاه نباید نگریست به قضيه .لزوماً سوءاستفاده نيست ،اما این گرایش طبيعی
هست در آدمها که هر جریانی را به سود خودشان بچرخانند .دیشب هم من این صحبت را کردم که
اگر در درون ،ما میبينيم که مرزها دارد برداشته میشود و همه دارند همگرا میشوند ،بهاصطالح،
نباید در بيرون این جنبش را تکهتکه بکنيم .و گفتم که در همين شهر استکهلم پنج سازمان گوناگون،
پنج تشکيالت ،حاال رسمی و غيررسمی گوناگون دارند فعاليت میکنند براي جنبش سبز این معنی
ندارد .جنبش سبز یکی بيشتر نيست .و یا مثالً توصيه کردم که اگر کسانی به عنوان پشتيبان راه سبز
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اميد دارند فعاليت میکنند ،کارشان عبث است براي اینکه آن کاري که راه سبز اميد در ایران دارد
میکند و باید بکند ،اینها در استکهلم نمیتوانند بکنند ،اینها بهتر است همان به جنبش سبز کمک
بکنند .ولی به نظر مسئله زمان است ،حل خواهد شد ،متوجه خواهند شد که نتيجه ندارد .تمام این
فرمولهایی که پيشنهاد میکنند ،آخرش به آنجا میرسد که عده زیادي را نمیتوانند جمع بکنند براي
اینکه یک پيام بيشتر نيست و آن دموکراسی ليبرال است و ما نمیتوانيم انتخابات را بهجاي این
بگذاریم ،رفراندوم را بهجاي این بگذاریم ،یا هر چيز دیگري را ،یا سکوالریسم را بهجاي این بگذاریم.
چون دموکراسی ليبرال شامل همۀ این حرفها هست ،دربرگيرندۀ همۀ این حرفها هست .در حالی
که در ایران همۀ این خواستها را دارند ما در بيرون بگویيم یکیاش شاید مهم است به اسم اینکه
بااینهمه را میشود جمع کرد ،درست ،ولی چون نمیشود باطل خواهد شد .این است که بهتر است
این مرزها در بيرون هم از بين برود ولی نرفت هم نرفت ،چون اصل کار در ایران است.
 عالمزاده ـ آقاي همایون در پایان از شما ضمن اینکه تقاضا میکنم یک جمعبندي
بفرمائيد ،میخواهم تقاضا بکنم که نظر خودتان را در مورد آیندۀ جنبش سبز هم یک
مقداري بفرمائيد .با توجه به سمت و سوئی که گرفته ،البته قابل پيشبينی و تشخيص
قطعی که فکر نمیکنم باشد ولی آنچه که به نظر میرسد حداقل میخواهد برود را
بفرمائيد؟
همایون ـ جنبش سبز تا اینجا به مقدار زیادي از کاري که باید بکند را کرده ،یعنی حال و هوا و فضاي
سياسی ایران را بهکلی عوض کرده است ،گفتمان جامعه را یعنی بحث مسلّط سياسی جامعه را عوض
کرده است .قابلبرگشت نيست به گذشته ،شکاف ميان دستگاه حکومتی و مردم را پر نکردنی کرده،
شکاف در درون خود دستگاه حکومت جمهوري اسالمی را به حدي رسانده است که آنهم دیگر پر
شدنی نخواهد بود .این است که در آینده از هر چه بربياید جنبۀ اضافی دارد ،و البته بيش از اینها
پيش خواهد رفت ،در این شک نيست ولی حتی فرض کنيم همينجا تمام بشود هم باز کار اصلی
انجامگرفته .از این به بعد هوشياري بيشتري الزم است و کار آگاهانه .تا کنون کار جنبش سبز ،جنبۀ
خودانگيخته داشته ،حاال باید یکخرده بيشتر اندیشيده بشود ،یعنی در رشتههاي معينی تکيه بيشتر
گذارده بشود ،یک عدهاي کارهاي معينی را دنبال بکنند .جنبۀ «خودانگيخته» به نظرم لغت خيلی
خوبی است ،یعنی همينطوري چيزي پيش میآید و انجام میدهيم ،این دیگر دورهاش شاید تمامشده
است و تشکيالت هم الزم ندارد این کار منظم با نقشه بهاصطالح .این است که حاال یک دوره کار
منظمتر به نظرم شروعشده است که باید جنبش سبز از عهدهاش بربياید
 عالمزاده ـ از زمانی که به من دادید بیاندازه سپاسگزارم.
علی عالمزاده
آوریل 2010

موسوی و کروبی ،زبان جنبشاند
 دویچهوله ـ آقاي داریوش همایون ،به نظر شما جنبش اعتراضی مردم ایران که به
جنبش سبز معروف شده آیا در این برهه زمانی شکستخورده ،یا زمينگير شده؟
همایون ـ هيچکدام .براي اینکه این جنبش صرفاً جنبش اعتراضی نيست .یکوقتی بود ،اولش بود
ولی این جنبش تغيير کلی سياست و فرهنگ ایران است و این هم یک روز و دو روز نيست و ادامه
دارد و همينکه این جنبش زنده است و در سطحهاي متفاوت فعاليت میکند نشانه پایداري و
پابرجاییاش است.
 دویچهوله ـ با توجه به اینکه یکبخشی از این جنبش یکبخشی از جناح حاکميت در
ایران است ،به نظر شما این جنبش یک جنبش اصالحی است یا یک جنبش براندازانه
براي تغيير کليت حکومت جمهوري اسالمی؟
همایون ـ اینکه جناحی از حکومت با این جنبش همکاري میکند حالت اصالحطلبانه دارد .خود
جنبش هم جنبش انقالبی کالسيک نيست .یک انقالب آگاهی است بهاصطالح .این است که همه به
این نتيجه رسيدهاند که با این سياست و با این فرهنگ سياسی نمیشود این کشور را اداره کرد و
پيش برد .باید تغيير بکند.
 دویچهوله ـ نقش آقاي ميرحسين موسوي و آقاي کروبی را در پيشرفت این جنبش و
حرکتش به سمت جلو ،شما چطور ارزیابی میکنيد؟
همایون ـ نقش بسيار مؤثري بوده است و شاید مؤثرتر هم شده است براي اینکه اینها زبان جنبش
هستند و درجاهایی که خود جنبش نمیتواند ابراز بکند خودش را مانند تظاهرات خيابانی .این است که
سخنان اینها ،مصاحبههایشان ،دعوتشان از مردم که بيایند درصحنه باشند و نترسند ،بسيار مؤثر است
و نقش مثبتی است.
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 دویچه وله ـ ولی بسياري به گذشته آقاي موسوي یا آقاي کروبی اشاره میکنند .شما
چطور ،آیا فکر میکنيد این بازگشت به گذشته باید همچنان انجام بشود و مرتب این
انتقاد صورت بگيرد که باالخره اینها بخشی از حکومت ایران بودهاند؟
همایون ـ اینها که مرتب به روي گذشته تکيه میکنند ،تصميم گرفتهاند که با گذشتهشان تمام
بشوند .افراد در موقعيتهاي گوناگون میتوانند تغيير بکنند و اینها هم تغيير کردهاند .بخصوص
کروبی .چون من شنيدهام که بقيه زندگیاش را گذاشته است براي جبران آنچه که در آن سالها
کردهاند.
 دویچهوله ـ شما چشمانداز این جنبش را به چه صورت میبينيد؟ آیا تداوم مبارزات
اجتماعی را باید ما منتظرش باشيم یا انتظار داشته باشيم که ریزش همچنان در
حکومت ایران ادامه داشته باشد؟
همایون ـ هر دو ،و این دو به هم کمک میکنند .این دو تا در کنار هم با تأثير رويهم عمل میکنند.
اگر این جنبش نمیبود آن ریزش صورت نمیگرفت و اگر ریزش نباشد جنبش بخش مهمی از
سرزندگیاش را از دست میدهد .هر دو اینها بر ضد آن فرهنگ و سياستی که عرض کردم ،دارند
کار میکنند.
 دویچهوله ـ بسياري این سئوال را مطرح میکنند که این جنبش اعتراضی چه موقع به
نتيجه میرسد و چه موقع میتواند پيروز بشود .شما چه چشماندازي براي این پيروزي
یا زمان پيروزي متصور هستيد؟
همایون ـ زمان نمیشود تعيين کرد براي اینکه راه کوبيده شده و همواري در پيش نيست و جنبش در
هر قدم با مشکالت بسيار زیاد روبرو است .ولی با توجه به اینکه این جنبش نمرده است و ادامه دارد و
عوامل زنده نگهداشتنش هر روز هست در آن جامعه ،و با توجه به مشکالت روزافزون حکومت با
بنبستهایی که هم امروز گرفتارش است و هم در روزهاي آینده در پيش دارد ،این جنبش موفق
خواهد شد .منتها از مراحلی خواهد گذشت .و شاید نخستين مرحلهاش این باشد که احمدينژاد را
شکست بدهند.
 دویچهوله ـ و مرحله بعدي؟
همایون ـ مرحله بعدي گرفتن سنگرهاي بيشتر است .انتخابات هميشه امکانی است در رژیم اسالمی
براي اینکه مردم از یک فرصتهایی استفاده بکنند .و شاید باز این فرصتها پيش بياید .ولی
جبهههاي مبارزه بسيار است و با افزایش دشواريهاي رژیم بيشتر هم خواهد شد و امکان استفاده از
آنها هم بيشتر خواهد شد.
 دویچهوله ـ شما بهعنوان بخشی از اپوزیسيون خارج از ایران فعاليت میکنيد .چه
نقشی براي اپوزیسيون در بيرون از ایران متصور هستيد؟
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همایون ـ پشتيبانی ،پشتيبانی و پشتيبانی .ادعاي تصاحب و تملّک بخشی از جنبش سبز و بخشی از
گفتمان جنبش سبز کار غلطی است و دستهبندي بر سر جنبش سبز خالف منظور است و این جنبش
سبز مرزها را از بين برده است .مرزهاي درونی گرایشهاي سياسی ،مرزهاي درون و بيرون ،و اگر
کسانی هم همچنان روي عادت گذشته به دستهبندي و این گوشه مال ما ،آن گوشه مال شما ،ادامه
بدهند طبعاً خالف منظور عمل کردهاند و اثرشان هم خيلی کم خواهد بود .ولی هر چه پشتيبانی بيشتر
باشد ،بخصوص در مورد قربانيان جنبش سبز و قربانيان سرکوبگري حکومت ،خب ،نقش مؤثرتري
خواهد بود.
 دویچهوله ـ آیا در آینده سياسی ایران شما میتوانيد جایگاهی براي کسانی مثل
هواداران آقاي خامنهاي یا احمدينژاد متصور شوید؟
همایون ـ بله ،ممکن است حتی کسانی از نزدیکان اینها بپيوندند به مردم و مردم هم نشان دادهاند
که اصالً دنبال انتقامجویی و تسویهحساب نيستند .و باید این در را باز گذاشت .باید به همهکسانی که
اآلن در حکومت هستند این آینده را نوید داد که اگر به مردم بپيوندند ،اگر به کشور بياندیشند تا به
منافع شخصیشان ،جایی خواهند داشت در آینده ایران.
دویچهوله
 3ژوئن 2010

جنبش سبز نماد دگرگونی در فرهنگ جامعه است
 دویچهوله ـ آقاي همایون ،باراک اوباما رسماً پایان جنگ عراق را اعالم کرد .حضور
امریکا در کشورهاي همسایۀ ایران ،اقيانوس هند و کشورهاي حوزه خليجفارس ،یکی
از آن دالیلی بود که برخی از تحليلگران با عزیمت از آن ،حملۀ نظامی به ایران را
امري محتمل و ممکن میدانستند .آیا رفتن سربازان آمریکایی از عراق ـ گرچه هنوز
 50هزار تن از آنان براي مدتی در عراق خواهند ماند ـ از احتمال حملۀ نظامی به ایران
کاسته است؟ یا از جانب دیگر ،آیا خروج نيروهاي آمریکایی از عراق منجر به افزایش
نقش جمهوري اسالمی ایران در عراق نخواهد شد؟
همایون ـ دومی که حتماً .براي اینکه یک وسيلۀ دفاع جمهوري اسالمی ،حمالتی است که در عراق
و افغانستان به آمریکاییها خواهد شد و میشود .ولی تخليۀ عراق از سربازان آمریکایی ،معنا ندارد.
همانطور که گفتيد ،سربازان آمریکایی هنوز به تعداد خيلی زیادي در عراق هستند .عمده آن است که
امریکا هر موقع بخواهد ،میتواند از عراق استفاده کند .ولی البته احتياجی به آن ندارد.
به نظر من ،اتفاقاً این تحول براي ایران خيلی خطير است .اخطاري در این تحول هست و آن اینکه
دست امریکا براي عمليات بر ضد جمهوري اسالمی آزادتر شده است.
 دویچهوله ـ تا پيش از قطعنامۀ  1929تحریمهایی که از جانب سازمان ملل متحد عليه
جمهوري اسالمی اعمالشده بود ،تأثيرات الزمه را در پی نداشت و جمهوري اسالمی
عمالً در ارتباط با مناقشۀ هستهاي سازش نکرد و با کشورهاي غربی به توافق نرسيد.
حال صحبت بر سر آن است که تحریمها در قطعنامۀ  1929تشدید شدهاند و عالوه بر
آن ،کشورهاي اروپایی ،امریکا و حتی ژاپن ،سواي این قطعنامه ،تحریمهاي جدیدتر و
گسـتردهتري عليه ایران اعمال میکنند .فکر میکنـيد ،دور جدید تحریمها بتواند ایران
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را وادار به کوتاه آمدن از مواضع اعالمشدۀ خود بکند؟
همایون ـ این تحریمها نهتنها بسيار گستردهتر و شدیدتر است ،بلکه هدف عمدۀ این تحریمها سپاه
و منافع اقتصادي سپاه است .چون سپاه طی این مدت کنترل حدود  80درصد اقتصاد ایران را در
دست گرفته ،این تحریمها مستقيماً به جيب فرماندهان سپاه مربوط میشود و در نتيجه تأثير آن را
دوچندان میکند .من تصور میکنم که براثر این تحریمها ،بخت رسيدن بهنوعی توافق بيشتر شده
است.
 دویچهوله ـ در همين رابطه ،این پرسش مطرح میشود که آیا افزایش فشارهاي
بينالمللی ،با توجه به درگيريها و تعارضی که در درون خود کشور ،بين جنبش
اعتراضی و حکومت وجود دارد ،تقویت جنبش اعتراضی و مدنی در ایران را به دنبال
خواهد داشت؟ یا اینکه ممکن است این امکان را به حکومت بدهد که در آینده،
سرکوب را راحتتر توجيه کند؟
همایون ـ این فشارها ،مسلماً مردم را دلگرمتر میکند .براي اینکه یک پشتيبانی بينالمللی ،نه از
آنها ،ولی بر ضد جمهوري اسالمی است .عالوه بر این ،دستوبال حکومت براثر این تحریمها خيلی
خيلی تنگتر شده است و تنگتر هم خواهد شد .چرا که درآمدهایشان کمتر میشود و هزینههایشان
فوقالعاده باالتر خواهد رفت .چنانکه هماکنون نيز مجبور هستند ،بنزین را  25درصد گرانتر بخرند.
این است که همۀ اینها به سود جنبش سبز است و به همين دليل ،فشار مضاعفی بر جمهوري
اسالمی وارد میشود که موضوع اتمی را به شکلی فيصله بدهند که به کارشان سروصورتی ببخشند.
 دویچهوله ـ آقاي همایون ،آیا طی  14ـ  15ماه گذشته ،هرگز مچبند سبز به دستتان
زدهاید؟
همایون ـ خير؛ من زیاد اهل سمبلها نيستم .عمق قضيه بيشتر برایم مهم است .ولی طی  14ـ 15
ماه گذشته ،من دستکم  100مطلب در اینباره نوشتهام و یا گفتهام.
 دویچهوله ـ ممکن است موضع خودتان در ارتباط با جنبش سبز را یکبار دیگر براي
شنوندگان و خوانندگان ما در ایران توضيح بدهيد؟ علیرغم اینکه بارها در اینباره
صحبت کردهاید و در اینترنت منتشرشده است ،اگر بخواهيد خالصه بگویيد ،جنبش
سبز را چگونه میبينيد؟
همایون ـ شب گذشته من در جمعی در همينباره سخنرانی داشتم و یکی از معترضين به من ،گفت
که من بيشازحد سبز شدهام .راست میگوید؛ من بسيار به جنبش سبز اعتقاددارم و اميدوارم.
براي اینکه من از آغاز فکر میکردم که مشکل اصلی ما ،مشکل سياسی نيست .بلکه مشکل فرهنگ
سياسی و فرهنگ و ذهن مردم است و اميدوار بودم که در زندگی خودم ،دگرگونی ذهن ایرانی را
ببيـنم .ناگهان ـ البته سـابقهاش طوالنی اسـت ،ولی بروز آن ناگهانی بود ـ در جنبش سـبز ،در جلوي
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چشم من ،این روي داد اتفاق افتاده است.
تئوري مشهوري به نام تئوري «نقطۀ جابهجایی» ) (Tipping pointوجود دارد که بر مبناي آن،
همانطور که یک ویروس گسترش پيدا میکند و در یکلحظه تعدادش آنقدر زیاد میشود که
واگيردار و همهگير میشود ،مسائل اجتماعی ،فکري ،سليقه و سبک نيز در یک جامعه ،به یک نقطۀ
جابهجایی میرسند .این نقطۀ جابهجایی در جامعۀ ما ،درست در جنبش سبز روي داد و از اینجا ،ما
میتوانيم آیندۀ ایران را تقریباً بهروشنی پيشبينی کنيم .آیندۀ ایران در ميان کشورهاي پيشرفتۀ جهان
است .ما بهطور قطع از دنياي اسالمی ،از جهان سوم و از جهان خاورميانه بيرون آمدهایم.
 دویچهوله ـ گفتيد که هرگز مچبند سبز نداشتهاید .فرض را بر این بگذاریم که شما هم
مچبند سبز را دستتان میکردید .چه حادثهاي باید اتفاق میافتاد که شما این مچبند
سبز را از دستتان بيرون بياورید؟ یعنی رهبران جنبش سبز چهکاري را باید انجام
میدادند یا نمیدادند که شما از ادامه پشتيبانی خودتان از جنبش سبز چشمپوشی
میکردید؟
همایون ـ البته بهجاي مچبند ،من گاهگاهی کراوات سبز بستهام .چون به لباسم میخورد .ولی آن
بحث دیگري است .اگر جنبش سبز این گفتمان ليبرال ـ دمکراسی را که مشخصۀ اصلی آن است ،از
دست بدهد و اگر دوباره آلودۀ تفکرهاي ملی ـ مذهبی و گرایشهاي مذهبی بشود ،اگر به دست
گرایشهاي افراطی قومی ملتسازان بيفتد ،اگر تکهتکه بشود ،اگر یکی موج سبز بشود و دیگري
حرکت سبز ،اميد من بر باد خواهد رفت .ولی تاکنون ،خوشبختانه ،این اتفاقات نيفتاده است.
 دویچهوله ـ به عنوان آخرین پرسش ،هرچند میدانم سئوال سختی است و حتماً بارها
هم از شما سئوال شده است ـ اگر از خود من هم بپرسند ،نمیتوانم پاسخ بدهم ـ ولی
من این جسارت را میکنم و این سئوال را از شما میپرسم .میدانيم که پيشگویی کار
بسيار سختی است ،ولی اگر بخواهيد پيشبينیاي نسبت به آیندۀ جنبش سبز ،جنبش
اعتراضی کنونی و وضعيت سياسی ایران داشته باشيد ،آن پيشبينی کدام است؟
همایون ـ من تصور میکنم که این دهۀ ميالدي ،دهۀ پایانی جمهوري اسالمی ،به صورتی است که
میشناختيم و میشناسيم .این چشماندازي کلی است .ولی پيشبينی اینکه در شش ماه یا یک سال
آینده چه روي خواهد داد ،حقيقتاً مشکل است .گاهی شرایطی پيش میآید که پيشبينی  10سال بعد،
خيلی آسانتر از یک ماه بعد است.
مصاحبهگر :جمشيد فاروقی
تحریریه :فرید وحيدي
دویچهوله سپتامبر 2010

جنبش سبز ،فرمول اتحاد ایران است
 تهران ریویو ـ اکنون قریب به یک سال و نيم از برآمدن جنبش سبز میگذرد .برخی
سکوت کنونی در خيابانها و دانشگاههاي کشور را به نشانه تمام شدن و یا حتی
شکست جنبش ارزیابی میکنند .به نظر شما جنبش مردمی ایران اکنون در چه
مرحلهاي قرار دارد و تا چه حد توانسته خود را «زنده» نگه دارد؟
همایون ـ باید توجه کرد که این جنبش براي تکان دادن جامعه شروع نشد .این جنبش با شعار «رأي
من کو» آمد .تقلب انتخاباتی صورت گرفته بود .مردم به آن تقلب اعتراض کردند و به خيابانها آمدند.
در این مرحله حرکتی صورت گرفت و رژیم هم غافلگير شد و نتوانست مقابله کند و آن صحنهها را
شاهد بودیم .اما آن جنبش سبز نبود .آن یک جنبش اعتراضی به انتخابات بود .جنبش سبز از آن
هنگام شروع شد .یعنی این مردمی که به دنبال رأیشان بودند ،نگاه کردند که براي چه چيزي این
انتخابات و این رأي را میخواستند؟ پيش از آن اقداماتی در جامعه ایران صورت گرفته بود که طرز
تفکر سياسی را تغيير داده بود .در فاصله تظاهرات خيابانی ،مردم به آن اقدامات و پيشينه سياسی
جامعه ایران بازگشتند ــ به آن گفتمان «مطالبه محور» و حتی آن فراخوان ملی رفراندوم که  5سال
پيش براي نخستين بار «خودي» و «غيرخودي» را از بحث سياسی بيرون راند .تمام اینها در
خودآگاهی مردم شروع به ریشه گرفتن کرد ــ مردمی که در آن چند روز صرفاً براي اعتراض به
انتخابات به خيابانها آمده بودند .از آنجاست که ما شروع جنبش سبز را میبينيم .جنبشی براي
دگرگون کردن فرهنگ سياسی ایران و اصوالً براي دگرگون کردن ذهنيت سياسی ایرانيان.
کوشندگان جنبش سبز که عده بیشماري هستند حرکت به سمت ژرفاي مسئله را آغاز کردند :مسئله
فقط تقلب در انتخابات نيست .مسئله خيلی ریشهدارتر از تقلب انتخاباتی است .از آن زمان اندکاندک
جنبش سبز شکل گرفت که همزمان شد با افزایش سرکوبگري حکومت .تا مدتی حکومت این
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آمادگی را نداشت که جنبش را بهکلی ساکت کند و در نتيجه مردم و پيشاپيش آنان جوانان و
دانشجویان توانستند با استفاده از فرصتهایی که خود حکومت قبالً پدید آورده بود ،تظاهرات نمایانی
صورت دهند .بعدها البته حاکمان امکانات بسياري براي کنترل جوانان ،بهویژه در شهرهاي بزرگ پيدا
کردند و جلوي تظاهرات را در عاشوراي سال گذشته طوري گرفتند که عاشورا تبدیل شد به یک
قتلگاه .در خيابانهاي تهران تعدادي کشته شدند و اتوموبيلهاي حکومت از روي جنازههاي آنها رد
شدند و یک موج بازداشت بیسابقهاي آغاز شد و از آن به بعد البته تظاهرات مردمی خيلی محدودتر
شد .از این رو جنبش سبز اساساً در سطح فرهنگی و اجتماعی جریان دارد .یعنی آن مفاهيمی که سال
گذشته تازگی داشت در طول یک سال بر روي آنها کار شده و امسال واضحتر شده است .عالوه بر
این در این مدت استفاده از تکنولوژي و شبکههاي اجتماعی توده وسيعی را به یکدیگر پيوند کرده
است و مردم باهم در تماس هستند .این تبدیل به یک جنبش واقعی شده که منتظر فرصت است .در
بيرون هم این جنبش همبستگی بیسابقهاي را بهوجود آورد .در آغاز این جنبش همه را باهم متحد
کرد .کمکم فرصتطلبیها و سودجوییها نيز شروع شد .عدهاي به فکر استفاده کردن از موقعيت
افتادند .این سخنانی هم که در بيرون از ناکارآئی سران جنبش سبز پخش میشود توسط این عده
است که به دنبال سودجوییهاي خود هستند .اما مردم در ایران خریدار این حرفها نيستند و با تمام
محدودیتها و مشکالت آشنایی دارند و میدانند که هيچ رهبر و سخنگویی در جنبش نمیتواند در
برابر این سرکوب بیرحمانه بيش از این کاري صورت دهد.
عالوه بر این نکتهاي که از نظرها دور ماند این بود که این جنبش توانست سران خود را دگرگون کند.
رهبرانی که خود از درون رژیم برخاستند و با اینکه بسيار سنتی هم بودند توسط این جنبش تغيير پيدا
کردند .این جنبش بهقدري در جناح بهاصطالح «اصالحطلب» جمهوري اسالمی نفوذ کرد که
حکومت را واداشت که آن محاکمات نمایشی تلویزیونی و آن آبروریزيها را راه بياندازند .به این
ترتيب این سخن که جنبش خاموش شده و شکستخورده ،بیمعنیست.
 تهران ریویو ـ فکر میکنيد رهبران فعلی جنبش سبز در مسيري هستند که «باید»
باشند؟ چه راهکارهایی به رهبران جنبش براي «زنده» نگهداشتن آن پيشنهاد میکنيد؟
همایون ـ براي پاسخ به این پرسش باید خودتان را در ایران تصور کنيد .باید فرض کنيد که در ایرانی
هستيد با تمام محدودیتها و سرکوبهایی که وجود دارد .در ایران به سران جنبش نمیگویند
«رهبران» .به آنان میگویند «راهبران» .این جنبش رهبر سنتی ندارد .حتی سران جنبش سبز نيز
نمیگویند که ما رهبر جنبش سبز هستيم .یکی از نوآوريهاي جنبش سبز که به نظر من باعث
پيروزي آنهم خواهد شد همين است که نياز به رهبري را از بين برده است .این جنبش دارد خودش
خودش را شکل میدهد و نگاهش به یک نفر نيست که ببيند آن شخص چه میگوید و از او پيروي
کند .این روش به بنبست رسيده است .جنبش رهبران بیشماري دارد.

سالهاي آخر؛ همآواییِ ارغنون با نغمههاي درون

587

اما سران جنبش سبز چهکار میتوانند بکنند؟ در پاسخ به این سئوال باید خود را در جایگاه آنان
بگذاریم و با شرایط درون ایران به مسئله نگاه کنيم .به نظرم همينگاه و بيگاه صحبت کردن ،در کنار
مردم ماندن ،از آنها آموختن ،از گذشته خود فاصله گرفتن و به مردم نزدیک شدن و زنده نگهداشتن
پيام جنبش و استفاده از فرصتهایی که در جریان مبارزه پيش میآید .این کارهایی است که سران
جنبش باید انجام دهند و به نظرم دارند انجام میدهند .من زیاد اشکال اساسی در رفتار و گفتار سران
جنبش سبز نمیبينم .وقتی از بيرون به این جریان نگاه میکنم ،میبينم که آنها (سران جنبش)
نسبت به بسياري از کسانی که در بيرون یا خودشان ادعاي رهبري میکنند یا دیگران سعی میکنند
از آنها رهبر بسازند انحرافات بسيار کمتري دارند.
 تهران ریویو ـ فراگيري جنبش سبز را تا چه اندازه میدانيد؟ آیا تمام ناراضيان سياسی
عقيدتی وضع فعلی را در زیر چتر جنبش سبز جمع آمدنی میبينيد؟
همایون ـ پاسخ به این سئوال را باید از درون و بيرون کشور بررسی کرد .نخست داخل کشور را
بررسی کنيم .در داخل کشور طيف وسيعی از اندیشههاي گوناگون هستند که در جنبش سبز مشارکت
دارند .به عنوان نمونه ،شما بخش مذهبی جنبش سبز را ببينيد .این بخش میکوشد موقعيت مذهب را
در جامعه از نو تعریف کند و در عين حال آن را حفظ کند .این بخش معتقد است که میتوان
دموکراسی را در ایران برقرار کرد و جاي مذهب هم در آن محفوظ بماند .بخش دیگري سکوالرتر
است و معتقد است امور دینی باید بهکلی از حکومت جدا شود .یا بخشی از حکومت را میبينيم که با
این جنبش همراه شده است در حالی که اکثریت جنبش هيچ کاري با دستگاه حکومتی ندارد .این از
نقاط قوت جنبش سبز است که توانسته است چنين طيفی را زیر سقف خود بياورد .هم باید اینطور
باشد و هم طبعاً اینطور میشود .جامعه ایرانی یک جامعه چندصدایی و بسيار متنوعی است و یک
طرز فکر نمیتواند همه را متحد کند .اما یک «فرمول» میتواند .و جنبش سبز این فرمول است.
منتها به نظر میرسد که این فرمول هنوز شکل نهایی خود را پيدا نکرده است و در حال شکل گرفتن
است .هيچ اشکالی ندارد .همه عناصري که این جنبش را میسازند ،دارند این صورت نهایی را به
جنبش میدهند .باید هم اینطور باشد و ما مشتاق هستيم که نتيجه آن را ببينيم .البته باید نگران بود
که به انحراف نرود.
اما در بيرون از کشور .به نظرم (گروههاي فعال خارج از کشور) از این مسائل دور هستند .من کارهاي
بيرونیها را میخوانم .به نظرم خيلی متوجه این قضيه نيستند که ما در جامعه ایران با چه نيروها و چه
کسانی سر و کار داریم .ما (بيرونیها) حرفهایی میزنيم ،اما این حرفها ممکن است با گفتمان
درون ایران سنخيت نداشته باشد .و باید با تفاهم بيشتر به اینها نگاه کنيم از جمله به سران جنبش
سبز .جنبش سبز دو منبع قدرت دارد .یکی توانایی چالش رژیم جمهوري اسالمی است و دیگري
توانایی مصالحه و سازگار شدن با عناصر مختلفی که میتوانند بهمنظور کلی جنبش سبز خدمت کنند.
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این منظور کلی البته ساختن جامعهاي است که گرایشهاي گوناگون ،منافع گوناگون و عقاید گوناگون
بتوانند در کنار همدیگر زندگی کنند ،فعاليت کنند و مزاحم یکدیگر نشوند و در آخر رأي اکثریت باشد.
 تهران ریویو ـ جنابعالی در یکی از آخرین مقالههایتان اشارهکردهاید که باید بهترین
آیندهاي را که براي ایران میخواهيم پایه همکاريها قرار دهيم .گفتهاید بجاي سرهم
کردن ائتالفی بر اصول متناقض و سخن گفتن با زبانهاي گوناگون ،در همراي کردن
گرایشهاي پذیرندهتر ،بر اصول همگانی بکوشيم .مراد شما از اصول همگانی چيست
و اصول همگانی جنبش اجتماعی مردم ایران را چه چيزهایی میدانيد؟
همایون ـ اصول همگانی یعنی در نظر گرفتن منافع همگانی .البته هيچگاه شما نمیتوانيد منافع همه
مردم را تأمين کنيد .به عنوان نمونه ،نمیتوان منافع «دزد»ها را تأمين کرد .یا هستند کسانی که
میخواهند ایران یکپارچه نباشد و تکهتکه شود .یا کسانی باشند که بخواهند اقليتهاي مذهبی و
قومی در فشار باشند .منافع آنها را نمیتوان تأمين کرد .پس باید شرایطی را در نظر گرفت که
بيشترینه مردم راضی باشند و زندگی خوبی داشته باشند .این اصول همگانی باید از اینجا دربياید.
مبناي اصول همگانی این است .نيازي نيست آن را اختراع کنيم .هيچ معياري بهتر از رأي اکثریت
مردم نمیتوان پيدا کرد که این اصول همگانی را بيان کند .این نخستين راه رسيدن به اصول همگانی
است .اما این به تنهائی کافی نيست .آیا اکثریت حق دارد که پس از پذیرفته شدن در انتخابات ،حقوق
اقليت را زیر پا بگذراد؟ به عنوان نمونه اگر شخصی یا گروهی با  51درصد آرا برگزیده شود ،آیا مجاز
است که حقوق  49درصد باقیمانده را در نظر نگيرد؟ خير .اعتبار رأي اکثریت مردم باید در چارچوب
اعالميه جهانی حقوق بشر باشد .این اعالميه ،نتيجه تمام مبارزاتی است که ليبرالهاي دنيا انجام
دادند .مبارزاتی که از  2400سال قبل ،در اسکندریه هلنيستی شروع شد و باالخره در سال  1946به
پيروزي رسيد.
دموکراسی در چارچوب جهانی اعالميه حقوق بشر در کشوري یکپارچه و یگانه به نام ایران با تمام
خصوصيات منحصر به خودش میتواند مبناي تعيينکننده اصول همگانی باشد.
 تهران ریویو ـ هر بحثی درباره رویدادهاي یک سال و نيم گذشته در ایران و در مورد
جنبش سبز بدون مطرح کردن مسائل قومی در ایران کامل نيست و این موضوع ابعاد
مختلفی دارد .همانطور که میدانيد اختالفات قومی در سرزمين بزرگی مثل ایران از
مدتها پيش سابقه داشته است .اما رویدادهاي یک سال و نيم گذشته بار دیگر مسائل
قومی را پررنگ کرده است .در مورد مسائل قومی در ایران دستکم سه دیدگاه مختلف
دیده میشود -1 .ادامه و حفظ وضع سياسی فعلی به هر بهایی  -2حکومت مرکزي اما
فدراتيو -3 .دیدگاهی که البته متعلق به تندروهاست و به نام تجزیهطلبی شناختهشده
است .آیا جنبش سبز ماهيتاً با هيچیک از این سه استراتژي نزدیکی یا دوري دارد؟
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همایون ـ مسائل قومی از سال  2001و بعد از حمله امریکا به عراق به این درجه مطرح شد .بهمحض
اینکه در کردستان عراق یک ماهيت جداگانهاي تشکيل شد ،در ایران هم این مسئله باال گرفت.
سپس کشاکش بر سر برنامه هستهاي جمهوري اسالمی نيز به آن دامن زد به این معنا که کشورهایی
که با برنامه اتمی ایران مخالف بودند (همانطور که اسناد ویکیليکس هم اخيراً اسنادش را منتشر
کرده) به فکر افتادند که با تحریک نيروهاي قومی برعليه جمهوري اسالمی جبهه تازهاي باز کنند.
من فکر میکنم که این سروصداهاي قومی را نباید زیاد جدي گرفت .این سروصداها بيرون از ایران
جریان دارد .آن تبعيضی که در ایران هست ،تبعيض مذهبی و جنسيتی است .ثمره سیساله جمهوري
اسالمی ،تشدید تبعيض جنسيتی و مذهبی بود .اکنون گروههاي قومی ،با توجه به رویدادهایی که در
خارج از ایران اتفاق افتاده است ،تبعيضها را در چارچوب زبان مادري خالصه کردهاند .جنبش سبز با
مسائل قومی آميخته نيست .موضع ميرحسين موسوي در خصوص حمایت از اقوام نيز کامالً به آن
چيزي که در اعالميه جهانی حمایت از حقوق بشر آمده است نزدیک است و جنبش سبز هم به دنبال
اعالميه جهانی حقوق بشر است .در یک نظام دموکراتيک و در یک جامعه شهروندي این مسائل اصالً
مطرح نيست .هر کسی حق دارد به هر زبانی دلش میخواهد درس بخواند و سخن بگوید .به نظر من
نباید در این دام که «مسئله ایران ،مسئله قومی است» افتاد .بههيچوجه اینطور نيست .مسئله ایران،
مسئله حقوق بشر و دموکراسی است.
 تهران ریویو ـ آیا فدراتيو کردن ایران را به معناي ازهمپاشيده شدن ایران میدانيد؟
براي حفظ تماميت ارضی ایران ،راهکارهاي مقابله با ناآرامیهاي قومی را در چه
میدانيد؟
همایون ـ فدراليسم یعنی تجزیه کردن .فدراليسم یعنی ماهيتهاي سياسی مستقل و جدا از هم که
پارهاي اختيارات خود را به حکومت مرکزي فدرال واگذار میکنند .اما ایران که اینگونه نيست! ایران
موجود است .فدراليسم ربطی به ایران و واقعيات ایران ندارد .آقاي خوبروي پاک کتابی دارد با عنوان
فدراليسم در کشورهاي جهان سوم .او در این کتاب مسائل مربوط به  17کشور فدرال در جهان سوم
را شرح داده است .صد تا  150کشور جهانسومی وجود دارد که  17تاي آنها فدرال هستند .در
کشورهاي جهان اول هم تنها  5تا  6کشور فدرال هستند .اما اینها فدرال بودهاند .حتی یکی از این
کشورها هم غير فدرال نبودهاند که فدرال بشوند .همه اینها خردهریزهاي امپراتوريهاي سابقاند که
به هر ترتيبی (یا با جنگ ،یا مسالمتآميز و ) . . .بعد از اینکه حکومت امپراتوري از بين رفت ،فدرال
شدند.
در ایران باید بهکلی راهحل فدرال را به کنار گذاشت .این یک انحراف محض است .تردیدي نکنيد که
ترفندي است براي تجزیه ایران و سرنخ آنهم به دست بيگانگان افتاده است .راهکار مقابله با
ناآرامیهاي قومی حفظ حقوق اقوام مطابق با اعالميه جهانی بشر و ميثاقهاي بينالمللی است.
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یک زندگانی و پرسشهاي بيشمار

 تهران ریویو ـ آنهایی که با شما و نوشتههاي شما آشنایی دارند ممکن است این
سئوال را مطرح کنند که جنابعالی به یک منش سياسی خاصی (مشروطه سلطنتی) باور
دارید که از نظر آنها منش نو و پيشرفتهاي نيست .آیا پاسخی براي آنها دارید؟ (براي
توضيح بيشتر باید گفت که منتقدان بر این باورند که نظام سياسی ایران ،نهتنها
مشروطه ،که جمهوریت را نيز رد کرده است .اکنون چه نيازي است که به مشروطه
بازگردیم؟)
همایون ـ باید از منتقدین پرسيد منش آدم را اسم تعيين میکند یا محتوا؟ به نظر من منش سياسی
ارتباطی با شکل حکومت ندارد و این دو باید از هم جدا شود .شکل حکومت یا جمهوري است یا
پادشاهی است .بيشتر کشورها جمهوري هستند و بعضی از آنها نيز پادشاهی .اکثریت این پادشاهیها
نظام پارلمانی دارند و پادشاه یک کار تشریفاتی انجام میدهد .اما من مشروطهخواه هستم.
مشروطهخواه روي سنت انقالب  1906و روي سنت جنبش مشروطه از پایان قرن  19به بعد است.
آن جنبش ،جنبش باززایی و روشنگري و ناسيوناليستی ایران بود .در تاریخ اروپا در قرن شانزدهم
دوران باززایی و رنسانس را شاهد بودیم .در این دوره تفکر اجتماعی از سنتهایی مبتنی بر برتري
دین به سمت برتري دادن انسان حرکت میکند .اومانيسم ،فردگرایی ،ليبراليسم و سکوالریسم همه از
قرن شانزدهم شروع میشود .در قرن هژدهم ما وارد عصر روشنگري میشویم که در این عصر تمام
مبانی فکري ،فلسفی و علمی تغيير میکند .در قرن نوزدهم ناسيوناليسم به شکوفایی میرسد .تمامی
این مراحل (از قرن شانزدهم تا نوزدهم) را ما در جنبش مشروطه شروع کردیم .من مشروطهخواه به
آن معنا هستم .منتها مشروطه در کشوري که نظام پادشاهی بود و این نظام را نگه داشت و بهصورت
مدرنتري هم نگه داشت.
امروز من به دنبال همان سنت مشروطه هستم ولی در جامعه قرن بيست و یکمی ،و شکل پادشاهی
را هم براي آینده ایران بهتر میدانم .اما بههيچوجه نه تعصبی دارم و نه عاشقش هستم .هر چه هم
مردم بگویند از آن اطاعت میکنم .بستگی خاصی هم به پادشاهی ندارم ،اما آن را سودمندتر میدانم.
پادشاهی و جمهوري براي من مسائل عملی هستند ،مسائل سودگرایانه هستند .من تصورم این است
که در جامعهاي که سر همهچيز دعوا است (متأسفانه جامعه ایران اینگونه است) یکجایی باشد که
کامالً تشریفاتی باشد و جلوي این کشمکشهایی که گفته میشود رئيسجمهور باید این بار از
آذربایجان باشد ،یا از کردستان باشد و ...گرفته شود .اگر یک مقامی باشد که همه تصور کنند که مال
همگان است و هيچ وابستگیاي هم ندارد و احترام همگان را داشته باشد بهتر است.
 تهران ریویو ـ آیا گمان میکنيد سلطنت مشروطه در ایران ملزم به «پهلوي» بودن آن
است؟ یا اینکه پهلوي بودن و بازگشت به «پهلویسم» خيلی مهم نيست؟
همایون ـ تنها احتمالی که براي برقراري پادشـاهی است ،همين است .پادشـاهی پهلویی است که 57
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سال در ایران سابقه داشته است .دورهاي است که در مقایسه با نظامهاي قبل و بعدش دورۀ بهتري
بوده است .ما با هر عقيدهاي نگاه بکنيم و اگر انصاف داشته باشيم ،نه  30سال بعد از پهلوي دوره
بهتري بود و نه  400سال پيش از پهلوي( .از دوره شاهعباس به اینطرف) .در این  57سال به هر
حال کارهایی صورت گرفت و وضع مملکت بهتر بود .با این ترتيب تنها احتمالی که براي برقراري
پادشاهی است ،همين است .اگر خانواده پهلوي را کنار بگذاریم یا اعالم کنند که ما دیگر به این
موضوع کاري نداریم ،تمام است دیگر .معنی ندارد ما شخص دیگري را بتراشيم به عنوان پادشاه .اما
چون آن هست و  57سال خانوادهاش سلطنت کردهاند یک توجيهی دارد .بهجاي پرداختن به شکل
باید دنبال نظام سياسی پيشرفته امروزي باشيم.
گفتگوي تهران ریویو
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