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اش  بينانه خود به زندگي، مهريه ام، كه با ديد واقع تقديم به همسرِ واقعاً فرشته
اهللا مجيد، به انضمامِ يك شاخه نبات، تعيين كـرد و شـريك    را، يك جلد كالم

او . زندگي مردي شد كه برايش جز ناراحتي و سختي، چيزي به همراه نياورد
  ش، به پاي همسر و فرزندانش ريخت.و ي توش و توان خود را فرشته همه

  اش، از من بپذيرد.  اميدوارم اين وجيزه را، در مقابل يك شاخه نبات مهريه
  

  عبدالكريم انواري



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خواهم كه داد اين تاريخ، به تمـامي   اما من چون اين كار را پيش گرفتم، مي«
احوال پوشيده نماند. و اگر اين بدهم و گرد زوايا و خبايا بگردم تا هيچ چيز از 

كتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ماللت افزايد، طمع دارم بـه فضـل   
ايشان، كه مرا از مبرمان نشمارند، كه هيچ چيز نيست كه به خوانـدن نيـرزد،   

  ».اي كه به كار آيد خالي نباشد كه آخر هيچ حكايت از نكته
 

    ابوالفضل بيهقي 
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 فصل اول 

  در حواشي
  

  مدتي اين مثنوي تأخير شد
بـود،   بايستي مألوف مي سال است كه، از يك وطن غيرمألوف كه قاعدتاً مي 30

 ها با وجـودي  طرفه اين كه اين سال .ام منتقل شده به مكان غيرمألوف ديگري
بـار   30انـد.   آوري سـپري شـده   كه بسيار بد گذشـته، امـا بـا سـرعت سرسـام     

هـاي لنـدن همچنـان چراغـاني و پـر       سمس و ژانويه، تكرار شده و خيابانكري
هاي اطرافم بـه فرجـام آمـده، ولـي      ها و جشن گرفتن . پايكوبياند گشتههياهو 

را  "اي دهُگنـگ خـواب ز  "، حالـت  موالناهيچ ارتباطي به من نداشته و به زبان 
هـا و   كـه مضـيقه   ام ام. فقط اوقاتي متوجه بودنم در اين سـرزمين شـده   داشته

اند تا بدانم كه در چه ديار بيرحمي زنـدگي   تنگناهاي زندگي بر من فشار آورده
هـا،   نوروزِ ايراني هم آمده و رفته، كه از طريق آگهي 30ها،  در اين سالكنم. مي

درد، متوجه آنهـا   هاي بعضي از ايرانيانِ بي ها يا پايكوبي نشيني در خصوص شب
  ام.   شده

خانه من، نمودي جز يك سـفره هفـت سـين، نبـوده، آن هـم بـه        از نوروز، در
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 ،خواسته كه آشيانه ما از ايـن نمـاد زنـدگيِ ايرانـي     كه البد مي ،همت همسرم
 بهره نباشد و يادمان نرود كه ايراني هسـتيم و ايرانـي بـاقي خـواهيم مانـد.     	بي

فرهنگي، زمان با تغييرات و تحوالت شگرف  دوران جواني و ميان سالي من، هم
و بايد بگويم نقش محدودي را كـه   ،اجتماعي و سياسي در كشور ايران گذشته

 ام. بـازي كـرده   ي مـن رقـم زده بـود در ايـن جريانـات     دست تواناي تقدير برا
هـاي سياسـي و اجتمـاعي     در فعاليـت  ،دوستان و آشناياني كه به حضـور مـن  

و غالبـاً   ويسـم؟ ن د را نميچرا خاطرات خو ،اند كراراً از من پرسيده ،آگاهي دارند

بنويسـم، و بـراي كـه     بـراي چـه  «اند اين بوده است كه:  جوابي كه شنيده
و بدين ترتيـب، در  ، براي جوانان. اند هميشه گفته و در مقابل، آنها »بنويسم؟

داي احترام به خواست آنان، بر آن شدم اكنون مقابل تقاضايِ مشتاقان و براي اَ

""""ستا  به ضعف نهادهرو  ،قوت و ،به قوتضعف، رو "كه 
جوانان ايراني را  1

در ايـن رابطـه، بـه     !؟محروم نگذاشته باشم اين درياي عظيم دانش و تجربه از

در كوچه باال عروسي «ها گفت:  افتادم كه به بچه نصرالدين مالياد داستان 
 هم پيش خود فكر ه سوي آن كوچه دويدن گرفتند و مالها ب است. بچه

هـا، بـه    در آن كوچه واقعاً عروسي باشد، پس به دنبال بچـه نكند  ،كرد
  .»سوي عروسي، مشغول دويدن شد!

و  مانع بزرگ ديگري كه بر سر راهم قرار داشت، ايـن بـود كـه، بـه اسـناد     
خواهم خاطراتم  ر مي. مايل نبودم اگمداركم تا چند ماه پيش دسترسي نداشتم

ــن  ــه ك ــد  را ارائ ــل باش ــدرك و دلي ــدون م ــالبي ب ــياري از  م مط ــد بس  و مانن
هاي اين دوران، حكايت بزرگ نمايي نويسنده و ايجاد سـر وصـدا    نويسي خاطره

براي اين مقصود، الزم بود كه بتوانم به كاغذها و اسـناد   در بازار آهنگرها باشد.
ناچار به تـرك   1359دسترسي پيدا كنم. زماني كه در سال و مداركم در ايران 

                                                

)، بـه وام  شهرضـا (قمشه ، فيلسوف معروف محمد هادي فرزانهاين تعريف زيبا را از  -1
سالگي، دانشگاه تهران، او را براي تدريس فلسفه دعوت كرد،  67ام. زماني كه در سنّ  گرفته

  اش، اين شرح جاندار را گنجانده بود. در نامه جوابيه
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زد سـه نفـر   ندم را براي نگاه داشتن و مخفي كردن، سنااايران شدم، كاغذها و 
بـازگو كننـده وضـع ناهنجـار      ،سناد و كاغـذها به امانت سپردم. سرنوشت اين اَ

سال گذشـته اسـت. انسـان بـه ايـن نتيجـه        30امنيت افراد و مسكن آنها در 
اي است كه درطول حكومـت جمهـوري اسـالمي مـورد      رسد كه كمتر خانه مي

  ر نگرفته باشد.تعرّض و يورش قرا
عمويم كه قاضي عالي رتبـه دادگسـتري،   را به پسر  قسمتي از اين كاغذها

نقالب بود سپرده بودم. او اقالً اين شرافت و تقوي را به خـرج داد كـه   پيش از ا
از ايران به من تلفن بزند و بگويـد كـه مـأمورين امنيتـي پسـرش را دسـتگير       

ش خواهنـد ريخـت و از مـن خواسـت     ا اند و قطعاً براي تجسس بـه خانـه   كرده
تم سـ موافقت كنم كه كاغذها را قبل از ورود مـأمورين از بـين ببـرد. از او خوا   

كنند چه؟  مكاغذها را به محلّ ديگري منتقل كند. گفت اگر در كوچه دستگير
به هر حال، ديدم نبايستي او را در محظور بگذارم. با از بين بردن آنها موافقـت  

از سـنادم را بـه خـانمي    اله توالـت شـد! قسـمتي ديگـر از اَ    كردم و كاغذها حو
در موقعيتي تحت تعقيب قرار گرفته و كاغذها  وكالي دادگستري سپرده بودم.

را به منزل مادرخود منتقل كرده بود ولي مـادرش از تـرس آنهـا را بـه دسـت      
را بـه يكـي    و باألخره قسمتي ديگر از كاغذهايم داده بود. سيفون دست شويي

اقوام دور سپرده بودم كه گرچه او و همسرش هر دو پاك سازي شدند ولـي   از
اشان محفـوظ مانـده بـود و فقـط      خوشبختانه كاغذهاي من در زير زمين خانه

ـ     اهم رهمين قسمت از كاغذها است كه اكنون موجبـات تصـديع خواننـده را ف
  آورده است.

هاي مختلف از  راه ردن اين اسناد از ايران بود.بيرون آو ،اشكال عمده ديگر
كـس مـورد   قبيل پست كردن آنها در دفعات متعدد و يا ارسال آنها به وسيله َف

دريا دلي  ،تا يك خانم حقوقدان ،آزمايش قرار گرفت، كه نتيجه مؤثرّي نداشت
كرد و اين قسمت از مداركم را با خود از ايران بيرون آورد و اكنون بـر مبنـاي   

ام كـه   ار گرفته است اين جـزوه را تهيـه كـرده   اين اسنادي كه در دسترسم قر



  تالش براي استقالل  4

ـ  رغصه پخـواه اسـت كـه تمـام آرزوهـاي شخصـي و        ه يـك ايرانـي آرمـان   قص
شــايد ايــن  انــد. ســوخته و خــاك شــدهاش در آن ســرزمين بــالزده  اجتمــاعي
ها از يك منظر، بتواند كمك فكري به جوانان ايراني باشـد و بـه آنهـا     يادداشت

اآگاهي و چشـم بـاز، انتخـاب كننـد، يـا دنبـال آرمـان        نشان دهد راه خود را ب

ـ  مـي ن آنچه يافـت ")، دنبال موالناخواهي و به قول ( برونـد و دچـار    "ودش
هزاران بال و مصـيبت و محروميـت شـوند و يـا اگـر دنبـال زنـدگي راحـت و         

د كـه  پيچنه ب را فريدون تولّلي دغدغه و رفاه و مال و منال هستند، نسخه بي
  گفت:

  مزدور باش و دزد و زمين خوار و زن بمزد
  كنند تد و سرلشگرــر از سپهبــتا برت

اقامت در لندن، آشـنايي   ن دوران طوالنيهاي من در اي خوشي دليكي از نادر 
گـاه، خسـته    و دوستي نزديك با مرد دانشمند و عـارفي اسـت كـه گـاه و بـي     

هر چيز بهايي دارد. يـك  « گفته است: هاي مرا ديده و براي دلداري به من دلي
مثالً سه پوند  ،پردازد و در ازاي يك ساعت كار به رختشويي مي ،زن شرافتمند
كند و احتمـاالً   چند دقيقه وقت صرف مي ،گيرد و يك زن روسپي دستمزد مي

 ،كنـد. آن زن رختشـوي   دسـتمزد آن زن رختشـوي را دريافـت مـي     صد برابر
  .»اش را شرافتي بهاي بي ،و آن زن فاحشه گيرد قيمت شرافتش را مي

براي جوانان ايراني، اين پيام را به همراه دارد كه تصـميم   ها اين يادداشت
خودشان را از همان عنفوان جواني بگيرند. يا به راه روسپيان برونـد و از همـه   

هـاي شـيك و    مزاياي مادي و قابل لمـسِ زنـدگي از خانـه مجّلـل و اتومبيـل     
و  خـواه شـوند   مند شوند، يا آرمـان  بهره ري و سپرده پر و پيمانهاي جا حساب

هاي دست نيافتني بروند و يك عمر رختشـويي كننـد. همـان كـه      دنبال حرف

  ) آن را به زيبايي نمايانده است:(كليم كاشاني

  عالمي به طبعي به هم رسان كه بسازي
  يا همتي كه از سر عالم توان گذشت              
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ايـن   تر مهمستند و مبتني بر مدارك باشد. كه اين خاطرات مام  من سعي كرده
طرفـي   كه واقعيات را آن طور كه واقع شده ارائه داده و از جـاده انصـاف و بـي   

و ب ـات را      خارج نشوم و حبغضي را در كـارم دخالـت نـدهم. همچنـين واقعي
ز مـن  ها نكنم و چه بسا بسياري از دوسـتانم ا  فداي مصلحت، عاطفه و دوستي

 (حرف حقّ تلخ اسـت).  "الحقّ مر"تكدر خاطر پيدا خواهند كرد، ولي چه باك 
هـاي فراوانـي را از نظـر     ا، احتماالً آسـيب ه اين يادداشت ،انم د ديگر اين كه مي

هاي سياسي و اجتماعي به همفكرانِ من، وارد خواهـد كـرد.    روحي و در زمينه

هـاي چـرك    آدم لبـاس « يد:گو المثلي در زبان انگليسي هست كه مي ضرب
هـاي   ام لباس ولي من تصميم گرفته .»شويد خود را جلوي چشم مردم نمي

اب بينـدازم، شـايد مـا،    نچرك خود و همفكرانم را در برابر چشم همه، روي ط
طبيعـي   هايمان را كمتـر چـرك كنـيم.    مدعيان روشنفكري، سعي كنيم لباس

هـايي   ها و حوزه مربوط به جريانكنم  هاي چركي را كه ارائه مي است اين لباس

(جبهـه  گرايي، و به خصـوص   هاي ملّي ام، حوزه است كه در آنها حضور داشته
ـ (كـانون  و اي در حوزه وكـالتي   از نظر حرفه و ،مّلي) الء دادگسـتري و  وك

ي ـهاي سياسي و اجتماعي، كه مـن دخالتـ   اگر ساير حوزه.دادگستري ايران)
 هـاي كثيـف   داشتند كـه لبـاس  را هامت اخالقـي ام نيز اين ش هـا نداشتـدر آنه

شـد كـه دامـن     ، آن وقت مشّخص ميدبگذارن در معرض ديد و قضاوت د راخو
  آنها، نيز چندان پاك و منزّه نبوده است.  

البي را ام فقط مطـ  نكته ديگر اين كه در نوشتن اين خاطرات، سعي داشته  
كه مهم بوده ذاتر بوده يا حد كر كنم و از ارائـه مطالـب كـم    قل از نظر من مهم
آور است خودداري نمايم. وقايعي را هم كـه   تر كه براي خواننده كسالت اهميت
ام در نهايت اختصار و فقط تا حدي كه وافـي بـه مقصـود باشـد ارائـه       برگزيده

هـا را بـراي ايجـاد محبوبيـت و      نكتـه آخـر ايـن كـه، ايـن يادداشـت       ام. كرده
 ،خواهم و نَه، امكان آن فراهم است كـه مـثالً   را نَه، ميام، زي يابي ننوشته دوست
فكر كنم و نَه، ايـن كـه ميـل دارم     جمهور ايران شوم و به صندوق رأي رئيس
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انه سر مفتضح خارج كشور شوم و در اين پيراي از اُپوزيسيون  رهبر شاخه ،مثالً
ـ     دهداري با مائ و يك عمر روزه د ريـزه  هاي مسموم، افطار كـرده باشـم و بـه امي

اعاتي خارجي يا طرح مالي فـالن سـناتور و نماينـده    هاي اطّل خواري از سازمان
سهمي ببرم. به قـول   ،ُكنگره آمريكا، دارو دسته تشكيل دهم و از تقسيم غنائم

  ن):يابن يم(

  ش كردـهر كـه را اين قحبـة دنيا زبـون خوي
  است گر به صورت مرد باشد، ليك در معني، زن

    
ادبـي، يـا    به زبان محاوره نوشته شده و قصد خلـق يـك اثـر   اين خاطرات 

گـوي   "فُسحت ميدان بالغـت "در) (شيخ اجل به قول ام و رمانتيك را نداشته
  ام. نزده

  من كيستم؟
نامـه خـود    يا به بيان خودمان، زندگي "بيوگرافيتواُ"در اينجا قصد نگارش 

گر نداننـد من،كـي و   دهند، ا نوشت را ندارم. خوانندگان چيزي را از دست نمي
صيِ من، چگونه بـوده اسـت، چنـد    كجا متولّد شده و زندگي خانوادگي و خصو

ها فقـط، مطـالبي آورده    ام. از اين رو، در اين يادداشت ه عاشق و فارغ شدهمرتب
اي باشد كه نگارنـده در   نده وقايع مهم سياسي و اجتماعيشود كه بازگو كن مي

ايِ وكالتي در متن و جريـان   ، سياسي و حرفهفراز و فرود يك زندگي اجتماعي
آنها بوده است. اما چون خواننـده هـر كتـابي مايـل اسـت نويسـنده كتـاب را        

  كنم. بشناسد به اجمال خود را معرّفي مي

از آن  )(ابراهيم انـواري ي متوسطّي، به دنيا آمدم. پدرم دكتر  در خانواده
، "علم بهتر است يا ثـروت "ود كه در نوشتن انشاء معروف، هاي ساده دلي ب آدم

هـا در اصـفهان، و    صـبح  او سه مّطب داشت:هميشه طرفدار ارجحيت علم بود. 

   هرد،  ، يعنـي  اصـفهان اطـراف   بعد از ظهرها بـا دوچرخـه بـه دو، دو دسـتگ

آنها كـه پزشـكان و بيمـاران     .كرد رفت و مريضان را مداوا مي ، ميحسين آباد
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 يانرف روسـتاي ـي كـه از طـ  ـد كه حقّ ويزيتـ دانن زمان ر ا به ياد دارند، مي آن
و در صـورت تمّكـن   ، شد معموالً يك يا دو ريال، يا چند تخم مرغ پرداخت مي

هـا هزينـه    مريض يك عدد مرغ يا خروس بود. پـدر مـن بـا ايـن حـقّ ويزيـت      
  .تحصيل همه فرزندان خود را تا سطح دانشگاهي فراهم كرد

اي بـود كـه شـايد     وص مادرم، بايد بگويم كـه او زن بسـيار مؤمنـه   در خص
اغراق يك سوم عمر خود را بين راه خانه و مسجد و سؤال از پـيش نمـازان    بي

كرد، و به اين ترتيـب سـعي داشـت    شك بين يك و دو و امثالهم طي ّ در مورد
رش را ي خيطبيعي است دعا ما بپروراند و  مذهبي را در رگ و ريشه اتاعتقاد

  كرد. ميبه عنوان يك مادر عاطفي هميشه همراه ما 
اي و  التحصيل دانشكده پزشكي و سـپس طبيـب حرفـه    فارغ ،برادر ارشدم  

التحصـيل و از   از دانشكده فّنـي فـارغ   ،برادر دومم شد. اصفهاناستاد دانشگاه 
در رشته ادبيـات ليسـانس گرفـت و     ،مقاطعه كاران موّفق گرديد و برادر سومم

    بـا اصـرار پـدر و مخالفـت     ،نويسي پرداخت. تنها خـواهرم  به كار روزنامه سپس
زمـان درس خوانـدن زنـان،     تا اواسط دوره دبيرستان درس خواند. در آن ،مادر

 متعارف بود. آن هم در محيط عقب مانده و سّنتي آن زمان.كاري غير

نـون  اصـفهان و دارالف  نيز تحصيالت متوسـطه را در مدرسـه سـعدي    ،من  
هـران بـا احـراز رتبـه اولِ     تبه پايان آوردم و از دانشكده حقوقِ دانشگاه  ،هرانت

التحصيل شده و به اخذ مدال درجه اول علمي نايل شـدم.طبق قـانون آن    فارغ
، كـه قصـه ايـن تـراژدي     مفـت ر زمان، بايد براي تحصيالت تكميلي به خارج مي

ام ورود بـه كـار    غل مورد عالقـه هاي بعدي خواهم آورد. ش دار را در فصل خنده

رژيـم شاهنشـاهي    !؟وزارت محترم و دانش پرور خارجهديپلماتيك بود، اما 
اش شاگرد اول شده بودم، مانع از ورودم بـه ايـن    با اين كه در امتحانات ورودي

وزارت شد. پس ازتالش بسيار بر موانع، فائق آمدم و بـراي ادامـه تحصـيل بـه     
  آمريكا رفتم.  
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ز مراجعت به ايران، بـه كـار وكالـت در دادگسـتري پـرداختم. چـون       بعد ا  
در  ردمكـ  ظاهري خوب و خوش پوش داشتم و از نظر رفتار و كردار سـعي مـي  

هاي جواني، از طرف وكـالي دادگسـتري    دل مردم جايي داشته باشم. در سال

انتخاب شدم، وسه دوره نيز نايـب رئـيس    كانون وكالبه عضويت هيأت مديره 

و آشنايي بـه زبـان    المللي عالقه به اُمور حقوقي بين بودم، به عّلت ون وكالكان
هـاي   انگليسي، به عنوان نماينده كانون وكالي دادگسـتري ايـران در سـازمان   

كردم. در يك دوره نيـز بـه    المللي، انجام وظيفه مي حقوقي و حقوق بشري بين

ـ "سمت نايب رئيس  انتخـاب   "اخترياتحاديه حقوقي آسيا و اقيانوسيه ب

  .شدم
راه يافتم و تا  "ي مّلي ايران نهضت مّلي و جبهه"از چهارده سالگي به 

ي مّلـي   ام. در جبهـه  پيرانه سر، بدون ترديد و وقفه در اين مسير حركت كـرده 

 انتخـاب شـدم.   "عضو و دبير شوراي مركزي جبهه مّلي"چهارم به عنوان 
ـ   1359از سال  اكنون، در لنـدن اقامـت دارم و   كه ناچار به ترك ايران شـدم ت

را همراه خود بياورم، ناچار براي اعاشه و به اصـطالح  وطني نداشتم كه آنچون 
همشهريانم، براي يك لقمه نان كپك زده و عدسي چائيده، بـه كـار وكالـت و    

سـالگي شـروع    47ام. وطبيعـي اسـت شـغلي كـه از      مشاورت حقوقي پرداخته
اين نان كپك زده را تـأمين كنـد و انسـان از    تواند حتّي  شود به سختي مي مي

 شود. كسادي كار ناچار به خاطره نويسي مي

هــاي متعــدد حقــوق  در مــدت اقــامتم در خــارج از ايــران، در كنفــرانس  
هـا و ارائـه    شركت كردم. در اين خصوص بـا سـخنراني   الملل و حقوق بشر، بين

ايران، حقوق زنان، قوه  در وضعيت حقوق بشر هايي در مورد مقاالت و قطعنامه
در ايـن   هاي بسـيار نمـودم.   قضائيه و كانون وكالي دادگستري در ايران تالش

      هــايم را در دايــره تخصصــي خــويش بــدون ريــا و مــدت، اقــدامات و فعاليــت
ام با ايجـاد هيـاهو بـراي خـودم مـوقعيتي       چشم داشتي انجام داده و نخواسته

شـود كـه تنهـايي خاتمـه      ار كاسبي آنجا آغـاز مـي  باز«:نيچهايجاد كنم. به قول
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شود سر و صداي بازيگران بزرگ و وِز  يابد و هنگامي كه اين بازار شروع مي مي
  .»رددگ هاي مسموم نيز آغاز مي وِز مگس

  
  رابطه مهتاب و فوبيا

كيلـومتري اصـفهان بـود كـه در آن      6، در "دسـتگرد خيـار  "تولّدم محلّ 
انگيز بـود.   با مناظري بسيار زيبا و دل خيز، ز و حاصلروزگار، دهي بسيار سرسب

آمـد شـهره شـهر بـود، بـه       هاي زراعيِ آنجا به دست مي خيارهايي كه از زمين
شـد. امـا بـا وجـود      اش هديه بسيار بـا ارزشـي محسـوب مـي     طوري كه نوبرانه

 تو مدنيت يافتـه و تقريبـاً از محـال   تحوالت و تغييرات كنوني، اين ده، توسعه 
رود. هر چند طبيعت ِبكر، آب و هواي تازه آن نيـز   مركزي اصفهان به شمار مي
هـاي نـا    رفته و به جاي آن سـاختمان  تقريباً از بينبه مقتضاي توسعه شهري، 

ام كه قيمت  شنيده هم آهنگ و غيربومي، جاي آن طبيعت زيبا را گرفته است.
ه اين را هم بگـويم كـه   دو ميليون تومان است. البتمتري هايش  بعضي از زمين

نداشـتند  من در آنجا مالكيت قابل توجهي  ،ه اجدادو َن ،و مادر ،ه پدرمتأسفانه َن

در وصـف حـال    سـودايي دسـتگردي  كه نان من در روغن باشد. پدر بزرگم 

خاكي بـه   اين بي و »ندارم خاك ز سطح پايمبه قدر جاي دو«خودش گفته بود:

گذشـت.   ميدستگرد و اصفهان زندگي ما، بين  ما به ارث رسيده بود.خاندان 
اي نيمه شهري و نيمه روستايي بوديم. روزهاي كاري هفتـه   به عبارتي، خانواده

بـوديم. ايـن ده در   دسـتگرد   گذرانديم و آخر هفته هـم در  مياصفهان را در 

خانـه  ن روداحداث نشده و ايسد كوهرنگ بود. هنوز  زاينده رودهاي  نزديكي
هاي اين رودخانه و انعكاس نـور مـاه،    هاي مهتابي، كناره بسيار پر آب بود. شب

هاي آن، آيتي از زيبايي بود. به همين مناسـبت بعضـي از سـاكنين ده،     در آب
هـاي چهـاردهم و پــانزدهم مـاه بـه آنجــا      كـه ذوق و حـالي داشـتند در شــب   

گستردند و چنـد سـاعتي را    ميرفتند، بساط سفره و سماور خود را در آنجا  مي
هـا،   پرداختند. شبي از ايـن شـب   در دامان زيباي طبيعت، به تفريح و تفرّج مي
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از خواب بيدار شدم و از اطاقم بيرون آمـدم. چراغـي روشـن     ،10حدود ساعت 
زدم هيچ كس نبود كه جوابم را بدهـد.  ا نبود و خانه در ظلمات بود. هر چه صد

دم. از مهتاب هم كه قاعدتاً بايد بـه حيـاط خانـه    كم به ترس و وحشت افتا كم
يا براي من كه به شـدت دچـار تـرس و دلهـره      ،تاباند هيچ خبري نبود نور مي

بودم كار سازي نداشت. چنان دچار وحشت شده بودم كه شروع به داد و فرياد 
كلـون شـده    ،و دويدن در صحن حياط كردم. خود را به پشـت در رسـاندم. در  

تـي  رعي كردم. باز كردنش را نداشتم. داشتم از ترس قالب ُتهي مي بود و امكان
گذشت، متوجـه حـال و وضـعم شـد. از      كه تصادفاً در آن وقت شب از آنجا مي

  : پشت در گفت
ام را در كنار رودخانه ديده است و دلداريم داد كه فـوري   خانواده«

  .  »كند رود و آنها را خبر مي مي
هـم  شت من نكاست و داد و فريـاد و تضـرّعم   ولي دلداريش از ترس و وح

بـه گوشـم   هـم  از او  ياي گذشـت و ديگـر صـداي    دقيقه چنان ادامه داشت. دو
نرسيد و اين خود به ترس و وحشتم افزود. پس از مدت كوتاهي كه بـراي مـن   

ها طول كشيد، صداي دو نفر را شـنيدم كـه بـا كلنـگ مشـغول       به اندازه سال
آنها نجاتم دادند و دستم را گرفتند و با خود به كنار  شكستن درب خانه بودند.

م به حدي رسيده بود كه، با وجودي كـه  ا رودخانه بردند. درجه ترس و وحشت
رفتم مرتباً در حـال زاري   در َكنَف حمايت اين دو نفر، به سوي پدر و مادرم مي

ي در ر فوبيـا ام دچا ز آن زمان تاكنون كه به پيرانه سر، رسيدهاو بيقراري بودم. 
  1بستگي هستم.

چه عاقالنه بود كـه پـدر و مـادرم لـذّت يـك شـب مهتـاب را بـا فوبيـاي          
قل مـرا در آن شـب از خـواب    رزندشان تاخت نزده بودند، يـا حـدا  العمر ف مادام

كـردن فرزنـد، هـزار نكتـه     گ بيدار كرده به همراه خـود بـرده بودنـد. در بـزر    
لديني كه با رعايت اين نكـات، فرزنـد   تر از مو وجود دارد و خوشبخت وا باريك

                                                
1- Claustraphobia 
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  سالمي از هر نظر به بار بياورند.

  

  تحصيالت ابتدايي در مدرسه مختلط
اي بود. بدواً بـه   شناسي شخصيتي، فرد بسيار قابل مطالعه پدرم از نظر روان

هاي فارسي و عربي و سپس به طلبگي و فراگيري علوم مـذهبي،   آموختن زبان

فقه و اصول و سـاير علـوم مقـدماتي را     صدر اصفهانروي آورده و در مدرسه 

ـ    اهللا  آموخته و تقريباً به حد سطح رسيده بود. آيت ي حـاج آقـا نـوراهللا نجف
دسـتگرد   ترين روحاني اصـفهان شخصـاً بـه    ترين مرجع تقليد و متنفذ بزرگ
پوشانده و به او اقتدا كرده بود. ولـي  مولد او، آمده و به او خلعت روحاني  ،خيار

ر حرفه و شغل داده و بـا تحصـيل در رشـته طبابـت، ديـپلم      يپدرم ناگهان تغي

  :  حكيم نظاميگرفت و به قول 

  .»شده بوداالبدان  االديان و علم جامع علم«
  

از زندگي نامه كوتاهي كـه از او در دسـت اسـت، چـون از تظـاهر و عـوام       
طابـه و منبـر كـرده و تـرجيح داده بـود بـه مـداواي        فريبي بيزار بود، تـرك خ 

دردمندان و بيماران بپردازد. از نظر روحيات مذهبي، نيز ضمن آن كـه فـردي   
هاي فاميل را براي اداي فريضه، تحت  شد و بچه متدين بود و نمازش ترك نمي

رغـم ميـل روحـانيون سـّنتيِ      گذاشت، بسيار تجـددخواه بـود و علـي    فشار مي
و بـا   عي بليـغ بـه كـار بـرده    در تأسيس مدارس به سـبك جديـد، سـ    اصفهان

ويـك   اصـفهان استعانت سه نفر از دوستان هم فكرش، دو مدرسه ابتدايي در 

گذاري كرده و چون استاد خط نسـتعليق بـود بـه     پايه دستگردمدرسه نيز در 
او با اين روحيـات، مـرا    پرداخت. رايگان در اين مدارس به تعليم مشق خط مي

گذاشـت و بـا وجـودي كـه     بيژن  مدرسه مختلطراي تحصيالت ابتدايي به ب

هنوز شش سالم تمام نشده بود خانم مدير مدرسه، بـه لحـاظ رعايـت احتـرام     
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ثبت نام كرد. آن سال، اولـين سـال تأسـيس دو    دكتر محلّه، مرا در آن مدرسه 

ـ هاي  در اصفهان با نام مدرسه مختلط (دخترانه و پسرانه) بـود.   ژهبيژن و مني
پسر ثبت نام شده بودند و مسايلي كـه   5دختر و  100در مدرسه بيژن، حدود 
شناسـي جنسـيتي بسـيار     گذشت از نظر تربيتـي و روان  در چنين محيطي مي

  .قابل مطالعه بود
  

  يستييدوهاي فر اولين تجربه

هاي كم، رقابتي قابل توجه بين پسـران، بـراي جلـب     در همان سنّ و سال
وستي دختران در جريان بود. دختر بچه بسيار زيبايي را بـه سـمت   محبت و د

در بـاالي   ن كـرده بودنـد و او بـه رسـم معمـول زمـان      ييمبصر كالس اول، تع
هـا را كنتـرل و    گانه خودش، بچه رفت و با روش بچه هاي كالس راه مي نيمكت

روزي بـراي ايـن كـه بـدانم دختـر چگونـه موجـودي اسـت و          كرد. نظارت مي
فاوتش با پسر چيست، روي نيمكـت خـودم نيمـه دراز شـده بـودم كـه زيـر        ت

ا روي دستم كه بـه  دامنش را ببينم. هر چند موفق شدم ولي او تصادفاً پايش ر
عّلت درازكش شدن، قـدري بـا بـدنم فاصـله داشـت، گذاشـت و طـوري داد و        
 فريادم در آمد كه همه متوجه اين موضوع شدند. دخترك معصوم كـه از قصـد  

احتيـاطي خـودش، آزارم داده اسـت،     من آگاهي نداشت و فكر كرده بود با بـي 
براي عذرخواهي شروع به بوسيدن من كرد و به اين ترتيب، تدبير و تالش مـن  

البته اين دختر زماني كه بـه بلـوغ رسـيد، از زيبايـان مشـهور       نتيجه نماند. بي
هاي اصـفهان، در دو  هايي شـده بـود كـه بچـه پولـدار      اصفهان و از آن آتشباره

     در آن زمـان، او را از چنـگ شـوهرانش    يمرتبه با پرداختن پـول قابـل تـوجه   
عي كـه در  دنـد. ايـن پـول و پولـداري، چـه فجـاي      در آوردند و بـا او ازدواج كر 

  آورد. اخالق بوجود نمي فرهنگ و بي هاي بي خانواده
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  مزاياي نجات غريق

شماري از دختـران لهسـتاني را    هاي مياني جنگ دوم جهاني بود كه سال

، بـه ايـران   هيتلريهاي  كه اكثر آنها زيبا بودند براي در امان ماندن از بمباران

ـ كوچ داده بودند. سهميه اصفهان، نيز تعدادي از آنها بود كه در  م در باغ مفخ
اصفهان ساكن شده بودند. در روزهاي داغ تابسـتان، ايـن    خيابان شيخ بهايي

 بردند. به زاينده رودمي شنا و رهايي از گرما، ران را برايدخت

انگيـز بـود.    اين رودخانـه، در فصـل تابسـتان، بسـيار زيبـا، مطبـوع و دل        
هاي سر به فلك كشيده در دو طرف ساحل رود (شهر اصفهان و جلفـا)   درخت

ت. نسـيمي كـه   رفگ گفتند جلوي تابش آفتاب سوزان را مي كه به آن بيشه مي
هاي گرمـا   هاي مطبوع، به تن ، ضمن ايجاد زمزمهوزيد ان مياز ال به الي درخت

آب رودخانه در اين قسمت، بسيار صـاف و شـّفاف بـود و     بخشيد. زده، جان مي

در چرخه آلودگي هوا، گرفتار نيامده بـود. آب   اصفهان و زاينده رودشهنوز 
بـايي  ناميدنـد، زي  تر كه آنها را گرداب مي هاي عميق رودخانه به ويژه در قسمت

و مثقـالي  گرداب هـاي   و تالءلؤ بيشتري داشت. دو گرداب گودتر رود به نام

مناطق خطرناكي بودند كه اگر كسي به فنّ شنا تسّلط كامل  ،گرداب سه قلو

هـاي   هـا قربـاني   شد. تا آن زمان ايـن گـرداب   ها غرق مي نداشت در اين گرداب
  زيادي گرفته بود.

دادنـد و   ماجراجويي، عنان از كف مـي  بعضي از دختران لهستاني به انگيزه
ساندند و غالباً با جريـان شـديد گـرداب، دسـت و     ر ها مي خود را به اين گرداب

رفتنـد و بـا داد و فريادهـاي وحشـتناك      كردند و باال و پايين مي پنجه نرم مي
ها نيز مانند جوانان خوش ذوقِ اصـفهاني،   طلبيدند. گويي اين گرداب كمك مي

جوانان زيرك اصفهاني، كه شايد به همـين منظـور    لذّت بودند. عاشق زيبايي و
را نجـات دهنـد، در    هـا  پريچهخوب شنا آموخته بودند كه در مواقع ضرور اين 

هـاي بـدني كـه احتمـاالً      كردند و با تماس نجات دادنشان با يكديگر رقابت مي



  تالش براي استقالل  14

ـ    الزمه نجات غريق بود و متعاقب آن با دميدن در دهان ق را از هـاي آنهـا، غري
مـن  "بخشيدند و اين دختركان نيز به حكـم   مهلكه گرداب و نيستي رهايي مي

نجـات دهنـدگان خـود را بـا بـذل       "خلوق، لـم يشـكر الخـالق   مال لم يشـكرال 
هاي كم سنّ و سال مانند مـن در   بچه گفتند. هايي از هر نوع سپاس مي محبت

. دآن را زيـر نظـر داشـتن   كنار رودخانه، شاهد اين جريانات زيبا بودند و دقايق 
شـناختند ولـي در    دانستند مسايلي در جريان است، اين مسايل را هم مـي  مي

بـه  كـه  تنها چيزي  سنّ و سالي نبودند كه دستي در نجات غريق داشته باشند.

و از بين  رفتيم مي ممفخ باغرسيد، اين بود كه، به در پشتي  ها مي فكر ما بچه

سانتي متر فاصله داشت دختركاني را كه در باغ بـه   دو درِ باغ كه به اندازه سي
كرديم، نه ما زبـان   قدم زدن و بازي مشغول بودند با سر و صدا، متوجه خود مي

فهميدند. از طرف ديگـر بـا آن سـنّ و     را مي نه آنها زبان ما، دانستيم آنها را مي
فقـط گـاهي ايـن     ه مـورد مهـري واقـع شـويم،    سال كم، داخل آدم نبوديم ك

آمدند و يك قطعـه   ختركان، شايد براي اين كه دل ما نشكند به پشت در ميد
دادند. و اين مصداق همان مَثـل   به ما مينان كه مربا روي آن ماليده شده بود 

  گويد: فارسي است كه مي

  "رسد نيكوست ميهرچه از دوست "
 

هاي آن كه اولـين بـار بـه طـور علمـي از طـرف        نسيت و كششجمسأله 

يل و ارائه نظريه قرار گرفته، موضـوعي نيسـت كـه    ، مورد بررسي و تحلفرويد
بتوان آن را در تعليم و تربيت افراد ناديده گرفـت. والـدين و اجتمـاع، وظيفـه     

بينانـه در پـيش    هـاي واقـع   هـاي عاقالنـه و روش   دارند كه در اين باره سياست
توانـد از بسـياري    مي ماًدرباره اين مسأله مهم زندگي، مسلليم و تعلم گيرند. تع

ي جسمي و روحي، و حتّي جرايم جلوگيري كنـد. نديـدن   اه ها،بيماري روي كج
 نيست. آن ه حلّرا ،و ناديده گرفتن مسأله
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  قانون چيست؟
توانسـتند بعـد از كـالس     ، دانش آموزان پسـر نمـي  حسب مقرّرات مربوطه
پـدرم مـرا در    هاي دخترانه تحصيل كنند. بـه ناچـار   چهارم ابتدايي در دبستان

هـاي پـنجم و ششـم ابتـدايي را در آن      ثبت نام كرد و كالس ايراندبستان 

مـردي   .ابوالقاسم عريضـي مدرسه گذراندم. معلّم انشاي ما جواني بود به نام 
سرود وآنهـا را در روزنامـه    كه اشعار عاشقانه زيبايي مي ،رمانتيك و شاعر پيشه

رساند. او به اين ترتيب با بـرادرم دوسـت شـده     به چاپ مي "شپرخا"برادرم 
هاي روزگار اين كه اين آموزگار، زمـاني كـه بازنشسـته شـد چـون       بود.از بازي

ليسانسيه حقوق هم بود كار آموز من شد. در حقيقت سه نفـر از معلمـان مـن    
مشـهوري شـده    در مدارس ابتدايي و متوسطه در زماني كه من وكيل موفق و

اي حـس   العـاده  بودم نزد من كار آموزي كردند. از اين بابت غرور و شعف فـوق 
هـاي خـودم،    ارضـاء خودخـواهي   براياند.  كه معلمانم، شاگردانم شده كردم مي

گذاشتم، به كارشـان هـم بيشـتر     اي مي العاده ضمن اين كه به آنها احترام فوق

  كه: رسم مي خيامحرف  باييزي رسيدم. امروز با گذشت زمان، به مي

  ه كودكي به استاد شديمــد بــيك چن
  مه استادي خود شاد شديـــب چند  يك 

  و كه ما را چه رسيدــــپايان سخن شن
  اد شديمـاز خـاك بــرآمــديم و بــر ب                 

  

  رد كه:كامالً در مورد من مصداق داخيامولي اين بيت از رباعي 

  يم بسيدشاگردي روزگار كر
           ميا هدر كار جهـان هنـوز اسـتاد ن  

  
موضوع انشـايي بـراي كـالس     عريضياز مطلب اصلي زياد به دور نيفتم. 
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؟ به سبب دوستي و عنايتي كه بـه بـرادرم   "قانون چيست"معين كرده بود كه 
داشت از من خواست كه انشايم را در كالس بخوانم. در محدوده اطّلاعـاتي كـه   

هـايم بـه    از همكالسـي  آورده بودم و واندن كتاب و روزنامه به دستبه سبب خ
انشـايم چنـين آورده بـودم:     را توضيح داده بـودم. در  "قانون"بود  مراتب باالتر

اي بـراي تنظـيم امـور مـردم و اجتمـاع و       در كشورهاي راقيه وسـيله  "قانون"
ماننـد  هاسـت و در كشـورهاي عقـب مانـده      تأمين بسط عدالت و تأمين آزادي

يكـي از ابزارهـاي حكومـت زورمنـدان و حاكمـان اسـت و در        كشور ايـران 
ام بـه   اي براي كارهاي غيرقانوني است. براي اثبات نظريه واقعيت، قانون وسيله

اصـل سـي و هفـتم    قانوني كه چند سال قبل از آن به تصويب رسيده بود و 
م. اصـل مـذكور   ده بورا تفسير كرده بود اشاره كرد متمم قانون اساسي زمان

واليتعهدي، بـا پسـر بزرگتـر پادشـاه كـه مـادرش       "تصريح داشت كه 
رضا . و قانون گزاران، يعني دست نشاندگان "االصل باشد خواهد بود ايراني

، ميسر گرداننـد  فوزيهاو را با  ،محمد رضا، وليعهداين كه ازدواج براي ، شاه

مـادري  "ه منظور از اين اصـل  اين ماده قانون را اين طور تفسير كرده بودند ك
صـالح عاليـه   يران به اقتضـاء م است كه قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ا

بـه موجـب فرمـان     مجلس شوراي مّلي،اد دولت و تصويب ـكشور به پيشنه
اه عصر، صفت ايراني به او اعطا شده باشد و به اين ترتيب، يك شـاهزاده  ـپادش

صـل شـناخته بودنـد. در حـالي كـه چنـين تفسـيري        اال خانمِ مصري را ايراني
دم انشـايم  ركـ  الغـرض، چـون فكـر مـي     ود.متمم قانون اساسي ب ف صريحمخال

متضمن مطالب مهمي است آن را با صداي بلند و همراه بـا حركـات دسـت و    
هـاي   يكـي از بچـه   اتمام انشـايم، گانه قرائت كردم. در  هاي بچه صورت و ژست

ن كرد و ديگران هم بـه او پيوسـتند و دسـت مفصـلي     كالس شروع به كف زد
توانم با اطمينان بگويم كـه اكثـر    و حاال بر مبناي تجارب بعدي مي .برايم زدند

روان  هـاي  زننـد. يكـي از ويژگـي    ها نفهميده بودند بـراي چـه دسـت مـي     بچه
حالت بز را داريم. منتظريم يكي از مـا پيشـقدم    ،شناختي ملّي ما اين است كه
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ارِمان به اين اكتفـا كـرد   آموزگ د و از جوي آب بپرد و بقيه به او اقتدا كنند.شو
و از كالس بيرون رفت. همان شب بـرادرم از مـن    "اي خوب نوشته"د كه بگوي

سؤال كرد كه اين موضوع انشاء تو چه بوده است؟ احتياج نبود توضيح زيـادي  
از خاتمه كـالس انشـاء،   دانست. معلوم شد كه پس  به او بدهم، همه چيز را مي

هاي كالس، نزد مدير مدرسه رفتـه و مـاجراي انشـاء مـرا بـراي او       يكي از بچه

را استيضاح كرده كـه چـرا اجـازه داده اسـت      يضيعر ،تعريف كرده است و او
بـرادر مـن    چنين انشايي در كالس خوانده شود. او هـم بالفاصـله خـود را بـه    

 خواسـته بـود  يشي از برادرم اند ظر مصلحتع داده و از نرسانده و جريان را اطال
ام درازتـر نكـنم كـه ايـن امـر باعـث        كه به من نصيحت كند پـايم را از گلـيم  

  .ام خواهد شد گرفتاري
هـايي در آن سـنّ و    اكنون براي من مشكل است كه اعتقاد پيدا كنم بچـه 

سال) مأمور دستگاه اطّلاعاتي بوده و در رساندن خبـر بـه مـدير     13-12سال (
توانسته است به جـز،   اند. اين امر قطعاً نمي دست داشته اي از آن مدرسه، انگيزه
ي بپيـدا كـردن، مـوج    يهـ ردن، و در دلِ دوست به هر حيلـه ر خود شيرين ك

ديگر داشته باشد و متأسفانه فرهنگ اكثريت مردم ما نه تنهـا، ايـن خصيصـه    
دهـد، شـايد    ر مـي د بلكه آن را مورد تشويق هـم قـرا  كن خبرچيني را منع نمي

 770در حـدود  را  شـيخ اَجـل  همين آسيب شناسي اجتماعي بوده است كه 
  آن داشته كه بگويد: سال بيش بر

  هزار مرتبه سعدي تو را نصيحت كرد    
  ا را به مجلسي نبريم سكه حرف مجل                       

اي  زعماي مملكت نيز هميشه اين فرهنگ خبرچيني را به منظـور وسـيله  
انـد. بـه وجـود آمـدن      اشـان مـورد اسـتفاده قـرار داده     ي تثبيـت حكومـت  بـرا 

جمهـوري   هـا و  قاجاريـه و پهلـوي  هاي متعدد خبرچينـي در دوران   دستگاه

تحت عنوان حفـظ اسـالم، و   ، ياهللا خمين آيتاسالمي دال بر اين مدعا است. 

ها را تشـويق كـرد    انقالب، بچه هاي اوليه پس از كيان حكومت انقالبي در سال
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گـذرد بـه مـديران مدرسـه خـود،       يلي را كه در محيط خانواده آنها ميمساكه 
يوني بـه  ميلبيست به اين ترتيب، خواست يك شبكه اطالعاتي گزارش كنند و 

وجود آورد. هم اكنون كه مشغول تحرير اين خاطرات هستم، فيلمي را بر روي 

كه موضوع سناريوي آن، دخالت نابجـا   "يفه مدنيوظ"اند به نام  اكران آورده

اهللا  آيـت در امور افراد به بهانه حفظ امنيت است. در اين فيلم، به صـراحت از  

  شود. هاي خانوادگي ياد مي به عنوان مروج خبرچيني، يخمين
 

  جشن عمر ُكشان
ـ "م در ات قابل تـوجهي كـه از زمـان تحصـيل    از نك در  ،"ايـران  همدرس

خانـه مـا   كه كوچه سرتيپ، خاطرم مانده، فرهنگ جشن عمر كُشان است. در

كرد كه هر ساله  زندگي ميق -نام منوچهر به در آن بود، پسر خوش سيمايي
. انـداخت  اي تماشـايي بـه راه مـي    مصادف با روز قتل عمر، خليفه دوم، معركـه 

كرد. گاهي اوقات اين چراغاني  اشان را چراغاني مي خانه در سرِمنوچهر خان، 
شـد.   شد و مطرب و ساز و ضرب هم به آن اضافه مي تا وسط كوچه كشيده مي

 ، از در حياط خانه و كوچه با شـيريني و آجيـل و ميـوه    منوچهر خان،آن گاه 
شـايد يكـي و دو   ، رد. او هم سنّ و سال مـن ك رهگذران پذيرايي مي مدعوين و

، جـواني بـود كـه    منوچهرمه جشن و معركه تر بود. پشت برنا كوچك سال هم
سالي از او بزرگ تر و رئيس كلّ بود و شايع بـود كـه تـأمين كننـده      10شايد 

آقا منوچهر، در جشن عمر كُشـان   ن جوان خوب رو است.آهاي جشن،  هزينه
شـد. ايـن گونـه     انواع و اقسام هّتاكي و توهينِ كوچـه بـازاري، نثـار عمـر مـي     

اي بود كه نفرت، بغض و  وچهر نبود. فرهنگ رايج جامعهها منحصر به من جشن
، چنين فرهنگي سـينه بـه   بارتر آن كه داد. تأسف كين را در بين مردم رواج مي

و به ما رسيده است. همه اينها زمينه سـاز   هسينه در جامعه ما انتقال پيدا كرد
روا هايي شده است كه هـم امـروز در حـقّ هموطنـان سـنّي       عدالتي ظلم و بي
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 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 12طبق اصل هر چند كـه   شود مي
انـد و پيـروان آنهـا در انجـام      ي مذاهب اسالمي به رسميت شناخته شـده  همه

هاي خودشان مجازاند، ولـي در عمـل، اهـل سـّنت در      اشان طبق سّنت فرائض
  بعضي از شهرهاي ايراني مسجد خود را ندارند.  

بـه عمـل    ،سـواد  هاي مـنحط و نويسـندگان بـي    رسانهتالشي كه بعضي از 
عمركشي را به احساسات ملّي ايرانيان نسـبت داده   ميمونآورند كه سّنت نا مي

، مسـّخر  در زمان خالفت عمـر ايران، د كه، نآن را در اين امر جلوه ده  و ريشه
هـاي اسـتعماري    اسالم گرديده است. تالشـي اسـت كـه محرّكـانش، سياسـت     

اي مـؤّثر تشـخيص    وسـيله  اي تجزيه و تكّه تكّه كردن ايـران را بر هستند و آن

 و ديگر منوچهرها، هيچ گونه اطـالع  ق، -منوچهردهند. اطمينان دارم كه  مي

فيـروز  و كشته شدن او بـه وسـيله   عمر، در زمان  ايران،تاريخي از حمله به 
               تمــاعســواد و اج آنهــا از پــدر و مادرهــاي بــي ندارنــد. ايرانــي (ابــو لولــو)،

، همراه با عمركُشـي، بـراي سـپري كـردن     اند كه از ساز و ضرب آموخته ناآگاه
  ش سود جويند.ساعاتي خو

  

  و اقتصادي اجتماعي هاي عدالتي نفرت و كينه ناشي از بي
تـرين   كـردم، بـزرگ   هنگامي كه در كالس دوم مدرسه ابتدايي تحصيل مي

هران بود. در يكي از سفرهايش به اصفهان، تدانشگاه  برادرم، دانشجوي طب در
يك جفت پوتين سفيد رنگ زيبا، براي من سوغات آورده بـود. آن شـب آرام و   
قرار نداشتم كه صبح شود و پوتين را به پا بكشم و به مدرسه بروم. در مدرسـه  

ها واقع شد كه دورم جمـع شـدند و َتـه     ها، چنان مورد حسادت بچه اين پوتين
هاي نـازنينم   پوتين به ر گل و الي خود را در يك حركت هماهنگهاي پ كفش

الً سـياه و چـرك كردنـد.    هـا را كـ   دقيقه اين پوتين ماليدند و ظرف يكي و دو
جالب اين است كه دختران مدرسه نيز در اين كار تشريك مسـاعي صـميمانه   

رم، كـاري نـدا  پيدا كرده بـودم،  هايم  كردند. به تأّثري كه از كثيف كردن كفش
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ابي اين عمل زشت است، چون اين كار به نحو ديگـري  ي قصدم در اين جا ريشه
هران رفتـه بـودم، بـرادرم    تدر سفري كه به  برايم اتّفاق افتاد.در دبيرستان نيز 

 دوخت يـك دسـت ُكـت و    و بهارستان برددر مقابل خياطي حجازي مرا به 
بـاس را مشـهورترين   شلوار تابستانه خوش رنگي را بـرايم سـفارش داد. ايـن ل   

ي لطيـف  ـهاي دقيق دوخته بود و پارچه آن خيل ريـگي خياط آن وقت با اندازه
ام بـود. بـه اصـفهان كـه      ي بين سفيد و كرم داشت و بسيار برازنـده ـبود و رنگ

رفـتم.   چهـار بـاغ   خيابـان  رسيدم آن را پوشيدم و براي نماياندن لباسم بـه 

نظيـر   ن زمـان آزيبا و سر سـبز بـود در   بسيار  ي، كه خيابانخيابان چهار باغ

ان، محل قدم زدن جوانان بود. در آنجا به دو نفـر از  تهردر خيابان استامبول 
در  ناگـاه  دوستان صميمي دبيرستان برخوردم. مشغول صحبت بـوديم كـه بـه   

هايم احساس گرما كردم. وحشت زده به خودم نگـاه كـردم و ديـدم     اطراف ران
اند و از بابت دسـته گُلـي كـه بـه آب      اهايم ادرار كردهاين دو دوست عزيز، به پ

مـن آدم مرفهـي نبـودم و خـانواده      زدنـد.  داده بودند بسيار شادمانه قهقهه مي
هاي شيك بپوشم. ولي اين دوستان، همين يـك   پولداري نيز نداشتم كه لباس

دست ُكـت و شـلواري را كـه بـرادرم احتمـاالً بـا زحمـت بـرايم خريـده بـود           
چه چيزي بـه غيـر از حـس حسـادت و احتمـاالً نفـرت،        انستند ببينند.تو نمي

مدرسه توانست به اين جوانان اين جرأت را بدهد كه در روز روشن جلـوي   مي
هاي خـود   هاي پر رفت و آمد بود، آلت (مدرسه سلطاني) كه از محلّچهار باغ 

ن آبيـاري  را بدون خجالت از عابرين در بياورند و كت و شـلوار مـرا ايـن چنـي    

شـركت  يكـي از مشـكالت    ،خواندم كـه  تر كه شدم، در جرايد مي بزرگ كنند.
هاي اتوبوس را با خشم و نفـرت بـا    مسافران صندلي ،اين بود كهان، تهرواحد 

 دادند. كردند، و از اين طريق اعتراض خود را نشان مي تيغ و چاقو پاره مي

  ان نرسدــه جــدست بيچاره چون ب
  دن نيستـرهن دريــز پيــچاره ج
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ها، تنها منحصر به جامعه ايران نيست. جامعه بشري  العمل اين گونه عكس

ايـن طبيعـت    رند شـيراز، دهد.  هميشه خشم و كينه خود را چنين نشان مي
  د:شك انساني را چنين به تصوير مي

  دـم ديــنوات م نميــخن درست بگويـس
  خورند حريفان و من نظاره كنم   يـم هــك

  
دنيا را كينه و نفرت فراگرفته است. نفرت ضـعفا و استعمارشـدگاني    امروز

العمـل   كه در مقابل زورگويي، زورمداران و اسـتعمارگران، ايـن چنـين عكـس    
هـاي   و مـنش هـا   دهند و دول قدرتمند براي طبيعي جلوه دادن رويه نشان مي

و باز هم دانند  ي تروريستي مي ها را ناشي از روحيه العمل خود، اين گونه عكس
دهنـد.   ، در قالب مبارزه با تروريسم به خورد دنيا مـي رااقدامات غيربشري خود 

هاي خشن، غيرانساني و به دور از فرهنگ را جـز بـا تـأمين     العمل جلوي عكس
  توان گرفت. عدالت اجتماعي و تأمين رفاه نسبي محتاجان نمي

  تا گداده بــاده ام عدل بــســاقي به ج  
  ر بال كندــان پــنياورد كه جهرأت ــج            

  

  ژن اعتراض
ها و  ژن را مسؤل بسياري از بيماري ،ت سال اخيرسهاي علمي در بي تجربه  

 فونربـاخ، به نظر من بـرخالف نظريـه    است اري شناختهرفتحتّي هنجارهاي 
لمي كنم تا كنون نيز هيچ نظريه ع جنايت كار بالفطره وجود ندارد و تصور نمي

ام و ماجراهـايي   ولي با مداقّه در زندگي خـانوادگي  ثبات رسانده باشد.آن را به ا
ام كـه بعضـي از    كم به اين نتيجه رسـيده  كه بر من و برادرانم گذشته است كم

د و ـرسـ  ي از طريق ژن بـه وراثـت مـي   رها از جمله رفتار و كردار اعتراضهنجا
اشان بـه ايـن    دگير، يك پدر در سراسر زنـي دارد كه چهار پسـرنه چه دليلـگ

 را نيز بدهند.آن عارضه مبتال باشند و تاوان 
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اش بـه روابـط    پدرم فـردي معتـرض بـود كـه در سراسـر زنـدگي شـغلي         
اجتماعي و اقتصادي موجود زمـان خـود معتـرض بـود. در آن روزگـار روابـط       

تمـام  مانند بقيه نقـاط  تبع آن روابط اجتماعي در ده زادگاه ما (ه اقتصادي و ب
ور) كامالً مبتني بر روابط فئودالي بود. مالك زمين به نام ارباب، و كشـاورزِ  كش

بـه فرهنـگ زبـاني و     "كشاورز". هنوز اصطالح شدند او به نام رعيت خوانده مي
داران ده انتخـاب   كدخدا كـه معمـوالً از بـين زمـين    اقتصادي ما راه نيافته بود.

و فصـل اختالفـات حقـوقي و     و مأمور حـلّ ، شد، نماينده حكومت در محلّ مي
در حوزه اقتدار خود بود. رابطه زمـين و كدخـدايي در ايـن بيـت      حتّي جزايي

  گويد: مجسم است كه مي، علي اكبر دهخدا

  در همــه ده جـــوي نه مــا راــان

  داييـــمــان كه دهخــا الف زنــم
  

فتندو اختيارات وسيعي كه به او داده گ به كدخدا در زبان محلّي، ارباب مي  
يك حالت نيمه خـدايي بوجـود آورده بـود. او بـا بقيـه زمـين        شده بود برايش

در آنهـا  داران ده قرابت نسبي يا سببي داشـت و طبيعـي اسـت حـافظ منـافع     
كدخداي ده ما، براي حفـظ منـافع    يا زير دست و رعيت بود.ارباب طبقه مقابل

 هبـه وسـيل   شار بر رعايا، از هيچ كـاري فـرو گـذار نبـود    طبقاتي خود و ايجاد ف
شدند بـه   دستيار و دستيارانش كه در زبان محلّي دشتون (دشتبان) خوانده مي

شتم رعايا، حبس كردن آنها و بعضاً به وسـايل غيرانسـاني ديگـر نيـز      ضرب و

قيـه آب  حتّي از تن "رعايا"شد. مشهور بود كه براي تسليم كردن  متوسل مي
آنان ابايي ندارد. در حقيقت يك ساواك ابتـدايي   و تخم مرغ داغ، نيز به جوش

 گرداند. و سّنتي كار حكومتش را در ده مي

كه تنها طبيب ده بود و مردم به او  چونآورد.  پدرم اين مظالم را تاب نمي  
قّ ويزيـت سـودا   احتياج داشتند و ضمناً شرافت كارش را با مسايل ريالي و حـ 

كرد). در ده نفوذ و محبوبيت داشـت.   داران، پولي مطالبه نمي(و از نا نكرده بود
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كـرد.   از رعايا حمايت مـي  با پشتوانه اين اقبال عمومي در مقابل ارباب و اربابان
ـ    ـ ـحتّي يك مرتبه شاهد بودم كه هنگام بخيـه زدن بـه پيشان ي كـه  ـي دهقان

ت و به هر چه اربـاب  گريس ي از مالكان، آن را شكسته بودميـضربت چماقِ يك
اي علنـي و غيـر    ترتيب هميشـه مبـارزه  گفت. به اين بيراه مي بود فحش و بد و

 علني بين او و اربابان وجود داشت.  

استفاده كـرده و تـابلو    بيستهاي  ز از جريانات سالني، باقر انواريعمويم   

رده بود و به همين دليـل در  را در دستگرد باال ب ه دهقانان و كارگراناتحادي
از طرف دادگاه نظامي اصفهان به چند سـال زنـدان محكـوم شـد.     سال همان 

 پدرم با اين روحيات، طبعاً از حكومت قُلدري رضا شاه، نيز دل خوشي نداشت.

از  كه قانون نظام اجباري به تصويب رسيده بود بـه تبعيـت   ،1313 درسال  

، شـروع بـه مخالفـت بـا آن كرد.بـه منظـور       1ياهللا حاج آقا نوراهللا نجف آيت
تحكيم و تثبيت قدرت مركزي و خفه كـردن هـر نـوع مخـالفتي در نطفـه در      

را  اي به جرم اخالل در امر نظام وظيفه سـاختند و او  ، برايش پروندهداورزمان 
مـن در رحـم    در اين زمـان،  هران بردند و مدت مديدي به زندان انداختند.تبه 

مادرم بودم و زندگي معيشتي خانواده ما به سختي دچار ناراحتي و وقفه شـده  
ها از پـا در   ام نبود در همان سال هاي مختصر پدر بزرگ مادري بود و اگر كمك

گونه آشـنا   رفت و بدون هيچ هران ميتدر آن زمان، مادرِ باردارم به  آمده بوديم.

و بـازپرس   داورهـاي   ي استخالص پـدرم، پشـت درب اطـاق   يار و ياوري برا و
ــي  ــاس م ــرّع و التم ــه تض ــه ب ــز در   مربوط ــان ده، ني ــمني مالك ــت. دش پرداخ

پـدرم بـه سـبب ايـن     تأثير نبود.  سازي براي پدرم و ادامه بازداشت او بي پرونده
بايست براي تـأمين معـاش خـانواده     واقعه و ناماليمات زندگي و تالشي كه مي

                                                

مرجع بزرگ تقليد و روحاني متنفذ اصفهان در اواخـر حكومـت   حاج آقا نوراهللا نجفي  -1
قاجار و طول سلطنت رضا شاه كه پايگـاهي قـويم در برابـر حكومـت اسـتبدادي بـه شـمار        

رفت. در زماني كه قانون نظام اجباري بـه تصـويب رسـيد بـا آن مخالفـت كـرد و بـراي         مي
  ان از اصفهان به قم رفت و در آنجا به طور مرموزي درگذشت.ساختن مخالف هماهنگ
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، كـه  حسـين آبـاد   ودستگرد هاي هر روزه با دوچرخه بـه   مسافرتكرد ( مي
. از نظر جسمي به شدت بيمـار شـده   موجب مرض قلبي و از پا درآمدنش شد)

 خواهي و حقّ طلبي، تا آخر عمر رهايش نكرد. ما با اين وجود، افكار آزاديبود ا
زيبـايي   به ياد دارم در بحبوحه مبارزات ملّي شدن نفت، شـعر بسـيار مهـيج و   

ي آن زمان به چاپ رسـيد. مطلـع شـعر ايـن     اه سروده بود كه در اكثر روزنامه
  بود:

  ريبـدق نخوردم من فـگفت مص      
  بـريــق حـوفتاهللا  نـر مــنص              
من و برادرانم نيز به طوريكه در فصول بعدي خواهيم ديـد پـا جـاي پـاي       

  پدر گذاشتيم و به همان راه رفتيم.

  يوانــگان زما مطلــبوراي طاعــت د
  عاقلي گُنه دانستكه شيخ مذهب ما                 

  
  جواناننوبراي  رأي ، حقّاجتماعيهاي  آسيب

استثنايي در زندگي سياسـي و اجتمـاعي مّلـت     ، سالي بسيار)1329(سال  
ايران بود و سرنوشت زندگي من نيز در اين سال رقم خـورد و چنـان بـه وادي    

  از نظر سياسي بسيار سال اين انه سر در بند آنم.جنون افتادم كه تا اين پير
. به ويژه آن كه نهضت ضد استعماري ملّي كردن صنعت نفت بـه  بود پرُ تنش 

ايـران و حّتـي    اي در بـين مّلـت   حال جانانهو شوردكتر محمد مصدقزعامت 
ــود. ســخ   ــه ب ــه راه انداخت ــه ب ــر منطق ــا و  نرانيبســياري از كشــورهاي ديگ ه

هران بلكه در ساير شـهرهاي بـزرگ   تهاي عظيمي، نه تنها در  دمونسترانسيون
ايران در تأييد و تأكيد و پشتيباني اين نهضت به راه افتاده بود. دانـش آمـوزان   

هاي چشم  بركنار نمانده و فعاليتو دانشجويان اصفهاني نيز از اين شور و حال 
اشـتم و در  سـال ند  14ن زمان من بيشتر از دادند. در آ گيري از خود نشان مي
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كـردم. گذشـته از پيـر     اصفهان تحصيل مـي  دبيرستان سعديم شتهكالس 
فرتوت استعمار انگليس كه طبيعتـاً مّلـي شـدن نفـت ايـران و از دسـت دادن       

ه كشـور نيـز بـه    نشـاند  حاكمـه دسـت  تافت، هيـأت   منافع عظيم خود را برنمي

آلـت سياسـي كشـور شـوراها از      ،ه ايرانحزب تودطرف و رهبري دربار از يك
كردند. در حالي كه شعار نهضـت مّلـي    سوي ديگر، در اين راه سنگ اندازي مي

ايران، يعني ملّي كردن صنعت نفت در سراسر كشور غوغايي بر پـا كـرده بـود،    
داي ها شعار ملّي كردن نفت در جنوب كشور را علـم كـرده و ايـن سـو     اي توده

در اختيـار بـرادر    وراندند كه نفت مناطق شـمالي كشـور را  پر خام را در سر مي
پيمايي با شكوهي  به ياد دارم در راه د.نتر، اتحاد جماهير شوروي قرار ده بزرگ

صنعت نفـت  " هاي اصفهان ترتيب داده بودند شعار كه دانش آموزان دبيرستان
فوف آنهـا قـرار داشـت. يـك     صـ  در پيشاپيش "در سراسر كشور بايد ملّي شود

شـاهين  طرف اين اشعار (بانر) در دست نگارنده و طـرف ديگـرش در دسـت    
اي  انهو جوان مهيج و پر شور هاي قرار داشت و هر كدام از ما سخنراني 1فاطمي

  ايراد كرديم.دروازه دولت اصفهان در

  عنان مال خودت را به دست غير مده 
  كه مال خود ستدن كمتر از گدايي نيست                

  

اي بسيارمهربان  بود. با قيافه آقاي آل ابراهيمدبير انشاء ما در دبيرستان، 
و رفتاري پدرانه. او در بحبوحه اوضاع سياسـي آن روزهـا، شـايد نـا آگاهانـه و      

اگر حمل بـه  . بودرا براي موضوع انشاء كالس تعيين كرده  باالبدون عمد، بيت 

همـه هفتـه    ابـراهيم آل شتم و  نو خودستايي نشود، من خيلي خوب انشاء مي
خواندو احتماالً نظـرش ايـن بـود     مرا براي خواندن انشاء به پاي تخته سياه مي

                                                

، كـه  مصدقوزير امور خارجه دولت  دكتر حسين فاطميبرادرزاده  -شاهين فاطمي-١
ـ    1357ي پـس از انقـالب، سـال    در زمان تحصيل در آمريكا جزو فعاالن جبهه ملّي بـود ول

  دوست شده است. شاهلب و ط مشروطه
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  كه انشاء من به ساير دانش آموزان منفعتي برساند.

مرا براي خواندن انشـاء احضـار كـرد.     آل ابراهيم نيز در هفته مورد بحث
أله مّلـي كـردن   سـ ام به صحراي كـربال زدم و در م  در انشاء پرشور و احساساتي

رامـاتيكي خوانـده شـد چنـان     نفت داد سخن دادم. اين نوشته كه به صورت د
نـد و هـورا   د ز ها ايجاد كـرد كـه مرتبـاً كـف مـي      جاني در همكالسيشور و هي

ي هـا  هـاي سـاير كـالس    به طوري كه از سر و صـداي آنهـا، بچـه   كشيدند،  مي
ا ريختند و به خيل كف زنان م به پشت كالس دبيرستان بدون اجازه دبيرانشان

در ايـن   و هورا كشان پيوستند و مدرسه به حـال اغتشـاش و تعطيـل درآمـد.    

نثـار شـده    اشرف پهلويي حمله و ناسزا به شاه و دربار و به ويژه انشاء مقدار

شاه هاي وقت،  ساله، تحت تأثير مطالب روزنامه 14بود. چون به زعم نويسنده 
بودنـد. بـا پايـان     مصـدق و مخالف ملّي شدن نفـت و  انگليس ، نوكر و دربار

گرفتن انشاء، دانش آموزان مدرسه مرا كه هيكلي كوچك و قدي نسبتاً كوتـاه  
دين بـار همـراه بـا شـعارهاي مّلـي و      داشتم بر روي دست بلنـد كردنـد و چنـ   

  گرداندند. مدرسه سعديها به دور حياط بزرگ  آفرين
هـاي   در آن زمان دانش آموزان نظامي نيز با يونيفورم نظامي در دبيرستان  

مـرا از كـول    ها خواندند. هنوز يكي دو دقيقه از وقتي كه بچه عمومي درس مي
ـ    آمـوزان نظـامي بـه سـر      ن دانـش خود پايين آورده بودند، نگذشته بـود كـه اي

به سر و روي من ريختند و بـه  بود 1داريوشدستگي شخصي كه نام فاميلي او 
دانم چطور از زير دست و پاي آنهـا   كردند كه نمي مزدنم پرداختند. چنان ناكار

كه همه پوتين نظامي به پا داشتند جان سالم به در بردم. سـر و رويـم آغشـته    
در تمـام مـدتي    دنم بر اثر ضربات آنها دچار درد بود.به خون شده بود و تمام ب

آموزان غيرتمندي كه چندين مرتبـه مـرا    خوردم يكي از آن دانش كه كتك مي

                                                

كه اسم كوچكش را به ياد ندارم، بعدها يك بار او را در كرج ديدم كـه بـه    - داريوش -١
. هيچ كدام اين ماجرا را به مهماني به باغ برادرم آمده بود و شده بود، سرتيپ دكتر داريوش

  روي خود نياورديم.
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ام نيامد و حتّي يك نفرشـان   به ياري روي دست، دور دبيرستان گردانده بودند
اين اولـين  هـا را نگرفـت.   به اعتراض برنخاست و جلوي هجوم اين بچه نظـامي 

اي بود كه مـن از روحيـات مّلـت ايـران گـرفتم. مـن اگـر آدم عاقـل و          ربهتج
فهميدم كه اين مـردم، شـتر امـام     بايست در همان وقت مي باشعوري بودم مي

  چرانند. رضا را تا به چاشت نمي

  ده باد گفتن اين خلقِ خوش گريزـــبر زن
  1دل بر مبند كه يك سره در سنگرت كنند

    
قيـات  ن شناختي مردم ماست. روحيـات و خُل هاي روا اين يكي از ويژگي و  

انگيزي است. در مقابل قاهر و ظالم، تسليم و مظلوميم.  مردم ايران، حكايت غم
شايد به سبب اين كه در طول تاريخ كشورمان مورد سـتم مهـاجم خـارجي و    

ايم و هميشه راه نجات و صالح را در تسليم شـدن بـه ظـالم     حاكم داخلي بوده
تـر از خـود هميشـه ظلـم و      لي متقابالً در مقابل مظلوم و ضـعيف ايم. و دانسته

تـرين   ايـم و ايـن خصيصـه متعـالي حّتـي در گسـتره عـاطفي        تركتازي كـرده 
امـان   كند. توي سر زن و بچـه  ز حكومت مييعني روابط خانوادگي نيمان      روابط

براي آنهـا هـيچ    زنيم و در مقابل فرزندانمان رفتار خالق با مخلوق را داريم. مي
بـراي انجـام    گونه ارزش انساني قائل نيستيم، كتك است و توسري و بد زباني.

از هيچ گونه تمّلق و مداهنه در مقابـل   مقاصدمان كه غالباً هم جنبه مالي دارد
گـذاريم. در   زور ابا نداريم و نُه كرسي فلك را زير پاي اسب اميـر ارسـالن مـي   

به منظور بردن مال ديگران حتّي نزديـك تـرين   اندازي   دروغگويي و پشت هم
  مان رو دست نداريم. اقوام
از همه وسايل به كار گرفتني براي انجـام كارمـان، فقـط معجـزه پـول را        

دهـيم كـه    گيريم كه كار مردم را راه بيندازيم و پـول مـي   پول مي ايم. شناخته
ام  يني برخـورد كـرده  ام كراراً به موكّل كارمان راه بيفتد. در طول زندگي وكالتي

                                                

  فريدون تولّلي -1
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شـان رشـوه داده   ا اند كه بـه قاضـي پرونـده    اند بلكه مصر بوده كه پيشنهاد كرده
  اند. شود و به انجام صحيح و قانوني كارشان كمتر عنايت داشته

رشوه دادن براي انجام كارمان در جامعه مـا نهادينـه شـده و بـه جاهـاي        
مريضـي را   كـه تي بـودم  . روزي در اصفهان در مطب دوسمسخره كشيده است

كه مبتال به فشار خون بود معاينه كرد و جزو دستوراتي كه به او داد يكي هـم  
خواست مطـب را تـرك كنـد     موقعي كه ميبيمار تخم مرغ نخورد.  كهبود اين 

توماني از جيـبش در آورد و بـه   پنج  اين پا و آن پا كرد و باألخره يكمقداري 
 رغ بخورد.دكتر داد كه اجازه بدهد تخم م

زنـيم   ي داريم. به هر آب و آتشي ميي، يد طوالئنماي در ظاهرسازي و بزرگ
هاي پر زرق و برقمـان   هاي دست بافمان و اتومبيل قاليچه كه ويالي بزرگمان،

و جواهرات آالت گران قيمتمان، چشمان ديگران را خيره كند، گويي در عـالم  
زّت نفس، علم ودانش و اخـالص  ها و محاسن ديگري از قبيل، ع سرمايه ،امكان

خوريم، بوجار لنجـانيم   ها وجود ندارند. نان به نرخ روز مي در راه عقايد و آرمان
ن، ـگود ايستادن و لنگش كـ ار ـم. كنـدهي يـآيد بادش م د مياو از هر طرف ب

  دانيم. هاي خود مي ران را از زرنگيـبه ديگ گفتن
مـرا َلـت و پـاره    مهاجميني كـه   در مقابل ،هيچ يك از زنده باد گويان من  

كـه كسـي نبـودم. ايـن      ترين حمايتي نكرد. من الف بچـه  كردند از من كوچك

نيز كردنـد.  دكتر مصدق شرمي را حتّي در حقّ  وفايي و بي ت بيحمي مردم بي

و شاه را بر خر مراد سوار  او را ساقط كه مرداد 28ننگين  كودتايبا پيروزي 
كومت كودتا دريافت كننـد و يـا   امتيازات بيشتري از حبه اميد اين كه  ،ديدند

قل بتوانند سابقه مصدقي بودن خود را انكار كنند، يا هم گام كودتا شـدند  حدا
بـه نـام    مناسـبت نيسـت. سـرهنگي    اي بي ذكر نمونه و يا سكوت پيشه كردند.

قـرار  ياب والي كوچه آسان تهراش درست روبروي خانه ما در  خانه قراگوزلو
متـري   6داشت و ما هم ديگر را مرتباً در رفت و آمدهاي روزانه در اين كوچـه  

ها شـنيدم كـه ظهـر روز     هاي خودم ديدم و با همين گوش چشم ديديم. به مي
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مصدق و مرگ بر شـاه  با هيجان و احساس، فرياد زنده باد  1332مرداد  25
داد پيروز شده بود همـين جنـاب   مر 28سر داده بود و سه روز بعد كه كودتاي 

  گفت.   شرف مي ئن و بياخمصدق سرهنگ عاقل، مرگ بر 

  خـــوب بـــود ايــن مـــردم
  1هاي دلشــان پيــدا بــــود دانـه              

  

مرداد براي خوش خدمتي بـه دسـتگاه    25، روز سرهنگ مصدقيجناب   
كه بعد ازكودتا بيشـتر   كودتا، پا را از اين هم فراتر گذاشت. دختري زيبا داشت

اشـان زيـر نظـر داشـت و گـاهي هـم        اوقات، حياط خانه ما را از پنجـره خانـه  
 ،و چنان كه افتد و دانـي داد. منِ غافل، به حكم جواني  لبخندي تحويل من مي

ي او را به فال نيك گرفته بودم.بعداً معلوم شد كه رفت و آمدهاي اه گري عشوه
هران، زير نظر داشته اسـت. چـه   تمانداري نظامي خانه ما را براي گزارش به فر

اين كه دو سه شب بعد از كودتا، كه مأمورين به خانه ما ريختند، همـان شـبي   
 اي به آنجا آمده بودند. بود كه چند نفر از دوستان همفكر براي جلسه

  

  محروميت از تحصيل
 انشاء نويسِ كتـك خـورده برگـردم. كـاش     ساله 14 وزآم به حكايت دانش

لوحانـه   ها پايان ماجرا بود. من، ساده هاي نظامي كتك خوردن جانانه من از بچه
ها را تنبيه خواهند كرد، ولـي   كردم اولياي دبيرستان، اين بچه نظامي تصور مي
مجازات نشدند، بلكه عقوبت ديگـري بـراي مـن، در راه بـود. يـك      آنها نه تنها 

نشسته بودم كـه فـرّاش مدرسـه    هفته بعد از ماجراي كتك خوردنم، در كالس 

بـا لحـن خشـن و    رئيس دبيرستان برد. او  آقاي رضوانمرا صدا زد و به اطاق 
ديگر نبايد به كالس بـروم، بـه خـاطر ايـن كـه از       كه از امروزنامهرباني گفت، 

                                                

 .سهراب سپهري١- 
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پـس از  مقامات باال دستور رسيده كه يك سال از تحصـيل محـروم هسـتم. او    
ح زود در مدرسه حاضر شوم تا بـا او بـه   بفردا ص من گفت كه توضيح ماجرا، به

خدمت مدير كلّ اداره فرهنگ برويم.صبح روز بعد، به اطاقش رفتم. بلند شد و 
اش تا دبيرستان صد قدمي بيشتر نبـود بـه راه    به طرف اداره فرهنك كه فاصله

مدير كلّ  1كريم فاطميافتاد. من هم به دنبالش روان شدم. به اتفاق به اطاق 
گاهي به من كرد و با بـاال  فرهنگ رفتيم. همين كه وارد اطاق شديم، فاطمي ن

    :از رضوان پرسيد ،ش به نحو تمسخرآميزي   ا ردن انگشت سبابهپايين ب
  ».همين است؟«
  .  »بله قربان« :و او جواب داد 

    ».ي؟نك ها چيه تو مي بچه، اين غلط« :به من گفت
شـنيدم و تكـان    خشك شده بود و صداي ضربان قلب خـودم را مـي   زبانم

دانستم چـه جـوابي بـدهم.     كردم. نمي مي  ام حس خوردن آن را در قفس سينه

   :گفترضوان فهميد در چه حالي هستم. به  حتماً ،فاطمي
  .  »بفرماييد بنشينيد«

  ».به تمرگ تا تكليف ترا روشن كنم« :به من هم گفت
ق بـزرگ مـديريت كـل فرهنـگ اصـفهان، دور سـرم       من هم نشستم. اطا

كشد.وضع تحصيلم چه خواهد شـد.   دانستم قضيه به كجا مي چرخيد و نمي مي
جواب پدرم را كه با آن همه اشتياق به تحصيلِ فرزنـدش دل بسـته بـود چـه     

پدرم خود نيز اهل درد بود. فقط شنيدم جنـاب   ،م آن بود كها بدهم؟. اميدواري
هران بگيرد. بعـد  تفنچي اداره دستور داد تلفن جناب وزير را در مدير كلّ به تل

از چند دقيقه كه براي من، به اندازه چند سال طول كشيد، ارتبـاط تلفنـي بـا    

ـ قربان اين بچه هم اكنون در ا«به وزير گفت: فاطميوزير برقرار شد.  اق مـن  ت
او  از است. قدش يك متـر و چهـل سـانت، و بسـيار ضـعيف و مردنـي اسـت.       

                                                

را در مدرسـه عـالي دختـران    از فرهنگيان با سابقه، كه بعـدها  فاطمي  دكتر كريم -1
  ان بنياد كرد.تهر
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پـس از  . »ميفرماييد، او را ببخش موافقت مي. اگرمؤاخذه كرده و دعوايش كردم
تجربگـي   دو يا سه دقيقه صحبت تلفني كه شايد با توجه به سنّ و سـال و بـي  

از دو،سه سال نمـود داشـت، گوشـي را گذاشـت. كاغـذي را از روي       من، بيش
 ».د داري بخـواني؟ سوا« :ميزش برداشت و به من داد و با لحن استهزايي گفت

دانش آموز  عبدالكريم انواريچون ":من هم خواندم. مضمون نامه آن بود كه

از  ،يك سـال  به مدت مرتكب اهانت به مقدسات ملّي شدهدبيرستان سعدي، 

نامـه را   فـاطمي،  ."شود. مراتب به موقع اجرا گذاشته شود تحصيل محروم مي
از ايـن  ديگـر  . اگـر  بول كردنـد شفاعت مرا ق ،جناب وزير« :پس گرفت و گفت

كـنم   خواهش مـي  رضوان آقايدتر از دهنت حرف نزني، از اها نكني و زي غلط
. آن قدر بچه سال و هيجان زده بودم كه فقط بـه  »اجازه دهند به كالس بروي

  او نگاه كردم، حتّي از او تشّكر هم نكردم.

قـرين  ، آقاي كريم فاطمي و آقاي رضوانسابقه، روان اين دو فرهنگي با  
ت جسـمي،   اي فهم و ادراك و م  هآمرزش باد كه اقالً ذرت داشتند كه وضـعيرو

ساله را درك كنند. اگـر حكـم محروميـت از     14روحي يك نوجوان  شعوري و
ته ايـن  دانم. الب تحصيل من عملي شده بود، چه سرنوشتي در انتظارم بود، نمي

از دوسـتان نزديـك بـرادر بـزرگم بـوده       كريم فاطمي،را هم بعداً فهميدم كه 
حسـابي  هاي مدرسه نظـام   همچنين بعداً فهميدم كه پس از اين كه بچه است.

را  ام خرابكارانـه  قيام من عليه رژيم و عمليـات  مراتب خدمت من رسيده بودند،
در اجـراي وظـايف ميهنـي     به رؤساي خود در اصفهان گزارش كرده و آنها نيز

نگرم به ايـن   خود، آن را به مركز منعكس كرده بودند. اكنون كه به گذشته مي
، جوانان قبل از اين كـه بـه بلـوغ فكـري     رسم كه چه خطرناك است نتيجه مي

برسند، در اُمور سياسي دخالت داده شوند. جواني كه سر تا پاي وجودش، شور 
توانـد در اُمـور سياسـي و اجتمـاعي      نـي مـي  بهره، چـه ميزا  است و از شعور بي

سبب نيست كـه هـم اكنـون     بي مملكتش آگاهانه و از روي فكر تصميم بگيرد.
اي از طـرف دولـت انگلـيس     كه نگارنده مشغول نوشتن اين سطور است، اليحه
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سـال تقليـل    16در دست بررسي است كه، سنّ رأي دادن را در انگلستان بـه  
سـال   18سـال بـه    16كه سنّ خريـد سـيگار را از   و اين در حالي است دهند 

  اند. افزايش داده
 15 را بـه  دادن دانيم، جمهوري اسـالمي نيـز سـنّ رأي    همان طور كه مي   

مسلماَ به نفع دولت و حزب حـاكم   دادنرأي است. سنّ پايين   سال تنزّل داده
 كنـد، در خـود يـك حالـت     اي كه حقّ رأي دادن پيدا مـي  ساله 15است. بچه 

يابـد و در همـان سـال بـه نفـع دار و دسـته حـاكم رأي         بزرگي و اهميت مـي 
دهد. اگر روزي اصل حكومت مردم بر مردم، بـه طـور واقعـي و شـعورمند،      مي

هاي مـويز نشـده، قطعـاً كمكـي بـه آن       بخواهد در كشور ما به كار بيفتد، غوره

  نظامي:نخواهند بود.به قول 
  ـيردسالـــودكي و خــث كــحدي      

  ي بود و وهميـو خيالــا كن، كــره                       
  

  انسان آزاد آفريده شده است
در اصـفهان،   "پرخـاش "اي به نـام   ، روزنامهانواري احمدبرادر بزرگترم، 

صـاحب امتيـاز آن بـود.     ،دكتر حسن انـواري بنياد نهاده بود كه برادر بزرگم 
اصـفهان را كـه تمـايالت    فضالي چند نفر از  اين روزنامه از همان اوان تأسيس

بودند بـه همكـاري دعـوت كـرده      حزب ايرانملّي داشتند و عمدتاَ از اعضاي 

در حـزب ايـران   كه دبير ايالتي ، مهندس حسين انواريبود. دومين برادرم 
ود نيز با نوشتن مقاالتي در راستاي اهداف ملّي، اين روزنامه را يـاري  اصفهان ب

  داد. مي

هـاي زيـادي    مجادالت قلمي و درگيريپرخاش، هاي اول  از همان شماره
مـرتجعين محّلـي و    اين روزنامه و چند نشريه ديگرِ اصفهان، كـه كـارگزار   بين

 وعرفـان، اوليـاء،    اصـفهان، هاي  دربار پهلوي بودند، مانند روزنامه اربابشان
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و  پرخـاش  توجه بـه اوضـاع و احـوال آن زمـان،    پديد آمد و طبعاً با مجاهد، 
 سـتاندار محـل و اداره كـارِ آگـاهي    دست اندر كارانش مرتباً تحت فشار و آزار ا

شهرباني قرار داشتند. كار اين مبارزات، به مسـايل جـدي ضـرب و جـرح نيـز      

صاحب امتيـاز روزنامـه، بـه تحريـك      ن انواريدكتر حسرسيد، به طوري كه 
هاي مقتدر كارگري غير ملّي اصفهان، كه به وسيله  دمداران يكي از اتحاديهسر

شد با ضربات كارد، مورد ضـرب و جـرح بسـيار     هاي مركزي تغذيه مي دستگاه
شديد واقع و نزديك به مرگ شـد. همكـاران طبيـبش بيشـتر از دو مـاه از او      

نيز مورد  احمد انواري د او را از مرگ حتمي برهانند.يمراقبت كردند و توانست

ــا اصــفهان هــاي انتظــامي  تعقيــب دســتگاه واقــع و متــواري گرديــد. بعــداً ب
هايي كه كرد، او را رسماً از اصفهان تبعيد نمودند. شانسي كـه آورد   بازي واسطه

  هـران را بـراي ادامـه    تن نكـرده بودنـد و او   اين بود كه محلّ تبعيـدش را معـي
به آنجا نقل مكان كـرد و بـه   ، بنابراين هاي خود، مناسب تشخيص داد. فعاليت

سنّي من بـا   تفاوت تفاوت سنّي او ومن كمتر از پرداخت.پرخاش ادامه انتشار 
بين ما دو برادر وجود  يديگر برادرانم بود و طبيعتاً از نظر روحي كشش بيشتر

هران دو بار به آنجا رفتم. تفاوت زنـدگي  تهاي اوليه اقامتش در  در سال داشت.

  د.مان بوآن روزگاران از زمين تا آساصفهان،  وهران تاجتماعي در 
وجـود داشـت   هـران  تگذراني بسياري در  و وقت وسايل و امكانات تفريحي  

ي بـه  هـران كـه حتـ   تهاي شخصي در  كه در اصفهان از آن خبري نبود. آزادي
بنـد و بـاري كشـيده بـود، چنـان تنـوع داشـت كـه هـر بچـه            شلختگي و بـي 

كـه بـه   استانبول وزار  الله خيابانداد.  شهرستاني را تحت تأثير خود قرار مي
هايي بود كـه   تقليد از بعضي شهرهاي فرنگ، محلّ قدم زدن جوانان بود، محل

هـا متلـك   اكثر پسـران در آنجـا در پـي شـكار دختـران بودنـد و بعضـاً بـه آن        

در آنجا قـرار داشـت   شيرين  وفرد هاي بسيار شيك و مجّلل  كافه پراندند. مي

هاي غروب  داشت. طرف سربند ودربند  هران،تكه ميعادگاه زنان و مردان بود.
هـران و اسـتفاده از   تشد كه به بهانه فـرار از گرمـي هـواي     ممّلو از جواناني مي
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رسـاندند و بـا پـايين و بـاال رفـتن از       هواي خنك كوه البرز، خود را به آنجا مي
ـ  ـاطراف باز هم در صـ  ايـه خيابان ي ـتنهايـ دن از ـي و در آمـ ـدد دوسـت ياب

كبابي و بستني كه با سليقه مخصوصي به قدم زنـان   بودند. گردوي تازه و بالل
  شد، حال و هواي زيباي خود را داشت. سر پل، ارائه مي

سـعي كـرده بودنـد بـه نحـوي       هاي جديدي كه بر پا كنندگانش رستوران  
گير آنها را بيارايند و غذاهاي جديد و اروپايي را به مشـتريان خـود ارائـه     چشم

گذراني مردم بود.  از اَمكنه وقتميدان بهارستان،  در رستوران لُقانطهكنند. 
و درجه اول تا سينماهاي درجه دو  سينماهاي متعددي از سينماهاي لوكس و

  آوردند.   وسايل سرگرمي مردم رافراهم مي، رهنگف وخيابان اميريه سه 

فراوان بودند، به ويـژه دو تئـاتري    استانبول، وخيابان الله زار تئاترهاي   

اندازي شـده   راهگرا  چپ، از طرف هنرمندان سعدي وفردوسي هاي  كه به نام
ي مشـتاقان هنرهـاي غيرمبتـذل بـر روي     اهاي ارزشـمندي را بـر   و نمايشنامه
ردند، جذابيتي چشمگير داشتند.در چنان محيطي، برادرم نيـز بـه   وآ صحنه مي

داد. پول توجيبي نسبتاً كافي براي اسـتفاده نسـبي از مواهـب     من بال و پر مي
هاي خود با معاشـران و   ييآ ردهمگذاشت. مرا به گ هران در اختيارم ميتشهري 

و مـن از آنهـا    بـرد  مينگاران و نويسندگان بودند،  دوستانش كه معموالً روزنامه
شنيدم كه برايم تازگي و كشش داشت و از اين بابـت   هاي ُگنده ُگنده مي حرف

  كردم. احساس غرور و بزرگ بودن هم مي

نصـف  محـيط  هران، كه به اختصار آن را ترسيم كـردم در مقابـل  تمحيط   
و انضباط خشك تحميلي پـدرم، بـرايم در آن سـنّ و سـال، بـه مثابـه        جهان

گـويي زنـدگي فقـط در مدرسـه و      ،ل دوزخ بود. براي پـدر مـن  بهشت در مقاب
افتـاد كـه    شد. از خانه به مدرسه و بالعكس. كـراراً اتفـاق مـي    درس خالصه مي

رسـيدم،   بايستي در خانه باشم مـي  دقيقه ديرتر از وقتي كه مي 20يا  15وقتي 
پدرم را آشفته حال و مضطرب با زير شلواري در سـر كوچـه بـه انتظـار خـود      

هاي بعد وارد ايران شد) و بعضاً ايـن ديـر    و خود آن سالديدم (لفظ پيژاما  يم
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شد. واژه سـينما   هاي او همراه مي ها با خشم و عصبانيت پدرم و داد زدن آمدن
اي است. دو نفر از دوسـتانم   دانستم چه پديده برايم يك تابو شده بود. اصالً نمي

خواندند كـه   ندو برايم رجز ميكرد از سينما مي ، صحبتدبيرستان سعديدر 
ه اسـت. آنهـا تشـويقم    دچه شاهكاري به خرج دا ،همان فيلمفالن آرتيست در ب

يـك   ،كردند كه با هم به سينما برويم، ولي من جرأتش را نداشتم.تا باألخره مي
روز جمعه كه پدرم به عيادت بيماري در اطراف شهر رفتـه بـود، دل بـه دريـا     

رفتم. ديدن سـينما   ،اصفهان خيابان چهار باغدر ، ماياكي سينماو به زدم 
تماشاچياني كـه بيشـتر از بازيكنـان فـيلم، تحـت       ،براي اولين مرتبه و به ويژه

بـرايم  ، كشـيدند  تأثير محيط فرهنگي خود عربده راه انداخته بودند و سوت مي

جـاني  بسيار جالب بود. تابوي سينما به اين ترتيب برايم حلّ شد و شايد نـام  
اي اسـت كـه    كرد هنوز برايم چهره ، كه در فيلم تارزان هنرنمايي ميويسمولر

  شناسم. از بازيكنان سينمايي مي
توضـيح   دم حكايـت سـينما رفتـنم نيسـت. هـدفم     از تطويلي كه دادم قص  
اتخـاذ چـه روشـي از طـرف والـدين       ،تر از مو است و آن اين كه اي باريك نكته
تـأمين كنـد؟ يـك انضـباط      ندان را بهترتواند سالمت روحي و جسمي فرز مي

منطقي يا آزاد گذاشتن فرزندان به قيمت ولنگاري آنها. اگر فرزند خشك و غير
گرفتار شدنش به انـواع و   دش گذاشته شود طبيعي است احتمالبه اختيار خو

است: درس نخواندن و تبـاه شـدن    اقسام ابتالئات جسمي و روحي، بسيار زياد
ه مواد مخدر و موادالكلي، دزدي و سـرقت، سـر درآوردن   اش، گرفتاريش ب آتيه

ام چه در محيط ايران و چـه در انگلـيس، كـه     ها و ساير باليا. تجربه از كالنتري
و همچنين مطالعاتم در مـورد سـاير جوامـع،     كنم هم اكنون در آن زندگي مي

نـد از  توا نتيجه رسانده است كه با اعمال فشار و زور نيز كسـي نمـي   اين مرا به
  كاري جلوگيري كند.   افتادن فرزندش به ورطه سياه

اي  اند راه حلّ كمـك كننـده   اجتماعي و تربيتي نتوانستههنوز متخصصين 
در اين مورد ارائه كنند. هنوز درجه تأثير محيط و خانواده در تربيـت فرزنـدان   
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اني شناسم كه يكي از آنها از اوان جـو  روشن نشده است. شخصاً دو برادر را مي
 نيـز  هاي سياسي و اجتماعي و اخالقي تالش كـرده و در ايـن راه   در راه آرمان

به شـهادت رسـيدند و ديگـري بـه سـبب       وضع ترين خود و همسرش به فجيع
 رفـت)  هاي مردم باال مـي  هايش (كه حتّي براي سرقت، از ديوار خانه كاري سياه

  د.كراراً به زندان افتاد و چه بسا كه در زندان هم جان دا
گويم، به نظر من والدين بايد با فرزندانشان دوست باشـند. بـه    صادقانه مي

شخصيت آنها احترام بگذارند و براي نظرياتشان ارزش قائل شوند. جز بـا زبـان   
اشان تسـّلط دارنـد. دنيـاي     محبت با آنها سخن نگويند و فكر نكنند بر فرزندان

پـدر و مـادر هـم چنـين     پذيرد. ويكم چنين برداشتي را مطلقاً نميت رن بيسق
هاي مشروع و اخالقـي را از فرزندانشـان دريـغ نكننـد.      وظيفه دارند كه آزادي

بـه   تمام افـراد بشـر آزاد  "ريح دارد: تصاعالميه جهاني حقوق بشر ماده اول 
فـرار فرزنـد از محـيط     پديـده  ، بـه انـدازه  اي . شايد هـيچ پديـده  "يند آ دنيا مي
كه در اكثر جوامع بـه مجـرّدي    دانيم يده را اثبات كند. مينتواند اين ا ،خانواده

كنـد و   كه فرزند، خود را قادر به اداره اُمور خود ببيند محيط خانه را ترك مـي 
طبيعي است كه اين حس گريز از خانه در رود و  به سوي استقالل و آزادي مي

كنند  د دريغ ميبار را از فرزند خو مشروع و غيرزيان هاي هايي كه آزادي خانواده
 قوت بيشتري دارد.

هران رفتنم برگردم. تحت تأثير عواملي كـه ذكـر كـردم،    تبه ادامه داستان   
ن برايم بهشت موعـود و اصـفهان بـرايم دوزخ منفـور شـده بـود. انزجـار        اطهر

برگشت به خانه پدري، چنان در جانم ريشه كرده بود كه در آخـرين برگشـتم   

گذشت و مهتاب زيبـايي پرتـو    مي شهر ريوس از به اصفهان، هنگامي كه اتوب
هاي اطراف اين شهر ريخته بود، بدون اختيار اشـگ   خود را بر دشت و كوهپايه

  كردم: را زير لب زمزمه مي شهريارريختم و اين شعر  مي

  امشب اي ماه، به درد دل من، تسكيني
 درد منِ، مسكيني  ماه، تو هم اي رــآخ
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بـه طـور كّلـي افسـار      ،، در پايـان سـال پـنجم دبيرسـتان    دماتبا اين مق  
هـران منتقـل و در   تبـه   خود را به طور قطعي ،گسيختم و بر خالف ميل پدرم

  .ثبت نام كردمدبيرستان دارالفنون  ادبيششم كالس 
  

  هاي بدآموز فاجعه كتاب
اس  شخصي بود به نـام  دارالفنون معلّم درس تاريخ و جغرافي ما، در  عبـ

اش جنبه نوآوري داشت. اولين روزي كـه   كه در آن زمان نحوه تدريس ،يزپرو
اش يادداشـت كـرد و    هاي كالس را در دفتر بغلي تدريس را آغاز كرد، اسم بچه

ن كرد و گفـت، نمـره   معي آموزان، موضوعي براي تحقيق براي هر يك از دانش
ه امتحانـات داخلـي او خواهـد بـود.     آموزي پنجاه درصـد نمـر   تحقيق هر دانش

  بود. "تاريخچه احداث خط راه آهن سراسري ايران"موضوع تحقيق من

 هـبـود كـه زبـان عربـي و فقـ     ش، ين نوربخالد سيد كمال ر ديگر ماـدبي
كرد. مردي با قيافه و ظاهري متشرّع، مهربـان و دوسـت داشـتني.     تدريس مي

ام در  كـنم كـه در پيامـدهاي تحصـيل     دو نفر را از اين جهت ذكر مـي  نام اين
  گير داشتند كه در پايين خواهد آمد. دارالفنون نقشي چشم

هاي متعدد، و بـا چنـد شـبانه     تحقيق تاريخي خودم را با مراجعه به كتاب  

خيلـي   پرويـز، روز صرف وقت، تهيه كردم و در موعد مقرّر در كالس خواندم. 
هاي كالس گفت برايش  ام به بچه و بعد از خواندن مقاله ر قرار گرفتتحت تأثي

كف بزنيد. آنها هم كف مفصلي زدند. دبيرمان با صـداي بلنـد اعـالم كـرد كـه      
  است و آن را در دفترش يادداشت كرد. 20نمره تحقيق من 

تـا ايـن كـه    رفتم  ميدارالفنون ماه اولِ سال را با اشتياق فراوان مرتباً به   

هـاي   شدم. من در نوجـواني كتـاب   صادق هدايتهاي  گرفتار و شيفته نوشته
  ام بود.   ت، كار هميشگيها و مجال زيادي را خوانده بودم و مطالعه روزنامه

و اگـر جـواني    ، در آن زمـان مـد روز شـده بـود    صادق هدايتهاي  كتاب
 ود نداشـت، انگـار از روشـنفكري   ر خهاي او را در گنجه يا كتابخانه محّق كتاب
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جلد  6آورد. ناشري هم از اين تب روز، نهايت استفاده را كرده و  چيزي كم مي
م با بهترين چاپ و جلد آبي زركوب، روانه بازار كرده بود. من هي او را اه  كتاب

هـا را خريـدم و    عقب نيافتاده باشم، اين كتاب براي اين كه از قافله روشنفكري

مخلوق يك ذهن صادق هدايت، س شبانه روزي خود كردم.كارهاي مونراآنها 
هـاي   ي و به دور از واقعيات زندگي و به نظر من متضمن بـدآموزي ـماليخولياي

ده و رالعاده از دنيا بيزار ك فكري و جنسي است. اين آثار، انسان را به نحو خارق
به دنيا و مافيهـا   آدم را اي را در فرد ايجاد و يك نوع درويش مĤبي كرخ كننده

ها بر روي من چنان بود كه خوابيدن بـر   اين نوشتهكند. اثر مخرّب  اعتنا مي بي
دادم.  روي تخت و نگاه كردن بـه سـقف را بـر رفـتن بـه مدرسـه تـرجيح مـي        

و معلمانش و حتّي اُمور اجتماعي و سياسي كه من آن همه به آنهـا  دارالفنون 
دند. دلبسـتگي مـن بـه تختخـواب چنـان      عالقمند بودم در نظرم خوار شده بو

تـرين احتياجـاتم بـه سـختي از روي آن      شده بود كه حتّي براي رفع ضـروري 
  آمدم. پايين مي

روزي از روزهــاي فــروردين، در حــال درازكــش روي تختخــواب از راديــو   
ها آغاز شـده اسـت. در    شنيدم كه ثبت نام امتحانات نهايي سال آخر دبيرستان

ها در يك محـلّ و خـارج ازمـدارس انجـام      نهايي دبيرستان آن زمان امتحانات
حـالي در آن روز   هاي من بود كه بـا همـه بـي    شد. شايد اين يكي از شانس مي

روز بعد براي  ه بودم كه پيچ راديو را بگردانم.اين زحمت را به خود داد استثنائاً

ـ ي بـا اكـراه بـه    ئثبت نام و معرّفي خـود بـه حـوزه امتحانـات نهـا      تان دبيرس
آمـوز ايـن    رفتم. مدير دفتر مدرسه در جـوابم گفـت، شـما دانـش    دارالفنون، 

اي از شما نداريم. احتمـاالً چـون چنـد مـاه      مدرسه نيستيد و مدارك و پرونده
ور و غيـاب كـالس حـذف و    ـر حضـ ـم، اسمم از دفتـ ـي غيبت داشتـي در پـپ

هـايم بـا مـدير دفتـر      زدن چانـه پرونده و ثبت نامم را نيز به دور انداخته بودند. 
اق رئـيس  تـ مدرسه به جايي نرسيد. ناچار با حالتي پريشـان و هراسـناك بـه ا   

دبيرستان رفتم. او پس از شنيدن درخواسـت و تضـرعات مـن، مـدير دفتـر را      
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خواست و او مجدداً به رئيس دبيرستان توضيح داد كه اين شخص، دانش آموز 
  شود.   ه ديده نميمدرسه نيست و جاي پايي از او در اين مدرس

ام ايـن بـود كـه:     هايي كه در زنـدگي آورده  شايد يكي از نادر خوش اقبالي  

ام)در  (كه در باال از آنها نـام بـرده   ش،نوربخالدين  سيد كمال وعباس پرويز
محاجه بـين  مكالمه و  دند. در هيجاناتي كه دراق رئيس دبيرستان نشسته بوتا

دارالفنونم و از  آموز و رئيس دفتر مدرسه پيش آمد و از من اصرار كه دانش من

نگاه دقيقي بـه مـن كـرد و    عباس پرويز رئيس دفتر انكار كه نيستي، ناگهان 
اش را بيرون كشيد و با مراجعه به آن، به رئـيس   اسمم را پرسيد. دفترچه بغلي

ن، شـاگرد دارالفنـون اسـت و در موضـوع مقالـه      اين جوا«دبيرستان گفت كه: 

 الـدين  سـيد كمـال  . ناگهـان  »گرفتـه اسـت   20نمره  ،خود، در درس تاريخ
كـه در كـالس    مرآو اين شخص را به خوبي بـه يـاد مـي   «نيز گفت: ش، نوربخ

 دستور زبان عربي از من سؤالي كرده بود كـه مـن همـان شـب، يـك سـاعتي      
اش  مطالعه كردم تا بتوانم در جلسه بعد جوابش را بدهم، به همين دليل، قيافه

.رئيس مدرسه در مخمصه افتاده بود. از يك طرف مدير دفتـر  »را به خاطر دارم
اي در مدرسه وجود ندارد و از طـرف   گفت، از اين دانش آموز سابقه مدرسه مي

آمـوز آن دبيرسـتان    دانش دادند كه من ديگر دو دبير معتبر مدرسه شهادت مي
  هستم.  

قضيه را اين طور حلّ كردكه مرا بـه   بيرستان بعد از دقايقي تفّكر،رئيس د  
طور موّقت به حوزه امتحانات نهـايي معرّفـي كننـد تـا بعـداً در ايـن موضـوع        

زم كوبيـده  اين حادثه به مثابه پتك گراني كه به مغ تصميم قطعي گرفته شود.
بيــدار كــرد. بــه جبــران خمــودگي، بيكــارگي و   لــتشــود، مــرا از خــواب غف

هاي گذشته، به طور جدي به كار و خواندن پـرداختم. دسـتگاه قهـوه     عاري بي

خريدم و براي اين خيابان نادري، جوشي از مغازه يكي از هموطنان ارمني در 
كـردم. در   ميهمان مـي م خودم را به خوردن قهوه فراوان ها كمتر بخواب كه شب

به تاريخ انجام امتحانات نهايي مانده بود، حسابي جان كنـدم و همـه   مدتي كه 
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و ياد گرفتم.در امتحانـات نهـايي شـركت كـردم و      مهاي درسي را خواند كتاب
هران شاگرد توقتي نتايج اعالم شدمعلوم گرديد كه در امتحانات ششم ادبي در 

 ارالفنـون دبيرستان د ام و در چنين وضعي طبيعي بود كه سر قفلي اول شده
ــيس دبيرســتان مــرا قطعــاً دانــش  شــدم محســوب مــي آمــوز دارالفنــون  و رئ

  شناخت!! مي
از نوشتن اين خاطره هدفم اين است كه، بـه پـدران و مـادران و جوانـان،       

به عمل آورنـد.   ت دّقت راايانند نهخو هايي كه مي توصيه كنم در انتخاب كتاب

در جـوابم  ، ق هـدايت صـاد ممكن است بعضـي از روانشناسـان و شـيفتگان    
ها بـه ايـن    ام كه اين نوشته بگويند كه شخص من در حال و هواي خاصي بوده

نحو در من اثر گذار بوده است ولي در فاميل نزديكم حدأقل دو مـورد ديگـر را   

ام  بـرادرزاده  اشته اسـت. بر آنها نيز تأثير نامطلوب دهدايت سراغ دارم كه آثار 

هـدايت هاي  تر است نيز تحت تأثير كتاب أقل بيست سال از من جوانكه حد 
خـواري   خوار شد. نه اين كـه بگـويم، گيـاه    اول به عالم هپروت رفت و بعد گياه

خـواري او صـرفاً بـه سـبب      چيز خوب يا بدي است. قصدم اين است كـه گيـاه  
كه به طـرزي   ها بر او، اين بود كتاب تأثير ديگر اينهاي اين كتاب بود.  آموزش

افراطي حيوان دوست شده بود. پدرش اسب كوچكي برايش خريـده بـود. ايـن    
لو، يك روز به داخل يك چاه روباز افتاد و مرد. به دنبال آن دنيـاي  واسب كوچ

هـاي   رواني اين بچـه در هـم ريخـت. پـدرش ناچـار او را بـه يكـي از مدرسـه        
ـ        يس فرسـتاد ولـي   تخصصي اين گونـه جوانـان آسـيب ديـده بـه شـمال انگل

، كانـادا و سـپس بـه   سـوئيس نتوانستند درمانش كنند. پس از مدتي او را به 
ان اش حلّ نشد. از كار و درس و زندگي چنـ  مشكالت روانيفرستاد. اما باز هم 

 35هاي پدرش، توانسـت در سـنّ    ها و دلسوزي گيري عقب افتاد كه با همه پي
دش را بگيرد. كاري كه براي يـك  خو ليسانس يك دانشگاه امريكايياز  سالگي

 شد. سالگي انجام مي 22جوان طبيعي بايد حد اكثر در 
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به قول ُقـدماي هـم سـنّ خـودم، از مطلـب بـه دور افتـادم. صـحبت بـد            

، بـود. در زمـان حاضـر بـا     صـادق هـدايت  هـاي   هاي فاجعه بار كتاب آموزي
ارتبـاطي و اطالعـاتي ودسترسـي    يل آور تكنولوژي و وسـا  هاي حيرت پيشرفت

تـر شـده اسـت و     ها بسـيار وسـيع   وانان به اينترنت، ابعاد فاجعه بارِ بدآموزيج
المقـدور از ورود   پدران و مادران بايد سعي كنند با نصب فيلترهـاي الزم حّتـي  

  هايشان جلوگيري كنند. هاي بد آموز به خانه كتاب
  

  1330قيام مّلي سي تير 
، ثبـت  هـران تدانشكده حقوق دانشگاه ادبي در  با گرفتن ديپلم ششم

هاي پر شور و پر اضـطراب، مبـارزات    ، سال1332تا  1330هاي  نام كردم. سال

 هران و بـه ويـژه  تدانشگاه ملّي و اجراي قانون ملّي شدن صنعت نفت بـود.  
  هاي ايدئولوژيك شده بود. هاي سياسي و رقابت صحنه بحث ،دانشكده حقوق

در  ،جبهه ملّـي  و دانشجويان طرفدار توده ايران حزبدانشجويان عضو 
هـاي فيزيكـي و    هايشان گاه به گاه به درگيري چالش با يكديگر بودند و رقابت

، شان زيادتر بود و با تكيه بـر ايـن نيـرو   تعداد ها ي  ا انجاميد. توده خورد مي زد و
هـاي   مـن بـه مناسـبت گرفتـاري    كردنـد.   براي ملّي گراها دردسر درسـت مـي  
ها بـه   رفتم و طبيعتاً از اين جار و جنجال زندگيم، كمتر به دانشكده حقوق مي

دور بودم. دليلش هم اين بود كه براي گذران معاش، با كمك برادرم به عنـوان  
هران اسـتخدام شـده   تتومان در بنگاه برق  270كارمند روزمزد با حقوق ماهي 

ه حقوقي آن دستگاه مشغول به كار بودم و بعد از ظهرها ها در ادار بودم و صبح
كـردم و   هايي كه تمايالت ملّي گرانه داشتند قلمزني مي ها در روزنامه و سرشب

  اي بودم كه تمامي پي آن بر روي آب بود. مشغول بر پا كردن خانه
رفتنم به دانشكده حقوق، منحصر به ساعاتي بـود كـه اسـاتيد بـا ارزش و     

ي  تختـه كردند. در آن روزگار، اسـتاديِ دانشـكده حقـوق،     يس ميمعتبري تدر
ها و مناصب سياسي و اداري بود و هر كس حقوق خوانده و  پرش افراد به مقام
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زد كـه بـراي خـودش يـك ُكرسـي       مدركي گرفته بود به ايـن در و آن در مـي  
. روشـي  بهره بودنـد  معّلمي در ان دانشكده پيدا كند. اين اساتيد غالباً از علم بي

كه براي خودم انتخاب كرده بودم اين بود كه دو جلسه در كالس هـر كـدام از   
انـد. اگـر بـه نظـرم      ده حـالّج رفهميدم كه چند م شدم و مي استادان حاضر مي

اشـان حاضـر    اشان برايم قابـل اسـتفاده نيسـت، در كـالس     رسيد كه كالس مي
يـاب مرتبـي در كـار    و غ شدم. تعداد دانشجويان نيز زياد و سيستم حضور نمي

اوضـاع و احـوال بـه ايـن منـوال       كـردم.  نبود لذا از اين نظر گرفتاري پيدا نمي
 رخ نمود. 1331ام تير  گذشت تا اين كه قيام ملّي سي مي

قصد ارائه تاريخ مفصلي از اين رويداد را نـدارم. فقـط بـراي آگـاهي نسـل      

ارتش مرتبـاً  صـد  در طـول  ،دكتر مصدقگويم كه: چـون   جوان به اختصار مي

هـا   بود و عامل اين اخاللدربارو شاه يها ها و اشكال تراشي گرفتار كار شكني
كابينـه   را نفوذ فرماندهان ارتشي تحت نفوذ شاه تشخيص داده بود، در معرّفي

دوم خود خواستار آن گرديد كه وزارت جنـگ را خـود تصـدي كنـد. شـاه بـا       

ــرد و   ــت نك ــت او موافق ــدقخواس ــار  مص ــتعفا داد و ناچ ــواماس ــد ق  احم
برهمگـان   سياست شـاه  ، از طرف شاه مأمور تشكيل كابينه شد.السلطنه) (قوام

روشن بود. مردم ايران در نقاط مختلف به مقاومت برخاستند و در فاصله چهار 

را به نخسـت وزيـري خواسـتار شـدند. ايـن       مصدقروز مبارزات خويش اعاده 
صـف مّلـي   به نقطعه اوج خود رسـيد. هنـوز در    1331تير  30ز مبارزات در رو

سـه   ،مظفّر بقايي و حسين مّكي ،اهللا كاشاني آيتشكافي حاصل نشده بود. 

در مصـدق  شان با مّلت يكـي بـود و بـا     مهره مؤّثر مبارزات ملّي شدن نفت راه
هـران،  ت. درنـد را در كف دستشان گرفته بود نشانيك صف بودند. مردم نيز جا

ميدان توپخانـه،   ان،خيابان اكبات، شاهارويي مّلت با سربازان و پليس صحنه روي
. در اين مناطق، مردم ايران سـينه خـود   ن بهارستان، بازار و سرچشمه بودميدا

 "قيا مـرگ يـا مصـد   ":عارشـ  هاي سربازان شاه قرار دادند و با را آماج گلوله
هاي خود كه براي كشتن مـردم   ارتشيان وطن دوست از تانك آفريدند. حماسه
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هاي خود را كندنـد و بـه مـردم پيوسـتند.      گسيل شده بود پايين آمدند. پاگون
هايي بود كه از طـرف مـزدوران    هزاران كشته و زخمي، نتيجه تيرهاي مسلسل

 هاي مردم نشانه رفته بود.   شاهبه سينه

و  خود، نكه در خون خود غلطيده بود. با انگشتابان اكباتان جواني ادر خي
. ايـن روز درخشـان و پـر    "يا مـرگ يـا مصـدق   " :به ديوار نوشت با خون خود،

 درخشد.   خواهانه مردم ايران مي حماسه بر تارك مبارزات ملّي و عدالت

اش و ارباب خارجي آنهـا در مقابـل    در غروب همان روز، شاه و دار و دسته
  زانو در آمدند و مصدق مجدداً به نخست وزيري منصوب شد. مقاومت مّلت به



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  دوم فصل

  1332مرداد  28كودتاي 
 

 

مـدن او در برنامـه كـار    كـه از ابتـداي روي كارآ  دولت مصـدق  براندازي 
بـا  ألخره بـا عاتي (اينتلجنت سرويس) انگلستان، قرار گرفته بـود.  سرويس اطال

و عوامـل داخلـي آنهـا،     اتي آمريكـا (سـيا)  همكاري سرويس جاسوسي و اطّلاع
يعني روحانيون مرتجع و تيمسـارها و  ، و مزدورانشان يعني شاه و اشرف پهلوي

 هـاي  يهاي جنوب شهر و فواحش فلك زده شهرنو و همقطار كشقوها، چا الت
 ادي، بـاألخره در شمال شهري آنها، مانند ملكـه اعتضـ  تيش ماماني  شيك و تي

  .، به ثمر نشست1332مرداد  28روز 
ي خارجي، بسيار ها  در مورد اين كودتاي ضد ايراني، به زبان فارسي و زبان

و من بر آن نيستم كه تكرار مكرّر كنم. در اينجا فقط به ذكـر   اند گفته و نوشته
 هاي تاريخي كمتـر  پردازم كه تجربه شخصي خودم بوده و در بررسي نكاتي مي
شده است.ه به آن توج 
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 عزَب خانه

 روزنامـه پرخـاش  از دفتر  هاي غروب، مرداد كه طرف 27 ،روز سه شنبه  
: جمعيـت، خيابـان   جالبي را شاهد بودم رسيدم. ماجراياستانبول، به خيابان 

هـاي آختـه،    سر نيزهاب  ،از نظاميان و پليس هاي مملو  را پر كرده بود و كاميون
گفـت، بـه    مـي  "زنده بـاد مصـدق  "مردم افتاده بودند و هر كس را كه  به جان

آنهـايي كـه شـعار     "زنده باد شـاه " دادند بگو زدند و دستور مي قصد كُشت مي
ز نظـر  ا دادند، خيابان را تسخير كرده بودند. با وجـودي كـه   مي "زنده باد شاه"

بـه خانـه رسـاندم    با شتاب يك تاكسي گرفتم و خود را  مالي برايم آسان نبود،

او و  صـحبت كـنم. در آن زمـان،    ، رئيس ستاد ارتشسرتيپ رياحيكه بـا  

بـه اتّفـاق    2شـناس  مهندس جهـانگير حـقّ   و 1زاده مهندس احمد زيرك
ـ  اي در شميران زندگي مـي  همديگر، در خانه د و چـون هـر سـه نفرشـان     كردن

به خانه كـه رسـيدم بـا    گفتند. خانه مي عزَب ،امجرّد بودند آشنايان به خانه آنه

شـدم. مـاجراي   ريـاحي  تلفن زدم و خواستار صحبت بـا   ،شتاب به عزَب خانه

قل تعجبـي از  او تعريف كردم. انتظـار داشـتم حـدا   را براي  استانبول،خيابان 
را شنيده است. در  ه انگار كه خبري به اين اهميتخود نشان دهد، ولي انگار ن

. »اي نيسـت و خيالتـان راحـت باشـد     كه مسأله« :داد نهايت خونسردي جوابم
اي نبـوده   مرداد نشان داد كه واقعاً مسأله 28توفيق كودتا در روز بعدش، يعني 

  است!؟
بايسـتي در محـلّ    قل مـي ، حـدا در آن روز بحراني كه رئيس سـتاد ارتـش    

عـزَب بـازي    ،احتمـاالً  شب در خانـه غنـوده بـود و    9بود، در ساعت  رش ميكا

                                                

استاد دانشكده فنّي، از اعضا رهبري حزب ايران، نماينـده   -مهندس احمد زيرك زاده -1
مـرداد، بـه حـبس،     28اي ملّـي در دوره چهـادهم. پـس از پيـروزي كودتـاي      مجلس شـور 

  محكوميت يافت و پس از استخالص از زندان، به كار در و پنجره سازي پرداخت.
استاد دانشكده فنّي، از اعضاي رهبري حـزب ايـران،    - مهندس جهانگير حقّ شناس -2

  .مصدق وزير راه در كابينه
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خواسـت   خوش خيال با طناب پوسيده چه كساني ميمصدق  دانم كرد. نمي مي
ملّي كردن نفت برودو دو غـول مهيـب اسـتعماري     به چاه عميق و پر مخاطره

ن ثابـت كـرد كـه    انگليس و آمريكا را به زانو در آورد؟. مطالعات بعدي نيز به م
اچيـان داشـته   تتيمسار ارجمند، رياست ستاد ارتش، دلي در گـروي مهـر كود  

شناسـي و وطـن    وظيفـه  تـرين حـس   ، كوچـك است. اگر اين تيمسار با شـرف 
بـه ايـن    كـه او را  ،شناسي، نسبت به رئيس دولتـي دوستي و حداقل حس قدر

  افتاد. اق نميسمت منصوب كرده بود داشت، چه بسا كه اين فاجعه ملّي اتّف
  

  عمق فاجعه 

صبح روز بعد، خودم را به بهارستان رساندم و از آنجا تا خيابان  10ساعت 

زيادي نبود. مردم چند نفر به چند  قدم زدم. در اين ساعات خبر استانبول،
زدند. همه حالتي نگران و جستجو كننده  نفر، جمع شده بودند، يا قدم مي

رسيدم جمعيت استانبول هر كه به خيابان ظ 12داشتند. ولي حدود ساعت 
هاي ده، پانزده نفري، به چشم  در دسته ،تر شده، و تظاهراتي كمرنگزياد
تعداد زيادتري شعار  ولي "زنده باد مصدق"زدند  بعضي فرياد مي خورد. مي
زدند، مورد  مي "زنده باد مصدق"، آنها كه فرياد "زنده باد شاه"دادند  مي

گرفتند. ناچار بوديم از اين گوشه به آن  ، قرار ميها ا و ارتشيه هجوم پاسبان
رحمانه به سر و رويمان  هاي نظاميان بي گوشه فرار كنيم. زيرا ُقنداق تفنگ

دي دستگيرم نشد، تصميم گرفتم، اچون در اين جا چيز زي شد. كوبيده مي

  ار است.برسانم و از طريق راديو ببينم وضع از چه قرپرخاش خود را به دفتر 
وت كامـل بـود و   ـدر سكـ  ،رـــ د از ظهـبعـ  3ي سـاعت  ــوالــا حـراديو ت  

 4تـا   3اعت ـــ ن ســرسيد. بي واج از آن به گوش نميـداي امـز صـزي جـچي
 زد، مـردم، مـردم،   دم كه فريـاد مـي  ــبعد از ظهر، ناگهان صداي اَنكري را شني
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و او به دست مردم  سرنگون شد خائن مصدقهستم. دولت  1ميراشرافي من

شعارهاي خود را تكرار كرد. سـر   ،در حدود نيم ساعتميراشرافي  كشته شد.
رسيد و حكايـت از نـوعي مقاومـت     و صداهاي مبهمي كه از راديو به گوش مي

 سپهبد زاهديتا اين كه يكي دو ساعتي بعـد   افزود. داشت، به ابهام قضايا مي
مصـدق  كـه حكومـت    صحبت كرد و به مـردم مـژده داد   ،ست وزير كودتانخ

را  ي مـردم!!! قانوني است. او بـراي ايـن كـه شـاد     ساقط شده و او نخست وزير

هـران مراجعـت خواهنـد    تبه زودي به  اعليحضرتتكميل كند اضافه كرد كه 

جـا  مرداد از رامسر به بغداد و از آن 25بعد از شكست كودتايش در  شاهفرمود (
بايسـت اتّفـاق    بايستي يا نمي اي كه مي بدين ترتيب فاجعه به رم گريخته بود).

هاي چندين ساله مّلتـي بـراي مّلـي كـردن      اتّفاق افتاده بود و به تالش ،بيفتد
  منابع خودش پايان داده بود.

 

  تيمسار آدم خفه كن

زنـگ   11شت. شبي در حدود سـاعت  ذگ مي از موفقيت كودتا دو سه شب  
يك كاميون و يك جيـپ   ،ديديم صدا در آمد. در را كه باز كرديمخانه را به در 

نظامي در برابر خانه متوقف است. يك سرهنگ و يك سرگرد ارتشي به همـراه  
يك گروهبان و پنج سرباز به داخل خانه ريختند. انگار كـه بـراي فـتح جبهـه     

كه مراقـب مـن    جناب سرگرد به سربازي دستور دادآمده بودند. لينگراد  استا
كه آقايان در خانه مـا بودنـد بـا تفنـگ      باشد و اين سرباز در مدت يك ساعتي

ها را يك به يك گشتند و هر چه كتاب و  ي اطاق اي مراقب من بود. همه آماده

                                                

به بعـد در   1331تير ماه  30نماينده مجلس شوراي مّلي، كه از  -سيد مهدي مير اشرافي -1
 سـپبهبد زاهـدي،  را بـه طرفـداري از شـاه و    آتش درآمد. روزنامه دكتر مصدق  صف مخالفين

 رد. بـا اسـتقرار  كـ  مـي مصـدق  هاي وقيحانه نثار  كرد، و در آن فحش نخست وزير كودتا منتشر مي
را در اختيارش قرار دادند. بعد از پيروزي اصفهان حكومت كودتا، دو كارخانه بافندگي و ريسندگي 

  محكوم شد. به اعدام صفهانا حاكم شرع اميد نجف آباديانقالب به وسيله 
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هـاي   هـاي مـن در روزنامـه    روزنامه و مجلّه در اطاقم بود و اكثر آنها را قلم زني
ها و مـرا پشـت    گونيگوني ريختند.  در پنجداد  ميرفدار نهضت ملّي تشكيل ط

كاميون انداختند و به مّقر فرمانداري نظـامي در شـهرباني كـل كشـور بردنـد.      

فرمانـدار نظـامي    1سرتيپ فرهاد دادستاني براي دانم از من چه هيوالي نمي
در دل نيمـه   .آن كه مرا وارد اطـاقش كردنـد  كودتا ساخته بودند كه به محض 

اي بـس نـامطبوع و    شب، از پشت ميزش بلند شد و به طرف مـن آمـد. قيافـه   
 قدي كوتاه و خپله داشت.

دو دست چاقش را بـه دور گلـويم حلقـه زد و همـراه بـا مقـداري فحـشِ        
داد  مي با زبانش مسلسل وار فحش رد.كشروع به فشار دادن گلويم  چارواداري،

اش از زيـر عينـك    هاي از حدقه درآمـده  چشم فشرد. و با دستانش گلويم را مي
العمل من فقط اين بود  آوري پيدا كرده بودند. عكس بيني حالت رعب قطورِ ذره

العمـل   هايم از فشار او به گلويم بكاهم. جـرأت عكـس   كه سعي داشتم با دست
بيشتري را نداشتم . در دلِ شب، در فرمانداري نظامي مخوف كودتا، همه چيز 

اي كـه از فشـار دادن    بعد از چند دقيقه ر او بود و من نيرويي نداشتم.در اختيا
، تـا فـردا   بنـدازش تـو هُلفـدوني   «گفـت:   گلويم فارغ شـد، بـه افسـر نگهبـان    

. مرا به يك اطاق تيره و تاريـك انداختنـد.   »السافلين بفرستمش به درك اسفل

دكتـر   بـه  سه شـبي بيشـتر نبـود. اقـوامم    ، خوشبختانه مدت اين بازداشت دو
و يك بازيگر دست سوم كودتـاي   بياز خويشاوندان سب مالدين احتشا حسام

مرداد متوسل شده بودند. او نيز شخصاً به فرمانداري نظامي آمـد، و دسـت    28
  خود از زندان بيرون كشيد.   مرا گرفت و با

اي كه در حقّ مّلت كـرده   گناه كبيرهاز سنگيني  ،وارم اين كار خيرِ اواميد
 بود بكاهد.

                                                

ت كودتـاي   اولين فرماندار نظـامي تهـران پـس از م   سرتيپ فرهاد دادستان -1 28وفقيـ 
هايش به دولت كودتا، دست او و اقوامش را بـاز گذاشـتند    مرداد. براي جبران خوش خدمتي

  هاي تهران و اطراف آن را به نام خودشان به ثبت برسانند. كه زمين
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  ارزش روابط شخصي
، نوشـته  بـراي جوانـان   كه اين خاطرات بيشترفرض من براين است  چون

اي به اهميت روابط خصوصي در زندگي و موفقيت، يـا   شود، در اينجا اشاره مي

بـراي  دكتـر احتشـام   كنم. اگر روابـط فـاميلي و كمـك     هاي آن مي شكست
از كودتـا،   آورِ پـس  بود كه در آن روزهاي سياه و رعبخالصم نبود، معلوم ناست

هـا چـه بـر     و دادسـتان  دادستانكشـيد و   رم را ميچه سرنوشت شومي، انتظا
صــطالحي وجــو دارد بــه نــام ا ،آوردنــد. در فرهنــگ انگليســي  سـرم كــه نمــي 

هـا در   شـاگردي ، هم). بـدين معنـي كـه   School Boys( "مدرسـه  پسـرهاي "
بـين خودشـان ايجـاد     هـاي دوسـتي   حلقـه  هاي خودشـان،  ارس و دانشكدهمد
 مسـأله  كنند و در طول زندگي يار و ياورِ هـم، هسـتند. بـه عبـارت ديگـر،      مي

شناخته شده و مقبـولي در بيشـتر جوامـع     ارتباطات شخصي و خانوادگي، امر
نِ به كه هر چه بيشتر در ايجاد و رونق دادجوانان عاقل، آنهايي هستند  است و

و نـه در   امري كه متأسفانه من از آن غافـل بـودم.   اين روابط دوستي بكوشند.
آدم  دوران دبيرستان و نه در دوران دانشكده به اهميـت آن پـي نبـرده بـودم.    

جوشيدم. البته خُلـق و   هاي خودم مطلقاً نمي خشكي بودم و با همكالسي بسيار
جـوانِ  را دارد، ولي دوستان عوارض خودش  خو و فطرت هر انساني، كيفيات و

 اتنبايستي از اهميـت ارتباطـ   دها هستن طبين اين يادداشتااي كه، مخ ناديده

حكومـت  " شخصي غافل شوند. ارتباطات شخصي بـه ويـژه در جـوامعي كـه    
  در آنها وجود ندارد اهميت خاصي دارند. "قانون
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 1القدس ةباغ دلگشاي حظير

را فرا گرفـت. بـا    ما همه، و ماتم ، غمزدگي1332مرداد  28با وقوع فاجعه   
ها و بگير و ببندهاي دستگاه كودتا، وحشت به سراسر ايـران سـايه    گري وحشي

نهضـت مقاومـت   افكند و به سر تا پاي ايران خاك مرده ريخته شد. به جـز  
آوري نيروهاي ضـد ديكتـاتوري و    كه به اميد احياء مجدد نهضت و جمع 2مّلي

ي  و شكل دادن اعتصابات و مبارزات خياباني به وجود آمد، همهضد استعماري 
 فانه اين نهضت نيز زير ضربات دستگاهها در گلو خفه شده بود. ولي متأس َنَفس
در  سـوته دالن  مـا   يـت فعال.وردودتا، نتوانست مـدت زيـادي دوام بيـا   و ك شاه

فـي در  هـاي بسـيار مخ   چارچوب موجوديت اين نهضت نيز، منحصر بـه تـالش  

 بود. "صرصر"و  "مصدق راه"هاي  پخش اعالميه و روزنامه

، مردي با لباس شخصـي، بـه دايـره    1334روزي از روزهاي زمستان سال   
اربـاب  هران، محلّ كارم آمد.اسمم را صدا زد. چند نفر كارمنـد و  تحقوقي برق 

همه جا، خودم را به اين شـخص ناشـناس    خبر از رجوع در اطاق بودند. من بي
 ».بــه كجــا؟« :چــون پرســيدم ».دنبــال مــن بياييــد« :عرّفــي كــردم. گفــتم

و مطمـئن او دسـتگيرم شـد كـه      لحن آمرانه . از»شود بياييد معلوم مي:«گفت
يكي از ما بهتران است. به دنبال او به راهرو رفتم. ديدم دو نفر ديگر نيـز آنجـا   

كـه، مـرا بيـرون بردنـد و بـه جيپـي انداختنـد و بـه         كوتاه سخن آن  هستند.

                                                

ت كودتـاي        -القدسةحظير -1 ت محفل بهائيـان در تهـران، كـه بعـد از موفقيـ28مركزي 

قرار  سرتيپ تيمور بختياري نظامي كودتا، تبديل شده و در اختيار فرماندار به مقرّ، مرداد
رئيس ستاد ارتش براي خوش خدمتي به شاه، شخصـاً بـا    سرلشگر باتمانقليچگرفته بود. 

تحريك  براي نيز، گر واعظ مداهنهفلسفي استفاده از ُكلنگ در تخريب آن شركت داشت. و 
  . مورد ايراد كرد در اين اي زياديه راني مسلمانان عليه بهائيان با فرياد سخن

ر    28نهضت زيرزميني بعد از كودتاي  -2 عماي جبهه ملّي و جوانـان پـمرداد كه، برخي از ز
ركـن ركـين آن بـه    اهللا زنجـاني   آيـت . كردنـد  در آن فعاليت ميهضت ملّي شورِ طرفدار ن

  آمد. حساب مي
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در انتهاي باغ مرا به سالني بردند كه در كنار آن چنـد   ند.كشاند القدس ةحظير

هـاي   سـلول هـا بـه عنـوان     طويله كوچك هم وجود داشت كـه از ايـن طويلـه   
نفـري زنــداني بودنــد.   60–50شـد. در ســالن بــزرگ،   انفـرادي، اســتفاده مــي 

 حاج ابوالسـباع ها به من خوش آمد گفتند. چشمم به  نيالمعمول زندا حسب
ـ  دم، شَسـتم خبـردار   افتاد كه آشناي بسيار قديمي من و برادرم بود. تا او را دي

شخصـي مـتمّكن و مالـك گـاراژ      ابوالسـباع  از چه قرار اسـت.  شد كه ماجرا

ـ   بود. با اسـتفاده از آزادي العماره  ترانسپورت شمس اه مـدت دوران  هـاي كوت

كـه از مـدافعان    "حملـه "اي را پايه نهاده بود بـه نـام    روزنامهدكتر مصدق، 

انـدازي ايـن روزنامـه،     از راه ابوالسـباع، واقعـي  ولـي قصـد    حكومت ملّي بود.
بزنـد و اداره  حمايت از نهضت ملّي نبود، بلكه هدف او اين بود كه، نفوذي بهم 

أثير قرار دهـد. زيـرا افسـران راهنمـايي و     هران را تحت تت راهنمايي و رانندگي

خيابـان  در كنـار   او هاي رانندگي مرّتب مزاحم پارك كردن غيرقانوني اتوبوس
شناخته شده ماايرانيان اسـت كـه بـه    اين هم يك روحيه  بودند. ناصر خسرو

و بـراي پـر كـردن جيـب      گيريم موش نمي ،اصطالح معروف در راه رضاي خدا
اي كوتـاهي نـداريم.    مان از تشبث بـه هـر وسـيله    خصياغراض ش خود و ارضاء

سـواد پولـدار را چـه بـه      بـي  ابوالسـباع، هايش را هم خوب بلديم و گرنـه   راه
  روزنامه نويسي؟.

، منتشـر  دكتـر مصـدق  حاج آقا، روزنامه پرحرارتي را به طرفداري  باري،  
  كرد. مي

هـاي   و برادرم، عمده قلـم زن  نگارنده، 1ناهللا معينيا نصرت، 1ايرج نبوي

  بوديم. "حمله"روزنامه 

                                                

اي و خوش ذوق، در دوران شـكوفايي نهضـت    نگار حرفه نويسنده و روزنامه -ايرج نبوي -1
اي سـراپا حملـه    اعالميـه  1332مرداد  26زد. روز  هاي طرفدار نهضت قلم مي ملّي، در روزناه

نيـز   نسخه از اين اعالميه را 200منتشر كرد و در آن اعالم جمهوري نمود. شاه و دربار، به 
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ها، نمونه يك فرد شـاه دوسـت    الّلهي كه در چشم شاه نمعينيااهللا  نصرت
اي در  ز باشد، آيتي از صداقت و اخـالق حرفـه  نيرفت و شايد هنوز  به شمار مي

بـا  دكتر مصدق معينيان در زماني كه مبارزات  رفت.!؟ شمار ميكار سياسي به 

مير   "آتش"سردبير روزنامه، شاه و دربار به اوج خود رسيده بود از يك طرف
رفت. و از طـرف   بود كه دشمن آِبرو باخته و و قيح مصدق به شمار مي اشرافي

 بـه طرفـداري  ن.م. شـهر آزاد   بـا نـام  حمله  و پرخاشهاي  ديگر در روزنامه
اي كـه در زبـان    سواد خود آموختـه  زد و با كوره ، و نهضت ملّي قلم ميمصدق

هـا و مجـالت انگليسـي زبـان حقانيـت       انگليسي داشت و با استفاده از روزنامه

  داد.   را مورد پشتيباني قرار ميدكتر مصدق مبارزات ملّي و 

  
  

                                                                                                         
براي پخش در اختيار من قرار داد. شبي كه مأمورين حكومت نظامي كودتا، براي اولين بـار  

هاي نشـيمن و   ها را پشت دربِ متحرّكي كه اطاق مانده اين اعالميه به خانه من ريختند باقي
كرد، ريختم و خوشبختانه مأمورين نتوانستند آنها را پيـدا كننـد    غذاخوري را از هم جدا مي

هـا در قلعـه    او را در جاهاي ديگر كشف كردند. او را دسـتگير و مـدت    حال اعالميه ي بهرول
هاي اقـوامش نجـات يافـت. بعـد از ايـن       در خرّم آباد زنداني كردند. با تالشاالفالك،  فلك

ماجرا فهميد يك من ماست چقدر كره دارد. بچه سر به راهي شـد و در مسـير خـدمت بـه     
اي پر  ساله شاهنشاهي روزنامه 2500هاي  د. در خيمه شب بازيِ جشنرژيم شاهنشاهي افتا

تغذيـه رايگـان   چند شماره منتشر كرد. به پاداش خدماتش، تهيه اجناس  زرق و برق، در
نگـار   روزنامـه ، نصير امينـي غيره را به او و  ، كيك، موز، پرتقال، شير و، بيسكوئيتمدارس

هاي مالي به  از كمك درخشاني پيدا كرد و چون مردي گشاده دست بود ودادند. وضع مالي 
  دست آورده بود.كرد، در بين آنها محبوبيتي به  نمي ها دريغ چي روزنامه

 28ابتدا كارمند راه آهن بود. در روزهاي بحراني قبل از كودتـاي   - ناهللا معينيا نصرت -2
بود كه از طرفداران جدي دربار و مخالفـان وقـيح حكومـت    زنامه آتش سر دبير رومرداد، 

رفت. پس از كودتا مدتي عمالً رئيس راديو تهران بود. سپس وزيـر   ملّي مصدق، به شمار مي
  راه شد و بعداً به سمت رئيس دفتر مخصوص شاه منصوب گرديد.
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 معينيان  نصرت اهللا  گلدان نقره

سومين سال تأسـيس خـود را در    ،روزنامه پرخاش، 1332در خرداد ماه 

كـه اسـم    اصـفهان  هايي نقـره سـاخت   ، جشن گرفته بود. گلدانهتل دربند
روزنامه، بر روي آنها حك شده بود به عنوان قدراني به نويسندگان نويسندگان 

و از پشـت بلنـدگو بـودم     الم ذكر نام نويسندگانمأمور اع ،. نگارندهشد اهدا مي

مـدير   دكتر محمد نصيريآمدند و  شان به روي صحنه مي ذكر نامِ آنها پس از

اهللا  نصـرت داد. اسـم   ها را به آنهـا مـي   گلدان ،مصدقكلّ بانك ملّي در زمان 
ان روزنامه را دو بار از بلندگو اعالم كـردم ولـي او در   يكي از نويسندگن معينيا

آن حك شده بود در دست من بـاقي   روي ،حّضار نبود و گلداني كه اسم اوبين 
ايـم و   ي مـا متوجـه شـديم چـه گـافي داده      ماند. تازه آن وقت بـود كـه همـه   

  القدس برگردم.  ةاست.به ماجراي حظير آتشحضرتش سر دبير روزنامه 

براي ايـن كـه از    ابوالسباعبود.  "حمله"مرداد روز انتشار  27سه شنبه 

و عليـه  مصـدق  قافله عقب نمانده باشد شماره پر حرارتي را بـه طرفـداري از   

و دستگاه اورا به زير فحـش و ناسـزا    چاپ زده، در مقاالت متعدد آن، شاه شاه

روزنامـه  ابوالسباع ت شده بـود.  گرفته بود. در سرمقاله روزنامه، اعالم جمهوري

هاي خود، تقريباً به تمام شهرهاي بـزرگ ايـران    را به وسيله اتوبوس "حمله"
مرداد، كه موفقيت كودتا، تقريباً محرز  28. پيش از ظهر چهارشنبه  فرستاد مي

را پـس گرفتـه و از بـين    حمله هاي روزنامه  ي بسته همهابوالسباع  ،شده بود
هـا   يك بسته شامل پنج نسخه كه به مقصد يكي از شهرسـتان برده بود و فقط 

. و اين بسته در آن شهر توقيف شـده و  هفرستاده شده بود از دستش خارج شد

امي (فرمانـده وقـت نظـ    سرتيپ تيمور بختيـار روزي  ،به اين ترتيب خداوند

اطـالع داشـتم    د.له كرده بوحواحاج ابوالسباع هران) را به كيسه پر و پيمان ت

حاج ابوالسباع بازداشت كردنـد،   "حمله"، كه مرا به خاطر 1334تا زمستان
داخـت مبـالغي بـين    دفعـه بـا پر   را سه مرتبه ديگر نيز گرفته بودند و او در هر
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 كه از نزديكـان و  ،آقا احمد طباطبايي قميبه ومان چهار صد تا پانصد هزار ت

د هـر وقـت   يرسـ  بود، از زندان آزاد شده بود. به نظر مـي  تيمور بختيارحارم م

ولـي در ايـن   . گرفـت  مـي  را حاج ابوالسباعبه پول نياز داشت سـراغ   بختيار
اطر همين ماجرا دچار گرفتـاري  دفعه كه حاجي را گرفته بودند و من هم به خ

پـر كـردن    كـي ي :رفـت  را نشـانه مـي  هدف  تير دو يك با تيمور بختيار شدم

ن رياسـت  اهللا معينيـا  نصـرت پرونده سازي بـراي   دومبيشتر جيب خود و 
  رژيم كودتا كه با يكديگر سر دشمني داشتند.اداره اطلّاعات و راديو 

 

 تغوط كردسرگردي كه به احزاب سياسي 

و كه وارد شـدم بـه حكـم آشـنايي     القدس ةحظير زندان عمومي سالن به

مـا    رفتم و در كنارش جاي گرفتم. صحبت ابوالسباعدوستي، يكسره به طرف 
نـزديم. او   به احوالپرسي از يكديگر محدود شد و راجع به مطلب ديگري حـرف 

اسـت   "حمله" به روي خودش نياورد كه حضور من در آنجا مربوط به روزنامه
حـدود نيمـه   برزبـان نيـاوردم.در    و من هم كه از قضايا مطمئن نبودم مطلبـي 

اطـاقي  گروهباني آمد و اسم مرا صدا كرد. بلند شدم. مرا همراه خـود بـه    شب،

بـرد. اطـاقي بـود نيمـه تاريـك، بـه       القدس ةحظيردر داخل ساختمان اصـلي  

كه يك تخت سـيمي در وسـط آن داشـت و يـك ميـز       4×3مساحت تقريبي 
كـرد. يـك افسـر     ودنمايي ميكوچك و يك صندلي آهني، نيز در كنار اطاق خ

داد سرگرد است و يك گروهبـان و يـك سـرباز و     اش نشان مي ارتش كه درجه
متر و بسيار فربه با صورتي نسـبتاً سـرخ،    2يك مرد غول پيكر به ارتفاع تقريباً 

كه اسـم آن در بـااليش بـه خـط     در اطاق بودند. يك نسخه از روزنامه حمله را 
يدم. اطمينان پيـدا كـردم كـه حدسـم در بـاره      ميز دبود روي اپ شده قرمز چ

عّلت دستگيريم درست بوده است. به محض ورودم به اطاق، جناب سـرگرد بـا   
هاي ناموسي چارواداري، از من استقبال كرد. بدون اين كـه كـوچكترين    فحش
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مرا بـه روي تخـت    سؤالي از من بكند به سربازي كه در اطاق بود دستور دادكه
حتيـاجي نبـود كـه سـرباز     اترس روي تختخـواب خوابيـدم.    . خودم ازبخواباند

او طبـق  و  »بزن.مـادر...را «زحمت بكشد. جناب سرگرد، به گروهبان دستور داد
تر از طـرف   چه تمام ق سيمي بود كه با شدت هردستور عمل كرد. ضربات شال
هاي ركيك جناب سرگرد، نيز همراه با  فحش شد. گروهبان به پشتم نواخته مي

رسـيده بـود    30ها به   قشالكنم تعداد  ربات، چاشني قضيه بود. فكر مياين ض
 مـرد   كه دستور داد مرا از تخت پايين بياورند. همين كه پاهايم به زمين رسيد،

          اي بـه گوشـم نواخـت كـه     چنـان كشـيده   با دست بزرگ و پهـنش ، غول پيكر
نم اين شخص متخصـص  به گما ، دورِ خودم چرخيدم و به زمين افتادم.دو دور

ـ الج مرد عظـيم . بود تيمور بختيارسيلي زدن در دستگاه فرمانداري نظامي   ه،ّث
با ايـن سـيلي،   را نواخت.  ام را گرفت و از زمين بلندم كرد و دومين كشيده يقه

ل داد و مجدداً روي تخت انـداخت. سـانس دوم   مرا هام فواره زد.  خون از بيني
سـرگرد وظيفـه    ، شروع شـد. ريخت مي ام  ون از بينيزدن در حالي كه خ قشال

را جلـوي چشـمانم   روزنامـه حملـه   زدن را صـادركرد.  ق شالشناس، دستور 
مقاله اين بـود كـه،    گرفت و پرسيد اين مقاله را كي نوشته است؟ عنوان (تيتر)

 توجـه بـه   يا چيزي شـبيه آن، بـا   "بايد جمهوري شود ، ايرانبا فرار شاه"
، توانسـت نصـيبم كنـد در جـواب سـرگرد      ه ايـن مقالـه مـي   وخامت كيفري ك

هـايم را در آورد   زدن، گروهبان جوراب قشالدانم. در سانس سوم  گفتم نمي مي
ه سينه خواباند و پاهايم را با طنابي به تخـت محكـم كـرد و شـروع بـه      و مرا ب

ز تخـت  مـرا ا مجدداً  رفت. مرتباً باال و پايين مي قشال زدن، به كف پاهايم كرد.
مجـروح و دردنــاكم، يـاراي ايســتادن را بـه مــن     كـف پاهــاي پـايين آوردنــد.  

الغريـق  "بـه حكـم    كـردم.  كف اطاق پهن شده بودم و التمـاس مـي   دادند. نمي
دوره پــردازي كـردم و پايـان نامــه    شـروعبه دروغ  "يتشـبث بـه كــلّ حشـيش   

 مايـه قـرار دادم و   بـود دسـت   "احزاب سياسي"ام را كه موضـوعش   ليسانس
من به نظام مشـروطه و پادشـاهي مشـروطه،     ،شروع كردم به چاخان كردن كه
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جنـاب   ام. اين اعتقاد را قلمي كـرده  "احزاب سياسي" اعتقاد دارم و حتّي در

بـه هرچـه حـزب سياسـي      ...به تزَت. من  ...من«سرگرد، بالفاصله گفت:
ار چهـارم  هايم به جايي نرسيد. جناب سرگرد دستور داد براي ب التماس. »است

زدن  قشـال دور چهارم  .»كشمت مي قشالزير « :مرا روي تخت انداختند. گفت
كـنم   مـان مـي  گدند، ز مي نيز شروع شد كه در اين دفعه گاهي به سر و صورتم

خورده بودم كه ديگر طاقتم طـاق شـد. تصـميم     قشالضربه  50اين بار حدود 
مـن   ."مـيگم، مـيگم  ":دم داد زق شال ر، شيون يك بار. زيرگرفتم، مرگ يك با

سرگرد، دستور داد مرا از تخت پايين آوردنـد و روي يـك   ام.  آن مقاله را نوشته
روي ميز جلـو صـندلي   اي  صندلي كه در كنار اطاق بود، انداختند. كاغذ باريكه

انداخت و سين، جيم را شروع كرد. با نهايت صراحت اقرار كردم مـن نويسـنده   

 :گفـت . »دانـم  نمـي :«گفتم ».كيست؟ شهر آزادن.م. : «آن مقاله بودم. پرسيد
د. ديگر به حـال عصـيان رسـيده    شار آورف. »روي روي تخت اگر نگويي باز مي«

كـردم، ديگـر چـه    مـن اقـرار   :«زدم كـه  و صدايم بلند شـده بـود. داد مـي    بودم
  ».خواهي؟ مي

ن اهللا معينيـا  نصـرت ، ن.م. شهر آزادخواست از زبان من بشنود كه  مي
بعـداً بـراي خـودم نيـز     االنتقالي نيستم ولي به سرعتي كه  من آدم سريع است.

 ، همـان ن. م. شـهر آزاد از فكـرم گذشـت كـه اگـر بگـويم       نمـود  عجيب مي
 28هـاي   كشـي يكـي ديگـر از مهـره     است گرفتـار انتقـام   ناهللا معينيا نصرت
هـران شـده   تفاصـله پـس از كودتـا، گرداننـده راديـو      كـه بال  ،شوم مي يمرداد

 ناهللا معينيـا  نصـرت « :، سرش را جلو آورد و آهسته گفـت جناب سرگرد.بود
روزنامـه  مـدير   ابوالسباع چرا از: «با حالت اعتراض و عصبي گفتم ».نيست؟
 معينيانبـا   تيمور بختياردانم  مين ».پرسيد؟ كه در آن اطاق است نميحمله 

چه ُخرده حسابي داشت، ولي سرگرد، مصرّ بود كه مطلب را از زبان و قلم مـن  
كوتاه آمد و دستور داد مـرا بـه اطـاق    ، سرگرد در مقابل مقاومت من ثبت كند.

نـزاري   توانستم راه بروم، گروهبان مـرا كـه حـال    زندانيان برگردانند. چون نمي
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 بعـد از نيمـه شـب در سـالن زنـدان     سـاعت   2يد و حدود داشتم به دوش كش
بيـدار شـدند و بـا     صـدا،  نداخت. ساير زندانيان از سـر و عمومي به كف زمين ا

يكي با پارچه آب سـرد،  . جوييم پرداختند ديدن حال و وضع من، به تيمار و دل
ريخـت و   يكي چاي به دهانم مي داد و ديگري با آب گرم. پاهايم را شستشو مي

  خواند: ري برايم ميديگ

سلخ عشق، جز نكو را نكُشند  در م  
  روبه صفتان، زشت خو را نكُشند

  

گفـت.    يسر به زير انداخته بود و چيزي نمـ  ،در تمام اين مدت بوالسباعا    
، دردم فروكش كرده بـود ولـي از فـرط نـاراحتي    اي  دو، سه ساعت بعد تا اندازه

ه بـود. آهسـته   م و او هم شايد از وجدان درد، خوابش نبردتوان خوابيدن نداشت
 :. جاي صحبت و اعتراض نبـود. فقـط جـواب دادم   »ممتأسف« :زير گوشم گفت

برگ و نواييم دچار اين مصيبت شده  دانستم كه من به سبب بي . مي»ممنونم«
مين بار، از مرش براي سوهلكه جسته بود.بودم و او به بركت كيسه پ  

سخن آن كه مرا با سر تراشـيده، تحويـل دادسـراي نظـامي دادنـد.       كوتاه    
 65يك رژيم الغري به مـن داده بـود و از    جناب سرگرد، از راه انسان دوستي!!!

ام الزم  كيلو رسيده بودم. احتماالً اين كسر وزن، براي سالمتي 45كيلو وزن به 
  دانستم. بود و خودم نمي

  

 الناس علي دين ملوكهم

دم كردم به ايـن نتيجـه رسـي    قضايا را با خودم تجزيه و تحليل مي بعداً كه  
كه جناب سرگرد، حقّ داشته به احزاب سياسي تغوط كند. وقتـي كـه رئـيس    

از كودتـا،   هاي اوليه پـس  ّلش اعليحضرت همايون، بزرگ ارتشتاران، در سالُك
 به تفّكـر  ي و اصوالًهاي مؤّخرش، قانوناً و رسماً به احزاب سياس عمالً و در سال

بايسـتي بـه همـين راه     نـدم او نيـز، مـي   ، مأمور دست چبهائي نميدادسياسي 
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خواست بـه   اصوالً تفّكر سياسي را قبول نداشت، مي رفت. شاه ضمن اين كه مي

راه  حـزب ايـران نـوين    كنـد. رعايت اصول دموكراسي و آزادي نيـز تظـاهر   

مـا دّكـانش   اكـرد.   بـه پـا مـي    حزب رستاخيزك انداخت و كارناوال مضح مي
مملكتـي دموكراتيـك و   است ايران را خو مشتري نداشت و به دروغ و دغل مي

  داراي حزب سياسي به دنيا معرّفي كند.

را كه به راه انداختـه بـود، عملـه دسـت      حزب ايران نوينآورم  به ياد مي
 شدندكه آن حـزب  اي حتّي به دروغ و دغل متوسل مي اش، به هر وسيله نشانده

كه نايب رئيس كانون وكـالء   د. در ساليننرا يك حزب مردمي و آزاد معرّفي ك
ب، در گـزارش خـود بـه كنگـره     دادگستري بودم، دبير كلّ دروغگـوي آن حـز  

وابستگي خـودش  "كانون وكالي دادگستري"كه  اش اعالم كرد بيحزب قال

و اعتراض كـردم   پردازي به اين دروغه است. اعالم كرد حزب ايران نوينا به ر
واقعيت اين حزب همان بود  )2و 1(اسناد شماره  تكذيب شد.مراتب در جرايد 

  گفت:هويدا اش خطاب به  گونه تزادسنامه م شبدر  كاظم پزشكيكه، 

  به ايران كُهن   ......، باحزب ايران نوين  
  صدر اعظم كار را حاال كه كردي يكسره، اي

  باال بكش شلوار را  
مـورد احـزاب    كه نهايـت بالهـت فكـري شـاه را در     رستاخيز،حزب مسخره 

داد نمونه خوبي براي تلقّي او و دستگاهش از حـزب سياسـي    سياسي نشان مي
، دفتري گذاشته بودنـد كـه   الهاي مملكتي در كانون وك مانند بقيه دستگاهبود. 
كـه مرعـوب    اي از وكال دادگسـتري  عدهدادگستري در آن ثبت نام كنند.  وكال

بودند و مجذوب، اين دفتر را امضا كرده بودند. اين عده كه شـغل آزاد داشـتند   
منطبق با روحيه مسّلط بـر مـا    .هم روي شقيقه آنها نگذاشته بودنداي  و اسلحه

خواسـتند خـوب زنـدگي     . مـي خر است ما پاالنش هسـتيم  ايرانيان كه، هر كه
جلوشـان   ،ولي عده كثيري از وكال هم از ترس اين كه دفتر را براي امضاكنند. 

اما مطلب جالب اين بود كه، سه  ند.يدپلك اطراف كانون وكال نميبگذارند اصوالً 
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هـاي   در مقـام  1357كه پس از پيـروزي انقـالب سـال     !نفر از وكالي انقالبي!!
ويت شـوراي  تـي عضـ  ح و ار گرفتنـد بسيار حساس سياسي و قضـايي نيـز قـر   

 !نايـل شـده بودنـد!!    زب رستاخيزحبه افتخار عضويت در  را پيدا كردند نگهبان
اي كاش اين دفتر ثبت نـام در اختيـارم بـود كـه اسـامي آنهـا را در ايـن جـا         

مـدرك   خواهم بـي  ي چون دفتر ثبت نام را در اختيار ندارم و نمينوشتم، ول مي
  گيرم. سخن گفته باشم موضوع را درز مي

  

 انتقام كشي ابلهانه 

ام در حكومـت   برگـردم. پرونـده   حملهام در ارتباط با     فرجام كار پروندهبه   
نظامي تكميل شد و به دادسراي حكومت نظامي تحويل داده شـدم. سـرگردي   

كه چند برگي بـيش نبـود (روزنامـه     ،آن پرس پرونده بود پس از مطالعهباز كه
و اقارير من) پس از چند سؤال كه در پاسخ آنها اعالم كردم كه اقارير  "حمله"

با شكنجه گرفته شده است، براي آزاديم يك قرار وثيقه ملكيِ ده هزار تومـاني  
  صادر كرد كه براي آن روزها مبلغ سنگيني بود.

بـه   سودايي دسـتگردي ر حال، براي من كه به قول پدربزرگم، ولي به ه

 حـاج حسـن  سطح خاك نداشتم، راهي جـز توسـل بـه     ز ،قدر جاي دو پايم
كه نهايت اخـالص را نسـبت    ،اين مرد صادق و صميمي ملّي 1نبود. شمشيري

هـاي غـروب بـه دادسـراي      اد، طـرف د و همراهانش نشان مي دكتر مصدقبه 
اطـاق  فرمانداري نظامي آمد. من به اتّفاق سـرگرد بـاز پـرس نظـامي و او، بـه      

بايستي قانوناً بـا قـرار صـادره از طـرف      سرهنگ دادستان نظامي رفتيم كه مي

                                                

ؤساي اصناف، كه طرفدار صميمي نهضت ملّـي  ز بازاريان و را -حاج حسن شمشيري -1
بود. و به ويـژه در   هايش براي پيشبرد اهداف نهضت ملّي، زبانزد بود. تالش دكتر مصدقو 

انگيزي رسيده بود  به جاي بسيار تأسف دكتر مصدقزماني كه وضع مالي مملكت در زمان 
مـرداد، او را   28س از كودتايسزا كرد. پ ي ملّي، خدمتي به با خريد قابل توجه اوراق قرضه

  االفالك تبعيد كردند. بازداشت و به فلك
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پس از مالحظه پرونـده، ناگهـان دادش    جناب دادستان بازپرس موافقت نمايد.
را  خـائن خواهي ايـن   تو مي: «دن به بازپرس كرددر آمد و شروع به پرخاش كر

ما را كـم     تومان وثيقه آزاد كني؟ اين كسي است كه برادرش بودجه با ده هزار
  شدم.. بهت زده »است كرده

 احمـد انـواري  به نام  آن زمان شخصي. سرهنگ در رفع ابهام كمك كرد  
لبـاً  اتباط با مسـايل بودجـه مملكتـي غ   معاون بودجه وزارت دارايي بود و در ار

احمـد   ,سـرهنگ جنـاب  « :به او گفتم شد. هران شنيده ميتاسمش از راديو 
اسـت و مـن    معاون وزارت دارايي، بـا مـن نسـبتي نـدارد. او گرگـاني      انواري

ولـي هـر چـه گفـتم و      »ا هم ندارنـد ، ارتباطي ببه اضافه اين مسايل اصفهاني.
قل احـد « :به گوشش نرفت كه نرفت و باألخره به بازپرس گفـت  ماس كردمالت

و ايـن را در پرونـده    »بايست دويسـت هـزار تومـان باشـد     وثيقه اين خائن مي
شايد قبل از اين كه حكم رياسـت بعضـي از ارتشـيان را بـه دستشـان      نوشت. 

  .گرفتند بدهند شعورشان را مي

   بـرود و از  : «اطاق بود گفت اش كه دم درِ به راننده، "شمشيري"زنده ياد

حـاج   او رفـت و دسـتمال را آورد و   .»سندها را بياورد دستمال پشت ماشين،
از ميان اسناد مالكيتش، سند يخچـالي را كـه طبـق منـدرجات سـند،       حسن

به جنـاب سـرهنگ ارائـه كـرد و او      ر از دويست هزار تومان ارزش داشتبيشت

بـا لحـن    شمشـيري كـار تمـام شـد    ناچار به موافقت با آزادي من شد. وقتي 
جناب سـرهنگ، نكنيـد، خـدا را    « سرهنگ كرد: به اي شروع به نصيحت پدرانه

 كه بـاألخره ديـديم   ».ماند پايدار نمي ها آيد، اين دستگاه با اين ظلم خوش نمي
  ي به تأخير افتاد:تأسفانه مثنوي از پا افتادنش خيلپايدار نماند. ولي م

  پايد به جهانبزم عيش و طَرَبش، دير ن
  ساغر شاه ،چون پر از خون دل خلق بود
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  خودتي
، نيز گفتنـي  ناهللا معينيا نصرت، و تيمور بختياردنباله داستان دشمني   

فرماندار نظامي محبوب شاه، به بيروت گريختـه بـود كـه     تيمور بختياراست: 

و رژيـم عـراق فـراهم آورد.    صـر  عبدالناكاري مقدمات سرنگوني شاه را با هم

دولـت  كـه اسـترداد او را از   اي بود  دستگاه شاهنشاهي مشغول تدارك پرونده
هـا و   جنايات، قتل تقاضا كند. استخوان بندي قضايي تقاضاي استرداد را لبنان

دادسـتان   ،گرگـاني داد.  مرتكب شده بـود، تشـكيل مـي   را كه هايي  شكنجه
، 1348، در سـال  هـا  آوري مـدارك بـود. شـبي از شـب     مـع مشغول جهران، ت

كـرد، بـه    معرّفي مي معينيانكه خود را رئيس دفتر  زاده كاظمشخصي به نام 

كنند كه شما بـراي يـك    خواهش ميمعينيان جناب « :دفترم تلفن زد و گفت
يخـت. از سـال   قلبم پايين ر. »امر مهم و فوري فردا به سعدآباد تشريف بياوريد

نه خبري از او و نه تماسي با وي داشتم. پيش خود فكـر كـردم   ، به بعد 1332

سعدآباد صبح روز بعد، به دفترش در  11گرفتاري ديگري در راه است.ساعت 
  رفتم.

رباب رجوع در اطاقش بالفاصله مرا به اطاق او برد. دو، سه نفر ا زاده كاظم  
هاي پيش به  در پشت ميزش ايستاده و با من دست داد. از سالد بودند. تمام ق

اي تلخ و ُتند داشت ولي اين دفعه سـعي كـرد بـه     ياد داشتم كه هميشه قيافه
 ي به لبان مبارك بياورد. دعـوت بـه  دهانش را مختصري باز كند و لبخند ،زور

گيـر   نشستنم كرد و برايم دسـتور آوردن چـاي سـلطنتي داد و بـاألخره نمـك     
ربـارم كــرد. سـعي كــرد هـر چــه زودتـر مــراجعين را راه بينـدازد. در طــول      د

دقيقه طـول نكشـيد بـا مناسـبت و      15مكالماتش با اين اشخاص كه بيشتر از 

  .»هستيم اعليحضرتما نوكر «سبت سه مرتبه گفت: امن بي
. بـه  پس از خلوت شـدن اطـاق، تفّقـد و مهربـاني فرمـود و از احـوالم پرسـيد       

ضار چيست؟ باألخره به زبان آمـد  دلم نبود كه بدانم سبب احاصطالح دل توي 
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آوري داليـل جنايـات    مشغول جمـع  ،گرگانيدانيد كه اين روزها  مي«: گفتو 

ـ  هـــ ل شكنجـم در مقابـــا بگويـم به شمــاست. خواست تيمور بختيار ي ـهاي

خـواهي اسـت و    موقعيـت حـقّ   بهترين به شما داد، اآلنالقدس ةحظير كه در

 :. از او پرسـيدم »هران مراجعه كـرده، اعـالم شـكايت كنيـد    تشما به دادستان 
خواسـت بـزرگ    با لحني كـه مـي   ».دانيد مرا شكنجه كردند؟ شما از كجا مي«

 ا ايـن قـدر  فكر كردم اين شـخص مـر   .»رسد اخبار به ما مي«نمايي كند گفت: 
 خواهـد.  چنين چيزي مي است كه سادهتصور كرده است يا خودش واقعاً  ساده

رژيـم   انجام داده، براي حفظ تيمور بختيارمگر اين جناياتي كه «به او گفتم: 

كـه هـيچ وقـت    اعليحضـرت  «گفـت:   ».و به خاطر اعليحضرت نبوده اسـت؟ 
 ...در دلـم گفـتم  . »خواهم معذرت مي«بودند. به او گفتم:  دستور شكنجه نداده

داشتم. چون ديد به اصطالح معروف، أت بلند گفتن آن را نرخودتي، چرا كه ج
ان مـ اش در هـم رفـت و ه   اي متصور نيسـت، بـاز قيافـه    زاده معجزه از اين امام

  كردم و آمدم.   خداحافظيعبوسي و خشكي طبيعي و دائمي آن ظاهر شد. 

  
  تيمسار تيمسار

مناسبت نباشد به حكايت جناب سرگردي كه به احـزاب سياسـي    شايد بي
آمـوز اسـت. يكـي از     ه اين كه متضمن يك نكتـه عبـرت  تغوط كرد برگردم. چ

خصايص بارز روحي ما ايرانيان اين است كه، عقلمان به چشممان است. يكـي  

يان باسابقه، به رحمـت خـدا   از فرهنگ پورآذراز همسايگان ما در لندن، به نام 
هـم   مسـايگي، . به حكم هبودشده اش بر پا  بودي در خانه مجلس ياد رفته بود.

وطني و يكي، دو ديداري كه در زمان حياتش با هم داشتيم همراه با همسـرم،  
اي  دقيقـه  15آمده بودند. ، در جلسه يادبودش شركت كردم. تعدادي زن و مرد

قايان حاضر با صداي بلند و به طور افتخـارآميزي، نغمـه   آآنجا بودم كه ناگهان 

. يـك تيمسـار   هـم آمدنـد   ...االستيمسار  سر دادند كه تيمسار هم آمدنـد، 
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، اوبـا شـنيدن نـام     آمـد.  و صد تـا تيمسـار از دهنشـان بيـرون مـي      گفتند مي
نبـود كـه    اي و آزاده تيز شد. آيا اين همان جناب سرگرد بـا شـرف  هايم  گوش

چنان دستور شكنجه مرا داده بود؟ وقتي وارد اطاق كوچكي شد كه آقايـان در  
اش و بـه خصـوص سـالك     رتش است. قيافهته بودند، ديدم خود حضسآنجا نش

و بود، نشان ا  FETISH  روي صورتش كه عالمت مشخصه و به زبان انگليسي
 كه بسيار بـه مـن محبـت كـرده بـود!!!      دوست قديمي نگارنده است داد كه مي

در يـك لحظـه تقريبـاً بـه      و تيمسـار شـده بـود    كـرده  مراتب خدمتي را طي.
را خشم و نفرت فرا گرفت. كاري هم از دستم  . سراپاي وجودمسرگيجه افتادم

 كردم؟ منتها چـاره را در تـرك   قدرت داشتم چه مي دانم اگر ساخته نبود. نمي
ـ  محلّ ديدم و بـا عجلـه و بـدون خـداحافظي      كردن رك كـردم. آن  اطـاق را ت

چه « :پرسيد ها  ائه ادب باقي نگذاشته بود. همسرم در پلّهلحظات برايم مجال ار
 نداشتم: حوصله و توان توضيح دادن ».نگت پريده است؟ا رشده؟ چر

  حديث خوب و بد ما، نوشته خواهد شد
  دفتري و ديواني است يـه را قلمـزمان

بـا   اسالمي جمهوريكه ديدم  عالنيه ميداد. به  مطلب بزرگتري آزارم مي  
گـر را   شـكنجه شـده و شـكنجه    هايش مرا نيز از وطنم رانده است. افراط كاري

خادم و خائن به يـك  " عارف قزوينيگوني ريخته است و به قول  توي يك
كه خداي  ل ايندلم به شدت گرفته بود و گرفته است. مث ."قطار، علي جان

در عـزا و  گرايان و مرغ، برقرار كرده است.  سان براي آرمانهم يايران، سرنوشت
 شود. عروسي سرشان بريده مي

  

  ويديدار نواب صف
 احمـدانواري ، مأمورين فرمانداري نظـامي، بـرادرم   1332در اواسط سال 

القـدس زنـداني كردنـد. بـراي     ةرا بازداشـت و در حظيـر   مدير روزنامه پرخاش
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كـه   سپهبد شـاه بختـي  مله به جبسيار به اين در و آن در زدم از اش  رهايي
 يابـان بهـار  اش در خ ي با همسر او داشت متوسـل شـدم. بـه خانـه    ببقرابتي س

در بازداشـت اسـت بـا لحـن     روز است  50شمالي رفتم. وقتي شنيد كه برادرم 
ــه  « تغيرآميــزي گفــت: ــد، كســي كــه ب ــد، پانصــد ســال بمان پانصــد روز بمان

. ديـدم پنجـاه هـزار سـال     »انـد هزار سال بم 50خيانت كند بايد  اعليحضرت
ـ  ماندن برادرم در زندان، بيش از طول عمر همه هايمـان   هـا و نبيـره   وهي ما و ن

و از ا افتـادم.  ابراهيم صرّافان چهار سوقيخواهد بود. ناچار به فكر توسل به 
  بود.  و دوست برادرم  ما  شهريفداييان اسالم، هم مؤّثراعضاء 

 مصـدق در سـرنگوني   ،اهللا كاشاني و به تبع او، فـداييان اسـالم   آيت  
نقشي در خور داشتند و در روزگاران بعد از كودتـا، موقعيـت و اعتبـاري پيـدا     

توانست در آزاد كردن بـرادرم كمـك    مي رهبر آنها، نواب صفويكرده بودند و 

بـود) فـردا    نواب صـفوي آقا (مقصودش « ت:او گف تلفن زدم صرّافانبه كند. 

هـم   فرمانـدار نظـامي   تيمسار دادستان. آورند شب به منزل ما تشريف مي
شما فردا شب اينجا باشيد كـه ترتيـب   آيند.  براي زيارت ايشان به منزل ما مي

خيابـان  اش در . شـب بعـد، بـه خانـه    »صحبت بـا فرمانـدار نظـامي را بـدهيم    
  رفتم. سرچشمه

ود صد نفر در دو اطاق تو در تـو، روي زمـين نشسـته بودنـد و     اي حد عده  

است در بـاالي اطـاق روي    نواب صفويكه بعداً فهميدم  هم ميمعمشخص 
دم. شايد قيافه و طرز لبـاس  اق شدم و سالم كروارد اط اي نشسته بود. تشكچه
باعـث كنجكـاوي    تفـاوت داشـت  ُفكل كراواتي من كه با ساير حّضـار  ِ نپوشيد

نم تو كـه هسـتي و   تر ببي بيا نزديك« چنان كه خطاب به من گفت: شد، نواب
 در يك متـري او بـرايم بـا زحمـت جـا بـاز كردنـد.        .»داري؟ در اينجا چه كار

سؤالش را تكرار كرد. در جمع نتوانستم مقصودم را از رفتن به آن محفل بيـان  



  تالش براي استقالل  66

ام.  به آنجا رفته صرّافانعوت آقاي كنم، فقط اسمم را گفتم و اضافه كردم به د

  .»يخوش آمد« :خيالش راحت شد. و گفتصرّافان، با شنيدن اسم 

تيمسـار  در گرفـت و  اي  كـه همهمـه  اي نگذشـته بـود    سه، چهار دقيقـه   
به اتّفاق دو افسر ديگر وارد اطاق شـدند. تيمسـار    ،فرماندار نظاميدادستان 

نفـر همـراهش جـايي در كـف زمـين در      دو  و وه اكرد. بنواب سالم غرّائي به 
اي مهـيج و مـؤّثر    شروع به ايـراد خطابـه   گاه نواب صفوي وسط اطاق دادند. آن

امـه  اي نسبتاً جذّاب داشت و چشمانش بسيار تيز و گيـرا بودنـد. عم   قيافه كرد.
حـت  بايد بگويم تالحنك انداخته بود.  كوچكي به رنگ سبز بر سرداشت و تحت

كه بسـيار َنَفـس گرمـي داشـت، قـرار گـرفتم. او در نهايـت         تأثير سخنراني او
انتقـاد گرفـت و از    وضع موجود كشور را به ،گيرا صراحت و شجاعت و با بياني

داشتند سـخن   مظالمي كه دربار و ارتشيان و كارگزاران دولتي به مردم روا مي
فرمانـدار نظـامي    بندهاي صحبتش خطـاب بـه جنـاب    گفت و مرتباً در ترجيع

 لـب او سراسـر تلـخ و گزنـده بـود. از     . مطا»سرباز، سرباز خدا بـاش « فت:گ مي
م كـه  ا اش را قـبالً گفتـه   هـاي او كـه نمونـه    و خشـونت  هـاي تيمسـار   قُلـدري

ي  همـه  دادسـتان خبـري نبـود.    خواست در دل شب مرا خفه كند، هـيچ  مي

بـه عالمـت    ،اخفـش  حتّي سـرش را ماننـد بـز   را شنيد.  نواب صفويمطالب 
  .داد تصديق تكان مي

نـواب  هـاي بسـيار    پـس از شـنيدن سـركوفت    ،تيمسار رستم صـولت   
 آزادي براي من پيدا نشد كـه راجـع بـه    يجلسه را ترك كرد و فرصت، صفوي

 .برادرم، مطلبي را مطرح كنم

  

  مصدق و كاشاني
مختصري در باره او الزم بـه   رفت. شرح اهللا كاشاني آيتدر باال ذكري از   

از عنفوان جواني نفوذ مـذهبي   ياهللا سيد ابوالقاسم كاشان آيت: رسد نظر مي



  67  تالش براي استقالل

و در مبارزات ملّي كردن  انگليس به كار گرفته خود را در راه مبارزه با استعمار

مّلـي  در قيام  ده بود.رتالش و مجاهدت كمصدق صنعت نفت، نيز دو شادوش 

در دوران به مقام نخست وزيري بود. مصدقعوامل مؤّثر بازگشت از  ،1331تير
وي بـا بعضـي از    شـد. رياست مجلس شوراي ملّي برگزيده  به شكوفايي نهضت

دريج هويدا شد، تا آنجـا  ت موافق نبود و اختالفاتشان به دكتر مصدقانتصابات 

 ، بـا كودتاچيـان همـدلي كـرد.    مصدقليـه  مرداد، ع 28كه در جريان كودتاي 
يابي علل جدايي او از نهضت ملّي در چند دهه گذشته، همـواره   بررسي و ريشه

هـاي پـس از    مورد بررسي موافقان و مخالفان او بوده است. بـه ويـژه در سـال   
هـاي   شر، مقاالت و كتـاب نكه زمان كوتاهي آزادي نسبي براي پيروزي انقالب 

در يـك   أله به صورت داغي مطرح و بررسـي شـد.  سين مسياسي وجود داشت ا

و عده ديگري از مذهبيون قشري، بـه حمايـت    سيد حسن آيتطرف قضيه، 

 سـيد محمـود كاشـاني    دكتر، اهللا آيتبرخاستند. به ويژه، پسر  اهللا آيتاز 
از طـرف   اهتمامي وافر نموده است كـه پـدرش را از اتهامـات منتسـبه كنـد و     

اهللا  ادي را در اثبـات اتهامـات آيـت   ، اسنمصدقمؤمنان به نهضت ملّي و ديگر، 

استفن ، "ي مردان شاه همه"اند. حتّي در كتاب تحقيقي و مسـتند   ارائه داده
 كرميـت روزولـت  توضيح داده است كـه  اهللا كاشاني  آيتزير تصوير  ،كنزر

ـ  مبلـغ ده هـزار دالر، بـراي     روز قبـل از كودتـا،   ك (اجرا كننده طرح كودتا) ي

  فرستاده است. اهللا آيت

صـادق نجفـي   را در مجلـس عقـد كنـان    اهللا  آيـت مدتي پس از كودتا، 
روابـط   لي رتبـه دادگسـتري ديـدم كـه بـه مناسـبت      ااز قّضات عـ  اسداللّهي

در فرصـتي  براي خواندن خطبه عقد آمده بود.  اي كه با پدرِ داماد داشت حسنه
  د از او پرسيدم:  كه در آن مجلس پيش آم

از كودتاچيـان   مـرداد  28عّلـت ايـن كـه شـما در      ،اهللا آيتحضرت«
    ».حمايت كرديد چه بود؟
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چسبي نداشت كه بدهد بـه ايـن اكتفـا كـرد كـه        احتماالً چون جواب دل
  :  بگويد
    »رسد تو به اين چيزها نميشعور  ،سواد بي«

  بود.سواد تكيه كالم او  بي

كه دو، سه سـال قبـل از    دكتر مصدقفرزند،  دكتر غالمحسين مصدق  
  در لندن مهمانم بود، در پاسخ به پرسش من گفت:  شبي فوتش
و دولت او، بسيار كم و نازل بود، و اگر پـدرم   توقعات كاشاني از پدرم«

اختالفـات حاصـل    منطقي به خرج نـداده بـود، ايـن    و بيخشكي زياد 
  .»شد نمي

 از چشم كودتاچيان افتاد و كـار كاشاني ولي به هر حال، ديري نپاييد كه 

ن بسيار ـدولت كودتا با لح ويــسخنگسرتيپ فرزانگان  ي رسيد كهـبه جاي
   مطبوعاتي گفت: موهني از او ياد كرد و در يك مصاحبه

بيهـوده  در صـدد اعترضـات    سيد ابوالقاسم كاشانيشخصي به نام «
    .»بر آمده است

  كه او را بازداشت كردند. و چندي نگذشت

  بازي چرخ، بشكندش بيضه در كاله
  آن كس كه عرض شعبده، با اهل راز كرد.



  

  
  
  
  
  
  
  
 

  سوم فصل

  ي كه روي دست رئيس جمهور تركيه ماندمدال
  

كـرد   ، قانوني به تصويب رسيده بود كه دولت را مكلّف مي)1332(در سال   
به خـارج از   ،هاي ايران را براي تكميل تحصيالت رتبه اول دانشكده انِدانشجوي

. من هم مثل هر جوان ديگري، شائق رفتن به خـارج و ديـدار   كشور اعزام كند
تازه و ادامه تحصيالتم بودم. مكنـت فـاميلي نداشـتم امـا تصـميم      هاي   محيط

م و شـاگرد اول  و دود چـراغ بخـور   مر بمـال يسينه به حص ،م به قول قُدماگرفت
غير از من، سه نفر ديگر نيز در دانشكده حقـوق در همـين آرزو بودنـد و     شوم.

رقابت، بسيار سخت بود. به ويژه سال آخر دانشكده، به درس و كتاب چسبيدم 
شاگرد اول شـده   ،و در اين راه تالش بسيار كردم. نتايج امتحانات كه اعالم شد

  شيراز: اجهبه قول خو بودم.

  شام و سحر، ُشكر كه ضايع نگشتگريه 
  دانه شدــر يكــره باران ما، گوهــقط

  
خوشحالي و سرور، سرا پـايم را گرفتـه بـود و آمـال دور و      ،از آرزو دنيايي  
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بـراي انجـام    كردنـد.  گـري مـي   رقصيدند و عشوه درازي در جلوي چشمانم مي

طـي   شـاه  محمد رضاها  در آن سال. كردم مقدمات اعزامم دقيقه شماري مي
مراسمي، سال جديد تحصيلي را در دانشگاه، افتتاح و مدال درجـه اول علمـي   

جـالل  ، 1334در مهر ماه سـال   كرد. دانشجويان را نيز به سينه آنها نصب مي
ـ   رئيس جمهور تركيه، ميهمان شاه بود و بنا به اتيكـت، مـدال   ياربا ه هـا را او ب

مراسم مربوط كه روز اول مهر، بعد از ظهر  3ساعت زد.  ها مي سينه شاگرد اول
هران، اسامي شاگردان ت شنيدم كه رئيس دانشگاه شد. هران پخش ميتاز راديو 

نـام   كـرد.  نصب مـي  اشان سينه را بههاي آنها مدالبايار خواند و  بلند مي اول را
من خبري نبـود.   دو بار اعالم كرد و ازمرا به عنوان شاگرد اول دانشكده حقوق 

خبر از همه جا، در خانه لميده بودم. متحيـر و مبهـوت شـدم. احتمـاالً بـه       بي
صبح روز بعـد، بـراي       ده بودند.رعنوان عنصر نامطلوب به اين مراسم دعوتم نك

 هران رفـتم. جـواب حسـابي بـه مـن     ت پرسش و جستجو، به دبيرخانه دانشگاه
شما از قلم افتاده بـوده اسـت و مـدال و    نامه  البد ارسال دعوتندادند. و گفتند 

، البد برگ سياه ديگري نيـز  به اين ترتيبفرمان آن را در آنجا به دستم دادند. 
به پرونده امنيتي من افزوده شده بود كه اين فرد سياه كار، مـدال را در دسـت   

  معّطل كرده و قصد تخريب داشته است.   جالل بايار

  
  بالتوپ فوت

ليت كردم. ولي دبيرخانه دانشـگاه  ابراي انجام مقدمات اعزامم، شروع به فع  
دادنـد   هران و اداره تعليمات عاليه وزارت فرهنگ، به من جواب صحيحي نمـي ت

مـدتّي گذشـت و سـاير     دادنـد.  و مرا مثل توپ فوتبال به يك ديگر پـاس مـي  
. كمكم برايم مشّخص شـد  دانشجويانِ رتبه اول، بار سفرشان را بستند و رفتند

ولي تحصيل در خارج، آرزو و حقّم بود. شـروع  ام.  كه خيال خام در سر پرورانده
رسـيد انجـام    به تشبث كردم و به هر دري زدم. هر كـاري كـه بـه نظـرم مـي     

توانسـتند در ايـن     هاي متعدد و مالقات مقاماتي كه مـي  نگاري دادم. از نامه مي
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هـا   با چه دردسري همراه بود. از اين مالقـات  ها قاتباشند و اين مال كار كمكي
  خاطرات جالبي دارم كه دو فقره از آنها خواندني است.

  

  السلطنه مبال مقبلو بهار دل انگيز اصفهان 
نشين ايـن   در محلّ ارمنياست.   انگيز، زيبا و مست كننده دلبهار اصفهان   

  لئون.شهر، جلفا، ميخانه و رستوراني وجود داشت به نام 
در باغچـه مصـّفا و پـر ُگـلِ خـويش،       ، در بهـار و تابسـتان،  بارون لئـون   

اي  خود را همراه با كباب و دلمـه  ساخت و شراب عقيق رنگ چيد ميزهايي مي
كـرد. دختـرك َترسـاي زيبـاي او، نيـز بـا        بسيار لذيذ، به مشتريان عرضه مـي 

كرد.در سفري بـه   ، براي آنها فراهم ميچشمي رزقِ ،خدمت كردن به مشتريان

دعـوتم كـرد. هـواي بهـاري، همـراه بـا سـاير         "لئـون "اصفهان، دوستي بـه  
 گفتـيم و   نوشـيديم و مـي   حال خوشي برايمان فراهم كرده بود. مـي ، مسكرات

دكتـر  پـدر  السـلطنه   مقبـل خنديديم. يكي از دوستان، شعري را در باره  مي
ظـاهراً   اصـطالح معـروف، مـا را خـوش آمـد.     خوانـد كـه بـه     1منوچهر اقبال

سـاخته و   ،در مشـهد  رضا امامبراي استفاده زوارِ  مبالتعدادي السلطنه  مقبل
شـاعري خراسـاني كـه بـا او ُخـرده حسـابي داشـته اسـت          وقف كرده بـود. و 

  :بوداو گفته بود كه شاه بيتش اين  اي در باره هجويه
  ساخــت اليــسلطنه مبــال لــمقب  

  ــه يــادش كننــد خلــق از پسك تا

                                                

هـاي متعـدد سـمت     دولتمرد رژيم شاهنشـاهي كـه در كابينـه    –دكتر منوچهر اقبال -1
هران و بعـداً  تبه مقام نخست وزيري هم رسيد. و زماني هم رئيس دانشگاه وزارت پيدا كرد. 

رين ت اش اين مقام را به پائين وزيري لّي نفت ايران شد. در دوران نخستمدير عامل شركت م
هاي رسمي او بـه شـاه بـا عنـوان      حد، تنزّل داد و تمّلق به شاه را به اعلي درجه رساند. نامه

يافت و نقطه سياهي در تاريخ سياسـي مملكـت    پايان مي زاد چاكر جان نثار و غالم خانه
 به وجود آورد.
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به اصطالحِ شعرشناسان، جناسي كه در ايـن بيـت آمـده اسـت مـرا كّلـي         
چـون كاغـذ ديگـري در اختيـار     خنداند و تصميم گرفتم آن را يادداشت كنم. 

و در داخل كيـف  هايم نوشتم  نداشتم اين بيت را در پشت يكي از كارت ويزيت
مله اشخاصي كه براي انجام كار اعـزامم  از ج ها قرار دادم. بغلم جزو ساير كارت

بـود كـه در آن زمـان رياسـت      دكتر منوچهر اقبالخواستم مالقات كنم،  مي
كردم رئيس دانشگاه است و حميتي بـه خـرج    . فكر ميهران را داشتتدانشگاه 

مالقـات   هران تلفن زدم و از رئيس دفترش وقتتدهد. به دبيرخانه دانشگاه  مي
صـبح   5 خواستم. مشخصاتم را تمام و كمال پرسيد و براي هفته بعد در ساعت

بـود و بـراي رسـيدن بـه      بادخيابان نظام آام در  ن وقت كرد. خانـه يتعيبرايم 

زار نو قرار داشت  تقريباً روبروي الله، شاهرضا خيابانكه در خانه دانشگاه ردبي
 شدم، زيرا در آن وقـت  واب بيدار ميبعد از نيمه شب از خ 3بايستي ساعت  مي

توانستم سوار تاكسي شـوم. آن روزهـا،    ه اتوبوسي وجود داشت و نه مين، صبح

 آبـاد  خيابان نظامتاكسي تلفني نبود و اگر بود من پولش را نداشتم. پيـاده از  
 5اي به ساعت  به طرف دبيرخانه دانشگاه به راه افتادم. خوشبختانه چند دقيقه

در طبقـه سـوم يـا چهـارم     دكتـر اقبـال   اطـاق  رخانـه رسـيدم.   صبح، به دبي
ساختمان بود. وارد اطاق رئيس دفتـر شـدم و بـا احتـرام بـه سـمع مبـاركش        

دانـم چـرا    . نمـي صبح، وقت تعيـين كـرده اسـت    5رساندم كه برايم در ساعت 
 فرنگي بازيش ُگل كرد و با وجودي كه اسم و مشخصات مرا قبالً پرسـيده بـود  

جيـبم كـردم و بـدون توجـه، يـك       در دسـت  لبه كارت ويزيت كرد.از من مطا
درآوردم و بـه دسـتش دادم. كـارت را بـه اطـاق       ها كارت از ميان كارت ويزيت

ام خـورد كـه نكنـد كـارت      اي به حافظـه  برد. در اين لحظه، جرقه دكتر اقبال
السلطنه در پشت آن يادداشت شـده بـود) را بـه او داده     ي (كه شعر مقبلذايك

هـاي داخـل    ترام را در آوردم و شروع به وارسيِ كـا  با عجله كيف جيبي باشم.
بـه آب  انه كارت كذايي را نيافتم. متوجه شدم كه دسـته ُگـل   آن كردم. متأسف

دكتر بستم كـه   نگ را ميَلعجله ف صله به فكر فرار افتادم. داشتم بام. بالفاا داده
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پيدايش شد. فقط اين را شـنيدم   ، با آن هيكل تنومندش در درگاه اطاقاقبال
. دو پا داشتم مثل اين كه ده پاي ديگـر هـم   »كو اين پدر سوخته؟« كه گفت:

و  دويـده قرض كرده بودم و با سرعت عجيبي، سه، چهار طبقـه پّلـه را پـايين    
گاه من هيچ دويدم. خود را در كف خيابان شاهرضا ديدم. هنوز هم از ترسم مي

خواسـتند مـرا دسـتگير     مي وقت مأمورين هر ست.ت به فرارم خوب نبوده ادس
ايـن را   افتـادم.  و بـه دام مـي   ايسـتادم  ها، مثل آلـو مـي   د، به قول اصفهانينكن

شناسان بايد بررسي كنند كه آيا خصيصه تنّفر از فرار، ناشـي از ضـعف در    روان
مقابل قدرت است، يا اين كه افراد، فرار را تـوهيني بـه شخصـيت خـود تلّقـي      

 براي خودم معلوم نشد كه چـه چيـزي  دكتر اقبال، ولي در ماجراي ند. كن مي
  مرا به فكر فرار انداخت.

امروز با گذشت زمان، برايم مسلّم است كه اگر اين ماجرا هم پيش نيامده   

 غـالم جـان نثـارِ   """"از طـرف   اي بود و مـن هـم فـرار نكـرده بـودم، معجـزه      

  توانست   او نه مي پيوست. براي كمك به اعزام من به ظهور نمي "اعليحضرت
م كـه خـواب شـيرين    اشت كه به من كمك كند. فقط متأسـف اي د و نه انگيزه

اي هـم بـه مـن داد     گاهي آن روز را از دست دادم. اين ماجرا، البته تجربه صبح
  هايم چيزي ننويسم. ويزيت تكه پشت كار

  

  اقتصاد زبان گنجشكي
فكر كـردم   اي نرسيدم. به نتيجهبه هر دري زدم، ولي  به خارج مبراي اعزام  

 اگر چه از اين كار اكـراه داشـتم ولـي حّقـم بـود.      از شاه تقاضاي مالقات كنم.
تمام امكانات را به كار گيرم. به دفتر مخصـوص  حقّم،  خواستم براي گرفتن مي

ام  سبب مراجعـه ، هيرادرفتم. رئيس دفتر مخصوص، پيرمردي بود به نام  شاه
توضيح دادم و تقاضاي تعيين وقت براي ديدار از شاه كردم. گفت به  يد.را پرس

در  ع دهد.من اطاله رساند و من هفته بعد، مراجعه كنم تا نتيجه را ب عرض مي
اطـاقش كسـي نبـود و     رش داد. درامراجعه بعدي برايم يك چاي درباري سـف 
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پيرمرد كه به خيال خودش گوش م   د را فت يك جـوان درس خوانـده و مسـتع
اي آقـا، ايـن متصـديان اُمـورِ     « :حيه برآمـد كـه  لگير آورده بود در صدد اظهار 

اينهـا  انـد.   مملكت هيچ شعور و سواد ندارند مثل اين كه همه مغز خـر خـورده  
مملكـت   هـاي   كه اگر زمين دانند اينها نمي كوچكترين آگاهي از اقتصاد ندارند،

شود، اگر اين كـار   يد مملكت ميرا درخت زبان گنجشك بكارند، چه منافعي عا
دو سـه سـال ايـن مملكـت بـه مـدارج بـاالي اقتصـادي         را كرده بودند، ظرف 

. حدود يك سـاعت  »گرفتند ي مردم در رفاه و پولداري قرار مي رسيد و همه مي
من هم سـكوت كـرده بـودم و     گفت. مزاياي اقتصادي زبان گنجشك سخن از 

اي  دادم، چـاره  و مثل بز اخفش، سر تكان مي! كردم! بيانات معظّم له را اصغا مي
گفتم، در دنيايي كه چهار اسبه به سـوي   نداشتم كارم گير بود. فقط در دل مي

فضاست، رئـيس دفتـر    تازد و بشر به فكر تسخير صنعتي شدن و تكنولوژي مي
بـاألخره   !.داند!! زبان گنجشك مي شتن درختاشاه، چاره دردهاي مملكت را ك

گانه حضرتش بـه پايـان رسـيد، از وقـت     ي مشعشع زبان گنجشران وقتي سخن
كارها زياد بوده و فرصت نشده مراتب را به عرض «جواب داد: پرسيدم.  ممالقات

به عرض رسـانده  «بعد گفت: . هفته »برساند. خواست هفته بعد به ديدنش بروم
دستور مقتضـي صـادر خواهنـد    "اند:  است ولي ايشان خيلي گرفتارند و فرموده

و چـون از همـه جـا نااميـد      دست از پا درازتر اطاقش را ترك گفـتم . »"فرمود
اي كـه بـه نظـرم     شده بودم در راه برگشت تصميم گـرفتم بـه آخـرين وسـيله    

هـا،   دادگاه متوسل شوم.در گرماگرم اين تكاپوها و نـاراحتي  به رسيد، يعني مي
لـي خوشـحال   پـدرم را خي  زحمـاتم، حـدأقل  دلم به اين خوش بود كه نتيجـه  

  كرده است. نامه گرمي برايم نوشت كه:

  وشـــــو خـت تــاي وق«
  »وشــردي خــت ما كــكه وق  
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اي كـه نشـان دهنـده، احساسـات يـك پـدر عـاطفي و         نامه تكان دهنـده   
سـاده دل و  . پيرمـرد  )3(ضميمه شـماره   استاميدهاي او در مورد فرزند خود 

 اش بـه جامـه   رضا شاهاستبداديِ  ا وجودي كه صابون حكومتب معصومي كه،
بودنـد.  اش او را به محـبس انداختـه    هاي سياسي خورده بود و به سبب فعاليت

  :هنوز تجربه نگرفته بود كه
  

  كه افتخار تو بر فضل و دانش است فرض آن  
  1ه اعتنا به چنين گوهرت كنندـا كـاشـح

  

                                                

 ولّليفريدون ت -١



  



  

  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم

  هران زنده است؟تآيا قاضي 
  

زمـاني در   زامم به خارج، به هر دري زدم ولي هيچ جوابي نشـنيدم. اع براي  

آلمـاني را بـه    يـك فـرد   قطعه زمينِ ريا،اباوخوانده بودم كه حاكم  يك كتاب
ناحقّ تصرّف كرده بود. شنيدن اين خبر، باعث نشد كـه مـرد آلمـاني خـم بـه      

 ».اسـت؟ ي مونيخ مرده مگر قاض«ابروي خود بياورد، فقط به اطرافيانش گفت: 
شّخص شد كـه قاضـي شـهر نمـرده     زمينش به تصرّف او اعاده شد. آن وقت م

  است.
همه جا كه نا اميد شدم و ديگر راهي برايم نمانده بود، در صدد بر آمدم  از  

هران را بگيرم و ببينم قلـبش ضـربان زنـدگي را دارد يـا نـه؟ در      تنبض قاضي 

ه، مرجـع   محاكم عد"، م كـه يدرس حقوق اساسي خوانده بود ظلمـات تليـ 
. و متمم قانون اساسي مشروطيت به آنها تا حدي اسـتقالل  "عمومي هستند

ماننـد   شـد، داده است. ولي اين اصل مهم زندگي اجتماعي، وقتـي وارد ايـران   
ـ  استقالل قوه قضـائيه، شـير بـي    همه چيز ديگر كامالً رنگ باخت و ال و دم و ي
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ها و چـه   ان پهلويچه در دور ون اساسيالمجلس قان كه فقط زينتشد شكمي ا
  در رژيم جمهوري اسالمي ايران است.

ن از قوه مجريه كه شـالوده بسـيار سسـت    استقالل قوه قضائيه و تفكيك آ

انقـالب  قانون اساسي آمريكا و و متعاقباً با  ريخته شد ،تارنا كاماگاوليه آن با 
فه اجتمـاعي و دانشـمندان   بـا الهـام گـرفتن از نظريـات فالسـ      فرانسه كبير

تـرين ضـامن حفـظ     به عنـوان مهـم  ، تحكيم يافت منتسكيوحقوقي از قبيل 
تـدوين كننـدگان   . حقوق افراد در مقابل حاكم، و مظلوم در مقابل ظالم اسـت 

قانون اساسي مشروطيت، اين اصـل را بـه تقليـد از قـوانين اساسـي فرانسـه و       
از اين كه زورمـداران ايـران و   ايران جاي دادند. غافل  بلژيك، در قانون اساسي

انـد   دست داشـته  مختلف، زمام اُمور كشور را در هاي  اي كه در زمان قوه مجريه
رديف ساير ادارات مملكتي  در قضائيه را نيز  قوه ،هاي حساب شده خود با بازي

ق، دو دل بـودم  با توجه به مطالـب فـو   گيرند. در خدمت منافع خود، به كار مي

سـنگ مفـت   ":المثـل  كه آيا به دادگستري متوسل شوم يا نـه؟ ولـي ضـرب   
كه دل به دريا بـزنم، چـرا كـه ايـن كـار بـرايم        ، كمكم كرد"گنجشك مفت

  در بر نداشت. اي هزينه
خودم بـا توجـه بـه سـر راسـت بـودن دعـوي، قابليـت ان را داشـتم كـه           

 الوكاله بپـردازم.  ج نبود به كسي حقّدادخواستي كوتاه و مستدل بنويسم. احتيا
يك دعوي غيرمالي بود و به مبلغ نـاچيزي هزينـه دادرسـي نيـاز داشـت كـه       

دادگـاه   7شـعبه  ض حـال بـه   رخوشبختانه، ع .مدآ ام بر مي تأمينش از عهده
يكـي از دو نفـر    كـريم شايسـته   ارجاع شد كه رئيس آن هرانتشهرستان 

بـراي حـلّ و فصـل     و سـاير قّضـات،   1.و مسّلط آن زمـان بـود   شمندقّضات دان
آن كـه او از   تـر  مهـم . خواسـتند  نظريه و فتوي مـي اشان از او  مشكالت قضائي

                                                

 قاضي دانشمند و متقّي بود. - دكتر نعمت مختارينفر ديگر  -١
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 كـرد، بلكـه مفـاد دادخواسـت     قّضاتي بود كه به اسم طرفين دعوي نگـاه نمـي  
  گرفت. ملحوظ نظرش قرار مي

راسـت بـود. قـانوني     از نظر من و شايسته دادخواست، خيلي سـاده و سـر    

شاگردان رتبه اول را بـراي   .كرد را مكلّف ميوزارت فرهنگ وجود داشت كه 
، در دستم بـود.  نيز تكميل تحصيالت، به خارج بفرستد. مدرك شاگرد اوليِ من

 اي در تاريكي زده شد.   د رتعقيب دادخواستم بود كه جرقّه

اش مورد توجـه   مردادي 28هاي  ناسبت فعاليتكه به م،جهانگير تفضّلي  
شاه قرار گرفته بود، به سمت سرپرست محصلين ايراني در اروپا، منصوب شـد.  

شايد به فكر روزهـاي مبـاداي خـودش    ورزيد.  ارادت مي داريوش فروهراو به 

كـرده بودكـه   كه از وضع نابسامان اعزامم آگاه بود با او صـحبت  داريوش  بود.

ضـمن كـار در دفتـر     ببـرد كـه  پـاريس  مرا جزو كارمندان، همراه خودش به 

 ادامـه بـدهم. بـه دفتـر    در پاريس  دانشجويان اعزامي، تحصيالت خودم را نيز

رفتم. معارفه و مذاكرات اوليـه انجـام و   پاساژ قندهاري،  در ما روزنامه ايران
رم، كه اين كـار را كـردم. در ايـن    مدارك الزم را براي او بب، كه قرار بر اين شد

در  پيـدا كـرده بـود.   الع ام، اطـ  حيص و بيص، پدرم از ماوقع به وسيله عموزاده

گفـت كـه، سرپرسـت     ن چه مصطفي ميااگر چن« اي به من، نوشت: نامه
برم تـا درس بخـواني. ايـن بـه      محصلّين گفته، ترا به عنوان منشي مي

مينان يك نفـر، خـودت را   خواهي به اط معني نوكري شخصي است. مي
  .»آواره كني و با حرف يك نفر خودت را ويالن نمايي؟

  وان بينــدـه در آينــه جآنچ"  
  "بينــد ميپيــر در خشت خــام 

 اين نامه عزمم را سست كرد و به اين ترتيب، قضيه را دنبال نكردم.  

  نيايد به كمان ابروي كس ما فرو سرِ
  فراغ داردكه درون گوشه گيران، زجهان 
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اصوالً پدرم زندگي مرا از راه دور، به دّقت زير نظر داشت و در مواقـع الزم    
را در  آنچـه  هايي همراه با نصيحت و اندرز و بعضـاً تلـخ و گزنـده    با ارسال نامه
 مواقـع متعـددي كـه، بـه عّلـت:     داد. در يكـي از   ديد تـذّكر مـي   صالح من مي

چار بدهي شده بودم، ضمن ايـن  د "عشق بازي و جواني و شراب لعل فام"
  ، به من نوشت:  اي در اصفهان به من كمك كند كه كوشيد با قرض و قوله

اي كه پولـت را خـرج اُدكلـن،     السلطنه مگر تو پسر قوام«
اي از بزرگان دين، ايـن   و با ذكر گفته .»كني؟ كراوات و پوشت مي

 شـوند،  هـا حـيض مـي    ور نكن فقـط، زن صت«هشدار را داد كه: 
همين حالت را پيـدا  ، بينند مردها هم وقتي طلبكار خود را مي

 .»كنند مي

. و تافسوس كه جوان دچـار بيمـاري خودشـيفتگيِ فكـري و روحـي اسـ        
شود، كـه   پذيرد. زماني متوجه ارزش آنها مي هاي زندگي را به آساني نمي درس

هم. خساست بـد  هدفم اين نيست كه به جوانان، درس بخل و خيلي دير است.
تأكيدم بر اين اسـت كـه واقعيـت را بشناسـند و ايـن گفتـار زيبـا و سـاده را         

  :سرمشق، قرار دهند

  براي دگــر روز چيــزي بنــه      بنــوش و بپــوش وبــده
  

هـاي   ماشـينيِ قـرنِ بيسـت و يكـم كـه، پنجـه       رحمِ به ويژه در دنياي بي  
شـان، نـوزده و   ا كه دخـل  ندمتوجه باش ،فشارد گلوها را مي ،گري مادي رحم بي

در حـدود امكانـات مـالي و درآمدشـان بـه خـود و        باشـد. ناشان بيسـت   خرج
شان برسند. هم چنين خود را به هر قيمت، بنـده پـول نكننـد كـه بـه      اطرافيان

پول نوكر بسيار خوب و آقاي بسـيار بـدي   « فرانسـوي: گفته يك نويسنده 
بينـي   اتفاقـات غيرقابـل پـيش    د.دار هاي زندگي تعارف برنمـي  واقعيت .»است

، انقـالب سـال   كاري و حوادث غيرمترقبه آن نظيـر  زندگي، مانند بيماري و بي
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ايجـاب   م انداخته اسـت. مرا از جا كنده و به نا كجا آباد، كه من و امثال 1357

  شيخ اَجل:اي داشته باشد. به گفته  كند، انسان هميشه دست مايه مي
  ونددــنپي هــفاق با تـــراغــف«

  »وجمعيت درتنگدستي صورت نبندد
  

برد اُمور زندگي و حتّي اُصول آرمـاني و فكـري بايـد بـه تأويـل       براي پيش

پراكنـده روزي، پراكنـده دلـي    .داشـت خاطري مجموع «خواجه شيراز:
  .»دستان را دست دليري بسته است هيت« »است

  

  صدور حكم مساعد
فرهنگ برگـردم. پـس از انجـام     به دنباله ماجرايِ دادخواستم عليه وزارت  

 به اعزامم بـه خـارج  وزارت فرهنگ تشريفات قانوني و تبادل لوايح حكمِ الزام 
ضـايي  دخواستي و چنان حكمي در آن زمان يك نـوآوري ق صادر شد. چنين دا

هـاي مملكـت، مـن     ي دسـتگاه  بود. به ويژه كه، قدرت مسّلط ساواك بـر همـه  

ـ    وزارت فرهنـگ  .جمله دادگستري سايه افكنده بـود  ژوهش از ايـن حكـم پ

ببرد كـه  حريرچيان نفوذ كرد كه پرونده را به شعبه  كيلش اعمالخواست و و
برد، نتيجه از اول معلوم بـود، ايـن    به جاي كاله، سر مي ،دستگاه به در خدمت

و اعالم نمـود كـه ايـن     عدم صالحيت صادر كردقرار طرف!!  دادگاه مستّقل بي
ت شوراي عالي فرهنگ است.امر نه در صالحياز  ت دادگستري بلكه در صالحي

 2شـعبه  كـه كـردم    اييه اين قرار، عدم صالحيت فرجام خواستم. با دوندگي
قرار عدم صالحيت را با اسـتناد بـه اصـل هفتـاد و يكـم      ديوان عالي كشور، 

ديـوان عـدالت عظمـي و محـاكم     " :كه تصريح داشتقانون اساسي زمان 
نقـض نمـود و پرونـده را     "رسمي تظلمات عمومي هسـتند عدليه مرجع 

براي صدور حكم در ماهيت دعوي بـه دادگـاه اُسـتان برگردانـد. شانسـي كـه       
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ورد ــاز قّضات م دكتر يحيي ستودهده بود و ــآوردم، رئيس دادگاه عوض ش
شده بود. مجـدداً  منصوب به رياست دادگاه   دادگستري،د ــرام و دانشمنـاحت

تبادل لوايح انجام شد و حكم صادره از شعبه دادگاه شهرستان كه به نفع مـن،  
صادر شده بود تأييد گرديـد. وزارت فرهنـگ و وكـيلش از ايـن حكـم، فرجـام       

ديوان عالي  3شعبه خواستند و براي شكستن آن به تكاپو افتادند. پرونده به 
  .  محمود عرفانبه نام ارجاع شد كه رئيس آن شخصي بود كشور 

داشـتم وارد اطـاق   ام به ديـوان كشـور رفـتم.     پرونده قيبراي تعبيك روز   
ورودي بـا مـن    شدم كه شخصي كوتاه اندام، با عينـك قطـور، دمِ درِ   شعبه مي

كـار دارم.  عرفـان   آقـاي مواجه شد. و پرسيد چه فرمايشي داريد؟ گفـتم بـا   
تان چيست؟ هنـوز لـب بـه سـخن بـاز      ا فرمايش هستم، جواب داد، من عرفان

نكرده بودم كه گفت: پسرم خيالت راحت باشد، ديروز به اتّفاق آراء، به نفع تـو  
حكم صادر شد. دسـتم را گرفـت و در راهـروي ديـوان كشـور كـه بـه حيـاط         

  گفت: بود، مدتي برايم صحبت كرد،دادگستري مشرف 

خجالـت نكشـيد،    ،وكيل وزارت فرهنـگ  نوشيروانآقاي  اين«
، سـاواك مـرا   آمد مرا تهديد كرد كه اگر به نفع تـو رأي صـادر كـنم   

اگر سـاواك رئـيس   « :. ولي من به او پاسخ دادم»اذيت خواهد كرد
  .»اندازد، بگذار بيندازد شعبه ديوان كشور را به محبس مي

اين كـه مـرا بشناسـد،    ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا. پيرمرد، بدون   
هـايي كـه    اي كرده باشد، صرفاً به لحاظ ارزش بدون اين كه، كسي به او توصيه

كشيدن، بدون معطّلـي   دن و زحمتدر نظر او اهميت داشت، يعني درس خوان
را وكيــل  شخصــي كــه خــود ديگــر، داد و از طــرف را بــه حــقّ دار مــي حــقّ

اي قسـم يـاد كـرده     حرفـه  دانست و براي حفظ قانون و شرافت دادگستري مي
ها خيلي زود ببنـدد بـا نهايـت     خواست بار خود را با توسل به كج راهه بود، مي
 ترساند. مند را از ساواك ميو شرافت، يك قاضي عالي مقام صراحت
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ثابـت كردنـد كـه حّتـي در رژيـم      شايسته، دكتـر سـتوده و عرفـان      

  1."باشد پايگاهي منيع توانست منصب قضا، مي"شاهنشاهي ايران 

 

  يك دست پهلوان پنبه
آن  ابـالغ شـد كـه در   وزارت فرهنـگ  حكم قطعي اعزامم براي اجرا، به   

  اجرايش نكردند.رأس آن قرار گرفته بود.در  2محمد درخششموقع 
صادر كنم. برگ اجرائيه براي اقـدام بـه    ناچار شدم از طرف دادگاه اجرائيه  

شده بود، ارجاع گرديد. بـه اطـاقش رفـتم.    درخشش نامي كه معاون  غفوري
مراجعين گوش تا گوش نشسته بودنـد. مـن هـم در پـايين اطـاق نشسـتم. از       

 غفوريضع مقام معاونت، به دلم افتاد كه كارم زار است. ديدن قيافه و سر و و

                                                
  .شيخ اجل -1

باشـگاه  و جامعه معلمين هران و بنيان گزار تهاي  دبير دبيرستان -محمد درخشش -2
دكتـر  در كابينه  شريف اماميت وزيري در دوران نخس خانعليكه پس از قتل مهرگان، 

مخالفت بـا  تمايالت ملّي گرايانه داشت و در . تحميل شدبه وزارت فرهنگ  اميني علي
ر جاذبـه   28پس از پيروزي كودتاي قرارداد كنسرسيوم نفت،  ل و پـاي  مرداد، نطق مفص

د. پس از پيروزي انقالب اسـالمي، ناچـار   م در سلك مبارزان ضد شاه در آمككم  ايراد كرد.
ـ    شـبي از شـب  را در واشـنگتن بنيـان نهـاد.     مجّله مهرگانبه ترك كشور شد و   اهـا كـه ب

مسـئولين مملكتـي در   كـرد كـه:    بود، خيلي گرد و خاك مي مهمسرش در لندن مهمان
تـاد.  اف كردند و اگر اين مظالم نبود، انقالب اتفّاق نمـي  زمان شاه، به مردم ظلم مي

آقا، شما هـم وزيـر فرهنـگ    شايد به سبب وظيفه ميزباني درست نبود كه به او بگويم: 
ولي گفتم تا  بوديد و در زمان وزارت شما، چنان ظلمي از طرف معاونتان به من شد.

مهرگـان  اظهار تأسف نمود. موقعي كه ندانسته سهيم شد.  ،لم شود در مظا بداند چگونه مي
اد، چندين مرتبه به طور شـفاهي و كتبـي از مـن خواسـت بـا ارسـال       واشنگتن بنا نه را در

چنـان  منـد شـد.    كاري كنم. دلم به اين كار رضا نـداد و از مـن گلـه   هم اش  با مجّله مقاالتي
، از مـن  1993اميدوار بود كه، در ژانويـه  جمهوري اسالمي خوش خيال و به سقوط فوري 

وقي و سياسي، طرح قانون اساسـي رژيـم جديـد    ام به مسايل حق  ه خواست با توجه به احاط
اش  ام خواسـته  گاه بهايي نداده هاي غيرواقع بينانه هيچ ايران را بنويسم. و من كه به برداشت

  )4را بال جواب گذاشتم. (ضميميه شماره 
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اه، بتاً كوتـ كه اسم كوچكش را به ياد ندارم، مردي بود با سر طـاس، قـدي نسـ   
به جاي آن يك دسـت مصـنوعي    انه يك دست نداشت وصورتي فربه، و متأسف

اي كه در اطـاقش بـه    سياه بسيار بد قواره، براي او گذاشته بودند. در ده دقيقه
گفت: كه اين  انتظار رسيدگي به كارم نشسته بودم، يك حس دروني به من مي

بـه خـودم   واهي شـنيد.  اي است و به احتمال زياد، جواب منفـي خـ   مرد عقده
وقتي نوبت به من رسـيد، هنـوز سـخنم را     گفتم، سعي كن خونسرد باشي. مي

احتيـاج نسـيت   «ادبانه و خشگمين گفـت:   شروع نكرده بودم كه با لحني بي
صـادر كـرده، خـودش     هر كه حكمام.  زياد حرف بزني. اجرائيه را ديده

ايي و قطعي دادگاه است و آقا حكم نه، به حرّافي كهشروع كردم  . »اجرا كند
هـا.   و از ايـن حـرف   ام شـاگرد اول شـده  و درس خوانده و  ام من زحمت كشيده

 :برگ اجرائيه را كه روي ميزش بود به داخل كشوي ميـزش انـداخت و گفـت   
  .»پيِ كارت وآقا بر«

ـ  ام مي از اطاق كه بيرون آمدم اين فكر در مخيله   ، اي غفـوري رقصيد كه آق
كـس   من بيخود ، مثل كهوجناتت معلوم است و  قيافه ،تو ديگر چرا؟ تو كه از

و از معلمي و دبيري و زحمت كشيدن در يك زمان غير عادي به  و كار هستي
 گذاري؟ مي يك نفر ديگر مثل خودت چرا، چوب الي چرخ اي اين مقام رسيده

بودم چه كنم؟ حاصـل  بعد از اين كه از اطاق معاونت بيرون آمدم حيران مانده 
خـودم را  توانسـتم   ولـي نمـي  ام در دادگستري هيچ شده بـود.   سال دوندگي 4

راضي كنم كه به اين سادگي، از خير قضيه بگذرم. به فكر تعقيب جزايي مقـام  
معاونت افتادم. در قانون مجازات عمومي ماده صريحي وجود داشـت كـه، هـر    

را اجرا نكند يـا مـانع اجـراي آن     اه هيك از صاحب منصبان دولتي حكم دادگا

دادسراي م بـه  از خدمت محكوم خواهد شد. فكر كرد بشود به زندان و انفصال
  رفته اعالم جرم كنم.ديوان كيفر كاركنان دولت 

بنـي  اي مختصر نوشتم و در آن مراتـب را شـرح دادم. بـه اطـاق       هشكوائي  
بـا  بـود و  دادسـتان اصـفهان   زمـاني   رفتم. اودادستان ديوان كيفر  فضل
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، استاد دانشكده پزشكي كه طبيـب قـانوني   دكتر حسن انواري، بـرادرم 
بـه   شـناخت.  بود و مرا هـم مـي   هنه پيدا كردادوستي صميم نيز بود، آن شهر

انواري چكـار   ،ها"گفت: جه غليظ آذري همجردي كه وارد اطاقش شدم، با ل
 "داري؟

احت و برافروخته بودم. مـاجرا را از ابتـدا، تـا انتهـا بـرايش شـرح دادم.       نار

 تكليـف مقـام  اين كه مملكت نيست. تو حاال يك چاي بخور تـا  « گفت:
. با تلفـن، يكـي از داديـاران ديـوان     »معاونت وزارت فرهنگ را روشن كنم

امش را دهد ن ام اجازه نمي انه خاكستر گذشت ايام به حافظهرا، كه متأسف كيفر
به او نمايندگي داد كـه در معيـت    ،به خاطر آورم، خواست. در زير شكوائيه من

  من به وزارت فرهنگ برويم و اقدامات قانوني انجام شود.

رفتيم. مـن از جلـو و داديـار    وزارت فرهنگ فردايش در معيت داديار به   

بـه  غفوري ن پر بود. اطلق از مراجعيشديم.  غفوريپشت سر من، وارد اطاق 
مگر نگفتم ديگـر اينجـا   «مجرّدي كه مرا ديد خواست پز بدهد. با تشدد گفت: 

. براي اين كه مقدمات قضيه به دست داديـار دادسـراي ديـوان    »پيدايت نشود
ام، دادگـاه بـراي اعـزامم،     آقا من شاگرد اول شده« :كيفر بيفتد شروع كردم كه

زني، بـه تـو    مي داري حرف زياد«گفت:  .»ستحكم و اجرائيه صادر كرده ا
ام و هـر كـس اجرائيـه صـادر      گفتم اجرائيه را داخل اين كشو انداخته

قضايا براي داديار ديوان كيفـر روشـن شـده     .»خودش آن را اجرا كند هكرد

اتان در  لطفاً اجرائيه را از كشوي«بود. جلوي ميز مقام معاونت آمد و گفـت:  
رخاش گفت تو كه هسـتي؟ و داديـار دسـتور دادسـتان     غفوري با پ .»بياوريد

اي  مرتبـه شـد. دو   مقام معاونت باورش نمي را روي ميز او گذاشت.ديوان كيفر 
خواسـت   جلـوي مـراجعين نمـي    به شكوائيه من و دستور دادستان نگـاه كـرد.  
هاي متفرقه زدن و اين كـه   رفـخودش را از تك و تا بيندازد، شروع كرد به ح

خانه نظر بخـواهم، و سـخنان    ام تا از مشاور حقوقي وزارت نگهداشته اجرائيه را
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ن جا مراتب را صورت جلسه كرد. پرونـده  اربط ديگر. داديار ديوان كيفر، هم بي
  جزائي غفوري به جريان افتاد. ولي مسأله من حلّ نشده بود.

  

  اي در تاريكي جرقه
بـه وزارت فرهنـگ    دكتر پرويز خانلريدر اين موقع، كابينه عوض شد و   

را بـه معاونـت    باقر نحـوي منصوب شد. و او يكي از فرهنگيان با سابقه به نام 

همشهري و از دوستان خانوادگي ما بود. به اطـاقش رفـتم    نحويخود برگزيد. 
پرونـده را از  بـرايش تعريـف كـردم. بالفاصـله       و تمام ماجرا را از سير تا پيـاز، 

خواست و شـروع بـه ورق زدن كـرد. گفـت بنشـين تـا       اداره تعليمات عاليه 

نـيم  در رفـت.  دكتر خـانلري  برگردم. پرونده را زير بغلش گذاشت و به اطاق 

برگشت با لبخندي بـه پهنـاي    نحويآنجا بودم دل توي دلم نبود.  كه ساعتي

وزيـر   عليمـات عاليـه.  اداره تصورتش پرونده را به دستم داد و گفت ببر به 
هـاي خـود را    چشمصراحتاً دستور داده بود كه مرا به خارج بفرستند.  فرهنگ

در اين راه كرده بودم، مثـل يـك فـيلم سـينمايي،      كه هايي باور نداشتم. تالش
ولي هنوز سر ُگنده قضيه زير لحاف بـود: موافقـت    رفتند. جلوي چشمم رژه مي

ي و اخذ ويزا از سفارت آمريكـا. اينهـا را   ساواك براي صدور پاسپورت دانشجوي
كـه پشـت    را انوو نه هفت خ اين صد خوان در فصل ديگري شرح خواهم داد.

  سر گذاشتم به قول حافظ:

  
  ."عهد شبابم گذشته بود و به پيرانه سر رسيده بودم"

  
شاگرد اول شـدنم و زحمـاتي كـه بـراي رسـيدن بـه        ،كيولي تراژدي كم  

زخود راضي كرده و از بابـت آن احسـاس   مرا هميشه ا هدف خود كشيده بودم،
ـ تن به شكام.  غرور كرده ا هـر تالشـي بـود    ست ندادم و حقّم را به هر شكل و ب
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گرفتم. مهم اين است كه، انسان از خودش راضي باشد. مظلوم است كـه ظـالم   
هـاي   مسلماً مقاومت در مقابل ظلم و تالش براي احقاق حقّ، هزينه آفريند. مي
هايي كه بعضاً به قيمت از دست رفـتن جـان شـيرين     هزينه دي در بر دارد.زيا

  شود ولي: تمام مي

  اي جان به فداي آن كه پيش دشمن
  تسلــيم نمــود جان و تسلــيم نشد

  

  در جستجوي مورچه نر
و  التحصيل شدنم با مسأله ديگري مواجه شـدم، نظـام وظيفـه    پس از فارغ  

در آن گـرفتم.   ، يا معافي مـي كردم م را معرّفي مي. يا بايد خودرفتن به سربازي
ها بود كه، هـر جـوان    روزها مطالبي در مورد نحوه خدمت سربازي، بر سر زبان

انـداخت.   اي را كه به كرامت انساني خود پـاي بنـد بـود بـه وحشـت مـي       آزاده
، روند گفتند: افسران و مأمورين دانشكده افسري با كساني كه به خدمت مي مي

هـا    يبه سال اول ،هاي آن دانشكده كنند و حتّي، سال دومي ر بدرفتاري ميبسيا
بـراي مثـال   دهنـد.   فروشند و به آنها دستورات خارج از قواعد مي زياد فخر مي

عدد مورچه َنـر پيـدا كـن و     10، هند برود به آنها دستور مي« :كه دش گفته مي
آنهـا، موجـب بازداشـت و    . عدم اطاعت دستور »در قوطي كبريت بگذار و بياور

شد. شايد اين مسايل، نـوعي از يـك    هايي از قبيل سينه خيز رفتن مي مجازات
  كالغ چهل كالغ بود.

  ـيـــزكــــد چيــي تا نباشـــول
  زهاـــد چيـــــردم نگوينـــم

  
و شب و روزم را به هم ريخته بـود.   داد رفتن به نظام وظيفه، آزارم ميفكر   

اجتماعي و احترامـي وافـر،   ني اصفهان و در شهر از موقعيت برادرم پزشك قانو
فيـت پزشـكي تحـت عنــوان    امعبرخـوردار بـود. بـرايم سـه دوره شـش ماهـه       
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گرفته بود ولي كار به جايي رسيد كـه طبـق مقـرّرات     "تاكي كاردي"بيماري
مقدور نبود، لـذا بايـد فكـر اساسـي     تجديد معافيت براي دوره چهارم ، مربوطه

  كردم. مي
 

  كلك مرغابي
ع شـده بـود كـه    ـــ هـاي آنهـا، شاي   وادهـــ ن جوانان مشمول و خانــدر بي  

افسراني در اداره نظام وظيفه عمومي از سرهنگ و سـرتيپ، بـين دو هـزار تـا     
صـادر   گرفتنـد و بـراي آنهـا معافيـت دائـم      چهارهزار تومان از مشـمولين مـي  

نـوا   برگ و به درد كار منِ بي ها بود، ولي خبر خوبي براي بچه پولداركردند.  مي

متوسـل شـدم. او خبرنگـار و روزنامـه      ايرج نبويناچار به دوسـتم   خورد. نمي
آن  ءهايي در مورد نظام وظيفه با عكس و تفصـيالت رؤسـا   نويس بود و گزارش

و ايـن مـأموران كـه دوسـت داشـتند اسـم و        رسـاند  روز در جرائد به چاپ مي
 ها به چاپ برسد با او روابطي نزديك برقـرار كـرده بودنـد.    روزنامه در شان رسم

ع داد كه در مورد كارم صحبت كرده و قـول گرفتـه . و در   شب بعد اطال نبوي
رّر براي قرعه كشي حاضر شوم. روز موعودبه پادگاني كـه قرعـه كشـي    وقت مق
قضـيه از   . دو، سه هزار نفر در صف بودنـدو ترتيـب  رفتم، شد انجام ميدر آنجا 

كردنـد كـه    اي مي دستشان را در كيسه يك اين قرار بود كه، مشموالن، يك به

را يافتم و از او كسـب تكليـف   نبوي آمد.  از آن ورقه مشمول، يا پوچ بيرون مي
اي خودش را به من رسـاند و گفـت بـرو آخـر      كردم. رفت و بعد از چند دقيقه

ستور عمل كـردم. بعـد از   طبق دصف، و سعي كن هميشه در آخر صف بماني. 
بلند گو اعالم كرد كه تعداد مورد نيازِ نظام وظيفه تـأمين شـده و   ، يك ساعتي
همـه برخاسـت. اينجـا بـود كـه       ازصداي هلهله و كف و شادي  اند. بقيه معاف

گيرند و بدون اين كـه كـار بـه     متوجه شدم رؤساي نظام وظيفه از آب كره مي
رشان فقـط ايـن   ـــ كننـد. هن  را سر كيسه مي اهللا ام دهند، خلقــنجخصوصي ا
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خيـالم از بابـت نظـام وظيفـه      به آخر صف بروند. گفتند ميها  ود كه به بچهــب
  راحت شد و معافي دائم خود را گرفتم.

  

  نصيب و قسمت 
 .اسـت  را به مسأله نصيب و قسمت معتقد كردهــدگي، مـــربيات زنـــتج  

منتشـر شـد كـه دانشـگاه      هـا  هــــ امـــي در روزنــــ ك، آگهــزمستان، ي در

South Western University اي بـه   بورس يـك سـاله  تكزاس  ,در داالس

انجمـن  دهـد.   به يـك ليسانسـيه حقـوق مـي     ،منظور مطالعه حقوق تطبيقي
. در روز مقرّر بـراي  داد اين امر را تمشيت ميآمريكايي دوستان خاورميانه، 

شـركت كننـده   ، ن انجمن رفتم. بيست نفرگذراندن امتحانات كتبي، به محلّ آ

قاضــي غالمحســين وفــائي، بــا اعــالم نتيجــه امتحانــات كتبــي از  داشــت.
براي مصاحبه بـه   بهمن ماه، 10دادگستري و من دعوت شده بود كه براي روز 

هـاي   طـرف  دو نفر يكي را انتخـاب كننـد.   ما محلّ آن انجمن برويم كه از بين
خودت را اند.  ن تلفن زد كه آقا به سختي مريضغروب بود كه خواهرم از اصفها

به مثابه پتكي به سـرم خـورد و    تلفن). اين يمكرد برسان. (پدرم را آقا صدا مي
ديدم، يـا   همه چيز را در هم ريخت. يا نبايد پدرم را در آن لحظات حساس مي

عمـاد  به قول .كردم صرف نظر مي، و رفتن به آمريكا بايد از حضور در مصاحبه
  :خراساني

  الحقّ جهان فسانه تاريك و پر غمي است
  ره با خواب توأمي استــام دراز تيــش

  
خوشبختانه تصميمي عاقالنه گرفتم. با حال نـزار و سـراپا غـم و انـدوه در         

خيابـان ناصرخسـرو    درگاراژ گيتـي نـورد    به ،منوچهر ام معيت عموزاده
را كـه ديـد   خـراب و تضـرُعم    گفت جا نداريم. ولي حال توشنده بليررفتيم. ف
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تـاي   هنفر اسـت كـه سـ    4رديف آخر اتوبوس جاي « دلش به رحم آمد و گفت:
تـان بنشـيند و   دهـم كـه يـك نفر    به شما مي تبلي آنها فروخته شده است. دو

اي نبود، سـوار اتوبـوس    چاره .»ديگري به ايستد و متناوباً با هم جا عوض كنيد
. ناراحتي و بيم و اميد و تشويشـم باعـث   شديم و به همين ترتيب عمل كرديم

بـا اثـر   يكجا خوردم. وضع مشوش حالم همراه را  لومينال عدد ُقرص 3شد كه 
بر اثـر   باعث شده بود كه در صندلي خودم ولو شوم. ،هاي مسّكن قوي آن قرص

سر و صداي ناگهاني از حالت نيمه بيهوشي به در آمدم. فقـط بـه طـور مـبهم     

آخـر  « :زنـد  مسافر پهلويي دست به يقه شده و داد مي با  منوچهرشنيدم كه 
 .»يـرد ممروت و جوانمردي داشته باش.حالش بد است. پـدرش دارد مي 

اراده جاي او را تنگ كرده بـودم.   معلوم شد كامالً مزاحم مسافر ديگر شده و بي
آن مسافر حقّ داشت، ولي من هم در آن حال تقصـيري نداشـتم. در اصـفهان    

م. در حدود سي، چهل نفر از نزديكان و دوستان در يرا به خانه رساند فوراً خود
بـه اطـاق پيرمـرد محتضـر رفـتم. اگـر        سرسراي وسط و راهرو پراكنده بودند.

ديـدم. خـواهرم بـا صـداي بلنـد       درست باشد، من آن را به چشم خـود  جزهعم

كامـل  پدرم كامالً بيهوش و در اغمـاي   .»آقا، عبدالكريم آمده است«گفت: 
ثانيه ديـده گشـود، دسـتش را بـه دور گـردنم       30بود، ولي ناگهان براي شايد 

سرم را روي سـينه او گذاشـتم. چشـمانش    .»پسرم، پسرم« حلقه زد و گفت:
  بهم رفت.

  ."رود ديدم كه جانم مي ويشتنمن خود به چشم خ "
  

م. ام ماالمال درد شد. از اطاقش بيرون پريدم و به ته راهرو فرار كـرد  سينه
  در گلويم خفقان گرفته بود. صدا ،اشگ در غمم پرده در و

  ز گريه مردم چشمم نشسته در خون بود
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  دو دقيقه بعد، پدرم جان به جان آفرين تسليم كرد.

  1برمت اي بيوفا طبيخواهم كه بيش مي
  

  ترين خاطره زندگي من است. لحظه وداع با پدرم با شكوه
  عشق را كه جوهر هستي است گهرجز 

2از است و ماندگار نماندــه مجــملج
 

  

  چه تجليل بجايي شد ز ابراهيم انواري
 از ،3باهللا رحـيم اربـا   آيتگذشت پدرم مثل توپ در شهر، صدا كرد. در

دهـات مارنـان،    وبـان  اصـفهان، لن ارد. اهـالي  او نماز گـز  اتقياي زمان، بر
عه خـانوادگي  قكيلومتر از اصفهان به ب 6اش را  جنازه اد و دستگرد،آب نيحس

در ميان تشيع كنندگان او، از هر تيپ در دستگرد، بر روي دوش حمل كردند. 
از رعيت و دهاتي و كـارگر و كارمنـد و معّلـم و    :شد ميو طبقه و كالسي ديده 

ـ  ،اهللا ارباب دكتر و مهندس. نمازگزاري آيت باعـث مباهـات    ر پـدرم، نـه تنهـا   ب
مـردي متّقـي و اهـل خـدا     پـدرم   نشان دهنده آن نيز بود كه كهبلخانواده بود 

                                                

 .خواجه حافظ شيرازي -١
بـه اقتفـاي    دكتر حبيب شريفيبيتي از غزل زيبايي است كه دوست اديب و شاعرم،  -٢

  ام اهداء كرده است. سروده و به من و خانواده شيخ اجلغزل 
روحاني متقّي و پرهيزكاري كه در تمام عمرش در خدمت خلق  -باهللا رحيم اربا آيت -3

تزوير قرار نـداد.   خدا بود. هيچگاه عمامه بر سر نگذاشت و دّكان دين باز نكرد و قرآن را دام
دانشـمند  ، خليـل رفـاهي  نمونه كاملي از معرفت و يك عارف واصل بود و به نقل از دكتر 

و اگر بخواهم ايشان را در يك جمله كوتاه معرّفي كـنم بايـد   «گردش ايام عارف، در كتاب 
يات آن بزرگ مرد در دو سال ح 95اي كوچك بود.  بگويم جهاني بزرگ از كمال در جرثومه

  »شود. خالصه مينور تابنده) كلمه (
 شود ه به محراب خمـي كــامتــز ق       قدي كه بهر خدمت مردم علَم شودبهتر
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دارتـرين   هاي زيادي در مورد فوتش گفته شـد كـه زبـان    ماده تاريخ بوده است.

  بود: باقر انواريآنها ساخته عمويم 

  ده بهمن صفاهان ديده و تاريخش چنين گفتم
  ايي شد ز ابراهيم انواريچه تجليل بج

هـاي پيشـين، قسـمتي از نظـراتم را دربـاره روحيـات و        در يكي از بخـش 
  ام: خُلقيات مردم كشورمان گفته

  بگــــويز ـــرش نيــهن    ي  ــه بگفتـي جملـب مـعي
  

داراي يـك روحيـه    ،تجربيات زندگي من نشان داده اسـت كـه مـردم مـا      
شت پدرم و هم از ن را من، هم در مورد درگذحقّ شناسي هستند. اياجتماعي 

، حّتـي  شـاه مردي را كـه رژيـم    ام. ديدهدكتر مصدق نظر اجتماعي در مورد 
تـا   1345. از سال تي در مورد درگذشتش به چاپ برسداجازه نداد آگهي تسلي

 الفين معـدود سعي مخ اند كه رشگ حاسدان است. كنون چنان معزّزش داشته
او بـا همـه     و فرزندانشـان بـراي آلـوده كـردن چهـره      هـا  مردادي 28او يعني 

  كنند، آهن سرد كوفتن است. هايي كه كرده و مي هزينه
  

  ثبت است بر جريده عالم دوام او
هـاي   شناسي را به وجـدان  آن ندارم كه اين وجدان جمعي حقّ البته ياراي  

در بـاره آنهـا    اي افـرادي كـه  هـ  شخصاً از ناسپاسيفردي ايرانيان تسرّي دهم. 
پاي پول و مـال دنيـا    كه ام و هنگامي ام، رنج زيادي كشيده محبت فراوان كرده

كننـد، و ايـن روحيـه     يد اكثر هموطنان همه چيز را فراموش مـي آ به ميان مي
،وسـعت وحشـتناكي گرفتـه    )1357(به ويژه بعـد از انقـالب     طمع و ناسپاسي

انـد،   آفتي شده دچار چنين اكثر هم ميهنان مابه سبب شغلم، آگاهم كه است. 
و  هـا  لـه اند با توسـل بـه انـواع حي    شان سعي كرده  مستخدمينِ اقوام، دوستان و

  ها، اموال آنها را باال بكشند. نامردي
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  انفاس قدسيه پدر و مادر
ام كه ضرورت احترام و بزرگداشـت پـدر و مـادر را از     من نيازمند آن نبوده  

هـاي حكيمانـه بزرگـان دريـابم، زيـرا آن را در       همذهبي يا گفتطريق تعليمات 
  ام. مان به خوبي تجربه كرده البراتوار زندگي خانوادگي

اززماني كه دست راست و چـپش را   مهندس حسين انواريبرادر دومم،   
آنهـا را   اي پدر و مادر را تنها نگذاشـت.  شناخت و روي پاي خود ايستاد، لحظه

هـاي   خانه او، پدرم رئيس بود. گردهمـايي  به خانه خود برد و بر صدر نشاند. در
 20تـا   -15و نهار كـه غالبـاً   سفره وسيع شام  شد. اطاق او انجام مي فاميل در

بود كه همـه چيـز را    شد و او نشستند در اطاق او انداخته مي نفر بر سر آن مي
ر ـر نظـ ـــ وسايل آسايش، پدر و مادر از ه كرد. ر ميـداد و كرّ و ف يـمتمشيت 
هـا در   و خود او نيز در رديـف سـاير كـوچكتر    شد تأمين مي ي برادرم به وسيله

مادرم بود، كه مثل فنر  نشست و منتظر صدور فرماني، از پدر و پائين سفره مي
بايستي  رفت، اول مي ي او مي جهد و اجراي فرمان كند. هر كس به خانهاز جا ب
ي بـرادرم   خاشـعانه و   كرد. اين رفتار خاضـعانه  احترام ميم عرض ادب و به پدر

  در مقابل پدر و مادر، نتايج خود را خيلي زود نشان داد.  
هران پيدا كرد. به تزندگي اجتماعي همراه با احترامي در اصفهان و  برادرم  

هـاي بـزرگ بـه دسـت آورد،      اقتصادي نيز، موفقيتكسبي و ي  ويژه در زمينه
من متأسفانه نصيبي اين گونه نداشـتم و  بسيار فراخ گرديد. ، ي روزيش امنهدو

  اي بودم. ي مويز نشده غوره



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  پنجم فصل

  ديپلماسي ايران 
  

 فاديپلماسي اشر – 1

ــاه     ــرداد م ــته   1337در م ــراي رس ــتخدام ب ــي اس ــك آگه ــي  ي ي سياس
بـه چـاپ    هـا  ، در روزنامـه ي شاهنشـاهي  ك) از طرف وزارت خارجـه (ديپلماتي

 ارج بودم، كه اين آگهي منتشـر شـد.  رسيد. مشغول دوندگي براي اعزامم به خ
و پـدرش، حتـي در دوران    ورود به وزارت خارجـه در رژيـم محمـد رضـا شـاه     

هـاي اشـرافي، و غالبـاً     قاجاريه، يك حالت موروثي پيدا كرده و تيـول خـانواده  
كس و كار بودند و جـز   اين وزارتخانه، براي آنها كه بيورود به هنر شده بود.  بي

مـن در دوران   ي نبودند، تقريباً غيـرممكن بـود.  به خودشان و معلوماتشان متّك
آرزو داشتم ديپلمـات شـوم. آگهـي     ي حقوق، تحصيل در دبيرستان و دانشكده

 اميدي در دلم تابانيد، و تصميم به شـركت در امتحانـات آن   نورِ ،هرجخا وزارت
ه رجر وجود داشت، اين بود كه وزارتخاگرفتم. اشكالي كه در بدو كا خانه وزارت

رد احتيـاج  بايست كارمندان مو طبق قانون، از استخدام جديد ممنوع بود و مي
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ي  ها بگيـرد. تنهـا دسـتگاهي كـه اجـازه      خانه زارتوساير  را، از طريق انتقال از

  بود.  فرهنگ  وزارت استخدام داشت،
زبـان   هـاي  ي حقوق، در كالس تحصيل در دبيرستان و دانشكدهدر دوران   

هـران  ت در آمريكـا  وانگليس  هاي فرهنگي انجمني  انگليسي كه به وسيله
دائر بود، زبان انگليسي را در حدي كه بتوانم در دبيرسـتان تـدريس كـنم فـرا     

هـران بـود. در آنجـا    ت ر زبان انگليسـي مـورد احتيـاج فرهنـگ    گرفته بودم. دبي
هـران، پـرداختم و   تهـاي   تخدام شدم و چند ماهي به تدريس در دبيرسـتان اس

نفـر بـراي    5 در آن سـال  آمـاده كـردم.  ، خارجـه  خودم را بـراي كنكـور وزارت  
خارجه براي حفظ ظـاهر و ايـن    ، و وزارتگرفتند خارجه مي كادرسياسي وزارت

ـ ي  كند، انجام كنكـور را بـه عهـده    كه رعايت حقّ و عدالت را مي ي  كدهدانش
و هفتـاد نفـر داوطلـب، در آمفـي      صد  در روز كنكور، يك گذاشته بود. حقوق

ي  هاي امتحاني سر بسـته، بـه وسـيله    ورقه حاضر شدند. ي حقوق تأتر دانشكده
 5 قرار بر اين بود كه تعـداد  استادان آن دانشكده، در بين داوطلبان توزيع شد.

بول شدگان امتحانـات كتبـي،   نفري كه، در صدر ق 12نفر مورد احتياج از بين 
  قرار داشتند بعد از انجام مصاحبه انتخاب شوند.

هميشـه   ،هـاي ديگـر   در كشـور  ا و هـم مـ   هم در كشور ،ي مصاحبه همسأل  
حداقل در مورد كشوري كـه   عمال نظريات مثبت و منفي بوده است.ي ا وسيله

يـين  تع "مصـاحبه "انگلسـتان كـنم، يعنـي    من هم اكنون در آن زندگي مي
تقاضي است. به اين معني كه كساني كه براي پستي مورد مي سرنوشت  كننده

آگهـي   ،بـراي آن پسـت   ر،ــي براي حفظ ظاهـولاند  رند، قبالً انتخاب شدهـنظ
امتحانـات كتبـي در    دهنـد.  كنند و بعضي مواقع، مصاحبه هم ترتيـب مـي   مي

ي حقـوق و   ي كه حضـور اسـتادان دانشـكده   ي خاص سكوت مطلق، و با هيمنه
ي محتشـمي   خارجه، براي آن فراهم آورده بودند آغاز شد. جلسه مقامات وزارت

بود. حين نوشتن اوراق امتحاني متوجه شدم كه يكي از داوطلبان كه دو رديف 

را بـاز كـرده و دارد از آن    مـدني  قـانون  كتـاب جلوتر از مـن نشسـته بـود،    



  97  تالش براي استقالل

ي رقابـت بسـيار شـديد     صـحنه  :ام گذشت لههائي از مخي فكر كند. رونويسي مي
، و ايـن كـه ايـن آقـاي متقلـب، چـه جـور        )نفـر  170نفر از  5( است، انتخاب

ديپلماتي خواهد شد؟ مثل هميشه اشتباه كـرده بـودم و در آن مملكـت و آن    
شدند و خيلـي زود بـه مقـام     هاي موفقي مي رژيم، اين قبيل اشخاص ديپلمات

  اين آقاي متقلب هم دست يافت. كما اين كه يافتند سفارت كبري، دست مي

  زــود عزيـگنج ميسر شرنج، رده ـنا ب  
  1رو ديده باز كن كه چه در كشورت كنند

  
دانسـتم كـه اسـمش     بعداًدانستم.  اسم داوطلب متقلب را در آن موقع نمي  

ي  و خـواهر زاده  ، نخست وزير سابقمحمود جمي دختري  ، نوهبهرام مالئكه

ـ  است. بعد از مشاهده ارتشبد فريدون جمتيمسار  پرويـز  ب آقـازاده،  ي تقّل
هم كالسم بود، با نشـان  كه قبالً  خارجه را كارمند كارگزيني وزارت ،احساسي

بـود نشـانش    بدادن دستم خواستم و بسيار آهسته، اين آقا را كه در حال تقّل
و هـيچ  به من كرد و سـرش را تكـان داد و رفـت.     اي وزارتخارجه نگاهي .دادم

آبـي   احساسـي  چون ازب بود. ي تقّل اقدامي نكرد و آقازاده هم، مشغول ادامه

رئيس كـارگزيني را متوجـه   ، د اسفندياريي انگشت محمو گرم نشد، با اشاره
ب، به او نشان دادم. سـري تكـان   ب را در حالت تقّلم. متقّلكردم. آمد باالي سر

 ،مارتين لـوتر كينـگ  به قول دكتر  !داد و پي كارش رفت. ديگر تاب نياوردم
هـائي كـه برايمـان     ي چيـز  كند كه در باره زندگي ما روزي شروع به پايان مي"

ت روي پ ."است سكوت كنيم مهميشدستي ميز كوبيـدم، و داد و  قلم را به شد
ايـن آقـا فـردا    زدم كه  وصف و خشم، داد ميلابا حرارتي زايد ياد راه انداختمفر

ـ    خواهد مي ب ديپلمات شود؟ چه آبروئي از كشور خواهد بـرد. دارد آشـكارا تقّل
كـه  تواند تصور كنـد   خواننده ميگيرد.  و هيچ كس هم جلويش را نمي كند مي

                                                

 فريدون تولّلي-١
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سكوت مطلق در آن حكمفرمـا بـود،   در آن سالن بزرگ كه ها،  اين داد و فرياد
خارجـه   چه انعكاسي داشت، و چه قشقرقي به راه انداخت. آقايان اعـاظم وزارت 

ــن و   ــر م ــهدســتپاچه شــدند و دور و ب ــرام مالئك ــد.گرد به ــود 1آمدن محم
در نهايت وقاحت مرا دروغگو خطاب كـرد . داد زدم مگـر چشـم     اسفندياري

او را بـه  را زير نظر قرار دهنـد،   مالئكهخواهند  ين كه ميتحت عنوان انداري. 
كه خودشان نشسته بودند بردندكه تحت مراقبت و الطاف آقايان، آخري رديف 
ايـن   فقط اين بود كه بار هاي من، ي داد و فرياد نتيجه ب خود ادامه داد.به تقّل

بـه خـدمت    و ورودم را تـي مـن اضـافه كـرد    ي قطور امني گناه را نيز به پرونده
وزارت اُمور خارجه ممتنع. نتيجه كنكور كتبي از طرف دانشكده حقـوق اعـالم   

شـدگان قـرار   نفـري قبـول    12شد و من به عنوان شاگرد اول در صدر ليست 
خارجه اعـالم كردنـد.    در كارگزيني وزارتروز مصاحبه را تعيين و گرفته بودم. 

 40نفـر   12ست و به جـاي  در روز موعود براي مصاحبه رفتم. ديدم قشقرقي ا
معلـوم شـد ليسـت را بـه ايـن منظـور       انـد.   نفر را براي مصاحبه دعـوت كـرده  

خارجه  را به وزارت مالئكهاي نظير  اند كه بتوانند افراد عزيز كرده گسترش داده
با وجودي كه اسم من هم از نظر حروف الفبا و هم از نظر شـاگرد اول  بياورند. 

صدايم نزدند. تا بعد از ظهـر منتظـر شـدم و چـون     شدنم در صدر قرار داشت، 
خبري نشد به يكي از كارمندان كـارگزيني متوسـل شـدم. بـه اطـاق رفـت و       

روز دوم نيز بـه همـين    .»كنيم فرمودند به موقع صدايش مي«برگشت و گفت: 
درآمـد. آخـر وقـت آن روز     ممنوال سپري شد و ناچار روز سوم باز داد و فرياد

خارجـه، گـوش تـا گـوش      داخل اطاق شدم. آقايان اعاظم وزارتصدايم كردند. 
ــد. ــد و جــواب ســؤال نشســته بودن  هايشــان را هــم شــنيدند. هايشــان را كردن

 كارگرداني صحنه را به عهده داشت. خارجه معاون وزارتاميرخسرو افشار 

                                                

در "ديپلمات، نويسنده و مترجم در كتاب ارزشمند، دكترعبدالرضا هوشنگ مهدوي -1
نگار در روزنامه  ديپلمات و روزنامه ناصر امينيو هم چنين  "يحاشيه سياست خارج

  .اند چاپ لندن، شرح مختصري از اين رويداد را به رشته تحرير كشيده 269نيمروز شماره 
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بعد از چند روز كه اسامي قبول شدگان را اعالم كردند از اسم من خبـري    

تـرين   قبـول شـدگان بـود. آن شـب يكـي از سـياه       وجـز  مالئكه مبهرانبود و 
از آن  تـر  بر باد رفته بودنـد و مهـم   ام آرزوهاي زندگي هاي زندگي من بود. شب

حقّ كشي وقيحانه وزارت اُمـور خارجـه ضـربه سـنگيني بـه وجـدان فـردي و        

رنـد شـيراز   فتواي  م بهمغروب آن شب براي تسكين آال ام زده بود. اجتماعي
و يك بطر عـرق آلبـالو    "زورق شكسته روحم را در شط شراب انداختم"

در صد الكل داشت الجرعـه   60را كه شايد سنگباران فريدن خانگي ساخت 

بـرادر و چنـد   ."شـورش  دنيا و شر و تا يك دم بياسايم ز"سر كشيدم كه 

الله زار نـو   در كافه كريستالشب مرا به  تن از دوستانم براي سرگرم كردنم
بردند. هنوز قيافه مرد ُتنبك زني را كه موهاي بلندش در موقع ُتنبك زدن بـه  

در زنـدگي   "صادق هدايتكنم. به قول  ريخت فراموش نمي روي صورتش مي
  ."خورد انسان را مي روح هايي هست كه مثل خوره زخم

  

  مردي صميمي و انسان
صـبا   بـاغ  در محمدعلي كشاورز صدرت به خانه صبح روز بعد، اول وق

دكتـر  از اعضا و سخنگوي جبهه ملّي و از يـاران صـديق   كشاورز صدر رفتم. 
شاهنشـاهي نيـز دوسـتان و     بود كه در بين رجال و دولتمـردان رژيـم  مصدق 

بـه او  ند شـد  آشنايان فراواني داشت. هر يك از همفكران كه دچار مشـكل مـي  
جستند و او در نهايت اخالص هـر چـه در تـوان داشـت بـراي حـلّ        توسل مي

اش را زدم كـه   صبح هنگام به قدري زود زنگ خانـه برد.  اشان به كار مي مشكل
آورد. از  خودش داشت شخصاً سماور را براي درست كردن چاي به جـوش مـي  

ايش تعريـف كـردم   ماجرا را كه بـر الطلوع دچار شگفتي شد.  ديدن من در علي
از وضـع موجـود انتقـاد كـرد. صـبحانه       توانست دچار عصبانيت شد و آنچه مي

سنگ  ،مشكلمحلّ انصافاً كه در راه  خورده، دستم را گرفت با خود بيرون برد.ن
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مجلـس  خـود بـه    تمام گذاشت. يك ماه در تكاپو بود. همان روز اول، مـرا بـا  
رئـيس مجلـس بـرد كـه پسـر       سردار فـاخر حكمـت  به اطاق شوراي مّلي 

وقـت بـود. او هـم بـه احتـرام       وزيـر اُمورخارجـه   علي اصغر حكمتعمويش 

 يئاهللا كفـا  آيـت در حضور ما به وزير خارجه تلفن كرد. سـپس بـه   كشاورز 
مـرا بـه    معـاون اداري وزارت خارجـه سـفارش كنـد    ي كفائمتوسل شد كه به 

معاون وزارت  امير خسرو افشاربرد كه از دامادش  سناتور نيك پورمالقات 

بـرد كـه از    حسـنعلي منصـور  خارجه حلّ كار مـرا بخواهـد. مـرا بـه اطـاق      

 بـود دبير كلّ شوراي اقتصاد هاي موروثي وزارت خارجه و آن روزها  ديپلمات
هـا،   در تمام ايـن ديـدارها و تـالش    پروراند. سر ميسوداي نخست وزيري در  و

توانيد توجيه كنيد كه  ، آخر چطور ميزد كه با عصبانيت داد مي كشاورز صدر
كنكور وزارت خارجه بوده حقوق و شاگرد اول  كدهشاگرد اول دانشكسي را كه 

  دهيد. است به وزارت خارجه راه نمي

براي اين كه زبـانش را ببندنـد    و فقط به نتيجه نرسيد كشاورزهاي  تالش  

اي گذرانـد كـه نگارنـده در دور بعـدي      مصـوبه شوراي عالي وزارت خارجه 
از شـركت در امتحانـات كتبـي معـاف باشـد. بـه رئـيس        كنكور وزارت خارجه 

كارگزيني گفتم اين لطفي در حقّ من نيست. كسي كه در اين كنكـور شـاگرد   
ولـي مقـام    قبـول شـود،   بعدي حدأقلتواند در كنكور  اول شده است قطعاً مي

ايـن اسـت كـه    "محترم رياست كلّ كارگزيني به لفظ مباركشـان فرمودنـد:  
  ."هست، بودور كه واردور

  

 كره گرفتن از آب

داشـتم،   اميرخسرو افشـار هايي كه در جريان كارم از  در يكي از مالقات

را  رازشي هـاي  خيابان كهمهندس انواري  موقع خداحافظي از من پرسيد: اين
م از سـت دان نمـي كند با شما چه نسبتي دارد؟ گفتم برادر من است.  آسفالت مي
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شـيراز  هاي  آسفالت كار خيابانمهندس انواري پيدا كرده بود كه  العكجا اط
ي داشتند كه مثـل حشـرات مـوذي    ئها كاست. مقامات رژيم شاهنشاهي شاخ

كرد. وقتـي مطمـئن    يآنها را در راه سوء استفاده و كره گرفتن از آب، كمك م

دارم كـه  شـيراز  اسـبي در   نبرادر مـن اسـت گفـت مـ    مهندس انواري شد 
هران منتقل كنم. اگربرادرتـان ترتيـب ايـن كـار را بدهـد      تبه خواهم آن را  مي

كارم گير بود و اگـر مقـام محتـرم معاونـت وزرات خارجـه بـا       شوم.  متشّكر مي
شـب بـه    مله مناسبي بود.كرد معا كمك ميآوردن اسبش به تهران به كار من 

برادرم تلفن زدم و او هم با صرف هزينه نسبتاً قابل توجهي اسب مقام معاونـت  
  هران فرستاد.تدو مهتر به همراه را با يك كاميون مخصوص 

  

 در مسائل جزئيشاه دخالت 

ام خـروج موضـوعي دارد ولـي چـون صـحبت       اين مطلـب از بحـث فعلـي   

در اين رابطه شنيدني است. شركت متعّلق شد داستان ديگري شيراز آسفالت 

  شده بود. شيرازهاي  به برادرم، برنده مناقصه آسفالت خيابان

يكي از اقوام خود را به استانداري فـارس گماشـته    تيمسار مين باشيان ،شاه

تشريف برده بودنـد و ضـمن   شيراز براي بازديد به  اعليحضرت همايونيبود. 

را نيز قـرار داده   شيرازهاي  نامه تشريفاتي، بازديد از كارهاي آسفالت خيابانبر
بودند. به مقاطعه كار (بـرادرم) دسـتور داده شـده بـود كـه در محّلـي وسـايل        

را آماده كند. او هم محلّ را آب و جارو كرده و با برپـا داشـتن   شاه پذيرائي از 
شاميدني ي و قهوه و ميوه و آرائي، يعني چاداشتن يك چادر مجّلل وسايل پذي

برادرم بعداً بـرايم   َلختي در محلّ بياسايند.اعليحضرت را فراهم كرده بود كه 

و استاندار به داخل چادر رفتنـد و مـن هـم بـه     اعليحضرت « تعريف كرد كه:
هـاي ايـن دو نفـر در     عنوان مهماندار بيرون از چادر ايسـتاده بـودم و صـحبت   

قربـان، اجـازه   "گفـت:   شـاه بـه  مين باشيان د. رسي داخل چادر به گوشم مي
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از او پرسـيد:  شـاه  . "بفرماييد ساختن فرودگاه را به فالن شخص واگذار كنيم

از او شــاه  ."يــون تومــانميل 60": و اســتاندار جــواب داد ."؟هــدد چقــدرمي"

خيلـي  ":گفـت شـاه  . "نه خير قربـان ":و او پاسخ داد "زني؟ كلك نمي":پرسيد
 .  »"خوب به او بده

كــه تمــام بودجــه مملكــت در اختيــارش بــود و شــاهي دانــم  مــن نمــي  
فروش نفت و خريد اقالم آن چنـاني اسـلحه بـه وسـيله      هاي سرشار ونيكميس

گرفت، ديگـر چـه احتيـاج بـه ايـن       نمايندگان معتمدش در اختيارش قرار مي
  ها داشت؟ كار
  

 تصويب نامه شوراي عالي اداري

. اتفاقاً سـه، چهـار مـاهي بيشـتر طـول      به ماجراي وزارت خارجه بر گردم  
بعدي وزارت خارجه اعالم شد. بـه كـارگزيني رفـتم     ناتنكشيد كه زمان امتحا

در اداره كـلّ   پرويـز احساسـي  كه براي مصاحبه ثبت نام كنم. ديدم دوستم 
حاال بنشـين و  « :يك چاي برايم دستور داد و گفتكند.  كارگزيني تمجمج مي

خواهد مطلبي را بگويد ولـي   ميهاش فهميدم ك از چهره. »اي نداشته باش لهعج
. بـه زبـان آمـد و بـا     »موضـوع چيسـت؟  « :باألخره به او گفتمشود.  رويش نمي

بـه خـاطر تـو،    شوراي عـالي وزارت خارجـه   متأسفم، ولي « ناراحتي گفت:
در كساني كـه يـك مرتبـه    "اي گذرانيده است به اين مضمون كه: تصويب نامه

رجــه قبــول شــده و در مصــاحبه توفيــق امتحانــات كتبــي ورود بــه وزارت خا
. باألخره مـن هـم   »"اند اند براي هميشه از ورود به وزارت خارجه محروم يافتهن

 .آدم مهمي شده بودم و به خاطر من تصويب نامه مخصوص گذرانده بودند

  
 هاي ساواكي خارج از كادر نور چشمي

كه آن قـدر   هاي ديگري بود ساواكي وضعيت، تر جالب بهرام مالئكه از كار  
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قرار داشتند كه حّتـي در بـين ليسـت چهـل نفـري       !؟در درجات علمي بااليي

غالمرضـا تـاج   يكي از اين شركت كننـدگان  قبول شدگان كتبي نيز نبودند. 
ي بدون گذراندن دوره آزمايشي بـه  بود كه مدتي بعد خارج از كادر و حّت بخش

سمـارات  منصـوب شـد و اُمـور ديپلماسـي     كويت  درسفير كبير ايران  تما
مـدير   دكتر علينقي عالي خـاني  .داشت نيز زير نظر او قرارمتحده عربي 

 نيز يكي از مردودين اين كنكور بود كه بـراي ايـن كـه   كلّ اقتصادي ساواك 

نيـز   شـيراز و هـران  تزارت و رياست دانشگاه ودلش نشكند بعداً او را تا مقام 
ن شـده  تحصيلكرده كور شـود. در آن مملكـت نفـري    رساندند. تا چشم اشخاص

وزيـر   ارادتمنـدان از زمـره  بايستي سـاواكي و   ميباال،  براي رسيدن به مقامات
 بودي. يم دربار

  

 هاي وزارت اُمور خارجه المجلس زينت

راي اين كه تمام واقعيت را گفته باشم بايد اضافه كنم كـه در آن كنكـور   ب  
فتضح ورودي وزارت خارجه چند نفر جوان شايسته و تحصـيل كـرده ماننـد    م

دكتـر   ،ر عبدالرضا هوشنگ مهـدوي ـ، دكتر هوشنگ امير مكريـدكت
المجلـس   زينـت  را نيز به عنوان دكتر ابراهيم جهان نما و يرتضائم مرتضي

 وزارت خارجه به كار گرفتند. در كادر سياسي

  

 ها ديپلماسي گچ فروش -2

وزارت اُمـور  ، )1357( سال پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در
هـاي   ي معدودي ديپلمات وضع رّقت بارتري به خود گرفت. عده خارجه ايران

 كردنـد در  اي و ملّي و كار آمد را كه در وزارت اُمور خارجـه خـدمت مـي    حرفه

صـادق  ارت وزتري در زمان  وسيع هاي اوليه بعد از انقالب و به شكل همان ماه
اي  مي و فنّي، و نه صالحيت حرفهكه براي اين كار، نه صالحيت عل زاده قطب
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در  1َتر و خشـك را بـاهم سـوزاندند.    داشت، بازنشسته، تصفيه يا اخراج كردند.

هـاي ايرانـي را    بر اين دستگاه، حجم ديپلمات واليتي علي اكبر رياستزمان 
ـ   ها، عمدتاً به وسيله بچه محل چند برابر كردند و اين پست  ،تـرم محر هـاي وزي

الزم  هـاي  پر شد، بدون ايـن كـه ايـن افـراد صـالحيت       ها رستم آبادييعني 
 علمي و فنّي را داشته باشند.

هران كـه سرپرسـت دوران   تچندين سال پيش يكي از وكالي دادگستري   
ده به ديـدنم آمـد. آمـدنش بـه     ربه لندن آمده بود. محبت ك ،كارآموزيش بودم

ور بـود. چـون در زمـاني بـود كـه روابـط ايـران و        آ انگليس برايم خيلي تعجب
در َتنش بسيار سختي قرار داشـت و كنسـولگري انگلـيس در    انگليس به ظاهر 

 داد. هران به آساني به ايرانيان ويزا نميت

    :از او سؤال كردم  
    »چطور موفق به گرفتن ويزا شده است؟«

  جواب داد:

 مراجعه كرده و مقـام معاونـت  ه معاون سياسي وزارت خارج عرببه «
به كنسولگري انگليس نامه نوشته كه حضور اين شخص بـراي انجـام كارهـاي    

  .»ضروري است لندنحقوقي سفارت ايران در 
  تعريف كرد:

به كنسولگري انگليس مراجعه كرده و ظرف نيم سـاعت بـه او ويـزا داده    «
هايـت را نيـز    بچـه چـرا زن و  « :و حتّي معاون كنسول به او گفتـه بـود   »بودند

  و يك ويزاي خانوادگي در پاسپورتش زده بود. »بري؟ همراه نمي
  :از او سؤال كردم  

    »شناسي؟ معاون وزارت خارجه را از كجا مي عرب«
   :گفت

                                                

 ايـرج پزشـكزاد  قرار گرفتند  زاده صادق قطباز جمله اشخاصي كه مورد بي مهري  -1
  ديپلمات ارزشمند، مورخ و نويسنده نامدار بود.
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  ام.   اش بوده گچ فروشي دارد و وكيل او در دعوي تخليه مغازه ُقم در«
    با تعجب از او پرسيدم:

  »عاونت سياسي وزارت خارجه؟روش و مگچ ف«
    :كه جواب داد

گر تكليف شرعي نبود گويد ا گذارد و مرتباً مي مي تي همداني چه مّن نمي«
  .»ماندم نمي در وزارت خارجه

مكـر و مـاكرو   "ابطه شرعي ، حسب ضالبد مقام محترم معاونت سياسيِ  
تري كـه  ايـن وكيـل دادگسـ   واال چنين لطفي كرده بود،  "واهللا خيراً ماكرين

كارهـاي حقـوقي   جـام  ان و دانسـت، كجـا   حتّي يك كلمه زبان انگليسـي نمـي  
 سفارت ايران در انگليس كجا؟ 

  
  گر ملك اين است وگر اين روزگار
زارــه ويران دهمت صد هزين د  



  

  



  

  
  
  
  
  
  
  

  ششمفصل 

  زمين در كار هدازهشا
  

ود. بايـد  به وزارت خارجه راهم نداده بودند و از اعزامم به خارج خبـري نبـ    
تصـميم گـرفتم بـه وكالـت دادگسـتري روي      كـردم.   فكري به حال خودم مـي 

توانسـت بـه صـورت     بياورم.حرفه وكالت به عنوان يك شغل آزاد و اين كه نمي
جدي موي دماغ رژيم باشد چرخ پنجم درشكه بود و زياد مورد دسـت انـدازي   

ب تكليـف  نبود و شـايد در آن زمـان تنهـا سـازماني بـود كـه از سـاواك كسـ        
حكم كبـر سـنّ    ،از دادگاه م به حد نصاب قانوني نرسيده بود. چون سّنكرد  ينم

وكـالي فراكسـيون   وكيـل دادگسـتري را كـه از     حسن شهيديگـرفتم و  
ام انتخـاب كـردم.    در جريانات ملّي شدن نفت بود براي سرپرستينهضت مّلي 

اطـاقي را در   گوينـد  مي اختباركه به آن  پس از گذراندن امتحان كانون وكالء
كار برادرم در اختيار گرفتم و دفتر وكالتم را در آنجا داير كردم. ديگـر از   محلّ

به محاق رفته بود. ساواك زير فشار  جبهه مّليفعاليت سياسي خبري نبود و 

وزيـدن   دكتـر علـي امينـي   بي آزادي در زمان صـدارت  قالتا اين كه نسيم 

برقـرار كـرد   خيابان فخرالدوله  گرفت. جبهه ملّي چند گردهمايي در ابتـداي 
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كردند كه نويسنده ايـن سـطور از   ايراد هايي  وپيش كسوتان جبهه، سخن راني
  بود.ها  سخن رانيحّضار و هورا كشان آن 

اين انگيز است. در  اي از آنها بس غم حرفه وكالتم خاطراتي دارم كه پاره از    
زد بـازار، پـس از   در اوضـاع نابسـامان و د   كـنم.  جا به بعضي از آنها اشـاره مـي  

اهللا را  اي از خلـق  ، بليه زمين خواري، هست و نيست عـده 1332كودتاي مرداد 
به باد داده بود. هر كس به سبب همكاري با كودتاچيان نفوذي پيدا كرده بـود،  

بـه نـام خـود يـا اقـوامش، بـه ثبـت        كشيد و آنها را  هاي مردم را باال مي نزمي

 ايوب ،بيوك صابراولين فرماندار نظامي كودتـا،  فرهاد دادستان،  رسانيد. مي
 اي بودند. از زمره زمين خواران حرفه نعمان كليمي و ربنو

شبي يكي از دوستانم دو نفر را به دفترم آورد و براي كارشان از من كمك     
يمـه شـهري، نيمـه    نداد افـرادي   هري اين دو نفر نشـان مـي  خواست. وضع ظا

گرفتاري آنها ايـن بـود كـه يـك قطعـه      دهاتي و كاسب كار و كشاورز هستند. 

نعمـان  داشـتند كـه   گرگـان  در باالي خيابـان  ميدان ثريا زمين موروثي در 
به زور آنجا را تصرّف كرده و در صدد گرفتن سـند مالكيـت آن از اداره   كليمي 

نعمـان  هران بود. آنها اظهار داشتند پيش نويس سند مالكيت نيز، به نام تثبت 
امكان پرداخـت  اسـت. هـران  ترئيس ثبت صادر شده و براي امضاء روي ميـز  

صورت  ها توافق شد كه در زدن الوكاله نداشتند و بعد از صحبت زياد و چانه حقّ
نج در صـد) از  % (بيسـت و پـ  25به نـام آنهـا،    موفقيت در دعوي و صدور سند

زمين را بفروشند و قيمت آن را به من بپردازند. زمين نسبتاً بـا ارزشـي بـود و    
اي مطمـئن   آينده ،يك ال قبا توانست براي منِ مي سهم من در صورت موفقيت

 از نظر مالي فراهم كند.

هـاي   با توجه به فوريت قضيه، همان وقت دست به كار شدم و تـا نزديكـي    
و صـبح   دادخواست الزم و داليل دعـوي را نظـم و نسـق دادم    صبح كار كردم.

هـاي طاقـت    هران كردم. بـا دونـدگي  تاول وقت آن را تسليم دادگاه شهرستان 

بگيـرم كـه از صـدور    دستور موقّـت  فرسا موفق شدم ظرف دو روز از دادگاه 
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دستور موّقت را بـه   ،معيت مأمورر دخودداري شود. نعمان كليمي سند به نام 
هران ابالغ كرديم و در اين مرحله از صدور سند مالكيـت بـه نـام    تس ثبت رئي

 جلوگيري شد. نعمان كليمي

شروع بـه نصـيحت    به دفترم آمد و با لحن پدرانه نعمان كليميشب بعد   
كني؟ اگـر كـار نـداري مـن خـودم       من كرد كه جوان اين كارها چيست تو مي

خر شـيطان پيـاده شـو و بگـذار ايـن       دهم. بيا از را به تو مي ام كارهاي وكالتي
آيـا  « :از او پرسـيدم  دهم. سند، صادر شود. يك ميليون تومان هم نقد به تو مي

شـرف باشـم و بـه موّكـل خـود خيانـت        از كسي شنيده است كه من دزد و بي
چون پررويي كـرد   .»ها را بنداز دور، پول نقد بو ندارد اين حرف« :گفت »كنم؟

وقع رفـتن در آسـتانه درِ اطـاق    . م»فوري ازدفترم برود« :معصباني شدم و گفت

اسـت  شاپور غالمرضا اين زمين در حقيقت مال  بيني. جوان ضرر مي: «گفت
  او از دفترم بيرون رفت.   .»خواهد باشد ي ميمال هرك: «. گفتم»و با او طرفي

هاي جبهه ملّي در خيابـان   اين واقعه مقارن با ايامي بود كه در گردهمايي  

از نعمان كليمي تقريباً يك هفته از بيرون انداختن  كردم. شركت ميفخرآباد 
دفترم گذشته بود كه دو نفر به دفترم آمدنـد. يكـي از آنهـا، بـا نهايـت ادب و      

بـا  . »ش كردند به سازمان تشريف بياوريـد تيمسار خواه« :فروتني گفـت 

 يمسار بختيـار ت« :پاسخ داد »كدام تيمسار و كدام سازمان؟« تعجب پرسيدم:

آدرس را به مـن بدهيـد   : «خوش خيال بودم و به او گفتم .»سازمان امنيت و
در موقعي كـه  . »خواهند شما را ببينند تيمسار امشب مي: «گفت. »آيم فردا مي

احتياطـاً بـا خودتـان يـك حولـه و مسـواك هـم        « :قصد عزيمت كردم، گفـت 
خص كـه بعـداً فهميـدم اسـم     . از دفترم به اتفاق پايين رفتيم. اين شـ »بياوريد

كـرد كـه    است آن چنان با من با ادب و مهرباني رفتـار مـي   كنگرلواش  واقعي
براي اين كه احترام شما حفظ شـود  « به من گفت:انتظارش را نداشتم.  ،مطلقاً

. D.K.W. ماشـين كـوچكي داشـتم بـا مـارك      »شما با ماشين خودتان بياييـد 
پشت سر آنها، يعني حتّي مـرا اسـكورت هـم نكردنـد،      آقايان از جلو و من  
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چون به اين ترتيب امكان فرار هم داشتم. اين رفتار به قدري خـارج از ضـابطه   
دانم براي اعمال ادب و نزاكت  نميردم. ك ها بود كه اصالً آن را باور نمي ساواكي

ر و و مهرباني نسبت به من دستور داشت، يا نجابت خودش بود و سر سفره پـد 
واقعاً گـوهري بـود كـه بـه     خورده بود؟. در صورت اخير بايد گفت،  مادرش نان

قرار گرفتـه بـود. رفتـار انسـاني و      ،در خدمت َگنداب سازمان امنيت حكم قضا
آزادي  پـس از  غيرمتعارف اين مأمور ساواك، چنان مرا تحت تأثير قرار داد كه

داشت مجانـاً قبـول   ادگاه قم دوكالتش را در يك دعواي ارثي كه در  ،از زندان
اي  اين امر به من تجربـه  كردم و چندين مرتبه در معيت او، به آن شهر رفتيم.

، كـاري دور از انصـاف و   سازي نكنم و بدانم كلّي قضـاوت كـردن   داد كه مطلق

طرفـدار   1يو تجربه گروهبان سـاق  تجربه كنگرلو تا قبـل از   واقعيت است.
بودم كه در مقوله تأثير محيط بر فرد، و تأثير فرد بر محيط،  تزِ كمونيستياين 

 در، كـه   ها به مـن آموخـت   كند، ولي اين تجربه افراد سالم را فاسد مي ،محيط

اني سـرگرد فـراد امنيتـي و اطالعـاتي    گـرا نباشـم. در ا   ين موضوع نيز مطلقا
نيز وجـو دارنـد    ها قيساها و  كنگرلوو  آورند ستند كه به جاي كاله، سر ميه

 گذارند. كه در آنجام وظايفشان اخالق و انسانيت را يك باره زير پا نمي

بردنـد. در اطـاقي   ايرانشهر به ماجرا برگردم. مرا به ساختماني در خيابان     
جايم دادند. يك ساعتي تك و تنها در آنجـا نشسـته بـودم و كسـي سـراغم را      

تيمسار، كه عالقمند به ديدنم بود را ببينم  منتظر بودم كه روي ماهگرفت.  نمي

به اطاق آمـد   كنگرلوو اوامرشان را بشنوم. ولي خبري نشد. پس از يك ساعت 
عـه  ر شما را ندارند، با هم به قزل قلمتأسفانه امشب تيمسار وقت ديدا« :و گفت

                                                

هـاي جالـب    زندانبان داخلي قزل قلعه كه از نظر روانشناسي از پديده ،گروهبان ساقي -1
ضمن آن كه اعتماد رؤساي سـاواك را كـامالً جلـب كـرده بـود بـا زنـدانيان         بود.روزگارآن 

اني داشت. پس از سقوط رژيم شـاه، بـه اتهـام شـكنجه زنـدانيان مـورد       سياسي رفتاري انس
و مليون در مورد حسن رفتـار   اي از روحانيون تعقيب دادگاه انقالب واقع شد. ولي چون عده

  و نحوه سلوك او با زندانيان به نفعش شهادت دادند از اعدام رهايي پيدا كرد.
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ترتيـب قبلـي،   بـه همـان    .»انشاءاهللا تيمسار فردا شما را خواهند ديد رويم. مي
به قزل قلعه رفتـيم و ماشـين    ،ماشين من از عقب يعني جيپ ساواك از جلو و

روزي كه زنداني ديدار تيمسار بودم جلوي قـزل قلعـه پـارك     45من در مدت 

رئيس داخلي زنـدان  استوار ساقي مرا در اطاق زندان قزل قلعه شده بود. در 
. پيرمـردي نابينـا، بـه اسـم     جاي دادند. در اين اطاق دو نفر ديگـر هـم بودنـد   

 هران و اردبيلي بودند.تكه از تجار بازار عبدالهيان و پسرش آقا عبداهللا 

دم و نگهداري شـ استوار ساقي روز در زندان قزل قلعه در اطاق  45مدت     

سـرهنگ جنـاب رئـيس     وسـاقي  مرتباً به از مالقات تيمسار خبري نشد. 
كــردم ولــي جــوابي  ستفســار مــيكـردم و در ايــن امــر ا  مراجعــه مــي زنــدان

  هاي جبهه مّلـي در خيابـان   دودل بودم كه آيا حضورم در ميتينگشنيدم.   ينم

شـاهپور   واالحضرت و نعمان كليميباعث گرفتاريم شده است يـا  فخرآباد 
را ببنـد   ات  ساك« :گفت ساقياسفند  28روز در اند.  كار دستم داده غالمرضا

. با لهجه »پس مالقات با تيمسار چه شد؟« :. از او پرسيدم»بيرون، آزادي و برو

خـودش   هاي سربازِ بر و بچه .»پررويي نكن، بچه وبر« :غليظ آذري جواب داد
را هم فرستاد كه ماشين مرا كه در مدت زنداني بودنم دم در قزل قلعـه پـارك   

  شده بود رو براه كنند.

. رفتـيم رامسـر  وستي براي گذراندن ايام عيد به پس از آزادي به اتفاق د    
كـرده بـود. در منزلـي كـه      مخود هواي لطيف بهاري و نسيم آزادي، از خود بي

حالت نيمه هتلي داشت اقامت كرديم. سفره هفت سيني كه بسـيار زيبـا و بـه    
صورت نيمه وحشي در روي ميز وسط سالني چيده شـده بـود بهتـرين هفـت     

سـفره هفـت   كـنم   و در ايام نوروز هر سال سـعي مـي   سين زندگيم بوده است
حال و هوايي شبيه آن سفره هفت سين داشته باشد. روز ششـم   مان سين خانه

به دادگـاه و  ميدان ثريا هران رساندم و دنبال كار زمين تفروردين خودم را به 
د سـن . ها از آسياب افتـاده و مـرغ از قفـس پريـده اسـت      ثبت رفتم و ديدم آب

صادر و به او تسليم شده بود.  نعمان كليمي ت زمين به نام مالكي  
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 تيمور بختيار به دستور شاهپور غالمرضا صحنه سازي

بعداً هنگامي كه براي گرفتن موافقت نامه ساواك بـراي صـدور پاسـپورت        
ه در دانشـكد  ام ناچار شدم به ساواك مراجعه كنم يكي از همكالسـانم  تحصيلي

    :كرد از من پرسيد حقوق كه بازجوي ساواك شده بود و با من مصاحبه مي

ار خواهيـد  هـم ديـد   1دكتر شـايگان رويد قطعاً با  به آمريكا كه مي«
    »داشت؟

 اســت وميشــيگان در  ربــرآ انه مــن مقصــدم شــهر َنــ«بــه او گفــتم: 
  .»كند زندگي مينيورك  دردكترشايگان 

كـه   داريـد دكتـر شـايگان   ه چنـين روابـط نزديكـي بـا     شما كـ « :گفت
براي او پول بفرسـتيد چطـور مطمـئن شـويم كـه بـا او ديـدار و         خواستيد مي

   »همكاري نخواهيد كرد؟
كنجكاو شدم و از او در اين بـاره پـرس و جـو     موضوع برايم تازگي داشت.

ني كردم. به سبب اين كه در دانشكده حقوق همكالسم بـود و خواسـت مهربـا   
ساواك گـزارش كـرده    يك مأمور كند، برگي را از توي پرونده به من نشان داد.

ّلـي گفتـه اسـت كـه پـول قابـل       از افراد جبهه معبدالكريم انواري « بود كه:

ن را بـراي  آخواهد  عايدش خواهد شد كه ميميدان ثريا هاي  از زمين توجهي

بفرسـتد و تيمسـار    بـه امريكـا  دكتر شـايگان  هاي مبارزات ملّي بـراي   هزينه

. »در ذيل آن دستور داده بود فوراً بازداشت شودتيمور بختيار رياست ساواك 

اي را  پايـه  سـازي بـي   چنين صحنه شاهپور غالمرضاست ساواك به دستور اري
  براي بازداشت من ترتيب داده بود.

                                                
بـه وزارت  السلطنه  قواماستاد و رئيس دانشكده حقوق، در كابينه  -دكتر سيد علي شايگان -1

فرهنگ منصوب شد ولي بعداً به جبهه مّلي پيوست. از تهران به نمايندگي مجلس انتخـاب شـد. بـا    
در دادگاه بدوي نظامي محكوم به اعدام شد. دادگاه تجديد نظـر،   1332مرداد  28پيروزي كودتاي 

نيويورك بـه   را به ده سال زندان تقليل داد. به عّلت بيماري تقاضاي بخشودگي كرده محكوميت او
  ا در مسير جبهه مّلي ادامه داد.هاي سياسي خود ر فعاليت رفت و در آنجا
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 معدومان اقتصادي

ـ   زل قلعـه  زندان قه در ـــ روزي ك 45دت ــدر م دي ابـودم اطالعـات زي

بـه  تيمـور بختيـار   الف اخالق ــون، خــانــالف قــال خــه اعمــع بــراج
ه از آنها بـراي شـناخت اعمـال سـاواك     ــونــد نمــر چنــت آوردم. ذكــدس

كه در باال از آنها نام بردم) حـدود دو سـال   ( پيرمرد نابينا و پسرش كافي است:

بودند. گرفتاري آنها ايـن بـود كـه از خويشـاوندان     يار تيمور بختدر زندان  بود

اي از  بودنـد. ايپكچيـان مبلـغ عمـده    ايپكچيان سببي يك تاجر معروف به نام 

شـده بـود دسـت     وام گرفته بود و چون ورشكسـت كرديت ليون بانكي به نام 

كـه يكـي از   تيمـور بختيـار    رسيد. بانك براي وصول مطالباتش به جايي نمي
اشـان   بانك بود دستور داده بود اين پدر و پسر را كه وضع مـالي  سهامداران آن

بودنــد (آقــاي عبــداهللا همســر دختــر ايپكچيــان خــويش خـوب بــود و قــوم  

بيندازند كـه مطالبـات بانـك را از آنهـا     قزل قلعه بود) به هلفدوني ايپكچيان 
ا تن مدتي مقاومت كرده بودند. ولي مـاه بعـد از آن كـه آقـ    وصول كند. اين دو 

فترم به ديدار من آمد معلـوم شـد كـه پـدر و پسـر      در دپس از آزادي عبداهللا 

فتـر،  منتقـل كننـد. سـر د   بانك ليـون  ناچار شده بودند تمام اموال خود را به 

كـه   اين كار را داده بودند. برچسبيبرده و ترتيب قزل قلعه اسناد رسمي را به 

اين كه عمري را در كـار  بود. پس از  "معدومين اقتصادي"به آنها زده بودند 
ام كه اين اصطالح چـه معنـايي    ام هنوز نفهميده حقوقي و وكالتي سپري كرده

دارد. اگر كسي از خوانندگان اين خـاطرات در ايـن راه كمكـم نمايـد ممنـون      
  شوم. مي
  

 صداي خوش با روي خوش

يگانـه  ديـدم، موضـوع بازداشـت    قزل قلعه از موارد ديگري كه در زندان     
ن شخص از صاحب منصبان وزارت دارايي و همسر يكـي از خواننـدگان   بود. اي
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كـه  تيمـور بختيـار   مشهور زمان بود. او با همسرش دچار اختالف شده بود و 
دانم از صداي آن زن خوشش آمـده بـود يـا از خـود او؟ دسـتور داده بـود        نمي

اسـناد   انداخته بودند. باألخره سـر دفتـر،  قزل قلعه را به سلول انفرادي يگانه 

آوردند، هم سند طالق امضا شد و هم مسايل مـالي زن  قزل قلعه را به  رسمي
 شوهر حلّ گرديد. و

  
 روسپيگردن بند 

 خـاطره ديگـري هـم   ساواك ن رئيس شرافتمند ــوال ايــال و احــاز ح

هـران از دوسـتان صـميمي    تراي ـــ اون دادســـ مع رلتيــر ســ. ناصدارم
زدم.  رفتم غالباً سري به اطاق او مـي  بود. روزهايي كه به دادگستري مينگارنده 

اي محتوي چنـد   يك روز كه به اطاقش رفته بودم در اطاق را قفل كرد و پوشه
اي بـود كـه از    پرونـده صفحه كاغذ به دستم داد كه بخوانم و نظـرم را بگـويم.   
ن فرسـتاده شـده   هـرا تدادسراي كرمانشاه به عنوان نيابت قضايي به دادسـراي  

زمـاني كـه بـا درجـه سـرواني در      تيمـور بختيـار   نگون بختي از  روسپيبود. 
كرد شكايت كرده بود كه او را به خانه خود بـرده و صـبح    كرمانشاه خدمت مي

بدون اين كه پولي به او به پـردازد، گـردن بنـد او را هـم بـاز كـرده و از خانـه        

 درتيمـور بختيـار   عمال نفوذ ب ااين پرونده قطعاً به سببيرونش كرده است. 
شـده بـود و   ود تا آن زمان كه رئيس سـاواك  دادسراي كرمانشاه معّطل مانده ب

هـران  تاكنون دادسراي كرمانشاه براي اين كه خود را نجات بدهد به دادسـراي  

هران است او را احضار تساكن  تيمور بختيارحسب اطالع "نيابت داده بود كه 
 ."اييدو تأمين مقتضي اخذ نم

مسلماً دودمانش بـه  كرد  را احضار ميرياست ساواك  ،ناصر سرلتياگر     
همـان   بـه  كرد بـاز سرنوشـتي   مياو را احضار رفت و اگر از ُطرق جرايد  باد مي

پس از تعاطي فكر به اين نتيجـه رسـيديم كـه پرونـده را بـه      داشت.  ترتيب مي
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احضـار مـتهم آدرس دقيـق الزم     بنويسد براي عاده كند ودادسراي كرمانشاه ا
مرداد چه  28است. پرونده رفت و طبيعي است كه ديگر برنگشت. اين كودتاي 

  كرد!؟نرا كه به مّلت ايران مسّلط  هائي تحفه



  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم

  در گرو ساواك 
  

هزينـه   بـاقر نحـوي  به خارج تا آنجا گفتم كه بـا تـالش   در مورد اعزامم 

نامـه دانشـجويي   پادار شـد. بـراي صـدور گذر   وزارت فرهنگ اعزامم از طرف 
اي  طبق معمول به طور كتبي از ساواك كسب تكليف كردند. سه، چهـار هفتـه  

راهي هم به ساواك نداشتم تا كارم را پيگيـري كـنم.   گذشت ولي خبري نشد. 

 هـران از دوسـتان نـزديكم بـود.    تادسـراي  د19بازپرس شـعبه  رضا امير كاللي
روزي به اطاقش رفتم. مرا مغموم ديـد و عّلـت را پرسـيد. جريـان پاسـپورت و      

هـران از دوسـتان   تمعاون ساواك  سرهنگ مولوي« :ساواك را كه شنيد گفت
. روز »من است و امشب شام در منزل ما است. اين كار را از او خواهم خواسـت 

سه روز ديگر منتظر تو است. آدرس اداره او را مولوي د به من اطالع داد كه بع
 به من داد و در وقت موعود به آنجا رفتم.

 هـاي  يمبا من رفتار كرد. در باره نـامرد  و با ادب بسيار ،مردي بود خوش چهره

رو  خيلـي اميركاللـي  ام ولي با من رفتار بدي نداشت، شايد بـا   او زياد خوانده
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بود. جريـان را از سـير تـا پيـاز بـرايش       شام روي ميز ستي داشت. پروندهدرباي
ام و اكنـون   گفتم و اضافه كردم با اين همه رنج و زحمت به اين نقطـه رسـيده  

  براي صدور گذرنامه دانشجويي است.ساواك كار اعزامم در گرو موافقت 
 

 پيشنهاد كمك هزينه

   :و گفتبود كرد اي به پرونده قطور من كه روي ميزش  اشاره    

بـه تـو گذرنامـه هـم     سـاواك  تو با اين يك كيلـو پرونـده انتظـار داري    «

    »بدهد؟
  .  »جواني بوده است و جاهلي ،آقا« :ناچار گفتم

  »پردازد؟ مي چه مبلغي به شما هزينه تحصيليوزارت فرهنگ « پرسيد:
دهند و ماهي يـك صـد و شصـت دالر     شهريه دانشگاه را مي«جواب دادم: 

    »پردازند ينه زندگي ميهم هز
اگر در راه مصالح مملكت با ما همكاري كني هـم بـا   «فكري كرد و گفت: 
كنـيم و هـم ماهيانــه يـك صـد و شصـت دالر بـه تــو        خروجـت موافقـت مـي   

    .»پردازيم كه بتواني راحت زندگي كني مي
   »چه نوع همكاري؟« :سؤال كردم
كننـد.   لكت شلوغ مـي دانشجويان در آمريكا، خالف مصالح مم«جواب داد: 

انتظاري كه از شما داريم اين اسـت كـه، هـر از گـاهي مـثالً، مـاهي يـك بـار         
گذرد، تهيه كني و به دفتر امنيتي ما  گزارشي از آنچه در محيط دانشجويي مي

  .  »در واشنگتن بفرستي
آيد، هـر كسـي را بهـرِ     از من برنمي جناب سرهنگ، اين كار« جواب دادم:

  .  »كاري ساختند
   »پس چطور انتظار داري با صدور پاسپورتت موافقت كنم؟«گفت: 

مطلقاً  و اگر به خارج بروم ههايم به سبب جواني بود فعاليت: «مجدداً گفتم
    .»م كرد و سرم به كار خودم خواهد بودهفعاليت سياسي نخوا
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 اي بنويسـم بـه   پس از مدتي چانه زدن باألخره موافقت كرد كه تعهدنامـه 
به بعد مطلقاً در كارهـا و جريانـات سياسـي     مضمون، كه من از اين لحظهاين 

نوشته را ورانداز كرد و روي پرونـده گذاشـت.    دخالت نخواهم كرد. فوراً نوشتم.
مأموري را با تلفن خواست و به او دستور داد موافقـت سـاواك را بـراي صـدور     

  آري، اعالم كند. وزارت فرهنگام به  گذرنامه تحصيلي

  اي؟ غير تسليم و رضا كـو چاره      اي خـونخـوارهنَر كف شيـر در 
  

 سفارت آمريكا دستگاه اطالعاتي

بيرون آمدم. از خوشحالي روي پاي خود بنـد نبـودم. قنـد     مولوياز اطاق     
  كردند و حتّي در بيرون ساختمان چند بشكن هم زدم. توي دلم آب مي

ـ پس از گرفتن پاسپورت دانشـجويي از   اخـذ ويـزا بـه     بـراي گ وزارت فرهن

مراجعه كـردم. طبـق معمـول    خيابان تخت جمشيد  دركنسولگري آمريكا 
شلوغ بود و پس از دو ساعت معطلّي، نوبتم شد كه پاسپورت و بقيه مـدارك را  
به يك ارمني هموطن كه در پشت ميز كنسولگري نشسته بود بدهم. بـه همـه   

ـ  »هفته بعد مراجعه كننده ك«گفت:  متقاضيان مي ه مـن هـم چنـين گفـت.     ب
 هفته بعد كه رفتم ديدم، ويزاي ديگـران را بـه دستشـان داد، از ويـزاي مـن و     
پاسپورتم خبري نبود. بسيار ارمني بداخالقي بود و در جواب سـؤالم كـه عّلـت    

مراجعات هفتگي دانم، پاسخي نشنيدم.  ميأخير را جويا شدم، جز بداخمي و نت
 .نتيجه ماند چند بار تكرار شد و بي

اي داشـت   از دوستان نزديك و همفكرانم بود. پسـر خالـه   داريوش فروهر  

كه ظاهراً آشـنايي و روابطـي بـا كنسـول آمريكـا      همايون جابر انصاريبه نام 

در مالقـات از   برايم از كنسول آمريكـا وقـت گرفـت.    فروهرداشت. به تقاضاي 
هنري دستگاه سفارت آمريكا كه پـس از پيـروزي كودتـا     عجز و بي كنسول، به

مرداد براي خود يك دستگاه اطالعاتي موازي تشكيل داده بـود پـي بـردم.     28
 »تواند به يك افسر كمونيست محكوم به اعـدام ويـزا بدهـد    مين«به من گفت: 
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دكتـر عبـدالكريم   ستم خبردار شد كه مرا با شخص ديگري به نـام  فوري َش
قـا  آ«اند. به او گفـتم:   اي و محكوم به اعدام اشتباه گرفته يك افسر تودهواري ان

گـاه در  . مـن هيچ تمن اصفهاني هستم و شخص مورد نظر شما، اردبيلـي اسـ  
. »تحصــيالتم، حقــوق اســت. در حــالي كــه او طبيــب اســت ام.  ارتــش نبــوده

مقابـل وضـعي   ام را نيز به او ارائه كردم. با همه آمريكايي بـودنش در  شناسنامه
  كه براي من بوجود آورده بودند معذرت خواست و ويزاي مرا در پاسپورتم زد.



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هشتم

  اده دردانشگاه ميشيگانزهشا
  

ــاراحتي، در ميــان بد آن همــه گرفتــاري پــس از رقــه بســيار گــرم و و ن

تـرك گفـتم و در    ميشيگانآميز اقوام و دوستانم، مهرآباد را به مقصـد   محبت
يك شهر كوچـك سـي هـزار     ANN ARBORشدم.  حصيلگاه مشغول تدانش

نفري است كه اصوالً به خاطر وجود دانشـگاه آن، موجوديـت يافتـه و يكـي از     
. شـهري  ويندگ مي Top Ten آمريكا است كه به آنها گانه هاي معتبر ده دانشگاه

 زيبـايي و جاذبـه   ،در زمسـتان كه بسـيار سرسـبز اسـت.     ،تميز و نسبتاً مدرن
پوشـاند و   سـانتي متـر بـرف زمـين را مـي      60تـا   50خاصي دارد، زيرا معموالً 

شـوند و اگـر كسـي     مـي دارند، سـفيد پـوش    هاي شهر كه حالت جنگلي كناره
هاي زمستاني  بتواند طاقت سرماي آنجا را بياورد از نظر حظّ بصر و ارائه زيبايي

كـه صـبح    ي استها، بارش برف به حد در بعضي شب شهر خيلي جالبي است.
روز بعد شايد به ارتفاع يك متر برف به زمين نشسته است و اولين چيـزي كـه   
باعث حيرتم شد سرعت برف روبي و پاك كردن معابر بـود بـه طـوري كـه در     

ها پاك شده و  هاي مجهز از كف خيابان ها با دستگاه صبح، برف 7حدود ساعت 
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 كردنـد.  ها آماده مي دد اتومبيلهاي مخصوص نمك پاشي آنها را برايِ تر ماشين
  .»مادر اختراع است ،احتياج« :اند از قديم گفته

در بدو ورود، چند شبي را در اطاق اتحاديه دانشجويان كه با كرايـه نسـبتاً       
سكونتم پيدا  نازلي در اختيارم گذاشتند بسر بردم تا بتوانم مكان مناسبي براي

انشگاه در اختيارم گذاشت، محّلـي را  كنم. از روي فهرستي كه روابط عمومي د
اي بسيار تميز در يـك خيابـان    خانه آن نسبتاً مناسب بود پيدا كردم.  كه كرايه

صاحبخانه، پيرزني بود كـه تحصـيالت خـود را در     ميس باكليسرسبز و زيبا. 
رشته تعليم و تربيت به اتمام رسانده و از دانشگاه كلمبيا مدرك دكترا گرفته و 

اش  اش از اجاره دادن زيرزمين خانـه  بود. انگيزه ئيس فرهنگ آن شهرر ها مدت
هاي  و دوست داشت با مردمي كه از سرزمين ،به دانشجويان خارجي مالي نبود

بنـابر   آيند آشنا شود و فرهنگ زندگي آنهـا را بشناسـد.   دور دست و ناآشنا مي
ـ    اي سي دالر اجاره اين، هفته ذ نيـز بـود،   اي كه شامل دادن يـك صـبحانه لذي

اش، بـرايش بـه جـا     مبليك داشت. او با ثروتي كه شوهر از دست رفتـه جنبه س
و حقوق بازنشستگي خود احتياجي به اين سي دالرها نداشـت. در  گذاشته بود 

اش كـه بسـيار وسـيع و زيبـا و داراي تسـهيالت بسـيار تميـز و         زيرزمين خانه
او شـناختم كـه     وت را در خانهجا گرفتم. براي اولين بار گريپ فربهداشتي بود 
گذاشـت. زيبـائي سـفره     ام مـي  صـبحانه  نصف آن را بر سـر ميـز   ،هر روز صبح

چيد مرا معتاد اين ميوه كرد، به طوري كـه تـا امـروز دچـار      اي كه مي صبحانه
  اعتياد گريپ فروت هستم.

  

 دانشجوي مسلول

خـوب بـود و   م ا مراسم ثبت نامم در دانشگاه به انجام رسيد. زبان انگليسي    
 مثبـت نـام   پس از گذراندن امتحان مخصوص زبـان در دوره حقـوق تطبيقـي   

كردند ولي مثل اين كه قرار نبود آب خوش از گلوي من پايين برود. دو هفتـه  
در كالس بودم كه به فوريت از دفتر مدرسه احضارم كردند. با مراجعه بـه آنجـا   
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تو مسـلول هسـتي و   « :ي گفتخانم زيبا و بد اخمي با لحن بسيار خشن و تند
 ،. دنيا را توي سرم كوبيدند. اين خـانم »از اين لحظه حق نداري به كالس بروي

. »به بهداري دانشگاه مراجعه كـنم : «جواب حسابي هم به من نداد و فقط گفت
بايستي قبـل از شـروع سـال تحصـيلي از طـرف       كليه دانشجويان تازه وارد مي

  گرفتند   ند و بيمه بهداشتي ميشد بهداري دانشگاه معاينه مي
حسب مقرّرات آن روز، دانشجويان خـارجي   ميان خوف و رجاء گير كردم.    

بايسـتي يـك سلسـله معاينـات      خواسـتند ويـزاي آمريكـا بگيرنـد، مـي      كه مي
هاي مربـوط بـه سـل     عكسبرداري ،اآنه دادند كه از جمله بهداشتي را انجام مي

داده بودم و تأييد شده بود دچار مرض سـل   من هم اين تشريفات را انجام بود.
هـاي مربـوط    بايستي عكس شدند مي نيستم. دانشجوياني كه به آمريكا وارد مي

را در مرز ورودي زير بغل داشته باشـند و بـه مـأمورين اداره مهـاجرت      به سل
دانشـجو سـل نـدارد بـه او      ارائه دهند و آنها پس از اطمينان يافتن از اين كـه 

و  هـم سـل نداشـته و وارد آمريكـا شـده      من دادند. د به آمريكا را مياجازه ورو
خانه رساندم و سـه   سل گرفتگي شده بودم!؟ خودم را با شتاب بهناگهان دچار 

قطعه راديو گرافي مربوطه را برداشته، سراسيمه خودم را بـه بهـداري دانشـگاه    
نـد كـه مـن    رساندم. در مقابل پـرس و جـويم، پايشـان را در يـك كفـش كرد     

شـده و سـالم    راديـوگرافي يك ماه پيش من  ، از سينهمسلولم. از من اصرار كه
هـاي ايـران بـه درد     تشخيص داده شدم، ولي جوابشان اين بود كه راديو گرافي

. »هـاي شـما، اشـتباه كـرده باشـند      ممكـن اسـت ماشـين   « خورد. گفـتم:  نمي
. خـواهش  »كننـد  يهـاي آمريكـايي اشـتباه نمـ     ماشين« :شان اين بود كه پاسخ

خـوبي و بـدي، رحـم و     .»ضرورتي ندارد« :كردم دو مرتبه بررسي كنند، گفتند
يـك قـوم و يـك نـژاد     ، منطقي، اختصاص به يـك مّلـت   رحمي، منطق و بي بي

شـعور دارنـد.    ها در هر جا هستند خوب و بد دارند، با شـعور و بـي   ندارد. انسان

اي نوشته بود كه در اين دنيا آدم خـر   مقاله عبدالرحمن فرامرزيآيد  يادم مي
 آدم است. ،زيادتر از آدمِ
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هايم و اين كه واقعاً ايـن مسـأله    توجهي مسئوالن بهداري و خواهش بر بيادر بر
. اسـتادي در دانشـكده   برايم مسأله مرگ و زنـدگي بـود، داد و فريـادم درآمـد    

بود، پنج سـانت شـاخ بهتـر از پنجـاه      هران داشتيم كه معتقدتحقوق دانشگاه 
اي منجملـه   سانت دم است. در كف بهداري شروع به سـر و صـدا كـردم. عـده    

خـدا بيـامرزد پـدرِ رئـيس     هايشان بيرون ريختند.  دكتر رئيس بهداري، از اطاق
هـران، دسـتور   تهـاي   بهداري را كه پس از آگاهي از ماجرا و ديدن راديو گرافي

به من گفتند حق ندارم سر كالس بروم تـا نتيجـه معلـوم     رسيدگي مجدد داد.
زماني هم براي اعالم نتيجه تعيين نكردند. گفتند وقتـي معلـوم شـد بـه      شود.
شـان بـودم.    ساعت و هر روز منتظر تلفـن  زنيم. هر دقيقه، هر ات تلفن مي خانه

هـا مطلقـاً خـوابم     بـرايم جهـنّم بـود. شـب     كه هر روزش شايد ده روز گذشت
پس از اين همه زحمت، تحصيلم به بن بسـت رسـيده بـود و بـاالتر از     برد.  نمي

. نـه ميـل بـه غـذا خـوردن داشـتم و نـه اشـتهاي         ام بـودم  آن، نگران سالمتي
  معاشرت.

 "خاطر كه حزين باشد كي شعر ترا انگيزد،"

  
باألخره پس از ده روز، تلفن كردند كه بررسي مجددشـان نشـان داده كـه        

توانم به كالس بروم. افسوس كه نه حوصله برايم مانـده بـود و نـه     ام و مي سالم
ايـن  كرد كه بهـداري دانشـگاه را تعقيـب كـنم. شـايد اگـر        ام اقتضا مي بودجه

آوردم كمكـي اساسـي    توانستم با غرامتي كه به دست مي امكانات را داشتم مي
  .كرده باشمام در آتيه  به زندگي
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 السبيل ابن

اخالقي و طمـع   ول بودن يا نبودنم، ضربه دوم ناشي از بيدر گير و دار مسل    
هـران عـازم آمريكـا بـودم،     توارد شـد. مـوقعي كـه از     منبه يكي از هموطنان 

به من به ارث رسيده بود، بـه  دستگرد سهمي كه از يك خانه كوچك پدرم در 
بـه  هزار تومان فروختم. برادرانم نيز هر كدام مبلغي به عنوان سرِ راهي  7مبلغ 

من پرداخته بودند. مجموع اينها چيزي در حدود بيست هزار تومان شـده بـود   
اي با وضـع   كه خواستم آنها را با دالر آمريكا عوض كنم. مهندس تحصيل كرده

 نيويـورك در بانـك  «مالي خيلي درخشان كه از دوستان بـرادرم بـود گفـت:    
 3چكـي در حـدود    .»به من پول بدهد ام لاتواند در مقابل ري حساب دارد و مي

  در اختيارم گذاشت.نيويورك هاي  هزار دالر از يكي از بانك

كه وارد شدم حسابي در بانكي باز كرده، ِچـك را بـه آن حسـاب    رربآ انبه    
. خواباندم. به اعتبار اين سـه هـزار دالر موجـودي، شـروع بـه ولخرجـي كـردم       

وديم بـه مبلغـي در حـدود موجـ     VALIANTماشين كوچك زيبايي با مـارك 
كردم هزينه ماهيانه يك صدو شصت دالرم مرتباً خواهـد رسـيد    خريدم.فكر مي

موقع خريد ماشين به اعتبـار  و از بابت مخارج زندگيم، جاي نگراني نخواهد بود.
اخالقي بعضـي از هموطنـانم داشـتم بـه فروشـنده       سوء ظنّ به جايي كه از بي

كه مطمئن شدم پول ِچـك   آن را برايم رزرو كند تا پس از اين« :ماشين گفتم
. ولي او كه مصـر بـود   »نيويورك به حسابم واريز شده است بهاي آن را بپردازم

الزم نيسـت،  « :اش را بگيرد، گفـت  ليالماشين را هر چه زودتر بفروشد و حقّ د
با اين ماشـين   ،يك هفته و يك قطعه چك از من گرفت. »شما ماشين را ببريد

ز دادم. يك شب كه به خانه رفتم صـاحبخانه گفـت:   جوالن و پان آربر زيبا در 
ستم خبردار شـد  َش .»اند كه با آنها تماس بگيري از كمپاني اتومبيل تلفن زده«

 ه از چه قرار است. صبح روز بعد، ماشين را به كمپاني بردم و مشـخصكه قضي 
. خوشـبختانه در آن موقـع صـدور ِچـك     خـورده اسـت   تام برگش شد كه چِك
 دانست تقصيري آمريكا، جنبه جزايي نداشت و فروشنده هم كه مي بالمحل در
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چيزي نتوانست بگويد. ماشـين را پـس دادم و قـرار شـد هـر موقـع       ام  نداشته
  شوم. شمحلي درآمد بروم سوار ام از بي چِك

از طرف ديگر حواله پولم از طرف سفارت به سبب لزوم طي مراحـل اداري      
ام دچـار اخـتالل شـد و     داشت و زندگي روزمره و تشكيل پرونده و غيره تأخير

السبيل شده بودم. براي تعيين تكليـف وضـع ِچـك همـوطنم، ناچـار       كامالً ابن
هران و به بانك در نيويورك تلفن بزنم. پولي هم بـراي  تبودم مرّتباً به برادرم در 

 آور بود نداشتم. در مدت دو ماهي كه پرداخت هزينه تلفن كه آن روزها سرسام
اين ناراحتي به طول انجاميد پيرزن آمريكايي مرا مجاز كرده بـود كـه از تلفـن    

  اش استفاده كنم. خانه

  
 عواطف انساني

آن روزها خيال باطلي در سر ما ايرانيان بود كه اين فقط ما مـردم مشـرق   
تجربه زندگي بـه  ايم.  زمين هستيم كه داراي احساسات و عواطف بشر دوستانه

هايي است كه ما در مورد  ت كه، اين هم در رديف ساير حرفمن نشان داده اس

به مجردي كه از حـال  ميس باكلي . ايم ها انداخته بر زبانمان  هاي بزرگ ارزش
تا زماني كـه پولـت نيامـده     احتياج نيست«و وضعم آگاهي يافت به من گفت: 

كه شـام  داد  است پولي بابت اجاره بپردازي. به عالوه روزي پنج دالر به من مي
شـد.   به من محـدود نمـي  ، رفتار بشر دوستانه اين پيرزنرا تأمين كنم.  مو نهار

خارجي كـه   شد و به سراغ دختران ومبيلش ميات روزهاي شنبه و يكشنبه سوار
رفـت.   شـده بودنـد مـي     HomeSick در آن شهر بودند و بـه اصـطالح آن روز  

كـرد و بـه    سـوار مـي   اتومبيل بزرگي داشت و پنج شش نفر از اين دختـران را 
اي براي خـود   برد و مثل اين كه اين كار را وظيفه رستوران و سينما و تئاتر مي

 زد. درب خانه هر دختري را مي ،ه مقرّرقشمرد، در دقي مي

ـ   ه ساير عواطف بشـري، نيـز نمونـه   ــدر زمين     اد انگلوساكسـون  ژهـايي از ن

ير مدرسـه ابتـدايي پسـر    مدآقاي هوارد،  ده نيست:ــفاي ام كه ذكرش بي ديده
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 او در مدرسـه  مراسمي كـه بـراي قـدرداني از    شد. بازنشسته ميالء، ــع دومم
St. PAUL ـه   داده بودند احساسـات قدرشناسـانه   لندن ترتيبهـاي   اي كـه بچ

مدرسه و والدين آنها درسه شب متوالي بـراي او و همسـرش بـه خـرج دادنـد،      
بـرايش  شـد.   برداري مـي  تي از آنها فيلمبايس قابل ارائه به وسيله قلم نيست. مي

كالسكه مخصوص در كمال زيبـايي و جـالل سـاخته بودنـد. بـرايش كـف       يك 
، چه آنها كه ساليان پـيش در  شكشيدند. تمام دانش آموزان زدند و هورا مي مي

زدنـد.   ش موزيك مـي ه آنها كه مشغول تحصيل بودند برايو چ اش بودند مدرسه
بـرايش نثـر و شـعر    گذاشـت.   نمـايش مـي  هركس هنـري داشـت بـه معـرض     

هايي كه برايش فراهم آورده بودنـد از گنجـايش يـك اطـاق      هديهخواندند.  مي
  بزرگ نيز بيشتر بود.

براي من نوشـته  عالء مرا به كناري كشيد و گفت: شعري كه آقاي هوارد     

در يك خانواده ايراني عالء و به من داده است مدت يك ربع مرا گريانده است. 
تفـاوت   شـناس كـرده بـود.    لي اثر محيط، اين چنين او را حقّبزرگ شده بود و

مـردم چشـم زاغ    نساسات و عواطف ما ايرانيان با ايگيري كه در مورد اح چشم
اشان نيز تحت ضابطه است. شـايد   به چشمم خورده، اين است كه اينها عواطف

اي در  سـتانه كه چنـان عواطـف انسـان دو   خانم باكلي خواننده تعجب كند كه 
عّلـت آن بـود كـه    عمال كرده بود، يك شب برايم پلـيس خبـر كـرد.    حقّ من ا

كـرد و بـه مـن گفتـه بـود       گرماي زياد با توجه به سنّ و سالش او را اذيت مي
ده بـودم و شـبي در   رگوش نكحرارت خانه نبايستي از درجه معيني باالتربرود. 

اخواست و هشـدار داد اگـر ايـن    پليسي به در خانه آمد و مر  11حدود ساعت 
  قضيه تكرار شود مورد تعقيبم قرار خواهند داد.
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 هموطنان در دانشگاه ميشيگان

و  قاجاريـه هاي خارج در دوران  مقصد سّنتي تحصيل ايرانيان در دانشگاه

ها تازه شروع شـده   و رفتن به آمريكا در آن سال ، فرانسه بودرضا شاهسلطنت 
ه بـه  كتعداد دانشجويان ايراني  1960دي هاي ميال خر دههبنابراين، در اوابود. 

غيـر از مـن، سـه    كـرد، بـه    نميآمده بودند از چند نفر تجاوز ان آربر دانشگاه 
دانشجوي ديگر بودند كه دچار مشكالت و تأخيرات آمدن به خارج نشـده و در  

ا، بت بـه آنهـ  م نسـ و من به مناسبت سنّ زيـاد سنّ مناسب به آنجا آمده بودند 

بـه نـام   شـيراز  ياران دانشـكده كشـاورزي   يكي از دانش كردم. پيرمرد جلوه مي

با استفاده از بورس دولتي به ايـن  شيرين كه همراه همسر و دخترش ساداتي
تر بود و به اين ترتيب يك دلگرمـي داشـتم كـه     دانشگاه آمده بود. از من مسن

هاي گردهمـايي   معموالً همديگر را در شبآن قدرها هم پير نيستم. ما ايرانيان 
كرديم و از نظـر روحـي، دلخوشـي     ديديم و با هم خوش و ِبش مي دانشگاه مي

 يكديگر بوديم.

بـود   چون دانشجويان ايراني در آن زمان تازه پايشان به آمريكـا بـاز شـده       
به ايـن مناسـبت   كردند.  براي استادان دانشگاه تازگي داشتند و جلب توجه مي

هـا   وقتي دو نفر از استادان مرا ديدند هر دو راجع به يك ايراني ديگر كه مـدت 

رفتـه بـود صـحبت كردنـد. ايـن شـخص       ميشـيگان  قبل از من به دانشـگاه  

او را بـراي تحصـيل بـه    رضا شـاه  بود كه پدرش  شاهزاده عبدالرضا پهلوي

در شـازده  كه باعث شده بود يـاد   دانشكده علوم بازرگاني فرستاده بود. چيزي
به اين ترتيـب كـه، يـك نفـر را بـه       بود. اوامتحانات مسئله اذهان باقي بماند، 

هـا   در كـالس شـازده  عنوان محافظ با او به دانشگاه فرستاده بودند كه همراه 
نزديـك دسـت او    ،كـرده  شده و همراه با او در امتحانات شـركت مـي   حاضر مي

بـه او   نوشته، يا زيـر گوشـي   يت امتحاني را براي او منشسته و جواب سؤاال مي
ف و گـزارش  موضوع به وسـيله يكـي از اسـاتيد كشـ     اين كرده است. كمك مي
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ش بسـيار بـين سـفارت ايـران در     شده بود. افتضاح باال گرفته و مسأله باعث َتن
واشنگتن و دانشگاه شده بود. يك نفر از استادان در بدو آشنايي به مـن گفـت:   

موضـوع آن قـدر بـرايم     »اتـان متقّلـب نباشـيد    دوارم شما مثل پسـر شـاه  ميا«

در دانشـگاه  عبدالرضـا  ناخوشايند بود كـه در صـدد برنيامـدم از فرجـام كـار      
  .پرسشي به عمل آورم

 

  ميوه آبدار  طالق و رابطه
از شـرق بـه غـرب     ساداتيدر معيت خـانواده   تجربه جالبي در سفري كه    

داشتيم ديدار از يك ايراني بسيار جالب بـود. در   سانفرانسيسكويعني  آمريكا
يكي از شهرهاي كوچك كاليفرنيا براي خوردن شام به رستوراني كـه ظـاهرش   

. يك رستوران شرقي است رفتيم. پس از اين كه سر ميز نشسـتيم  داد نشان مي
تيم. صاحب رستوران كه يك عرب بود سر ميز ما آمد و سؤال كرد كجايي هسـ 

 :بـه او گفتـيم   »زنيـد؟  نميهاشم سري به « :گفت ،به مجرّدي كه جواب شنيد

. شـاممان  »ميشناسـ  نمـي هـم  را  هاشـم است و  ما مقصدمان سانفرانسيسكو«
نزديك به اتمام بود كه صاحب رستوران يك زن و مرد را به سر ميز ما هـدايت  

ي سـر ميـز مـا    كرد. زن و شوهري بسيار آراسته و خوش پوش و مؤدب كه باال

عرّفـي كـرد. معلـوم شـد كـه صـاحب       م نراقـي هاشـم  ايستادند. مرد خود را 
از ايـن مسـير رد    ايرانـي  چهـار نفـر  كـه   رستوران تلفني به او خبر داده اسـت 

اجازه نداد ما پـول شـاممان را    . نراقيشوند و هاشم خودش را رسانده است مي
چي هـم امريـه او را اطاعـت كـرد. موقـع      بدهيم. طبيعي است عـرب رسـتوران  

شـما امشـب   « :جـدا شـويم گفـت   خواستيم بـا تشـكر از او    خداحافظي كه مي
. از او اصـرار، از  »هاي شما در هتل پهلويي آماده اسـت  بريد و اطاق تشريف نمي

شـود   نمـي « :برسانيم. گفـت سانفرانسيسكو ما انكار كه ما بايستي خود را به 

متـري   4ليـنكلن  و بـه راننـده اتومبيـل     »ما هسـتيد امشب و فردا را مهمان 
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ظ شـب  فالح . به صورت تقريباً نيمه تحت»ما را به آن هتل ببرد« :خودش گفت
  را در هتل خواباندند.  ما 

و همسرش دم در هتل بودند. او از جلـو و  نراقي صبح روز بعد،  10ساعت     
و ي عات مساحاطالاش حركت كرديم.  ما از پشت سرش به طرف خانه و مزرعه

 اش چقـدر مسـاحت داشـت.    مهندسي و وسايلش را نداشتم كه بگـويم مزرعـه  
 كرديم تا بـه وسـط   مختصراً ذكر كنم كه ما ده دقيقه در مزرعه او رانندگي مي

ليـنكلن  جلوي ويال پنج اتومبيل  ن كه وياليش در آنجا قرار داشت رسيديم.آ
اي بسيار مجّلل  خانهن بردند. اشا چند متري پارك شده بود. ما را به داخل خانه

قبـل   ها و كارهاي دستي ايران تزيين شده بود. كه به طرز بسيار زيبايي با قالي

اش را بـه   پشت فرمان اتومبيل نشست و همه جاي مزرعهنراقي از صرف ناهار 
كاشـته   مختلـف مزرعـه   هاي درختان ميوه متفاوت كه در قسمتما نشان داد. 

زدند. نظم و دقّتـي   كه از نظر فاصله با يكديگر مو نميشده بود، درختان بلندي 
ما را به گـاوداري  انگيز بود.  كه در كاشتن درختان به كار رفته بود واقعاً اعجاب

خــود بــرد. شــايد هــزار رأس گــاو در محّلــي بســيار تميــز و شســته و رفتــه.  
ن گوسفندداري خود را به ما نشان داد احتماالً همان تعـداد گوسـفند بـا همـا    

نظم و ترتيب در كـار و  ما را به قسمت مرغداري برد. از آن همه نظم و ترتيب. 
ها بـا نّقالـه حركـت     وسايل مكانيزم مرغداري دچار حيرت شده بودم. تخم مرغ

در يـك  شـدند.   به سه اندازه مختلف تقسيم و مجزّا مي كردند. در يك محل مي
از نظـر بهداشـتي تميـز    محل بـا آب و پـودر و سـاير وسـايل كـامالً شسـته و       

كه چشم الكترونيكـي آنهـا را نگـاه     برد ، نّقاله آنها را به قسمتي ميگرديدند مي
ريخـت، تخـم    هـاي زبالـه مـي    كرد و به سطل كرد و فاسدهايشان را جدا مي مي
ها بـه وسـيله نّقالـه     گرفتند و جعبه ها جا مي ها با وسايل مكانيكي در جعبه مرغ

اش را  كاميون تخم مرغ، روزانه 10«گفت: نراقي فتند. ر ها مي به داخل كاميون

 »كند. ل ميحم سانفرانسيسكوبه 
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پس از ديدار مزرعه و تأسيساتش كه بيشتر از دو سـاعت طـول كشـيد در    

به اطاق كارش رفتيم. دفتري بسيار بزرگ و قطور را جلويم نهـاد  نراقي معيت 
ند شرحي به يادبود، در ايـن  ا هر يك از هموطنان كه به ديدار ما آمده« و گفت:

چيـزي يـاد داشـت كنيـد، متشـكر       اند، اگر شما هـم ميـل داريـد    دفتر نوشته
، متوجـه شـدم   ها با باز كردن دفتر و خواندن بعضي از اين ياد داشت .»شوم مي

ايـران داشـت و   دلش هواي كه عّلت اين همه مهرباني و مهمان نوازي چيست، 

 توفيـق « :از بازديد كنندگان نوشـته بـود   يكي خواست به مملكتش برگردد. مي
ديگـري اظهـار    ،»را در احيـا كشـاورزي ايـران آرزو دارم   جناب آقاي نراقـي  

وزير كشاورزي ايران شـود. و يكـي گفتـه     آقاي نراقياميدواري كرده بود كه 

. اين همه موفقيت در كـار  »در ايران نيستند آقاي نراقيچه حيف است « بود:
  كرد. راقي را راضي نميو آن زندگي مجّلل ن

  الوطن از دل تو كي رود حب  در سفر گر روم بيني يا خَُتن
  

    و خانمش پس از صـرف ناهـار بـراي مـن كردنـد       نراقيهايي كه  دل درد

سـال   25«گفت:  نراقي در رنجند. ايرانداد كه به شدت از دوري از  نشان مي
هـزار دالري كـه از ارث    25قبل از آن تاريخ، تابعيت ايران را ترك كـرده و بـا   

پدرش داشته به آمريكا آمده است. آن زمين كشاورزي بزرگ را نقـد و اقسـاط   
خريده و در ابتداي امر خودش از بام تا شام، با يـك تراكتـور روي زمـين كـار     

هـزار دالر   25كرده و به تدريج به استخدام كارگراني مبادرت كرده است و آن 
. اما اين همه »آن دستگاه با عظمت شده بود سال تبديل به 25پس از گذشت 

دوست داشت كه چنين موفقيتي را در وطنش داشته كرد.  را راضي نمينراقي 
باشد. پس از اين كه فهميـد مـن وكيـل دادگسـتري هسـتم، از مـن راه حـلّ        

  سفر كند. ايرانخواست كه به تواند به  مي
  
 



  تالش براي استقالل  132

 قوانين محرمانه

، مقرّراتي وجود داشـت  هاي مربوط يين نامهدر قانون مدني و آ در آن زمان  
كردنـد در طـول    ص كه تابعيت ايراني خود را ترك مـي اكه به موجب آن، اشخ

نگـران ايـن    نراقيتوانستند فقط يك بار به ايران مسافرت كننـد.   عمرشان مي
داد به ايران مسافرت كند ديگر  بود كه اگر اين باري را كه قانون به او اجازه مي

خواسـت.   از من راه حلّ مييشه از ديدار كشورش محروم خواهد ماند. براي هم

هـاي وسـيع    فعاليـت  ،بـه ايـران آمـد   نراقي بعدها  و من هم راه حلّي نداشتم.

ادامـه  هران تهاي تجاري خود را در  و فعاليت خوزستانكشاورزي خود را در 

خود را  لكمشنراقي داد. از شنيدن اين مطلب كامالً متعّخب شدم و نفهميدم 
  چگونه حلّ كرده است.

متوجه شـدم كـه مـواد     57سال من وكيل دادگستري، تازه بعد از انقالب   
افـرادي ماننـد    ها اصالح كـرده بودندكـه   مربوطه را در قانون مدني و آيين نامه

كه تابعيت آمريكايي داشتند بتوانند بـا خيـال راحـت    آموزگار و ثابت برادران 
هـاي قـانوني را در    داشـته باشـند. ولـي ايـن اصـالحيه     به ايـران رفـت و آمـد    

. در آن كشـور  ر شاهنشاهي بـه چـاپ نرسـانده بودنـد    هاي رسمي كشو روزنامه
 .توانست وجود داشته باشد قانون محرمانه هم مي

اش از مـن اسـتمداد كـرد، مسـأله      كـه بـراي حـلّ   نراقـي   ديگرگرفتاري   
را توي يـك كفـش كـرده     خانم پاي خود«گفت:  مي ناسازگاري همسرش بود.

خواست در ايـن مـورد بـا همسـرش صـحبت      و از من  »است كه به ايران برود
كرده و او را از خر شيطان پياده كنم. همسرش يك هموطن ارمني بسيار زيبـا  

هاي مينيـاتوري چـاپ شـده     و بلند قد بود. از آن زناني كه ما معموالً در عكس

بـا همسـرش    نراقـي طبـق درخواسـت    بينيم. هاي حافظ و خيام مي در ديوان
تـر و   هـاي ايـران خوشـمزه    مفصالً صحبت كردم. استداللش اين بود كـه ميـوه  

من برايش از ايران هفتگي بـا هواپيمـا ميـوه وارد    «گفت: نراقي آبدارتر است. 
رفت. واقعيت اين بود كـه دلـش در    ، ولي همسرش باز زير بار نمي»خواهم كرد
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ل بابـت خوشـمزگي ميـوه، خانـه و فاميـل و آن      گرو مهر وطنش بود. آدم عاق

  :نادر نادرپوركند ولي به قول  زندگي مجّلل را ترك نمي
 

  د استــبهشت جاوي ،ه منمــاين جا ك
ـّام  ه من نيستــه خانــك ،مــا چكنـ

  
بـه ايـران    نراقـي دانم كـه   فقط اين را مي دانم. فرجام كار اين زوج را نمي

در انحصـار او قـرار   شـاه  هـاي گرمسـيري از طـرف     كشت نيشكر و ميوهآمد. 
گرفت. ابتكارات زيادي در اُمور تجاري انجام داد ولي بعدها شـنيدم ورشكسـت   

  شده و از عاقبت كارش اطالعي ندارم.

  
 بالي ترديد و دودلي

 زدم كه اين مركز معتبـر هاروارد در پايان كار تحصيلم، سري به دانشگاه 
آكادميك را از نزديك ديده باشم. شرح قدمت و عظمت اين دانشـگاه   و مشهورِ

توضـيحات مـن    وان يافت وت هاي آمريكا مي هاي مربوط به دانشگاه را در كتاب
در اين مورد ضرورت ندارد. قصدم از طرح اين مطلب، فقط آن چيزي است كه 

دكتـر  ضمن ديدار از قسمت السنه شرقي اين دانشگاه  شود. به من مربوط مي
را كه در آنجـا مسـئوليت مهمـي داشـت، تصـادفاً در كريـدور       يان فرمانفرمائ

محبت كـرد، مـرا بـه اطـاق     ام متوجه شد ايراني هستم.  مالقات كردم. از قيافه
خود برد و پس از اين كه از اوضاع و احوال كار و تحصيالتم مطلّع شد، به مـن  

بدواً به كار تحقيق و سـپس بـه    تواني در اين دپارتمان اگر بخواهي، مي« :گفت
كاش اين ديدار تصادفي پيش نيامده بود. چـون آتـش   . »تدريس مشغول شوي

هـاي جـانم احسـاس     رم گرم آن را در ريشهترديدي به جانم زد كه هنوز هم ه
رگردم يا در آمريكا جا خوش كـنم.  ــران بــاي آيا به ترديد در اين كه كنم. مي
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ـ  نيويـورك  كـه   دــها بع مدتا ــتد ــرديــحتّي اين ت  بـا كشـتي    اـرفـتم ت

Queen Elizabeth   برگـردم، دسـت از سـرم بـر     ايران به انگليس از طريق

مسـافرت خـود را تجديـد كـردم.      تشايد پنج مرتبه بلي نيويورك در نداشت.
رفـت   مم نمـي شبرد كه چرا برگردم و يك شب خواب به چ ييك شب خوابم نم

  دنيا ديده، مشكلم را حلّ كرد.رب كه چرا برنگردم؟ يك ع

بـه عنـوان    آمريكاام به  چند كار دستي ايران را كه دوستان موقع عزيمت  

بردم. كـار درسـتي نبـود     خيابان پنجمهديه به من داده بودند براي فروش به 

برگردانم. تصميم گرفتم آنها را به پول نزديك كـنم.   ايرانكه مجدداً آنها را به 
اي مقداري كارهاي دسـتي ديـدم، داخـل شـدم كـه ايـن        پشت ويترين مغازه

اي بسيار وسيع و مجّلل كـه يـك عـرب     مغازهاجناس را براي فروش ارائه كنم. 
قيافـه شـرقي مـرا    كشيد.  سوري در باالي آن روي تخت لميده بود و قليان مي

كه ديد، با اشاره انگشت صدايم كرد. جلو رفتم به نشستن دعوتم كـرد و يكـي   
و ها را برايم ريخت. با لحن مهرباني از اوضاع  هاي سياه معروف عرب هاز آن قهو
درد دل كـردم كـه دچـار چـه وضـع بحرانـي روحـي هسـتم.         « رسيد:احوالم پ

ببـين مـن داراي   «. پكـي بـه قليـانش زد و گفـت:     »نم يا برگردم؟ادانم بم نمي

ت. اسـ نيويـورك   كه گرانترين محلّ هستمخيابان پنجم  بزرگترين مغازه در

هـايم، همـه داراي    دارم. خودم و همسرم و بچـه نيويورك خانه وسيعي هم در 
ات  هاي لوكس هستيم. ولي اين جا هيچ كس نيستيم. پسرم بـه خانـه    لاتومبي
  .»تو اين جا هر كه و هر چه بشوي ُگمي برگرد.

Go Home My Son, You Are Lost Here.  
  

ري روي مـن گذاشـت كـه روز    دانم حرف اين مرد دنيا ديده، چه تأثي نمي  
هـا را   بعد به قصد انگليس سوار كشتي شدم. يك تصادف كوچك گاهي زندگي

دانم اگر به نصـيحت ايـن مـرد سـوري گـوش نكـرده و در        كند. نمي عوض مي
ام در ايران؟.اين ترديد هنوز هـم   ام بهتر بود يا زندگي آمريكا مانده بودم زندگي
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هـايي كـه در    ز انقـالب و دگرگـوني  دهـد، بـه خصـوص پـس ا     گاهي آزارم مي
هـيچ چيـز    شـود.  تر مـي  اين مطلب برايم پر رنگ ام به وجود آمده است. زندگي

براي انسان قابل پيش بيني نيسـت. شـايد هيجـان و زيبـايي زنـدگي هـم در       
  همين است كه انسان جام جهان بين ندارد. ولي يك امر مسلّم است كه:  

  
  .""""داختتوان ان نصيبه ازل از خود نمي"

 .»سودي ندهد ستيزه با تقدير« :نادر نادرپورو به قول 

 

 و معجزه دالر راديوانفجار 

فرسـتادم كـه بـا معافيـت     بيـروت  بـه  نيويورك  ام را از اتومبيل كوچـك   

 نيويـورك وارد كنم. در دو سه شب آخري كه در ايران گمركي تحصيلي، به 

 براي صرف شام به آپارتمان كوچكش دعوتم كـرد.  1محمد نخشببودم شبي 
 اي او، شام لذيذي برايمان تدارك ديده بود.   زن سوريه

اي براي يكي از همفكران و  مدتي است در صدد است نامه«گفت: نخشب   
ئنّي را پيدا نكرده، ايـن كـار   مبه ايران بفرستد ولي چون شخص مط دوستانش

. »"توانم نامه را به ايران ببـرم يـا نـه؟    آيا مي":از من پرسيدانجام نشده است و 
جواب مثبـت دادم. در زمـاني كـه همسـرش مشـغول       ،بدون اين كه فكر كنم

صفحه نوشت. چند كاغذ چاپي به زبـان   4، 3 اي در  پذيرائي و گفتگو بود. نامه
اي گذاشـت.   پاكـت قهـوه  يـك  انگليسي و فارسي هم به آن پيوست كـرد و در  

ي چشم من، سر آن را بست و براي محكم كاري دو سـر پاكـت را نيـز بـا     جلو

                                                

حـزب  مبارزين ملّي اسالمي ضد رژيـم شـاه. ابتـدا عضـويت      از -دكتر محمد نخشب -1
را بنياد نهاد. خداپرستان سوسياليست آن حزب انشعاب كرد و حزب  را داشت. ازايران 

مرداد به آمريكا رفت و ضـمن   28بود. بعد از كودتاي علي شريعتي از همفكران و دوستان 
مشغول به كار شد. پـس از  سازمان ملل در قسمت اداري  دانشگاه نيويوركتحصيل در 

  ي كردند.را به اسم او نام گذارخيابان بهارستان انقالب 
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يكـي از   يئمرجـا هران تحويل تنوار چسب چسباند و از من خواست آن را در 
بـدهم. اتـومبيلم را در بيـروت    ناختم شـ  دوستانش كه من هم او را خـوب مـي  

ا به سوي سرنوشت رانندگي رسوريه، اردن و عراق تحويل گرفتم و از طريق 
 آغاز كردم. چمدان بزرگم در صندوق عقب ماشين بود.

بـزنم.  نجـف  و كـربال  كه رسيدم تصميم گرفتم سـري هـم بـه    بغداد به   
چيزي كه در اين مسافرت زميني توجهم را جلب كرد. فقر و فالكـت و ادبـار و   

از لبنـان كـه خـارج     خـورد.  كثافتي بود كه در كشورهاي اسالمي به چشم مي
بـه  كردي كه از يك محـيط،   حس مي ،هاشدي به مجرّد ورود به اين كشور مي

 كـربال به ويژه اين كثافت و اَدبـار در    اي، وارد شده كامالً متفاوتيمحيط يك 
هاي كثيف، خاكي و شلوغ با مردمـي كـه رفتارشـان     كوچه شد. بيشتر ديده مي

غذايي كـه رنگشـان دل    را پر كرده بود و مواد ها لجن، كوچه نيمه وحشي بود.
هاي كنـار خيابـان، بـا هـزاران مگـس و سـاير        در َطبقزد.  انسان را به هم مي

 .""""نظافـت مـن االيمـان   ال"""" حشرات بر روي آنها، و مسلمين عزيز كه ظاهراً
هـاي   اشان باشد با كمال اشتها مشغول تناول اين خـوراكي  بايستي سرمشق مي

  دل بهم زن بودند.

  
 معجزه دالر

تحـويلم داده بـود،   نيويورك را در اي  آن پاكت قهوهنخشب ني كه از زما  
ــه ــاد در مخيل ــي دو فكــر متّض ــي ام رژه م ــت و آزارم م ــه داد.  رف ــن ك يكــي اي

مخصوصـاً آن را جلويچشـم    نخشبخواستم بدانم محتويات اين پاكت كه  مي
بايسـت   . حتمـاً مـي  ؟آك بند كـرد چيسـت  ها  من نوار كشي و به اصطالح فنّي

داد  باشد و ديگر اين كه غرور و مسايل اخالقي به مـن اجـازه نمـي    مهم خيلي
. در بخش ديگـري  در اختيارم گذاشته بود بگشايم پاكتي را كه به سبب اعتماد



  137  تالش براي استقالل

سـر  من اخـالق و سياسـت بـا هـم     ها خواهم گفت كه به نظر  از اين يادداشت
 كني. ندارند و اگر وارد سياست شدي بايد با اخالق خداحافظي يسازگار

اي كـه داشـتم    اجازه نداد كه با همـه وسوسـه   ام رور احمقانهبه هر حال، غ     

رسيدم. سـركار اسـتواري رئـيس    خانقين به مرز محتويات اين پاكت را ببينم. 
هـايم را بـه منظـور     پاسگاه مرزي بود، پاسـپورتم را ديـد و سـربازانش چمـدان    

هر مسافري بـا خـود دارد   به غير از وسايل معمولي كه بازرسي بيرون كشيدند. 
هاي فارسـي و انگليسـي تـوي چمـدانم      طبيعتاً مقداري كاغذ و مدرك به زبان

اي رنـگ   كاغذها را بهم ريخت و سرسري از آنها گذشت ولي پاكـت قهـوه   بود.

هايي كه به پاكت چسـبانده شـده بـود     م نوار چسبانرا برداشت. به گمنخشب 
نامه يكي از دوستان است كـه  « :فتمپرسيد اين چيست؟ گ نظر او را جلب كرد.

 دانـم.  صادقانه گفتم نمي »چي توي پاكت است؟« :. گفت»هران برسانمتبايد به 
چهار صفحه بـود و   يك نامه است. يك قيچي گرفت و سر پاكت را قيچي كرد.

هـا جملـه    در يكـي از اعالميـه  هـاي فارسـي و انگليسـي.     چند اعالميه به زبـان 

حروف درشت چاپ شده بود. سركار استوار، شـكارش  با  "رژيم دژخيم شاه"

كرد. كوره سوادي داشت. فكـر  نخشب  را پيدا كرده بود. شروع به خواندن نامه
 كـردم.  من هم در كنار او به سطرها نگـاه مـي  كنم در حدود ششم ابتدايي.  مي

از سالم و تعارفات معمولي از همفكران و دوستان خود بـه شـدت    بعدنخشب 
گفتـه بـود اكنـون كـه      كنند. و هيچ غلطي نمي اند ه بود كه، خوابيدهانتقاد كرد

و بـه خصـوص جنـاح مـذهبي،      گيـرد  مخالف رژيم در ايران پا مي هاي فعاليت

از  ايد و حزب ما دارد بخشند، شماها خوابيده شدت ميشاه مبارزاتشان را عليه 
ي داده بـود و از  باألخره در حدود دو صفحه رهنمود مبارزات ماند. قافله عقب مي

سـيم  وزارت پست و تلگراف و بيخواسته بود همفكرانشان كه در  رجاييم
 را منفجر كنند.راديو ايران  هستند،

پرسـيد   توانست بعضي از كلمات را بخواند و از مـن مـي   سركار استوار نمي    
احتيـاج  . مكـرد  كمكـش مـي   ساده لوحانـه اين چيست؟ آن چيست؟ و من هم 



  تالش براي استقالل  138

يادي ندارد كه حال روحي خودم را بنويسم. تمام بدنم به لرزه افتاده بـود و از  ز

نرسـيده،  ايـران  روز از نو، روزي از نو، هنـوز بـه   فهميدم.  وحشت حالم را نمي
گرفتار داغ و دم. فش ميرسركار استوار  شوم و به همكاري در انفجار راديو مته

. به التماس افتاده بودم كـه  كرد شم ميغيره، نواز اي و وطن و توده با كلمات بي
    دانستم در اين پاكت چه بوده است. نمي

  .»هايت را بزن فرستم. آنجا حرف الحفظ تو را به كرمانشاه مي تحت« :گفت
ام و دارم براي  خارج تحصيل كرده ، من درسركار استوار، رحم كن« :گفتم

  .  »گردم خدمت به وطنم برمي

  ،  »كردي را نميها  كاري ...اگر وطن داشتي اين« :گفت
كنم مخلـوطي   ولي يك دفعه كوتاه آمد. فكر مي و داد زد كه اعزامي داريم.

    مع باعث تغيير تصميمش شد.طاز ترحم و 
 »چقدر پول داري؟«ناگهان از من پرسيد: 

خدا پدر مجمع انقالبي فرانسه را بيامرزد كـه اسـكناس را بـه وجـود آورد.     
كليه موجودي خودم را روي كاپوت ماشين گذاشـتم.   دستم را به جيبم بردم و

دالر آمريكـايي   110پول زيادي به همـراه نـدارد.   ، معموالً مسافر در پايان سفر
  تومان اسكناس وطني.   60داشتم و 
    »همين است؟« :گفت
    »رد.ـ، تمام جيب و اثاثم را بگ»بله« :گفتم

  .  ي را برداشتـهاي ايران سكناسا ي هـهم دالر و هم
هران برسـانم، بايـد بنـزين بـزنم و     تمن بايستي خودم را به سركار،« :گفتم

  .  »غذاي مختصري هم بخورم
هـاي تـوي    يكـي از پيـراهن  « شصت تومان را بـه مـن پـس داد و گفـت:    

  »چمدانت را بده
    .»قابلي ندارد« :گفتم
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بين دو رنگ گير كرده بود. براي اين كه هـر   .در انتخاب پيراهن مردد بود
او تقـديم كـردم. اگـر    ودتر از معركه نجات پيدا كنم، هر دو پيراهن را بـه  چه ز

كـردم. پـس از خـتم     خواست با كمال افتخار تقـديمش مـي   مي ماشينم را هم
به مستراح كثيف پاسگاه رفتيم. با دست مبـارك   .»دنبال من بيا« معامله گفت:

وقتـي كـه    خودش، همه كاغذها را سوزاند و با آب پاش روي آنهـا آب ريخـت.  
رفتم كـه يـك    دم و با سرعتي ميدا پشت رل ماشين قرار گرفتم، چنان گاز مي

را پيـدا  ي مرجائهران كه رسـيدم،  تبه  جا نزديك بود به يك كومه سنگي بزنم.

  را به طور شفاهي به او دادم.نخشب كردم و پيام كتبي 



  



  

  
  
  
  
 

  
 

  

  

 فصل نهم

  عمق فاجعه فساد در رژيم شاهنشاهي
  

پرداختم و پشت ميز وكالـت   ر، ناچار مجدداً به كاهرانتيدن به پس از رس
دانشكده حقوق هم بودم و پـس   در دادگستري قرار گرفتم. عالقمند به تدريس

از مراجعات به مقامات مربوطه، جواب منفي شنيدم. خـدا پدرشـان را بيـامرزد    
الم كردنـد  كه زياد معطلّم نكردند و زود آب پاكي را بر روي دستم ريختند و اع

، كساني كه سابقه نـامطلوب  شاهنشاه ياعليحضرت همايونطبق امر صريح 
سياسي دارند، مطلقاً حقّ ورود به رشته ديپلماتيك وزارت خارجه و تدريس در 

اي برخـوردم   هران، به موارد عديـده تدر دور جديد وكالتم در  دانشگاه را ندارند.
اگـر   و ارزش گفـتن را دارد.  انگيـز اسـت   كه از نظر سياسي و اجتماعي عبـرت 

بخواهم همه را ذكر كنم، مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد. بدين سبب، فقط 
 هـاي رژيـم   به ذكـر يـك مـورد كـه مـنعكس كننـده وسـعت فسـاد دسـتگاه         

  كنم.  تفا ميكشاهنشاهي است ا
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 دمبارزه با فسا

بـار  ام، بـه اخ  ن اسـتراحت در خانـه  ـــ ابستان، ضمـــاي تــروزي از روزه    

سـرتيپ اصـغر   در اخبـار شـنيدم كـه    كردم.  هران گوش ميتراديو  2ت ساع
و حومه، منصوب هران تمدير عامل شركت واحد اتوبوسراني  به سمت شيرزاد

ـــش ـــده اسـ ـــت. مـ ـــن كـ ــيرزاد ه ـ ـــربــرا از ديش ـــزديــاز و از نـ ك ـ
پاك، مـدير و مـردم دار و    ريف،حيرت كردم. انتصاب يك افسر ش ناختم،ش مي

كـه  شـركت واحـد    يريت عامـل دهاي آن چناني به م بدون پارتي و وابستگي
هـا بـود و كـوس رسـوايي و كثافـت كـاري آن در        مركز بخور بخورِ نور چشمي

بعـداً   ها بود. برايم معمـابرانگيز و بـاور كـردنش مشـكل بـود.      هران بر سرزبانت

ايـران  اي  كي از وسايل تبليغاتي حزب تـوده يراديو پيك ايران، فهميدم كه، 
هـاي   هـا و دزدي  كـاري  هايي در مورد كثافـت  برنامه، بودآلباني كه مركزش در 

يكي از منسوبين خود بـه  شاه شركت واحد پخش كرده است و گفته است كه 

آن هـاي   را در رأس شركت واحـد گذاشـته و در دزدي   پرويز جهان بينينام 

بازرسـي  برخـورده و بـه دسـتگاه    شـاه  بـه تـريجِ قبـاي     شركت سهيم است.
رسـيدگي كنـد.   شركت واحـد  دستور مؤكّد داده بود كه به كار  شاهنشاهي

 ،اش را نيز بركنار كرده و براي تشـفّي افكـار عمـومي     و دارو دستهجهان بيني 

بـه سرپرسـتي    را كه در او جربزه و سالمت و كفايت يافته بودنداصغر شيرزاد 
  اين دستگاه منصوب كرده بودند.

خواسـت خـود را از ضـربات مهلـك      دزد بگيري نبود، بلكـه مـي  شاه قصد     

هـا از آسـياب    مصون دارد. كما اين كـه، وقتـي آب  راديو پيك ايران تبليغاتي 

بـه هـر روي،    گذاشتند و او به ناچار استعفا داد.شيرزاد افتاد، چوب الي چرخ 

البـاب شـد    را از راديو شنيدم، دقّشيرزاد  اينكه خبر انتصابيك ساعت بعد از 

سـت لبـاس بپوشـم و بـه اتّفـاق او بـه       اوارد منزل شد و از مـن خو شيرزاد و 

هـايي   با اين كثافت كـاري « وم. دليل و عّلت را پرسيدم، گفت:برشركت واحد 
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گـذارم،   در جريان بوده و هست، من قلم روي كاغـذ نمـي  شركت واحد كه در 
. »اين كه شخص حقوقداني كه مورد اعتماد من باشد، مرا راهنمـايي كنـد   مگر

از قديم و نديم با او دوست بودم و به او احترامي خـاص داشـتم. شـال و كـاله     

 تيمسار كاتوزيـان شخصي به نام  م.يكردم و در معيت او به شركت واحد رفت
گفتند آدم خوبي است نيز مـأمور   كه مياز صاحب منصبان بازرسي شاهنشاهي 

شده بود. او با هيئت حسـابداران خـود،   شركت واحد بازرسي و دزد بگيري در 

كرد تا آنهـا را آمـاده ارسـال بـه      را زير و رو ميشركت واحد هاي  تمام پرونده

نمايد. من هم طبيعتاً در نقش وكيل شـركت در انجـام مقـدمات    ديوان كيفر 
كـردم. متجـاوز    هاي ديوان كيفر، انجام وظيفه مي ا دادگاهب پرسي،قضايي در باز

مورد رسيدگي ديوان كيفر واقع شد و متهمـين اصـلي ايـن    فقره پرونده  20از 

و مدير مالي شـركت،  مصطفي آزرم مدير عامل و  پرويز جهان بينيپرونده، 
 د.شدنهاي نسبتاً سنگيني محكوم  همدستانشان به مجازات

تـوان گفـت ايـن     ها به قدري چشم گيـر بـود كـه مـي     ها و دزدي كثافت كاري  

مسئولين ايـن شـركت    بود.شاه  شركت، آئينه تمام نماي وضع موجود در رژيم
ونه ظـاهر سـازي را نكـرده بودنـد و بـه      هاي خود حتّي رعايت هيچ گ در دزدي

بـه نـام    شخصـي  .»قُبح را از قباحت برده بودنـد «الممالك  مستوفيقـول  

هاي شركت بود بـدون   و مقاطعه كارِ ساختمان تكه آرشيتك مهندس سهيلي
هاي متعددي را كه بابـت مطالبـاتش از    هيچ گونه رودربايستي قسمتي از سفته

َظهرنويسـي كـرده    آزرمو  جهان بينيشركت واحد دريافت كرده بود در وجه 
ها را مـثالً بـه    ه نداده بودند كه حداقل سفتهبود. هيچ كدامشان بيمي به دل را

 هايشان َظهرنويسي كنند. نام پسر خاله و دختر عمه

 

 در مبارزه با فساد خاصه خرجي

وضوع جالب ديگري كـه در ايـن دزد بگيـري مصـلحتي ديـدم خاصـه       ـم    

روز اول امـر   از تيمسـار كاتوزيـان  بود. شاهنشاهي ي كردن رژيم ــرجــخ
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و مـديرانش نبايـد مـورد    كارخانه ايران ناسيونال كرد كه ابالغ را چنين شاه 

اضـافه  شـركت واحـد   د و فقـط مبـالغي را كـه از    ـــ رنــرار گيــب قــتعقي

و  احمــد خيــامياوز از دو مــاه ــــمتج د بايــد مســترد دارنــد.ــــان هــــگرفت

و كاتوزيـان  د و بـا حضـور   ـــ دنــآم مـي د شركت واححسابدارانش به دفتر 

هـا رسـيدگي    ده بـه حسـاب  ـــ ارنــو نگشـركت واحـد   حسابداران انتخـابي  

زد قـرار   احمـد خيـامي  ه ــك هايي در آخر كار با همه چك و چونهكردند.  مي
ت چنـد مرتبـه   ـــ ابــط بـــ شد مبلغي در حدود هفتصد ميليون تومان كه فق

ران حسـاب كـردن   ـــ ها و گ قيمت و اضافهبپردازد  ها بود فاكتور حساب كردن
داخـل ايـن    ودندــه بــكه به شركت واحد فروخت ها و وسايل و لوازمي اتوبوس

ه ـــ بوط برـــ آور م امـــ خواننده بايد توجه كند كه ايـن رقـم سرس  رقم نبود. (

ـ در رأس  اصغر شيرزادسالي كه  2مدت  است). 1344ال ــس د شركت واح
هران و حومه در ديـوان  تشركت واحد اتوبوسراني متعدد  هاي بود، پرونده

هـا طبـق سـّنت زمـان بـه هـر        ايـن پرونـده  تحت بررسي بود و متهمين كيفر 
و بــراي بركنــاري او شــدند.  اي از قبيــل پيشــنهاد رشــوه متوســل مــي وســيله

 قضـيه را  راديو پيك ايـران  آبها كه از آسياب افتاد و كردند. چيني مي دسيسه

هران شروع به چـوب الي  تشهردار  پي نيك غالمرضا به دست فراموشي سپرد

و در كنـار او عـذر   شيرزاد كرد و در اولين فرصت عذر  شيرزادچرخ گذاشتن 
صوب كردند را منمايه و نوكرمĤب  نويسنده را خواستند و به جاي او شخصي بي

و پـاك بـه وسـيله    مل عال بال زده ما، مردم صحيح در كشور .1عاقلي باقربه نام 

                                                

بعـد از  اش تملّـق و نـوكر مـĤبي او بـود.      پايه و مايه، كـه سـرمايه   فردي بي: باقر عاقلي -1
رياست سازمان تعاوني مصرف شـهر و روسـتا   او را بـه  هويدا، مديريت شركت واحد، 

و اطـراف آن شـد.   تهـران  منصوب كردكه مأمور خريد اجناس در سطح كشور، و بـه ويـژه   
فروشگاه شـهر  هايي را كه همگان دانند از دست نگذاشت. در طبقه سوم يا چهارم  رصتف

اي دو شـب بـا غـذاها و مشـروبات      سالني را به سبك سنّتي ايراني آراست و هفتـه و روستا 
هـاي   در دمدمـه  كـرد.  نفوذ را فراهم مي قيمت و ساز و آواز، وسايل عشرت اشخاص ذي نگرا
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تا بوده همين بوده و تا هست همـين خواهـد   اند.  ناپاكان هميشه پس زده شده
 بود. به قول موالنا:

  

  رگ، رگ است، اين آبِ شيرين، آب شور    
 ورـــخ صــا نفـترود  يـامت مــتا قي

 

                                                                                                         
هـايش   مصلحتي شاهنشاهي شروع شده بود بابت يكي از پرونـده  كه كار دزد بگيريانقالب 

مدتي در زندان جمشـيديه   كنم محكوميت يافت. كيفر بازداشت و تصور ميبه وسيله ديوان 
دانـم فرمـان بخشـودگي زنـدانيان جـرايم       آزاد شد. نمي عفو امامبود و با استفاده از فرمان 

متجاوزين به اموال عمومي بـا اسـتفاده از ايـن    عمومي دسته ُگل چه كسي بود؟ تبهكاران و 
پـردازد و   ام كه حضرتش به تحقيق و كتاب نويسـي مـي   شنيده ها آزاد شدند. فرمان از زندان

كند ويلُ لقـوم هاديـه    داوري ميفروغي  و الممالك مستوفيدر مورد بزرگ مرداني چون 
  واي به حال مردمي كه راهنمايشان كالغ باشد.  عراب. 

 

 



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دهم 

 قضائيه  هرنجوري قو

  
 رج از كشـور، اث اعـزامم بـه خـ   حـ در مب, قـوا تفكيـك  سـفه  در موضوع فل

كنم كـه فلسـفه ايـن تئـوري، حمايـت از       اضافه ميام.  مختصري صحبت كرده
و حفظ حقوق شـهروندان در مقابـل حّكـام و پاسـداري از      هاي شخصي آزادي

. تـا مملكتـي داراي قـوه قضـائيه     حقوق ضعفا در مقابل اَقويا و زورمندان است
هاي انسـاني و حقـوقي    ف و شجاع نباشد. اميدي به صيانت ارزشسالم، بي طر

آن  راه ساليان متمادي براي تحقـق بخشـيدن بـه آنهـا كوشـيده و در      بشركه 
رود. واقعيت ايـن اسـت كـه دسـتگاه قضـائي       هاي فراوان داده است نمي قرباني

وظـايف   گاه توانايي آن را نداشته است كه ايران به غير از موارد استثنايي، هيچ
و سنگين خود را آن طور كه بايد و شايد بـه منصـه اجـرا بگـذارد. مشـاهدات      

كه بـه كـار وكالـت اشـتغال     شخصي من در طول مدت نسبتاً درازي  تجربيات

، اين است كه جمهوري اسالميو چه در  رژيم شاهنشاهيام، چه در  داشته
ت. با اين تفـاوت كـه در   اس  قوه قضائيه جزو قوه حاكمه، يعني قوه مجريه بوده

نظامي بـود و   هاي سياسي و امنيتي در صالحيت دادگاه رژيم شاهنشاهي، اُمور
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در اُمـور   كـرد.  هاي عمومي و دادگستري را آلـوده نمـي   زر و بالش دامن دادگاه
ند نيـز يـك تفـاوت    وشـ  دعاوي مدني ناميـده مـي   مالي و حقوقي كه اصطالحاً

ه در اساسي بين عملكرددر  ود.شـ  اهده ميزمان قبل و بعد از انقالب مش اين قو
رژيم شاهنشاهي اگـر چـه يـك دادگسـتري كمـال مطلـوب وجـود نداشـت و         

مقهور قدرت و نفوذ و پـول  ها در مواردي كه پاي زورمندان در ميان بود  دادگاه
قدرتمندان در ميان نبود بـه كـار    بودند. ولي در مواردي كه پاي گاو و گوسفند

شـد.   و فصل مـي  هاي قضايي با بي طرفي حل پرداختند و پرونده سالم خود مي

وضعش به آنجا برگشت كرده است كـه  قوه قضاييه  اسالمي جمهوريولي در 

  گويد: سال پيش) در مورد آن مي140انگليسي در (رابرت گرنت واتس 

ونبايد به عنوان اين كه حّقي اسـت   در ايران عدالت را بايد خريد«
  1.»خواستار آن بود

  
  اُختاپوس فراماسونري در تار و پود سيستم قضايي ايران

  عارضه فراماسونري
، عوامل عرضي ديگري بـه رنجـوري بيشـتر از حـد قـوه      در كنار علل فوق

 ، عارضـه فراماسـونري  كه از جمله مهم تـرين آنهـا   اند كمك كردهايران قضايي 
پيشين ريشه دوانده است كه مانند اُختاپوس در تار و پود دستگاه قضايي رژيم 

دهد كه اين عارضه مهلك تا حدي قوت خود را در رژيم  بود و شواهد نشان مي
 جمهوري اسالمي نيز حفظ كرده است.

هـا   بررسي تاريخچه و ماهيت فراماسونري، موضـوع بحـث ايـن يادداشـت        
هـاي   شـبكه  ،نيست ولي براي افاده مقصود، همين قدر كافي است بگـويم كـه  

هـا و   هاي مخفي و زير زميني و با اعمال تاكتيـك  ي به صورت شبكهفراماسونر
انگيز، به صورت آلـت اجـراي مقاصـد شخصـي، مـالي و       هايي بعضاً هراس روش

                                                

  .هزاد محمد علي جمال"خلقيات ما ايرانيان"نقل از كتاب به  -1
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 28است و دادگستري ايـران پـس از كودتـاي     عمل كرده  "برادران"نفوذي 
 اهـ  حـق مرداد، لگد كوب تاخت و تازهاي شديد اين سيستم برادري شده و چه 

كه به جاي حقّ نشانده اسـت. وزراي  هايي را  كرده است و چه ناحق  ناحقكه  را
تـا آنجـايي كـه بـه يـاد دارم       اند. دادگستري، بعد از كودتا، غالباً فراماسون بوده

و  ، منوچهر پرتو، دكتر جواد صدردكتر باقر عاملي، محمد علي هدايتي
كـه سـاليان درازي در    مسعود هدايتهمه از برادران بودنـد.   صادق احمدي

 ام و انتصـاب پست حساس معاون اداري و قضايي وزارت دادگستري در استخد
اصـلي بـراي    ضابطهترتيب اسون بود. به اين فرام نقش اساسي را داشتقّضات، 

ن شـخص بـه   آي باالتر منصوب شود اين بود كه، ها اين كه يك قاضي به پست

 تشرّف پيدا كرده باشد. "برادران" حلقه

شـدند،   قّضات مسّلط و فهيم و بـا شـرف، تـا زمـاني كـه فراماسـون نمـي           
فرسا براي تشـرّف   اي طاقت مكيدند و بدين ترتيب مسابقه بايستي سماق مي مي

بين قّضات در گرفته بود و بعضاً در اين راه دچـار تعـب و رنـج هـم      برادريه ب

ناچـار از   "برادري"كردند و براي تشرّف به  شدند و هزار خواري تحمل مي مي

در سرپرست تصفيه دادگسـتري   حسين فقيه نخجيري ند.پارتي بازي هم بود

نفـر   9 ،رئيس ديوان عالي كشور 15كه از  دريافتيم«بعد از انفالب گفـت:  
قّضـات بـراي گـرفتن اذن دخـول بـه سيسـتم        1.»عضو فراماسونري بودنـد 

هـاي متنّفـذ را اجـرا     اوامر فراماسـون ، بايد براي حصول به مقصود "برادري"
پيوسـتند تـازه اول كـار بـود و بايـد       كردند و بعد هم كه به اين حلقـه مـي   مي

هايي كه با عاليم فراماسونري خـود را بـه    ه فراماسونوظايف برادري را نسبت ب
مكانسـيم   ام، شخصاً شـاهد  در طول كار وكالتي انجام دهند. شناساندند، آنها مي

  كنم. ام كه دو نمونه آن را براي مظنّه ذكر مي برادري در موارد متعدده بوده
  

                                                

  .1358دي ماه  26 روزنامه كيهان -1
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  قيمتي فراماسونري به هر
كـه سـري از هـم جـدا داشـتيم.       زاده عظيم خليلبا نـام  دوستي داشتم 

رجـاع شـد.   در كـرج بـه مـن ا   عظيميه اي مهم مربوط به اراضي  پرونده وكالت

بـود و او يكـي از چهـار قاضـي     دستور موقّـت  چون پرونده متضمن تقاضاي 
هران بود كه اجازه مخصـوص وزراتـي بـراي صـدور دسـتور      تدادگاه شهرستان 

دستور موّقت را صادر كرد و پرونـده   به او ارجاع شده بود. موّقت داشت، پرونده
يك روز كه براي تعقيب قضيه به دادگـاهش  كرد.  مسير طبيعي خود را طي مي
شروع به موعظـه  آيد.  ش دارد از جاي سرد در ميا رفته بودم متوجه شدم َنَفس

ر قـانوني و  پرونده از نظـ « كرد كه موكّلت بايد با طرف سازش كند. به او گفتم:
. در مراجعـات  »فهمـم  هـاي او را نمـي   قضايي كامالً محكم است و معني حـرف 

اگر صلح نكني، موكّلت محكـوم خواهـد   « :بعدي كار را به آنجا رساند كه گفت
اجماالً اين كه تحت فشار اين قاضي  موكلّم در ميان گذاشتم.. مراتب را با »شد

  زندگي خود را از دست داد.، موّكل من قسمت مهمي از حقّ و دشرافتمن

يك وكيل دادگسـتري فراماسـون    عليرضا فداكاربعدها مشخص شد كه     
اش در ايـن دعـوي حكـم     به اين آقا قول داده بود در صورتي كه به نفع موّكـل 

نصـب  ورد و اين آقا كه شـيفته مقـام و م  در آ "برادران"بدهد او را در سلك 
هم دوستي و هم اخـالق   ، هم قانون،به فراماسونري، هم حقّ بود به طمع ورود
او به فراماسونري مشرّف شد و بعد از يكـي دو مـاه از طـرف     را زير پا گذاشت.

به سمت معاونت قسـمت  ، مدير كلّ فراماسون ثبت اسناد و امالك ياسري
بب عضـويت  اسناد ثبت كلّ منصوب شد. طرفه اين كه پس از انقالب كه به سـ 

آبـاد   كـرد علـي   در فراماسونري در ليست سياه قرار گرفته بود. چـون فكـر مـي   
شهري است و من نفوذي دارم به مـن متوسـل شـد و بـا عجـز و البـه اظهـار        

 رده است.ه بيش از دو مرتبه در ُلژ شركت نكداشت ك مي

يكـي از مـديران   ، حـاجي چراغعلـي  در پرونده ديگري، شخصي به نـام      

به سـبب اخـتالف بـين اعضـا صـنف، مـورد شـكايت        اوني گوشت شركت تع
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ارجـاع شـده بـود.     هراتـي جزايي واقع شـده و پرونـده بـه بازپرسـي بـه نـام       

كه پيرمرد بيمار و مفنگـي و معتـادي بـود اصـالً سـواد خوانـدن و       چراغعلي 
بـه  مهـر برنجـي (   كرد با يـك  هايي را كه صادر مي نوشتن نداشت و حتّي چِك

اي از اساسـنامه   اش كـرده بودنـد كـه مـاده     متهمنمود.  ميمهرموم جاي امضا) 
داد  چون پرونده بوي گوشـت و چربـي مـي   شركت گوشت را جعل كرده است. 
 بود.قرار گرفته اش كامالً در خطر  و سالمتيبازپرس او را به زندان انداخته بود. 

جعـل   سـواد و  شخصي بي .تانداخ اتهامش، مرغ پخته را در ديس به خنده مي
ايـن  «گفـتم:   هر چه نگارنده حقيرغيـر فراماسـون بـه بـازپرس مـي      اساسنامه!!

خـانواده مـتهم    رفت. نمياش  ، به خرج»شخص سواد ندارد كه بتواند جعل كند

دادنـد. و   وكالـت  بهروز افشارناچار به يك وكيل دادگستري فراماسون به نام 

 منـوچهر پرتـو   دسـتور الوكاله و با  ومان حقّها ت يونا گرفتن ميلقاي وكيل بآ
بازپرس استدالل كـرد   آقايو وزير فراماسون وقت، پيرمرد را از زندان آزاد كرد
  كه متهم سواد ندارد كه بتواند مدركي جعل كند.

شـد و از   الخالق، البته اين آقا نيز به فاصله كمـي بـه بـرادري مشـرّف     جلّ    

مدير كلّ فراماسون ثبت، به معاونت قسـمت امـالك ثبـت كـلّ      ياسريطرف 
كـه بـه    ،هـاي كشـور مـا    از اين تحصيل كردهچقدر حقيرند بعضي  ارتقا يافت.

  زنند. اي را آتش مي قيصريه ،خاطر دستمالي

  
 ها سر و كيسه كردن فراماسون

ياسـي كشـور، بـه هـم ريخـت و      با پيروزي انقالب، اوضـاع اجتمـاعي و س      
هـاي خـود خزيدنـد. مبـارزات      براي مدت كوتاهي بـه النـه   قلها حداَ فراماسون

بـه ويـژه در كـانون وكـال     ، ع شـد و ايـن مبـارزات   وعلني و آشكار با آنهـا شـر  
هـران،  تهـاي خبـري    دادگستري، تبلوري خاص يافـت. همـه روزه در روزنامـه   

به دست آمده بـود انتشـار    شريف امامي جعفرها كه از خانه  اسامي فراماسون
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ايـن قضـيه در    بود.يافت و مبارزه با آنها، ظاهراً در سر لوحه كار قرار گرفته  مي
هـر روزه   وكالي فراماسونكانون وكالء قشقرق خاصي به پا كرده بود و اسامي 

ص وكـالي جـوان،   شد و بـه خصـو   به در و ديوار كر يدورها ي كانون نصب مي
هـر روز عـده زيـادي در     بودنـد.  هـا  خواستار تصفيه كانون از وكـالء فراماسـون  

هـاي كوتـاه و بلنـد، جنايـات      شـدند و بـا ايـراد سـخنراني     كريدورها جمع مـي 
  كردند. ها را تشريح مي فراماسون

آن  خيابـان شـاه  در پاساژ پالسـكو  دو سه نفري كالهبردار، اطاقي در     
ه و بر در آن تـابلوي سـتاد مبـارزه بـا فراماسـونري را آويختـه       وقت، اجاره كرد

بودند. بعداً معلوم شد، اين ستاد!؟ به وسيله اشخاصـي كـه خـود را بـه آن كـار      
هـاي   منصوب كرده بودند، بدون اين كه سمتي رسمي از طرف دولت يا دستگاه

آمـده  ها بـه وجـود    انقالبي داشته باشند به منظور سر و كيسه كردن فراماسون
هـا بـا وكـالي     بـا فراماسـون   بـه مبـارزه   به اين ترتيب كه در كنار تظاهر است.

كردنـد از آنهـا حمايـت     هايي اظهار مي گرفتند و با اخاذي تماس ميفراماسون 
كه غالباً نه از روي اعتقاد و ايمان بلكه وكالي شريف!؟ فراماسون خواهند كرد. 

ي مشـرّف شـده بودنـد غالبـاً سـر      به منظور بسط نفوذ و مال اندوزي به بـرادر 
 شدند.   كيسه مي

هـا دچـار    در مقابل خواست تصفيه فراماسـون هيئت مديره كانون وكالء     
زيرا اوالً ضابطه قانوني براي تصفيه آنها موجود نبود و ثانياً با توجـه  اشكال بود. 

 به اين كه دستگاه فراماسونري، سازماني كامالً مخفي و زيرزميني بـود، ليسـت  
هـا منتشـر    هاي آنها وجود نداشت و اسامي كه در روزنامه رسمي و قانوني از نام

هاي بعد از پيروزي انقالب قابل اطمينـان نبـود. بـه     انفساي ماهدر آن و، شد مي
اي  خصوص اين كه به اين نتيجه رسيده بوديم مبـارزه بـا فراماسـونري وسـيله    

  براي اخاذي و سوء استفاده شده است.
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 فراماسونري انقالب و 

ها كه تقريباً يك حالت بحراني  با باال گرفتن سر و صداي تصفيه فراماسون

انون وكال به در ك دكتر احمد هومنبه وجود آورده بود، روزي كانون وكال  در
ن زمان تنها مسؤل كانون بـودم. از مـن خـواهش كـرد،     ديدن من آمد كه در آ

ق را ببندند كه دو نفري صحبت كنيم. او وكيل دادگستري دستور بدهم درِ اطا
هـايش   و زماني هم رئيس كانون وكال بود. خواهشـش را پـذيرفتم و بـه حـرف    

كانون وكال نبايستي تحـت تـأثير   «ما حصل اظهاراتش اين بود كه:  گوش دادم.
مسـأله فراماسـونري را بـا انقـالب حـلّ      ما جو ضد فراماسونري قرار گيرد. زيرا 

كـه در روزهـاي قبـل از پيـروزي      ايم و من شخصاً در مـذاكرات مفصـلّي   ردهك

ــي   ــلّ كتابفروش ــاريس، در مح ــالب در پ ــالمتيانانق ــد س ــا  احم ــر ب دكت
ام كه فراماسونري ايران هـيچ گونـه مخالفـت و     ام به ايشان گفته داشتهبهشتي

مـرام نامـه    ارد. و اصـوالً ايـن اصـل، از اصـول اوليـه     ضديتي با انقالب ايران ند
حاكميت موجود در كشور مخالفتي نداشته باشـد و در  فراماسونري است كه با 

هم در پاريس به من قول دادند دكتر بهشتي آقاي كند. اُمور سياسي دخالت ن
 »ها نخواهد شد. كه در حكومت اسالمي ضرر و زياني متوجه فراماسون

گـذرد بـه    مـي دكتر هومن هاي سال از شنيدن حرف 30حدود  اكنون كه    
اسـت.   هام كه مطالبي كه او گفت، زياد هم بـي اسـاس نبـود    اين نتيجه رسيده

هاي مجلس  شوراي انقالب و هم چنين در قانون گزاري باتزيرا گرچه در مصو
اي نامطلوب مورد نظر قرار گرفتـه   شوراي اسالمي، فراماسونري به عنوان پديده

در  هايي را براي تصـفيه آنهـا   تمورد وكالء دادگستري، خصوصاً هيأ و حتّي در
اطـالع   .است به عمل نيامده اي جدي به آنها گاه مبارزهاند، ولي هيچ نظر گرفته

هـاي   دقيق دارم كه آنها هنوز به كار وكالت و احتمـاالً بـه كـار گـرفتن شـيوه     
براي اين كه انصاف رعايـت   برادري، براي كسب درآمدهاي نامشروع، مشغولند.

شده باشد، بايد بگويم كه در ميان قّضات فراماسـون، اشـخاص شـرافتمندي را    
ولي اينها چرا فراماسون شده بودنـد بايـد از خودشـان     شناختم. هم شخصاً مي
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  پرسيد!؟
  

 شاه در دهليز فراماسونري

ها براي حفظ موقعيت خـود داشـتند، روزي هـم     در تكاپويي كه فراماسون

كـنم از بلنـد پايگـان ايـن فرقـه و داراي       كه تصـور مـي   ن صارمييغالمحس

آمد. او هم از من خواست كـه درِ  كانون وكالء باالترين درجات برادري بود، به 
چنـدين جلـد   هايش را با خيـال راحـت بزنـد.     تا بتواند حرف  اطاق بسته بماند

هاي مربوطـه را بـه همـراه آورده     نامه و شبكتاب تعليمات داخلي فراماسونري 
تأكيـد بـراين كـه    بود كه آنها را در اختيار من گذاشت تـا مطالعـه كـنم و بـا     

چند روز به مطالعه اين هاي منحصر به فردي است آنها را به او برگردانم.  نسخه
اوراق مشغول بودم و چون متضمن مطالب درون سازماني بود كه در دسـترس  

  داشت برايم بسيار جالب بودند.عموم قرار ن

آيا حـاال متوجـه   « مجدداً به ديدنم آمد و پرسيد:صارمي از چند روزي بعد    
ايد كه تشكيالت فراماسونري، تشـكيالتي اسـت انسـان دوسـتانه، و بـراي       شده
بـه او  .»؟كنـد  پرستانه فعاليـت مـي   متعالي عارفانه و حتّي وطنبرد اهداف  پيش
ها نزنيـد، ولـي از   هايتان حرفي غير از اين در كتاب ماش طبيعي است كه«گفتم:

دانسـتم   هايي از فجايعي را كه من مـي  حرف تا عمل، بسيار فاصله است و نمونه
تكب شده، بـه او گوشـزد كـردم بـه     رفراماسونري در دستگاه قضايي مملكت م

 را رژيـم شاهنشـاهي  مقامات سياسي مملكت در  خصوص تأكيد كردم اكثر

اسـت كـه   جعفر شريف اماميهم  اتان اشغال كرده بودند و رئيسبرادران شما 

هاي خارجي، هـيچ گونـه    سياست اش به و سر سپردگيشاه نوكرمĤبي او به در 
اي از خـدا بـي خبـر تشـكيالت      شكّي وجود ندارد. درد دلش بـاز شـدكه، عـده   

او كه يك شـخص    بود.شاه   برادري ما را به كثافت كشاندند، كه در رأس آنها
خواسـت رياسـت فراماسـونري را نيـز داشـته باشـد و        مي، د بين بو خود بزرگ

  تشكيالت وسيع و منظّم آن را نيز در حيطه رياست و اقتدار خـود قـرار دهـد.   
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رياست ُلژهـاي   خواهد بلند پايه ما، ابالغ كرده بود كه ميبرادران لذا به وسيله 

دانسـتند كـه چنـين     بلند پايه ميبرادران . عهده بگيردفراماسونري ايران را به 
ـ امري، فراماسونري را بيش از بيش به كثافت خواهد كشاند و به مـن مأمور  ت ي

واال بـه وسـيله   « :افـزود صـارمي  اي در ايـن مـورد بينديشـم.     دادند كه چاره
وقـت گرفتـه،     شـاه كه بـا او آشـنايي و دوسـتي داشـتم، از     حضرت اشرف 

در اين شرفيابي به عرض او رسـاندم كـه ورود بـه فراماسـونري،     شرفياب شدم. 

نيسـت. ايـن كـه اوالً بايـد      اعليحضـرت تشريفات خاصي دارد كـه در شـأن   
تشريفات مخصوص ُلژ انجام شود. ثانياً متقاضي بايستي با لباس مخصوص كـه  
شبيه كفن است به ُلژ وارد گردد و ثالثـاً بايسـتي يـك پـاي او برهنـه و بـدون       

و جوراب باشد تا بتوان از او سوگند برادري گرفت و اگر ايـن تشـريفات    كفش
وابستگي دارند ُلژ ايران را بـه  آنها انجام نشود ُلژهاي جهاني كه ُلژهاي ايران به 

اعليحضـرت  شـناخت و ايـن تشـريفات مسـلماً بـا شـوؤن        درسميت نخواهن
ايـن   نيدنشـ  پـس از شاه « :اضافه كرد كـه  صارمي .»دهد وفق نمي همايوني

هاي ايـران  را در رأس ُلژشريف امامي پس برويد «: مطالب فكري كرد و گفت

شـريف  كنم و به اين ترتيب،  . خودش قدمي بود. گفتم اطاعت مي»قرار دهيد
بدون اين كه درجات برادري را طّي كرده باشد، عمـالً رئـيس فائقـه ُلـژ     امامي 

  ».دچار گرديد به انحطاط بيشتريبرادري ن زمان آايران شد و از 



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل يازدهم 

  خراجات شام
  

 هاي دانشگاهي پارتي بازي

بازار مدارس عالي خصوصي، بسيار رونق گرفته  1350-1340هاي  در سال
و جوانـان ناچـار    هاي دولتي، ظرفيت پذيرش متقاضيان را نداشت بود. دانشگاه
مدارس نيـز، يـك    آوردند. براي ورود به اين هاي خصوصي روي مي به دانشكده

به وجود آمـده بـود و بعضـي از داوطلبـان بـه اقسـام       و غيرسالم نوع بازار سياه 
وسايل، از قبيل، پارتي بـازي و پرداخـت رشـوه، بـراي ورود بـه ايـن مـدارس        

هـا نيـز ابـايي از     شدند و شماري از مديران و مسؤالن ايـن دسـتگاه   متوسل مي
اشـتند. بـا تـالش و كوشـش بـرادرم      ند گرفتن رشوه براي ثبت نام متقاضـيان، 

 مدرسه عالي كوروش كبير براي تأسيس در اصـفهان امتياز  احمد انواري

و هيئـت   صـادر گرديـد  زش عـالي  و، وزير علوم و آموسيله كاظم زاده به
رشـنبه  امرا به سـمت رئـيس آن مدرسـه منصـوب كردنـد. چه     اُمناي مدرسه 

كردم و در اين سـه،   مي ها مراجعت رفته و يكشنبها هواپيما به اصفهان بها  شب
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اُمور اداري مدرسه را حقوق تجارت، و حقوق مدني چهار روز، ضمن تدريس 
 دادم. نيز تمشيت مي

اي پـاك و بـه دور از دغـل     ام مصمم بـوديم كـه مدرسـه    از ابتداي تصدي    
مدرسـه را از بـين اسـتادان    اسـتادان  هاي مرسـوم زمـان داشـته باشـيم.      بازي

 پـرواز اصـفهان  كرديم كـه بـراي تـدريس بـه      انتخاب مي هرانتهاي  دانشگاه
ظـري صـورت   ر مـورد پـذيرش دانشـجويان، اعمـال ن    براي اين كه دكردند.  مي

انجام امر كنكور را به يك مؤسسـه تخصصـي   ، كُشي نشود نگيرد و از كسي حقّ

رفتن گـ وي ظرفيتـي دانشـكده را بـا    واگذار كردم كه تعـداد دانشـج  هران تدر 
مؤسسـه مـذكور در هـر امتحـان      امتحان و كنكور، تعيين و به ما معرّفي كنـد. 

ورودي، صد نفر قبول شده اصلي و ده نفر قبـول شـده رزرو را بـه مـا معرّفـي      
دانشـجويان در آن   شـد.  هاي مزبور انجـام مـي   كرد و ثبت نام از روي ليست مي

داد  و حكومت نداشتند و اگر چه محيط اجازه نمـي  ها نظر خوشي به رژيم سال
 اشـان كـامال   هاي خود را علني كنند ولي در محـيط مدرسـه، حـواس    مخالفت

يـك مـاهي از تـاريخ     جمع بود و قضايا را از هر نظر زير بررسي خـود داشـتند.  

مسـؤل   1حميد مصدقگذشته بود كه ننويسي و شروع سال تحصيلي  اولين نام
روابط دانشجويي به من اطالع داد كه در بين دانشجويان نارضـايي شـديدي از   

پسر رئيس ساواك اصفهان، بدون قبول شـدن در كنكـور   بيژن تقوي ثبت نام 

را بـه  روش تحقيـق  كـه درس   كار آموز وكالتي من بـود مصدق  وجود دارد.
با شـعر معـروف   عهده او گذاشته بودم و چون فردي پر حوصله و نرم خو بود و 

بـين  در  »من اگر بنشينم، تو اگر بنشيني، چـه كسـي برخيـزد؟   «خـود:  
اش  هـا قبـول   دانشجويان به فردي ملّي و حتّي انقالبي معروف شده بود و جوان

روابط دانشجويي را نيز بـه عهـده    داشتند. از او خواسته بودم كه وظيفه تنظيم

ـ  بگيرد. پس از اطالع از موضوع ثبت نام  بـه موضـوع رسـيدگي     وي،بيـژن تق

                                                

  وكيل دادگستري، شاعر نوپرداز و كالسيك –حميد مصدق -1
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كردم و محّقق شد از او كه در رديف قبول شدگان قرار نداشته، ثبت نـام شـده   
شود. از مسؤل ثبت نام مدرسـه توضـيح    ها حاضر مي و يك ماه است سر كالس

ي . اين كار بـرا »ثبت نام او به دستور برادرتان انجام شده است«خواستم، گفت:
فته و تميـزي را اداره كـنم بسـيار گـران     من كه سعي داشتم مدرسه شُسته، ر

آمد. ثبت نام پسر رئيس ساواك در حالي انجام شده بود كه من حّتـي از ثبـت   

گـاه  چه بـرادرم هيچ  . (و گردختر برادر بزرگترم، خودداري كرده بودمليلي نام 
كـردم كـه تـا آخـر عمـرش       به روي من نياورد ولي حس مياين مطلب را علناً 

ثبـت نـام  بايستي به مـن، نـدارد). مسـأله     را آن طور كه مي نظر برادري نسح 

كـه   كـرد  ش بسيار بين من و برادرم شد. او استدالل مينموجب َتبيژن تقوي 
اگر رئيس ساواك شهر را راضي نكنيم، ادامه كارمان در اصفهان امكان نخواهد 
 داشت. و من اعتقاد داشتم نام نيك مدرسه نبايد فداي رضايت رئـيس سـاواك  

 .شود

كنم حقّ  گذرد، فكر مي اكنون كه بيش از سي و پنج سال از اين ماجرا مي    
اي از منجالب، گُلخانه درست كـرد؟.   شود در گوشه با برادرم بوده است. مگر مي

شناسـي   موضوع تأثير متقابل محيط و فـرد در يكـديگر، از مباحـث مهـم روان    
مورد تحقيقات مفصل بوده است و امروز كه بـه  اجتماعي است كه ساليان دراز 

كـم   رود گذشـته اسـت كـم    هاي زاينده هاي بسياري از زير پل قول معروف، آب
دارم به صحت نظريه ماركسيستي كه تأثير محيط را بر فرد زيادتر از تأثير فـرد  

بـه  ثر تأثير فرد بـر اجتمـاع و محـيط (   شوم. حد اك داند معتقد مي بر محيط مي
مردان ديكتاتور،  ها، دولت از موارد استثنايي اشخاص مقتدر، رهبران انقالبغير 

مخترعين و نويسندگان معروف) تأثير در كليات اسـت. در حـالي كـه محـيط،     
ها يك هـواي داغ و   اي بر افراد دارد. به قول ماركسيست العاده معموالً تأثير فوق

همان گوشت در محـيط سـرد   كند، در حالي كه  آلوده، گوشت را فوراً فاسد مي
 ها سالم بماند. تواند مدت مي
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دانستم اين قضيه را چگونـه   تمام نشده بود و نميبيژن تقوي هنوز مسأله     
ي مـؤدب محجـوب و  رفت و ضمناً پسر بسـيار   حلّ كنم (دو ماه بود به كالس مي

آمد كه از مدرسه اخراجش كنم و سـكّه يـك پـول     هم بود و خدا را خوش نمي
اي ديگـر پـيش    ، كه دورِ دوم امتحانات ورودي مدرسه آغاز شـد و مسـأله  )شود

خواهـد مـرا    به من تلفن زد كه مـي رئيس ساواك  سرتيپ تقويروزي آمد. 
ــاز گرفتــاري پيــدا كــرده  ببينــد. ــايين ريخــت كــه ب ــم پ از او پرســيدم:  ام. دل

امـري خصوصـي   « داد:. جـواب  »اي اسـت  تان چيست و در چه زمينه فرمايش«
اگر من به سازمان امنيت بيايم، مردم مرا خواهنـد ديـد و   «. به او گفتم: »است

اين نه از نقطه نظر من و نه از نقطه نظر ساواك، كار درستي نيسـت اگـر شـما    
ز را زيـر نظـر دارنـد متوجـه     ـده بياييد دانشجويان كه همـه چيـ  ـهم به دانشك
  .»خواهند شد

اس   در  قرار شد روز بعدش     همـديگر را ببينـيم. در وقـت    هتل شـاه عبـ

برادرتان بـه مـن قـول    « :موعود، همديگر را ديديم. خالصه مطلبش اين بود كه

 بـه سبزوار داده بود پسر برادر مرا در مدرسه ثبت نام كند و او بدين منظور از 
مسأله آبروي مرا در بين  كنند و اين آمده است ولي از او ثبت نام نمياصفهان 

خواهيـد در محـلّ    تيمسـار، آيـا شـما نمـي    «به او گفـتم:   .»ام برده است فاميل
سته و رفته و تر و نميز وجود داشته باشد؟ من اگـر  تان يك مدرسه ُش مأموريت

كـاري ديگـر شـروع     هزار جور كثافت، برادرزاده شما را در مدرسه ثبت نام كنم
كه بـا وعـده دروغ بـه دو     من حتّي دو نفر را« :به او توضيح دادم كه .»شود مي

اصفهان اند به عنوان كالهبردار تحويل دادسـراي   متقاضي، از آنها اخاذّي كرده
ام نيـز   ام و حتّي از ثبت نام بـرادرزاده  ترتيبي نرفته بي ام و زير بار هيچ نوع داده

توانست جوابي بدهد. از هـم خـداحافظي كـرديم ولـي      نمي .»ام خودداري كرده

رئـيس   نصـيري  ام را به طور كتبـي گـرفتم.   اسخ گستاخيطولي نكشيد كه پ
غ كرد كـه بـودن مـن در مدرسـه عـالي كـوروش       ابالساواك به وزارت علوم 
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). بدين گونه مـا را از  5كبير، از نظر ساواك به مصلحت نيست. (ضميمه شماره 
 اين مدرسه راندند و دانشكده را در دانشگاه اصفهان ادغام كردند.

  خــراجات شــام هــر كه گريــزد ز
 خــاركش غــول بيــابان شــود                

  



  



  

  
 

 

 

 

  
 

  
  
 

  دوازدهمفصل 

   1357كانون وكالء پيشرو انقالب 
  

بـه وسـيله يكـي از ادارات وزارت     1332اُمور وكالتي وكال دادگستري تا سـال    

اليحـه اسـتقالل   """"در آن سـال   .شـد  دادگستري به نام شعبه وكال اداره مـي 
با اسـتفاده از اليحـه اختيـارات قـانون گـزاري بـه        "دگستريوكال دا كانون

به تصويب رسيد. به موجب ايـن اليحـه قـانوني و     دكتر محمد مصدقوسيله 
ي و صـنفي خـود   آيين نامه مربوطه، وكالي دادگستري ايران در اداره اُمور شغل

به اين معنـي كـه پـذيرش    يشان به خودشان محول شد. مستّقل شدند و كارها
 تقاضاي كارآموزي براي شغل وكالت، گذراندن دوره كارآموزي، گرفتن اختبـار 

ـ ختنه وكالت، تعقيب انتظامي وكـالء م از كار آموزان، صدور پروا(امتحان)  ف و ّل
بـه ايـن    شـد.  صدور حكم محكوميت آنها، كالً به وسيله خود وكالء انجـام مـي  

و سال يك بـار، در پـاي صـندوق رأي حاضـر     منظور، وكالي دادگستري، هر د
البدل به عنـوان هيئـت    عضو علي نفر عضو اصلي و شش نفر دوازدهشدند و  مي

. رئيس و دو نايب رئـيس كـانون وكـالء از بـين     كردند كانون انتخاب ميمديره 
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شـدند. سـاير    مـي  منتخب و به طريق انتخابـات دو درجـه تعيـين    ت مديرههيأ
كميسيون كارآموزي، كميسيون  ، از قبيلاداره اُمور كانونهاي الزم براي  اناُرگ
وكـالء نيـز از بـين وكـالي     هـاي انتظـامي    و دادگـاه ار، دادسراي انتظامي باخت

تـوان   رأت مـي بـه جـ   شـد.  دادگستري به وسيله هيئت مديره كانون تعيين مي

انتخابـات كـانون   رژيم شاهنشـاهي،  ن و سالم دوراگفت، تنها انتخابات آزاد 
انتخابات درست و صحيح به حدي بود كه تا سـال   انجام بود و وسواس در وكال

انتخابات كانون وكال در دو مرتبه بـه عّلـت يـك رأي مخـدوش، باطـل       1357
 گرديد.

هـاي سـالم    هـاي فكـري متفـاوت و در رقابـت     وكالي دادگستري از نحلـه     
ند. انجام يك انتخاباتي، كامالً مراقب صحت انجام انتخابات صنفي خودشان بود

رژيم شاهنشاهي انتخابات سالم و دموكراتيك در محيط منحط و ديكتاتوري 
 دو عّلت داشت:

المللـي بـه سـرعت در دنيـا پـا       هاي حقوقي بـين  : اين كه اُرگاناول دليل

تن انتخابـاتي  خواست از اين طريق تظـاهر بـه داشـ    هم ميشاه گرفته بودند و 
ر سـر و صـدا را بـه معـرض     محدوده كوچك ص كاقل در يآزاد، حدنفي، ولي پ
 .  گذاردبنمايش 

: و مهمتر اين كـه اصـوالً وكـالي دادگسـتري نقشـي در اُمـور       دليل دوم
م سياسـي و امنيتـي در صـالحيت    سي و اجتماعي مملكت نداشتند. جـرائ سيا

هاي نظامي گذاشته شده بود كه حقّ دخالت و دفاع در آنها بـه   دادسرا و دادگاه
منحصر شده بود كه غالباً داراي روحيه اطاعت از مافوق بودنـد و   مياظوكالي ن

كارشان ارتباطي با كانون وكال نداشت. بـه عبـارت ديگـر، وكـالي دادگسـتري      
مزاحم گاو و گوسفند رژيم نبودند و كارشان منحصر بـه يـك سلسـله مسـايل     

لكـي، ِچـك و سـفته يـا مسـايل جزايـي       ادي و حقوقي از قبيل اختالفـات م ع
يرسياسي از قبيل قتل، كالهبرداري، چِك بال محلّ و نظاير آنها بود. البته بنـا  غ
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بـراي ايـن كـه     1346به اقتضاي مصلحت زمانه هيئت مديره كـانون در سـال   
  كانون را از خطرات شاهنشاه معظّم مصون نگهدارد به او لباس وكالت پوشاند.

يعنـي داشـتن ده   در اولين سالي كه واجد شرايط عضويت هيئت مـديره،    
بـه تشـويق دوسـتان، خـود را كانديـداي      )، 1351(سال سـابقه وكالـت شـدم    

عضويت هيئت مديره كـانون كـردم. در مـدت اقامـت در آمريكـا، مقـداري از       
هـا و   هاي انتخاباتي را شاهد بودم و با استفاده از همان روش ها و تاكتيك روش

بـا رأي بسـيار بـااليي در رديـف     هاي انتخاباتي، توانستم  تبليغات و دادن وعده
كه به وكالي جوان داده هاي انتخاباتي،  سوم منتخبين قرار گيرم. به ويژه وعده

ايجاد صندوق بازنشستگي و  بودم از قبيل وام تأسيس دفتر وكالت، وام ازدواج،
هايي كه در همـان   وعدهام بازي كرد.  مهمي در موفقيتمسايلي نظير آن نقش 

اشان برايم  د به اطاق هيئت مديره كانون وكالء، عدم امكان انجامهفته اول ورو
  محرز و مسلّم شد.

  

 شش و شش

در اين دوره انتخاباتي دو صف مشخص در مقابل هم به مبارزه پرداختنـد.  
صف وكالي متعّلق به رژيم و صف وكالي ناراضي و مخـالف رژيـم كـه عمـدتاً     

م. انتخابات مورد توجـه عمـوم بـود و    جوانان بودند و من هم كانديداي آنها بود
هاي خبري هر روز نتيجـه شـمارش آراء را در صـفحات اول خـود درج      روزنامه

راء، معلوم شد كه شش نفـر از دسـته اول و شـش    با پايان شمارش آكردند.  مي
نفر از دسته دوم حايز رأي براي عضويت اصـلي هيئـت اصـلي هيئـت مـديره      

هفـت رآي برگزيـده   ي با حـد اقـل   بايست مينوناً ن قارئيس كانو اند. كانون شده
ون را بـه تعويـق   شد و اين قضيه مدت چند ماه مسأله انتخـاب رئـيس كـان    مي

كانديـداي  ها شـده بـود.    انداخت و شش و شش مرتباً، سوژه مطبوعاتي روزنامه

بـود و كانديـداي    محمد رضا جاللـي نـائيني  رياست كانون از طرف جوانان 

 مد رضا شاهكار.دكتر محدولتيان 
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روز بـه روز   بودم ترين منتخبينها بر روي من كه جواندر اين مدت فشار  

بـه  دكتر شاهكار بدهم. شـبي   دكتر شاهكارام را به  كه رأي رفتگ شدت مي

كي از منتخبين دسته دولتيان بود، بـراي  كه او نيز ي محسن پزشكپوروسيله 

ـ سورنتو شام به رستوران  خـودش را نشـان داد كـه     تدعوتم كرد. در آنجا بلي
اگر بـه مـن   «عازم آتن بود و به من گفت:  اي روز بعدش براي شركت در كنگره

و ترتيبي خواهم داد كه به نيابـت رياسـت    خواهم رفتبه مسافرت ن رأي بدهي
توانستم بپذيرم، زيرا  طبيعي است چنين تقاضايي را نمي .»كانون انتخاب شوي

توانستم به آنها پشت كنم. از نقطـه نظـر    من منتخب دسته جوانان بودم و نمي
سيد كه هنـوز از راه نرسـيده     ر نيابت رياست كانون نيز با همه جواني، عقلم مي

ام  ديگـران و خـراب شـدن حيثيـت     نايب رئيس كانون شدن، باعـث حسـادت  

انتخاب شد. بگذريم كه خـود  جاللي نائيني رفت و دكتر شاهكار اهد شد. خو

از كانون وكال بـه عنـوان تختـه بـرش     جاللي  وپنداشتيم  غلط بود آنچه ما مي

نخست وزير نزديك كرد و هويدا شخصي استفاده كرده و از اين راه خود را به 
  به سناتوري رسيد.

  

 اهجاكشي و بارِ ك

  :دنگوي مي
  هنــرش نيــز بگـــوي    لـه بگفتـيعيب مـي جم

  
تـا آنجـا كـه زورش     ،هويـدا نزديكـي خـود بـا    و از تقرّب نائيني  يجالل

از جمله، توانست از كرد.  ميرسيد در جهت منافع صنفي وكالء نيز استفاده  مي

صندوق به عنوان سرمايه اوليـه  قول بگيرد كه مبلغ پنج ميليون تومان هويدا 
كشور منظور شود. ولي مـوقعي كـه بودجـه در    ودجه در ببازنشستگي وكالء 

ميليون تومان تنزّل پيدا كـرده بـود، كـه در     2مجلس مطرح شد، اين مبلغ به 
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نتيجـه و مسـخره در   آوري كه آن روزهـا بـراي مقاصـد بـي    مقابل ارقام سرسام

 هيئت مديره كـانون لذا  رسيد مبلغ بسيار ناچيزي بود. بودجه به تصويب مي

بـا او  در ايـن مـورد   وقـت مالقـات بگيـرم و    هويدا ت داد كـه از  به من مأموري

در اطاق كوچكي در نخست وزيـري مـرا پـذيرفت. وقتـي     هويدا  صحبت كنم.
  اظهاراتم را كه در حد امكان همراه با عصبانيت و تند خويي بود شنيد، گفت:

ه بيا. كار كردن در اين مملكت ماننـد جاكشـي اسـت، يعنـي     اجوان، كوت«
، خيلي ُگنده و سنگين بـه  كني ارِ كاه است. از دور كه به آن نگاه ميمثل ب

بيني، آن قدرها هـم سـنگين    رسد، ولي وقتي زير بار آن رفتي، مي نظر مي
  »ايم. ما هم زير بار كومه كاه رفتهكني.  نيست و به آن عادت مي

  

 ساواك و كانون وكالء

در سـاواك  ن بـه ويـژه   هاي قدرتمنـدا  اندازي در كانون وكالء نيز از دست  
در  اُمور صنفي وكالء مصون نبوديم. بـه غيـر از شـركت دادن اجبـاري كـانون     

ساله شاهنشـاهي و پنجـاهمين سـال     !؟2500 هاي هاي جشن بازي خيمه شب
خاصـه  سلطنت پهلوي، در اُمور اعطاء پروانـه وكالـت نيـز زيـر فشـار سـاواك،       

ا توجه به اين كـه شخصـي در   گرفت و ب هايي بر خالف قانون، انجام مي خرجي
، داشت رأس كانون قرار داشت كه رعايت مصلحت را بر رعايت قانون مرجح مي

هـا   هاي فراواني از اين قانون شـكني  . نمونهرسيد رها غالباً به نتيجه مياين فشا
 كنم. به خاطر دارم كه فقط به ذكر يكي از آنها اكتفا مي

تگان اعم از قضايي، كشوري و به سيل هجوم بازنشس 50و  40هاي در سال  
فزوني گرفته بود و متقاضـيان   ،ويژه ارتشي براي گرفتن پروانه وكالت به كانون

جاهاي ديگري گذرانده بودند بـراي اخـذ    كه عمر مفيد خود را در ياين چنين
 كردنـد.  پروانه وكالت و ايجاد درآمد بيشتر براي خودشان به كانون مراجعه مـي 

اي و بـه ويـژه جوانـان     بود كه بازار كار براي وكـالي حرفـه   اين امر سبب شده
از يك طرف وكالت، كاري آزاد بـود و اگـر شخصـي واجـد شـرايط      تنگ شود. 



  تالش براي استقالل  168

شد جلوي ورودش را گرفت و از طرف ديگر، ورود اين بازنشستگان  بود نمي مي
ود كـه  ـه را بر وكالي موجـي هم بودند، عرصـكه همه داراي حقوق بازنشستگ

دوق بازنشستگي نيز نداشتند تنگ كرده بود. براي مقابله نسـبي بـا   ـصن يـحّت
اي از تصويب گذشـت   هيئت مديره كانون، ماده واحدهاين وضع بر اثر اقدامات 

شـان  هران به كسـاني كـه سّن  تپروانه وكالت براي حوزه عطاءاكه به موجب آن 
ورود بـه   ،ه واحـده ممنوع شد و با استفاده از اين مـاد بيشتر از پنجاه سال بود 

 هران براي بازنشستگان تا حدي مشكل گرديد.توكالت در 

 1پرويـز ثـابتي  كه پدر همسـر  غفّارپوراي به نام  ازنشستهــرهنگ بــس  
اضاي پروانه كـرد. سـّنش متجـاوز از پنجـاه بـود و      ــران تقــهتراي ــود. بــب

اسـتناد   اتقاضاي او را در هيئت مديره مطرح كرد بنائيني  يجاللاني كه ــزم

بـه تصـويب   پور غفّـار ا آن مخالفـت كـردم و تقاضـاي    ــون بــانــن قــبه اي
نرسيد. رياست كانون از رو نرفت. دو، سه مرتبه ديگر تقاضاي شخص مذكور را 

ـ  جاللي نائيني،  مطرح كرد كه با مخالفت قاطعانه من روبرو شد. ه روزي مـرا ب
خـواهي   مثل اين كه تو نمـي : «كناري كشيد و با لحني پدرانه و مشفقانه گفت

 بـه او گفـتم:   .»كننـد  خودت را با شاخ گاو در نيانداز، اذيتت مي تجربه بگيري.

كـار خـودش را   جاللـي  ولي باألخره  .»اگر قانون است براي همه قانون است«
در  ي بــودنبســتر بــه ســبب كــرد و در يكــي از جلســات هيئــت مــديره كــه

هران بـه تصـويب   تبيمارستان حاضر نبودم پروانه پدر زن مقام امنيتي را براي 

گفتـه بـود مـدتي بعـد پاپوشـي      جاللـي  همان گونه كه  رساند. ولي براي من
درست كردند كه چون مجسمه نيم تنه گچي شـاه را بـه بهانـه نداشـتن پـول      

ـ  ا تلفـن بـراي حضـور در    نخريده بودم ضدرژيم و ضدشاه معرّفي كردند. شبي ب

احضارم كردنـد. روز بعـد كـه بـه آن جـا      فيشرآباد، خيابان ساواك در ابتداي 
خوشـبختانه  ام.  مورد سؤال قرار گرفتم كه چرا مجسـمه شـاه را نخريـده   ، رفتم

                                                

  معاون امنيت داخلي ساواك.مشهور به مقام امنيتي، رئيس اداره سوم و  پرويز ثابتي -1
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  چون مطلب جدي نداشتند، قسر در رفتم.

  
 الملل كانون وكالء در صحنه بين

هاي وكالء در دنيا  ي حقوقي و كانونها ، اتحاديه1350و1340هاي در سال  
نيـز داشـتند. كـانون     هاي حقوق بشري ُنضج زيادي گرفته بودند وبعضاً فعاليت

حقوقي دنيا عضويت پيدا كرده بود و هيئـت  مهم وكالء ايران در چهار اتحاديه 
توانـد   هـا مـي   مديره كانون بر اين اعتقـاد بـود كـه عضـويت در ايـن سـازمان      

بـه مناسـبت عالقـه و      ايران فراهم آورد. اني براي كانون وكاليجه اي پشتوانه
ن را در مسـؤليت  المللي كانو اُمور بين مختصر زبان داني كه در من ديده بودند

هران، آذربايجـان و شـيراز   تهاي وكالء در  نگارنده قرار دادند و نمايندگي كانون

كـانون وكـالء   .1اشـتم هم به عهده داتحاديه حقوقي آسيا و اقيانوسيه را در 

كه مقـرّش در لنـدن   2هاي وكالء  المللي كانون شوراي اتحاد بينايران را در

مللـي  لا اتحاديـه بـين  نماينـده كـانون ايـران در    كـردم.  است نمايندگي مـي 
  .بودمدر واشنگتن  4مركز صلح جهاني از طريق قانون وپاريس  در3وكالء

ـ اقيانوسـيه  و  حقـوقي آسـيا   اتحاديهدر  ه رسـاالت و مقـاالت   در تهي
) بـه  1975در سـال ( كردم و بـه همـين سـبب     ها فعاالنه شركت مي كنفرانس

هـا و مجـامع    براي حضور در كنفرانس. اتحاديه انتخاب شدم نيابت رياست اين
سـفر   ط سالي دو بار به شرق و غرب دنيـا، ها به طور متوس عمومي اين اتحاديه

هـا   هاي اين مسافرت ي تأمين هزينهاي برا ون وكالء بودجهكردم و چون كان مي
ــه  ــت هزين ــود.در     را نداش ــودم ب ــده خ ــر عه ــفرها ب ــن س ــاي اي ــارهه از  اي پ

ندرتاً چند نفـري از وكـالء دادگسـتري ايـران نيـز       ،المللي بين هاي اييمگرده
بيشتر تفّنن و تماشا بود و كوششي براي تهيـه  شان  كردند كه هدف شركت مي

                                                
1- Law Association for Asia&Western Pacific 
2- International Bar Association 
3-Union International Des Avocats 
4-World Peace Through Law Centre 
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  ب مانـدگي هـا از عقـ   در اين كنفرانس كردند. يهاي حقوقي نم مقاالت و رساله
شـدم. وكـالي دادگسـتري     علمي صنف وكالء دادگستري ايران، دچار شرم مي

ي در زمينه مسـايل حقـوقي   ا رساالت و مقاالت تحقيقي ارزنده ،بيشتر كشورها
هايي نيز داشت ولي وكالي دادگستري  كردند كه برخي از آنها نوآوري تهيه مي

ثي در زمينـه مسـايل   كه چنـين موضـوعات و مبـاح   دانستند  ينمحتّي  ،ايران
با كمال تأسف بايد گفت كه اين وضعيت هم چنان ادامه گيرد.  حقوقي قرار مي

هاي سّنتي مرسوم در ايـران   كارشان همان وكالت ام  دارد و وكالي دادگستري

ز آب خُـرد، مـاهي خُـرد    "ت:الوكالـه اسـ   اشان دريافـت حـقّ   و هدف اصلي
  ."خيزد

  

 تفاوت راه

در هـاي وكـالء    المللي كـانون  بيناتحاديه كنفـرانس   )1976(در سال     

. در اين كنفرانس چند نفـر از همكـاران كـه ديـدار از     شد برگزار مياستكهلم 
از خاطرات قابل ذكري كـه از  نمود شركت كرده بودند.  سوئد برايشان جالب مي

بود. اين كنفرانس در كـاخ  د شاه و ملكه سوئاين سفر دارم وضعيت اجتماعي 
مجّلل وزارت دادگستري سوئد با سخنان پادشاه افتتاح شد. شاه و ملكه پس از 

دست در دست هم مراجعت كردند. آنها بـدون هـيچ گونـه     ،گشايش كنفرانس
هاي كاخ پـايين    هاز پّل "دور شو، كور شو"تشريفات و محاقظ و بي هيچ غرور و 

هـاي كـاخ مشـغول كسـب      در دو طرف پّلـه  كه گردي فروشندگان دورهرفتند. 
و شاه وملكه با لبخند، جواب  ،با ديدن آنها اداي احترام مختصري كردند ،بودند

ايـن شـاه و   شـعورند   فرهنـگ و بـي   با خود نجوا كردم كه، چه بي آنها را دادند.
انـد!؟ اينهـا بايـد     شاهي را ضـايع كـرده  پادمقام  ،فتكّل ملكه كه با اين رفتار بي

  !ايند پادشاهي و اعمال قدرت را از شاه و شهبانوي ما ياد بگيرند!بي
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  تلگراف آمرانه به شاه 
 اين است كه: اي اين كنفرانس دارم.  خاطره ديگري كه از مسايل حاشيه  

كه هميشه معتقد بـود،  ، سيد احمد رضي رضوياز وكالي دادگستري،  يكي
ده و منورالفكري هسـتند و بايـد شـوؤن آنهـا حفـظ شـود،       وكالء صنف برگزي

بره كرده و از او خواسته بود به سـفير ايـران در   امخ شاهاي براي  تلگراف آمرانه

دستور دهد كه براي وكالي ايراني شركت كننده در اين كنفـرانس،  استكهلم 
ترتيب دهـد و شـأن وكـالي ايرانـي را محفـوظ       ،تشريفات و استقبالي در خور

جـالل نـائيني   از اين موضوع بسيار ناراحت شده بـود. از دربـار بـا    شاه رد. دا
جاللـي، احمـد    تماس گرفتند كه تكليف اين وكيل سركش را روشـن كتـد.  

رضـوي  را فوري احضار كرد و در حضور ما سخت به او پرخاش كـرد.  رضوي 
ايـن  « :ضمن رعايت احترام رئيس كانون، در مقابـل او مقاومـت كـرد و گفـت    

را از اطاق بيـرون  رضوي براي ختم غائله، . »كرديد ي است كه شما بايد ميكار
  بردم و از او معذرت خواهي كردم.  

بـراي جلـوگيري از گرفتـاري    جاللـي  ولي بايد اذعان كنم كـه خشـونت       

تلفـن  شاه رئيس دفتر  معينيانبه جاللي  مبود. چه اين كه شاهد بودرضوي 

  ."كردماش  خودم تنبيه"كرد و گفت: 
  

 وحشت رژيم شاه از حقوقدانان خارجي

، نام ايران به مناسبت افزايش درآمد نفت و ماشـين،  )1970(هاي  در سال    
جهـاني  حقـوقي  هـاي   ها افتـاده بـود. اكثـر اتحاديـه     رژيم بر سر زبان يتبليغات

 هـران برگـزار كننـد.   تهاي عمومي خـود را در   قمند بودند يكي از كنفرانسعال
بود و هم تماشا. ضمن شركت در كنفرانس، كشور ُگل و بلبـل  ايشان هم فال رب

ايران شركت  عنوان نمايندهبه هايي كه  در كنفرانسديدند.  را هم از نزديك مي
گـرفتم كـه    تحت فشار قـرار مـي   ها اتحاديهكردم غالباً از طرف رؤساي اين  مي
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كه، شركت  با توجه به اين هران باشد.تكاري كنيم تا محلّ كنفرانس بعدي در 
گزاري اين مجامع در بروكالي متمول بودند. ها غالباً  كنندگان در اين كنفرانس

  توانست مقدار قابل توجهي درآمد توريستي عايد ايران كند.   ايران مي
ـ ـــ امــيم، از پـــ ه رژيــود كــن بــه ايــمسألولي  ه ـــــ ع دو، سد تجم

هـاي كـانون    ها و توسـل  نامه هزار حقوقدان خارجي در ايران، وحشت داشت و

در . رسـيد  و وزراي دادگستري در اين موضـوع بـه جـايي نمـي     هويدا وكالء به

دبيـر كـلّ   ، قاضي تامپسون  مركز صلح جهاني از طريق قانون،كنفرانس، 

ن هـرا تخواست كه براي تشكيل كنفرانس بعدي در جالل نائيني مركز، از  اين
. پـس از  »تسـ سـاخته ني  اكه اين كار از مـ «اقدام شود. با صراحت به او گفتم: 

اقـدام در ايـن مـورد،    بـراي  اي از او دريافت كرديم مبني بر اين كه،  مدتي نامه
چندي آمد و مـن از طـرف كـانون     پس ازهران خواهد آمد. تخودش شخصاً به 
  مهماندارش شدم.

اشـرف  د كه آمده است تا از طريـق  از توضيحاتي كه به من داد، معلوم ش
هران، به دست آورد. در تموافقت دولت ايران را با تشكيل كنفرانس در  پهلوي

هران، امكانات سـفارت آمريكـا در اختيـارش قـرار گرفتـه و      تطول اقامتش در 

را مـأمور تنظـيم    از مشاورين ايرانـي سـفارت  ، دييمنوچهر سعسفير آمريكا، 

در ايـن مـورد بـا    اشرف پهلـوي  «بعداً گفت كه: دي يسعروابط او كرده بود. 

، صحبت كرده ولي به سبب ترس و خوف رژيـم از حقوقـدانان خـارجي    هويدا

با ارائـه   هويدابه جايي نرسيد و دست خالي مراجعت كرد. تامپسون، اقدامات 
هاي مناسب و تشكيالتي در خور، براي برگزاري چنين  ن هتلهراتاين عذر كه 

  ود.بمراسمي را ندارد، او را دست به سر كرده 
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 الف عقل

ت همراهش را به منزلم دعـوت  أو هيتامپسون به حكم مهمانداري، شبي 

هــم همراهشــان بــود. آدمــي وطــن دوســت و بــا دييمنــوچهر ســعكــردم. 
هايمـان از تمـايالت    نمود. هنگامي كه ضمن صحبت گرايانه مي هاي ملّي انديشه

، ام مطلّع شد، به من پيشنهاد كرد كه با سفير آمريكا، صحبت كنـد  ملّي گرايانه

اين نكته تأكيد  بردي يسعتا مرا به عنوان مشاور سياسي سفير، معين نمايند. 
اشـند  برا گرفته  وطن و فاسد، اطراف سفير چرا بايد فقط افراد بي« :كرد كه مي

بـا رد ايـن   . »خبـر نگـه دارنـد    و او را از واقعيات اجتماعي و سياسي ايـران بـي  
مـن تمـايلي   خورد نوكش كج است.  مرغي كه انجير مي«پيشنهاد، به او گفتم: 
مـرداد   28ه با كودتـاي  ك توانم مشاور سفير دولتي باشم بدين كار ندارم و نمي

      باد داد.برهاي ملّي اين مملكت را  آرمان

 .»""""اين كار كي كنم؟ ،زنم من الف عقل مي"

  
 ماجراي آسياب سنگي

در راستاي همگامي با انقالب، مراسمي جبهه مّلي ، 1356روز اول آذرماه     

به راه انداخته بود كـه  آسياب سنگي  در باغ گلزاربه مناسبت عيد قربان در 

. بـود ي كتـر صـادق  االسـالم د  حجتهدف آن مبارزه با رژيم شاه و ناطقش، 
اي ساواكي با چوب و چمـاق از در و   دقايقي از سخنراني او نگذشته بود كه عده

رحمانه به باد ضرب و شتم گرفتند. تمـام   . همه را بيديوار به درون باغ ريختند
 اتومبيل شركت كننـدگان   300هاي ساختمان را شكستند و متجاوز از  شيشه

اي در هم كوبيدند. بلوايي ايجاد شده بود و هر كس از تـرس   را به نحو وحشيانه
تعـداد  شـد.   هاي باغ مخفـي مـي   كرد يا در راه آب جانش، از در و ديوار فرار مي

را شكسـتند. از  دكتر شـاپور بختيـار  مجروحان از حد فزوني گرفته بود. آرنج 

 نمرا هم چنـا پاي لگن خاصره و زانوي زد.  خون فواره مي داريوش فروهرسر 
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لجه نشده اسـت و  اسال بهبود نيافته و مع 34شكستند كه هنوز بعد از گذشت 
هـاي   در راه رفتن و زندگي روزمرّه دچار مشكل هستم. روز بعـد از آن، روزنامـه  

در صفحات اول خود، با حروف ، و كيهان ،اطالعاتهران، تمزدور خبري عصر 
  درشت نوشتند كه:  

گردهمايي وطن فروشان حمله كـرده و   هران بهتكارگران شرافتمند «
  .  »اند آنها را تار و مار كرده

اين خبرنگاران و نويسندگان شرافتمند؟! حتّي ابا نداشتند از اين كـه بنويسـند   
پذيرايي شده است. ولي آنهـا   كوالبا ودكاهمايي از شركت كنندگان در اين گرد

اين نكته را روشن نكردند كه اين كارگران شرافتمند، چطور توانسته بودنـد روز  
ها تعطيل است در حدود سيصد نفر با هم جمع شـوند و   جمعه كه همه كارگاه

تر اين كه  هاي يك شكل و يك اندازه به جان مردم بيفتند و جالب چوبدستيبا 

هران و حومـه  تشركت واحد اتوبوسراني  هـاي  له نقليه آنها نيز اتوبوسوسي
 هاي اين واقعه در روزنامهباغ گلزار، ها به  باشد. پس از حمله وحشيانه ساواكي

 اي انعكاس يافت. خارجي به طور گسترده

ـ نيز در اخبار خود  راديو بي بي سي     نـام  ا ذكراين حادثه را در سه مرتبه ب
و سمت من (نايب رئيس كانون وكالء) پوشش خبري داده بود. در بيمارسـتان  

تم آمد. يكي از اعضـاي هيئـت مـديره كـانون،     دعيا هبي ينجاللي نائبودم كه 

باعـث  ، و ايـن حادثـه  انـواري  عمـال  ا هوا كرده بـود كـ  غاو را افيض مهدوي 

از  ،بـراي كـانون  خنجر خودشان را اعليحضرت اضمحالل كانون خواهد شد و 

وقـت گرفتـه   معيينيان آمده بود كه به من بگويـد از   جالليرو خواهند بست. 

به خاطر نجـات   ببرد تا منشاه به دفتر  اتا پس از خارج شدن از بيمارستان مر

بـا مقاومـت مـن     جالليوقتـي   خواهي كنم.نون حضوراً و كتباً از ايشان عذركا

. »زن شاه شاه...سازي است. پشت سـر  اينها ظاهر بچه نشو!« روبرو شد گفت:
طر آن پـوزش  ابـودم تـا بـه خـ     هپيشنهادش را رد كردم. زيرا كار ناصوابي نكرد

 بخواهم.
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ي از خروار نبود كه نشان دهـد مـردم هـيچ    ـــمشتجاللي، ار ــگفت اــآي    

حكومتش ندارند و اين تنها داغ و درفش ديكتاتوري است  وشاه دل خوشي از 
هـايي   وقتي شخصي با داشـتن سـمت   كند؟ مجبوربه ظاهرسازي ميكه آنها را 

داشـته باشـد، تلّقـي     شاهمانند رياست كانون وكالء و سناتوري چنين تلقّي از 
پـرده واقعيـت را بـاال     ،دث انقالبياحو د محروم و ستمديده چه خواهد بود؟افرا

 ردنـد اي فـرار ك  خودش هر يك بـه گوشـه   قبل ازشاه، انصار  كشيد و اعوان و

شـان   و مملكـت شـاه  بـه  نسـبت  ونشان دادند كه كوچكترين عالقه و تعصبي 
  اند. نداشته

  

  م آزاديينس

كـانون   1355در سال كارتر وارداتي  حقوق بشر نسيم آزادي و با وزيدن
جرايم سياسي، مطبوعاتي و امنيتي، از دادرسـي  اي گرفت.  نيز جان تازهكالء و

هـاي عمـومي    اتهامات در صالحيت دادگـاه ارتش گرفته شد و رسيدگي به اين 
 جوانان، با استفاده از اين فرصت وكالء دادگستري و به ويژه وكالي قرار گرفت.

ها،  هران و شهرستانتن سياسي را در يوكالت متهم، نفره 20تا  10هاي  در تيم
راهروهـاي كـانون    كردند. راه آزادي آنها، كوشش مي به عهده گرفته و درمجاناً 

ء، همه روزه شاهد تجمع وكالي جواني بود كه با شور و حرارت بسـيار بـه   وكال
و  مردم كشيدند. پرداختند و رژيم شاه را به نقد و محاكمه مي بحث سياسي مي

براي توسل و تحصن پيدا كرده بودنـد  اَمن طبقات مختلف اجتماعي نيز مكاني 
مختلف مـردم   طبقاتنشيني  ستما شاهد ب 1356و بدين گونه در اواسط سال 

 در كانون وكالء بوديم.
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  1356انتخابات كانون در سال 
شـد.   انجـام مـي   1356بايستي در خـرداد مـاه    انتخابات ادواري كانون مي    

بـه صـورت   مبارزات انتخاباتي كانون وكالء نيز همراه با باال گرفتن تب انقالب، 
انتخابـاتي كانديـداها    هاي پالتُفرمي براي مخافت با رژيم شاه چهره نمود. نطق

كه غالباً متضمن حمالت شديد به ديكتـاتوري و اعتـراض بـه عمليـات خـالف      
 كـرد.  ها را پر مـي  به طور مشروح صفحات اول روزنامه قانون، هيئت حاكمه بود

بـا نـام   اي ازوكالء كه عمدتاً چپ گرا يا مـذهبي بودنـد،    در اين مبارزات دسته

 س از اعالم نتايج انتخابات، مشخصپ. گير داشتند نقشي چشم ،وكالي پيشرو
خود را به عنـوان اعضـاء اصـلي و    نفر از كانديداهاي   6اند  شد كه آنها، توانسته

 .هيئت مديره كانون كنند البدل روانه علي

ت مديره به انجام رسـيد و  هيأ انتخابات داخلي 1357تير ماه  20در تاريخ     

جاللي رورت هماهنگ كردن وضع مديريت كانون با جو انقالبـي،  ضبه وجه با ت
حسـن  رأي بـود، و   2تعداد آراء او، با رأي خـودش،  كنار گذاشته شد (نائيني 

رأي و  10رأي به رياست كانون انتخاب گرديد. نگارنده با  12رأي از  8با  نزيه

ت نـواب رئـيس كـانون انتخـاب     بـه سـم   رأي 7ي با اهللا متين دفتر هدايت
  )6(مدرك شماره  شديم.
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 كانون وكالء در صف مقدم انقالب

و بـه صـورت    رگـان عمـالً  با انجام تغيرات اساسي در مديريت كانون، اين اُ    
هيئـت مـديره    هاي متعدد و قاطع فعال در صف مقدم انقالب قرار گرفت. بيانيه

رويارويي با عمليات خالف قانون رژيم شاهنشاهي، توجه مـردم را بـه   كانون در 
جـات متعـددي شـد.     اين مركز جلب كرد و كانون وكالء مركـز تحصـن دسـته   

ا هـ  نيروي هوايي، هر كدام مـدت  هاي زندانيان سياسي، زنان و همافران خانواده
 در محلّ كانون تحصن كردند.

زوم حضور وكـالء در كنـار مـردم    ــالب، لــا انقــبي امــگت همــدر جه    
لسه هيئـت  ــــ دين جـــ چنشـد.   اس مـي ـــنيز، به وسيله هيئت مديره احس

اي از اعضـاء تنـدرو    نحوه مشاركت در تظاهرات صرف شد. عد مديره به بررسي
هيئت مديره، عقيده داشتند كه وكالء با پوشـيدن لبـاس رسـمي وكالـت، دور     

پردازنـد. نگارنـده و تعـدادي از همفكـرانم     ستراسيون بنبه دموستري، كاخ دادگ
تقد بوديم كه ايـن امـر، اوالً شـأن وكـالي     دانستيم و مع اين امر را صحيح نمي

ــايين مـــي تـــر از آن، ممكـــن اســـت چنـــين آورد و مهم دادگســـتري را پـ
ها قـرار گيـرد و    شاهنشاهي و ساواكيرژيم ستراسيوني مورد حمله اوباش ندمو

وكالء مورد ضرب و جرح واقع شوند. پس از كنكاش زياد، چنين تصميم گرفته 
شد، كه كانون وكالء، اجتماع عمومي خود را در سالن بزرگ كـاخ دادگسـتري   

در اين جا نيز اختالف سـليقه در مـورد نحـوه برگـزاري جلسـه،       تشكيل دهد.
 خطابه بودند كـه  ايراد نطق و ما براي خود نمايي، طرفداراي از  شديد بود. عده

هـايي در   مسّلماً نتيجه منطقي آن، ابراز تمايالت سياسي و ايجاد جبهه گيـري 
نگارنده در آن روزهاي بحراني، تا زماني كه مسـتقيماً مسـؤليت   ن مسير بود. اي

بر اين اعتقاد بودم و هسـتم كـه كـانون وكـالء      ،داشتم كانون وكالء را برعهده
در چارچوب قـانون و  هاي آن بايد  و فعاليت دادگستري، يك اُرگان صنفي است

فعاليت  كارهاي حقوقي باشد و لزومي به دخالت كانون در اُمور سياسي نيست.
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كانون وكالء در چارچوب قانوني و حقوقي، خود به خود داراي نتيجه سياسي و 
 خوانيم: نتايج حقوقي و حقوق بشري هم خواهد بود. در سوگند نامه وكالت مي

ـ خ يــه مــوقع كــن مــدر اي« واهم بـه شـغل شـريف    ــ
كـنم كـه    وكالت نايل شوم، به خداوند قادر متعال، قسم ياد مي

هميشه قوانين و نظامـات را محتـرم شـمرده و جـز عـدالت و      
احقاق حقّ، منظوري نداشـته و بـرخالف شـرافت، قضـاوت و     

ات سياسـي    كالت، اقدام و اظهاري ننموده.... و از ا عمـال نظريـ
 .»راز نمايماحت

  
هنگامي كه كانون وكالء در اعتراض به زجر و شكنجه و توقيـف و بگيـر و       

كند، طبيعي است كه كارش، اجـراي عـدالت و    هاي غير قانوني اقدام مي به بند
كـارش نتيجـه    ن كه اعمال نظر سياسي كـرده باشـد  احقاق حقّ است بدون اي

سـه مـورد نظـر، در تـاالر     سياسي دارد.به ترتيب فوق تصميم گرفته شد كه جل
كاخ دادگستري منعقد شود و صرفاً به قرائت يك بيانيه از طرف كانون محـدود  

  )  7گردد، با تأكيد بر اين كه جلسه سخنراني نخواهد داشت. (مدرك شماره 

، وزيـر وقـت   دكتـر حسـين نجفـي   نگارنده مأموريـت يافـت كـه بـا         
در اختيـار گـرفتن سـالن اجتماعـات دادگسـتري وارد      به منظور دادگستري، 

علي ضمناً ، با خوشرويي و استقبال اين اجازه را داددكتر نجفي  مذاكره شود.
، وكـالي پيشـرو  و نگارنده، مأموريت يافتيم كه به اتّفاق سه نفـر از   شاهنده

  بيانيه مورد نظر را تنظيم كنيم.
ــاريخ   ــورد بحــث در ت ــاالر وســيع   9/10/1357جلســه م تشــكيل شــد. ت

در كريدورهاي اطـراف  معيت بود و حتّي جتماعات كاخ دادگستري، مملو از جا
آن، جاي سوزن انداختن نبود. ولي بـا همـه تمهيـداتي كـه انديشـيده بـوديم       

 دسـت  درناگهان در باالي تاالر شعار بزرگي(بانر) گشوده شد كه يـك پايـه آن   
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بـود. روي  ن ابوالقاسم سـتّاريا و پايه ديگر آن در دسـت   يا سيد رضا زواره
  بانر نوشته شده بود:  

 

 .""""اهللا ر فقط روحـرهب اهللا حزب فقط حزب "

      
اي تاالر، متوجه شدم كه چهار نفـر تفنـگ بـه دوش نيـروي     هبا نگاه به انت

هند، به اين ترتيـب جـاي بحـث نبـود و      الذكر را تشكيل مي بتي اقايان فوقضر

رئـيس   حسن نزيهايي كانون وكالء، مقهور جناح مذهبي انقالب شد. مگرده
از جو غير منتظره فوق، اسـتفاده كـرده و   متين دفتري و به تبعيت او،  كانون

د برخالف تصويب نامه هيئـت مـديره   براي اين كه از انقالبي نمايي عقب نمانن
، عرضـه كردنـد.   باب روز هاي داغِ كانون، پشت تريبون قرار گرفتند و سخنراني

اعتراض هيئت مديره كانون واقع شد، ولي به هـر  ه بعداً عمل آقايان مورد چگر
  )8حال كار از كار گذشته بود. (مدرك شماره 

قبـل   اي بحرانيــي در روزهرــدعيان روشنفكــا مــردار مــار و كــرفت    
ه حتّي در كانون وكالء دادگستري يعنـي مركـزي   و بعد از انقالب، نشان داد ك

كه منطقاً بايد محلّ رعايت اصول دموكراسي و تبعيـت از رأي اكثريـت باشـد،    
نيز دموكراسـي معنـي و مفهـومي نداشـت و مـا بـراي رسـيدن بـه آرزوهـا و          

كنـيم پشـت    كه به داشتن آنها تظاهر ميهاي خود، حاضريم به اصولي  خواست
  پا بزنيم.

و  شـاه رژيـم  ه ـــ براض ـــ ري در اعتــانون وكالء دادگستــه كــانيــبي    
(مـدرك   اسـت   ضـمائم آورده شـده   تأييد انقالب به لحاظ ارزش تاريخي آن در

  )9شماره 
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  روزهاي داغ پيروزي انقالب

در كانون وكـالء  . دي رسيبهمن، به پيروز 1357بهمن  22انقالب در روز     
روزهاي متعاقب پـس از موفقيـت انقـالب نيـز دچـار ازدحـام و شـلوغي بـود.         

و  شـاه، همـافران  هاي زندانيان سياسـي در زمـان    هاي متعدد خانواده تحصن

دچار صـدمه و زيـان شـده بودنـد در     شاه ساير كساني كه به طريقي در زمان 
وكالي دادگستري به ويژه جوانـان نيـز هـر روز در كـانون      كانون ادامه داشت.

تب انقالبـي همـه   دادند.  هاي خودشان ادامه مي شدند و به بحث وكالء جمع مي
آنها را فرا گرفتـه بـود و خواسـتار تصـفيه كـانون وكـالء از وكـالي سـاواكي،         

 بودند.   "طاغوتي"فراماسون و وكالي به اصطالح خودشان 

  

 معماي دكتر حيدري

هاي كانون وكالء و وكـالي دادگسـتري    همراه با پيروزي انقالب، گرفتاري

دسـتگير  دادسراي انقالب  از وكالي دادگستري از طرفبعضي نيز شروع شد. 
هـاي   دادند. خـانواده  شدند يا در فرودگاه به آنها اجازه خروج از كشور را نمي مي

اسـت و كـانون    آبـاد هـم شـهري    كردند علـي  وكالي بازداشت شده كه فكر مي
شدند. اتهامـاتي   براي آزادي عزيزانشان به كانون متوسل مي وكالء قدرتي دارد،

دادنـد غالبـاً واهـي و بـدون پايـه بـود.        نسبت مي  كه به وكالي بازداشت شده

اي ساخته بودند كـه در يـك    پرونده 1دكتر محمد علي موحدالمثل، براي  في
هاي نفت) بـه عنـوان مشـاور     دهي چاه تزريق گاز (به منظور ازدياد بهره ادقرارد

و  دادسراي انقـالب نگاري به  حقوقي اظهار نظر كرده است. تمام توانم از نامه
ولي نتيجه عـاجلي نـداد.    ه كار بردمش بتلفن به دادستان انقالب را براي آزادي

اسي، يكـي از تأليفـاتش را بـا    پس از مدتي از زندان آزاد شد و به عنوان قدرشن

                                                

اب او تحـت عنـوان   حقوقـدان و نويسـنده ملّـي. دو جلـد كتـ     ، دكتر محمد علي موحد-1
  اي در موضوع نهضت ملّي و مسأله نفت است. مرجع ارزنده "خواب آشفته نفت"
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  :بر روي صفحه اول آن برايم فرستاد كهخواجه شيراز  بيتي از

  .»كني، اي خاك درت، تاج سرم ها مي لطف«
 ام از كسـي قدرشناسـي ديـدم.    و اين از نادر مواردي بود كه من در زندگي

د و شـدن  در اين گير و دارها كه خانواده وكالي بازداشتي به كانون متوسل مـي 
، »اشان نـدارد  كانون وكالء قدرت زيادي براي رهايي زندانيان« گفتم: به آنها مي

همه كاره و معاون مقتـدر  دكتر حيدري وكيل دادگستري «گفتند:  غالباً مي
دادستان انقالب است و اگر شما به او توصيه كنيـد، مسـلماً كـار سـاز خواهـد      

 .  »بود

نداشـتيم و ايـن   دكتر حيدري در بين وكالي دادگستري، شخصي به نام   

وكيـل  مرتضـي فشـاركي   امر برايمان معمايي شده بـود تـا ايـن كـه شـبي      

معرّفـي  ي ا رهنمـا هـزاوه  دادگستري به اتفاق شخصي به دفترم آمد كه او را 

به رهنما كمك كنم كه پروانه وكـالتش را پـس    از من خواستفشاركي كرد. 

داد كـه در زمـان طـاغوت، دادگـاه      كرد و دادسـخن مـي   ا ميادع رهنمابگيرد. 
 انتظامي وكالء بدون جهت او را از شغل وكالت معّلق كرده است.

ــات    را ببيــنم. موقــع  اش را يادداشــت كــردم كــه پرونــدهرهنمــا مشخص

اگـر فرمايشـي   «گفت: تكّه كاغذي در دست من گذاشت و رهنما خداحافظي، 

دكتـر  شـيد در خـدمتم. ولـي اگـر تلفـن زديـد       در دادسراي انقالب داشـته با 
بدين ترتيـب معمـاي    شناسند. را بخواهيد. در آنجا مرا به اين اسم ميحيدري 

 اش را در كـانون وكـالء ديـدم.    اين اسم براي مـن حـلّ شـد. روز بعـد پرونـده     
كرده، رئـيس كميتـه شهرسـتان     مالحظه كردم كه اين آقا در اراك وكالت مي

بوده و با سوء اسـتفاده و قـدرت   و رئيس انجمن شهر آن محلّ  حزب رستاخيز
نمايي عمليات سهمگين خالف قانون و خالف اخـالق انجـام داده اسـت.رئيس    
دادگستري وقت شهرستان اراك، گزارشـي در پـنج صـفحه بـه كـانون وكـالء       

  فرستاده بود و در اين گزارش مشروحاً گفته بود:
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ند فقره پرونده جعل سند بـه منظـور بـاال كشـيدن     اين شخص داراي چ«  
فقره پرونده چِك بال محلّ و يك پرونده تجاوز بـه   27اهللا است.  هاي خلق زمين
ــه  ،عنــف ــهب ــس از  اش داشــته اســت.  كلفــت خان ــاه انتظــامي وكــالء پ دادگ

هر چه خوبان داشـتند  هاي الزم، او را از شغل وكالت معّلق كرده بود.  رسيدگي
 جا داشت.اين مرد يك 

در داد.  مردي بود كه خودش را خيلي ساده و خودمـاني نشـان مـي   رهنما   
اي كه به مـن داشـت دليـل قـرار گـرفتن خـود را در ايـن         چند مرتبه مراجعه
توضيح داد كه پدرش در اراك گـاراژدار اسـت و روزي در   « منصب برايم گفت:

پيـاده   همدآ هران ميتگاراژ پدرش بوده كه تصادفاَ دو روحاني از اتوبوسي كه از 
يكـي از ايـن   گيرنـد.   شوند و از او سراغ يك اطاق خالي براي سـكونت مـي   مي

او را به اراك تبعيد كـرده  رژيم شاه بوده كه  آقاي هاشمي رفسنجانيافراد، 

ل خـود بـرده و   هم به قول خودش اين دو نفر را بـه منـز  ي ا اوههزرهنما بود. 

آقـاي هاشـمي   بعد از پيـروزي انقـالب،   را نگهداري كرده بود. ايك هفنه آنه
انتصـاب او را بـه معاونـت    له يسـ و ،هـاي او  براي پاسخ بـه محبـت  رفسنجاني 

دادسراي انقالب فراهم آورده بود. و به اين ترتيب اختيار جان و مال و نـاموس  
واقعاً ايـن   خالقي قرار گرفته بود.بي ا در اختيار چنين شخص اهللا و آبروي خلق

هـايي را بـه    در و پيكر چه كه بر سـر مـردم نيـاورد و چـه بـا شـرف       انقالب بي
 .؟سرنوشت مردم مسّلط نكرده

دكتـر عبـدالكريم   را بـه  رهنمـا  براي رهايي خود از مخمصه، تقاضاي   
است تعليق او را صادر كـرده  كه كيفر خو 1دادستان انتظامي وكالء يالهيج

مي است و رهنما از اين طريـق بـه   كدانستم مرد مح بود ارجاع كردم. چون مي

در ذيـل  الهيجـي   من درست از آب درآمد و پيش بيني جايي نخواهد رسيد.

                                                

وكبل دادگستري و از فعاالن ايراني حقوق بشر، نايب رئـيس  دكتر عبدالكريم الهيجي-1
قـزل قلعـه بـا     در زنـدان  1339كنفدراسيون جهاني حقوق بشر. براي اولين مرتبه در سال 

  يكديگر آشنا شديم.
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دادسرا انتظـامي وكـالء كـار خـود را انجـام داده و      « :تقاضاي او نوشته بود كه
مواجه بود بـا   آن روزها .»اين موضوع نيستموجبي براي دخالت مجدد آن در 

رهنمـا  زماني كه من ناچار از ترك ايران شـدم. ديگـر اطـالع نـدارم كـه آيـا       
كـه  گرفتن پروانه خود از كانون وكاليـي  موفق به دكتر حيدري، يا ي ا اوههز

 , شـده هشـد  تحت رياست يكي از وابستگان به روحانيون صدر انقالب اداره مـي 
 يا نه؟. است

آمده بود از او شـنيدم كـه   لندن به  محمدتقي دامغانيسالياني پيش كه 

بـر پـا   رهنمـا  هران براي بزرگداشت تمراسم ختم مجّلل و پر سر و صدايي در 

ه دبـه آب دا رهنمـا   هايي كـه  معتقد بود وسعت دسته گلدامغاني شده است. 
ه است كه او ناچار به ايجاد صحنه مصنوعي فوت خود شـده و  بود به حدي بود
د به ريـش مـن و امثـال مـن     ردر آلمان دااي از جهان احتماالً  اكنون در گوشه

  خندد. مي
  

 گاري قراضه

دبيـر   ايرج اسكندرييكي ديگر از مراجعين كانون وكالء در آن روزهـا،  
بود. او كه قبل از فرارش به شوروي در رژيم شـاه  اول سابق حزب توده ايران

اش بـه كـانون    پروانه وكالت داشت پس از بازگشت به ايران براي تجديد پروانه
 :در يكي از روزها كه با اين هدف به كانون آمده بـود بـه او گفـتم   مراجعه كرد. 

دانــم  مــيمــن مطالعــات عميقــي در ماركسســيم نــدارم ولــي تــا آنجــا كــه  «
گيـري   دانند و تا آنجا كه اخبـار را پـي   ها مي ها دين را ترياك توده ماركسسيت

به كليساهاي شـوروي اجـازه كـوچكترين فعـاليتي     استالين ام در دوران  كرده

و ي اهللا خمين آيتاز حزب توده چون و چراي  دليل حمايت بيشد.  داده نمي
البته اين عقيده من نيسـت ولـي   «در جوابم گفت:  .»حكومت مذهبي چيست؟

هران به رشت باشـد، عجالتـاً   تالمثل اگر مقصد ما رفتن از  رفقا معتقدند كه في
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كنـيم. تـا    تواند ما را به قزوين برساند استفاده مي اي كه مي از يك گاري قراضه
ايـن گـاري قراضـه را بـراي      نقـش  مت ديني همحكو شود. بعد ببينيم چه مي

  .»تا بعد رويم توده دارد فعالً با آن تا قزوين مي حزب
بعداً كامالً مشخص شد كه رفقا سخت در اشتباه بودنـد و رژيـم آخونـدي    

  اين گاري قراضه را به رفقا نداد. حتّي اجازه سوار شدن به
  

  وكالت دولتي
  دسته گل انقالبي پرزيدنت بني صدر

ه اسـتقالل كـانون   تصـويب اليحـ   اسفند هر سال، همزمان است بـا  7روز 
وكالء. به همين مناسبت، در ايـن روز جشـني از طـرف كـانون وكـالء برگـزار       

اسـتقالل   ز طبق مرسوم اين جشن در هتـل ني 1358اسفند  7در روز شود.  مي

اولـين رئـيس جمهـور اسـالمي،      ابوالحسن بني صـدر برگزار شد. آن روزهـا  
داد. به  ه قضائيه و حقّ دفاع بروز ميت قوصوص حيثياي در خ تظاهرات مستانه

پرورانـد   وزيري در سر مـي  كه آن روزها سوداي نخست داريوش فروهرتوصيه 

خيلي نزديك كرده بود، از رئـيس جمهـور   بني صدر و بدين منظور خود را به 
مهمانـداري،   وظيفـه  دعوت شد كه در جشن كانون حضور يابد. به مناسبت نيز

  دم درب ورودي سالن ايستاده بودم كه به مهمانان خير مقدم بگويم.  

از اتوبوسي ارتشي كـه مملـو از تفنگـدار بـود     فروهر در معيت بني صدر 
پياده شد. وارد سالن شد و بدون اين كه رعايت نزاكت رابكند و منتظر شود تـا  

كنند، مستقيماً بـه وسـط    به او خير مقدم بگويند و او را براي سخنراني دعوت
سالن كه ميكروفن در آنجا قرار داشت روانه شد و شـروع بـه صـحبت كـرد. او     

آور خود، مطالبي را بيان داشت كه به هـيچ وجـه    صل و كسالتسخنراني مفدر
  :نون وكالء نبود. از جمله گفت كهمتناسب با مسايل و موضوعات كا

و وكـالء را  تـي در آوريـم   ما تصميم داريم شغل وكالت را به صـورت دول «
  »كنيمموظف و حقوق بگير دولت 
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  ي را كه بافتند سياه  ـگليم بخت كس
  به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد                

  

ابوالحسـن  اش  تئوريسين انقالبـي اند.  گليم بخت مّلت ايران را سياه بافته
ـ  بني صدر اسـتار دولتـي   زِ اشـعه مـوي زن، خو  از آب درآمد كه پس از ارائه ت

خواست سيستمي مشابه وكالت در شوروي سـابق   و ميشد  شدن حقّ دفاع مي
  در ايران پياده كند.

اطالع بود كـه نمـي دانسـت فلسـفه وجـود قـوه        اين قدر در اين حوزه بي  
كم و دولت اسـت. سـخنان   اقضائيه و به تبع آن حقّ دفاع و و كالت مقابله با ح

ناسـالمتي   ايـن شـخص   عقول خود را گفت و مجلس را ترك كرد.عجيب و نام
يســت حــداقل ايــن را  بــا سـاليان درازي در فرانســه زنــدگي كــرده بــود و مـي  

مانـد كـه    رود و منتظـر مـي   دانست كه مهمان سر خود پشت تريبون نمـي  مي
.در موضوع تز وكالت دولتـي او مسـتدالً   بان از او براي سخنراني دعوت كندميز

تلويزيـون و   اده شد ولي نبود كه بشنود. فردا شب طبق معمـول زمانـه  پاسخ د
!؟ رئيس جمهور را كامالً منعكس كردنـد. ولـي   ها فرمايشات خردمندانه روزنامه

جنـاب رئـيس جمهـور را    اي آمده بود كـه مايـه دلخـوري     سخنان من به گونه
  .فراهم نياورد



  



  

  
  
  
  
  
  
  

  فصل سيزدهم 

  استفاده حزبي از كانون وكالء
  

بـه عنـاوين مختلـف    وكالي متعهد و اسالمي اي با عنوان در آن ايام، عده  
در صدد ضربه زدن به كانون بودند. اصـوالً وكـالي جـوان و بعضـي از وكـالي      

سال نظر مساعدي نسبت به اعضاي هيئت مديره كانون وكالء نداشتند. و  ميان
اعضا هئيت مـديره، كارهـاي نـان و آبـدار وكـالتي و      توهماتي برايشان بود كه 

گـاه  كنند، اما در واقـع هيچ  هاي چرب و نرم را بين خودشان تقسيم مي داوري
در مدت نسبتاً طوالني كـه عضـو   شد.  كار وكالتي و داوري به كانون ارجاع نمي

وكـالتي يـا   كـار  هيئت مديره و نايب رئيس كانون وكالء بودم حّتـي يـك بـار    
  و ديناري از اين طريق كسب نكردم.از طريق كانون به من ارجاع نشد  داوري

انسان بايد عقلش پاره سنگ برداشته باشد كه به جاي صـرف وقـت بـراي     
درآمد و صرفاً اجتماعي كند. ولـي از   موّكل يابي، وقت خود را صرف كارهاي بي

جـوان و   وكـالي به  ،البه هر ح اند خريت تنها علف خوردن نيست. قديم گفته

 سـهراب سـپهري  اي كه چنين توهمـاتي دارنـد صـادقانه از زبـان      تجربه بي
ايـن   بـه هـر روي  يد.آ ي نميگويم كه از گلستانه كانون وكالء بوي هيچ علف مي

ايجاد مخالفت و دشـمني بـا هيئـت مـديره     اي از وكالء،  توهم هميشه در عده
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حراني بعد از انقالب نيز بااستفاده از جو انقالبي و هاي ب نمود و در ماه كانون مي
شرايط آشفته آن روزگار در صدد يافتن بهانه بودند كه هيئت مـديره كـانون را   

هـا را   تخريب كنند و متأسفانه بعضي از همكاران هيئت مديره هـم ايـن بهانـه   
 دادند. اختيار آنها قرار مي سخاوتمندانه در

بـر سـر مـزار پـدر      ياهللا متـين دفتـر   ايتهد، 1357اسفند  14در روز  

او به  را اعالم كرد. جبهه دموكراتيك مّليموجوديت ، دكتر مصدقبزرگش 
گيري براي جبهه جديدالتأسيس خود، امكانات كـانون وكـالء را بـه    منظور يار

كـانون   اللهي داد كـه بـه او و   دست وكالي حزب اي به كار گرفت. اين امر بهانه

مــورخ  در كيهــانانجمــن اســالمي وكــالي دادگســتري حملــه كننــد و 
ن چـو « نوشت: »از حيثيت وكالء استفاده حزبي نكنيد«به عنوان  17/2/1358

ت مديره كـانون وكـالء   لّي ايران به وسيله نايب رئيس هيأكراتيك مجبهه دمو
هاي زيركانه خود، به طور غير مسـتقيم از   ديت كرده و در اين بازياعالم موجو

انجمـن   ،حيثيت شغلي وكالء در تبليغات حزبـي خـود اسـتفاده كـرده اسـت     
خواستار است بـه منظـور   آقاي متين دفتري از اسالمي وكالي دادگستري 

از  نيزرعايت اصل امانت منافع صنفي، وكالء را از فعاليت حزبي جدا نموده و... 
فقط براي اموري كه مربوط به عمـوم وكـالء    آن كانون وكالء و امكانات محيط

 .باشد استفاده نمايد مي

ــهاني، 1/3/1358در روز   ــت   شهش ــتان وق ــران و متعتدادس ــب آن اه ق

هاي كـانون   هايي به من كردند كه از تلفن تلفن ،دادستان انقالب مركزهادوي 

ـ  ها بـراي مكالمـه بـا كشـورهاي غربـي      ژه در شبو به ويروزها وكالء  ن ا(آلم
شـود و ايـن تـوهم بـراي      استفاده مـي  )، انگلستان، فرانسه و آمريكاغربي

اقـدامات ضـد انقالبـي     ،مقامات انقالبي به وجود آمده است كه با هزينه كانون

دم. او گـزارش  مدير داخلي كانون پرسـش كـر   بتول كيهانيشود. از  مي مانجا
    :داد كه
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 ،هاي كـانون  نايب رئيس كانون وكالء، تلفن متين دفتريبه دستور «

اسـت كـه در كـانون     سازمان مجاهدين خلقها مورد استفاده افراد  شب

دسـتور داده كـه برخـي وكـالء بـه      متين دفتري و حتّي  اند ه كرد تحصن
مجاهـدين در كـانون حضـور يابنـد و      عنوان كشيك شب براي كمـك بـه  

خـانم  . بـه  گـردد  تسهيالت الزم از قبيل غذا و امكانات، براي آنها فـراهم 
تعليمـات الزم داده شـد و بـا كمـك او توانسـتيم غائلـه را خـتم        كيهاني 

  ).12و  11(اسناد شماره »كنيم.
 



  



  

 

  
  
  
  
  
  
  

  چهاردهم فصل 

  ي وكالءسرپوست خربزه كنگره سرا
  
  

بهمن ماه، يك دوره طويل تاريخي اختناق بـه پايـان    22نقالب در با پيروزي ا  
رسيده بود و سراسر مملكت را شور و شوقي وافر فرا گرفته بود و مردم، احزاب 

هاي مختلف فرصت اظهارنظر در سرنوشت خودشان را پيدا كرده بودند.   و گروه
سي جديـد و  سازي، مانند نوع حكومت آينده، قانون اسا مسايل حاد و سرنوشت

وكـالء و كـانون    سياسـي و صـنفي بـود.     هاي نحوه تنظيم آن مورد بحث گروه
محق بـه   ند و به دو دليل اساسي، خود راوكالء از اين شور و شرها بر كنار نبود

  ديدند. دخالت و اظهار نظر در اُمور كشورشان مي
ار اول اين كه در صف مقدم مبارزه بـراي سـرنگوني رژيـم ديكتـاتوري قـر         

تر اين كه حقوقدان بودنـد و اظهـار نظـر در اصـول قـانون       داشتد و دوم و مهم
اساسي آينـده و سيسـتم قضـايي كشـور را در صـالحيت علمـي و فّنـي خـود         

را مـورد نظـر   اشـان   دانستند. عالوه بر آن، آينده معيشـتي خـود و خـانواده    مي
ر دسـت تهيـه بـه    شد به اين كه قانون اساسي د داشتندكه مستقيماً مربوط مي



  تالش براي استقالل  192

را تأمين كرده و حـقّ دفـاع را بـراي آحـاد مّلـت       هچه نحو استقالل قوه قضايي
 ن كند.تأمي

وكالء  ي سراسري از همه اي بنابه داليل فوق، خواستار آن بودند كه كنگره  
هـاي   هاي وكالء موجود در آن زمان، يعني كانون دادگستري و با شركت كانون

هـاي در دسـت    كيل شود و مباحث اساسي قـانون تشهران، آذربايجان، فارس ت
ع عمـوم  البـراي اطـ   تشـان رار گرفتـه و نظريا ، مورد بررسي و حالجي قتنظيم

اعالم و به نظر دست اندركاران انقـالب و حكومـت برسـد. آنهـا همـه روزه در      
هاي داغ و آتشـين، نظريـات    شدند و با بحث كريدورهاي كانون وكالء جمع مي

أت مـديره  كردند و با نوشتن نامه و طومارهاي متعـدد بـه هيـ    يرا اعالم م خود
 ردمداران ايــنســ اي بودنــد. خواســتار تشــكيل چنــين كنگــره، كــانون وكــالء

 رچـه در گـرا بودنـد كـه گ    تقاضاهاي مكرّر و فشارها عمدتاً وكالي جـوان چـپ  
شد ترديد كرد ولي پختگـي الزم را نداشـتند و مقتضـيات     شان نمي حسن نيت

 گرفتند. ا در نظر نميروز ر

در بين اين گروه فشار، دو سه نفري نيز وجـود داشـتند كـه بـا توجـه بـه           
برانگيز بود و بـه   آشنايي و معرفتي كه نگارنده از سابقه آنها داشت كارشان شك

حسن نيت داشته باشـند، بلكـه قصدشـان ايجـاد      رسيد كه در اين راه نظر نمي
كانون وكالء بود. يكي از ايـن حضـرات، وكيلـي     زدن اساس كار آشوب و به هم 

عضـو  هاي خيلي پيش يك دوره بـه عنـوان    كه در سال، كاظم پگاهبود به نام 
البدل هيأت مديره انتخاب شده بود و عدم موفقيت خود در ادوار بعـدي را   علي

ين ترتيـب، هـر   به ا دادند ديد كه وكالء به آنها رأي مي البد از چشم كساني مي
مثل خري كه به نعلبندش نگاه كند به ما نگـاه  آمد  وقت كه به كانون وكالء مي

او  كرد و از هيأت مديره كـانون طلبكـار بـود.    دائماً فحاشي و انتقاد مي كرد. مي
كه مملكت با ارائه تئوري واليت فقيـه دارد   آورد در آن روزها به شدت فشار مي

ود و اين مطلب بايـد در كنگـره سراسـري    ش ديك ميبسيار وخيمي نز  به برهه
ت لعـا  اطمكرد داراي  وكالء، مورد بحث و بررسي و نقادي قرار گيرد. او ادعا مي
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در مـورد آن در كنگـره    خواهد مفصالً نه واليت فقيه است و ميعميقي در زمي
سراسري وكالء صحبت كند و آن را حالّجي نمايد. سوء نظر مـن نسـبت بـه او    

مي مسجل شد كه در كنگره مورد بحث كه به او مدت يـك سـاعت وقـت    هنگا
صحبت داده بودند به طور كلّي غيـب شـد و در آن سـه روزي كـه كنگـره در      
جريان بود اصالً آفتـابي نشـد. بـه هـر حـال، هيـأت مـديره كـانون در مقابـل          

 20/1/58درخواست و اصرار وكالي جوان، به اين امر رضـايت داد و در تـاريخ   
به داليلـي كـه مختصـر آن را در بـاال      اي را تصويب نمود. شكيل چنين كنگرهت

كه اين كنگـره بـه مصـلحت كـانون     گفت  گفتم، يك احساس دروني به من مي
وكالء نيست. از اين رو از موافقت با آن خودداري و صـورت جلسـه مربوطـه را    

 )14(سند شماره  امضاء نكردم.

ـ  عضـو   علـي شـاهنده  ه سرپرسـتي  هيأت مديره، يك كميته تداركاتي ب
اي از وكـالي جـوان، مقـدمات     هيأت مديره، تعيين نمود كه با همكـاري عـده  

تشكيل كنگره را فراهم كند و اين كميته مدت يك ماه و نيم بـه ايـن منظـور    
تعيين نمود. در آخرين جلسه هيـأت مـديره   ن را آصرف وقت كرد و سخنرانان 

در  يكي از منتخبين وكالي پيشـرو  محمد تقي دامغانياد كنگره، قبل از انعق
ايـن كنگـره، پوسـت    «انتخابات كانون، مرا به كناري كشـيد و آهسـته گفـت:    

تو «. به او گفتم: »اند، جلويش را بگير اي است كه زير پاي كانون گذاشته خربزه
به اين كار نداشتم. حاال هم تو  سبتنمن از اول نظر موافقي داني كه  خوب مي

كـنم و سـعي    نغمه جلوگيري از اين كار را آغاز كن من هم نظرت را تأييد مـي 

وكـالي  آخر من جلـوي  « :. گفت»كنيم اكثريت را با خود هم عقيده كنيم يم
جان اي از  به ياد گفته .»توانم اين كار را بكنم رو دربايستي دارم و نميپيشرو 

  كه: مافتادسيماي شجاعان در  كندي

اگر ما شجاعت اين را داشته باشيم كه عقايد خود را ولـو بـه   «
قيمت رنجيدن ديگران اظهار داريم، قطعاً دنياي خيلي بهتـري  

  .»سازيم را مي
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هيـأت  يك هيأت مديره كانون در همان روز تصويب كرد كه اداره جلسه با  

رئيس كـانون وكـالي مركـز، رئـيس كـانون وكـالء       مرّكـب از  سه نفري 
بـه عنـوان مـدير    نزيه باشد و چـون  آذربايجان و رئيس كانون وكالء فارس 

عامل شركت نفت در آن دستگاه مشغول بود هيأت مديره مقرّر كـرد كـه اداره   
كنگره از طرف كانون وكالء مركـز در روز اول بـا نگارنـده و در روزهـاي دوم و     

نايب رئيس دوم كانون مركز باشد. (سند شـماره   هدايت متين دفتريبا  سوم
15(  
  

 بحران رياست گنگره

رؤسـاي  ها اعالم شـده بـود.    برگزاري اين كنگره به طور وسيعي در روزنامه  
هران آمـده بودنـد. صـبح روز شـنبه كـه      تو فارس نيز به هاي آذربايجان  كانون

كـانون رسـاند و در    صـبح خـود را بـه    8سـاعت  نزيه ايي كنگره بود تاريخ برپ
جلسه هيأت مديره، داوطلبي خود را براي رياست بركنگره با حدت و قاطعيـت  

رئيس اداره حقـوقي سـازمان   او ، زماني كه 1335مطرح كرد. من او را از سال 
. به اختمنش اجتماعي كارگران و من كارمند قضايي آن اداره بودم ميهاي  بيمه

تيم داش دكتر مصدقمناسبت طرز فكر مشتركي كه در ملّي بودن و ارادت به 
و اين مودت فيمابين سـالياني متمـادي ادامـه     بسيار به هم نزديك شده بوديم

بـه  مهنـدس بازرگـان   از طـرف   1357داشت و دارد. او در اواخر بهمن مـاه  

بـه بعـد صـالحيت    منصوب شده بـود و از آن تاريخ شركت مّلي نفت رياست 
داشتن عنوان وكيل دادگستري را از دست داده بود، چه رسد به اين كه بتواند 

اليحــه قــانوني اســتقالل وكــالي  10رئــيس كــانون وكــالء باشــد. مــاده 
 شـود.   به اشخاص زير اجازه وكالـت داده نمـي  « تصريح دارد:دادگستري 

ي كه تمام يـا  هاي دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه قضّات و مستخدمين
بـه دولـت اسـت در حـين اشـتغال بـه        قسمتي از سرمايه آن متعلق
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 ».خدمت

 ي وكالء دادگسـتري پروانـه وكالـت عـده    كانون به استناد اين ماده قانوني،  
. شـايد چـون مـن    كـرد  پناه را باطل كرده و مـي  متعددي از وكالي جوان و بي

ماع صدمات زيادي خـورده  هاي موجود در اجت ها و تبعيض عدالتي شخصاً از بي
 اي توانسـتم ببيـنم عـده    توانستم تاب بياورم و نمي اين نوع مسايل را نمي بودم

پارتي را به عنوان اين كه مثالً كارمند روز مـزد شـهرداري، يـا بنگـاه      جوان بي

را بـر  شركت نفـت  رئيس كنيم ولي  آبياري هستند از كانون وكالء بيرون مي
داريم.  مي و رئيس كانون نگه دادگستريعنوان وكيل ف مقرّرات قانوني به خال

نزيه كرد كه با خواسـت   ري مرا وادار ميت عالوه بر اين، منع قانوني جهت عمده
دانسـتم در   شـناختم و مـي   به شدت مخالفـت كـنم. روحيـات او را خـوب مـي     

يـت  نمايي و ايجـاد محبوب  ار گيرد براي خودصورتي كه در مقام اداره كنگره قر
گفتار و كرداري دست خواهد زد كه دود آن به چشم وكـالء خواهـد رفـت.    به 

تمام اين مطالب را با صميميت واقعي مطرح كردم و اضافه نمودم كـه حضـور   
ايشان با اهداف كنگره منافات دارد. يك عضو هيأت مجريه كه در مركز قـدرت  

ويي در اُمـور  ج رسالتش چارهكه اي  تواند در چنين كنگره قرار گرفته است نمي
به آن اسـت اداره كننـده باشـد     هاي قوه مجريه قضايي و احتماالً دست اندازي

 .)16(سند شماره 

و من به جنجـال كشـيد و يـك حالـت بحرانـي در هيـأت       نزيه بحث بين   
مديره ايجاد كرد. متأسفانه اين روحيه بوجار لنجان بودن كه در هيـأت مـديره   

د داشت باعث شـد كـه اعضـاي محتـرم هيـأت      كانون وكالء نيز به شدت وجو

بـر كنگـره موافقـت    نزيـه  مديره از تصميم قبلي خود عدول كرده و با رياست 
  كنند.  
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 تشكيل كنگره

بالفاصله پس از جرّ و بحث باال، براي تشكيل كنگـره بـه تـاالر اجتماعـات       
ف آن مملـو از وكـالء دادگسـتري    كاخ دادگستري رفتيم. تاالر و محوطه اطـرا 

ات بود. كنگـره بـا نطـق كوتـاه وزيـر دادگسـتري       ها و قّض هران و شهرستانازت

اسـاتيد حقـوق،   دكتـر سـنجابي    و دكتر شـايگان افتتاح شد و متعاقب او، 

رسـيد و او ملتهـب از   حسـن نزيـه  نوبـت بـه   هاي كوتاهي ايراد كردنـد.   نطق
يره كانون اتّفاق افتاده بود بـه ايـراد سـخنراني    جرياناتي كه در اطاق هيأت مد

ضمن  دسته ُگل به آب داد.نزيه اتّفاق افتاد و ترسيدم  پرداخت. آنچه از آن مي

اسالم نه مفيد « سخنراني خودش براي اين كه جلب توجه كند اظهار داشت:
حّضـار كـه بـه اصـطالح از تحصـيل كردگـان و       ». است، نه الزم، نه كار ساز

كردنـد و بـه   هاي شديد و طـوالني او را تشـويق    ن بودند با كف زدنروشنفكرا
كرد كه اين كنگـره مقـدمات اضـمحالل كـانون وكـالء را       ذهنشان خطور نمي
كنگره، كـار را بـه   يت هاي روز اول، ضعف مدير پس از نطقفراهم خواهد كرد. 

  جاهاي مسخره كشاند.

بود و با يقـه   (انقالب) ُكت خود را در آورده دكتر خليل آذروكيلي به نام   
انقالبي نمـايي،  كرد. براي  ميباز در حالي كه كف به دهان آورده بود سخنراني 

پالتفـرم راه  در جلـوي   هاي خود را بيرون آورده و با پاي برهنه كفش و جوراب

جـاد  بـراي اي نزيـه   رفت و وسيله تفريح خوبي براي حّضار فراهم آورده بود. مي

عضـو   جهانگير امير حسينياي از وكالء كه با  محبوبيت حتّي اجازه داد عده
هيأت مديره كانون از نظر سياسي اختالف مشرب داشتند، جـار و جنجـال راه   

د و مانع سخنراني او شوند. باألخره كنگره با اعالم پيام به مّلت ايران در نبيانداز
  )17سند شماره به كار خود پايان داد. ( 1358اد ردروز هشتم خ
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 سركه انگبين و افزودن صفرا

ـ    اين كنگره كه به منظور تثبيت آزادي   يه و وه قضـائ هاي فـردي، اعـتالء ق
تأمين حقوق وكالي دادگستري تشكيل شده بود از مصاديق بارز افـزون صـفرا   

لفظـي و عملـي وكـالي    به وسيله سركه انگبين بود. از آن روز به بعد، حمالت 
و  اللهي و وكـالي مسـلمان بـه كـانون وكـالء شـروع شـد و تـا انحـالل          حزب

بـا توجـه بـه آزادي    نزيـه  و سخنان  اضمحالل كانون جلو رفت. جريان كنگره
هـا انعكـاس يافـت و     نسبي مطبوعات در آن زمان به طور وسـيعي در روزنامـه  

  .را به نبال داشت اي انهمهاي بسيار خص العمل عكس

بعـد  تافـت و چنـد روز   مسلماً چنين اظهاراتي را بر نمـي ي اهللا خمين آيت  

  ».روشنفكران دانشگاه و كانون وكالء را تصفيه كنيد«فرمان داد: 
هاي انقالبي و مصادر اُمور در راه اجراي ايـن فرمـان، كمـر خـدمت      دادگاه  

له اعـالم در جرايـد، خواسـتار    به طور مكـرر بـه وسـي   اهللا بهشتي  آيتبستند.

دامـاد امـام،   ي االسـالم اشـراق   حجتشد. چند روز بعد نزيه محاكمه علني 

وكـالي مسـلمان و    به شـركت نفـت رفـت.   نزيه، براي رسيدگي به كارهاي 
ي متعددي، هيـأت مـديره كـانون را بـه     ها با انتشار بيانيهمتعهد دادگستري 

و ناجوانمردانه و بر خالف موازين اسـالمي، آنهـا را    هحمله قرار داد شدت مورد

قلمداد كرده و حتّي آنهـا را مـتهم كردنـد كـه كـانون      ساواك و  شاهمنصوب 
 د.ان وكالء را به فاحشه خانه تبديل كرده

 10/4/58در تـاريخ  بازرگـان  وزير جديد دادگستري كابينـه   احمد صدر  

صداي رسـاي انقـالب اسـالمي    «اللحني به كانون نوشت و گفت:نامه شديد
هـاي   ايران كه تا اقصي نقاط دنيا طنين افكنده هنوز بـه داخـل اطـاق   

بـه كـانون وكـالء    اي  األجل دو هفته  او يك ضرب  ».ننموده استكانون نفوذ 
داده بود كه براي تصفيه افراد و اعضاء كانون تصميم قاطع اتّخاذ نمايـد (سـند   

 ).18ره شما
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خـود وكيـل    احمـد صـدر  انگيـز بـود.    اين نامه بـراي مـا بسـيار حيـرت      

در همدوشـي بـا انقـالب قـرار     كانون وكالء دادگستري و در جزئيات اقدامات 
و هـاي صـميمانه    داشت. او كانون وكالء را كه در صـف مقـدم مبـارزه، تـالش    

كـرد كـه    ورده بـود مـتهم مـي   آ مؤّثري در راه به ثمر رساندن انقالب به عمـل 
شيريني قضيه در اين بود كه نويسنده اين نامـه  صداي انقالب را نشنيده است. 

نهضـت آزادي  اعضـاء  و هـر دو از  ، حسـن نزيـه  موهن، دوسـت صـميمي   
 زم بودند.و ظاهراً همرمهندس بازرگان 

خرخـر كـرديم و   و بـه گفتـار عـوام ت    العـارف  پس از وصول نامه او تجاهـل   

به اطاقش رفتيم و از او سـؤال كـرديم    محمد تقي دامغانينگارنده در معيت 
مقصودش از تصفيه چيست و كيست؟. اول سعي كرد با مهارت تمجمج كند و 

جرياناتي كـه در كنگـره اتفـاق    «نياورد. ولي باألخره گفـت:  نزيه اسمي از 
ضـابطه  « :بـه او گفـتم   ».امام را ناراحت كرده است اش افتاده و سخنراني

. »قانوني در دست نداريم كه وكيلي را به سبب اظهار عقايـدش تصـفيه كنـيم   
. در جوابش از او دعوت كردم شخصـاً بـه كـانون    »بايد راهي پيدا كنيد« :گفت

 هيـأت مـديره عنـوان كنـد.    اعضاي ي  وكالء بيايد و مطالبش را در حضور همه
ا زد و يكي به ميخ، ولي به طور ضمني نظـرش ر  هم يكي به نعل مي آمد و آنجا

اينك كه انتخابـات  «ه گفت: ه رئيس كانون ارائه كرد و در لفافدر مورد تصفي
هيأت رئيسه كانون نزديك است به هر صورت كـه مصـلحت كـانون و    
مصلحت مملكت بدانيد اقدامي بفرماييد كـه بتـوانيم بگـوييم صـنف     

 ».ه...اي بـه عمـل آورد   ير حركـت انقالبـي تصـفيه   وكالء هم تحت تأث
در جلسه حاضر نبود صراحتاً مقصـودش را از تصـفيه هيـأت    نزيه احتماالً اگر 

  ).  19.. (سند شماره كرد. رئيسه بيان مي
  گويند رفيق شفيق و همرزم صميمي به اين مي
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 سنبه پر زور

طــرف از ســه ســو تحــت فشــار شــديد قــرار گرفتــه بــود. از يــك  نزيــه   

براي رسيدگي بـه كارهـايش بـه شـركت     امام،  داماد ياشراقاالسالم  حجت

بـراي تصـفيه او    احمـد صـدر  ش ا نفت رفته بود. از طرفي، دوست هم پـالكي 
هـا و وكـالي مسـلمان نيـز بـا انتشـار        اللهـي  كرد و باألخره حـزب  پافشاري مي

هـم بـراي محاكمـه او بـه وسـيله      دكتر بهشـتي تاختند.  و ميهايي به ا بيانيه

چون سنبه را پر زور ديد در جلسـه  نزيه  كرد. دادگاه انقالب مرتباً مصاحبه مي

كنگـره وكـالي   « بعدي هيأت مديره در موضـوع كنگـره اظهـار داشـت كـه:     
حقـوق  دادگستري در روال هميشگي در پناه قرآن و اسالم براي حفظ 
(سـند  ». و مصلحت مردم قدم برداشته و رسالت خود را انجام داده است

 )20شماره 

نزيـه  هـاي   دو ماهي در شركت نفـت بـه پرونـده   ي االسالم اشراق حجت  
صـنعت   انجمن اسـالمي كاركنـان  حسب معمول زمـان،   كرد. رسيدگي مي

 1358در شـماره مهـر    وزنامـه كيهـان  تا اين كه ر ،آتش بيار معركه بودنفت، 

شـركت  ني با بـودن نزيـه در   اهللا خمي  اشراقي و آيت«خود اعالم داشـت:  
بـود و از  مهندس بازرگان از يك طرف منصوب نزيه ». ندارند تنفت موافق

در يك كفش كـرده   قرار گرفته بود. او هم دو پا راامام طرف ديگر مورد بغض 
دهد، ولي چون دادگاه انقالب احضارش كـرد ناچـار مخفـي     بود كه استعفا نمي

ايجاد كرده بود. روزي به نگارنـده در  بازرگان اين امر مشكل بزرگي براي . شد
  كانون وكالء تلفن زد و گفت: 

نـه   و نه تو دكتر مصـدق هسـتي  ": از قول من به نزيه بگوييد«
از شركت نفـت اسـتعفا بـده و    .اهللا كاشاني آيتي،اهللا خمين آيت

نزيه در اختفاء است و من او را ":به او گفـتم  ."قال قضيه را بكن
 .»حتماً :گفتم، "اگر ديدي بگو :گفت، "بينم نمي
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ريختند و روز بعدش نزيه ي محل به خانه  در همين اوقات از طرف كميته  
اش وسـايلي كشـف    م شد كه از بازرسـي از خانـه  به طور وسيعي در جرايد اعال

اين اتهامات به فـرض   قلم شرم دارد كه متن اين خبر را بازگو كند. شده است.
داشت مسلماً انتشارش منطبق با موازين اخالقـي و اسـالمي    صحت ميكه هم 

نوشتيم كـه هـدف   مهندس بازرگان رزمش اي از طرف كانون به هم نبود. نامه

بلكه تقاضا براي حفظ حرمـت خـانوادگي او    نزيه،حمايت از  و محتواي آن نه
 )21بود. (سند شماره 

در پاسخ كانون، فقط بـه اظهـار تأسـف از ايـن جريـان      مهندس بازرگان   

خود را براي رسيدگي به اتهاماتش به دادسـراي  نزيه اكتفا نمود و توصيه كرد 

نقـالب خـودداري   از معرفـي خـود بـه دادگـاه ا    نزيه .چون كنـد  انقالب معرفّي 
ت فكرد، دادگاه مذكور حكم مصادره اموالش را تحت عنوان اين كه در دريا مي

ت صادر نمود. با ايـن مقـدمات   مطالبات شركت نفت از اسرائيل قصور كرده اس

  ناچار به خروج مخفي از ايران گرديد.نزيه 

ته در خيلـي آهسـ  شـوراي جبهـه ملّـي    ي از اعضاي ـيك، خازنيروزي   
زيه قصد دارد خودش را به فرانسه برساند. آيـا  ــن«ت: ــده گفــگوشي به نگارن

بـه او  » ا بـراي زنـدگي در اختيـارش بگذاريـد؟.    ــشما محلّي داريد كه در آنج
ولي درلندن آپارتمان بسيار كوچكي  دارمـايي نــمتأسفانه در فرانسه ج:«گفتم

  .»كمال ميل در اختيارش خواهد بودرود با ــدارم كه اگر بخواهد به انگليس ب

  

  بحران انتخاب رئيس كانون
بايسـتي هيـأت رئيسـه كـانون وكـالء       تيرماه، تاريخي بود كه قانوناً مي18

مخفي نشده بود و خود را كانديداي رياسـت  نزيه شد. هنوز  مجدداً انتخاب مي
اي رياسـت  مجدد نمود. نظراتم را در مورد اين كه او صالحيت قانوني خود را بر

كانون وكالء از دسـت داده اسـت در بخـش بحـران رياسـت كنگـره مختصـراً        
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نوشتم. اين نظريات را مجدداً مستند به فصول قانوني در هيـأت مـديره كـانون    

در انتخابـات كـانون   نزيـه   (مـؤتلفين وكالء گروه پيشرو مطرح كردم. آقايان 

وجود داشت و با نزيه براي درمانده بودند. از يك طرف اين مانع قانوني ) وكالء
ند، دانسـت  توجه به جريانات كنگره، وجود او را در رأس كانون به مصلحت نمـي 

 كـرد و اعضـاء هيـأت    استفاده ابزاري مي ولي از طرف ديگر او از وكالي پيشرو
و حّتـي آنهـا را تهديـد بـه     گذاشـت   تحت فشار ميرا  مديره منتخب اين گروه

يكـي  ي الدين صادقي وزير صارم(نامه  كرد ردن از وكالي جوان ميكتك خو
  .  )22از منتخبين گروه پيشرو به عنوان نگارنده).(سند شماره 

با توجه به اين كـه، كارهـاي شـركت    «در اين جلسه اظهار كرد: نزيه   
ـ  اي يك بار مي كم شده است و هفته ام نفت انون سـر بـزنم و   توانم به ك

تعدادي از وكالء مراجعه كرده و خواستار آن هستند كه مـن در كـانون   
 ).23سند شماره ( كرد در انتخاب خود اصرار مي» بمانم

هايي كـه همـه    حساسيت زمان و بحرانآور بود.  اين نحوه استدالل، تعجب  
وزه نمود كه رئيس كانون همـه ر  روزه در كانون وكالء وجود داشت ضروري مي

آيـا چنـان   ها آماده براي انجام وظـايفش در كـانون وكـالء باشـد.      و حتّي شب

 بايست رئيس كانون وكالء باشد؟. مي نزيهالرجال بود كه فقط    قحط

دانم توضيح مختصري بدهم كه همكاران معمر و جوان مـن   در اينجا الزم مي(
رياست كانون دچار اين توهم نشوند كه من به لحاظ شخصي و اين كه سوداي 

مخـالف بـودم. مـن در آن زمـان اصـوالً واجـد       نزيه را در سر داشتم با رياست 
ـ  سـال سـابقه وكالـت    20اه سال سنّ و پنج شرايط قانوني راي احـراز سـمت   ب

 رياست كانون نبودم).

كار فضاحت اين ماجرا به جايي كشيد كه در كانون وكالء يعني اُرگاني كه   
باشد، راه حلّ سيخ و كباب مطرح شد و بعضـي   بايد محور كارش اجراي قانون

خواستند كه  مينزيه از خود اشان را نداشتند آقايان كه شهامت ابراز نظر واقعي

نزيـه  كردنـد كـه    با توجه به مصلحت كانون نظرش را بگويد، يا پيشـنهاد مـي  
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انتخاب شود و سپس خودش به بهانـه گرفتـاري اسـتعفا نمـوده، كـانون راآزاد      
 صورت جلسه فوق ).شخص ديگري راانتخاب نمايد.( بگذارد كه

كردگـان   گندم نمايي و جو فروشي يكي از بالياي بزرگي است كه تحصيل  
بـا تـز    و روشنفكران ما از صـدر مشـروطيت بـه آن گرفتارنـد. وكـالي پيشـرو      

مـده  به صـحنه مبـارزات انتخابـاتي كـانون وكـالء آ     حاكميت قانون انتخاباتي 
بودند و متأسفانه طرز عملشان اين بود. در حالي كه ساير اعضاي هيأت مـديره  

و جهـانگير اميـر    عبدالحميد اردالن س،اهللا شهاب فردو ولي كانون مثل:
زدنـد،   دهن پر كـن نمـي   هاي  فكه ادعاي پيشرو بودن نداشتند و حرحسيني

و با شـهامت هـم   گرفتند  و ضوابط مي را بر مبناي رعايت قانون شان تصميمات
. ماجرا را كوتـاه كـنم. بـراي انتخـاب رئـيس      ذاشتندگ آنها را به موقع اجرا مي

رأي  رأي الزم را نيـاورد و در نوبـت دوم   8نزيه كانون، اخذ رأي به عمل آمـد.  
احتماالً براي رفع غائله، رأي خود را به او داد. نگارنده نيز  گيري، يكي از حّضار

رأي مجـدداً بـه نيابـت رياسـت كـانون       6با  هدايت متين دفتريرأي و  9با 
  )  24انتخاب شديم.(سند شماره 

وكالي مسـلماني   اي براي بهانه متين دفتري، و نيابتنزيه مسأله رياست    
ــ بــود كــه در  ــه بــودن ايــن دو نف  در رـراهروهــاي كــانون اجتمــاع كــرده و ب

در كانون اعتراض كنند. براي حفظ كانون و حل غائله بايد ايـن   شان هاي سمت
داشتيم ولي به طريقي قانوني كه تسليم فشـار و   استخوان را از الي زخم بر مي

كـانون،  آيين نامـه اليحـه اسـتقالل     27ماده  فضاي پر تشنج روز نشده باشيم.

 نزيه و متين دفتري و محسـن پزشـكپور  تكليف ما را روشن كرده بود. به 
مدت مقرّر در آيين نامه تجاوز كرده بود نوشته شد كـه  شان از  كه مدت غيبت

پاسخي متين دفتري و نزيه اگر داليلي بر غيبت موجه خود دارند ارائه كنند. 

ل گواهي پزشك غيبت خود را به سبب بيماري اعالم با ارساپزشكپور ندادند. 
  نمود.
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با قبول پست رياست نزيه همان طور كه قبالً گفتم بر اين عقيده بودم كه   
شركت نفت، صالحيت خود را براي وكالت دادگستري و به تبع آن، براي 

اين، براي نگهداري او در رأس كانون ست كانون از دست داده است. بنابرريا

بر اين باور بودم كه چون مادرش در متين دفتري نكردم ولي در مورد  تالشي
هاي ناشي  حادثه سقوط هواپيما كشته شده، به عّلت تألمات روحي و گرفتاري

بار نتوانسته است از موضوع نامه كانون آگاهي يافته باشد.  از اين مسأله تأسف
ل كرديم. بدين ترتيب از اين رو، رسيدگي به اين امر را به فرصت ديگري موكو

  مستعفي شناخته شد.حسن نزيه
ـ     م ـذكر خاطره ديگري در اين زمينه، خواندني است. به مناسبت فـوت خان

ـ  و مادر ق دكتـر مصدر ـدخت قمصد همنصور  اي هـبيانيـ  ري،ـمتـين دفت

دكتـر  ي تكـريم از  ايـن اقـدام بـرا    گفـت.  م شد كه فوت او را تسليت ميظيتن
اسـتقالل كـانون وكـالء بـود. دو روز بعـد، در كـانون        در تصويب اليحه مصدق

هواپيمـاي  « :بـود شـده  ته فبه دستم رسيد كه در آن گ گروه فرقاناي از  نامه

انجـام داده  دكتر مصدق هران، مشهد را آن گروه با هدف كشتن دختر تپرواز 

هـاي   در بيانيـه مصـدق  دند كه اگر يك بار ديگر اسمي از و مرا تهديد كرده بو

 .»قـرار خواهنـد داد   گـروه فرقـان  كانون آورده شود مرا نيز در فهرست ترور 
ايـن نامـه را در    ذاشـت. گام خواهنـد   (تهديد كرده بودند كه سرم را روي سينه

ن، از چـاپش  آهاي مندرج در  نزاكت و فحاشي دست دارم ولي به سبب لحن بي
  كنم). داري ميخود



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  پانزدهمفصل 

  كانون وكالء  يها ساواكي
  

بالفاصله پس از پيروزي انقـالب موضـوع تصـفيه كـانون از عناصـر نابـاب       
بايسـتي از خـانواده    مطرح شد و طبيعي است كه وكالء دادگستريِ ساواكي مي

شدند. همكاري با ساواك مخالف بـا حيثيـت و شـوؤن     وكالت بيرون ريخته مي
وكالت بود. طبق اليحه قانوني استقالل كانون وكالء و آيين نامه آن، اگر محرز 

ولـي  شد وكيلي عضو يا همكار ساواك بوده طبعـاً جـايش در كـانون نبـود.      مي
گرفتاري اساسي ما از اين جهت بود كه فهرسـتي رسـمي از طـرف دولـت يـا      

ــس از    ــاي پ ــود و بلبشــويِ روزه ــي منتشــر نشــده ب ــالب و مراجــع انقالب انق
ست بـه برخـي   ها، موجب شده بود كه درست و نادر خواهي ها و باج ورزي َغرض

  تهمت ساواكي زده شود.  
هـران  تفهرستي از نخست وزيري و متعاقب آن فهرستي ديگر از دادسراي 

نفر وكيل را ساواكي معرّفي كرده و انجام اقدام مقتضي  74 كه به كانون رسيد
شـد اعتمـاد كـرد.     ها نمي ده بود. ولي به اين فهرسترا در باره آنها خواستار ش

راهي كه به نظر نگارنده رسيد اين بود كه سه نفر از وكـالي دادگسـتري را بـه    
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شـد و   هـاي سـاواك در آنجـا نگهـداري مـي      كـه پرونـده  مركز اسـناد ملّـي   

ر بود بفرسـتيم كـه بـا تحقيـق و تفحـص د      مهندس چمراناش با  سرپرستي
تري در اين مورد به كـانون   هاي ساواك بتوانند اطالعات دقيق بايگاني و پرونده

فكـري  هـاي   جنـاح  رود سـه وكيـل از  نورزي  براي اين كه شائبه غرض بدهند.
و يكـي هـم وكـالي     راگـ  وكالي چـپ وكالي اسالمي، يكي از  مختلف، يكي از

متجـاوز از دو مـاه    اين سه نفر متفقاً.فرستاديممركز اسناد مّلي، طرف، به  بي
 28 نـد ا  اي كه كرده هانهاي موشكاف وقت صرف كردند و تأييد كردند كه با دّقت

بـراي   انـد.  نفر اعالم شده در فهرست عضو يـا همكـار سـاواك بـوده     74نفر از 

وزير دادگستري مراجعه كرده و  دكتر اسداهللا مبشرّيمحكم كاري بيشتر به 
پيرمرد با طـرز   ها به طور رسمي منتشر شود. و خواستم كه فهرست ساواكياز ا

چرخانـد   مخصوص سخن گفتنش كه هميشه لغـات و الفـاظ را در دهـان مـي    

رناك اسـت. اگـر چنـين كـاري بشـود چـه       نه آقا، اين كار خط« گفت:
هايي كه از هم خواهد پاشيد، و چه آبروهايي كه بر باد خواهـد   خانواده

هاي زيادي به افـراد پـاك و    ولي اگر اين كار نشود تهمت«: گفتم به او ».رفت
هـا و سـوء    ورزي گناه زده خواهد شد و آبروي مـردم، بازيچـه دسـت غـرض     بي

رسـيد   نتوانستم او را متقاعد كنم. شايد هم زورش نمـي  »ها خواهد شد استفاده
 آورد. ود نميخولي به روي 

اواك بـه وسـيله نماينـدگان    شان با سـ  اي كه همكاري نفره 28در فهرست 
كانون تأييد شده بود اسامي عجيب و غريبي يافتم، از وكـالي معمـر و جـواني    

كردنـد،   كه در قبال ماهي دويست يا سيصد تومان براي ساواك خبرچيني مـي 
شد شائبه همكاري آنها بـا سـاواك را پـذيرفت.     تا افراد مشهوري كه اصالً نمي

وزيـر دادگسـتري دولـت موّقـت و عضـو هيـأت        دكتر اسداهللا مبشرّياسـم  

را شخصــاً دكتـر مبشــرّي  اجرائيـه جبهـه مّلــي نيـز در ايــن فهرسـت بــود.     
گـويم   آقا به خودم تبريك مي«به او تلفن كردم و به شوخي گفتم: شناختم. مي
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د . موضوع را كـه فهميـ  »ام هبود ي ملّي در كنار دست يك ساواكي كه در جبهه
  شروع به انتقاد و حتّي فحاشي به اوضاع كرد.  

هاي ظهر به كانون آمـد، موّفـق شـده بـود      روز بعد نزديكدكتر مبشرّي 
ه خود را در ساواك عكس برداري كند و سي صفحه فتـوكپي بـه كـانون    پروند

سال تحت تعقيب ساواك بـوده   20داد كه به مدت  بياورد. اين اسناد نشان مي
  شده است. هايش كنترل مي و نامهها  و تمام تلفن

دكتـر مصـطفي   شـد، نـام    اسم ديگري كه در اين فهرست مشاهده مـي  
فردي كه او را شخصاً هنگامي  نويسنده نامدار حقوقي و فلسفي بود.، 1رحيمي

آدم پاكي بـود كـه    شناختم. كه قاضي دادگستري و سپس وكيل بود دقيقاً مي
ريائيش ننشيند َگرد. به او تلفن زدم كه شب در دفتر، سري به مـن  بر دامن كب

بزند او هم آمد خودش حس كرده بود كه بايد موضوع مهمي در كار باشد كـه  
بـه   و دانستم موضوع را به چه شكل نمي نگارنده تقاضاي ديدار او را كرده است.

لطفاً « :فتچه نحوي مطرح كنم. از عنوان كردنش شرم داشتم. كمكم كرد و گ
ام  عـرق شـرم بـر پيشـاني     .»كنم ناراحت نشوم هر چه هست بگوييد. سعي مي

  :او گفتم وقتي مطلب را به نشسته بود.
. جـواب  »؟شناسـيد  شما مرا مي« :. گفت»صورتش مثل چغندر سرخ شد«  

دكتـر  . راهنمـائيش كـردم كـه همـان كـاري را كـه       »خيلي هم خوب« :دادم
و فتـوكپي پرونـده خـود را از سـاواك (اسـناد      كرده است انجام دهد مبشرّي 

ملّي) بگيرد و بياورد. مانند يك كودك معصوم كه مورد ظلم واقـع شـده باشـد    
ـ ـآخر من كه كسي را نـدارم و نفـوذي هـم نـدارم كـه دسترسـ      « :گفت ه ـي ب

                                                

قاضي و وكيل دادگستري، نويسنده اجتماعي و فلسفي. از آثار دكتر مصطفي رحيمي -1
ارزشمند او، حقوق اساسي ايران است. مورد احترام عموم وكالء دادگستري بود. در اسفند 

به چاپ رسيد كه  "ي اسالمي مخالفمچرا با جمهور"اي از او تحت عنوان مقاله 1357ماه 
اش را با جمهوري اسالمي، با  در آن با استدالل و منطق و به دور از شعار، داليل مخالفت

هايش موجب شد كه او را  اين مقاله و ساير نوشته صراحت وشجاعت مطرح كرده بود.
  بازداشت و مدتي زنداني كنند.
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ي بـه نظـرش   ـد راهـ ـبرود ببينـ : «مـه او گفتـباألخره ب .»مـدا كنـام پي پرونده
كرد بـه او اطمينـان دادم كـه بـه      لي موقع كه خداحافظي ميو .»سد يا نهر مي

اطمينان داشتم كه  هيچ قيمتي حاضر نيستم اقدام نابجايي عليه او انجام دهم.
صبح روز بعد كـه بـه كـانون رقـتم      هاست. باالتر از اين حرفاش  اين مرد شأن

ـ    يادداشتي به مدير داخلي كانون نوشتم كه فهرست ساواكي ام ها را بـا حـذف ن

براي ارسال بـه دادگـاه انتظـامي وكـالء آمـاده كنـد.        دكتر مصطفي رحيمي

معـاون وزارت دادگسـتري و   فقيـه نخجيـري   خوشبختانه گزارشي كه بعـداً  
سرپرست امر تصفيه قّضـات و وكـالء بـه كـانون فرسـتاد ثابـت كـرد كـه نـام          

  ه است.ها بود به غلط در فهرست ساواكي مصطفي رحيمي
نمــود  انگيــز مـي  شـخص ديگـري كــه وجـودش در ايــن فهرسـت تعجـب       

شـاه  هـاي دوران   بود. او وكيلي معروف و از صحنه گـردان  ابوالقاسم تفضلي
وكيل مجلـس شـده بـود و     دكتر اقبال،بود. زمان كوتاهي به سبب قرابتش با 

. اگر اسمش در فهرسـت بـود   بودهران تانجمن شهر مدت زيادي نايب رئيس 
قطعاً نه به خاطر اين كه چندر قازي از ساواك بگيرد، بلكه شايد به خاطر ايـن  

 رئيس ساواك بوده است. ارتشبد نصيريبود كه مشير و مشاور 

 ها به دادگاه انتظامي وكالء ارائه شـد  نفره ساواكي 28به هر حال، فهرست   
اليحـه قـانوني اسـتقالل     18ون طبق اختيار مصرّح در ماده هيأت مديره كان و

كانون، تعليق موّقت آنها را از دادگاه تقاضا كرد. دلخوشي من اين بود كـه اگـر   
 .خداي ناكرده، اسم شخصي در اين فهرست به طور نادرست بـرده شـده باشـد   

در وقي به اين معني نيسـت كـه   تقاضاي تعليق موّقت است كه از نظر حق اوالً

دادگـاه انتظـامي وكـالء هـم قطعـاً      ثانيـاً   .ت امر اظهار نظري شده استماهي

حكم دادگاه انتظامي وكالء نيز  ثالثاً در اطراف موضوع خواهد كرد وهايي  دّقت

فهرسـت   درهرصورت، ايـن  .استدادگاه انتظامي قضّات قابل تجديد نظر در 
دگاه حكم تعليـق موّقـت   به دادگاه داده شد وبا توضيحات نگارنده در محضر دا

  ).25(سند شماره  اشخاص مندرج در ليست دادگاه صادر گرديد
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ود داشـت  ـم وجـ ـزديك نگارنده هـ ـن در اين ليست، نام دو نفر از دوستان  
ي كانون وكالء از فعالين انتخاباتي من هـم بودنـد   ـكه در ادوار مختلف انتخابات

ُطرفـه ايـن    ترجيح داشـت.  هاي من ولي حفظ حيثيت كانون وكالء بر دوستي
ها، حّتـي يـك مرتبـه     شان در روزنامه كه، اين دو نفر بعد از انتشار حكم تعليق

 هم به من مراجعه نكردند.

هم هميشه روابط احترام آميز داشتم و مسـلماً مـن   ي ابوالقاسم تفضّلبا   
 گـاه و بيگـاه  اي گذشـته  ه در مورد او سوء نظري نداشتم ولي او در خالل سال

مرا مورد لطف و نوازش قـرار داده و مـرا بـه پسـتي، حقـارت، ضـعف نفـس و        
ولـي چـه بـاك    ).26اي بودن متهم كرده است (سند شماره  ورزي و عقده غرض

هـا را از كـانون    ها، هنوز هم بيـرون ريخـتن سـاواكي    چون پس از گذشت سال
كـن اسـت بـا همـه محكـم      دانم ولي چـون مم  وكالء، يكي از خدمات خود مي

جا گرفته باشـد   هايي كه كردم نام فرد يا افرادي به ناحقّ در اين فهرست كاري
هم و استدعا دارم مرا ببخشند. بازي خوا مي از اين فرد يا افراد صميمانه پوزش

وچكي نيسـت. بـدين خـاطر، حكـم     گناه، گنـاه كـ  يت و زندگي مردم بيبا حيث
ام كه مجدداً نام فـرد   ف نام افراد به چاپ رساندهدادگاه انتظامي وكالء را با حذ

  گناهي را در اين جا به ميان نيايد. بي
  



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل شانزدهم 

 هاي انقالب در البالي چرخ دندهوكالء كانون 

  
است كه بـر مبنـاي    راي مشهو ها نظريه شناسي انقالب هاي جامعه در بحث    

كند. ايـن   دگان اصلي را مضمحل ميآن انقالب در سير تحولي خود انقالب كنن
هـاي خـود    تئوري در باب انقالب ايران نيز صحت خود را نماياند و بلعيدن بچه

آن اقـدام و   كه در صف مقدم انقالب بـراي پيـروزي  كانون وكالء را آغاز كرد. 
فاصله آماج حمالت شكننده و غيرقابل تحمل قـرار گرفـت.   مبارزه كرده بود بال

سراسـري وكـالء دادگسـتري فـراهم كـرده بـود از پـيش         اي كه كنگـره  بهانه
هاي اين تهاجمات بود و مقامات انقالبي در اقدامات بعدي خود قـدم بـه    زمينه

  .ندقدم موجبات اضمحالل كانون را فراهم كرد
  

 توقيف انتخابات كانون وكالء - 1

در  1359بايسـتي انتخابـات عمـومي كـانون در روز اول خـرداد       قانوناً مي    
ها بـراي دادن   شد. طبق معمول، وكالي دادگستري شهرستان هران برگزار ميت
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در آخرين ساعات شب كـه انتخابـات فـرداي    هران آمده بودند. درست ترأي به 
انقالب، انتخابـات كـانون    اعالم كرد كه به دستور شوراي شد راديو آن انجام مي

رئـيس ديـوان عـالي كشـور و عضـو       دكتر بهشـتي وكالء انجام نخواهد شـد.  
شـوراي انقـالب تحـت عنـوان      شوراي انقالب موفق شده بود با نفـوذ خـود در  

اين تصميم حتي با يـك   بردارد. اولين قدم براي اضمحالل آنرا "تصفيه كانون"
هـا بـه    فاصله زماني انجام نگرفته بود، كه حداقل وكالء دادگستري از شهرستان

ام به ويژه مرا پيش وكـالي دادگسـتري اصـفهان كـه در     اين اقد هران نيايند.ت
آمدند، سخت شرمنده كرد. بـه   هران ميتزمان انتخابات براي حمايت از من به 

هر روي، سنگ بناي استقالل كانون وكالء و نظام انتخاباتي آن ويـران شـد بـه    
طوري كه پس از آن هنوز هم كـه هنوزاسـت وكـالي ايـران نظـام انتخابـاتي       

  كي ندارند.دموكراتي
  

 وكيل يا شعبده باز - 2

ـ تا به  دكتر بهشتي     راي سركشـي  آن جا پيش رفت كه در مسافرتي كه ب
حمله شديدي بـه وكـالي    1359به دادگستري اصفهان داشت روز دهم تيرماه 

ات دادگستري دادگستري نمود و آنها را علي االطالق شعبده باز خواند و از قّض
اللحني بـه او جوابگـوئي   بيانيه شديدها نپذيرند. با  كه آنها را در دادگاهخواست 

حملـه و تـوهين بـه    « در متن بيانيه آورده شده بـود:  .)27شد (ضميمه شماره 
ـ    مردمي كه در روز  اهاي مخوف ديكتاتوري رژيم سابق همگام با مـردم و نـه، ب

سـي  ، بانـد  ملت ايران بودهدر متن مبارزات  ادعاي مبارزه از راه دور، و مستقيماً
تلويحاً به او گفته شده بود كه وكالء در متن مبـارزه  ». رنج آور و دردناك است

اند و ايشان در فاصله دور در مقام رياسـت مسـجد اسـالمي در هـامبورگ      بوده
  اند. تشريف داشته
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 كشتار وكالي دادگستري - 3

و معـاذير   هـا  هانـه وجهي وكيـل دادگسـتري نيـز بـه ب    ـــابل تــداد قــتع    
هـا، بهـائي بـودن، همكـار      مختلف در اين زمان بحراني اعدام شدند. ايـن بهانـه  

شـد.   هـاي شخصـي را شـامل مـي     طاغوت بـودن و شـكايات و تسـويه حسـاب    
در گنجايش اين كتاب نيست كـه اسـامي اعـدام شـدگان و مشـروح      متأسفانه 

  اتهامات آنها را بازگو كند.  
  

 تصفيه - 4

پي در پـي   يها كه بر پيكر جامعه وكالت وارد آوردند تصفيه ضربه ديگري    
هـاي خصوصـي و    اغلب بدون پايه و اساس و غالباً مبتنـي بـر تصـفيه حسـاب    

بـا   ابوالقاسـم سـتاريان  اغراض شخصي بود. يك وكيل دادگسـتري بـه نـام    
مركز جا زده و تـابلوي  گيري از وضعيت زمان، خود را در دادسراي انقالب  بهره

ه تاز ميدان شـده و سرنوشـت   و يّك هنصب كرد "شعبه وكالء"كوچكي با عنوان 
كـرد و   جامعه وكالت را در دست گرفته بود. با زندگي و حيثيت وكالء بازي مي

گشـائي درون مشـغول    هاي خود بـه عقـده   با تكيه بر اغراض شخصي و دشمني
از سوي دادگاه انقالب اسالمي مركـز  اي  اطالعيه 1362روز دوشنبه خرداد  بود.

حاكم شـرع    گيالني ياهللا محمد آيتدر جرايد انتشار يافت كه به موجب آن 
ل نمـوده  اطـ بتن از وكالء دادگستري را ا 57هاي انقالب، پروانه  و رئيس دادگاه

اي  به وكالء و داديار دادسراي انقالب، ملقمهعبه عنوان مسؤل ش ستاريان. بود
ي به اصطالح طاغوتي و وكالئي كه در دوران ستم شاهي متحمل انـواع  از وكال

ها شده بودند و به خصوص افرادي بودند كه در نهايـت   ها و محروميت گرفتاري
صميميت در صف مقدم انقالب قرار داشتند را بـه هـم آميختـه بـود و جلـوي      

ر ايـن امـر   گذاشته بود. دادگاه انقالب نيـز بـدون ايـن كـه د    اهللا گيالني  آيت
و آئين نامه آن  ها و دادسراي انقالب صالحيتي داشته باشد (حتي قانون دادگاه
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بينـي نكـرده بـود) بـدون هـيچ گونـه        نين امري را براي اين دادگاه پيشنيز چ
 نفر را به اصطالح تصفيه كرده بود. 57اي اين  مالحظه

كه بـا  ك نفرمديره كانون (به استثناي ي اسم نگارنده و ساير اعضاي هيئت    
مقتضيات زمان همدلي نشان داده و از عضويت هيئـت مـديره كـانون اسـتعفا     

ه ـمقدمـه حكـم تصفيـ    الـب ايـن كـه   در اين ليست قرار داشت و ج )كرده بود
اري ازدسـائس و  ـه بسيـبلك"د صفت امانت دانسته بود ـدگان را نه تنها فاقـش

انون وكالء دادگسـتري را از  ي قبل يا بعد از انقالب در كبهاي شرقي و غر طرح
 دانسـته بـود.   اهللا هاي ملـت مظلـوم حـزب    ناحيه اين قبيل اشخاص عليه آرمان

 )28(ضميمه شماره 

، شاه رژيمام در  هايم از حقوق قـانوني  تازه به صرافت افتادم كه محروميت    
انداخته شدنم، زجر و شكنجه شدنم، شكسته شـدن لگـن    دهاي متعد به زندان

 رژيـم شـاه  ام عليه  هاي سياسي ها و فعاليت انويم به وسيله ساواكيخاصره و ز

ـ  ياهللا محمد آيتكـه  هاي ملت مظلوم بوده است. شنيدم  عليه آرمان  يگيالن
  بعداً به كسي گفته بود:

وي ما گذاشت و فهرستي جلستّاريان شناختيم،  ها را نمي كه اينما «
  .»كرديمما هم امضاء 

  
  .بنازم به اين عدل علي گونه
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 44به  42تبديل اندازه 

  در زندان اوين، بازجوئي از اعضاء هيئت مديره كانون را به عهده  ستّاريان 
 داشت. نقل قول زيـر حكايـت از تقـواي اسـالمي ايـن دسـت انـدركاران دارد.        

آمـده بـود، بـرايم    وتش بـه لنـدن   ي قبل از فـ كه چند سالمحمدتقي دامغاني

ـ  او را براي بازجومي مـي  ستاريانروزي در زندان اوين، «تعريف كرد كه:  رده، ب

: دهـد  جواب ميدامغاني  و »؟اندازه كفش تو چيست:«پرسد در كريدور از او مي

 44نمـره  برگشـت احتيـاج بـه كفـش     به او گفته بود در ستاريان» 42نمره «

گـروه پيشـرو   باز جو و زنداني هر دو از اعضاء  طرفه اين كه،». هي داشتاخو
  در انتخابات كانون وكالء بودند.

  

 تصفيه وكالي بهائي – 5

شـهريور مـاه، حكـم دادگـاه انقـالب       14در شماره مـورخ   كيهانروزنامه     
نفر از وكـالء   32اسالمي مركز را به چاپ رساند كه به موجب آن پروانه وكالت 

زبي دانسته بودند كـه  ائي لغو شده بود. در متن حكم صادره آنها را اعضاي حبه

در نطقـي از بهائيـان ايـران حمايـت      يگانرِاست. ظـاهراً  سيا  مجري نظريات
  كرده بود.

  

  يورش به كانون وكالء – 6
مـدير امـور اداري كـانون     بتول كيهاني 1358دي ماه  26روز چهارشنبه     

به كانون ريخته و كارمنـدان را از   ها اللهي اي از حزب من اطالع داد كه عده به
انـد.   هاي كانون را الك و مهر كـرده  هايشان بيرون كرده و چند تا از اطاق اطاق

چطور لباس پوشيدم و پشت فرمـان نشسـتم. بـرف بسـيار سـنگيني      نفهميدم 
يـه شـميران بـا عجلـه بـه      ام دراله باريده و زمين به شدت يخ زده بود. از خانـه 

زمين به قدري لغزنده بود كه چند مرتبـه   طرف كاخ دادگستري حركت كردم.
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نزديك بود ماشين چپه شود و از شرّ زندگي نجات يابم. به كـانون كـه رسـيدم    
اللهي را ديدم اي با ظاهر حزب هعد هر كـاري  كه مشغول داد و فرياد و الك و م

و يك  ، علي فروزانيمحسن هادوي هاي امهستند. دو وكيل دادگستري به ن

م معمدمدار قضـايا بودنـد.   سـر الموتي (دقيقي روحي) م به نام وكيل پايه دو

مالحظـه مـرا    ام بـود و  بود او از دوستان قديميمحسن هادوي رهبري آنها با 
ها اين كار  اي اين كه غريبهدر مقابل نصايح من مّنت گذاشت كه به جكرد.  مي

و مركـز خيانـت را    ايـم كـه درِ ايـن جاسـوس خانـه      را بكنند ما خودمان آمده

كانون را تـرك  هادوي اي با او صحبت كردم  ببنديم. پس از اين كه چند دقيقه
گفت ولي مأموران همراهش به كار خود ادامه دادند. سراسيمه به طـرف اطـاق   

رئيس انتظامات كاخ دادگستري دويـدم، او در جـواب بـه مـن      سرگرد دبيري

، دادسـتان  كريمي پوراطاق . به »تواند كاري بكند در اين شرايط نمي«گفت: 
 اش گرفـت   من خنـده  رفتم. موقعي كه وارد اطاق او شدم از ديدن قيافههران ت

گفت موقعي كه بعـد از   راست مي». طرز لباس پوشيدن استچه اين «و گفت: 
ام گرفـت.   ام برگشتم خـودم هـم خنـده    ظهر آن روز پس از ختم غائله، به خانه

هـاي   كه هميشه خوش لباسي را دوست داشتم، لباسم مثل پرتقال فـروش من 
  هاي زمستان بود.   خيابان استانبول در روز

د و مـأمورين كميتـه   از كميته محلّ استمداد كـر  كريمي پوربه هر روي،     
پس از ده دقيقه در كانون حاضر شدند و مهاجمين را به بيرون فرستادند. ولـي  

 ».گـرديم  نگران نباشيد به زودي بر مي«يكي از آنها با دهن كجي به من گفت: 
ت مديره كانون را براي روز بعد كه تعطيـل هـم بـود بـه     با تلفن افراد هيأ شب 

ت مقرّر همه گرد آمدند و پس از چنـد سـاعت   دفتر وكالتم دعوت كردم. در وق
بحث و مذاكره تمهيداتي را از نظر نگهداري اسناد و مدارك مهم كـانون پـيش   
بيني كرديم. براي حفاظت فيزيكي كانون تصميم گرفته شد كه هر روز بيسـت  

هر روز هفته نيـز يكـي از اعضـاي    نفر از وكالي جوان در كانون حاضر شوند و 
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ن به صورت كشيك در كانون حضور يابـد و نگارنـده نيـز هـر     ت مديره كانوهيأ
 )29(ضميمه شماره د تا آخر شب در كانون باشم. روز از صبح زو

    ش قلم و زبان او ا الحشوخي روزگار را ببين كه وكيل دادگستري كه س
منظره كند. اين  تاش محافظ است بايد چوب دستي به دست بگيرد و از خانه

المي اس انقالب لبي را براي ناظران خارجي فراهم كند كهتوانست صحنه جا مي
  چه به روزگار وكالت و حقّ دفاع آورده است.

  

 ت كانون وكالءوها بر تاب آخرين ميخ

ه انتخابـات كـانون را بـه توقيـف     ـــ اي ك هـــ الب در مصوبــوراي انقــش    
انتخابـات  ت مديره موجود كانون تا انجـام  أشانده بود، تصريح كرده بود كه هيك

كـه موعـد تجديـد     1359تير مـاه  بعدي امور كانون را كماكان اداره نمايد. در 

بـه   اردالنعبدالحميـد  انتخابات داخلي كانون بـود نگارنـده پيشـنهاد كـرد     
تـر از   اي ومهـم  رياست كانون انتخاب شود. او وكيلي بود خوش نام، كامالً حرفه

تعلـق خـاطر نداشـت و     ياچ حزب و سازمان سياسي بستگي همه اين كه به هي
به وجود آمده بود  اي كه در اطراف كانون كردم با چنين انتخابي غائله تصور مي

تواند به حيـات   أسيس ارزشمند مدني ميتشود و اين ارگان قانوني و  مرتفع مي
امـور  داشت صرفاً براي تمشـيت   خود ادامه دهد و به طوري كه قانون مقرّر مي

اردالن سـّكان زورق طوفـان زده كـانون بـه دسـت       صنفي وكالء اهتمام ورزد.
احمـد  سپرده شد و نگارنده براي معالجه لگن خاصره كه طبق تشخيص دكتر 

اُرتوپد نامدار ايراني وسايلش در ايران فراهم نبود راهي لنـدن شـدم.    ،مشيري
وش باوري بوديم. اين تمهيدات كارساز نبـود.  ولي همه ما در خوش خيالي و خ

انقالبيون برنامه خود را قدم به قـدم بـه منظـور امحـاء كـانون وكـالء تعقيـب        
 كردند. مي

 طبق حكم صادره از شوراي عالي قضـائي، محـلّ   1360اه ــرداد مــدر خ    
ـ  رونـده و  پي تخليـه و ـكانون وكالء در كاخ دادگستري به وسيله مأمورين اجرائ
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د و مدارك آن در وسط حياط دادگستري تلنبـار گرديـد، بـدون ايـن كـه      اسنا
حتـي  اسناد متعلق به افراد و آحاد ملـت اسـت و     حتي فكرش را بكنند كه اين

 ممكن است در ميان آنها اسنادي باشد كه به درد انقالبيون بخـورد. در بهمـن  
يره هـران در جسـتجوي اعضـاء هيئـت مـد     ت، گروه ضربت دادسراي انقالب ماه

و منازل آنها ريختند. چهار نفـر از آنهـا را كـه بدشانسـي آورده      كانون به دفاتر
كه از مهلكه فـرار كـرده بودنـد از     ئيهابودند دستگير و به زندان اوين بردند. آن

لگـن خاصـره شكسـته     چستان و تركيه با مشقت از ايران گريختند.لوب هاي راه
ا ترك كرده بودم به دادم رسيده بـود.  اش قبالً ايران ر شده من كه براي معالجه

گفـت   چند مرتبه به دفترم رفتند. حرف كارآموز مرا كـه بـه آنهـا مـي    مأمورين 
اش در اداره گذرنامه از خـروج   ها است در ايران نيست و محتويات پرونده مدت

ـ عبدالحميـد اردالن  كردنـد.  را نيز بـاور نمـي   او حكايت دارد د تقـي  ، محم
شـدگان   جـزو دسـتگير  ، و بتول كيهـاني  حسينيامير ، جهانگير دامغاني

  بودند.
  

 رئيس انتصابي در كانون وكالء

كـه   گودرز افتخار جهرمـي پس از مدت كوتاهي جواني نو رسيده به نام     

اهللا  آيـت احتماالً قرابتي با يكي از روحانيان ذي نفـوذ داشـت بـا حكـم اداري     
به سمت سرپرسـت كـانون وكـالء دادگسـتري     ي عبدالكريم موسوي اردبيل

منصوب شد و كانون رسماً به صورت يكي از دوائر وزارت دادگسـتري در آمـد.   
هاي ارزنـده پيشكسـوتان مـا     نفي كانون وكالء كه دست آورد تالشاستقالل ص

ـ ـبود لگـدمال اغـراض انقالبـي شـد و سرنوشـتش بـه دسـت يـك س         رست ـرپ
ـ  ـكـه متجـ   دـرده شـ ـابي سپـ ـانتص سرنوشـت وكـالي    تـاز  هاوز از ده سـال يّك

  دادگستري گرديد.
    خور ها داشتيم كه با پيروزي انقالب جامعه وكالت از شأن در  دچه امي

هاي فردي و  اي، پاسدار آزادي برخوردار گردد و بتواند با استقالل واقعي حرفه
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خود غلط بود آن چه ما "هيهات سياسي و حفظ حقوق افراد جامعه گردد ولي 
  ."پنداشتيم

  

  كاچي بعض هيچي
آهنـگ سـاختن    ، دولـت ايـران بـراي هـم    )1370(هاي مياني سال  در ماه    

هاي حقوقي  المللي و گرفتن بهانه از دست سازمان ظاهري خود با انتظارات بين
جهان ناچار به برقراري مجدد سيستم انتخابات صنفي كانون وكالء شـد، ولـي   
براي اين كه كنترل خود را نسبت به اين سـازمان حقـوق مـدني حفـظ كنـد      

اي بـودن و   انتخابات آن را نيز مثل سـاير انتخابـات خـود بـا ترفنـد دو درجـه      
هاي انتخابات كانون به وسيله دادگاه عـالي انتظـامي    اكانديد تصويب صالحيت
ناگفته پيدا است كه مقصود از دادگاه انتظامي قّضـات   اي كرد. قّضات دو درجه

ه عـد  هچه دستگاهي است. در اين چند سال كـه انتخابـات كـانون انجـام شـد     
ه است رفت شان با دستگاه حكومتي به يك جوي نمي ها كه آب زيادي از كانديدا

كـاچي بعـض   : «انـد  از قـديم گفتـه   ،اند. ولي بـه هـر حـال    هرد صالحيت شد
اين مدت قوانين متعددي تحت عنوان تصفيه وكالي دادگسـتري   . در»هيچي

يا مقررات تغيير ساختماني كانون وكالء منطبق با احتياجات دستگاه دولت بـه  
  تصويب رسيده است.

  
 وكالي رسماً دولتي

اي بودن انتخابات كانون وكـالء نيـز رضـايت     به دو درجهدستگاه حكومتي     
كـامالً   حـداقل آن را  اين صنف را كامالً مضمحل كند و يا هو براي اين ك هنداد
 برنامه چهـارم بـه تصـويب رسـانده اسـت كـه       قانون 186ه در ماد اثر نمايد بي

 حقـوقي و وكالـت   تتواند رأساً به صـدور پروانـه مشـاور    وزارت دادگستري مي
مخصـوص ايـن امـر را در     اي محدود براي متقاضيان وكالت اقدام كنـد و اداره 

هزار  15به اين ترتيب در حال حاضر وزارت دادگستري به وجود آورده است و 
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وكيل دادگستري در ايران وجود دارد ولي كانون وكالء حقّ هيچگونـه نظـارتي   
  در كار وكالي دولتي ندارد.

 

 تقلاثرات كانون وكالء نيمه مس

اي  است. با انتخابات دو درجـه  "كاچي بعض هيچي"ر باال گفته شد كه د    
كاري نداشته  ،كانون وكالء مختصر حركتي تا آن جا كه به گاو و گوسفند نظام

 جهـانگير مسـتوفي   رئيس و جندقيالمثل  در كانون به وجود آمد. في باشد
هـاي او كـه    را متوجه بي عدالتيي گيالن ياهللا محمد آيت نايب رئيس كانون،

بـه  در حكم تصفيه وكالء به كار گرفته شـده بـود كردنـد و او كـه احتمـاالً بـا       
، كانون وكـالء را مـأمور كـرد كـه     مايگي تصميمات جواني خود پي برده بود بي

يله اوسلب صالحيت شده بودند به عمـل  هائي در مورد وكالئي كه به وس بررسي
 ،داند، به آنها اعـاده كنـد. كـانون    ي را كه مصلحت ميهايآورد و پروانه وكالت آن

نفر را تصويب كرد كه نگارنده يكي از آنها بودم. از اين موضـوع   17اعاده پروانه 
اطـالع يـافتم. البتـه ديگـر پروانـه       ،نفر خانم وكيل دادگستري چهاربه وسيله 

آواره شـده و سـاكن كشـور     از خانه و زنـدگي خـود   خورد. لت به دردم نميوكا
 ديگر شده بودم.  

توانسـتم بـا تجربـه و نيـرو      ، يعني دوراني كـه مـي  هاي سنّ مفيدم به سال    
داشته باشم  PRODUCTIVITYها  مشغول به كار باشم و به اصطالح انگليس

گري يـافتم و آن صـميميت و   مهر باطله خورده بود. ولي از اين ماجرا تجربه دي
  شهامت زنان و تفوق روحي آنان بر مردان است.

تاً درازي كه من در خدمت كـانون وكـالء قـرار داشـتم     بدر مدت زمان نس    
متجاوز از دو هزار وكيل با من سر و كار داشتند و به طريقي بـه آنهـا خـدمت    

ايـن آقايـان عنـايتي    ، هيچ يـك از  ام بعد از خبر امكان اعاده پروانه كرده بودم.
 نفر وكيل زن بودند كـه از ايـن بابـت اظهـار خوشـحالي كردنـد.       4نكرد. فقط 
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 .و بتـول كيهـاني   ، مهرانگيـز كـار  ، شـيرين عبـادي  مهري شـاه بابـا  
  ) 32و  -31 -30هاي  (ضميمه

  
 ام. ز اين خاطرات را به قدرت زنان اختصاص دادهفصلي ا



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هفدهمفصل 

  1357جبهه ملي ايران در انقالب سال 
  
  

  1332جبهه ملي پس از كودتاي 
در جبهـه ملـي ايـران     1332اي ننگين مرداد ــودتــوع كــــا وقـــب

شـد.   هاي امنيتي و اطالعـاتي او فلـج   رحمانه شاه و ارگان هاي بي مقابل يورش
در  1332تراسيون علني جبهه ملي پـس از سـال   ناولين و آخرين تظاهر و دمو

 يكـاي تروگيـري از محـيط آزادي تقلبـي     و بـا بهـره  جالليه در  1340سـال  
هـاي اعـالم    ص شـد كـه آزادي  بالفاصله مشـّخ  بود.كندي، شاه، دكتر اميني 

اربـاب   راضـي كـردن  بـراي   شاهشده از طرف رژيم، يك امر تاكتيكي بوده كه 
يك امر غيرواقعي در بعضي اذهـان جـا گرفتـه     ش به كار گرفته بود.ا آمريكائي

دولت را تحويل جبهه ملي بدهـد   1339خواست كه در سال  مي شاهاست كه 
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جبهـه ملـي را مـّتهم     خاص ناآگاهشو اين جبهه آن را نپذيرفته است و بعضي ا
 كنند كه چنين فرصتي را از دست داده است.   مي

در  به جبهه ملي به طور خيلي موجز، صـريح و روشـن   شاهادات ــهپيشن    

 آقايان الهيار صـالح با م اهللا عل امير اسددو مالقاتي كه به وسيله نماينده او، 
در  "آبگوشـت بيرجنـد  "در دو جلسه يكي معروف بـه   دكتر مهدي آذر و

ارائـه    صـالح در منـزل   "آبگوشت كاشان"و ديگري معروف به منزل علم 

به هيچ وجه حاضر نبود اصـل   شاهشده اعالم گرديده است. به خالصه اين كه 

را بپذيرد و دولـت را بـه جبهـه ملـي      "شاه بايد سلطنت كند نه حكومت"
جبهـه   چند پست سفارت و استانداري را به اعضاء بودواگذار كند و فقط حاضر 

در صدد بود به اين ترتيب به جبهه ملي مهـر   شاهملي واگذار كند. در حقيقت 
 .1باطله بزند

س از دمونتراسيون جالليه، جبهه ملـي امكـان هـيچ    ــال پــر حــه هــب    
هـاي چنـد    گونه فعاليت مؤثري را نيافت. اعضاي مؤمن آن نـدرتاً در ميهمـاني  

هـا   پرداختنـد. شـيرازي   و به درد دل مـي  آمدند نفره در منازل يكديگر گرد مي

سـران جبهـه ملـي     فعاليت علني ."زبان باد بزن جگر است"مثلي دارند كه 

 22بـا نامـه سرگشـاده مـورخ     كـارتر  هاي حقوق بشري  باد هم زمان با وزيدن

به شاه آغـاز شـد كـه در    فروهر  ودكتر سنجابي، دكتر بختيار  1356 خرداد
 ص). 2در33(ضــميمه  نطقـي و كوبنــده بــود. م زمـان خــود بســيار متهورانــه، 

آئـي طرفـداران    گـردهم عيد قربان گيري از مراسم مذهبي  متعاقب آن با بهره

آسياب سـنگي  هران در تدر خارج از شهر  1356اول آذر  جبهه ملي در روز
ريزان جلسه با انتخاب محلي متروكـه   منعقد گرديد. متأسفانه برنامهباغ گلزار 

و زمينـه  ر مرتكـب يـك اشـتباه تـاكتيكي شـدند      در خارج شهسر و صدا  و بي

                                                

ــ "مشـروح ايـن مـذاكرات در كتـاب      -1 تــأليف  "ر غالمحسـين صـديقي  يادنامـه دكت
  چاپ شده است. دكترپرويز ورجاوند
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همـائي راحـت   ساواك بـه ايـن گرد   هاي رش وحشيانه كارمندان و بزن بهادريو
هـاي پيشـين بـه رشـته تحريـر       شرح مختصري از آن در بخشفراهم شد. كه 

  كشيده شده است.  
  

  تشكيل جبهه مّلي چهارم
نفـر امضـاء    3، ب سـنگي آسياالذكر و جلسـه   در پي نامه سرگشاده فوق    

كنندگان آن نامه به عنوان هسته اصلي جبهه به فكر تجديد حيات جبهه ملـي  
ايران افتادند. ترتيب كارشان از اين قرار بود كـه بـا تعـاطي فكـر بـا همـديگر       

انتخـاب و   يافتنـد  اشخاصي را كه شايسته عضويت در شوراي موقت جبهه مـي 
ي جا و مكاني نداشت و اين جلسـات  ّلجبهه م كردند. براي جلسه بعد دعوت مي

هنگـامي كـه نگارنـده بـا تلفـن       شـد.  شورا تشكيل مي اءهاي اعض غالباً در خانه

نفر يافتم كـه   8به جلسه مقدماتي شورا دعوت شدم حّضار را  داريوش فروهر
    عبارت بودند از:

ـ دكتر سنجابي، دكتر بختيـار، داريـوش فروهـر، كـا     ، ييبظم حس
و  ابـراهيم كـريم آبـادي    ،، حسين شاه حسينيدعبدالعلي اديب برومن

 و به ترتيب فوق، ناظر انتخاب افراد از نفر دهم به بعد بودم. علي اردالن

ضوابطي كه در نظر گرفته شـده بـود بـه هـيچ وجـه كـار       گزينش افراد با     
نـام باشـند و    قابل گزينش بودند كه در درجه اول خـوش اي نبود. افرادي  ساده

، اجتماعي، سياسي و مـالي نداشـته   هيچ گونه سابقه بدي از نقطه نظر شخصي
بايسـتي همكـاري كـرده باشـند.      باشند. مضافاً به اين كه با رژيم سلطنتي نمي

گرفت، هـر يـك    اين كه گزينش شخصي مورد تصويب حاضران قرار مي پس از
با توجـه   شد. دعوت از او مياز ما كه با او سابقه آشنائي و دوستي داشت مأمور 

هـا ايجـاد كـرده بـود اشـخاص       و ساواك در دل رژيم شاه به ترس و رعبي كه
المثـل   فـي كردنـد.   مورد نظر غالباً از قبول چنين دعوتي استقبال چنداني نمي

نگارنده مأموريت يافت كه در اين خصوص با دو نفر مذاكره كند. يكـي از آنهـا   
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و خوش سابقه بود. مطلب را تلفنـي   قاضي خوش ناموس، اهللا شهاب فرد ولي
به اطالع او رساندم، تحاشـي كـرد و عـذر آورد كـه مـن عملـي هسـتم و اگـر         

از دست خـواهم رفـت. ناچـار روزي بـه درب منـزلش       بازداشت شوم در زندان
رفتم، سوارش كردم و به خانه خود بـردم. وسـايل پـذيرائي او را از هـر حيـث      
فراهم كردم. با دو سه ساعت گفتگو در رودربايستي گير كرد و قبول كرد، ولي 
باألخره بيشتر از دو جلسه در شورا حضور نيافت. اگر جبهـه ملـي ايـران داراي    

ها نبود، ولي حداقل از نظر سياسي، اسم دهن پـر كنـي    سيعي در تودهقدرت و
باعـث مباهـات بـود ولـي افـراد حاضـر       داشت و عضويت در شوراي آن مسلماً 

نبودند آزادي و امنيت خود را به خطر اندازند و مورد مهربـاني و داغ و درفـش   

 شـاه  رژيـم سـال از سـقوط    30اكنون كه بيشـتر از   قرار گيرند. شاهساواك 
آگاه و بعضاً مغرض به ويژه بعضـي از ايرانيـان سـبك مغـز     اشخاص نا درگذ مي

بهـه ملـي   جهـاي   هـا و توطئـه   خارج از كشور، ايـن امـر را ناشـي از سياسـت    
هـا در جـاي ديگـري     به اين واقعيت توجه ندارند كه رهبري تودهو  شمارند مي

شكسـت و   خواهنـد بـراي   در روانشناسـي مبحثـي هسـت كـه افـراد مـي      بود. 
مثال بارز آن كودكانند كـه پـدر    هاي خود محملي به غير از خود بيابند. ناكامي

داننـد. ايـن    هـاي خـود مـي    هـا و گرفتـاري   و مادر خود را مسؤل همه ناراحتي
بـه هـر    متعرّضين به جبهه ملي نيز حالت رواني كودكـان اجتمـاعي را دارنـد.   

نفـر افـراد و نماينـدگان     22روي، شوراي موقت جبهه ملي ايران بـا عضـويت   
  1.تشكيل شد 1357تير ماه  30احزاب مخالف رژيم شاه در تاريخ 

                                                

در جلسـه شـوراي موقـت     شان در باال آورده شد، افراد زيـر  نفري كه نام 9عالوه بر  -1
 و خسرو دكتر بهروز برومند(يا شوراي مؤسس جبهه) حضور داشتند: جبهه ملي ايران 

بـه   عـاقلي زاده  عبـاس  و علـي جـان شانسـي    ن،به نمايندگي حزب ملت ايراسيف 
بـه نماينـدگي    ابوالفضـل قاسـمي  هاي نهضت ملي ايـران،   نمايندگي جامعه سوسياليست

، يبّشـر م اهللا اسـد  رابط جامعه بازاريان، دكتربه عنوان  چيقاسم لباس حزب ايران،
 ، دكتـر احمـد مـدني   ، حاج محمود مانيـان دكتر عبدالرحمن برومند، رضا شايان

رح صـ رت جلسـه م وصـ مفـاد  ) به طوري كـه  ندكرد (نمايندگان احزاب به ضرورت تغيير مي
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) 1357(اي در ارتبـاط بـا انقـالب سـال      به غلـط مشـهور اسـت كـه عـده         

و چند نفر از او  آورند. را عضو جبهه ملي به شمار مي مهندس مهدي بازرگان

از دعوت شدگان به عنوان هيئت مؤسس جبهـه  دي نهضت آزاهمفكرانش در 

جـزو جنـاح   نهضـت آزادي  ملي بودند ولي آنها حضور نيافتند. غير از اين كه 
ـ  يـك   ،ي ايـران در جنـاح ملـي آن قـرار داشـت     مذهبي انقالب بود و جبهه مّل

در پالتفرم سياسي آنهـا بـود.   جبهه ملي و نهضت آزادي اختالف بزرگ بين 
يه استعمار به ويژه وجه افتراق جبهـه ملـي بـا دار و دسـته     تأكيد بر مبارزه عل

مهنـدس  افتراق را مسـئله تـاكتيكي    بود. نگارنده اين وجه مهندس بازرگان
وطـن  ، . چون در سـالمت، صـميميت  دانم نه مسئله استراتژيك او مي بازرگان

 كوچكترين شكي ندارم. بازرگاندوستي 

ودند كـه شـعار مبـارزه عليـه     اش معتقد ب و دار و دسته مهندس بازرگان    

قـرار گيـرد. زيـرا     شـاه استعمار نبايستي در پالتفرم سياسي مخـالفين رژيـم   
معتقـد بودنـد كـه در آن زمـان     ها خواهد شد. آنهـا   موجب فرار دادن آمريكائي

مبارزه عليه استبداد و ديكتاتوري شاه مسئله ايران است. به همين جهـت آنهـا   
هـاي   بودند و در مواقعي با ارسال سبد ها كائيدر صدد به دست آوردن دل آمري

خواستند در  مي و ميناچي عباس امير انتظامگل به سفارت آمريكا به وسيله 
  دل سفارت به هر حيله راهي پيدا كنند.

به اولين جلسـه شـوراي جبهـه ملـي داد،     دكتر سنجابي در گزارشي كه     

مهنـدس  به اطالع شورا رسـاند.  مهندس بازرگان ذاكرات خود را با مشروح م
ـ  «به او گفته بود:  بازرگان و » د افتـاده اسـت  جبهه ملي باب روز نيسـت و از م

فعاليت شـود و مطـالبي از ايـن قبيـل. البتـه اغـراض        يبايستي زير نام جديد
ت بـا  شخصي هم در اين ميانه نقش بزرگي داشت چه، اين دو نفر بر سر رياسـ 

                                                                                                         

 زاب و صـنوف و حـ بـا شـركت نماينـدگان ا    شوراي موقـت جبهـه ملـي ايـران    ت، اسـ 
  هاي ملي تشكيل يافت. شخصيت
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ت ايرانـي   شـروع فعاليـت    رقابتي زيـان بارداشـتند. حتـي در    يكديگر جمعيـ
ها هم قرار گرفته بود، چون در  كه مورد حمايت آمريكائيطرفدار حقوق بشر 

كـاله خـود را    سنجابيبه رياست انتخاب شده بود، بازرگان گيري مخفي  رأي
گر جاي ما اين جـا  مثل اين كه دي«برداشته و جلسه را ترك كرده و گفته بود: 

 دكتر نورعلي تابنـده به هر روي، از دار و دسته مذهبي انقالب فقط  ».نيست
در اولين جلسه شورا حاضر شد و بعد از نيم ساعتي آنجا را ترك كـرد. مسـلماً   

به اصطالح سر و گوشـي آب  كه در جلسه اول هم به اين نيت حضور يافته بود 
و  "اسـتقالل ملـي  "نيـل بـه دو هـدف    حال پالتفرم مصـوب شـورا    به هردهد.
 تعمار وو بـا شـعار مبـارزه عليـه اسـ      "اجتمـاعي  وهـاي فـردي    تأمين آزادي"

 صورت جلسه) 2(بند  اعالم گرديد.به عنوان پالتفرم جبهه ملّي بداد تاس

  ) 34(ضميمه شماره 
  

 شالوده سازماني و تشكيالتي جبهه ملي

، ، دكتـر شـاپور بختيـار   دكتركـريم سـنجابي  ،ورادر اولين جلسه شـ   
بـه عنـوان هيـأت     شّري و رضـا شـايان  باهللا م ، دكتر اسدداريوش فروهر

منشـور  اجرائيه جبهه ملـي تعيـين شـدند و مقـرّر گرديـد كـه همـين عـده         
را تهيه و به شورا تسليم دارند. كسي بـه  هاي جبهه ملي  ها و خواست آرمان

) DE Factoبه صـورت عملـي (   دكتر سنجابيعنوان رهبر تعيين نشد ولي 
هـاي   هاي مطبوعاتي بـا خبرگـزاري   رهبري جبهه را داشت و به انجام مصاحبه

 كرد. داخلي و خارجي و صدور بيانيه از طرف جبهه ملي مبادرت مي

وس فـرد  باهللا شها وليبه عنوان رئيس شورا،  اظم حسيبيمهندس ك  
تعيـين شـديم و مقـرّر    دبيـر شـورا   به عنوان نگارنده ونايب رئيس شورا 

گرديد كه به غير از اولين صورت جلسه كه به امضاء كليه اعضاي شورا رسـيد،  

. تعداد اعضاء شورا در و من باشد حسيبيضاء صورت جلسات بعدي فقط به ام
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مراحل بعدي افزايش يافت و بـه تـدريج افـرادي كـه سـابقه مبـارزات ملـي و        
تزريـق   راي از جوانان بـه منظـو   همكاري با نهضت را داشتند، و هم چنين عده

 هاي جبهه ملي به شورا اضافه شدند. خون فعال در رگ

    
ل از انقـالب افـراد بـه آسـاني عضـويت      هاي قب در باال گفته شد كه در ماه  

سـاقط   شا و سـاواك  شـاه پذيرفتند ولي وقتي رژيم  شوراي جبهه ملي را نمي
سـر و   برطرف گرديد افـراد بـراي عضـويت در شـورا     هاي احتمالي شد و خطر
. به طوري كه مسأله صالحيت يا عـدم صـالحيت داوطلبـان    شكستند دست مي

كـه در   احمد سـالمتيان المثـل   كرد. في مي بعضاً در داخل شورا ايجاد بحران

بـود،    سنجابيهران آمده و مشير و مشار تاز پاريس به دكتر سنجابي معيت 

مصـرّاً درخواسـت   دكتر سـنجابي  عضويتش در شورا ايجاد تنش بسيار كـرد.  
ي گيـري كتبـ   داشت كه او به عضويت شورا پذيرفته شود ولي مشاراليه در رأي

اين يكي را تحمل كرد ولـي هنگـامي    سنجابينصاب الزم را به دست نياورد. 

رأي الزم بـراي عضـويت نيـاورد     دكتر مسعود حجازيكه كانديداي ديگر او 
كاسه صبرش لبريز شد كالهش را برداشت و با سر و صدا و داد و فرياد جلسـه  

 را ترك كرد.

صاحب باشگاهي شـده بـود و درب سـالن محـلّ     لي جبهه مدر آن موقع   

دكتـر  هـاي   انعقاد شورا هم غالباً بـاز بـود و حاضـران در باشـگاه سـر و صـدا      
اي  شنيدند. براي اين كه افتضاح قضيه بيشتر بـاال نيايـد، عـده    را ميسنجابي 

ف به داخل شورا برگرداندند، و يكي از تلي مخاه را با ترفندسنجابي دويدند و 
وم براي اين كه غائله را بخواباند، نظري را ارائه كرد مبني بـر ايـن كـه    يوخ قش

، منتخب كنگره سوم جبهه ملي بوده عضويتش احتياج مسعود حجازيچون 
در اين جا ذكر يك واقعيت و يك تذكار يا پرسـش   گيري نداشته است. به رأي

اصـول   اين كه در شوراي جبهه ملـي چهـارم،  واقعيت :شود اجتماعي مطرح مي
 ذكار اين كه:  ـ. ولي تـار رأي اكثـريت كامالً وجـود داشتدمكراسي و اعتب
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ار ظريفي بين دمكراسي و قـدرت اداره وجـود دارد كـه بعضـي     ـرز بسيـم
است. آيا كسي كـه كبـاده رهبـري جبهـه      nuanceها يك اوقات به قول فرنگي

الف رأي توانست براي تحميل يك عضـو بـه شـورا بـر خـ      كشيد مي ملي را مي
تواند موضوع  اكثريت رفتار كند و به ديكتاتوري متوسل شود يا نه؟ اين امر مي

و رام كـردن آن باشـد كـه در     قـدرت سياسـي  اسي در يك تحقيق اساسي سي
رسـد در   شود كه به نظـر مـي   حوصله اين كتاب نيست. ولي مختصراً يادآور مي

يـت مـوازين   جوامعي كـه از نظـر فرهنـگ سياسـي عقـب مانـده هسـتند رعا       
بلكـه انضـباط    دموكراسي براي به دست آوردن قدرت سياسي كاربردي نـدارد. 

در اين گستره كارساز باشـد. تجربـه انقـالب ايـران و     تواند  آهنين است كه مي

تأييدي بر اين نظريه است. اين مطلب مختصـراً  ي اهللا خمين آيتوحدت كلمه 
  ورد بررسي قرار گرفته است.م "بحران رهبري"در بخش 

  

* * * * * * *  
  

ها و اصول اهداف جبهه ملي به وسيله هيئـت اجرائيـه تهيـه     منشور آرمان  
شد و به طور وسيعي در اختيار مردم قرار گرفت. پس از تشكيل شوراي جبهـه  

ي براي جلب همكاري نهضت آزادي به عمل آمد كه بـدون  يها ملي نيز كوشش
و طرح سازماني جبهه ملي ايران، نيز با در نظـر گـرفتن   امه ن نتيجه ماند. اساس

نفـري   5جبهه به وسيله يك هيئت  هاي مقتضيات روز و با لحاظ منشور آرمان
 از اعضاي شورا كه نگارنده نيز جزو آنها بود تهيه و به تصويب شورا رسيد.
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 1357هاي تاسوعا و عاشوراي  پيمائي راه

شـوراي   ،شاهنشـاهي ها و خشـونت رژيـم    شت و كشتاردر اعتراض به ُك
تاسـوعا   پيمائي اعتراضي در روز جبهه ملي تصميم گرفت مردم را براي يك راه

و  اهللا طالقــاني آيــت) دعــوت نمايــد. ايــن امــر مــورد تأييــد 1357آذر  19(

و مراتب به طـور وسـيعي    نيز قرار گرفتجمعيت ايراني طرفدار حقوق بشر 
  ها به اطالع عموم رسيد.    تها و تراك به وسيله روزنامه

كه شـوراي جبهـه ملـي بـراي      تاسوعاآذر، يعني يك روز قبل از  18روز   
پيمائي و شنيدن آخرين نظريات اعضاء در ايـن مـورد    بررسي نحوه برگزاري راه

در حال نشست بود، ناگهان خبر آوردند كه تعدادي جيپ و اتومبيل بـا نصـب   

در سـطح شـهر بـه راه افتـاده و بـه مـردم اعـالم        ي اهللا خمين آيتهاي  عكس

پيمائي  موعد راه عاشوراراه پيمائي نيست و تنها روز  تاسوعاكنند كه روز  مي

 شـركت نكننـد.   تاسـوعا خواهند كه در راه پيمائي  است و صريحاً از مردم مي
يـك طـرف مـردم بـه طـور      اي پـيش آمـده بـود. از     وضع بسيار ناراحت كننده

پيمائي دعوت شـده بودنـد و از طـرف ديگـر جنـاح       وسيعي براي شركت در راه
مذهبي در آخرين لحظات مشغول بايكوت كردن آن بود. مشـورت كـرديم كـه    

  چه كنيم.  

آشـنائي و روابطـي داشـت بـه او      دكتر بهشتيكه ظاهراً با اديب برومند  
امـر پيـدا    جويا شود و از او خواهش كرد راه حلي براي اينتلفن زد كه علت را 

پس از تلفن زدن به پاريس، نتيجه را اطـالع  « :به او گفتدكتر بهشتي نمايد. 

بـه  دكتر بهشتي را پاي تلفن خواستند. اديب . پس از نيم ساعت »خواهد داد

و  نبـوده اسـت   اهللا حضرت آيتمورد تأييد  تاسوعاراه پيمائي روز « :او گفت
هم مردم دعوت شده بودند و هم پاي آبروي جبهه ملـي   .»بايستي تعطيل شود

و راه پيمـائي بايـد انجـام     "الخير في ما واقـع "در بين بود. تصميم گـرفتيم  
شود. براي سه بعد از ظهر روز تاسوعا دعوت به عمـل آمـده بـود كـه مـردم از      
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اهللا طالقاني  آيتدر جلوي منزل طالقاني فعلي) آن روز ( شاهرضايخيابان 
  راه پيمائي كنند. ميدان شهيادتجمع كرده و به سوي 

كه نيـروي مفيـد و جـوان    حزب ملت ايران شخصاً ناظر بودم كه جوانان   
جبهه ملي بودند با چه شـور و شـوقي در حيـاط حـزب ملـت ايـران واقـع در        

چنـدين  در فرصت بسيار كمـي كـه داشـتند    ن خيابان فردوسي كوچه تمد

ها نصب كردند كه براي  هاي ملي را بر روي پال كارد و شعاردق مصهزار عكس 

و مـن   دكتر عبدالرحمن برومندآماده باشد. ولي روز تاسوعا كه  تاسوعا روز

همـديگر را ديـديم و در    ايرانشـهر  خيابانپيمائي جلوي  براي شركت در راه
هـا   هـا و پالكـارد    رين اثري از ايـن عكـس  معيت يكديگر به راه افتاديم، كوچكت

نديديم. همه به وسيله توده شركت كننده پاره شده بود. فقط سه چهار عكـس  

كردنـد   پيمائي مـي  راه خسرو سيف و داريوش فروهردر محلي كه مصدق از 
ين واقعيت برايمـان  . ا"يك من ماست چقدر َكرِه دارد"شد. فهميديم  ديده مي

 پيمائي را به لقايش بخشيديم. دردناك بود؛ راه خود را كج كرديم و عطاي راه

در راه  تاسوعاجمعيتي به مراتب زيـادتر از روز  روز عاشورا) روز بعدش (  

ميليون نفـر   2را  تاسوعاها جمعيت روز  پيمائي حضور يافته بودند. خبرگزاري

نفر مخابره كرده بودند. برايمـان محـرز شـد    ميليون  4 عاشوراو جمعيت روز 
كه روحانيت به هيچ وجه تصميم نـدارد جنـاح ديگـري را در رهبـري انقـالب      

كه در انقالبـات وضـع هميشـه بـه همـين      دهد  مشاركت دهد. تاريخ نشان مي
زمينـه   تواننـد  منوال بوده است. روشنفكران، نويسندگان و طبقه منورالفكر مي

هـا   ايـن تـوده  ها را فراهم كننـد ولـي    البات و خيزشجهش روحي و فكري انق
رسـانند و   هستند كه با نيروي فيزيكي و جسمي خـود انقـالب را بـه ثمـر مـي     

البتـه   ."چه يك مرد جنگي، چه يـك دشـت مـرد   " شوند. طبيعتاً سوار آن مي

اين شكست را به روي خـود نيـاورد و در جلسـه شـورا در روز     دكتر سنجابي 
وسيع جبهه ملي در اين راه پيمـائي و اثـرات نيكـوي آن     آذرماه از شركت 27
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  سخن گفت.
  

 هياهوي بسيار براي هيچ :اي دكتر سنجابي ماده 3اعالميه 

براي شركت دكتر سنجابي روز نهم يا دهم آذر ماه بود كه  كنم گمان مي    

شد و طبـق اطـالع بعـدي كـه     ونكور كانادا عازم ها  كنگره سوسياليستدر 
ت اجراييه جبهه ملي موافقـت كـرده بـود كـه او در سـر راه بـه       پيدا كردم هيأ

بـه پـاريس   سنجابي ديدار و مذاكره نمايـد.  ي اهللا خمين آيتپاريس رفته و با 
بيانيه را به لحاظ اهميتـي  ه انتشار داد. اين ماد 3اي در  رفت و در آن جا بيانيه

  :آورم كه پيدا كرد، عيناً در زير مي
 

 بسمه تعالي

  1357مطابق با چهاردهم آبان ماه  1398يك شنبه چهارم ذيحجه 
  
سلطنت كنوني ايران با نقض مداوم قوانين اساسي و اعمال ظلم و ستم و  – 1

هاي بيگانه فاقد پايگاه قانوني و شرعي  ترويج فساد و تسليم در برابر سياست
  است.

ظام سلطنتي غيرقانوني، با هيچ جنبش ملي اسالمي ايران، با وجود بقاي ن – 2
  تركيب حكومتي موافقت نخواهد كرد.

بايد بر اساس موازين اسالمي و دمكراسي و حكومت ملي ايران نظام  -3
  استقالل به وسيله مراجعه به آراء عمومي تعيين گردد.

 دكتر كريم سنجابي                      
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طلبان و بـه همراهـي آنهـا متأسـفانه      لطنتمدت يك ربع قرن است كه س    

اين بيانيه را تبديل به چماق كرده بر سر جبهه ملـي و  دكتر بختيار طرفداران 

كه جبهه ملي ميـدان را   .جبهه ملي تسليم شد«كوبند كه:  ميدكتر سنجابي 
ست. اين اي از اين د  هواقع بينانل غيريو مسا »ها واگذاشت به يكه تازي مذهبي

از نظر حقوقي و چه از نظر عملي و سياسي به اعتقـاد نگارنـده هـيچ     بيانيه چه
 گونه نقطه ضعفي ندارد:

قوانين اساسي ايـران را مـداوماً نقـض     محمد رضا شاهآيا سلطنت  –الف 
چـون   يج فساد نكرده بود؟ آيا تسليم بـي نكرده بود؟ آيا اعمال ظلم و ستم و ترو

ي بيگانه به ويژه آمريكا نشده بود؟ آيا پـول نفـت ايـران بـه     ها و چراي سياست
رسـيد؟ ايـن    هاي بعضاً از رده خارج شـده آمريكـائي نمـي    مصرف خريد اسلحه

چهل هزار نفر نظامي آمريكائي كه از مصـونيت قضـائي نيـز برخـوردار شـده و      

ر قرن نوزدهم را به مزاياي حقوقي كاپيتوالسيون اواخ حسنعلي منصوردولت 
 كردند؟ آنها هديه كرده بود، در ايران چه كار مي

بايـد  نظام حكومتي ملي ايـران  در اين بيانيه گفته شده است كه  –ب  
بر اساس موازين اسـالمي، دمكراسـي و اسـتقالل بـه وسـيله مراجعـه بـه آراء        

ون عمومي تعيين گردد. آيا مراجعه به آراء عمومي همان چيزي نيست كه اكنـ 
زننـد؟ اگـر مراجعـه بـه آراء      است مخالفين رژيم اسـالمي از آن دم مـي   اه سال

توانسـت   سال پيش نمـي  30عمومي در حال حاضر مطلوب و دلخواه است چرا 
  مطلوب و دلخواه باشد؟  

  

ـ    بعضي ناآگاهانه، ايراد مي     در ايـن  اسـالمي   يگيرند كه ذكـر جنـبش مّل
ن بـوده اسـت. غـرض    ها و اسـالم متضـم   ندبيانيه تسليم مليون ايران را به آخو

بفهمنـد كـه    خواهنـد  جلوي چشم واقع بين اين مردمان را گرفته است و نمـي 
اش بـر روي دوش   سياست علم امكانات است. اگر جنـبش ايـران پايـه اساسـي    

هـاي تاسـوعا و عاشـورا در     ميليون نفـري كـه روز   4تا  2بود چرا اين نمذهب 
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ـــهت ـــران راه پيمـ ـــدنرـــائي كـ ـــالكـــد، پـ ـــه اردــ ـــاي اســ المي و ــ

كردنـد؟ اگـر عمـده نيـروي انقـالب       را حمل مـي ي اهللا خمين آيتهاي  عكس

بـه  دوازدهمين جلسه شوراي جبهه ملي در دكتر بختيار بود چرا نمذهبي 
بسياري از ايـن آقايـان كـه در جلسـه     : «اظهار داشت )1357(ماه   دي 4تاريخ 

پرسند تكليف چيسـت و در ايـن اوضـاع و احـوال      حضور دارند خارج جلسه مي

اگر در حال حاضر جبهه ملي نيروئي گسـترده و مجـزا از   چه بايد كـرد؟  
ــا   هــا داشــت مــي ســاير نيــرو ــي م ــدام كنــد ول توانســت رأســاً اق

 )35(ضميمه شماره .»ناتوانيم

ر ايـن انقـالب   هاي مـذهبي د  حضور گسترده و فائق نيرو شد منكر اگر مي    

در مقام نخست وزيـري بـر اريكـه قـدرت تكيـه زد      بختيار شد، چرا زماني كه 
بايد به دولتي كه در شرايط بسـيار دشـوار كنـوني و بـا كمـال      «تأييد كرد كه: 

ت ميحكشـور را بـه    طبق اصول و تعاليم عاليه اسالم و...خواهد بـر   سن ني

دكتر ». سوق دهد، كمك كـرد سوي يك رژيم مترقي و خالي از فساد و تباهي 
  نوشت:ياهللا خمين آيتدر نامه بهمن ماه خود به  بختيار

  

ضــور مقــدس آن حپـس از عــرض ســالم و تقــديم احتــرام بــه  «
  .»پيشواي بزرگ روحاني

بـد  سـنجابي   چرا گفتن جنبش ملي اسالمي ايران از طـرف دكتـر  

دكتـر  اليه اسالم از جانب است ولي گفتن بر طبق اصول و تعاليم ع
سـنجابي  اي  ماّده 3خوب است؟ و باالتر از همه، اگر بيانيه  بختيار

به آن اعتراضـي نكـرد؟    دكتر بختيارود، چرا بغيراصولي و ناصحيح 
  نه تنها اعتراض نكرد بلكه آن را هم تأييد كرد.
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كـه در تــاريخ  هشـتمين جلسـه شـوراي جبهـه ملـي       در    

تشكيل شد شـورا چنـين    دكتر بختيارود در منزل خ 23/8/1357
ول تأييـد نمـود كـه    صـ اال شورا به اّتفاق آراء علـي «تصويب نمود كه:

اي كه به تاريخ چهارم ذيحجه (مطابق با چهاردهم آبـان مـاه)    بيانيه

صـادر  دكتـر سـنجابي   ايران به وسيله آقـاي  ي طرف جبهه مّلاز 

هـر   ان،هاي مـردم ايـر   اصول كلي خواستهعنوان به شده است، 
چه بيشتر در معرض افكار عمومي گذاشته شود و براي تحقـق ايـن   

 )36(سند  .»مبذول گرددم همه جانبه ااهتمها  خواست

در بخش مربوط به تشكيل جبهه ملي چهارم گفته شـد، شـورا       
جلسات آن به امضاء رئيس و دبير شورا   تصويب كرده بود كه صورت

نگارنده صورت جلساتي را  شد ولي باشد كه همين طور هم عمل مي
يت اسـت بـه امضـاء تمـام اعضـاء      مرسيد واجد اه كه به نظرش مي
منجمله همين صورت جلسه مورد بحـث  رساند.  مي حاضر در جلسه

را كه به امضاء تمام حاضـرين رسـاندم (صـورت جلسـه فـوق در دو      

را بـا   دكتـر شـاپور بختيـار    و امضاء ه استشدصفحه عيناً گراور 
 .ام) عالمت * در آن مشخص كرده

      

بـدون  دكتـر سـنجابي   ها مرتباً گفته شده اسـت   در اين سال    
ي به پاريس رفت. اين فقـط مبتنـي بـر غـرض يـا      موافقت جبهه مّل

آگاهي است. به عنوان نمونه بايد توضـيح دهـم كـه شخصـاً نـاظر      نا

عضـو هيئـت اجرائيـه جبهـه     ، دكتر عبدالرحمن برومندبودم كه 

وضـع  شاهين شـهر اصـفهان   هاي  از بركت فروش زمين كه يمّل

به پـاريس در  سنجابي مالي مساعدي داشت دو روز قبل از عزيمت 

پنجـاه  «داد و گفـت:  سـنجابي  اطاق نشيمن خانه پاكتي به دست 
در هزار تومان در اين پاكت است كه شـما ارز بخريـد و در پـاريس    
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  ».هتلي كه مناسب شأن رهبر جبهه ملي باشد اقامت كنيد
  

 و يك تكلمه

ام از ذكـر وقـايع تـاريخي و مسـائل مربـوط بـه        چون با خود عهـد كـرده      
دوري  هاي سياسي از جانبداري ناصواب و كتمـان واقعيـات   ها و گروه شخصيت

بيانيـه  در دكتر سنجابي واقعيت هستم كـه  كنم، در اين جا ناچار به ذكر اين 
به اشـتباه  ك شخصي نيز داشت. او اي خود در پاريس يك انگيزه و محرّ ماده 3

پـس از پيـروزي او را مـأمور    ي اهللا خمين آيت ر قرار گرفته بود كهدر اين تصو

در چنـين اشـتباهي    داريوش فروهـر و هم  هم اوتشكيل كابينه خواهد كرد. 

به پـاريس بـراي مالقـاتش بـا     او قبل از رفتن  فروهر باكه بودند. در مذاكراتي 

ـ  آيـت كـرد كـه    داشتم او شادمانه اظهـار مـي  ي اهللا خمين آيت ، ياهللا خمين
را مأمور تشكيل كابينه خواهد كرد و او است كه اولين دولـت بعـد از   سنجابي 

 :. دلـيلش را پرسـيد  »در اشتباه اسـت « :ا تشكيل خواهد داد. به او گفتمر شاه

حكم داده است كه براي  بازرگان مهندس بهاهللا   آيتجواب دادم همين كه «
ت همراهش را خـودش  أه خوزستان برود و حتي بعضي از هيحلّ مسئله نفت ب

او شـخص مـورد نظـر و اعتمـاد      بازرگانانتخاب كند، بهترين دليل است كـه  

. از سكناتش فهميدم كه حرف مرا قبول نـدارد ولـي وقـايع    »سنجابياست نه 
ت نظر نگارنده را تأييد كرد.بعدي صح 
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 بازداشت دكتر سنجابي و پيشنهاد دولت به او

اي، از پـاريس بـه    مـاده  3چند روز بعـد از انتشـار بيانيـه     دكتر سنجابي    
ش رفتـه  ا رآبـاد بـه اسـتقبال   پنجاه نفـر در فرودگـاه مه  هران بازگشت. حدود ت

ت ـآبـي رنـگ ساخـ   د اتومبيل كاديالك دالرحمن برومنـدكتر عبم. ـبوديـ 

بـه فرودگـاه    دكتر سـنجابي خود را كه خيلي شيك بود براي استقبال  ايران
آورده بود كه رهبر جبهه ملي با وضع آبرومنـدي مـورد اسـتقبال قـرار گيـرد.      

هـا سـخت    يرسد كه ما جبهه مّل به نظرم مي، كنم به گذشته نگاه مي اكنون كه
خواسـتيم خـود را شـيك و مـدرن نشـان       در حالي كه ما مي در اشتباه بوديم.

براي هر چه بيشتر مردمي جلـوه دادن  ي اهللا خمين آيتدهيم كميته استقبال 

ر حالي كـه ده بيسـت نفـر هـم روي     سوار يك بليزر كرد، درا  اهللا آيتانقالب، 
 كاپوت و سقف ماشين سوار شده بودند.

ساعت طول كشيد و  5از گمرك فرودگاه بيش از  سنجابيبيرون آمدن     
صبح از آن جا خارج شد. در اين مدت همه دچار دلهره شديدي  4در حدود 

 . اند دهبيانيه پاريس در فروگاه بازداشت كررديم او را به سبب ك بوديم و فكر مي

 20بـراي روز   سـنجابي اي را با  ي ترتيب مصاحبهت اجرائيه جبهه مّلهيأ    

ـ آذر داده بود كه او در مورد بيانيـه پـاريس و ديـدارش بـا      نـي  اهللا خمي  تآي
ه زيادي خبرنگار داخلي و خـارجي  ي و عدشوراي جبهه مّل اعضاءصحبت كند. 

اش در طبقـه پـائين    ر كتابخانهگرد آمده بودند و او د اش در سالن پذيرائي خانه

و مـن   داريوش فروهـر ، مشغول بررسي آخرين اصالحات در نطق خود بود. او
خواسـت   را به پائين دعوت كرد كه نطقش را قبل از ايراد آن بشنويم. شايد مي

    ي بشنود.  و نظرات مرا از ديد حقوق ديد سياسيفروهر را از نظرات 

رد كـه  ـكـ  هاي نطق خود را قرائت مي داشت آخرين بخش سنجابيدكتر     

اسـت بـه اتفـاق دو     رحيمي الريجـاني م ـها دانست دـناگهان تيمساري كه بع
آمـد   افسر ديگر وارد كتابخانه شدند و تيمسار با لحني كه بوي ادب از آن نمـي 
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 اي از وي پرسـيد:  هماد 3اي از بيانيه  با ارائه نسخهكرده و دكتر سنجابي رو به 

تيمسار گفـت:   پاسخ مثبت داد. سنجابي ».ايد؟ اين بيانيه را شما امضاء كرده«
شما به اتهام بر هم زدن امنيت ملـي و اقـدام عليـه اسـاس مملكـت توقيـف       «

به حكم خلق و خوي تند خـودش  داريوش فروهر ». هستيد. راه بيفتيد برويم
از قيافـه  « تيمسـار فرمـود:   ».ت قانون نـدارد؟ مگر مملك«ض كرد و گفت: اعترا

هسـتي. كـار مـا را آسـان كـردي. چـون دسـتور        فروهر شناسم كه  شما را مي
روز  35به هر حال اين دو نفر را بردنـد و در حـدود   ». بازداشت تو را هم داريم

  هاي مجلل شمال شهر نگاهشان داشتند.   در يكي از خانه
  

 نخست وزيري به سنجابيپيشنهاد 

يك روز بعد از ظهر كه قرار بـود جلسـه شـورا در    سنجابي، پس از آزادي     

رئيس سـاواك بـه منـزل او آمـد و      تيمسار ناصر مقدمخانه او تشكيل شود، 
پس از چند دقيقه صحبت در گوشي با او كه حاضران از آن هيچگونه اطالعـي  

با خود برد. متجاوز از دو سـاعت در انتظـار و بـيم و اميـد بـوديم.       نيافتند او را

 مقدم«:شب برگشت و بالفاصله براي حضار گفت كه 9حدود ساعت  سنجابي

  اند. برده است و حدود يك ساعت با هم مذاكره داشته شاهاو را به ديدار 
ج اش در خـار  در كتابي كه هنگام اقامت اجبـاري  شاه در مورد اين ديدار،    

هـا و نـا    اميد"در كتـاب  سنجابيو  "داستان شاه"اند به اسم  براي او نوشته
اند كه با يكـديگر اختالفـات    هر يك سناريوي متفاوتي را ارائه كرده "ها  ياميد

دسـتش را بوسـيده اسـت    سنجابي عي است كه مدشاه المثل  في بسيار دارد.

ين اسـت كـه گزارشـي    رم بر اتصوكند. چنين مطلبي را انكار مي سنجابيولي 

تواند گزارشي صحيح  داد، ميبه ما بالفاصله پس از مالقات با شاه  سنجابيكه 

گزارش كار را به مجمع دوستان و هـم فكـران صـميمي     اوالًاين كه باشد چه 
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قضيه گرم بود و فاصله زيـادي نيفتـاده بـود كـه گـزارش او       ثانياًداد،  خود مي
 قرار گيرد.  دستخوش تصرفات بعدي ذهن و مصلحتش 

   موضوع سخن را اين طور شروع كرد كه: شاهت ــگف ابيــسنج    
بـه  رود. شـما   مملكت دستخوش بحران است و دارد از دسـت مـي  «

  ».  براي حفظ مملكت وظايفي به عهده داريدرهبر جبهه ملي عنوان 

ـ     سنجابيو  ي مطـالبي  از بي التفاتي شاه در گذشته نسـبت بـه جبهـه مّل

نگفت كه دست شاه را بوسيده است اگر هم بوسـيده بـود    بيسنجا(  گفته بود

  پرسيده بود: سنجابياز  شاهبه ما نگفت). باألخره 
كه آيا حاضر است براي نخست وزيري قبول مسؤليت كند يـا نـه؟   «

  ».  اگر حاضر است شرايط او چيست؟

  جواب داده بود:سنجابي 
بـه مـدت    شرط اول اين كه براي اسكات مردم الزم است كه شـاه «

، به عنوان معالجه كشور را تـرك كنـد و در مـدت غيبـت او    ماه  دو

 شاه». شوراي سلطنت تشكيل شود و وظايف سلطنت را انجام دهد
ام و توانـائي بـراي اداره    با وجـودي كـه مـن زنـده    «جواب داده بود: 

و  ».مملكت را دارم، اين امر چـه گونـه قابـل توجيـه خواهـد بـود؟      

اجـازه بفرمائيـد ايـن كـار را بـه عهـده       « :بـود پاسخ داده  سنجابي
». بـراي آن راه حلـي پيـدا خواهنـد كـرد     حقوقدانان بگذاريم. قطعاً 

چنين چيزي نخواهد شد من اگـر مملكـت   « گفته بود: شاهباألخره 
را ترك كنم ارتش از كس ديگري حـرف شـنوي نخواهـد داشـت و     

  ».مملكت به هم خواهد خورد
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كـه اصـوالً شـخص    سـنجابي  ا توجه به روحيات نگارنده شكي ندارد كه ب    

بيشـتر از دو مـاه    شـاه بخواهـد   محتاط و محافظه كاري بود و جرأت نداشـت 

اظهار كرد  سنجابيمنطبق با واقع بود.  سنجابيمملكت را ترك كند گزارش 

مطالبش را گفت دست خود را بـراي دسـت دادن بـا مـن      شاهپس از اين كه 
مذاكره به پايان رسيده اسـت و تعظيمـي كـردم و    دراز كرد و من متوجه شدم 

  خارج شدم.
  

 پيشنهاد تشكيل دولت به دكتر غالمحسين صديقي

ـ   شاه،دكتر غالمحسين صديقي، 1357آذر  28در روز  ي و دولتمـرد مّل

 مـردي بـه  تـر صـديقي   دكوت كرد. ـه دعـرا را براي تشكيل كابينـول گـاص
ي خود پايمرد بود. ك و صريح و در اعتقادات مّلغايت ايران دوست، دانشمند، ر

شاه نه از روي صميميت و اعتقاد، بلكه از بد حادثـه بـه طـرف او روي آورده و    

در آن زمـان دعـوت   دكتر صـديقي   تشكيل كابينه را از او خواستار شده بود.

دكتـر سـنجابي     اي جبهه نپذيرفته بـود. ي را براي پيوستن به شورجبهه مّل
اي به او نوشت و به او يادآور شـد زمـان بـراي     ي نامهرهبر دوفاكتوي جبهه مّل

هاي او بـراي نجـات مملكـت راه بـه      نخست وزيري او خيلي دير است و تالش
جائي نخواهد برد. در پايـان نامـه گفتـه شـده بـود كـه از جبهـه ملـي انتظـار          

  همكاري نداشته باشد.

 دكتـر بودنـد كـه نسـبت بـه      پروانه و داريوش فروهـر حامل اين نامه     
 دكتـر حالت مريدي داشـتند. هـر دوي آنهـا بـا گريـه و التمـاس از        صديقي
خواسته بودند كه حيثيت ملي و آبـروي خـود را بـا پـذيرفتن سـمت       صديقي

  ضايع نكند. شاهنخست وزيري 

در مورد نامه خـود  دكتر سنجابي شورا،  1357دي ماه  4در جلسه مورخ     

توضيحاتي داد و خواستار شد كه مفاد آن نامه از طرف شورا دكتر صديقي به 
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آقـاي  را  اگـر نامـه   غر و لند مليحي زد كهدكتر بختيار مورد تأييد قرار گيرد. 

خبرنامه جبهه ملـي   اند نبايسـتي در  به صفت شخصي نوشته دكتر سنجابي
نوشته شده چرا بـه نـام آقـاي    جبهه ملي ر اين نامه از طرف و اگ شد چاپ مي

دكتر سنجابي به عنـوان   چاپ شده است. به هر روي مفاد نامه دكتر سنجابي

  مورد تأييد شورا قرار گرفت.  دكتر صديقي

  

 له عدم خروج شاهدكتر صديقي و مسأ

ر د ي ناصـحيح يهـا  نسبتاً طوالني بعـد از انقـالب، تحليـل    يها در اين سال    

شده و اشتباه رايجي وجـود دارد  دكتر صديقي مورد علت عدم تشكيل كابينه 

را براي عـدم خـروج از كشـور نپذيرفتـه      دكتر صديقيتقاضاي  شاهكه چون 

تشكيل نشد. بر مبناي واقعياتي كه خودم از نزديك شـاهد آن  صديقي كابينه 

بـه  يـل  ما شـاه توانم گفت كه چنين تحليلي درست نيست چه كـه   ام مي بوده

يـك هفتـه قبـل از ديـدار      شـاه ترك كشور نبود. در بخش پيشين گفتم كـه  

گفته بود چنين چيزي (خروج از كشور) ممكن نيسـت.   سنجابي، به صديقي
او ديكتاتور ضعيفي بود كه تا وقتـي سـفراي آمريكـا و انگلـيس بـه او دسـتور       

 يقيدكتـر صـد  ايران را ترك كند. واقعيت اين است كـه   خواست ندادند نمي
اش متقاعـد   نتوانست افراد دلخواه خود را به قبـول مسـؤليت وزارت در كابينـه   

و نيز دولت مردان خوشـنام ديگـر    سازد و هيچ يك از اعضاء شوراي جبهه ملي
 حاضر به همكاري با او نشدند.

الدين  شمسدر همان موقع اطالع پيدا كردم كه پست وزارت كشور را به     
پيشنهاد كـرده بـود ولـي     دكتر مهدي آذرداري را به و وزارت بهامير عالئي 

كـه خـودش و    مّلـي عضو شوراي جبهه  ابراهيم كريم آبادي اند. آنها نپذيرفته

ـ بـودن   مّلـي ه ـها به سابقـه تنـنل ـاسماعيپدرش  ـ ـدكت بـه او   يـر صديق
اش در  يمـي  ب همسايگي بـا او در منـزل قـد   داشتند بلكه به سب يـارادت واقع
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اول يا دوم دي ماه به نگارنده روز  ،خيابان سيروس با او رفت و آمد نيز داشتند

ام  پيشنهاد كـرده دكتر صديقي به  تو را براي وزارت دادگستري«تلفن زد كه: 
». شناسد بعد از ظهر به خانه من بيا كه ترا بـه خانـه او ببـرم    ولي چون ترا نمي

  م: ــه او گفتــب
داني كه  هستي و مي ملّيودت عضو شوراي جبهه ــو خــت«

  . »كاري با دكتر صديقي را منع كرده استجبهه هم
  داد:جواب 

مملكت را از اين وضع  دتوان ميدكتر صديقي  .ها حرف استاين«
  .»نابسامان در بياورد

    

به  د عنايتدكتر حميهايمان به جائي نرسيد. بعداً در لندن نيز  صحبت    
  من گفت كه: 

او را براي وزارت علوم و آمـوزش عـالي در نظـر     دكتر صديقي«
گرفته بود ولي او بـراي ايـن كـه مسـتقيماً روي اسـتاد را بـه زمـين        
نياندازد بيماري همسر خود را بهانه كرده و حتي از ايران خـارج شـده   

  .»و به آكسفورد رفته بود
      

اي را كـه در شـأن    موفق نشد اعضاء كابينـه دكتر صديقي ن ترتيب به اي 
چون او باشـد گـرد آورد و نخسـت وزيـري او بـه خواسـت خـودش         يشخصيت

كنم اين خوش اقبـالي او بـود كـه درگيـر مـاجرا نشـد و        مير منتفي شد. تصو
خوشنامي خود را بر سر كاري كه عاقبتش مسلماً معلوم نبود نگـذارد و همـان   

ي كـه بعـداً در   يها ولي حركات و رفتار ماند.اقي معزّز و محترم ب ديقيدكتر ص
كرد كـه كينـه    ص مياز او ديدم برايم مشّخ ملّيموقع آمدنش به شوراي جبهه 

اش بـه   را به سبب همكاري نكردن جبهه براي تشـكيل كابينـه  دكتر سنجابي 
  است. دل گرفته
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پـيش آمـد    سـنجابي دكتر و نامه  دكتر صديقيحال كه سخن از رفتار     

دكتـر صـديقي   اش به  در نامهدكتر سنجابي مناسب نيست.  ذكر تذكاري بي
كـرد و   استدالل كرده بود كه خرابي اوضاع بيش از آن است كه بتوان درستش

زمان براي اقدامات نجات دهنده خيلي دير است. اعضاي شوراي مركزي جبهه 

گاه توضـيحي نـداد   هيچبي دكتر سنجا اين استدالل را قبول داشتند ولي ملّي

آذر ماه خيلي دير بود ولي بـراي خـودش    28روز دكتر صديقي كه چرا براي 
ش را براي قبول نخست وزيري به شـاه ارائـه   روز قبل از آن تاريخ شرايط 5كه 

مـردي مـيهن دوسـت، پـاك،      دكتر سنجابيكرده بود دير نبود؟ به نظر مـن  
دچـار حسـادت بـود. مصـاديق      ساده دل و بدون آاليـش، ولـي از نظـر روانـي    

در مـوارد زيـادي شخصـاً شـاهد     هـا   را در آن روزدكتر سنجابي هاي  حسادت

بـه  پيشنهاد تشكيل دولت بازرگان، هاي بارز آن نخست وزيري  بودم كه نمونه
 باشـد.  مـي شـاپور بختيـار   و قبول نحست وزيري بـه وسـيله   دكتر صديقي 

نده و موجب تعـالي و پيشـرفت   بديهي است كه رقابت سالم هميشه زيبا و ساز
گـر و زيـان    افراد است ولي هنگامي كه حسادت جـاي رقابـت نشسـت، ويـران    

ابـو  و عيب و به قـول   صها نق حسود بود ما نيز صد سنجابيبخش است. اگر 
 :سعيد ابوالخير

  »مان داريم هزار شوخ در آستين«
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 مّليهه بهاي اخراج دكتر بختيار از ج پيش زمينه

، چهـار طـرز تفكـر    1357تير  30چهارم در روز  ملّيشكيل جبهه از آغاز ت    

، انقـالب و  شـاه در ارتباط با رژيم  ملّيكامالً متمايز در مورد خط مشي جبهه 
  :يت در شوراي جبهه تبلور يافتناش با روحا رابطه

 

قائل نبود و معتقـد   ملّيطرز تفكري كه هيچ گونه اهميتي براي جبهه  –1

ـ  آيـت كامالً تحـت فرمـان   بود كه جبهه بايد  باشـد و حتـي اگـر     ياهللا خمين

عبـاس  نبايسـتي اعـالم موجوديـت كنـد.      مّلـي اجازه ندهـد جبهـه    اهللا آيت
در شـورا  ايـران   يمّلهاي نهضت  سوسياليستكه به نمايندگي  زاده عاقلي
 مّلـي اليت جبهـه  اظهار داشت كه شروع فعشورا كرد در جلسه دوم  ميشركت 

بايد به نجف رفتـه و   ملّيتي از جبهه أباشد و هيي اهللا خمين آيتبايد با اجازه 

  كسب تكليف كنند. اهللا آيتدر اين مورد از 
اســفند  14روز  يمّلــي نهضــت هــا طرفـه ايــن كــه جامعــه سوسياليســت     

در  مّلـي به بهانه اين كـه جبهـه     روز پس از پيروزي انقالب) 22(يعني 1357
آيد و مواضعش در اين رابطه ضـعيف اسـت،    مقابل حكومت روحانيون كوتاه مي

كـال  كـه مواضـع رادي  مّليجبهه دموكراتيك انشعاب كرده، بـه   ملّياز جبهه 
تري در مقابله با حكومت پيروز در انقالب ارائـه كـرده بـود پيوسـت. آيـا ايـن       

كـرد وارث افكـار سياسـي     اي كه ادعا مـي  سردرگمي در اتخاذ خط مشي دسته
اي از  مـايگي قسـمت عمـده    اي از خروار بـي  چهل ساله نيروي سوم است نمونه

  نهضت روشنفكري ايران نيست!

موتـور محركـه انقـالب    ي اهللا خمين آيت معتقد بـود  گروه ديگري كه –2

كـه  حسـين شـاه حسـيني   بايد خود را به او نزديك كند  ملّياست و جبهه 
تمايالت مذهبي نيز داشت و به همين مناسبت   اي، صرف نظر از انديشه جبهه

در تماس نزديك بود و يـك بـار   ي اهللا خمين آيتجناح مذهبي تحت فرمان با 
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در شورا به نگارنده اظهار داشت كـه  به نجف رفته بود،  اهللا آيتهم براي ديدار 

د و تحـت تـأثير   مثل يك بچه است و به سادگي ميتـوان او را گـول ز   اهللا آيت
تمام مساعي خود را بـه كـار بـرد كـه      ملّيقرار داد. بنا بر اين الزم است جبهه 

  ند.  كرا جلب  اهللا آيتعتماد ا
 

لكـه بـه قـول    ب ته تنها ساده نيسـت  اهللا آيتبعدي نشان داد كه جريانات     

در يكـي   اهللا آيتگردانـد.   برد و تشنه باز مي معروف، هزار نفر را سر چشمه مي
پـاكي را بـر روي دسـت    هائي كه در نوفل لوشاتو به عمـل آورد آب   از مصاحبه

اين نهضت يك نهضت اسالمي صـرف اسـت و در   :«همه ريخت و صراحتاً گفت
  .»ها نداريم و نهضت آزادي و اين جور چيز ملّياين نهضت ما جبهه 

طرز فكري كه بر روحيه اكثريت اعضاي شورا حاكم بود، اين بـود كـه    –3

هـا   بايستي در كنار ساير نيرو نيز مي ملّي، جبهه رژيم شاهدر نهضت مبارزه با 

سـنجابي و  خود را براي اسـقاط رژيـم بـه كـار بـرد.      ها تمام كوشش  و جناح
  در اين طيف قرار داشتند.فروهر 

داد كـه بـه    ارائـه مـي  دكتر شـاپور بختيـار  و باآلخره طرز فكري كه  –4

ـ نظرنگارنده يك طرز فكر كامالً ايده آليستي و غيـر ع   بختيـار دكتربـود.   يمل
 پرياليسـتي مايستي با تكيه برسابقه مبارزات ضد اب مي ملّيمعتقد بود كه جبهه 

 .اي كه در افكار عمومي دارد مستقالً عمل كنـد  و ضد ديكتاتوري خود و زمينه

مـا نيروئـي   "نيز اذعـان داشـت كـه     دكتر بختيارله اين بود كه خود مسأولي 
ايـن كـه   توانست راه حلي ارائـه كنـد كمـا     مطمئناً چنين تضادي نمي "نداريم

ولت بختيار و خودش ثابت كرد كه چنين تّضادي قابل حـل نبـوده   سرنوشت د
  .است

ايران به تاريخ  ملّيدر دوازدهمين جلسه شوراي جبهه  دكتر بختيار    
مطالبي دارم كه الزم است براي «اظهاراتي كرد و گفت:  1357چهارم دي ماه 
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به لحاظ رعايت خواسته ». ثبت در تاريخ در اين صورت جلسه نوشته شود
  آورم: ها است دستش از دنيا كوتاه است اظهارات او را عيناً مي ردي كه مدتم
ملت ايران به يك جنگ فرسايشـي آلـوده شـده كـه افـق روشـني بـراي آن        «

ه جاي ابراز عقايد خويش، پيرو افكار ديگران اسـت كـ   به مّليجبهه بينم.  نمي
ن اطالعـي نـدارد.   ي سياسي و بين المللي ايرابه هيچ وجه از موقعيت جغرافياي

پرسـند تكليـف    بسياري از اين آقايان كه در جلسه حضور دارند در خـارج مـي  

اگر در حـال حاضـر جبهـه     ه بايد كـرد؟ چيست و در اين اوضاع و احوال چ
توانسـت رأسـاً    ها داشت، مـي  ا از ساير نيرونيروئي گسترده و مجزّ مّلي

درسـت بشـوند    تي هم كههاي تشكيال كميتهاين  اقدام كند ولي ما ناتوانيم.

ريسك بزرگـي كـرده    دكتر صديقيآقاي  باز هم ناتوانيم، زيرا شهامت نداريم.

آقـاي  آيـد.   يا خودش از بين خواهد رفت يا مملكت از اين بـن بسـت در مـي   
زند كه قبل از مالقات بـا آقـاي    ي را مييها در زمان حاضر همان حرفخميني 

. اين ترديـد مانـده كـه چـه كنـد      در ملّيگفت و جبهه  هم مي دكتر سنجابي
ل ورشكستگي اقتصادي و بيكاري تا دو سه ماه ديگر مردم را به كوچـه و  مساي

جبهـه  بازار خواهد كشاند و طعمه خوبي براي حزب توده خواهند شـد و كـار   
كننـد بـه    تر خواهند كرد. كـارگراني كـه در مؤسسـات كـار مـي      را سخت مّلي

ستند و نيروي كمونيستي دسـتش را  ها ه صورت دسته جمعي هدف كمونيست
هر چه بيشـتر از آسـتين روحانيـت در خواهـد آورد. آيـا احسـاس مسـئوليت        

  ».  كنيم كه وضع خود را در اين اوضاع و احوال هر چه زودتر روشن كنيم؟ نمي
چهـارم بـه سـبب     مّلـي و به ترتيب فوق، بين پايه گـذاران اصـلي جبهـه        

له انقـالب و نقـش روحانيـت در آن    مسـأ الف در روش و تاكتيك در مقابل اخت

در طـرف ديگـر قـرار    بختيار در يك طرف و  سنجابي و فروهراختالف افتاد. 
گرفتند. كار نااميدي دو طرف قضيه از اتحاد يك روش واحد بدان جا رسيد كه 

و اي براي بررسـي   براي انتخاب كميته مهندس قندهاريانبا پيشنهاد فروهر 
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كميتـه  : «مخالفـت كـرده و گفـت    "مّلـي خط مشي سياسـي جبهـه   "تعيين 

گاه به نتيجه مطلـوب نخواهـد رسـيد و لـذا     هيچ آقاي قندهاريانپيشنهادي 

مورد قبول بقيه نيست لـذا   دكتر بختيارچون كراراً تأكيد شده كه عقايد آقاي 

دكتـر  و بـه ترتيـب فـوق تكـروي      ».اي اتالف وقت است تشكيل چنين كميته
  زمينه ذهني نامساعدي را براي او در شورا فراهم كرده بود. بختيار

  

  ادعاي توطئه از طرف دكتر بختيار
را الريجاني، سـنجابي و فروهـر   در بخش پيشين گفته شد كه تيمسار     

بازداشت و به يك زندان اشرافي برد. يكي دو روز مانده بـه آزاد شـدن ايـن دو    

از مـن   مّلـي به من تلفن زد و به عنوان دبير شوراي جبهـه   پروانه فروهرنفر، 
خواست اعضاء شورا را به صورت فوق العاده و اضطراري دعوت كنم. علـت را از  

رئيس سـاواك توطئـه كـرده    مقدم به وسيله دكتر بختيار «او پرسيدم گفت: 

نگهدارنـد تـا او بتوانـد بـه     را در توقيـف   سنجابي و داريوش فروهراست كه 

ازخويشاوندانش راه را بـراي  و مهندس كيقباد ظفر  جمشيد آموزگاروسيله 
  ».  نخست وزيري خود هموار كند

 پروانـه اگـر مطلبـي را كـه    ن اين مطالب به شدت ناراحت شدم. از شنيد    

هـاي اخـالق    زمينـه  را در بختيارنمردي اكرد درست بود نهايت ناجو عنوان مي
داد. صـرفنظر از ايـن كـه ايـن سـه نفـر        فردي و سياسي و اجتماعي نشان مي

در يك سنگر سياسـي و   1357تا  1325) از سال سنجابي، فروهر و بختيار(

شـاپوربختيار و  اي هـم بـه ويـژه بـين      بودند، روابط شخصي و صميمانه ملّي
كه وضـع مـالي   ريوش دابراي كمك مالي به بختيار موجود بود. حتي  فروهر

كه مدير عامل آن وطن اصفهان مناسبي نداشت او را به سمت وكيل كارخانه 
  بود به كار گرفته بود و با پرداخت مبالغ جزئي حق الوكاله به زندگي او كمك 
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ي براي تشكيل جلسه اضطراري شورا به اعضاء زدم كه اطالع هاي تلفنكرد. مي
ذا تشكيل جلسه شورا به اين منظور منتفي اند و ل يافتم اين دو نفر آزاد شده

  شد. 

  

  مّلي ي پور بختيارو اخراج او از جبههنخست وزيري دكتر شا
خبري را پخـش نمـود كـه    راديو بي بي سي 1357دي ماه  8جمعه روز     

مأمور تشكيل مّلينخست وزير جبهه را به عنوان  شاه، دكتر شاپور بختيار
كابينه كرده است. اين خبر همه را دچار بهت كرده بود.اعضاء شورا غالباً به من 

دكتـر   ت امر آگاهي يابنـد. مسـأله جـالبي بـود كـه     كه از واقعي زدند تلفن مي
داد، در حـالي كـه اعضـاء شـورا      را تشكيل مي ملّيداشت دولت جبهه بختيار 
دي  9صبح روز بعـد يعنـي روز شـنبه    ند. اين امر نداشتاز ترين آگاهي  كوچك

با تلفن نگارنده را براي شركت در جلسه فوق العاده شورا  داريوش فروهرماه، 

شـد   تشـكيل مـي  دكتـر سـنجابي   بعد از ظهر آن روز در منـزل   4كه ساعت 
 دعوت نمود.

دكتـر   جلسه شورا در وقت مقرّر با حضور اعضاي دائمي شـورا بـه اضـافه       
شـان در   كه به تـازگي عضـويت  و دكتر شمس الدين امير عالئي مهدي آذر

دستور جلسـه، مسـئله پـذيرش     شورا مورد تصويب قرار گرفته بود تشكيل شد.

 بود. ازوجنات جلسه استنباط كـردم كـه  دكتر بختيار نخست وزيري به وسيله 
را مخصوصاً به جلسه آورده بود كه مطالبي سنجابي، دكتر امير عالئي دكتر 

گـزارش مشـروحي در    دكتـر سـنجابي  بگويد. دكتر بختيار را براي كوبيدن 

آقايان مهنـدس  موضوع اتفاقات گذشته به جلسه داد. به طور خالصه اين كه 
پس از اين كه از  و الهيار صالح ، مهندس جهانگير حقّ شناسزيرك زاده

انـد در منـزل    دائر به پذيرش نخست وزيـري آگـاه شـده    دكتر بختيارتصميم 

اگر جبهـه حكـومتي   «اند: گفته بختياراي تشكيل داده و به  جلسهحقّ شناس 
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قع شود به نحوي تشكيل دهد بايد چنان حكومتي باشد كه مورد قبول مردم وا
نخواهد  ملّيكه اعتصابات پايان پذيرد و مردم خرسندي پيدا كنند و اين كار ع

و بـراي گـرفتن    جلب شودي اهللا خمين حضرت آيتبود مگر اين كه موافقت 

اهللا حاج سيد رضا زنجاني  آيتايم كـه   به اين نتيجه رسيده اهللا آيتموافقت 
بـراي مـذاكره بـا    آقاي فروهـر  دارد در معيـت   اهللا آيتيكي با (كه روابط نزد

بعـد از ظهـر    5در سـاعت  «اضـافه كـرد:    سنجابي .)به پاريس برونـد  اهللا آيت

را برايم قرائـت كـرد    بختيار دكترمسؤل خبرگزاري فرانسه عين مطالب آقاي 
قاي به آ». را تشكيل دهم ملّيكنم كه كابينه جبهه  كه گفته اينجانب قبول مي

مـن  «تلفن زدم و از ايشان سؤال كردم اين خبر چيست؟ گفتنـد: دكتر بختيار 
انـد در   ام و چون پادشاه شرايط را قبـول كـرده   تكليف تشكيل دولت را پذيرفته

اهللا  حضرت آيـت در مورد مذاكره با : «سئوال كردم ».اين مورد ترديدي ندارم
نـدارم و ملـت را    خمينـي من كـاري بـا   «داد: گوييد؟ جواب  چه مي يخمين

و چون در اين موضوع اصرار كردم گوشـي تلفـن را   ». خودم راضي خواهم كرد
 گذاشت.  

در معيت ساير دوسـتان  زاده  زيركامروز صبح از منزل «افزود:  سنجابي    

تلفن زديم و ايشان جـواب دادنـد از تصـميمي كـه     دكتر بختيار به آقاي  ملّي
ل نخواهم كرد و حتي اگر الزم باشد به صورت منفرد عمل خواهم عدوام  گرفته

مذاكرات مـا بـه   «تلفن كردند و گفتند:  دكتر بختيارامروز مجدداً آقاي ». كرد

بـراي رياسـت شـوراي    سنجابي اند  استحضار اعليحضرت رسيده و ايشان گفته
  .  »بايستي زودتر شروع به كار كنيم سلطنت در نظر گرفته شده و لذا مي

با دادن گزارش فوق از شورا خواست نسـبت بـه موضـوع اتخـاذ      سنجابي    

الدين امير  دكتر سنجابي، دكتر شمساز شنيدن گـزارش  تصميم كند. پس 
دكتر بختيار، بـا منـوچهر   به خالصه اين كه «شرح كشافي ارائه كرد:عالئي 
نـگ داشـته و قابـل اعتمـاد     هاي اطالعاتي شاه، رابطـه تنگات  و دستگاه آزمون
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تـر   نظـري ابـراز كـرد و از همـه جالـب      دكتر بختيارهر كس در مورد  نيست.

نماينـده  وان بـود كـه در ايـن جلسـه بـه عنـ       مهنـدس قنـدهاريان  مطالب 

بـه اسـناد    حضور پيدا كرده بود. وي با اشـاره  يمّلهاي نهضت  سوسياليست

را بـه جاسوسـي بـراي    دكتـر بختيـار   صـراحتاً  خانه سدان به دست آمده از 

تـا چنـد روز پـيش از آن    قندهاريان انگليس متهم نمود. اين در حالي بود كه 

نشست ولي حـاال او را بـه جاسوسـي     مي بختياردر كنار  ملّيدر شوراي جبهه 

سوس انگليس است چـرا  جا بختيارنمود اگر  كرد و از خود سؤال نمي متهم مي
  او را در كنار خود تحمل كرده است.

اين اسـت   ،هاي روان شناختي بعضي از ما روشنفكرنمايان ايراني گي ژي از و    
اي دارنـد كـه    هـا گفتـه   هاي خود نه تقوي داريم نه انصاف. چيني كه در عداوت

اً خواهر شويم فور وقتي با كسي بد مي .»انصافي است ها بي وجداني باالترين بي«
گـذاريم، او را بـه دزدي و فسـاد و جاسوسـي مـتهم       و مادر او را در ميـان مـي  

 بختيـار  كنيم. به جاي اين كه مخالفت اصولي خـود را بـا نخسـت وزيـري      مي
زنيم و به  عنوان كنيم به او برچسب همكاري با ساواك و جاسوسي انگليس مي

و هيئـت   مّلـي ه كنيم كه اين شخص عضو شوراي جبهـ  خودمان هم رحم نمي
  ايم. هاي او بوده اجرائيه آن بوده است، و ما هم همطراز

مهنـدس  نماينده حـزب ايـران در شـورا بـه مطالـب       ابوالفضل قاسمي    
». دكتـر بختيـار جاسـوس نيسـت    «به شدت اعتراض كرد و گفت:  قندهاريان

بـا ايشـان اخـتالف عقيـده     حزب ايران  ها پـيش در  تاز مد«ولي اضافه نمود: 
هـويتي اسـت مسـتقل و     مّلـي داشتيم زيرا مشاراليه معتقد است هويت جبهه 

مجزا از ساير مجاهدين نهضت و ما براي اين كه تكليف قضيه را روشـن كنـيم   

اي صادر كـرديم   داشتيم، قطعنامهحزب ايران در پلنومي كه روز پنجشنبه در 

ــق آن ا ــه طب ــق  ك ــورد تواف ــه م ــتصــول ســه گان ــ آي ــاي  ياهللا خمين و آق
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». قبـول كـرديم   حـزب ايـران  را به عنوان خط مشي سياسي  دكترسنجابي

  ». به اعتقاد ما عمل ايشان را بايد محكوم كرد«اضافه كرد: قاسمي 
ورا مطالـب مفصـلي   نماينده حزب ملت ايـران در شـ   دكتر بهروز برومند    

مسبوق به سـابقه  دكتر بختيار مسلماً تصميم آقاي « :گفت. به خالصه اين كه
است و من مطمئنم عمل ايشان لطمه بسيار شديدي بـه مـا خواهـد زد و مـن     

اخراج شوند، بلكه دوسـتان حـزب ايـران     ملّيمعتقدم نه تنها بايستي از جبهه 
  .»نيز بايستي تكليف مشاراهللا را روشن نمايند

بايستي در اصل مطلب اظهـار نظـر فـوري و سـريع     « اظهار داشت:فروهر     
وارد  مّلــيبـه جبهـه   اي  بشـود بـه نحـوي كـه احتمـاالً از ايـن رهگـذر لطمـه        

 دكتـر احمـد مـدني   بقيه منفردين شورا نيز نظر خود را اعالم كردند. ».نشود

د. اگر عمل ايشان بد است ايشـان را  را نبايستي تكفير كر دكتر بختيار«گفت: 
دو سـه نفـر ديگـر نيـز در     ». اخراج كنيد ولي او را متهم كردن صحيح نيسـت 

له محكـوم  صحبت كردند. به هر روي، مسأدكتر بختيار همين زمينه و اخراج 

 مّلـي و اخـراج او از جبهـه    شاهدر پذيرش نخست وزيري  بختياركردن عمل 
ا كه نگارنده يكي از آنها بـود پيشـنهاد كـرديم    مطرح شد. دو نفر از اعضاء شور

در جلسه حاضر شود و اسـتدالالت خـود را   دكتر بختيار بايستي  كه منطقاً مي

برود و او را بـه   بختيارداوطلب شد كه به منزل  ابوالفضل قاسميمطرح كند. 

در فرمانيـه بـود و   ر بختيادر نياوران و خانه سنجابي جلسه بياورد. خانه دكتر 
  دقيقه نبود.   5فاصله زماني آن با اتومبيل بيش از 

 :برگشـت. او گفـت  قاسـمي  شايد نيم ساعت به مطالب متفرقه گذشت تا     
آيم. تصـميم   هيچ كاري ندارم و نمي ملّيمن با جبهه ":گويد ميدكتر بختيار «

اين ترتيـب دكتـر   به . "ام را تشكيل خواهم داد و شخصاً كابينه ام خود را گرفته

  .  »را ترك و بايكوت كرد ملّيخودش جبهه  شاپور بختيار
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 بختيـار را به تنها گذاشتن  ملّيها است كه مردم ناآگاه جبهه  اكنون سال    

بود، كـه بـدون    دكتر بختياررا ترك كرد،  ملّيكنند. كسي كه جبهه  متهم مي
كـاري   مّلـي بول كرد و گفت ديگر بـا جبهـه   موافقت جبهه نخست وزيري را ق

بايستي مواضع خود را نسـبت بـه دولتـي كـه      مي ملّيبه هر روي، جبهه  ندارد.

  معرفي كرده بود روشن نمايد.   ملّيابتدا به نام كابينه جبهه بختيار  دكتر

از جبهـه   دكتر بختيارپس از رسيدن پيشنهاد كفايت مذاكرات، به اخراج 
  و شورا به اتفاق آراء به اخراج ايشان رأي داد.  رأي گرفته شد ملّي

ـ راج ـي كه براي اعـالم اخـ  ـمتن« اظهار داشت:فروهر      ـ ـدكت  ارـر بختي

نيـز در آن ملحـوظ    دكتـر سـنجابي  توسط اين جانب تهيه شـده و نظريـات   
حاضرين در جلسه در مورد متن پيشنهادي نظـرات و  ». شود گرديده قرائت مي

از استماع و بررسـي آنهـا مـتن نهـائي بيانيـه اخـراج       تذكراتي داشتند كه پس 

  به شرح زير به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت:  دكتر بختيار

  
  به نام خدا

عضـو   دكتـر شـاپور بختيـار   هاي رسيده آقاي  طبق گزارش«
ايران بدون رعايـت انضـباط سـازماني مأموريـت تشـكيل       ملّيجبهه 

ايران بدان سان كه اعالم داشته است  ملّي اند. جبهه پذيرفتهدولت را 
تواند با وجود نظام سلطنتي غيرقانوني با هيچ تركيـب حكـومتي    نمي

مركزي جبهه ضمن تقبيح شديد اقـدام آقـاي   موافقت نمايد. شوراي 

رساند كه در ايـن شـرايط    به آگاهي همگان ميدكتر شاپور بختيار 
بات آرمـاني و  بـه هـيچ روي بـا مصـو    تشكيل دولت از طرف ايشـان  

ايـران سـازگاري نـدارد و بـه همـين دليـل از        مّلـي سازماني جبهـه  
شوند ايران بركنار مي ملّيت جبهه عضوي«. 

  )37سند ايران. ملّيشوراي مركزي جبهه  1357دي ماه  9(شنبه 
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  دولت دكتر بختيار
وطـن دوسـت و آرمـان گـرا بـود. از      مردي  ور بختيارــاپــر شــدكت

 مصـدق كار ـــ ا افـــ ، بيـــ مّلت ــر نهضــه در سنگــك 30ه ــط دهــاواس
 هـاي  خود را با پايمردي دنبال كرده بود. كراراً بـه زنـدان   راه شده بود، راهــهم

ثريـا  ي را نيـز تحمـل كـرده بـود. بـا وجـودي كـه        هـاي  افتاده و مـرارت  شاه
رئـيس مقتـدر   تيمـور بختيـار   نزديكـان او و  از  شاهسر ـــ هماسفندياري، 

راراً كوشيده بودنـد او را  ــا كــود و آنهــت او بــو و دوســر عمــپس ساواك، 

نزديك كرده و به او پست و مقـامي در خـور بدهنـد، زيـر بـار       شاهبه دستگاه 
را در مضـيقه و   1332مـرداد  28هاي بعـد از كودتـاي    نرفته بود و بيشتر سال

ها شـنيده   دانم ولي همان زمان يماش را ن صحت و سقم رانده بود.تنگدستي گذ
بودم كه به لحاظ تنگدسـتي و آبـروداري، رگ دسـت خـود را زده بـود كـه از       

هاي ماّدي زندگي خالصي يابد. او اكنـون ايـن سـابقه درخشـان را بـا       ناراحتي
توانسـت   انگيزه چنين تصميمي مي. پذيرش نخست وزيري شاه سودا كرده بود

نجات مملكت باشد. در هر صـورت، عمـل   دكتر بختيار جاه طلبي يا به ادعاي 

صـحيح و منطقـي نبـود. جـاه طلبـي كـه مفهـوم آن ازمعـادل زبـان          بختيار 
به معنـي اشـتهاي قـوي    شود،  بهتر فهميده مي Ambitionش يعني ا انگليسي

هـا و   براي موفقيت و تمايز است. اين خصلت يا روحيه مسلماً در ارتقـاء انسـان  
هـا چنـين    اگـر انسـان  دست يافتن آنها به مدارج باال بسـيار پسـنديده اسـت.    

دسـت  ولي   ا خواهند زد.ـاي خود در جـاي نداشته باشند هميشه در ج روحيه
ن به مدارج باالتر اگر همراه با ضوابط خرد و عقـل نباشـد جـز ناكـامي و     ـيافت

در دكتـر بختيـار    انگيـزه ادعـائي  اي نخواهد داشـت. اگـر    سرخوردگي نتيجه

يعني نجات وطن نيز مورد قبـول قـرار گيـرد نيـز      شاهپذيرش نخست وزيري 
اي زمـان خـود آگـاه نبـوده      دهد كه اين مرد سياسي از واقعيات پايه نشان مي

است. آرمان گرائي به خودي خود ضامن موفقيت در كار سياسي نيسـت. او در  
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يـت را بـا خـود همـراه     هيچ كـدام از عوامـل موفق   شاه پذيرش نخست وزيري
 نداشت:

توده مردم كه با او نبود. صبح روز بعد از اعالم نخست وزيري او بـه   –الف 

نگارنده در مسير خود از شـميران  دهم دي ماه، يعني روز بي بي سي وسيله 

اختيـار   بختيار بختيار نوكر بـي هران را پر از شعار تهاي  هران در و ديوارتبه 
 ديد.

نبود. در اولين مصاحبه تلـويزوني خـود بعـد از اعـالم      ارتش كه با او –ب 

را باالي سر خود قرار داده بود و بـراي اولـين   مصدق  اش عكس نخست وزيري
ناميد. در حـالي كـه تمـام     "كودتا"مرداد را  28سال كودتاي  25مرتبه بعد از 

بـه سـينه   مـرداد   28 ملّـي قيام افراد ارتشي از صدر تا ذيل قانوناً يك نشان 
 داشتند.

دل خوشي از او نداشت، از بد حادثه بـه او   شاه كه مسلماً با او نبود و –ج 

موفـق بـه    شـاه  پناه برده بود. نگارنده هميشه بر اين اعتقاد بوده است كه اگر

هاي تثبيـت ديكتـاتوري    از اولين قرباني دكتر بختيارشد  بازگشت به ايران مي
د او بود.  مجد 

را ترك كرده بود و اگر  ملّيي خود يعني جبهه سنگر عقيدتي و سياس –د
بهمـن اتفـاق    22كرد، نتيجه همان بود كه روز  او را اخراج هم نمي ملّيجبهه 
 افتاد.

ون حاضـر نشـد در   مّليـ جاي تعجـب نداشـت كـه يـك نفـر از صـف       اين   
اش شركت كند و روزي كه كابينه خود را معرفي كرد، ناچـار شـده بـود     كابينه

رحـيم  و بعضـاً گمنـام را بـه همكـاري دعـوت نمايـد. حتـي         اي متفرقـه  عده
حزب ايـران  در بختيار كه از دوستان بسيار قديمي و از هم سنگران شريفي

 يافـت  بود و در مدت كوتاه نخست وزيري او عمالً در نخست وزيري حضور مـي 

داد، از نظـر   مي هاي او را تمشيت كاربختيار به صورت مشاور و مورد اعتماد  و
بـود) پسـتي در    مّلـي اصولي (و اين كه نماينده حزب ايران در شـوراي جبهـه   
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توانسـت يكـي از    مـي ، اش كابينه او قبول نكرد. در حالي كه با توجه بـه سـابقه  

نويسـنده بـه خـاطر     باشد.بختيار  دكترترين اشخاص براي وزارت كار  مناسب

تلفـن زد و  شـريفي  ، بختيار وزيريدارد كه يكي دو روز بعد از اعالم نخست 

اهللا  ولـي وزير دادگستري اسـتمداد نمـود. بـه او گفـتم شـايد       در مورد تعيين
صحبت  شهابمناسبي باشد. از نگارنده خواهش كرد با  فرد ،وسشهاب فرد

 تلفـن شهاب كنم. به مناسبت دوستي و مؤدت چندين ساله با او پذيرفتم. بـه  
بـرد و عاقبـت خوشـي     اين كار راه به جـائي نمـي  «زدم. استنكاف كرد و گفت: 

خـود شـما   «دادم، پرسـيد:  شـريفي  شب بعد كـه خبـر منفـي را بـه     . »ندارد
كه تـو و مـن عضـو آن هسـتيم      ملّيشوراي جبهه «در جواب گفتم:  ».چطور؟

شـتند و  ناچـار گ  1.»توانم قبول كنم را اخراج كرده و از نظر اصولي نمي بختيار

قاضي و وكيـل خوشـنام دادگسـتري     وزيري صادق يحيي گشتند و به سراغ

جامعه اسـالمي  رفتند. پيرمرد هم تحت تأثير اطرافيانش پذيرفت ولي اعضاء 
ــر در وزارت  وزارت دادگســتري  ــه اطــاق وزي ــد كــه او ب ــي اجــازه ندادن حت

ـ   5دادگستري وارد شود و پـس از   ه اسـتعفا شـد. بعـد از پيـروزي     روز ناچـار ب
انقالب نيز وزرو وبال وزارت نكرده دامنش را گرفـت و مـدتي در زنـدان رژيـم     

بهمـن محقـق    22جمهوري اسالمي بود. به هر روي، با پيروزي انقالب در روز 

  در اشتباه محض بوده است. دكتر بختيارشد كه 
  

                                                

پس از خروج از ايران مواضع  بختيارال لبغض جبهه ملّي بل لحب رحيم شريفي -1
رسالت "اتخاذ كرده است تا آنجا كه  بختيارراديكالي عليه جبهه ملّي به سبب اخراج 

با شناختي كه از او دارم ياراي آن را ندارم كه او را متهم  نامد. مي "هجبهه ملّي را گم شد
هاي ناشي از گذشت  گيري را بايد به سبب فراموشي به تحريف حقايق كنم بلكه اين موضع

فقط سؤال از او اين است كه اگر رسالت جبهه ملّي گم شد چرا ايشان حداقل  ن دانست.زما
 بختيارماه بعد از اخراج  16در اختيار من است) يعني (كه اسنادش  23/2/1359تا تاريخ 

 )38و سقوط دولت او در شوراي جبهه ملّي مانده بود؟(سند شماره 
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  در دولت انقالب مّليوزراي ناكام جبهه 
و آشـكار شـدن عـدم توانـائي      1357دي مـاه   26ر تـاريخ  د شـاه با فرار   

ـ  آيـت ، در مهـار اوضـاع  بختيار  بهمـن مـاه در ميـان     12در روز ي اهللا خمين
مـد   آ هاي اسـتقبال و خـوش   در اعالميه استقبال ميليوني مردم وارد كشور شد.

از  مّلـي وي جبهـه  در مقام رهبري دو فاكتدكتر سنجابي گوئي به امام بيانيه 
    :. در اين اعالميه گفته شده بوداي پيدا كرد نظر تملق و مداهنه جاي ويژه

در تمام طول حيات انسان تنها همين يكبـار اسـت كـه خورشـيد از     «
1.»آيد غرب به شرق مي

 

    

كه از طـرف  مهندس مهدي بازرگانبهمن،  22در روز  با پيروزي انقالب

نفـر از اعضـاء    5. مأمور تشكيل دولت موقت انقالب شده بود ياهللا خمين تآي
بودند بلكه از  ملّيرا، نه به اين سبب كه عضو جبهه  ملّيشوراي مركزي جبهه 

 اهللا آيـت ين جهت كه آز آنها شناخت داشت، در كابينه خود به كـار گرفـت.   ا
تأكيـد كـرده بـود كـه وزراء بـه جهـت وابسـتگي آنهـا بـه احـزاب و            يخمين

اشخاصي كه به سمت وزير در كابينه  هاي سياسي به كار گرفته نشوند. سازمان
موقت به خدمت گرفتـه شـدند همگـي در كارشـان نـاموفق و ناكـام از آب در       

       آمدند:

خارجـه منصـوب شـد. ولـي      بـه وزارت امـور   :دكتر كريم سـنجابي  –1
 1358فـروردين   27نتوانست مدت زيادي در اين پست دوام بيـاورد و در روز  

توان گفت كه اصوالً او اين پست را فقـط بـه منظـور ايـن كـه       استعفا كرد. مي
شكست در قطار انقالب نيفتد قبول كرده بود زيرا خـود را بـراي احـراز پسـت     

                                                

  .1357چهارم بهمن ماه  كيهان -1
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به همـين مناسـبت هـم در مـدت      1ست.دان ميبازرگان نخست وزيري احقّ از 

از ابتـدا چشـم    كهدكتر ابراهيم يزدي كوتاه وزارت خود سر سيري عمل كرد:

دامـاد خـود در كـار     شهريار روحـاني به وزارت خارجه دوخته بود به وسـيله  
  نمود. سفارت ايران در واشنگتن شروع به اخالل و كارشكني

ور خارجـه خـود را كفيـل    ـــ ر امــــ ـازه وزيـــ دون اجــب يــانــروح  
ـ  ــسفارت اي الح مـن درآوردي  طـــ ك اصـران در واشنگتن معرفي كرد و بـا ي

 هوزيـر امـور خارجـ    وانـس  سايروسبا   Acting Ambassador  تحت عنوان

هـا و   ئـي عمالً امور سـفارت ايـران و دارا   روحانيآمريكا مالقات به عمل آورد. 

بـه  دكتر سنجابي اسناد سفارت ايران در واشنگتن را در اختيار خود گرفت و 
جاي اين كه از طريق ديپلماتيك بـراي دفـع شـر او اقـدام كنـد، ايـن امـر را        

اي  در مصاحبهاي براي استعفاي خود قلمداد كرد و از كار كناره گرفت. او  بهانه
دولتـي اسـتعفا    مـن از بـي  «د گفت: اي خود انجام دااعالم استعفكه روز بعد از 

  2».كردم

 مّلـي عضو شوراي جبهـه  يكي ديگر از وزراء،  :اهللا مبشري دكتر اسد –2
يال  ماه طول نكشيد و در اين مدت كوتاه نيز وزارتي بي 4بيش از بود. وزارتش 

ــدي و   شــكم داشــت. دادســرا و دادگــاه او دم و  هــاي انقــالب كــه نقــش كلي
تحــت نظــارت وزارت  هــا داشــتند بــه هــيچ وجــه وزاي در آن ر كننــده تعيــين

براي اين كه نظم و نسقي بـه  دكتر مبشري هاي  دادگستري نبودند و كوشش

در مـورد علـل اسـتعفا    دكتر مبشـري  هاي قضائي بدهد به نتيجه نرسيد.  كار
. اگـر دادگسـتري   ق بخشيدن به عقايد خود را نداشـتم امكان تحق«خود گفت: 

تـرين تـأثيري در قـوه     ي قوه اجرائي و دولـت كوچـك  كامالً مستقل نباشد يعن
  .»قضائيه داشته باشند ديگر دادگستري وجود ندارد

                                                
دكتر » اگر مردم بخواهند و امام تأييد كند حكومت موقت را اعالم خواهم كرد« -1

  1357دي ماه  20 سنجابي در مصاحبه با كيهان
  1358فروردين  28 كيهان -2
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ـ   وزير دارائي نيز از ابتدا مواجه با كارشكني:علي اردالن – 3  يهـاي انقالب

بـر  ي اهللا خمين آيتو به ويژه در موضوع نشر اسكناس و عدم چاپ تصوير  شد
سـازي شـد. او طبـق     ي او پروندهمورد حمالت شديد قرار گرفت و برا روي آنها

ها احتياج بـه مجـوز    موازين قانون نشر اسكناس اعتقاد داشت كه فرم اسكناس
  قانوني دارد.  

به وزارت كـار منصـوب شـد و پـس از مـدت نسـبتاً       :داريوش فروهر –4

پست خود را از دسـت داد و   مهندس بازرگانختالف سليقه با كوتاهي بر اثر ا

منصوب شـد و بـراي حـلّ    وزير مشاور سيار به وزارت ابداعي  58در مهر ماه 
هـاي   مسئله كردستان كراراً به آن نواحي مسافرت كرد. به نظر نگارنـده از كـار  

وجه به اقل دستمزد كارگران بود كه با تنه او در مدت وزارتش افزايش حدناشيا
در دوران انقـالب و ايـن    ها و مؤسسات كـارگري  شيرازه از هم گسيخته كارگاه
هاي خود را تـرك كـرده و فـرار را بـر      ها و شركت كه اكثر كارفرمايان، كارخانه

ايـن  فروهـر  رسـيد   قرار ترجيح داده بودند سياست صحيحي نبود. به نظر مـي 
خابات رياست جمهوري (كه تمهيد را براي جلب رأي و حمايت كارگران در انت

كانديداي آن شده بود) به كار گرفت كه به هر حال سودي هم عايـد او نكـرد.   
به وسيله برادرم به من پيشـنهاد معاونـت وزارت كـار را     1357در اوايل اسفند 

  كرد كه عذر خواستم.

شده بود وضـع  كه در ابتدا به وزارت دفاع منصوب  :دكتر احمد مدني –5   
خاص خود را داشـت. مـدت كوتـاهي در وزارت دفـاع بـود و سـپس اسـتاندار        
خوزستان و فرمانده نيروي دريائي شد. وضع خاص را از اين نظر ذكر كردم كه 

حاضر نشد و سـعي   ملّياو پس از رسيدن به وزارت دفاع ديگر مطلقاً در جبهه 
 از ابتـدا بـا شـك و    اصـوالً  مّلـي داشت مستقل عمل كند. عضويتش در جبهه 

ورا ـويتش در شـ ـبـا عضـ   دكتـر سـنجابي و فروهـر    ترديد انجام شده بـود. 

ـ رار ـي به سبب اصـف بودند ولـمخال عضـويتش قبـول شـد.     ر بختيـار ـدكت
موضـوع   هـاي بعـد از انقـالب    عملكرد او در مدت استانداري خوزستان در سال
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كردند كه عده زيـادي از   يها او را متهم م چپ داري بوده است. هاي دامنه بحث
رري كـه بـا   كم يها او ضمن صحبتاعراب را به دست اعدام سپرده است. خود 

اقـداماتش حفـظ   انگيـزه  نگارنده داشت ضمن انكار اين اتهام مـدعي بـود كـه    

هاي خـود   از شاهكار را شبير خاقانيبعيد تتماميت ارضي مملكت بوده است. 
  دانست.   مي
  

  رفراندم جمهوري اسالمي در مّليتصميمي جبهه  بي
فروردين، رفراندمي به منظور تغييـر قـانوني رژيـم انجـام گرفـت.       12روز   

 "جمهوري اسـالمي "رهبر انقالب امر كرده بود كه موضوع رفراندم بايسـتي  
نه يك كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر باشـد و طبيعـي اسـت ايـن امـر مـورد       

نها اين بود كه مردم بايسـتي  آ خواست هاي مختلف سياسي نبود. رضايت گروه
در انتخاب نوع جمهوري خود آزاد باشند و در اين راستا نظريات عمده اين بود 
كه مـردم بايـد در انتخـاب جمهـوري ايـران، جمهـوري دموكراتيـك ايـران و         

كراتيك اسالمي، آزاد و مخير باشند ولـي بـا توجـه بـه ايـن كـه       وجمهوري دم

هـا بـه جـائي نرسـيد و      ايـن صـدا   بود يخمين اهللا آيتموتور لكوموتيو انقالب 
  انجام شد. ،رفراندم به صورت جمهوري اسالمي، آري يا نه

گيري نسبت به  در باره موضع مناقشات زيادي ملّيدر داخل شوراي جبهه   

رهبـري دو فـاكتوي   دكتـر سـنجابي   اين مسئله به وجود آمد. از يك طـرف  

د يسـت با ياهللا خمين آيتتوانست روياروي دستور  د و نميعضو دولت بو، جبهه
 نوعدند كه مردم بايد در انتخاب شورا معتقد بو اءو از طرف ديگر، اكثريت اعض

و بحث در اين مورد به نتيجه نرسيد و عمـالً تصـميم   جمهوري آزاد باشند. جر 
يـري رسـمي نكنـد و اعضـاء     گ در اين موضوع موضـع  ملّيگرفته شد كه جبهه 

  دانند تصميم بگيرند. مي مختار باشند به هر نحوي صالح

رئيس شـورا كـه تمـايالت شـديد مـذهبي داشـت بـه        مهندس حسيبي   

را كـه گرچـه رسـماً عضـو      ، الهيار صـالح داريوش فروهررفراندم رأي داد و 
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بود بـه پـاي صـندوق رأي بـرد و رأي خـود را در       يمّلشورا نبود ولي از شيوخ 
ها، عكس و تفصيالت مربـوط   ي جمهوري اسالمي انداختند. روزنامهوق آرصند

هـا ايـن امـر را     را به طور وسيع منتشر كردنـد و نـو چـپ   صالح به رأي دادن 
  قرار دادند. ملّياي براي حمله به جبهه  وسيله

  

  ملّيشكاف در جبهه 
يرون آمدن از كابينـه موقـت دسـت بـازتري در انجـام      با ب دكتر سنجابي  

عضـو هيئـت اجرائـي و مـدير      دكتر مهـدي آذر اقدامات سياسي پيدا كرد و 

 ملّيجبهه دكتر سنجابي با استعفاي "اعالم كرد كه مّليپيام جبهه روزنامه 
سـاختمان   مّلـي از طرف ديگر، جبهه  1."آمد به صورت منتقد دولت در خواهد

بزرگ و نسبتاً مجللي را در ابتداي خيابان سـي متـري اجـاره كـرده و دفتـر و      
باشگاه خود را در آن جا مستقر كرد. استقبال مردم بـراي پيوسـتن بـه جبهـه     

اعضاء شورا نيز در دو سه دفعه افـزايش  يافت. تعداد  روز به روز افزايش مي ملّي
اضافه شـوند و نتيجتـاً    و تازه نفس هم به شورااي جوان  عده .عي شديافت و س

 هاي حاكمان جديد تبديل شـد.  گيري عليه انحصارگرائي به موضع اروحيه شور

نيز تحت تأثير فضاي جديـد شـورا    ملّيو هيئت اجرائيه جبهه  دكتر سنجابي
ادرت هاي جـاري در آن زمـان مبـ    ستاتند عليه سي نسبتاً هاي گيري به موضع

حـزب  نبـود و نماينـدگان    داريوش فروهـر امر مورد رضايت كردند. اين  مي
و هيئت اجرائيـه جبهـه   دكتر سنجابي در شورا مرتباً به پرو پاي ملت ايران 

  پيچيدند. مي ملّي

طبقـه مسـلط   هـاي   تالش زيادي كرد كه روحيه شورا را با سياستفروهر   

را بـدين منظـور بـه شـورا      خسرو قشقائييك بـار  كشور هم سو سازد. حتي 
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دقيقـه بـه ايـراد وعـظ و سـخنراني       5به صـورت ايسـتاده مـدت     خانآورد و 
  :پرداخت. خالصه سخنانش اين بود كه

سو نشود اضمحالل  انقالب هم و ياهللا خمين آيت كامالً بامّليجبهه  اگر«  

پـس از ايـن    خـان ش حتمي است و دچار آبرو باختگي خواهـد شـد.   و نابودي
هاي روزگار  جلسه را ترك كرد. و از خوشمزگي !؟حاكمانه و حكيمانه  سخنراني

يعنـي محـلّ    فيروزآبـاد اين بود كه پس از مـدت كوتـاهي در ميـدان شـهر     
  .؟شود نقدرتش به دار آويخته شد تا باعث عبرت ديگرا

 دعـوت   مّلـي به شـوراي جبهـه    را به اين جهت يخسرو قشقائ والًـــاص  

 كردنـد  مـي  و به قول معروف فكر داشت شاهودند كه سابقه مبارزه با ـــكرده ب
شـوراي جبهـه   ايشـان   ،داراي قدرتي اسـت  خانشهري است و  آباد يـــعل

ـ  در منـزل كـه  را اين قدر قابل دانست كه فقط در يك جلسه شورا  ملّي ر دكت
در جلسه فوق و ايـراد   او تشكيل شده بود شركت كند. دومين حضورصديقي 

زورش نرسيد كـه روحيـه   فروهر به هر روي، چون  حكيمانه فوق بود.سخنان 
يعني خانـه   ملّيشورا را با افكار و مشي خود تطبيق دهد تصميم گرفت جبهه 

  كرد:  در جرايد اعالم  1358خرداد  28هميشگي خود را ترك كند و روز 
ايـران كـه در خـدمت     مّلـي به عنوان يك سرباز وفـادار نهضـت   «

انقالب اسالمي و ملت ايران در آمده است همكاري خـود را بـا جبهـه    
هـاي خـود    و توجيه عمـل خـود را جهـت گيـري     ».كنم قطع مي ملّي

سرانه فردي و از بـين بـردن رهبـري جمعـي دانسـت در حـالي كـه        
هـاي   گيـري  ان داشـت كـه بـا موضـع    اش صراحتاً اذع قسمتي از بيانيه

از آن جائي كـه از  «دراين قسمت گفته بود: موافقتي ندارد. ملّيجبهه 
ــاه    ــا دوران ســازندگي انقــالب گــه گ ســوي ايــن جبهــه در رابطــه ب

گـردد بـه لحـاظ     اي نمايـان مـي   انـه هاي سياسي فرصـت طلب  حركت
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اعتقـاد راسـخ    امـام خمينـي  هائي كه به رهبري  با سازمان همكاري
  1».شوم رند از اين جبهه خارج ميدا

  

پيشـه وران و بـازار    اصـناف فروهر، جامعه بازرگانـان و  همراه خروج   
خارج شـدند   ملّيبود نيز از جبهه  حاج محمود مانيانكه سرپرستش هران ت

  و اعالم داشتند:
، ميـدان را  مّلـي ي از مسؤالن جبهه كوتاهي و عدم قاطعيت برخ«

هـاي دو پهلـو و    در اختيار افـرادي قـرار داده كـه بـا موضـوع گيـري      
 جـا و غيراصـولي و سـخنان خـالي از مسـؤليت و احيانـاً       انتقادات بـي 

فرصت طلبانه و عدم درك موقعيت انقـالب ايـن جبهـه را بـه راهـي      
ملت ايـران بـه    اي براي اند كه عمالً جز تفرقه و اختالف نتيجه كشانده

  2».بار نخواهد آورد
  

سـال از   29كـه  ايران  مّلت حزبه تبع او ــو ب رــروهـــفروج ـــخ  
اي بود كه در افكار عمومي بيشـتر از   بودند ضربه ملّياي اساسي جبهه ــه پايه

حتـي  فروهر بود. فروهر زند به ضرر ــه بــلطم مّليه ــجبهه ــه بـــآن ك
اي چـه   ن پيغـام فرسـتاد كـه در جبهـه مانـده     ــه مــم برادرــه بــه وسيلــب

نرفته بودم كه به خـاطر او از   ملّيبه جبهه فروهر كني؟ ولي نگارنده به خاطر 
تنها سازمان سياسـي بـود كـه در آن     ملّيآن جا خارج شوم. بايد يگويم جبهه 

بـا  ولي  هاي سياسي من توافق داشته باشد. توانست با افكار و برداشت زمان مي

طبيعي بود كه ماه عسل روابط او بـا  فروهر، هاي فكري و آرماني  توجه به مايه

حزب ملت ايران، داريـوش و همسـرش   قدرت مسلط ديري نخواهد پائيد. 
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مدتي به زندان انداخته شـد  داريوش از منتقدين جدي حكومت شدند. پروانه 
تش را باطـل  پروانـه وكـال   1362و حتي دادگاه انقالب اسالمي در خرداد مـاه  

  كرد.

از قـدرت حـاكم   حزب ملت ايـران و فروهرهـا   به مرور زمان انتقـادات    
چنان باال گرفت كه آنهـا را تـاب نياوردنـد بـه طـوري كـه زن و شـوهر را در        

نـام   خانـه آزادي به طرز فجيعي سالخي كردند و امروز منزل آنهـا   شان خانه
هايشان شعار سالم بـر   تراسيونسگرفته است و دانشجويان معترض نيز در دمون

هـاي   نيز در فعاليـت حزب ملت ايران دهند.  سر مي فروهرو درود بر  مصدق

خسـرو  اي بيش از حد شده و تعدادي از سران آن از جمله  خود دچار مضيقه
هـا بـه زنـدان افكنـده      مدت 1378متعاقب تظاهرات دانشجوئي تير ماه  سيف
  شدند.

  

  طنيهاي و سوسياليست
هـاي   جامعه سوسياليسـت "مّلـي از جبهه فروهر   مدتي قبل از خروج  

نيز از اين جبهه كناره گرفتنـد. عمـل آنهـا تبلـور مـرض       """"ايران يمّلنهضت 
 ام، هـاي پيشـين گفتـه    جامعه روشنفكري ايران بود. به طـوري كـه در بخـش   

نظـر   بدون جلب ملّيصوالً با تشكيل جبهه ا ملّينماينده آنها در شوراي جبهه 

ماه بعد، آقايان با اين اظهـار   6تقريباً مخالف بود. ولي  ياهللا خمين آيت موافق
خـارج شـدند    ملّيآيد از جبهه  كوتاه مي در مقابل رژيم آخوندي ملّيكه جبهه 

  و در بيانيه اعالم جدائي خود گفتند:  
ز نتوانست نقشـي را كـه   ـدود خود نيـهمان شكل محدر  ملّيجبهه «

  1».صورت دنباله رو حوادث در آمد هد و بـتوانست بازي كن مي
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جبهـه  اي بـه   درجـه  180ايـن چـرخش    هـا پـس از   جامعه سوسياليست  
درمراسـم   1357اسـفند   14پيوست كه تأسيس آن در روز  مّليراتيك كدمو

هـدايت  بـه وسـيله    آباداحمـد در دكتر مصـدق  باشكوه سالروز در گذشت 
در سـخنراني خـود در ايـن     متـين دفتـري  . ه بوداعالم گرديد متين دفتري

  گفت:  ملّيمراسم ضمن شديدترين حمالت به جبهه 
»د پيدا شـد  اگر در مراحل آغاز اين مبارزات اخير براي جمعي اين امي

پاسخگو باشـد نحـوه   خواهد توانست چنين ضرورتي را  ملّيكه جبهه 
طلبي، انحصارطلبي، فقدان  غيردموكراتيك تشكيل اين سازمان، قدرت

تداوم آرماني و عدم اعتقاد رهبري آن به مبارزه دموكراتيـك و نقـش   
از توده مـردم، خيلـي   هاي مردم و به خصوص جدا شدن رهبري  توده

  1».زود نشان داد كه اين اميد بيهوده بود
    

در اين فكر بود كه با اسـتفاده از زمينـه اجتمـاعي    متين دفتري حتماالً ا
 هـبـه جبهـ   زـرا را نيـ ـگـ  هاي چپ ازمانـس و ادرـنام نيك آن اف و ملّيه ـجبه

لي بسيار زود مشخص شـد كـه   . وجلب كند مّليراتيك كدمو التأسيسجديد
تر از آن است كه بـه چنـين افكـاري اجـازه رشـد       تر و مسلط نظام حاكم زرنگ

  .دهد
با توجه به اين كه ارزش كمي  ملّيها از جبهه  امعه سوسياليستجدائي ج  

به  ملّيو كيفي حائز اهميت اجتماعي و سياسي نداشتند خسراني براي جبهه 
  بار نياورد.
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  بازي قهر و آشتيو  مّليبحران رهبري در جبهه 
سماً عضو شوراي و خوشنام ر ملّيدولت مرد ، دكتر غالمحسين صديقي  

بر ايـن  شـد بنـا   مي ش در اين شورا به شدت حسا نبود. جاي خالي ملّيجبهه 
تصميم گرفته شد تا با وقت قبلي اعضاي شورا به منـزل او برونـد و از او بـراي    

 1358خـرداد  15عضويت در شورا دعوت كنند. اين كار انجام شد و در جلسـه  

شـورا را مشـروط    فتن عضويتتشكيل شد او پذيردكتر صديقي كه در منزل 
تيـر   3گانه خود نمود و بـا قبـول شـرايط او در روز     هاي دهد به تصويب پيشنها

  پيوست. ملّيهه برسماً به شوراي ج ،ماه

 مّلـي ايـن بـود كـه در جبهـه     دكتر صـديقي  موضوع اصلي پيشـنهادات  

امـور   رهبـري ت أبايسـتي هيـ   رهبري فردي نبايستي وجود داشته باشد و مي

بود دكتر سنجابي ا هدايت كند. ارائه اين تز به منظور چيدن بال و پر جبهه ر
قرار داده بـود.   ملّيبه بعد خود را در مقام رهبري جبهه  56كه از ابتداي سال 

اين مطلـب را بـا صـراحت و حتـي هيجـاني كـه خـاص او در        دكتر صديقي 

ابي دكتر سنجطبيعي است اين امر بـراي   كرد. صحبت كردنش بود عنوان مي
  اي نداشت جز اين كه آن را تحمل كند. مطبوع نبود ولي چاره

مستلزم انجام تغييراتي در اساسـنامه جبهـه   دكتر صديقي تأمين نظرات   
 مّلـي هاي مختلـف جبهـه    هاي ارگان هاي صالحيت و مسؤليت بود كه مرز ملّي

م ا انجات .ها را مشخص كند و ساير ارگانهيأت رهبري، هيأت اجرائيه اعم از 

دكتـر سـنجابي   تعيين شـد ولـي    ملّياين امر، سخنگوي موقتي براي جبهه 
را تحمل كند گاهي اوقات به اصـطالح  صديقي ضمن اين كه ناچار بود نظرات 

جبهـه  هايي تحت عنوان رهبر يا دبير كـل   زد و بعضاً مصاحبه عوام زيرآبي مي
و بـدل   آورد و اين امر باعث يك كشمكش شـديد و حتـي رد   به عمل مي مّلي

شد و كـار بـه آن جـا كشـيد كـه بـراي        كردن سخناني تند در جلسه شورا مي
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دكتـر  مدتي نسبتاً طـوالني شـورا دچـار اوبستراكسـيون شـد. گـاهي دسـته        
  صديقي.د و گاهي طرفداران نردك اوبستراكسيون ميسنجابي 

مدتي قهر كـرد و ديگـر بـه جلسـه     دكتر صديقي ل اين اوضاع ــدر مقاب  
د و او را راضـي كردنـد در   ـــ اش رفتن انهــــ ه خــــ اي ب دهـــــ عشورا نيامد. 

از غيبتـي نسـبتاً طـوالني در    قبول كرد و آمد. پـس   .شورا حاضر شود اتجلس
مجدداً نظرات خود را با شـدت و   58/  7/  6ورش در تاريخ ــن روز حضـــاولي

جـود  رهبري فـردي و  مّليجبهه در «وان نمود و گفت: ــري عنــتأكيد بيشت

دسته جمعي است. واقعيت اين است  مّليه ــــجبهري در ــــندارد و رهب

رهبر ندارد و كسي كه بـه تنهـائي واجـد     مّليمصدق بزرگ جبهه كه بعد از 
شناسم. كسي كـه داراي بزرگـي و عظمـت     نمي ملّياين عنوان باشد در جبهه 

نـار  كـه در ك  باشد و اين عظمت روحي را من زمـاني شـناختم  مصدق روحي 

هـاي دود بـه    ا شاهد آتش سوزي خانه او بوديم. در آن وقتي كـه سـتون  پيشو

به دسـت دشـمنان ملـت     اش ناظر آتش گرفتن خانهمصدق  رفت و آسمان مي
اين رادمرد بزرگ سر خود را به آسمان بلنـد كـرد و گفـت:     آن لحظاتبود. در 

ـ   « ت خدايا فقط از زنم شرم دارم كه پنجاه سال بر سر سـجاده بـه طاع
مـردي   .اي ندارد كه بر روي آن نماز بگذارد نشسته بود و امشب سجاده

با اين عظمت روح كه در تمام عمـر دينـاري از جـايي نگرفـت و بـه سـادگي       
 مّلـي زندگي كرد. پس از اين مرد، ديگر رهبري بـا ايـن اوصـاف بـراي جبهـه      

يعنـي   نيز بايد بـا توجـه بـه ايـن اصـل      ملّيشناسم و لذا اساسنامه جبهه  نمي
كنم كه كميسيوني  رهبري دسته جمعي تدوين گردد و اكنون نيز پيشنهاد مي

منتهي ظرف يك مـاه اساسـنامه موقـت را بـه      كهيل شود كتن تش 5مركب از 
  شورا عرضه كند.

مورد تصويب قرار گرفت و قرعه فال بـه نـام مـن    دكتر صديقي پيشنهاد   

، دكتـر  ي، علي اشرف منـوچهري اهللا امين نصرتبيچاره افتاد كه درمعيت 
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ظرف يك ماه اساسنامه جديدي تهيـه و   زاده و مهرداد ارفع مسعود حجازي

خواسـت كـه بـراي ارائـه      دكتـر صـديقي  به شورا ارائه نماييم. ضمناً شورا از 
در جلسات تدوين طرح اساسنامه حضور يابد. هيأت تدوين اساسـنامه   نظراتش

  با كار مداوم و مرتب اين مهم را انجام داد.

دكتـر  كنم كه تغييـر يكـي از مـوارد اساسـنامه مـورد نظـر        فراموش نمي
گيري بـه آن   در موقع رأي اي نداشتم. بود ولي من به تغيير آن عقيدهصديقي 

اي بـه   بيني خود چنان نگـاه متغيرانـه   ينك قطور ذرهرأي ندادم. استاد از زير ع
كنـد كـه در امتحـان تجديـدي      ي نگـاه مـي  يمن كرد مثل اين كه به دانشـجو 

هايي كه اگر دسـتم برسـد    شهريور ماه نيز نمره قبولي نگرفته است. از آن نگاه
اين تجربه از دو نظـر   يك نيمچه ديكتاتور در استاد ديدم. آورم. پدرت را در مي

  ي نگارنده آموزنده بود:برا

اين كه در ميدان سياست بايد عقيده را در مواقع الزم كنار بگذاري.  -اول
اگر حقوقدان باشي و بخواهي مطلبي را با رعايت ضوابط و نكات اخالقي مـورد  

  .كني نظرت صحه بگذاري از نظر سياسي ضرر مي

د مگـر ايـن   خور نمي تاين كه يك حقوقدان اصالً به درد كار سياس -دوم
ها دارنـد   اي كه آمريكائي و مگر اين كه به گفته "تر برد كاال گزيده"كه بخواهد 

  ."خواند كه به جنگ قانون برود فالن شخص حقوق مي"معتقد باشيم كه 
انـد   من اشخاصي از حقوقدانان كه رئـيس جمهـور آمريكـا شـده     عقيدهبه   

چربيـده اسـت. از    ان مـي شـ  دانـي  شان بر حقوق قطعاً كفّه حيوان سياسي بودن

و امثال او كه به طور كلي اخالق را در پـاي سياسـت    نيكسوناشخاصي مثل 

كـه بـه   لينكلن و جفرسـون  قرباني كردند بگذريم از زندگي اشخاصي ماننـد  
ي يها هايمان چيز م. دانستهيعنوان افراد اخالقي مشهورند نيز اطالع دقيقي ندار

مطالعاتم در احوال سياست پيشـگان   بيشتر.ايم نه  ها خوانده است كه در كتاب

ي موافق كرده يها طنز نويس آمريكايي، با استثنااُرورك، دنيا مرا با اين نظريه 
    :است كه
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به دسـت آوردن قـدرت و امتيـاز بـدون داشـتن        حرفه ،سياست«
  .»شايستگي است

    
باري، اساسنامه جبهه با تلفيق نظريات اصالح شد. ولي بازي موش و گربه 

هـاي   و قهر كردن نجابيسهاي  آبي رفتنزير  ،هاي مختلف ادامه يافت به بهانه

گل بردنـد و دعـوتش كردنـد بيايـد.     اش رفتند دسته  مجدداً به خانه .صديقي

تهديـد كـرد كـه    دكتر صـديقي  ت باال گرفت و آمد ولي اين دفعه كار به شد
اء شـورا او را  اي از اعضـ  مصاحبه مطبوعاتي خواهد كـرد. عـده   ملّيعليه جبهه 

لقـدر منشـي   ابه خـط ذو  58(صورت جلسه آذر  .كردند متهم به ديكتاتوري مي

عـالوه بـر   دكتـر صـديقي   برداشت من ايـن بـود كـه    . 39شماره  سند ،)دوم

به سبب اين كه او را از قبول نخست دكتر سنجابي  ايراداتي كه اصولي بود از

  گيرد. منع كرده بود انتقام ميشاه وزيري 
  

  ن درجه دومرهبرا
آوري كه در رده باالي رهبري وجود داشت تـا حـد زيـادي در     وضع تأسف    

و  تـاختيم  بين اعضاء رده دوم رهبري نيز موجود بـود. همـه بـه همـديگر مـي     
هـاي   اي كه در روز آن هم به صورت بازاري و عوامانه كرديم يكديگر را متهم مي

را مـتهم   اديب برومنـد اي شـورا  انقالب مد شده بود. في المثل دو نفر از اعض

زع ـزع و فـ ـهديه كرده است و او جـ  فرح پهلويكردند كه يك قلمدان به  مي
نداشته و به همين سـبب آن را بـه او برگشـت     دان ارزشيـكرد كه آن قلم مي

دستگاه ابتهـاج   كرد كه در متهم مياديب (كريم آبادي) را متقابالً  اند. داده
گيـرد. كـار ايـن مشـاجرات      كند و از آن جا حقوق مـي  مي (بانك ايرانيان) كار

كـن   لشـدند و وِ  و دست به يقـه هـم مـي    رسيد ميهم لفظي گاهي به فحاشي 
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(ضـميمه شـماره    د.وهمديگر هم نبودند تا قضيه به كمسيون تحقيق ارجاع شـ 
40(  
  

  در بدنه سازمان
فرما بود به بدنـه سـازمان و اعضـا آن نيـز     وضعي كه در رده رهبري حكم 

هـاي   ها و بعضـاً زد و خـورد   صحنه برخورد ملّيكشيده شده بود. باشگاه جبهه 
به جاي مباحثه و گفتگو زور و بازو حاكم شده و كراراً اتفـاق   .فيزيكي شده بود

اي كه پاتوقشان در باشگاه بود بدون رعايت نظاماتي كه مسـؤلين   افتاد عده مي
نمودند و قضيه هر كي هركي  كردند به دلخواه خود عمل مي ه تعيين ميمربوط

شده بود. از سخنراني شخصي كه مورد قبولشان نبـود جلـوگيري كـرده و او را    
. گـروه و بانـد تشـكيل داده بودنـد. در يـك مـورد از       دادنـد  به باشگاه راه نمـي 

لـوگيري كـرده و او را از باشـگاه بيـرون     ج دكتر علي راسخ افشارسخنراني 

مسؤل تشكيالت، در نهايت صميميت هـم خـود    دكتر پرويز ورجاوندكردند. 
را مصروف كار سازماني جبهه كرده بود ولـي خانـه از پـاي بسـت ويـران بـود.       

ر سـ  سال خفقان به يك آزادي نسبي دست يافته بودنـد  27مردمي كه پس از 
اذعان كرد مـا  عقل و انصاف و منطق در كارشان نبود. بايد  ،شناختند از پا نمي

و كتاب نخوانـده  نداشتيم. روزنامه  سواد سياسي ،مان از صدر تا ذيل هيچ كدام
ها بـه   حالي كه روزدانستيم و اطالعي نداشتيم. در  بوديم. فلسفه سياسي را نمي

قبيـل نظـام مملكـت، قـانون     گذشتند و مسـائل مهـم و اساسـي از     سرعت مي
اساسي، انتخاب رياست جمهوري و انتخابات مجلس در پيش بـود مـا سـرگرم    

ها ضـرب المثلـي دارنـد كـه      .انگليسي و بي ارزش بوديم گانه اين منازعات بچه
 :  گويد مي

   ».شويد را جلوي چشم ديگران نمي  هاي چركش انسان رخت«
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ام مصـر   خاطرات نيز تأكيد كردهطور كه در مقدمه اين  نولي نگارنده هما
اميـد آن كـه سـعي كنـيم     هـاي چـرك را آفتـابي كـنم بـه       هستم اين رخـت 

اوضاع آن روز كشـور كـه يـك طبقـه     هاي خود را كمتر كثيف كنيم. در  رخت
و بـا اطاعـت از يـك     رفت كامالً بر سرنوشت مملكت و مـردم مسـلط شـود    مي

ت كلمـه، مـدارج قـدرت    رهبري واحد و منسجم و به اصطالح خودشـان وحـد  
هشـت  "سياسي را يكايك به تسخير در آورد، ما خود را با مسايل به اصـطالح  

  مشغول كرده بوديم. "من يك شاهي
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 ديكتاتوري و قدرت سياسي

كشاند. آيـا   محاله نگارنده را به يك بحث اصولي سياسي مياين تجربيات ال  
ور ـرافيايي كه به طـ ـت جغتوان در يك موقعي هاي دموكراتيك مي با ساز و كار

چـه خوشـمان بيايـد، چـه      .ي رسـيد؟ نتي ديكتاتور زده بوده است به جايــ س
خـواهيم ديگـران برايمـان     ناراحت شويم، از نظر روحي مردمي هستيم كه مـي 

 مـان فـرار كنـيم.   ي هـا  گيـري  تصميم بگيرند و خودمان از زير بار نتايج تصـميم 
ام. كراراً به مـوكّليني   ام دريافته حرفه نگارنده اين خصيصه روحي را به مناسبت

سـي جهـات واقعـي و    راند، بـا بر  كه براي مشكل خودشان به من مراجعه كرده
ام كه يكي را خودشان انتخـاب   قانوني امر مثالً دو سه راه حل را پيشنهاد كرده

انـد و صـد    اند و آن را به عهده مـن گذاشـته   كنند. از تصميم گيري طفره رفته
اند. برايمان خيلـي راحـت اسـت     هاي خودشان را به من زده اً غر و لندالبته بعد

وكسي داشته باشيم كـه آن  هاي خودمان نباشيم و كيسه ب كه پذيراي مسؤليت
  را هدف ضربات خود قرار دهيم.
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  رهبري فردي و رهبري جمعي
هايي كه داراي سنت  دهد كه در كشور هاي تاريخي معاصر نشان مي تجربه  

ه دموكراسي و حاكميت قانون نيسـتند تغييـر و تحـوالت اجتمـاعي و     جا افتاد
شـود كـه    سياسي به ويژه در شكل حاد آن به وسيله رهبري فردي انجـام مـي  

تـر از   متأسفانه نتيجه آن بروز و ظهور يـك ديكتـاتوري جديـد و بلكـه خشـن     
راه تغيير و تحول اجتماعي و سياسـي  ي ساقط شده سابق است. تنها ورديكتات

ول ـاسـت كـه قابـل حصـ     "رهبـري دسـته جمعـي   "طريق معقول سيستم  به
واد سياسي و اجتمـاعي  ـور داراي سـردم آن كشـر اين كه مـد بود، مگـنخواه

گردند و تنها راه آن تأسيس و به وجود آمدن احزاب سياسـي و تحـزب اسـت.    
هـاي   متأسفانه كشور بالزده ما در طول قرون و اعصـار در چنگـال ديكتـاتوري   

هـا   گارنگ گرفتار بوده است. ديكتاتوري پس از ديكتاتوري و اين ديكتـاتوري رن
به هيچ وجه اجازه نشو و نما به افكار آزاد و انديشه گري سياسـي و اجتمـاعي   

كننـد   ها عاجزند، ادعا مـي  اند. اشخاصي كه از ريشه يابي پديده به مردم را نداده
دموكراتيـك را ندارنـد. در   كه مردم ايران آمادگي داشتن يك حكومـت آزاد و  

بـه مـردم مـا فرصـت و امكـان       گيرند. اين جا جاي علت و معلول را عوضي مي
هاي اروپـائي كـه    داشتن آزادي داده نشده است. آيا ما مثالً از مردم اكثر كشور

تر و  ت حكومت دموكراتيك و قانوني هستند كم هوشداراي چند صد سال سّن
تـر از حكومـت    حكومت قانون و عدالت مطبوع فهميم كه آيا نميتريم؟  عقل بي

خره ما هم روزي بايد حاكم به مقدرات زندگي فردي و باأل .داغ و درفش است؟
گـران   هاي دموكراسي به وسـيله انديشـه   خوشبختانه بذر اجتماعي خود شويم.

مشروطيت ايران در سرزمين مـا پاشـيده شـده و حكومـت كوتـاه مـدت       صدر 

در اذهان مردم ما محكم كرده است. بـدون ترديـد    اساس فكر رادكتر مصدق 
هـزار افسـوس كـه    خواهنـد كـرد.    مّلـي آل را ع جوانان آگاه كشور ما اين ايـده 

را جانشين ديكتـاتوري غيـر   ديكتاتوري قانوني واليت فقيه  )1357انقالب (

  كرد. شاهنشاهيقانوني رژيم 
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  در انتخابات مجلس خُبرگان قانون اساسي مّليجبهه 
هـا مـورد بحـث محافـل مختلـف       قانون اساسي رژيم جديـد مـدت   مسأله  

اين كه حسب اصول نظريه غالب اين بود كه قانون اساسي بايـد  سياسي بود. با 
به وسيله مجلس مؤسسان مورد بررسي و تصويب قرار گيرد امـا حاكميـت بـر    
اين عقيده قرار گرفت كه اين قانون بايد در مجلسـي كـه اعضـايش خبـره بـه      

نين الهي و فقه اسالمي باشند مطرح و مـورد تصـويب قـرار گيـرد و چـون      قوا

برگان به جاي مجلـس  زد مجلس ُخ هميشه حرف آخر را ميي اهللا خمين آيت
موكول شده  )1358(سان در دستور كار قرار گرفت كه انتخابش به مرداد مؤس
  بود.
طـرح قـانون   " مّلـي اي جبهـه  خـرداد شـور   15مصوبه مـورخ   4طبق بند   

اساسي بايد در مجلس مؤسسان منتخب با آزادي كامل از جانب ملت مطرح و 
، و به اين ترتيب زماني كه موضع گيري شـورا در مـورد مجلـس    "تصويب شود

بايستي شركت در  اي را عقيده بر اين بود كه اصوالً مي خبرگان مطرح شد عده
اي معتقد بودند كـه بـه هـر حـال      بل عدهدر مقا انتخابات مربوطه تحريم شود.

د داد. ـدولت انتخابات مجلس خبرگان را اعالم كرده و اين كار را انجـام خواهـ  
ر به طور تـاكتيكي اسـتفاده نمايـد و بـا     ـاز اين ام ملّيبهتر است كه جبهه لذا 

هاي مختلف انتخاباتي عدم آزادي انتخابات را نشـان   ا براي حوزه معرفي كانديد
اعالم كرد كه ما در مجلس خبرگـان بـه    ملّيذا سخنگوي شوراي جبهه دهد. ل

كنـيم و اگـر انحرافـاتي در جريـان انتخابـات مجلـس        طور مشروط شركت مي
كشيم و يا ممكن است مجلس خبرگـان را   برگان پيش آيد، خود را كنار ميُخ

  تحريم كنيم.
ــه      ــوراي جبه ــوق ش ــب ف ــه ترتي ــيب ــد مّل ــا كاندي ــي از يه ــراي بعض ي ب

هـاي   هـا بـه حـوزه    هاي بزرگ تعيين و اعالم نمود و قرار شد كانديدا هرستانش
انتخاباتي خود عزيمت كنند و در صورتي كه جـو را مسـاعد نيافتنـد بـه طـور      

يـك وكيـل دادگسـتري     كـاظم آل رسـول   هران بر گردند.تدسته جمعي به 
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به عنـوان سـه كانديـداي    و نگارنده  عبدالعلي اديب برومندخوشنام محلي، 
  از اصفهان معرفي شديم. ملّيجبهه 

در آن جا تشكيالتي در خور نداشـت   ملّيبه اصفهان عزيمت كردم. جبهه   

آمده بودنـد   اصفهانبه  هرانتو ستاد انتخاباتي مرا، چند نفر از دوستان كه از 

اهللا  آيـت قباي انتخابـاتي مـا   ر داد. و چند نفر از خويشانم در محل تشكيل مي
بودند و به اين ترتيب كار ما با كرام الكـاتبين بـود.   ي اهللا خادم ي و آيتطاهر

گذشت متوجه شدم كه وضع بسـيار   اصفهان پس از دو روزي كه از اقامتم در
هاي انتخاباتي ما  ها و پالكارد . پوستركردم تر از آن است كه فكرش را مي وخيم

شد و هيچ گونه اثـري   دقيقه يا نيم ساعت بعد از نصب آنها پاره مي 20درست 
دو اتومبيلي را كه به بلندگو مجهز كرده بـوديم چنـد    ماند. از آنها بر جاي نمي

ــ  ــرار دادن ــه ق ــورد حمل ــا را مضـــد و ســـدفعــه م ـــرنشينان آنه د. ـروب كردن
كرديم به هـيچ   هاي ژاندارمري مي به پليس و پاسگاه ددي كهـهاي متع شكايت

مقرّر كرده بود كه به هـر كانديـدا    اصفهانتلويزيون رسيد.  وجه به نتيجه نمي

و نگارنـده   آل رسـول دقيقه اجازه صحبت انتخابـاتي داده شـود. از    15مدت 
  مصاحبه به عمل آوردند ولي آن را پخش نكردند.

بيايد. بـه او   اصفهانحتي زحمت آن را به خود نداد كه به  اديب برومند  
تعارف برگزار كرد آوريد. به  هران تلفن كرده و پرسيدم آقا چرا تشريف نميتدر 

كه شما كه آنجاييد مثل اين است كه من آن جا هستم. باألخره هر چه بـود او  
هـاي   هتر از مـن بـود و متحمـل زحمـت مسـافرت و هزينـ       تر و اصفهاني زرنگ

  شد.نانتخاباتي 

ناچـار همـه   نبـود.   اصـفهان هاي ديگـر هـم وضـع بهتـر از      در شهرستان  

مرداد يك روز قبل  11هران در تدر  مّليجبهه آهنگي شوراي  ها با هم كانديدا

تاكتيـك كـار خـودش را كـرد و عـدم      برگشتيم. ايـن   هرانتاز رأي گيري به 
سترده يافت. بـاألخره مجلـس   آزادي انتخابات در سطح بين المللي انعكاسي گ

فكر آنها تشكيل و طرح مورد  خبرگان متشكل از روحانيون مهم و معدودي هم
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زور و امكـاني نداشـت كـه در ايـن پروسـه      مّليجبهه نظرشان را تهيه كردند. 
دانـانش طرحـي بـراي قـانون      تأثير گذار باشد. دلخوش بود كه كميتـه حقـوق  

اي بود كه در آن گفته شـده   ه سرگشادهاساسي تهيه كرده است و يا تدوين نام
ام ي قـانون اساسـي گنجانـدن احكـ    يوظيفه نمايندگان مجلس بررسي نها:«بود

قـرّرات الهـي فـوق    بشـري نيسـت چـرا كـه م     الهي در عبارات قوانين موضوعه
 .»مسايل بشري است

  ش همي ماليدل پيرزن صند    دـنالي پيرمردي ز رنـج مي
  

  .!تيم يك من ماست چقدر كره دارددانس مثل اين كه ما هنوز نمي
  

  انتخاب اولين رئيس جمهور
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آن طور كـه مجلـس خبرگـان آن را       

هـاي   به تصويب رسـيد. داد و فريـاد   1358آذر  12طراحي كرده بود در تاريخ 

 يمّلجبهه واقع بينانه كه نگارنده و چند نفر ديگر در اين مورد در شـوراي  غير
غالـب انقـالب بـه    توانست برسد. جنـاح   اي نرسيد و نمي راه انداختيم به نتيجه

    داد.   انتخاباتي و سازندگي سياسي خود را انجام مي هاي سرعت كار

در انتخابـات رياسـت    ملّـي جبهـه  " اعـالم كـرد:   مّليجبهه سخنگوي   
كـه متعاقبـاً    ئـي و ايـن امـر بـا توجـه بـه آرا      "جمهوري شركت نخواهد كـرد 

كار بسـيار  اسالمي آوردند در انتخابات مجلس شوراي  مّليجبهه هاي  اناديداك

فرمان رياسـت جمهـوري خـود را     ابوالحسن بني صدربه جا و صحيحي بود. 

  دريافت كرد.ي اهللا خمين آيتاز  1358بهمن  16در روز 
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  انتخابات مجلس شوراي اسالمي
بالفاصله پس از انتخابات رياست جمهوري، اعالن انتخابات مجلـس شـورا     

هـا و تجربيـاتي كـه از     منتشر شد. با توجـه بـه درس   1359براي فروردين ماه 
هاي انجام شده قبلي گرفته شـده بـود و بـه ويـژه وضـعي كـه بـراي         انتخابات
، نگارنـده و  در انتخابات مجلس خبرگان پيش آمده بود ملّيهاي جبهه  كانديدا

در  مّلـي شخص ديگري از اعضـاء شـورا، مخالفـت خـود را بـا شـركت جبهـه        
عضـو  گيـر آن شـديم (متأسـفانه نـام      و پي انتخابات به طور قاطع بيان داشتيم

ولـي   ).گارنده هم عقيـده بـود، بـه خـاطر نـدارم     كه در اين مورد با نديگري را 
را از دست داد معتقـد بـه    اكثريت اعضاء شورا با اين استدالل كه نبايد فرصت

در انتخابات و معرفي كانديدا بودند. چون اسـتدالل مـا دو    مّليجبهه شركت 
ايسـتاديم و روحيـه شـورا بـا      آنهـا  اسـتدالل نفر قوي بود به سختي در مقابل 

به دفتـر مـن    الهيار صالحعقيده ما همخواني پيدا كرد. ولي روز بعد از جلسه 
  به ديدن او بروم. اش د و از من خواست در منزلتلفن كر

نبـود ولـي بـراي همـه مـا حالـت        مّلـي رسماً عضـو جبهـه    الهيار صالح  
شيخوخيت داشت و براي او احترامي بس وافر قائل بوديم. در موعـد مقـرّر بـه    

خابات در انت ملّيمنزلش رفتم. عضو ديگر شورا را كه در امر عدم شركت جبهه 
و تحريم آن با من هم عقيده بود در آنجا ديدم. شستم خبـردار شـد كـه علـت     

فردي به غايـت مـذهبي بـود كـه نمـاز و      الهيار صالح چيست. صالح ديدار با 
جبهـه  شد. به ما خيلي پدرانه نصيحت كرد كه عدم شركت  اش ترك نمي روزه
ا پاكنـار بكشـيم   در انتخابات صحيح نيست و استداللش اين بود كه اگر م مّلي

عمالً از صحنه كنار  ملّيها را يكايك اشغال خواهند كرد و جبهه  ديگران سنگر
تـازه  « :گفـت  .»اجازه موفقيت پيدا نخواهيم كرد« :به او گفتم زده خواهد شد.
  .  »مثل حاال است

 مّلـي فتيلـه مخالفـت خـود را پـائين كشـيديم و جبهـه       صـالح  با نصايح   
ها براي انتخابات مجلس شـورا   ران و بعضي از شهرستانهتبراي را هائي  كانديدا

هـران معرفـي شـدم و    تهـاي   معرفي كرد. نگارنده بـه عنـوان يكـي از كانديـدا    
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مرا بـه   حزب ملت ايران و حزب مجاهدين انقالب اسالميمتعاقب آن نيز 
عنوان كانديداي خود معرفي كردند. دليل التفات حزب ملت ايران بـه نگارنـده   

با يكديگر داشـتيم. ولـي    فروهرو آن دوستي نزديكي بود كه من و معلوم بود 
علت محبت مجاهدين انقالب اسالمي را نفهميدم و هنـوز هـم بـرايم مجهـول     

انـدركاران آن حـزب مراجعـه     دست زكشيدم كه به يكي ا است. خجالت هم مي
دشـمني  « :گويـد  المثلـي فارسـي مـي    ضـرب  شان را بپرسم. هكنم و سبب توج

مـوارد   شايد اين يكـي از آن  »شود. مي جهت ستي بيشود ولي دو نمي جهت بي
مسـجدي   ام براي دادن رأي به گيري به اتفاق خانواده به هر حال، روز رأي  بود.

قطعـاً اولـين    واقع شده بود رفتيم و اينالهيه در فرشته كه در ابتداي خيابان 
ندوق رأي رفتم اي است كه من در طول عمرم به پاي ص مرتبه و آخرين مرتبه

گيـري وضـعي ديـدم كـه      در محـل رأي  و آن هم به خاطر خودم بـوده اسـت.  
هـاي   اي كـه پشـت ميـز    ها را كـردم. عـده   حساب كار خودم و ديگر غيرخودي

رودربايسـتي و حتـي حفـظ    هيچ گيري نشسته بودند خيلي آشكار و بدون  رأي
گفتنـد   بلند مي و با صداي دادند هايي را به دست رأي دهندگان مي ظاهر كاغذ

مادر، اين كاغذ را به صندوق بيانداز، خواهر، اين رأي را بـه صـندوق بيانـداز و    
عليهذا و رأي دهندگان نيز بدون هيچ گونه سؤال و جوابي و حتـي بـدون   قس 

بـه هـر    انداختنـد.  اين كه برگه رأي را باز كنند يا بخوانند آن را به صندوق مي
ها اعالم شـد و تعـداد    در روزنامه 1359روردين ف 14حال، نتايج قرائت آرا روز 

  هران از قرار زير اعالم گرديد:تدر  ملّيهاي جبهه  رأي كانديدا
  رأي 16080          عبدالعلي اديب برومند

 رأي 23181          دكتر پرويز ورجاوند

 رأي 23299      مّليبهه سخنگوي ج اصغر پارسا

 رأي 26064          ابراهيم كريم آبادي

  1رأي 40793            عبدالكريم انواري

                                                

  ) 1359فروردين ( 14 صبح آزادگانروزنامه  -1
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گاه به  هيچ اعتقاد نگارنده هميشه اين بوده است كه بازي از درون سيستم  

 صالحي و اندرز يرسد و اين تجربه نيز تأكيد كرد كه راهنما نتيجه مؤثري نمي
 همه پختگي كه در امور سياسي و اجتماعي داشت صائب نبود. با 

  

  ها در شهرستان مّليهاي جبهه  كانديدا
ي در انتخابـات پيـدا نكـرد.    يفرجـام نيكـو   مّلـي هه بها نيز ج در شهرستان  

داشـت از آن شـهر كانديـدا     كه ُكرد بود و در كرمانشاه زمينـه دكتر سنجابي 
شد و پس از اعـالم نتـايج،    د حمله واقع مياش مرتباً مور شد. جلسات انتخاباتي

دازد چنـد صـندوق رأي را   استاندار كرمانشاه براي اين كه او را از اكثريت بيانـ 
  .  باطل نمود

كه شخص صادق خلخالياز كرج كانديدا شد ولي  حسين شاه حسيني  

را شاپور بختيـار  و را متهم كرد كه اي ا ديگري مورد نظرش بود طي مصاحبه
هاي رأي را هم باطل كردنـد و نگذاشـتند    فراري داده است. تعدادي از صندوق

  موفق شود.

كانديدا شد. اكثريت قاطع آرا را بدسـت  تويسركان در شهر  علي اردالن

  انتخابات آن شهر را باطل كرد.وزارت كشور آورد ولي 

موفق شده بود بـه سرنوشـت   درگز نيز كه در انتخابات  ابوالفضل قاسمي

  دچار شد.   اردالن
كـه از بـدو    انـد  كار به دستان جمهوري اسالمي كراراً باد به دماغ انداختـه   

تأسيس جمهوري اسالمي مثالً چهل بار انتخابات در ايران انجام شده اسـت. از  
موكراسي نيسـت. كارگردانـان انتخابـات    ياد نبريم كه صندوق رأي مساوي با د

هاي انتخابـاتي و   و ساير ممالك ديكتاتوري استاد همه ترفند جمهوري اسالمي
حتي در ممالـك  ها هستند.  هاي مورد نظر حكومت از صندوق درآوردن كانديدا

هـاي   دموكراسي مانند آمريكا كه مجهز به آخرين دستگاه دار وارث سنت سابقه
انتخابـات رئـيس   شـمارش آرا هسـتند افتضـاحاتي ماننـد      مكانيزه اخذ رأي و
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 جرج بوش و الگـور انتخابـاتي   هاي در رقابت 2004جمهوري آمريكا در سال 
نتخابات بدون غل و غش و بدون هيچ گونـه تقلبـي   ا روي داد. به فرض هم كه

دموكراسي في نفسه متضمن هيچ گونه تضـميني بـراي سـعادت و     انجام گيرد

 99آشام و فاسد عراق بـا   ديكتاتور خونصدام حسين . مگر رفاه جامعه نيست
    شد؟ درصد آراء انتخاب نمي

هـايي   عمـال زور و تقلـب نشـود آن كانديـدا    تازه به فرض كه در انتخابات ا
شانس موفقيت دارند كه يا در شيادي و عوام فريبـي دسـت بـااليي دارنـد يـا      

عمالً و رسماً قدرت پول سـر   آمريكا راشان سرشار از پول است. انتخابات  كيسه
هـاي   العمـر كشـور   مگر نه اين كه رئيس جمهورهاي مـادام دهد. و  و سامان مي

 رأي هستند؟ هاي خاور ميانه و آسياي ميانه محصول صندوق

و تسـلط كاپيتاليسـم مافيـائي     پس از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي      
هـاي   ونستراسـيون روسيه، شعار حزب كمونيست آن كشور در راه پيمـائي و دم 

محاله مرگ بـر دموكراسـي اسـت و همـه شـاهد هسـتيم كـه        صراحتاً و الآن 
و  گنـاه عـراق   دموكراسي صادراتي امپرياليسم آمريكـا چـه بـر سـر مـردم بـي      

دموكراسـي بـدترين نـوع    وينستون چرچيـل  قول آورده است. به  افغانستان
مت بهتر از هاي شناخته شده حكو حكومت است ولي افسوس كه از ميان شيوه

  شود.   آن يافت نمي

سـبزه  صرفنظر از جهات فوق بايد اضافه كرد كه گل انتخابات ايـران بـه     
نيز آراسته است و اين شورا از قيافه هر كـس كـه    شوراي نگهبان ستصوابا

طـور خالصـه،   دهد.بـه   خوشش نيايد بـه او اجـازه شـركت در انتخابـات نمـي     
زند. حكومـت   ي حكومت اكثريت هيچ گلي به سر كسي نميدموكراسي به معن

اصـل  نسبي جامعه باشد كه سه  ن خوشبختيتواند متضم اكثريت هنگامي مي
بطـن   درحاكميت قانون، رعايت حقوق اقليـت و رعايـت حقـوق فـرد     

  اي رعايت گردد. ترين خدشه دموكراسي بدون كوچك
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  ملّياشغال باشگاه جبهه 
هـاي   كه در كشور و بـه ويـژه بـراي فعاليـت گـروه      با وجود جو نامساعدي  

ايـران   ملّـي باشگاه جبهـه  فراهم آورده بودند  مّليجبهه سياسي منجمله 

رمقي بسزا گرفته بود و اقبـال عمـومي نسـبت بـه جبهـه روز بـه روز افزونـي        

شـد. حيـاط    ي در محل باشگاه برقرار مييها اي يكبار سخنراني تههفگرفت.  مي

ها جمعيت به حدي بود كه بـه   يع بود و در بعضي از سخنرانيباشگاه بسيار وس

هـاي   ايسـتادند و سـخنراني   روهاي اطراف باشگاه مـي  ناچار مستمعين در پياده

ناطقين را كه عمـدتاً متضـمن انتقـاد شـديد از اوضـاع كشـور بـود از بلنـدگو         

 شنيدند. اين جلسات ديري نپائيد و سرانجام حوصله جناح غالـب انقـالب از   مي

اسـتفاده ابـزاري    نيز كه هاي به قدرت رسيده آخوند  ر رسيد.بسها  اين مخالفت

كرده بودند و ديگـر بـه آن احتيـاجي نداشـتند مقـدمات      مّليجبهه خود را از 

  بستن باشگاه را فراهم كردند.

دكتــر مــردم بــراي شــنيدن ســخنراني  )1359(تيــر مــاه  8روز جمعــه   

گاه در حدود سيصد يا چهارصـد نفـر   دعوت شده بودند. در حياط باشسنجابي 

سـخنراني  وز نـ شـد. ه  جمع شده بودند و مرتباً به تعداد جمعيـت افـزوده مـي   

شروع نشده بود كه يك دفعه مشاهده كرديم عده زيادي با زنجيـر و  سنجابي 

االسالم   حجت ق كردند.چوب دستي به داخل باشگاه ريختند و مردم را متفرّ

كردنـد و بيـرون    اي مقاومت مـي  ات بود چون عدهمّليفرمانده ع هادي غفاري

اي فكـل كرواتـي تـاب و     است عدهات اصلي شروع شد. طبيعي مّليرفتند ع نمي

اي جـز فـرار    انقالبي را نداشتند. چارههاي  حزب اللهيتوان مقاومت در مقابل 

هـاي   ه و خيابـان م و در كوچادينبود، از اين رو، ما همه فرار را بر قرار ترجيح د

از سـخنان حكيمانـه؟    دكتر سـنجابي اطراف باشگاه به جاي شنيدن مطالب 
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شديم. وي با صداي رسا از پشـت بلنـدگو اعـالم كـرد:      ظومحظهادي غفاري 

دهـيم، هـم از زنجيـر     بيشتر از اين اجازه استفاده از اين خانـه فسـاد را نمـي   «

  ».داريم برويد پي كارتان هاي ديگر هم كنيم و هم از چوب. اسلحه استفاده مي

اش در  و ايـادي غفـاري  به تسخير  ملّيو بدين ترتيب محل باشگاه جبهه   

آمد و تمام اوراق و اسناد و صورت جلسات و هر چيز ديگري كه در آن جا بـود  

بــي جــا و مكــان شــد و  مّلــيايــن تــاريخ مجــدداً جبهــه بــه غــارت رفــت. از 

آن پـس  يـر زمينـي در آمـد. از    هايش به طـور نيمـه مخفـي و نيمـه ز     فعاليت

شـد و   چـاپ مـي   هـاي مختلـف   مخفيانـه در محـل   مّليروزنامه پيام جبهه 

، ها اللهي بحزهاي روزنامه فروشي از بيم  هاي توزيع جرايدو كيوسك دستگاه

چـار دختـران و   نا. حاضربه پخش روزنامه و گذاشتن آن در بساط خود نبودنـد 

هـا   هـار راه چهـا و سـر    در خيابـان  ملّـي سازمان دانشجويان جبهه ن پسـرا 

صـد تـا    دادند و با اين وصف تيراژ آن هميشه بين يك ها را به مردم مي روزنامه

به  ه راه ـها، روزنام صد و پنجاه هزار نسخه بود. شنيده شد كه بعضي از روز يك

تعداد زيادي از آنهـا   ،واناي ج د. به اين ترتيب كه عدهـكن يـدا مـبازار سياه پي

تـري آن را بـه    خريدند و بعد با قيمت گـران  را از دختران و پسران دانشجو مي

. در اين شرايط، ناچار شدم براي معالجـه از كشـور خـارج    فروختند طالبين مي

را با عالقه و توجه پي گيري و  ملّيشوم. ولي اخبار و مطالب و ارتباط با جبهه 

  كردم. تعقيب مي

در دستور كـار مجلـس شـوراي اسـالمي بـود.       قانون قصاصآن سال،  در  

به طور مرتب اين اليحه قانوني را مورد موشكافي و  مّليارگان جبهه روزنامه 

تحميلي عراق نيز در جريان بود و منشـاء بسـياري از   داد. جنگ  نقادي قرار مي

و سـالمتي  ها در زندگي روزمره مردم شده بود و لطمات زيادي به جان  كاستي

همه مردم زده بود. اين امر مهم نيز مورد بررسي نقـادان  جوانان و به طور كلي 
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اي براي حل و فصـل   دلسوزانه هاي ارك گرفت و راه قرار ميپيام جبهه روزنامه 

دكتر صفحه به امضـاء   40اي در  جزوه 1359شد. در آذرماه  آن فاجعه ارائه مي

بـا   مّلـي جبهه "ايران با عنوان  ملّيرئيس هيأت رهبري جبهه  كريم سنجابي

انتشار يافت كه اوضاع بحرانـي كشـور را بـه طـور جـامع      "گويد ملت سخن مي

ـ نقادي قرار داده بود و در آن گفته شده بـود،  مورد  راي تجهيـز همـه جانبـه    ب

 كشور دولت كنوني بايد جاي خود را به يك دولت شايسـته و داراي صـالحيت  

  هد.بد

عات خود را از دست داده بـود  محل تجم ملّيچون با اشغال باشگاه، جبهه   

اهللا  آيـت اي بـه   با نوشتن نامهرئيس هيأت اجرائيه جبهه  دكتر مهدي آذر

وزير كشور ضمن تأكيد بر اين كه كسب اجـازه بـراي برگـزاري    ي مهدوي كن

هـاي اجتمـاعي    ت را ناقض و مخـالف قـانون اساسـي و حقـوق آزادي    اجتماعا

داند ولي از جهت رعايت و اجراي مقررات انتظامي به اطـالع او رسـاند كـه     مي

در يـك   1360خـرداد مـاه    25در نظـر دارد بـراي روز دوشـنبه     مّليجبهه 

پيمائي عمومي نظر خود را در باره اوضاع كشور و خطـر ايـن كـه     و راه اجتماع

با مـردم  ديد جدي قرار گرفته است ههاي اجتماعي ملت مورد ت قوق و آزاديح

مند در ميان بگذارد. به اين نامـه جـوابي نرسـيد ولـي مسـلماً مـأمورين        عالقه

اطالعات نظام به اطالع دست اندركاران رسانده بودند كه زمينه كامالً فراهمـي  

ود دارد و آنهـا  براي شركت وسيع مردم در يك چنين تظاهرات اعتراضـي وجـ  

شـدند كـه   ي اهللا خمين آيتبراي جلوگبري از چنين تظاهراتي دست به دامن 

خرداد با ايراد نطق تهديـدآميز و شـديداللحني ايـن     25پيش از ظهر دوشنبه 

  اعالم نمود.مرتد را  ملّيتظاهرات را غدغن و جبهه 
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را كـه   مّلـي من اعالميـه جبهـه   «در سخنان خود گفت:  ياهللا خمين آيت  

اليحـه  انـد كـه    ي كه براي آن دادهيها پيمائي كرده است و انگيزه دعوت به راه

اليحـه  در مقابـل  اند كـه   است ديدم. يعني مردم ايران را دعوت كردهقصاص 

  بايستند...   قصاص

در مقابـل حكـم    يعني در مقابل قـرآن، يعنـي   قصاصپيمائي در مقابل  اما، راه

رضا خان و ضروري اسالم، اين را چه جور تعبير كنيم. در تمام طول سـلطنت  

از  مّلـي ه ـن جسارتي بـه اسـالم نشـده اسـت. جبهـ     ـهم يك چني محمد رضا

  1».محكوم به ارتداد استامروز 

ي در بعضي از آيات ديگـر، فتـاو  ، ياهللا خمين آيت بالفاصله پس از فتواي  

اگـر كسـي حكـم    «اعالم كـرد:  ي اهللا گلپايگان آيتصادر كردند.   همين زمينه

گفـت:  ي اهللا عبـداهللا شـيراز   آيـت . »شـود  قصاص را منكر شود مرتـد مـي  

 باشـد  العموم انكار هر يك از ضروريات كه از آن جمله حكم قصـاص مـي   علي«

انكار ضـروريات  « :اعالم كرد ياهللا مرعشي نجف آيت ».گردد موجب ارتداد مي

  ».اسالم از طهارت تا قصاص و حدود موجب كفر است

اهللا  از همـه مـردم شـهيدپرور حـزب     دادسراي انقالببه غير فتاوي باال،   

ــه   ــه تظــاهرات جبه ــيخواســت ك ــد.  مّل ــاي را ســركوب نماين ــمي آق هاش

اهللا كه در مجلـس   رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز به افراد حزب رفسنجاني

هـران را  تصحنه زده نكنيد  بيشتر از اين ما را خجالت« :گرد آمده بودند گفت

به اين ترتيب، جمعيت وسـيعي را   ».، موفق باشيدسپاريم به دست شما مي

بـرآورد   ده بودند متفرق كردند. با اين همه طبقپيمائي گرد آم كه در مسير راه

                                                

  .1360خرداد  25 كيهانروزنامه  -1
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نفر در اين تظاهرات شـركت كـرده   هشتصد هزار خبرگزاري ايتاليا در حدود 

 بودند.

هاي سياسي نيز هر كدام به نحوي اين تظـاهرات را محكـوم كردنـد.     گروه  

ـ  آيـت طبـق دسـتور   مهندس بازرگان  ر كـرد:  اي صـاد  اعالميـه ي اهللا خمين

ـ نهضت آزادي ايـران هـيچ گو  « نـدارد و در مـورد    مّلـي ه ارتبـاطي بـا جبهـه    ن

سـازمان مجاهـدين   ». اي نشده است ت مذاكرهتظاهرات امروز نيز با اين جمعي

تظـاهرات آن سـازمان در روز   :«بدون از دست دادن فرصت اعالم كرد كه خلق

شـان بـه خـون     همان روزي كـه تظـاهرات   .»امروزنه  شود خرداد انجام مي 29

  كشيده شد.

  هاي:مرتباً شعار ياهللا خمين آيتمتعاقب پيام راديو ايران 

  

  گرا، مّليمرگ بر «

  گرا دق كرده، مّلي

  »ياد مصدق كرده

   

ات متفـرق  مّليـ زنجيـر ع  ها با چـوب و چمـاق و   و حزب اللهي كرد را تكرار مي

عيت عظيمي را كه از ميدان فردوسـي تـا ميـدان آزادي گـرد آمـده      كردن جم

  .  ندبودند به طور خدا پسندانه؟ انجام داد

كه براي مقابلـه بـا    1360خرداد  25براي تظاهرات  ملّيدعوت نامه جبهه   

و ساير اوضاع نـا بسـامان مملكتـي تحـت حكومـت روحـانيون        قانون قصاص

  م:آور خي آن در زير ميمنتشر شده بود را به لحاظ ارزش تاري
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 :كند از شما دعوت مي مّليجبهه 

  

 هموطنان شرافتمند، مردم غيور و آزادي خواه ايران

بين بردن وابستگي انقالب بزرگ ملت ما كه براي نابود كردن استبداد و از 

ي بنيادي خود ها يك رژيم فاسد صورت گرفت از هدفو برچيدن بساط 

نتيجه كند. در  ي، بيكاري و اختناق بيداد ميمنحرف شده است. نا امني، گران

از هموطنان ما  ها نفر و پيش آمدن جنگ تحميلي، ميليونها  سوء سياست

ها و محروم شدن كشور از تربيت  با تعطيلي دانشگاهاند.  آواره و سرگردان شده

جهان هاي استعماري  ، عمالً راه وابستگي به قدرتافراد كار آمد و متخصص

 ه است.هموار گرديد

انـد.   زنان مبارز و پاكدامن ميهن ما مورد انواع تحقير و توهين قرار گرفتـه 

قضائي به كلي از بين رفته و دادگستري در معرض انحالل قرار دارد. بـا  امنيت 

در ، مطرح كردن لوايحي چون اليحه قصاص، اليحه احزاب و اليحـه بازسـازي  

هاي فـردي و   تمام آزادي صدد پايمال نمودن شخصيت انساني ملت ما هستند.

ده شـ بـه زيـر پـا نهـاده      ،ت حاكمه مستبد و انحصارگرأاجتماعي به وسيله هي

هـا   هاي مفتضحانه ميليارد حمايت از مستضعفان با انعقاد قرارداداست. مدعيان 

همـه، اسـتقالل و   انـد و بـاالتر از    دالر از جيب اين ملت محروم را به يغما داده

ت ارضي كشور در متمامي  ي قـرار دارد. در چنـين   عرض تهديد و خطـرات جـد

ها و طبقات مختلف  ها و سازمان اوضاع و شرايطي از شما هموطنان و همه نيرو

مـاه در   خـرداد  25كنيم تا در ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشـنبه   دعوت مي

شركت نماييـد و فريـاد   ايران  مّلياعتراضي جبهه ئي و راه پيمائي آ گرد هم
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آئي متعاقباً اعـالم   د را به گوش جهانيان برسانيد. محل اين گرد هماعتراض خو

  1.خواهد شد

 مّليخرداد چند نفر از اعضاء فعال جبهه  25بالفاصله پس از جريانات روز   

و دكتر  ، دكتر مسعود حجازيعلي اردالنكه در دسترس بودند از جمله 

ناچار به اختفا شد. پس از دكتر سنجابي  باز داشت شدند. رجاوندپرويز و

اش ريختند و او ناچار شد از كوه و كمر با مشقت فراوان  مدت كوتاهي به خانه

براي اين كه خود را از هياهو دور نگهدارد در دكتر صديقي  از ايران بگريزد.

  اقامت كرد. مرد آباد كرج  اش را بست و در محلي در خانه

 اي خزيدند و پس از آن كه جو باقي مانده اعضاء شورا نيز هر يك به گوشه  

ديـد،  ت همديگر را پيدا كردنـد و بـه اتفـاق اعضـاي ج    شسغوغا و ارعاب فرو ن

يه را تشكيل دادند و فعاليـت  ئت اجراأاز قبيل شورا و هي ملّيهاي جبهه  ارگان

ـ  آيـت از آن به بعد فتواي ارتداد  ند.ي محدودي را پي گرفتنگخا ي اهللا خمين

گـاه  ر آنهـا اسـت. بـا ايـن همـه گـاه و بي      سـ بـاالي  شمشير داموكلس مانند 

  ر آميز مي نمايد.و شرايط فعلي تهو هاي سياسي آنها در جو گيري موضع

 

  ملّيعلل ناكامي جبهه 
نـد  ا هز دور دستي بر آتش داشتهاي پس از انقالب اشخاصي كه ا الــدر س  

شــورش و عنــاويني از ايــن قبيــل  ،فتنــه ي كــه ايــن انقــالب راــــو مغرضين

ه ويـژه سـلطنت طلبـاني كـه انقـالب را پيامـد نشسـت        ــــ د و بــــ نا ه خواند

ايـران در تحقـق انقـالب سـهمي      مّلـي دانند و معتقدنـد جبهـه    ميگوادلوپ 

كفـايتي و تسـليم در برابـر آخونـد،      كاري، بـي اساسي داشته، جبهه را به ندانم 
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جبهـه  كنند. البتـه   ها ايراد و اشكال ديگر متهم مي عدم رهبري صحيح و صد

هاي سياسي ديگـر مسـلماً نـواقص و اشـكاالتي      مانند ساير سازمانايران  مّلي

ام در كمـال انصـاف و بـي غرضـي ايـن       كه در فصول پيش سعي كـرده داشته 

ل حقوقـدانان  گوينـد بـه قـو    كه مدعيان مـي  آن چهمعايب را نشان دهم. ولي 

به اين معني كه در ايـن انتقـادات و حمـالت بـه هـيچ       "تمام حقيقت نيست"

را در نظـر   مّلـي وجه عوامل اجتماعي و بيرونـي مـؤثر در عـدم توفيـق جبهـه      

  اند. نگرفته

 مّليمصدق و جبهه ابق، شاه بـا  ــه در رژيم ســـت كــت آن اســواقعي  

هـا گفتـه    گـي داشـت، چـرا كـه ايـن       خصـومت و پـدر كُشـته    واقعي به معني

جبهـه   1355.بدين خاطر تـا سـال    »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت:«بودند

سياسي را هم نداشت و اعضـايش زيـر نظـارت     امكان يك فعاليت كوچك ملّي

دقيق ساواك بودند. از زماني كه نسيم آزادي براي ابراز عقايـد و افكـار وزيـدن    

تنها گروه سياسي بود كه زير ضربات شديد دستگاه امنيتي  مّلي جبههگرفت 

 شاه بود.

اطـالع يافـت كـه    سازمان امنيت به مجردي كـه   )1356(در عيد قربان،   

هسـتند آن مراسـم را بـه     مّلـي ون و اعضاء جبهـه  مّليبرگزار كنندگان مراسم 

و  هـا بـراي برگـزاري تظـاهرات     خاك و خون كشيد. در حالي كـه بقيـه گـروه   

 28هاي خودشان داراي يك آزادي نسـبي بودنـد. شـاه حتـي در روز      مخالفت

كـرد و در ايـن   ملّـي جبهـه  شديدترين حمالت خود را متوجـه   1357مرداد 

  حمله حتي تا مرحله هتاكي پيش رفت.

چهارم از همان روز اول تشكيل، تحت كنتـرل شـديد سـاواك     ملّيجبهه   

يعنـي درسـت    )1357(آذر  20روز  ) همچنـين 41قرار گرفت (ضميمه شماره 

دو تـن از مـؤثرترين    دكتر سنجابي و فروهـر  دو ماه قبل از پيروزي انقـالب 
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شـوراي جبهـه   آبان كه جلسه  23.در روز  بازداشت شدند ملّيرهبران جبهه 

ل ـمثساواك دان ـتشكيل شده بود كارمن دكتر شاپور بختياردر منزل  مّلي

خ از در و ديوار خانه به درون ريختنـد و اعضـاء شـورا را بـا چـوب و      ـو ملمور 

روز قبل از پيشـنهاد نخسـت وزيـري بـه      46كتك متفرق كردند و اين درست 

بود. درهم ريختگي اوضاع و سردر گمي دستگاه شـاه بـه جـائي     دكتر بختيار

ز رو 46صـاحبش   ريختنـد كـه   اي مـي  به خانهساواك مأمورين  رسيده بود كه

 ملّـي جبهه  ومصدق  باشاه عداوت و خصومت  شد. شان مي بعد رئيس دولت

تا بدان حد بود كه آخرين خواهش شاه در موقع تـرك ايـران از نخسـت وزيـر     

دادسـتان دادگـاه مصـدق اجـازه      سپهبد آزمـوده ش اين بود كه به ا منصوب

  1خروج از ايران را بدهد.

را در  مّلـي سركوب گر شاه تا آخر كـار اعضـاي جبهـه     به اين ترتيب رژيم  

گذاشت. بنابر اين آنها چه امكاني براي فعاليت علنـي و   هايشان راحت نمي خانه

جلب نيرو و يارگيري در اختيار داشتند؟ با همه اميدي كه به ايجاد يك فضاي 

زي آزاد سياسي در نتيجه پيروزي انقالب موجود بود متأسفانه پس از اين پيرو

مرتبـاً از ناحيـه    مّلـي بهتر از سابق نبود چه اين كه جبهه  ملّينيز وضع جبهه 

 مّلـي و وابستگانش مـورد تهـاجم فكـري و ع   حزب توده ايرانارتجاع حاكم و 

  واقع شد.

  

شـدن   مّلـي كه از زمـان نهضـت   ن حزب توده ملّيكررهبران سر سپرده   

 بـه  مّليه ـجبهو  مصدقد را براي مخالفت با وـوان خـوش و تـه تـنفت هم

نيز در راستاي خدمت بـه بيگانـه ايـن     كار گرفته بودند پس از پيروزي انقالب
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دشمني را ادامه دادند و با ارائه ادبيات هرزه سياسي خـود كسـاني را كـه جـز     

گرا و ليبرال خواندنـد. مـا زمـاني فكـر      ملّيخدمت به مملكت هدفي نداشتند 

و ليبـرال بـودن    ملّيي تالش در راه تأمين منافع اي به معنيگرا لّيمكرديم  مي

به معناي كالسيك آن يعني آزادي خواهي و طرفدار عدالت اجتماعي بـودن از  

ي كه حزب تـوده سـعي كـرد در اذهـان جـا      يها افتخارات ما است. با اين شعار

ه شديم كه خيلي كسر حسن داريم.بيندازد، ناگهان متوج  

را بـر نتافـت.    مّلـي م نيز عرض اندام جبهه ــاكــحدي ــونــآخ اعــارتج  

تصـرف   زوربـود بـه    مّلـي پس از مدت كوتاهي باشگاهي را كه در اجاره جبهه 

يقات شـديدي بـراي چـاپ و انتشـار و فـروش      يكردند و درش را بسـتند. تضـ  

در مـدت يـك سـالي كـه قـرار بـود       به وجود آوردنـد.   ملّيروزنامه پيام جبهه 

شـماره روزنامـه امكـان     60منتشر شـود بـيش از  جبهه سيصد شماره روزنامه 

  انتشار نداشت.

تـرين توجـه و    ي از قبيـل راديـو و تلويزيـون كوچـك    انگـ همهاي  هــرسان  

در طول مـدت   ملّيكردند. رهبران جبهه  نمي ملّيهاي جبهه  اعتنائي به تالش

ز انقالب با مايه گذاشتن از جـان و مـال و آزادي و راحـت    دو سال و نيم بعد ا

هـاي تمـام عيـاري را بـراي مبـارزه بـا ارتجـاع حـاكم بـه كـار            خود، كوشـش 

همه چيز از پول و اسلحه و زور فيزيكـي در اختيـار جنـاح مقابـل     ولي .گرفتند

  بود.

آيا يك گروه سياسي به غيـر از روزنامـه ارگـان خـود و محـل فعـاليتش،         

براي توسـعه و پيشـرفت دارد؟ كسـاني كـه بـدون انصـاف لبـه تيـز          يا وسيله

يك واقعيت را به طور كلي نديـده   كنند مي ملّيانتقادات خود را متوجه جبهه 

نه افرادش زور و بـازوئي دارنـد و نـه اصـوالً      ملّيگيرند و آن اين كه جبهه  مي

آميـز و   ت. فعاليـت مسـالم  ل به زور و خشونت بوده استسنت و روش آنها توس
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ايران بوده است. از زماني نيـز   ملّيقانوني به طور سنتي دستورالعمل كار جبهه 

ايران را صادر كـرده اسـت، ايـن     ملّيفتواي ارتداد جبهه ي اهللا خمين آيتكه 

 دامـوكلس حكم كه در قوانين جزايي ايران نيز جايي ندارد به مثابه شمشـير  

قرار دارد و طبيعـي اسـت در چنـين اوضـاع و      ملّياي جبهه بر باالي سر اعض

 مّلـي توانسته است براي جبهـه   احوالي امكان توسعه سازماني و تشكيالتي نمي

  وجود داشته باشد.

هـاي پـس از    هيچ كس پوشيده نيست كه جمهـوري اسـالمي در سـال    بر  

 اي بـراي تحميـل ايـدئولوژي سياسـي خـود      انقالب تالش همه جانبـه پيروزي 

(نظريه واليت فقيه) و تبعات آن داشـته اسـت و هـيچ گونـه انديشـه سياسـي       

نظيـر زور،   اي تابد و براي سركوبي مخالفين خود از هر وسيله ديگري را بر نمي

كند و يك انگيزيسيون تمام عيار اسـالمي بـه    ارعاب، پول و حذف استفاده مي

هـاي   ا به جهت انگيزهوجود آورده است. نيروهاي بازويي نيز بر مبناي عقيده ي

  :ولي مادي در اختيارش هستند.

  گمان مدار به پايان رسيد كار مغان   

  1هزار باده ناخورده در رگ تاك است                

  

  در خارج از كشور مّليجبهه 
هـا بـه بـاغ     يكهاي پيشين گفته شد كـه در حملـه سـاوا    در يكي از بخش  

رار گرفتم و لگن خاصـره  در آسياب سنگي به شدت مورد ضرب و جرح قگلزار 

صـالح ديـد   اُرتوپد نامدار ايراني  دكتر احمد مشيري و زانويم را شكسـتند. 

هـاي مجهزتـر    كلي لگن خاصره بـه كشـوري كـه داراي دسـتگاه    براي تعويض 

                                                
 .بال الهورياق -١
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ارتوپدي باشد بروم و با تجويز كمسيون پزشكي عازم لندن شدم و اكنـون بعـد   

ام. ثمره آزادي خـواهيم   ال هنوز به نتيحه مؤثري دست نيافتهس و جهار از سي

 درد و ناراحتي و معلوليت دائمي شده است.

  اي دروغين آرزو خود راــه گــز رن

  ام شـرمسار خويشتنم هـز بس فريفت

  

 بـا  هـا داشـتم.   ها و آرزوهنـوز اميـد  لنـدن  هاي اوليـه ورودم بـه    در سال  

مخصوص خارج  مّليپيام جبهه ن روزنامه همفكري سه چهار نفر از عالقمندا

از كشور را در چهار صفحه بنيان نهاديم كه مطالبش مخلـوطي بـود از گزيـده    

بسـيار  هزينـه   .هاي خودمان هران به اضافه تفسيرتدر  مّليپيام جبهه مطالب 

خوشـبختانه  كـرد كـه    جزئي چاپ آن را هم يك تاجر تحصيل كرده تأمين مي

 رائي را به لقـايش بخشـيد و بـه كـار    گ ملّيها شد و عطاي  زود متوجه واقعيت

وسـيع تجـارتي در    هاي بسـيار  تجارتي خويش پرداخت و اكنون داراي فعاليت

ايـن روزنامـه   ايران و انگلستان است و تمولي قابل توجه به دست آورده اسـت.  

از طـرف   مّلـي اد جبهـه  شماره منتشر نشـده بـود كـه فتـواي ارتـد      4بيش از 

اش در  يش و روزنامـه هـا  و فعاليـت  مّلـي صادر شـد و جبهـه   ي اهللا خمين آيت

  ما هم متوقف شد.  هران به محاق تعطيل افتاد و طبيعتاً فعاليتت
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  هاي تك نفره و دو سه نفره ملّيجبهه 
ام  اقامـت داشـته   در مدت بيش از يك ربع قرني كه به ناچار در انگلسـتان   

ام.  ها بـوده  و حضور و بروز آن در روزنامه ملّيهر هفته ناظر تأسيس يك جبهه 

ها كافي است يك دستگاه فكس يا ايميل داشـته باشـي و يـك جبهـه      روزاين 

باعـث چنـين اقبـالي     مّلـي اسم و سابقه پاك جبهـه  تشكيل بدهي. شايد  ملّي

پيـدا   مّلـي تر از جبهـه   يواري كوتاههاي تك نفره د ملّيسان جبهه باشد يا مؤس

اند. متأسفانه يك قدرت متمركز و مؤثر سازماني نيز وجود نـدارد كـه بـه     نكرده

  هاي روي كاعذ خاتمه دهد. اين بلبشو

  

  زيان بار مّليجبهه 
و بعضي از اوقـات كـه بـه     مقيم پاريس بود دكتر احمد مدنيها  آن سال

بـاب  پرداختيم. تا اين كه  يداري با هم داشتيم و به درد دل ميآمد د لندن مي

ه آمريكا و سـيا ارتبـاط   نفوذ آمريكايي كه با وزارت خارج خبرنگار ذي دوودوار

فاش كـرد كـه   نيويورك تايمز ) 1982تنگاتنگ دارد در شماره هفتم مارس (

 ارتشـبد بهـرام  سازمان جاسوسي سيا مبالغ قابـل تـوجهي پـول در اختيـار     

بـا اقـدامات    آنهـا قرار داده است تـا   احمد مدنيو  دكتر علي امينيو  آريانا

احمـد  . دنـ ثبات كـردن رژيـم جمهـوري اسـالمي را فـراهم كن      خود زمينه بي

اي سـعي نمـود مطلـب را     نيز مطلب را تأييد كرد ولـي بـه نحـو ناشـيانه    مدني

من كه با اين گونه فعاليت سياسي زيـر پـرچم بيگانـه و وابسـتگي     د. توجيه كن

سياسي آشنايي نداشتم، ارتباطم را با او قطع كردم. در آخرين مكالمـه تلفنـي   

كـار افـزار پيشـرفت     زكار ا« كه با يكديگر داشتيم در مقابل اعتراض من گفت:
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بـه دسـت آري    چاقو هم افزار است ولي چون تيغ«به او جواب دادم:  .»كند مي

 ».مردم نتوان كشت

ترين نهضت ضد اسـتعماري شـرق در    ايران توانست عظيم ملّياگر نهضت     
تقـواي  كاري و قرن بيستم را به ثمر رساند در پرتو صداقت، درسـتكاري، راسـت  

يك دينار از بابت حقـوق از   كه حتّيدكتر مصدق . مرداني چون بودش ا مردان
 كرد كه بر سر مصـرف دسـتمال   ناعت زندگي ميو چنان با قت مّلت خود نگرف

زمـاني  ، محمود نريمـان ، مردي چـون  گرفت مي ش سختبه خويشان ،كاغذي
متـري   30بـه ديـدنش رفـتم در يـك خانـه       1322كه پس از كودتاي مـرداد  

ترين محـالّت   اي در سلسبيل (كه آن روزها از عقب افتاده ترين و مخروبه اجاره
عدد صـندلي رنـگ و     سه   اش وسايل اطاق پذيرائي كرد. زندگي مي ) ن بودهرات

رو رفته و يك عدد بخاري عالءكـرد.  روي آن چائي دم مي ين بود كه شخصاًالد 
 هاي متعدد نماينده مجلـس، چهـار بـار    مردي بود كه در دورهاين وضع زندگي 

خمـي بـه ابـرو    تـرين ا  ايـن مـرد كوچـك    هران بود.توزير و يك مرتبه شهردار 
نياورده بود و با همـان پـاپيون معـروفش بسـيار خوشـحال و مغـرور از ديـدار        

كه بيشـتر   الهيار صالحيا شخصي چون  كرد. اش، شخصاً پذيرايي مي كنندگان
عمرش در مناصب بزرگ چون وزارت و سفارت گذشته بود و من اطالّع موّثـق  

قادر چار ناراحتي قلبي شده بود به مدت سه ماه دارم كه در اواخر عمرش كه د
بـود بپـردازد و در آن   تومان  تاش را كه در آن زمان بيس بهاي نسخهبود نشده 

حد از مناعت طبع نيز بود كه به هيچ كس هـم ايـن موضـوع را نگفتـه بـود و      
اش بدون اين كه خود صالح بفهمد به نحـوي دارو   باألخره دوستان حزب ايراني

توانند آموزشـگاه   فقط اين گونه افراد مي ه و در اختيارش قرار داده بودند.را تهي
پـاي شـرافت،    افرادي كه يادشان هم و آموزگار جوانان آرمان خواه ايران باشند.

 كاري و بزرگ منشي است. تسوطن دوستي و در

  نه هركسي كه كله كج نهاد و راست نشست    
  دانــد داري و آييـن ســــروري الهـــك            
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 دكتـر مـدني  خواندم كه،  هاي چاپ لندن در يكي از روزنامه 2004در آوريل   

گـرد آورده   استكهلمنفري را از امريكا، انگليس و ساير نقاط اروپـا در   50-60
ايران معرّفي كرده است. ايـن زمـان مقـارن بـا      ملّي ي و خود را دبير كلّ جبهه

را در عراق احمد چلبي و غانستان ر افرا دحامد كرزاي وقتي بود كه آمريكا 
گشـت كـه همـان سـناريو را در ايـران       علم كرده بود و دنبال بدل مناسبي مي

 شـان  هاي ديگر بوي كباب به مشام اي از جناح . سلطنت طلبان و عدهپياده كند
ديگر به منظـور ارائـه برنامـه مشـتركي بـه       خورده بود و در صدد ائتالف با يك

توانسـتيم   بـراي مقابلـه بـا ايـن سـناريوي نامبـارك، نمـي       . دولت آمريكا بودند
، يعنـي  مّلـي راه نهضـت  تفاوت بمانيم به اتفاق سه نفر از مـردان اسـتوار در    بي

ـ ، فرهنـگ قاسـمي   و ، دكتر علي راسخ افشاردكتر پرويز داور پناه ن اي
اي به شرح زيـر مبـادرت    و با صدور بيانيه نمودهليت و برنامه را قوياً محكوم افع

 :كرديم

معدودي كه   ها اخيراً عده حسب خبر منتشره در بعضي از رسانه«
ايـران ندارنـد در    مّلـي ي  هيچ گونه ارتباط آرماني و سازماني با جبهه

معنـايي   بـه تحريكـات ناشايسـته و بـي     استكهلمدر  آيي يك گردهم
. امضـا كننـدگان،   انـد  زده ملّيي  جمله تعيين دبير كلّ براي جبهه من

ايران ضـمن محكـوم كـردن     ملّيهميشگي نهضت  رهروان و وفاداران
 مّلـي دارند كه شعور سياسي آگاهانه مبـارزات   اين تحريكات اعالم مي

ـ كـه دولـت   سيا  خواران يرهجدهد  اجازه نمي را دكتـر مصـدق    يمّل
  ».دنجايي داشته باش ملّي ي جبهه والً در صفساقط كرد اص

 

در ايـران   مّلـي به عمل آمد كه شوراي جبهه  در همين حال، تالش فراوان    
نه چندان محكم،  نيز در اين مورد موضع گيري كند. آنها با صدور يك اطالعيه

هـران از  تفكـران مـن در    رسـد هـم   سر و ته قضيه را به هم آوردند. به نظر مـي 
  )43(ضميمه اند. اد تجربه كافي نگرفتهكودتاي مرد
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ها و اصرار ما حاضـر نبـود    از ابتدا نيز در مقابل كوششدكتر مدني اصوالً     
فعاليت كند و دلـي بـا اسـكندر داشـت. بيانيـه       ملّيي خالص  كه در يك جبهه

 21ضـا  م) بـا ا 1362ايران را كه در تاريخ شانزدهم آذر ( ملّيخواهان  جمهوري
صـادر شـد امضـا نكـرد و در ايـن اشـتباه       و آزادي خواهان ايران  ونمّلينفر از 

توانـد سـوار اسـب     طلبـان مـي   محاسبه بود كه از طريق همكـاري بـا سـلطنت   
 )42هاي او به نگارنده، ضميمه شماره  شود. (يكي از نامه يشي خوآرزوها

  
  نوشت: ت و يكسدر اين رابطه با اشاره به بازي بي هادي خرسندي

بيست و يك خيلي هـم خـوب اسـت چيـزي كـه باعـث بـدبختي و        «
  (اشاره به سوختن دست بازيكن). ».بيچارگي است بيست و دو است

      

را داشت كه دكتر شاپور بختيار دقيقاً همان اشتباه محاسبه دكتر مدني    
داد. در  ت انجـام مـي  ارچوب قانون اساسي مشـروطي ههاي خود را در چ فعاليت

چـرا بـا آن سـوابق    «كه: اعتراض كردم دكتر بختيار يمان به ها مالقات يكي از
در  كه در جوابم اشاره به تعدادي پاكت. »كند؟ سلطنت طلبي مي ملّيمبارزات 

اند  مالحظه كنيد اين همه نامه را كساني نوشته« كنار ميزش بود، كرد و گفت:
ها تعدادشـان قطعـاً    نامه«به او جواب دادم: ». داعاده سلطنت هستن كه طرفدار

 ».وز ايران در حدود چهل ميليون نفر جمعيت داردركند. ام از صد تجاوز نمي

  

  مسايل حقوق بشري
هـاي   از همان روزي كه در انگليس ساكن شدم، شاهد پديـد آمـدن گـروه       

ي را ام كـه داعيـه مبـارزه بـا جمهـوري اسـالم       اُپوزيسيون ريز و درشـتي بـوده  
راي سـر كيسـه   نداني بهاي نا شان دكّه ها دم و دستگاه اكثر اين گروهاند.  داشته

تـا ابلـه   « هاي اطالعاتي خارجي يا ايرانيان ساده لوح بوده است. كردن سرويس
هـا و اشـخاص نيـز     معدودي از اين گروه ».در جهان است مفلس در امان است
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ــارزا  ــه مب ــت وارد معرك ســن نيــا ح ــت  كــه احتمــاالً ب ــه عّل ــد ب تي شــده بودن
، پـس از مـدتي   الزم ي مايـه  بينانه و يا نداشتن دسـت  واقعهاي غير گيري جهت

هاي بـا   و اجتماعي محو شدند. گروه صحنه سياسي از لرزانيكوتاه مثل حباب 
خواستند به خارجي چسبندگي پيدا كننـد غالبـاً از همـان     حسن نيت كه نمي

بودند زيرا اين هـم يكـي ديگـر از خصـايص      شروع كار با اشكاالت مالي مواجه
شان كامالً لنـگ   مل كميتعهموطنان است كه در دادن شعار استادند ولي در 

 :  شيخ اجلاست. به قول 

 و زر در ميان جان   ر سر زبان دارندبقرآن     

    به ديناري چو خر در گل بمانند    
 بخواهي صد بخوانند   يور الحمد    

  

را  هـاي مختلـف سياسـي    موجـود، دعـوت سـازمان   با توجـه بـه واقعيـات      
هـاي خـود را عمـدتاً در چهـارچوب      تصـميم گـرفتم كـه فعاليـت    و  نپذيرفتم

تخصصي خويش متمركز كنم. تا آن جا كه توان جسمي و تـوش مـالي اجـازه    
هـا در راه اهـدافي    راني هاي حقوقي و ايراد سخن داد با شركت در كنفرانس مي

مربوطـه بـه وضـع     هـاي  كوشيدم. بـه غيـر از كنفـرانس   كه به آنها باور داشتم 
و حقّ دفاع در ايران كه شرح مختصر آنها در فصل كانون وكال ذكر  دادگستري

  :هايم را تشكيل داده است هاي زير قسمتي از تالش شده، شركت در كنفرانس

 دفـاع از ) NGOS(هـاي غيردولتـي    كنفرانس اتحاديه سـازمان  -1
) در نيـو دهلـي   1982نهـم تـا يـازدهم اكتبـر (     كه از )ESCAP( حقوق بشر

  )44(ضميمه گرديد.  نامه بسيار مؤثري در اين باره صادر تشكيل شد و قطع
  )45در اين كنفرانس مورد تهديد جاني هم قرار گرفتم (ضميمه 

وليه بعد از انقالب زنان بـه شـدت مـورد آزار    هاي ا در سالحقوق زن:  -2
آنها را در كوچه و خيابان مورد حمـالت   ته بودند.اللهي قرار گرف افراطيون حزب

، خواسـتار تحميـل   يوحشيانه قرار داده و با برخوردهـاي تنـد فيزيكـي و زبـان    
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هاي قانوني كه متعاقب انقالب  عدالتي حجاب اسالمي به آنها بودند. اضافه بر بي
مـده بـود اعمـال    آو مدني كشور بـراي زنـان بـه وجـود      سال در قوانين جزايي

 انه افراد جاهل و متعصب عليه آنها نيز قوز باال قوز شده بود.وحشي

هـاي   كه با شركت سـازمان همكاري حقوق بشر هاي سازماندر اجالس 

الملـل، كميسـيون    سازمان عفـو بـين  در آسيا و با حضور نمايندگان  فعال
المللـي   ات و وكال، دفتر بينالمللي حقوق دانان، مجمع استقالل قّض بين

در روزهـاي اوليـه سـپتامبر     المللي توسعه حقـوق  مركز بين وو كار يونسك

، آيـي  دسـتور كـار ايـن گـردهم     تشكيل شد شركت كـردم.  مانيال) در 1983(
نامه شديداللحني عليه مظالم حكومـت   پايان كنفرانس قطعحقوق زن بود و در 

 خواسـت از آزار و  ايران در مورد زنان صادر گرديد كه در آن از دولت ايران مـي 
آميز را لغو كرده و حقـوق شايسـته    اذيت زنان جلوگيري كند و قوانين تبعيض

  )46ن را به رسميت بشناسد. (ضميمه زنا
  

  قدرت زنان
االصول مبارزات زنان ايراني براي احقاق حقوق خويش بالفاصـله پـس    علي    

از پيروزي انقالب شروع شده و تا ايـن زمـان بـدون امـان ادامـه دارد. فعـالين       
كننـد.   بيان ميآنها را ش زنان اعتراض خود به نقض حقوق زن و نا برابري جنب

هاي اعتراضي خـود را در مـورد    كنند حركت هاي زنان كه امروز سعي مي تالش
 تازهاي  هـمرحلرند وارد ـهاي حقوقي و جنسي به طور جدي به پيش بب تبعيض

هاي انـان   در تالشده است. مسأله جالب ـه مّلت ايران شـي سالـاز مبارزات س
هـاي   خواستاين است كه با درايت كامل با توجه به اوضاع حاكم بر كشورمان، 

هـاي   گونه رنگ سياسي و صـرفاً در قالـب زدودن نـا برابـري     خود را بدون هيچ
 د.نـ ده هاي جنسيتي و قوانين ظالمانه نسبت به زن تبلـور مـي   قانوني، تبعيض

انقـالب اسـالمي صـرفاً بـر      هـاي  دادگاه هاي دراز مدتي كه از طرف محكوميت
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شود خللي در تصـميم آنهـا بـراي     هاي سياسي براي آنها در نظر گرفته مي پايه
  آورد. شان به وجود نمي ادامه راه

تاريخ خاطرات بسيار زيادي را از قدرت زنان، چه در شرق و چه در غـرب،      
هـاي ادبـي،    ينـه در سينه خود دارد. اين قدرت و تفوق زن بر مـرد در همـه زم  

داري آشـكارا بـه    آوري و مملكـت  گنـ هنري، اجتماعي و سياسـي و اداري و ج 

گفتـه  در قرن ششـم هجـري قمـري    الدين ابن عربي  محيي خورد. چشم مي
تواند هم در نقش غالب و هم در  زن تكامل بيشتري از مرد دارد چون مي«: بود

از نقطـه نظـر روان   مسلماً اين يك تعريـف ابتـدايي    ».نقش مغلوب ظاهر شود
تـري از برتـري    شناسي و بيولوژيكي است و امـروزه تعـاريف مشـروح و علمـي    

 ها وجود دارد. يستژو بيولو شناسان هاي روان قدرت زنان در كتاب

بـه   انقـالب زنان ايران در گسترده مبارزات سياسي و اجتمـاعي در بعـد از     
رشته تخصصـي نگارنـده    بهاند. تا آن جا كه  تر از مردان درخشيده مراتب خوش

ـ  ه حقوق بشر مربوط مييعني گستر را  ،كار مهرانگيزي شود، در بين زنان ايران
داريم كه در راه اعتقاداتش متحمل هـر گونـه زحمـت و نـاروايي شـده اسـت.       
چندين تأليف ارزشمند در زمينه مباني حقوق بشر و حقـوق زن ارائـه كـرده و    

جه نرم كردن با بيماري سرطان پيرانـه سـر، ناچـار بـه تـرك      ضمن دست و پن
  اش شده است. وطن و خانه و زندگي

هـايش بـراي ارتقـاي حقـوق زنـان و       را داريم كـه تـالش   شيرين عبادي    
 گير است و جايزه صلح نوبل را از آن خود كرده است.   كودكان چشم

هـاي ممتـدش در طـول     را داريـم كـه تـالش   يف پور) (شر الهه هيكس    
هاي اخير او را به صورت يـك مرجـع در مسـايل حقـوق بشـري در آورده       سال

 است.

هـاي بسـيار    وكيل دادگستري را داريم كه بـه كوشـش   نرگس بدر كوهي    
 هـاي حقـوق بشـري آسـيا     وسيعي در مورد زنان ايراني در همكاري با سـازمان 
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در حال حاضر شمار زنان مبارزي كه به ويژه بـراي بـه دسـت     دست زده است.
  كنند به شدت افزوني گرفته است. آوردن حقوق انساني خويش تالش مي

رئيس و تعدادي از اعضاء هيأت مديره  در بخش كانون وكالء گفته شد كه    
اي  حرفـه كانون وكالء به وسيله دادگاه انقالب دستگير شدند. وظيفه اخالقي و 

نگارنده بود كه حد اعالي توش و نوان خود را براي رهـايي همكـارانم بـه كـار     
هـاي حقـوقي    صداي مظلوميت بازداشت شدگان را به گوش تمـام ارگـان  ببرم. 

هـاي وكـالء    المللي كـانون  المللي رساندم. در كنفرانس عمومي اتحاديه بين بين
ي مختلـف در مـاه ژوئـن    كـانون وكـالء كشـورها    59كه با شركت نماينـدگان  

كانون وكالي ايران  بار تشكيل شد وضع اَسفگالسكو اسكاتلند) ) در 1982(
از اين اتحاديـه اسـتمداد كـردم.      و توقيف اعضا هيأت مديره آن را مطرح كرده

توقيف اعضاي هيأت مديره كانون ايـران بـه وسـيله شـوراي اتحاديـه محكـوم       
ت ايران خواستار شدند. اين موضـوع در  لونها را از دو آزادي آ  )47شد.(ضميمه 

 5هـاي وكـالء در    هاي دنيا انتشار يافته و به اين ترتيب كـانون  مجلّه كانون 60
  قاره دنيا براي آزادي زندانيان به دولت ايران فشار آوردند.  

ي به مقامـات ايرانـي   دهاي متعد نامه دانان، حقوق المللي كميسون بين    
ها و مظالمي كه بـر كـانون    قانوني نسبت به تمام بي نامه خود نوشت و در بخش

در بيانيه ارگان حقـوقي   وكالء و اعضاي هيأت مديره آن رفته بود اعتراض كرد.

اين اشكال مزاحمت و فشار نسبت به حرفه وكالت «مزبور تصريح شده بود كه: 
 يمال كردن حاكميت قـانون و اجـراي  ه... اقداماتي است كه به منظور پااز جمل
  )48است (ضميمه در ايران به عمل آمده  عدالت

هاي كميسيون مزبور بسيار وسيع و احتماالً كمـي نتيجـه    اقدامات و تالش    
امـر   اي بـه ايـن   اين كميسيون تالش كرد كه گسترش خبري ويـژه  بخش بود.

) و روزنامـه گـاردين در   LA SUISSCجمله ( هاي سوئيس من بدهد و روزنامه
  ) اين امر را انعكاس دادند.1982فوريه ( 18انگليس به تاريخ 

عمومي اتحاديه حقوقي آسيا و اقيانوسيه ) كنفرانس 1982در اكتبر (    
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االطرافـي در موضـوعات بازداشـت     نامه بسيار محكـم و جـامع   در قطعباختري 
دفـاع در ايـران    وكالء و هم چنين نبودن آزادي حقاعضا هيأت مديره و ساير 

ازمان ملل متحد خواست كه ادامه نقض حقوق بشر در به تصويب رساند و از س
  )49(ضميمه  ايران را محكوم كند.

نيز چنـدين اعالميـه قـاطع در موضـوع بازداشـت      الملل سازمان عفو بين    

ـ   اعضاء هيأت مديره كانون وكالء انتشـار داد.   رضـا نـوري زاده  ي دكتـر عل
المللـي از ايـن    هـاي بـين   ايراني در آگـاه كـردن رسـانه    نويسنده و روزنامه نگار

  فاجعه، تالشي بس وافر نمود. 
هنگامي كه دادگاه انقالب اسـالمي احكـام تصـفيه وكـالي دادگسـتري را          

هاي  كرد نيز راهي جز توسل به سازمان بدون داشتن صالحيت قانوني صادر مي
م كـردن ايـن امـر همكـاري     نيزدر محكوها المللي نبود اين سازمان  حقوقي بين

  )50الزم را به عمل آوردند. (ضميمه

  
 نصب هيأت حقيقت ياب

با توجه به وضع ناهنجار كانون وكالي دادگسـتري و نبـودن يـك كـانون         
ودن حقّ دفاع بـر طبـق اسـتانداردهاي    نب وكالي مستقل كه نتيجه طبيعي آن

بـا  بـه عمـل آورم.    المللي است تصميم گرفتم آخرين تالشم را در اين باب بين

مجمــع وجــود دوري راه و هزينــه نســبتاً ســنگين آن در كنفــرانس ســاليانه 
) مـؤثر و  S.O.Sحضور يـافتم و بـا يـك (   اقيانوسيه باختري  وحقوقي آسيا 

بار وكالي دادگستري ايـران و   احساساتي توجه شوراي اين مجمع به وضع اَسف
تصـويب نمـود كـه    د. شورا كانون وكالء و نبودن حقّ دفاع در كشور جلب ش و

دانان معتبر آسيا بـه ايـران    يك هيأت حقيقت ياب مرّكب از چهار نفر از حقوق
  )51اعزام دارد. (ضميمه 
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در پايان بايد تأكيد كرد كه اين همـه فريادهـا بـه جـايي نرسـيد و هنـوز           
بار قوه قضائيه و وكالي دادگستري و حـقّ دفـاع در ايـران تغييـري      وضع اَسف  

وكالئي كه در بلكه قوه قضائيه ايران تبديل به يك دستگاه پليسي شده و هنكرد
لمـده محكـوم   ا پرونده هاي سياسي دخالـت ميكننـد بـه حـبس هـاي طويـل      

ميشوند. كانون وكالي مستقل و مقتدري هـم وجـود نـدارد كـه آنهـارا تحـت       
  حمايت خود قرار دهد.

  د به خدا پناه ببرند.مردم بي پناه ايران فقط بايدر اين اوضاع و احوال 
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  151، 149 ،منوچهر، پرتو

    47، 45، عباس، پرويز
     104، ايرج، زادكپزش
  202، 166، محسن، پوركپزش
 59، كاظم، كيپزش

    192، كاظم، پگاه
     172، 155، 45، 26 ،اشرف، پهلوي
  128، 75، 23، 16، رضا شاه، پهلوي
  129، 128، شاپور عبدالرضا، پهلوي
  112، 111، 109 ،شاپور غالمرضا، پهلوي
  269، فرح، پهلوي
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     اغلب صفحات  ،محمد رضا شاه، پهلوي
  
 ت

    228، دكتر نورعلي، تابنده
  103، غالمرضا، تاج بخش
  173، 172، قاضي، تامپسون

  209، 208، ابوالقاسم، تفضّلي
  79، جهانگير، تفضّلي
  160، 159، 158، بيژن، تقوي
  160 ،تيمسار سرتيپ، تقوي
  97، 75، 27، 4، فريدون، تولّلي

  ث  
  205، پرويز ، ثابتي

 ج

  119، همايون، جابر انصاري
  175، 174، 172، 171، 168، 166، 165 ،محمد رضا، جاللي نائيني

  97، ارتشبد فريدون، جم
  97، محمود، جم

  148، محمدعلي، جمال زاده
  220، جندقي

  103، دكتر ابراهيم، جهان نما
  143، 142 ،پرويز، جهان بيني

 چ

    206، مهندس ،چمران
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 ح

  287، 268، 229، دكتر مسعود، حجازي
  81، حرير چيان

  260، 228، 225 ،كاظممهندس ، حسيبي
  249، 46 ،مهندس جهانگير، حقّ شناس

  100، سردار فاخر، حكمت
  100، علي اصغر، حكمت

 خ

  275، اهللا آيت، خادمي
  200، خازني

    86، دكتر پرويز، خانلري
    296، هادي، خرسندي

  279 ،صادقسيد ، خلخالي
    150 ،عظيم، خليل زاده

  اغلب صفحات، اهللا اهللا روح آيت، خميني
    144، احمد، خيامي

  د
  108، 66، 65، 49، سرتيپ فرهاد، دادستان
  26 ،سرتيپ دكتر، داريوش
  218، 215، 198، 193، 183 ،محمد تقي، دامغاني
  295 ،دكتر پرويز، داورپناه

    83، محمد، درخشش
    22، علي اكبرعالمه ، دهخدا

 ر

 270، 295 ،دكتر علي، راسخ افشار
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  108، ايوب، ربنو
    208، 207، دكتر مصطفي، رحيمي

     248، 238، تيمسار، رحيمي الريجاني
  91 ،دكتر خليل، رفاهي
  31، 30، 29، رضوان

  171، سيد احمد، رضي رضوي
  258 ،شهريار، روحاني
  183، 182، 181، اي هزاوه رهنما
  46، يسرتيپ تق، رياحي

 ز

    48، اهللا فضل سپهبد تيمسار، زاهدي
  250، 51 ،آيت اهللا سيد رضا، زنجاني

  179، سيدرضا، ي ا زواره
  46، مهندس احمد، زاده زيرك

 س

  139، 138 ،شيرين، ساداتي
  111، 110، گروهبان، ساقي
  63 ،تيمسار، ساال...

  187، 29 ،سهراب، سپهري
  213، 179، ابوالقاسم، ستاريان

  83، 82 ،ر يحييدكت، ستوده
  114، ناصر، سرلتي

  173، 172 ،منوچهر، سعيدي
  229، 153، دكتر احمد، سالمتيان

  ببعد در اغلب صفحات  238از صفحه ، دكتر كريم، ابيسنج
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  60، 9، عبدالكريم، سودائي دستگردي
  143، مهندس، سهيلي

  264، 232، 226 ،خسرو، سيف
 ش

  226، علي جان، شانسي
  221، مهري، شاه بابا

  65، تيمسار، اه بختيش
  279، 245، 225، حسين، شاه حسيني

  166، 165 ،دكتر محمد، شاهكار
  193، 178 ،علي، شاهنده
  228، 226 ،رضا، شايان

  78، كريم، شايسته
  196، 112 ،دكتر سيد علي، شايگان

  155، 154، 151، جعفر، شريف امامي
  91، دكتر حبيب، شريفي
  256، 255، رحيم، شريفي

  391، 61، 60 ،ج حسنحا، شمشيري
  256، 228، 225، 202 ،ولي اهللا، شهاب فردوس

  188، ميرشمس، شهشهاني
    36 ،محمد حسين، شهريار

  107 ،حسن، شهيدي
  144، 142، سرتيپ اصغر، شيرزاد

  284 ،اهللا عبداهللا آيت، شيرازي
  ص

  108، بيوك، صابر
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  201، الدين صارم، وزيري يصادق
  256، يحيي، صادق وزيري

  173، دكتر جت االسالمح، صادقي
  155، 154، غالمحسين، صارمي

  294، 277، 261، 260، 249، 224، الهيار، صالح
  199، 198، 197، احمد، صدر
  149، دكتر جواد، صدر

  ببعد در اغلب صفحات 291از صفحه ، دكتر غالمحسين، صديقي
  66، 65، ابراهيم، صرافان چهار سوقي

 ط

  232، 231 ،آيت اهللا سيد محمود، طالقاني
  275، اهللا سيد جالل آيت، طاهري

  55، احمد سيد، طباطبائي قمي
  ظ

  248، مهندس كيقباد، ظفر
 ع

  64، عارف قزويني
  144، باقر، عاقلي

  245، 226، عباس، هعاقلي زاد
  103، دكتر علينقي، يعاليخان
  149 ،دكتر باقر، عاملي
  299، 221، شيرين، عبادي

  111 ،عبداهللا، عبداللهيان
  104، عرب

  82، محمود، عرفان
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  17، 15 ،ابوالقاسم، عريضي
  224 ،امير اسداهللا، علم

  243، دكتر حميد، عنايت
 غ

  168، سرهنگ، غفارپور
  282، 281، هاديحجت االسالم ، غفاري
  86، 85، 84، 83، غفوري

  ف
  25، دكتر حسين، فاطمي
  25، شاهين، فاطمي
  31، 30 ،دكتر كريم، فاطمي
  150 ،عليرضا، فداكار
  123 ،عبدالرحمن، زيفرامر
  2 ،محمد هادي، فرزانه

  216، علي، فروزاني
  248، 241، پروانه، فروهر
  در اغلب صفحات ، داريوش، فروهر

   ،مصطفي، فشاركي
  208، 149 ،حسين، فقيه نخجيري

  51، واعظ، فلسفي
  174 ،محمدرضا، فيض مهدوي

  ق
  279، 252، 251، 226 ،ابوالفضل، قاسمي
  295، فرهنگ، قاسمي

  28 ،سرهنگ، گوزلوقرا
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  262، 261، خسرو، قشقائي
  104، 103، صادق، زاده قطب

  251، 248، 247، مهندس، قندهاريان
  42، احمد، قوام
 ك

  144، 143، تيمسار، كاتوزيان

  299، 221 ،مهرانگيز، كار
  199، 68، 67، 66، 65، 42 ،هللا سيدابوالقاسم ا آيت، كاشاني
  67، دكترسيد محمود، كاشاني

  62، 57 ،هكاظم زاد
  278، 269، 242، 225، ابراهيم، كريم آبادي
  216 ،كريمي پور

  100، 99، محمد علي ،كشاورز صدر
  100، آيت اهللا، كفائي

  4، كليم كاشاني
  112، 111، 109، 108 ،نعمان، كليمي
  223، 193 ،فيتز جرالدجان ، كندي
  67 ،استفن، كنزر

  110، 109، كنگرلو
  97، مارتين لوتر، كينگ
  221، 218، 215، 189، 188، بتول، يكيهان

  گ
  63، 62، 61، انيگگر

  284، اهللا آيت، گلپايگاني
  ل
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  182 ،دكتر عبدالكريم، الهيجي
  226، قاسمحاج ، لباسچي

  م
  263، 226، محمود حاج، مانيان

  258، 228، 226، 207، 206، دكتر اسداهللا ، مبشري
  صفحات   ببعد در اغلب  215از صفحه ، اهللا هدايت، متين دفتري

  220، 214، 213، اهللا آيت، محمدي گيالني
  78، دكتر نعمت، مختاري

  296، 295، 293، 259، 252، 226، دكتر احمد، مدني
  103، دكتر مرتضي، مرتضائي
    139، 136 ،مرجائي

  284، اهللا  آيت، مرعشي نجفي
  220، جهانگير، مستوفي
  192، 217، دكتر احمد، يزدي مشيري
  158، حميد، مصدق

  68، دكتر غالمحسين، دقمص
  در اكثر صفحات ، دكتر محمد، مصدق
  203، منصوره، مصدق

  62، 57، 55، 54، 53، 52، اهللا نصرت، معينيان
  248، 239 ،تيمسار ناصر، مقدم

  102، 99، 98، 97، بهرام ، مالئكه
  42، حسين، مكي

  78، منتسكيو
  234، 100، حسنعلي، منصور

  267، علي اشرف، منوچهري
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  218، اهللا عبدالكريم آيت، ردبيليموسوي ا
  180، دكتر محمد علي، موحد
  119، 117، سرهنگ، مولوي

  283، اهللا آيت، مهدوي كني
  53، 48، سيد مهدي، مير اشرافي

  227، ميناچي
  101، تيمسار، مين باشيان

  ن
  135، 133، نادر ،نادرپور

  88، 52، ايرج ،نبوي
  23، 11، اهللا حاج نوراهللا آيت ،نجفي

  67، سداللهينجفي ا
  178، دكتر حسين ،نجفي
  117، 86، باقر ،نحوي

  139، 137، 136، 135 ،دكتر محمد ،نخشب
  133، 132، 131، 130، 129، هاشم ،نراقي

  294 ،محمود ،نريمان
  ببعد در اغلب صفحات 215، از صفحه حسن ،نزيه

  208، 160 اهللا، ارتشبد نعمت ،نصيري
  54، دكتر محمد ،نصيري

  66، 65، 64ير لوحي، ، منواب صفوي
  39، 37سيدكمال الدين،  ،نوربخش

  301، دكتر عليرضا، نوري زاده
  82، هوشنگ، نوشيروان
  144، غالمرضا، نيك پي



  تالش براي استقالل  406

  و
  270، 224 ،دكتر پرويز، ورجاوند

  89، دكتر غالمحسين، وفائي
  104 ،علي اكبر، واليتي

 ه

  188 ،هادوي
  216، محسن، هادوي

  284، 182 علي اكبر، حجت االسالم، هاشمي رفسنجاني
  99، 40، 38، 37، صادق، هدايت
  149، مسعود، هدايت
  149، دكتر محمد علي، هدايتي
  151، هراتي

  103، 98، دكتر عبدالرضا، هوشنگ مهدوي
  153 ،دكتر احمد، هومن
  172، 167، 166، 144، 59، امير عباس، هويدا
  73، هيراد

  299، الهه، هيكس
 ي

  151، 150 ،ياسري
  258 ،ابراهيم دكتر، يزدي

  114، 113يگانه, 
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  هاي سياسي و اجتماعي اسامي احزاب و سازمان
  

        199، صنعت نفت انجمن اسالمي كاركنان

      188انجمن اسالمي وكالي دادگستري، 

       187، انجمن وكالي متعهد و اسالمي

  293، 254، 251، 250، 225، 135، 46، 32حزب ايران، 

  59، حزب ايران نوين

  ،  289، 288، 246، 184، 183، 142، 41، 25، ده ايرانحزب تو

  181، 60، 59، حزب رستاخيز

  135، حزب خداپرستان سوسياليست

  263، 244، 225، جامعه سوسياليست هاي نهضت ملي ايران

  262، وران اصناف و پيشه ،جامعه بازاريان

  230، 227، طرفددار حقوق بشر جمعيت ايراني

  244، جبهه دموكراتيك ملي

  65، فدائيان اسالم

  203، فرقان  گروه

  277، حزب مجاهدين انقالب اسالمي

  284، سازمان مجاهدين خلق

  277، 263، 262، 260، 251، 231، 225، حزب ملت ايران

  51نهضت مقاومت ملي

  284، 245، 229، 226، 198، نهضت آزادي

  202، 201، 193، 178، 176، وكالي پيشرو

 



  تالش براي استقالل  408

  جرايد اسامي

  

  54، 53، 48 ،روزنامه آتش

  174، روزنامه اطالعات

  64، 54، 53، 47، 46، 33، 32، 15، روزنامه پرخاش

  291، 289، 286، 281، 260، روزنامه پيام جبهه ملي

  57، 56، 55، 54، روزنامه حمله

  51، روزنامه راه مصدق

  51، روزنامه صرصر

  277، روزنامه صبح آزادگان

  283، 215، 199، 188، 174، 149، روزنامه كيهان
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ران سياسـي و  ظنقش جبهه ملي در تاريخ معاصر ايران بر مردم و صـاحبن 
اجتماعي ميهن ما پوشيده نيست.عبدالكريم انواري در بحبوحه انقالب اسالمي 
در مسئوليت خطيردبير شوراي مركـزي جبهـه از نزديـك شـاهد و گزارشـگر      

ـ   حوادثيتاريخي بوده است كه اينك در كتاب خاطراتي براي دكه دردسـت داري
  شود. نخستين بار منتشر مي

مليـون ايـران از يكطرفـو     نسال گذشـته مناقشـات مسـتمري بـي     32در 
از طـرف ديگـردر جريـان بـوده      طلبان و طرفداران دكتر شاپور بختيار سلطنت

انـد.   كردهي بنفع خويش يها گيري نتيجه پايه هاي بي زني است و هريك با گمانه
اسناد و صورتجلسـاتي كـه منحصـرا در اختيـار      اكنون براي اولين بار برمبناي

واقعيت جريانات مربوط بـه نقـش جبهـه ملـي در انقـالب و       مولف كتاب بوده
  از اين جبهه پيش روي خواننده قرارداده شدهاست. اخراجدكتر شاپور بختيار

گستري به صورت اوانگـارد روشـنفكري انقـالب    نقش چشمگير وكالي داد
ايران و سپس اضمحالل و بلعيـده شـدن كـانون وكـالي دادگسـتري بوسـيله       
انقالب اصوال در سي و سه سال گذشته بررسي نشده است. اين پروسه تاريخي 
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آموز نيز با استناد بـه مـدارك و صورتجلسـات مربوطـه دقيقـاً در ايـن        و عبرت
 يده شده استكتاب به رشته تحرير كش


