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 همايون  داريوش  با دوباره   آشنائی
 

های  ها با وی در گردهم آئی شناسند، نخستین آشنائی برای بسیاری از کسان که بیرون از دایره روابط خصوصی و خانوادگی داریوش همایون را می
های سالن و تریبون سخنرانی و از البالی  ای میان صندلی های سمینار و سخنرانی آغاز شده است و عموماً هم از فاصله سیاسی ایرانیان و سالن

 گسترانند. ای را می ی پردامنه روبه آینده های گی، افق سخنان او در باره سیاست و فرهنگ ایران که هر بار سرشار از تازه

 فرمانی ـ نروژاز مهدی 
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بود، اگر آن نام که پیشاپیش انتظار  می ها در شهرها و مکانهای ناآشنا، بدون جمع همراهان، آرام و بدون جلب توجه دیگران ورودش به سالن

. ورودی موقر با تبسمی دوستانه و دعوت کننده، نگاهی جوینده، تا برای پیشی گرفتن در ادای بود انگیزد، نمی دیدن و شنیدن سخنانش را برمی
 احترام به دوست و مخالف، هیچکس را از نظر دور ندارد. 

رامشی که حکایت از تمرکز گیرد و در آ ازه دهند، زودتر از هر سخنران دیگر در جای خود قرار میاگر حلقه مشتاقان همصحبتی و پرسشگران اج
 ماند. در انتظار آغاز می گیرد و ، از جمع فاصله میای نامعلوم جویند و نگاهی دوخته به نقطه کند و چشمانی که دیگر هیچکس را نمی درون می

اش در باره ایران و جهان  نیست و کسانی را که به تسلط وی به زبان فارسی و دانش گستردهسخن گفتن در حضور داریوش همایون آسان 
های همسخنانش گوش  کند. در همصحبتی دقیق است و با هوشیاری به گفته آشنائی دارند، در قید درستگوئی و بند سنجیدن کالم گرفتار می

های زبانی دیگران  انگاری وشن دارد. خود را در تذکرهای پر مالحظه و تصحیح سهلزبانی نرم اما صریح و ر های فکری، دهد. در گرفتن کژی می
دانند. از او با عنوان  نامد. اما جوانترها خود را وامدار سختگیریهای به رایگان وی می می« ماللغطی»رویه مفاهیم،  و منع آنان از بکارگیری بی

نگاری و گستردن ظرفیت زبان فارسی رفتار وی با این زبان را فرهنگستانی توصیف  واژهکنند. در  المعارف جنبش سیاسی ایران یاد می دائرت
اند. نزد اهل قلم معروف است که نثر وی بسیار پاکیزه است. اما در میان خوانندگان آثارش کم نیستند کسانی که از آسان نبودن سبک و  کرده

ها، زبان نویسندگی داریوش همایون را همچون جاده کوهستانی  ر پاسخ به این گلهصدرالدین الهی دمندند. دکتر سیاق او در نگارش سخت گله
نامد که خسته و گاه مانده به دنبال راهنمای  می نوردانی همچون کوههای وی را  توصیف کرده و خوانندگان نوشته دبر پرخمی که راه به قله می
، به نگرند کنند و به طراوت دشتی که در زیرپایشان گسترده است می می راز هوای صاف پُیستند و سینه را ا برفراز قله میخود روانند و هنگامی که 

 افتند. شگفتی و تحسین می
های سخت از آغاز زندگی وی در  ی جامعه سیاسی و فرهنگی میهنمان با داریوش همایون و عموماً با کوله باری از پیش قضاوت آشنائی دوباره

ای فکری و فرهنگی او در حوزه اندیشه سیاسی و در برخورد به سیاست روز ایران بوده است. آشنائی پر جنجال و پر تبعید و از مسیر کار و تالشه
ناپذیر بسیاری با وی آغاز و در بخش بزرگتر به دوستی یا حداکثر مخالفت  سیاسی و فکری و هر دو سرشار از  های آشتی جدالی که از دشمنی

  احترام و تحسین انجامیده است.
تردید هنوز  این تغییر موقعیت، همچون موارد بسیار دیگر در زندگی داریوش همایون حاصل نبرد و جوششی دائمی است که نقطه پایانش بی

 شهریی ایران نو با فرهنگی  ای از طبقه متوسط باال و نوخاسته گذاشته شد؛ در خانواده آغاز نوجوانیشروعش خیلی زود در نرسیده است، اما نقطه
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 کند. ای را داشت که خود وی از آن به عنوان یک دوره استثنائی یاد می که بشدت رنگ زمانه 
 امی که رضاشاه مقرر کرده بود همهدر تهران در خانه پدر بزرگ مادری دیده به جهان گشود. پدر بزرگ هنگ 7301داریوش همایون در مهر ماه 

جمالی را برگزید که از نام جمالدین واعظ اصفهانی دائی مادر بزرگش و از سران جنبش مشروطه اتباع ایران باید نام خانوادگی داشته باشند، نام 
های دورتر ایران حکایت  اش به زبان فارسی و تاریخ گذشته سلیقگی پدر و دلبستگی آمد. گزینش نام داریوش و نام خانوادگی همایون از خوش می
 کند. می

یابد. ثریا  جمله امام موسی صدر نیز خویشی میای از رهبران شیعه از  ده صدر و صدر عاملی بود که با پارهتبار با خانوا مادرش از سوی مادری هم
نیا مادرش در سنین نوجوانی در حالی که به روال آن روزهای ایران خیلی زود ترک تحصیل و ازدواج کرده بود، داریوش، نخستین فرزند خود را بد

 آورد.  می
انگیزی که در اثر اختالفات آن  های سخت و زندگی ناموفق پدر و مادر و فضای غم ران کودکی خود به دلیل ابتال به بیماریداریوش همایون از دو

افتد و  شود. نخست با پدر درمی کند. اما از همین دوران است که نبرد دائمی وی آغاز می دو فراهم شده بود، به عنوان دوران ناشاد زندگیش یاد می
گیرد. با چشمی در بزرگترین آثار  خواست از وی پزشکی بسازد، اختیار زندگی خود را بدست خویش می های او برای آینده که می نقشه اعتنا به بی

از تاریخی و ادبی و هنری ایران و جهان که خواندن آنها مهمترین مشغولیتش در هر فرصتی، بوده است، و با پائی در زندگی واقعی که برای او 
پردازد. دوران دبستان را با هوش سرشار، کوتاه  بود، به تربیت و پروردن خود می توجه به سیاست ایران و دخالت در سرنوشت کشور می همان آغاز

دهد انتخاب کند: یک دوچرخه یا یک دوره شش جلدی  آمیز ششم ابتدائی پدر به او اختیار می گذارد. به پاداش کارنامه موفقیت شده، پشت سر می
 گزیند. اله. آن کودک تاریخ جهان را برمیهان اثر آلبر متاریخ ج

ورود متفقین به ایران، اشغال این سرزمین و تبعید رضاشاه که برای داریوش همایون و همنساالنش سمبل سازندگی و ترقی و استقالل ایران 
ایران از طریق خواندن کتابهای فراوان آشنائی داشت یادآور آمد، مقارن است با اواخر دوازده سالگی. این حادثه برای وی که با تاریخ  بشمار می

هائی از خاک میهن بود و تأثیر عمیق و نازدودنی بر وی، بر سرنوشتی  سال تحقیر ایران بدست بیگانگان و یادآور حمله، اشغال و کندن پاره 790
 که برای خود برگزیده بود، برجای گذاشت. 

نماید. دکتر علینقی  سیاسی  متعدد زندگی اجتماعی خود را  پایه گذاری می ها و سازمانهای نش نخستین جمعاز همان سالها با تعدادی از همساال
خواند، آغاز  عالیخانی در باره آن سالها و آشنائی و همکاری خود با داریوش همایون که در نهضت محصلین که آن را چیزی شبیه یک حزب می

 گوید: ادامه یافت، می« انجمن»ام شد و بعد از آن درسازمان دیگری به ن
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من با داریوش در سن سیزده ـ چهارده سالگی آشنا شدم. یکی از دوستان مشترکمان پیشنهاد کرد دورهم جمع شده و در مورد مسائل ایران »
ما به یکباره در میان جمع صحبت کنیم..... آنچه از همان نخستین مراحل چشمگیر بود، نویسندگی داریوش بود. قدرت نویسندگی با استدالل... 

گفت. از این نقطه  کشد، آنهم نه تنها بقدر کافی زیبا بلکه دارای محتوا. او با منطق سخن می خود با فردی روبرو شدیم که مسائل را به قلم می
 «ای بود..... نظر داریوش در میان ما فرد برجسته

توسط شاخه دیگر نهضت « انجمن»که یک شاخه آن به حزب توده پیوست، پس از انشعاب در نهضت محصلین به دوشاخه،  7311در زمستان 
محصلین که داریوش همایون نیز در آن بود، پایه گزاری شد. انجمن در اصل یک گروه مخفی بود که دست به ساختن مواد انفجاری و عملیات 

آمدند.  یگانه انگلیس و روسیه یا شوروی آن روزگار بشمار میزد، بر علیه کسانی که از نظر اعضای این انجمن، وابستگان دو نیروی ب نظامی می
داریوش همایون به همراهی دو تن دیگر از همرزمانش به  7319خوشبختانه اقدامات نظامی آن گروه صدمات جانی به کسی وارد نیاورد. در سال 

ن در منطقه امیرآباد در زیر خاک کار گذاشته و پس از ترک خاک هائی که برای حفظ  اردوگاه امریکائیا منظور تهیه مواد منفجره و استفاده از مین
تا مینی را که از زیر خاک بیرون زده  کند روند. داریوش از سیمهای خاردار عبور می ها همچنان  به جای مانده بود، به این منطقه می ایران، آن مین

و وارد شد. پس از آن، حادثه دیگری یعنی انفجار نارنجک در یکی از بود، بیاورد، مین دیگری زیر پایش منفجر شده و آسیب سختی به پای ا
 گردد. های مخفی انجمن و در دست یکی از اعضا منجر به کشته شدن آن عضو و لو رفتن انجمن می خانه

دنبال کند. همزمان با  گیرد تحصیل خود را سالگی بود، تصمیم می 74ـ  75پاشد و همایون که در آن زمان در سن  پس از آن، انجمن از هم می
دوره جدید ادامه تحصیل دبیرستانی، همراه چند تنی از دوستان خود نظیر سیاوش کسرائی، سهراب سپهری، منوچهر شیبانی، ضیا مدرس و شاپور 

نمایند. آنها از طریق آن  ـ هنری با رنگ تند سیاسی نیز به نام جام جم منتشر می ای ادبی کند و مجله گذاری می ی هنری را پایهنزندنیا انجم
کنند بر فضای فکری و فرهنگی به ویژه در میان جوانان که در آن هنگام سراسر زیر سلطه و نفوذ حزب توده بود، تأثیر  انجمن و مجله سعی می

 شوند. میگذاشته و آن سلطه را بشکنند که به گفته همایون در این امر موفق ن
نفت که همزمان با قدرت گیری روزافزون حزب توده ایران در صحنه سیاست و مبارزات اجتماعی بود،  در سالهای اوج گیری مبارزات ملی شدن

پیوندد. حزبی که به گفته همایون  میداریوش همایون به یک حزب دست راستی افراطی یعنی حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران  ـ سومکا ـ 
اش. در دوره فعالیت این حزب و در زمان حکومت دکتر مصدق داریوش  شدید ضد یهودیهای  تقلیدی بود از حزب نازی آلمان منهای جنبه

ای ناپسند با گرایش فاشیستی  شود. سومکا، به باور امروز داریوش همایون، از همان آغاز پدیده میهمایون دوبار دستگیر شده و به زندان محکوم 
ن گفتار سیاسی به هتاکی و ترور شخصیت تبدیل شده و فعالیت سیاسی را چاقو کشی بود که بر بستر بدترین فضای سیاسی کشور که در آ زننده
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معنایش را به در کشور این حزب نیز  بهاتای دیگر از ال سالگان شکل گرفته بود. پس از سپری شدن دوره 79فرا گرفته بود،  برپایه ناسیونالیسم 
 رود. میاز میان « انجمن»و « نهضت محصلین»دیگر از اعضا، سومکا همچون  دهد. با خروج همایون و تعدادی میتدریج برای وی از دست 

 و پس از ترک سومکا وی تا مدتها از فعالیت حزبی دست شسته و حواس خود را بر زندگی و سروسامان دادن آن متمرکز 31مرداد  15پس از 
 های چیده شده روزنامه. خورد. کار نمونه خوانی و تصحیح ستون ینماید. به دنبال تالش برای یافتن شغلی  به آگهی روزنامه اطالعات برم می

کند. پس از دوره  میچند ماهی پس از آغاز کار نمونه خوانی، برای دوره دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق در دانشگاه تهران نام نویسی 
نماید. پس از خاتمه  میهائی ارزشمند اخذ  ای درخور و با رساله گرفت.  دکترای خود را با درجه میبود که تحصیل را جدی  می دبستان این بار دو

کند. تجربه ناموفق استادی با  میپردازد که از آن به عنوان یک تجربه تلخ یاد  میرا به تدریس توسعه سیاسی  می دوره دکترا در همان دانشکده تر
شود که بجای تربیت مدیران آموخته و توانمند آینده کشور، به دستگاه  میانتظارات باال از دانشجویان، که برعکس با نظام آموزش عالی روبرو 

های بیسوادی  امتیاز دهی مداوم به دانشجویان بدل شده بود. در این میان از تصحیح نمونه چاپی مقاالتی که آنها را بی سرو ته و سرشار از نشانه
کند. خواستش برآورده  میویس خارجی روزنامه به عنوان مترجم صحبت به سر ا مسعودی مدیر روزنامه برای رفتندانست، زده شده و ب می
 شود. می

گردد. انتقال مفاهیم  میکار ترجمه مکان پرورش توانمندی دیگری در او و به خاستگاه خدمات ارزشمند وی به گسترش ظرفیت زبان فارسی بدل 
گردد و زبان فارسی و  مینگاری برای آنها در زبان فارسی. کار پرقدری که روح دوم کار نویسندگی وی  های پیشرفته جهان و واژه از فرهنگ

 فارسی دانان امروز از جمله وامدار چنین تالشهائی هستند.
که از وظائف سردبیر المللی  المللی با یک روز غیبت نویسنده ستون تفسیر رویدادهای بین ی و در موضوعات بیننگار رروزنامهدرخشش وی در کار 

به دعوت  7334یابد. در سال  میو در سن سی سالگی به مقام سردبیری خارجی روزنامه اطالعات ارتقا  7331خارجی بود، آغاز گردید. در سال 
کارآموخته و صاحب نام  نگار یافته بودند، به عنوان یک روزنامه می وزارت خارجه آمریکا و به منظور آشنا شدن افراد مطلعی که در تالشهای خود نا

نگاری آشنا  های گوناگون از جمله صنعت نشر و روزنامه کند و به مدت چهارماه با دستاوردهای گسترده این کشور در زمینه میبه آمریکا سفر 
 شود. می

دهد و در  میخاتمه  7337ن در سال نگاری و نویسندگی در روزنامه اطالعات را با رفتن به مؤسسه انتشارات فرانکلی همایون دوره فعالیت روزنامه
شد، آموخته و همه  میهای تازه نشر و توزیع کتاب را از همه و هر جا که ممکن بود و  آن مؤسسه صنعت نشر و راه گسترش و نوسازی آن و شیوه

 گذارد. ها را در ایران به اجرا می آموخته
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دوره از خدمات ژرف و ماندگار فرهنگی  به جامعه فکری و سیاسی ایران و به  به سراسر زندگی اجتماعی داریوش همایون، سه ریت در نگاه عمیق
گیری وی از فعالیت حزبی و  ای که از متالشی شدن حزب سومکا، فاصله های جامعه مدنی نوپای آن برجسته است. نخست دوره استوار سازی پایه

اش به آمریکا به دعوت دانشگاه هاروارد برای گذراندن بورسی  مجدد یکساله نگاری در روزنامه اطالعات شروع و تا سفر آغاز کار مستمر روزنامه
انجامد. از جمله فعالیتهای  به طول می 7333گرفت، یعنی تا سال  مینگاران صاحب نام خارج از آن کشور تعلق  که هر سال به تعدادی از روزنامه

 .سندیکای نویسندگان و خبرنگاران است گذاری این دوره سهیم شدن در پایه
و اصرار به پیوستن  ؤسسه اطالعات و سایر مطبوعات بودگذاری سندیکای نویسندگان و خبرنگاران متعلق به همکاران دیگرش در م ایده پایه

د. وی در باره پیوستن و نقش همایون به این ایده و تالش برای تأسیس این سندیکا بیشتر از هرکس از سوی زنده یاد هوشنگ پور شریعتی بو
 گوید: میهمایون در این سندیکا 

را در جریان بگذارم و همکاریش را بخواهم... با او در این باره سخن گفتم  جای همایون در میان بنیانگذاران سندیکا خالی بود. برآن شدم که او»
 ام. و پاسخ را هیچگاه فراموش نکرده

 استعمار است.گفت: سندیکالیسم از نمادهای 
تر است. همایون که پذیرش سخن منطقی را یکی از ویژگیهایش  کشی از خبرنگار و نویسنده و مترجم و خبرنگار عکاس استعماری گفتم: ولی بهره

 «دانم پذیرفت و چندی نگذشت که خود از سردمداران سندیکائی شد. می
شد. همچنین به دلیل سهم اساسی در هدایت مبارزات پیروزمندانه برعلیه مدیران در انتخابات دور دوم سندیکا، همایون به دبیری آن برگزیده 

که آن را به  شود چهارم سندیکا به این مقام انتخاب می  میمطبوعات و بویژه عباس مسعودی مدیر صاحب نفوذ اطالعات بار دیگر در مجمع عمو
 نپذیرفت. دشپورشریعتی بدلیل دلمشغولی جدی ئی یا به گفته دلیل اهداف تازه

وی در این دوره یکساله با  دلمشغولی تازه همان سفر یکساله به آمریکا و تحصیل در رشته توسعه سیاسی در دانشگاه هاروارد بود. آشنائی
اتژی های توسعه سیاسی، نظریه جامعه توانگر و نقش ارتش، موجب شد، هرچه بیشتر قدر استر های توسعه اقتصادی، به عنوان پیش زمینه نظریه

 گوید: میتوسعه رضاشاهی را در ایران دریابد. وی در ارزیابی و تأثیر این دوره یکساله 
خیلی سال درخشانی در زندگیم بود. بسیار استفاده کردم. از کتاب خواندن و کالسها نزد استادانی چون هنری کسینجر، گالبرایت، ساموئل »

 «تر کرد. ام را گشاده ق ذهنیهانتینگتون، برخوردار شدم. فضائی بهشتی بود و اف
 گاه ـندگان دانشــط بورس دهـنگاری آمریکائی و کشف توانمندیها و استعدادهای داریوش همایون توس پس از توجه محافل روشنفکری ـ روزنامه
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شود. پس از بازگشت از آمریکا چند پست چشمگیر و با حقوق و مزایای درخور توجه به او  میهاروارد، نظر دولتمردان ایران نیز به وی جلب 
هواپیمائی ایران که نپذیرفت.  میگردد: از سوی سردبیر انگلیسی کیهان اینترناشنال، ریاست انجمن نفت یا ریاست روابط عمو میپیشنهاد 

صبح بود. روزنامه آیندگان. او در مالقاتهائی که پس از بازگشت از آمریکا به دعوت  گذاری یک روزنامه انتلکتوئلی دلمشغولی تازه دیگر او پایه
گرفت، از آنها درخواست صدور مجوز انتشار روزنامه آیندگان را نمود. تالش وی برای دریافت این مجوز از تابستان  میامینی و هویدا صورت 

 آغاز و پس از دوسال به نتیجه رسید. 7333
ای رسید که از نظر محتوا،  گزاری شده بود. در روند کار این روزنامه به نقطه ان به قصد مخاطب قرار دادن سرآمدان جامعه پایهروزنامه آیندگ

 گوید: مخاطب و پرورش استعدادهای جوان به الگوئی نو و مدرن برای جامعه مطبوعات بدل گردید. زنده یاد هوشنگ وزیری در این باره می
 زنامه بزرگ عصر تهران ـ کیهان و اطالعات ـ تفاوتهای چشمگیری داشت.آیندگان با دو رو»

شد، پاسخگوی  میشد یا اگر  میشد ـ مانند نقد هنری، بررسی کتاب و غیره ـ که در آن دو روزنامه  به آنها زیاد پرداخته ن میمباحثی در آن مطرح 
ان در کنار یکدیگر همزیستی نگار رروزنامهتن بود. در آیندگان دو مقوله از نیاز جامعه ایران نبود که هنر و ادبیات مدرن در آن در حال شکف

و دیگر این که آیندگان از آن محذورها و موانعی  توانست همزیستی نامسالمت آمیز باشد.... میآمیز داشتند که اگر داریوش همایون نبود،  مسالمت
 ...« داد. راه مینگاری ایران وجود داشت، کمتر پروا به خود  که در روزنامه

 گوید: میو باقر پرهام در باره آیندگان 
آیندگان از همان روز اول در صفحه مقاالت خود مقاله را جدی گرفت و دیدگاههای خود را انتشار داد همچنانکه در صفحه فرهنگ خود، هنر و »

 ادبیات را جدی گرفت و به نقد جدی هنر و ادبیات پرداخت.
ان نگار رروزنامهاین طرز نگرش سبب شد که نویسندگان جدی به آیندگان روی آورند و به مباحث ادبی و سیاسی به نحوی جدی بپردازند...... از 

نژاد، حسین مهری و از نویسندگان آزاد کسانی چون دکتر رضا باطنی،  میبنام، پرویز نقیبی، هوشنگ وزیری، شهرآشوب امیرشاهی، قاسم هاش
 «ر هزارخانی، با این روزنامه شروع به همکاری کردند... اهمیت آیندگان حقیقتاً در تاریخ مطبوعات کشور نیاز به تحقیق گسترده دارد.منوچه

به سرنوشتی دچار شد که سایر مطبوعات ایران. با  میتا رسیدن آن زمان و امکان تحقیق گسترده، روزنامه آیندگان در روزهای وبائی انقالب اسال
انش به جهنم جدال میان چپ و راست بدل شد و نیروی چپ نگار رروزنامهمیان رفتن سایه همایون بر این روزنامه ابتدا زندگی مسالمت آمیز از 

ای نرسید و  انقالبی تقویت شده از بیرون در این نبرد فائق آمد. سپس نیروهای مذهبی رهبری کننده انقالب که پایشان هیچگاه به چنین روزنامه
 بساط و حیات آن روزنامه صبح انتلکتوئلی از روزگار محو شد. « خوانم میمن آیندگان ن»بر انقالب که گفت: ـت برسد، بدنبال تحریم رهـتوانس یمن
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 ی ایران همچنان باقی است.نگار رروزنامهاما یاد و تأثیرش پس از یکدهه خدمت به تاریخ و فرهنگ 
 حزب دبیرکل  میمقا و پذیرش پست قائم شود می رضا شاه صادراز سوی محمد 93آن در زمستان کیل پیوستن به حزب رستاخیز که فرمان تش

ی منفی علیه مجموعه رژیم وقت و همه کسانی که مسئولیتی در آن حزب برعهده  در عمل زمینه تبلیغات گسترده 7399سال   درتوسط همایون 
 گرفتند، از جمله همایون فراهم آورد. 

اجتماعی  های سیاسی و وزارت اطالعات و جهانگردی در دولت جمشید آموزگار، حادثه مهم دیگری در دوره فعالیت همچنین پذیرش پست
 های بسیار. داریوش همایون بود که در چشم مخالفان آن رژیم گناهی شد که هرگز بخشیده نشد و در نزد دوستان وی سبب سرزنش

های  ها و نوشته رستاخیز  و در مقام وزارت و انگیزه داریوش همایون در قبول آن مقام گفتهدر سه دهه گذشته در باره دوره فعالیت  در حزب 
بسیاری شنیده و خوانده شده است و عموماً درجهت نفی، نقد و سرزنش و همه برخاسته از یک اصل محوری و یک حکم تغییر ناپذیر در چشم 

 نگار یا یک آرمانگرا! دستگاه قدرت برای یک روشنفکر، یک روزنامهروشنفکر ایرانی، یعنی ناپسند و ناشایست بودن رفتن به 
ه و تعریف اما داریوش همایون که در باره مسائل ایران، نه تعریفش از آرمانگرائی و وظائف و تعهد روشنفکری با منتقدین خوانائی دارد و نه در نگا

ر گفتگوئی با مجله تالش در ارزیابی از اقدام خویش  و در پاسخ به سیل از قدرت و سیاست زاویه دیدش با آنها هرگز یکی بوده  است، خود د
 گوید: نکوهشگران می

کرد، راه یافتن به هسته درونی  میبرای کسی که تقریباً در همه دوران فعالیت سیاسی خود از کارکردن از درون نظام برای اصالح آن دفاع »
.... این که در آن دو سه سال آخری به سیاست در باالترین سطحی که برایم فراهم بود پرداختم گذارد میبود نه جای انتقاد  میقدرت نه نامنتظر 

و پیش از رفتن به حزب رستاخیز سه بار از  بودم...« هیئت حاکمه»ار سر قدرت طلبی صرف نبود... زیرا از آغاز دهه چهل در مسیر راه یافتن به 
 «ودم.فرصتی که برایم پیش آمده بود چشم پوشیده ب

 خاست: میکارکردن از درون نظام برای داریوش به گفته خود وی از سه پیش فرض بر
، کسی که میدان سیاست را اندیشد یک: از خویشکاری سیاستگری با آرمانهای روشن و روشنفکری عملگرا که برای عمل و در عمل است که می 

ان و امکانات و ارائه بهترین اره باید با ذهن فعال و روشن در پی آشتی دادن آرم، هموداند و معتقد است به گفته ریمون آرون قلمرو کمبود می
ها باشد. دوم: برای وی که مسئله سراسر زندگیش تجدد و بیرون آمدن از جامعه و فرهنگ سنتی و نگهداری یکپارچگی ایران اولویت  حل راه

بود.... و پیش فرض سوم را با نگاه با جایگزینان رژیم گذشته و صف  قیخواهی میداشت، نظام پادشاهی هرچند سراپا کم و کاستی ولی در بافتار تر
 .و پیوستن به آنها را دست زدن به خودکشی ملی دید ، خالف طبیعت خود میشد منتظران فرصت براندازی بدست هرکس که می
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ربوده  بسیاری را از آرامش روان   ،آن درگوش  الهاست زنگس ، پرسشی کهدهد او پاسخ خود را با پرسش و پیام آمیخته به تأسفی گران ادامه می

  پرسد: آمیخته نه به سرزنش اما سراسر افسوس می می. او با کالاست
خواست از کارهای  میبرای کسی که  توان رهیافتی که برگزیدم به همان سختی قضاوت کرد؟... میآیا امروز با مزیت نگاه به پشت سر نیز »

شناختم و دوستانی که ـ در  میداشت؟ تأسف بزرگم در زندگی این است که دوستانی که در آن هنگام  میهرچه بیشتری برآید کدام گزینه برتری 
در انقالبی،  به چنین عناصری ام حضور سازنده و سنگین خود را از فرآیند اصالح از درون دریغ کردند و صف مخالفان ـ در این سالها شناخته

 «توانستیم! میها  اش باور نکردنی، پیوستند. ما باهم چه همه
 و وزرات و سخنگوئی دولت داریوش همایون بود که نخستین شورشهای سراسری انقالبی در کشور آغاز شد. وقوع دو در دوره کابینه آموزگار

به ویژه مردم مذهبی  های آن که برای بسیج احساسات مردم و شعلهحادثه معروف در این دوره هردو در جهت دمیدن به آتش انقالب و گسترش 
اهلل خمینی که  . نخست شش ماه پس از تشکیل دولت جدید، انتشار نامه معروف به امضای احمد رشیدی مطلق در هجو آیتکارکرد داشت

شتن آن به پای داریوش همایون گذاشته شد و وی هرچند بدل شود. مسئولیت انتشار این نامه و حتا نو  میرفت به رهبر بالمنازعه انقالب اسال می
قالبی قم نگارش آن را رد کرد، اما از افشای نام نویسنده واقعی تا زمانی که در قید حیات بود خودداری نمود. به بهانه انتشار این نامه طالب ان

ها روبرو گردید. پس از این حادثه و به بهانه برگزاری مراسم و کشته شدن چند تن از آن  میدست به  تظاهرات زدند که با سرکوب نیروهای انتظا
چهل افراد کشته شده در تبریز، اصفهان و چند شهر دیگر ایران شورشهائی برپاشد. در پاسخ به این شورشها از سوی دولت در اصفهان حکومت 

اما حادثه دیگر یعنی آتش زدن سینما رکس آبادان موجب برقرار گردید. هرچند این اقدامات موقتاً آتش شورش را تا حدی مهار کرد،   مینظا
 سقوط دولت آموزگار گردید. 

های  پیروی  رضا شاه مبنی بر شنیدن پیام انقالب مردم، نخستین نشانهازهاری و سخنرانی معروف محمد میپس از فرمان تشکیل دولت نظا 
ها، مسئولین، وزرا و کارگزاران  یری و روانه بازداشتگاه نمودن برخی از چهرهدستگاه حکومتی از سیاست تسلیم در برابر انقالبیون، بصورت دستگ

گردد. داریوش همایون نیز که پیشتر به وی برای خروج از ایران هشدار داه شده  ولی از آن سرباز زده بود، یکی از دستگیرشدگان  میرژیم، آشکار 
شود. از آن زمان تا فروریزی کامل نظام  میو روانه زندان دژبان پادگان جمشید آباد در منزلش دستگیر  91آبان  79است.  ساعت یک بامداد روز 

رسید  میهائی که بدستش  پادشاهی پهلوی و تأسیس حکومت الهی در ایران، همه رویدادها را در بازداشتگاه و سپس در مخفیگاه از طریق روزنامه
 کند. میو همه به جریان انقالب پیوسته بودند، دنبال 



 

14 

 

و پس از فتح پادگان جمشید آباد به   میبهمن، روز پیروزی انقالب اسال 11از بازی روزگار، آزادی وی از زندان که در اصل فرار بود، بعد از ظهر 
در  ماه 79ای مبدل که توسط انقالبیون بجا آورده نشد، داریوش همایون  گیرد. پس از فرار از زندان با چهره میدست چریکهای انقالبی صورت 
گذراند و  میکرد بسر برد و در مخفیگاه خود، غم انگیزترین و بدترین روزهای زندگی خود را  میهائی که تغییر  ایران بصورت مخفی در آدرس

 گوید: میشناخت، کسانی که از دوستان نزدیکش بودند. داریوش همایون در یادآوری آن روزها  میشاهد اعدام دسته جمعی افرادی بود که 
شدند دوستان نزدیک من بودند. خیلی  میر فضای غمگین بدی بود. یعنی بدترین روزهای من همان روزهاست.  بسیاری از آنها که اعدام بسیا»

میرد.  میکردم خوب من یکبار مردم، آدم یکبار  میفضای وحشتناکی بود. ولی من آن شب که از زندان گریختم خودم را مرده فرض کردم. فکر 
کردم که زنده خواهم  میساخت. فکر  میام، در ته وجودم بود که مرا به زندگی امیدوار  است به هر حال. اما یک چیزی در زندگی دیگر تمام شده

 «ماند هر چه بشود و همه نیرویم را بکار بردم، همه منابع ذهنی، روان و جسم را بکار بردم و خود را نگهداشتم.
الخط فارسی  کند در همین دوره یک راهنمای رسم میلحظه، بیشترین وقت خود را صرف مطالعه در طول زندگی مخفی و در خطردستگیری هر 

نماید. مدتی در تصور این که همه چیز آرام خواهد گرفت و موج انقالبیگری و کشتار به پایان خواهد رسید، تصمیم به ماندن در ایران  میرا تدوین 
گیرد. مقدمات این خروج پنهانی توسط یکی از  میدیپلماتهای آمریکائی تصمیم به خروج از ایران گیرد. اما با اشغال سفارت و گروگانگیری  می

داند، فراهم گردید.  میی دالوری، میهن پرستی و مصداق کامل وفاداری و استواری کاراکتر  دوستان قدیمش دکتر ضیاء مدرس که او را نمونه
افتد و در دادگاه تسلیم  نشده و خشم دادگاه انقالب را برانگیخته و تیرباران  میست انقالبیون به د 7457دکتر مدرس در ایران ماند. وی در سال 

 شود. می
ک پس از یکبار اقدام بی نتیجه برای خروج و بازگشت به تهران، بار دیگر به واسطه دکتر مدرس و به یاری یک خانزاده آذری و باالخره به کم

از راه سلماس به سوی ترکیه، برای  94پرداختند، در اردیبهشت  میکردن ایرانیان بسیاری از مرزهای کشور کردهائی که در آن سالها به کار رد
شود و از آنجا راهی فرانسه شده و  میگوید. از راه دیار بکر به آنکارا وارد  میآخرین بار با گذر از کوههای بلند غرب کشورمان، خاک ایران را ترک 

 یوندد.پ میبه همسرش هما زاهدی 
کنند. این وصلت تا مدتها زیر سایه تبلیغات  میپس از گذشت حدود ده سال از آشنائی شان ازدواج  7390داریوش همایون و هما زاهدی در پایان 

 قرار گرفته و سیاسی قلمداد میشود.
و در خدمت   میاین که هردو انسانهای عموهای یگانه عالقمندی و  داریوش همایون آشنائی با همسرش و زندگی مشترکشان را به اعتبار زمینه

شمارد که هما زاهدی با خود  میهائی  داند. وی دوام و قوام این زندگی را مدیون ویژگی میبودند، مهم و دارای جنبه سیاسی  میحیات اجتماعی 
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و قدرت اخالقی باالئی که تا امروز محکمترین داشت و آنها را به زندگانی مشترک به ارمغان آورد. و بیش از همه استواری کاراکتر و بلند همتی 
ای بوده است برای آن که داریوش همایون در سختی و تنگی زندگی در تبعید با اندیشدن و نوشتن درآمیزد و در دگرگون ساختن گفتمان،  پشتوانه

کند که دوره سوم از خدمت و تأثیرگذاری هائی را درنوردد  در خور توجه برعهده گیرد. و دهه  میفرهنگ و اخالق سیاسی جامعه ایرانی سه
 ماندگارش را در بر دارد.

ای از پا ننشسته است. بیشترین ساعات و روزهای زندگی خود را در نوشتن و سخن گفتن در  او در گذر نزدیک به سه دهه زندگی تبعیدی لحظه
شهرهای جهان هرجا که  لف، در رادیوها، میزگردها، به کشورها وهای مخت های ایرانیان فعال سپری نموده است. در هفته نامه ها، در رسانه جمع

 که دوست دارد بر عهده گیرد. میرفته است تا بسیار بیشتر از سهم خود را در قبال آینده میهن و مرد اند، ایرانیان خواسته
سیاسی ایرانیان، گرد آوری و به همت  داریوش همایون در حوزه اندیشه و فرهنگ  میتا کنون حاصل نزدیک به سه دهه فعالیت فکری و قل

( صدسال کشاکش با تجدد 7447( گذر از تاریخ )7459( نگاه از بیرون )7457اند: دیروز و فردا ) هایش در چند اثر منتشر شده دوستداران اندیشه
 سالگی کتاب من و روزگارم.  50( و امروز نیز در آغاز 1001( و هزارواژه )1009)
چالش و کشاکش متقابل این روزگار و   یک زندگینامه بلکه بیشتر نگاهی است از بیرون به یک زندگی و روزگاری که از دروننه « من و روزگارم»

همچنان  به  های داریوش همایون برای دگرگون ساختن و تأثیر بر روزگار شناسیم. توسن اندیشه میآن زندگی، انسانی برآمده است که امروز ما 
تازد. بدون توقف! همسان لکوموتیوی که اگر همین لحظه از روی  میشکافد و به پیش  میاست، هنوز دل سخت زمان را سوی آینده در حرکت 

 ریلهای آفرینشگری و دگرگون سازی  فکر و فرهنگ و منش و روش برداشته شود تا مدتها چرخها همچنان به چرخش خود ادامه خواهند داد. 
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 خوشامد
 

حضور شما امشب در آمدید.   خانمها، آقایان، دوستان ارجمند! بسیار خوش
ها  مراسم بزرگداشت داریوش همایون ـ با اجازه ایشان به سنت سیاسی

بله حضور شما امشب در  ـ گیرم از واژه آقا فاکتور میدر سخنانم امشب 
درکاران تالش و  موجب سرفرازی دستمراسم بزرگداشت داریوش همایون 

این  ایشان به عنوان موضوعتردید موجب خرسندی و رضایت خاطر  بی
که  داریم ای را بزرگ یایم تا زندگان آمده است. همه ما در اینجا گردمجلس 

طول آن هر قدر هم باشد و بشود ـ که ما آرزوی طول عمر هرچه بیشتری 
ل عمر به پای عرض و ژرفای این برای ایشان داریم ـ باز هم این طو

 رسد. زندگی نمی
اما پیش از آن که به مضمون درازا و ژرفای این زندگانی بپردازیم و هریک 
به سهم خود به آن ادای احترام کنیم، اجازه دهید همراه با هم جامهایمان 

 به سالمتی وجود ایشان بنوشیم.
 

 وجود ارزشمندتان!آقای داریوش همایون با اجازه شما و به سالمتی 
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 خواهیم برنامه را آغاز کنیم و در ابتدا روند آن را به اطالع دوستان برسانیم: حال با اجازه می

گفتم نمایش به این معنا  شود. از نگاه تالش آغاز می از فرازها و بخشهائی از زندگی داریوش همایون ئی دقیقه 90برنامه امشب ما با نمایش پرتره 
مه بر بستر متن نوشتاری و تصویری تهیه شده است. یعنی به یاری عکس و فیلم و صدا و موزیک انطباق همه اینها به روشی که این زندگینا

 کامالً نو با استفاده از تکنیک الکترونیکی توسط تالش تهیه شده است که در همینجا از سوی تالش به آقای همایون تقدیم می شود. 
ها و  ئی از نوشته ، شماره جدید فصلنامه تالش حاوی مجموعه«آشنائی دوباره با داریوش همایون»یری با نام این پرتره صوتی ـ تصو در کنار

خدمات فرهنگی ـ سیاسی ایشان ها  به نشانه سپاس از دهه به داریوش همایون و این مراسم و دربه مناسبت امشب  تا تدارک دیده شده التیامق
تالش و همه  خواهیم از سوی ز سوی همکار بسیار گرانقدر تالش یعنی دکترمهرداد پاینده بوده است. ما میهدیه شود. ایده تدارک این شماره ا

همکاران ما در این شماره  .نمائیم اعالم از داریوش همایون مراتب احترام و قدردانی خود رابا این اقدام خود اند  کسانی که در این شماره قلم زده
سحر،  نژاد، فرهاد یزدی، دکتر مهرداد پاینده، دکتر حسن منصور، م. هروز داودیان، مهدی استعدادی شاد، سیروس علیعبارتند از: آریا پارسی، ب

پور، محسن کردی که از همه این  پور، جمشید طاهری پاک، مهدی فتاپور، مهرداد احسانی علی کشگر، حشمت رئیسی، دکتر محمد رضا خوبروی
  کنم.  سپاسگزاری می از صمیم دل شان بابت همکاری صمیمانه دوستان

من و »شود که باید آن را چون ورق زر برد و خواند. کتاب  عالوه بر این دو، ـ  محصول گرانقدری به مناسبت این مراسم آماده و ارائه می
نجا باید در کنار داریوش همایون اثر تازه داریوش همایون که نشر تالش موفق شد آن را به این تاریخ و به این مراسم برساند. در ای« روزگارم

گذار ایده  اند تهنیت گفت. در صدر آنها بهمن امیرحسینی به عنوان پایه صاحب اثر، به همتگران و نقش آفرینان آن، در اثر پرقدری که آفریده
که با آقای همایون انجام دادند، متحقق نمودند، از آریا پارسی که به همتش بخش  ئی نخستینی این اثر که این ایده را در قالب مصاحبه

نویسی  گردآوری و به این اثر افزوده شده و آن را در مقایسه با زندگینامه ست ای دوران جوانی داریوش همایون که بسیار خواندنیه روزنگاری
مراتب قدردانی نشر تالش را از یکی از دوستان با همت و ایراندوست، توانم  . در اینجا نمیمتداول ایرانیان به سطح کامالً استثنائی ارتقا داده است

ند، ناگفته بگذارم. البته به خواست خود ایشان و روحیه سرشار از ا بابت کمک ارزشمندی که در فراهم شدن بخشی از هزینه چاپ این اثر نموده
از همت و یاری صمیمانه ایشان  درکاران تالش را تا این اندازه اجازه دارم که رسماً سپاس دست تواضعی که دارند از ذکر نام ایشان معذورم. اما

و اعالم دارم. همچنین سپاس ما از زحمات آقای کشگر به عنوان پای محکم و پایدار انتشار آثار داریوش همایون جای خود دارد. من در اینجا 
م، به عنوان بهترین و ماندگارترین یادگار این شب و این مراسم کتاب من و روزگارم را تهیه کن می پیشاپیش به همه میهمانان گرانقدر خود توصیه
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توانند برای دیگرانی که از حضور در این جمع محرومند سوغات و هدیه ببرند، بویژه دوستانی که از راههای بسیار  کرده و بخوانند و تا جائی که می
یشان از آنچه که در اختیار تالش بوده است، و در کنار آنها چند شماره به یادماندنی تالش و آثاری از انتشارات ما در . البته سایر آثار ااند دور آمده

 آنها را تهیه نمایند.توانند  همین مراسم ارائه شده و دوستان می
ی همایون و همانگونه که گفتم از نگاه تالش آغاز ئی از زندگی آقا پس از این مقدمات برویم برای آغاز برنامه، برنامه ما ابتدا با پخش پرتره

که برای هر سخنرانی بیست دقیقه در نظر گرفته شده است و  شود ها آغاز می دقیقه است. پس از آن بخش سخنرانی 90طول این برنامه  .شود می
خدمت دوستان خواهیم بود. پس از صرف شام  هر کدام را به موقع خود اعالم خواهم نمود. پس از سه سخنرانی نخستین، برای شام مختصری در

اقدام  کنم دو سخنرانی دیگر خواهیم داشت و در انتها میکروفون را به صاحب این مراسم داریوش همایون خواهیم سپرد. از همکارانم خواهش می
 به پخش فیلم بنمایند.

 

 

 و گزينش سخنرانان ها موضوع سخنرانی
تردید بسیاری از شما دوستان سخنان پرقدری  اهل سیاست، اهل سخن، قلم و فکر و فرهنگ حضور دارند. بیامشب در جمع ما افراد بسیاری از 

د. دانستن این واقعیت کار داشتی در ارج و احترام داریوش همایون دارید که حتماً اگر امکان فراهم بود، با کمال میل پشت تریبون آمده و بیان می
که همه آنها را قبول داریم و مورد احترام تالش  کرد ز آنجا بود که ما را وادار به گزینش  در میان جمعی میمود. این سختی ان ما را سخت می

اما  ایم. هستند و بسیاری هم به فراخور زمان و موضوع از همکاران تالش بوده و از وجودشان و نظراتشان در فصلنامه و سامانه تالش بهره برده
 ناگزیر بودیم از میان دوستان حاضر انتخاب کنیم. و انتخاب از میان خوبان همیشه سخت است. چه کنیم که بدلیل تنگی وقت

ستی بای می ساعات اندک در این مراسم با این تعداد که: اینگیری را سخت می کرد و ما را وادار به گزینش دیگری،  نکته دیگری که کار تصمیم
یرد، ما در رابطه با طول این گ ه کنار که زمانی بیش از شش دهه را در بر میب ،اش اجتماعی در باره فردی سخن گفته شود که طول زندگی فعال

های متعدد  زندگی پر تحرک و پرکار مشکلی نداشتیم، سختی اصلی در پرداختن به عرض یا به قول معروف ژرفای این زندگی اجتماعی و شاخه
زندگی  ئی از اینو فرازها ها ما در اینجا هم مجبور بودیم تنها به شاخه .مایون متعدد استهای فعالیت اجتماعی ه آن بود. همه می دانیم که عرصه

 بپردازیم.
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که از سوئی پایگاه اصلی  را حوزه موضوعی را برگزیدیم: اول حوزه سیاستناگزیر چند بودیم دست به گزینش بزنیم.  چاردر اینجا هم ما نا

 و در باره همایون یش از این حوزه ناممکن. ما برای سخن گفتن در این حوزهها جدا کردن شخصیت همایون و فعالیت از سوی دیگر خودماست و
چه کسی راستی  سازد. تر می تناسب پیام این مراسم است که سخن گفتن خانبابا را در این جمع شایستهمهدی خانبابا تهرانی را برگزیدیم. 

سراسر زندگی خود را وقف فعالیت  فعالیت را آغاز کرده و کسی که همنسل همایون است، تقریباً همزمان با وی ؟توانست مناسبتر از وی باشد می
ن تری و قدیمی انیعنی چپ. خانبابا یکی از سرشناس ،ه ظاهراً همایون بدان تعلق نداشته استئی ک سیاسی نموده است و عموماً هم در جبهه

باره واالترین و  امروز در ،شناسد. پس از سالها فعالیت در جبهه سیاسی مخالف او ت که میهاس دههچپ ایران است. همایون را  های چهره
 کردن و در ضرورت پیشه مسئله حفظ ایران به عنوان باالترین ماهیت، در ضرورت بازگشت به ارزشهای دمکراتیک باالترین موضوعات یعنی در 

یک ملتیم و باید بتوانیم در کنار هم و با هم زندگی سیاسی و اجتماعی داشته  اعضایما همه که  گردن گذاشتن به این اصل رواداری سیاسی و
 های سیاسی ایران را در که مرزهای خانواده باشیم، با همایون همنظر. پیام اصلی این بزرگداشت در اصل همین است. ما بر اساس این پیام

آوران این  زیرا در کنار همایون خانبابا تهرانی خود سالهاست که دیگر به یکی از پیام ،ایشان را به عنوان سخنران نخست  انتخاب کردیم ،نوردد می
 سپاریم. آقای تهرانی پیام بدل شده است. البته که از درون خانواده سیاسی دیگر ایران یعنی چپ. با اجازه دوستان میکروفون را به ایشان می

  فرمائید! ب
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 در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد تولد داريوش همايون. خانبابا تهرانیان مهدی سخن

 

 

 
 

 .سالم  محترم خانم ها آقایانِ
ی که دوستانسایرِ از برگزارکنندگان این مجلس، خانم مدرس، آقای کشگر و  ابتدا

آنکه من برای حضور م. سپس سپاسگزار مرا نیز به این مجلس دعوت کردند
 کنم. خودم در این مجلس دالیلی دارم که به اختصار بیان می

کنم. از همین رو متنِ  صورت شفاهی بیان می و آن را به ای دارم نخست پیام ساده
خوانم و وقت حضار محترم را  نمیام،  تدوین کرده نوشته و را که انیسخن
  گذارم. می هیئت تحریریه تالش برای چاپ در اختیارِ را آنو ، گیرم نمی

اول گویم. ) را تبریک می همایون  تولدِ سالگردِ  هشتادمینقبل از همه چیز، 
 "آقا"هم  به قبأل ها ون ما بلشویکچ ."آقای داریوش همایون" نوشته بودم

تا آمدیم اما ها قرار شد آقا و خانم بگوییم.  رویزیونیست ی هدور در گفتیم. بعداً نمی
 ام دوست فرزانه من تولدِهر حال  به از ما گرفتند.( کنیم این عادت راعادت  ب

و سالهای  طوالنی گویم و برایش عمر را صمیمانه شادباش می داریوش همایون
هایش،  ورزی اش و با سیاست اش، با کار فکری با اندیشه تا کنم آرزو میپُربار 

 باشد. مددرسان نسل جوان ایران 
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دست تقدیر و روزگار  گردد. بر میکه جوانی بیش نبودم،  10سالهای بعد از شهریور  بهداریوش همایون  آشنایی من با :ام آمدهچرا من اینجا  و اما
سیروس  دو پسرش همراه به ،آقای همایون، خانم ثریا جمالی مادرِ (رستوران دلشاد در چهارراه پهلوی)در نزدیکی محلِ کسبِ پدرم که  بودطوری 

 با  هم و در مدرسه خاقانی  دیدم به کرات در آن محل می . من ایشان راشدند ی ما سایه و به واقع هم صبای جنوبی ساکن خیاباندر  ،داریوش و
و  دوره در مونیخ هم )که  هم اینک در مجلس حضور دارد(ر بعدها هم البته با برادر دیگرش دوست نازنیم شاپو شدم.سیروس آشنا برادر ایشان 

به چین رفتم،  من و آن موقع کهبود، ما  ی قبیله همچپ و جزو اقوام و  تفکرِالبته ایشان برعکس آقای داریوش همایون صاحب . مبود شاگردی هم
 گویم.  دارم می برای اولین بار ایشان هم یک سفری به آنجا آمد. اینها را امشب

ویژه آن  به  ایشان بودیم. فکرِ کردم، ما مخالفِ تعقیب داخل و خارجِ کشورای دور و دراز ه در سال همایون راداریوش  نظریاتِ اما آنطور که من
 داشتیم، شر و شور  در سر خیلی همدر دورانِ جوانی که ما  .بودیم ایران جوانان حزب تودهسازمان در حزب سومکا بود و ما عضو  ایشان دوره که

برخی فعالین  روشنفکران و  جا بود. ویی و مکانِ تجمع دانشجویان چپ آنهای دانشج و محل بحث کردیم همیشه سر چهارراه پهلوی تجمع می
 هم شد و اگر مکثی اش از آنجا رد می آقای همایون هم گهگاه سایه .کردند می و مجادله بحث در این محل همیشه آن زمان احزاب سیاسی

در پیشبردِ  روشن و منظم با فکر و با بیان خودش همواره . چون ایشانشد شمرده می، برای ما غنیمت جست ها شرکت می کرد و در بحث می
  ها مؤثر بود. بحث

 شود،  عنوان عضو حزب برده می نام همایون هم به و شود می از حزب سومکا صحبت م، بسیاری از دوستان چپ من، وقتیا من دقت کرده 
ز طریق زورِ بازو و عملِ فیزیکی قصدِ حُقنِه مسائلِ موردِ قبولِ ی از عناصرِ دست راستی بوده که ایک هم تصورشان این است که آقای همایون

 نبوده است.که چنین  دهم تاریخی می شهادتِ و در این مکانچنین نیست.  گویم که خود را به ما داشته است. من می
نامِ مستعاری برای ایشان انتخاب کرده بودیم ها اصطالحی رایج  بود و  شد بین ما چپی آقای همایون در آن مکان پیدا می ی زمانی که سر و کله

 شاخ شمشاد بود.  مثلِ چون واقعاً هم گفتیم: شاخ شمشاد آمد! به یکدیگر می ود ایشانبا عنوان شاخِ شمشاد. که به محض ور
یادم  بهمن  آمدند. به رستورانِ ما میبرای خرید دیدم که مادرشان یا برادرشان با قابلمه  اکثراً می، سایگی هم بودیم به هر حال، ما مدتی که در هم

بیاورند، را بده زود غذا  را بگیر مالیبدو برو قابلمه خانم ج :گفت شد و همیشه می خانم جمالی روبرو می مادرِ ایشان، که پدرم با چه احترامی با دارم
 )خنده حضار( ـ بدون پول البته ـ .بکش روش ند هم اضافهبَ شتیک پُ

و دانشجویان دانشگاه تهران بود. واقعیت این است که مسیر آینده زندگی من هم در چنین محیط و  ها چپی اکثرِ آمد و شُدِ رستوران پدر من محل
دادیم. )خنده  ینم بهش غذا رستوران ما، چون ناشناس تشریف داشت،  آمد میکه هر وقت  )امیر خسروی( بابک این البته به فضایی رقم خورد.
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 عنوان روشنفکر فرزانه دست راستی محترم وه همیشه ب ناسیونالیستِ دستِ راستی برای منِ چپ، همایون در بین نیروهایآقای اما  حضار(
  من بود.احترام  که ایشان همیشه موردِ مغتنم بود. این را باید اذعان بکنم  حضورش

مرداد، و  15کودتای  :گویم شود.( من می قای  همایون دعوایمان میآورم چون با آ ای که )حاال اسمش را نمی تا اینکه روزگاران گذشت و آن واقعه
 مجبور از آزادی از زندان زرهی بعد و روانه شدم و حبس جدا شد. من به زندان از یکدیگر ها راه مرداد، 15. رویداد آقا دوباره گفتی!؟ ـ :او می گوید

با شاپور همایون و  بود که در آنجا شهر مونیخ در آلمان غربی وارد شدم. حصیل بهپنجاه میالدی برای ادامه ت سال اواسطِ در به ترک وطنم شدم و
 سایه شدیم. در آن شهر هم ،آمدند که به مونیخ ام آقای عاصمی با دیگر دوستان و بعد هم سرور گرامی و اند، اینجا نشسته هر دو بیژن قدیمی که

ویژه وقتی که ه بها بودم،  قرار داشتم و ناظر و شاهدِ آن فعالیت اجتماعی آقای همایونها و حضور  فعالیت جریانِ یک دوره طوالنی در من در
 بیژن قدیمی این آثار در خارج از کشور و با کمک را به چاپ رساندند. و کتاب های متعددیاندازی کرد  راه انتشارات فرانکلین را در ایران، ایشان

شد. این همه را گفتم تا روشن کرده باشم که دوران دوستی و جنس آشنایی من  قمندان عرضه میدر انجمن دانشجویان ایرانی شهر مونیخ به عال
دست  تا اینکه سرانجام داریوش همایون ابتکار انتشار روزنامه آیندگان را به یک معنا دوستی دیرپایی است. الساعه نبوده است و به با همایون خلق

ای را  توان گفت بیان و آب و هوای تازه جرئت می ای را منتشر کرد که به نگاران جوان آن دوران، نشریه گرفت و با جمعی از روشنفکران و روزنامه
های سیاسی و فرهنگی  دیگر فعالیت عالمِ مطبوعات ایران وارد کرد، و این یکی از خدماتِ فرهنگی غیرِ قابلِ انکارِ داریوش همایون است. به به

 قدر کفایت اشاره داشتند.  ایشان خانم مدرس پیش از این به
زوال بود.  حضور ناگهانی داریوش همایون و  قرار گرفتن او در هرم قدرتی بود که رو به قابل تصور بودغیر و امثال من اما آنچه که برای من

بود که تحمل هیچ روشنفکری ظاهر، شریک در قدرت بودند، اما واقعیت آن بود که ساختار قدرت چنان  هرچند افراد روشنفکر مانند همایون، به
ای که این دسته از روشنفکران هرچند روزها شریک قدرت بودند اما شباهنگام در جمع کوچک خودشان قدرت  گونه )حتا از خودشان( را نداشت؛ به

ن تا میزانی در بازنگری گذشته باور من آقای همایو بهمن عمر آن نظام پایان یافت. به 11گرفتند. هرچه بود با رویداد  خند و سخره می ریش را به
آورم. آقای همایون مانند بسیاری از روشنفکران دیگر در  ماند آرزویی است که من آن را امروز به زبان می سهم خود را ادا کرده است، آنچه می

سهم خود با بازنگری همه جانبه  که به برابر نسل جوانی که وظیفه تاریخیِ ساخت ایرانی آزاد، آباد و مستقل را دارد این وظیفه را پیش روی دارد
آموزی است کمک کند.  رشد فرهنگ سیاسی نسل جوانی که در عطش یادگیری و درس های ریز و درشت نیم قرن اخیر ایران، به داد روی
مشخص جامعه ایرانی مسائل  های های سیاسی ایران برای شناخت تاریخ سیاسی کشور و یافتن راه حل گو میان نمایندگان فکری خانوادهو گفت
 اندازی از آینده ایران کند. فعاالن سیاسی و باالخره ترسیم چشم های آشنایی و نزدیکی اندیشه تواند کمکِ شایانی به می
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نشستی کننده جلسه دهم. زیرا در  ای را تنظیم کردم که تحویل برگزار جلسه، دوسیه خواهم در اینجا این نکته را بیان کنم که  قبل از ورود به می
خانواده چپ که  ی سال پیش در شهر فرانکفورت با آقای همایون و تنی چند از فعالین سیاسی چپ داشتیم، دو تن از دوستان پنجاه ساله 79که ما 

گو با و تای منتشر کردند و نشست ما و هر نوع گف کردند، اعالمیه ای و قرائتِ درونگرای چپ را نمایندگی می نوعی طرزِ فکرِ فرقه در آن زمان
روشنفکران دست راستی چون همایون را که وزیر حکومت شاه بوده، گناهی نابخشودنی انگاشتند. اینان هر نوع نشست و برخاست با روشنفکری 

جای  های سیاسی، به وجو کردن و یافتن راه حل را که روزگاری شاغل پست دولتی بوده محکوم کردند. تو گویی فردی مثل من برای جست
طور قطع اگر من با  لی روستایی کوهپایه در پشتِ قافالنکوه صحبت کند. بهقُُ مَمَد وگو با روشنفکری دگراندیش و دست راستی باید با مَش گفت

ی جای توانم به های اجتماعی برسم، یقینأ با بندگان خدای دور از شهر و فرهنگ شهروندی هم نمی حل  وگو به راهِ ها نتوانم از طریق گفت همایون
تابند. چون  گو با دگراندیش را برنمیو جماعتی است که گفت نوعی پاسخی دیگر به کنم که حضور من در این مکان به از این روی تکرار می برسم.

مسائل  ویژه در چنین شرایطِ حساسِ جامعه ایرانی نتوانیم بر سر مفاهیمِ اساسی که در برگیرنده باور من بر آن است که همگی ما تا زمانی که به
ایم. در اینجاست که وظیفه من و ما و شما  توافق برسیم و با یکدیگر همراهی کنیم، فرصتی تاریخی را از دست داده ملی و سرنوشت ایران است به

تالش  وگویی باشد. باید برای شروع این بحث کدام جبهه سیاسی تعلق فکری داریم، باید کوشش در راستای آغازِ چنین گفت جدای از آن که به
تواند منتشر  گو پس از فرجام نهایی میو کنم. این گفت گوی بلند تاریخی با داریوش همایون میو کنیم. من خود را  شخصأ نامزد یک چنین گفت

جنبشی عمل آورد و در عمل به  چنین موضوعی دعوت به مندان به توان از عالقه مندان قرار گیرد و یا در جلسات آتی می شود و در اختیار عالقه
 فکری دامن زد .

دوره پایانی رژیم گذشته و قبولِ  ایشان در بهنگام نارا شنیدم. اما حضور  آشنا شدم و آن  ای از نگاه نقادانه آقای همایون گوشهبا  من البته امروز
خی که به سرنگونی نظام پیشین برانگیز از حیات سیاسی همایون درآمده است. بازنگری این دوران تاری پُستِ وزارت به صورت یک مرحله پرسش

 هاست. انجامید یکی از انتظارات نسل جوان از همایون
که تاکنون  انو آن اینکه در این سالهایی که آقای همایون در اروپا حضور دارند، همچن ؛کنم. فقط یک آرزو دارم طوالنی تر صحبت نمی دیگرمن 

 و سیاسی های فکری با نمایندگان و گرایشگوهای رویاروی  و هایی را ترتیب دهند تا با گفت اند، در آینده نیز نشست از هیچ تالشی فرو گذار نکرده
روشنی  کنم همین مبحثی که امروز خانم مدرس به منجمله من فکر میما گام بردارند. تاریخ  ابهاماتبرخی از  و زدودن دیگر، برای روشن شدن

صحبت بشود. این صحبت و  الزم است مسائل گذشته، به نظر منپیرامون دیگر ، یا در قدرت سهیم شدنداعالم کرد که چرا آقای همایون 
 نده سیاسی ایران ـبه آشنایی  بیشتر به افکار همدیگر و روشن کردن چشم انداز آی و تواند به نزدیکی گو میان نمایندگان فکری گوناگون میو گفت
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 کمک بکند.
ای در آینده هم لکوموتیو باقی بمانی.  باشی، بلکه چنانچه لکوموتیو بوده "کوه آتشفشان"که شما  آقای همایون! نه آن چنان که فرخنده آرزو کرد

کرد، آرزو دارم تو هم  گویند سرعت و قدرتش با لکوموتیو برابری می مانند امیل زاتوپک، قهرمان بزرگ دو میدانی جهان که معروف است و می
 دارای چنین سرعتی باشی. تولدت مبارک باد!
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ی در حوزه سیاست روز و اندیشه سیاسی نگار رروزنامهیعنی ی نگار رروزنامهتوان از داریوش همایون جدا کرد،  به همان میزان که سیاست را نمی
کشورمان حضور دارند، آن هم حضوری فعال. یکی از  شناخته شدهنگاران  امشب خوشبختانه در جمع ما روزنامهست.  جدا نشدنیوی نیز از 
، نگاری روزنامه و اهمیت معنابه خوبی به نگار است بلکه نشان داده است که  کسی که نه تنها روزنامهنامترین آنها مسعود بهنود است.  صاحب

یعنی او نیز همانند  به رفتار همایون نیست. شباهت ر بهنود بیآشناست. از این زاویه به نظر ما رفتا روزنامه، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی
 جامعهمهم و حیاتی به عنوان یک نهاد یک رکن به مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی  ،ها داریوش همایون گذشته از قلم زدن برای ستون روزنامه

ر پایه گزاری برخی از این ابزارها و تقویت این رکن به خوبی و او نیز توانمندی خود را همچون همایون د  کند فرهنگی و جامعه مدنی نگاه می
و پیش از  همکار شدبا وی نگار جوان مدتی  گزاری کرد، مسعود بهنود به عنوان یک روزنامه هنگامی که همایون آیندگان را پایه .نشان داده است

همکاری بهنود با همایون در آیندگان در یکی از  رسید.وزنامه ربه مقام سردبیری آن  ،یاد هوشنگ وزیری آخرین سردبیر آیندگان، یعنی زنده
تردید او از این دوره، از همایون و از مواضع آیندگان و همایون که هردو در آن دوره  صورت گرفت. بی های تاریخی میهنمان حساسترین دوره

 . آقای بهنود بفرمائید!سپاریم سیار. میکرفون را به ایشان میئی دارد و سخن در باره همایون بهای استثنا ها و خاطره استثنائی بودند، تجربه
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سخنان مسعود بهنود در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد 

 تولد داريوش همايون.
 
 

 شما کار خود کرديد

 
قبل از هر چیز اجازه بدهید که من یک مأموریتی دارم، آن مأموریت را انجام 

من خواستند که در اولین لحظه از جانب ایشان بدهم. آقای ابراهیم گلستان از 
این روز را تبریک بگویم به آقای داریوش همایون و بگویم که چقدر عالقمند 

 بودند اینجا باشند ولی نشد.
تا دلیل حضورم را در این جلسة محترم  دهم در راه فکر کردم اول توضیحی 

چنین جمعی  دانم که در تر از آن می روشن کند. چرا که خود را کوچک
 سخنران باشم.

درست یک سال از چهل  ـنویس شده بودم  شش سالی بود که روزنامه ـ پنج
ای  سال قبل، در شهر شایع شده بود که روزنامه 37گذشته  یعنی شهریورماه 

د از جمع نخبگان. و همه برجستگان مطبوعات به قراری خواهد منتشر شو می
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همه جا را گرفته بود و ما هم جوان و جویای نام آمده، آرزو داشتیم که از  ع بودند. این شایعه و خبرروزنامه جمرسید قرار بود در این  که خبر می
بعد از  3کردم، دکتر آموزگار که قدیم ترها در سایه محبت وی بودم به من گفت فردا ساعت  میای که کار  آن کنار رد بشویم. یک روز در مجله

 چه نوبهار، خیابان نادری.ظهر برو به این نشانی: کو
بیشترین توضیحی که به من داد این بود که، آنجا روزنامه آیندگان است، برو همایون را ببین. خیلی خوشحال شدم فکر کردم که خب، من هم 

الی. سه تا میز آنجا بود. ام جزو آن آدم بزرگهایی که قرارست در این روزنامه تازه به کاری مشغول شوند. شادمان رفتم. اتاقی کوچک بود، خ شده
آقای   ـ زنده  بمانند ـمهدی سمسار  و پشت یک میز دیگر هم ، پشت یک میز دیگر زنده یاد دکترمند پشت یک میز زنده یاد دکتر مهدی بهره

 همایون. 
ای که  م شد که وی برای روزنامهو آماده شدم تا همایون کار خود بگوید. معلو ـ شناختم از سالهای پیش میآقای سمسار را   ـ من سالم کردم

. و برای این جدول کلمات متقاطع، یک مسئولی هم در نظر گرفته که استاد دکتر ، به جدول کلمات متقاطع فکر کردهقرار بود منتشر بشود
دو روز در این شش روز  توانم جدول طراحی کنم. قرار شده میاند که من هر شش روز هفته را ن پرهام گفتهسیروس پرهام است. ولی آقای دکتر 

کند. طبیعتاً این آن چیزی نبود که من منتظرش بودم. آرزوهای  میرا یکی دیگر این کار را بکند که حاال آقای همایون این کار را به من پیشنهاد 
 تر در سرم بود. ولی به هر حال، شده بود دیگر. بزرگ

 خبرنگار پارلمانی. ام دهد شده میام که نشان  آن شماره من گزارشی نوشتهچهار ماه بعد از آن اولین شماره آیندگان منتشر شد. در 
برای اینکه گردش روزگار را هم بگویم، شماره دوم آیندگان گزارش من راجع به مجلس، برای روزنامه مشکلی ساخت. در آن زمان ما تنها 

کردیم. پس  میرسید و ما باید فردا این خبر را با تاخیر منتشر  میعصر های  روزنامه معتبر صبح بودیم و خبر مجلس به طور طبیعی اول به روزنامه
 کردم که گزارشمان خواندنی باشد. میشد. من هر روز کاری  میباید راهی اندیشه 

را  در شماره سوم یا چهارم آیندگان، تیتر گزارش مجلس این بود برای اولین بار در تاریخ مشروطیت، زن و مردی در جلسه علنی همدیگر
 بوسیدند.

هدی که نماینده همدان بود و شد که آن زن و مرد آقای اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت بوده با خواهرشان خانم زا میدر خبر توضیح داده 
 ترین نماینده مجلس. این چاپ شد. از اولین درسهایی که آقای همایون به من دادند، آنجا بود. جوان

خواستند. رفتم آنجا، گفتند که: این مهمترین تکه خبر جلسه دیروز مجلس واقعاً همین بود؟! من دستپاچه شدم گفتم، فردا صبح آقای همایون مرا 
 حل را پیدا کردم گفتم تیتر را   ؟ من راهبود جالبترین بخش را تیتر بزنید نه، ولی جالبترین بخشش  بود البته. گفتند درست است اما  شما حتماً الزم
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 حیار زده بود سردبیر روزنامه. اما این موجب شد من درسی گرفتم.من نزدم، صال
ام را هم اتفاقاً از آقای همایون گرفتم. از  از این زمان شروع شد. من در آیندگان ماندم. در همه عمرم سه تا حکم بیشتر نگرفتم. هر سه تا حکم

سه روز قبل از آن بود که از آیندگان بروم. در حکم آخر   ین حکم هم، سردبیر و سرانجام آخرهیچ کس دیگری حکم نگرفتم. خبرنگار پارلمانی
ماندم در آیندگان، چون بعد از این  میبایست  میمرا کرده بودند قائم مقام خودشان در روزنامه. ولی سه روز بعدش من رفتم. در حقیقت دیگر ن

ها از اول با  که از آیندگان رفتم به تلویزیون، از سابقون و آن 99ل سا یون بود که صاحب مؤسسه بودند. درجایی نبود که. جای خود آقای هما
. بعد از اینکه من هم های خیلی مهمتری . هیچکس دیگر نمانده بود. همه رفته بودند دنبال شغلبودند تنها و تنها من مانده بودمآقای همایون 

 .ماه، آقای همایون هم رفت به دولترفتم، به فاصله چند 
های خود را  ی ایران یکی از ستوننگار رروزنامهان رسید. نگار رروزنامهزمان خودش تأسف برانگیزترین خبری بود که به ماها به عنوان  این خبر در

 از دست داد.
را از سر خبر خوبی برایمان نبود رفتن ایشان به دولت. این  نگار رروزنامهاز همان موقع هم این جدل را با آقای همایون کردیم. ما به عنوان 

ایشان بنیانگذار آیندگان گویم. خیلی قبل از اینکه آیندگان درست بشود، قبل از اینکه  میبر من دارد ن  میمجامله و ادای دین به کسی که حق معل
. این شهرت را هم از دوره دبیری سندیکا به دست آورده بودند و و اهل اندیشه به داشتن فکر روشن داشتند اننگار رروزنامهر بین بشوند، د
 .برخی در همین جلسه هستند شاهدند ان آن روزگار کهنگار رروزنامه

توانم از آن پنج سالی بگویم که به نمایندگی از طرف ایشان مسئول هیات تحریریه   میاما در این مجلس قصد ندارم از هنرهای همایون بگویم اما 
اش این است که آیندگان تا آن موقعی که آقای همایون بودند، هیچوقت سردبیر نداشت.  حاال مرا به عنوان سردبیر اسم بردند ولی واقعیتبودم 

زمان سردبیری من که   نمایندگی از طرف ایشان بودیم. درسردبیر و بنیانگذار و مدیرش همیشه خود ایشان. من یا دیگر سردبیران همیشه به 
بودم، فاصله بین بیست نهم  خیلی بیهوشرین مدتی بودکه کسی در راس تحریریه ماند، اقتضای کار این بود که هر روز تماس داشتم، ت طوالنی

ام زیادی بود، گاه  کنم به آن دوران، احساسم این است که شیطنت میسه و سی سالگی هم بهترین زمان برای آموختن است. البته اآلن که نگاه 
دانم در آن دوره یاد  میم و اوقات هدر دادم، خیلی به اندازه یاد نگرفتم ولی به هر حال، نادرست نیست اگر ادعا بکنم که هر چه که بازیگوشی کرد

دانم با بازیگوشی خودم بود و گناه از بخت نبود که به من مجال داده شده بود. در همان نه سال ساخته شدم و اگر چیزی  میگرفتم و هرچه که ن
خواهم دربارة آن صحبت کنم. دربارة تجربه شخصی خودم یا در مورد دورانی که در آنجا  میدم، در همان موقع درست شد. اما، امشب نهم بل

 گذشت.
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 گذاریم مکتب آیندگان. میخواهم که در مورد چیزی صحبت کنم که اسمش را  میاجازه 
شاگرد هم داشته. روزگار باید  روفسور یحیی عدل جراحی است چندتال؟ پگویید مکتب عد میگفتیم چرا  میگفتند مکتب عدل. ما  میزمانی 

. همه استادهای دانشگاه مانند پروفسور عدل صاحب مکتبی ی مانده در اخالق پزشکی و در علمفهمیدیم که از پروفسور مکتب میگذشت تا ما  می
 نشدند.
ف بود با شروع دوران اصالحات هشتاد و چندی سال پیش روزنامه اطالعات شروع شد، مصاد مطبوعات مدرن ایران چنین هست که تاریخ
. بیست سال بعد از ای از تاریخ ایران جنگ جهانی دوم و شروع دورة تازه شاه. شصت و چندی سال پیش کیهان درست شده، مصادف است بارضا

من  ـ د. آیندگان یک مکتبی شد و مکتبی بود و از روز اول با این فکر درست شدکرد. آن آیندگان ش میای  دیگر طلب  آن، طبیعی بود که آینه
برداشته شد به چنان فکری  که میاینطور نبود. اصوالً گا ـ ها ای درست کند، مثل بقیه روزنامه باور ندارم که همایون آمده بود که یک روزنامه

 دانم واقعاً. باور ندارم. میم بود. من چقدر از دکتر آموزگار پول قرض کردم نخواند. آن  فقر غریبی که یکی دو سال اول بر همه حاک مین
داد که روزگار  میرسید او از لندن قرضمان  میکرد و ما تهران. ما خرجمان ن میدکترا بگیرد و در لندن زندگی  دکتر آموزگار آمده بود لندن که

اینجاها را بگیرید بروید تا داستان کوشش کردن برای بدست آوردن ماشین چاپ که  بگذارانیم و بمانیم همه مان هم همین وضع را داشتیم. از
ای آن  خبرها را چطوری از باالی چند  ساختمان رد کنیم به کوچه آن دستگاه لیتوگرافی. قصه آن که باالخره رُتاتیو نازنین کیهان نصیبمان شد، و

م تا دلتان برایم بسوزد[ که  گوی میتنها مدیری بود ] وثر بودن در آن جا بودیم. همایونسوتر به چاپخانه. و ما امیدوارم. با عشق آموختن و م
افتادیم.  میگذاشتیم از رقیبان عقب  میگفتم خب، خبر بود و اگر ن می. ای کرد که چرا دیشب باز تا ساعت دو یا سه مانده میها با من دعوا  صبح
 خواد بدهد؟ میچاپخانه را چه کسی گفتند، نمیشه پس این اضافه حقوق کارکنان  می

ماندند برای آخرین خبرها. و بی  میماندم جمع باید با من  میماندم. من که  میما در تحریریه بی چشمداشتی به اضافه حقوق و پاداش زیادی 
خوب یادم هست که سال اول آیندگان من با شادمانی خبر آوردم که  کردند. برای اینکه تنگی بود. میشد که صبح با من دعوا  میپولی باعث 

دستگاه نخست وزیری هم پذیرفت که هر جائی که خبرنگاران کیهان و اطالعات هستند خبرنگار ما هم حاضر باشد، آن موقع آقای جهانگیر 
هم داده بودند. اما بهروز که عضو هیات مدیره هم بود و از اوضاع . انگار چهار ماه حقوقم را باتم باال گفتم که ما موفق شدیمبهروز سردبیر بود. رف

آقا حیثیت بسه. چندی هم فکر درآمد کنید. و واقعاً در  العاده است گفت مالی خبر داد  به من گفت چرا این قدر خوشحالی گفتم از نظر حیثیتی فوق
 آن زمان یک همچین وضعیتی داشتیم.
 خی است اگر من فکر کنم که ایشان آمده بود، مانند بقیه کسان که از روزنامه درآمد یا موقعیت شغلی برای در یک همچین شرایط و وضعیتی، شو
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شد. مشخصات آن مکتب را قبل از اینکه من که جزو کوچکش بودم بگویم  می اور دارم که یک مکتبی داشت ایجادخود بسازد . نه. باور ندارم. ب
توانم برای شما بگویم. بعد از اینکه من رفتم از آیندگان و آقای  میمن سرنوشت این مکتب را  . من فقطدیگران آمده و خواهد آمددر گفتار 

 اش را چنان نساخته بودند. همایون هم چند ماه رفتند به دولت، آیندگان اما به سرنوشت دیگران دچار نشد. خمیره
هم در نهانگاه بودند و در خطر، ولی این ماشینی که راه افتاده بود و آن ای از این مدت در حبس بود و بعدش  همایون نبود و در بخش عمده

ای در آن زمان به اندازه آیندگان نه با مردم دَمساز بود و نه روی مردم اثر گذاشت و نه از قدرت  یچ نشریههمکتبی که ساخته بود، راه خود رفت. 
حاضران در این مجلس خوب به یادشان  ـ اریخی سرنوشت، شماره سفید منتشر کردسیلی خورد. من فقط یاد شما بیاورم که آیندگان یک شماره ت

ها صدهزار بود. یک میلیون از توانِ رُتاتیو آیندگان بیشتر بود. در چند   یک میلیون چاپ شد. اگر یادتان باشد تیراژ روزنامه ای که شماره ـ هست
 وزنامه سفید در برخی نقاط به جای یک ریال به پانصد تومان فروخته شد.ساعت. این ر 13ماشین، در سه چاپخانه مختلف چاپ شد در 

شد. گفتم که رییسش و آخرین  میای سفید تنها با یک ستون منتشر  روزنامه سفید بود. و برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران روزنامه
ن درسی بود که از چالش بین گویم این ماندگارتری میکنم وقتی  می. پس از خودمان تمجید نها بود رفته بودم سردبیرش نبودند من هم مدت

 45کردند و  میگفت مردم تکرار  میچه پایه انقالب آمده بود و رهبرش هرها و حکومت برآمد، آنهم حکومت جدیدی بود که روی  رسانه
 روی این اعتقاد ایستاده بود که هیچ چیز دشوار نیست درصدشان همان روزها رأیی دادند که او خواسته بود داده بودند. در آن زمان جامعه اصوالً

 شود.  میگوید و  میاهلل  چون آیت
و در یک لحظه انگار  خوانم. میگفت من آیندگان ن خوانم. و میتجربه مکتب آیندگان کار را بجایی رساند که رهبر انقالب بگوید من آیندگان ن 

اهلل  شود. و غروبش اعالمیه شد که آیت میای زمان متوقف شد. لحظه آزمایش بود. و همه ماندند تا ببینند چه  نفس این کشور ایستاد. در لحظه
 خوانم و اصال مقصود این نبوده که روزنامه تعطیل شود. میحکم تکفیر نداده فقط گفته من ن

در زندان بودند و هر لحظه  سال داشتند 10بودند که حتی زیر  پنج  نفر از کارکنانش که چند تنشان جوانانی چندی بعد سرنوشت روزنامه این شد.
رسید که احتمال دارد اعدامشان بکنند، برای دو نفرشان حکم اعدام داده بودند، از توی سفارت اشغال شده آمریکا دائماً اسناد جعلی  میبه ما خبر 

 ها که آن تو بودند. .. و هی نگرانی برای جان آن بچه.اینجا بوده و« سیا»اینجا بوده،  آمد بیرون مبنی بر اینکه آمریکا می
. ها و قدرتشان اش گرفته باشد در باب رسانه رسد بزرگترین درسی که در ظرف این ده سال رهبری میولی اتفاق خیلی غریبی افتاد که بنظرم 

 تر از این نبود.  مهم میشاید بتوان گفت بعد از اعالمیه پایان جنگ، اعالمیه و تصمی
  ا نخواندن و خواندن، سفید منتشر شدن و منتشر شدن پایان کار نبود. یک روز همه بیدار شدند و دیدند صفی دراز از دانشجئویان تشکیل شدهام
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 که آمده اند داوطلبانه که روزنامه را بفروشند چرا که روزنامه ها برای فروشش به خطر افتاده بودند. 
بردند، با آیندگان اهلل و دیگر هواداران حکومت تجدید قوا کردند، و اینبار برای حذف حمله  بعد حزب یک عقب نشینی مهم بود. وقتی که چندی

چه روی زمین دارد  ر، ایستادند تا اسم و چاپخانه هرعمل نکردند، یعنی قانع نشدند به اینکه حتی اسمش باشد با آدمهای دیگ مثل آن دیگران
ر دست هم آمدند به های  سیاسی ایران دست د های سیاسی برای آخرین بار در تاریخ ایران همه گروه پاک شود. و فردایش به دعوت همه گروه

 کنم.  میدر اعتراض به توقیف آیندگان. همه یادتان هست در مورد چی صحبت  خیابان جمهوری
آقای خان بابا تهرانی دست به سرش برد آمد ] می، ساعدی متین دفتری و خالصه هر که یادم ، هزارخانیای که مهدی مجروح شد یعنی آن جلسه

های مذهبی که بعدا حذف شدند، انگار  کل  ها و حتی برخی گروه ها، راست های چپ، ملی کند[ همه گروه میکه گویا هنوز از جای زنجیرها درد 
تیب مکتب آیندگان برچیده شد و آن چه همایون پیکره سیاسی ایران آمد به اعتراض تعطیل آیندگان آنجا. شاید به نظر برخی از ناظران با این تر

خواست شکست خورد. بخاطر اینکه اجزائش پراکنده شده بود و چون گَردی به این طرف و آنطرف دنیا پراکنده شده بود و همایون هم که خود  می
 مخفی بود با بیم جان.

دیدیم بی آن که چیزی بپرسیم و نه او  میکه ما او را هر روز  ـ یونآورم که آقای نوراهلل هما میو فضای عجیب و غریبی بود. یک شبی را بیاد 
کند. آن زنده یاد گمان  میتهدید ن آمد مثل همیشه با انبانی پر از شعر اما این بار شادمانانه و خبر داد که دیگر خطری همایون را ـ گفت میچیزی 

ترین بخش از زندگی داریوش همایون تازه شروع  دانست که سخت مینداشت همین که همایون از خط جست و از مرز گذشت خطرها تمام شد 
 شده است. 

همایون را و از طریق وی پیغام کرده بود و با یک واسطه رسید که  ه زحمتی پیدا کرده بود عموی آقایپیش از آن یکی از کارگران آیندگان آمد، ب
بندد و  میهست که آقایی که روزها  آن پنجره را  ای بروی آن خانه یک پنجرهگوید که رو میای هست و  گفت خواهرزاده من توی ساکن خانه می

کشد. آن کارگر چاپخانه از راه رفتن و سیگار برگ کشیدن احتمال داده بود  میرود و سیگار برگ  میآید توی بالکنی، راه  میاندازد شبها  میپرده را 
ها را مامور اطالعاتی کرده بود  ها و حتی خانه دمین موسسات و کارخانهخرکنان و مستاکثر کا اشد. این در فضایی بود که انقالبکه همایون ب

 ها.  میبرای به دام انداختن قدی
خواهم بگویم نه. وقتی که آیندگان به آن سرنوشت دچار شد و رفت، با رفتن  میولی آیا مکتبی را که همایون بنا گذاشته بودند آیا تعطیل شد؟ 

آیندگان، انگار همه مطبوعات مستقل هم رفتند. مجالتی مانند امیدایران و تهران مصور و همه نشریات دیگر چون سلسله ای بودند به دنبال 
 سرنوشت آیندگان بودند. و سکوتی پیش آمد. بعد جنگ شد و جنگ هم با آیندگان، به فاصله یک هفته رفتند. یعنی انگار همه یکجوری متصل به 
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 نین شد که گروه زیادی از اهل قلم کوچ کردند و از ایران دانید و چ میشد و حوادثی که همه  90خودش یک سکوت اضافی آورد و خرداد سال 
 آمدند بیرون.

ای  ها هم به صورت نشریات حرفه ان یک نوع کار پیدا شد، که این اولین جرقهباز شد. امک میای دیگر ک وقتی پانزده سالی بعد فضا از نقطه
در این  های مانده از مکتب آیندگان پیدا شد، مثل نشریات مُد ، مجله بهداشت و زیبایی سینما ادبیات و اقتصاد. یک باره دیدیم همه بچه هفتگی

درست شد که دیگر نیست اما به عنوان معتبرترین نشریه روشنفکری این دوران نامش اند. از این مجموعه آدینه  اند. زنده بسترهای تازه برآمده
پس، بخصوص بعد از ثبت است. سردبیرش و بینان گذارانش همه آیندگانی بودند. و بسیارند و اجازه بدهید از آنهایی که هستند اسم نبرم. از آن 

 ت یکی از اعضای مکتب آیندگان در آن بودند.ای جانی گرفت، و اگر روحی داش اگر رسانه خرداد، 1حادثه 
ها را ننوشت   های آیندگان را خوانده باشید که هیچ وقتی جز همایون کسی آن نبود. اگر شما سرمقاله آن مکتب، فرض اصلی رسیدن به قدرتدر 

گران دور ماندن کشور از دسترس های ملی، ن زند. تفکری نگران کشور، در جست وجوی حفظ منافع ملی، ارزش میتفکر خاصی در آن موج 
 دستاوردهای بشری، مبلغ راستکاری و خالصه در فکر اصالح.

ای که گاه  شد. اآلن در همین مجلس اشاره شد به وزیری او، فضائی ترسیم کرد از جامعه میاین چالشی بود که شاید به زمان خود از بیرون دیده ن
، فرقی نگار رروزنامهبیرون است. ما که در داخل بودیم، اینجوری نبود. این کشمکش مدام بین کند. این تصویر از  میدر آن وزیری انتقاد هم 

کرد چه کسی بود، از راست یا چپ، آشنای دولتمردان یا بیگانه با آنان، کشمکشی بود بین یک دستگاه سرکوبگر و هر که اهل تفکر بود. هیچ  مین
 ای بدون کشمکش نگذشت.  روزی این بدون کشمکش نگذشت. هیچ مقاله

داشتند از ظاهر شدن  گفت و به درست که در آیندگان ادبی بسیار کسان ظاهر شدند که به طور معمول پرهیز میگلستان  ی ابراهیمپریروزها آقا
روزنامه آیندگان.   در صفحات میانی التر از گذران روز، رد پائی داردهر آنکس که در ایران سری داشت و در آن سر اندیشه وا در مطبوعات.

 آیندگان تا آخرین لحظه، یک لحظه، حتی روزی که مدیرش وزیر شد، بی دردسر نگذراند. هیچوقت را. و این انگار در پوست و خون ما بود و در
یستاده بود. نه نقادی به خواستیم انتقاد کنیم برای انتقاد کردن. یا به هم ریختن بنائی که محکم ا میپوست و خون ما باقی ماند. نه چنین بود که 

آئین نامه این مکتب را بگویم،  ترین و مانع شدن از افتادن بنا. این درس بزرگی بود که ما یاد گرفتیم، من اگر قرار باشد قصد ساختن و اصالح
ده سال زندگی آیندگان بسیار  کنیم، دوستش داشته باشیم. در میبنظرم باید بگویم ماده اول این مکتب این بود که آن چیزی را که ازش انتقاد 

هایشان، به خُلقیاتشان، به خرده فرهنگ، به هر جا دست رسید، هر  ها زده شد که به دوران خود نشنیده ماند، نقدهائی به مدیران، به سیاست حرف
 ت و خونشان ـهای مکتب در پوس جا امکان پذیر بود. ولی هرگز برای کوبیدن و ویران کردن چیزی و نهادی نوشته نشد. این درسی است که بچه



 

85 

 

 گفتم... میهای خود  هست. اما داشتم از درس
. وقتی ویلی برانت برای اولین بار به شرق آلمان رفت، آن عکس معروف رسید که داشت کنید، مثالی آشنا بگویم می.... چون در آلمان زندگی 

کردم عمال وقتی صدراعظم غرب  میبه نظر خودم درست بود. چرا که فکر کرد با هونکر. شب تیتر زدم، تقسیم آلمان قطعی شد.  میدیده بوسی 
 تیتر خوبی است، نیست؟ کردند و گفتند که این تیتر خیلی همایون مرا صدا را پذیرفتیم چنین باشد. صبح آقایآلمان به شرق رفت یعنی آلمان 

والً که این تحلیل است. این قطعی نیست که همچین اتفاقی بیفتد. من آید. گفتند نه خیلی مزخرف است. گفتم چرا؟ گفتند، ا میگفتم بنظرم بد ن
دقیقه  10. دیگر تمام شد دیگر.  یعنی به رسمیت شناخت. یعنی تمام شد. ایشان بعد از اینکه قای همایون ولی اتفاق افتاده استبه شوخی گفتم آ

 به حرفم گوش دادند، گفتند، با  وجود این، این تیتر غلط است. 
شد هنوز عکس و خبری نرسیده بود اما ما  میب دیگری منتظر آن بودیم که سفر کیسینجر به چین رخ بدهد. وقتی صفحات روزنامه بسته یک ش

ن روز ها باقی نمانده بود. آ . صبح که خبر رسیدن او به پکن پخش شد دیگر چیزی برای روزنامهه رفته است. من همین را تیتر زدمدانستیم ک می
. گفتند آن موقع که شما این ـ پنج صبح آقای  همایون مرا صدا کردند و گفتند که این خبر دیشب کی رسید؟ گفتم به نظرم چهارونیمصبح هم 

 رود، دیدید که رفت. گفتند، ولی با وجود این وقتی شما تیتر زدید هنوز نرفته بود.  میجا نبودید. گفتم ولی معلوم بود که 
اند، و  اند در ایران، چوب این ماراتون را از دست ما گرفته ساله اخیر وارد میدان شده 30امروز  که در  نگار رروزنامهن کنم این جوانا میمن تصور 

ای گفتیم، اگر از شرافت  ایم، اگر از سالمت حرفه حضوری درسشان دادهکنند و گاهی حضوری و گاهی غیر میکنند و ما را استاد خطاب  میشوخی 
االً  به روزگار خود ارتفاع ها بود که از آقای همایون گرفتیم. ما مثل آدمهایی که درون برج بلندی ساکنند، احتم دیم همان درساین حرفه درسی دا

از ما دارند  ها گرفتند، خیلی بهتر الواسطه از طریق ما این درس هایی که مع ولی بچه ـ کنم مییافتیم. خود را عرض  میرا و اهمیت آن را در ن برج
 کنند.  میموضوع را درک  این

سالگی آقای همایون برپاست  50و به همین جهت است که اگر من مجاز باشم از طرف اعضای مکتب آیندگان در این مجلس که به مناسبت 
 گویم آقای همایون شما کار خودتان را کردید.  می
 

*** 
 
 



 

86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 

 

 
 

نه تنها همایون را در های حساس تاریخی است.  جوان همان دوره نگاران نگاری و از روزنامه های روزنامه چهرهزاده یکی دیگر از  علیرضا نوری
او نیز امروز پس از پشت است. نموده های زندگی در تبعید نیز مواضع همایون و نوشته هایش را دنبال  شرایط استثنائی تجربه کرده بلکه در دهه

 ،های شنیدنی در باره همایون ارزیابی وختهمآ نگار به قول همایون تجربه بسیار در این حرفه و به عنوان یک روزنامه های سر گذاشتن سالها وتجربه
 زاده بفرمائید. آقای نوری دارد. ،نگاری مدرن ایران این سرمشق روزنامه

 
 
 

 زاده علیرضا نوری سخنرانی

 
هر کدام را که بخواهم با سپاس از فرخنده عزیز و علی و همینطور عزیزانی که 

تصاص دهم. امشب استاد شان صحبت بکنم، باید بحث امشب را به آنها اخ درباره
آموزگار تشریف دارند همینطور مهندس اشراق و مهدی خانبابا تهرانی که عزیزم دکتر

گشایم، بدون ذکر ایشان امکان پذیر نیست چون از او بسیار  میبنده هر بار زبان 
 ام. آموخته
ساعت است که  15 -11خورجین بر دوش و شاید حدود  مسافری هستمبنده 

ام و همینجور در سفر بودم تا خود را به اینجا برسانم. این برایم بسیار مهم  نخوابیده
بود که باشم. من افتخار شاگردی آقای داریوش همایون را نداشتم در ایران، من 

اتی هستم. نه اطالعات به شاگرد مکتب زنده یاد سناتور مسعودی بودم و اطالع
 معنای امروزی والیت فقیه. 
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فرشته و شیپوری که تصویرش هنوز هست و خدا پدر این آقای دعائی را بیامرزد که حداقل انقدر شرافت و انسانیت داشت  اطالعاتی به معنای آن
سعودی در آنجا بود و نوه مسعودی عکاسی آن هم آن عالمت را حفظ  کرد، هم موزة مسعودی را و هم وقتی به ساختمان جدید رفت، پسر م

 مراسم را بر عهده داشت.
کرد از تیراژ یک میلیونی آیندگان، بنده هم باید به یک میلیون تیراژ اطالعات اشاره کنم در آن روزهای انقالب که  میبهنود وقتی صحبت  مسعود

 ما نیز یک میلیون و سه/چهار چاپ داشتیم.
اید. چون  را ندیده آنها شماها با این سه تصویر آشنا نیستید و از داریوش همایون به شما ارائه دهم که هیچکدام ازر خواهم سه تصوی میامشب 

 خیلی خصوصی است. 
ها روی کار آمده بودند. آقای تَرَه کی رئیس جمهور افغانستان است بنده هم دبیر سیاسی روزنامه اطالعات،  تصویر اول: در افغانستان چپ

ای نوشته بودم راجع به  کنم مقاله می)و فراموش ن ن دبیر سیاسی که جای آقای دکتر همایون نشستم. یعنی ایشان یک روزی آنجا بودندجوانتری
القلم بشوم  نماینده ساواک ایراد گرفته بودند و اصرار که بنده ممنوعـ  دانم زنده است یا رفته میحاال ن ـ جنگ شکر در کوبای سارتر، آقای احسنی

 ای که من با افغانستان داشتم چندین و به علت آشنایی خاطر آن مقاله. این بزرگوار جلوی آن حُکم را گرفته بود.( انقالبی در افغانستان شده بودب
دبیر صفحات اول صبح آقای صالحیار آمدند گفتند که شما که  ای با تَرَکی را در اطالعا چاپ کردم. چند روز بعد مقاله و گزارش و از جمله مصاحبه

ایشان درآستانه سفر به خارج بودند. بنده شدم دبیر سیاسی  و میزی که متعلق به آقای جعفر مدنی بود ی روزنامه هستید، بفرمایید اینجاداخل
غانستان کودتا ی که در افسال عمرم بود. بنابراین، بخاطر حضورم در آنجا وقت 1-19روزنامه اطالعات. یک سال بود که از انگلیس برگشته بودم و 

 آمد به دیدنش رفتم...  اهلل به سفارت افغانستان وقتی فردی به نام دکتر نجیب ،شده بود
زدند( ایشان به مقام ریاست  اهلل امین آمدند )که اینها را بعداً کنار اهلل که بعدها رئیس خاد شد و بعد از اینکه ببرک کارمل و حفیظ دکتر نجیب

من نیز  افغانستان در ایران شد. اولین سال انقالب ثور )یا انقالب اردیبهشت در افغانستان( سفارت جشن گرفته بود وجمهوری رسید. ایشان سفیر 
 ای که با افغانها دارم و نیز چون دبیر سیاسی روزنامه اطالعات بودم. دعوت داشتم هم به علت آشنایی

به عنوان معاون وزارت خارجه بجای وزیر خارجه که دعوت شده و نیامده، تشریف  و آقای منوچهر ظلّی جناب دکتر همایون بعنوان وزیر اطالعات،
 آوردند آنجا. 

کردیم نرم نرمک  میخواند و ما هم گوش  را می ...و« ام من آمده»خواندند و ترانه قشنگ  میزدند و  میآقای محمد نعیم با سازشان وسط حیاط 
ها که گرم شد، منتقل شدیم به یک اطاق دیگری که آقای سفیر افغانستان آنجا بود، آقای دکتر ها که خالی شد و سر شام را که دادند و صراحی
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گویم احتماالً  میخوانم  میحاال که خاطرات علم را  ـ همایون و آقای ظلی و بنده و دو سه نفر دیگر. بحث هیرمند پیش آمد. آقای ظلی عصبانی
اهلل گفت شما اگر صداقتی در وجودتان  برگشت به نجیبـ  دانست میهیرمند را خیانتی به ایران  آقای ظلی هم جزو مکتب علم بودکه این قرارداد

اندازید. چون این قرارداد بلوچستان را به سرزمینی خشک تبدیل کرده. خیلی  میکنید و به آتشش  میهست، این قرارداد را کان لم یکن اعالم 
دانستم ایشان چه عشقی به این گربه نشسته به دیوار آسیا دارد و  میالیست ایرانی که من از اول برایم جالب بود. آقای دکتر همایون یک ناسیون

... ناگهان به میان حرف پرید و آقای ظلی را ساکت کرد. خیلی هم جالب، ایشان از ایران فرهنگی و آسیای میانه وکند،  میصحبت از ایران بزرگ 
 وزیر بود و او معاون. 

ای صحبت  ... ایشان شروع  کرد به گونهکنم، بزرگان مملکت را میتاً او در مقابل آقای همایون ساکت شد. من نشسته ام دارم نگاه و بنابراین طبیع
همایون؟ شگفتا که استعمار در دو نوع سرخ و سیاهش ایش پُرِ از اشک شد. چی گفت دکترآنروز، چشمه  میاهلل کمونیستِ پرچ نجیبکرد که دکتر 
ایم داریم سرِ  مبنای قدرت و وحدت خود قرار بدهیم، نشسته انگی زبان و فرهنک و تاریخمان راه ما دو ملت یگانه که باید یگکاری کرده ک

کنیم و معاون وزارت خارجه ما آزرده از خشکسالی سیستان و بلوچستان است و شما به عنوان یک افتخار که به برادرت  میهیرمند با هم دعوا 
کودتا کرده  اهلل خان امین اهلل به کابل احضار شد اما نرفت زمانی که حفیظ برادرت را خونین کردی خوشحالی. بعدها دکتر نجیب ای و زده ای ضربه

، اهلل چطورید بود. در شانزه لیزه پاریس جلوی ایران ایر ایشان را دیدم. بعد از انقالب و آواره از ایران. همدیگر را دیدیم گفتم آقای دکتر نجیب
 ... ید، خوبید؟ گفت، بله خوبم وخوش

اهلل  دانم. و نجیب میدانم. ایشان البد مخفی هستند، ن میگفتم یادتان هست آنشب در سفارت چه بحثی بود؟ گفت بله. کجاست همایون؟! گفتم، ن
وزی که طرحی داشت برای اینکه ... به ریاست جمهوری رسید و در ررک کارمل و تحوالتی که رُخ داد وبرگشت به افغانستان و بعد از آمدن بب

غانستان در نتیجه اف نتوانست آرزوی خود را تحقق بخشددوستُم،  انت انسانی به نام ژنرالکابینه آشتی ملی در افغانستان تشکیل بشود، بخاطر خی
من یادم هست در زمان  ـ که روی کار آمد و کابلی  را . حکومت مجاهدین که جز جنایت در افغانستان کاری نکردرسید به آنجایی که دیدیم

به ویرانستان تبدیل کردند بعد طالبان آمد و آنجور وحشتناک نجیب را کشت ـ  رفتند و شهری آباد شده بود مینجیب دختر و پسر در کنار هم راه 
لوی سفارت فرانسه که دکتر ساله به اجاره پاکستان بدهد. آن روز حمیدگُل با طالبان آمد ج 44چون نجیب حاضر نشد آن تکه مرز با چین را 

 اهلل سند واگذاری را امضاء بکند. نکرد و با آن وضع فجیع او را کشتند. این یک تصویر از دکتر داریوش همایون. نجیب
فتم بینمش. روز چهارم / پنجم، گ میکنم و  میدومین تصویر: حکومت دکتر بختیار است بنده هم نور چشم دکتر بختیار و هر روز با او مصاحبه 

خواهم با اینها مصاحبه بکنم.  میکنند. من  میخواهد بدانند اینها چکار  میاند. مردم دلشان  دکتر، تعدادی از مقامات بلندپایة رژیم شاه در زندان
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یدم. هیچوقت یادم الریجانی را صدا کرد و ترتیباتی داد و من پا شدم رفتم به دیدن زندانیان. رفتم یک به یک اینها را د میبالفاصله تیمسار رحی
ای کرد در زمینه آب و آبرسانی به مردم و کارهای دیگر مثل  چون این مرد واقعاً به مردم ایران خدمات ارزنده ـ رود زنده یاد مهندس روحانی مین

ل کرده بودند. یک به یک اش را عم فایلی درست کرده بود پرونده و خدمات اش را ذکر کرده بود. مرحوم ولیان را دیدم که قلب ـ کشاورزی و ...
حاال در این زندانیان را دیدم. به شب نشینی زندانیان حسرتی نبردم. تا رسیدم به دکتر داریوش همایون. آن منظره یادم است، دکتر همایون وزیر، 

 زندان. ایشان ریش انبوهی هم داشت و من نشستم با ایشان صحبت کردم.
کند. که در زندگی  میای از زندگی فرض  ای که این را هم درست لحظه وش همایون در زندان است. به گونهداریدم اصالً انگار نه انگار که دکتردی

تواند باشد. و این قدرت یک انسان در تحمل اوضاع مختلف در زمانهای  میتواند باشد، زندان هم  میی نگار رروزنامهتواند باشد،  میانسان وزارت 
دلیل گزارشی که در روزنامه اطالعات نوشتم، اشاره کردم که عجیب بود، دو نفر را در میان زندانیان به  مختلف برای من درسی شد. به همین

 گونه ای بودند که انگار نه انگار اینها در زندانند. یکی دکتر داریوش همایون و دیگری آقای ولیان.
تر  ان را تحقق بخشد، به جایی نرسید. به هر حال، تصویر آقا در ماه جذابگذشت. این امید که روزی زنده یاد دکتر بختیار بتواند تمام آن آرزوهایم

تم بود. و آقا هم سوار اسب قدرت شد. روز دوم انقالب در مدرسه علوی زندانیان را آوردند. به آقای احمد خمینی گفتم دو سه هفته قبل من رف
هم بروم ببینم؟ و رفتم. خب، خیلی برایم متأثر کننده بود. وقتی مرحوم جعفریان  شود اآلن میها را در زندانهایشان دیدم و گزارشی نوشتم.  زندانی

و تیمسار جهانبانی و آدمهایی از این قبیل را دیدم که همه در یک اطاق جمع هم نشسته بودند، بهشان  ـ حق بزرگی بر گردنم داردـ را دیدم که 
دانستم چند شب  می، و نران بلندپایه را دیدم شکسته بستهدادند، افس اهانت قرار می وردکردند، شهردار تهران راکه هیچ گناهی نداشت م میتوهین 

بعد، شاهد تیرباران شدن چهار نفرشان در پشت بام مدرسه علوی خواهم بود و شکرگذاری امام خمینی بر بامِ خونین را خواهم دید. داریوش 
وجود نداشت. مرحوم امیرانی را بعداً گرفتند و مرحوم   میدر میان آن جمع اهل قل همایون را ندیدم. خوشحال شدم. به هر حال اهل قلم بود.

داد که دکتر  میکنم یک کار اداری در قسمتی از آیندگان داشت، مرتب به من خبر  میرا. دوستی داشتم آقای آباذری، و ایشان که فکر   میفرزا
 حال هم بودم از این بابت. ... خوشحالش خوب است و سالم و سرِ حال وداریوش همایون 

ای که وطن را در چمدانها گذاشتند مثل  شدند. دسته میاین ماجراها نیز گذشت. پرتاب شدیم به خارج. مقامات رژیم پهلوی به دو دسته تقسیم 
  ای درست کردند و یک ایرانی را هم استخدام نکردند و گفتند گورِ پدرِ ایران. آقای انصاری رفتند در آنجا جزیره

ای بودند که ورد زبانشان این عبارت بود که : ما به شاه گفتیم، شاه گوش نکرد... در میان همة آنها داریوش  از آن دسته باقیمانده هم یک عده
... یگانه آدم داریوش همایون بود که حاضر شد با چپ و شتباهاتی کردیم، چکار باید بکنیمهمایون بود که شهامت این را داشت که بگوید چه ا
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ان بزرگ نگار رروزنامهنویسم و با  میهای عربی  راست و میانه و سوسیالیست و کمونیست و فدایی بنشیند حرف بزند. )ببینید من توی روزنامه
نوشت. میشل ابو جوده توی دو سه سال آخر  میک موقعی کنم دیگر نا ندارد بنویسد. ی میعرب سر و کار دارم. اآلن وقتی آقای توینی را نگاه 

را من نگاه  های مرحوم فرامرزی رسند که دیگر حرفی برای گفتن ندارند. مقاله میای  ان به یک نقطهنگار روزنامهنوشت.  میعمرش دیگر چرند 
ساله تازه فارغ التحصیل  30نویسد انگار یک جوان  میسالگی مقاله  14های سالهای آخرش بی ربط است. داریوش همایون وقتی در  کنم مقاله می

آید و روی  میهایی که ایشان بهش پرداخته. وقتی  کند. لغت جوان، ترکیب جوان، بعد، مقوله میشده و اینها را نوشته. اینجوری دنیا را نگاه 
زند. داریوش همایون انسانی است که  مییرانی حرف کند. دیگر مسئله سومکا و شوونیسم مطرح نیست. از حقوق اقوام ا میناسیونالیسم صحبت 

او به خاطر نگاهش به  ایم. بنده چندی قبل ستایش کردم از اش نمود داشته. شاهد داشته. یعنی همه ما دیده اش تهور و تحول در تمام زندگی
نشینند صبح  میتلویزیون دارها در لس آنجلس که  شود مانند منوچهری دید و آمد فحش خواهر و مادر داد. مثل همین آقایان میاسالم. اسالم را 

ها سفره  سرزمین ما این اسالم ناب چنان در روان ما ریشه دوانده که در لندن خانم دهند. بدون اینکه توجه کنند که در میتا شب فحش به دین 
 اندازند که توی کازینو برنده شوند. میابوالفضل 

دانید شب عاشورا در لندن چند  میای در جان ما دارد. آیا  مذهب چه ریشه کنید. میهاش برخورد کرد. باور نشود با میاین اسالم عزیز را اینجوری ن
خواند. در لوس آنجلس، در ساندیه  میهای  سفارتی. ما اآلن آخوند طاغوتی داریم در لندن روضة طاغوتی  تا مجلس عزاداری بود؟ نه فقط جلسه

روند به عنوان نمایندگان شیعه مترقی. آنوقت شب شهادت حضرت سکینه روضه  میدر افطار پرزیدنت بوش  ـ ها( برادران قزاونه )قزوینی ـ گو
 های قم. همانجوری. خوانند عین همان روضه خوان می

خورد این است که داریوش همایون آمده به مذهب نزدیک شده. دستش را گذاشته روی مسائل اساسی. ولی بقدری استادانه به این قضیه بر
وقتی به  گذارد و به گمان من هر انسانی میگوید، حرمت  میکه  ن ناسزاـ  گوید میچیز بدی که ن ـ تواند تکفیرش کند، میکند که نه آخوند  می

سلها جای داریوش همایون بیگمان در دل ن نهد. میاز خود میراثی ارزنده به جا  ـ وقتی رفتـ  کند، باید حس کند میکه نگاه  سنتز کار و زندگیش
 70سال عمر بکند(، که واقعاً  710گویم از این حرفهایی که  مینو.. و امیدوارم داریوش همایون ) سخنانش، کتابهایش،اش خواهد داشت با اندیشه

مجلسی چنین هم  را با هم ببینیم. من اوالً اعتقاد بسیار دارم که ما ایران را خواهیم دید و سالی حضورش ضروری است بماند که ایران آزاد 79/ 
ها و  های مردم خواهد داشت. برخالف خانم در ایران برپا خواهیم کرد و داریوش همایون نقش بسیار بزرگی در بازگشت ما، در روشن شدن اندیشه

مینه به داریوش شود. دین بسیاری در این ز میاندازند در ایران ما بساط سفره انداختن کم رنگتر و کم رنگتر  میآقایانی که در بیرون سفره 
 کنم که امشب در اینجا بودم. میهمایون داریم. افتخار 
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 معرفی دکتر مهرداد پاينده
 
 

آنقدر مهم که برای آن ماهیت و ئی بسیار پراهمیت است.  تأثیرگذاری به عنوان پیامد عمل و نظر اجتماعی در حوزه سیاست و فرهنگ پدیده
انسان در گزینش عمل و نظر خود مختار است  اند. دانسته در سیاست سنجش عمل و نظر کاند و آن را مهمترین مح مستقل قائل شدهکاراکتری 

از جمله: معلوم نیست پیام اصلی اعمال و نظرات فرد را چه کسانی و در  شود و دینامیک خاص خود را دارد. اما تأثیر عمل و نظر، خود آفریده می
 ارند.ذتأثیرگ زمانی و مکانی ی کنند و بر چه کسانی با چه فاصله دریافت می زمانی و مکانی ی  چه فاصله

است که پرتو حضور اجتماعی و نظراتش بسیار فراتر از زمان و مکانش را روشن نموده است. همایون به چند نسل بعد ئی در میان م همایون چهره
ای از آن نسلهای  امشب در اینجا نمونهبرد.  امریست که ارج مقام او را برای ما باالتر و باالتر می از خود بیشتر تعلق دارد تا به همنسالنش. و این

. سخنران این لحظه ما مهرداد پاینده از سخن گوید و نظراتش ه همایونردر باتا خواهیم  کنیم و از او می بعد از همایون را به شما معرفی می
دانم در معرفی او چند  ممکن است بسیاری از دوستان او را به خوبی سخنرانان دیگرمان نشناسند، الزم میهمکاران خوب تالش است. از آنجا که 

 بیشتر بگویم: میکال
و در اثر  میشکفته میهنمان تعلق دارد که از همان آغاز استقرار حکومت اسال دکتر مهرداد پاینده به آن گروه از هزاران استعداد نشکفته یا نیم

ای روشن و شکفته شدن در بستر  ، برای کسب آیندهشدراهی مهاجرت مان  میهنزده جنوب  و از مناطق جنگ های کشور جنگ زده مان نابسامانی
با ورقه دیپلم در دست و دلی سرشار از آرمانهای عدالتخواهانه و اندیشه چپ. کشور آلمان پذیرای این جوان دیپلمه ایرانی .  مناسب و تضمین شده

ش هموار  ن به آرزوهای علمیددهد و راهش را برای رسی . بنیاد فریدریش ابرت به پاس استعدادش به وی بورس میگردد میجویای دانش 
ـ تحقیقاتی دانشگاههای این کشور به کار  میگرفته و مدتی را در جامه استادی و کادر عل میاو دکترای خود را در رشته اقتصاد عمو کند. می

وابسته به دانشگاه برمن در کشورهای آسیای میانه و تازه جداشده از روسیه به کار  میبا مأموریت از سوی مؤسسه علسالی را  شود. مشغول می
وی تا ماه آوریل سال جاری در مقام مشاور اقتصادی  کند. تحقیق در باره پروسه گذار این جوامع به مناسبات سیاسی و اقتصادی آزاد سپری می

و شغلی پر   ات در مجلس سراسری فدرال آلمان قرار داشته و امروز که در جمع ماست زندگی اجتماعی پر مشغلهفراکسیون حزب سوسیال دمکر
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تحرک و تأثیرگذار را در مقام رئیس هیئت متخصصین اروپائی ـ بین المللی سیاستهای اقتصادی سندیکای سراسری آلمان یعنی د. گ. ب اداره 
برای آرامش روان و رضایت خاطر هر روشنفکر و هر فرد اجتماعی کافی است، اما  اش و شغلی که هر لحظه. با وجود این زندگی اجتماعی کند می

او از کسانی است که شاید در مجموع   ئی ایران را فراموش کرده است و نه از تالش برای دخالت در سرنوشت آن کشور بازمانده است. نه لحظه
نگفته و ننوشته که مهرداد « واوی»توانم بگویم که همایون  میهمایون نگذرانده باشد، اما به جرأت حتا ساعتی را بطور مستقیم و به تمام با 

این که او و به نظر ما بسیاری از همنسالنش کسانی هستند که پیام همایون و آنچه که همایون همواره برای آن . استنگرفته  پاینده آن را پی
از این رو او را برای سخن گفتن در این اندازد.  ما را به شگفتی و تحسین می ،اند به بهترین و عمیقترین معنا دریافته خواسته است را سرزمین می

 آقای پاینده بفرمائید. سپاریم. جمع بسیار شایسته یافتیم. میکروفون را به ایشان می
 

 
 
 

سخنرانی دکتر مهرداد پاينده در 

 مراسم بزرگداشت داريوش همايون

 
 روران گرامی، خانم مدرس عزیز،س
 

با سپاس فراوان از محبتهای شما و از اینکه در 
میان فرهیختگان بسیاری که امشب در جمع ما 

اید، که از  حضور دارند، به من این امتیاز را داده
ای دیگر جایگاه داریوش همایون را به  گونه

 بحث بگذارم.
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کنند و هر یک از آن  میهای سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی کشورمان ترسیم  زندگی خود  و در کشاکشبسیاری از دوستانِ همایون او را از زاویه 
ی تلخی و  ی مشترک آنها، با همه ای یا بخشی از زندگی همایون در فرایند شدنش هستند. گذشته تصاویر چون سند تاریخی راوی گوشه

 تی آنها با همایون است.ی فرازها و فرودهایشان، روایت دوس شان، با همه شیرینی

ای از خاطراتی که دوستان  ایم. اما گنجینه ای دیگر است. ما از بخت هم نسل بودن برخوردار نبوده دوستی من و نسل من با همایون ناگزیر از گونه
دهند، که در فرایند  میا گذارند و خاطرات خود او، چون قطعات پازلی در کنار هم به نسل من امکان کشف شخصیتی ر میبرای ما به یادگار 

با اتکا به  دفاع روزانه از ارزشهای مدرنیته،ی ما از جهان واپسماندگان است، جهانی که نسل من با  زندگی تبلور ضرورت گذار فرهنگی جامعه
دگی را پشت سر بگذارد. نفس، اما آرام و بدون جنجال و هیاهوهای نسلهای پیشین در حال گذار از آن است. نسل من آمده است که این واپسمان

خواهیم فتح کنندگان فردایی باشیم که خود ما رقمش بزنیم. و  میاند، بلکه  ای باشیم که دیگران رقمش زده خواهیم زندانی گذشته میما دیگر ن
پس از شش »نویسد:  میی یابد. او بدرست می بیند، بلکه در این نسل خودش را باز میاین همایون است که در برآمد این نسل نه تنها تهدیدی ن

بینم که در اکثریتی هستم )...(. طرح کلی که برای جامعه ایرانی دارم، گفتمان مردم، درس  میبرای نخستین بار   میدهه زیستن در عرصه عمو
 «.خواندگان و جوانان و بویژه روشنفکران شده است

ی جوان  ایرانی تبدیل شده است؟ چرا او از هر کس دیگری به این جامعهی جوان  چیست که به گفتمان اکثریت جامعه میاما این طرح عمو
 تر است؟ نزدیک

یک گنداب »کند: بیرون آمدن از   میرا چنین ترسیم   میاین طرح عمو...« بیرون آمدن از سه جهان ما»ه نام ای ب همایون در نوشتار راهبرانه
خواهد از آن بدرآید. و  میی جوان به اجبار در آن مانده است و  سالمی، که یک جامعهو ا  میای، جهان سو خاورمیانه« واقعی فرهنگی و سیاسی

 «.که باید پایمان را از آن بیرون بکشیم»کند،  میهمایون بدرستی تاکید 

آینده ملت ما اگر قرار »ند: ک میای بهتر را نیز به صراحت و روشنی مطرح  کند، بلکه بایدهای آینده میاما او تنها به نفی آنچه نباید باشد، اکتفا ن
ان است بهتر از اکنونش باشد در بیرون آمدن از این دنیاهاست: پشت کردن به جهان سوم، بیرون زدن از خاورمیانه، فراموش کردن اسالم به عنو

یزی از آنها کم نداریم. ایرانی باید اروپایی و جهان اولی بشویم زیرا در اصل چ مییک شیوه زندگی و نه یک رابطه شخصی با آفریننده جهان. ما 
و شاید  «.های دیگر سبکبارتریم میرساند. ما از جهان سو مییابد خود را به غربیان  میهرجا باشد به محض آنکه به ابزارهای فرهنگی غرب دست 

ی رسیدن به جهان  یگانه با ما و تشنهتر مشتاق گریز از این سه جهان ب سبکبارتر از نسلهای پیشین باشد و واقعگرایانه میدر این میان نسل من ک
 ی ماست.  ی ایرادها و نواقصش بیشتر برازنده اولی که با همه
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ی زندگانی  گیرد، در پهنه می« مردگانش»و « شکستهایش»ما تنگناهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اخالقی آنچه را که مشروعیتش را از 
توانیم به نظم  میتوانستیم و ن میایم، ن جزء بازندگان و مردگان نبوده ـ اکانامان در طول سه هزارهبه عنوان وارثین سنت نی ـ ایم و چون ذاتا دیده

و گریز از این زندگی زیباست، تن دردهیم، آنهم شکست خوردگانی که به گفته « شهادت»تاریخ، که باالترین آرمانشان « شکست خوردگان»
اش طرح رسیدن به  طرح همایون برای جامعه«. یابند میای برای چسبیدن به عوامل اصلی شکستهای خود  درهر شکست دالیل تازه»همایون 

 دارند.  میجامعه ایست که در آن زندگی را پاس 
نی ی زندگی است و با تقدس تهیدستی و فقر بیگانه. اگر نسلهای سیاسی پیشین برای رسیدن به آرمان شهرشان به خرابی و ویرا همایون شیفته

دیدند، نسل من و پس از من بیش از هر نسلی تاوان ویرانگری نسلهای پیشین را با ویران شدن  مینیاز داشتند و در هر کاستی برآمد خود را 
 است، پس داده است.   دن از آنها، تمام هم و غم همایوناش تا سقوط جامعه ای به ژرفای گنداب سه جهانی که بیرون آم های زندگی شالوده
ی ساختن و آبادانی است، نه  ی او اندیشه ی زندگی سازگارتر. اندیشه ای دیگر است و با نیازهای دنیای سبکباران شیفته ی همایون ازگونه اندیشه

ز آن خواند. دنیایی که او ا میای ن ویرانی، دنیای شادی و رویش است، نه جهان مظلوم نمایی و تقدس نیستی. همایون با زمانش و نسلش به گونه
گذشت. آبادیهای دنیای دیروز ما که امروز میلیونها ایرانی  میبالید و همایون باید از آن با شتاب هر چه بیشتر  میآید، به کمتر از همایونها  می

بزرگراهها، سازند، برای همایون کافی نبودند. آسمان خراشها و  میهای جهالتِ امروزین  سوزند و با ویرانی میگنداب زده بدرستی در حسرتش 
ی آن. همایون بدنبال دگرگونی فرهنگی جامعه به عنوان تنها  های ظاهری توسعه هستند نه خمیرمایه و جنگ افزارها جلوه  مینیروگاههای ات

، که همایون «امر بدیهی»رسد. نسل من به این  میاین اندیشه و انگیزه چقدر بدیهی به نظر   ـ نه دیروز ـ ی پایدار بود. امروز ضمانت برای توسعه
 ای فرزندان و شاگردان همایون هستیم.  خواست، امروز رسیده است. بدین خاطر ما بگونه میبرای دیروز ما 

 
یون شاید سازد، جوهر ایرانی همایون است. داریوش هما میدهد و دوستی ما را امکان پذیر  میی دیگری که همایون را به نسل من پیوند  نکته

ی  ویت ایرانی ما را با جهان اندیشهگرایی تبیین کرده است و ه های نظری ناسیونالیسم مدرن ایرانی را برای دوران جهان اولین کسی است که پایه
ن از جهانهای اولویت دادن به ایران، به منافع ملی، ایده ایران؛ غربگرایی و جداشد»نویسد:  میفردمحور لیبرال دمکرات سازش داده است. او 

واپسماندگی؛ پاک شدن از عربزدگی و آزاد شدن از بند فلسطین؛ بیرون راندن مذهب )نه مذهبیان( از سیاست و حکومت، و آخوند از زندگی 
دیشه آزادی کند. توسعه و پیشرفت، ناسیونالیسم ایرانی و ان میتا چشم کار  ـ سیاسی؛ حقوق بشر و برابری زنان و مذاهب. اینهمه روند آینده است

 «.و ترقی مشروطه، به جای مرکزی خود بازگشته است
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 ی فرهنگی ایران اهمیت دارد:  ی ایران و منطقه به گمان من این کوشش همایون از دو جهت برای آینده 
شود  میایرانی است، آزاد یرعریف خود از مرزبندی با آنچه غگرایی و ضرورت ت یکی اینکه ناسیونالیسم نوین و مدرن ایرانی از فضای تاریخی مظلوم

کند، بدون  میآورد. ناسیونالیسم ایرانی بار مثبت و سازندگی پیدا  میو پتانسیل آمیزش و ادغام در جهان مدرن را که ضرورتا ایرانی نیست، بدست 
یران ستیز و غرب ستیز قرار ی اعرب ـ میها. این ایرانگرایی نوین به ایرانیانی که زیر فشار هجوم فرهنگ اسال ایجاد ترس برای غیرایرانی

ای  گردد و به پشتوانه میی ما امکان پذیر  گری و احیای فرهنگ دیرنه دهد که با اتکاء به آن ایرانی میای را ارائه  اند، راهکار و سیستم ارزشی گرفته
 شود.  میبرای میلیونها ایرانی خواهان بیرون آمدن از سه جهان واپسماندگان تبدیل 

ایرانگرائی  ـ گذرد. تنها این نوع ایرانگرائی میگرا  کند و از ناسیونالیسم کور مطلق میهمایون ایرانگرائی را با فردمحوری لیبرالیسم همدم و همساز 
در چنین سازگار است.  ـ ی بیست و یکم نسل سبکباران ایرانی و ایرانی تبار سده ـ است که با نیازها و عواطف فردمحور  نسل من ـ همایون

کند، سازگار  میما تعریف   میی خاکی یا قو ی ما به کشف جهانی بزرگتر از آنچه محدوده دستگاه ارزشی است که ایرانی بودن ما با شوق و عالقه
 شود.  میو امکان پذیر 

ود ذاتا پتانسیل جدال با دیگران را ی بیرونی آن است. اگر ناسیونالیسم سنتی ایرانی در خ دومین مزیت ناسیونالیسم مدرن ایرانی همایون جنبه
دید و بدینسان ناسیونالیسم ایرانی را برای بیگانگان  می« تهدید»ایرانی، بیگانه را به عنوان رد و ضرورتا در هرکس و هرچیز غیرک میحمل 

اش بیگانه  و خاکی  میابستگی قوی و اش با هیچکس و هیچ چیز بواسطه ی جایگاه ارزشی ساخت، ناسیونالیسم مدرن بواسطه میبدرستی نامطبوع 
 زید.  مینیست. بیگانه آن است که خارج از دستگاه ارزشی لیبرال دمکرات 

سازد. هرچند این ناسیونالیسم  میایرانی مدرن پذیرا گیرد و آن را برای جهان غیر میبدین ترتیب همایون پتانسیل تهدید را از ناسیونالیسم ایرانی 
شود، زیرا با  میتر از ناسیونالیسم سنتی ایرانی تبدیل  ارزشی جمع محور بویژه مستبدین منطقه به تهدیدی جدی مدرن برای حامیان نظامهای

تواند به الگویی مناسب برای  میآرزوها و گرایشهای مردم هم تبار ما در منطقه سازگارتر است تا نظم سیاسی کنونی. ایرانگرایی نوین همایون 
 ای که از نظر فرهنگی با ما همزاد ولی از ما جدا است.  دیل شود، بویژه منطقهی ما تب آزادیخواهان منطقه

کنم. در اینجاست که ناسیونالیسم  میبا این جمله به گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، آسیای مرکزی و هرات و بخارا و دوشنبه بیشتر نگاه 
شود و  میطول صدها سال، نه عامل جدایی و دوری بلکه رشته پیوند و شادی ی نسل مغرور من است، چون زبان فارسی در  همایون، که برازنده

گرایی هستند، به  ی خود در عصر جهان گذرد و برای آنانی که بیرون از این مرزها در انتظار بازگشت به پیشینه میاز مرزهای ایران کنونی 
 سرپناه خوارتر یا برتر از دیگری باشد. گردد، آنهم بدون آنکه کسی در زیر این  میسرپناهی آرامش دهنده بدل 
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نگرند، کمتر قابل درک باشد، که مدرن و نو کردن عنصر  میبا تردید   میشاید برای کسانی که امروز هنوز به امکان گذار از پرتگاه جمهوری اسال
ی فرهنگی هویت دهنده  ساکنین این پهنه  میتما ی مدرنیته نه تنها برای ایرانیان بلکه برای ایرانی و ایده ایران و تطبیق آن با جهان اندیشه

 خواهد بود.  
 

ام هنگام نوشتن سخنانم سهیم کنم. در میان ما ایرانیان رایج  خواهم شما را در سردرگریبانی میی پایانی گفتارم برسم،  اما پیش از اینکه به نکته
کنیم. هرچه شهرت آن شخصیت بیشتر باشد، خوب ارج آن  میمقایسه  خواهیم ارج کسی را بداریم، او را با شخصیتی مشهور میاست که هرگاه 
دیدم رضایت خاطرم را  ـ حال از هر گوشه ای از دنیا ـ شود. هرچه به خودم فشار آوردم که رسم است و شخصیتی را پیدا کن میفرد هم بیشتر 

توانستم بسازم.  میگرفتم. با این سنت ن میکند. از ویلی برانت گرفته تا ماکس وبر، از هلموت اشمیت تا ...! راستش باید مچ خودم را  میفراهم ن
 استم.   خو میتوانستم برآیم، زیرا او را یگانه  میی این کار ن گرفتم. و از عهده میاش را از او  خواستم همایون را با کسی مقایسه کنم، یکتایی میاگر 

ای اشاره کنم، که با من و نسل من همزاد شده است. فرهنگ و ادبیات نسلهای پیشین، فرهنگ غم و اندوه،  خواهم به نکته میدر پایان سخنانم 
فرهنگ افسوس و تاثر، فرهنگ نفی خویش و خود را برای دیگران قربانی کردن، فرهنگ ندیدن واقعیت و گریز به جهان آرزوها و تخیالت، 

 فرهنگ ناامیدی و گریه، فرهنگ نبخشیدن و کینه بوده است. 
فرهنگ نسل من اما فرهنگ شادی، فرهنگ عشق به زندگیست، فرهنگ واقع گرایی و عشق به آزادی در جهان امکانات است، فرهنگ بی 

ی ماست که ما را متعلق به دنیایی  گ دلزندهتر از همه فرهن اعتنایی به کمترینها و اعتقاد به لیاقت تک تک ما به بیشترینهاست و شاید شیرین
رسد. در این دنیا برای  میبیند که در آن لذت بخشش بجای نفرت و حس انتقام رایج است و از آن صدای رسای شادی و خنده  به گوش  می

 باشیم.« رواتر و متفاوت تربی پ»کنیم و « تندتر و باالتر پرواز»ی کافی هست تا بتوانیم به خواست همایون  ی ما جا به اندازه همه
ایم.  ای دیگر است و ما از بخت هم نسل بودن برخوردار نبوده در ابتدای سخنانم عرض کردم، که دوستی من و نسل من با همایون ناگزیر از گونه

ی باال را تصحیح  جملهبینم که باید  مینگرم،  میی طرحی کلی برای فردای این سرزمین کهن  وقتی به حاصل شش دهه تالش او برای ارائه
بینم که خودم تصمیم بگیرم که با چه کسی دوست و هم نسل  میتوانم حتا هم نسل بودنم را به بخت و اقبال واگذار کنم. بهتر  میمن ن کنم.

   شود. یمماند و نسل من به اختیار و با اشتیاق با او هم نسل  میای دیگر  باشم. دوستی من و نسل من با همایون ناگزیر از گونه
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قرار  هر سخنرانگزینش دالیل  وهمکاران تالش های ذهنی  تا کنون در معرفی سخنرانان سعی کردم دوستان حاضر را در جریان پس زمینه
امر بدیهی بود که دکتر سیروس آموزگار باید در  از نظر همه ما اینریزی برای برگزاری این مراسم  دهم. از همان شروع پروسه تصمیم و برنامه

شناسد، نه فقط برای این که با همایون سالهائی همکاری کرده است  هاست که می . نه تنها به این خاطر که همایون را دههاین جمع سخن گوید
که در وجود همایون همچون هسته سختی نهفته بوده  نه! بلکه بیشتر از اینها، برای این که آنچه را. و بسیار طوالنی دارد ی نزدیکو با او دوست

همچون است، و او از دوران نوجوانی سعی کرده است اختیار آن را همواره در دست داشته باشد، سیروس آموزگار با نگاهی بسیار نافذ و مهربانانه 
سیروس آموزگار به دنیای عواطف و راه یافته است.  و این هسته سخت شناسد، به این اعماق وجود مادری که فرزندش را بهتر از هرکس دیگر می

احساسات همایون که عموماً تا همین چند سال اخیر قلمروئی ممنوع برای دیگران بود، قدم گذاشته و آن را بیان داشته است. دوستان اگر 
یعنی شماره ویژه داریوش همایون را  75الش شماره ببرند حتماً مقاله سیروس آموزگار در فصلنامه ت سخنان پیاین خواهند بیشتر به منظورم از  می

 دوباره بخوانند.
افراد و عملی که ها،  پدیده آور یصورتهای شادانسان سختی چون همایون  و به طور کلی انسانها و بویژه های زیبای احساس و عواطف  بیان جنبه

دانیم که در دیدن و  که خود ما می هائی جنبه نگاری ایران است. روزنامه رجایبهای محکم و پا درخت با ریشهاین  زند، در تخصص از آنها سرمی
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چقدر ناتوانیم. او امشب عزم خود را جزم کرده تا ناتوانی و نقص کار ما را در این مراسم پوشش دهد. و از خشکی کار ما کاسته و رونق  تبیین آن
 دیگری بدان دهد.

  این مراسم را در خاطره ها برجای خواهد گذاشت. آقای آموزگار بفرمائید.  تردید سخنان ایشان امشب مزه شیرینی از بی 
 

 
 
 

 سخنان سیروس آموزگار
 

 خودساخته

 
ام را شروع کنم، خانم مدرس به من گفتند که یک  قبل از اینکه صحبت

که « من و روزگارم»موضوعی را به شما بگویم. و آن این است که در کتاب 
است، یک غلط چاپی هست که قبل از اینکه  آخرین کتاب آقای همایون

هر جا اسم داریوش همایون دیدید، خط  آنرا بخوانید باید اصالح بکنید. یعنی
 بزنید و بنویسید سیروس آموزگار.

خواهم یک خواهشی بکنم. از آقای علی کشگر، شوهر  میعرض شود که 
ا هستیم. محترم خانم فرخنده مدرس، ما فردا صبح همه مان بیکاریم و اینج
به این  میلطفاً یک کالس برایمان ترتیب بدهید وبه ما بگویید که با خان

نازنینی، به این خوشگلی و این همه دوست داشتنی، با این ارادة فوالدین 
 کند. میکند، چطوری زندگی  میکه ارادة خودش را به همه تحمیل 
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سال است که با هم ارتباط داریم. این مرد التماس  50نزدیک به   میا محمد عاصبـ  رفاقت پدرهایمان را هم حساب بکنیمـ  من اگر رفاقتم را
دهد. ولی این خانم مرا مجبور کرد دو مقاله مفصل برایش بنویسم. و حاال هم  میام بنویس. تنبلی اجازه ن کند که تو رو خدا ده سطر برای مجله می

بنده باید هر روز در آنجا، در پاریس کار بکنم، گردن من گذاشت که بیایم و آمدم. به هر حال آوریم و  میبا وجود اینکه ما نان شبمان را روزانه در 
 اش و بایستی اطاعت کرد. خانم مدرس  است و اراده فوالدین

وسط خانمشان آید که سر بسیاری از دوستان ت میسرتان  ید. اگر اطاعت نکنید، همان بالییکن میکنید که اطاعت  میکار خوبی  آقای کشگر بسیار
 آمده است. 

مثل خانم مدرس که همایون را بعد از انقالب شناخته، یعنی درست  وقتی که دیگر   میشود که یک خان میولی حاال از شوخی گذشته، چجوری 
تواند  میآن همایون قبلی نیست، انقدر آسیب دیده که من اولین بار که بعد از انقالب آمدم و در پاریس دیدمش واقعاً ناراحت شدم. چه چیزی 

اینکه، داریوش همایون دوست ایشان نبود، دوست ماها بود. و ما به فکرش  خانم مدرس را تشویق کند که چنین مجلسی راه بیاندازد؟ برای
ای از دوستان را دعوت کنند  اش را جشن بگیرد، همه شماها را دعوت کند، ماها را دعوت کند، عده افتد که هشتاد سالگی مینبودیم، ایشان به فکر 

توانستند تحمل کنند که همه بنشینند و همه آقای  مییامدنشان هم حسادت بود. نای را هم دعوت کنند که البته نیامدند. علت ن که آمدند و عده
 همایون را تعریف بکنند و ایشان را تعریف نکنند. 

گفت که اگر آدم نسبت به چیزی  میآقای ابراهیم خواجه نوری که یک روانشناس معروف ایرانی بود و من خیلی بهش ارادت داشتم، همیشه 
اند روی نسل  تواند به دیگران منتقل بکند. و او معتقد بود که همه این پیغمبران بزرگ که توانسته میاین ایمان را خیلی ساده  ایمان داشته باشد،

 زدند واقعاً ایمان داشتند.  میکه  ی بکنند، همین است که به آن حرفیخودشان اثر بگذارند و یک دینی را جهان
خواهم یک کلمه خیلی تملق آمیزی بکار  میند. ایمان دارد به اینکه همایون یک آدم خاصی است. نک میخانم مدرس ایمان دارد به آن چه که 

ببرم و بگویم داریوش همایون یک انستیتوسیون است. در حالی که هست. اینجا گفتند که وی مکتبی را ساخت، این مکتب نیست، انستیتوسیون 
دانستیم که آیندگان یعنی همایون. همایون برخالف ظاهر خشکش، حرف زدنهای تند  میدیم، کر میمان که در آیندگان کار  همایون است. ما همه

ترین  کند، خیلی آدم انسانی است. این اصلی میترین فرد به خودش، حتی مثالً به خود من  و محکمش، گاهی حمالت بسیار تند که به نزدیک
 توانم درباره همایون بگویم.  میحرفی است که 

ها فکر کردند که من بایستی حتماً کیسه صفرایم را در بیاورم. آن موقع همایون در ژنو  یک گرفتاری کبدی پیدا کردم و و جراح 7459در سال 
بود. آقای پرفسور شاملویی یک بیمارستانی داشت که خیلی هم از پاریس دور بود، آنجا مرا بستری کرد که عمل جراحی بکند. شب هم به من 
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که راحت بخوابم، برای اینکه فردا عمل جراحی است، که ناگهان تلفن زنگ زد. گوشی برداشتم دیدم همایون است. تعجب قرصی داده بودند 
دانست که من در این بیمارستانم. گفتم چیه همایون؟ گفت که، این مسائل  میدانست که من در بیمارستانم و از کجا  میکردم. همایون از کجا 
اش آلوده است. اگر الزم شد به تو خون بزنند، من خونم خون خاصی است  زنند همه میدانی. خونهایی که به آدم  میرا که بیماریها و ایدز و اینها 

 رسانم. من هم در آن حالت خواب آلود گفتم این حرفها چیه و گوشی را گذاشتم. میخورد. بگو من فوراً از ژنو خودم را  میکه به هر بدنی 
 شاملویی آمد بنده را ببرد اطاق عمل، به من گفت: آقا! این همایون کیه؟ گفتم کدام همایون؟ گفت: داریوش همایون.فردا صبح آقای پروفسور 

خواهی  میها. اگر خون  این خونهای آلوده بزنی ه آقا مبادا به سیروس آموزگار ازگفتم چطور؟ گفت، صبح زود مرا در خانه از خواب بیدار کرده ک
 پاریس بزنی بگو من بیام

اوالً خبردار بشود که سیروس آموزگار قرار است که کیسه صفرایش را بردارند و در موقع عمل ممکن است احتیاج به خون  میتصور اینکه یک آد
ها اکه شمداشته باشد و بعد تلفن بکند اینجا و آنجا که در کدام بیمارستان است، آن هم با توجه به این که آقای همایون گرچه هزارتا حسن دارد 

یک اینجا گفتید، اما زبان فرانسه بلد نیست. با وجود این با همه زبان فرانسه ندانی برای پیدا کردن من اینهمه زحمت کشیده بود. این درش 
 لطافت خاص دوستانه است. 

و روز با هم بودیم. بنابراین البته خب ما سالیان درازی است که دوست هستیم. دوست خیلی خیلی نزدیک هم هستیم. مدت های مدید، ما شب 
ریف همین انتظار هم از وی میرفت. اما این شب و روز با داریوش همایون بودن، یک گرفتاری برای ایشان ایجاد کرد که به عنوان خاطره باید تع

انی بود با هم بودیم، دائم با هم کنم. چون آن روزها ما همیشه با هم بودیم. صبح با هم بودیم، عصر با هم بودیم، ناهار با هم بودیم، هر مهم
ای بود اهل فارس که در انگلستان تحصیل کرده بود و برگشته بود ایران و یک مهمانی داده  بود به نام طاهره صفارزاده شاعره  میبودیم. یک خان

شناسید دلیلش این  مین شناسند. اگر شما میها  او را البته تمام روزنامه نویس ـ بود به افتخار یک خانم مترجم دیگری به نام خانم ژیال سازگار
 است که توی این کار نبودید. خب، ما هم رفتیم. من تنها رفتم. همایون با من نبود. وقتی وارد شدم همه تعجب کردند و پرسیدند پس همایون

کنم، گاهی مردم را  مینامربوط شوخی کنم. گاهی  میکنم و خیلی زیاد هم شوخی  میدانند که من شوخی  میکو؟ همایون کو؟ خب، همه دوستان 
دانید؟ گفتند نه چه شده؟ گفتم آقای همایون رفته اندونزی  میام را باید بکنم. گفتم مگه شماها ن رنجانم ولی برایم مهم نیست. من شوخی می

مایون آمد و همه ماجرا را به او هم کودتا بکند. همه گفتند جدی؟ گفتم آره. آنرا هم طوری گفتم که همه باورشان شد. البته نیم ساعت بعد ه
 از من و همایونـ غیر  گفتند و همه دوباره خندیدند و قضیه اصالً تمام شد. از آن آدمهایی که در آن مهمانی بودند، تنها کسی که اآلن زنده است

دانستند ماجرا شوخی است. اما اخیراً کتابی  مینجا کنید با اینکه همه آ میجهانگیر بهروز هنوز زنده است. بعد شما باور ندانم  تا آنجا که من میـ 
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صفحه از این  90من دیدم که الاقل  های ساواک. اید، به نام داریوش همایون و یادداشت تان را آنرا خوانده منتشر شده در ایران، البد شما همه
که داریوش همایون برای چه باید در آنجا کودتا کند؟  است. هیچ احمقی از خودش نپرسیدداریوش همایون در کودتای اندونزی کتاب درباره نقش 

ای که در ساواک باالخره  صفحه 90است، ایشان متخصص اندونزی است، ایشان متخصص کودتا است. ..؟ حاال به هر حال این   میایشان نظا
اند  ها نفر در صدها جا رفته. یعنی صدصفحهای است از هزاران  های ساواک، طبیعتاً این خالصه بصورت متبلور در آمده است بعنوان یادداشت

 تحقیق کردند که نقش آقای همایون دقیقاً در کودتای اندونزی چه بوده؟ 
آقای علم به  دهند به آقای علم که معرفی شوند حضور اعلیحضرت، میآمد به ایران، استوارنامه ایشان را  البد سفیر جدید اندونزی هم که می

نکه معرفی بشوید خصوصی از شما بپرسم این ماجرای کودتای آقای داریوش همایون چه بود؟! واقعاً ما تمام این حرفها گوید قبل از ای میایشان 
بینید در  میترسیدیم. شما در این کتاب  میخندیم ولی ما واقعاً به اینجور چیزها اعتقاد داشتیم و واقعاً از چنین سازمانی  میگوییم و  میرا اآلن 

به شعبه  xیوش همایون که وزیر مملکت است، حاال وزیر مملکت هم نیست، یک روزنامه نویس سرشناس که هست، ساواک شعبهمورد آقای دار
y   شان  دهد: از شنبه به یکشنبه: ایشان آدرس دقیق خانه مینوشته است که تحقیق کنید آدرس منزل آقای داریوش همایون کجاست؟ گزارش

گفته است بنده بعد   میشود. بعد نفر چهار میشود. چهارشنبه: نظر جمعه و شنبه و یکشنبه هر سه تا تأیید  میید روشن نیست. جمعه نظر شنبه: تأی
کنید  میام که نشانی آقای داریوش همایون را بدست بیاورم. خیابان سپند، ساختمان حزب رستاخیز! شما فکر  از تحقیقات فراوان موفق شده

اش در آن کتاب هست. راجع به  گویم همه میی کتاب هست، موجود است. یعنی اینهایی را که به شما آید ول میحرفهای من بنظر شوخی 
توانستیم که پول روزانة انتشار روزنامه را در بیاوریم. به زور. بنده خودم در وزارت اطالعات یک چند  میچیزهای مختلف. ما آن روزها واقعاً بزور 

ت روزی که بودم، توی پرونده آیندگان دیدم که نوشته است: که طبق اطالع ماهانه صدهزار تومان از طرف دولت اسرائیل به این روزنامه پرداخ
همایون بعنوان یکی از آدمهایی که نه از حاشیه بلکه از درون به  کردیم. اگر که آقای میه وضعیتی زندگی شود. مالحظه بفرمایید که ما در چ می

 کند، حق دارد. حق دارد. باز هم حق دارد. میکند و آن نقدها را  میحادثه نگاه 
خواهند چکار کنند. شما هر  میرا پیدا کنند. تازه  رفتند آدرس خانه همایون می. به همین دلیل که صدتا مأمور ساواک ها ما باختیم به همین دلیل

 ها بود.  آید پهلویتان. آقای همایون آدم ناشناسی نیست. ولی خب، همین وضعیت میوقت بخواهید، تلفن کنید خب، 
البته ـ شاید اگر زیبا شود،  خواستم بگویم که نتیجه و حاصل اینجور زندگی کردن و تأثیر گذاشتن روی یک خانم نازنین و زیبا و این مراسم بپا می

 کرد. مینبود آقای همایون قطعاً اعتنایی ن
 ق های دوران ـخواستم راجع به عش میخواستم اینجا صحبت کنم، موضوعی را که انتخاب کرده بودم،  میبنده بایستی بگویم که من اولین بار که 
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 تجرد آقای همایون صحبت کنم. 
صمیم گرفتم که دربارة منابع . بعد تشد شناسم. این بود که منصرف شدم چون در حق بقیه ظلم می میا نفرشان ر 31بعد دیدم مجموعاً فقط 

 های بی حسابی که کرده صحبت بکنم، دیدم طفلکی حتا پول سفرش به اینجا را هم از دوستانش قرض گرفته است. ها و دزدی ثروت
بگویم که مرا واقعاً تحت تأثیر قرار داد. وقتی که من اول بار همایون را دیدم، سنم از هایی که آقای مهرداد پاینده کرد، باید  ولی این صحبت

ام بهش اشاره  ای که برای تالش نوشته اتفاقاً توی همان مقاله ـ حاالی آقای مهرداد پاینده کمتر بود. و درست مثل ایشان درست از اولین لحظه
ظاهراً ایشان هم شیفته من شدند. و علت اینکه دوستی ما ادامه پیدا کرده، قطعاً شیفتگی دو از همان لحظه اول شیفته ایشان شدم. و ـ  کردم

 جانبه است. 
سال از سنی که اآلن دارد، کمتر داشت. شاید کمتر از  90همانطور که گفتم، موقعی که ایشان را دیدم واقعاً تحت تأثیرش قرار گرفتم. همایون 

من  ـ دید، میدید و انقدر دور را  میاش شدم. خیلی ازش خوشم آمد. یعنی انقدر وسیع دنیا را  لت شیفتهسال. ولی من درست به همین حا 90
آن شب اولی که دوتایی رفتیم به یک رستوران و شام خوردیم، و ایشان شروع کرد با ـ  ای را که نوشتم حتماً بخوانید کنم آن مقاله میخواهش 

کردم این یک آدم دیگری است. یک کس  میبرای مسائل اجتماعی ایران، من حس  هایش رش و راه حلمن صحبت کردن راجع به آینده و افکا
کنیم. ما توی ایران فکر حتی دو ماه بعدش را هم  میدیگری است. این آدم مثل اینکه اصالً در ایران نیست. ما توی ایران این کارها را ن

شد برای اینکه برنامه هفت ساله بنویسند، همه مردم مسخره کردند.  برای ما آینده وجود  کنیم. وقتی که توی ایران سازمان برنامه درست مین
کنیم. این حالت او عجیب مرا تحت تأثیرقرار داد. البته ایشان هیچوقت  میحل پیدا  ندارد. آینده و مسائل روزبروز وقتی پیش آمد بتدریج برایش راه

یشان هم محاسن بسیاری در من سراغ گرفت. و این باعث شد که خیلی رفیق شدیم. رفیق و نزدیک دانم که ا میاعتراف نکرده است ولی انقدر 
د در شدیم و شبانه روز با هم بودیم و بعد تصمیم گرفتیم که در تمام آینده باهم همکاری کنیم ولی خب، همکاری ما فقط در روزنامه آیندگان بو

بنده را به اینکه با هم کار کنیم  طرف بنده بود. یعنی ایشان هر بارو در همه موارد هم امتناع از هیچ مورد دیگری بنده با ایشان همکاری نکردم 
 زد.  میدعوت کردند. اما من همیشه به دالیل عجیب غریب خودم نپذیرفتم. هیچوقت هم این موضوع به رفاقتمان لطمه ن

همه تحت تأثیر حرفهایشان قرار  گرفتند، مرا به فکر انداخت ـ چون آن موقع دیدم که  میکرد، با آن اشتیاق، و  میاین آقای پاینده که صحبت 
است ـ اما اآلن شما و نظایر شما هم نسل همایون نیستید. شما از دور  میکسی نبود که همایون را به من بشناساند و بگوید که همایون چه جور آد

های اوست، روی طرز فکر اوست. ولی آن موقع، هنوز  تان روی نوشته شما قضاوت کنید. البته از دور نگاه کردن یک محاسنی هم دارد. مینگاه 
خواهم واقعاً به عنوان تملق بگویم که همایون به یک صورت انستیتوسیون در   میکنم ن میهمایون، همایون امروز شکل نگرفته بود. من تکرار 
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کنند. به همین دلیل تمام آدمهایی که  میشناسند، رویش حساب  می دارد. مردم او راآمده، نه. اینطور نیست. ولی به عنوان یک متفکر راست وجود 
خواهم یک قسمت از تجربیاتم را که در طول سالیان دوستی با  میخواهند که با آقای همایون رابطه برقرار کنند، من  مینسل جدید هستند و 

 ام، در اختیار نسل آقای پاینده بگذارم. ایشان بدست آورده
کنم، هیچوقت در حضور یک نفر سوم با همایون بحث نکنید. همایون در  میآقای پاینده! هیچوقت، هیچوقت، هیچوقت ده دفعه دیگر هم تکرار 

در آنجا حضور داشته باشد تا هر دو تا این   میالعاده! کافی است یک نفر سو العاده منطقی. فوق العاده منصف و فوق است فوق  میبحث دو نفره آد
 فت عالی را از ایشان بگیرد. ص

گفتم که فالن  میبستم و  میاش در را هم از پشت  رفتم توی اطاق میم. هر وقت که گرفتاری باهاش داشتم، ا من این را بارها و بارها تجربه کرده
 رفتم بیرون. این یکی.  میکردم و  میگفت بله. بعد در را باز  میاست و بهمان است و او هم 

که یادت باشه، یادت باشه، هیچوقت، هیچوقت با ایشان برای خوابیدن هم اطاق نشو. مصیبتی است با همایون هم اطاق شدن. در اش این میدو
این بال  ـ روی بخوابی. میای،  ای، کوفته رود، خسته میکنه، انرژی آدم از بین  میتابستان خب، شبها کوتاه است، هوا گرم، آفتاب آدم را بمباران 

کشی روی سرت،  میزنی، لحاف را  میکند، هی حاال غر  میگیرد. چراغ را روشن  میتازه ویر مطالعه کردن ایشان درـ  گویم میکه  سرمن آمده
زنه، دوباره فیش یک صفحه دیگر... این تابستانش. زمستان هم مبادا با ایشان  می.... ورق و دقیقه به دو دقیقه: فیشولی عین شکنجه چینی، هر د

خواهید مریض بشوید، تنها راهش هم همینه که در  میگذارد. و اگر شما  میهم اطاق بشی. چون که ایشان چله زمستان پنجره اطاق را باز 
گذارم تو کتاب بخوانی.  مییک سفر گفتم امشب من ن را ناراحت کرد. در زمستان با ایشان هم اطاق شوی. این بال سر من آمده است و چقدر بنده

 از او گرفتم.  توانی هر قدر خواستی مطالعه کن. و کتابهایش را به زور میبعد از امشب 
زیر فشار چون داریوش همایون واقعاً بچگی نکرده. یعنی از دورانی که خودش را شناخته  ـ سومین خصوصیت داریوش همایون این است که

پدرش و زیر فشار زندگی و زیر فشار مد روز، همیشه ادای بزرگترها را درآورده تا وقتی که خودش هم بزرگ شده. هیچوقت بچگی نداشته است. 
که یک و آن عبارت از این است  ـ البته مزاحم نیست ولی باید آدم آنرا بشناسد ـ اش یک حالت در این مرد باقی مانده که اما از دوران بچگی

خورد و اصالً آدم شکموئی نیست ولی  می. اصالً غذا هم زیاد ن Gastronomical curiosityاش را من گذاشتم  بیماری دارد که اسم بیماری
 کنجکاوی عجیبی دارد راجع به غذای خوب و تازه و ناشناس. 

خانه را زدند، در  ام. در ود نشسته بودیم در خانه من و زن و بچهببود. تنگ غروب   90ای در این مورد برایتان تعریف بکنم. اوایل دهه  یک خاطره
آمد شام خانه ما. من از همانجا داد زدم ویدا یک بشقاب اضافی بگذار همایون اینجاست.  میرا باز کردم دیدم همایون است. خب، همایون زیاد 
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گرفتاری پیش آمده و باید برویم. با او رفتم بیرون گفتم همایون کجا داریم ولی همایون گفت نه، آمدم با تو برویم یک جایی. به خانمم گفتم یک 
دانم. شنیدم یک رستورانی باز شده توی خیابان خردمند،  می؟ گفت آمدم باهم برویم پیتزا بخوریم. من گفتم پیتزا چیه؟ گفت من هم نرویم می

دقیقه هم صبر  9خواهم تو بخوری.  میبری؟ گفت برای اینکه اول  میچرا  فروشه گفتم برویم امتحانی بکنیم. گفتم خوب. حاال مرا میپیتزا 
 اند.  دانم اما ایشان حتماً نمرده میرفتیم و خوردیم و نمردیم. البته خودم را ن خورم. کنم. اگر طوری نشدی من هم می می

های فراوان از  چون من نمونه ـ اش، همه تیزهوشیچهارمین خصوصیت همایون عبارت است از اینکه این مرد با وجود همه شعورش، با وجود  
کنم یک بار توی عمرش نشسته باشد و پول شمرده باشد.  میپول ندارد. من اصالً فکر ن Notionاما این آدم اصالً  ام. تیزهوشی این آدم دیده

کند. ولی شما  میایجاد ن ای حالت عادی گرفتاری عمده. و این موضوع در اعتناست فهمد پول چیست. نسبت به پول واقعاً و صادقانه بی میاصالً ن
کرده بودیم وضعیت مالی مان بسیار  ا زمانی که تازه آیندگان را برپاوقتی در رأس یک مؤسسه اقتصادی هستید، خب، مسئله است این موضوع. م

رسید. ولی  مینزدیک کنیم. هیچوقت هم سر ماه کامالً بهم ن توانستیم سر ماه خرج و دخل را بهم میزدم تا اینکه باالخره  میبد بود. اینور و اونور 
زدم به سرم که وای داد بیداد!  میرود به طرف اطاق هیئت تحریریه. من  میدیدم آقای همایون تلق تلق دارد  میشدیم. یکدفعه  میتر  نزدیک

تومان به حقوقتان اضافه کنند. شما آقا این رپرتاژی که  90تم ای که نوشته بودید بسیار خوشم آمد گف گفت: من از مقاله رفت آنجا و مثالً می می
تومان  700گفت خیلی خوب،  میگفت نخیر. بعد  میتومان برایتان کافی است؟ ایشان  700برایمان فرستاده بودید بسیار خوب بود. یک جایزه، 

گفت، بله، بله کافی است. ولی مجموعه این  میسد. ر میتومان  50دانست در سئوال بعدی به  میتومان کافی است؟ طرف  40کافی نیست، 
کرد که حاال من این پولها را از کجا بیاورم. به همین دلیل، من همیشه بهش  میداد، باور کنید دوباره مرا گرفتار  میکه به هیئت تحریریه  ها وعده

. ولی فکر نکنید او در مورد دیگران شود مرم کم میروی به طرف هیئت تحریریه من یک سال از ع میگفتم همایون تو هر وقت تلق تلق  می
کردم و مطلب  میکرد. ولی خود من ده جای دیگر کار  میاینطورست، در  مورد خودش هم همینطور است. آن موقع خب، البته آیندگان ضرر 

پول ندارد.  Notionم بلد نبود. اصالً ولی راه خرج کردن پول خودش را ه ، خود همایون هم درآمد خوبی داشتنوشتم و درآمد خوبی داشتم می
 همایون ممکن نیست یک روز میلیونر بشود.

انه باز به عنوان خاطره بگویم. یک شب توی آیندگان بودیم، آخر شب گفت بلند شو با هم برویم شام بخوریم. گفتم برویم شام بخوریم. رفتیم. خ
بود اگر یادتان باشد، رفتیم رستوران برج. گفت بنشینیم شام بخوریم. اولش هم ای بود که سرش رستوران برج  ایشان آن روزها توی یک کوچه

گذرد، یک ساعت، دو  مینیست. ما شام را خوردیم دیدم هی ساعت دارد ای  گفت که سیروس پول شام را تو بایست بدهی! گفتم خب، مسئله
اش این است که  خواهم بروم خانه بخوابم. گفت واهلل واقعیت میی؟ من رو میخواهد بلند شود که برویم. گفتم همایون چیه چرا ن میساعت دیدم ن
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ام است و یک شاهی پول ندارم. گفتم خب، چک بکش. گفت چک از کجا بکشم، توی حسابم هم پول ندارم. تو رو  فردا روز پرداخت اجاره خانه
نداره آن از بابت دوستی است، ه من دادم. گفت آن اشکالی دعوت کردم به شام که اجاره خانه این ماهم را هم بدهی. گفتم پول شامت را ک

تر این است که بعد از اینکه مدتها گذشت ـ من البته از آیندگان  تومانی کشدیم در وجه ایشان و دادم. با مزه .... باالخره یک چک هزاروپانصدولی
اند: پرداخت اجاره خانه شما از طرف آقای  اند. از جمله نوشته یک صورت حساب برای من فرستادند. من دیدم چیزهای مختلف نوشتهـ  رفته بودم

نیت وجود  ای سوء گویم شوخی نیست همه اینها واقعیت دارد. ولی اضافه کنم در این حوادث ذره میتومان. اینهایی که  7900داریوش همایون 
 بودن رفاقت ما همین چیزها بود.  Solidکنم یکی از علل این  میفکر  نداشت و

ک نکته دیگری که باید در مورد همایون بگویم طنز بسیار قوی همایون است. آقای همایون با وجود اینکه یک خرده ظاهرش تلخ به نظر ی
کنید، یک طنز خیلی قوی دارد. یک طنزی که مربوط به خودم است  میآید و تا یکی دو بار باهاش مالقات نکنید صفای روحش را واقعاً حس ن می
م. منتها آن ا یک شب که در آیندگان بودیم ـ من اوالً بگویم که من همیشه سبیل داشتم. یعنی هیچوقت من سبیلم را نزده ها موقع گویم. آن می

ی چهل صفحه مطلب را که س شد. موقع جوان بودم و سبیلم هم سیاه پررنگ بود. یک شب دیر وقت مطلبی رسید که باید در شماره فردا چاپ می
اش را  اش را ایشان برداشت به سو تیتر زدن و زیر مطالب مهم خط کشیدن و نصف شروع کردیم به سو تیتر زدن.  نصف تیم ومفصل بود. برداش

تر بودم یا مطلب من کمتر از او بود، مال من خیلی زود تمام شد. چون بیکار  هم من برداشتم برای خط کشیدن و تیتر فرعی زدن. حاال من سریع
ی اصالً مطالب ا که مال همایون بود برداشتم و نگاهی کردم. گفتم همایون این مطالبی را که تو زیرش خط کشیده هایی بودم، آن قسمت

باشد. گفتم نه این جوری  نمیشه، زیر  تر نیستند. گفت مسئله مهم بودن نیست، مسئله این است که متفاوت باشد و با خط ریزتر یا درشت میمه
ند. یک دفعه برگشت و با اشاره به سبیل من گفت: ممکن است بفرمایید کجای دماغ محترم جنابعالی مهم است کش میهای مهم خط سیاه  نوشته

 ؟ اید که زیرش با سبیل مبارک خط سیاه کشیده
چرا بعداز ظهر تازه فهمیدم موضوع چیه، شروع کردم به خندیدن. زنم پرسید  3بنده در آن لحظه نفهمیدم همایون چی گفت. پس فردا ساعت 

 خندی؟ گفتم پریروز همایون یک چیزی گفت اآلن فهمیدم چه بوده است.  می
مان در یک چارچوبی  اش را ساخته، بلکه خودش را هم ساخته. ما همه تک تک همایون بین دوستان من شاید تنها کسی باشد که نه تنها زندگی

نیست. ضلع مقابل آن مرگ ماست. که معموالً در اختیار ما نیست. حاال  کنیم. یکی از اضالع این چارچوب تولد ماست که دست خود ما میزندگی 
اش را کوتاه کند، آن یک حرف دیگری است. ولی معموالً در اختیار ما نیست. ضلع دیگر  گیرد زندگی میاگر  کسی به طور استثنائی تصمیم 

و ماه و خورشید و جاذبه زمین و نظایر آن. هیچکدام از اینها  ها ای است که طبیعت به ما تحمیل کرده. مثل فصل های ویژه ها و موقعیت وضعیت
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ترش  توانیم آنها را پرورش بدهیم و بسازیم و وسیع میقابل تغییر نیست. یک ضلع چهارم وجود دارد و آن استعدادهای شخصی ماست که ما 
ایم برای اینکه تبریک  یزد درحدی که اینهمه امشب جمع شدهانگ میترش کنیم. همایون آن قسمتی از وجودش که احترام همه را بر  . پررنگکنیم

تر  تواند وسیع میرا که   میکند تا آن ضلع چهار میام که چقدر تالش  خودش ساخته است. بیش از هر کسی من دیده اش را، بگوییم هشتاد سالگی
 تر بکند و بزرگتر بکند.  بکند، طوالنی

 داند که نویسد ولی می میساله است که  71-79خاطرات جوانی  خوانید. کردند در ایران چاپ شده است، میشما در آن خاطراتی که ایشان اشاره 
ها  هایی دارد. تا موقعی که این کتاب در ایران چاپ نشده بود، من از وجودش خبر نداشتم. با وجود این که بارها از گذشته چه نقشه اش آینده برای

خوانید، تمام تالش یک  میکرده بود. این خاطرات  را که شما نت راجع به این دفتر خاطراتش با من صحبت با هم صحبت کرده بودیم، هیچوق
کند،  مینشیند و پرواز  میاش نقشه یک آدم ایده آلیست که بر بال تخیل  ولی نقشه بینید. کشد، می میاش نقشه  نوجوان را که دارد برای آینده

کند،  تواند تقویت میداند کدام قسمت را  میشناسد  میهای فکری خودش را  است که تمام قدرت میت. یک آدآمیزد نیس میدروغ و رؤیا را بهم 
کند.  میاش الزم است تقویت  داند که برای آینده میتواند تقویت کند، و  میهایی را که  تواند تقویت کند. آن قسمت میداند کدام قسمت را ن می

دهد، تصادفی نیست. این یک قسمت از برنامه زندگی این آدم است. این آدم  میکند. اینکه ایشان کتاب تاریخ را به دوچرخه ترجیح  میکار 
انگیزد بخاطر  میشود به جنگ زندگی رفت. اینکه احترام همه را به خود بر  میشود آینده را ساخت، ولی با کتاب تاریخ  میداند که با دوچرخه ن می

است که وجودش را بر سیاست زمان ما تحمیل کرده است. ما نسلی هستیم که بزرگترین حوادث  میه تمام آن پشتکارهاست. همایون آدپشتوان
توانید با آنچه  مینقش داشته است، اآلن هم نقش دارد، در آینده هم نقش خواهد داشت. شما  ها تاریخ ایران درش رخ داده است و این آدم در آن

من با بعضی از حرفهایش موافق  توانید مثل خود میگوید موافق باشید. شما  میتوانید با آنچه که ایشان  میگوید مخالف باشید. شما  میکه ایشان 
 شود ندیده گرفت. عمرش دراز باد. میباشید و با بعضی مخالف. ولی یک چیز مسلم است. و آن این که داریوش همایون ن

 متشکرم.
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 از آقای همایون صاحب اصلی این مراسم دعوت می کنیم با میهمانان خود سخن بگویند. و اما در پایان

 
 

 ام * هائی که گرفته ترين درس بزرگ

 
ن امروز بیش از یک دلیل برای بیشترین احساس خوشی دارم: دیدار م

داد؛ بازیافتن دوستانی که هیچ  ها دست نمی دوستانی که به این آسانی
بینم. بیش از همه  ؛ و خود این مناسبت که ماندم و میخبری از آنان نداشتم

  باید از دوستان عزیزم سرکار خانم مدرس و آقای کشگر سپاسگزاری می
توانستند این چنین گرگ و میش  کنم. آنها از معدود کسانی هستند که می

ام.  را در یک جا گردآورند. در این زندگانی دراز چند باری از مرگ گریخته
بینم یکی از آن موارد این بوده است که چنین همایشی سی سال  میامروز 

 پیش برگزار نشد!
پرداختن به عمر در چنین مناسبتی ناگزیر است ولی من سر شما را با نقل 

های من است  آورم ــ و خاطرات یکی از نقطه ضعف خاطرات به درد نمی
ستی خاطرات را ــ مگر آنکه مانند این کتابی که امروز در برابر ماست دو

های مهمی در آنچه از عمر  بیرون آورد. در طول زندگانی من دگرگونی
فهمیم روی داد. تا شصت سالی پیش زندگانی سه مرحله داشت ــ  می

گفتند  مرد می زن و عاقل سالی نیز که عاقل کودکی و جوانی و پیری. میان
تاد، سقف های شصت و هف چندان مشخص و بسیار زودگذر. دهه بود ولی نه

رسیدند و اندکی هم که  شد و البته بیشتری بدان نمی انتظار عمر شمرده می
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پرسیدم که آیا سده بیست و یکم را خواهم دید؟  کردم و با ناباوری از خود می آمدند. خود من در کودکی حساب می گذشتند در شمار نمی از آن می
دامنه بر زندگانی افزوده شد و به تندی جهان را گرفت  فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بسیار پرهای  از دهه پنجاه در امریکا یک دوره دیگر با پیامد

گوئیم که گمان  شود. ما به آن نوجوانی می ایجری در انگلیسی. زیرا در آن زبان از سیزده تا نوزده به تین ختم می یا تین "تین"های  ــ سال
ایجر به عنوان یک نیروی  بود ولی تیپ انسانی نوجوان یا تین adolescence. پیش از آن نیز های من در فارسی است کنم یکی از دستکاری می

 اقتصادی و فرهنگی در جامعه حضور نداشت. 
های تقویم هجری هیچ معنای تاریخی حتی برای خود اهل تقویم ندارد و  گوئیم میالدی است و بس، زیرا سال )هنگامی که از تقویم سخن می

 پوشاند که گویای نگاه اسالم به سرتاسر تاریخ بشری نیز هست ــ هر چه جز آن، جاهلیت.( نها هزار و چهار صد سال را میخود تقویم ت
بهره، به  ای بی نیافتند زیرا در جامعه نسل من آن مرحله را از دست داده بود و بسیاری از زنان و مردان نسل پس از من در ایران چیزی از آن در

خبر بودند. ولی ما  ها در سودای خود برای ویران کردن جهان کهن، از این عوالم بی های مویز نشده آن زمان شد رسید. و غوره یاین تجمالت نم
ها نیز که  های پیش از آن بازشناختنی نبود. برای خانم هائی که از سی سالگی به میانسالی در معنای تازه آن رسیدیم ــ چهل و پنجاه سالگی

ای همراه آورد که پیش از آن تنها  تر زندگی شکفتگی تازه های چهل و باال شان افزوده است سال توانسته بر سنگینی بار هستیطبیعت هر چه 
 توانست بدهد.  های اشرافی، باز نه به همگان، می زندگی

یافت ــ به دهه شصت و در  روزانه راه میداد و اندکی خردمندی در گذران  های سیاست اجازه می میانسالی با بهبود شرایط زندگی ــ اگر آسیب
ها شاهدش هستیم. از میانسالی یک  ای در مسیر زندگانی الزم آمد که تازگی مواردی نه چندان معدود تا دهه هفتاد زندگانی کشید. آنگاه گسل تازه

ای است مانند میانسالی، سیال  کنم. پدیده می ش پیشنهاد شد گذر کرد. یک مرحله دیگر افزوده شد که من سالخوردگی را برای باره به پیری نمی
م خیال داریم برای نخستین بار در زندگانی انسان، مرز سالخوردگی یک نسل را تا به پیری  که هنوز تعریف دقیق خود را ندارد. من و همساالن

نگرم که هیچ خیال پیر شدن به  ای چاالکی میه برسد تعیین کنیم ــ اگر چند گاهی مهلت یابیم. من به دالئل آشکار با خشنودی به نود ساله
تواند از صد بگذرد، ما  افتادگی به درجات قابل مالحظه ندارند. اگر این درست باشد که زندگانی انسان در این سده به آسانی می معنی از کار

 های شصت تا هشتاد بگیریم. توانیم دامنه سالخوردگی را بسته به مورد میان دهه می
سبد  باید نقش و خویشکاری سالخوردگی را تعیین کنیم. در گذشته هنگامی که آدمیان از میانسالی که گل سر م همچنین می نمن و همساال

ای جز دورادور  شمردند که مداخله گرفتند و خود را در وضعی نمی نهادند بر روی هم از جریان فعال زندگی کناره می زندگانی است به پیری گام می
شان با میانساالن کمتر از تفاوت با  سالخوردگان چنان نیستند. تفاوت "چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو."شته باشند ــ و نامستقیم دا
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توانند میدانی را که هنوز  پیران است. انرژی میانسالی را کمابیش، و دعوی بیشتر دانستن و تجربه کردن پیرانه سری را بسیار، با هم دارند؛ نمی
 افتاده؛ و سن بازنشستگی رو به باال دارد.  اند ولی نه از کار شان دارد ترک گویند. آنها بازنشسته یجائی برا
شوند،  هائی که، به نقل از اسکات فیتزجرالد، همچنان در اکنون باززاده می های ناشاد حاضر در اکنون، گذشته هائی مانند ایران با گذشته در جامعه

گیری از فرصت به این موضوع بپردازم؛ و  خواهم با بهره تر از یک جامعه معمولی است. من امروز می ساالن، حساسنقش سالخوردگان، و نیز میان
آمیزی که در زندگی ملی ما پیش آمده زیر بار  کنم. زیرا این توده انسانی که مورد نظر ماست به سبب گسست تاریخی فاجعه از تجربه آغاز می

سپارند و بر  های خود را به هم می ها دستاورد ها که نسل آید. در آن جامعه تر پیش نمی های عادی ست که در جامعههائی ا ها و محدودیت مسئولیت
شود. ما در نسل انقالب،  شان چنین ناگهانی از همه جا کوتاه می انبارند، پیشینان نه چنین بدهی سنگینی به پسینیان خود دارند و نه دست هم می

کند بیش از در دسترس گذاشتن تجربه خود برای جبران آن بدهی کمرشکن  ده، روی هم رفته و تا چشم در آینده کار میاز میانسال و سالخور
 توانیم.  نمی

ایم. در خود ایران نیز با نظام حکومتی کنونی، نمایندگان این دو نسلی که آن  ها هزار تنی نیست که از میهن خود رانده شده این تنها برای ما صد
نند برای رهائی و توا تر آنچه می دارند و به پشتگرمی نسل جوان شوند. آنها امید را زنده نگه می ایم عموما به حاشیه رانده می را نسل انقالب نامیده

کنند. پیکار آنان که هم فعال و هم فرسایشی است سرانجام این رژیم را از پای درخواهد انداخت. در همان حال وظیفه اصلی  بازسازی ایران می
هر کس در  کند ــ های هر روزه گروه کوچکی است که مانند ارتش اشغالگر رفتار می اند نگهداری کشور از آسیب که برای خود قرار داده

دهد. آنچه از ایران پس از حکومت اسالمی بماند اساسا مرهون آنهاست. سهم ما طبعا از آنان نیز کمتر  چهارچوب محدودی که رژیم اجازه می
 است. 

* * * 
تجربه سخن گذارد به خودی خود خوب و پسندیده نیست. ما معموال هنگامی که از  تجربه به معنی تاثیری که گذر زمان بر ذهن آدمی می

ترین جا را دارد، حتی اگر به گفته مشهور، تجربه نامی باشد که بر  تر تجربه باال های پائین دهیم. در تمدن آمیز می گوئیم به آن صورتی احترام می
ه همان اندازه دوری گیری از تجربه و ب توان در ارزش خودبخودی تجربه تردید کرد؟ انسان را بهره شود. آیا از همین نمی اشتباهات گذاشته می

توان  های نادرست و خطرناک می جستن از تجربه به این پایگاه رسانیده است. تجربه واژه دیگر برای آموختن است و در جهان چه اندازه آموزش
به سازنده، دستاورد است؛ باید در تفاوت تجربه منفی و سازنده بیندیشند. تجر هائی که کارنامه درخشانی ندارند بیش از همه می یافت؟ به ویژه نسل

آید. ولی در جهان وارونه ما کامیابی و ناکامی نیز تعریف روشنی ندارد.  ها می ها و دومی از ناکامی تجربه منفی عبرت است. اولی از کامیابی
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ا در کنج بینوائی تبعید و ای ر ها سالخوردگان برانداخته ش چه معنی دارد؟ من بار ش کن من هم روی گوید غرق برای آن کس که می "کامیابی"
 گفتند ولی سرانجام توانستیم فالن دشمن خود را براندازیم!  ام که با شادی می گریز، و نگران سرنوشت ملی دیده

توان زد. ولی گذشته به سبب  یک معنی دیگر تجربه، گذشته است. ما فراورده گذشته خود هستیم و اکنون ما دنباله گذشته است، دست به آن نمی
های گوناگون داشته باشیم، از تحریف گرفته تا اختراع؛ از  توانیم رفتار های گوناگون دارد؛ با آن می ش بر زندگانی دگرگون شونده ما، کاربرد اثیرت

اری کرد؛ و در برد ای بر آن. از آن درس گرفت یا نمونه توان گذشته را نتیجه زندگانی دانست یا مقدمه ماندن. می تکرار و بازتولید گرفته تا فرو
 توان کرد.  دهند. این رویکرد را به دو بخش می خود را نشان می "جنم"اینجاست که افراد و اجتماعات بسته به رویکردی که دارند 

گذشته، گیرد؟ رویکرد ایستا به  مان از گذشته چیست؛ گذشته تا کی و کجا را دربر می بینیم و مقصود نخست، گذشته را )به معنی تجربه( چگونه می
تر است. چنین رویکردی به قربانی کردن اکنون و آینده در پای گذشته  تر و به دلش نزدیک رود که آسان بین است؛ تا جائی می بین و کوتاه نزدیک

شمارد  ها می بهنهاد(ی از تجر مانند. رویکرد دیگر پویاست. گذشته را نه یک بعدی بلکه سنتز )هم کند می انجامد؛ افراد در آنچه عادت حکم می می
ش چراغ راه آینده  ترسد. گذشتهء آشنا و شخصی او برای تر در جغرافیا ببرد نمی تر در تاریخ و هرچه فرا ها را هرچه دور و از اینکه دامنه تجربه

 کند. نگر او را کور نمی ش هم چشمان سراسر گذشته ها ست و نور نیست، یکی از چراغ
خواهیم برسیم؟ گذشته، چنانکه اشاره شد، آیا غایتی به خودی خود  کنیم و به کجا می ها چه می ها و عبرت رددوم، با این گذشته، با این دستاو

دانم: اگر انسان بتواند حتی در  سازی برای چیزی دیگر باشد. من هیچ دالوری را برتر از چنین نگرشی به گذشته نمی تواند آماده است، یا بهتر، می
 ای، بنگرد.  ای، پیش زمینه زندگی به همه آنچه او را ساخته است تنها به عنوان مقدمههای پایانی سفر  ایستگاه

های شگرف تجربه خود را  ها، حتی به تبعیدگاه رانده، گنجینه ها زنان و مردانی در مراحل میانی و پایانی زندگانی، هر چه هم به حاشیه ما میلیون
ایم دست و پای ما را  گویم مقدمه ــ باززائی جامعه ایرانی شود، اگر مانند آنچه تا کنون بیشتر دیدهدهم ب تواند سرمایه ــ ترجیح می داریم که می

ای که زمینه اندیشه و عمل سیاسی نسل انقالب است از گونه منفی  توانم بگویم که بیشتر تجربه نبندد. به عنوان یک نگرنده دست در کار می
اند از همین  ها کوبیده ها را در هاون خورد و نه تکرار و پافشاری. اگر سی سالی بسیاری آب می است که به کار عبرت گرفتن و دوری جستن

 ای است که همچنان در اکنون باززاده شده است.  کارکرد تجربه است، از گذشته
* * * 

 ترین رویداد  ه عرب و ایلغار مغول ویرانگرما امشب در اینجا هستیم زیرا سی سالی پیش در ایران انقالب اسالمی روی داد که پس از نخستین حمل
 سانی از تب و تکان انقالب به خود آمد فرصتی به همان ـگامی که این توده انـمه چیز را زیر و رو کرد و هنـه 7391بهمن  11تاریخ ایران است. 



 

68 

 

داشتند، کائوس  ای می اندازه شگرف در برابر خود یافت. ما با موقعیتی روبرو شدیم که یونانیان، که به گفته مشهور برای هر فرایافتی واژه

chaos نامیدند. کائوس حالت پیش از آفرینش است، پیش از آنکه جهان هستی، هست بشود. آن انقالب، ورشکستگی سرتاسر آنچه بود که  می
بینی و فرهنگ رایج؛ و از رابطه اجتماعی گرفته تا رفتار شخصی. ما به عنوان یک  شناساند ــ از سیاست گرفته تا جهان ساخت و می ما را می

ان جامعه و یک ملت در یک لحظه تاریخی، خود را برهنه کردیم. آنچه را که در واقعیت خود شده بودیم بیرون ریختیم. انقالب اسالمی تنها پای
خواستند  ش بگرییم. میدان نبردی میان آنها که می ش پایکوبی کنیم یا بر سر گور جان یک سلسله نبود که یا بر گرد پیکر بی یک رژیم و

های ما که به  های خود را برگردانند نیز نبود. بیش از هر چیز کائوس بود ــ بر هم خوردن و زیر و زبر شدن همه چیز، از جمله گذشته گذشته
 د.ها بسته بو جان

ای ببینم تا امتداد آنچه انقالب را، از همه سو، میسر  سه دهه پیش به نظر من آمد که ایران پس از انقالب را بیشتر به عنوان آبستن جهان تازه
 شد مگر آنکه همه آتش را بر سه رویکرد نادرست، و کشنده چنانکه ثابت شده بود، تمرکز دهیم. ساخته بود؛ و این نمی

چرخانند. از  هائی است که جهان را می گذرد به اشاره و دست پنهان قدرت یشی که آفت بزرگ سیاست ماست، اینکه هر چه میاند نخست، توطئه
ترین شمار ایرانیان در همه تاریخ بوده است  های روانشناسی ملی ما، در انقالب اسالمی که اتفاقا رویدادی با شرکت مستقیم و فعال بزرگ طرفه

ها که در این سی ساله شده است هنوز بیشتری از ایرانیان سرنوشت خود را به اراده  یش از همیشه یافت. با همه روشنگریاین تئوری رواجی ب
تر  های بد ها که رژیم آید، بجای سرمشق گرفتن از اینهمه ملت بندند. در واماندگی محض بجای انجام دادن آنچه از آنها می های بیگانه می قدرت

پروری در باره مقاصد  بافی و گمان آنکه خون از بینی کسی بیرون آید، وقت خود را به خیال را سرنگون کردند، و بیشترشان بی از جمهوری اسالمی
 گذرانند.  بیگانگان می

فرایندی  گیرد؛ ترین مرحله گذشته زیستی است و آشکارا برای متوقف کردن تاریخ و گروگان گرفتن آینده صورت می دوم، امامزاده سازی که باال
سازد. ما تاثیرات ویرانگر روحیه کربالئی را در پنج سده گذشته بر فرهنگ و  است که بازتولید و هر روزی کردن گذشته را خود به خود و ناگزیر می

مامزاده سازی توانند برای ا های سیاسی امروزین ما با همه دعوی روشنگری و تجدد هر چه می ایم و شگفتاور است که گرایش سیاست ایران دیده
ایم. امید من آن است که  اثر کرده شود بی هائی را که برای امامزاده سازی شد و می کنند. ما در طیف خود به مقدار زیاد کوشش در چنین جهانی می

، عواطف شدید )پاسیون( دیگران نیز قدرت خود را از سخنی که برای آینده ایران دارند بگیرند، نه بهره برداری از مظلوم و شهید. روحیه کربالئی
گذارد؛ و سیاست و فرهنگی که همه در بند عواطف شدید است و مانند چراغی با یک کلید، با یک واژه و جمله،  تر از خرد و عقل سلیم می را باال

 سازد که همین است که داریم. ای می شود جامعه روشن و خاموش می
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اندیشیده تفاوت دارد و در نزد ایرانیان به  های پیش شرایط مناسب برای رسیدن به هدف گیری از شناسی و بهره طلبی که با فرصت سوم فرصت
گذارد جامعه  ام که ضعف سیاسی جامعه ایرانی و مشکل اخالقی ما را که نمی عنوان زرنگی، برچسب افتخار است. من بسیار در پی صفتی گشته

عنصری، و زرنگی به تعبیر ایرانی که در  اصولی هست، و سست طلبی بی ام. در فرصت طلبی نیافته نیرومندی بسازیم بیان کند و بهتر از فرصت
طلب  انجامد؛ ندیدن بیش از نوک بینی، و روحیه ضد اجتماعی در عین چسبیدن به جامعه است. فرصت اش به جوانمرگی می بینی شتابزدگی و کوتاه

هائی عموما زیانکار است ــ نه کمتر از  فهمد و البته جز استثنا مدت چیزی نمی دراز های پوشیده یا اندیشد و از هزینه تنها به سود در دسترس می
 طلبان.  گسیخته فرصت همه، محکومیت به زیستن در جامعه از هم

* * * 
این بهترین ور شدن در  آورد. خود غوته سی ساله پس از جمهوری اسالمی اگر از هر چیز کم داشته است از تجربه سازنده و عبرت هیچ کم نمی

شمار است و  های شخصی ما بی ایم. تجربه اند بسازند یک دوره آموزشی بود که هر کدام ما به فراخور از آن بهره جسته هائی که آدمیان توانسته دنیا
اولویت دادن به انباشت شمار دو درس، دو عبرت، به نظرم برای آینده ما اهمیت حیاتی دارد:  های بی خواهم به آن بپردازم. ولی از آن تجربه نمی

 ها. نخست انباشت ملی.  ملی، و در هم نیامیختن اولویت
های غیر پروتستان  است ولی توسعه در جامعه "وبر"شان اخالق پروتستان  ترین اند. یکی از مشهور های بسیار آورده در بحث توسعه و تجدد نظریه

توان شکستگی قدرت، همان پلورالیسم،  یابد می دیگر ی را که بیش از پیش قبول عام میتر رفت. نظریه  توان فرا بسیار روی داده است و از آن می
ها بوده اسباب توسعه  مختار افراد و گروه گرائی یا پلورالیسم و کارکرد خود نام نهاد: هر جا اقتدار مرکزی سستی گرفته است و میدانی برای چند

ش چین ــ در  ترین های توسعه متمرکز و از باال ــ برجسته بینی کرد که حتی نمونه توان پیش میفراهم شده است. این نظریه اعتبار بیشتر دارد و 
 باید گشاده شوند.  بست تمرکز خواهند خورد و می دراز مدت به بن

ز توسعه رسیدن به چنان های مادی و فرهنگی جامعه است. منظور ا آید انباشتن دارائی های توسعه هر چه باشد آنچه از توسعه بر می ولی خاستگاه
نگریم تاریخ ایران را  پذیر سازد. ما هنگامی که به خود می های مادی و فرهنگی است که افزایش مداوم و خود بخود آنها را امکان انباشتی از دارائی
های روسیه و  اندازی ان گرفته، تا دستگردان عرب و غزان و مغوالن و تاتار های بیابان بینیم. از تاختن هائی در روند انباشت ملی می سراسر گسست

گیری از ضعف  دامنه پنبه شده است و یا با بهره های پر ایم در تاراج و کشتار و ویرانی بریتانیا، هزار و چهار صد سالی یا هرچه چند گاهی رشته بوده
 مان ـفی یا هـشی عمومی و پائین بودن هوش عاطـندا یاسی، کمـاند به خود برسیم )منظورم از ضعف س سیاسی مزمن جامعه ایرانی اصال نگذاشته

 های اجتماعی ماست.( فضیلت
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مان داده شده، ما چهار فرصت را برای انباشت  های اجتماعی در همین صد ساله گذشته که دوران بیداری جامعه ایرانی است و تکان قطعی به بنیاد
روان و بیگانگان انقالب را به شکست کشانید. در سوم شهریور  طلبان و تند فرصت دارائی ملی از دست دادیم. در انقالب مشروطه ترکیبی از غلبه

دستی  بینی سیاسی و خام کننده باز به یاری مداخله خارجی، گسست دیگری پیش آورد. در پیکار ملی کردن نفت کوتاه کاری و استبداد خفه ندانم
تر یکی از بهترین رهگشاد  تر بود. از آن بد ند. ولی آن شکست، زیان کوچکاستراتژیک به بیگانگان فرصت داد که پیکار ملی را شکست ده

breakthrough  ،ها در تحول نظام سیاسی ایران به یک دمکراسی لیبرال، ناچیز و بجای آن زمینه برای یک دیکتاتوری دیگر، هرچند سازنده
طلبی دست  کشور ما نداشتند خود حکومت و مردم باز اساسا روی فرصتای بر  آماده شد. در انقالب اسالمی که دیگر بیگانگان چنان دست گشاده

 ترین گسست این صد ساله پیش آمد. به خودکشی زدند و بد
کنیم و به هر راه  های تاریخی ما اولویت دادن به انباشت ملی است. در آینده هرچه می توانیم بگوئیم که بهترین درس گسست اکنون به نظرم می

ها، که از این تاریخ ــ تاریخی که بیشتر دشمن ما  همه توجه داشته باشیم که این مایه دارائی، آب و خاک و مردمان و زیر ساخترویم پیش از  می
 بوده ــ باقی مانده است کمتر نشود تا برای ساختن کشور بماند.

ها و مالحظات دیگر و منحرف نشدن از آن است. منظورم این است که در یک پیکار ملی، در  درس دوم، درهم نیامیختن اولویت اصلی با اولویت
باید دور گرفت. فضای برانگیخته و  گذرد، هیچ گاه چشمان خود را از موضوع مرکزی نمی می ها و مالحظات شخصی و گروهی در امری که از سود

های دیگری در پیکار اصلی  agendaهائی را به وسوسه وارد کردن دستور کار  آمیز یک پیکار ملی به آسانی گروه بسیج شده و هاله احترامانرژی 
 تر مثال بیاورم.  رود. باز از همین گذشته نزدیک اندازد و در اینجاست که همه چیز به بیراهه می می

ابعاد آن روزی ایران ــ به پیکاری برای مشروعیت بخشیدن به یک سلسله تازه آمیخته شد و برنامه نوسازندگی شگرف دوران پهلوی ــ با 
های عقده حقارت  تهی همه نشانه های میان زدن نمائی و الف فرما بود )تملق و کیش شخصیت و قدرت احساس حقارتی که بر همه آن دوران حکم

های هنگفت برای ایران به بار آورد. اگر مالحظات  ت نهائی هر دو پادشاه را با هزینههائی دامن زد که شکس روی ها و زیاده است،( به کوتاهی
شان را به زیر  ها آغاز کردند ولی سر ترین ــ که همچون ایران از پائین "های آسیائی ببر"شد و مانند اینهمه  حیثیتی و تبلیغاتی کنار گذاشته می

کردند  شد و سیاست را فدای تبلیغات نمی تند ــ همان برنامه نوسازندگی به طور جدی پیگیری میانداختند و دنبال یک استراتژی کارساز را گرف
 آمد.  آمد و شکست نمی مشروعیت و محبوبیت بیشتر هم می

 نی ـی یعوع اصلـبارزه قدرت داخلی را وارد موضـته و پیروزی در مـهای گذش ابـت اگر پاک کردن حسـیکار ملی کردن نفـن ترتیب در پـبه همی
 رسید و بعد، اگر هم  ود میـب یروزی که در توان ایران میـکردند، پیکار به آن پ درتی دیگر نمیـق درت برخوردار از پشتیبانی ابرـق رویاروئی با یک ابر
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های  "زرنگی"ها و مبارزه قدرت داخلی، بپردازند. این  تر به پاک کردن حساب توانستند در موقعیتی به مراتب نیرومند داشت می ضرورتی می
ت برداری از مذهب با شعار حکوم ترین نمایش خود را داد. برای آزادی و استقالل به پا خاستند ولی وسوسه بهره تاکتیکی ما، در انقالب اسالمی بد

های باالی حکومتی نیز همان وسوسه،  اسالمی و تن دادن به رهبری خمینی، هم پیکار را به شکست کشانید، هم بیشتر دست در کاران را. در رده
 ها باال برد.  های سفید را در نخستین برخورد پرچم

انداز  و گروهی خود، آنگاه عمل سیاسی را در چشمهای شخصی  اگر تجربه ملی را به این گونه بنگریم و نه از دریچه مهر و کین و نامرادی
انداز  تواند بیرون از یک چشم گیر ش هستیم عمل سیاسی نمی ای مانند آنچه ما در دیگری خواهیم دید. به ویژه در شرایط تاریخی تعیین کننده

های تاریخی داشته است. کسان  معین، چه پیامد های شخصی و گروهی، به معنی پیش انداختن فرد یا گروه ایم که سیاست تاریخی باشد. ما دیده
توان آموخت که  اند. از چنین تجربه مکرری می ها انداخته های سالمت دلخواه خود برسند ولی کشتی کشور را در غرقاب اند به کرانه خواسته می

مان. آیا برنامه سیاسی و دستور کار ما به ترین راهنمای عمل سیاسی همان است که بنتام گفت: بیشترین خوشبختی برای بیشترین مرد مطمئن
ای که همه حقوق از فرد انسانی، بی هیچ پسوند  تر از برقراری یک جامعه شهروندی، جامعه ای فوری سود بیشترین ایرانیان است؟ ما امروز وظیفه

ها به  های اجتماعی، همه گروه سیدن همه الیههائی میدان برای ر گیرد نداریم. در چنان جامعه و پیشوند، بی هیچ تبعیض و فاصله، سرچشمه می
های خود باز است ــ اگر بتوانند اکثریت را با خود همراه کنند. یک جامعه شهروندی در دراز مدت به سود همگان خواهد بود زیرا پیشرفت  خواست

 نیاز خواهد کرد. را از خشونت و خونریزی و فاجعه ملی بی
آگاهی اکثریت بزرگ  بهرگی و نا گوئی اقلیت فرمانروا و بی زیست که از فساد و زور های هژدهم و نوزدهم می دهجرمی بنتام در بریتانیای میانه س

ش به گروه  ای کرد رویکرد متفاوت طبقه سیاسی بریتانیا بود. آن طبقه سیاسی که محدود بودن بود. آنچه بریتانیا را چنین جامعه مردمان سرشار می
دار در آن دوره تاریخی اتفاقا به سود تحول فرهنگ سیاسی تمام شد، آموخت که سود آنی و منحصر به خود را فدای  لکدار و م کوچک مردان مال

های متقابل و رسیدن به همرائی است  گیرنده را که مستلزم گذشت گذارنده، رویکرد دربر سود دراز مدت جامعه به طور کلی کند. بجای رویکرد کنار
وزیران به آسانی منزل  سده اصل جابجا شدن قدرت پذیرفته بود، که اصل موضوع در یک دمکراسی لیبرال است، و نخست بگذارد. )حتی در همان

به مخالفان تلخ سیاسی خود می پرداختند(. آنگاه اندک اندک حق رای و پیشرفت به همه جامعه رسید. بریتانیا بهشت روی زمین نیست ــ هیچ 
 ها و اشتباهات مرگبار و برباد  روی خود را بهتر سازد. بیشترین خوشبختی برای بیشترین مردمان در بریتانیا از زیادهتواند  کشوری نیست ــ ولی می

 باید بیاموزند.  رفتن انباشت ملی جلوگیری کرده است. بقیه دنیا هم یا از سرمشق بریتانیا آموختند یا می
 بود. از خانم مدرس و آقای کشگر  ش نمی ام و فرصتی بهتر از امروز برای بازگفتن گرفتههائی است که از هشت دهه گذشته  ترین درس اینها بزرگ
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شان؛ از دوستان سخنران، آقای مهدی خانبابا تهرانی که ایشان را نیز مانند آقایان بهزاد  های پور و محبت آنها؛ از آقای مهرداد احسانی "تالش"و 
ترین  ترین و با نفوذ ترین سردبیر آیندگان و از کامیاب دانم؛ آقای مسعود بهنود که جوان آئینه چپ میکریمی و بابک امیر خسروی، بازتاب خودم در 

ترین  خبر ترین و با اند و پرکار کرده "طی االرض"نگاران نسل پس از ما هستند؛ آقای دکتر علیرضا نوریزاده که برای رسیدن به این مجلس  روزنامه
های رژیم را آشکار نکرده است؛ آقای دکتر مهرداد پاینده که امید  اند و هیچ کس مانند ایشان تباهی گوش ما در ایران نگار ایرانی و چشم و روزنامه

مرا به آینده و درستی راهی که نسل ایشان خواهد پیمود فزونی بخشیدند و دکتر سیروس آموزگار که بی همکاری ایشان آیندگان همان در سال 
همه دوستان و سرورانی که با حضور خود مرا شاد و سربلند کردند بسیار سپاسگزارم و اشتیاق فراوان دارم که در جشن رفت، و  اول از میان می

 هشتاد سالگی یکایک شما شرکت جویم! 
 ــــــــــــــــــــــ

 برگرفته از سخنرانی زادروز هشتاد سالگی *
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 يار شاطراحسان 

 

 
داریوش همایون از افراد بسیار نادری است که چه پس از انقالب و چه پیش از آن با عزمی 
راسخ و قلمی استوار به روشن ساختن مسائل ملی و تنویر افکار عمومی پرداخته است. در نظر 

هرگونه من بزرگترین خصوصیتی که در آثار او نمایان است انصاف علمی و خردپسند و دوری از 
تعصب است، و این خصوصیت در کشور ما که در آن خردورزی کمتر رایج است و پیش داوری و 

 ها شایع، از گوهرهای گرانبهاست. پیروی از احساسات و منافع فردی در اندیشه
 

انقالب آرامش خاطر بسیاری از ایرانیان را، از جمله آنها که کشور را ترک گفتند و در دامن 
پناه جستند، از میان برد و تشویش و خشم و نگرانی و گاه امید سراب گونه را در کشوری بیگانه 

های سنجیده و خرد شعار را کمیاب کرد. در این بحبوحه همایون با ذهنی  ها نشاند و داوری دل
تیزبین و پویا و قلمی توانا به نقد اوضاع کشور و دنیا پرداخت و خوانندگان آثار خود را به دریافت 

های پس از انقالب همایون  تری از احوال عالم و ایران راهنما شد. در همه سال و درست بهتر
دامن روشنگری را رها ننمود. با نظری وسیع به روشن ساختن موقعیت ایران در دنیا و تأثیر 

شناس و  مسائل دیگر که از نظر جامعه تجدد و لوازم آن و برخورد آن با سنت و سابقه و بسیاری
 ای از مقاالت خود را در دسترس خوانندگان قرار داد. ماند پرداخت. هرچند گاه یکبار کتابی تازه و یا مجموعهاس بصیری پنهان نمیشن مردم

 
ر سبک او د از مزایای آثار همایون یکی نیز کمکی است که به توسعه زبان فارسی و وضع کلمات و عبارات نوین برای بیان مفاهیم تازه انجام داده است.

ها و  نویسان دشوار فهم است و نه فقط در بستر لغات و عبارات مألوف و معهود آرمیده است. آثار او نه تنها از لحاظ اندیشه نگارش نه مانند برخی از سره
 از او داشت.خواند. برای همه اینها باید سپاسی ژرف و پایدار  مفاهیم، بلکه از حیث سبک نگارش نیز ذهن خواننده را به کوششی مطبوع می
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             الهه خوشنام
 
 

 همايون هشتاد ساله شد

مردان نظام پیشین ایران هشتاد ساله شد. گردانندگان مجموعه سیاسی/  از دولت داریوش همایون، بنیانگذار روزنامه صبح آیندگان، پژوهشگر و
 سپتامبر مراسمی در شهر کلن آلمان برگزار کردند.11همین مناسبت شنبه شب  کشگر با تالشی فراوان بهفرهنگی تالش، فرخنده مدرس و علی 

رسید. اما در روز تولد هشتاد سالگی به قول  نظر می  دوسال پیش که آقای همایون را در میز گردی در آلمان دیدیم به زحمت هفتاد ساله به
باالی افراشته از تک تک میهمانان استقبال کرد. به هر  . همچنان مبادی آداب، با همان قد وخورد خودش گردکی از سالخوردگی به چشم می

مسلک او، بلکه از گروههای چپ نیز. گویا شب صلح  دیدیم. اما نه فقط از دوستان و یاران همراه و هم های آشنا می کردیم چهره گوشه که نگاه می
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نمود. فرخنده مدرس پشت تریبون رفت و از برنامه آن شب گفت. فیلم  ولد همایون این چنین میاقل در سالگرد تراست بود. یا حد میان چپ و
هایی از زندگی همایون را که خود نیز افتخار چندانی به  ای هشتاد سال زندگی پر فراز و فرود او به نمایش در آمد که بی محابا گوشه پنجاه دقیقه

کند هم احساس پشیمانی نداشته باشد و  شود یافت که وقتی به گذشته نگاه می هیچ کس را نمی» گوید: داد. همایون خود می آنها ندارد، نشان می
هم گاهی احساس سر بلندی. پشیمانی همیشه هست. سربلندی کمتر. من خیلی زود وارد کارهای سیاسی شدم. سیزده چهارده سالگی وقت این 

 «کارها نیست.

 

 لوکوموتیو باش!
انی از یاران دیرین او اما از جناح چپ و سخنران بذله گوی محافل سیاسی، نخستین سخنران جلسه بود. کوتاه و منسجم گفت مهدی خان بابا تهر

صحبت  "سومکا" بسیاری از دوستان من وقتی از حزب» ها را به صورت نوشتاری به گرداننده مجلس سپرد که بعدا به چاپ برساند. و روده درازی
خواسته مسائل را به ما حقنه کند. چنین نیست. من  این بود که آقای همایون از طریق زور بازو و کار فیزیکی مثال می شد تجسم و تصورشان می

گفتیم شاخ شمشاد آمد. چون واقعا  دیدیم یک اسم مستعار برایش گذاشته بودیم. می ها وقتی آقای همایون را می دهم. ما چپی شهادت تاریخی می
تهرانی در پایان « عنوان یک روشنفکر فرزانه دست راستی مغتنم و محترم بود. همایون در بین نیروهای چپ همیشه بهشاخ شمشاد بود. آقای 

 گفت: لوکوموتیو بودی. امیدوارم حاال هم باشی. مثل آن قهرمان دونده که با لوکوموتیو سرعتش برابر بود.
 

 آيندگان سفید!
نمود. و موهایش همچون شبق سیاه و فرفری که البد از  اش همچنان جوان می تریبون رساند. چهرهمسعود بهنود با فاصله اندکی خود را به 

خاطر ادای  توانست باشد. بهنود به  خواص ورود به پنجاه سالگی است. بازگشت به گذشته آغاز حرف همه سخنرانان است که جز این هم نمی
ها  ای که بر پیشانی مقاله نامه آیندگان دانست و عنوان سردبیر را از خود گرفت. از تیترهای ناشیانهی او در روز احترام به استاد، تنها خود را نماینده

ها ریخته  نوشته گفت و ایرادهای مستدل همایون. وضعیت آیندگان در آخرین  روزهای پیش از فروپاشی و سپس آواری که بر سر همه روزنامه می
ر در تاریخ مطبوعات ایران آیندگان شماره سفید منتشر شد. این شماره سفید یک میلیون نسخه فروش رفت. روزنامه سفید بود. برای اولین با» شد.

برخی از ما که خیلی خوب از تیراژ پانصد و چهار صد هزاری کیهان و اطالعات خبر « ها بین سی تا چهل هزار تا بود. یادتون باشه تیراژ روزنامه
تر از همه بودم، سر میز شام به سراغ اورفتم و جریان تیراژ را پرسیدم. گویا مقصود بهنود  ه احتماال بی طاقتداشتیم چشمهایمان گرد شد. و من ک
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عنوان  ای که خود همایون از آن به بهنود درضمن از زمان زندگی مخفی داریوش همایون در ایران گفت. دوره ها بوده است. میانگین تیراژ روزنامه
ماندن در ایران پس از ساقط شدن دولت یکی از اشتباهات بزرگ زندگی من بود که  پانزده ماه زندگی مخفی   »کند.  یی یاد ماشتباه بزرگ زندگ

گویا یکی از اعضای خانواده کارگری از روزنامه « و سه بار خطر رویارویی با مرگ و چند ماه زندان را بدنبال داشت که خوشبختانه به خیر گذشت.
کرده است. بی اختیار به سوی همایون نگاه کردم. همان روز  دیده که سیگار برگی دود می ها در بالکن خانه روبرویی میآیندگان همایون را شب

. لبخند دو جانبه تفاهم دو جانبه را نیز بدنبال داشت. کشیدم میکردم و هیچگاه درست نمی قبل برایم گفته بود که من فقط گاهی در سیگار فوت
 شما کار خودتون رو کردید سخنانش را به پایان برد. مسعود بهنود با گفتن

 

 قرارداد هیرمند
من » رفت. ی دیگر می ای به شاخه ی همیشگی و با تسلط فراوان از شاخه زاده پشت تریبون رفت. با همان شیوه پس از شام دکتر علیرضا نوری

زاده را  خنده حضار توضیح نوری« مسعودی بودم و اطالعاتی هستم. افتخار شاگردی آقای همایون را نداشتم. در ایران من شاگرد مکتب سناتور
نه اطالعاتی به معنای امروز آن. اطالعاتی به معنای آن فرشته و شیپوری که هنوز تصویرش هست. خدا پدرآقای دعایی را  » بدنبال داشت.

کند از یک میلیون  د. چون بالفاصله گفت: مسعود وقتی صحبت میزاده هم مانده بو گویا مساله تیراژ در گلوی نوری« بیامرزد که حداقل.........
ای از همایون مروری نیز  تیراژ آیندگان بنده هم باید به یک میلیون تیراژ اطالعات اشاره کنم در آن روزهای انقالب. نوری زاده برای گفتن خاطره

ه، همایون و دای با حضور نوری زا سفیر افغانستان در ایران در جلسه "اله نجیب"بر تاریخ مملکت کودتا خیز افغانستان داشت. تا رسید به آنجا که 
معاون وزارت خارجه، از مخالفین قرارداد هیرمند ،خیلی عصبانی به  "ظلی"کشد.  و یکی دو تن دیگر بحث رودخانه هیرمند را پیش می "ظلی"

اندازید. چون این قرارداد بلوچستان ما را به  کنید و به آتش می لم یکن میگوید: شما اگر صداقتی در وجودتان هست این قرارداد را کان  سفیر می
دانستم چه عشقی به این گربه نشسته بر دیوار آسیا دارد،  سرزمین خشک تبدیل کرده است. دکتر همایون ناسیونالیست ایرانی که من از اول می

ای صحبت کرد که نجیب اله کمونیست چشمهایش پر از اشک شد.گفت:  نهناگهان به میان حرف پرید وآقای ظلی را ساکت کرد. همایون به گو
ایم سر  شگفتا که استعمار در دو نوع سرخ وسیاهش کاری کرده که ما دو ملت یگانه که باید یگانگی را مبنای قدرت خود قرار بدهیم، نشسته

لوچستان است و شما به عنوان یک افتخار که برادرت را چاقو کنیم. معاون وزارت خارجه عصبانی از خشکی سیستان و ب هیرمند با هم دعوا می
های مردم ما  ای خوشحالی. نوری زاده در پایان اضافه کرد که داریوش همایون نقش بزرگی در بازگشت ما به ایران و در روشن شدن اندیشه زده

 خواهد داشت.
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 پايندگی همايون
شناخته  دیده بودیم، سخنران جوان محفل بود. او گویا همایون را تا آن شب از نزدیک هم نمیمهرداد پاینده که گه گدار نام اورا در مجله تالش 

تواند همایون را به پایندگی برساند. او دوستی خود و همایون را ناگزیر از نوع  طرز فکر جوان اوست که می است. اما از شیفتگان نثر همایون و
آرام و          ایم. جهانی که نسل من با دفاع روزانه از ارزشهای مدرنیته، با اتکا بنفس، اما  وردار نبودهما از بخت هم نسل بودن برخ» داند. دیگری می

خواهیم  ر نمیبدون جنجال هیاهوهای پیشین در حال گذار از آن است. نسل من آمده است که این واپس ماندگی را پشت سر بگذارد. ما دیگ
زنیم. و این همایون است که  خواهیم فتح کنندگان فردایی باشیم که خود ما رقمش می اند. بلکه می قمش زدهشیم که دیگران رای با زندانی گذشته

های مهرداد پاینده گویا بیش از دیگران بر دل همه  حرف« یابد. باز می بیند بلکه در این نسل خودش را در برآمد آن نسل نه تنها تهدیدی نمی
نان او چنان اثری بر سیروس آموزگار گذاشت که سرخوش و خندان به پای میز خطابه رفت و از همان حضار حتی خود سخنرانان نشست. سخ

لحظه اول به پاینده سفارش کرد که با همه دوستی یادش باشد که با همایون موقع خواب هم اطاق نشود. چون درست همان موقع که چشمهایت 
 پراند. خورد که خوابت را بطور کلی از چشمانت می اش ورق می نیز کتاب و روزنامهشود هراز گاهی  افتد، چراغ او روشن می روی هم می

 

 آيندگان يعنی همايون
نام برد. او با اشاره به حرف بهنود که از مکتبی به نام مکتب همایون سخن گفت،  "انستیتوسیون"  عنوان یک دکتر سیروس آموزگار از همایون به
دانستیم که آیندگان یعنی همایون. نکته جالبی که آموزگار به آن اشاره کرد،  ستیتوسیون همایونه. ما همه میتاکید کرد که این مکتب نیست. ان

همایون  مساله کودتای اندونزی بود. گویا در یک میهمانی قرار بوده است که آموزگار و همایون با هم حضور داشته باشند. به دالیلی آموزگار بدون
گوید: رفته اندونزی کودتا کند. و همه البته ظاهرا باور کردند. نیم ساعت بعد  گیرند. او هم می ه از او سراغ همایون را میشود. هم وارد میهمانی می

داریوش همایون و " کند: اخیرا کتابی در ایران منتشر شده است به نام یابد. آموزگار اضافه می با ورود همایون به میهمانی موضوع خاتمه می
 ال اقل شصت صفحه این کتاب در باره نقش همایون در کودتای اندونزی است! "اواکهای س یادداشت

 

 شوک باور نکردنی
نگار او  همه سخنرانان در یک نکته اتفاق نظر داشتند و به آن اشاره کردند. ورود همایون به هیات حاکمه آن زمان برای همه همکاران روزنامه

هایی نیز شده است. و شاید از همان روست که مهدی خان بابا تهرانی از او  ها و کدورت سبب جدایی شوکی بود باور نکردنی. شوکی که احتماال
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خلد. آیا همایون  ها می به  پرسشی که همچنان در ذهن های اپوزیسیون پاسخ تاریخی خود را بدهد، خواهد با شرکت در جلساتی مشترک با گرو می
 تر بودند؟ بود که از یاران او سرآمد سرآمد گرا در هیات حاکمه سرآمدانی یافته

 

 سخنان همايون
ها داریوش همایون خود پشت تریبون آمد. او پس از سپاس از حضور حاضران در جلسه بزرگداشت و اشاراتی به حرفهای  پس از پایان سخنرانی

ای هستند،  حلقه»داشت که ایشان  پاینده اظهار سخنرانان به تشریح بعضی از مواضع فکری خود پرداخت. او ازجمله با اشاره به سخنان مهرداد
های ایشان تجسم این  حرف در ها خواهد رسید. حاال کردم که زمان این حرف ای هستند،که امیدوارم مرا به آینده بپیوندند. من احساس می رشته

این سخنان پذیرفته شود. من فراموش خواهم ام. مهم این است که  ها را زده موضوع را دیدم. زمانش رسیده است. مهم نیست که من این حرف
 «راه ادامه پیدا خواهد کرد. شد ولی سخنان و
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 محمود خوشنام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 شب همايون

مناسب، شنبه گذشته، مجلس گذارد. به همین  پژوهشگر فرهیخته، در این روزها، پاى در دهه هشتاد عمر خود مى« داریوش همایون*»
فرهنگى تالش، در شهر کلن در آلمان برگزار شد که در آن شمارى از اهل اندیشه و قلم شرکت ـ  بزرگداشتى براى او از سوى کانون سیاسى

 جسته بودند.
 ایم  خن گفتهـس« یوش همایوندار»به تفصیل از « صد سال کشاکش با تجدد»به مناسبت انتشار ـ  حدود یکسال و نیم پیش ـ ما پیش از این ـ 
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هائى از آن مطالب را، به نیت  هاى دیگران را بازبتابانیم تکه (. اینک پیش از آن که نگاه را در مجلس بزرگداشت او بگردانیم و حرف915)نیمروز 
 آوریم: یادآورى، به نقل مى

ها شانس بزرگى «راست»قرار داد. راستش را بخواهید، « میانهراست »را در « همایون»توان جایگاه  هاى مرسوم سیاسى، مى در جبهه بندى»ـ 
هایش پاى استداللى دارد که  اند که داریوش همایون در میانشان سر برآورده است. مفسر و تحلیلگرى که اهل منطق و تعقل است و حرف آورده

اى  پرستى است... تبیین رویدادها و توجیه نظرات به شیوه پرورى و باستان گوئى، جَزم اش گرفتار پریشان بدون او همه« راست»چوبین هم نیست! 
آورد.... همایون عالوه بر آن نثر شیوائى دارد که ویژه خود اوست و بیشترین  هاى او فراهم مى بینانه و استداللى بیشترین جاذبه را براى نوشته واقع

هاى  کند. نه تنها در برابر واژه سازى نیز مى نمایاند.... او واژه مى بان را نیز بازهاى بالقوه ز و از این راه توانائى ـ نکته را بر واژگان فارسى دارد
هاى او پذیرش  هاى کاربردى اروپائى به ویژه در قلمرو علوم انسانى. بسیارى از برابر نهاده زمخت عربى جا افتاده در زبان، بلکه در برابر واژه

 رود.... انى به کار مىهاى علوم انس همگانى یافته و در برگردان متن
هایش را  دارد که با دقت و رغبت نوشته دلیل و با دلیل او را نیز وامى دارد، مخالفان بى ها نه تنها پیروان مسلکى او را با او نگاه مى این ویژگىـ 

هاى مخالف یافته باشد.  میان چپکنیم که همایون چه پیش و چه پس از انقالب بیشترین شمار خوانندگان خود را در  بخوانند. حتى گمان مى
پذیرند! او ولى شاید  شنوند البته غالباً، نمى شوند و نظرات او را مى هاى مشترک سیاسى، با او همنشین مى ها در برونمرز حتى در پانل چپ
 «گذارد. کند و تأثیر خود را مى اندیشد که سرانجام حرف و گفتگو کار خود را مى مى

 
 شاخ شمشاد!

، مدیر نشریه تالش گشوده شد. او از شیوه گزینش و دعوت میهمانان «فرخنده مدرس»بزرگداشت داریوش همایون، با سخنان مقدماتى *مجلس 
هائى که تجربه کرده است، بر روى پرده آمد تا نوبت به «فراز و نشیب»اى تصویرى از همایون و  گفت و از جزئیات برنامه. پس از آن زندگینامه

 رسید. کار سخنرانان
زمانى که او در حزب سومکا »گوید:  هاى دیر و دور با همایون از جمله مى است که در بیان آشنائى« بابا تهرانى مهدى خان»نخستین سخنران  -

م و کردی توده بودیم و طبعاً با او مخالف بودیم. خیلى هم شر و شور داشتیم. سر چهارراه پهلوى تجمع مى بود ما عضو سازمان جوانان حزب
ها  کرد و در بحث شد! اگر هم گاهى مکثى مى اش از روى سر ما رد مى هاى دانشجوئى همیشه همان جا بود... آقاى همایون هم گهگاه سایه بحث

ها را از آن جهت  افزاید که این حرف تهرانى مى«. ها کرد به جریان بحث هاى خودش کمک مى کرد براى ما غنیمت بود چون با حرف شرکت مى
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کنند همایون آدمى  آید، خیلى از آنها فکر مى گوید که دیده است هر وقت با دوستان چپ خود صحبت عضویت همایون در سومکا پیش مى مى
 هاى خود را پیش ببرد!  خواسته از طریق زور بازو حرف بوده که مى
ها براى او اسم مستعارى گذاشته بودیم و وقتى  حتى ما چپى»گوید که چنین نبوده است و او حاضر است شهادت تاریخى بدهد:  تهرانى مى

 «! آمد...« شاخ شمشاد»گفتیم:  آمد، مى مى
، «یک روشنفکر فرزانه دست راستى»براى او همیشه به عنوان « همایون»هاى سال در جبهه چپ پیکار کرده، وجود  به گفته تهرانى که سال

 محترم و مغتنم بوده است.

 
 نگران حادثه

کند. به باور او  مىصحبت  -در روزنامه آیندگان -است که نخست از آغاز آشنائى و همکارى خود با همایون« مسعود بهنود»*سخنران بعدى 
شد پایدار. این مکتب سرنوشت دیگرى پیدا کرد و به « مکتبى»آیندگان، به همت همایون تنها یک روزنامه معمولى باقى نماند و تبدیل به 

کار خودش را « مکتب»عات و کیهان، دچار نشد و به مسیر دیگرى رفت. وقتى هم که دیگر همایون نبود و به زندان افتاده بود سرنوشت اطال
اى از  بهنود سپس از شماره« گذاشت. مىنه با مردم دمساز بود و نه روى مردم اثر ـ  در آن روزگارـ  اى مثل آیندگان هیچ روزنامه»داد.  مىادامه 

)حتماً « اى دیگر بین سى تا چهل هزار نسخه بوده هدر حالى که تیراژ روزنام»کند که در یک میلیون نسخه منتشر شده است  مىد آیندگان یا
 اندرکارانش تیراژ پانصد هزارى داشتند.( اى دیگر، کیهان و اطالعات نیست که به گفته دسته همنظور سخنران از روزنام

به گفته سخنران بعد هم «!... خوانم مىمن آیندگان را ن»کار را به جائى رسانیدند که رهبر انقالب بگوید: « اى مکتب آیندگانه هبچ»و سرانجام 
از بدن مطبوعات « کل جان»با رفتن آیندگان « به اعتراض برخاست. -از چپ و راست -«کل پیکره سیاسى ایران»وقتى آیندگان توقیف شد 

ا امکان این را پیدا کردند ه هبچ»اى مختلف خود را نشان داد. اول ه هر باقى ماند و به مرور در چهرایران رفت ولى مکتب آیندگان پنهان و آشکا
و پس از « هاى آیندگان سُریدند در این بسترهاى تازه اى ما، یعنى همه مکتبىه ههمه بچ»که مجله مد یا مجله بهداشت و زیبائى درست کنند. 

 آدینه به کار ادامه دادند.تحوالت دوم خرداد در نشریات دیگر مثل 
ى در آنها وجود دارد که نگران آینده کشور است. «تفکر»بینیم  مىاى داریوش همایون را، در آن روزها نگاه کنیم، ه هبه گفته بهنود، اگر سر مقال

ان جوان امروز نگار رروزنامه ى که در ذهنیت همایون بود خود را در ذهنا هشود. این سالمت اندیش مىى است که دارد نزدیک ا هنگران حادث
 ند.ا هپراکنده است. آنها بیشتر از ما موضوع را درک کرد
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آخرین حرف مسعود بهنود این است که اگر بخواهد از سوى اعضاى مکتب آیندگان تنها یک جمله به آقاى همایون بگوید چیزى جز این نخواهد 
 «.ید!ا هشما کار خود را کرد»بود که: 

 

 نگاه جوان
رسد که خود را باشتاب از منبرى دیگر در ینگه دنیا به این مجلس بزرگداشت رسانیده است. او پس از  مى« زاده علیرضا نورى»سخن به  *نوبت

کند و او را در میان انبوه  مىهاى پیش از انقالب به رفتار و کردار سیاسى او پس از انقالب اشاره  ارائه سه چهره از داریوش همایون در سال
تنها داریوش همایون «یم و چه باید بکنیم.ا هشهامت آن را داشت که بگوید چه اشتباهاتى کرد»کند که  مىگان از وطن، تنها کسى قلمداد گریخت

 «.چپ و راست و میانه و سوسیالیست و کمونیست و فدائى به گفتگو بنشیند....»بود که حاضر شد با 
نویسد مثل این است که یک جوان سى ساله است.  مىسالگى مقاله  14گوید که وقتى در  مىسپس از توانائى هاى ذهنى همایون « زاده نورى»

 «...لغت، جوان، ترکیب، جوان»کند:  مىاینگونه جوان به دنیا نگاه 
صوصى روز و هاى خ کند. او مثل کسانى نیست که از طریق تلویزیون مىستایش « اسالم»زاده، شیوه برخورد همایون را به ویژه با مقوله  نورى

ها ریشه دوانیده، این جورى  دهند. با اسالم ناب محمدى که در داخل و خارج از کشور اینگونه در روان مىشب به اسالم و اسالمیون فحش 
ندى در لندن حتى آخو»اندازند که در کازینو برنده بشوند!  مىها سفره ابوالفضل  شود طرف شود... نفوذ اسالم ناب تا آنجاست که در لندن خانم مىن

شرکت «! ها( در افطار پرزیدنت بوش به عنوان نمایندگان شیعه مترقى گو برادران قزاونه )قزوینى دیه خواند... در سان مىهست که روضه طاغوتى 
 تواند تکفیر کند... مىکند که آخوند او را ن مىکنند... بارى همایون به این مذهب است که نزدیک شده ولى به قدرى استادانه با قضیه برخورد  مى

 

 انديشه به فردا
پسندد و  مىفرهنگى داریوش همایون را ـ  اى سیاسىه هکند که نظری مىسخنران بعدى در واقع نسل جوانى را نمایندگى « مهرداد پاینده»*

ا به تدریس و ه هدر همان دانشگا اى آلمان گذرانده و بعده هطلبد. پاینده، دکتراى خود را در رشته اقتصاد عمومى در دانشگا مىتحقق آنها را 
 شود که مطلبى انتشار یافته از او نیست که نخوانده باشد. مىاش به نظریات همایون گفته  تحقیق پرداخته است. در معرفى او از جمله در شیفتگى

تانش به نسل من امکان کشف ها و خاطرات خود او و دوس گوید که با همایون آشنائى نزدیک نداشته است ولى حرف مىپاینده در آغاز ـ 
 در فرایند زندگى، تبلور ضرورت گذار فرهنگى جامعه ما از جهان واپس ماندگان است... »دهد که  مىشخصیتى را 
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هاى پیشین، در حال گذار از  هاى مدرنیته با اتکاى به نفس ولى آرام و بدون جنجال و هیاهوى نسل جهانى که نسل من با دفاع روزانه از ارزش
 ماندگى را پشت سر بگذارد. است. نسل من آماده است که این واپسآن 

 رسد: مىپاینده در ادامه سخنان خود به اندیشیدن به فردا به جاى گذشته، 
و  زنیم... مىخواهیم فتح کنندگان فردائى باشیم که خودمان رقم  مىند. بلکه ا هاى باشیم که دیگران رقم زد خواهیم زندانى گذشته مىما دیگر ن»

 یابد. مىبیند بلکه در این نسل خودش را باز مىاین همایون است که در برآمد این نسل، نه تنها تهدیدى ن
را که « بیرون آمدن از سه جهانى»گوید: چون او  مىپاینده در برابر این پرسش که چرا همایون از هر کس دیگرى به جامعه جوان نزدیکتر است؟ 

 کند: مىیم مطرح ا هدر آن گرفتار شد
ى، جهان سومى و اسالمى که یک جامعه جوان به اجبار در آن مانده است و ا هبیرون آمدن از یک گنداب واقعى فرهنگى و سیاسى خاورمیان» -

 «خواهد از آن به درآید... مى
کند:  مىبلکه بایدهاى آینده بهتر را نیز به صراحت و روشنى مطرح »کند.  مىاکتفاء ن« تنها به نفى آن چه نباید باشد»افزاید که همایون  مىپاینده 

باید اروپائى و جهان اولى بشویم! زیرا در اصل چیزى از آنها کم نداریم. ایرانى هر جا باشد، به محض آن که به ابزارهاى فرهنگى غرب  مىما »
 «هاى دیگر سبکبارتریم! مىرساند. ما از جهان سو مىکند، خود را به غربیان  مىدست پیدا 

تر از نسل پیشین مشتاق گریز از این سه جهان  گوید: نسل ما در این میان شاید حتى سبکبارتر و واقع بین مىآمیز این نظر  پاینده در تائید ستایش
 «!بیشتر برازنده ماست ـ بینیم، مىکه این روزها ـ  بیگانه با ما و رسیدن به جهان اولى باشد با همه ایرادها و نواقصش

نسل من به این امر بدیهى، که « همایون به دنبال دگرگونى فرهنگى جامعه، به عنوان تنها ضمانت براى توسعه پایدار بود.»به گفته پاینده، ـ 
 «ن هستیم...ى فرزندان و شاگردان همایوا هخواست، امروز رسیده است. چنین است که ما هر کدام به گون مىهمایون براى دیروزمان 

زند. با این ناسیونالیسم، توسعه و پیشرفت و اندیشه آزادى و ترقى مشروطه، به جاى  مىپاینده سپس به ناسیونالیسم مدرن و مثبت همایون گریز ـ 
ر ایرانى است، از فضاى تاریخى مظلوم نمائى و ضرورت تعریف خود از مرزبندى با آنچه غی»گرائى مثبت  مرکزى خود بازگشته است. این ایرانى

 «کند.... مىآورد و بار مثبت و سازنده پیدا  مىشود، پتانسیل آمیزش و ادغام در جهان مدرن را که ضرورتاً ایرانى نیست، به دست  مىآزاد 
 

 کودتاى اندونزى!
اى ه هها و خاطر است. حرف*آخرین سخنران مجلس بزرگداشت سیروس آموزگار است که از نوجوانى با داریوش همایون دوستى تنگاتنگ داشته 

 کند. مىهاى پى در پى، به کلى برطرف  او سراسر به طنزى سرزنده آمیخته است و خستگى حاضران را از شنیدن سخنرانى
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هایش حتى به نزدیکترین دوستان، حتى به  همایون برخالف ظاهر خشکش، حرف زدن تند و محکمش و گاهى حمله کردن»گوید که  مىآموزگار 
آموزگار سپس خاطراتى را در رابطه با ذات انسانى «. توانم درباره او بگویم. مىترین حرفى است که من  خیلى آدم انسانى است. این اصلىخود من، 

 گوید:  مىند ا هکند و بعد از شایعاتى که در ایران براى او ساخت مىهمایون بیان 
 «.هاى ساواک همایون و یادداشتداریوش »اخیراً کتابى در ایران منتشر شده با عنوان »ـ 

نقش همایون در کودتاى اندونزى است! هیچ احمقى توى آن ساواک از خودش نپرسید که آخر همایون »صفحه از این کتاب درباره  90الاقل 
گوید پیش از معرفى  مىعلم به او ش را به شاه تقدیم کند، ا هرود استوار نام مىبراى چه باید برود اندونزى و کودتا کند؟!... سفیر جدید اندونزى که 

 «شدن لطفاً به من بگوئید این ماجراى داریوش همایون و کودتاى اندونزى چیست؟!....
گوید که او وقتى براى نخستین بار داریوش همایون را دیده سنش از پاینده  مىکند و  مىهاى مهرداد پاینده یاد  آموزگار سپس با ستایش از حرف

دید و این قدر خوب،  مىخیلى ازش خوشم آمد. این قدر وسیع دنیا را »ت مثل ایشان از همان لحظه اول شیفته او شده است: هم کمتر بوده و درس
کنیم.... براى ما آینده وجود  مىکردم آدم دیگرى است. اهل ایران نیست. ما توى ایران فکر دو ماه بعد راهم ن مىکه من حس ـ دید.  مىدور را 

هاى آقاى پاینده مرا به یاد آن روزها انداخت. کسى نبود که  ریزیم...... حرف مىاى آینده پیش آمد، به ترتیب برایش برنامه ندارد. وقتى روزه
کنند. قضاوت  مىهمایون را به من معرفى کند که بدانم چه جور آدمى است. االن آقاى پاینده و هم نسالن او از نسل همایون نیستند. از دور نگاه 

گردد و به  مىوجود دارد. آموزگار به طنز شیرین خود باز« متفکر راست»اى اوست.... همایون برایشان به عنوان یک ه ها و نوشته هگفتآنها روى 
العاده منصف و  هیچوقت در حضور نفر سوم با همایون بحث نکنید! همایون در یک بحث دو نفرى آدمى است فوق»کند که  مىپاینده توصیه 

 «.یک نفر دیگر در آنجا حضور داشته باشد و این هر دو تا صفت عالى را از او بگیرد!منطقى کافى است 
همایون وجودش را بر سیاست زمان ما تحمیل کرده است. ما نسلى هستیم که بزرگترین حوادث تاریخ ایران را »افزاید:  مىآموزگار در پایان 

گوید موافق یا  مىتوانید با آن چه او  مىدارد و در آینده هم نقش خواهد داشت. شما  یم او در این حوادث نقش داشته، حاال هم نقشا هتجربه کرد
هایش موافق و با بعضى دیگر مخالف باشید، ولى یک چیز مسلم است و آن این است که  توانید مثل من با بعضى از حرف مىمخالف باشید. 

 «توان فراموش کرد. مىداریوش همایون را ن
 

 پايانه
 کند و بعد به  مىهاى مجلس  ائى در سخنرانىه هرسد که در آغاز اشاراتى به نکت مى*در پایان برنامه بزرگداشت، نوبت به خود داریوش همایون 
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خوانندگان یم و ا هآورد 415پردازد. ما بسیارى از این نظرات را همانگونه که اشاره شد در نیمروز  مىگذراى برخى از نظرات خود  توضیح و تشریح
آوریم؛ با آرزوى  مىى از سخنان او را در رابطه با خطابه مهرداد پاینده ا هخوانیم. در اینجا به عنوان پایانه، تک بازتاب را به خواندن آن فرامى

 سالمت و توفیق و شادکامى براى داریوش همایون:
ها خواهد رسید.  کردم که زمان این حرف مىى هستند که امیدوارم مرا به آینده بپیوندند. من احساس ا هى هستند، رشتا هآقاى دکتر پاینده حلق»ـ 

م. مهم این است که این ا هها را زد من این حرف»هاى ایشان تجسم این موضوع را دیدم زمانش رسیده است. مهم نیست که  حاال در حرف
نان و راه ادامه پیدا خواهد کرد... این که نسل آقاى پاینده دنبال این سخنان را بگیرد، سخنان پذیرفته بشود. من فراموش خواهم شد، ولى سخ

  «براى من کافى است...
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فرهنگی ـ مردان نظام پیشین ایران هشتاد ساله شد. گردانندگان مجموعه  واز دولتاندیشمند داریوش همایون، بنیانگذار روزنامه صبح آیندگان، "
در شهر کلن آلمان برگزار  بزرگداشتی سپتامبر مراسم11همین مناسبت شنبه شب  علی کشگر با تالشی فراوان به و سیاسی تالش، فرخنده مدرس

 "کردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالگی داريوش همايون 31بمناسبت 

 شیرين طبیب زاده        
 

سیاستمداران آینده نگر این  ترین فرزندان ِ ایران و  از  فرزانهترین  داریوش همایون یکی از شایسته تردید از دید ِمن ِ بدون ِ پیشینة سیاسی،  بی
همراه با  وسعت نظر و وسعت دید در حوزه  با تعادل در خوی و رفتار که شخصیتیخودبینی ، عقده و نظری سرزمین است، انسانی فاقد تنگ

 یافته است. و درخور احترام در میان ایرانیان  و شجاع جایگاهی شایسته بین ی پیشرو، واقعنگار مهرروزنابه عنوان  سیاست و اخالق  وصد البته
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دهم،  بلکه صادقانه واز سر باوری برخاسته از مشاهدات عینی خود، با دقیق شدن در  این صفتها را نه برسم معمول ِ ایرانی بودن باو نسبت می
گویم.  اینها دریافتهای ِ من هستند و اصراری ندارم که دیگران آنها را بپذیرند  می وی و رفتارش با دیگرانا و روابط عملکردها، گفتارها و گفتگوه

ا و به این سخنان استناد کنند. این گذشت زمان و جریان عمومی وقایع است که نشان خواهد داد ـ همچنان که تا کنون نشان داده است ـ که آی
یم یا نه! گردش روزگار او را به ما بهتر ا هه و یا اندیشمندی در حوزه  سیاستگری را، طبق معمول دست کم گرفتما این سیاستمدار ِ صاحب اندیش

گوشهای  های بسیار برای آینده، و برای نسلها ی بعدی ِ ایران،  سخنان ِ وی آویزه خواهد شناساند. اگرچه ممکن است برای ما بسیار دیر، اما در
 است. « او کار خود را کرده»جوان خواهد داشت. 

یز، یا وزارت در آن موقعیت نمیدانم اولین بار با نام ِ او چگونه آشنا شدم! آیندگان که در آن موقعیت، تحسین برانگیز بود، یا رستاخیز ِتعجب برانگ
خیلی مطمئن بودم که این آخرین اقدام رژیم برای ِ او غیر قابل  شدنش. شنا شدم و بعدها با زندانیبا نام ِ او بیشتر آ «نامة معروف»شگفت. با 

 بخشش خواهد بود. 
دة  ایران در خارج از ایران، چندی بعد، زمانی که شنیدم؛ او حزب مشروطه که معتقد به مرام ِ پادشاهی است و فرزند شاه را بعنوان ِ پادشاه ِ آین

از ایران  وزیر و وکیل رژیم که هرئی  در هنگامه ر نکردنی بود و خالف آن اطمینان.برایم باو جب شدم،کند را تاسیس کرده است، غرق تع تائید می
که سالها با آن همکاری کرده همان رژیمی  به انتقاد از زبان را بامید تبرئه کردن ِ خود،گردید و یا قلم و  بیخ و بن  ناپدید می شد، یا از خارج می

و رفتار وی برای من جای شگفت بسیار داشت.  چگونه ممکن است یک ایرانی چنین بی انصافی در مورد ِ خویشتن را گشود، این اقدام  می بود،
بلکه برعکس بازهم در پی احیای  مندی این گونه صبورانه تحمل کند. آن هم نه تنها بدون هر کالم برخاسته از رنجش و بدون کمترین گله

از رفتار  بود و هنوز هم خالف انتظار آور و د! این چنین گذشت و بزرگمنشی نزد بسیاری از ایرانیان شگفتپادشاهی اگرچه با مضمونی دیگر برآی
 !بخش بزرگتری از ما بسیار دور

عالقمند بودم که این یکی از شهرهای امریکا آشنا شدم. داریوش همایون حضورا یکی دوسال بعد از تاسیس حزب مشروطه در سالن سخنرانی ِ  با
رل مهمی بازی کرده است را بهتر بشناسم وضمنا بسیار مشتاق بودم بدانم؛  ـ  خواسته یا ناخواستهـ نی که در چند مرحله از تاریخ ِ اخیر ِ ایران ایرا

جیح نافع ِ شخصی خود تررا بر رنجشها و احیانا مـ  دید آنگونه که او می ـ این فرد کیست که از معدود سیاستمدارانی است که مصالح کشورش
مگر قرار نیست ما حق را به حق دار برسانیم و تا آخرین نفس فراموش نکنیم تا نیش ِ آن رنجش  نظر من این یک اتفاق غریبی بود. از داده است.

 دانیم بیشتر خواهد سوزاند، فروکنیم؟   که میی ا هرا به هرنقط
 باشد  داشتهتوانست نتایج خطیری در بر  داریوش همایون در آن زمان که سخن از خاندان پهلوی می سوژة سخنرانی او رضا شاه بود. در آن جلسه
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یدارها، آنگونه که دیدم درآن زمان در این د دانا بایستی بگوید، گفت.کرد وج ن ِ پهلوی نمی آورد، آنچه را که فکر میو کسی حتی نامی از پادشاها
 نمود و خارج از تحمل می انصافی منطقی و بی تهمتها و ناسزاها، گاه گیج کننده. آنهمه بی رسید. سمان میها گهگاه به آ موج مخالفت و شنیدم،

رنجید و  داد. نمی ایستاد و بدون آن که صدایش را بلند کند، پاسخ می . اما او با پایمردی میگنجید هضم صبورانه آنها در ظرفیت هرکسی نمی
شود. بایستی بر هزار و یک خصومت برخاسته از جهل و تعصب غلبه کرد تا یک گیاه در این شوره زار و  نمی دانست تخم خرد به آسانی بارور می

 این بیابان برهوت بروید و سبز و پر بارگردد.  
ر!! هرچه او گفت بی ثم  طرفداران جبهة ملی و دکتر مصدق.ی دیگر او را دیدم و دست دوستی ِ او را بسوی ا هبار ِ بعد بازهم در امریکا در جلس

 شعار دادند و فریاد کشیدند.  سرخورده جلسه را ترک کرد ولی بازهم کوشید، و باز و باز. دیگران حرفهای خود را تکرار کردند و
داد.   میهر ناسزائی را. با خونسردی پاسخ  روا داشتند و وخواستند و بر او ها نیز به او بسیار تاختند، هر تهمتی که دوست داشتند درجلسة چپ

بازهم  با این گروه  شد و ریخت، اما از کوره بدر نمی ش میا هو فریادهای ِ حاضران خون به چهر ،سخنان تصورات،ربطی  اگرچه گاه از پرتی و بی
وان گفت که نشاند، بنائی که امروز شاید بت کرد و بن بنای ِ دوستی را دانه دانه بر روی هم می خوب و بد را  تحمل می نشست و وآن شخص می

ا بسیار از هم دور ه هکه در این ده از ملتی هائی های آینده و پیوندهایِ گروهی پی آن ریخته و در صورت برپائی پایدار خواهد ماند برای دوستی
 هم قسم شد ه بودند.  نابودی یکدیگر رت ِ دشمنان آشتی ناپذیری به پایافتاده و در مواردی بصو
شد دوست  شد، گوئی چهرة آرام و متین ِ او را نمی تر می دوستانه تر وآرامتر و لعملهای تند شرکت کنندگان منطقیا عکس با گذشت زمان، هربار

شد پس زد، اگرچه که هنوز راه ِ درازی در پیش  اش را بیش از این نمی شد بسادگی گذشت، و دست دوستی نداشت و از افکار بلند و منطقی او نمی
 کرد.   ها ترک نمی باین سادگی دانست اما او میدان را بود و او این را خوب می

یها، برای ِ او ایران مهم بود و نه داریوش همایون، هدف ِ واالی او چنان برای او اهمیت داشت که  در همة این سالها و در مقابل همة کم لطف
نه پاسخ  ی کوچک، از هیچ گذشتی دریغ نکرد.به آن اهداف، هر چند با گامها بجان خرید و بی وقفه برای رسیدن سرزنشهای خار مغیالن را

وبید. ناسزاها را داد، نه بر ضد دشمنانش مقاله نویسی و شکوائیه نویسی کرد. نه از کسی عمیقا رنجید، و نه حتی یکبار بزرگترین دشمنانش را ک
در طی این مسیرِ   ایرانی به اخص، تکیه گاههای روحی او ا بطور اعم و به انسان ِن انسانهعشق او به ایران و اعتقاد و خوشبینی او به خوب بود

را به هدف نزدیکتر  صدا براهش ادامه داد، هیچ تهمت و ناسزائی او را از راهی که او آرام و بی و چنین بود که در همة این سالها، پر خطر بودند.
و حامیانش  جایش را باز کرده است« مکتب او»بسیاری از همان دشمنان ِ دیرین.  ن است،مشق بسیار کساکرد بازنداشت، راهی که امروز سر می

 را یافته و ماندنی است. 
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او  "صد سال کشاکش با تجدد"ای اورا به ویژه کتاب ِ ه هکنم که نوشت ند و بخصوص به جوانترها پیشنهاد میا ای ِ او را نخواندهه هبه آنان که نوشت
یندة ایران بسیار توانند برای ِ آ او می بی نظیرهای  ن امیدوارم این کتاب را روزی در ایران آینده در دانشگاهها تدریس کنند، گفتهرا حتما بخوانند. م

 با بهترین درودها به او و با دست مریزاد به دوستان ِ خستگی ناپذیر ِ تالش.  راه گشا باشند.
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 يابند... سالخوردگان در آيندگان زندگانی تازه میهنگام که 
 

 پور جمشید طاهری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سیاسی تالش به مناسبت فرارسیدن هشتادمین سالگرد آغاز زندگی آقای داریوش همایون و بپاس خدمات ایشان به فرهنگ ـ  مجموعه فرهنگی 

در این مراسم  "تالش"در شهر کلن آلمان برگزار کرد. من نیز به دعوت  1005سپتامبر 11و سیاست ایران، مراسم بزرگداشت او را در تاریخ 
ای در ذهنم نطفه بست و اندیشیدم که این مراسم بزرگداشت یک ـ  و در جریان گذر و گزار بزرگداشت، اندیشه ها با آغاز سخنرانی شرکت داشتم.
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دو تالشگر خستگی  قدردانی کنم. در تصورم "تالش"ز نویسم، نخست باید ا میی خود این سطرها را ـ  است. حاال که در تنهائی خانه "رویداد"
کنم که به من قوت  میحضور دارند و آن گرمی عواطف انسانی را احساس سیاسی ـ  لوی فرهنگی؛ با تألناپذیر؛ فرخنده مدرس و علی کشگر

ایست که مرا فراگرفته؛ کوشش من ـ  بخشد. الزم است تصریح کنم که قصدم گزارش مراسم بزرگداشت نیست بلکه وضوح بخشیدن به اندیشه می
 است.  "رویداد"در این گفتار، فهم 

 

 
 قایان!! آها خانم

 دوستان عزیز! رفقای گرامی!
 هموطنان ارجمند!

 
ای خواهد ـ    ای عبور کرده و به آیندهـ  اش این است که در امشب خالصه و تمام نیست! از گذشتهـ  است. دلیل "رویداد"این مراسم بزرگداشت یک 

ی گذریم. همه ما را شوق و امید این ـ  کشد، در اندیشه میایست که در امتداد راهی که میان گذشته و آینده، خط مرز روشن ـ  رسید و این لحظه
ابی گذر گرد آورده است، اما هیچ کدام ما را تضمینی برای عبور از مرز نیست که شب تاریک است و بیم موج در میان است و در هر یک از ما گرد

ایم و ما را در آنی که هستیم عبوری از سر اندیشیدن و آگاهی شاید! و من که نگاه ـ  ی کاری ساخته نیست؛ این را تجربه کردهحائل! از قهرمان
یابد. متن این  می! مقدمه آغاز است و هیچ رویدادی بی مقدمه، پدیداری و پیدائی ن"رویداد"بینم نویسندگان سطری هستیم از مقدمه  میکنم  می
کنم که ما سالخوردگان ایران، که زیر این سقف و  میی جوان کشور و آیندگان؛ در ایران، نوشته خواهد آمد! اما من آرزو ها ط نسلتوس "رویداد"

 ایم، در شمار نویسندگان آن بوده باشیم. ـ  دور این میزها گرد آمده
. گهواره و پرورشگاه "گذشته"است در آزاد کردن خود از  ی اراده و بیانگر استعدادیـ  است زیرا برساخته "رویداد"این مراسم بزگداشت یک 

گذاریم بپاس خدمات ایشان به  میی همایون را ارج ـ  ؛ یک فرهنگ مرگ اندیش و مرده پرست بوده است. اینکه ما در امروز؛ زنده"گذشته"
در آنست که ما نه تنها در گفتار بلکه در کردار موفق  ی بیرون جهیدن از آن گهواره است. ارج و اعتبار این نشانهـ  فرهنگ وسیاست ایران، نشانه

دانم که ارمغان رنجی است که هزاران نام آشنا و  میدارم! و  میرا مبارک  "فاصله"، در فاصله قرار بدهیم. من این "گذشته"ایم خود را از ـ  شده
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ایم در حد بضاعت خود که البته به آن مفتخریم. این ـ  واقع را دادهاند و ما شماری اندک از آن هزاران، به آن این صورت ـ  گمنام آن را اندیشیده
 فاصله؛ تبعات نیک بسیار دارد: 

 
امام زاده "ی ویرانگر و تباهی آور آن؛ ها جوید! از بدآموزی میاند؛ در نیستی، هستی ـ  فرهنگ مرگ باور، نیست اندیش است و چنانچه تعلیل کرده

کند و جاری زندگی و حقیقت آن را در حبس آن و در انحصار خود  میرا مقدس  "گذشته"است؛ یعنی ، یکتا نگری و یکه خواهی "پروری
و تصور انحصار حقیقت؛ انکار چند گونگی و نفی رنگارنگ بودن زندگی، انکار تفاوت آدمیان در طرز تفکر و  "دینحوئی"شناسد! از درون همین  می

پرورد. ما از این فرهنگ، خود را در فاصله قرار  میگیرد و استبداد و انحطاط  می؛ نشأت "لقرنگ تع"طرز زندگی و در یک کالم انکار کثرت 
ی متفاوت ها ایم که زندگیـ  ایم؛ چرا که زیر این سقف و دور این میزها؛ مهربان، پذیرا و پذیرنده، در حالی کنار همدیگر به گفتگو نشستهـ  داده

، در برسمیت "رویداد"ی زیبائی، اعتبار و آفرینندگی این ـ  رکدام رنگ تعلق خاص خود را داریم! همهمان متفاوت است و هـ  داریم، طرز فکرها
ئی است که داریم. زندگی و زایائی ایران در شادخواهی، آزادی و پیشرفت و عدالت با همین نگاه ساخته ها "تفاوت"شناختن و معتبر دانستن همین 

ایم ـ  اینجا گرد آمده "نگاه"کند. ما برای هرچه ارجمند تر داشتن این  میبخشد و متحد  میآید. همین نگاه است که ما را در کثرت خود؛ وفاق  می
بایسته است، به پیش برداشته آید. ما  "همبستگی ایران"و  "همرأئی ملی"ئی است که در راه ها و اصالت هریک از ما در استوارتر ساختن گام

، که درک و فهم متقابل "گذشته"آزادیخواهان ایران اگر متفرق، بی رمق و بی جانیم، یک علت محوری، امتناع ماست از بیرون جهیدن از حبس 
ت که  از یکدیگر را ناممکن کرده است. ما از  دیدار و گفتگو با یکدیگر ترسان و گریزانیم و این در حالیست که تنها از طریق دیدار و گفتگواس
هن و یکدیگر را فهم توانیم کرد و به نیروی این مفاهمه، یکدیگر را در مشترکاتی که داریم باز خواهیم شناخت و برای این بیماری تفرقه که می

 اند، راه درمان خواهیم گشود.ـ مردم ما از آن در زخم و چرک و درد
فهمیدیم که این نخستین تعرض به  می؛ ما برپا دارندگان انقالب هم "خوانم! میمن آیندگان ن"ای شما بگویم: وقتی خمینی گفت؛ یک خاطره بر

ای چریکی بیرون زده ه هاست. آن زمان به تازگی از خان "شاه"مطبوعات مستقل و نخستین آغاز برای سرکوب آزادی مطبوعات در ایران بعد از 
. صبح که از جلوی "خریم! میرویم، آیندگان  میفردا صبح "! گفتم: بودیم و حاال خانه پر از گل و ریاحین، روزنامه و کتاب و صدای موسیقی بود

دیدیم دسته دسته؛ زن و مرد  میرفتیم،  میپانزده نفری از رفقا همگام بودیم و هر چه جلوتر ـ  رفتیم، ده می "فخررازی"دانشگاه به طرف خیابان 
که در یادم مانده با حاشیه سیاه، روی بساط روزنامه فروشی نزدیک دفتر ؛ سفید و تا آنجا "آیندگان"رفتیم!  میروند که ما  میبه همان سمتی 

خرند! امشب آقای مسعود بهنود گفت؛ در آن شماره، آیندگان به باالترین  میدوتا، سه تا  ها دیدم که بعضی میآیندگان، تلنبار بود، خریدیم و من 



 

12 

 

تحریم و توقیف آیندگان نبوده!... البته  "امام"ای داد که منظور ـ  خمینی بیانیهتیراژ خود رسید و یک ملیون نسخه به فروش رفت! روز بعد دفتر 
را  "امام"شکل گرفته بود، بله! آن نافرمانی مدنی؛  "آیندگان"که در دفاع از استقالل و آزادی  "همبستگی"و  "همرأئی"گفت و  میخمینی دروغ 

 مجبور کرده بود عقب بنشیند. 
ی ایران، در راستای زندگی بخشیدن نگار رروزنامهگذاشتن مکتب تازه در تاریخ  ، در بنیاد"آیندگان"که مقام و منزلت  من تا امشب نفهمیده بودم

ای بعد از انقالب، در ه هدر ده آقای همایون به این محدود بود کهبوده است. تا امشب احترام من به  "انقالب مشروطیت"به آرمان و اهداف 
روطیت و باز شناسی غنای مبانی و آرمان و اهداف آن، وی را شخصیتی پیشگام بازیافته بودم. اکنون به شناخت خود تجدید اعتبار انقالب مش
ام و این را مرهون بهنود هستم و احترامم به بهنود نیز افزوده شده. اما مفاهمه من با بهنود جهات دیگری نیز دارد: او ـ  وسعت بیشتری بخشیده
ای ـ  دفاعیه "اصالح طلبی"اریوش همایون را در مقام وزیر اصالح طلب دولت شاهنشاهی مورد تأئید قرار داد و اندرباب تنها سخنرانی بود که د

 مطلق ایراد کرد.
را به پیروزی خمینی ترجیح  "شاه"اگر من در دیروز خود آدم امروز بودم... ماندن در زندان "ام: ـ  امیدوارم خوانده باشد، چون بارها نوشته 

( برای کسی که از این مرز ممنوع عبور کرده، معذوری وجود ندارد تا خود را با 7353آبان  14 ـ  ایران امروز ـ  ایم؟ـ  . ) کدام سمت ایستاده"دادم می
و ملت مسعود بهنود در دفاع از وزیر اصالح طلب شاه، همرأی نشناسد، بدون آن که بر مسئولیت چنین وزیری در انحطاطی که بر دولت و کشور 

آه... دریغا!! اگر در "کردم، چند بار پیش آمد که با خود گفتم:  می؛ به خود که نگاه "مراسم بزرگداشت"رفت، با چشم خطاپوش بنگرد. من در آینه 
ای مردم ما ساخته که از دست ما بر ها کردیم و چه شادکامی میا که برای ایران نه هی امروز بودیم و همرأئی امروز را داشتیم؛ چها دیروز خود آدم

 دریدیم!!  مینبود!؟ ما ایرانیان که یکدیگر را 
توان با دفاع از وزیر اصالح طلب در حکومت عرفی غربگرای پهلوی، حجتی در درستی  میخواهم بگویم ن میاز سر همین عبرت است که  "دقیقا

ای، به دولت سکوالر دموکرات رسید و در ایران ـ  امنهتوان از درون حکومت دینی غرب ستیز خ میاین توهم به دست داد که با اصالحات 
؛ پذیرش تغییر برای بقاء و دوام یک "اصالح"اش را خود آقای همایون نوشته: زیرا ـ  دموکراسی و حقوق بشر را مستقر و متحقق کرد! یک دلیل

 (79.03.01ـ  اخبار روز ـ  اصالح طلبی و اصالح طلبان ـ  است.) داریوش همایون "ماهیت"
و مقاالت  ها تر عرض کردم. هرکس کتابشناسم که باال می "فاصله"من خیلی به آموختن از یکدیگر معتقدم و این را هم از تبعات نیک همان 

ام ـ  سم او نزدیکداند که آموختنی؛ فراوان دارد. من هراندازه که از سیاست در نزد آقای بهنود دورم به ژورنالی میآقای مسعود بهنود را خوانده باشد 
ما محتاج فضای نقد و "گذارم. نه این که امشب  و اینجا گفته باشم، یک سال و نیم پیش، در یکی از مقاالت خویش ) میو به آن ارج فراوان 
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را در یک عبارت  ای آشکار، حسن و عیب اوـ  ( خطاب به مسعود بهنود، پوشیده نام اما با اشاره 73.03.1001،  ایران امروز "بررسی هستیم...!
 ام:ـ  آورده

            
اش حفظ و تثبیت موقعیت خود در ژورنالیسم مجاز در جمهوری اسالمی است. من ـ  شناسم که همه اهتمام مییک ژورنالیست خوش استیل را "

؛ چه ضایعه بزرگی برای "آفتاب"و  "قشر"و  "اعتماد"و  "انتخاب"کنم فقدان قلم او در  میفرستم. وقتی فکر  میی او درود ها به تالش "حقیقتا
در برون مرز  "اپوزسیون"کوشد؛  میاش، ـ  ی سیاسیها لرزد! اما همین دوست من در اندیشه ورزی میام ـ  ژورنالیسم و مردم ایران خواهد بود؛ پشت

 ) همانجا("را به سطح ژورنالیسم مجاز در جمهوری اسالمی تقلیل دهد!...
 

کنند این فقط  میتوصیف  "تحولخواه"ی ایران به شمول آزادیخواهان دیندار، در درون و بیرون ایران خود را ها دموکراتـ  اگر شاهدیم که سکوالر
 یک بازی زبانی نیست:

 
در بستر  ـ  و در اینجا اندیشه اصالح طلبی منظورم است ـ  ی راا همفهومی بایسته در فرهنگ سیاسی معاصر است... حقیقت هراندیش "اصالح طلبی"

اش جدا بیفتد، گوهر حقیقت خود را از دست ـ  توان دریافت. یک اندیشه؛ هرآینه از بستر فرهنگی / فلسفی می فلسفی که بدان تعلق دارد ـ  فرهنگی
رد که حقیقت گردد. یک اندیشه هراندازه درست؛ وقتی از حدود واقعی بیرون برده شود و در مختصاتی قرار گی میشود و سترون  میدهد، مسخ  می

 )همانجا(     "شود که ... موجب بی اعتباری است. میتابد؛ به سخن غیر عقالنی ... تبدیل  میآن را بر ن
 

نی بنگرم. باید بیشتر یاد بگیرم که به واقعیت که همواره بغرنج و چند وجهی است از زوایای گوناگون و تا حد امکان با دانش و عقالنیت و نیز انسا
 "اپوزسیون"ای ه همیان همه نحل ـ  دیالوگـ  ایرانیان تعلق دارد و معیار پایبندی به آن نیز کوششی است که در گشودن باب گفتگو ایران به همه

ای از حقیقت وجود ـ  رسانیم. حقیقت در انحصار هیچ کس نیست و معنای این سخن این است که در اندیشه هرکسی؛ هسته میایران به ظهور 
خواهی  و تحول "اصالح طلبی"کنم، بغرنج سیاست در ایران امروز، شناخت و برقراری چنان نسبتی میان  میدارد. از منظر این نگاه است که فکر 

و در ایران ممکن  تر کردهدمکراسی، هموار و هموار ـ  است که تعامل این دو گرایش را در مسیر تقویت جامعه مدنی و بالندگی سمتگیری سکوالر
 ام، تالشی است که در مسیر پاسخ گفتن به این ـ  خوانده "رویداد"ی بزرگ مراسم امشب که من آنرا ها و متحقق سازد. به گمان من یکی از ارزش
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 ضرورت، از خود به ظهور رسانده است.
حقوق بشر و پیشرفت و عدالت اجتماعی،  ـ  دموکراسی ـ  صلح ـ  از موانع جدی که مرداب حائل است در رسیدن به آینده ایران در سکوالریسم

کند. بایسته ماست  میی شخصی، مسئولیت میهنی و شهامت مدنی را در ما بی رمق و چه بسا زایل ها شخصی کردن سیاست است! حب و بغض
نیاز  توان بی مییار بگذاریم. هیچ کدام ما را نهر گفتار و کرداری را که معطوف به بیرون خزیدن از این مرداب است، گرامی بداریم و ارج و قرب بس

و راغب دیدن  ها بینم که شایق شستن چشم میایم! و من با شادمانی بسیار ـ  از چنین گفتار و کرداری یافت؛ ریز و درشت به عفن مرداب آلوده
 یکدیگر به طرز دیگریم.

شناسد، و نه دین و دیانت مردم ایران،  می "اسالم سیاسی"ایران را  جناب دکتر نوری زاده؛ با ارجمند داشتن اندیشه ورز سیاسی که مشکل
در دفاع و پاسداری از  "اپوزسیون"بصیرت سیاسی آمیخته به عطوفت خود را، به این مجلس هدیه کرد. بیش از پیش بایسته است به وظیفه 

در راه رفع حکومت  ها ید بورزیم. استواری ما سکوالر دموکراتکه در کانون آن آزادی معتقدات و باورهای دینی قرار دارد، تأک "آزادی وجدان"
ترین تضمین در احترام به دین و دیانت مردم ماست. هر اندازه که اسالم در ایران عبای حکومت بر سرکشیده و به قدرت منددینی در کشور، نیرو

ه همان اندازه آنچه را که بی اعتبار کرد و از حرمت و قداست و ثروت تکیه زده و منبر و مسجد را پایگان غارت و سرکوب مردم آراسته است، ب
و تأئید انداخت، دین و دیانت مردم ایران بوده است. از اینجاست که جدائی دین از سیاست و مطالبه استقالل دین و دولت از یکدیگر، از پشتیبانی 

 مسلمانان مومن و همه کسانی که دغدغه دین را دارند؛ برخوردار است.
کنم و پاس  میی من نیز هست و او را در نگاه و نظری که به سالخوردگان فرهنگ و سیاست ایران دارد، تأئید ـ  رانی دکتر پاینده، عریضهسخن
و توان آزاد کردن خود از گذشته است. سالخوردگان باید از سکوی آینده، بازتاب  "گذشته"دارم. اصالت ما سالخوردگان در بازاندیشی  می

ی جوان کشور باشند و از نگاه و نظر نیروهای اجتماعی مدرن جامعه ها ی زنان و مردان نسلـ  ی سرکوب شده و تحقق نایافتهها خواست یـ  دهنده
و  وقتی ایجابگر است که به آینده بهتر راه بسپارد و این بدون باز بینی و بازاندیشی؛ بد ها به  امروز و آینده ایران نگاه کنند. نگاه به تعارض نسل

شان  بنگرند، به ـ  نیک سالخوردگان نا ممکن است. اما برای آن که چنین آگاهی ممکن شود باید به جوانان بیاموزیم که شجاع و بی پروا در پدران
دانائی و  ای پایان آمده، دل نسپرند و زندگی و زایائی را در افق آن فرهنگ و سیاست بجویند و برپا دارند، که دانش وه هی مرده و زمانها نسل

کند. اگر چنین بود، سالخوردگان را در آیندگان، زندگانی تازه خواهد بود و من چه اندازه شادمان هستم که  میشان طلب ـ  خود "روح زمان"
جوانی و  ی جوان و دانش و دانائی خود بازاندیشیده و بازخوانده و به آن طراوتـ  دکترمهرداد پاینده، خطوطی از سالخوردگی ما را در اندیشه

 است.   "رویداد"زندگانی تازه بخشیده است. در چشم من  فراست مهرداد، چراغ مقدمه 
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ی دکتر آموزگار، که روایت آشکار پنهان زندگی است، وسعت گرفتن ها و شادگوئی ها سپیده در حال دمیدن است و من در طنین شاد خواهی
 ها و دیگر شدن ها دمد. این شدن میتن آغازیده است. هر شبی را پایانی است و... سپیده کنم!  شب، پایان گرف میروشنائی در تاریکی را، تماشا 

را! برداشت من اینست که برپا  "باقی"را دوست داشت و نه  "رونده"یابد. باید   میقانون هستی است. هستی در تغییر است که روشنی و تازگی 
 است.   "رویداد"و این بیان دیگری در فهم  "عاشقیم که رونده است"مله بر آن دارندگان و شرکت کنندگان در این مراسم بزرگداشت، ج

 
 طـ  ج                                                                                             

                                                                                         37.04.05 
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 حبیب تبريزيان
 

 بمناسبت هشتا سالگی وی! دکتر داريوش همايون از نگاه من!
 

ازسالروز هشتاد  توانم شناسد ،نمی شود. به عنوان کسی که او را کم و یابیش می دکتر داریوش همایون هشتاد ساله)شد( میبیست هفتم سپتامبر، 
 گر خستگی ناپذیر سیاسی بی تبریک و اظهار نظر بگذرم. و این یادداشت کوتاه در باره وی و بمناسبت هشتاد سالگی اوست. سالگی این پیکار

توان مطرح کرد و به چند و چون شخصیت فردی،  ، از زوایای مختلف میبه عنوان یک فرد و یا رجل سیاسی را،دکتر داریوش همایون 
دانم شناخت خودم را از  خصوصیات اخالقی و شخصیت سیاسی وی پرداخت. در اینجا، طبعاً خصوصیات فردی وی مورد نظر نیست ولی الزم می

 دهد بیان کنم.  تلقی شخصی نباشد( که بین ما، در مدتی کوتاه برقرار گردید و اجازه میوی ، تا آن حد از آشنائی و دوستی)اگر فقط 
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( نریمان صابر عضو شورای مرکزی ه یکی از دوستان مشترکمان بنام )شادروانبرای اولین بار حدود هشت یا نه سال قبل بود که من او را در خان
ی ها شریفترین انسانهائی بود که در تمام زندگیم دیده بودم. انسانی که همه دیوار حزب مشروطه ایران مالقات کردم. نریمان خود یکی از

ائی از سادگی و صمیمیت.  ـ سیاسی و غیر سیاسی بود. نمونه مناسبات سیاسی را شکسته بود و در شهر مورد اقامت خود مورد مهر چپ و راست
 پاکی در گفتار، در کردار و در اخالق فردی و باور سیاسی. 

تصور من که طی چند دهه تصویری چرکین از نیروهای راست و دولتمردان عصر پهلوی، در ذهن خود، ترسیم کرده بودم با دیدن این دو مرد در 
هم ریخت. دنیای ایدئولوژیک به من تلقین کرده بود که، نه تنها حقانیت سیاسی و تاریخی بلکه حقانیت اخالقی و رفتاری هم در انحصار ما 

، تاریخی ادبی و هنری و.. اندیشمند که از مایه دانش سیاسی ی برگزیده تاریخ است. در اولین مالقات، همایون را شخصی، نه تنهاانسانها
انداز برخوردار بود، بلکه انسانی بی تکلف، صمیمی، خونگرم، کم ادعا، با روحیات خوب و از همه مهمتر اخالق انسانی یافتم. انسانی که از دست 

نباخته است بلکه انرژیک ی هولناک گذشته ولی نه تنها در برابر شکستها و نامرادیها.... به زانو نیفتاده و روحیه ها تبعید و زمین خوردگی انقالب و
او که تا شناسد. برداشت من از  کند و گوئی در این مبارزه خستگی نمی کوشد و مبارزه می ائی خستگی ناپذیر، برای آنچه بدان باور دارد می با روحیه

د، امروز هم همچنان پا برجاست این است که بعید است کسی با همایون بنشنیند و صحبت کند و در پایان از دیدارش، حداقل، با او ناخرسند باش
 گویم مجذوب شخصیت او نشده باشد.  نمی

ا را ه هدانستم و این دانست ای خود میه هبه آنچه، دانستبهر روی از کم بضاعتی من بود یا پر مایگی داریوش همایون، آشنائی با او، مرا وادار کرد 
داری آن نبود که من در مکتب چپ آموخته بودم! مالقات با  پنداشتم از نو بیندیشم. بیندیشم که لیبرالیسم و راست و حتی سرمایه تمام و کمال می

ی آن ـ ولتر ، ها ی روسی بلکه باید از کالسیکها شبه اکادمیای رونویس شده از ه هداریوش همایون به من آموخت که لیبرالیسم را نه از جزو
لیستی یا جان استوارت میل، جرمی بنتام و... بیاموزم. از داریوش همایون آموختم که ناسیونالیسم، نگتیو یا عکس برگردان انتر ناسیونالیسم سوسیا

که، طی چند دهه در ذهن من و امثال من، ناشیانه و یا غرض ورزانه  پرولتاریائی نیست. ناسیونالیسم بسی فراتر از آن تصویر مغشوش زشتی است
 تصویر گردیده است. 

داریوش همایون مرا تشویق کرد که به نوشتن بپردازم، که این کار را آغاز کردم و از او کمک گرفتم و نوشتن همین سطور را هم مدیون او 
ان شایسته و سزاوار احترام بود بلکه معلمی بود که سخاوتمندانه دانش وسیع هستم. لذا او به لحاظ شخصی، برای من، نه تنها، یک انس

 کرد.  ژورنالیستیک و سیاسی خود را با دیگران تقسیم می
 ئی بوده است که ها ی دیگر، میهن ما شاهد ظهور شخصیتها ن جایگاه داریوش همایون در تاریخ میهن ما، باید گفت، همانند همه کشوریبرای تعی
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ائی در تاریخ سرزمین  شود که نقش ویژه ائی بکار برده میه هشود. این عنوان معموالً برای آن چهر آنها بعنوان شخصیت تاریخی نام برده میاز 
اند و برخی پس از خود. در بسیاری موارد هم، شتابزدگی در قضاوت  اند. برخی از این شخصیتها در دوران خود این عنوان را یافته خود داشته

 ای خوب تاریخ ما دیو ساخته است و یا از دیوان و اهریمنان تاریخ مان فرشته! ه هریخی و یا تاریخ نگاری هدفمندانه سیاسی، یا از چهرتا
ی تاریخی میهن ماست که نام، آثار و تولیدات فکری او به عنوان یک سیاستمدار ها توان گفت که همایون یکی از شخصیت امروز به جرعت می

و حتی تنها نماد راست مدرن ایران برای همیشه در تاریخ میهن ما ثبت خواهد شد. حال اگر این راست مدرن نفرین کرده تاریخ هم  مدرن راست
 کند.  باشد باز تفاوتی در این گزاره ایجاد نمی

ن سومی و چپ، طی انقالب های پایان حکومت شاه جان گرفت و بدست ائتالف نیروهای اسالمی، ملیون ج بورژوازی مدرنی که در دو دهه
اروئی چنان بورژوازی ، از صحنه میهن ما محو شد آثار و میراث تاریخی خود را در میهن ما به جای گذارد. بنظر من جان یابی و فراسالمی، تقریباً

ارزش آفرینی نوع بورژوازی بلکه به  ای رانت خوار آن، که کرکس وار نه بهه ه، از درون سرمایه داری برخاسته از بازار و اقشار و الیمدرنی از نو
ای سیاسی راست مدرن ایران که همایون ه هسرمایه ربائی و تاالنگری مشغولند، در چند دهه آینده قابل تصور نیست. ولی بهر صورت اندیش

فکر سیاسی در میهنمان بجا بهترین نماد آنست جای خود را در درون جامعه سیاسی و روشنفکری ایران گشوده و مهر و نشان خود را، بر سیر ت
 گذاشته است. 

شوربختی راست مدرن در عرصه سیاسی کشور ما در این است که بدیل چپ آن، نه شکل گرفته است تا زبان آنرا بفهمد و نه دور نمائی برای 
ما چپ مدرن بروید جز یک  گیری یک چپ و نیروی میانه مدرن در افق سیاسی میهنمان به چشم میخورد. این تصورکه از درون چپ سنتی شکل

 توهم سیاسی بیش نیست. 
به کنگره سازمان اکثریت در کنگره این سازمان خوانده نمیشود، خود بازتابی ازاین ناهمخوانی پارادایمیکالِ سیاسی و اینکه پیام داریوش همایون 

 تاریخی میهن ماست. 
 ند ولی: ممکن است برخی مرا به خاطر این نوشته به قصیده سرایی متهم کن

 اگر که مفتی شهر، مرا به کفر فتواداد! 
 ای ز ایمان و اعتقاد منست.  این نشانه خود

ت خود را در باره شخصی که کند قضاو ائی نیست. وجدان سیاسی به من حکم می دانند مرابا قصیده سرائی میانه شناسند می آنها که مرا می
 هم با آیندگان در میان بگذارم.  ام، هم با معاصران و شناخته
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دانم و در  ، عاطفی، سیاسی، اخالقی وی را دوست و استاد خود میرتباطی ندارم ولی به لحاظ احساسیدو سال است که با آقای داریوش همایون ا
 صد سالگی او شرکت کنم.  وارم بتوانم در جشنگویم و اگر باشم امید پایان این نوشتار، بمناسبت هشتادمین سال تولدش به او تبریک می

 حبیب تبریزیان 
 پنجم اکتبر دو هزار هشت 

***** 
تر بود و توضیح اینکه، این نوشتار قبل از بیست و هفتم سپتامبر نگاشته شده بود ولی به دو علت، درچ آن به تأخیر افتاد. دلیل اول خرابی کامپیو

روی این اصل زمان بندی گرامری با زمان واقعی قدری ناخوانائی دارد که ترجیح دلیل دوم که مزید برعلت شد، مسافرتی برنامه ریزی نشده! 
 دادم آنرا تغیر ندهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    از آقای مهدی فرمانی ـ نروژ    
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 هادی خرسندی

 داريوش همايون                      
 

قبل مراسمی برای بزرگداشت داریوش همایون در آلمان برگزار شده به مناسبت ای معاون سردبیر همین کیهان خبر داد که شب  یکشنبه
 توانست البته خبر را با یک هفته تأخیر هم بدهد!( هشتادمین زادروزش! )می

لوزان، اما اسم  ی گویند دریاچه میها  ی ژنو، لوزانی گویند دریاچه ها می ی لمان در سوئیس مثل خلیج فارس خودمان مدعی زیاد دارد. ژنوی چهدریا
 گویند. ها می ی لمان است که مونتروئی اصلی و خلیج فارسی آن همان دریاچه
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 است. )اورینتال پاالس!(« پاله اورینتال»مونترو شهر شیک و کوچکی است در نزدیکی ژنو که یکی از جاهای جالب آن 
ی تازه از  ت و چند وجهی کرده که سفر یک سیخ کوبیدهرستورانی درندش یک جوان زحمتکش ایرانی تبدیل به را همت« قصر شرقی»این 
ها  ها و توریست کند. سوئیسی کرده را روشن می  ی لمان، چشم ایرانی دل به سیخِ وطن خوش انگیز دریاچه چلوئی بازار تهران به ساحل دل نایب

کنند و با غذای دریائی و  میتعلق داشته، هنوز کیف  نجا به یک شاهزاده مراکشیایها از این که  خورند! عرب هم که کباب ما را با سیخش می
 کشند! میمنوی اروپائی قلیان 

از مهربانی بر سر و تختی از مردمداری زیر پا دارد. او طبقات باالئی قصر را به موزه آثار ایرانی و  یاش، تاج شهریار غریبی، در قصر شرقی
 ترین جاهای شهر مونترو کرده است! ترین و خوردنی پاالس را یکی از دیدنی نمایشگاه موسمی نقاشان هموطن اختصاص داده و اورینتال

به اندک زمانی در آنجا برگذار شد. )محمود « زنده»ی ها رودی را به او معرفی کردم، نمایشگاه نقاشی وقتی من دوست نقاشم محمودزنده
 شتباه گرفته نشود.(به ا« رودی حسین زنده»کند تا با برادرش  امضا می« زنده»تابلوهایش را 

 آخرین باری که داریوش همایون را دیدم، در آنجا بود. چند ماه پیش بود. نمایشگاه بسیار موفقی بود. من برای شب افتتاحش خودم را رساندم.
نزل برسد. من ایشان رودی جلب شده بود، مجبور بود زودتر برود تا با آخرین اتوبوس شب به م پیکر زنده آقای همایون که نظرش به تابلوی هفت
بندی  های بسیاری که ماها از هم دور بودیم، به تقسیم د سالیااش کردم و افسوس خوردم از  رفت بدرقه را تا دری که از پشت بار به بیرون می

 راست و چپ!
اطالعات شروع کردیم. بعدها او در ای( روزنامه  گیری مطبعه ی تصحیح )غلط من و داریوش همایون با چند سال اختالف، هردو کارمان را از شعبه

 نویسی اطالعات. سردبیری آیندگان درخشید، من در ستون
ی  ای بین ما و ماها به اندازه اند، و با فاصله نگارانی که امروز استاد شده هایش در نثر روزنامه و پرورش روزنامه ژورنالیستی درجه یک، با نوآوری

 دار. المثل نه من کمونیست بودم نه او سرمایه که فیداری! در حالی فاصله کمونیزم و سرمایه
تو را »گویم  میکنم، با خود  مقایسه می« ها چپ»نگرم و ایستادگی همایون بر مواضعش را با پشتک و وارو زدن خیلی از  میامروز که به گذشته 

نویس  ش بود. بعد از سی سال ـ در این تبعید ـ من ستونای بودم که داریوش همایون وزیر وقتی انقالب شد من کارمند همان وزارتخانه« سنه نه!
تأثیر نبود. در  ی گذشته ماها، در از دست دادن مملکت بی خواه. تفرقه ای هستم که همایون تفسیرگرش است. هردومان هم مشروطه همان نشریه

دهند به وزارت اطالعات رژیم و با  شان را هم می کتابشروع کردند به الس زدن با رژیم مذهبی. حاال که دیگر « ها چپ»ساله خیلی از   این سی
 د!! چه ـده اند که به مخالفانش هم فرصت حرف زدن می ی منحوس رژیمی شده سر، سرخاب سفیدآب چهره  گیرند. پیرانه ی چاپ می افتخار اجازه



 

118 

 

 «زد! آوردیمش اینجا چون حرف میگفتند »باک اگر همسر منصور اسانلو در شکوه از تبعید شوهرش به زندان گوهردشت بگوید: 

شود سوسیالیسمش برکت دارد  خواهان هم از اینطرف  السی بزند، معلوم می ی رژیم، اگر ـ با حفظ سمت! ـ با مشروطه شاعر چپ تبعیدی مشاطه
 کند! اما داریوش همایون شرافتمندانه همانجا ایستاده است که چهل پنجاه سال پیش ایستاده بود. و ری )ریع( می

داری قرار  جنگند، اما معتقدان به سوسیالیسم و به سرمایه میمانند و همیشه با همدیگر می داری، همیشه به حکم دمکراسی، سوسیالیسم و سرمایه
نیست تک تک با هم بجنگند و فرد فرد به همدیگر حسادت کنند. وقتی پرویز ناتل خانلری وزیر فرهنگ شد، اجله روشنفکران فحشش دادند. 

 س شاه را تشویق نکرد!هیچک
 روند. نگاری که تیر تهمت و مالمت بسیار خورد، آنهم از کسانی که امروز به دریوزگی آخوند می این هم شاخه گلی از من برای بزرگداشت روزنامه
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 ماندانا زنديان 
 

 گفتگو با بهمن امیرحسینی( داریوش همایون )درـ  من و روزگارم
 خورشیدی 7351 نشر تالش، آلمان

 یافت. اگر انسان چنان رفتارکند که حقیقت دشمن او نباشد سرانجام وضع بهتری خواهد
 داریوش همایون

 دو مکث
 

 یک:
 زند در دل لعل    )جای آن است که خون موج

 شکند بازارش( حافظزین تغابن که خزف می
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نشو به نور کن و قانع  کن و باز شمع روشن زدن اتفاق نجومی. شمع روشنکردن، کاری است و آفتاب شمع را روشن»گوید:  میابراهیم گلستان 
آمد. اینها کلیشه است. سی بار صبح در هر ماه سی بار آفتاب زدن  خواهد آید و آفتاب درکن از این نشستن و گفتن که صبح میحقیر حباب. بس

 «بس نیست؟ 
تنهایی را در لیوان صبوری نوشیدن  آید. حدیثحکایت قانع نشدن به نور حقیر حباب است و نیز به نشستن و گفتن که صبح می« من و روزگارم»

کوشد این امکان شگرف را که وطن نام دارد، بر چشم بگذارد و حکایت انسانی که میآوردن.  داشتن چراغ را در باران تاب و زحمت روشن نگاه
سیاسی است که با شگفتی رنگ یک زندگینامة سراسر « من و روزگارم»دهد. نشان ـ   گذشتگان و آیندگان ـ   ان دود و باد و آتش به دیگرانمی

بود و وقتی از مرگ مسلم به درآمدم زندگی نوینی را روزی که من از زندان گریختم روز مرگ مسلم من می»کاشی ایرانی دارد و عطر شعر: 
 ام از بسیاری چیزها دفاع کردهمن تقریباً در همه زندگی سیاسی ازسرگرفتم. و زندگی را از سرگرفتن به معنی بازاندیشی موقعیت و نقشم بود...

اگر  توقع را برداشتم. دنبال محبوبیت نرفتم. از بدگویی و دشمنی نه تنها نترسیدم؛ پسندیدم. دیگر حاضر به سازشکاری نبودم...بودم که نمی
کنم و با  کردم. من همیشه در زندگی دنبال آزادی بودم، دنبال پرواز بودم... توانستم خودم را آزاد خودم را آزاد ارزش بود اصالً اهمیت ندادم... بی

این که من تنها بینی و فرهنگ سیاسی ایران است. نه آن توانایی که در پرهای من بود به پرواز درآیم. به نظرم رسید که نقش من تغییر جهان
های رسد که سالبه نظرم می ها و شرایطش را دارم...این کار را بکنم، ولی یکی از کسانی هستم که باید این کار را بکنند. و فکرکردم توانایی

 «تر است.لی از آنچه به دلم نزدیکاست، نه از لحاظ امکانات زندگی و تبعید برایم دوران بهتری بوده
خواست از نو به تصویرش  میکرد و آنسان که  اش را پاکاش را ربود و گذشتهنامه، برای نسلی که انقالب اسالمی زندگیزندگی نوشتن خود

هزار بار از واژة جراحت به جستجوی حقیقت پناه برد، های بعد و از جمله نسل من که انسانی است در قبال نسل ـ  کشید، یک مسئولیت اخالقی
تسلی گم شد و باز گشت تا دریابد در کدام سمت های بیکرد و در پیچ و خم دقیقهدم در آفتاب پهنبارید، رؤیاهایش را در سپیدهدر مِه غرق شد، 

 تواند دست ما را بگیرد.می« من و روزگارم»زمان بایستد. 
از نویسندة بنام روس  والدیمیر نابوکاف  «لولیتا»کند، یادآور رمان معروف حکایت آنچه حکومت اسالمی با زندگی و زندگینامة نسل نویسنده می

 ای را مورد تعدی و تجاوز قرار، به هر طریق ممکن  روح و جسم دخترک دوازده سالهت، مردی میانسال، شاعر و نویسندهاست که در آن هامبر
دهد.  خواهد شکلبیافریند و هویتش را آنسان که می گیرد تا دوباره بازشاش را از او میدهد، گذشتهمی کند، نامش را تغییردهد، انکارش میمی

شود و ما می شناسیم ، از طریق هامبرت به ما معرفیکند، یعنی لولیتایی که ما میمی نابوکاف در کمال زیرکی قصه را از زبان هامبرت تعریف
 را به سود خود و  کوشد تا افکار مااش میرت نافذ کالم شاعرانهگیری از قددانیم. هامبرت با بهرههیچ از گذشتة حقیقی او، حتی نام حقیقی او نمی
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 بخشد و یک بار دیگر زندگی لولیتا ) یا داستان زندگی او( را برباید.  بر ضد لولیتا شکل
کافی است.  ، برای همیشة سرزمینماناست های بعد از آن گذشتهواقعیت آنچه بر نسل درگیر با روزهای وقوع انقالب اسالمی و تمام سال

 تر دیده شود، اگر که حرمتی برای سرزمینمان قائلیم.روایتش را باید خودمان به محضر دادگاه آیندگان ببریم تا قدری حقیقی
های پیش از انقالب اسالمی، و وزیر نگار و سیاستگر اثرگذار سالزندگینامة دکتر داریوش همایون، روزنامه ، خود«من و رزوگارم»از این منظر 

دیدن است.  زندگینامه مانند خواب خود»طالعات و جهانگردی دولت جمشید آموزگار، تاریخی است انسانی که حرمت دارد و حقیقی است: ا
 ترین خودشود. صمیمانهنمی بیننده وارد گاه آن ضربة نهایی و کشنده به خوابرسند. هیچها پیش از فاجعه به بیداری میبدترین کابوس

 « دهند.باز تصویری بهتر، از خود به دست می  اه هزندگینام
بوده است و « من»ام بنگرم. ولی آن که از بیرون نگریسته ام تا آنجا که در توانم بوده از بیرون به زندگیمن ادعایی ندارم جز آن که کوشیده» 

 «بود. ش آزاد شود دیگر نخواهدکه اگر پاک از خودش و مصلحت خود« من»آن  ـ   بوده است« من»آنچه نگریسته شده زندگی 
 

 دو:
 آغازمی شود/ انسان با نخستین درد( ا. شاملو ها )کوه با نخستین سنگ

 
پروا و منتقد نویسنده به خویشتن خود و باورهایش و نظامی است که های ایرانیان، یگانه( این اثر در نگاه بیزندگینامه زیبایی ویژه )و میان خود 

های تقویمش دارد، و نیز در استواری تعهد وی به آرمانی عمومی که اساسنامة زندگی خصوصی و عمومی یشتر برگدستاوردهای او را بر ب
های سال »... گذرد:های بازسازی ایران میدر دورة رضاشاه و سال« پرورش فکری آغشته به ادبیات فارسی»شود. کودکی او در نویسنده می

های آشنایی با تاریخ ایران، و برآمدن روح ناسیونالیستی مردم ایران ... در آن ایران نوینی که از و سالبازسازی ایران بود. دورة رضاشاهی  
شد. زندگی من بایست وقف بازسازی و رساندن ایران به  ام از افتخارات ایران کهن سرشارپذیر کودکانه ایستاد ذهن تأثیرها روی پایش می ویرانه

 « ردید. گاش در جهان میجای شایسته
کرد که جهانگیر  شود میکنم ببینم که آشپزی ایرانی را چکار من در خوراک هم نگاه می» شود: ساخته می« بایست» و تمام زندگی او بر این 
 کشور گذشتهجویی برای این ام در چارهافتم. این کار من است. همة زندگیگذرم به فکر حمل و نقل شهری در ایران میبشود. از خیابان که می

 « دانم.ام همیشه همراه با راه حل بوده است. زیرا عیب گرفتن را سترون میاست. انتقاد هم که کرده
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تصویر انسانی است در اندیشة اصالح کردن و ساختن و بالیدن و پیش رفتن، نه فقط برای خویشتنش که برای رؤیایی که نام « من و روزگارم»
ـ  در آن فرهنگ سیاسیـ   خواهد در آن فرهنگسازی و پیش از آن، تعریف کامل هر آنچه میاین رو به فرهنگ میهن ما را بر خود دارد؛ و از

ای که مرا به خود مشغول مسئله»... کند می و این باور را زندگی« زندگی و جهان به نظر من از تغییر و برای تغییر است.»پردازد: کند می نهادینه
توانستند به دیگران می دادیم؟... در آن زمان هشتاد ساله( تجدد ایران را از دست) ای نبود. چرا ما صد سالهآن مسئله داشت روشن بود؛ جزمی

سازی محمدرضا شاه و مصدق بپردازند، یا از اسالم نسخة دمکراسی  انقالب خلقی خود یا توجیه نقششان در انقالب و پیش از انقالب، یا امامزاده
 کردند مرا بیشتر متقاعدیی که از چپ و راست همه جا میها ه هرکه جز خودشان بتازند و تقصیر را به گردن این و آن بیندازند.... بحثدرآورند، یا ب

 گوید دریابم:اش میتوانستم آنچه را تام استوپارد در نمایشنامهمی ای جز حقیقت نکرد...ها رفت و هیچ مالحظهباید به ریشهساخت که میمی
به جنبش مشروطه همواره بسیار  «...دانی اشتباه است.کردی میین بهترین زمان ممکن برای زیستن است، هنگامی که تقریباً هرچه فکرمیا»

ه در کردم. مبارز از تعریف مبارزه آغاز کردم به تعریف حتی بدیهیات برای خودم... شروع دانستم...مند بودم و آغاز عصر نو ایران را از آن میعالقه
مایه، ای بود... به نظرم آمد آیندگان ما را نخواهند بخشود اگر باز به آن ادعاهای بیشرایط ما چیست و برای چه منظوری؟ این برایم مکاشفه

ای است که در جشن هنر شیرازش کنیم. مقصودم تنها حکومت نیست، سرتا سر جامعه های مبتذل رویهای میان تهی، نوکیسگیبلندپروازی
بردند. حکومتی که دلش را به ی سرسبد طبقة متوسط و اشرافیت نوکیسه در بیرون از تاالر کنسرت اشتوکهاوزن لذتشان را از ترانة آمنه میها لگ

و  ـ  ای که تشخصش همسانی با روحیهتهی خود را به رخ جهانیان بکشد و طبقة متوسط میان مایه کرد که جالل و جبروت میاناین خوش می
 «و آویختن به اصالت قرون وسطایی اسالم در صورت فولکلوریک آخوندی شده بود  میجهان سوـ   یوة زندگینه ش

توانست به امور این فضا نیاز به افزودن عنصر تفکر دارد، و ما نه پول کم داریم نه آدم، بلکه اندیشه کم داریم، برنامه کم داریم... استراتژی می»
یک اندیشة سیاسی تازه، دگرگون کردن فرهنگ سیاسی ایران با کار آموزشی و گذاشتن سرمشق در عمل، و کار  تری مانند پروراندنبنیادی

یافت. هایی که زیر عنوان مشروطه نوین آمد نمیگیر بپردازد. آن اندیشة سیاسی کلیدی، قالبی بهتر از مجموعه راه حلگیر و پیسازماندهی ریشه
رت نوین آن، که نه یک بویه نوستالژیک، بلکه ضرورتی حیاتی برای ایران است، بی یک سازمان سیاسی کردن جنبش مشروطه در صو زنده

 «رفت...نمی نیرومند دور
های این های نویسنده در دو بازة زمانی پیش از انقالب اسالمی و پس از آن، در ذات خود تفاوت چندانی ندارند، راه رسیدن به آرمانتالش
ای توانست آثار درازمدت سازنذهدو طرح مطبوعاتی در دست اجرا داشتم که می»گیرد: سوی متفاوتی می« روزگار»دست هاست که در تالش
باشد. با شرکت ناشر اینترنشنال هرالد تریبون به توافق رسیدیم که یک چاپ تهران داشته باشد. آن روزنامه در همان وقت در چند شهر  داشته
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کردم که  شد و موافقت کرد تهران را هم بر آنها بیفزاید. طرح را به تصویب هیأت وزیران رساندم و تاکیدمی منتشر اروپایی و آسیایی همزمان
المللی بتواند ای در سطح بینشد. حسابم این بود که اگر روزنامه خواهد پا المللی بهسانسوری در مورد آن روزنامه نباید باشد زیرا یک اسکاندل بین

کرد.  شد و به تدریج مشکل سانسور را برطرف خواهیم های خودمان نیز کمتر دچار سانسور خواهنددهد روزنامه ارة ایران گزارشآزادانه درب
ها بودم و با سندیکای های مطبوعاتی و سخنرانیهمچنین در کار ساختن یک خانة مطبوعات برای تمرکز دفترهای خبری بین المللی و مصاحبه

با همکاران  نگاران ایرانیرسید که تماس هر روزی روزنامهکردم که اداره آن را برعهده گیرد. به نظرم می گاران صحبتنویسندگان و خبرن
 «شان به باال بردن سطح مطبوعات کمک خواهد کرد. خارجی

همایون در برابر روزگار از آن برآمده آفریدن یک فرهنگ سیاسی نوگرا، سرزنده و آفریننده؛ برای رساندن ایران به جهان امروز تمامیتی است که 
 است.

اند، از جمله آقای محسن کردی، که بحثی های تاریخی کتاب، اندیشة این معرفی نیست، که بسیار در این باره نوشتهنوشتن دربارة روایت حادثه
نکه خود نظام پهلوی نیز تصویری بسیار انتقادی دارد( طلبان تندرو تصویر جالبی ندارند )آنچنااگرچه در این آینه، سرنگونی»کند: می چنین را باز

ای ویرانگرشان بود و اینکه مانند ه هی رژیم پیشین در راندن این قشر به سوی اندیشها اما نکته قابل توجه در روایت منصفانه همایون کاستی
 پردازد.بعد به روایات کتاب میو « نهد. میبسیاری شکست خوردگان چپ و راست تمامی بار گناه را بر دوش طرف مقابل ن

 7319ـ  7339های های شخصی نویسنده در سالکه برگرفته از یادداشتـ   خاطرات به یغما رفتهـ   حقیقت این است که خواندن بخش آخر کتاب
ر نگاه نخست، به ویژه است، د به قصد ترور شخصیت نویسنده به چاپ رسیده« وزیر خاکستری»خورشیدی است، و یک بار در ایران با عنوان 

 آمد... میبا جسارتی که در این مورد از نداستن، نه نادانی، » گویددهنده باشد. نگاهی تند آن گونه که خود می تواند بسیار آزار میبرای خوانندة زن، 
دهد نمی بهرگی همگانی تن درر آن فضای بیبهرگی خود دهای خویش... به  بیجا به تواناییاندازه و بیسراپا ناخشنود از روزگار، با اعتمادی بی

 «اند.ها معموالً درازترین و پرهزینهترین راهها به جبران هر دو برسد. اما کوتاهترین راهخواهد از کوتاهو می
معترضان حق داشتند که همه مخالفان و » است:ها نوشتههای بعد از این یادداشتهای پیشین کتاب دربارة باورهایش در سالآنسان که در فصل

کردیم این کار را می بودیم. منتها فکربه جد در پی تغییر اوضاع ایران باشند. خود ما که نزدیک بودیم به دستگاه حکومتی در پی تغییر اوضاع می
کردند نکرده بودند. خیال میها را درک هایشان بود. آنها رابطه بین هدف و وسیله و آرمان و روشمشکل آنها در روش...باید از درون کرد. 

ی چریکی توجه نکردند که راه حل ها سازمان کند....ای را توجیهتواند هر روش و هر وسیلههای نجیبانه و شرافتمندانه میی بلند و هدفها آرمان
 «ایران در خود آن رژیم بود. اصالح ایران بر خالف این رژیم غیرممکن نبود.
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های کردن آن فرهنگ سیاسی که آرمان شود و رنج ناب نهادینهمی« ترتر و متعارفآرام»ها ایش در مسیر سالهاما تصویر نویسنده و تالش
کند، راه درست خود را در می آزادی، ناسیونالیسم، نوگرایی و عدالت اجتماعی)انصاف( را از انقالب مشروطه تا امروز با خود و در خود حمل

های روزافزونی از آنها به این نتیجه برسند که مسئله اصلی گذشت تا گروهها باید میسال»یابد: می مخاطبانش بازهای او و اندیشه و عاطفة  دست
باید از ها یا روزهای تاریخی یا شکل پادشاهی یا جمهوری حکومت؛ و پاسخ مسئله مدرنیته را میای شخصیتایران تجدد و مدرنیته است نه پاره

 «های جهان سومی یا ضد دمکراتیک.اسی غرب به در آورد و نه ایدئولوژیمیان سنت لیبرال دموکر
 است. های کتاب است که در نگاه من یگانهو این یکی دیگر از ویژگی

ماند،  میسیاستگر و وزیر سبز فرهنگ سیاسی ما  ـ   از جمله با این اثر ـ را باید خواند، نه به خاطر داریوش همایون که با این اثر« من و روزگارم»
 کند.« ترتر و متعارفآرام»یرانیان را تواند همة ما اکه به احترام آن فرهنگ سیاسی که می

 
 مرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی

 اند.برگرفته شده« من و رزوگارم»ای داخل گیومه از کتابه ه* تمام نوشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «نویسم. میگذارم نوشته شوم،  میدیگر ن»     
 میرزا آقا عسگری) مانی(                                     

 
 به داریوش همایون،         
 با فروتنی و احترام         

 هایتهمین که سایة واژه
 کند؛پیشانی روز را روشن 

 
 همین که تاریخ

 در کشف تردیدهایت 
 زند،جوانه

 خاک بیایدوگوی باران به گفت
 سنگ سبز شود

 های خانهو پنجره
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 نور را از ذهن باد
 گیرند؛پس

 
 دانیهمین که می
 های گذشتهجهان بر شانه

 خوابد،نمی
 امید

 پاشد،بر بام خانه پرواز می
 سپاریتو روزگارت را به من می

 دهم؛هایت را ادامه میمن واژه
 

 مانی،همین که می
 بخشی،می        

 نویسی؛می                
 
 

 آزادی
 دهدای سبز به بهار صله میطاقه

 تا نقشی از خاکستری
 بر قامت خانه نماند.

 
 ماندانا زندیان

 خرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت
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 داريوش همايون، جنبش سبز

 مهتاب ص.

 
ای بودیم که  که بنویسند، فصل اولش را با ما شروع خواهند کرد. خواهند نوشت که ما اولین جنبش اجتماعی جایی نوشته بودم: تاریخ این قرن را

در  .رهبرش همه مان بودیم، برنامه ریزش هم همه مان و آن کسی هم که نامش را صدا می زدیم، حداکثر سخنگوی بخشی از مطالبات ما بود
ی تفنگ و گلوله را زندگی کردیم و نشان دادیم که هر کجا که آگاهی و اطالعات و مسیرهای همین فصل خواهند نوشت که ما آخرین روزها

 کافی برای ارتباط انسانی وجود داشته باشد، گلوله بی معنی است.
ما دارد همراه شکل ی انسانی ها اما ما الزم نیست برای نوشته شدن آن تاریخ انتظار بکشیم. تاریخ این عصر را همین آگاهی و اطالعات و ارتباط

 ی دنیا.ها با هزار نگاه گوناگون، هزار سبک نویسندگی و به همة زبان ـ   نویسد میاش  گیری
بینم این تاریخ حتی پیش از آن که اتفاق افتد نوشته شده بود! ما تاریخ را خواندیم و خوانده را خلق کردیم.  میان این  میکنم  میخوب که فکر

خواهم مقدمة  میبرای خوانندگان گوناگون، و من امروز  ـ  ی گوناگون نوشتها باید در کتاب میشود و  میسومی تاریخ را خلقت شگفت انگیز هزارة 
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پیش از فصل نخست، پیش از عنوان انقالب سبز، انقالب آگاهی. پیش از فرارسیدن روزی که آخرین  ـ   ی تاریخ را بنویسمها یکی از آن کتاب
 تد.جملة این متن اتفاق بیف

گوید جنبش سبز جنبش زندگی است، من  میاین مقدمه داستانی است از آشنایی من با آن تاریخ نوشته شده که سبز شد و زندگی شد. دوستم 
 گویم جنبش سبز خود زندگی است، زندگی ایران در هزارة سوم، همراه جهان و هم نفس امید.  می

همین است  ـ   دانم عجیب است زندگی کردن آنچه پیش تر نوشته شده است می ـ   ام خواندهروح سبز این زندگی را من در آن تاریخ نوشته شده 
که جنبش سبز خود زندگی است، زندگی ای که ما فراموشش کرده بودیم، باخته بودیمش به روزمرگی، به دشمنی یا دستکم بی تفاوتی، به 

 داران گذاشتن و با خیال راحت همه را سرزنش کردن.نخواستن، نخواندن، نشناختن، به امر عمومی را در دست سیاستم
کنید اگر بگویم همان خواهش  مینسل من مانند مسافر کوچک کتاب اگزوپری در جستجوی یک ارتباط انسانی بود تا دنیایش را زیباترکند. باورن

کنید که آن خلبان  میاش را بخورد. و باز باورنای مزاحم سیاره ه همشهور شازده کوچولو را  هم از دوست بزرگ خلبانش کرد: گوسفندی که بوت
 ی ماست:ها ای مزاحم بائوباب در دسته هجهاندیده چه اندازه وقت صرف کرد تا ما دریابیم راه رهایی از بوت

سازد.  را دارد می اشجامعة مدنی تنها یک شعار انتخاباتی یا اختراع یک نفر نبود و بیش از صد سال است که ایران جامعة مدنی به معنی امروزی»
بیست و یک سال پیش  گرفت...ای مخالفان رژیم صورت نمی اندیش پارههایی از حکومت اسالمی به مردم، تنها در ذهن خیالآوردن بخشروی

شود و یا با سر به یمجامعة ایرانی، از گروه فرمانروا تا نیروهای مخالف، از سرامدان سیاسی تا طبقة متوسط آمادگی داشت که یا به موج انقالب تسل
آن را  گرداب انقالب اسالمی بیفتد. امروز گروه فرمانروا در برابر موج انقالبی دیگر، انقالب جامعة مدنی، به دو پاره شده است؛ حرکت انقالبی

 .«بردمیهایی شایسته سدة بیست و یکم این حرکت را گام به گام پیشگیرد؛ و طبقة متوسط با استراتژی و هدففرومی
 تواند امروز ما را کامل تر از این تصویرکند؟ میاین بخش از تاریخ امروز جنبش سبز ده سال پیش نوشته شده بود. چه کسی 

گفت ما باید از کشور اسالمی  میشود.  میگفت امر عمومی به عموم مردم مربوط است. با نشستن و نق زدن ریشة هیچ بائوبابی خشک ن میتاریخ 
دهد در ماست، ما ایرانیان که از  میگفت معجزه ای که روی  میم محدود ماندن و عنوان خاورمیانه را همراه بردن به در آییم. بودن، به جهان سو

 آنچه هستیم بهتریم.
روباه شازده کنید اگر بگویم دوست مشترکمان چقدر شبیه دوست  میدوست شدیم. باز باورن ـ   آن تاریخ از پیش نوشته شده ـ   اه هما با آن نوشت

 بردمان ولی ارزش اهلی ماندن را داشت. میکه گاه تا گریستن  ها ، همان به یادماندنها ، همان مهربانیها کوچولو بود. همان حرف
 کنیم. میگفت: ارزش هر کس و هرچیز در زندگی به اندازة عمری است که پایش صرف  میروباه 
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ای بود  ا آغاز شده بود. آن تاریخ، اندیشهه هخ رفته بود، عمر جنبش سبزمان پیش از تولد با آن نوشتعمر ما بسیار به خواندن و اندیشیدن بر آن تاری
 یافت. میشد و هستی  میکه نوشته 

ی آقای داریوش همایون را مطالعه کنید. جنبش سبز یک ها توانید کتاب میکنید  میجنبش سبز یک اندیشة نه ماهه نیست، اگر این را هم باورن
 ند. ته ادرباره اش نوش ها سال ـ  ا ی مها و آسمان ها دوست آن سوی اب ـ   فرهنگ ساز است، همان که آقای همایونجریان 

*** 
دهند،  میایشان زندگی یک ملت را تغییره هیی هستند که با نوشتها دهند، انسان میایشان زندگی یک فرد را تغییره هیی هستند که با نوشتها انسان
و با امید و خوش بینی و باوری که به بهتر  ـ   گیرند میکه در بیشتر موارد نقدهای تند، بلکه مغرضانه  ـ   ایشانه ههستند که با نوشتیی هم ها انسان

کنند که در این عصر ارتباطات تغییر جهان را  میبودن ملت خود از آنچه هستند دارند، چنان تغییر عمیقی در فرهنگ و سیاست ملت خود ایجاد
 شود. میمنجر

سبزشدن ای نو را به جهان نشان داد: نام این پدیده ملت ایران است، من این مقدمه را به نویسندة تاریخ  پدیده ـ   داریوش همایون ـ   جنبش سبز
 کنم که دو چشم نسل مرا بر جهان امروز گشود.  می، داریوش همایون تقدیم این پدیده

 اش نوشته است. ی با زندگیا جنبش سبز زیستن فرهنگی است که نویسنده
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 هم نسل من استداريوش همايون                    

 

 

 

 احسان
 

 
است که  ای چنان مسئلة طبیعی و پذیرفته شده ها تفاوت میان نسل

زند، بحثی است که در سرتاسر  میاش حرف ن دیگر کسی درباره
انجام خودش رسیده است. در یک بستر تاریخی هر نسل جهان به 

متفاوت و دیروزی آشنا و مشابه با نسل پیش  ای امروز و آینده
ا و ه هازخود دارد. افراد هر نسل برای صحبت از گذشته به گفت

گویند مادرم  میکنند و مثال  می ای نسل پیش از خود استناده هنوشت
ف اقتصاد کشور رشد گفت در زمان نخست وزیری آقای ال می

داشتند. اما همین مسئلة  ای خوبی داشت و مردم زندگی آسوده
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بین دو طبیعی و پذیرفته شده، مثل خیلی مسائل طبیعی و پذیرفته شدة دیگر در این دنیا، در کشور ما صورتی کامال متفاوت دارد تا آنجا که تنها 
شود که دل به  میست، نسل من و نسل انقالب، تقریبا هیچ فصل مشترکی پیدا نشان چندان هم از هم دور نبوده ا ی زندگیها نسل که سال

ترین کلمات مانند  غذا، شادی،  از ساده کنند. میتوافق بر آن خوش کرد، تنها اشتراک ما کاربرد کلماتی است که هرگز معنای یکسانی را منتقل ن
 و غیره.خنده، دانشگاه گرفته تا سیاست، آزادی، ملت، انقالب اسالمی 

چنان بی ارتباط با هم دارد که جای رسیدن به هیچ اشتراکی جز در زبان  ای دو نسل ما ایران ی چنان متفاوت را تجربه کرده است و گذشته
 تصورش ازخواهد باورکند تا  میکند، ن میآن زندگی شناسم همة آن چیزی است که پدرم با آن که دارد در  میکند. ایرانی که من  مین فارسی پیدا

مانند، نه مکانی مشابه را به یاد  میی هزار و یک شب ها یی که برای من به داستانها کند همة چیز میایران به هم نریزد؛ و ایرانی که او تعریف 
 آورد نه حتی زمانی متعلق به همین تاریخ معاصر را. میمن 

ی ها شود، یعنی ما عمال آدم میتر  آن نسل را هم اضافه کنیم مسئله اساسیی ها ترین حاال اگر به این واقعیت مهاجرت بسیاری از شناخته شده
زند با همان  مییی که نسل قبل از آنها حرف ها و به خصوص سیاستمدار. آدم نگار رروزنامهمشترک معاصر هم نداریم، از خوانندة پاپ گرفته تا 

ترین حرکت بود، چیزی در این کشور  شترکند. انقالب اسالمی حقیقتا انقالبیشناسیم، باز هم فقط در یک نام ایرانی م می، طوری که ما ها آدم
 باورنکردنی است. ها دانم، ولی تفاوت مینمانده است که دگرگون نشده باشد، حاال مثبت یا منفی، ن

دهند، مثال  میرا از هر نسلی که بپرسی دستکم تعریف رسمی یکسانی تحویلت  ها شوند، این نام مییی هستند که در تاریخ هر کشور ثبت ها نام
ترین تک جمله هم بر سر همین گونه  می.... در کشور ما بین این دو نسل توافق بر رسوزیر کشور، معاون رئیس جمهور یا ،نگار رروزنامهنویسنده، 

احمد یا مهشید  مثال جالل آل ها تر از این تر مصدق که بود، یا رضا شاه یا سادهنیست. کافی است به ده نفر از نسل  انقالب بگوییم دک ها نام
دهد و  میپسند توضیح  میپسندد یا اصال ن میدانم دو پاسخ یکسان بشنویم، هر کس بخشی از شخصیت آن آدم را که بیشتر  میامیرشاهی... بعید 

 شناسند. میمنفی یا اصال چه بوده که نامش را همه شود نقش تاریخی آن شخصیت مثبت یا  میدر نهایت هم معلوم ن
آقای داریوش همایون است. شما از صد نفر از نسل اول انقالب بپرسید  ها ، یکی از جنجال برانگیزترین این شخصیتها یکی از این شخصیت

اهلل  توهین آمیز به آیت ای کنند که: مقاله میگویند وزیر اطالعات زمان شاه و بعضی هم تأکید  میداریوش همایون کیست؟ بیش از نود نفرشان 
 دهند. میخمینی نوشت و به شورش مردم دامن زد. از این نود و چند نفر بپرسید که آیا آن مقاله را خوانده اند باالی هشتاد نفرشان پاسخ منفی 

داند چگونه آن نوشته به نام آقای همایون  میخوب  شناسد، آن مقالة سطحی را هم خوانده است و مینسل من اما داریوش همایون وزیر را اصال ن
و سیاستمدار، و  نگار رروزنامهگویند  مینفرشان حتما  49تمام شد. اگر از صد نفر از هم نسالن من بخواهید آقای همایون را تعریف کنند بیش از 
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کنند و اگر گفتگو ادامه یافت شاید بعد از ساعتی  می یتان بازگوای ایشان را براه ههم از نوشت ای احتماال باالی پنجاه نفرشان همان موقع چند جمله
 صحبت وزارت ایشان هم به میان آید و زود رد شود. 

شناسد همین اندازه متفاوت است، و آیا آرزوهایی که ما برای این ایران  میشناسیم هم با ایرانی که نسل قبل  میدانم آیا ایرانی که ما  میمن ن
کنم بیشتر  میآنها برای آن ایران همین قدر فاصله دارد؛ ولی هر چه بیشتر به انقالب اسالمی و انقالب سبز خودمان نگاه داریم با آرزوهای 

 کنم که پاسخم مثبت است.  میباور
 خواند، به جامعه  میدهم. نسلی که روزنامه و کتاب  میدانم و در ایران نسل خودم جای  میاز این رو من آقای داریوش همایون را هم نسل خودم 

خواهد، ایران را دوست دارد، به دمکراسی لیبرال معتقد است، از خشونت و خراب کردن پرهیز  می ها دهد، سیاست را در دست انتلکتوئل میاهمیت 
آقای همایون تصمیم خواهد رأی را جایگزین گلوله کند. نسلی که همراه  میاند  کند، اندیشة ساختن دارد، و همانطور که آقای همایون گفته می

ترین و نخستین  اش باید وقف ساختن ایران شود. نسلی که احترام به منشور جهانی حقوق بشر مهم گرفته است و متعهد شده است زندگی
 خواستش است.

شناخت و در بیشتر  مییر گویند پی ببریم. یک نسل باید ایشان را وز مییک نسل الزم بود بگذرد تا ما به آنچه ایشان از مدرنیته و جامعة مدنی 
اند و یک سالی وزیر، و روزنامة آیندگان از فکر تا عمل کار ایشان بوده و  بوده نگار رروزنامهشان  دانست ایشان تمام زندگی میموارد حتی ن

گرداند  میبر زی ایشان روی امروها ی توانای ایشان انجام شد، یک نسل باید از حرفها ی جیبی با دستها نمایندگی شرکت فرانکلین و نشر کتاب
 و کارهای داریوش همایون برای نسل من روشن شود. ها کرد تا ارزش حرف میی اصیل گذشته رو ها و به ارزش

ییم. ما برای ها ای آقای همایون است یکی است. ما مردمان بزرگی هستیم و شایستة بهترینه هشناسد با ایرانی که در نوشت میایرانی که نسل من 
 شود آبادانی ساخت.   میایم بر ویرانه ن کشورمان را ویران نخواهیم کرد که یادگرفته ها به بهترینرسیدن 

همیشه، هر کس هر کدام را دوست  نگار رروزنامهایم، وزیر حکومت پیشین یا  ما بسیار خوشحالیم که به جشن هشتادمین زادروز استادمان نشسته
داریم و برای آیندگان درست تعریف  میشناسیم و دوست  میدید نداریم که داریوش همایون را و ایران را دارد انتخاب کند، مهم این است که ما تر

 کنیم. می
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 برگ سبز قدرگزاری

 رضا
 

 نوشتن از آقای داریوش همایون بی ذکر نام دو دوست برای من ممکن نیست. 
 افغانستان، نویسنده است، ایران درس خوانده و ما در همان دوران دانشکده با هم آشنا شدیم.دوستی دارم اهل 

گفت، دلش آنجا بود، با این که اینجا زندگی خوبی  میدرسش که تمام شد به کشورش بازگشت، ایران را دوست داشت، اما همیشه از افغانستان 
 داشت، خوب تر از کشور خودش؛ یک بار نوشت:

پولی و  کردیم حتما بی فهمیدیم؛ فکر می گفت دعا کنید آدم در غربت نمیره؛ ما نمی بچه که بودیم، همیشه پدرمان می"حسینی گفت:  استاد»
هایش را اشک زد... دیگران فهمیدند یا نه، من فهمیدم... خوب هم فهمیدم  و چشم "گفته... وطنی را می گه... حالی فهمیدیم که بی فقیری را می

هایم بفهمد که شب گذشته چقدر حسود بودم وقتی که دخترها و پسرهای ایرانی مغرورانه  توانست از چشم سور چی گفت. شاید او میکه پروف
رقصیدند... در رفتار و حرکاتشان چیزی بود، یک دلگرمی بزرگ بود، یک تاریخ، یک هویت، یک چیزی که به تک تک  گفتند، می خندیدند، می می

بی »ها بودند... من نبودم! من غریب بودم! همین بود که وقتی به دختر ایرانی به شوخی گفتم:  د... اما من شاد نبودیم؛ ایرانیدا آنها انرژی می
 و برگشت.« گویم. من باید به افغانستان برگردم. از لبخندم فهمید که دروغ می« وطنی، آغاز جهان وطنی است

ی مورد توجهش آقای داریوش همایون بود. پـیش از  ها ه سیاست عالقه داشت و یکی از شخصیتخواند. ب مینام کوچکش عاصف بود، زیاد کتاب 
 خواند و در  میکرد،  می از آقای همایون پیدا ای ا این اندازه مختل نبود، هر نوشتهـاط مجازی ما با دنیـیر ایران، که ارتبـماهة اخ ندـی چها شلوغی
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 داشت. مینگا  ای پرونده
دانست من هوادار جمهوری اسالمی هستم  میدانی، در واقع  میگفت اینجا کشور توست و خود بهتر  میزدیم، او  میسیاست حرف ن ما زیاد دربارة
 خواست در امری که به نظر او مسئلة ملی من بود با من مخالفت کند.  میو او نبود و ن

کرد پیش آمده بود. عاصف و او هر دو به ادبیات و  میآشنایی او با آقای همایون از طریق دوست نویسنده و شاعری که آن سوی دنیا زندگی 
  سیاست عالقه داشتند، همدیگر را در همین فضای مجازی پیداکرده بودند و متوجه شده بودند نگاه سیاسی شان بسیار مشابه است. نام آن دوست

ای آقای همایون دربارة ه هگفت هیچ مفهومی در این دنیا به اندازة نوشت میناست. عاصف آقای همایون را از طریق ماندانا شناخته بود، ماندا
 اش را تغییر نداده است. زندگی« دموکراسی لیبرال» و « تجدد»

گرفت! راستش زیاد دوست نداشتم از  میداد و من لجم  میآورد، در هر مناسبت و هر جایی، و همیشه هم معنی  میجمالتی هم از آقای همایون 
دانستم و آن را هم از معلم تاریخ دبیرستانمان شنیده بودم این بود که داریوش همایون وزیر   میآقای همایون بشنوم، تنها چیزی که از ایشان 

ترین عوامل اوج گرفتن اعتراضات انقالبی مردم  ه که از مهماهلل خمینی نوشت اهانت آمیز به آیت ای اطالعات و جهانگردی زمان شاه بوده و مقاله
برای من کافی بود که نخواهم بیشتر آقای  ها دانستم ایشان همچنان هوادار نظام پادشاهی در ایران هستند. همین میبوده است. و  91در سال 

 همایون را بشناسم. 
زد که به درد کشور  مییی ها بود که به جهان تعلق داشت و حرف ای ای او نویسندهبرای عاصف اما مسئله  به کل جور دیگر بود، آقای همایون بر

بودن رها شود  ای باید از کشور اسالمی و جهان سومی و خاورمیانه میتواند و  میخورد. یک بار به من گفت آقای همایون معتقدند ایران  میاو هم 
ای بسیار دارد و او باید آقای همایون را به مردم اهل مطالعه و سیاست در کشورش ه هفاصل ها تواند اما کشور او با این حرف میگفت ایران  و

همه از سر دشمنی با  ها کردم او متوجه نیست که این حرف میا وارد نوشتار و گفتار آنان نیز بشود. و من فکره همعرفی کند تا کم کم این اندیش
و دمکراسی لیبرال یک شعار شیک غربی است که تنها از وزیر آخرین پادشاهی این  جمهوری اسالمی است، ما یک کشور اسالمی هستیم

بودم که اساسا با نوع دیگری از نظام حکومتی جایگزین شده بود، حتی اگر  میپرداز سیستمی  آید و من هم اگر وزیر و نظریه میسرزمین بر
 گذاشتم تا گذشتة خودم را انکار نکنم. میرا برای دفاع از آن نوع نظام  ام دانستم بختی برای بازگرداندن آن نظام ندارم، تمام زندگی می

 آن که آنان را بشناسد، بی رفت، عاصف و ماندانا ادبیات و سیاست را با هم آمیخته بودند و آقای همایون میآمد و  مینام ماندانا هم این میان 
 ای شخصیت او دور بود. ه هبا عاصف هم کامال از این جنب ام ایستادم. دوستی میاستادشان بود و من از هر سة آنها دور 

 احمدی نژاد  مند است نظرات هواداران آقای عالقه ـ  ماندانا ـ  بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، یک روز عاصف به من زنگ زد و گفت دوستش
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به تحلیل گران باتجربة ایرانی بسپارد تا همه بتوانیم به نتایجی برسیم. گذرد بداند و با آنها گفتگو کند و نظراتشان را  میرا دربارة آنچه در کشور 
و  ها خواست من با دوستش که هموطن من بود، گفتگو کنم و من نپذیرفتم. نام آقای همایون هم به میان آمد و گفت برخی دوستان پرسش

نژاد اگر با آن دوستان حرف نزنیم این  ت و ما هواداران آقای احمدیاند و بحث جالبی درگرفته اس نظراتشان را در اختیار آقای همایون قرارداده
رسد. هیچ راهی نبود که مرا قانع کند. گفت نشانی ایمیل مرا به دوستش داده است و او به من خواهد نوشت و من هم کلی  میبه جایی ن ها بحث

 دلخورشدم.
جواب ندادم تا نامة دوم آمد و نامة سوم و دیدم با آدمی متفاوت با عاصف سرو کار  دو روز بعد نخستین نامه را از آن دوست دریافت کردم و آنقدر

ی آن دوست سخنی از آقای همایون نداشت ولی صحبت کردن از جنبش سبز به اندازة صحبت کردن از آقای همایون برای ها دارم. البته یادداشت
 من ناخوشایند بود.

خشن پاسخ دادم و گفتم حرفی برای گفتن ندارم. نامة بعد سراسر در قانع کردن من به نوشتن چرایی  سومین نامه را با بی میلی و تندی و کمی
و چند مقاله از آقای همایون را هم همراه داشت که من با عصبانیت  اندیشم میمخالفتم با جنبش سبز بود و ابراز عالقه به دانستن این که من چه 

یم را با لحنی بد و ناشایست فرستادم، با این اطمینان که داریوش ها به نامة هفتم رسید و باالخره من سؤال نگاهی به آنها انداختم و این داستان
ضد جمهوری اسالمی یم خواهد بود و برها ضد من و پرسشارد و اگر هم چیزی بنویسد همه برگذ میهمایون هرگز برای پاسخ دادن به من وقت ن

 و به سود پادشاهی.
ی مرا دادند، هیچ بر ضد من ننوشتند، هیچ از شکل نظام آیندة ایران نگفتند، و از همه بدتر! از من ها ن پاسخ تک تک پرسشاما آقای همایو 

 تشکر کردند که آن رابطه را آغازکرده بودم.
به سایت اینترنتی تالش و  ی متعددش ضمیمه بود خواندم،ها ای دستچین شده توسط ماندانا را که به ایمیله هآن روز من برای نخستین بار مقال

تا دیروقت دربارة دمکراسی لیبرال و مدرنیته بخوانم و از خودم خجالت  ها سایت شخصی آقای همایون رفتم و برای مدتی کارم این شد که شب
هوادار براندازانش  خواندم چون او به نظامی تعلق داشت که من میای یک نویسندة ایرانی را حتی به زور یک دوست افغان نه هبکشم که نوشت

 بودم.
 ارتباط من با آقای همایون این گونه آغازشد. 

از ایران سی سال گذشته ندارند، معنای چندانی نداشته باشد، برای من اما  ای شاید برای دوستان هم نسل آقای همایون که تجربه ها این حرف
 هزار معنا دارد.
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 مخالف یا موافق  ـاست. سیاست برای دفاع از حقوق انسان « انسان»مبارزه و ایستادگی است  من از آقای داریوش همایون یادگرفتم آنچه سزاوار
 دهد. میرخ گیرد و استبداد شکست این دفاع است که به واسطة کوتاهی تک تک ما در جامعه  میشکل  ـ   باورهای ما

آموختم هدف از گفتگو و بحث قانع کردن طرف مقابل و به اصطالح برنده شدن نیست، هدف خود گفتگوست که اگر پی برد و باخت نباشد آدم 
 کشد. میبهتری را از درون ما بیرون 

 اند. فتهردست گ تن ایرانی بهتر بهکنند که سیاست را برای ساخ میی بسیار خوب هم کار ها آدم ـ   موافق یا مخالف رای من ـ   هر نظامیآموختم در
تواند آدمی مانند مرا که روزی دشمنش بودم و بعد مخالفش شدم، در خود بپذیرد و از  میآموختم که جنبش سبز جنبشی آگاه و انسانی است و 

 خود کند.
 آموختم من دشمن مخالفین خودم نیستم.

 نیست. ای آموختم ایران یک کشور اسالمی و جهان سومی و خاورمیانه
 آموختم سیاست حتما پدر و مادر دارد و فرهنگ دارد و من باید به آن اهمیت بدهم.

 کردم و آنقدر مطالعه کردم تا سبز شدم. میآموختم و پذیرفتم که من بسیار اشتباه 
 بسیار با هم وقت گذرانده بودیم یی که ما در آنها ها چند ماه پیش که دانشگاه همدان به پاخاست به عاصف زنگ زدم و برایش تعریف کردم مکان

 ـ   همسر آقای همایون ـ   دانی خانم هما زاهدی می»ایی بود که او همیشه دوست داشت و من هم دیگر دوست داشتم. گفتم: ه هسبز و پر از نوشت
 ـ   اند حظی ببرند اند بی آن که از آنچه کرده اند و رفته حق بسیار بر گردن همدان و دانشگاه همدان دارند و به قول ماندانا همه چیز را به ما سپرده

ی سبز بذرهایی را که پاشیده بودند ها ی سبز قدرگزاری از تالش آنهاست که نگذاشتند بمانند تا برگها ، و روییدن این نهالدر حد تماشا حتی
در خاک کشورش از همان دوست  «به خیر رسیدن»بوده که با پیام  ای نخستین هدیه« من و روزگارم»داند و گفت کتاب  میگفت « ببینند؟

 دریافت کرده است. 
 «من روزی آن کتاب را زندگی خواهم کرد.» گفتم من هم روزی آن کتاب را خواهم خواند، گفت:

 و ما برای نخستین بار از لیبرال دمکراسی حرف زدیم.
گی یک انسان استثنایی ایرانی. هفت ماه آشنایی من با یی از هشتاد سال زندها تری است. حرف ی مهمها جشن نامة آقای همایون جای حرف
 گوید قدرگزاری است. میکه دوست ایشان حکایت همان برگ سبز است 

 من از آقای داریوش همایون آموختم چگونه سبزشوم.
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 تعهد به زبان،

 يا شاعری سیاستگر

 مهشید
 

های خویش دیدند و امروز  به چشم ،ش را نه نوروز پنجاه و هشت و نه هرگزشاعران ما تعبیرداشت. رؤیایی که را  95رؤیای نوروز   91زمستان 
گذرد. این  چیز از رویا، تا شادی، تا تردید تا تازیانه به سرعت می شاید ما قرار است تعبیر رویایی را ببینیم که در سال پنجاه و هفت تعبیر نشد. همه

ایم. اما ضربان تند این شتاب که در  هاست از آن محروم شده در دل ماست. عجله داریم برای چیزی که قرن است که پایانی شتاب فرزند اشتیاق بی
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دهد بر شرابی مردافکن که  شناسم که شاهد است و شهادت می میکند. من سیاستگری را  زده نمی هاست، سیاستگران واقعی را هیجان جان خیابان
 را بدین مستی شوری نیست.  در جام هواست و بر شگفتی خویش که او

عاشورای خونین  سیم.پر می سخ هر سردرگمی را از سایة امن اواش بر جنبش شهر گسترده است و ما پا ترین سروی است که سایه گرچه بالنده
که در آن وقایع شتاب نامیم، گشود. دفتری  هشتاد و هشت، دفتری تازه را بر دیدگان ما، ساکنان جنبشی که آن را جنبش سبز و جنبش زندگی می

بدل « مرگ بر دیکتاتور»کند به  ی انسان ایرانی را روایت می که فردیت فراموش شده« رای من کجاست؟»بار دیگر. پرسش تاریخی  ـ   گرفتند
گی است، نه کهنگی کند، نوآوری زند یابد. روشی که برای رسیدن پیشنهاد می ی این فراموشی تاریخی را در حضور دیکتاتورها می شود و ریشه می

 مرگ.
ای امروز را بازکرد و ما را به ه هخواهم از سیاستگری بنویسم که یک روز دست ما را گرفت و و درواز میما ساکنان امروزیم و من چند هفته است 

 را از هم جداکرد. شود این سه میرسم و به جنبش سبز و انگار ن میکنم به ایران  میدانم چرا هر چه از او آغاز  میاینجا آورد، و ن
 قائم یا وزیر اطالعات یا ام اگر او را دیده بودم، اگر زمانی که او سردبیر آیندگان بود نکرده ام، اما هرگز فکر من هرگز داریوش همایون را ندیده

شناختم و  می ها نه، حتی اگر او را با آن نام شناختم،.. میاو را  دانم چه تعریفی دارند، میکه من دقیقا  ها حزب رستاخیز یا هر کدام از این نام مقام 
 توانستم بیش از این بشناسمش، درکش کنم و شاگرد محضرش شوم. میدیدم، ن می

دهند برابر وسواسی است که  میام. اهمیتی که به ساختار متن  است. من این تعهد را از آقای همایون آموخته  تعهد به زبان نیمی از تعهد نویسنده
حساسیتی که توانسته سیاست را درونی کند، پیش  نویسند، شاعرند بیشتر، شاعری با میآور  دقیق و شگفت مفهوم دارند، موجز، به اندازه،ل در انتقا

روبرو شده است، اما همانجا « چگونه»ایش. یعنی مسئلة سیاست مانند موضوع شعر در روان شاعر با پرسش ه هاز آن که امر عمومی باشد در نوشت
توان جز نام  میده، سیاستگری که بیرون آن روان حساس شاعرانه نشسته است، آن پرسش را پاسخ داده و متنی آفریده که بر فرازش نختم نش

 داریوش همایون را دید.
همایون د تا بتواند بفهمد آقای آدم باید روی ترس خودش دویده باش، روی خون خودش سرد شده باشد و باز خواسته باشد برود و به دست آور

 ا کرده است.ه هکنیم.( برای این سرزمین چ میهمیشه در جمعمان اینگونه خطابشان )
ی  ی میان مبارزه ی میان دفاع شخصی و حمله چیست؟ رابطه پرسیدم فاصله های تهران شاهد لحظاتی بودم که مدام از خود می من در خیابان

ای بودم که یکی از اعضای گارد ویژه اسیر شد و دعوا بر سر آن  است. شاهد لحظه  ی دفاع و حمله چگونه منفی بدون خشونت و این دو گزینه
زند که نه،  گوید که این مرد برادر ماست، زن چادری میانسالی خشمگین فریاد می است که او را کتک بزنند یا رهایش کنند، پسری جوان می
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هاست و من  شود که شاید در رویای خیابان میالفتوح گفته  ار دیگر از فتح، تا فتحو رویاهای بسی« عصر فتح میدان ولی»نیست! و بعد عباراتی چون  
 آموزند و به تعهدی که به زبان دارند. میکه به ما  ای کنم و به فرهنگ سیاسی می باز به آقای همایون فکر

ی رفتاری که بر  در سیاست ما، شیوه وخته ام.(ترین درسی است که من از آقای همایون آم شاید این مهمعهد به زبان، تعهدی کلیدی است. )ت
است، با کالم سعدی تعارضی عمیق دارد. همان کالمی که امروز بر   بناشده« غیر خودی»و « خودی»یا « غیر مومن»و « مومن»محور تقابل 

گرایی در تاریخ ماست، به جای  انسانهای  که یکی از نخستین جرقه سعدی،«. پیکرند  بنی آدم اعضای یک»است:  پیشانی سازمان ملل نقش بسته

  رود تا آن رویا را محقق کند. گذارد. روشی که جنبش سبز می مان متوسل شود روشی دیگر پیش پا می های کهنه و خطرناک تاریخ که به تقابل آن
وقتی جهان را   تواند بر پیشانی رویای انسان حک شود. مان به چشم دیدیم که کلماتش می در همین چند ماه، پختگی، فرزانگی و شعوری از مردم

اش  ایم. اگر عضوی بیمار است، فوری قطع کنیم، آن آناتومی واحد انسانی را فراموش کرده تعبیر می« غیر خودی»و « خودی»بر محور تقابل 
ترین راهی که تاریخ ما برگزید و ویرانه شد. امروز رودرروی ما گروهی از  دهیم. آسان کنیم یا به حصرش فرمان می کنیم، آن را بایکوت می می

پرسم آیا ما هم باید در تقابل چنین کنیم؟ کالم سعدی این  کوبند و من می می« غیر خودی»و« خودی»اند که بر طبل تاریخی  ها ایستاده انسان
کنند، اگر این شایعه به واقعیت نزدیک باشد،  پذیرد. شایع است که گروهی از اعضای گارد ویژه از فرمان شلیک سرپیچی می تار را از ما نمیرف

که  ناست، آ ها بوده به دیگر اعضای بیمار کالبد انسانیمان امید سالمت دهیم؟ جنبش سبز تا امروز فاتح دل« نیست! نه!»توانیم با عبارت  چطور می
شود. چنان که آقای همایون برجریان سیاست امروز ما پیروز شد. نسل من آقای  کند پیروز می که میادین را فتح می کند، بر آن ها را فتح می دل

کلمه  کند، و دل مکان تعهد است و آغاز، آغازی که میایی که در حافظة کامپیوترش حفظ ه ههمایون را در دل خود جای داده است، نه در بیانی
  بود و دیگر هیچ.

شود  میآوریم. چنان که آقای همایون است و ماییم. این است که ن میشویم که بر زبان  میتعهد به زبان تعهد به انسان بودن است، ما آن چیزی  
 شده است. ها است، همه این را به ما آموخته ها را تعریف کرده است، همه این ها ایشان را از ایران و از جنبش سبز جداکرد، او خود همة این

بود هرگز ستمی در  آموزد که عدالت از عشق واالتر است. ــ دریغا که اگر عشق به کار می کار به تو می آن افسون» و زمین با انسان چنین گفت:
گذارد، هم از آهنی که  ات می یری در کفگاه چشمان ِ تو را بر بسته شمش دست نیازی پدید افتد. ــ آن کارانه از آن آمد تا به عدالتی نابه وجود نمی

 ی گاوآهن کنی! من به تو دادم تا تیغه
 اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است!

 «ام! حاصلی که من دریغا ویران ِ بی
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 اند. دیروز و امروز او و امروز و فردای من ها ا، این درسه هاین کلم
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 گوی جواد طالعی با داريوش همايون گفت و

 سالگی او 31در سالروز 
 

 1005 اکتبر 03 ـ   7351مهر  71 جمعه
 

  اشاره:
ی شهر کلن آلمان ها میالدی(، جشن هشتادمین سالگرد تولد داریوش همایون در یکی از هتل 1005شامگاه شنبه بیست و هفتم سپتامبر امسال )

ای سیاسی سرشناس خارج از کشور، در این جشن حضور ه هچهر ان، دانشگاهیان، فرهنگ ورزان و نگار رروزنامهحدود صد نفر از  برگزار شد. 
داشتند. تازه ترین کتاب داریوش همایون )روزگار من( همراه با آخرین شماره نشریه تالش )ویژه داریوش همایون( هدیه ای بود که کانون 

 فرهنگی و سیاسی تالش، به عنوان برگزار کننده جشن، تقدیم همایون و حاضران کرد. 
 30ی دهه ها سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران، در سال و از پایه گذاران   اننگار رروزنامهترین  میون، از قدیداریوش همای

روزنامه آیندگان را در ایران پایه گذاری کرد. این روزنامه، با جذب بسیاری از روشنفکران سرشناس اهل قلم، در مدتی کوتاه جای خود را  شمسی 
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باز کرد، به لحاظ نفوذ اجتماعی از روزنامه اطالعات پیشی گرفت و توانست اگر نه به لحاظ تیراژ، دست کم در زمینه جذب قشرهای در ایران 
 تحصیلکرده و روشنفکر، با کیهان به رقابت بپردازد. آیندگان، پس از انقالب، به خواست شخص آیت اهلل خمینی توقیف و چاپخانه و اموال آن

قیف آیندگان در زمانی روی داد که داریوش همایون، پس از فرار از زندان، مخفی شده بود و یک شورای سردبیری با عضویت مصادره شد. تو
کردند. مسعود بهنود، که تا چند سال پیش از آن با آیندگان همکاری داشت  میفیروز گوران، عمید نائینی، مسعود مهاجر و دو تن دیگر آن را اداره 

داریوش همایون، نه تنها بنیانگذار آیندگان، بلکه بانی "یز سردبیر آن شده بود، در جشن هشتادمین سالگرد تولد همایون گفت: و مدت کوتاهی ن
 . "برم میمکتبی بود که من از آن به عنوان مکتب آیندگان نام 

کابینه جمشید آموزگار به عهده گرفت. این  فعالیت مطبوعاتی، مسئولیت وزارت اطالعات و جهانگردی را در ها داریوش همایون، پس از سال
 و دوستانش در جامعه مطبوعات و سندیکای نویسندگان و خبرنگاران فاصله ای انداخت که دیگر پر نشد.  اقدام، میان او 

، سرانجام موفق شد از توانسته بود از زندان بگریزد، پس از حدود یک سال و نیم زندگی مخفی در ایران 91بهمن  11داریوش همایون، که در روز 
ل داد. مرز غربی کشور بگذرد و خود را به اروپا برساند. او، بعدا همراه با گروهی از همفکران خود در خارج از کشور حزب مشروطه ایران را تشکی

ه سلطنتی با الگوی این حزب، که اخیرا خود را یک حزب لیبرال دموکرات معرفی کرده است، بهترین شکل حکومت برای ایران را، یک مشروط
 کنند.  مینقشی در حکومت ندارند و تنها به عنوان سمبل وحدت ملی عمل  ها داند که شاهان در آن میی سلطنتی اروپا ها نظام

د، صدها مقاله ی نیز باز نمانده و در تبعینگار رروزنامهی ها ی سیاسی، به عنوان یک متفکر راستگرا، از فعالیتها پایه گذار آیندگان، در کنار فعالیت
کوشیده است با  ها نیروهای معتقد به منشور حقوق بشر، در این سال در تبیین نظرات خود منتشر کرده است. او، با اعتقاد به ضرورت همکاری 

تن از این  ارتباط برقرار کند. در جشن هشتادمین سالگرد تولد همایون، دهها ی سیاسی چپ ها بسیاری از رهبران و کادرهای احزاب و سازمان
ا، بعضا با همسران خود حضور داشتند. در این جشن، به ترتیب مهدی خانبابا تهرانی، مسعود بهنود، علیرضا نوری زاده، سیروس آموزگار و ه هچهر

دکتر مهرداد پاینده زندگی سیاسی و فرهنگی همایون را، از منظرهای مختلف ارزیابی کردند. پس از همه، همایون ضمن سپاس گوئی از ترتیب 
دقیقه ای، نشان داد که در هشتاد سالگی، همچنان از یک نظم فکری منسجم، تفکری  39مراسم و حاضران، با یک سخنرانی تقریبا دهندگان 

 فلسفی و بیانی شیوا برخوردار است. 
ای حاضران ه هدسیروس آموزگار، یار و همکار قدیم همایون در آیندگان، پس از حدود نیم ساعت شوخی و مطایبه، که بدون وقفه با شلیک خن

 . "توان نادیده گرفت میافکار همایون مخالف یا موافق بود، اما، در هر حال، او را ن توان با همه یا بخشی از  می"همراه بود، درباره وی گفت: 
می و در صراحت و نهم، در واکنش آرام و صمی میی صریح خود را با او در میان ها یک روز بعد، هنگامی که در هتل محل اقامت همایون، پرسش
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فهمم. او، به راستی همان بود که مهدی خانبابا تهرانی، یک شب قبل معرفی  میمفهوم سخن آموزگار را بهتر  ی کوتاهشها سنجیدگی پاسخ
 . "کند، پای بند است میگوید و  مییک متفکر راست که به آنچه "کرده بود: 

شناسد، زیرا که او، پیش از هرچیز، یک  میکه معجزه ایجاز را در سخن  دهد  میکند و نشان  میدر این گفت و گو، همایون، حاشیه روی ن
خیزد. اما او خسته است  میای نظری او موافق نیستم، دهها پرسش تازه بر ه همانده است. از هر پاسخ او، برای من که با برخی از پای نگار رروزنامه

 دقیقه ای:  40کنم: یک گفت و گوی  میبسنده   "مکنم"و زمان کوتاه. پس، به امید وقت و فرصتی دیگر، به 
 ج/ط 

 
 
 

*** 
 

آقای همايون! شما در هشتاد سال زندگی خود شاهد فراز و فرودهای بی شماری در ايران بوده ايد. اگر قرار باشد يک اتفاق را در 

 اين هشتاد سال به عنوان بزرگترين بداقبالی مردم ايران معرفی کنید، کدام است؟ 

 
ق تاریخ انقالب اسالمی، به نظر من نه تنها بدترین اتفاقی بود که در این هشتاد سال افتاد، بلکه بعد از حمله عرب و ایلغار مغول، بدترین اتفا ـ  

جبران آن ایران بود. این انقالب، جامعه ما را یک باره از نظر اخالقی، سیاسی و اجتماعی از هم گسست و بنیادهای قدرت ایران را متزلزل کرد. 
 سال با ایران کردند، پنجاه، شصت سال طول خواهد کشید.  30چه در این 

 
آوردند، تاکید  میزنده ياد دکتر محمد مصدق، تا آخرين روز نخست وزيری خود، در برابر فشاری که برای خلع سلطنت بر او وارد 

کنید اگر شاه، پیش از  میبه آن وفادار است. فکر نکرد که حکم نخست وزيری خود را از شاه دريافت کرده و براساس قانون  می

کرد و اداره کشور را به دولت منتخب مردم  میآن که انتظام امور از هم بپاشد و کار به مداخله خارجی بیانجامد، به سلطنت قناعت 

 داشتیم؟ میسپرد، ما اصال نیازی به اين انقالب اسالمی ن می
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توانستیم به جای انقالب  میـ مسلم است. دوران مصدق یکی از دو سه موردی بود که ما بخت رسیدن به یک پادشاهی مشروطه را داشتیم و 

انگلستان را تجربه کنیم. اگر دکتر مصدق و جبهه ملی تمرکز را روی مبارزه برای ملی کردن  7495اسالمی، انقالب شکوهمندی مثل انقالب 
خواست  میرسیدیم و مصدق هرچه  میحقوق ملی ایران گذاشته بودند و از مبارزات داخلی چشم پوشیده بودند، ما به آن جا نفت و احقاق 

 توانست با نهاد پادشاهی بکند و پادشاه در اختیارش بود. شاه، چنان که اسناد تاریخی نشان داده است، با فشار شدید خارجی حاضر شد مصدق می
ی شخصی و سیاسی، مانع از آن شد که مصدق و شاه بتوانند با هم کار کنند و ایران را به ها فانه دلمشغولی به تسویه حسابرا برکنار کند. متاس

 ای انقالب اسالمی فراهم نشود. ه هیک نظام مشروطه برسانند که در نتیجه زمین

 
شما بی ترديد ثروت مولد بود. يعنی آن در سخنرانی ديشب تان اشاره به ضرورت انباشت ثروت برای توسعه داشتید. منظور 

شود. در حیات تاريخی ما، به نظر من يک  میسیاسی   ثروت ملی که سبب رشد تولید و اشتغال و در نتیجه توسعه اقتصادی و

خالء بزرگ مانع از توسعه پايدار شده و آن عدم حضور يک دوره دست کم سی ساله حاکمیت بورژوازی ملی است. انباشت 

کرد، زمینه پرشدن اين خالء  میمولد، تنها در شرايط حاکمیت بورژوازی ملی عملی است. اگر دوران مصدق ادامه پیدا سرمايه 

 شد؟  میفراهم ن

 
، چه در عرصه فرهنگ و اقتصاد، چه قدرت سیاسی و چه قدرت نظامی. ها ـ منظور من از انباشت ثروت، انباشت دارائی ملی بود. یعنی زیرساخت

مهمترین بخش دارائی ملی است. اما چون شما موضوع را اصوال از یک دریچه دیگر دیدید،   انباشت پول نبود. پول، بخشی، شاید هممنظور من 
شود که به قول  میگویم: تولید ثروت، جز توسط بورژوازی ممکن نیست و ممکن نبوده است. امروز هم ثروت در جاهائی تولید  میمن نظرم را 

شود. این در جامعه باز و گشاده، اما نه بی مقررات است که انباشت ثروت عملی  میعمل کند. در جامعه بسته، ثروت تولید ن شما بورژوازی ملی
توانم با این گذاره موافق باشم که ما  میشود. یعنی با نظارت دموکراتیک، نه مثل آنچه مثال در بحران مالی آمریکا پیش آمده است. من، اصال ن می

 ال خارج از اقتصاد آزاد ثروتی تولید کنیم. بتوانیم اص
 

شما ديشب به اين نکته هم اشاره داشتید که تمرکز مانع توسعه است. دو هفته پیش من مصاحبه خانم شیرين فامیلی را با شما 
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ابراز مخالفت  ی قومی، با ايجاد يک نظام فدراتیو در ايرانها خواندم. در آنجا، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ حقوق فرهنگی اقلیت

ای تجربه شده برای تمرکز زدائی و مشارکت مردم در ه هيکی از را  کرده و آن را آغاز از هم پاشی جامعه ايران دانسته بوديد.

 پسنديد؟  میقدرت، همین فدرالیسم است. شما، به عنوان مخالف اين راه حل، کدام راه حل را برای جامعه ايران 

 
کنید، نظام  میـ منظور من این است که جامعه ما باید غیرمتمرکز شود. این به معنای تقسیم حکومت است. شما وقتی نظام حکومتی را تقسیم 

 کند، از میغیرمتمرکز خواهید داشت. اما فدرالیسم به معنای تقسیم حاکمیت است. ما، در ایران، با توجه به مخاطراتی که ما را از اطراف تهدید 
توانیم حاکمیت را تقسیم کنیم. از نظر عملی هم این کار غیرممکن است، برای این که ایران یک کشور فدرال نیست. ایران را  مینظر اصولی ن

می ی قوها باید اول فدرال کرد و بعد از آن یک اتحادیه فدرال به وجود آورد. این کار به معنای از هم پاشیدن کشور و به جان هم انداختن اقلیت
یکا و ساکن در آن است. به خاطر این که مرزهای زبانی ما در هم آمیخته است. این کار، بازکردن در برای مداخالت خارجی از روسیه گرفته تا آمر

هر کشور دیگری هم هست. فدرالیسم در بیشتر کشورهای جهان وجود ندارد، اما بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان غیرمتمرکز هستند. اصوال 
خواند. پس ایران باید غیرمتمرکز شود. فدرالیسم، برای کشورهائی که به لحاظ تاریخی از هم جدا بوده اند یک راه حل  میموکراسی با تمرکز ند

از است. مثل آمریکا، آلمان و سوئیس. پاکستان از اول به عنوان یک کشور فدرال تشکیل شد، اما ببینید در واحدهای فدرال پاکستان چه بساطی 
ای دموکراسی خواهند ه هخشونت و دیکتاتوری و عقب ماندگی حاکم است؟ ایران هم همینطور خواهد شد. تصور نکنید که واحدهای فدرال نمون

 خواهد که ربطی به این اشکال ندارد.  میشد. به عراق نگاه کنید. دموکراسی یک روحیه و فرهنگی 
 

محلی   تواند به تقسیم عادالنه منابع، شکوفا کردن امکانات و استعدادهای میفدرالیسم اگر هم تضمین کننده دموکراسی نباشد، ن

 ی ايالتی و واليتی را داشتیم. ها و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان منتهی شود؟ ما در قانون اساسی مشروطیت، انجمن

 
ی ایالتی و والیتی، که ها امتیازات را دارد، اما قانون انجمنگوئید نامش عدم تمرکز است، نه فدرالیسم. عدم تمرکز همه این  میـ آن چه شما 

قانونی بسیار مفصل است و جزئیات را پیش بینی کرده، یکی از سندهای درخشان دوره مشروطیت است. مجلس اول مشروطه، همایش غریبی 
ی ها در تاریخ ایران تکرار نشده است. قانون انجمن بود. این مجلس، ظرف دو سال، آنقدر قوانین استوار و نوین و به دردخور نوشت، که هیچوقت

 نوز ـر من هـوب آن به نظــیراتی در آن داد، اما چارچـاس تحوالت تغیـت که البته امروز باید براسـنجیده ای اسـیار سـایالتی و والیتی قانون بس
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 پاسخگوی مساله عدم تمرکز در ایران هست. 
 

که هر استان ايران بايد اين حق را داشته باشد که در زمینه مسائل فرهنگی و آموزشی،  دند نظريه تمرکز زدائی، معتق  طرفداران

در  ی ايالتی و واليتی مستقیما تصمیم بگیرد. ها پلیس محلی و تقسیم منابع محلی خود در پارلمان محلی يا بگوئیم همان انجمن

بینیم و سپردن اين اختیارات به اياالت هم سبب نقض حاکمیت  میی فدراتیو نها اينجا، به لحاظ نظری، تفاوت زيادی با نظام

شود. در همین آلمان، اين مسائل مربوط به اياالت است، اما دولت حاکمیت خود را در زمینه مسائل امنیتی و نظامی،  میمرکزی ن

ی زيادی هست، ها ان و ايران تفاوتکند. طبعا میان آلم میای اقتصادی کالن و سیاست خارجی، با اقتدار اعمال ه هدفاع ملی، برنام

ی ايران را ها ای عملی متناسب با ويژگیه هاما وقتی مرزهای تعريف اين قدر به هم نزديک هستند، آيا گرهگاه ما اين نیست که را

 جست و جو نکرده ايم؟

  
ی ها بانی و هویت طلبی است، که کار آن به ملیتشود، در بافتار و کانتکس ز میـ نه. میان این دو تفاوت هست. آنچه به عنوان فدرالیسم طرح  

توانیم تعیین کننده هویت یک فرد ایرانی بدانیم. ایرانی صرفنظر از زبانی که به آن صحبت  میانجامد. این خطرناک است. ما، زبان را ن میجداگانه 
کند. این دوستان مردم را روی زبانشان  میکند و مذهبی که به آن اعتقاد دارد، ایرانی است. جمهوری اسالمی مردم را روی مذهبشان تعریف  می

خواهد  میکند، صاحب این حق بدانیم که به زبان مادری خودش هرکاری که  میکنند. ما، باید هرکس را در هرکجای ایران زندگی  میتعریف 
خواهند بگویند. االن در  میند. در طرح فدرال، مثال در منطقه کردنشین، دیگر کسی نخواهد توانست با زبان غیرکردی زندگی کند. هرچه بتواند بک

و کردها افتاده اند به جان یکدیگر. در ایران هم همین خواهد شد. ما باید اصوال صورت مساله را عوض کنیم.  ها و عرب ها کردستان عراق ترکمن
کند با آن که شما کشور را به لحاظ  میی ایران باید مجالس ایالتی داشته باشند، شهرها باید مجالس شهری داشته باشند، اما این فرق ها ناستا

 زبانی مرزبندی کنید. 
 

کای زمانی که شما مسئولیت وزارت اطالعات و جهانگردی کابینه جمشید آموزگار را به عهده گرفتید، من عضو هیئت مديره سندي

توانستند  میبه سختی  ها نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات بودم. در سنديکا، دوستان قديم شما دستخوش شوک شده بودند. آن

 ور و کنترل مطبوعات ـانسـای شده باشد که يکی از وظايف آن س ئول وزارتخانهـباور کنند يکی از نخستین پشتیبانان سنديکا، مس
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 است. آيا به هنگام پذيرش اين مقام، به اين نکته فکر نکرديد؟ 

 
ـ پیشنهاد وزارت اطالعات و جهانگردی را، جمشید آموزگار به صورت ناگهانی و غیرمنتظره، در میهمانی خانه شاپورغالمرضا با من در میان 

وصیه کرد که این پست را نپذیرم، اما طرح ایجاد فضای باز گذاشت. این پیشنهاد، با سکوت و تردید من روبرو شد. همسرم )هما زاهدی( هم ت
خواستم سه طرح را پیش ببرم. اول مشخص کردن  میمن، پس از تامل بسیار، این پست را پذیرفتم، زیرا   سیاسی در دستور کار قرار گرفته بود.

 ده بود. ان را گرفتار کرنگار رروزنامهحدود سانسور که تا پیش از آن روشن نبود و همه ما 
دند این دوم ایجاد خانه مطبوعات ایران و سپردن آن به سندیکا و سوم انتشار همزمان هرالدتریبون در ایران. مدیران هرالدتریبون تصمیم گرفته بو

اعمال  ی محلی هیچ سانسوری را بر این روزنامهها روزنامه را همزمان در چندین کشور جهان منتشر کنند. شرطشان هم این بود که حکومت
نکنند. من فکر کردم انتشار یک روزنامه معتبر خارجی، آن هم بدون سانسور در ایران، آغاز فروریختن سد سانسور در کشور ما خواهد بود. 

شد در مسائل مربوط به دربار و ساواک محتاط عمل کنند،  میبخشنامه مربوط به حدود سانسور صادر شد که به موجب آن، از مطبوعات خواسته 
 ی شتابناک مجال تحقق دو طرح دیگر را نداد. ها ما در سایر امور آزادند. اما دگرگونیا

 
ا و ه هشود، وجود ابزار کنترل قدرت سیاسی، مثل احزاب، اتحادي میآن چه در جوامع دموکراتیک سبب جلوگیری از ديکتاتوری 

توانیم در ايران يک نظام مشروطه سلطنتی شبیه اسپانیا داشته باشیم. در  میگوئید که ما  میای جمعی آزاد است. شما ه هرسان

اسپانیای دوران فرانکو، اين نهادها سرکوب شدند، اما چنان ريشه ای داشتند که پس از مرگ فرانکو به سرعت متشکل شدند و 

ه تضمینی وجود دارد که يک پادشاه بنیادهای دموکراتیک را پی ريختند. ما، در ايران دارای چنین امکاناتی نیستیم. پس چ

توان  میمشروطه، در غیاب ابزار کنترل قدرت سیاسی، به سرعت به يک ديکتاتور تازه تبديل نشود. جلوی چنین خطری را چگونه 

 گرفت؟ 

 
اند،  پانیا را ترک کردهکسانی که اس"ـ فرانکو پیش از آن که قدرت را به خوان کارلوس بدهد و بمیرد، به خوان کارلوس و اطرافیانش گفت:  

ای کشور را گشود. نخستین ه هدرواز  . خوان کارلوس، با این روحیه"دشمنان من بودند، نه دشمنان اسپانیا. پس باید بتوانند به کشورشان بازگردند
را به دموکراسی میسر ساختند. ایدآل ، با هم کار کردند و گذار اسپانیا ها نخست وزیر او نیز یک فرانکیست فاالنژ بود. ولی او و رهبر سوسیالیست
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رسیم به مشکل شما. بله. دموکراسی بدون نهادهای  میمن آنست که چنین روندی را در ایران هم تجربه کنیم، اما این که چقدر عملی باشد، 
ان چنین چیزهائی وجود نداشته باشد. ای آزاد و غیره تحقق پذیر نیست، اما این طور نیست که در ایره ه، رسانها جامعه مدنی، یعنی احزاب، انجمن

چون چپ ضعیف و جبهه ملی ویران شده است، نباید فکر کرد که ما هیچ چیزی در ایران نداریم. ما، به طور غیررسمی و یا حتی بعضا رسمی، 
منتظر فرصت هستند. چنانچه در  ها نکنند. ای میی بی شمار مدنی داریم. یعنی نهادهائی که مستقل از قدرت، تا آنجائی که بتوانند کار ها سازمان

چند سالی که فضا اندکی باز شد، دیدیم که این نهادهای مدنی چه رشد چشمگیری کردند. فقط حدود هشت هزار انجمن صنفی تشکیل شد. 
آن وقت خواهید دید که ایران، زمینی است مستعد. کافی است که ما سایه سنگین جمهوری اسالمی را از سر آن برداریم تا آفتاب بر آن بتابد. 

روید. امیدواری دیگر من این است که نیروهای سیاسی خارج از کشور، باالخره پس از سی سال بر سر و کله هم  میهزاران گل بر این زمین 
 زدن، چیزی از این فضا آموخته باشند و آن را با خود به ایران ببرند. 

 
. چرا "شديم  چرا لیبرال دموکرات"فرصت خواندن متن آن را نیافتم. عنوان اين بود: اخیرا عنوان مقاله ای را در جائی ديدم، اما 

 لیبرال دموکرات شديد؟

  
ی این دفتر، هر دو هفته یک بار در تاالر پالتاکی ها ـ ما از حدود دو سال پیش دفتر پژوهش را در حزب مشروطه ایران ایجاد کردیم. نشست 

شود. از دو سه نشست پیش، این پرسش مطرح شد که رابطه ما با لیبرال دموکراسی  میمباحث گوناگون طرح ، ها شود. در این نشست میتشکیل 
چیست؟ کنگره حزب نزدیک است و یکی از پیشنهادها این است که عبارت لیبرال دموکرات، به عنوان صفت حزب، در منشور آن گنجانده شود. 

، به تنظیم یک فرمول برای تعریف لیبرال دموکراسی ها دوارم که به تصویب برسد. جریان بحثاین، باید در کنگره به بحث گذاشته شود و امی
منتهی شد. گفتیم: دموکراسی به معنای حکومت اکثریت در چارچوب حقوق بشر است. یعنی اکثریت حق تجاوز به حقوق یک نفر را هم ندارد. 

گوید من لیبرال دموکرات هستم؟ در آن مقاله ای  میل حزب مشروطه ایران پس از گشایش این بحث، این پرسش مطرح شد که چرا حزبی مث
ئی اشاره شده است که ما با سلطنت طلبان داریم. ما کجا سلطنت طلب نیستیم؟ آنجا که لیبرال دموکرات ها که شما عنوانش را دیده اید، به تفاوت

برجسته کردیم. این گرایش ما درست از بعد از انقالب آغاز شد. بعد از انقالب، هستیم. ما دیدیم که بین این دو یک تمایز هست. این تمایزها را 
سال پیش به عنوان منشور حزب نوشتیم  79مساله ما این نبود که برگردیم و قدرت را پس بگیریم. بلکه در جست و جوی چیز تازه ای بودیم که 

 کردیم حاال که چنین است، این را به عنوان صفت حزب خودمان در منشور آن و بعدا دیدیم در عمل این همان لیبرال دموکراسی است. پس فکر 
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 بگنجانیم. 

 
 شما به عنوان يک مشروطه خواه، قانون اساسی انقالب مشروطیت را قبول داريد يا معتقديد که بايد تغییر کند؟ 

 
. اما مشروطیت سی سال است در کل و جزء تعطیل شده. پس "مشروطیت تعطیل بردار نیست"ـ در قانون اساسی انقالب مشروطه آمده است:  

توانیم استفاده کنیم. اما اصول آن قانون متعلق به صد سال پیش است و اصال ربطی به امروز ندارد. ما  میتمام است. ما، البته از روح آن قانون 
بارهائی آینده ایران نیاز به طرح دیگری داریم. البته این طرح جدا از تاریخ ایران نیست. ما، دو سه هزار سالی در این دنیا وجود داشته ایم و برای 

 روی دوشمان هست. 
   

ک از کنید در صورت پیروزی کدام ي میبه رغم سی سال قطع رابطه، سرنوشت ايران همچنان با آمريکا گره خورده است. فکر 

 ائی در مناسبات ايران و آمريکا باز شود؟ ه هنامزدهای انتخاباتی آمريکا، ممکن است گر

 
ا خطر ـ رابطه ما با آمریکا بسیار پیچیده است. از نظر من، تا پایان جنگ سرد، رابطه با آمریکا بزرگترین نگهدارنده موجودیت ایران بود، زیر 

نه تنها سایه این خطر را از سر ما برداشتند، بلکه صدام حسین را هم که یک جنگ هشت ساله را  ها کائیکرد. آمری میشوروی همواره ما را تهدید 
با  ها گویند آمریکائی میبه ما تحمیل کرد، از صحنه برداشتند. یعنی اصال مشکل استراتژیک ایران را در عمل آمریکا حل کرد. این که 

روند، اما ایران  میدر نهایت ایران را تقویت کرد، زیرا آخوندها  ها گویم سیاست آن میاست، اما من  شان آخوندها را تقویت کردند، درستها سیاست
ماند، نه مشکل شوروی دارد، نه مشکل عراق، و نه نیاز به مسابقات تسلیحاتی. از نظر مدل اجتماعی و  میماند. و آن چه پس از آخوندها  می

نزدیکیم. اما در مورد  ها توانیم آمریکائی بشویم. ما بیشتر به اروپائی میتوان گرفت، اما ما ن میاقتصادی هم، چیزهائی در آمریکا هست که 
خواهم  میای پیش جمهوری خواه بوده اند و هنوز هم هستند، نه هز دوستان حزبی ما در آمریکا از دورنامزدهای ریاست جمهوری: چون بسیاری ا

ی دیپلماتیک است و حقیقتا توسل به زور را ها دهم. اوباما اصوال طرفدار راه حل میرا برنجانم، ولی از منظر روشنفکری، من اوباما را ترجیح  ها آن
کنار بیاید تا با فشار مشترک بر ایران، جلوی برنامه اتمی این کشور را  ها و اروپائی ها تواند با روس میکند که حتی  میداند. او فکر  میآخرین چاره 

 بگیرند. شاید مک کین چنین انعطافی کمتر داشته باشد، اما در نهایت مساله انتخابات به ما مربوط نیست و باید منتظر بمانیم. 
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 توانند گره گشای مشکل ايران و آمريکا باشند؟  میدو  یک از اين پرسش اصلی من اين بود که کدام

 
خواستم پاسخ بدهم که مایل نبودم احساسات دوستان حزبی خودم را جریحه دار کنم، اما مشکل ایران  میـ ) با مکث و خنده(: من به این دلیل ن 

ده و آمریکا در حال حاضر این است که ایران دنبال تسلیحات اتمی است، که من سخت مخالف آن هستم. زیرا ایران برای این کار هزینه فوق العا
این مشکل را با  ها کند. آمریکائی میاشت. جمهوری اسالمی ضمنا مداخالتی هم در اطراف دنیا سنگین سیاسی و اقتصادی و امنیتی خواهد د 

جمهوری اسالمی دارند. مشکل جمهوری اسالمی هم با آمریکا این است که با طرح مسائلی مثل تغییر رژیم و محور شرارت، خود را مورد تهدید 
ی الزم به جمهوری اسالمی داده ها ا و جمهوری اسالمی هستم. به این ترتیب که تضمینبیند. من طرفدار یک معامله بزرگ آمریک میآمریکا 

عوض،  بشود و مسائلی نظیر تغییر رژیم را هم کنار بگذارند. این مساله آمریکا نیست، مساله خود ما است و باالخره کاری با آن خواهیم کرد. در
من این است که هرکدام از کاندیداها که پیروز شدند، با توجه به مشکالت داخلی و  جمهوری اسالمی هم از برنامه اتمی صرفنظر کند. امید

 کنم که در این زمینه تفاوت زیادی میان مک کین و اوباما باشد.  میخارجی آمریکا، ناگزیر به این راه بیافتند. تصور هم ن
 

تواند باعث تثبیت بیشتر موقعیت  میود؟ يعنی اين امر ناين معامله بزرگ میان ايران و آمريکا در نهايت به زيان مردم نخواهد ب

 جمهوری اسالمی و تداوم سرکوب و فشار و به عقب راندن سريعتر جامعه شود؟ 

 
گویند که اقتصاد قلمرو کمبود است. یعنی همیشه نیازهای شما بیشتر از امکانات شما است. این، در مورد سیاست هم صدق  میـ اقتصاددانان  

ا را ندارید. سیاست اصوال برگزیدن گزینه کمتر بد است. من، در شرایط کنونی، گزینه ه هبهترین گزین ر سیاست، شما امکان گزینش کند. د می
دانم، تا حمله نظامی و تجزیه ایران و از هم گسیختن کشور. متاسفانه این سبب خواهد شد که شب بماند.  میکمتر بد را تثبیت جمهوری اسالمی 

بود، البته من آن را ترجیح  میاما ما خودمان این بال را به سر خودمان آوردیم و باید تحمل و جبران کنیم. اگر در برابر این گزینه، گزینه بهتری 
د ندارد. جامعه باید به لحاظ روانشناختی و افکار عمومی به جائی برسد که ما بتوانیم باالخره گزینه بهتری را داشته دادم، اما چنین چیزی وجو می

 باشیم. 
 

گويد که فشار داخلی و استبداد خشک و خشن و تالش برای اتمی شدن، حاصل ترس جمهوری اسالمی از  مینظريه ديگری 



 

181 

 

ن برود، رژيم ديگر توجیهی برای سرکوب و خشونت نخواهد داشت و ممکن است راه تهديد خارجی است و اگر اين ترس از میا

  برای رشد نیروهای مخالف داخلی هموار شود.
 
اندازد. اگر تهدید خارجی برداشته  میـ موضوع اصلی برای رژیم ماندن است. با تهدید خارجی به این دلیل مخالف است که بقایش را به خطر  

عمل بیشتری سرکوب خواهد کرد. رژیم، در هر حال هرچه بتواند فشار خواهد آورد و کشور را به عقب خواهد برد و آن را امام  شود، حتی با آزادی
 زمانی خواهد کرد. 

 
را يکی از موانع رشد و داليل عقب ماندن  "امام زاده سازی"از امام زمان گفتید، ياد بخشی از سخنان ديشب شما افتادم. شما، 

خوانديد. اما برخی از دوستداران خودتان، دست کم در لحظاتی از مراسم هشتادمین زادروزتان، از شما امام زاده ساختند جامعه ما 

 و شما هم اعتراض نکرديد. آيا ما هر تحولی را نبايد از خودمان شروع کنیم؟ 

 
 ـ ) خنده ای بلند(: در میان سخنرانان هیچکس عضو حزب ما نبود. 

 
ثال خانم فرخنده مدرس، يا آقای دکتر مهرداد پاينده، در ستايش شما بسیار اغراق کردند. البته شما انسان قابل دانم. اما م می

 احترامی هستید، اما.... 

 
در کنند. هشتاد سالگی  میدهند و هر کار بدی کرده فراموش  می، پس از مرگ، همه محاسن را به مرده نسبت ها ـ ) باز هم خنده ای بلند(: ایرانی

 گذشته معادل مرگ بود. این روحیه دیشب بود! 
 

 هست که با خودم خیلی کلنجار دارم که آيا مطرح کنم يا نه.....   ناخواسته به صحبت مرگ رسیديم. پرسشی

 
 ـ مطرح کنید.  
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خواهد روزهای آخر عمرتان را در میهن  میدانیم چه روزی و کجا. دلتان  میکنیم و ن میهمه ما روزی، جائی اين جهان را ترک 

 بگذرانید يا در اينجا؟ 

 
شود. من، برعکس  میشود، به مرگ نزدیک تر و آماده پذیرفتن آن  میـ صحبت مرگ صحبتی بسیار طبیعی است. انسان، هرچه سنش بیشتر 

ار بوده است. مرگ هم برای من جدی نیست. آدم شود، هیچ ترسی از مرگ ندارم. همه زندگی من، انگار نه انگ میدیگران که ترسشان بیشتر 
دهم در ایران بمیرم. به نوه دوم خودمان که وکیل دعاوی است و دختری  میمیرد. اشکالی هم ندارد. اما مسلم است که من ترجیح  میباالخره 

خاکستر مرا در ایران پخش کنند. در یک بیابان،  فوق العاده درخشان و استثنائی، گفته ام که پس از مرگ، مرا بسوزانند و هر زمانی که میسر بود،
 هرجا که شد.... این، درست مثل مردن در ایران است. 
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 مصاحبه حسین مهری با فرخنده مدرس
 
 

 هم میهنان گرامی، در چند برنامه به شما گزارش دادم، به کوتاهی گاهی، که برای آقای داریوش همایون؛  نویسنده، مفسر، مبارز سیاسی، مُهری:
ی اپوزیسیون از ها شان که بسیاری از دوستان، آشنایان، شخصیت سالگی 50شود به مناسبت  میمراسمی برگزار  1005سپتامبر  11در کلن روز 

و امکانش را داشتند، رفتند. موتور محرک و متحرک این همایش در  اند . که البته آنها که توانستهاند دیک به این مراسم دعوت شدهدور و نز
فرهنگی  در  ـ . خانم فرخنده مدرس سردبیر مجله تالش هستند که سالهاست در راستای تحقیق سیاسیاند حقیقت، بانو فرخنده مدرس بوده

 شود.  میهامبورگ منتشر 
ی اجازه بفرمایید با ایشان گفتگویی کنم، ببینیم شنبه شب گذشته که این مراسم برگزار شد در کلن، چگونه همه چیز انجام شد؛ پیش رفت؛ آقا

 همایون چه گفتند؛ دوستانشان چه گفتند؛  چه گذشت.
 

 مُهری: سرکار خانم فرخنده مدرس، درود بر شما
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 جناب آقای مُهری عزیز. شبتان بخیر.کنم،  میفرخنده مدرس: سالم عرض 
 

 گفتند خسته نباشید نگویید برای اینکه ....  میمُهری: ممنونم. آقای همایون 
 

 آید. میا خیلی خوششان نه هفرخنده مدرس: بله، ایشان از این واژ
 

چند تا پیشنهاد داد از جمله اینکه گفت: مثالً مُهری: بعدها یکی از ایران زنگ زد وگفت که بجای خسته نباشید، اصطالحات دیگری بکار ببرید. 
 بگویید پُرتوان باشید.

 
 فرخنده مدرس: به، به، به.

 
 گوییم پُرتوان باشید خانم مدرس. میمُهری: حاال ما هم به شما 

 
 فرخنده مدرس: ما نیاز داریم به این آرزوی دیگران که توانمان هر روز افزوده بشود.

 
 ولی دستتان چرا در فیلمی که دیدیم از مراسم، شکسته؟ مُهری: شما که پُرتوانید،

 
فرخنده مدرس: متأسفانه یکی دو هفته قبل از مراسم خوردم زمین، دقت نکردم و حواسم پرت بود دستم شکست. ولی تأثیری در انجام مراسم 

 نداشت.
 

مین سال حیات آقای داریوش همایون مراسمی برگزار کنید  50مُهری: خانم مدرس، بفرمایید که چه شد و چرا شما تصمیم گرفتید که به مناسبت 
 ی دوستانتان در کُلن؟ها همراه با یاری
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ایش زیاد فکر ه ها آنقدر طبیعی و بدیهی هستند که آدم روی انگیزه همُهری، به هر حال، بعضی از پدید فرخنده مدرس: عرض شود که آقای
ـ بخصوص این دهة  تا مراسم بزرگداشتی برای آقای همایون برگزار کنیم. برای اینکه بنظر ما کند. ما سالها بود که به دنبال فرصتی بودیم مین

ای مختلف ه های سیاسی و اندیشه هخانواد ، درواقع مرزاند و تأثیراتی که گذاشته اند آقای همایون با نظراتی که اتخاذ کرده ـ  گذشته اخیر و سالهای
آیند. طبیعتاً  میای مختلف  مختلف، اندیشه ایه هند که هر یک از خانوادا دوستان و دوستداران ایشان فراهم آمدهای از  . و مجموعهاند را در نوردیده

ای که بر محور  ای توافق ملی هستیم؛ خودِ وجود آقای همایون و این تحول و دگرگونیه همایی که به دنبال مسئله واالترین و باالترین حلق
را فکر کردیم باید به نمایش گذاشته بشود. و این  بزرگداشت و نمایش در واقع انگیزه اصلی ما برای برگزاری مراسم نظرات ایشان ایجاد شده بود 

سیاسی، زمان مناسبی است و باید این را ما منتظرش ـ  فرهنگیـ   بود. که فکر کردیم که خب، در هشتاد سالگی برای یک شخصیت اجتماعی
 کنیم. خوشبختانه این اتفاق افتاد و بسیار بسیار بخوبی برگزار شد.باشیم، تدارک ببینیم و برگزار 

 
تان برآمده از خانواده چپ ایران هستید، اگر اشتباه نکنم. چطور توانستید با آقای همایون که به هر حال  مُهری: خانم مدرس، شما و همسر گرامی

چطور توانستید با ایشان همراه ـ   ایشان رخ دادهه هیی در این سالها در اندیشها لدانم که تغییر و تبد میالبته  ـ  شوند،  میروشنفکر راست محسوب 
 بشوید و چطور باصطالح دو عنصر مانعه الجمع توانستند با هم جمع بشوند؟!

 
کنم، چه  میای که اآلن در آن فعالیت  ای را خدمتتان بگویم که به هر حال یک واقعیتی است. تالش، مجموعه فرخنده مدرس: من اول یک نکته

کنند؛ و چه آنهایی که به هر حال در کارهای تشکیالتی و فراهم کردن امکاناتش نقش دارند،  مینویسند؛ بحث  میآنهایی که اهل قلم هستند؛ 
نم. و زمینه همکاری و نزدیکی ک میخودش در واقع  ظرفی است؛ یک نمودی است از این تحوالتی که ایجاد شده. و آن را اآلن خدمتتان عرض 

ای که تشکیل شد، عالوه بر من، آقای کشگر همسرم، آقای احسانی پور،  ما با آقای داریوش همایون در تالش بوده. خب، در همین مراسم کمیته
رگ. بسیاری از زحمات ترین کسانی بود که بسیار بسیار زحمت کشید. چون ایشان در کُلن ساکن هستند و ما خودمان در هامبو یکی از فعال

قای برگزاری این مراسم به عهده ایشان بود. خیلی از مهمانان را ایشان انتخاب کردند، دعوت کردند و به ما معرفی کردند. به هر صورت خودِ آ
ای آقای همایون ه هش در اندیشدر واقع تبلور ها آیند.  ما گذشته چپ داریم. و این نزدیکی میاحسانی پور از خانواده و از طرفداران نظام پادشاهی 

 کامالً بارز است. این که ما اعضای یک ملت هستیم و اهدافی را که داریم که به نظر من واالترین و باالترینش حفظ ایران و حفظ تمامیت و
م نه تنها در کنار همدیگر ی دمکراتیک و رواداری و اینکه ما به عنوان اعضای یک ملت باید بتوانیها یکپارچگی ایران است؛ بازگشت به ارزش
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ایی بود که خب، طبیعتاً ما را هر  ه هو آن اندیش ها واقع، آن ارزش در ی داشته باشیم. اینها عناصر اصلیزندگی کنیم بلکه، با همدیگر زندگی اجتماع
 روز به آقای همایون نزدیک تر و نزدیک تر کرد.

 
 قای داریوش همایون. آنهم همچنان به عنوان یک اثر ماندگار خواندنی است.مُهری: شما یک شماره مخصوص هم داده بودید در مورد آ

 
 فرخنده مدرس: بله، بله. البته، در این مراسم ما سه محصول ارائه دادیم. 

 
 مهری: هر سه هم جالب.

 
اش که به صورت مصاحبة  بخش نخستینیکه البته ایده « من و روزگارم»فرخنده مدرس: یکی از آنها که متعلق به خودِ آقای همایون بود. کتاب 

بعد بخش دیگری که سرگذشت آقای همایون از زمانی که به زندان افتادند و  همن امیرحسینی ارائه و انجام شد.مفصلی است که توسط آقای ب
 دوران جوانی آقای همایون است که ....  های بعد گریز ایشان از ایران آمده و بخش سوم روزنگاری

 
 ی درخشان است آن بخشمُهری: خیل

 
 فرخنده مدرس: بسیار درخشان  است. یعنی اصالً .... 

 
 دهد که .....  میمُهری: یعنی نشان 

 
 ده. و این فرخنده مدرس: ... روال زندگینامه نویسی ایرانی را اساساً دگرگون کرده و بقول معروف محک را بسیار باال برده و به سطح استثنایی رسان

 ها واقع در کتابی که در ایران بر علیه ایشان چاپ شده بود آمده بود ولی بصورت پراکنده، یعنی مثالً دو تا سه خط از این روزنگاری ها در روزنگاری
مع آمده بود و چند صفحه تفسیرهایی که دشمنان ایشان به آن اضافه کرده بودند. و یکی از دوستداران جوان ایشان زحمت کشید تمام اینها را ج
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در ایران چاپ شد و « خاطرات به یغما رفته داریوش همایون»کرد به صورت یک مجموعه منسجم درآورد. اول این مجموعه تحت عنوان آوری 
سوم بعد در اختیار آقای همایون قرار داده شد که خیلی اصرار همسر من بود و از آقای داریوش همایون خواهش کردیم که حتماً به عنوان ضمیمه 

ورند. سالها بود که آقای کشگر به دنبال این بود که این خاطرات چاپ بشود. برای اینکه به هر حال، خودش یک الگوی استثنایی این کتاب بیا
رود تا رشته زندگی را در اختیار بگیرد. بسیار زیبا و  میاست در رابطه با به هر حال سرنوشت یک جوان، یک نوجوان، وکلنجاری که با خودش 

 بخش سوم به کمک آریا پارسی به این کتاب اضافه شد و مجموعه بسیار ارزنده ای را ارائه کرد. جذاب است و این
 

 خوانم.   میای که به دستم رسیده، همچنان آنرا  از روز شنبه«. من و روزگارم»مُهری: مجموعه ای به نام 
 

 فرخنده مدرس: بسیار عالی. امیدوارم که لذت ببرید.
 

 کنم. میمُهری: بله. خواهش 
 

دانستیم که این  میارائه دادیم. سعی کردیم که آنرا برسانیم چون  ز آثاری بود که ما آنجا در آن شبفرخنده مدرس: در هر صورت، این یکی ا
 مراسم باید برگزار بشود و ما تمام تالشمان را کردیم تا این چاپ و ارائه بشود. 

ی عادی بود. به این معنا که اگر ها شمارة دیگری از تالش است که باز اینجا فراتر از نُرممحصول دیگری که آنجا به آقای همایون تقدیم شد، 
این شماره عالوه بر اینکه مطالبی دربارة نظرات آقای همایون هست، ولی شامل مطالب مستقلی  تالش دربارة آقای همایون بود، اما در 75شمارة 

 ...  اند کاری کردهاست که نظرات دوستانی است که با این شماره هم
 

شان به خط فکری آقای همایون، ولی انتقادات  مُهری: خانم مدرس، یک مقاله هم دیدم از همین آقای مهرداد احسانی پور که با همة عالقه
 از حزب مشروطه ایران.  اند خودشان را هم کرده

 
آقای همایون دارند، یعنی فعالیت سیاسی در چهارچوب حزب فرخنده مدرس:  به نظر من، در حوزة خاص فعالیت سیاسی و حزبی که امروز 

خواهم نشان  میاتفاقاً همین را ـ   در این حوزه البته ـ ترین مطالبی است که در این مجموعه آمده مشروطه ایران، این مطلب یکی از برجسته
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نکه خودش از خانواده طرفدار نظام پادشاهی است، ولی به خواهم رویش تکیه کنم. ایشان با ای میبدهم، کیفیت کار دوستان و همکاران تالش را 
است. و ایشان از این زاویه حزب مشروطه ایران و وجود  دیشه درست است. تفکر مستقل سیاسیای انه هنظر من اتفاقاً یکی از مصادیق و نمون

 . به نظر مناند و به زبان بسیار متین و دوستانه مطرح کردهی بسیاری را به درستی ها و واقعیت اند آقای همایون در این حزب را زیر ذره بین برده
 اند . و ایشان توانستهاند از موضع سازندگی که البته اینها را همه ما از خود آقای همایون آموخته ایم، نگاه درست کرده باید اینطور باشد. نگاه نقادانه

 نگاه درست را بازتاب  بدهند در این نوشته. 
 

 خانم مدرس. حاال بفرمایید که اثر سوم چه بود؟مُهری: ممنونم 
 

تهیه شده بود توسط تالش،  DVDفرخنده مدرس: اثر سوم که در واقع در آغاز برنامه پخش شد، یک پرتره تصویری و صوتی بود که به صورت 
ب، طبیعی است از نگاه تالش. به کمک و آن پخش شد. سرنوشت و زندگی آقای همایون از کودکی تا امروز و دوران تبعید، بررسی شده بود و خ

صوتی ارائه شد و  ـ ای، تصویری یک متن نوشتاری تصاویر بسیار متعددی از آرشیوهایی که ما در اختیار داشتیم که اینها به صورت فیلم پرتره
 آنجا تقدیم آقای همایون شد و بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت. بسیار زیاد.

 
 مین سال آقای داریوش همایون را برگزار کنید، اصالً به خودشان گفتید؟ 50 صمیم گرفتید که همایششما وقتی ت مُهری:

 
کنند اوالً خودشان بر اساس ابتکارات خودشان انجام  میفرخنده مدرس: بله، بله. نظر همسرم بود... خب، خانمها معموالً دوست دارند کاری را که 

خواهند که در واقع همه چیز از قبل روشن باشد و به همه گفته شده باشد. و  مید. ولی آقایان نه، خب، طبیعتاً کنند اینطور باش میبدهند و یا سعی 
اینکه مهمانانی که ما مورد نظرمان بود  برای ـ   البته درست هم بود ـ  نظرشان این بود که این موضوع را باید به آقای همایون بگوییم 

شناختیم. بخصوص اعضای  میای همایون مایل بودند در این مراسم باشند را در بر بگیرد. ما که همه افراد را نکه آق توانستند آنهایی را مین
گفتیم. برای اینکه در اولین  گام در تنظیم  میبایست به آقای همایون  می.... به همین خاطر اینها را یشان را و دوستان نزدیک ایشان راخانواده ا

 دادیم. که انجام شد و دادیم. میبایست به ایشان لو  میداشتند. این بود که اصل قضیه را  میبایستی نقش اساسی را  میاین لیست مهمانان ایشان 
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گری را حتی االمکان سعی کردم من با پافشاری ی دیها دانستند ولی بخش میحال یک سری مسائل مانند ارائه کتاب خب، طبیعتاً ایشان  به هر
 از دانستن ایشان مخفی نگهدارم که برای ایشان هم در واقع سورپریز بشود. و شد تا حدودی. ولی ایشان در جریان عمومی کار بودند. 

به  ها انتخاب آقای همایون بود یا دعوتبا  ها مُهری: خانم مدرس، در مجموع اوالً چند نفر را دعوت کردید، چند نفر توانستند بیایند، و دعوت
 انتخاب شما و آقای همایون با هم؟ 

 
دستمان تنگ بود پوزش بخواهم. ما نوع مراسم بزرگداشتی که برای آقای  الً باید اینجا از این واقعیت کهفرخنده مدرس: عرض شود که، او

شد،  میرای اینکه حالت یک ضیافت را داشته باشد باید تدارک دیده همایون در نظر داشتیم، مراسمی بین یک جلسه رسمی و ضیافت بود. و ب
ای که مثالً  و این از عهده مالی ما برای برگزاری جلسه بود، میبود، در خورِ مهمانان آن شب  میشد و پذیرایی که واقعاً در خورِ ایشان  میپذیرایی 

اید پوزش بخواهم از صدها نفر دیگری که واقعاً مایل بودند در مراسم آقای همایون صدها نفر در آن شرکت داشته باشند، ناممکن بود. و از اینجا ب
شرکت بکنند، پوزش بخواهم که ما این امکان را نداشتیم. هیچوقت دست تنگ تالش نتوانسته آرزوهای این مجموعه را درواقع پاسخ بدهد. 

رای آن شب. دوسوم این مهمانان انتخاب تالش بودند و بعد از اینکه ما لیست را نفر مهمان ب 700بنابراین، ما محدود  کردیم خودمان را به حدود 
اش را شما لطفاً پر بفرمایید. خب، طبیعی است وقتی  از هفت ماه پیش شروع کردم  فراهم کردیم، به آقای همایون نشان دادیم. و گفتیم که بقیه

 فم که جایتان خیلی خالی بود آنجا... به ارتباط گیری با مهمانان، تعدادی مثل خودِ شما و متأس
 

 مُهری: خیلی ممنون 
 

نفر  709هستند بیایند، جایگزین بکنیم. مراسم با تعدادی حدود  گفتند، با کسانی که مایل« نه»که فرخنده مدرس: و ما سعی کردیم دوستانی 
د بیایند و ما از آنهایی که توانستند و مایل بودند جایگزین کردیم. برگزار شد. البته این لیست خیلی تغییر کرد. به مناسبت اینکه تعدادی نتوانستن

 ولی ترکیب لیست به هر حال، در اصل انتخاب تالش باضافه انتخاب آقای همایون بود که ما این را به اطالع آقای همایون هم رساندیم.
 

 جلسه. کی شروع شد دقیقاً و چه گذشت؟ مُهری: خانم مدرس، به عنوان یک گزارشگر، گزارش بدهید از ابتدا تا انتهای 
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فرخنده مدرس: عرض شود که به عنوان یک گزارشگر و شخص سوم، طبیعی است که من خودم خیلی از نحوه برگزاری جلسه راضی هستم و 
 10. علیرغم آن تا حدود شروع کنیم 9و نیم اعالم کردیم که بتوانیم رأس ساعت  9این بازتاب خواهد داشت در گزارش من. ورود به جلسه را ما 

دستجمعی آرزوی سالمتی و طول  رداننده آن مجلس اعالم شد و همگیای از سوی من  به عنوان گ دقیقه ای با تأخیر  آغاز شد. ابتدا چند کلمه
ند جلسه توضیح داده شد عمر بیشتر آقای همایون را کردیم و همگی همزمان با هم به ایشان ادای احترام کردیم به زندگی پُرقدر ایشان. بعد رو

دقیقه طول  90ایی را در بر خواهد گرفت. که بخش اول پخش آن پُرتره بود که خدمتتان عرض کردم. حدود ه هو چه برنام ها این که چه قسمت
خواهند داشته باشند.  میکشید. که بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت.  ما سفارش زیادی گرفتیم، دوستان زیادی هستند که اآلن این پرتره را 

 رسید ...  ها امیدواریم بتوانیم همراه با یک ساعت، یک ساعت و نیم فیلم از آن مجموعه در سامانه تالش قرار بدهیم. بعد نوبت به سخنرانی
 

 مُهری: خانم مدرس، بفرمایید اآلن جایش است که بفرمایید سامانه تالش آدرسش چیست؟ 
 

رسید که از اینجا باید تکیه کنم واقعاً در طول این هفت ماه  ها بعد بخش سخنرانی.  www.Talashonline.com فرخنده مدرس: سامانه تالش
گیری اینکه چه کسانی سخنرانی بکنند در آن جمع دچار سختی و دشواری شدیم. علتش هم این بود که تعداد بسیار  بسیار بسیار برای تصمیم

بودند خودشان اهل قلم، اهل سیاست، اهل فکر بودند و انتخاب از میان اینها برای ما بسیار مشکل بود. زیادی از افرادی که در آن جمع حاضر 
ای مختلفی ه های مختلف آن را. و آمدیم آنرا به حوزه هناگزیر آمدیم زندگی آقای همایون را مبنا قرار دادیم آنهم نه درازایش بلکه ژرفایش و شاخ

ای را که انتخاب  ترین افراد باشند برای سخنرانی در آنجا. اولین حوزه توانند مناسب میا دیدیم چه کسانی ه هزتقسیم کردیم و بر اساس این حو
ی ها ی اولم، نشان بدهیم که آقای همایون شخصیتی است که مرزهای جداییها کردیم، حوزة سیاست بود. طبیعتاً ما برای اینکه طبق صحبت

آن جامعه است، سرنوشت ملی آن جامعه در دست همه ماست و  یده و پشت سر گذاشته و شخصیت ملیدسیاسی و اختالفات سیاسی را در نور
شد. توانست داشته با میایشان متعلق به همه آن ملت و یک سرمایه ملی است، طبیعتاً انتخاب چهره از داخل طرفداران نظام پادشاهی دیگر معنا ن

رقیب سیاسی آقای همایون را انتخاب بکنیم که در واقع روی  چپ، یعنی جبهه مقابل و مخالف یا ای در واقعه هسعی کردیم که از چهر ما اینجا
و باید بتوانیم در کنار هم فعالیت اجتماعی « ما اعضای یک ملت هستیم»کنند این که  میهمایون سالهاست رویش تالش  ای که آقای پیام اصلی

گیری  ای بود که برای تصمیم آور این پیام است. و خانبابا تهرانی انتخاب آن کمیته سالها پیامای را انتخاب کردیم که خودش  داشته باشیم چهره
 برای نحوه و چگونگی برگزاری این بزرگداشت تشکیل شده بود. 
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اصلی تالش سیاست  ای بود که با آن برخورد کردیم. خیلی هم طبیعی است که پایگاه آقای خانبابا تهرانی را انتخاب کردیم و سیاست اولین حوزه
شود جدا کرد. و ایشان را به عنوان سخنران اول انتخاب کردیم. بعد رفتیم توی حوزه  میشخصیت آقای همایون مطلقاً ن است و سیاست را از

قسیم بندی کردیم ان برجسته و صاحب نامی در آن  جلسه حضور داشتند و بسیار هم فعال بودند. بعد در این حوزه تنگار روزنامهی که نگار روزنامه
یی که ها انی که در شرایط بسیار حساس با آقای همایون تماسی داشتند و ایشان را تجربه کردند یا همکارینگار روزنامهبه هر حال سعی کردیم از 

ا در یک شرایط استثنایی ی که نه تنهنگار روزنامهداشتند انتخاب کنیم. آقای بهنود سخنران این جمع بودند. بعد آقای علیرضا نوری زاده بعنوان 
ن سخنرانی آقای همایون را تجربه کرده بودند، بلکه مواضع ایشان را مثل خیلی از ماها و خیلی از سخنرانان دیگر مو به مو دنبال کرده بودند، ایشا

 کردند.
 

که تنها به دلیل شش دهه فعالیت گذشته  گرفتیم میبعد یک زاویه بسیارمهم دیگری را که ما انتخاب کردیم: ببینید ما برای  فردی بزرگداشت 
یم. این را چگونه توانستیم ای ایشان در آینده برایمان خیلی مهم بود که این را نشان بدهه هاش نبود. بلکه تأثیرات نظر و افکار و پرتو اندیش

ة آقای همایون، جای فرزندشان حتماً هست. اش بدهیم؟ با انتخاب یک چهره جوانی که جای اگر نگویم نو اش کنیم، بیانش کنیم و نمایش تبیین
آید به خارج کشور و در اینجا بزرگ  میسالگی از مناطق جنگ زده ایران به امید کسب دانش و پرورش استعدادهایش  75جوان ایرانی که از سن 

یروهای بسیار فعال جامعه آلمان است، پست ای که در حال حاضر یکی از ن رسد. چهره میکند و به مدارج عالی  میشود و در اینجا پرورش پیدا  می
المللی و  ی اقتصادی سندیکای سرتاسری آلمان است، در حوزة مسائل بینها بسیار باال و در خورِ توجهی دارد، رئیس هیئت متخصصین سیاست

نبوده که آقای همایون « واوی»شته، ولی اروپا، خب این فرد علیرغم اینکه ساعتی را با آقای  همایون به طور کامل ننشسته و ارتباط مستقیم ندا
ای آقای همایون بود. ما از ایشان خواستیم که به عنوان نمونه نسل جوانی که ه هنگفته باشد که ایشان دنبال نکرده باشند. و بسیار متأثر از اندیش

 ، سخن بگویند.اند پیام آقای  همایون را به بهترین شکل گرفته
جوانانی را که در حوزة تحقیق، دانش و علم  ا را از داخل ایران بیاوریم. ما داریم بسیاری ازه ههم نبود که این نمونما متأسفیم که امکانات  فرا

کنند. متأسفانه دستمان کوتاه بود از این نیروها ولی اینجا این نمونه برجسته را داشتیم که از  میای آقای  همایون دارند کار ه هسیاست حول اندیش
 یم سخنرانی  کنند.ایشان خواست

 
 مُهری: خانم مدرس، اسمشان چی بود؟ 
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 فرخنده مدرس: آقای دکتر مهرداد پاینده. 
 .اند مُهری: ایشان خیلی مقاله برای شما نوشته

 
از طرف  فرخنده مدرس: بله، ایشان یکی از  همکاران دائمی تالش هستند. و به هر صورت ایده دادن این مجله هم که به مناسبت آنشب در آمد،

شان هم روی سایت خواهد آمد. شما مالحظه خواهید کرد که  ترین مقاالت این مجموعه دارند و سخنرانی ایشان بود. خودشان هم یکی از برجسته
 !اند ای نظرات ایشان که آقای همایون را چقدر خوب شناخته ی فکری و اندیشهها کنم. از توانمندی میمن اغراق ن

 
شود، چه سخنرانی شیرین و دلچسبی  میروس آموزگار بودند که اصالً کیفیت دیگری به جمع بخشیدند. شما باورتان نسی سخنران دیگر آقای

یی که نسبت به ها تلخی را نسبت به جامعه گذشتة ایران و بیرحمی های انجام دادند و در البالی سخنان شیرین و دلچسب و طنز چه واقعیت
ی این جلسه بود و بسیار لذتبخش بود. و من بسیار خوشحال و ها یکی از بهترین ساعتبه نقد کشیدند. داشته شده بود،  آقای همایون روا

 سپاسگزارم از سیروس آموزگار.
بعد در و جالب اینکه ما زمانی که شروع کردیم به برنامه ریزی در آغاز، همه توافق داشتند که سیروس آموزگار باید در این مراسم سخن بگوید. و 

مکتوب نبود و قول دادند تنظیم کنند و در اختیار تالش بگذارند. و ایشان  صحبت کردند که سخنانشان آن لحظه ی مراسم آقای همایونانتها
ای را  ی نوینی را در جلوی چشم شنوندگانشان باز کرد. بسیار سخنرانی برجسته و نکات بسیار بدیع و تازهها سخنانشان دوباره به هر حال یک افق

یک بخشی  ـ دانم آیا وقت دارم یا نه مین ـ خواهم بگویم این حرفها را نزده بودند، ولی تبیین جدیدی بود برای خودِ من. به عنوان نمونه میندارد. 
 از آن را در اینجا بیان بکنیم.

 
خواستم بپرسم آقای خانبابا  میدقیقه دیگر وقت داریم، دوم اینکه،  71مُهری: خانم مدرس، قبل از اینکه اشاره بکنید به سخنان ایشان، اوالً 

 تهرانی آمدند یا نه؟
 

 فرخنده مدرس: بله، سخنران اول ما آقای خانبابا تهرانی بودند. 
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 روند. میمُهری: چون به من گفتند که ن

همایون صحبت کردند. از جمله اینکه، آقای همایون از همان موقع که من در صف  با آقای ای گذشته شانه هدرس: ایشان در باره تجربفرخنده م
زدند. آن موقع که آقای  غاز ایشان استثنایی بودند. مثالیمخالف ایشان بودم و ایشان در مخالفت با جریان من بودند، استثنایی بودند. از همان آ

ن توی حزب سومکا بودند، ایشان هم در سازمان جوانان حزب توده بودند. گفتند که خب، طبیعی است که جامعه آن موقع درگیر بود، همایو
ای تاریخ ایران بود، ولی ایشان با اینکه عضو سومکا بودند، و ه هآن لحظ حال، ماهیت اصلی و ظاهری و واقعیو به هر  فحاشی و زد و خورد

گفت که ایشان اساساً بر مبنای بحث و  میپاشید، ولی خودِ رفتار آقای همایون استثنایی بود. مثالً  میزد و  میریخت،  مید که سومکا جریانی بو
گفتیم باز شاخ شمشاد آمد! بخاطر اینکه  میآمد هر از  گاهی به دفتر جوانان حزب توده و ما آنجا  میگفت  میکرد.  میدیالوگ هم همان موقع کار 

گفت چرا و کدام  میکرد و   میکرد. گفتگو  میآمد آنجا و با ما بحث  میگفت،  میاره آقای همایون هم به هر حال درخورِ توجه است، و قد و قو
یی را که آقای خانبابا آنجا طرح کردند، بسیار بسیار شیرین و درخورِ توجه است. البته ها ... در آن سنین جوانی! و این خاطرات و بحثو ها سیاست

ای همراه با  شوند و بعد در یک مجموعه میشوند و تصحیح  میانان همه گردآوری و از روی نوار پیاده رهای سخن همانطور که گفتم، این گفته
شود و چند مصاحبه با افرادی که در آن مراسم حضور داشتند و فرصت صحبت کردن نیافتند در دفتری  مییی که هست، گزارشاتی که داده ها پیام
 نوان جشن نامه مراسم بزرگداشت آقای همایون ارائه خواهد شد.به ع

 
کنم از  میدانم، چند رایزن داشت. یکی از آنها که فکر  میمُهری: خانم فرخنده مدرس، اطالع دارید که حزب مشروطه ایران تا آنجایی که من 

 لحاظ فکری برجستگی خودش را نشان داده، آقای داریوش همایون است و یکی دیگر از آنها شادروان اسداهلل مروتی. 
 

 فرخنده مدرس: بله، بله، بله. 

  
 مُهری: صحبتی از ایشان و این درگذشت به هرحال باید گفت واقعاً جانگداز ایشان در آنجا شد؟ در آن مراسم.

 
هستیم. و یک باورها و اعتقاداتی داریم. البته به خود من شاید این بر  ل اینکه خب، ما به هر حال ایرانیه. به هر صورت به دلیفرخنده مدرس: ن

 گردد. ما خبر درگذشت آقای اسداهلل مروتی را درست یک روز قبل دریافت کردیم. خیلی متأثر شدیم. و از اینجا درگذشت ایشان را به تک تکِ می



 

152 

 

م. ولی احساس کردیم که در مراسم بزرگداشت و گوی وادة ایشان، دوستان ایشان و بویژه شما و رادیو صدای ایران تسلیت عرض میاعضای خان
 را نداشته باشد.  انگیز روز تولد آقای همایون این خبر تلخ را چگونه بیان بکنیم که به هر حال به قول معروف، آن حالت غم

 
 ندهد مُهری: حالت تلخی را به جلسه

 
 فرخنده مدرس: و گرد غم بر آن مجلس نپاشد. این خبر برای بسیاری از افرادی که در آنجا بودند بسیار غم انگیز بود. 

 
 دقیقه. فرصتی است که بفرمایید که آقای همایون چه گفتند؟ 5مُهری: خانم مدرس عزیز، اآلن فرصتی است به مدت 

 
ی آقای  پاینده. آقای پاینده اساس صحبت شان بر این ها مطرح کردند در ادامه و اشاره به بحثفرخنده مدرس: آقای همایون بحث مفصلی را 

ای  ه هدانند. و اندیش میمحور بود که خودشان را به عنوان جوانی که جای فرزند آقای همایون است، بیشتر از هر کسی به آقای همایون نزدیک 
ای آقای ه هایی را که از اندیشه هدانند. و اینها را مستدل کردند و بیان کردند. نمون میجوان ایران ای نسل ه هایشان را مطابق با آرزوها و خواست

را همایون بیرون کشیدند مثالً ناسیونالیسم مدرن ایرانی را به نظر او، آقای همایون تدوین کردند و اینکه اساساً ایشان حتی سرنوشت خودش 
یی که از ها توانند از لحاظ طبیعی هم نسل باشند را ایشان معتقدند بر اساس برداشت میو ن اند ها به دنیا آمدهاینکه در دو دوره تاریخی متفاوت این

خواهند این واقعه طبیعی را تغییر بدهند خودشان را   می، حتی اند نظراتشان دیده از آموزشهایی که آقای همایون در اند زندگی آقای همایون کرده
 ی همایون و آقای همایون را هم نسل جوانان ایران مطرح کردند. به عبارتی هم نسل آقا

ی جدید، با توجه به افزایش دوران سن بشر ها جدیدی کردند، موضوع نسل دوینی مختلف را یک تها آقای همایون در ادامه این بحث نسل
دگان نامیدند و ، سالخوراند و به دوران پیری رسیده ندا مطرح کردند و نسل خودشان را که افرادی هستند که در واقع از سنین میانسالی گذشته

ی آینده توضیح دادند. یک تکه از نظراتی که در آنجا مطرح کردند، نظرات بسیار بسیار ها در قبال نسل آقای پاینده و نسل وظایف این نسل را
خاصی دارد. یعنی در همریختگی همه  ترمینولوژی یک معنایدانید در  میبود. ایشان از واژه کائوس استفاده کردند. کائوس که  ای بدیع و تازه

 مختلف این نظر  وجود دارد که قبل از آفرینش جهان وضعیت کائوس حاکم بوده.  ای دینی و در مذاهبه هچیز، بی نظمی کامل. و در اندیش
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اه و سال. انسان، آفریند. شب و روز، م میظم را کند. ن میو آشفته بوده تا اینکه خداوند جهان را خلق  یعنی همه چیز در همریخته، بی نظم
 شود. می... پروسه زندگی همه اینها، نیازهایشان. همه اینها نظمی است که بعد از آن کائوس ایجاد موجودات دیگر و

 یروهای مخالفش ی مختلف، از روشنفکری، توده، حکومت تا نها آقای همایون وضعیت انقالب اسالمی را که به دست همه ملت ایران در بخش
ال تا همه را در آن سهیم دیدند. را به تعبیری به آن وضعیت کائوس مقایسه کردند. و گفت ما در این انقالب همه چیزمان را برهنه کردیم. از با

 رسد.  میپایین. و همه چیز را بهم ریختیم. و حاال بعد از این کائوس نوبت تنها به سازندگی 
کردم راجع به مضمون این سخنان. البته برای ایشان  میداشت و نقش بسیار فعالی داشت در آن مراسم، صحبت دختر من هم در آنجا حضور 

گفت چرا برای تو این  میبسیار بدیهی بود فهم نظرات آقای همایون خیلی روشن بود بر اساس تربیت و آموزشی که در جوامع غربی دیده ولی 
ای از انقالب  اسالمی ندارید. مقایسه این کائوس با انقالب اسالمی برای خود من یک  ن، شماها تجربهبحث تا این اندازه جذاب است؟ گفتم ببی

اسالمی و حدوث آن و نقش من به عنوان یک جوان در آن، تمام وجود  . گفت چگونه؟ گفتم: ببین، انقالبحادثهست نسبت به این دید نوینی ا
 ای تبعید که چرا ما دست به این اقدام زدیم؟ ه هین پشیمانی و سرزنش هستم که در تمام طول دهمرا تسخیر کرده بود از اینکه همیشه دچار ا

باید  میافتاد. به نحو دیگری  توانست نیفتد. اگر ملت عاقلی بودیم نباید می میالبته  ـ  اما از نگاه این ترمینولوژی یعنی کائوس، این اتفاقی که افتاد 
ولی حاال که اتفاق افتاده به هر حال این امکان برای ما فراهم شده که همه  ـ  کردیم میای آن مملکت را  برطرف  ریشهی ها و کاستی ها نارسایی

ی آقای همایون خطابش روی سرآمدان ها اش این بخش است. این بخش از صحبت چیز را از نو بسازیم. و به گفته آقای همایون، مهمترین
کرد که شاید ایران سالها در  میچون دخترم بحث  ـ خواهید از این وضعیت کائوس بیرون بیایید میت. که اگر جامعه، روی روشنفکران جامعه اس

خواهیم از این  میولی گفتم بله، اینجا خطاب آقای همایون به روشنفکران و مسئوالن اِلیت آن جامعه است. که اگر  ـ   وضعیت کائوس باقی بماند
ای که به این پیشرفت و ترقی کمک بکند  ای جز سازندگی، ترقی، پیشرفت و در واقع اندیشه نده را ببندیم هیچ چارهکائوس بیرون بیاییم، این پرو

بخش است. چون از آن تسخیر  و این برای خود من اندیشه رهایی که به نظر ما اندیشه لیبرال دمکراسی است، هیچ چاره دیگری نداریم.
دهد. و  میبینم. این به من انرژی بیشتری  میکنم در پرتو پیشرفت و ترقی  میدم. هر کاری را که امروز پشیمانی و آن احساس سرزنش بیرون آم

 این بحث آقای همایون برای من بسیار بسیار جذاب بود.
 

آقای کِشگر یا  . شان آقای علی کشگر کنم خانم فرخنده مدرس گرامی، سردبیر نشریه تالش همراه با همسر  گرامی میمُهری: بسیار سپاسگزاری 
 آقای کَشگر
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ما فرخنده مدرس: آقای کشگر بهتر است برای  جلوگیری از هر گونه سوءتفاهم و آزار برخی از دوستان که تلفظ اسمشان نزدیک است. و همراه با 

 ستند. ایشان وظیفه خودشان را ه شکر نیست چون ایشان جزئی از تالشکنم. البته جای ت میآقای احسانی پور. که از ایشان حقیقتاً سپاسگزاری 
 بسیار خوب انجام دادند همچنانکه ما وظیفه خودمان را در قبال آقای همایون انجام دادیم. 

 
 مُهری: خیلی ممنونم. یک سئوال دیگر از شما دارم. 

 
 فرخنده مدرس:  بفرمایید

 
 اید یک رنگ است؟ مُهری چرا روی جلدی که از  آقای داریوش همایون گذاشته

  
 فرخنده مدرس: چرا سیاه سفید است؟ 

 
 مُهری: بله

 
 فرخنده مدرس: برای اینکه الگانت است

 
 خواستید الگانت جلوه کند میمُهری: یعنی به این ترتیب 

 
 و چندین بار رفت چاپخانه و برگشتیم. متأسفانه اشتباه چاپخانه بود فرخنده مدرس: بله، البته نتوانست

 
 مُهری: عکس قشنگی است.
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 فرخنده مدرس: زیباست. یک دنیا ...
 

 مُهری: شما هم خیلی به آقای همایون عالقه دارید. واقعاً در خورِستایش است.
 

 کنند میهم سرزنش  ها فرخنده مدرس: البته خب، خیلی
 

 ای خودش را بیان بکند.ه هتواند اندیش میکس مُهری: نه، چه سرزنشی؟ هر 
 

که احساسات و عواطف ... به هر حال رابطه ما ـ تالش ـ با آقای همایون رابطه فکر و قلم است. اندیشه فرخنده مدرس: بله، حق هر کسی است 
توانیم از  میای دارد، به هر حال حق هر کسی است و ما تا جایی که  ای دارد، مایه است و از این زاویه طرفداری از یک اندیشه به نظر من اگر پایه

ی را هم که زبان نقد دارد و نیم و گوش شنوایی هم برای نقد داریم. خودمان هم زبان  نقد را داریم، و هر کسآن دفاع کنیم، مستدل بیانش ک
پور در    بیند اگر زبان فرهیخته داشته باشد ارائه بدهد مثل آقای مهرداد احسانی مییشان ایرادی ها ای آقای همایون و فعالیته هبه اندیش جایی
کنیم، قادر هستیم با  میای آقای همایون ه هدهیم که به  هر حال با تمام ستایشی که از اندیش میدهیم نشان  میارائه ، اند ای که نوشته مقاله

 اش بکنیم.  بینیم قادر هستیم که بگوییم و مطرح میفاصله نگاه بکنیم. و هر جا  که ایرادی 
 

من تلفنی  و فعال. ایشان چند روز پیش که باپور. یک جوان آگاه  مُهری: خانم فرخنده مدرس، من همیشه ستایش داشتم برای آقای احسانی
توانم  میشان را بخوانم و اگر نظری داریم به ایشان عرض کنم. خوشحالم که مجله به دستم رسیده و  صحبت کردند، به من گفتند که مقاله

 :خورد میبه چشم  ها ام تالش است، این عنوان 30بخوانم. در این شماره که شماره 
داریوش  آریا پارسی ــ ادای سهمی به سیاست؛ های داریوش همایون... مشروطه نوین، روایت لیبرال دمکراتیک از انقالب مشروطیت در اندیشه

مهدی استعدادی شاد ــ حقوق  ..هایی از داریوش همایون(. کشف میانه )نگاهی به واژه بهروز داودیان ــ همایون و پرسش بنیادین در سیاست...
فرهاد یزدی ــ  ..نژاد ــ ایران و غرب. سیروس علی ایران اهورائی ــ عاشق تقدیر خویش... ..خواهی داریوش همایون. نان در گستره مشروطهز

دکتر حسن منصور ــ سخن اهل  ..تعادلی. دکتر مهرداد پاینده ــ دو روی اقتصاد ملی در بی ..یکم. و ی بیست ضرورت بازگشت به پیشینه در سده
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حشمت  علی کشگر ــ امنیت، مفهومی به اهمیت و گستردگی زندگی انسان... م.سحر ــ ملت، دولت و کشور سه عنصر یگانه... برای ایران... دل
مهدی فتاپور ــ راه دشوار  ..پاک ــ دگرگونی گفتمان و فرهنگ سیاسی. دکتر محمدرضا خوبروی رئیسی ــ دکترین نوین حق تعیین سرنوشت...

پور ــ داریوش همایون و تالش در جهت لیبرال  جمشید طاهری ..ــ باز هم برای دوست. پور مهرداد احسانی حزب مشروطه ایران... استقالل و
فرخنده مدرس ــ  ای ذهنهای بسته، برداشتهائی از چهار نوشته داریوش همایون...ه ندیشی در تاریکی دهها محسن کردی ــ روشن دمکراسی...

و جشنهای  7399اسفند  73یم و چه باید بکنیم؟ در گفتگو با مجله تماشاـا ران، نامه به امیرعباس هویدا، برای حزب چه کردهانقالب ناتمام ای
 داریوش همایون شاهنشاهی...

 
 مهری: خانم مدرس سپاسگزارم.

 
های خود را به اطالع  د، جریان فعالیتدهی فرخنده مدرس: من از شما عمیقاً سپاسگزارم که به تالش توجه دارید و هر بار به ما فرصت می

 شنوندگان برسانیم.
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