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  هستيميا دموكراسي  حكومت ملّي  وو طرفدار قانون اساسي

  
  آغاز مطلب
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 اخالق و تقوا در حكومت استبدادي   -7
 ابتكار، استقالل، استبداد   -8
 استبداد و اصالحات   -9
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  ) ج(و)ب(هاي  حاصل دوران
   در دادگاه تجديدنظر نظامي ندس عبوديتهدفاع از م

   دادرسي ارتش  )1(تهمين به دادگاه تجديدنظر شماره نامه م
   دادرسي ارتش )1(اره ي دادگاه تجديدنظر شمأر

   خواهي تقاضاي فرجام
   قصر  به زندان، دادگاه تجديدنظر ويژه24/4/1343نامه مورخ 

  ، توسط دفتر زندان قصر به دفتر دادگاه تجديدنظر  خواهي تقاضاي فرجام
  خواهي متهمين به اداره دادرسي ارتش  اليحه فرجام

   عكاسي از مهندس بازرگان و پاسخ ايشاننامه اداره زندان به منظور 
  خواهي  گيري تقاضاي فرجام نامه به دادرسي ارتش و پي

  نظر  قطعيت حكم دادگاه تجديدنامه دادستاني ارتش به اداره زندان در مورد 
  هاي قبلي در پاسخ به اعتراض عدم احتساب بازداشت دادرسي ارتش نامه 
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كـه   كـساني  به .كنند نظر مي ميان آيد از مصالح خصوصي و نظريات شخصي صرف كه وقتي پاي مصالح عموم به كساني به

دهنـد و   و يكدندگي به خرج مـي  ستنديا تا آنجا كه موفق شوند مرد و مردانه ميدر سياست مملكت اهل سازش نيستند و 
  .شود  ميء، اين عكس ناقابل اهدا گذرند  عزيز از همه چيز خود مي ايران و استقاللكه در راه آزادي كساني باز به

  1341 ه ما، آباناحمد آباد
   محمد مصدقدكتر

 )امضاء(
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  مقدمه چاپ اول

  

  

» قَلْب ن كَانَ لَهمى لكْرلَذ كي ذَلإِنَّ فهِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو  .  
  ». است براي صاحبدالن و آنانكه گوش فرا دهند ـ كه خدا گواهستدر اين تذكري و

  )37، سوره ق، آيه  كريمقرآن(
  

 )عج(عصر امام مقدم قبليِ شهداي پيكار و  اين وسط و اول صفوف سربازان ما بگذاريد« 
 بنيـان   پيـروزي اسـالم   ، جـاده  ا قرباني شده هزاران هـزار امثـال مـ       منافع حيات  بر و باشيم

  ». گذاري شود
  )مهندس بازرگان(  »حدوا  جهاني  حكومت«  كتاب  از

  

  :هموطن

ساني هاي ان   هاي جهاني خويش و دفاع از ارزش         مردي كه با پايمردي و ايمان تمام در راه احقاق هدف           گفتار و مدافعات  
 و اسـالم  فكـري   اصـالت  از يـارانش  و او كـه  يچراغـ  .شماسـت  روي  اكنون پيش، دمي از پاي نايستاد  ايران و حقوق ملت  

 همـواره روشـن خواهـد       ،  فرا راه فرزندان اين ملـت افراشـتند        ،انديشي سرسختانه بي هيچ مسامحه و انحراف و كج        مبارزه
  .بود

پويـد بـيش از همـه بـه           را مي   و آزادي  كند و با جهش عظيم فكري راه استقالل        ملتي كه زنجيرهاي بندگي را پاره مي      
 هزاران ناكامي و ناراحتي را با نيروي ايمان و اراده خود تحمل ،  هيچ سود مادي     افرادي كه بي   ،افراد فداكار نيازمند است     

دسـت توانـاي     هگـردد و بـ       انجام حق بر باطل و عـدل بـر ظلـم چيـره             كه سر   كند قانون اليتغير خلقت چنين اقتضا مي     . كنند
  . بنياد ستم از صفحه گيتي فرو افتد، مردان حق

 سرانجام كه فداكاري و  هوشيار و با ملت و اقداماتشان با تاريخ است ايران آزاديقضاوت درباره سربازان نهضت
  .داد خواهد نجات استعمار و استبداد چنگال از را خود

 نهايت با كه را مدافع  و شهامت و فداكاري وكاليهاي مراجع تقليد دانيم اقدامات و پشتيباني در اينجا الزم مي
صفتاني كه ملتي را به   كنيم و نسبت به شيطانيگذار سپاسستايش و  دادند انجام را خويش وظيفه صميميت و داقتص

 عنوان انزجار كنيم و اوراق اين دفتر را به و  تنفرزارتازند اب خبر از آتيه خويش توسن ستم مي اند و بي بند اسارت كشيده
  .طلبانه بشري بيفزاييم تاريخ مبارزات حق  برايران ملت مبارزات از اي گوشه  كننده منعكس

  

  1343 ماه خرداد
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 مقدمه چاپ دوم
 

  گفتگو با خواننده

كتاب حاضر كه در پيش روي شما است بيان كننده عقايد و نظرات مرد و مردانـي اسـت كـه عليـه ظلـم و سـتم و بـراي                            
  .اي كه بدان تعلق دارند قيام و اقدام كرده اند مين رفاه در جامعهأ و تاستقرار عدالت
گردد ولـي    روشن  ،  كند  گاه توضيحاتي را طلب مي     كه گه  شود و مفاهيم آن    كتاب نوشته  اي بر اين    كه مقدمه  در نظر بود  

 حوصله خوانندگان خارج     از نخست آنكه تعداد صفحات كتاب بسيار است و مطلبي جامع احتماالً          . دو علت چنين نشد    به
 مطالعـه كـرده، حـديث      را مـتن  ،  مخـصوص  عنايـت  و معرفت با نخوانندگا كه است اين بر اميد آنكه دو ديگر . خواهد بود 

 .مفصل را از مجمل كتاب بخوانند
  نـسل ايرانـي  آقاي بازرگان در بخش اول كتاب سعي نموده تاريخ زنده و ملموسي از آنچه در نـيم قـرن اخيـر بـر دو                    

در عين حال اين كتاب گزارشگر حـوادثي        .  بيان دارد  نيروش  بهگويد و سير تكاملي عقايد و نظرات خود را           است باز  رفته
  .اتفاق افتاده» 1320 ـ 1340 «هاي  در بين سالاست كه خصوصاً

هاي غير قابـل جبـران وابـستگان بـه راسـت و         ا و خيانت   نسبت به آنه   شائبه مردم  خدمات مردان بزرگ ، احساسات بي     
، با ذكر موارد و ترسيم نوسانات زمـان خـود،            مقدس ملي  چپ و همكاري آنها به منظور در هم كوبيدن و تخطئه نهضت           

  .باشد زينت بخش صفحات بخش اول مي
انـد و     كه در واقع نمايندگان ارتجاع و اسارت مردم       » ستاندادرسان و داد  «همچنين در اين بخش بازرگان حجت را بر         

كند تـا هـيچ      ترين وجهي تمام مي     ترين و منطقي   اند، با آرام    رگونه پستي و ذلت تن داده     ه  به» ورذُعم ورمأملْاَ«در زير لواي    
  . چه شخصي و چه اجتماعي و اداري براي آنها و اربابان و همكاران ديگر آنها باقي نمانداي مجوز و بهانه

كه بت  علت آن بود.  از ادامه دفاع استعلت جلوگيري دادگاه اول در حقيقت به پايان بخش  شده،  كه نقل طور آن
. قاومت نياورده جلوگيري از دفاع را دستور داده بودشنيد بيش از آن تاب م بزرگ كه خود نوار سخنان بازرگان را مي

   :كند كه ال ميؤجويي از آقاي بازرگان س  براي بهانهرئيس دادگاه
  » چيست؟  مرداد28نظر قطعي شما در مورد قيام « 

  :گويد در جواب بازرگان به حق مي
  »قيام فواحش بود «

  .گردد مي صادر  قبلي  شده آماده  يأر و  شود مي  جلوگيري  دفاع ادامه از تورص  بدين  و
شود و چون مسلم بود آن مطالب هرگز   ارائه مياهبه دادگصورت نوشته  ه ببدين لحاظ است كه بخش دوم مدافعات

 خارج به بالفاصله طريق آن از و شود مي داده تماشاچيان به آن از ها منعكس نخواهد شد، نسخي از طريق دادگاه و روزنامه
 آن قصور و تعلل  كه اهمليعل به سال است كه مطالب بخش دوم در دست ماست و   8اكنون بيش از . گردد مي ارسال

 برابر در هم و اند كرده مبارزه و گفته سخن ، كرده  فكر، كه آنچنان  انتشار نيافته و از اين بابت در برابر مرداني،خود ما است

  .خواهيم مي تقصير عذر ، ايران ملت
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را  كه آن   استبداد سال2500گزارشي است از     دوم در حقيقت   فرمود، بخش   كه خوانندگان مالحظه خواهند    طوري همان
سـتم را،   و ظلم و سال استبداد2500 هم هم رژيم فعلي و ،گان و يارانش در آن دادگاهبازر. اند نام نهاده»  شاهنشاهي رژيم«

  .سپردند آينده هاي نسل و حاضر نسل به را آن درباره قضاوت و كشيدند محاكمه به عقايد خود، براساس
 را  جـان و اسـلحه خـويش و نـابودي رژيـم      حاضر چه زود و چه خوب قضاوت كرده و ضامن اجـراي حكـم را                نسل

  .وجهه همت خود قرار داده است
 سـاله  2500 هـاي    جـشن «مـصادف بـا      درسـت  ولـي  ديـر  قـدري  گرچـه  يـارانش  و بازرگـان  مـدافعات  كه خوشحاليم ما
 در ميان دريايي    ،  آري.  است، انتشار مي يابد     و استبداد  قرن خيانت     25 ويايي از  به روشني نتيجه كامل و گ       كه »هيشاهنشا

دسـته دسـته از       و بلوچـستان    كرمـان   و  فـارس  سـالي مزيـد بـر علـت شـده و مـردم             كه خشك   از فقر و مصيبت و در حالي      
   و بـر روي اسـتخوان و خـون         پا كـرد   رسانند، در فارس بايد جشن به       ميرند و يا فرزندان خود را به فروش مي          گرسنگي مي 

كوبي كرد و از ثروت خداداد آنها نيز هفت ميليارد تومان خـرج نمـود تـا مفهـوم واقعـي                       خورد و نوشيد و پاي     ،    آن مردم 
  شاهنشاهي

  .را همگان احساس كنند
  .ايم  به انتشار آن دست يازيده ذيل مجدداًيلبه دالبخش اول اين كتاب يكبار منتشر شده است و ما اكنون 

  . از نظر فني آنچه منتشر شده ناخوانا و با اغالط بسيار بوده است: الف
  .اند پ آن را كردهمندان تقاضاي تجديد چا ه نسخ آن ناياب گرديده و بسياري از عالق: ب
جا است كه هر دو با هم يكجا چاپ و  هگيري بخش اول است و بسيار ب كننده و نتيجه كامل   بخش دوم در واقع: ج

 .منتشر گردد
هاي انقالبـي   ن چهرهتري س يكي از درخشانحسن مدر سيد. شود چاپ و منتشر مي  » انتشارات مدرس «اين كتاب به نام     
طور كه بايد و شايد ادا نشده و فرزنـدان            هنوز حق او آن     ،  ساله اخير  50علت فشار و خفقان      ه بود كه ب   تاريخ معاصر ايران  

كـه او در   بدان اعتبار است      اين كتاب به مدرس    ءاهدا. اند اين آب و خاك به قدر و اهميت آن شهيد بزرگوار آشنا نشده            
 بر اين مرز و بوم تحميـل         سياست انگليس  نفوذعمال   كه بنا بر ا     پهلوي  و ديكتاتوري   با سلطنت  ،   پنجم س اقليت مجلس  أر

دسـت عمـال     هنيـز برنداشـت تـا آنكـه بـه دسـتور بيگانگـان و بـ                 و دست از ادامه مبارزه       شد، مردانه قيام و مبارزه كرد      مي
  . شربت شهادت نوشيدرضاخان

گونه مدرك و منبعي در  دانند هيچ طور كه همگان مي  تنظيم شده و همان در شرايط زندانديگرآنكه اين مدافعات
توان  ها قدري پس و پيش به نظر آيد نمي ت و اگر از اين بابت بعضي آمار و تاريخاختيار نويسندگان آن قرار نداشته اس

آنچه مهم است مفهوم كلي و مطالب اساسي متن از نظر نويسندگان و امانت ناشر در حفظ اصالت . و نبايد خرده گرفت
  .باشد آن مي

از پـشتيباني و    )  از بـين بـرده شـد        بـزرگ   مـصدق  مـر بـه ا  كه  ( دوم    و گردانندگان جبهه ملي    »رجال ملي «در ايامي كه    
با سكوت خود موجب تشديد محكوميت آنها شده بودند، مـصدق      باز زده و    سر  ايران  آزادي كمك به رادمردان نهضت   

اي از احوال آنها غافـل نبـود و بـر همـين اسـاس متنـي را كـه خواننـدگان در اول ايـن كتـاب               لحظه در مقام رهبري ملت   
  . اهدا كرد ايرانرا به سران و فرزندان نهضت آزادي هاي خود نوشت و آن اند در زير يكي از عكس مالحظه كرده
يكي از »  ...هكساني ك تقديم به   «دانند كه متن     خوبي مي  ه آشنا هستند ب    بزرگ هاي مصدق   به گفتار و نوشته    هكساني ك 

ايـن خـود بيـان كننـده     . ترين متوني است كه مصدق راجع به هر شخص يا جمعيتي عنوان كرده اسـت       ترين و غني   محكم
از »   ايـران   و آزادي  در راه اسـتقالل   «باني آن رهبـر بـزرگ از دوسـتان و فرزنـدانش كـه               ميزان اعتمـاد و اطمينـان و پـشتي        

  .باشد گونه فداكاري مضايقه نكرده اند مي هيچ
نهـا در دل    علـت بغـضي كـه از آ        هكردند اين متن متعلق به آن رادمردان نبوده است و يـا بـ               بودند كساني كه تصور مي    

عهـده آنهـا محـول شـده بـود، دسـت بـه         هموريتي كه براي جدا ساختن رهبر از پيروان صديق و فداكارش ب أداشتند و با م   
   از تصميم خـود در پـشتيباني از يـارانش           ،  ب نمودن اذهان عمومي زدند تا بلكه پيشواي خردمند        تبليغات زهرآگين و مشو 
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 از  اند عوامـل خـود را تحريـك كردنـد كـه رسـماً               ندازه در اين زمينه موفق شده     براي آنكه بدانند تا چه ا     . منصرف گردد 
و آن مـتن    » آقايان رندي كرده  « بوده و يا آنكه       آزادي  استفسار كنند كه آيا آن متن متعلق به سران نهضت           بزرگ مصدق

را  تواننـد آن   مـي «در جواب آنها مصدق بزرگ نوشت كه آن متن متعلق به آن رادمردان بوده و                .  داده اند  خود نسبت  هرا ب 
بـه  مورين باز هم عبرت نگرفته و آن متن را          أجالب آنكه م  . »در زير آن عكس يا هر عكس ديگري كه بخواهند بگذارند          

ايم آن را در      ظيفه كه در رعايت عدالت به عهده گرفته       حال بنا بر و    .خذ منتشر كردند  أ مختلف بدون ذكر منبع و م      ينعناو
  .كنيم  تقديم مي ايران آورده و به ملت مليزير عكس جديدي از پيشواي بزرگ نهضت

ترين بـاري بـوده اسـت كـه در            اين اولين و مهم     بزرگ توان گفت كه بعد از محاكمه مصدق       با صراحت و افتخار مي    
» نتـايج سـحر  «فـرا رسـيده و      » شـب سـيه   « به محاكمه كشيده و محكـوم گرديـده اسـت             ايران ساخته، رژيم  هاي شه   دادگاه

  .نيز بدمد» صبح دولتش«نمودار گشته و بر ما است كه با هم بكوشيم تا 
  1350مهر ماه 

انتشارات مدرس
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  مقدمه چاپ سوم
  

»م نت بينلَت الّه كْحةُمع رفلْ اعبو ةَر م نع رالْف عباَكَفَ ةَري انَا كَٰمناَ الْفولني.   
 گيري و تحليل قضايا حاصـل شـود        عبرت  شناخت استوار حاصل شد روش    كه    را  ن  آ
كـه همـراه گذشـتگان     مانـد  چنان    ،  آيد  حاصل  تجربيات  بندي  وجمع  عبرت كه    را    آن  و  

 ». زندگي كرده است
  )31پند ،  6 فصل ، نهج البالغه،مالسال علي عليه(

  

 در اختيار رهروان راستي و گذرد مجدداً كه از چاپ اول آن مي كتاب حاضر پس از شش سال ياري خداوند متعال هب
 را فايدتي حاصل آيد و در مسير پر فراز و نشيب و سنگالخي كه فرا باشد كه جنبش نوين اسالمي. گيرد مي عدالت قرار

 .اغي روشنگر باشدراه خويش دارد چر
  چه نيازي است؟ و      در پاسخ به    سال اين مدافعات   15 به ذهن خطور كرده باشد كه با گذشت قريب به            ورشايد اين تص

 اش منطـق و دفاعيـات       خـون خفتـه    هتـري يافتـه و شـهداي بـ           جهـت قـاطع    كه امروز جنبش انقالبي خلـق مـسلمان         درحالي
   است؟باي بر آن مترت اند چه فايده اي به يادگار گذاشته ارزنده

 امـا .  مراحـل و مراتـب تكـاملي دارد        ،   مانند هر پديده زنده رو به رشد       آنچه مسلم است پيكره و حيات جنبش اسالمي       
خودي نبوده مستلزم خودآگاهي و تكيه       تيك و خود به    الزامي و اتوما   ،  هاي طبيعت   اين رشد و تطور بر خالف ساير پديده       

،   هـاي آن    بنابراين شناخت دقيـق هويـت و شخـصيت جنـبش و نـشيب و فـراز                . باشد وردها و اكتسابات قبلي مي    آ  بر دست 
 و است كرده پيدا محدود ديدي الزاماً موجود بخصوص براي نسل جوان تازه به ميدان آمده كه در شرايط اختناق فرهنگي            

  . بسيار فوري و ضروري است، باشد انقالبي مسلحانه مي جنبش از اش آگاهي اتنه
وردهاي آ نظر از اينكه جنبش انقالبي اخير روند طبيعي و تكاملي مبارزات قبلي بوده، نفي دست  صرف
  .كه تقليد و ادامه ايستاي آن همان اندازه انحرافي و خطرناك است گذشته به مبارزين

 مبـارز و نـه حتـي دفـاع محـدود از يـك        شخصي يك مسلمانعنوان مدافعات هكتاب حاضر نه ب    بر اساس چنين نيازي   
هـم نـه بـه قلـم         آن. شود   تهيه مي  ،   ما اي از ثلث قرن حيات پرتحرك ملت       عنوان تاريخچه  ه مشخص بلكه ب   جمعيت سياسي 

اي در    زبان و قلم كسي كه در متن جريان بوده و نقش عمده و تعيين كننـده                 ، بلكه به   ه نشين ذهن پرداز   يك مورخ حاشي  
هاي حركت داشته است و اين بخصوص در شرايطي مورد نياز است كه منافقين فرصت طلب براي اطفاي آتـش                      منزلگاه
عداوت و كينه شخصي بلكه لوث كردن حركـت   نه ، طلبي خويش در حمله و انتقاد تنگ نظرانه به رهبران نهضت           قدرت

هـاي اصـيل ايـن درخـت          اي بـه ريـشه      جنبش را منظور دارند و در اين راه از وارد كردن هيچ گونـه ضـربه                اصيل اسالمي 
  .كنند تنومند و پر بار فروگذار نمي

  . محاكمه كردندبسته نظامي هاي سر  را در دادگاه آزاديمهندس بازرگان و ساير رهبران و فعالين نهضت
سپس   . تهيه شده بود، شركت كنند  دادگاه  در  بودند توانسته  هك كساني  نويسِ دست  صورت به  ابتدا  آنان  مدافعات

  .دست آمد هبود ب  تهيه شده  متهمين  توسط  كه كامل آن متن
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  آزادي  توسـط نهـضت    1343در سـال     مدافعات از اول چاپ اول بخش    .است بخش  مهندس بازرگان در دو    عاتمداف
صـورت يـك     ه همراه با چاپ دوم بخش اول، يكجـا، بـ          1350بخش دوم مدافعات در سال      .  در خارج تكثير گرديد    ايران

دوم بخـش دوم نيـز جداگانـه يـك بـار ديگـر             چـاپ . زودي ناياب شد   هگرديد و ب    چاپ توسط انتشارات مدرس  مجموعه  
  .شود طور كامل در دسترس هموطنان عزيز قرار داده مي و اينك چاپ سوم مدافعات به. تكثير و منتشر شده است

  .سالم بر همه رهروان راه حق
  .ه حق گويد و از تكاپوي خويش حقيقت جويدسالم بر آن جان پاك ك

   ـ خارج از كشور ايران آزادينهضت
  

  1356 اسفند ماه 14
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  بخش اول

   آقاي مهندس بازرگان ١٤/١٢/١٣٤٢نطق دفاعي مورخ 

  آباد در عشرت ارتش  تجديد نظر دادرسي در اولين جلسه دادگاه

  

  
  بسمه تعالي  

» كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيإِن   ي لْ وتَفْع لَّم اُهللا يو الَتَهلَّغْتَ رِسا بالنَّاسِ  فَم نم كمصع«  

  برسان) مردم به (   نازل شده استترتو از ناحيه پروردگاربي پيغمبر آنچه 

  .كند حفظ مي  اگر نكردي پس رسالت او را نرساندي و خدا تورا از مردم  

   

  :طور دستور داده است ما هم اين به. اين دستور خدا به پيغمبرش بود

» ولِ اِهللا أُسسي رف نَةٌ لَكُمسةٌ حو«  

  .و بري شما پيروي نيكويي در پيغمبر خدا است

  

  

 ∗                         ∗                             ∗  

و وجدان خودمان محبوب و  آوريم كه سالمتي و صبر و ايمان به ما عطا فرموده، ما را پيش مردم قبل از صحبت، سپاس خدا را بجا مي

  :ايم حاظر شده  اط بيشتري در اين دادگاهخوشحاليم كه با توكل و نش. است سرافراز كرده

  از محاكمه چه باك است                                            را كه حساب پاك است آن

تر باشد عدل الهي است ، زيرا هرقدر پرونده ما در دادگاه شما قطورتر و سنگين  گوييم از محاكمه چه باك است ، مقصودم در دادگاه اينكه می

  تر  ادگاه خدا سبكدر د

اين محاكمه، محاكمه. نگراني نداشته باشد، بري ما نگراني نيست  بنابر اين اگرطرف ما يعني هيئت حاكمه. تر خواهد بود است و حسابمان پاك

دادرس شما و ايران باشد شما دادرسان پرونده ما هستيد و ملت نيز مي ، دادگاه هيئت حاكمه ما است  طور كه دادگاه همان. دو جانبه است

  .خواهد بود حاكمه هيئت

ايد هر گاه در زمينه مرور زمان ـ نقص پرونده ـ صالحيت دادگاه ايرادي داشته باشيد بيان  تكليف فرموده. است  فعالً مرحله مقدماتي دادگاه

  .كنم بنده هم درباره اين سه موضوع از طرف دوستان و خودم صحبت مي. نمايم 
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  : مرور زمان-١

يعني .  ايم كه به هيچ وجه مشمول مرور زمان نيست كشيده شده  انداخته و به دادگاه  خاطر چيزي به زندان ما به.  بابت ما ايرادي نداريماز اين 

  .و استعمار  و مبارزه با استبداد  ايران  مطالبه حقوق مردم

 و شصت سال  پنجاه. گذارد اه يا شصت سال بيشتر نمیپنج ، و تحول اجتماعي كشور ما است خواهي  كه مبدأ آزادي  ايران  مشروطيت  از انقالب

 ٣و٢و١اتفاقاً متهمين رديف. خواهي در ايران مسأله كامالً تر و تازه است بنابراين آزادي. شود ي حساب می ، لحظه در حساب عمر يك مملكت

، يكي دو سال  دو نفر از آقايان هم. باشم مي  خود من زائيده سال صدور فرمان مشروطيت.  حادثه اجتماعي هستند همين  شما از نسل و نژاد

  .تر جلوتر و عقب

كنيم و آخر سر اميدواريم در ايم، در اين فكر زندگي مي به دنيا آمده  ، يا مبارزه با استبداد طلبی خواهي و مشروطيت ما در دوران آزادي

  :واقعاً در مملكت حكمفرما شده باشد بميريم   و قانون اساسي  كه آزادي حالي

 » الما السيثُ حعأُب موي وتُ وأَم موي تُّ ولدو مولَي يع  «   

   

  :  نقص پرونده-٢

هي  آوردند و نامه اول كه ما را بري پرونده خواني مي  قبل از دادگاه. پرونده ما سراسر نقص و ناجوري است. در اين قسمت حرف زياد داريم

، خصوصاً سازمان اطالعات  هي انتظامي مملكت كرديم دستگاه قبالً خيال می.   با چيزهايي عجيب روبرو شديمگذاشتند، اعمالمان را جلومان مي

همه اعضي رسمي و جاسوس كه در همه جا  نمايد و اين فقير ما تحميل مي  كه بر ملت  و تفصيل و بودجه سنگينی  با آن طول  و امنيت كشور

، كار ديگري  غير از گرفتن و زدن و كشتن وآزار مردم.  ديديم كامالً تو خالی  ، اما  دقت و وجداني هستندهي با اطالع مو شكاف با ، دستگاه دارد

  .اطالعات آنها سطحي و ناقص، غالباً غلط و گاهي ضد و نقيض است. بلد نيستند

در يك گزارش محرمانه كه در پرونده . ند دادها و نواقص را نشان داده و خواه ها و نظاير بسياري از اين بي دقتي وكالي مدافع محترم نمونه

خبر  هي خودش هم بي  ، بلكه از قسمت اجرائيات و كالنتري آزادی كشور نه تنها از وضع نهضت كل شهربانی  اطالعات  ، ديدم اداره بنده است

سال و  كه اين خانه در يك در حالي. نويسد مي   خيابان كاخ١٤١را خانه شماره   ايران  آزادي  ، محل نهضت١١/١/۱۳٤١در گزارش مورخ .  است

تابلو را شبانه . شد الورود بود از طرف آنها نگهباني مي وسيله پاسبانان بسته و تا چند روز كه ممنوع به) ١٣٤٠مرداد (هشت ماه قبل از آن 

   .  ...برداشتند و ما مجبور شديم اجاره محل را فسخ كنيم و در به در باشيم 

خواسته  دانسته يا نمي ، اصالً دادرسي بلد نبوده و نمي ارتش  دهد كه دادرسي نشان مي.  ها است  ها و ناشيگري كاري الفپرونده تنظيمي، آئينه خ

 فقره نقص تحقيقات و نقص و خالف قانون ٣٢ جلسه جمعاً ٢٠آقايان وكلي مدافع ما در جريان . است پرونده الاقل محكمه پسند تنظيم كند

و دادگاه گذشته جوابي ندادند، يعني   ولي دادستان.  الئل قانوني نشان دادند اتكي مدارك و د پرسي به ازجوئي و بازها را در مراحل ب پرونده

  .نداشتند كه بدهند

.  غير قانوني بدوي بيان خواهند كرد  و به دادگاه  مراحل دادرسي ها و ايرادهي قانوني خود را به  مجدداً آقايان موارد نقص پرونده و اعتراض

منزله  به  اميدواريم حكم شما بري دادرسي ارتش. اگر دادگاه فعلي تشخيص داد و قرار صادر فرموديد كه پرونده ناقص است و بايد برگردد

انتظار داريم مانند آن دفعه خستگي به تن آقايان وكلي مدافع نماند و در ميان دادرسان . تعليم و تنبيهي باشد و خدمت غيرمستقيم ما گردد

  .جود داشته باشد كه با شهامت الزم قرار نقص صادر نمايند  و گوش شنوا و قلم و زبان گويامحترم 

 طور كه و افكار و اعمال خودمان آن    ايران  آزادي  از معرفي نهضت.  در هر حال ما نگراني و امتناعي از كشف حقيقت و بيان مطلب نداريم 

  . ، خوشنود و راضي خواهيم شد هست
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  .سكوت نمود ما را وادار به. داري بري دادگاه بنمائيم و خودمان و آئينه  نگاري از نهضت ذاشت ما چهرهبدوي نگ  دادگاه

ما سكوت .  كه زن و بچه خودمان بودند صحبت كنيم خواستيم بري در و ديوار و بري تماشاچيان معدودي  چون نميچرا ما سكوت كرديم؟

كرد ،  ما تكليف دفاع  بدوي وارد بحث در ماهيت شد و به  كه دادگاه روزي. شويم يطي محاكمه ميو دنيا بدانند در چه شرا  ايران  كرديم تا مردم

كامل آن  گرفت و خود را مدافع و مجری بشر را مي  سال اعالميه جهاني حقوق با سر و صدي فراوان جشن سالگرد پانزدهمين  ايران  دولت

  :ميه را خوانديم، ماده دهم آن اعال ما بدون بحث و تفسير.  دانست مي

  ».  رسيدگي شود طرفي، منصفانه و علناً مستقل و بي  دادگاهوسيله  هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به« 

  :گويد  رغم ماده ديگري از همان اعالميه كه مي ما داده نشد علي به توقع و تقاضي ما عالوه بر اين چهار مطلب چيز ديگري نبود، اما

  »  تمام وسائل ممكن سب اطالعات و افكار و اخذ و انتشار آن بهك برای آزادي«  

كشور، آقاي مهندس   كل ها بود و شهربانی در روزنامه  مانع درج اخبار دادگاه  سازمان امنيت(در مملكت و مطبوعات ما از آنها خبري نبود 

رحمانه شكنجه كرده   است، زنداني و بي لسات دادگاه بودهكپي شده خالصه اخبار قسمتي از ج جرم اينكه حامل اوراق پلی را به  حسن عبوديت

  ) . است  و هنوز هم ايشان در زندان

به پنج هزار . سكوت ما از صحبت كردن، خيلي رساتر و گوياتر درآمد  ما سكوت كرديم اما. غير مستقل و غير علني و غير قانوني بود  دادگاه

و مكتشفين   هي فرانسه  و دانشگاه  بيش از چهل نفر از استادان طراز اول سوربن پاريسامضي  ي به نامه اعتراض. كيلو متري دادگاه رسيد

ايران  ، به و همچنين مورخين و فالسفه و نويسندگان نامي و رؤسي اتحاديه هي بين المللي حقوق بشر  معروف مراكز تحقيقات علمي فرانسه

  .منتشر شد   اروپاو محاكمه ما در ، عليه دادگاه نظامي!   طرفدار صلح و آزادي

ما در   از انتشار مدافعات گوئيم جلوگيري دولت حال مي. اين بود كه دادگاه غير علني و بنابراين غير قانوني است اعتراض ما در آن دادگاه

  شما اجازه آيا شرافت سربازي و رسم آدمي، به. دادگاه نه فقط خالف قانون بلكه خالف مردانگي و مروت است

  دست بگيريد؟ كنيد ولي فقط خودتان اسلحه به دوئل دعوت به كسي را  دهد مي

گذارد   كه نمی داند و دنيا می  هي ما را منطقي و قانوني و مقبول ملت  حتما حرف. هي ما ترس دارد  هئيت حاكمه از افشي عمل خود و جواب

  .گذارد ضاء ميام را محكوميت خود ما و چنين عملي زيرِ حكم برائت با دستگاه. آنها را بشنود كسی

  :گفته ولتر به

وجود بيايد، ولي اين آسودگي همراه با سعادت  و حكومت زور، ممكنست آرامش و آسودگي ظاهري بري طبقه حاكمه به  در نظام ديكتاتوري«

  ».را ببيند سعادت روی تواند  می عقيده و بيان صورت آزادی جامعه تنها در. نيست  مردم

بزرگ و   هموطنان و همنوعان رسيد و مراجع تقليد به) ولو يك كلمه از هزاران كلمه آن( مظلوميت و حقانيت ما وقتي ما ديديم بحمداهللا فرياد

دفاع و اتمام   نيز از ما خواستند در اين دادگاه  و بازاريان و طبقات ملت  دانشگاهيان. علمي اعالم پيغام و دستور دادند كه حرفمان را بزنيم

  :ياد امر خدا افتاديم كه فرمود به. واسته ها بري ما وظيفه و رسالت شد، اين اوامر و خ حجت نمائيم

»كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيالنَّاسِ  ي نم كمصعاُهللا يو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو.«  

عنوان اعتراض به ري دادگاه، چنان  به  در آن شرايط خفقان و اخراج و زندان] ٢٥/١٠/١٣٤٢[ه  ديماه گذشت٢٥كه در تاريخ  تهران دانشگاه

بري ما مأموريت . بود و عدالت و بري تأييد مرام و مقصد نهضت  اين اعتصاب و اعتراض بري خاطر آزادي. اعتصاب يكروزه پرشكوهي كرد

  .و وظيفه شد

 زنداني بودن و  نام آنها و از زبان آنها فرياد عليه ، به بالي منابر وعاظ با شهامت فداكارو روزه بگيران ماه رمضان كه از   تهران  مردم

آمد و همين اعتراض و همدردي را  هي متوالي ديگري مي شدن اهللا طالقاني و سايرين را بلند كردند و با وجود دستگير محكوميت حضرت آيت
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  ت ابالغ و دفاع ما مأموريت و رسال داشت ، آنها نيز به  ابراز مي

   .    ...دادند مي

  پشتيبان  يقيناً ملت. دانيم پس ما ديگر اين بار خود را موظف به دفاع و صحبت می

  .شاءاهللا ن ـ ا »  واهللاُ  يعصمك من النَّاسِ« .، خدا نگهبان ما است  و هم صدي ما خواهد بود و از وري ملت

گفتند در دادگاه قبلی .تماشاچي و بي مستمع نيست آنقدرها هم بی  نمايد و آن اينكه دادگاه ع ميكالم و دفا يك علت ديگر نيز ما را تشويق به

  .چه بهتر... فرمايند،  شود و ايشان استماع مي برده مي  حضور اعليحضرت كنند، به كه اينجا ضبط صوت مي نواري

نيز احتياج دارد دو كلمه حرف حسابي از  مملكت  پادشاه. بشنودهي ما را  بالواسطه، بي تحريف حرف  خواهيم شخص اول مملكت ما از خدا مي

   .هي ما و چه اظهارات با صراحت و با ارزش اين افسران رشيد شجاع ما  چه حرف. ، بشنود كه نه ترس دارند و نه طمع زبان اشخاصي

قامت آنها را   قرون طوالني استبدادبايستند و صحبت كنند كه صوت برابر شخص اول مملكت چه بهتر كساني از طريق اين نوار ضبط

  .كنند نتوانسته است خم كند و جز در پيشگاه ذات ذوالجالل ركوع و سجود و تعظيم و تسبيح نمي

و بحمداهللا ما .  نيستند  »نوكران جان نثار«و » غالم خانه زاد«شوند كه   اشخاصي پيدا می  ايران  مملكت بايد افتخار نمايد كه در ميان ملت  شاه

  .در هر حمله نفرات خيلي بيشتري از اين نوع افراد را در مقابل خود ديده و مي بيند  هيئت حاكمه.  چنين نيستيمتنها

ي  كنگره ولي نه آزاد مردان(بار هم از زبان آزاد مردان  يك. را از زبان نوكران و چاكران استماع فرمودند  هي مردم  هي سال حرف ايشان سال

  :ها چنين نوشته بودند همين پريشب گذشته روزنامه. بشنوند، يقيناً فايده و ثمر بيشتر خواهد داشت) د بودند و نه مردكه نه آزا  سازمان امنيتی

  :دور فرمودند همايوني در افتتاح بيستمين دوره اجالسيه كميسيون اقتصادي آسيا و خاور  اعليحضرت«

هي منطقه ما مسئوليت عظيمي بري برآوردن آرزوهي  دولت... دانند  مقدر نميها ديگر سرنوشت خود را  آن. اند اكنون چشم بازكرده  ملل آسيا

  .نيز هماهنگ است، برعهده دارند  هي سازمان ملل كه با ايدآل  مشروع مردم

  ...كند كره ماه است انساني است كه در روي زمين زندگي مي به  تر از اعزام انسان مراتب مهم آنچه به

  ».وليه انساني محروم استو حقوق ا  كه از آزادي انساني

  :رو كرده بگوئيم»  أَحكَم الْحاكمين« درگاه  خواهيم از هم اكنون به  گفتني زياد داريم و مي در هر حال

هان ما ، د و دستگاه  ، دادگاه اگر نرسانيم. پيغمبرت دادي آماده ابالغ هستيم كه به پيروي از فرماني كه ما و وكلي مدافع ما به بار الها تو شاهدی

  .را بسته است

   

  : صالحيت دادگاه-٣

  .عدم صالحيت است... حاضر حائز كليه شرايط   دادگاه

تنها دليل را كه دليل . كنم اگر ده دليل بر اثبات اين مدعا باشد، بنده يكي از آنها را عرض كرده، بقيه را به حضرات وكلي مدافع عزيز واگذار مي

  .نمائيد آن می كنيد، بلكه افتخار هم به را قبول داريد و اذعان مي نه فقط دادرسان محترم آن. كنم د، عرض ميالزم ندارد و خودتان هم قبول داري

كالم .   شاهنشاهی  كنيد؟ در ارتش كجا كار مي. »سربازم«فرمائيد  كاره هستيد؟ سينه جِلو داده مي اگر از شما بپرسند مختصراً لطفاً بفرمائيد چه

  .هم همين جا است   دادگاهما و دليل سلب صالحيت

محاكه شويم و در باره  بايد با حضور هيئت منصفه   متمم قانون اساسي٧٦شوم كه اتهام ما سياسي است و بر طبق اصل  وارد اين بحث نمي

ور ديوار زده د اين شعار را كه در سرباز خانه ها به  عنوان خاطرات دوران نظام وظيفه فقط به. زنم ساير شرايط و ايرادها نيز حرف نمي

  :آورم يادتان مي بودند، به
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  ». است  روح كشور است و انضباط روح ارتش  ارتش« 

ذالك بري حفظ در پرونده و نوار و بري مع. خواهم سر در بياورم يقيناً فهميديد ازكجا می. تشريف خواهيد برد گفتم خودتان تا فرحزاد»ف«

  :دهم ع ميآنكه باز پيراهن عثمان درست نكنند، توضيح و تصدي

  دانيد ،  مي   از دستور و انضباط ارتش   خود را سرباز و ملزم به اطاعت  آقايان چون

  .»!اَلْمأمور معذُور«فرمائيد،  خوب كه همه كارها را كرديد و سر ما را بريديد با تأسف و تواضع مي. ري نداريد  استقالل

   )۱(»دهيم  و بر طبق قانون و دستور عدالت ما ري ميمستقل است  دادگاه. خير، چنين نيست«البته خواهيد فرمود 

ايم  هي نظامي را ديده و شنيده تا آنجا كه دادگاه  اما. دهيم و دليل و سابقه خصوصي از آقايان نداريم  را نميتان خود اجازه تكذيب فرمايشات به

ري بدهند و از وجدان و قانون   اند با استقالل ه خواستهمحض اينك كه قضات و حتي وكلي مدافع به ي در نظرمان هست موارد و شواهد عديده

  ) ۲(. اند اطاعت كنند گرفتار خيلي چيزها شده

  .است  كار افسران ارتش در هرحال بري آقايان و در هر مقام و كاري، انضباط و اطاعت، اساس

خود احترام گذاشته و  پيوسته به معلمين  و دانشگاهكنيم ولي در فرهنگ  كار نمي  در ارتش. شود ما هم انضباط و احترام و اطاعت سرمان مي

ما و شاگردانمان آن احترام و اطاعت را بري خاطر  اما. ايم بحمداهللا احترام و اطاعت هم هميشه ديده. ايم از شاگردان انضباط و اطاعت خواسته

تمام.  ناديده بگيرد،كسي كوركورانه از او اطاعت نمايدرا  يا مسلمات عقلي٢×٢=٦وقت توقع نداريم اگر معلمي بگويد هيچ. فهميم درس و علم مي

ما نوكر علم و حقيقت هستيم، نه آنكه علم و حقيقت قرباني و فرع بر احترام و عنوان. خاطر علم و حقيقت است اطالعات و احترام در مدرسه به

  .، نرفتن بهتر از رفتن است ای در چنان مكتب و مدرسه. ما بشود

. خاطر امنيت مملكت و برقراري عدالت هستند فرمائيد كه ارتش و ارتشيان به گوئيم و يقين داريم، تصديق مي نيز مي  ارتشدرباره افسران و 

  .اميد عدالت زندگي و رشد نمايند در حريم امنيت نفس بكشند و به شده است كه مردم  جهت روح ارتش انضباط و اطاعت از دستور، از آن 

نبايد در حريم . اجازه ورود و عمل دارد  و دادگاه   مافوق هر قدر هم الزم و مقدس باشد تا پشت در دادرسيانضباط و اطاعت از دستورهي

وجود ندارد و قرار است از مافوق دستور و  ري و حكومت قانون حال اگر استقالل. حكم، ديگر با عدالت و انصاف است. قضاوت پا بگذارد

  .هتر از بودن آنستنظر گرفته شود، نبودن دادگاه و دادرسي ب

گزار عدالت و امنيت دانيم، افسران و دادرسان نيز بايد خود را خدمت گزار دانشجو مي خود را نوكر دانش و خدمت  طوركه ما معلمين همان

  :را قبول داشته باشيد كه» استوارت ميل«اميدواريم اين گفته . بدانند

هي مستقل و  توانستند بپذيرند كه حكمرانان آنان بايد بالضروره قدرت مان نميبا پيشرفت امور مردمان، زماني فرا رسيدكه ديگر مرد«

كه دارندگان نيروي حكمراني وكيل و متوجه شدند حق آنست . مردمان متناقض باشد مستبدي باشند و هميشه منافع حكمراني با منافع توده

تواند از ستم حكمرانان خود مصونيت كامل مي  كه ملت  اين ترتيب استتنها با. خادم آنها باشند و تنها با رضايت آنان حق حكمراني يابند

  » .داشته باشد

اينكه در تمام طول خدمت بر حسب وظيفه سربازي از مطالعه و دخالت در سياست ممنوع و محروم بودند و حق  دادرسان محترم با توجه به

عدم صالحيت و  اند با علم به همان اطاعت و انضباط سربازي، حاضر شدهحكم  دارند كه الفبي سياست را بلد نباشند، مأموريت يافته و به

  . ي اشخاص و جمعيت صد در صد سياسي قضاوت نمايند سابقه، در محاكمه يك عده

 حقوق و  هي نظامي در نيست؟ خصوصاً كه غالب دادرسان دادگاه  اين خود تأييد عرض بنده و دليل بارز بر عدم صالحيت دادگاه

اطاعت و خدمت وقتي توأم با صالحيت و تربيت قبلي نباشد، چه بسا كه با وجود منتهي . ي ندارند كمترين سابقه و سررشته هم  قوانين

اند در موقع حمله از فرط  نياموخته  اهللا كه فن جنگ مثالً اگر حضرت آيت. شود وطن، منتهي به خسارت و خيانت مي نيت و عشق به حسن
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كت، بروند پشت تانك يا جت بنشينند و آنها را برانند، چه خواهد شد؟ جز آنكه خودشان و تانك و جت را گزاري به ممل فداكاري و خدمت

شناس بودن كسي وارد آن  صرف افسر وظيفه كار قضاوت و سياست هم فني نيست كه به... دست دشمن بدهند، كار ديگري خواهند كرد؟ به

  .و مملكت است   و خيانت به ملتكشي اش ظلم و حق ها نتيجه اين قبيل قضاوت. بشود

يادآور شوم، خصوصاً كه دادرسان) هر طور كه خودتان قبول داريد(عنوان اتمام حجت يا داللت  ي را به در پايان عرايضم ضرر ندارد نكته

يش از همه جاهي ديگر بهب  ارتش اتفاقاً در محيط دادرسي. ما معرفي كرده اند و عامل به فرائض ديني به عنوان افراد مسلمان محترم را به

فرماندار   به مالك اشتر جهاندار،  ، مولي بزرگوار و خليفه )ع(همين علي ابن ابيطالب. خوريم مؤمنان برمي  فرمايشات و شمايل حضرت امير

  ):نقل از ترجمه مرحوم جواد فاضل(فرمايد  اعزامي خود به مصر، چنين دستور مي

» رمؤنِّي ما ٰلا تَقُولَن وفَاُطَاع رآم ...كنَفْس ننا ملَيع رلَي ٰما لَا تَقْدع نْكم هترقُد و قَكاِهللا فَو لْكظَمِ ملَي عا فَانْظُر.  

هرگز طمع مدار كه تو را . اند و بايد كوركورانه اطاعت كنم من دستور داده هرگز مگو كه به. ي مالك هرگز مگو كه من مامورم و معذور

  ».تر است تر و قادر آر كه خداوند از تو فعال بيني به ياد مالك هر قدر كه خود را فعال و قادر می... ركورانه اطاعت كنندكو

حاال بنده قبالً بري. كردند ، سوره شريفه و الفجر را تالوت اهللا طالقاني بري اخطار و انذار بدوي، حضرت آيت  بعد از قرائت ري كذائي دادگاه

  :كنم ر، آياتي از آن سوره را قرائت ميتيمن و تذك

»تَر أَلَم فلَ كَيفَع  ادبِع كبر .ادمالْع ذَات مإِر .ي الْبِلَادا فثْلُهم خْلَقي ي لَمالَّت.«  

   ايجاد نشده بودكه مانند آن در كشورها.هاي ستون افراشته ارم  با آن كاخ. نگري پروردگارت چه رفتاري با عاد كرد؟  يا نميآ

 » ودثَم و  ينوا  الَّذابج  الصَّخْر  و ادبِالْو نوعري  فذ   تَادالْأَو. ي الْبِلَادا فطَغَو ينالَّذ .«   

  . نمودندها طغيان كه در سرزمين همان كساني. هاي محكم  صاحب ميخ  و فرعون. شكافتند  ها مي  ها را از صخره كه صخره و قوم ثمودي

»ادا الْفَسيهوا فذَابٍ. فَأَكْثَرطَ عوس كبر هِملَيع صَاد. فَصَبرلَبِالْم كبر إِن.«   

كه پروردگارت حتماً در كمينگاه ستمكاران  بدان. تا آنكه باالخره تازيانه عذاب خدا بر سرشان ريخت . توانستند فساد را زياد كردند  و تا مي

  .است

   

  .طور گفتند كرده و همين كالم ناطق را قطع هم بالفاصله بعد از شنيدن جمله فوق  اتفاقاً قاي رئيس دادگاه  )١(

  .آنان، محاكمه كردند  و با استناد به مدافعات  جرم دفاع از سران نهضت و اتفاقاً پس از محاكمه سران نهضت، وكلي مدافع ايشان را به )٢(

  

  
  
  

 دس بازرگانمتن خطابه آقاي مهن

  تجديد نظر نهضت آزادي ايران،  در دادگاه

  در مرحله ماهيت

   

   

  بِسمِ اهللا الرحمـَنِ الرحيمِ 
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    رب اشْرح لي صَدرِي ويسر لي أَمرِي«

  ]1[» ...واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي يفْقَهوا قَولي

  »ينسالْح ٰلادلي اَوع و ينسلَي الْحع الماَلس   ينسلي اَصْٰحابِ الْحعها و همچنين بر پيروان او چه معاصرين چه امروزي» و.  

  .، دوستان عزيز  ، وكلي مدافع معظم جناب دادستان ، رامیحضار گ ، ، دادرسان محترم تيمسار رياست دادگاه

اول دفعه آقاي . گيرد عنوان كالم قرار مي  بود در اين دادگاه شايد دفعه چهارم باشد كه اين آيات شريف كه دعي حضرت موسي

را كه مأمور دعوت وتنبيه   موسيخود اين دعا و تمني حضرت  در مدافعات  به آنها توسل و تيمن جستند، بعد سركار دادستان  سحابي دكتر

  .ام، و حاال هم بنده شده بود تكرار كردند، يك مرتبه هم جناب سرهنگ غفاري، وكيل مدافع بلند پايه فرعون

زا اوالً پرگوئي دركالم خدا خوش است و ثانياً بيش. اگر تكرار در مطلب و ماده ديگري قابل ايراد بوده باشد، اين تكرار مسلماً مذموم نيست

 اين معني و دعا داريم و و حتي خود آقايان دادرسان، احتياج به  هرچيز همه ما چه متهمين حاضر در دادگاه، چه وكلي مدافع، چه دادستان

  .داريد

ه ما خدايا كار ما را آسان بگردان چون حقيقتاً هم. خدايا دل ما و فكر ما را باز كن، ما را صاحب سعه صدر و وسعت نظر و ظرفيت قرار بده

گذرد، خبر دارد؟ و كي  ها و آنچه در آنجاها مي كي از دل .ايم دليلي و از جهتي در برابر كار مشكلي قرارگرفته و هر كدام به  در اين دادگاه

ه كامل دفاع در اين دادگاه، نمون. كه در زبان من است بگشا هائيست؟ خدايا نارسائي و گرهي ها و عقده داند در ضمير شما آقايان چه گره مي

اثبات نقص و . شود انكار مي  ترين بديهيات از طرف آقاي دادستان تجربيات مرحله صالحيت نشان داد كه چگونه بديهی. سهل و ممتنع است

مواد قانون و   ديدند عبارات ساده فارسي كردند وقتي مي ها مي كشي ديديم وكلي مدافع چه خود مي  عدم صالحيت بسيار آسان بود، اما

. بايد از عقب مدرك و دليل بروند. حاصل است رونده با همه سالست و صراحت مثل تير چوبي كه بر سنگ بخورد بي اثر و بيمندرجات پ

  .كنيم خدا پسند و هم تيمسار پسند باشد اينجا است كه از خدا زبان و منطقي تقاضا مي

كالم  شد، يا ما تسليم و شما آقايان متقاعد و تسليم منطق ما خواهيد  ، يا دادستانيفْقَهوا قَولي ـ تا كالم همديگر را بفهميم، تفقُّه كنيم، درك كنيم

تر نمايم و بخواهم كه كالم ما را در  هم باالتر و وسيع  خواهم محيط و مقصد اين دعا را از حدود دادگاه حتي بنده مي. شويم و منطق شما مي

  .خارج دادگاه هم همه تفقُّه و قبول كنند

   

  : گذشتهتصفيه حساب

ها، قرار  رغم دالئل و حجت آقايان علي. شويم مي  سالمت و ميمنت وارد مرحله دادرسي نظر را پشت سر گذاشته و به تجديد  ي از دادگاه مرحله

  .بسيار خوب. صالحيت و عدم نقص صادر فرمودند

دادگاه بدوي دادم، خدمت آقايان نيز تقديم و   بهداري خاصيت و عادت مكتب قاعدتاً بايد تكليف ما روشن باشد و نمره صفري را كه بنا به

عالوه بر اين . نمائيم ماهيت استقبال مي كنيم و از ورود به كار را نمي عرض رسيد، اين به كه در جلسه اول دادگاه دالئلي نظر به   اما. كنيم سكوت

  . مرحله قبلي رسيدگي فيمابين وجود نداشته باشد ي ازحساب  و   كه ناراحتي و گاليه طوري كنيم، به الزم است كه حساب گذشته را تسويه

كار، يعني بري تصفيه حساب گذشته و همراه شدن با آقايان در سفر طوالني ماهيت، بايد سعه صدر داشت و زاويه ديدمان را تغيير بري اين

ضرب المثلي  در فرانسه. رسيم جائي نمي اه كنيم بهبا منطق خشك و خالي و از دريچه منافع و نظريات خودمان اگر نگ. و يا الاقل توسعه بدهيم

گذريم و ديگر از بنابراين از گذشته مي. ما هم بايد قدري تغيير منطق بدهيم» كند را درك نمي دل منطقي دارد كه منطق آن«گويد  است كه مي

كار  غيب در اند ظاهر و آشكار باشد و دست هحاال مصلحت ندانست.  حرف نخواهيم زد چون خودمانيم اين پرونده امر تعقيب دارد١٣٨ماده 

  .كنيم باشد، قبول مي
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ملت. ايم حقوق ملت نكرده ما كه تخطي به. است منصفه بري نظارت و دفاع از حقوق ملت چون هيئت هم اشكال ندارد، عدم حضور هيئت منصفه

هيئت اجتماع چند ميليون نفري علما و بازاريان و ادگاه،عوض هيئت منصفه سه نفري در د  به ريزد، كه مدعي نيست و ملت بري ما اشك مي

  .دهند اند و مي ري خود را در باره ما داده دانشجويان

كه  انضباط است و افتخار افسران ، اطاعت ، و وقتي   گفتيم كه روح ارتش از اول ما مي. ي ندارم از آقايان دادرسان محترم هم تعجب و گله

قضات ارتش و   انضباط معنوي است، بري اثبات استقالل  هاي ما فرمودند، انضباط در ارتش وجود دارد اما در رد استدالل جناب دادستان

  :كه حاكم بر انضباط است، مثالي زدند  روح معنوي دموكراسي

كنند كه برويد  ن صادر ميخواهد هر كدام آزادانه نظرشان را بدهند، آخر سر فرمانده فرما كند، از آنها مي  افسران ستاد را جمع مي فرمانده،«  

  »...كنند و همه اطاعت می... آن تپه را اشغال كنيد

  .ما هم غير از اين چيزي نگفتيم  

هاي آقاي  غيب و شكنجه هيچ انتظاري نداشتيم وقتي قضايي دست. آنجا كه گفتيد نواقصي وجود ندارد و مدارك كافي است ما شاخ درآورديم

طور تشريح و ثابت شد و هر بچه مكتبي هم حس  جمهور هند و امثال آنها آن اني و جعلي بودن نامه رئيساهللا طالق منش و فرزند آيت عدالت

، چنين ادعائي از قلم آقايان دادرسان  كند كه مدارك اصلي اين پرونده كامالً مورد ترديد و مخدوش يا الاقل مبتني بر تحقيقات ناقص است مي

يعني كافي بودن . گوئيد خود آمدم ديدم حق با شماست و راست مي بعد از مدتي كه به  اما... ادبه بنده كه گيجي دست د... بيرون آيد

از كجا معلوم كه نظر دادرسان بري برائت ما در . بري محكوميت ما كافيست مدارك  همين  است   كافي  مدارك. كردني است كامالً قبول  مدارك

  كافي نباشد؟  نظر ملت

نظر بنده بسيار  داد و به ، را مي كرديم  جلسه كه ما و وكلي مدافعمان صحبت٣٤ودكه با ايجاز و رسائي كامل جواب ي ب در قرار صادره جمله

مست، توسل به و چه از طرف بعضي وكلي مدافع دانشمند سخندان ما، مثل تيسمار بهار  كه غالباً چه از طرف دادستان  در اين دادگاه. زيبا بود

بنده هم آن استدالل بسيار زيبا و رسي قرار صالحيت دادگاه را. شده است  و مولوي و حافظ ان ادب چون فردوسياشعار و استفاده از بزرگ

  :الغيب دانستم مصداق اين بيت لسان

   

   بفروخت ندمگ دو  به  رضوان  روضه  پدرم 

  مـفروشـن وِي ـ ج به  من  اگر م ـباش اخلف ـن

  :آقايان با عبارت 

هذا  را قانوني ندانسته و شركت نداده اند علي  اين قبيل جرائم رسيدگي نموده، حضور هيئت منصفه هي نظامي كه به ادگاهيك از د عمالً هيچ«

  » داند اين ايراد را وارد نمي  دادگاه

اند   كرده حال تا به  تشار  هاي نظامي ديگر و دادرسي خواهيد عملي برخالف آنچه دادگاه شما از ما توقع زيادي داريد كه مي «  ما فهمانديد كه به

هاي نظامي ديگر و مؤسساتي چون سازمان امنيت، برادران و خواهران ما هستند و ما همه از  دادگاه. شده است بنمائيم  نظامي  و رويه قضائي

  ».يك پدر هستيم

  .ر داشتيمانتظا  كامالً صحيح است ما و وكلي مدافع در اشتباه بوديم و عمل استثنايي و ناخلفانه از اين دادگاه

   

  :جي ديگر با عبارت

اينكه مقررات ماده مزبور مخصوص متهمين  با توجه به  و كيفر ارتش   قانون دادرسي١٣٨موجب ماده  امر تعقيب بري مهتمين اين پرونده به«

020



  »است، نظر آنها وارد نيست  نظامي

كه  صورتي  در. گذاشتيم ها در يك رديف مي را با شما نظامي» ها غير نظامي«ما داد و باز ما در اشتباه بوديم كه خودمان  بيدار باش ديگري به

و غيره وجود دارد وخيلي شبيه به اصطالح   خواست و برگ معرفي به زندان كه در اوراق بازداشت و بازپرسي و كيفر  همان عنوان غير نظامي

Continental  ها بري  يا عنوان عجم كه عرب. باشد اند، مي گذاشته  ااروپ  بري مردم  ها از قلعه اشرافي جزيره بريتانيا كه انگليسي است

، تيمسار   ، همين معني را در جواب وكيل مدافع اينجانب گذشته  دادگاه  اتفاقاً آقاي دادستان. برند كار مي ها به ها و هندي و ترك و روميان  ايرانيان

، مسئله، عدم اجازه حضور وكيل مدافع بنده را در   ي به نقص پروندهدر ابتدي ايرادها  تيمسار شايانفر.با بيان ديگري اعالم داشتند   شايانفر

، در جواب  بعد از اينكه نوبت كالم به دادستان رسيد. ، عنوان كرده بودند ي از مواد اصول محاكمات جزا جلسات بازپرسي بر طبق تبصره

،  را راه به محاكم غير نظامي نيست) ها  ها يا عجم  غير آدمها ـ يعني غير نظامي(  طور كه وكلي دادگستري فرمودند، همان تيمسار شايانفر

  ...مقررات دادگستري هم حق ورود در اينجا ندارند

خود اجازه همطرازي با صنف اشرف ارتشيان را كه دولتي در  ما پا از گليم خود درازتر كرده به. ما بوديم كه نمي فهميديم ! بلي، تيمسار 

  .داديم  ، مي هستند  رانو كشوري ما فوق كشور اي  دولت

، همه با هم خواهر و  هاي نظامي و سازمان امنيت و ساير دادگاه  و دادگاه بدوي  با قبول اينكه اين دادگاه:  شويم فقط اين نكته را متذكر مي

پدر . لي پسر عمو هستيم، و پدر شما پدر ما نيست. نيستيم  ، غير ايراني هستيم  برادر و از يك پدر هستيد، ولي ما متهمين اگر غير نظامي

و از يك تنه بزرگ ) انسانيت قبول داشته باشيد  اگر ما را به (هستيم   يعني همه انسان. در جد اعلي هم، باز اشتراك داريم .  بزرگمان يكي است

بنابراين توقع داشته و داريم، . منش ندارد ، فرقي با تن و بدن آقاي عدالت يد را در آورد ، وقتي لباس افسري  تن و بدن شما. و يك ريشه هستيم

كس  تن هر كه به ي بنابراين جا داشت خاطره درد. گرها، تن و بدن شما هم درد خواهد گرفت و مجروح خواهد شد فكر كنيد زير شالق سياست

آنها گرفتار شالق سيمي  بنابراين بري اينكه  .اهللا طالقاني فرزنداني داريد يا خواهيد داشت آيد و با تصور اينكه شما هم مثل آيت مي

  .تان نباشيد ي گرها نشوند،خيلي بي اعتنا به پسر عموها و نوه عموها گرها و فرزندان سياست سياست

و يك ريشه » ايرانيت«هائي هستيم از يك تنه  لحاظ صنف و موقيعت با هم برادر و همكار نيستيم، ولي شاخه طور كه عرض كردم، اگر به همان

گفتند، پدرانمان پيراهنشان را  قديم هم بري رساندن خويشاوندي، مي. داريم ز يك آسمان باران و آفتاب و هوا دريافت ميو همگي ا» انسانيت«

بنابراين جا .عبارت ديگر همه بندگان يك خدا هستيم  به. اتفاقاً اين خويشاوندي و مشاركت درسود و زيان است. اند زير يك آفتاب خشك كرده

، خود قانون  فوق اين دستگاه و مملكت ايران. نبينند    خود را محفوظ و مجبور در چهار ديواري اوامر و انظباط ارتشيدارد خيلي از آقايان

  .»  يد اِهللا فَوق أَيديهِم« ـ و »   فَوق كُلِّ ذي علْمٍ عليم« و )را هم ما قبول داريم   و كيفر ارتش همان قانون دادرسي(وجود دارد 

و   تري به مدافعات ، آقايان با سعه صدر و وارستگي و نظر عالي طور كه در دعي ابتدي عرايضم متوسل شدم  در مرحله ماهيت هماناميدوارم

  .نمائيم و دادرسان محترم نمي  دهيم و قطع اميد از دادگاه ذالك با وجود تمام آن سوابق، نمره صفر نمي مع. هي ما گوش دهند استدالل

  .»  اْ من روحِ اِهللاوالَ تَأَيسو« 

خود و وكلي مدافع خواه نبوده شرافت و شهامت را منحصر به الوجوه خود وجه من هيچ اين كالم حضرت يعقوب، دين ما و شعار ماست به  

  . هستيد،وجدان داريد، مغز داريد، روح داريد، خدا داريد  و مسلمان  آقايان هم مثل ما ايراني.دانيم غيور خود نمي

خبري و قطع تمام امكانات و  ها فراق و بي   كه بعد از سال همان روحي. اميد باشيم داريم از روح حياتبخش خدا و از امداد غيب ناما حق ن

را  پسري چون عيسي. كرد ها و نيروهائي ايجاد مي خصلت كه در پيغمبران همان روحي. رساند  احتماالت زنده ماندن يوسف، او را به يعقوب

همان خدا قادر است در دل و روان دادرسان آن جرئت و شهامت و فداكاري را كه ما انتظار داريم، . كرد ايجاد مي  حم مريمبدون پدر در ر

كه به عاشوري  در چنين ايامي. را ادامه نداده است» المأمور معذور«همه كس در دنيا تا آخر ، راه اطاعت سرافكنده و بهانه . ايجاد نمايد
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  ...اند شده ، حرهائي هم پيدا ميشويم نزديك مي حسيني

  :ما فرمود از دادرسان محترم و از آن خدائي كه به پيغمبرش و به  در هر حال ما تا آخرين لحظه دادگاه

  »إِن الْباطلَ كَان زَهوقًا  قُلْ جاء الْحق و زَهق الْباطلُ«

هم خدا  از ما بيان، از شما استماع و ري، از . گوئيم دانيم، مي ت و قانون و حق ميرسد و موافق حقيق عقلمان مي آنچه به .نمائيم قطع اميد نمي  

  .و قضاوت نهائي  دادرسي

   

  : دفاع از خود و از شرافت

 ما در. نمائيم باب وظيفه شرعي و طبيعي و انساني مي ما اين عمل را هم من. پرستي بشود دفاع كردن ما البته نبايد حمل بر جان دوستي و خود

و آسايش و زندگي در آغوش گرم خانواده با عزيزان خود و پرداختن به معيشت و معاشرت را دوست   عين آنكه مانند هر بشري آزادي

خواهد آزاد شويم و از محكوميت و  داريم، شرافت شخصي و خانوادگي و مخصوصاً مكتب فكريمان را هم دوست داريم، خيلي دلمان مي

  .خواهيم بيرون بيائيم رافتمندانه و مردانه ميش بيرون بيائيم، اما  زندان

جناب  سر بردم، به به  گوئي را پيدا كردم و پنج ماهي در لشكر زرهي جرم حق  كه بري اولين بار سعادت زنداني شدن به١٣٣٤در سال 

 اصرار داشتند و با مالطفت و ايشان. حرفي زدم) حاال سرهنگ تمام و باجناق يكي از فرزندان يكي از متهمان حاضرند(سروران بازجو كه 

كردند، من شما را خالص  كه شما چند تا اسم اينجا بگوئيد كه چه اشخاصي چه كارهائي مياصرارشان توأم بود  مناصحت به

ايران،   يا ارتش  گفتم جناب سروان چرا اصرار داريد كه فرمانداري نظامي  بنده از لطف ايشان تشكر كردم، اما. خواهم كرد

يا لو (شرف سازي شود؟ اشخاص با شرف و انسانيت، اينجا بيايند و بعد با متهم كردن و مقصر ساختن ديگران  دستگاه بي

ها وقتي خبر تبعيد آقايان    بعد در روزنامهاز اينجا سرافكنده و شرف فروخته بروند؟) فرض چنين موردي باشد دادن اشخاص اگر به

آقاي مهندس بازرگان گفته «را نوشته بود، خواندم كه به دروغ نوشته بودند  و امير عالئي عظميعبداهللا م و دكتر ميرزا سيد باقر خان كاظمي

خواست ذيل  فرمائيد در كيفر وقت شما مالحظه مي آن. اند كرده اخالل مي است چون مرد مسلماني هستم و نبايد دروغ بگويم، اينها عليه دولت

   : نويسد عنوان نتيجه تحقيقات و دالئل اتهام مي

  » ...آزاد شده لكن با استدعي عفو از پيشگاه مبارك ملوكانه و عذر تقصيرات از زندان... « 

ما مقصر نبوديم، گناهي و كار بدي نكرده بوديم كه عذر تقصير را بخواهيم و استدعي عفو . اين عبارت خيلي مرا تكان داد

  .تي از ما معذرت بخواهندبايس ديگران مي. كشي قرار گرفتيم ما مورد ظلم و حق. بنمائيم

هي آخر سال  در ماه. چه اصراري بر كشتن هر گونه شخصيت و غيرت و شرافت در اين مملكت دارد  حقيقتاً عجيب است كه سازمان امنيت

و، كاسب، بوديم و از همه جور افراد در ميان ما بود، از وزري سابق، استاد، دانشج  قصر  ها در زندان   نفر جبهه ملي٧٠ كه در حدود ١٣٤١

كه درِ  در ايامي. انداختند هائي مأمورين سازمان امنيت راه می دانيد شب عيد كه شد چه صحنه شما نمي...  كارگر، راننده تاكسی كارمند، بازاري،

ديدار كسانش  بهخواستند، او هم با خوشحالي كه حاال  روي ما بسته بود، يكي از آقايان بازاري را مي مالقات و ديدار خانواده و دوستان به

پدرش، مادرش، زنش، فرزندانش از بزرگ و . بردند اطاق افسر نگهبان مي او را به. كرد بست، سر شانه مي پوشيد، كراوات مي رسد لباس مي مي

 در اين موقع .فهميد چه خبر است نمي... كردند  دست و پي او مي افتادند، خواهش مي به. همه گريان  اما. خوار، خواهرش، همه جمع بودند شير

 اين   اين زن جوانت، به  اين مادرت پيرت، به گفت آقا به آمد و مي با قيافه برادرانه خيلي دلسوزانه مي  آقاي افسر سازمان امنيت يا شهرباني

از همين . هار تنفر كنخواهند وزير بشوند اظ اند و مي كرده ها كه شما را آلت دست خودشان ملی از اين جبهه  بنويس، هايت رحم كن، دو كلمه بچه

ناچار با دلداري به كسان و با دليل و ... افتاد  هي تمنا راه می گفت و باز سيل اشك و نگاه او مي. ات كنم با خانواده برو خانه جا من آزادت مي
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  .گشت برهان گوئي به آقاي افسر و با يك عالم تعجب و تأثر به زندان برمي

كردند و  پدر و مادر و زن اين آقا تلفن مي بعدها معلوم شد به... كردند؟  ع كرده و چرا چنين بياناتي ميخدايا چه خبر است؟ اينها را كي جم

  .خواهيد نجاتش دهيد بيآئيد زندان گفتند قرار است پسر شما تيرباران شود، حاال اگر مي مي

  .جور و دو جور بازي نشد بار و دوبار و يك تيمسار محترم، اين صحنه يك

بار و دوبار تك تك يا دسته جمعي، با كارگر پيراهن دوز، يا راننده  يك  آقاي بازاري آذربايجاني شايد پنج مرتبه، با دانشجويانبا همان 

خواهي بري شب عيد آزاد شوي، نامه بنويس ـ  گفتند اگر مي كردند و مي  نحوي بساط تهديد يا تطميع درست مي بري هر كدام به... تاكسي

  .خواهي بكن دهي، تعهد كن، بنويس و بعد برو هر كاري می ا نمياستعفا كن، استفع

   

آن كارگر يك نفر آنها هم، حتي حتي . گردد و به آينده ايران اميدوار مي  شود و به نسل ايران كه آدم زنده مي ولي باور بفرمائيد، و اينجا است

  .... پيراهن دوز ، حاضر نشدند پا روي شرافت و غيرت و عقيده بگذارند 

   

 زبان حال آن مردان را منطبق با فرمايش حضرت  ، مناسبت شب اول ماه محرم كردم، به ها را تنظيم مي كه اين يادداشت گذشته  شنبه شب چهار

  :فرمايد ديدم، آنجا كه مي  سيدالشهدا

»ري، قَدعالد ِٰعي بِنٰهذَا الد نلَ اَٰلا االس نن، بِيثْنَتَيا ننَّا الذّلهكَزنِي بِيهاتْ ميالذِّلَةَ، ه 2[»ةَ و[  

  :دارد  حكومت بريتانيا  هي فشار زندان  آن سال در ، در همين زمينه» زندگاني من«هم بياني دركتاب  نهرو

ايشان بفروشيم و به فحشي  صورت بر ما حكومت كنند تا آنكه خودمان جان و روحمان را به  اين كرديم كه خيلي بهتر است به ما فكر مي«

كرديم  عدم فعاليت محكوم بوديم، احساس مي نشسته بوديم و هيچ قدرت مادي بري مبارزه نداشتيم و به  ما كه در زندان. اخالقي تسليم شويم

  ».كنيم وطن خدمت مي كه آزاد بودند به همين شكل ، خيلي بيش از بسياري كساني ن راه و بهكه از همي

متخصصين و مشاورين زبردستي وجود دارند و آنها گردانندگان   بودم كه در سازمان امنيت ، از يك تيمسار مطلع شنيده سال قبل بنده چند

ها را كه ديدم مسئله برايم قدري آسان  كشي قضايي بعدي و اين شخصيت. كنم بولتوانستم اين حرف را ق زحمت مي به  اما. پشت پرده هستند

گاه دست به  خودي هيچ. تر است آميز كشي بدتر و جنايت ، از شخص لحاظ اجتماعي و ملی كشي به خوي شخصيت. شد

نافع برادرش را بكشد اما فحش خواهر طور كه برادر ممكن است در اثر اختالفات بري م  همان.زند است نمي  كشي كه افتخار ملي شخصيت

، مبشر و مسبب احيي   در هر حال خوشحاليم كه چنين اقدامات .  كند و طبيعت خانوادگي او را نمي  دهد و نفي نسل و نژاد او نمي و مادر به

  .شود شخصيت و عرق مليت مي

هر دو طرف سر  از هم اكنون بايد بگويم به.  آزادي شرافتمندانهولي  قصد برائت آزادي دفاع به. كنيم  خالصه اينكه قصد داريم از خود دفاع

 ]3[»  هلْ تَربصُون بِنَا إِالَّ إِحدى الْحسنَيينِ« گفتم خود را مشمول  بدوی  طور كه در دادگاه زيرا همان. نهيم، چه برائت و چه محكوميت مي

  .دانيم مي

   

  : بدوي ري دادگاه

  :شود بدوي را كه آقاي منشي قرائت كردند با اين جمله ها شروع مي  ري صادره از دادگاه

ي جمعيت مزبور داري هدف و مقصد ديگري ول...   ارتش  دادستان دادگاه۶/۵/۱۳۴۲     م ،.د/ ۵۱۷موجب كيفر خواست شماره  گردش كار ـ به«  

  » .اند اهانت نموده  مقام شامخ سلطنت صريحاً به... بوده   سلطنتي  مشروطه  شود كه هدف و منظور آنها مخالفت با رژيم و معلوم مي... بود 
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مخالفت با  ثالثاً ما را متهم به. كند  ميثانياً روي هدف و مقصد و منظور تكيه. نمايد خواست و پيروي از آن مي ري صادره اوالً استناد به كيفر

  .نمايد مقام سلطنت مي و اهانت به  سلطنتي مشروطه  رژيم

داشت و فقط مدارك مزبور در  را مسترد مي هائي از آن دادگاه حاضر، قسمت  خواست را تأييد ننموده يا الاقل دادستان بدوي كيفر اگر دادگاه

شد ولي چون چنين  تر مي تر و كوتاه داد، عمل دفاع بنده و استماع دادرسان محترم ساده خود قرار ميرا مورد ايراد و استناد   ري دادگاه بدوي

 را مبني و مرجع  باشد بنده همان خواست در هر حال بري دادستان معتبر و بري دادرسان مورد نظر و قضاوت مي اظهاراتي نشده و كيفر

  .دهم دفاع و بحث خود قرار مي

   

  : استتابلوي كيفر خو

رسد بار عمده را روي  است و در مرحله دوم كه به اشخاص مي  ايران  آزادي  طور كلي متوجه نهضت ي كه به  صفحه٢١خواست  درمتن كيفر

  :خوريم هائي از اين قبيل بر مي جمله دوش اينجانب گذارده است به

اساسي و عادي   يچ عملي فروگذار ننموده و نه تنها به قوانيناند كه بري رسيدن به اين هدف از ه كارگردانان اين جمعيت هدف ديگري داشته«

  ...سوء استفاده   بند نبوده و از احساسات مذهبي مردم نيز پای  اصول اخالقي و ملي اند بلكه به گذاشته كشور احترام نمي

   ...توضيح داده شود كه) بازرگان(ثباتي عقيده سياسي نامبرده  الزم است كه قبالً با تذكر سوابق، بی

  ... شود  فريبي در تالش تحصيل قدرت بوده، نزديك مي ملي كه با برنامه وسيع عوام به جبهه

 اقدام به ١٣٣٤، در سال  گذاشته است شود ولي چون هدف شيطاني دائماً در او در وسوسه بوده و او را راحت نمي ظاهراً مرد آرامي مي

  ...نمايد مي  مقاومت ملي  نام نهضت تشكيل سازماني به

هي  در لوي انجمن... هائي  مقاومت ملي، در خارج از كادر نهضت نيز فعاليت  مهندس بازرگان و همفكران او همزمان با فعاليت در نهضت

را تا فرا  داران خود جلوگيري و آنان  ، سعي داشتند از تفرقه و پراكندگي هواخواهان و طرف اسالمي داشته و تحت پوشش جلسات مذهبی

  ... مناسب و تجديد فعاليت علني در اطراف خود نگاه دارندرسيدن فرصت 

  ...گذارد ، را مي ملی سران جبهه ملي بني عناد و لجاج و اهانت به علت اصطحكاك منافع شخصيتي با منافع شخصي گردانندگان جبهه به

، در تالش  بري ضربه زدن به جبهه ملی  هي مقدس خود دست برداشته و به دستياري بعضي از عمال دولت ، از هدف كه با دريافت مبلغی

  ...هستند 

  ...فكر بازي نو افتاده به

  ...  سلطنتي  مشروطه  هي مساعد جهت برهم زدن اساس امنيت و حاكميت كشور و تغيير رژيم در مقام فراهم ساختن زمينه

  ...كند افسران و سربازان را هم تشويق به طغيان و عدم اطاعت مي

كه هالك و كشته وطن بوده و از توسل به بيگانگان و تمني كمك و همراهي آنان و تقاضي دخالت آنها در امر داخلي پرست  وطن  آزاديخواهان

  ...كشور خود داري نكرده 

  »... داند كه رفقي صميمي ايشان چه گفته اند ، نمي اطالع خبرِ بی و اين بی

   

تابلو از اين . است سال محكوميت تقاضا شده كه چرا فقط ده  يد اعتراض كردها و صفات و روحيات راست باشد با  اگراين نسبتپناه بر خدا؛

يا سازمان   ارتش  كه دادرسي با چنين شكل و شمايلی.هم بدتر است  شود بري كسي كشيد؟ از تصوير دوريان گري تر مي تر و زشت سياه

ترين  ، مقدس د و هدفي جز شيطنت، مقام و منفعت نداشتهكه قص آورده است، من آدمي هستم  و دادگاه  بري من روي پرده افكار عمومي  امنيت
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ام، مملكت را  را بر هم زده  ام، جبهه ملي را اغوا كرده   ها را كه خداوند و مذهب است، ملعبه و وسيله قرار داده، جوانان ها و ارزش كمال مطلوب

  ...فنا سوق داده و به دشمنان التماس و التجاع كرده ام  به

  .شايد هم درست باشد، من خودم حاليم نيست. كردند ، ديو و شيطان را هم اين چنين نقاشي نمي هي قديم ما نقاش

 »مو ما اَزْكيها اَب ي وُء نَفْساـر  «  

  ر چه نـقل كننـد از بشر در امكان استـكه ه

توان اين تابلوي وحشتناك را  چگونه مي   اما.كند كه از خود دفاع كنم ام حكم مي ولي چه راست باشد چه دروغ، وظيفه طبيعي و قضائي و دينی

جي آن يك تابلوي دلخواه مطبوع  اش ننگ و جنايت درشتي است از مقابل چشم و خاطر و درون شما پاك كنم؟ و به كه هر خط و هر نقطه

است كه از خداوند مسئلت كردم اينجا . آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد اگر مجال نباشد به.فرمائيد كار بس دشواري است بكشم؟ مالحظه مي

:  

  » يفْقَهوا قَولي.  واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي«

   

  :شعرسعدي افتادم: به ياد

   

 خواب هـس را ديد شخصي بــيـلـه ابــك ابـــتــام درك دهـا ديــدانـم كـجـنـ

 اهــــوان و گـــــزم و ايـــده بــرازنــــب طلعت چو مـاه ر بهـوبـنـت صــقام ـهب

 يـــوئـيـكـ ايـن ن د بهـاشــبــه نــتــرشفـ فرا رفت و گفت ي عجب اين توئي

 رـمـ سيتــزش ـه بيانـهـرا در جـــــچ سن قـمرـح هـن روي داري بـايـو كـت

 دژم روي كـرده اسـت و زشـت و تـبـاه وان شـاهـدت در ايــنـش بـقــرا نــچ

 تـن اسـف دشـمــلم در كـكن قــــولي ل منستــبخنديد و گفت آن نه شك

   

متأسفانه و برخالف ادعي   اما. خواب شما بيايم و كار را درست كنم توانستم شب به كاش مثل آن شيطان خوشگل خيالي شاعر مي اي

باحرف و منطق، حرف . ان، بيايمشاءاهللا دور از شيط سراغ شما دادرسان ان ناچارم با وسائل انساني به. خواست ، قدرت شيطاني ندارم كيفر

  :زياد و منطق محكم، مثل اينكه دو راه بيشتر بري دفاع نداشته باشم

. ها و اتهامات دروغ است ، اين حرف خدا قسم توسل به قسم و تمنا؛ بري شما قسم بخورم كه به پير و به پيغمبر، به  .١

معلوم است چنين راه حلي نه ... ة كمترين هم آدم خيلي بدي نيستمبند. جمعيت صلحا و پاكان و فداكاران است ايران  آزادي  نهضت

  .شايسته بنده است نه پذيرفته دادگاه

البته خراب كردن يك بنا و افترا . هي واقعي را بگذارم رنگ پاك كنم و جايش خطوط و رنگ خط و رنگ به را خط به  تابلوي سازمان امنيت  .٢

ولي خراب را تبديل به آباد كردن و از نو چيزي ساختن . تب و فكر، كار سهل و سريعي استمال كردن يك مك يك شخص و لجن بستن به

  .و اثبات حقانيت كردن مشكل است

ولي . يقيناً آقايان را خيلي خسته خواهد كرد. را دارد كه مشكل و طوالني است راه حل دوم كه يگانه راه حل محكمه پسند معقول است اين عيب 

اگر آقايان قبالً : البته يك راه حل يا راه فراري وجود دارد. خودتان بايد بفرمائيد  گله و اعتراضش را به اداره. ير ندارمبدانيد كه من تقص
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. بنده كارم و زحمتم خيلي كم خواهد شد. ايم كه بي پايه و مغرضانه است  اين نتيجه رسيده ايم و به خواست را كامالً خوانده بفرمائيد ما كيفر

را پس نگيرند هر متهم و وكيل مدافعي ناچار است روي تمام آنها انگشت  هيچ قسمت آن كه دادرسان محترم و جناب دادستان يمادام  اما

  ...بگذارد و با وجود بداهت و خالف واقعيتي كه داشته باشد ، يك يك را رد كنند

  .در هر حال اختيار با آقايان است

   

  :دفاع ورود به

قوت خود باقي است و آمادگي خود را بري استماع  به  خواست و ري دادگاه بدوي كيفر و دادگاه،  ز نظر دادستانشود ا اينك كه معلوم مي  

  : گوئيد ما مي ايد، در واقع به و نظريان ما اعالم فرموده  مدافعات

  گور د بهـپي خود آم كه دشمن به                 بيار آنچه داري ز مردي و زور

بضاعت نيستيم، ولي بستگي  فضل خدا از اين بابت بی و به. بيان است و سخن. و بمب نيست، منطق و قانون استگوئيم سالح ما گرز  ما هم مي

  :گوئيم با استاد سخن مي. به پذيرش و قبول دارد

  گوي گوي تا بزند مرد سخن                  ارـيـفسحت ميدان ارادت ب

  :پس

  بِسمِ اِهللا الرحٰمنِ الرحيم

  ]4[». و أَخْرِجنِي مخْرج صدقٍ و اجعل لِّي من لَّدنك سلْطَانًا نَّصيرا  نِي مدخَلَ صدقٍ رب أَدخلْ«

   

  :عداوت شخصي در بين نبوده است

خواست داريم و نه  تنظيم كنندگان كيفر را از اين تصور خالي كنم كه نه ما كينه خصوصي نسبت به ن  از هر چيز بايد بگويم و ذهن آقاياقبل 

ترين خصومت شخصي و حساب خورده با ما  كوچك ارتش  دادرسي ستاني و اداره ها و سراسرِ داد كنيم كه بازجوها و بازپرس فكر مي

  .گاهي اوقات از ادب و انسانيت هم فرو گذار نكرده اند عكس به. اند داشته

هاي مبتذل  طور برخالف ادب و اصول انسانيت و مخصوصاً رسم و قرار قضاوت، تند رفته، مثل مقاله نويسان روزنامه اگر قلمشان اين

اگر چنين . است كلي نبوده طور ، به ايران  اديآز  اهللا طالقاني يا بنده يا افراد نهضت اند، هدفشان به هيچ وجه شخص آيت مزدور، فحاشي كرده

  :بود و با جنبه شخصي و خصوصي مورد بدگوئي و توهين قرار گرفته بوديم ، به مصداق

  ]5[»  وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاما«و      »  وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما... « 

  . گذشتيم گذاشتيم و مي مي

با  اند با اين اوصاف و الفاظ و  بلكه خواستهو غالظ از جهت شخصي و خصوصي نيست،   هي شداد خواست و اين پرونده مسلماً كيفر

  .را لجن مال و محكوم نمايند  و مخصوصاً مكتب و مرام نهضت آزادي  خود نهضتچنين طرز معرفي مؤسسين، 

،كامالً معرف روحيات و طرز  اين. گيريم هدف نمي اهميت بی خواست را با همه ابتذال و كودكانه بودن آن يك ورقه بی روي اين حساب، كيفر

بنابراين . را از ارزش بياندازد مان  ئن جلوه دهد تا مكتب و مقصدرا پست و فرومايه و خا  حريفي كه خواسته است مؤسسين. فكر حريف است

  .و از مكتب و مراممان خواهد بود ، دفاع از نهضت هي خصوصي و اخالقی بنده هم در عين دفاعيات شخصي بودن و رد كردن نسبت  دفاعيات

  بدوي خود   دادگاه   از  خواست و ري صادره  كيفر   بفرمائيد يا گفته شود كه  اگر

  گوئيم  اتهام نيست ، مي   ايراد و  مورد  ايران  آزادي نهضت  اند كه مرامنامه  كرده  قرارا

026



  :خواست چنين افزوده است كه  بلي چنين نوشته شده است، ولي كيفر

  »...آن بوده  در عمل روشن شده است كه مرام و رويه جمعيت مزبور خارج از حدود مرامنامه  و اما... «   

  :نهائي خود تصريح كرده است كه بدوي در ري   و دادگاه  

اند و يا نشريات رسمي   كه چاپ و منتشر نموده هائي جمعيت مزبور داري هدف و مقصد ديگري بوده كه اين هدف و مقصد از اعالميه«  

  »...شود كه هدف و منظور آنها شده ، مشخص و معلوم مي جمعيت كه چه در دخل كشور و چه در خارج از كشور منتشر مي

  .باشد مي» رويه و هدف واقعي چيست؟ « خواست  فرمائيد كه همه جا صحبت از هدف و مقصد است و يكي از عناوين كيفر ظه ميمالح

   

  :تمنيات باطني

كه به منصه عمل در نيامده، قانوناً جرم   اينكه از نظر قضائي اصالً هدف و مقصد و نيت باطني كسي و حتي رويه او مادامي بنده كار ندارم به

  .و قابل تعقيب هست يا نيست

خواست و بحث و بررسي مدارك و مستندات مربوطه را حضرات وكلي مدافع  كيفر  مطالب و مسائل قضائي و حقوقی  اين مطلب و ساير

م كه از ده ي تصديق و توضيح مي بنده صرفاً در زمينه. محترم و متبحر، با صالحيت و شايستگي پر افتخاري كه دارند، بيان خواهند فرمود

  .يعني در زمينه نيت و هدف و مقصد. دسترسي كامل آقايان خارج است

اتفاقاً آقاي . خواست است جواب بدهم تا آقايان بتوانند قضاوت صحيح نمايند كه در كيفر» رويه و هدف واقعي چيست؟ « خواهم به سئوال  مي

كه  نمود و خود را با مسائل و مواردي عمل مي  قاي دادستان فعليكه خيلي با احتياط و حتي انصاف بيشتري از آ بدوی  دادگاه  دادستان

 پرونده ١٦١ بر طبق صفحه ٢١باشد، در جلسه خواست نيز مي ساخت و امضاء كننده كيفر دانست حقاً و قانوناً قابل دفاع نيست، نزديك نمي مي

  :صريحاً گفتند

عمل خارجي واقع .  سرعقيده است، بر سر فكر است، بر سر نيت استكنم، مثل اين پرونده، مثل اين موضوع، اينجا صحبت بر عرض مي«

تواند، شخص متهم  كه مي كسي بري بيان آن،. فكر در مغز است. تواند در فكر كسي رسوخ كند اينجا وكيل نمي. نشده، چيزي محسوس نيست

  توضيح بدهد، . كند تقصيري خود را ثابت تواند بی ترين طريق مي بهترين وجه و روشن كه در اينجا به است

  »واقعيت امر را تنها خود شخص است كه بايد بيان كند... تشريح كند

تقصيري خود را ثابت كنيم، توضيح  ترين طريق بی به بهترين وجه و روشن«خواهيم  حاال بنده در نوبت اول و ساير دوستان در نوبت خود مي

  .» ... بدهيم، تشريح كنيم و واقعيت امر را بيان نمائيم

. گوئيم ولي خوب است درست بدانيد كه ما كيستيم و مخصوصاً ما چه مي. شما در ري دادن و صدور حكم نهائي در باره ما آزاد هستيد

  پس دقت فرمائيد عقايد ما چيست؟) اگر وجدانتان حاكم باشد(نظريات و اعمال ما وجدانتان حكم كند  وقت با علم به آن

   

  :گردش كار

جائي  كامالً به يا ابتكار كدام يك از ادارات قضائي است؟ در هر حال عمل. ح گردش كار ترجمه كدام اصطالح فرنگي استدانم اين اصطال نمي

هيچ عمل اعم از خدمت يا . عنوان مقدمه به آن اختصاص بدهد مندرجات خود را به% ٢٠ صفحه يعني ٥/٤خواست حق داشته است   كيفر. است

، محال است مسبوق به  خصوصاً اعمال و افكار سياسي دسته جمعی. يشه و مقدمه از وسط زمين سردرآوردجرم مثل قارچ نيست كه بدون ر

ها و در صحنه تظاهرات و  و اعالميه  قبل از آنكه افكار و اعمال اعم از مقبول و غير مقبول روي كاغذ مرامنامه. سوابق و تأثير عواملي نباشد

يا جمعيت   صورت حزب شود تا رفته رفته به ها در گردش و جريان است و روي آن كار مي زها و زبانها و مغ ها در دل اقدامات درآيد، سال
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  .درآيد

« فعلي كه متوسل به تدوين و تقديم گردش كار شده است بسيار صحيح بوده و برخالف فرمايش آقاي دادستان  اتفاقاً عمل دادستاني ارتش

در عالم لفظ و   نخست وزيرها و شخص اعليحضرت. ما و ما با او بر سر الفاظ دعوا نداريمبا    هيئت حاكمه».بحث و دعوي بر الفاظ نيست

كلمات قصار و بيانات آنها . تندتر رفته اند  ايران  آزادي  گاهي از نهضت و اصول دموكراسي  مندي به اجري احكام اسالم  ادعا و اظهار عالقه

  :گوئيم ما مي. ا سر عمل استايراد و دعوي ما با آنه. تواند بود بخش ما مي الهام

  دو صد گفته چون نيم كردار نيست                  فتار نيستـگـه ر بـراسـ سيزرگــب

خواست، حكايت دارد،  كننده كيفر امضاء   بدوي و توضيحات صريح دادستان خواست و ري دادگاه طوري كه كيفر ايراد و دعوي آنها هم با ما به

  .بر سر نيت و مقصد است

خواست كه ما را آنها و كيفر. نظر آنها است نظر ما و نيت ما به ، به اختالف بر سر عمل آنها. كامل داريم ظ اشتراك كالم و وحدتبر سر الفا

نمايند كوچكترين نمونه و اثري كه جنبه قيام يا عمل را داشته باشند، مي  مشروطه سلطنت  و مخالفت با رژيم قيام عليه امنيت كشور متهم به

  .دهند سراغ نمي

يك مشاهده و  استخراج نيت و استنباط هدف كار آساني نيست كه به  اما. بحث و دعوي و دشمني بر سر نيات و اهداف و مقاصد است

عمق سوابق اعمال و روحيات و افكار شخص يا  بايد به. برداري و يا استماع شخصي و اثر انگشت روي قبضه هفت تير انجام گيرد عكس

  .هي ديگر الزم است شناسي و خيلي شناسائي شناسي، روان ي، جامعهشناس آدم. اشخاص رفت

را مبني    مرداد٢٨عقب برده قضايي  اند گردش كار را مفصل بگيرند و خود را ده سال به خواست حق داشته بنابراين مأمورين تنظيم كننده كيفر

 و حتي از اعمال و خلقيات خصوصي شخصي از قبيل وسوسه ميان بكشند هي اسالمي را به  انجمن سياسی هي غير قرار دهند و پي فعاليت

  .، وارد شوند ثباتي در عقيده سياسي و جاه طلبي و غيره شيطاني و بی

   

  :وصف نفس بهانه بري وصف اجتماع

بري آنكه بهتر و سهل است كه بنده . بيرون بزنم» هدف و مقصد خود را«كار را بايد بكنم تا شايد موفق شوم  بنده هم منطقاً و ناچار همين

اگر آقايان دادرسان محترم و . بروم  تر به مظهر قنات تر و نزديك رساتر توفيق استخراج و ارائه حقيقت را پيدا نمايم، الزم است كه قدري عقب

، بنده آقايان را  تماشاچيان خسته نشويد و واقعاً كنجكاو و جويي حقيقت باشيد و نخواهيد گول ظواهر و مراحل ساخته و پرداخته را بخوريد

،  جوشد چكد و می هي زيرزميني می ها و آنجا كه آب قطره قطره از لي شكاف  چاه شناس به مادر مانند يك كارشناس قنات و ژئولوگ آب

  .ريشه و طرز تشكيل و تجمع اين افكار و اهداف ما پي ببريد توانيد به در آنجاها است كه شما مي. خواهم برد

دفاع از خود است » ما نَحن فيه « ضمناً چون موضوع . نمايم اروپا شروع مي به    سال اعزام اولين كاروان محصلين ايرانبنده گردش كار را از

و شخص بنده مورد اتهام و محكوميت هستم كه شرعاً و عرفاً بايد دفاع نمايم، مستقيم و غير مستقيم پي افكار و اعمال شخصي در بين 

توصيف نفس و بحث از خود بپردازم، آقايان هم  يعني بنده به. يك عمل خالف ميل و كار نامطبوع بدهيم يم تن بهطرفين ناگزير. خواهد آمد

  .خراش تسليم شوند چنين سخنان گوش به

 ي بري دفاع از يك جمعيت و معرفي يك مكتب  عذر و تسلي بنده اين است كه شخص در اين جا واسط و بهانه  طور كه عرض شد، البته همان

ام كه با  ايران، از آنجا كه اينجانب تصادفاً داري چنين موقعيتي بوده  آزادي تر از مرام و مقصد نهضت عالوه بر آن و با يك نظر عام. است

سنين صباوت و . ام به دنيا آمده  و اعالم مشروطيت  در انقالب آذربايجان  ي خالص ايراني پيشه هي يك خاندان قديمي تاجر ريشه و  مواريث 

وتغييرات و تحوالت شگرف   ١٢٩٩سپس ناظر كودتي سوم اوت . ام طي نموده  از قاجاريه  سه پادشاه  پي سلطنت دكي و بلوغ خود را پابهكو
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پايان رسانده با اولين كاروان منظم محصلين اعزامي  ، به ، تا آنجا كه در ايران امكان داشته است سبك جديد را مملكت بوده، تحصيالت به

عصر حاضر مملكت بوده، دو   گذاران صنعت و تعليمات دانشگاهي وطن در عداد پايه ، در مراجعت به  از كشور اعزام گشتهخارج به  ايران

همراه و همدوش نسل اخير ايراني كه مسلماً نقش مؤثري در اين پيچ عظيم سير تاريخ كشورمان دارد و . ام  را ديده  پادشاه از سلسله پهلوي

  .ايران اخير هستم  تا حدودي مطلع و معرف افكار نسل روشنفكر. باشم نسل ديگر است ميدر حال تخليه و تحول به 

 ، رود شمار مي به  نسل لوال يا مفصلي در تاريخ ايراندر حكم . باشيم متعلق به آن مي ايران  آزادي  نهضت  نسل حاضر كه ما مؤسسين  

شاء اهللا استقرار و  كه بايد ان اي اند و نسل آينده و افكار راكد و ساكت بودهيك منوال  ها به هي قديم ايران كه قرن واسطي هستيم ما بين نسل

  .و عظمت پيدا كند  استقالل

قبال . تواند قابل توجه باشد كند، مي كه نسبت به افكار و آمال قشر جديد مملكت پيدا مي بنابراين سرگذشت بنده از جهت ارتباط و استشهادي

خيلي عادي و در . آميز نخواهد بود هم كرد، سرگذشت يك زندگاني مهم سراسر حادثه و عمليات افتخارعرض برسانم آنچه كه نقل خوا به

  قصه«. است  سطح يك فرد متوسط ايراني

  ».بي غصه هاست

  . خود را شروع كنم  آوري هستيد، اصل مدافعات حال اگر عالقه و التفاتي داريد و آماده شنيدن يك تاريخچه ماللت

   

  ؛١٣٠٧، سال  ادآب در باغ سعد

قبالً. نمايم آباد از يك روز شهريور ماه شروع مي  شمسي از باغ سعد١٣٠٧قول كيفر خواست، گردش كار را از سال  سرگذشت خود يا به

حتي. وجود داشت  و مجلس  ، روزنامه و انتخابات هي ابتدي متوسطه پايان رسانده بودم، در سال به  تحصيالت ابتدائي و متوسطه را در تهران

و مؤتمن الملك را نام وكالئي از قبيل مدرس. شد هي مجلس نقل مي هي سياسي و بحث در ميان شاگردان تازه بالغ شده مدارس هم صحبت

، آقاي زاده مصدق، آقاي تقی ، آقاي دكتر مرحوم مدرس(پنجم    نفر وكلي ليدر اقليت مجلس٥كس از مخالفتي كه  همه. پير و جوان شنيده بودند

  . هائي دچار شده بودند، خبر داشتند سرنوشت كرده و هر كدام به   و قانون اساسي  با تغيير سلطنت) و مرحوم ملك الشعراء بهار  عالء

 يكي از اقدامات با سر و  .بود  افتاده هي تازه گذشت و مملكت روي چرخ جديد مي  ها، شش سال از رژيم در هر حال با وجود موافقت و مخالفت

آهن و  ، ده نفر بري راه وزارت فوائد عامه. التحصيالن متوسطه بود از طريق مسابقه ميان فارغ   اروپا ، اعزام محصل به زمانصدا و مؤثر آن 

بنده در هر دو مسابقه با رتبه پنجم . هي تربيتي و علمي و فني و طبي و حقوق  نفر بري انواع رشته١٠٠  فرستاد و وزارت معارف آهن مي ذوب

  . ولي وزارت معارف را انتخاب كردمقبول شده بودم، 

  . آباد بردند حافظي رسمي و اصغي اوامر شاهانه به باغ سعد ما را بري خدا

وزير   كه تيمورتاش خود در حالي سابق با بيان خيلي ماليم و در عين حال مطمئن و متين و با نگاه خفته و بيدار مخصوص به  شاه  اعليحضرت

بيانات ايشان ربع . تر ايستاده بودند ما را خطاب صحبت قرار دادند ، قدري عقب در طرفين  گزلو وزير معارف هو مرحوم اعتماد الدوله قر  دربار

جمله اول انگار هنوز در گوشم . شود را كه از سه جمله تشكيل مي جز يك مطلب آن... ام  من تمام آنها را فراموش كرده. ساعتي طول كشيد

  :گفتند .  %٥٠يقين دارم و در جمله سوم كمتر از % ٧٠نمايم، روي جمله دوم   مينقل% ١٠٠كند و با اطمينان  صدا مي

شما . پرست هستند است، ولي وطن و جمهوري  آن با ما فرق دارد، آزادي  فرستيم كه رژيم يقيناً تعجب مي كنيد ما شما را به كشوري مي«

  ».سوغات خواهيد آورد پرستي و علوم و فنون به ايران وطن

   آمده بودند و  معارف   مشايعيني كه به باغ وزارت  كرد، بلكه روز بعد ما مي آباد به مملكت در باغ سعد  ه و تأكيد را نه تنها شاهاين توصي

   ما   كه سر راه به همچنين آنها
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، همه به  يراد نمود، آخرين نطق وداع را رئيسشان بري ما ا تا موقع سوار شدن بر كشتي كه اعضي اطاق تجارت بندر پهلوی. خوردند برمي

  .برويم و علم و تمدن و تربيت بياوريم  خواستند به فرنگ زبان حال و به زبان مقال از ما مي

، ما را  ها و دوستان بودند، موقعي كه خانواده  بازرسي وزارت فرهنگ  خان اشتري كه گويا رئيس اداره خوب به خاطر دارم آقاي ميرزا احمد

  :كرده گفتند گل باران كردند، نطق مختصري 

  »بري ما گل بياوريد  هي مملكت را همين جا بگذاريد و از اروپا گل«  

ي، اول آفتاب از   كروكي و كالسكه هي سواري شورلت، هودسن، دوج فرنگ مركب از اتومبيل باالخره كاروان اولين دوره محصلين اعزامي به  

، از خاك جاده  شد تر مي آباد را پشت سر گذاشته غباري كه رفته رفته ضخيم شريفو   و كرج ودي مهرآباد به ز. راه افتاد به   پارك ظل السلطان

  .را پيش گرفتند  ، راه رشت ها توقف نكرديم و ماشين در قزوين. برديم همراه خود مي

هي پست  رنگ و درههي رنگا شديم و چشم من بري اولين بار به آن كوه ترش سرازير مي طرف آب به  هي گردنه كوهين كه از پيچ و خم موقعي

موقع برگشتن   كني اما ها نگاه می  اين زمين حاال مفت و بي خيال به« : افتاد، به رفيق پهلو دستي كه داوطلب مهندسي معدن بود گفتم و بلند مي

  »... بايد آهن و مس از آنها در بياوري 

كه اسم او نيز محمد است (ه تاريخ عزيمت مانده ، با رفيقش كرد كه يك دو روز ب هايم تعريف مي بعدها دوست ديگري از همسفران و همدوره

شد و نيز وكيل   وكيل عدليه  آمد و در ايران  هي بعد به اروپا و در آن دوره يا در مسابقه قبول نشده و يا اسم ننوشته بود، ولي سال

. شود ، از مقابلشان رد مي تاه و شايد شكل و اندام زيباتصادفاً يك دختر جوان ارمني با آستين كو. گذشتند زار مي از خيابان الله) گرديد  مجلس

  .حالتان خوش به. در ميان اينها هستيد  ببين، شما يك هفته ديگر در پاريس: گويد آن آقا با حسرت به رفيقش آرنج زده مي

  كه بدرقه   جهت آوردم كه طرفين طرز فكرها و آرزوهائي اين دو خاطره را از آن

بسياري از پدرها و مادرهي ما و . آمد عمل مي هي ديگري هم تصريحاً و تلويحاً به البته سفارش. د برايتان روشن شودراه محصلين اعزامي بو

دست بياوريم، الاقل سرمايه قبلي و اخالق و دين خود را  خود ما نگراني و اصرار داشتيم كه اگر در اين سفرِ تحصيلي موفق نشويم چيزي به

  .از دست ندهيم

   

  :اهي و اصالح طلبيتجدد خو

البته طرز حكومت وقت هم (ها كمتر مطرح بود  اصطالح آن زمان فكلي خوانده يا به  طبقه درس  كه در ميان اي مسئله و توصيه

.  سوخت مي  در عوض مملكت در تب تجدد و اصالحات. ها بود قبيل حرف و اين   استقالل و و استعمار  موضوع دموكراسي) نداشت  سازگاري

تحصيالت عاليه و تخصص بياوريم،   كه اگر ما رو به  داشتند غالباً چنين عقيده. بيشتر مورد نظر و مد روز بود  ثار تمدن اروپائياصول و آ

  .ما خواهد شد هاي  افتادگي ها وعقب ، درمان دردها و رفع بيچارگي  ادارات و زندگيمان بدهيم ، تشكيالت فرنگي به كارخانه بسازيم 

فرستاده شدند بيشتر روي اين   به اروپا  كه به خرج دولت التحصيالن مدارس متوسطه ايران صل و شش يا هفت دوره فارغقانون اعزام مح

  .فكر و بي نياز كردن و نوكردن مملكت بود

   

  : دنيي نو

 شهر  ، شتي و دريي خزرك .از اين به بعد همه چيز بري ما تازگي داشت. روان شديم  شده به جانب اروپا  سوار كشتي روسي  در بندر پهلوي

، و  ، شهر سرحدي شبتفسكا با قبر لنين  ، مسكو ، قطار راه آهن و دشت پهناور روسيه ديديم ي كه اولين بار مي كوبه با تاكسي و مهمانخانه باد

دادگاه از   بهاز ما و در ورود   كه حاال در زندان مانند تفحصی(بلشويك وحشتناك   هايمان در گمرك روسيه ها و لباس گردش چمدان
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با آن صنايع و  شود، آلمان رفتيم بر زيبائي و آبادي و جمعيت آن افزوده مي كه هر قدر به مغرب مي  ، مملكت لهستان)شود ها مي تماشاچي

پاريس، و پياده شدن در ايستگاه شمال   و فرانسه  خره بلژيك باال... شود  هي بلندش خارج مي هائي كه از دهان دودكش نظم و نظافت و شعله

  .مندان به استقبالمان آمده بودند  و عالقه  ي از ايرانيان كه سفير كبير و عده در حالي

زدن را در تاالر وزارت  پا از جاده خاكي بيرون نگذاشته بوديم و بري اولين بار كراوات  تمام اين مناظر و وقايع بري ما كه در ايران

را  خواهد آن كند و مي هر چيز حمله مي عيناً مثل كودك ده پانزده ماهه كه به. كننده بود  گيجيادمان داده بودند، بسيار جالب و عجيب و  معارف

هي آنها را ببلعيم   تمام آثار تمدن و مزايا و دارائي  خواستيم مي .  كرديم  طرف نگاه مي اي به همه العاده ، با ولع فوق دست بگيرد و ورانداز كند به

  .و به كشورمان ببريم

و چند   هي فرانسه منظور انتظار و ترتيب توزيع محصلين به شهرستان روزي دولتي به در يكي از مدارس شبانه  روز اقامت در پاريس  دو سه

يا راهنماهي  ، سابق  دستور سفارت و به راهنمائي بعضي از محصلين ايراني در آن دو سه روز به. و سوئيس  و انگليس  نفري به آلمان

  .ها و غيره ، خيابان  قصرها  ، ، كليساها موزه ها. گردش دادند ديد شهر و تماس با محيط جديدباز ما را به ، ای حرفه

، پشت زيادي را ديدم با سر و وضع شيك و خيلي فرنگی   مردم )Invalides( انواليد  يا  )NotreـDame( دام پاريس كليسي نوتر در يادم هست

  :كرده گفت ای يكي از همسفرها زمزمه. ر ركوع و سجود بودندهي مخصوص زانو زده و در حال سكوت يا ذك صندلي

  .» هم با چه خضوع خوانند، آن  ها هم نماز می عجب ، اين فرنگي«  

مرتبه از  همه مناظر و عجايب زياد كه در مدت سه روز يك آن. خان فروغي، خالصه دنيا بود قول استاد مرحوم ميرزا ابوالحسن به پاريس

  . توانست هضم و جزم شود و اثر صحيحي بنمايد شت، نميگذ چشم و مغز ما مي

قرار گرفتيم، به تدريج كه با زبان و   روزي، پهلوي رفقي فرانسوي   در مدارس شبانه  و شديم پخش  Provincesپس از آنكه به شهرها 

ي از اوضاع و امور آنها  ر اطالع و تجربهتوانستيم مختص هي اجتماعي آنها گذاشتيم، عاداتشان مأنوس شديم و سر در مدارس عالي و فعاليت

، حواشي برنامه و  طبيعي است كه بيش از متن برنامه  اما. دنبال رشته تحصيلي رفتن بود  خواندن و به البته متنِ برنامه، درس. كنيم پيدا

ماً از محيط جديد وارد مغز و جان ما كه دائ مشهودات شبانه روزي و واقعياتي. گذاشت كرديم در هر كسي اثر مي كه در آن زندگي مي كادري

  .داد آورد ما را تشكيل مي شد ذخائر مغزي و ره مي

، برق  ، آسانسور كشی ، آب لوله  وسيع پاكيزه با عمارات چند طبقه  هي  تحت تأثير خيابان فرنگ ، بيش از هر چيز  به    مسافر تازه وارد معموالً

امروز هم متأسفانه . گرفت ها و غيره قرار مي گاه ، تفريح ها  تماشاخانه  ،سينماها و ها و زن، سر و وضع و لباس جالب مردها  روزی شبانه

هي كوتاه مدت كسانيست كه  ولي اينها بيشتر اثرات روزهي اول و مسافرت. ، از همين قبيل است  روندگان  و آمريكا  هي اروپا تعريف خاطرات و

  .روند بري تماشا و تفريح مي

عرض  حصلين و از جمله اينجانب، چيزهي ديگر تازگي و تأثير عميق داشت كه بايد با حوصله و توضيح، يك به يك بهبري بسياري از م

ارمغاني را كه با . برديم مي ها پي  ها و رموز برتري و ارزش فرنگي پرستي فرانسوي در آنجا بود كه پي در پي، به مباني و مظاهر وطن. برسانم

  .كرديم تا گدا از ما خواسته بودند از آنجاها جستجو مي   شاههمه تأكيد و سفارش از آن

   

  : Lycûeمدرسه شبانه روزي 

تصادفاً راهنمي دسته ما كه يكي دو سال زودتر از ما . اعزام شديم) Nante(  ، به شهر نانت چهارده نفر ما بنا به قرعه يا سليقه سرپرست كل

ما  به  اقبال نام منوچهر خان ل در اطاق درجه يك قطار بري خود گرفته بود، جواني بود كه به، يك مح فرنگ رفته بود و بر اثر اين ارشديت به

مدير انتظار ما را داشت و پس از آنكه آقاي .  رفتيمLycûe Clemanceau از قطار كه پياده شديم يك راست به ليسه كلمانسو. معرفي كردند
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  .حافظي و مراجعت كردندمنوچهر خان اقبال ما را تحويل پرويزور دادند، خدا

دانستم كه كلمانسو شاگرد . آمد چيست يا كيست؟ قهراً اين اولين كنجكاوي و سئوالي بود كه پيش می  ليسه را فهميديم يعني چه، ولي كلمانسو

 وزير جنگ و گذشته  هي آخر جنگ بوده است كه در سال  فرانسه  روي پارلمان خيلي تند  سابق همين مدرسه و نماينده راديكال سوسياليست

اين دومين اثر روحي عميق و توشه سفري بود . خره پيروزي فرانسه گرديد وزير شد و اراده و مقاومت شديد او سبب پايداري و باال نخست

متمدن و   اثر يا ارمغان اول مشاهده آن جمع مردم. كه بر طبق نصايح و اوامر سفارشي در ايران، وارد خورجين ارمغان روز مراجعت كردم

  .بود  مؤدب در كليسا

رئيس سابق كابينه ) Colonel  Becque(  قلم كلنل بك ي به تاريخچه) Illustration(  چند سال بعد در مجله ايلوستراسيون

  :خواندم   كلمانسو  نظامي

ه بود، به ايجاد نمود  ها كه وحشت فوق العاده در مردم ازطرف توپخانه سنگين و برد بلند آلمان  در آن اولين بمباردمان پاريس«

هي وزارتي و ادارات را به طبقه پائين و زيرزمين عمارت كه  رسد كه وزير كشورش دستور داده است فوري سرويس گزارش مي  كلمانسو

نوع  عمل را يك ولي معاون وزارتخانه اين. كنند جا مي ها و اثاثيه را جابه كارند و بايگاني ها مشغول اين پيشخدمت. تر است منتقل نمايند محفوظ

  ...دانسته و نگذاشته ميزش را از آنجا تكان دهند ضعف و سبب خرابي روحيه مردم 

زبان آورد، يك نشان لژيون دو  ي به رود، بدون آنكه كلمه اطاق جناب معاون متمرد مي شود و يكراست به بالفاصله سوار ماشين مي  كلمانسو

  .گردد  و برميدهد، زند، دست مي سينه او مي به  )Legion d’honneur( نور

  .دهند  طبقات عمارت دستش مي و گزارش برگشت ادارات را به رسد نامه استعفي وزيركشور وزيري مي دفتر نخست وقتي به

   

  :صفات اخالقي

 mathematiques  ( دوره متوسطه را تمام كرده بوديم به كالس رياضيات مخصوص  ي ما را، چون در تهران همه

speciales(مهندسي  الیع مدارس تهيه يا) Preparation des Grandes Ecoles (كالس ديگر يا شهر ديگر منتقل  ي بعداً به بردند البته عده

، يعني  سر شب شاگردان انترن .رفتيم خوري مي كرديم و موقع ناهار به ناهار ، روزها در كالس بوديم يا در حياط بازي مي در هر حال. شدند

كه بعداً فهميديم سوت (شب اول سر و صدي جيغ مانند خارج . نشاندند زير نظر يك سورويان مي) Etudes (ه ، در اطاق مطالع روزي را شبانه

و تازگي و غريبي محيط، ) كردند رفت و آمد مي) Loire (هي بزرگ و كوچكي كه در لوار رسند يا سوت كشتي قطارهائيست كه به گار مي

هي ما نازك و كج و  پنجره  كرديم كه در ايران خيلي تعجب مي. كرديم ره و ديوارها نگاه ميبه در و پنج. داد مجالي بري كتاب خواندن نمي

و خيلي . شود بند و بار است كه با مختصر بادي از جا كنده مي شود و يا آنقدر لق و بی معوج با درز باز است كه اصالً يا گير كرده و باز نمي

ولي آنجا با آنكه اطاق كالس و محيط آسايش و عادي است، . اند مثل نوك لك لك به آن كوبيده كرده باشيم يك ميله قالب مانند،  كاری محكم

داري  وسيله يك كشوي قدي قطور با دستگيره ورشوئي گوشت ، به هي جانانه و هر لنگه در ، كَت وكلفت است با لوله ها مثل در قلعه  پنجره

و يك )  Vasitas (هي مستقل كوچكتري وجود دارد كه نيم باز است  يك سقف هم پنجرهها نزد بالي اين پنجره . سرجايش ميخكوب شده است

است و   جل الخالق، اينجا مگر قلعه وردن... سلسله اهرم بندي و يد و بيضي مفصل و در عين حال راحت بري باز و بستن آنها وجود دارد 

در ايران ديده بوديم يك جفت سيم بهم پيچيده را با چهار تا . كرديم ه ميهي برق را نگا كشي است؟ سيم  ها مگر سر و كارشان با رستم پنجره

هنوز سيستم لوله برگن و (ها از رو است  كشي آنجا سيم  اما. دهند كوبند و بين چراغ و كليد را اتصال مي وسط ديوار يا سقف مي ميخ به

 و كنارهي در عبور داده، رعايت موازي بودن با ساير اضالع و ها ولي با چه كرشمه و اطوار از كنج.) كشي داخلي اختراع نشده بود سيم

هي  با بست  و  اند دار برايش ساخته شياره و روپوش هي در و ديوار را كرده و بعد ناودانك چوبي مخصوصي به شكل قاب دو الرأس خط
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  ...اند  نامرئي مخصوصي به ديوار كوبيده و به رنگ اطاق در آورده 

ها يا  كردم حقيقتاً اين فرنگي فكر مي. خاصيت آمد  نظرم مسخره و بي ها و آن قر و اطوارها خيلي به فت و سخت كاريباور كنيد كه اين س

صورت  گيرند و با دقت و مطالعه و نقشه به بزودي فهميديم فرق آنها با ما اينست كه هر كاري را جدي مي  اما. بيكارند يا پول زيادي دارند

  .سازند كه مطمئن و مداوم باشد ي ميصورت سازند، به قطعي مي

نشين، چون خود را  چادر. نشيني دارند گردي و چادر يعني زندگي صحرا)  La Vie  Nomade (ها  مستشرقي در كتاب نوشته بود كه ايراني

ها اصولي و  ديدم اروپائي  اما. ريزي و استحكام خانه و زندگيش نيست داند، زياد در بند تفحص و انتخاب محل مناسب و پی هميشه موقتي مي

  .خالصه آنكه اين سه تا تأثير، حاال برويم سراغ چهارمي.نمايند كنند و كار مي اساسي فكر می

دسته جمعي ده دوازده نفري مثل يك عده زنداني آزاد . روزي نگذشته بود كه تعطيل هفتگي يكشنبه رسيد چند روزي از استقرار ما در شبانه

هي دنيي تازه  ، با پي خودمان توي خيابان اول دفعه بود كه بدون سرپرست و راهنما و رئيس و برنامه و مسير. يم، از مدرسه خارج شد شده

شكل تمبر ولي به ابعاد بزرگتر، از  يك نوع كاغذهايي به چشممان به  اما. خيابان و مغازه و اتومبيل ديگر برايمان تازگي نداشت.  رفتيم راه مي

پشت شيشه خيلي از . فروختند افتاد كه دست اشخاص بود و آزادانه به رهگذرها مي ، مي رفته تا تابلوي ديواریگ اندازه عكس شناسنامه

دار و پشت چسب است و  شكل تمبر دندانه نزديك شديم، ديديم به. ها هم از آن چسبانده بودند ها و كاميون ها و حتي شيشه تاكسي مغازه

رقم و  كدام هم يك هر) antituberculeux Timbres   (شيده و به خط درشت نوشته شده است رويش عكس زن رنجور بچه به بغلي را ك

روز  در يك   ، چاپ و در تمام فرانسه)دولتي است كه بعداً فهميديم غير(   كه انجمن مبارزه با سل اينها تمبرهائي بود. اش دارد گوشه در مبلغی

فرانسه هم ور و ور از فقير و غني از   مردم.  مسلولين و آزمايشگاه و غيره راه اندازندپخش كرده است تا از عايدات فروش آنها آسايشگاه

هائي و نه  ما در مملكتمان نه چنين چيزي ديده بوديم نه چنين كاري، نه چنين انجمن. كردند خريدند و باطل مي يك فرانكي تا صد فرانكي مي

و   اما اثري كه آن مشاهده در ما ايجاد كرد. ايرين يك روز نگاه داشتيم و دور ريختيمچنين استقبالي، ما هم از آن تمبرها خريديم و مثل س

  .»همكاري و اعتماد ملي «ام چسبيده شده بود و ديگر باطل و محو نگرديد ، تمبر با مهر تمبري كه در خاطره

ي كرده بودند موقع خروج از مغازه ، يك جفت رفته خريدهائ Decreنام  در آن روز يكشنبه ، بعضي از رفقي ما به مغازه بزرگ شهر به

كه اين يك جفت  كه نوشته بود، ما حدس زديم كلمانسو رسيد به ليسه  از آن مغازه و يادداشتی فردا پاكتی .دستكش را جا گذاشته و گم كردند

  .» امانت و درستي« بود  جمين تأثيراين پن. در اينجا گذاشته باشند تازه وارد به شهر كه قاعدتاً محصل شما هستند  دستكش را جوانان

شديم و نفوذ زبان و زندگي آنها مي آشنا به هر قدر بيشتر. شد مدتي نقل مجلسمان مي. تمام اين مشاهدات بري ما حقيقتاً تازگي داشت

  .ديديم نظاير بيشتر و ديگري مي كرديم، مي 

در . نكشيد پائي خيلي طول  و  دست  بی و حالت گيجی مسخره بوديم، ولي اين، ما خيلي هاج و واج و ناشي و مورد  با آنكه در ورود به مدرسه

در رياضيات بهترين نمره را آورد و حقير سراپا تقصير ) رئيس فعلي مجلس( اولين امتحانات سه ماهه كالس، آقاي سيد عبداهللا خان رياضی

طرف ما  فوري سرهايشان را به  هي فرانسوي ثانياً انتظار داشتيم بچه و  ما داده است ي به تعجب كرديم كه اوالً معلم چنين نمره. در فيزيك

بوديم وقتي يك بچه  چون در مدارس خودمان ديده. بعد با حسادت و دشمني با ما رفتار كنند كنند و از آن روز به  چپ نگاهمان برگردانده چپ

و اگر اتفاقاً آن بچه غير . آوردند سر او نمي چارگي نبود كه به و بي ها پيسی آوردند، تهراني يا شهرستاني ديگر را به كالس مي  سمناني

خودماني . ها انگار نه انگار ديديم فرنگي اما... ريخت  داد، سيل مسخره و آزار و حسادت به رويش مي جواب درستي به سئوال معلم مي  تهراني

همين قدر خودتان تصور بفرمائيد كه اين خصال . رود ارش بيرون ميچون از شم. گويم اين تأثير چندم بود ديگر نمي... و دوست با ما ماندند 

و فرنگي شنيده بوديم  داد و افكار و خياالتمان را نسبت به آنچه راجع به فرنگ و پاكي طينت و روحيات چقدر ما را تحت تأثير قرار مي

  .ساخت دگرگون مي
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جهت هم با ما خيلي فرق داشتند و فكر از آن  گشتند، اما يرامون زشتي و بدي نميها فرشته بودند و هيچ كدام پ خواهم بگويم فرانسوی البته نمي

كه دو نفر زير بازويش را گرفته و ها را در حالي ديديم بعضي از اين بچه شبها مي ها، يكشنبه. ها كمابيش مثل آنها هستند كنم همه اروپائي مي

كرديم آن جواني كه روز تعطيل سر به اماكن هرزگي زده  با كمال تعجب مشاهده مياما. گردانند اعتدال در حركت ندارند، به مدرسه بر مي

  . دهد اش را انجام مي خوان و تكاليف مدرسه است در شش روزه هفته، يك پسر زرنگ معقول، كاري، درس

خوان و  هاي غالباً متدين و درس اخالق  خوشزير و به عده سر ها را دو دسته كامالً متمايز ببينيم يك  بوديم همشاگردي عادت كرده ما در ايران

 (Ni l’ange ni bête  رو كه نه فرشته است نه ديو در آنجا ما با يك ملّت اعتدالي و ميانه. هاي در ولگردي و بداخالقي و تنبلي عده افراطي يك

  .روبرو شويم )

   

  :توفيق در مسابقه و تحصيالت مهندسي عالي

  .كنم  معطل نمي۱۹۲۸-۲۹لي شما را بيش از اين در سال تحصي

سرپرستي، در مسابقه اول مدرسه مركزي هنر و صنايع    رئيس اداره خان مرآت، سال بنا به تمايل مرحوم ميرزا اسماعيل در آخر آن

اداره .  داوطلب قبول شدم۱۰۰۰ روي بيش از ۲۴۷شركت كرده بودم با رتبه   Ecole Centrale) (des Arts et Manufactures پاريس

بخشنامه كرد، چون اولين محصل ايراني بودم كه در مسابقه يك مدرسه عالي  اين موفقيت را به كليه محصلين ايراني  سرپرستي

  .قبول شده بودم فرانسوي

هاي شيطاني در سرش باشد  خواست گفته باشم كسي كه وسوسه به دستور دهنده كيفر  و  نويسنده  به البته قصدم خودستايي نيست، خواستم 

ضمناً . شد هي قمار و رقص موفق می هاي فراوان دارد، به عوض قبول شدن در مسابقات سانترال، در مسابقه در كشوري كه شيطان النه

آنها  كوچكه  ها كساني بودند كه بنده خود را شاگرد در ميان همدوره. دانم اضافه نمايم كه موفقيت در تحصيل را به هيچ وجه امتياز خود نمي

  ... . اصفياها ، صفی ها اصغر خمسوي ، علی ها ، محمد قريب ها ، تقي رياحی ها امثال تقي فاطمی.ها بودند نم و باعث اميد و افتخار ايرانيدا هم نمي

سال بعد هم بنده در همان . گرفتن دروس جديد انجام گيرد  الاقل با يك سال فاصله و فرا بايستی كه مي دو مسابقه داشت   مدرسه سانترال

. روزي باشم و در هتل منزل كنم سرپرستي پيدا كرده بود، مجازم ساخت شاگرد غير شبانه  بودم، ولي نظر به اعتمادي كه اداره  ه نانتليس

در اولي شاگرد صدم روي پانصد نفر شدم . شركت كردم  و همچنين در مسابقه مدرسه معادن پاريس آخرِ سال در مسابقه دوم سانترال

بين   و در دومي در بين خارجيان شاگرد پنجم، اما.  نفر رتبه باال آمدم١٤٣٧   يعني) دگان رديف اول پارسالروي پانصد نفر قبول ش(

  .اول شدم  ايرانيان

  .خواست كه وساوس شيطاني را جزو تركيب وجوديم دانسته است، عرض كردم  لحاظ تكميل و تأييد كيفر اينها را به  

هي  هي گوناگون، البته افق ديد و ميدان اخذ و هضم ارمغان   با آن جمعيت و فعاليت  هر پاريس همكالسي و در ش٢٥٠با  در مدرسه سانترال

را در  آمدم و هميشه قسمتي از آن مي  رفتم يا به ايران ، يا به كوه و كنار دريا مي تعطيالت تابستان. تر بود مورد احتياج وطن خيلي وسيع

يك سال تمام بعد از فراغ از مدرسه سانترال را نيز در . شدم ا كارگران و كارمندان محشور ميدادم و ب  مؤسسات فني استاژ مي  كارخانجات و

هي  سازي و در شركت هي الكتريك سازي، توربين بخار، و ماشين لكوموتيو سازي،  قبيل تلمبه از  مختلفي  هي  در كارخانه    دهات فرانسه  و شهرها

حواشي زندگي نيز  از روي عالقه و وظيفه به  اما. باز هم متن برنامه، تحصيل و كسب تخصص بود البته . كردم توليد و توزيع برق كار مي

هي تبليغات انتخابي و  در اجتماعات و حوزه  هي فني و اجتماعي و حتی حضور در سخنراني ، هي در مدرسه رفاقت و همكاري. پرداختم زياد مي

، دو روزنامه از دو  رانسوي، مقيد به خواندن روزنامه بودم و در مواقع حساس سياسیمثل يك ف. هي صنعتي و تجاري حزبي ، و نمايشگاه

، خيلي چيزها  هي مكرر به خارج  اين ترتيب در آن مدت طوالني پنج سال در پاريس و مسافرت به. كردم  قطب مخالف را با اشتياق مطالعه مي
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هي شاخصي  فقط به ذكر نمونه. ، اشغال نمايم و از هر دري سخن بگويم       تناسبرا به آن  خواهم وقت دادگاه شد ولي نمي ديده و دريافت مي

، منتهي به قيام عليه امنيت و بر هم زدن  خواست هي بعدي ما كه به زعم كيفر طريقي در ساختمان فكري و در فعاليت چند كه هر يك به

  .پردازم  باشد،مي قانوني مملكت شده است، موثر مي  رژيم

   

  :گمنامسرباز 

ايد طاق  را شنيده اسمش  همه  و باشد  مي شهر  آن اين شهر بدان معطوف است و معرف   كه توجه وارد شوندگان به  اي و نقطه  قلب پاريس

هي درجه يك و زيبي شهر پاريس كه هر كدام به دليلي شهرت و اهميت تاريخي دارند، ستاره  خيابان. است (Arc de Triomphe) پيروزي

  :شوند اين نقطه شهر متشعشع ميوار از 

L’avenue de la grande Armee ،Wagram ،Champs Elysees … 

روند، لختي  ، به زيارت آنجا مي ، چه مستعمراتي، چه لشگری ، چه سياستمدار آيند چه سياح مي  كه از چهار گوشه دنيا به پاريس مردمي

آنجا نه قبر . كنند را فروزان مي دهند و آن يلي مورد احترام باشند، دمي به شعله مياگر خ.  گذارند ايستند و شاخ گلي در زير آن طاق مي مي

و نه حتي كاشف و ) سردار و دالور فاتح زياد داشته است  با آنكه فرانسه(، نه قبر سردار فاتحي است  جمهور فقيد است كبير و رئيس  پادشاه

يك سرباز و يك . اند خاك سپرده بي درجه و مقام را به  و نشان ، يك سرباز گمنامنام  بي  آنجا يك فرد فرانسوي. گزار شهير مخترع و خدمت

پاريس و فرانسه و مردم دنيا در برابر   مردم. فرانسه جان داده است  و آزادي  فردي كه مانند هزاران هزار سرباز و فرد ديگر در راه استقالل

 .كنند شوند و تعظيم و تجليل مي يك فرد به خاك رفته خم مي

كه صاحب  خود را روي پيكر فرد فرانسوي  هي طاق پيروزي پايه. ، مقام و احترام قائل است فرانسه بري فرد فرانسوی  و دولت  فرانسه  ملت

، عظمت و ارزش خود را مديون و مربوط  آنها و ساير ملل راقيه نيرومند و متمدن جهان. اند كند بنا نهاده حقوقي است و بنابراين فداكاري مي

كنند،  زنند، تحقير و توهينش نمي كنند تو سرش نمي اش نمي خفه. اند قائل شده بنابراين بري فرد حقوق و آزادي. دانند نقش افراد ميبه 

  .مفصل بخوان از اين مجمل   تو خود حديث.نمايند او را وادار به تبعيت و تعظيم نمي

فرا گرفتم و   كشورهي اروپا و مسافرت به و هفت سال زندگي در فرانسه  اريسهائي كه بنده از پنج سال اقامت و آمد و رفت در پ يكي از درس

  هي در چنته ارمغان

  .بود  و سرباز گمنام Arc de Triompheبري وطن گذاشتم در مطالعه 

   

  :جي سخنوران   به گزاران فداكاران و خدمت

شد  ي ديده مي وسط هر ميدان و در هر خيابان مجسمه. تآثار تاريخي و هنري ديگر هم داش و سرباز گمنام  غير از طاق پيروزي پاريس

نام  و ديگري به  نام پهلوي هي ما كه دو خيابان عمود بر هم يكي به نه تنها مثل شهر. ، بسيار متنوع) هي ممالك ديگر اروپا طور در پايتخت همين(

شدگان  بود و مظهر كشته هي آنجا بيش از هر چيز ياد مجسمه. اند ي احداث شده، مجسمه معيني برپا كرده انداخته و در وسط كه فلكه  شاهپور

: قبيل  از ملي، گزاران   و خدمت  سياسی  رهبران و دانشمندان، فاتحان، مخترعان  ، يا)Monument  aux  mortes(،  اند يا شهدي جنگ

  . و امثال اينها)  Jean Jaures( كاشف كينين، كامبتا، ژان ژورس) Pelletier( ، پلتيه)Pasteur(  پاستور

نفر و به نفر، بري يك نام يك اگر همه چيز به. كنند مال همه است، همه بري آن خدمت مي  فرانسه. در آنجا احترام و ارزش بري همه است

  .شد نفر بود، فرانسه فرانسه نمي نفر و اختيار يك فرمان يك

 خدمت و فداكاري دريافت ، دهند و در مقابل  مي  فرد ارزش و حق آزادیهي اروپائي به و حكومت  جامعه اروپائي. دنيا دار بده و بستان است
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  .شود سود همه كس آباد و آزاد مي مملكت به. كنند مي

   

  :ها انجمن

  كرد؟ از چه طريق خدمت و فداكاري مي  فرد اروپائي

.  خير با حسن نيت و خدمتكار وجود داشتند و ديده بوديمهم افراد البته در ايران. اينجا باز يكي از موارد اختالف و از تعليماتي بود كه گرفتيم  

آنچه . شويم ، كمتر با فرد روبرو مي هي خصوصي و خانوادگي مردم، بري مشاهده و مطالعه خدمات امادر آنجا خارج از برخوردها و برنامه

  . هستند، اجتماع و انجمن بودخوردند كه از ممالك و ملل بزرگ عقب ها از اين جهت خيلي تأسف مي ديديم و فرانسوي مي

دولتي  غير  كرديم آن انجمن مبارزه با وجود نام ملي نانت تصور مي  آن روزهي اول ورود به اگر در .بردم  قبالً نامي از انجمن مبارزه با سل

ما قبالً . برديم ه خود پیاست، ديري نگذشت كه به اشتبا  هي تقليدي و دستوري ما ساخته و پرداخته و حمايت شده از طرف دولت مثل انجمن

هي ديگر  ديده بوديم و بعداً با جمعيت»   تَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى «  ها و اجتماعاتي از قبيل شير و خورشيد سرخ با شعار انجمن  در ايران

. و غيره آشنا شديم   لملل، گروه آسيا و آفريقاا و جمعيت طرفداران حقوق بين  ، انجمن آثار ملي، انجمن تربيت بدني  هواپيمائي ملي مثل باشگاه

و دريافت مبلغ    هر ماه و حتي با كمال وقاحت موقع مراجعه به بانك ملي  بيشتر آشنائي ما از اين جهت بود كه مثالً موقع گرفتن حقوق ، آخر

خواست شكايتي و  اند و اگر كسي می دهها كر  جي قسمتي از پول ، قبضي ضميمه اسكناس ديديم به چكي كه به باجه داده شده است ، مي

هي خيريه و خصوصي تماماً صاحب مناصب و مشاغل دولتي و مأمورين از طرف دولت  ديد رؤسا و عاملين اين جمعيت اعتراضي كند ، مي

  .هستند

را بگويم كه قبل از اعزام به خواست مزيد شود ، اين قضيه كوچك  باز بري آنكه جبران نواقص پرونده شده ، قلمي بر سيئات اعمالم به كيفر

ي شده بودند  هي اعانه ما مأمور توزيع و فروش بليط  ، معلم انگليسي  جناب آقاي صديق اعلم. بودم در كالس چهارم دارالمعلمين مركزي  اروپا

نه مثل فروشندگان    اما.يا ساختمان فالن مجسمه و درهر حال اصوالً بري يك كار خيري بود  زدگان روسيه دانم بري كمك به زلزله كه نمي

زدند تا هر كس بخواهد برود و تمبري  روها قدم مي ي به گردن آويزان كرده در پياده كه جعبه  در شهر نانت  تمبرهي انجمن مبارزه با سل

ري و پرداخت آو المجلس و موظف ساختن مبصر كالس به جمع گيري فی كامالً آمرانه استادانه و با تعهد صحانه ولی خير، با لحن نا. بخرد

ي به كليه  كبير بخشنامه كه جناب سفير  بنده چه در اين مورد و چه در مورد ديگري در فرانسه. ها را دادنند ها ، يك دسته از آن بليط وجه

ل به مندي و مي  چون به عالقه: كبير در آن بخشنامه گفته بود جناب سفير. محصلين صادر فرمودند، به رگ غيرتم برخورد و سرسختي كردم

بنده . سرپرستي از حقوق هر يك از آقايان فالن قدر فرانك كسر بگذارد   دستور دادم اداره زدگان يقين داشتم، همكاري آقايان در كمك به زلزله

ه در مورد اول امتناع كردم و گفتم پدرم چنين پول را تمكن دارد بدهد و اگر بگويم خواهد پرداخت، ولي چون تحميلي و الزامي عنوان شد

  . نخواهم گفت در مورد دوم چون خودشان برداشت كرده بودند، به صرف اعتراض اكتفا كردم است،

خاطر دارم  تا آنجا كه به  در ايران. كامالً آزاد، اختياري، مشتاقانه و فراوان بود .ها و اجتماعات زوركي و دولتي نبود اين انجمن  در فرانسه  اما

ولي   اتحاديه تجار. را داشت ديده بودم كه اتفاقاً مرحوم پدرم معاونت و زماني رياست آن    و واقعاً مليفقط يك اتحاديه يا اجتماع غيردولتي

  .گويا تعطيل شد  اين اتحاديه در دوره پهلوي

 و صنفي ، ورزشي ، علمي ، سياسي(   هي دانشجويان هي فارغ التحصيالن يا دوستداران فالن مدرسه ، سازمان  انجمنانجمن از همه نوع ؛

گاه در اجتماعات  بودند و بنده هم گاه  از شاگردان عضو ثبت شده و شهريه بده انجمن كاتوليك% ٦٨  مثالً در همان مدرسه سانترال). ديني 

،  هي مختلف صنفي ، فنی شمار كه جنبه هي تخصصي و محلي بي ها و گروه عالوه بر اتحاديه  مهندسين فرانسه. شدم مختلفشان حاضر مي

  .تصادي و اداري داشتتعاوني، اق
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هي ماهانه و  كه بنده از بسياري از سخنراني داشتند  Sociûtû des Ingûnieurs Civil de Franceنام  متحركي نيز به و عمومی انجمن  

،  ميان حيوانات، حا ، از حاميان اطفال ها و سنديكاها ديگر از جنگجويان سابق ها و اتحاديه اين چنين انجمن. كردم مقاالت آنها استفاده مي

،  »فوالد«( ، توليد كنندگان  ، صادر كنندگان كنندگان ، مصرف ، كارفرمايان ، كارگران  ، طرفداران صلح    ، مطالعات ايراني مبارزين با الكل 

  .هي مالي و شركت  سياسي  هي ديگر ، بدون در نظر گرفتن احزاب ها هزار جمعيت و ده) » چرم«،  »شير«،  »آلمينيوم«

جي فرد سير كرده با سرعت تمام در  گذشته در جهت تجمع افراد و جانشين ساختن جمع به ر آنكه جامعه غربي از يك قرن و نيممنظو

، جز آنكه  ، موسسات وسيع توليدي و اقتصادي و خدمات اجتماعی هي عظيم ، كارخانه  همه عمليات عجيب پيشرفت و توسعه بوده است و اال اين

توانست به وجود  هي فكري و مالي و دستي افراد كثير تحت نظام واحد نيرومندي فراهم شده باشد، چگونه مي كز سرمايهدر سايه تجمع و تمر

وقت بري آنكه ما زير دست و پي آنها له نشويم و اسير و اجير آنها  آن. و سياسي را تأمين نمايد  هي اقتصادي و نظامي بيايد و چنان قدرت

  .هي خالي پراكنده ناتوان ، در برابرشان قد علم كنيم، چه رسد كه جلو هم بيفتيم با نيروهي ضعيف فردي و با دستتوانيم  نباشيم، چگونه مي

و تبديل افكار فردي به . ها باشد هي اصلي ما بري مملكت ايجاد اجتماعات و انجمن بايستي يكي از ارمغان بنابراين و با بداهت قاطع و حتمي مي

تر كه تمام افراد و واحدهي  ي مستقل و جدي از يكديگر، بلكه يك اجتماع و اتحاد درجه عالي درجه د و اجتماعات يكهم نه اتحا اجتماعي آن

و مملكت،   يعني در بالي تمام افراد و اجتماعات و حاكم بر ملت .قدم و همكار نمايد اجتماعي را در كادر منظم مطمئن متحركي با هم مرتبط و هم

  .» يعني دموكراسي« سهيم و مسئول و موظفند ، وجود داشته باشد، دستگاهي كه همه در آن

   

  :ماشين و دموكراسي

با ماشين و مكانيك بيشتر سر و كار داشتم تا با تحصيالت و مطالعات . مهندسي بود كارهي  صنايع و البته تحصيالت و اشتغال بنده در زمينه

ازه هوش و حواس و تجربه و مطالعه در همان حواشي دور و برِ متن برنامه پيدا ولي تا اين اند. جامعه شناسي و حقوق اداري و سياسي 

  .العاده وجود دارد وجوه شباهت و سنخيت فوق  بودم كه بفهمم ميان ماشين و دموكراسي  كرده 

ه وقتي از پتانسيل جنگي يك دانيد كه امروز  ديده هستيد، به خوبي مي خوانده و دنيا  جنگ  آقايان دادرسان محترم كه افسران ستاد دانشگاه

يك كشور از   تفكيك نيروهي نظامي. ها يا نفرات زير سالح نيست ها و هواپيماها و زير دريائي زنند توجه تنها روي تعداد تانك كشور حرف مي

ينها مجتمعاً و مرتبط همه ا. نيروهي علمي و صنعتي، ظرفيت اقتصادي، تشكيالت اجتماعي و امكانات سياسي آن كشور، ديگر قابل قبول نيست

  .شوند در پيروزي يا شكست وارد مي

يعني روح ماشين و صنعت از يك طرف و روح   ميان ماشين و دموكراسي. جامعه متمدن همه چيزش به هم مربوط و متناسب است

دموكراسي هم . جود آورده استماشين و زندگي صنعتي ، دموكراسي را به و. العاده وجود دارد از طرف ديگر تشابه و توافق فوق  دموكراتيك

  . بدون دموكراسي توسعه و توليد صنعتي به مقياس امروزي ميسر نيست. آورد ماشين را به وجود مي

ي از عناصر مختلف از قبيل پيچ و دنده و دسته و ميله و رشته و چرخ و پايه و پيستون و اهرم و غيره است  كه ماشين يك مجموعه طور همان

يك را  نمايند و هيچ بوده و با يكديگر همكاري مي  معيني در حركت و فعاليت قيق و نظام صحيح و بري انجام منظور و عملكه بر طبق نقشه د

شمار  مترقي نيز ماشين نيرومند بزرگي است، متشكل از عناصر يا افراد بي توان از جي خود برداشت و بيكار كرد، يك جامعه دموكراتيك نمي

ي ،   و وظيفه و روحيه خاص داشته باشند ولي در سايه يك نقشه واحد و برنامه و منظور خاصِ تنظيم شدهكه هر يك ممكن است وضع

در هر دو جا نظم و حساب و دقت و مديريت و نقشه و ارتباط و . نمايند همگي در فعاليت و انجام وظيفه بوده، همكاري و تشريك مساعي مي

اختيار تشكيل شده است و  عقل و بی روح، بي ماشين از عناصر بي. وت هست، يك تفاوت اساسيفقط يك تفا.  دارد انضباط و هماهنگي وجود

فرمانده و . عناصر تشكيل دهنده صاحب فهم و اختيارند  كند ولي در جامعه دموكراتيك به فرمان و ميل و به سود يك آمر خارجي عمل مي
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  .دانند نفع نيز خودشان را مي ذي

مدي هستند كه داري مشخصات و مقاومت ثابت و معين بوده، مهندس سازنده يا گرداننده ، با اطالع از آن قطعات يك ماشين اجسام جا

عناصر يا مصالح تشكيل   اما. گذارد اش مي گذارد و عملي را كه بري آن قطعه امكان دارد به عهده مشخصات ، هر قطعه را سر جي خود مي

به «تا » منهي بينهايت«، يا اطالع و عالقه داشته باشند ، امكاناتشان از  خبر از برنامه باشند ا بيي اجتماع انساني بر حسب آنكه مجبور ي دهنده

  .كند تغيير مي» بينهايت ي  عالوه

تواند خود را جمع كرده از گردش و از  گاه يك دنده نمي هيچ اما. شود سر جايش و بري كار منظور، مهار و محدود كرد قطعات ماشين را مي

مهندس و راننده . طور نيست اما ماشين اجتماع اين. ر در برود يا كاله سر قطعه مجاور بگذارد و اخاللگري نمايد و وارونه بچرخدزير كا

  ...ماشين اجتماع ، بايد هم حساب و طرح نقشه جمع را بكند، هم حساب و رعايت فرد فرد را 

 مقصود بنده  .باشد هستيم وحتي ناقص بوده تحت آن ي كه االن در  با مرحلهخواهم كه مطالب فوق ممكن است ناهموار و نامتناسب معذرت می

را نه من   سراغ و به تكميلش بيايم، ضمناً بايد عرض كنم كه اين تشبيه و قياس ماشين و دموكراسي ي بود كه بعداً بايد به فعالً اشاره و مقدمه

بلكه بعدها با استفاده از خاطره مشاهدات و عصاره مطالعات آن زمان و بعد از . كرديم ها نمي يك از داوطلبان مهندسي در آن سال و نه هيچ

ام ، در ميان محصلين حقوق و علوم  نه تنها در ميان محصلين پزشكي و فني و تربيتي، بلكه تا آنجا كه برخورده. آن زمان ، پيش آمده است

  .شد ري وطنمان مطرح نميعنوان مسائل اساسي مورد احتياج فو سياسي هم اين قبيل مسائل به

  ، هي فوق تخصصي شغلی بري شخص بنده، افكار و آرزوهايمان در زمينه فعاليت

  .كرد هي فني و صنفي و خدمات عمومي تجاوز نمي صورت انجمن از حدود اجتماعات به

هي عمومي  يف و هدفدر جهت وظا  همبستگي و همكاري ملتگذاشت،  طور خالصه آنچه ما را تحت تأثير عميق مي در هر حال به

  .مشترك بود

   

  : دنبال كيميي اجتماع به

دست آوردن و نگاهداشتن و مخصوصاً وا داشتن ديگران به تحصيل و تأمين آن ، مسأله و  به  هر چيزي به خواستن و گفتن آسان است، اما

  .مشكل ديگري است

فهمد  كما بيش مي كس همه.  است بديهي  ضرورت قدرت اتحاد و اجتماع امریهي اجتماع ببريم و اال زيبائي و ها و قاعده پايه بايستي پي به ما مي

  .ي بود كه بايد به حل آن بپردازيم و كيميا يا كليد توفيق در اجتماع را پيدا كنيم اين بري ما وظيفه و مسأله.خواهد و مي

و عضو آكادمي علوم ، بري   دانشمند متالورژيست  Lean Gilletكالس اول مدرسه سانترال، مدير مدرسه  تأتر آمفی  در كه اولي روز 

ما . ، بود) رفقي عزيزم ( Mes chers camaradesوارد   وظايف كلي ، پشت تريبون آمد، خطابش به ما شاگردان تازه گوئي و ابالغ مقدم خير

جويان مدير محبوبي بود كه هر وقت از او هم در تمام مدت سه سال بري دانش. ، رفقي عزيز بوديم جوان بري آن مرد مقتدر مسن دانشجويان

  .نداختند  ا نداختند و چه بسا دستش مي ا گذشت برايش هلهله و خنده راه مي حياط مي

كارآموزها در موسسات (طور عجيب برقرار بود  نظرِ چنين محبت و رفاقت ، در ميان رئيس و مرئوس و سابق و الحق ، همه وقت به

  .رفيقانه و تقريباً خانوادگي بودرفتارها ) S.F.M.Vكارخانجات  و

  .ها و جوانب كار نبود اما همه جواب ،»محبت و صميميت«جواب مسأله بود، تا اينجا يك جهت و يك

كنم سه چيز باشد كه يك  ، فكر مي)، باشگاه، انجمن، حزب، اتحاديه شركت(هر صورت كه بخواهيد   يك اجتماع ، بهتشكيل ، دوام ، عمللوازم 

  :مچيزش را گفت

038



  .شود و مطلوب مشترك كه علت اجتماع و قبول زحمات آن مي وجود يك هدف يا مقصد   .١

  پيوندد و محيط را  مندي و صميميت و دوستي كه افراد و عناصر را به هم می عالقه  .٢

  .دارد گرم و محبوب و محفوظ نگاه مي

  . تواند كار كند شود و از طرف ديگر دستگاه مي نها از يكديگر مياعتماد و انضباط كه از يك طرف سبب اطمينان اشخاص و عدم فرار آ  .٣

گذاري و  بديهي است آنجا كه نادرستي وكاله. و مقرراتي دارد و هم مخصوصاً جنبه اخالقي و تقوي  اين شرط سوم هم جنبه اداري و نظامي

را  هايشان   صداقت همديگر اعتماد نداشته باشند، نه دلشناسي و يكديگر و به وظيفه به  گوئي وجود داشته باشد و مردم كاري و دروغ فريب

  .شوند كنند ، نه همقدم و همكار مي پيش هم باز مي

مقايسه خريدن (حكومت دارد ) به وجه عجيبي و به وجه كامالً طبيعي و بديهي از نظر خودشان(ديدم در محيط اروپا، درستي و امانت  من مي

، اينها ظاهراً )حقه و فريب است و وضع تحويل خواربار به منازل در آنجا يا گذاردن شير به در منازلكه با هزار   گوشت از قصاب در ايران

را جواب  داد و رازي در هر حال مرا تكان مي. نمايد چيزهي جزئي و كوچكي است ولي حكايت از حقيقت و واقعيت و اختالفات بزرگي می

  :گفت مي

هي مختلف اقتصادي ، علمي ، صنعتي ، اداري ، سياسي و غيره ،  ع كار كنند و قدرت عمل خود را در زمينهجتما اند باال ها توانسته اگر اروپائي

زنيم و اعتماد نداريم،  يكديگر نارو مي ولي ما تا وقتي كه به. كارند و به هم اعتماد دارند  فوق العاده نمايند بري اينست كه امين و درست

  .نخواهيم توانست دور هم جمع شويم

  .حكايات و برخوردهي زياد به خاطر دارم. ها، بسيار عجيب بود  كرده  طبقات، حتي تحصيل تمام در   حقوق  رعايت شناسي و  اين خصلت وظيفه

مل عا  اما. از اين تصديع الزم نباشد هائي از دومين اسباب و لوازم تشكيل و دوام و عمل اجتماعات دادم و بيش كنم به قدر كافي نمونه فكر مي

  .آل است وجود هدف مشترك و عالي يا كمال مطلوب و ايده شود،  مي گاهي از فرط بديهي بودن فراموش يا اسباب اول و اصلي كه

تواند از جنس ماديات و  هي الزمه ، نمی ها و فداكاري كه كمال مطلوب بري تحوالت عظيم و محرك دروني بري فعاليت طبيعي است

ي از  بري بنده و عده. نمايد  شود و آن دو شرط قبلي را ضعيف مي چون نقض غرض مي. فع پرستي باشدطلبي و ن جويي و راحت آسايش

توانست  محرك اصلي چيزي جز خدا و دين نميو خانوادگي و عقيده استداللي ، آن كمال مطلوب و هدف و   هموطنان بنا به سابقه ملي

خودمان را در نافرماني از احكام و اصول   هي ملت ها و خرابي نادرستيها و  خصوصاً كه ريشه دشمني) جواب كيفر خواست (.باشد

و اجتماعي و معالم اخالقي و مزايي انساني برخورده بوديم،  مكاتب فلسفي به  ديده بوديم و آنچه در مطالبات و مشاهدات خود در اروپا  اسالم

درك و قبول  آن عده معدود ما را ، به  زندگي در اروپا،. هست  قرآنآن در تعليمات اسالم و در آيات  تر و بهتر و باالتر  ديديم كامل مي

»هلَيٰلي ععال يلُوا وعي المستر كرده بود خيلي نزديك»   اَلْا.  

د و نه تنها منكر اين حقيقت نيستند، بلكه به آن اعتراف و افتخار دارن  و دادرسان و دادستان   اينكه بحمداهللا رياست محترم دادگاه نظر به

و جامعيت  اثبات فوقانيت  بري   در اين زمينه و  .اديان دنيا است ترين مترقی  نمايند كه ديانت اسالم مقامات رسمي مملكت نيز مرتباً گوشزد مي

  .گيريم مي»  عنه مفروق « را   وآن نمائيم نمي اسالم بحثي 

طور خالصه و بنا به  پس به. جنبه عقيدتي و تجربتي و علمي داشتو اينجانب چنين مطلبي   ي از دوستان همسفر اروپا در هر حال بري عده

مملكت به اروپا رفتيم كه ديانت و مليت خود را از دست ندهيم و تخصص و تمدن از آنجا   تمايل و تأكيد پدر و مادر و معلم و هموطن و شاه

هي  جين ها و خور در موقع عزيمت آنقدر بود و آنقدر كيسهوجود آمدن دانش و تمدن  بري به  انتظارات و تأكيدات مردم. سوغات برگردانيم 

  .كرد تا چه رسد به پر شده آنها خالي همراهمان كرده بودند كه حمل خالي آن به دوش جوان و ناتوان ما سنگيني مي
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  : هي سفر سوغات

  :گانه ذيل پر كرده بودمهي چهار هي خالي را طي هفت سال تحصيل به تدريج از افكار و ارمغان ها و خورجين آن كيسه

ي كه استعداد اخذ و هضم آنها را داشتم و موضوع آنها خارج از بحث دفاعي ، تا حدود مختصري معلومات مهندسي و تمرينات تخصصی  .١

  .حاضر است

  .عي زنده و زنده كننده يافته به اسالم، ولي نه اسالم خرافي و انحرافي تشريفاتي، فردي، بلكه اسالم اصلي اجتما قاد و عالقه فزون  .٢

اند و احساس اين واقعيت بزرگ كه سازنده و صاحب تمدن و سروري ممالك اروپا، يك شخص و يك مقام نبوده، تمام افراد در آن سهيم  .٣

  .هستند  بينند داري ارزش و احترام و آزادي نمايند كه می تمام افراد از اين جهت سهيمند و قبول زحمات و خدمات را مي

اجتماع و . ها در شكل و نظام اجتماعي است، نه انفرادي و شخصي و ضامن بقاء و پيروزي ملت كه زندگي اروپائي كشف اين راز بزرگ  .٤

آنها  كند و درستي به ، آنها را به هم نزديك هي معنوي محرك مشترك افراد بوده و دوستی شود مگر آنكه كمال مطلوب اتحاد تأمين نمي

  . تا آنكه مجموعه،متحرك و مستحكم و زاينده گردد بخشدارتباط و اعتماد ب

ولي نبايد تصور شود كه فكر تقليد و . ، جمع آوري نموده بودم عنوان ارمغان هفت سال مسافرت اينها اصول و تعليمات دروسي بود كه به

 داشتم و اولين سخنراني در زندگيم ، در محل و اقدامات تظاهري و تقليدگري وحشتبلكه از افكار سطحي . ام ها را داشته تبعيت از فرنگی

  .روي تقليد و طرد تقليد بود،  سرپرستی  سفارت ، بنا به دعوت اداره

شده بودند، چند  ي تمدن اروپائي زده باخته و وحشت رفته و خود  هي اولي كه به اروپا زاده و كاروان  ما، نسبت به نسل آقاي تقی نسل متعلق به

در مجله كاوه   زاده كه سابقاً در ايران ، به هيچ وجه طرفدار آن گفته آقاي تقی هي بنده ه و بسياري از همدورهبند. سال اختالف داشت

البته بعدها (هي پا تا مغز سر فرنگي شويم  ايشان در آن ايام چنين اظهار عقيده كرده بودند كه ما بايد از ناخن. خوانده بودم ، نبوديم برلين

مهرگان   يعني در يك سخنراني ، چهار پنج سال قبل ، در باشگاه. طرز فكر برگشتند و بنا به اصطالح خودشان توبه كردندزاده از اين  آقاي تقی

  ).ام اكنون به اشتباه قديمم پي برده: فرمودند 

فقط توجه و تبعيت از اصول . ها نبوديم معدودي از ما اين اندازه جلو آمده و شخصيت پيدا كرده بوديم كه طرفدار تقليد و تبعيت از اروپائي

طور كه از اسمش پيدا است اصول است و عموميت و كليت داشته مخصوص به زمان و مكان نيست و هر كس بايد  اصول هم همان. كرديم مي

  . تسليم اصول شود

چون . ساخت تمتع معذبم ميديدم، به عوض تحسين و  آنچه آبادي و زيبائي مي. هي بسيار مالمت آوري بود برايم سال  هي آخر، اروپا سال

حوصله  كردم و بی خوري مي احساس بيكارگي و مفت. ديدم نصيب و بركنار مي آنها بی ها محروم و خود را در ايجاد و اداره مملكتم را از آن

كردم، بدون  تقاضا ميي را كه  داشت و هر مسافرت و هزينه با آنكه مرحوم مرآت، رئيس اداره سرپرستي، با اعتمادي كه ابراز مي. شده بودم

و جاهي ديگر به تكميل و تمرين بپردازم، ديگر طاقت   و انگلستان  فرمود يكي دو سال هم در آلمان پرداخت و توصيه می سند و گواهي مي

  .مراجعت به ايران بري فعاليت و خدمت. مراجعت نمودم  نياورده و به ايران

   

  :بازگشت به وطن

همچنين . مراجعت كرده بودم، جهت تجديد ديدار پدر و مادر و وطن عزيز   در تعطيالت تابستان ، به ايراندر طول هفت سال تحصيل ، دو بار 

ي از  آهن شمال و در پاره از جمله در راه(منظور تداركات تحصيلي و عملي  جهت مطالعه در اقدامات و احتياجات فني و صنعتي كشور به

  ).كارخانجات موجود در كشور

و ديگر در مجله فرانسوي، در جواب يك مقاله انتقادي ) ؟(» فكر مهندس«تحت عنوان   يكي در روزنامه اطالعات.  مقاله نوشتمدر آن سنوات دو
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برگشتيم، مواجه با اوضاع عجيبي  ها تحصيل و تدارك با روحي سرشار از عشق و تحرك به ايران كه بعد از سال محصلين اعزامي .   از اسالم

رئيس جدي   و مرحوم دكتر سياسي  قدر و مهندس خليلي پزشك عالي  و دكتر محمد قريب سحابي  ين آقاي دكترمثالً با هم. شديم مي

از . كرد وطن پشيمان می رفتار مأمورين گمرك و قرنطينه آدم را از برگشت به. ، با يك اتومبيل سواري به ايران آمديم  دندانپزشكي  دانشكده

شده،  ها و سئواالت عجيب و غريب مواجه مي هي دمِ دروازه شديم در ورود و خروج ، با پاسبان هي در طول راه كه رد مي شهرها و دهكده

عالوه بر نام خودمان و پدرمان و شغل پدر و شماره شناسنامه و غيره ، آدرس و محلي . ديديم خود را مانند يك جاسوس در اين مملكت مي

از . يك مسافر بين راه پيدا شد) شايد قصر شيرين( ي  خانه ست در طول راه دمِ در قهوهيادم ه.. پرسيدند؟ می  را كه در آن منزل خواهيم كرد

باالخره . گفت خواست بدهد و شوفر ده تومان می او پنج تومان می. بر سر مبلغ كرايه حرفشان شد. برساند  ست او را تا كرمانشاه شوفر خوا

  .عهده بگير هي ضمن راه را به انخواهم، فقط خرج آژ شوفر گفت من كاري ندارم و پول نمی

، با  درِ وطن ، در لباس مأمورين دولت ما. كرد مي  كه اين مشاهدات و مسموعات چه تأثير سوء در جوان تازه برگشته از اروپا فرمائيد حس مي

  .كرد چه وضعي از فرزندان خود پذيرايي مي

بالفاصله او را   دهد، مأمورين ژاندارمري اش را ارائه مي كه شناسنامه نشود همي وقتي وارد سرحد مي) آقاي مهندس حسيبي(يكي از دوستان 

بابا من دانشجوي اعزامي دولتي هستم، اگر فراري بودم كه «گويد  هر چه مي. اندازند عنوان سرباز مشمولِ فراري ، در كاميون می توقيف و به

تصادفاً در ميان . دهند مي  كرمانشاه  آورند تحويل پادگان  او را ميمانند اسير. بخشد ي نمی نتيجه» .گشتم به پي خود به مملكت بر نمي

سينا معلم سابق  ، آشنائي همين جريان را به رئيس فرهنگ كرمانشاه آقاي ميرزا محمد خان پور  همسفران يا حاضرين در گمرك خانقين

  .شود حسيبي مي  سبب آزادي و ضمانت رئيس فرهنگ كرمانشاه  وساطت. رساند ايشان مي

حكايات فوق البته كهنه است و حاال پاسبان . شدند اين وضعي بود كه محصلين اعزامي هنگام مراجعت بري خدمت به وطن با آن مواجه مي

دانيد، غالباً موضوع بحث نخست وزيران و وزري فرهنگ و مسئوالن   كه مي طوري باز هم به  اما. ها وجود ندارد بين ، جلوي دروازه جواز

را بايد در همين  علت آن. ايست رفته بري مملكت ما مسئله يا اروپا  عدم مراجعت محصلين آمريكا. شود مي  شخص اعليحضرتدلسوز و حتي 

  .قبيل چيزها جستجو نمود

بايست جواز گرفت و  بري هر مسافرتي مي. قرار بود بر  و بسياري از شهرها حكومت نظامي در تهران .تهران رسيديم از يكي دو روز به بعد

هائي را  و مثل يك مجرم متهم ، بازجوئي. ضامني را معرفي كند  الزم بود انسان. آمد ها به عمل مي هي فراواني از طرف كالنتري گيري تسخ

هي جوازگيري مملكتمان افتاده بري مرحوم پدرم  رفته بودم به ياد جريان  به لندن  كه از پاريس  در سال ما قبل آخر در اروپا. جواب بدهد

زيرا با يك . رفتيم  اي كه در خدمتتان از تهران به دماوند تر از آن دفعه خيلي راحت وز من از مملكتي به مملكت ديگر سفر كردم امانوشتم امر

  .و بدون معرفي و ضامن، ويزا گرفتم  انگليس  ي به كنسولگري ي دو سه دقيقه مراجعه ساده

ي  البته در شهرهي و در قيافه اشخاص ، به پاره. ساختند  را منزجر ميبودند كه شخص  مأمورين دولت. ديديم بدي نمي  ما از خود مردم

كاري  ديديم كه اصالحات و اقدامات ، ازحدود سفيد مي  اما. كرديم و اقدامات كه از چند سال قبل شروع شده بود، برخورد مي  اصالحات

آنچه هست ، ظواهر خيلي سطحي امور ، تقيلدهي بسيار . كند ها ، كمتر تجاوز مي ها و تغيير لباس مردها و روپوش زن ديوارها و مغازه

  : آمد به خاطر مي  شعر كليله و دمنه. ندرتاً توجه و تمايل به عمق و اساس است. است كودكانه فرنگ

  طاووس درنگ ليب و كن بر عند كم

  همه بانگ آمد و اينجا همه رنگ كانجا 

   

يا آنكه . هي بنده و كالي در چنته ، خريداري ندارد كردم كه انگاره آورده س مي، چنين ح با مالحظه آن رفتار و روحيات و اصالحات  
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  .دوش در شهر بگردم و فرياد و تبليغ كنم تا مشتري پيدا نمايد ها چنته به ها و سال بايست ماه مي

   

  :خدمت نظام وظيفه

از يك ساله نظام وظيفه كه پنج ماه آن در . شدم  هنگذشته بود كه داوطلبانه وارد خدمت نظام وظيف  ايران چند روزي از مراجعت به

 سال درس و ٢٠ملول بودم كه بعد از . گذشت صحبت زيادي كه مناسب اين مقام باشد ندارم و هفت ماه در سربازخانه مي  افسري  دانشكده

  .خواهند ، ولي تحت انضباط سخت ، از ما مي خاصيت كوچك بي زحمت ، يك وظائف خيلی

ما و  ولي اغلب روزها مأموريتي كه به.  مخابرات بودم٤ د در گردان مستقل مهندسي لشگرها، فرمانده دسته گروهانآبا در همين عشرت

گفت آنچه سنگ و ريگ بزرگتر از  داد و مي آمد قطعه ريگي را نشان مي شد، اين بود كه معاون فرمانده گردان می سربازان ما داده مي به

. هم الزم نبود  بري چنين عملي، البته نه تنها تحصيالت مهندسي اروپا، بلكه متوسطه و ابتدائي ايران.  شودآوري است بايد از محوطه جمع اين

  .شد ترين تخلف سبب تنبيه انضباطي شديد مي كوچك  اما

ها به   بعد از ظهرچهار نفر از ما را انتخاب كردند ،. ما دادند  و مناسبي در خور معلوماتمان به يكي دو ماه كه گذشت ، مأموريت مخصوص

، بعد از ظهرهي دوشنبه ، كليه افسران دعوت داشتند كه به  ها در آن دوره. ترجمه كنيم  رفته نظامنامه از فرانسه  مهندسي ارتش  اداره

ا را از اين عمل م اداره مهندسي   رئيس  كيكاووسي،  شاهزاده، سرتيپ   تيمسار .دهند  گوش غيره  و  هي تاكتيك افسران بروند، سخنراني باشگاه

  .نامه بنويسيم معاف كرده، دستور داده بودند بنشينيم آئين

خود خيلي اصرار   در دوران وزارت دارائي آقاي نجم الملك. ي نيست كارها در مركز ، حرف تازه مبارزه با تمركز اداري و جلوگيري از تورم

ها  در امور مربوطه و از شوري شهرستان   دخالت دادن مردمنيز بارها از  نخست وزيران و شخص اعليحضرت.  اين قسمت داشتند به

ها و ادارات  بينيم دائماً در پيشرفت و تقويت است، نه تنها تمركز امور در وزارتخانه  عمل می اما متأسفانه آنچه در ميان و در .اند كرده صحبت

اصرار  .است  تر، يعني در مقام سلطنت محدودتر و خاصدولتي مقيم پايتخت، بلكه توجه و تمركز و تبلور همه چيز در يك مركز خيلي 

. ها محو شده، هر كار و هر فكر و هر دستور، پيروي از منويات ملوكانه باشد  ها و ابتكارها و مسئوليت همه شخصيت. رود مي

  .منتهي شود و هر دستور و تصميم از شاه ساطع و صادر گردد  هر گزارش به شاه

مدافع   مصدق  كشاند و چرا آقاي دكتر كجا مي كار را به  چه بود و نظريه جيمز برايس   ميرزا محمد عليخان گرگاني ياد آوريد كه تذكر حال به

  :فرمود ، مي  سلطنتي  مشروطه  حقيقي و واقعي رژيم

ت با مقامات بايد مصون از تعرض باشد و بري آنكه مصون از تعرض باشد بايد از دخالت در امور مملكت و طرفي ، شاه  در مملكت مشروطه«

  ».داخلي و خارجي خودداري كند

  از اين اشارات عبرت  ، و سلطنت  ملت و دولت مندان به كنم عالقه  عرض مي باز هم

  .بگيرند

  .روم دنبال مطالب جا مانده مي

   

  : دوران خدمت

سرشار از فعاليت. سوختم عاش مي حسرت خدمت به مملكت و كسب م العاده در آتش فوق. ١٣١٥سال. آيم دوره خدمت مي از دوره وظيفه به

هي  دار درس ماشين عهده فني  در دانشكده. شده بود، استخدام گرديدم  تأسيس  داور،  كه از طرف وزير دارائي»   شركت ساختمان«در . بودم

وظيفه كرده، يك ظامبرگشته و ن ي از رفقي فرنگ ام را نداده با عده ولي اين مقدار كار كفاف عطش و عالقه. حرارتي و ترموديناميك شدم
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  با مبلغ هنگفت ) اتحاد مهندسين ايران (  »اما«نام  حريف ، به فن شركت هفت نفري همه

  ...كرديم  هفت هزار تومان تأسيس

وسيله يك متخصص  هي فعاليت متعددي بود كه هر كدام به با يك برنامه دولتي بسيار وسيع ، داري شعب و رشته»  شركت ساختمان« 

معاون فني شركت، زير دست هر مهندس يا متخصص   آقاي مهندس حسين شقاقي. شد مي  شرقي، اداره يا اروپي   آلمانيخارجي، غالباً

 بنده را هم زير دست. داد ، جي آن فرنگي را بگيرند كه بعد از پايان قرار. را قرار داد  مقام فرنگي، يك مهندس تازه وارد ايراني عالي

L’Hiraut   هي آجرپزي مكانيكي ، كارخانجات پيچ و  ، ايجاد كوره برنامه اين شعبه. كردند» شركت ساختمان « معاون شعبه تأسيسات

  .ريزي و از اين قبيل كارها بود سازي ، كوره چدن مهره

 ، يكسره  بود، عمري نكرد و كار دولتي من مطالعگي كه در تشكيل آن شده كه داشت و با تعجيل و بي زياد هي خيلی با داعيه» شركت ساختمان«

  .شد  فني  دانشياري دانشكده

عنوان متصدي دايره تأسيسات بانك انجام  كه به» باقيات الصالحاتي«خاطرات . وارد شدم ايران  ساختمان بانك ملي   در اداره١٣١٩در سال 

  :كند  هنوز دلشادم مي  ام ، داده

ها و تاسيسات  گذاري ساختمان ن فروشگاه فردوسي، مناقصه، ساختما  استفاده از قنات، موتورخانه بانك ، اولين چاه عميق بعد از جنگ

  .خره شعبه بزرگ مجهز بازار ها و باال هي مختلف بانك در شهرستان شوفاژ و برق و آبِ شعبه

فني ، تا حدودي احتياج و عطش مرا به خدمات ، از طريق فعاليت   فني  اين قبيل مراجعات و عمليات مهندسي متنوع و مطالعات درسي دانشكده

  .كرد و الزم نيست از اين جهت سر آقايان را درد بياورم و تخصصي تحصيلي اقناع مي

   

  :هي اسالمي، اجتماعي شروع فعاليت

سراغم  بودكه يك روز دو نفر جوان خوش قامت، يكي عضو بانك و ديگري عضو فرهنگ، به١٣١٩در همان سال ساختمان بانك ملي  در اداره

آموز  كلمه دانش( آموز بود نام مجله دانش. خواهش همكاري و يك مقاله داشتند. و مجله كوچكي را روي ميز گذاشتند كردند   سالم عليكی آمده،

  بالي .  و نويسندگان آن اشخاص مختلف بودند» اسالم  كانون« ، ناشرِ مجله )را هنوز فرهنگستان بري شاگرد دبيرستان علَم نكرده بود

  .را ديدم  ار نام آقاي سيد محمود طالقاني، بري اولين ب ها يكي از مقاله

بودم، مستقالً چاپ   كه در زندان اين مقاله بعدها و موقعي» بود  مذهب در اروپا«اي كه بري آن مجله تهيه كردم و در دو شماره چاپ شد  مقاله

  .شد

ترين مأموريت،  ي و تخصصي، مهمعرض كردم، بنده در حاشيه وظايف تحصيل  طور كه در شرح حال و افكار دوران تحصيل اروپا همان

اروپا با . سينما و رمان نيست  ، اروپي مترقي و اروپاي واقعي  مأموريت و رسالت بري هموطنانم، فهماندن اين مطلب بود كه اروپاي متمدن

و فداكاري دارد، تقوا و روح آل دارد، فعاليت  اروپا معنويت و مذهب و ايده. ها، اروپا نشده است شاپو و كراوات مردها و زلف و ماتيك خانم

  .اجتماعي دارد

بود و اينك» مذهب در اروپا«دادم، مقاله  بنابراين اولين ارمغاني كه هفت سال بعد از مراجعت به كشور، تحويل هموطنان و مخصوصاً جوانان

  .نمايم مي  قصد مطالعه، تقديم دادگاه اش را به  يك نسخه

ارتباط مستقيم و صريح نداشته باشد، ولي اين مقاله و مطالب  آمد با موضوع دفاع و دادگاه ظر مين هي گذشته ، به اگر حكايات و سرگذشت

  .رود پي آن پيش مي شود و پابه خواست مي بعد از اين مستقيماً وارد كيفر

  :گويد خواست و آنجا كه مي عي كيفر اد كامالً برخالف  كه فرمائيد مي مالحظه
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 بنا به١٣٣٤ بنا به مندرجات صفحه اول و ١٣٣۳يعني سال (  مقاومت ملي و همزمان با فعاليت در نهضتمهندس بازرگان و همفكران ا« 

داشتند و تحت  هي مختلف اسالمي هايي در لوي انجمن نيز فعاليت) خواست و به مصداق دروغگو فراموشكار است  كيفر١٠مندرجات صفحه 

رسيدن فرصت مناسب و  هواخواهان و طرفداران خود جلوگيري و آنان را تا فراپوشش جلسات مذهبي سعي داشتند از تفرقه و پراكندگي

  .» دارند تجديد فعاليت علني در اطراف خود نگاه

و آقاي  سحابي  اهللا طالقاني و آقاي دكتر اينجانب و حضرت آيت.  ورزي نوشته است خبري و يا غرض چقدر دور از حقيقت يا از روي بي  

هي مذهبي درست برعكس ادعي كيفرخواست، فعاليت  ايم، اما ايم، خيلي هم داشته فعاليت داشته  هي مختلف اسالمي در انجمن  مهندس سحابي

  . است يابي نداشته ما، جنبه فرعي و پوششي، يا فرصت

روع شده است، ولي  ش١٣٣٢از سال ) رود و كيفرخواست نيز جلوتر از آن نمي( كه بعداً ارائه خواهد شد  طوري اگر ورود بنده به سياست به

آغاز » اسالم  كانون« در ١٣٢١است ـ در سال  »   مذهب در اروپا« هي اجتماعي و مذهبيـ اولين مدرك آن همين مقاله  فعاليت منظم من در زمينه

  .يمآشنايي و ارادت پيدا كرده و يك همكاري صميمانه مداوم پيدا كرد  شده و در آنجا بود كه بري اولين بار با آقاي طالقاني

، از  و اينجانب  و جوانان از دانشجويان  ای گفتند و دائماً عده می  با شيوه روشن و اصيل و مؤثري، تفسير قرآن  حضرت آقاي طالقاني

  .شديم مند مي محضرشان بهره

انجمن اسالمي « ن درشده بود و همچني و خيريه تأسيس  به منظور تبليغات اسالمي  آن روز كه در خيابان اميريه»   كانون اسالم «در محيط 

ي كه بري خدمت به   برنامه٢، يا اجري ماده   آورد سفر فرنگ ي بري تحويل دومين ارمغان ره كه بعداً تأسيس شد، بنده زمينه»  دانشجويان

  .يافتم خلق و ايفي وظيفه ، برخود فرض كرده بودم، مي

   

  : همكاري و فعاليت موروثي

نوع  خواست، به رنگ ريا و يك آن عشق و فعاليتي كه كيفر. تر و موروثي بود دار خيلي ريشه   طالقانياتفاقاً همكاري اينجانب با حضرت آقاي

زيرا بيست سال قبل از آن در حوالي . پوشش تظاهري جلوه داده، در خون ما وجود داشته و اصل و منشاء ساير افكار و اعمالمان بوده است

حاضر و استقبال و اقدام    آقاي حاج سيد ابوالحسن طالقاني، والد معظم حضرت آقاي طالقاني بنا به پيشنهاد مرحوم حجت االسالم١٣٠٣سال 

گرديده،افراد زيادي از مبلغين و يا معتقدين  ، در منزل ما تشكيل  مخالفين اسالم گوئي به منظم تبليغ ديني و جواب  مرحوم پدرم ، يك مجلس

. ي از آنها بودم شدن عده   كه من شاهد مسلمان طوري به. پرداختند به بحث مي   حضور مردمكردند و با كتاب و اديان جديد، آمد و رفت مي اهل

از   و مرحوم حاج محتشم السلطنه كرد كه از جمله ميرزا ابوالحسن خان فروغي منتشر می» بالغ«نام ي نيز به اين مجلس يا مجمع، مجله

  .همكاران آن بودند

. نامطبوع و غير قابل قبول بود، بزودي مخالفت آغاز شد  بري دولت  و جوش و آثار حياتي مردمگونه اجتماع و جنب  آن دوره چون هر در

ولي در مقابل مقاومت منطقي نرم شد و مرحوم حاج ابوالحسن  مرحوم پدرم را رئيس نظميه وقت با تهديد و ارعاب فراواني احضار كرد

كه خود مطرود و محكوم   اشتند و رفع مخالفت نمودند، ولي بعداً وزير درباريرفته، حقيقت و ضرورت قضيه را در ميان گذ  نزد شاه  طالقاني

  .صورت تفسير و موعظه درآمد گرديد و مجلس به  گرفت، مانع ادامه عمومي آن مجلس قرار

 و وظيفه موزات شغل خصوصي و وظيفه فردي و بنده بنا به ارث و عقيدت ، چنين تربيت شده بوديم كه به منظور آنكه آقاي طالقاني

و مطالعات آنجا خاصيت و ضرورت اين طرز فكر را   مسافرت اروپا. را نيز جزء برنامه خود بدانيم  خانوادگي، يك خدمت اجتماعي و اسالمي

  . در بنده تقويت نموده بود

يك فرصت    ملتپيش آورد اين تسلي مختصر را همراه داشت كه بري  ها و خفّتي كه بري ايران با همه مصيبت  ۱۳٢٠قضايي شهريور 
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طور محسوس  به. پديدار شد  موقت دست داد و بالفاصله آثار آزادي در افكار و ذوقيات و اعمال مردم  كشيدن و مختصر امكان آزادي نفس

يقي و ي كينه اندوخته است ، مقاالت تحق جوي كه الزمه مردمِ از زنجير گريخته آميز و ستيزه سطح مطبوعات باال رفت و در ميان مقاالت دشنام

ساخت و هنر  ، خنده در چهره خوانندگان ظاهر مي هي فكاهي و كاريكاتورهي انتقادي بري اولين بار روزنامه. اجتماعي ارزنده نيز پيدا شد

ها و  مردم در آن نوشته. روي صحنه آمد، اجتماعاتي تشكيل شد ، تأتر به كتاب نوشته شده. ، ترقي سريعي نمود نقاشي و كاريكاتوركشی

  .ديدند ها ديگر كلمات و حركات دستوري تو خالي بازيگرهي دولتي را نمي گفته

   

  : اسالم كانون

آورد و در باغ، جانورهي گزنده هم ديده  طور كه در هوي مساعد بهار و در زمين حاصلخيز همه نوع گل و علف سر در می است همان بديهي 

 معلم تشنه خدمت نيز  سوخته و وظيفه يك ، وظيفه يك مجتهد روشن ضمير دلهي خوب را پرورش دهد شود و باغبان وظيفه دارد نهال مي

و   افتاده شيفته تمدن و ترقي، عمل اروپائي عقب  در ايرانيان. كشور، افكار پاك و زنده را بارور كنند جوانان  كرد دركشتزار دل و دماغ ايجاب مي

  .و وحي منزَل بوددانان و فقها ، حجت كامل داشت  علم اروپائي به اصطالح حقوق

مذهب در «جوان،  طور كه قبالً نام بردم بسيار طبيعي و مناسب بود كه اولين مقاله غير درسي و مواجهه عمومي بنده با طبقه بنابراين ، همان

     متمدن مقتدر، كنم كه اروپائي خواه خود قطع خواه و تجدد  مطلب را با هموطنان ترقي از هر چيز اين قبل.باشد» اروپا

  :در پايان آن مقاله چنين گفته شده بود. دين نيست بي

هي صاف و مغزهي روشن ، استوار  يعني بر دل. باشد شيوع كامل دارد ، مرتب و پاكيزه مي. ، دين بوده و هست  طور خالصه در اروپا پس به«

  »...باشد  ولي ديني است كه بري امروز كامالً ناقص مي. گشته است

 گرفته تا  رتبه وزارت پست و تلگراف منصب عالي از سرتيپ مقدس و صاحب. رفه و برخورد افكار و اشخاص بودمحل معا اسالم  كانون

  :، سئوالي را بنده عنوان كردم  در يكي از آن مجالس سخنراني و بحث. آموز و كاسب دكاندار دانشيار و آموزگار و دانشجو و دانش

  » وجب چيست؟ ٥/٣موضوع كُر و ابعاد «  

ديگر  حاضرين .مورد بود جا و بي كردند، سؤال اصالً بي هي منجمد شده در عرش نگاه مي صورت قالب حاضرين كه مسائل شرعي را بهبري   

تأسيسات « ولي بعداً و تصادفاً ضمن مطالعاتي كه بري تهيه درس تأسيسات ساختمان، در كتاب . هم جوابي نداشتند و معما الينحل ماند

ها روي  كردم، به مطالبي برخوردم كه شباهت به بحث شرعيات در بحث و تخليه و تصفيه فضوالت مي Installation Santinair» بهداشتي

را عنوان اولين سخنراني  همان. داد كتاب طهارت را از نظر علمي مي كُر و بسياري از مسائل مواد جائزالتيمم داشت و دنباله آن، جواب مسئله

منتشر » مطهرات در اسالم« تحت عنوان ١٣٢٢صورت اولين كتاب خود در سال   از تحقيق بيشتر و تكميل بهنموده پس  اسالم  خود در كانون

 Filtrationاز دريچه تصفيه بيو شيمي   در آنجا كليه احكام طهارت و نظافت اسالمي. حال چند بار چاپ شده است اين كتاب تابه. ساختم

biochimique طرح ورود در مطلب منطبق با احتياجات و . هي رياضي مطالعه شده بود  مي و فورمولفيزيك و شي  و به استعانت قوانين

 گفته بود ايكاش بري ساير احكام هم  از آنها يكی. مورد استقبال واقع شود هي متدين توانست از طرف درس خوانده روحيات زمان بود و مي

  .گرفت  كليه مباحث اسالمي مورد مطالعه و مطابقه قرار مي ديد، علوم ج و دريچه افكار  از   يعني  .شد چنين كتابي نوشته مي

  .آرزوي آن دانشجو بري بنده آرزو و دستورالعمل شد

   

  : دانشجويان انجمن اسالمي

  اين الوجوه انحصار به وجه من هيچ و مجاهده در راه كشف و رواج حقيقت و اصالح خود جامعه به  بديهي است كه عالقه به دين و به ايران
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  .مندان مجاهد فراوان بودند  تر يا پيرتر ، عالقه ها ، و چه در ميان قشرهي جوان ها و همسن چه در همان همدوره. حقير نداشت

بر .  بود١٣٢١در سال   دانشجويان  انجمن اسالمي ظاهر گرديد تأسيس  كه بعد از رهائي از ديكتاتوري ها و آثار حيات جوش و از جمله جنب

ما بري جلوگيري از تفرقه هواداران خود دست   مقاومت ملي   و بعد از تعطيل نهضت١٣٣٤در سال: گويد واست كه ميخ خالف اظهار كيفر

 و بدون ١٣٢١نمايم در سال  مي  را تقديم دادگاه اين انجمن كه يك نسخه اساسنامه چاپي كهنه آن. زديم  تأسيس انجمن اسالمي دانشجويان به

  .به دنيا آمد  پزشكي   داشته باشيم، در دانشكده و بنده از آن اطالعی  يسحاب  و دكتر  آنكه آقايان طالقاني

دو دسته يا دو دست   تهران  در دانشگاه.ي داشت العمل مبارزه كه بعدها از مقدمين انجمن شنيدم،دنيا آمدن آن،جنبه دفاعي و عكس طوري به

ها، عرصه را خيلي  غريب شهرستان  مخصوصاً بر دانشجويان .ها  و بهائيها اي  توده .كردند  مي ما سخت تبليغ كار افتاده و در ميان جوانان به

آمده بودند به رگ غيرتشان برخورده  پي تفسير قرآن آقاي طالقاني  اسالم ي از آنها در كانون ها كه شايد عده بچه مسلمان. كردند تنگ مي

در مرحله نقص و صالحيت دادگاه، عدم تفحص و توجه   ندس سحابيآقاي مه. كردم را تقديم كه اساسنامه چاپي آن انجمني تشكيل دادند. بود

را  دانشجويان  بنابراين الزم است كه حاال ما رفع نقيصه نمائيم و انجمن اسالمي. ها شمردند اين اساسنامه را از نواقص عمده پرونده به

  :ح زير اعالم شده استشر  طبق كتابچه چاپي مرام انجمن در چهار ماده به بر. كنيم كه هست معرفی طور آن

  .اصالح جامعه بر طبق دستورات اسالم  .١

   روشنفكر جوانان  مخصوصاً  كوشش در ايجاد دوستي و اتحاد بين افراد مسلمان  .٢

  .بوسيله ايجاد موسسات تبليغاتي و نشر مطبوعات  انتشار حقايق اسالمي  .٣

  .مبارزه با خرافات  .٤

هي آنها اطالع حاصل فرمايند، قسمتي از  و درددل تهران  دانشگاه مسلمان روز جوانان  فكر و روحيات آن طرز دادرسان از آنكه آقايان برای  

هي تهران سر از خاك درآورد و  شده بالفاصله در تمام دانشكده كاشته كه بذر جهت خصوصاً از آن.خوانم را مي» هدف ما«مقدمه اساسنامه يا 

و حتي   هي ايران بلكه در تمام دانشگاه. اند و بحمداهللا هنوز برقرار است هي فراوان نشده و مخالفت، تسليم مشكالت  رغم فقدان وسائل علي

عضو انجمن ، فارغ التحصيل گرديدند و مهندس و   و بعداً كه دانشجويان.  است  ، شعبه يا دامنه و نظير پيدا كرده  ي ممالك اروپا و پاره  آمريكا

شده است و اين شبكه بزرگ يك مكتب و نيروئي   و غيره تأسيس  ي اسالمي مهندسين، پزشكان، معلمينه پزشك و معلم و غيره شدند، انجمن

  :را تشكيل داده است

پيدايش و تشكيل اين انجمن هنگامي وقوع يافت كه مربيان و پرچمداران و زمامداران امور از خود سلب مسئوليت نموده و وظايفي : هدف ما«   

و تربيت اجتماع به عهده داشتند انجام نداده و از طرف ديگر گروهي برخالف حق و عدالت مقاماتي را   ت اسالمرا كه از لحاظ اجري مقررا

از  كنند و در نتيجه اين روش ، مسلمين و افراد جامعه ايراني اشغال كردند كه شايسته آن نيستند و ظلم و تعدي خود را بر ديگران تحميل مي

و عده ي از   ي به حدي رو به ازدياد نهاد كه حالت رقت و تأثر عجيبي در قلوب طبقه بيدار و روشنفكرجاده اصلي منحرف و مفاسد اخالق

با ايمان پديدار گشت و راه عالج را تنها آن دانستند كه با داشتن بار سنگين تحصيل، انجمني تشكيل داده و افراد مردم،  مسلمان دانشجويان

وظايف و تكاليف  ها و جلسات مرتب ديني آشنا سازند و عموم طبقات را به وسيله برنامه به  اسالمحقوق و موازين  بخصوص دانشجويان را به

خواه و نادان ، خرافات را در نظر ايشان اساس دين جلوه داده و از طرف ديگر گروهي  فردي و اجتماعي واقف كنند و نگذارند گروهي خود

  ». كشيده و آنها را از دين و ايمان بيزار سازندرخ مردم ساده پرست اين دسته را به هوسران و شهوت

  . بيست ساله از ما تندتر و روشن تر بودند فرمائيد كه جوانان مالحظه مي

از جمله از .كردند همكاري و سخنراني دعوت مي رسيد، برای نظرشان مي كه به  از وعاظ و استادان و نويسندگانی دانشجويان اسالمی انجمن

، دكتر آذر،  ، دكتر عميد  ، دكتر شفق اهللا آموزگار همچنين، از امثال آقايان راشد؛ فلسفي، حبيب. و از اينجانب  سحابي  دكترو   آقايان طالقاني
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نداشته و ندارند و) ايران  آزادي يعني نهضت( ما و غيره كه غالب آنها نه در آن زمان و نه حاال عنوان و افكار سياسي موافق  صدر بالغي

 ماده دوم و تا  با   و فعاليتي را كه منطبق  هايشان چاپ شده و موجود است، طبيعي است بنده با آغوش باز چنين دعوت یبسياري از سخنران

  .كردم بود، استقبال مي   خدمتي ارمغان اروپا   چهارم برنامه   ماده  حدودي

   

  : سلسله گفتارها و نوشته هي مذهبي

مشوقي بود  بهترين عامل و  دادند،   مهربان نشان مي و  مؤدب  كه اين جوانان گوش  سراپاهي داغ و پيكرهي چشمان درخشان، مغزهي روشن، دل

كردند و وقتي جواب آنها را  به زبان حال مسائل و مطالبي مطرح مي. كرد آورد و هر ذهن كور را باز مي اي را به سخن مي بسته هر زبان كه 

  .قاپيدند  و ميبلعيدند شنيدند، مي مطابق افكار و استعدادشان مي

است كه  جهت قابل ذكر در دادگاه شد از اين زحمت سالي دو سه بار انجام و بسياري از آنها چاپ مي هي بعدي بنده كه به سلسله سخنراني

ه ، پيش دهند و به تناسب آنها و در جواب مسائل مطروح از معتقدات مذهبي داشتند، نشان مي  سير تحول افكار و انتظاراتي را كه روشنفكران

  .رفته است

بود كه اسالم  دفاع از ديانت و از حقيقت و عمق اسالم داشت چون چنين ادعا شده كه جنبه»مطهرات در اسالم«و » مذهب در اروپا«بعد از

 و يكي از مسائل. شد باشد، هر موضوع و مشكلي به آن عرضه مي جوابگوي كليه مسائل معنوي و مادي زندگي اعم از فردي و اجتماعي مي

تازگي در اذهان و شئون كشور ما طنين انداخته و محافل سياسي و  مطالب آن دوره كه كامالً جهاني و نسبتاً كهنه بود، ولي انعكاس آن به

با ميراث وسيع سوابق تشكيالتي   ايران  توده  حزب. بود  و كمونيست  خود مشغول داشته بود، افكار ماترياليست ديني و اداري و اجتماعي را به

را در  ايران  هي خارجي داشت و همچنين با منطق و اصول تازه و تيزِ آن ، جوانان الملل و با پشتيباني كه از سياست بين  يار قوي كمونيسمبس

سراسر افكار و آداب و عقايد تجاوز  مرام و مسلك توده ، تنها جنبه سياسي ضد دولتي نداشت، بلكه به. معرض تهديد و تسخير قرار داده بود 

كه مرام كمونيسم با وجود   مخصوصاً از نظر يك مسلمان. كس باشد  قبول و تحمل همه توانست قابل كه چنين وضعي نمی  است بديهی. نمود مي

لحاظ جهان بيني و مبدأ  به«هي اساسي و اصولي مهمي  اختالف كارگر و داعيه مساوات و عدالت، نقاط اشتراك چند از نظر طرفداري از مظلوم و

  .، با اسالم دارد»ندگيو مقصد ز

در كليه شئون كشور ما بازي  ) ١٣۲۱-١٣۳۴( ي مخصوصاً در سنوات كه افكار توده دادگاه از تأثير و موقعيتی كنم الزم نباشد در اين فكر مي

انوادگي و ديني و در هر حال اركان خ. ايجاد نموده بود گوشزد كنم   كرده است ، صحبت بنمايم و تزلزلي را كه در مقامات دولتي و دربار

در برابر اين سيل همه چيز برانداز ، از سه طريق يا در سه جبهه امكان مقابله . كرد يا الاقل تحت تاثير گذارده بود  و اداري ما را تهديد مي  ملي

  :يا مبارزه وجود داشت

  و پليسي يعني با زور،  از طريق نظامي  .١

  و دولتي،  از طريق سياسي و ملي  .٢

  .ق فكري و عقيدتي از طري  .٣

   

  .در پيش گرفتند)  مرداد٢٨بخصوص بعد از كودتي (راه اول را نيروهي انتظامي

شود و در خارج كشور با مذاكرات و معامالت  پذير مي و اجتماعي امكان و افكار ملي   دوم در داخله كشور با تشكيل و توصعه احزاب راه

  . گرداندن نفوذهي خارجي  ديپلماسي و بر

نيز يا تشكيل نشده بود يا اگر   و اجتماعات ملي  هي بر سر كار ، اجرا نگرديد و احزاب ها به هيچ وجه از طرف دولت قداماتي در آن سالچنين ا
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  . شده بود، عنايت و عمقي نداشت

  .و فكري و ارائه مكتب رقيب و مافوق باشد، همانست كه ما انتخاب كرديم  راه سوم كه مبارزه در زمينه فلسفي

   

، اصالً اطالع و  هي غربي ضد شوروی و دولت ايران  ما بدون آنكه دستور يا دستمزد از جائي بگيريم و بدون آنكه دولت  يفه ديني و مليوظ

وسيله سر نيزه و خدعه و با  نه مبارزه به  اما. كرد كه با اين مكتب مبارزه نمائيم اعتنائي به آن حركت ضعيف اوليه داشته باشند ، ايجاب مي

  .با سالح عقيده و منطق اوالً ، و از طريق فعاليت و خدمت ثانياً . در پيش گرفتند] ۱۳۳۲[   مرداد٢٨هي بعد از  هائي كه دولت و شكنجه  نزندا

  .پردازم عرض خواهم رساند و فعالً به وجهه ديني آن مي را در بحث ديگري بعداً به مبارزه با كمونيسم  ي ملي وجهه

 به بعد مستقيماً متوجه و متعرض افكار مادي و ١٣٢٢هي  از سال  دانشجويان  تشارات اينجانب در انجمن اسالميها و ان يك عده از سخنراني

ي ،  مندرجات و منظور از آن سخنراني دو سه جلسه. شد چاپ و منتشر مي» يا كمونيسم  اسالم«از جمله آنچه بعداً تحت عنوان. بود  اشتراكي

در آنجا سعي . خالصه و معرفي شده است» ، آخرالزمان  ، اسالم يا كمونيسم  رستي تا خود پرستياز خدا پ«در صفحه اول در سه عبارت 

ي جز توسل به اسالم يا كمونيسم ندارد و تمام  شده نشان داده شود كه سير طبيعي و فعلي دنيا طوري است كه آينده دنيا آئيني و چاره

اين كتاب جواب و حمله به آن دو . تواند باشد  مورد اشتياق و انتظار ما ، چگونه ميمكاتب و مذاهب ديگر از بين رفتني است و آخر الزمان

  ]6[.شده بود؛ كمونيسم و بهائيت  در دانشگاه عاملي بود كه عرض كردم موجد انجمن اسالمي دانشجويان

،  شدن نفت  و حتي قبل از عنوان شدن قانون ملي  ارضي  ي اصالحات شش ماده  نيز در آن ايام و خيلي زودتر از انقالب  حضرت آقاي طالقاني

بودن منابع زير زميني در آن كتاب هم مسئله عمومي و ملي . ايراد كردند كه دو بار چاپ شده است» مالكيت در اسالم « يك سخنراني در زمينه

هي عمده رايج مملكت وارد  و رعيتي و مالكيت  اي كه به سيستم ارباب العاده از نظر شرعي عنوان شده است و هم اشكال و ايرادهي شرعي فوق

  .است

كه تأليف يا ترجمه ان راها و مقاالت و نظريات خودشان و ديگر در آنجا سخنراني. داشت» گنج شايگان«نام ي به دانشجويان مجله اسالمی انجمن

و سئوالي بود  دو مقاله سخنراني شده بنده نيز، در جواب همان موج فلسفي. ساختند و اثر و انعكاس بسيار مفيدي داشت بود منتشر مي شده

روني و عشق است نهعوامل د  هي انسان در ارائه اينكه مبدا تحرك و فعاليت(» دل و دماغ«يكي . كه در اذهان متفكرين و معتقدين وجود داشت

درباره اصالت عمل و مالزمه حق با  وسنت و حديث استناد و استنباط از قرآن(» پراگماتيسم در اسالم«و ديگر ) باشد عقل و علم كه وسيله مي

  ).نفع

 چه بري   اي دنيا وو اسالم كه شرط پيروزي و رستگاري ، چه بر  نيز اين حقيقت و دستورالعمل قرآن» كار در اسالم«در سخنراني چاپ شده 

ومردم   بري جوانان» عمل«و » تقوا«و » ايمان«ي است از  باشد و كليد ورود به بهشت ، يك كليد سه شاخه مي  ، فعاليت يا عمل صالح  آخرت

  .تشريح شده بود

سئله تأييد يا عدم تأييد  م بري آنكه بيشتر به استقبال آرزوي آن دانشجو رفته، به قدر فهم و توانائي ضعيف خود جواب جامع و يكجا به

راه طي «ي تحت عنوان   صفحه١٤٠ي و يك كتاب  از نظر دانش و تمدن معاصر داده باشم ، يك سخنراني چهار جلسه اصول و احكام اسالم

ت اين مطلب منظور و محتوي اين كتاب بررسي و اثبا. حال چهار بار تجديد چاپ گرديده است  ايراد و منتشر شد كه تا به  ١٣۲٧در سال » شده

تعيين و   كند كه انبياء كه طي هزاران سال كسب كرده است، همان راهي را طي كرده و مي پي خود و با تجربه و دانشي است كه بشر خاكي به

وانده خ درس  هي اسالمي و بري خاطر آنها و جوانان  كه از دولت سرِ انجمن ها و نشرياتي بيش از اين در زمينه سخنراني. اند ترميم نموده

» حكومت جهاني واحد«اخير ادامه داشته و آخرين آنها  اش قطع نشده و تا ده روز قبل از زندان بحمداهللا دنباله و (مملكت ايراد گرديده است 

  .دهم تصريع نمي) است
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چه كنند تا مالحظه  ن در مجلسمحترم و حاضري  كه دادگاه اين نكته بود  و فهماندن   مطلب اين عرض رساندن   درازا كشيد غرض به اگر صحبت به

هي اسالمي را اند انجمن انصافي خواسته اطالعي و بی با چه بی. باشد   برخالف حقيقت مي  و  پايه خواست بی حد تحقيقات و نظريات كيفر

است آقايان اينچه خوب . »كافر همه را به كيش خود پندارد«طبيعي است كه . ي ساختگي معرفي نمايند هي تبليغاتي منحرف شده حوزه

است و كار كرده  شروع به١٣٢١اي كه از سال  آيا موسسه. را بگيريد و بخوانيد و قضاوت كنيد» گنج شايان«هي مجله  ها و شماره كتاب

هي بوده است؟ يا هدف) كيفرخواست قول به(هي شيطاني وسعت داشته،بري تظاهر و پوشش اغراض سياسي و وسوسه و  اندازه ريشه  اين

  ؟....  انساني دينیعالي

هي مربوطه، و شهادت اجتماعات و انتشارات و  شهادت اساسنامه هي اسالمي به كه كليه انجمن بايد موكداً اضافه نمايم نكته را هم ضمناً اين

، نه در زير الوجوه  ي هستند، به هيچ وجه من جبهه مجالت و شهادت اسامي اعضي مؤسس و هئيت مديره كه اكثريت آنها غير نهضتي و غير

  جوئي و غيره پرده و نه در پشت پرده ، غرض و عمل سياسي به معني مخالفت با اشخاص و زمامداران يا رياست طلبي و وكالت و وزارت

 جزو و اجتماعات سياسي نيز عضويت و فعاليت داشته باشند و يا  ها در احزاب  اين انجمن   كه افرادي از البته مانعي ندارد. نداشته و ندارند 

  .نيز باشد  ، مبارزه با محرمات و معاصي متداول در اجتماع ايران معروف و نهي از منكر  وظيفه امر به برنامه و عمليات آنها، بنا به

الل  و استد اند و اظهار كنار بوده  كلي بر به  يا جبهه ملي  آزادي  هي سياسي و وابستگي به نهضت هي اسالمي از فعاليت دليل زنده اينكه انجمن

بري كمك به   آمد و طبقات مختلف مردم  اين است كه سال قبل وقتي زلزله كذائي قزوين. باشد اساس مي خواست صد در صد بی كيفر

بري  عمل آمده بود و حساب مشتركي در بانك صادرات از مردم به  تي كه در مسجد هدايت زدگان قيام كردند، با آنكه بر طبق دعو زلزله

، حساب و پول و محل كار  هي اسالمی كنگره انجمن   دهندگان باز شده بود، بالفاصله بنا به تمايل و تصميم هيئت مديرهآوري وجوه اعانه جمع

و صندوق   باب ساختمان احداث و اهداء كرد ١٨زهرا  آباد مجاور بوئين آزادي در قريه حسين نهضت. هي اسالمي، از نهضت جدا شد انجمن

 پانزده باب  -باريك نو متمركز ساخته يك حمام نسبتاً بزرگ با دوش و ده   و خدمات خود را در قريه آبهي اسالمي فعاليت تعاون انجمن

  .خانه ساخت

كه هائي در سال  است و بنده و آقاي طالقاني نگويند كه اين تمايل و تصميم از طرف افراد غير نهضتي كنگره بوده  حال اگر آقاي دادستان

ايم كافي است كرده را به عدم دخالت و اختالط در سياست توصيه مي دانشجويان  ايم، انجمن اسالمي اشتهخودمان هم از سياست اعراض د

 اينجانب است ها و تأكيدهي خود كه تقريرات و استالل  را آزادي ايران  يعني بحبوحه فعاليت نهضت١٣٤١سال  يك سند زنده تازه مربوط به

   : ٥١ تا وسط، و آخر صفحه٢٠صفحه»  و سياستمرز ميان دين«جلوي ايشان بگذارم؛رساله 

هي  هي مشروع و مسلك ي و فرصتي بري هدف يا افرادي كه از روي غرض يا حتي حسن نيت، دينداري را وسيله همچنين بعضي از احزاب

د، اين دسته نيز پا از حق و نظر يا قدرت اثر فكري و حزيي خود قرار دهن عنوان عاملي جهت جلب را به خواهند آن گيرند و مي سياسي خود مي

كه بخواهند در لوي عقايد ديني و در  هي مؤمني طورند مسلمان گذارند، همين  دين و سياست رعايت شود بيرون مي مرز صحيحي كه بايد ميان

  . »۲۱ و ۲۰ص «. را ترويج نمايند) ولو مشروع(هي سياسي خود  ، مرام هي اسالمی داخل جمعيت

هي روز و دخالت در مصاديق  فعاليت هي خود، ي در عين آنكه معتقد به وظيفه فعاليت سياسي هستند در كادر انجمنهي اسالم  انجمن  ...    

  » .۵۱ص «. شخصي يا مقامي را نبايد بكنند

 هي اسالمي گفته شده بيشتر از جهت توضيح و جواب دفاعي به اظهارات جاهالنه و مغرضانه كيفرخواست بود تا ذهن چه از انجمن آن

  .دادرسان محترم و تماشاچيان و هموطنان به مقام و ارزش اين تشكيالت آگاه شده در تكريم و تقويت آنها در راه خدمت به مملكت بكوشند

بنده هم چيزي جز  .است مصالح را روي هم چيده ي، كار برده و بر طبق نقشه  ساله بنده ، مصالحي به ده  كيفرخواست بري ساختمان زندان

و نهضت آزادي، حرف خواهم زد،   مقاومت ملي، جبهه ملي  هي اسالمي، نهضت توده، انجمن  يعني؛ روي حزب. كار نخواهم برد  بههمان مصالح
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منتها برخالف كيفرخواست كه مصالح بدلي و خراب را به ميدان آورده است و از همه اينها معرفي ناقص و غلط كرده است عمل دفاعي بنده 

ا بر طبق مشخصات صحيح بشناسانم و بياورم و سپس با آنها و طبق نقشه مستدلِ محكمه پسند، به جي زندان اين است كه دفاع مزبور ر

  .ها صحبت كنم هي خودمان در آن انجمن هي اسالمي و فعاليت كنم ديگر الزم نباشد از انجمن فكر می. قصر، گلستان بسازم

   

  : سه نوع طرز فكر در ايران 

مملكت و  كه در تشكيل افكار و روحيات مردم دور محور اصلي يعني مطالعه اوضاع و احوالي   گردش به لب و تعقيب ودنباله مط گرديم به برمي

  .ايم ، با آنها در سلوك يا در نبرد بوده مؤثر بوده  از جمله اينجانب و رفقي موسس نهضت

ط فكري حكومت به قدر كافي استقرار يافته و اقدامات قبلي به و نظام اداري و تسل قدرت نظامي پهلوي،   ساله سلطنت در ربع آخر دوران بيست

و همچنين كارهي آزاد ) عنوان استخدام دولتي به(  فني  شغل بنده در آن سنوات استادي دانشكده. مرحله استوار و بهره برداري رسيده بود

  .گرديد  ساختمان بانك ملي  خدمت در اداره دفتر فني و مقاطعه كاري بود كه تبديل به

طور تقريب قابل  مند و اصالح طلب مملكت، بر حسب سن و سوابق به  هي اجتماعي و فكري مشهود در ميان طبقات با سواد و عالقه جريان  اما

  :شد  تقسيم و تفكيك به سه نوع زير مي

ها و بعضي تجار معتبر قديمي،  رتخانهمرتبه و كارمندان جا افتاده وزا ها مانند اعيان و رجال سابق يا صاحب منصبان عالي در نزد مرتجمع  .١

نظر در اوضاع نبودند ولي  اطالع و بی آمد و بی ميان مي هي داخلي به ها و اخبار خارجه و جريان پيوسته صحبت از مندرجات روزنامه

مملكت و افراد عوامل داخلي  روی حسابی ترين كوچك. كرد مي  حكومت كلي يك حالت يأس و انكار بر افكار و نظريات آنها طور به

ها  اعتنا و نااميد بوده سرنخ همه كارها و تصميم آمد يا ممكن بود پيش آيد ؛ بی هر تغيير و ترتيبي كه پيش مي كردند و نسبت به نمي  ايراني

د و هر طبيعي است كه اين دسته حركتي از خود نداشتن .دادند سراغ مي) غالباً انگلستان( و در دست سياست خارجی  را در خارج ايران

  .كردند تخطئه مي  و چه از ناحيه ملت  حركتي را چه از ناحيه دولت

ايشان كه سابقاً سمت سفارت كبري . كشي با هم مواجه شديم لوله  نمونه شاخص اين دسته، يك آقاي محترمي بود كه بعدها در اداره

يك روز بري وصول  نمود، هي اندوخته را طي مي ارائیبرداري و د را داشته و دوران بازنشستگي و بهره و وزارت معارف  در بلژيك  ايران

كشي مورد استفاده ساختمان يكي از منابع بزرگ آب  ايشان كه بر طبق قانون لوله اراضي متعلق به  خود از بابت بهای مانده مطالبات باقي

البته شما حسن : ت و دلسوزي اظهار فرمودندو تعارفات معموله بر سبيل دالل ضمن آداب. شمال شهر قرار گرفته بود، به بنده مراجعه كرد

داري آب   اين شهر نخواهد رسيد و تهران  كشيد ولي بدانيد كه باالخره آب به مردم دهيد، زحمت هم خيلي مي نيت داريد پول زمين مرا مي

  ... اند  خواهند و تا به حال هم نگذاشته ها نمی لوله نخواهد شد، چون انگليسی

آب . هي اسفالت نداشت و حاال دارد طور كه تهران، برق شبانه روزي و خيابان همان. بيني روا باشد  اين اندازه بد م بهكن بنده گفتم فكر نمي

  ...شدم چك بهي زمين شما را امضاء كنم   اين عمل نداشتم حاضر نمي كشي هم خواهد داشت و اگر من اطمينان يا الاقل اميد به  لوله

 داشته و دارد و با عدم  دخالت اين طبقه با توجه و قبول اينكه سياست خارجي در ايران. ها برگشته   از فرنگهي ما و مخصوصاً همدوره  .٢

 معلوم  كه بعد از سقوط طوري آن نه. بين و بيكاره نبودند ذلك بد كردند، مع و مأمورين حس مي  از دولت) منتهي به تفاوت(كه اصوالً  رضايتی

بود و نه عمليات دولت را  و حكومت ايران  ١٢٩٩در كودتان    و سرپرستي عاليه سياست انگلستانپرده كسي متوجه دخالت پشت شد

عالقه و اعتماد به حركات اصالحي و تغييرات اجتماعي و اقدامات فرهنگي و عمران، يعني تحقق آمال . گرفتند اثر مي ارزش و بی بی

  .ول خدمت به مملكت كرده بودخواهي و تحول، عده زيادي را اميدوار به نجات و مشغ تجدد

اين دسته هم . گرفتند تر مي هي تندروتر از ما، نظرشان را خيلي دورتر و در يك سطح كلی طبقه ده پانزده سال جوانترهي از ما،يا همسن  .٣
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لت دخالت و ع خورد و به آمد آب نمي عمل مي چوب دستگاه موجود به كه در چهار و اقداماتي  مثل دسته اول چشمشان از اصالحات

اول  ولي برخالف دسته. دادند قائل بودند خود را از اين جهت نااميد نشان مي  هي خارجي در حكومت ايران كه بري سياست هائي  استفاده

و سياست،   شكل حكومت و اساس دولت داشتند و اصوالً به  توجه مسائل اجتماعي و اقتصادي و طبقاتیه ب. حركت نبودند مايوس و بي

هي اجتماعي غربي رفته  و چپ نيز داشتند و تحت تأثير و تعليم مكتب  كم و بيش، افكار سوسياليستي. دادند  كلي آن، اهميت ميمعني به

  .تصريحاً و يا تلويحاً خواهان تغيير كلي نظام موجود بودند. بودند

   

  : خدمات تجدد خواهي و اصالحات

ها نيز هنوز تازه رسيده و كم اثر بودند، بعداً  سومي. ه رفتني بودند و نقشي نداشتندها ك اولي. هي اول و سوم ندارم دسته فعالً كاري به

  .كنم بنابراين فعالً روي دسته خودمان صحبت مي. سراغشان بايد بروم به

 به استقبال نوبر داده،  پاشيده شده، در مشروطيت  كه بذر آن در دوره قاجاريه اي هي مشترك اين دسته و اصوالً آن طبقه هدف و خواسته

و نفوذ و بسط تمدن در   رفته، به او ميدان داده، و باالخره طرفدار و خدمتگزار دوران معاصر شده بود، يك چيز بود، تجدد ايران  پهلوي

  .مملكت

حتي خود مقصد  و    وصول به مقصد راه . كردند نمي  فكر   جور گفتند، همگي يك يا مي خواستند  يك چيز را مي طبقه، افراد اين  اگر همه اما

  . يكي نبود برايشان

يا . كرد بسياري بودند كه مفهوم تمدن و تجدد در نظرشان از حدود كاله وكراوات يا خيابان آسفالت و بلندي و زيبائي عمارات تجاوز نمي

ها  اتي در ادارات و دادگاهيك ساختمان چند طبقه مجلل مدرن ساخته شد و تشكيالت و تشريف  نمودند كه اگر بري وزارت دادگستري تصور مي

هي جديد فارسيِ سرِه و  يا وضع واژه. شود  و حقوق درست مي  و مقررات آن دادند، مثالً قضات لباس و كاله مخصوص به تن كردند، عدالت

 بسياري اشخاص .ره صد ساله بپيمايد ي هزار سال خفته، يك شبه عقب افتاده  كافي است كه ملت  ها و تصويب قوانين ي سازمان پاره  تأسيس

را عوض  خواست كاري از دستمان برآيد كه آن خورديم، دلمان مي و از جمله بنده از اين طرز فكرها سخت در رنج و عذاب بوديم و خود را مي

  .كنيم

 صبح، آقاي مشغول كار شده بودم، يك روز) متعلق به وزارت دارائي(  به خاطر دارم در سال اول بعد از خدمت وظيفه كه در شركت ساختمان

را كه رئيس او بود صدا زده سه نفري سوار اتومبيل   و آقاي مهندس فرنگي  معاون و سر مهندس شركت، آقاي مهندس حسيبي  حسين شقاقي

حاال مشغوليم، مدارك . و تصميم گرفتند سدي ساخته شود  رفته بوديم ساوه«: گفت  عصر كه برگشتند، حسيبي. و شهر خارج شدند  از اداره

ولي مثل اينكه قرار شد تا سه هفته كار به مناقصه گذارده شده و تا سه ماه بعد  ها درست يادم نيست، ها و مدت تاريخ. كنيم مي ا تهيهمناقصه ر

افتادم كه آخرين  Rhon روي رودخانه رن Kombs  ام گرفته، به ياد سد كمبس من به تعجب آمده و در دل گريه... شروع شود   ساختمان سد

 كيلو وات قدرت توليد و دو سه سال قبل توسط رئيس جمهور ٢٢٠٠٠٠سانترال برق سد كمبس را كه داري . بود  م در فرانسها بازديد فنی

افتتاح شده بود در يك روز باراني با تفصيل بازديد نموده و قبالً بري مزيد اطالع، شرح و تاريخچه و تفصيل آن را در مجله ژني   فرانسه

و   چون سد در سرحد آلمان(صحبت ايجاد اين سد و مطالعات فني و اقتصادي و سياسي مربوطه . ه بودمخواند Genie civile سيويل

، كشاورزي ، تنظيم آب ، حقوق مكتسبه ساكنين اطراف و  ، توليد برق ، ئيدورليك، كشتيرانی از جهات عديده زمين شناسی) فرانسه واقع است

، اقتصادي،  ، فنی هي مختلف علمی هيئت. بود طور جدي و دقيق شروع و دنبال شده ال قبل، بهغيره، از زمان ناپلئون سوم، يعني صد و چند س

ها  هي مختلف تهيه و گفتگو و حالجي عمل آمده، طرح هي زياد به ها و حساب كار داده و آزمايش هي مفصل روي اين و ديپلماسي، گزارش  نظامي

... شود مرحله اجراء گذارده مي خره پروژه نهائي با نقشه و برآورد مشخصات قطعي، به بودند تا باال هي كوچك ساخته نمونه. شده بوده است
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خودمان، معاون شركت و معاون مهندس، با يك مذاكره شبانه و بازديد دو ساعته بر طبق دستور وزارتي يا مقام ديگر،  وقت در ايران آن

چقدر وقت و پول به هدر   اما. ه چنين تصميم سريع و سطحي جامه عمل نپوشيدبديهي بود و شكر خدا ك. گيرند مي  تصميم به ايجاد سد ساوه

  .رفت

مراجعت كرده بودم   بنده را كه تازه به ايران)  شايد١٣١٦در سال (صنايع و معادن   كل  كه آقاي مهندس امين، مدير كل وقت اداره روزي

مثالً متصدي چهار دستگاه بافندگي (قبول خدمت نمايم   يحضرتاحضار و تكليف نمود در يكي از كارخانجات نساجي شمال متعلق به اعل

ضمن . نمايند و بنده را در آنجا بگذارند  دادم يك دفتر فني بري مطالعه كليه اقدامات فني آن وزارتخانه تأسيس  ترجيح می و بنده )شوم

عنوان  بشود، به  و انگليس  و يا فرانسه  گر در سوئيسكنيد كه ا ايشان عرض كردم شما در ايران كارهائي مي هائي كه رد و بدل شد، به صحبت

ايشان با تعجب ... اتفاق افتد كمترين مجازاتش اعدام خواهد بود   و اگر در روسيه. كنند ها هياهو مي در روزنامه  Scandalيك افتضاح 

بعد متوجه ... كنند  نصب مي   شاهيآورند در شهر دهيد مي پرسيدند مگر چه شده است؟ گفتم مثالً يك كارخانه چغندر قند سفارش مي

كنيد و در  وقت كارخانه را مثل بوته چغندر از شاهي مي آن. شويد كه آن محل بري چغندر مناسب نيست و كار غلطي شده است مي

لعات قبلي، و تهيه و گويم كارها بايد قبالً مطالعه و حساب شود و وجود يك دفتر فني، مطا  اين دليل است كه بنده مي به... كاريد  مي  ورامين

  .ها واجب است طرح پروژه

  .دستوري باشد  امر و قرار بر اين بود كه كارها با دستپاچگي و شاه. خيلي تقصير نداشت، مأمور بود البته آقاي مهندس امين

فهميدم و شما هم كامالً توجه  ولي مي. بردم فكري يا سطحي بودن فكرها رنج مي از بي. بنده مهندس بودم و سر و كارم با اين قبيل امور بود

جان و با قطعات ماشين و مصنوع  خره سر و كارش با مصالح بي داريد كه مسائل فني هر قدر دقيق و غامض و مشكل باشد، چون باال

جود هزار پيچ خيلي با مو. تر است تر و سهل الحصول العاده ساده است، فقط يك وجهه دارد و به مقياس مسائل انساني و اجتماعي، فوق  انسان

آيند با يك بخشنامه و با يك امريه، يك سنَّت يا  بينيم در اين مملكت مي وقت می آن. و خم و هزار معما، يعني بشر و با اجتماع بشري فرق دارد

تصور سطحي فوائد و  عقيده و يا رويه هزار ساله را بدون توجه به سوابق و به عواقب و بدون مطالعه علل و نتايج، به صرف تقليد اروپائي

  ...سازند  كنند يا وضع جديدي را به خيال خود مي خيالي، زير و رو مي

ي در اين مملكت نبوديم، جز آنكه در جمع كوچك دوستان و در محيط محدود كالس، در  هي من و حتي بزرگتران ما، كاره البته من و همدوره

ها و مطبوعات،  ي انجمن ها را بري موقع فرصت نگاه داريم و يا حداكثر در پاره هتذكري بدهيم، عقد. زمينه مطالب درسي خود درد دل بكنيم

  .ي بنويسيم يعني سخنراني بكنيم و مقاله. شد، حرفي بزنيم پيدا مي  دادند و آزادي همان مي اگر را

اخالق  و و با معنويات يا مذهب خواهی جددطلبي و ت بهانه اصالح طرز فكر ديگري كه خيلي مرا به درد آورد، اعراض و گاهي انزجاري بود كه به

  .شد داده مي نشان

ها و  رفته  ي از فرنگ ولي روحيه و طرز فكر عده. خورد ها بر نمي ي دارم كه خوشبختانه به تريج قبي باالئي در اين باره هم قصه

 استراحت و تفريح با خانواده، به ييالقات  بود كه تابستان، دوهفته به مقصد۱۳٢٧ و ۱۳٢٦هي  در سال. دهد ها را نشان مي چي اصالحات

آباد، در يك اطاق دهاتي بخوابم و فردا صبح با االغ تا كنار جاده آمده به انتظار جي  در مراجعت ناچار شدم شب را در سمغ. رفته بودم  طالقان

تنهائي پشت رل نشسته بود، رسيد و تصادفاً يك ماشين سواري شخصي كه آقاي محترمي به . ايستادم  هي رو به تهران خالي، در ماشين

رفته و به تهران   ديده بود كه بري كار وكالتي به قزوين  يكي از آقايان دكتري حقوقِ فرانسه. دست كه بلند كردم ايستاد و سوارم كرد

مملكت و مشكالت عمومي هي اقتصادي  در راه با هم صحبت ازگرفتاري. و وزير شد  بعدها همين آقا مدير عامل شركت بيمه ايران. گشت برمي

ها را نادرستي  ها و خرابي بنده علت و عامل اين وظيفه نشناسي. ميان آمد هي دولتي به ها و افتضاحات دستگاه و مخصوصاً سوء استفاده

ر تمام ممالك در همه جي دنيا يك طورند و د  مردم. فرمود كه خير چنين نيست ايشان استدالل مي. دانستم مي  اخالقي و فساد كارمندان دولت

052



باشد، يك دزدي مختصر و مداخلي  منتهي چون در مملكت ما مقياس كارها پائين است و نظرها كوتاه و تنگ مي. سوء استفاده و دزدي هست

يعني مخارج (اگر مقياس كارها بزرگ بود   اما. شود مرتكب شود باعث لنگي كار و سر و صدا مي كه فالن عضو حسابداري يا مباشر اداره

ها و  اين سوء استفاده) كار مي افتاد به  و آمريكا  هي كالن مثل اروپا هي هنگفت و بودجه گرفتيم و سرمايه ين و كارهي بزرگ در دست ميسنگ

  ...كرد  ها در قبال حجم عمليات، ناچيز و بي اهميت جلوه مي دزدي

  بودم، جسارت و سماجتي نشان   بنده چون مرهون محبت و مسافر مجاني آقاي دكتر

تالفي آن را بر سر اعضاء و مستمعين حاضر در يك   اما.  كرده پياده شدم رسيده بوديم، خداحافظي و تشكر  هي تهران خيابان ندادم و چون به

  .در آوردم  ايران  سخنراني حزب  مجلس

كار رفته  ره و مصالح بهكه يكي از موارد اشا  ايران  ها و مقاالت ناقابل اجتماعي خود برسم و بحث از حزب قبل از آنكه به سخنراني

  :بنمايم   ١٣٢٠الزم است كه مكث بسيار كوتاهي در شهريور . خواست است، بنمايم كيفر

   

  : ۱۳٢٠ضربه شديد يا تكان شهريور 

 است نام برده است و مقدمه و مبني مدارك اتهام قرار داده» گردش كار«خواست در  و احزابي كه كيفر كليه اجتماعات ديني و سياسي و افكار 

 به دنيا آمدند و محيط فعاليت و فكر ما شدند و بعضي ديگر و از ۱۳٢٠بعضي از آنها بعد از شهريور . باشند مي  ۱۳٢٠مواليد بعد از شهريور 

يا ديگري از قبلِ آن زائيده   ظاهر گشت و احزاب۱۳٢٠گذاري و جوالن آن بعد از شهريور   ولي نام بود، قبالً زائيده شده  توده  جمله حزب

  .منشعب شدند كه هنوز هم وجود دارند

  .است  يك واقعه مهم و يك نقطه عطف حساس در تاريخ ايران  ۱۳٢٠در هر حال، شهريور 

خواهم در اينجا صحبت كنم، چون مربوط به دفاع و  وجه نمي هيچ و سياسي و خارجي آن و مصائبي كه به بار آورد به   هي نظامي از جنبه

فقط از جهت تأثير داخلي و تحول و تكاني كه در افكار ايجاد نمود و يك شاخه يا گوشه آن منتهي . خواهيد گرفتنيست و جلويم را   دادگاه

  .زنم  گرديد، حرف مي آزادي ايران تأسيس نهضت به

رفته  رنگنسل ف .بود  خوانده و موثر بر محور اصالحات فكر حاكم و روحيه عمومي طبقات درس  ۱۳٢٠عرض كرده بودم كه قبل از شهريور 

ي  سال، يك حمله همه جانبه ٢٠در عرض  .دانست  مي خواهانه و مكتب مدرنيسم برنامه اقدامات تجدد خود را كم و بيش عاملي و كارگري در اين

نوين و   ارتش: هي بزرگي نصيب شده بود عمل آمده و نتايج و موفقيت سابق به  و اقدامات به فرماندهي و ابتكار شاه  در جبهه اصالحات

نيرومند، راه آهن سرتاسري، شاهكار هنر و صنعت، كارخانجات نساجي و قند و برق شاهي و دولتي،تسليحات،دانشگاه، 

  .هي اقتصادي متنوع كشاورزي، دادگستري پر طول و عرض با كاخ مجلل و تشكيالت مفصل، دارائي با شعب و فعاليت فرهنگ،وزارت

  .هي عظيمي در لباس و حجاب و غيره انجام شده بود به بد و خوب آن داشته باشيم تحولدر زمينه آداب و رسوم نيز بدون اينكه كاري 

هر گونه اجتماع جدي و اصالً فكر كردن و قدم برداشتن در . ها را نداشت حق خروج از اين برنامه  ملت. هي مربوطه بودند همه سرگرم برنامه

نام  را نموده، كانوني به   دولت فكر همه چيز و حتي طرز فكر كردن و تربيت مردم.تعيين كرده بود، ممنوع بود  راه ديگري غيراز آنچه دولت

  ) ...راجع به مواد نساجي(وقت، يك سخنراني در آنجا كردم   نموده بود كه بنده نيز بنا به دستور وزير فرهنگ  پرورش افكار تأسيس

... مملكت رفت   متفقين آمدند، شاه) كار هم خودش خواب است(ار شديم  از خواب بيد .درگرفت  مرتبه جنگ يك گرم اين احوال و اعمال، در گرما

خاصيت بري ما شد، بلكه مورد  نه تنها متوقف و بي. شاه كه رفت، همه چيز رفت، همه كارها و اقدامات روي هم ريخت... يا او را بردند 

كه با عوارض قند و شكر و خون  د، راه آهن سرتاسري ايراندست متفقين افتا به  كارخانجات و ذخائر ارتش. استفاده دشمنانمان قرار گرفت

هي  راه. ها شد قشون انگليسي بيمارستان پانصد تختخوابي پهلوي، ستاد ارتش. آنها گرديد  جگر يك نسل ايران ساخته شده بود، پل پيروزي
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و   كه خود در تنظيم قرارداد نوظهور بانك اهوازساختمان . شد هي تحويلي به شوروي هي سنگين و پيوسته حامل اسلحه جديد ما معبر كاروان

  . ها اجازه داده شد نظارت و تأسيسات آن كار كرده بودم، بري بيمارستان سربازان و افسران امريكائي

 سوت زنان و) در آن زمان اين سرعت خيلي بود( كيلومتر در ساعت ٤٠آهن بود كه با سرعت  مانند قطار راه  وضع مملكت و اقدامات دولت

خورد، ضربه و تكان شديدي بر ماشين و مسافرها وارد  پيمايد، ولي يك مرتبه به مانعي بر مي هي ترقي را مي كشان سرباالئي گردنه غريو

ها و  ها و ناله ها و كوبيده در ميان كشته. شود ها پنبه مي رشته... قطار از خط خارج و لكوموتيو از آن جدا و واژگون مي شود . شود مي

  ...شود  ها، اميدها به باد داده مي فرياد

هي قطار آويخته و بسته  مثل واگن  بيدار شد و ديد و فهميد كه وقتي همه چيز مملكت و دولت  ملت. شوند ولي در عوض مسافرين بيدار مي

  .رود ه چيز از بين مي، هم)يا او را از بين بردند(نحوي از انحاء از بين رفت  يك فرد باشد، اين خطر عظيم هست كه تا آن فرد به به

  از بزرگترها .ما داد به ۱۳٢٠كه ضربه شهريور درسي بود، درس عملي بزرگي بود اين

الملل اول با آنكه دولت، قدرت و چنين مركزيتي نداشت، پس از هجوم  بين  ها خوانده بوديم كه در جنگ ها و كتاب شنيده و در روزنامه

در برابر   هائي در غرب و جنوب و شمال ايران ها و جنگ ملكت فوري تسليم نشد، مقاومت م هي متخاصم، اگر چه دولت ساقط شد، قشون

اين دفعه هيچ صدائي از هيچ جا برنخاست و   اما...ي از رجال و وطن دوستان به مهاجرت و به شكايت پرداختند عده. مهاجمين صورت گرفت

 خود عامل دشمنان شده،   ببندد و  بالفاصله جمع و جور شد، كه قرارداد  دولت ايران.ترين اظهار شخصيت و مقاومت نكرد كوچك  ايران  ملت

دارد، از  ابراز داشته و مي  و با استبداد  هائي با سلطنت ايران اگر مخالفت آزادی نهضت.  ايران را تحويل آنها دهد اموال و تأسيسات و حتي افراد

بلكه مبدا و مقصد افكار و افعال در مملكت بايد . باشد بسته به شخص پادشاهگوئيم نبايد همه چيز مملكت آويخته و وا ما مي. همين جهت است

اين عقيده و بيان ما به هيچ . باشد  هي ملي مظهر و معرف فعاليت)   جمهور بري ممالك جمهوري يا رئيس(باشند و شخص شاه  ملت و مردم

كس در دنيا منكر مقام و موقيعت رئيس جمهور پيشين و مقتدر  كما آنكه هيچ. نبايد تلقي شود  و نفي سلطنت  وجه اهانت به شخص اول مملكت

ترجمه در روزنامه ترقي، نقل از (نويسد  جمهور پيشين و مقتدر و محبوب امريكا، چنين مي رئيس  ذالك خود ترومن نيست، مع و محبوب امريكا

   ):١٩/٢/۱۳٤٣ها  مجله خواندني

تواند قضاوت و   شد، آن شخص حالل تمام مشكالت جهاني بوده در تمام موارد ميكنند كه اگر شخصي رئيس جمهور عادي تصور مي  مردم«

كه تصميمات  ي كردم، با وجود رياست مي  امريكا  زيرا در تمام مدتي كه من در كاخ سفيد.  حال آنكه چنين چيزي نيست  و اظهار عقيده نمايد، 

همين جهت هر  به. باشد  س نكردم مقدرات جهان در دست من ميوقت ح دست من اجرا شد، مع الوصف من در كاخ سفيد هيچ بزرگي به

اگر من . گرفته است نه هاري ترومن  گفتم اين تصميمي است كه رئيس جمهور آمريكا شود، من با خود مي كه در كاخ سفيد گرفته مي تصميمي

دانند به كمپلكس دچار   را مافوق ديگران ميكردم مثل بسياري از مردان سياسي جهان كه خود طور فكر مي در زمان رياست جمهوري، اين

وجود دارد كه رئيس جمهور، خواهي نخواهي تحت تاثير افكار آنها  قدري مردان فهميده و روشنفكر به  در كاخ سفيد و در واشنگتن. شدم مي

  .»گيرد قرار مي

  زياد باشند  نيز مردان فهميده و روشنفكر خواهيم در ايران خواستيم و مي ما هم مي

  . پادشاه، خواهي نخواهي تحت تاثير افكار آنها قرار گيردو

   

   ايران مهندسين كانون

و پس از آنكه قطار سرنوشت و حيات مملكت بدون لكوموتيو و راننده، به وضع زار و نزاري   ۱۳٢٠پس از تصادم و تكان شديد شهريور 

. جائي برسند  برآمدند روي پا بايستند و خود قطار را حركتي بدهند و بهاز جا برخاسته، در صدد  حال خود افتاد، مسافرين قطار يعني مردم به
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و امكان نفس كشيدن و ابراز   و بعد از جنگ و تضادهي فيمابين، مختصر آزادي  هي خارجي به مسائل جنگ چون در اثر سرگرمي سياست

  .هائي پديدار شد و جوش ر طرف جنب ام، از ه  كه قبالً نيز اشاره كرده طوري وجود كردن بري مردم پيدا شده بود، به

و » اسالم  كانون«ام،  داد و به قدر كافي روي آن صحبت كرده  اينجانب بري عرضه ارمغان سفر فرنگ  ها كه فرصتي به يكي از آن جنب و جوش

  .بود» دانشجويان  انجمن اسالمي«

سال (بود » ايران  مهندسين كانون« در آن وارد شدم،  تشكيل شد و بنده نيز۱۳٢٠شهويور   اجتماع ديگري كه بالفاصله بعد از آزادي

را در  هي آن در زمينه خدماتم، پي آن گوئي نمايد ولي من براي دفاع از خود و اثبات خالف كيفرخواست ذكري از كانون مهندسين نمي).١٣٢١

  .كند ايران پيدا مي   حزبخواست و از جمله مورد بحث در كيفر  كه با احزاب دليل ارتباطي و همچنين به. آورم ميان مي

ها كه  منهي دو سه نفر از قديمي(آن زمان را در خود جمع كرده بود  كامالً جنبه صنفي داشت و تقريباً كليه مهندسين ايراني مهندسين  كانون  

  ).خود را كنار كشيدند

 جامه عمل  هي ما وجود داشت، از همدورهكه در مغز بسياري   مهندسين، يكي از آرزوها و مواد برنامه ارمغان اروپا كانون  با تأسيس

كه چون جنبه سياسي و آلودگي . ي بري يك قيام مهم و تكاني در ارگان مملكت گرديد گاهواره  كانون مهندسين در دومين سال تاسيس .پوشيد

  .به اغراض و جنجال را نداشته، مجهول مانده است

   

  :اعتصاب مهندسين

و   و بسياري از ادارات و طبقات دكتر  كليه مهندسين كارمند دولت گرديد و بزودي به  و معادن شروعصنايع  اعتصاب از مهندسين اداره اين

كار  سپردن«هدف اصلي يا شعار اعتصاب . كرد  تهران، سرايت التحصيالن دانشگاه ها و فارغ برگشته  ليسانسه، مخصوصاً به از اروپا

ها و دكترها و  هي اداري در برابر نسل جديد ايجاد كرده، مهندس ديم و صاحب رتبهو در حقيقت شكستن سدي بود كه نسل ق» كاردان دست به

آن اعتصاب را همان طبقه و نسلي راه انداخته . دادند هي رياست و مسئوليت مشاغل فني و علمي راه نمي يك از پست ها را به هيچ ليسانسيه

تجددي   ئل اجتماعي و سياسي عمومي نداشتند و نظرشان بيشتر روي اصالحاتبندي قبلي گفته بودم توجه چنداني به مسا بودند كه در تقسيم

طرف خود و به  خواستند اعتصاب را به ها كه مي  اين جهت جنبه سياسي پيدا نكرد و به افراد معدودي از چپي به. و خدمات اداري و فني بود

. تحول عميقي در ادارات ما پيدا شد.  قرين موفقيت كامل گرديدي طول كشيد و اعتصاب دو سه هفته. حساب خود بكشانند، ميدان داده نشد

كه قبالً از   كارخانه و رئيس يكي دو دانشكده و همچنين چندين رئيس  مدير كل معادن و مدير ساختمان راه آهن و روسي نواحي وزارت راه

و    از هر دانشكده در شوري دانشگاهحق دو نماينده منتخب. ها بودند، به جايشان مهندسين و متخصصين گماشته شدند اداري

در هر حال، بري ارجاع مسئوليت و رياست ميدان فعاليت به نسل تخصص يافته طرفدار تجدد و . باشد دانشگاه نيز از همان زمان مي  استقالل

را كه در سال   ي و منظورهي سياسي ندهيم اعتصاب مهندسين صورت توده را انحصار و اختصاص، به  اگر انقالب: اصالحات باز شد 

  .رخ داد بايد يك انقالب در خور اهميت و توجه تلقي كنيم  ١٣٢١

و  حتي صنفی و بر جنبه سياسی فني و خانوادگي آن و مركز و مبداء چنين حركاتي نشده، جنبه علمی مهندسين ولي از آن پس ديگر كانون

  .يكائي، كامالً چربيد سند

بعد از (  مهندسين  در كانون  ه از تحول فكري آن دوران، نسل تحصيل كرده متوسط مدرن ايرانتنها يادگار سياسي و اجتماعي و نموداري ك

» مجله صنعت«كانون، تظاهر اولين و آخرين از اين نوع بود، در يك مقاله كوتاه اولين شماره  ، به ظهور پيوست و در محيط) پيروزي اعتصاب

درج شده و » كانون و اجتماع«شود كه به قلم آقاي مهندس پرخيده، تحت عنوان  ديده مي  ]مهندسين[ نشريه كانون ١٣٣٠مورخ فروردين 

  .را منعكس كرده است» صدي كانون«
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  :بد نيست آن مقاله داخلي را از جهت ارزش تاريخي آن و آشنائي با تحوالت فكري مورد بحث، بخوانيم

آرزوي بيشتر مهندسين . ا جريانات سياسي كشور تماسي نخواهد داشتوجه ب هيچ رسيد كه به نظر مي به پا شد به  ]مهندسين[ كه كانون روزي«

متأسفانه در دوره كوتاهي كه از عمر آن گذشت، معلوم شد در محيطي كه ساليان دراز . شد هم همين بود و ايكاش چنين چيزي ممكن مي

اعتنائي كامل به جريانات سياسي،  اذ روش بیچرخيده، اتخ هوس اين و آن مي هي گوناگون به كشيده و چرخ بازي سياسي به جانبازي مي

كه خواباندن يك ماشين و يا گشودن يك گالري در معدن با زد و بندهي سياسي بستگي پيدا  جائي. است و بس  پشت پا زدن به آمال ملي

  . شود هي اصالحي و اساسي مهندسين به آساني ميسر نمي كند، نقشه مي

ها  فرسا در معادن و كارخانه هي دراز جواني، به اميد روزهي آباداني كشور و تحمل زحمات طاقت خوابي كشيدن شب آري معلوم شد كه بي

هنگام تحصيل زحمت ما انفرادي  . كافي نبوده و امروزه هم بايستي متفقا بري پيشرفت آرزوهي خود فداكاري نمائيم.... بري كسب علم و هنر 

پر دردسر وسائل ) دوره چهاردهم است  مقصود انتخابات(با آنكه در اين نبرد ... ود ش بود،حاال جنبه اجتماعي آن هم واجب شمرده مي

كانون و همفكران ديگر   بود، در نتيجه تبليغ و فداكاري اعضاء روي ما بسته هي موفقيت به پيشرفت در دسترس ما نبود و به ظاهر دريچه

الحال حومه  شد و اگر آراء معلوم هي نظارت كانون تحويل انجمن  از اعضاءنام دو نفر آراء پر بهائي به مقدار زياد به  بخصوص دانشجويان

  .شدند هي شهر نشده بود، هر دو حائز اكثريت مي باعث آلودگي صندوق

موقع تبليغ شود، بي نتيجه   خوبي بري رشد پاكدامنان مساعد است و اگر درست و به آاليش يك مهندس نشان داد كه محيط به انتخاب بی

  ».گوئيم و روشنفكران، خصوصاً تبريك مي  عموماً، و جامعه مهندسين  به نوبه خود اين موفقيت را به اهالي تهران.  بودنخواهد

ولي  . كرده گرديد در ابتدي پيدايش خود مبداء يك حركت اداري و صنفي و يك حركت اجتماعي و سياسي نسل تحصيل» مهندسين  كانون«

گرديده   است جدا جوش غير خالص از تنه اصلي كه كانون مهندسين  مهندسين است اين دو جوانه يا پا كه تربيت و عادت طوري زودي به به

كردند و يكي دو سال بعد عده ديگري كه اكثريتشان افكار چپي   را تأسيس» ايران  حزب«كانون مهندسين،  ي از موسسين و اعضاء، مهم عده

خالصاً مخلصاً فعاليت علمي و فني و خانوادگي مهندسين را » كانون مهندسين«ن پس را درست كردند و از آ» سند يكي مهندسين«داشتند 

  .تعقيب كرد

هي مختلف  است در ميان تالطم توانسته  ايران  مهندسين  ها ، كانون ها و نادرستي  صميميت و صداقت و طرد ناخالصي  همين دليل نظر به

را در خود جمع   كه تقريباً كليه مهندسين ايران صي و تشكيالت و اعضا شوداختصا  و داري خانه سياسي و اداري مملكت دوام بياورد

  .دو سال قبل، جشن بيستمين سال خود را برپا كرد] اين كانون.[نمايد

  . اند شود، از همه نوع افكار سياسي و سليقه هي مختلف، مهندسين همكاري داشته سال تجديد مي كه سال به  كانون در هيئت مركزی

رياست كانون انتخاب و يك يا دو بار نيز به  و بال انقطاع همه ساله به عضويت هيئت مركزي كانون  نيز از همان روز تأسيساينجانب 

ترين فعاليت تبليغاتي خصوصي برايم امكان و احتمال نداشت، حد اكثر آراء بودم و كوچك  قصر   كه در زندان١٣٤٢اتفاقاً در سال . ام گرديده

  .ا آورده، رتبه دوم را در ليست بيست نفري منتخبين احراز نمودمگذشته ر تمام ادوار

كسي   امنيت فشار و تحميل به ها و سازمان كالنتري ازطرف. بندي وجود ندارد مهندسين، دستور و دسته  كانون  دانيد كه در انتخابات يقيناً مي

كارمندان و دستمزد كارگران را گروكشي   حقوق .افتند راه نمی  بهها، كوپني در صندوق بري ريختن آراء  هي شركت واحد اتوبوس .شود وارد نمي

خواست  آيند كه كيفر شمار نمي لوحان مملكت به هم مسلماً جزو عوام و ساده  مهندسين ايران. يعني آراء كامال طبيعي و واقعي است.نمايند نمي

صنف  توانم خود را منتخب و محبوب الاقل طبقه هم خواست مي ت كيفريعني در مقام دفاع و رد نظريا. بنده نمايد» فريبي عوام«آنها را مشمول

  .معرفي نمايم  خود به دادگاه

عالوه بر عضويت و خدمت در. خود را اجراء نمايم» تمنيات باطني«خواست  كيفر  قول به توانستم  كه مي محل مناسبي بود  مهندسين ايران   كانون
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  .، ارگان كانون»صنعت«صندوق وام مهندسين و ديگري امتياز و اداره مجله   يكي اداره: مهيئت مركزي، مأموريت دو كار را پيدا كرد

فرمائيد اين مجله بر حسب امكانات و جمع شدن مقاالت هر دو سه ماه يكبار،  مالحظه مي. دهم ارائه مي  ها را به دادگاه هائي از اين مجله شماره

هي آن يك مقاله فني ابتكاري يا مطالعاتي و تحقيقاتي  بنده حقير در كليه شماره. آمد شد و گاهي سالي يك يا دو شماره در مي منتشر مي

ماه قبل، يكي  و عدالت اجتماعي حاكم بر مملكت و درجه عناد دستگاه را بشناسيد، بايد عرض كنم كه يك  حال بري آنكه ميزان آزادي. ام داشته

گويند اسم فالن كس نبايد روي آن  ف مقامات انتظامي مانع انتشار مجله هستند و مياز رفقي مسئول كانون، برايم پيغام فرستاد كه از طر

و شغلي و اجتماعي، بنده ديگر نه مدير مجله   هي دانشگاهي توضيحاً الزمست اضافه نمايم كه چند سال است به واسطه گرفتاري... (باشد 

عنوان  اند اسم بنده در پشت جلد مجله به محبت و سابقه خدمت خواستهبلكه رفقا از جهت . هستم، نه عنوان صاحب امتياز را دارم  صنعت

  ).ثبت باشد» مؤسس مجله«

صفحه : از قبيل ( ها و مقاالت بنده در مجله صنعت، جنبه تحقيقاتي يا طرح پيشنهادهي فني مورد احتياج مملكت را داشته است سخنراني

ان تهران، وسائل خنك كردن هوا بري تابستان، و آخري آنها حل مشكل عبور محاسبه، ترسيمه عمومي گازها، سازمان مسافربري شهرست

  ).ها در تهران ومرور خيابان

   

  : ها و مقاالت اجتماعي وسخنراني ايران حزب

دست به   ۱۳٢٠احساس ضرورت فعاليت اجتماعي و سياسي از ناحيه نسل تحصيل كرده بر سر كار مملكت كه بعد از بهم ريختگي شهريور 

» و اجتماع كانون«داران سياست شده بود، به شرحي كه در مقاله  هي ميدان شكني ها و كار بازی زده و مواجه با حقه  اب مهندسيناعتص

و اجتماعاتي را كه عمر و   تا آنجا كه به خاطر دارم و مخصوصاً اگر احزاب. سياسي انداخت  ي را به فكر تشكيل حزب مالحظه كرديد، عده

پس از حزب توده، حزب ) يعني بعد از پهلوي( شده باشند، كنار بگذاريم، اولين حزب دوران جديد تاريخ ايران  اناً تأسيساثري نداشتند و احي

  .باشد مي  ايران

خواهي  گذاشته الزم ديده بودند فكر تجدد پيش بود كه گامي به» سه نوع طرز فكر در ايران«متعلق به همان دسته دوم از   ايران  حزب  مؤسسين

متوجه و . ها و خدمات اداري و فني يعني در سطوح وكالت و وزارت نيز توسعه دهند خود را در يك سطح باالتر از فعاليت  مات اصالحيو اقدا

معتقد شده بودند كه تا مقامات سياسي و زمامداري در اختيار طبقات دانا و سالم و افراد خودشان قرار نگيرد كار مملكت سامان و صالح پيدا 

 تغييرات عميق سازمان اجتماعي و اعتقادي و   چندان به تر نرفته، ايراد و عنايت ولي مكتب فكري آنها از اين حد باالتر و وسيع. دنخواهد كر

  .نداشتند  كاري به اساس و سازمان و رژيم، مانند حزب توده. كردند سياسي مملكت نمی

دنبال هدف اعتصاب  ه در زمينه دومين نوع طرز فكر در ايران و بهايران، معرف كامل طرز فكر و تحول كامال طبيعي است ك  شعار حزب

  .»دست ايراني به ، بري ايران ، بافكر ايراني«: مهندسين، پديدار گشت

بر خود   را هم بري خاطر ناسيوناليسم  و سوسياليسم  بود كه مدرنيسم  ملي  خاصي نداشت و يك حزب ناسيوناليست  ايدئولوژي  ايران  حزب

  .نمود ضميمه مي

» ظاهراً«   در اثر ائتالف آن حزب با حزب توده١٣٢٤ام و در سال  بوده  ايران  دارد كه بنده عضو حزب آميز، اعالم مي خواست با لحن تحقير كيفر

و شركت در   كنم، ولي دوستي با سران حزب ايران نمايد كه عضويت خود را كتمان مي  ميعالوه بر آن اضافه. از آن حزب استعفا دادم

  ....باشد  مي) گوئيم و بنابراين دروغ(هي حزب، دليل قطعي بر عضويتم در آنجا  سخنراني

 آن داشته باشم و كردن عمل خالف قانون و خالف شرافت و اخالق نيست كه اصرار بركتمان  ايران  نظر از آنكه عضويت در حزب صرف

خواست   در مجالس سخنراني از نمونه استنادهي واقعاً قضائي و محكمي است كه شايسته كيفر حزب و شركت استدالل بر دوستي با سران يك
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 ثانياً بري هي سياسي و حزبي داشتم و اوالً امتناعي بود كه اصوالً در آن ايام نسبت به فعاليت  علت عدم عضويت بنده در حزب ايران! باشد مي

معتقدات فكري و تربيت  از اين مطالب، به بنده خيلي بيش. هي سياسي نبود بنده درد اصلي مملكت در نداشتن تشكيالت حزبي و مرامنامه

  . دادم  و تدارك شخصيت، اهميت می معنوی

ضريـب تبادل ماديـات و «ني بري سخنراني دعوت شدم موضوع صحبـت را در يـك سخنـرا  ايران  كه وقتي از طرف رفقي حزب اينست

  .قرار دادم» فحش و تعارف در كشور ايران« و در سخنراني ديگر» معنويـات

مطلب به  ايراد اين و ارائهبري  و سپس دوبار جداگانه چاپ شده است،  ايران ارگان حزب» جبهه«سخنراني اول كه يكبار در روزنامه 

نظر از ضرورت و ارزش ديني يا انساني آن، از جهت   اخالق صرفسازان مملكت بود كه معنويات و و حزب  روشنفكران

هي سياسي و اصالحي اشتباه  گذاردن آن در مرامنامه باشد و كنار  رزش مادي نيز بسيار قابل توجه مي ضرورت زندگي و ا

و   هي بازرسي و دادگستري ينهشود كه در بودجه پليس و هز  زيرا مثالً درستكاري و تقوي اخالقي يك جامعه حداقل سبب مي.بزرگ است

ي بشود و يا  جوئي قابل مالحظه آمد، صرفه عمل مي هي محتمل، به كاري خالف بينی پيش و  لحاظ جلوگيري  كه به كاري و عملياتي هزاران احتياط

ه با ماديات هم كه باشد، پس از جهت مقايسه و مبادل. هي مصرفي، چندين برابر افزون گردد هي مورد نظر و محصول بودجه راندمان برنامه

  .باشند ي می  يك نرخ مبادله يا معادله  ارزش و معنويات داري  

باشد،  هي دنيا مي ما به قياس ساير زبان  متداول است و از امتيازات و ثروت زبان ملي  كه در زبان فارسي هائی در سخنراني ديگر انواع فحش

ها را كه در طبقات فاضل  گوئي در طبقات پائين و عوام جامعه معمول است، تعارف و مبالغهدر مقابل فحش كه بيشتر . تقسيم بندي گرديده بود

حقيقتي و تصنع در روحيه و منطق ما وجود  شد كه از بس بی طور نتيجه گرفته مي خره اين شود نمونه آورده بودم و باال و خواص ديده مي

 كه  طوري به. اند تحريف كلي يافته  بري خود مسير جداگانه پيدا كرده، كلمات و اصطالحاتكدام  ما هر  كالم و عقيده در نژاد زبان و دل يا دارد،

ذلك تأثير مطلوب را در مخاطب خود كه عادت به  بلندي كالم بيفزائيم و مع بري رساندن مكنونات قلبي خود مجبوريم دائماً بر تندي و سر

پردازيم،   تشريفات و تشكيالت مي و به ظواهر  بيش از آنچه  بنابراين بايد . اد كنيمگوئي پيدا كرده است نتوانيم ايج شنيدن مبالغه و دروغ

  .صداقت توجه نمائيم و حقيقت به

العاده داد و هر گونه بدبختي يا خوشبختي هر  ها و در جستجوي اين تأثير و تلقين كه بايد به باطن و ماهيت افراد اهميت فوق در همين زمينه

. اجتماعي بايد از عمق و ريشه و عموم سرچشمه بگيرد  ات نژادي و عوامل تاريخي و عوامل جغرافيائي بوده، اصالحاتجامعه، مرهون روحي

» ها بينهايت كوچك«كيهان تحت عنوان  ايراد نمودم، مقاله» هدايت افكار  كانون«نوشتم و دو سه سخنراني در  يك مقاله در روزنامه كيهان

  .بود» ها و نقشه شهرها  ساختمان دماغي ايراني«   افكار  ام در كانون هدايت سخنرانیجداگانه چاپ شده است و آخرين 

ر ما بِقَومٍ«ها، اوالً آيه شريفه  روح و محرك من در اين سخنراني ر  ان اَهللا لَا يغَيِّ  بود كه در دوره متوسطه ]7[»اْ ما بِأَنفُسهِم و حتَّي يغَيِّ

و همين آيه بعداً (شنيدم از مرحوم ميرزا ابوالحسن خان فروغي، معلم و مدير دارالمعلمين مركزي، تعليم گرفتم  مي  اولين دفعه كه تفسير قرآن

روزي دو بار همه   و همچنين عبارتي بود كه در سه سال تحصيلي در مدرسه سانترال.) يدگرد  ايران  آزادي  نهضت  سرلوحه مرامنامه

  :خوانديم هي سرسري ورودي به خط درشت در ديوار مقابل مي گذاردن روي پله شاگردان در موقع قدم

Ce n′ est qu′avec le passe cu′on fait l′avenir 
Une terre sans morts est une terre inhabitable 

  .)باشد يك زمين بدون مردگان يا ميراث گذشتگان، زميني غير قابل سكونت مي. توان آينده را ساخت فقط با گذشته است كه مي(

هي سياسي و اجتماعي دوره بعد از  پهلوي و با افكار و مرام خواهانه دوره تجدد  و اين سخن به وجه بارزي با طرز اصالحات آيه آن

  . داشت، مباينت ۱۳۲۰شهريور
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  : فعاليت دانشگاهي

نويسند، ولي در  گويند و مي يك چيز مي  در مرامنامه» ايران  آزادي  نهضت«كه بگويد موسسين  خواست بر اينست زير بنا و اساس اتهامات كيفر

جوئي  منظور فرصترا يك عمل سطحي و تصنعي، به  ايران  نهضت آزادي  ضمناً سعي دارد تأسيس. كنند خواهند و مي عمل چيز ديگري را مي

و تشكيل افكار و آمال ما معلول جريانات و حوادث » نهضت آزادي ايران«كه نشان دهم، تأسيس  سعي بنده اينست. طلبي جلوه دهد و نفع

گوئي به مسائل  كه روي احتياجات كشور و بري جواب» نهضت آزادي«مرام و رويه . باشد مي  كشور و جزئي از يك جريان متحول كننده ملي

نهضت نيز در كار خود اهل خدمت و   مؤسسين. باشد خواست، خدمت به مملكت مي و مشكالت ملي درست شده است، برخالف ادعي كيفر

  .خواست، ناچار بايد سوابق زندگي و مشاغل خود را مثال بياورم بري اثبات اين ادعا و رد كيفر. ايم مورد اعتماد بوده

و مبالغه باشد و من ابتدا از دادرسان و شنوندگان انتظار ندارم به صرف ادعاهي بنده اعتماد ممكن است شخص در باره خود در اشتباه 

شد، كسي را بري اولين بار به  تحميل نمي  كه دستور از خارج و از باال بر دانشگاه هائي در آن سال  ولي وقتي استادان يك دانشكده. نمايند

نمايند و بعد از يك دوره سه ساله به اتفاق آراء تجديد انتخاب  ت به رياست انتخاب ميو سپس با اكثري  نمايندگي خود در شوري دانشگاه

  . توانست باشد ، نمي)ثانياً(، و ابراز فعاليت و خدمت )اوالً(نمايند، انگيزه آنها چيزي جز اعتماد  مي

دانشكده   هي انضباطي و تعليماتي و اجتماعي و معلمين تقريباً كليه آئين نامه. از جهاتي زير و رو شد  فني  در شش سال رياست بنده، دانشكده

هي ساليانه درسي دانشكده فني كه  برنامه.  عمده آن از بنده بود گرديد و سهم دوره تنظيم ها شد،در آن كه بعداً سرمشق بري ساير دانشكده فنی

هي فني خاور ميانه و از  شكده كه از مجهزترين دانشكدههي فعلي دان آزمايشگاه. خود نديده است ي هنوز به آن زمان تنظيم شد، هيچ دانشكده

   در حاشيه.  يادگار آن دوره است    لوازم و تشكيالتش  %٧٠باشد، بيش از  مي  و آمريكا  جهاتي كاملتر از بعضي مدارس مهندسي اروپا

بيش از  تومان به ۱۴‚۰۰۰كند، از مي ام ياری حافظه كه آنجا ها و كارخانجات، در آمد اختصاصي دانشكده فني، تا تعلميات و تجهيز آزمايشگاه

باشد، بنده  ها در ايران  اولين انجمن فارغ التحصيالن دانشكده  كنم التحصيالن دانشكده فني را كه فكر مي انجمن فارغ .تومان رسيد ٢٠٠‚٠٠٠

  ... مؤسس آن بودم

زند، چقدر دروغگو و پا روي حق  انون و عدالت و سازندگي ميكه دم از ق بدانند دستگاهي ايران  ها را زدم كه شما و ملت بنده اين حرف

  .گذارست

و   فني  از يك ربع قرن تدريس در دانشكده. زنم يعني از استادي و تدريس حرف زيادي نمي ام در دانشگاه راجع به وظيفه و خدمت اصلی

. يقيناً اجازه خواهيد فرمود. كنم يك جلسه آن اكتفا مي ه، ب)هي ديگر و تدريس در دانشكده ها و مدارس و كالس( جلسه درس در آنجا ٢٠٠‚٠٠٠

  :دهنده اگر نباشد، حتماً نسبت به شنونده و گيرنده درس حداكثر احترام را داريد لحاظ درس زيرا به

و ميل پدر مراجعت كرده، بنا به امر   پادشاه پنج سال بعد، ايشان به تازگي از سوئيس  و اعليحضرت) ١٣١٥در سال (  وليعهد واالحضرت

كالس . بود آمدند زمان در طبقه باالخانه دارالفنون كه آن  فني  روز هم به دانشكده يك. كردند هي مختلف مملكت بازديد مي تاجدارشان، از قسمت

انشياران جهت كه در ميان د از اين. ، انتخاب كردند)وزير فرهنگ، رئيس شهرباني، و رجال ديگر(بنده را بري مالحظه واالحضرت و همراهان 

يكي معاون دانشكده .  اين قبيل تشريفات بودند مند به  دانشكده فقط دو نفر لباس مخصوص دانشياري داشتند و جناب وزير فرهنگ خيلي عالقه

بنده بر خالف معمول اين قبيل مواقع كه منظور برگزار كردن مراسم و . توانستيم با لباس مخصوص حاضر شويم و ديگري بنده بودم كه مي

هي سوم و  شاگردان سال. گيرد  قرار  كه شايد مفيد فايده كردم مملكت انتخاب تظاهر و نمايش است، موضوعي را بري درس در حضور وليعهد

هي  هي حرارتي و ماشين دار تدريس ماشين چهارم را بري درس در حضور وليعهد، در يك كالس جمع كرده بودند وچون بنده عهده

 وسيله سه نوع ماشين بخار، ديزل و آب  موضوع درس نمايشي آن روز را مقايسه قيمت واحد كيلو وات توليدي بهئيدروليك، هر دو بودم، 

  .قرار دادم
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. شوند جمع زدن آنها باقي باشد وارد مي   كه وقتي واالحضرت طوري ها و ارقام، در سه ستون مجزا مقابل يكديگر آماده شده بود، به حساب

سپس در تشريح و تأييد مطلب، چنين توضيح . آمد  توربين آبي، البته ارزانتر از سايرين و در حدود نصف در ميقيمت توليد برق از طريق

وسيله  تر است،بلكه اگر ما به و توربين آبي با صرفه  لحاظ هزينه اقتصادي تهيه برق از طريق استفاده از رودخانه و سد دادم كه نه تنها به

اگر  اما. مملكت بياوريم كار ديگر بزنيم و ارز به مصرفي مربوطه را به   توانيم ذغال سنگ يا نفت  نيرو ننمائيم ميهي بخار و ديزل، ايجاد توربين

و   ام، رودخانه كرج كه به شمال كرده هائي  رود و خوشبختانه با مسافرت طور به هدر مي آن منبع انرژي همين از نيروي آبي استفاده نكنيم،

  ... ساختن سد و توليد برق دارند امكانات بسيار مساعدي برای ريزند، خزر مي بحر كه به   رزطرف الب آن های رودخانه

هايي كه مربوط  واالحضرت رو به شاگردان كرده، پس از تقدير و تشويق كشيد، از انتظار و تشريفات طول كه قدري بيش  درس بنده از اتمام پس

  :ندبه كارهي آنها و يك ماكت ارائه شده بود، فرمود

هايمان را در  در مورد اظهارات استاد شما، به عقيده من، چون كشور ما كشور زراعتي است و آب كم داريم، حيف است آب رودخانه  اما«

  »... اگر به مصرف كشاورزي برسانيم بهتر خواهد بود ... ماشين بريزيم 

كه  كنند  و مي شدند،افتخاركردند  مملكت كه پادشاه فرمودند، ولي بعدها عنايت نكرد ، نظرم را قبول ن درس بنده زمان به ، آن  وليعهد واالحضرت

   دست خود، سدهي به

  ...و سفيد رود را افتتاح نمودند   كرج

طور كه ساختمان سد، هم بري كشاورزي مفيد ها و نظريات ما از همين قبيل است و اگر به آنها عمل فرمايند، همان من يقين دارم ساير درس

دهد، نظريات ما هم در مورد سلطنت، هم بر رونق و دوام و مقام رساند و هم اجازه توليد نيرو مي شتر به زراعت مياست و آب بي

  ...دهد را مي  العاده ملي خواهد افزود و هم اجازه توليد نيروهي فوق  سلطنت

   

  : ها ای مبارزه با توده

يقيناً . ها بود اي ز مسائل تعليماتي و فني و اداري و مالي و انساني، نبرد با تودهتر ا مشكل. كار آساني نبود دانشكده يك   آن روزگار اداره در

از حكومت ) ١٣٢٤-٣٠ (ها در همان سنوات  اي قرار داده بود و حداكثر قدرت و فشار توده توده، سنگر اصلي خود را دانشگاه  دانيد كه حزب مي

ها در محاصره  ، پيشخدمت ، كارمندان ، استادان ما از همه طرف، از ناحيه دانشجويان. بود  مصدق  جناب آقاي دكتر  ملي  تا دولت  قوام السلطنه

كارگران و كاركنان دستور تعطيل صادر  دادند، به ها ميتينگ مي دانشگاه را تصرف كرده بودند، در كارگاه  ي باشگاه شاگردهي توده. بوديم

دخالت نمايند، اطاعت و انضباط از مدرسه نداشتند، به انواع   در شوري دانشكدهها كردند، ادعا داشتند كه بايد در برنامه ها و تصميم مي

به . حقيقتاً روزگار سياهي داشتيم. به كلي شيرازه آموزش و پرورش و اداره كار را، گسيخته بودند. شدند ها متشبث مي ها و جسارت اهانت

  ...صره و استادان را حبس كردند و آن فضاحت را به بار آوردند را محا  جائي رسيد كه روزي شوري دانشگاه خاطر داريد كه كار به

اول . به صراحت بگويم  گرمي داشتند و من با كمال قدرت بايد در دادگاه  بود كه از دو جهت و در دو جبهه پشت علت اين جرأت و قوت اين

كه، بيانات سركار دادستان، پس از  هائي و مغلطهبه وضع عجيب و يا سفسطه   و شوري دانشگاه  عده استادان در شوري دانشكده آنكه يك

وجه اكثريت  هيچ  با آنكه اين آقايان به .كردند هي آنان در دانشگاه طرفداري مي ها و خرابكاري نظمي اش را برايم زنده كرد، از بی ها خاطره سال

ثانياً، مصيبت اينجا است، از . دادند ه آنها ميدان مي ترديد استادان و رؤسي ديگر، همه جا ب عنصري و ترس و نداشتند، ولي متأسفانه سست

  .شدند تقويت و شايد تحريك مي  هي انتظامي و ارتش طرف دستگاه

و   توده  اين اظهارات شايد بري شما ايجاد تعجب و اعتراض نمايد، زيرا از بس مطبوعات مأمور و راديو و تبليغات دولتي، افسانه تقويت حزب

اند چنين خالف حقيقيتي را به كسي بقبوالنند،  اند، اگر نتوانسته ها، فرو كرده را در چشم و گوش  مصدق   آقاي دكترو جناب  همكاري جبهه ملي
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  .را خيلي بعيد و بلكه محال جلوه داده باشند اند كه احتمال و امكان عكس آن الاقل موفق شده

تو . ام كنم كه شخصاً ناظر آن بوده يك نمونه حكايت اكتفا مي اين بهحاضر محل بحث و تفصيل زياد در اين باره نيست و بنابر  البته دادگاه  

  :مفصل بخوان از اين مجمل  خود حديث

شديم  ها مي و تعطيلي كالس  غالباً مصادف با اعتصاب دانشجويان. عهده داشتم دانشكده، كماكان دروس سابق خود را به  بنده عالوه بر اداره

هانه تراش اصليشان، اينها بودند و با آنكه در هر كالس بيش از سه چهار نفر از آنها شناخته نبودند، ولي ها و ب اي دست توده كه سرنخشان به

ولي در دو . كالس بيايند كردند تا شاگردان ديگر هم جرأت نكنند آن روز به كه معلوم است، كاري مي با تصميم و تدبير و تهديدهائي

خوابيدند و  مي  ها در دانشكده افسري شب تن داشتند،  به  كه لباس نظامي داشتيم  دانشجويان افسريتوجهي  ، عده قابل )پزشكي و فني(دانشكده

ها و  ما بري نظم كالس. داد  يك افسر فرمانده مخصوص همراه آنها و مسئول كارهايشان بود كه غالباً خود را در دسترس قرار مي هميشه

  .كرديم مي حساب ميي، روي اين دانشجويان نظا هي توده شكستن اعتصاب

ي خيالم نسبت به  هي ديگر و به آقايان استادان كرده تا اندازه كالس اعتصاب، بعد از آنكه بنده سركشي به در يكي از آن روزهي تصميم به

. فتمكالس ر طرف جزوه درسي و دفتر حاضر غائب كالس چهارم شعبه الكترومكانيك را زير بغل گرفته به. ها راحت شد ي از كالس عده

شد،  در كالس كه وارد شدم احدي ديده نمي. سيويل كه در سرسرا و راهرو بودند، مثل اشباح از پيش پايم فرار كردند  بعضي از دانشجويان

آيند و منتظرند دو سه نفري حاضر شوند تا بقيه   كالس نمي پيشخدمت را فرستادم كتابخانه، برگشت گفت اكثريت بچه ها آنجا هستند ولي به

ات را بگو بيايند  ها داشتيم، او را صدا زده گفتم برو رفقي نظامی يك دانشجوي نسبتاً مسن و بسيار فهميده و معقول در بين افسري. بيآيندهم 

بنده هم در دفتر ساير دانشجويان را . زده برگشت و حاضر شد خودش سرِ درس بنشيند خالي و خجالت سر كالس، بعد از چند دقيقه دست

.  فرستادم ولي اتفاقاً در آن روز نبود يا نيامد هم،   سروان فرمانده دانشجويان افسري اينكه عقبِ كشيدم و مثل ه مدتي انتظارگذارد غايب

  .ها بعضي تشكيل و برخي تعطيل شده بود كالس ساير

بعد از چهار . نبيه آنها و توضيح شدمرا داده، خواستار ت  جريان و غيبت دانشجويان گزارش دانشكده افسری روز طي نامه رسمي به  فردي آن

ها نرفته  كالس اند ولي استادان به حاضر بوده  ما تحقيق كرديم معلوم شد در آن روز همه دانشجويان افسري«پنج روز جواب رسمي رسيد كه 

  !!»اند

بودند و بعد از چهار و پنج سال كه را كه در روزِ بخصوص، غيبت كرده  افسري  فرمانده مسئول دانشجويان) يا ستوان يكم(آن جناب سروان 

تهران، موقعي كه بري اولين بار بازداشت و مورد بازجوئي قرار گرفتم،    در فرمانداري نظامي١٣٣٤درجه سرگردي رسيده بودند، در سال  به

  !!در اطاق بازجو ديدم 

  . معروف بود  ست بنده، سروان روزبهقبل از جناب ايشان و قبل از دوره ريا  افسري  ضمناً اولين فرمانده مسئول دانشجويان

هي  نمايند در دوره مي مصدق   دكتر دوران حكومت كه مربوط و منسوب به  توده  متشكل و بسيار قوي حزب  منظور آنكه مباني سازمان افسري

 زيادي از تعداد. ريخته شده و پرورش يافته بود  و ارتش  افسري هائي در محيط خود دانشكده جلوتر و با چنين حمايت و هدايت

  .و شاگردان افسر ايشان بودند  ي شدند، تحت تأثير و تعليمات سروان روزبه ما نيز كه توده  غير نظامي دانشجويان

 جناب آقاي اند، كه خواسته داري كه برخالف شايعات مغرضانه و تبليغات دامنه خور انصاف است  بسيار شايان توجه و در اين مسئله

جلوه دهند،  عنوان نجات مملكت،يك عمل ضروري و ملي را به  ]۱۳۳۲[مرداد٢٨ونيسم معرفي نمايند و كودتي كم را عامل خطر  مصدق دكتر

  . و چه منظوري در كار بوده است قدرت داد  را در ايران  توده  و ايادي حزب تذكر داده و معلوم شود چه عوامل

هم در كجا، در وزارت  نه، سه نفر وزير از آنها را در كابينه آورد، آنحكومت قوام السلط  اند كه چند سال قبل از مصدق، حتماً فراموش نكرده

كه   همچنين در وزارت صناعت. مملكت شد  كه محل آموزگارها و دبيرها است و مركز و مبدأ تعليمات و تحريكات آنها روي جوانان  فرهنگ
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البته هر دو عامل روي مصلحت . (ها خارج شدند ز وزارتخانهها ا اي پس از آن ورق برگشت و توده. ها وكارگران است سر و كارش با كارخانه

و بهانه و موجبي پيدا شد تا در وزارت كشورِ ) يا پيش آوردند(پيش آمد    دانشگاه١٣٢٧ بهمن ١٥واقعه ). انديشي بوده است

صورت زير زميني در  يلي حاد و موثري بهغير قانوني اعالم شد ولي فعاليت خ ظاهراً حزب توده. شود غير قانوني اعالم  توده  ،حزب  اقبال دكتر

 بهترين شاهد آن  هي انتظامي بدون پشتيبان نبوده است و و در دستگاه  قرائن و امارات عديده، در ستاد ارتش كه بنا به فعاليتی. گرفت پيش

و ) ستوان قبادي(ن نگهبان خارج دستياري افسرا  قصر شهرباني، به۲شماره   سران محاكمه و زنداني شده حزب توده از زندان ماجراي فرار

  ).شود۱۳۳۳ فروردين ٢٨ تا ١٤هي  ها، شماره رجوع به مجله خواندني( مي باشد ١٣٢٨ آذر ٢٤، در روز )ستوان محمدي(داخل 

ي و ساله بعد از شهويور، پيوندكاري و آبيار كاشته و روئيده شد، در ده  پهلوي  درختي بود كه بذر آن در سلطنت  ودهت  خالصه آنكه حزب

و در   شدن نفت  ها در جريان ملي ها و مزاحمت ميوه آن اوال انواع كارشكني. بار آورد به  اش را در حكومت مصدق ميوه. پرورانده شد

و   ايران  منظور ارعاب مردم بياباني، به  آن عرب» حاجي انا شريك«مصداق  يون به ورود در صفوف ملّي  هي ملي و دولتي زمان مصدق، فعاليت

  .ساقط كردن حكومت مصدق بودخره  باال

 به آستانه سقوط   ها را ميدان دادند و مملكت را اي كنند كه آنها توده را متهم مي  و جبهه ملي مصدق  حاال خوشمزه است كه دائماً دكتر

  .كشاندند

بني استغفار   توده  ، حزببر همه آشكار شد  مصدق هي دو طرف برداشته و خدمات و محبوبيت دكتر كه پرده از روي خيانت   مرداد٢٨پس از 

  و  را گذاشت و اين قضيه مستمسك جديدي در دست تبليغات دولتي داد كه بگويند جبهه ملي  از گذشته و اصرار به تشكيل جبهه واحد

  .گيرند ها مي اي و بازاريان دستور و الهام از توده  هي دانشجويان فعاليت

  .گفته شود  ز حق در اين دادگاهبسيار الزم بود كه اين ندي حقيقت و انصاف و دفاع ا

ما با تمام وزن و فشار   هيئت حاكمه. محكم و مستقر شد  وظيفه مقدر را انجام داد وحكومت بعد از مصدق) توده نفتي(  توده  پس از آنكه حزب

ولي در باطن و واقع . تپرداخ  به سركوبي حزب توده  وسيله نيروي انتظامي ها به طور جدي و با استمداد از شكنجه ها و جاسوسي خود و به

  . گرديده است ايدئولوژيشان احيي   و  و حفظ آنها  و محبوبيت مظلوميت  هي خالف انسانيت، سبب  اين شدت عمل و خشونت

  كنم  كردم و بايد باز صحبت خود زياد صحبت   توده در مدافعات از حزب اگر بنده 

 كه در روزنامه  طوري ان محترم مسلماً منكر آن نيستند زيرا بهو دادرس. از جهت اهميت و عواقبي است كه داشته و دارد 

  :نويسد  مي١٥/۱۱/۱۳۴۱ اطالعات

  :اند، صريحاً چنين فرموده اند كرده  پرس در امور خاورميانه اي كه با مفسر آسوشيتد در مصاحبه  شاهنشاه«

نه باقي مانده است و احتماالً اين خطر تا وقتي كه مسلك و مرام هي خرابكارا كاهش يافته ولي خطر از راه فعاليت  در ايران خطر كمونيسم... « 

  ... كمونيسم در جهان وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت 

تقريباً ( دالر ۱‚۵۰۰‚۰۰۰‚۰۰۰ميزان  دوم تاكنون به  كه پس از جنگ به ايران  هي آمريكا پاسخ اين سئوال كه آيا كمك: سپس فرمودند  شاهنشاه

هائي كه در  ما از كمك. در اين كشور كافي است، مشكل خواهد بود  بري مبارزه با كمونيسم) ان معادل بودجه دو سال مملكت ميليارد توم١٢

خواهيم كه بيش از اينها   ما مي  عقيده من، به.  اين دارد كه مسائل را بايد از كدام جنبه سنجيد گذشته شده سپاسگزاريم ولي اين امر بستگي به

  »...توانيد اين كار را بكنيد؟ آيا شما هم مي. رفت كنيمدر اين راه پيش

كار برديم و نه يك ميليارد و نيم از  را داشتيم و به  و سازمان امنيت  هي فرمانداري نظامي ها ما نه زور و نيرنگ ای در مبارزه با توده

براز مكتب و خدمت عملي، بيشتر توفيق يافتيم و بيشتر كنم از طريق مواجهه فكري و عقيدتي و ا ذالك فكر مي مع. كمك بالعوض گرفتيم  آمريكا

  .حق افتخار داريم
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  :جبهه ملي

يعني نصف  . بشوم١٣٣٠سر گذاشته، وارد سال  را پشت  و حكومت مصدق ملي شدن نفت ما قبل های خواهيم تحوالت و فعاليت می اينك

  . طي كرده باشم كار را گردش

مند   گرفت و بنده مانند يك فرد عادي كشور ناظر و عالقه كشور صورت مي كه در آن ايام در جتماعیهي سياسي و دولتي و ا نظر از جنبه صرف

تأثير و تسكيني عظيم بري   كه گفته شد در محيط دانشگاه طوري به  وزيري جناب آقاي مصدق، ملي و نخست روي كار آمدن جبهه. آنها بودم به

  .ما ايجاد نمود

از حركت بيفتد، سهل است كه   نگذاريم چرخ درس و كار دانشكده  توده  هي حزب رغم كارشكني شديم علي فق ميما با مراقبت و زحمت زياد مو

ما در دل . كرديم ولي يك چيز از عهده و عمل و قلمرو نظر ما خارج بود هر تدبير و تمهيد كه شده، حفظ مي انضباط را به. پيشرفت هم داشتيم

يعني خود را ظاهراً مخالف . كسي دروغ بگوئيم خواستيم دوروئي و تزوير كرده، به  نداشتيم، ضمناً نميطور كلي راه به و جوانان دانشجويان

بندي و ناجوانمردي كرده موافقين را سوگلي و  سازي و دسته  نشان دهيم، ولي خودمان حزب  ورود به سياست و اعمال غرض در دانشگاه

ديديم نفوذ توده در  طور محسوس مي ولي به. بدهيم  جهت تحويل مأمورين انتظامي  را بي نهامخالفين نمره رد بدهيم يا آ جاسوس نمائيم و به

  .آموزان در بسط و شيوع بود ميان دانشجويان و دانش

 نظري از جنبه فكري و. آن دو عامل از جنبه عملي بود. كرد توسعه آنها كمك مي ها پشتيباني و به اي قبالً عرض كرده بودم كه دو عامل از توده

  :كرد سود آنها كار مي نيز دو عامل به

و افكار داشت  روی )ديناميسم( لحاظ مترقي بودن و مخصوصاً تحريك  كه به نيروي ايدئولوژيك و جلب و جاذبيتی  .١

  .داده بودند آن به كه علمی و فلسفی شالوده

  .شد عرضه نمي  به جوانان  مكتب سياسي و اميد نجاتيخالي بودن زمينه و اينكه در برابر موج و فشاركمونيسم، تقريباً هيچ   .٢

آنها ايجاد كرده و يك عشق و ايماني در آن عده   لحاظ عقيدتي و استداللي در برابر فلسفه ماترياليسم بزرگي به  هي اسالمي سد البته انجمن

و عمل و وجهه   صاً خالي از ديناميسمكرد و مخصو كفايت نمي  توده  ولي در جنب تبليغات حزب. پيدا شده بود  مسلمان  معدود جوانان

اگر گندم . چرخد هي آسيا است كه دائماً مي ها مثل سنگ قول يكي از دوستان، مغز و احساسات جوان به. خواهد جوان خوراك مي. حكومتي بود

سايد و  اكي به آن نداديد خود را ميافتد و اگر هيچ خور اگر خورده آهن ريختيد با آنها هم در مي. دهند به آن رسانديد يك عمل مفيد انجام مي

خوان مملكت عرضه  به جوانان درس ي، خوراك ديگري  هي توده  در آن زمان غير از افكار ماترياليسم و فعاليت و برنامه. برد از بين مي

  .بنابراين مانند يك قشون مهاجم بدون مانع و مخالف پيش مي رفت. شد نمي

هي  هائي در زمينه و ايادي آن برافراشته شد و موقعيت  عليه استعمار يون آغاز شد و علَمِ مبارزه بر ملّيو مبارزات   كه جبهه ملي  موقعي آن

ها  درخشان در مملكت ديده و بر دل  روي كار آمد و يك بارقه اميد و روزنه نجاتي  خره جبهه ملي دست آمد و باال به  مطبوعات و انتخابات

يعني در قلب پيشروي افكار كمونيسم، شاهد اين بوديم كه چگونه جوانان  ما در دانشگاه. عرضه گرديد تابيده شد، مكتب و مقصدي به جوانان

مملكت و تز جبهه ملي تحت رهبري   و آزادي  شعار استقالل. كنند ها سينه سپر مي اي گروند و در برابر توده  اين مكتب مي مسلك به مردد و بی

  .كشور را در مسير صحيح انداخت طوفان زده كشتي شكسته كه دمصدق، حقيقتاً نسيم نجات بخشي بو دكتر

عنوان دشمن شماره  به كردن نفت  و تز ملي  مصدق  و دكتر  همين دليل بود كه جبهه ملي متوقف شد و به  از همين لحظه بود كه پيشرفت توده

كه  ها بري سازمان دانشجويان كالس  ر انتخاباتشاهد بوديم كه د  ما در دانشگاه. ها شناخته و هدف اصلي تيرهي آنها گرديد اي يك توده

از آن پس بري هميشه سنگر . شدند دادند و موفق مي ها هم كانديدا مي ملی. ي كسي قدرت ابراز وجود نداشت سابقاً در برابر نامزدهي توده
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  .يون افتاد دست ملّي ها گرفته شد و به اي دانشگاه از دست توده

  .اين خدمت بزرگي بود

گرديد، هيچ  عنوان و اجرا نمي  از دست استعمار  يعني يگانه راه نجات عملي ايران  شدن نفت،  شد و تز ملي  ملي پيدا نمي نصافاً اگر جبههحقاً و ا

در ايران   از پس افكار و عمال كمونيسم) و نه يك ميليارد و نيم دالر كمك آمريكا  هي ضد انساني قوي انتظامي نه شكنجه(نيرو و تدبيري 

  .مدآ برنمي

  .ي نبودم دانم و كاره چون چيزي شخصاً نمي. توانم بگويم اول از نظر سياسي و اجتماعي چيزي نمي  بيش از اين راجع به جبهه ملي

   

  : ايران نفت شركت ملي و اداره مأموريت خلع يد

به معاونت   مصدق  دولت  ير فرهنگوز سنجابي  سر آيد از طرف جناب آقاي دكتر ام به پيش از آنكه دومين دوره سه ساله رياست دانشكده

طولي نكشيد كه به   معاونت وزارت فرهنگ. رغم ميل خود از محيط تعليم و صنعت وارد محيط دولت شدم دعوت شدم و علي  وزارت فرهنگ

وقت م  رياست هيئت مديره. مأموريتي كه خيلي بري سرم گشاد و فوق تصور و امكاناتم بود. مأموريت جديدي مفتخر و منصوب گرديدم

  .نفت  از شركت سابق  و مأموريت خلع يد  نفت  شركت ملي

گفتند افطار مهمان  .آمدم حوصله به منزل می و گرسنه و بي  ي بود كه خسته از كار اداره طرف غروب سوم ماه رمضان و عصر پنجشنبه

يعني كميسيون مشترك (  نفت ئت مختلطپس از صرف افطار وقتي قضيه را كه بنا به پيشنهاد در هي. باال است آقاي مهندس حسيبي. داريم

گفتم چطور . قطعيت يافته بود، برايم نقل كرد مصدق  و تصويب آقاي دكتر) شدن نفت  بري نظارت در اجري قانون ملي و سنا شورا  مجلس

  گله پلنگ بفرستيد؟ من و شركت نفت؟  خواهيد چند تا موش امثال مرا به جنگ شما مي

  .ي شده بود و بر هر فرد خدمت و فداكاري هر قدر سنگين و غير ممكن باشد فرض بود هولي مملكت قيامي كرده وارد معرك

نمود، من هم قبولي خود را مشروط و  كريم مي  استشاره و استخاره از قرآن   كار نفت، در بسياري از اعمال و اقداماتش در  چون خود حسيبي

از (آيه عجيبي كه نشانه اميد و امر بود . رسيديم  خدمت آقاي طالقاني  ايتبري نماز مغرب به مسجد هد. موكول به استخاره از قرآن كردم

ايشان خوشحال شدند، مرا . رفتيم  مهلت نداد، بالفاصله دو نفري منزل جناب آقاي نخست وزير  آقاي حسيبي. آمد) بدر  آيات مربوط به جنگ

بگذاريد همان . ها بزني ها و لوله مبادا دست به ماشين. ه باشيكار ما نداشت دارم كاري به خواهش  رويد آنجا اما بوسيدند و فرمودند مي

ايد و   آمده اگر از شما پرسيدند بري چه. هي سابق كارشان را انجام دهند با حقوق و مزايا و مسئوليت  مهندسين و كارمندان انگليسي

جواب بدهيد اوالً خودتان را مستخدم  خواهيد؟ چه مياگر پرسيدند از ما  .هستيم نفت ايران  شركت ملي  ايد؟ بگوئيد ما هيئت مديره چكاره

  .همين و بس. بدهيد ايران  نام شركت ملي نفت شود يك رسيد به بدانيد و ثانياً آنچه نفت برده مي  ايران  دولت

وجه حاضر نشد هيچ به رئيس كل شركت در ايران Drakeآقاي دريك . اين سادگي نگذشت متأسفانه يا خوشبختانه قضايا به   اما .همين و بس

  .ها هم البته رسيد ندادند و برگشتند كشتي. و ما فوق خود بشناسد  ما را به سمت هيئت مديره

  .و قبول مسئوليت و مديريت كشيد  كار به خلع يد . آن اينجا نيست كه محل بيان ماجري بسيار طوالني و تاريخي و شنيدني است

متين   دكتر(  را داشت بيشتر سه نفر آقايان نمايندگان اعزامي هيئت مختلط  و تحريك مردمرا تا آنجا كه جنبه سياسي و دولتي   عمل خلع يد

شد با آقايان متين  كه در اجتماعات مي هائي  ابتكار مذاكرات ديپلماتيك با روسي شركت و نطق .دادند انجام مي) قلي اردالن و ناصر  ، مكي  دفتري

كردم كه به خوبي حس مي  اما. و گرفتن جي روسي شركت بود كه بنده وارد شدم  پرچم ايراندر عمل خلع يد و برافراشتن . دفتري و مكي بود

يا الاقل نگاهداري اين دستگاه عظيم كه حقيقتاً دريي پهناور مخوفي   بزودي مواجه و مقابل وظيفه سنگيني خواهيم شد؛ بهره برداري و اداره

  .بود
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ها  تنهائي با تمام وزارتخانه قدري بود كه به به خيز و شبكه توزيع داخلي، و مناطق نفت  مشهربادان و خر عظمت دستگاه و تشكيالت و تجهيزات آ

كار را به عهده بگيرد كه باالترين شغل و قلمروي عملياتش يك  كسي بايستي مسئوليت اين. كرد و ادارات و مؤسسات مملكت برابري مي

ساختمان بانك   لحاظ اداري، از حدود رياست دايره در اداره ر معلم و كارمند بود و به نف٦٠ تومان بودجه ساليانه و ۲۰۰‚۰۰۰با  فني  دانشكده

حول و قوه الهي اوالً، و با همكاري ملي و همگاني ثانياً، و نيروي عشق و فداكاري ثالثاً، به توفيق كامل نائل  به  اماتجاوز ننموده بود   ملي

  .شديم

  :قدر بري تصور عظمت كار بايد بگويم كه همين. ورد استم بحث و تفصيل مطلب البته در اين مقام بي

كشور  ، يك ميليون تن مواد نفتي بايد بري مصرف ساليانه  كارمند و كارگر داشت۶۰‚۰۰۰بودجه هزينه روزانه دستگاه يك كرور تومان بود ، 

هي منظم و معظم آب و برق و يخ و  سرويس  تان افتاده خوزس در مناطق سوزان و دور .كشور توزيع شود استخراج و تصفيه و تا اقصي نقاط

 متخصص در اختيار ٣٠٠ها كه  سازي و تعميرات و ساير عمليات و احتياجات را مانند زمان انگليس حمل و نقل و خواربار و بهداري و خانه

گونه وقفه و خلل وخرابي در كارها پيدا  و هيچمنتقل كرده بوديم، از كار نيفتد   جي آنها از تهران البدل به  نفر علی٢٠داشتند و ما فقط در حدود 

  .نشود

ترين  ترين و مهم  كه از بزرگ٧٠(Plant)عالوه بر آنها پلنت . ترين توقف و تزلزل انجام گرديد تمام اين وظايف و عمليات بدون كوچك

راه افتاد و دستگاه روغن  رفته بودند، به  به آمريكا  و هيئت اعزامي ايران  كه نخست وزير بود در ايامي  هي تصفيه جديد پااليشگاه دستگاه

  ....كار انداخته شد ها نداده رفته بودند، به سازنده آن هنوز به اتمام نرسانده و تحويل انگليس  سازي كه كمپاني امريكائي

كه در آن ايام  كارهائي هائي از عظمت مشكالت و ارزش خدمات و زيبائي شاه بود تا نمونه خواست در اينجا فرصت و مناسب مي خيلي دلم مي

بردم تا شما هم در دل خود شاد شويد و مباهات  را كه باعث افتخار و اميد هستند مي كردم و نام كساني از طرف هموطنان انجام شد ذكر مي

  .هستيد كنيد كه ايراني

توانستد تصور كنند بزرگترين   وجه نميكردند كه به هيچ آمدند، تحسين و اعتراف مي مي  هي مشاور و متخصصيني كه بعداً به آبادان هيئت

  .چنين مرتب و منظم حفظ شده است جهان  پااليشگاه

  :نويسد دارد و چنين مي  خبري راجع به نفت)  يعني بعد از كودتا٣/١٢/١٣٣٢شماره (  مجله سپيد و سياه

با آنكه پيش . آمد و گزارش كار خود را داد  كارشناس معروف نفت به تهران ريبر. به شدت ادامه دارد  مشاره و مطالعه بري حل مسئله نفت«

 ميليون دالر باشد، ريبر در گزارش خود گفته است كه به خالف آنچه شهرت ٨٠بيش از   كار انداختن پااليشگاه مخارج به شد كه  بيني مي

ي در نگاهداري و حفظ  حو شايستهاند به ن توانسته  به هيچ وجه خراب نشده، بلكه كارشناسان و متخصصين ايراني  اند وضع پااليشگاه داده

در اين مدت   كه كارشناسان ايراني بهائي هي گران بر اثر خدمات و تجربه  حتي اضافه كرد. نبوغ ذاتي خود را به ثبوت رسانند پااليشگاه آبادان

توان با وضع فعلي   هم اكنون ميگويد كه ريبر مي. كردن نفت رسيده است  به ثلث پيش از ملي  به كارشناس خارجي  اند، احتياج ايران آموخته

  ».پااليشگاه، نفت تصفيه شده به خارج صادر كرد و تدريجاً پااليشگاه را توسعه داد

. بنده نه مرد اقتصاد و سياست بودم، نه مهندس نفت. نام خود ثبت و عرض نمايم خواهم افتخار و حق آن خدمات و عمليات را به بنده ابداً نمي

. عمل مديريت: را در عين حال بسيار كوچك تلقي كنيد و هم بسيار بزرگ توانيد آن كه مي يك چيز است، چيزي قط بهافتخار و دلخوشي من ف

وظيفه و عمل بنده كه . طلب كه همه چيز را در قبضه و اختيار و دستور و دلخواه خود قرار داده باشد نه مديريتي استبدادوار و انحصار  اما

مانع از اين نشدم . و ناتواني دانست هم عرضه و توانائي، اين بود كه خواستم و گذاشتم هر كس كار خود را بكندعرضگي  توان هم بي را مي آن

را بروز  با حداكثر عالقه و علم خود در پستي كه قرار دارد، لياقت و امكاناتش   كه هر كارگر و كارمند و متخصص ايراني) يا باعث اين شدم(

  .تمام آن كارهي بزرگ و مهم را آنها كردند نه بنده. وددهد و احترام و حقش رعايت ش
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كردند،  كه مديران انگليسی نگذشته بود كه از تنها مساعدت يا موافقتی  دو سه روزي از ورودمان به آبادان: كه بنده انجام دادم اين بود كاري

اي كه بايد با عجله دروس امتحان را  شاگرد مدرسهبا راهنمائي مستر راس مدير كل پااليشگاه، با رؤسي ديگر مانند . استفاده نمودم

 آزمايشگاه،  ها اعم از تصفيه خانه، كليه قسمت با چشم خريدار، به.هي مختلف شركت پرداختم ها و سرويس بازديد قسمت كند، به حاضر

خيز و  و يك يك مناطق نفت  غيره، در آبادانسازي و هي برق، انبارها، حسابداري، حمل و نقل، آتش نشاني،كشتيراني، خانه خانه، سانترال  تلمبه

داالن رابط و . شدم كه غالباً مسئول دواير و وظايف مراتب خيلي پائيني بودند، آشنا مي  در هر قسمت با ايرانيان. سركشي كردم  بندر معشور

عالي  سراي و معدودي از هنر  فني  كليد ورودي بنده به آن سري عظيم و مرموز، يك عده سي چهل نفري مهندسين فارغ التحصيل دانشكده

آنها  طور خصوصي از آنها يا از دوستان مطمئن طور رسمي از شركت و به به. بودند كه با غالب آنها آشنائي صميمانه و اعتماد كامل داشتم

ه در هر سرويس سپس ارشد ايرانيان را ك. هي مختلف شركت را با نام مسئولين مربوطه بدهند هي تشكيالتي سرويس خواستم كه لوحه

  . گرفتم آن قسمت داشته باشد، در نظر مي تر و مورد اعتمادتر آنها را كه سوابق و امكانات كافي بري اداره   هستند يا فرد با استعداد

بري   فالح  دكترو   ها آنقدر پيشرفته بود كه با همكاري آقايان سرتيپ رياحي  مطالعات و مشورت را تخليه نمايند،  ها ايران از آنكه انگليس پيش

و چه در مناطق، يك   چه در آبادان) هي حساس از قبيل آب، برق ، حمل و نقل، توزيع داخلي مواد نفتي و غيره مخصوصاً قسمت(هر قسمت 

البته اين . دمقيم يا از آن عده بسيار قليلي كه از مركز و از دواير دولتي انتقال داده بوديم، نامزدهائي معين ش  عده مسئولين از ميان ايرانيان

تصور . هي اعزامي شركت بودند و معدودي خارجه رفته  فني  يا دانشكده  كه غالب آنها از مهندسين تكنيكال آبادان،هنرسري عالي ايرانيان

، در سلسله مراتب اداري و فني، مجبور شده  بلكه آنها. را داشتند  نكنيد قبالً مقام معاونت و همكاري مستقيم رؤسي انگليسي

ذالك اگر اجازه  مع. ه پله و گاهي پنج پله باال آورده باشيم و به عوض يك كار، گاهي سه كار روي دوششان بگذاريمبوديم س

  .توانم بگويم معجزه كردند مختصر اغراق را داشته باشم، مي

  .دهد اجازه ذكر آنها را نمي  هي فراوان دارم كه متاسفانه دادگاه حكايات و نمونه

در   مملكت و سربلندي و نجات ايران گرفتند؟ از آنجا كه عشق آزادي چرا و از كجا اين نيرو و الهام را مي. ي كردندآري كار خارق العاده 

 به  مديريت. گرفته بود بري آنكه به شخصيت و ارزش آنها احترام گذارده و ميدان عمل در اختيارشان قرار. ور گشته بود وجودشان شعله

  . و با حقيقت و صميميت نه با دروغ و حرف  اجرا شده بود طريق دموكراتيك

  .فهمم طور ياد گرفته و فهميده بودم و مي بنده مديريت را اين

بود كه شرط ورود در آن را تحصيالت  را آورده يك آموزشگاه مامائي  پيشنهاد تأسيس  پزشكي  نماينده دانشكده  روزي در شوري دانشگاه

 تعجب و  اين مطلب يعني كمي سطح معلومات ورود به آموزشگاه مورد. قرار داده بودند) يا شايد پنجم، درست يادم نيست(سوم متوسطه 

التحصيالن  ايم تا فارغ كرده گرفت، نماينده مدافع دانشكده پزشكي توضيح داد ما مخصوصاً چنين قرار ايراد بعضي از اعضي شوري دانشگاه

كنيم كه بهترين كار شما در برابر زن حامله، كاري نكردن   آنها دائماً سفارش ميما به. آموزشگاه ادعي زياد نداشته، خود را متخصص ندانند

كار شما تقويت . خود بيرون ببايد  به دست به اسباب جراحي و عمليات زيادي نبريد و بگذاريد بچه خود. گذاشتن كار به طبيعت است و وا

  ...روحيه زائو و نظافت و مراقبت است 

   

  :نقش سلطنت

گويد در مملكت  مي و بنا به نصوص صريح قانون اساسي،  مصدق  مانند آقاي دكتر  ايران  آزادي وقتي نهضتبنابراين 

خواهيم  عكس مي بلكه به. و مملكت  است، نه خيانت كردن به ملت  كند نه حكومت؛ قصدش نه تنزل دادن مقام سلطنت مي  سلطنت  شاه  مشروطه

فرض كه  به(وقتي قرار شد يك فرد دستش و نظرش و سليقه و ري و فكرش . ا شوداصول ازلي و قطعي خلقت و رسوم صحيح مديريت اجر

066



، در تمام كارها دخالت نمايد و تمام افكار و افراد پيرو نيات و مجري دستورهي او باشند، )همه اينها قوي و نافذ و صائب و پاك باشند

 سلطنت، تمام امور و شئون مملكت را زير نظارت و يا  فع ظاهریمدا  و ابتكاري نباشد و سازمان امنيت كس را حق و ارزش و آزادي هيچ

  .رود شود و پيش نمي اختيار خود بگيرد، در چنين شرايطي كارها خراب مي

هي سياسي  نظر از جنبه را يكپارچه به حركت درآورد، صرف  خوزستان عجيبي كه مملكت ما و مخصوصاً مردم  و آن نهضت  كردن نفت  ملي

  .رود بشمار مي  ن، از جهت راوانشناسي و اجتماعي نيز از حوادث بزرگ تاريخ ايرانيا فني و اداري آ

و ساير نقاط انجام   و آغاجاري و مسجد سليمان  و آبادان  كه در خرمشهر يد و تظاهراتي هي خلع كاش آقايان در آن مراسم و مسافرت اي

  .شديد ادها ميداشتيد و شاهد آن غليان احساسات و فوران استعد گرديد حضور مي مي

بري روزنامه   ها و انقالب گرم اضطراب اي كه در گرما مظاهر عظيم و عجيب را در مقاله آن  عنوان يادگار، گوشه مختصري از به بنده 

  .را دارد، منعكس ساختم» هي خوزستان اشك«فرستادم و عنوان ) ١٧/٤/۱۳٣٠( اطالعات

شد و كارگران و  تشكيل مي  ميل و بدون تدارك قبلي كه در نقاط مختلف خوزستاندر آن اجتماعات و تظاهرات طبيعي، بدون تصنع و تح

اهللا  ، آيت  مصدق  دكتر: زدند كف مي افتاد و  نام غلغله مي كس يا با ذكر سه كرديم، بري سه و گاهي بنده سخنراني مي  محل يا آقاي مكي  مردم

  .كاشاني ، شاه

آنها را از خود و خود را از آنها   ملت. ، سلطنت ، روحانيت  مقام حكم واحد را داشت ، دولتاين سه شخص و سه  بلي در آن زمان در نظر مردم

  .دانست مي

چون ايشان . زدند نام ايشان دست مي به  مردم  عمل و ابتكار خاصي ابراز نداشته بودند، اما  و در خلع يد كردن نفت  در ملي  با آنكه اعليحضرت

 بگذارند مسئولين و متصديان، كارشان را مبتكرانه  بايستی مي .كاري بكنند بايستي هم، كردم، نمي ه عرضطور كه در مورد مديريت و قابل همان

نظارت و مراقبت از باال و رضايت دادن به فعاليت و رعايت كردن شخصيت و . و آزادانه تحت نظام صحيح و اصول مصوب انجام دهند

  .زدند دانستند و كف مي دم قدر اين عمل را ميمر. مسئوليت زير دستان، كار بي ارزش آساني نيست

احساساتي كه مردم واقعي از صميم قلب انجام . بودم  ايران  دوستانه مردم يكبار ديگر هم سابقاً بنده به شخصه شاهد احساسات پرشور شاه

كاران آورده به  هي مقاطعه ولتي و كاميوننه آنكه پاسبان و سربازان و كارگران را با لباس عوضي و با وسائل د. داده به پي خود آمده بودند

  . هي ساختگي و تحميلي هم نبود، خود مردم بودند ها و آگهي تلگراف. آنها تعليم كف زدن داده باشند

از سفر   اتفاقاً مصادف با مراجعت اعليحضرت. رفته بودم  ، بري يك كار حكميت مربوط به شركت بيمه ايران، به رشت١٣٢٥در سال

هي  در سر راه تهران رشت، خانه. گشتند برمي  و رشت به تهران  ها شد كه از راه آستارا وري آنجا و خروج پيشه  عد از قيام مردمآذربايجان، ب

نحوي ساده ولي متنوع و طبيعي، چراغاني  كرده هر كدام به محقر دهاتي و جنگلي را ديده بودم كه قاليچه و حتي گليم و فانوس نفتي آويزان

نوع شعر پشت پنجره   نوع پرچم و عكس و حتي يك ها يك نبود كه همه مغازه  حاال و روز والدت شاه   مرداد٢٨هي  ثل چراغانيم. نموده بودند

بيش از سه ساعت مجبور ايستادم تا اتومبيل   بعد در خود رشت در ميدان شهرداري. زده و كامالً معلوم باشد كه دستوري و تصنعي است

سر و روي خود   گرد و غبار روي ماشين را به كه  كساني را در ميان سيل جمعيت و استقبال  خيابان سبزه ميدانسلطنتي فاصله نيم كيلومتري 

  .ماليدند، بتواند طي كند مي

لي  نگذاشته و مأموران مخفي در البه  صف پاسبان و سرباز در طرفين خيابان رو به مردم. طور وضوح طبيعي و صميمي بود آن استقبال به

  .مبلغ نداشت   و  محافظ به  احتياج  اعليحضرت . دادند نمي زدن  كف   دستور   كسی به  و  ستاده بودندمردم نفر

ولي متأسفانه حساب خود و راه خود را از . مردم محبوبيت داشتند ميان كردند، در مي سلطنت اعليحضرت كه زمان آن بلي، در

  .به خارج مملكت منتقل ساختند   جي خود را از داخل مملكت و دل ملت.جداكردند  مردم
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  : مصدق

  بگذارد او را    اگر دولت  زدند و امروز هم كف مي  چرا در آن روزها بري مصدق  اما

  گذارد؟ به او احترام گذارده و مي  آزادي  و چرا نهضت. خواهند آورد  آباد به تهران روي دوش از احمد

  :ايم داده جواب اين سئوال را ما در بيانيه روز افتتاح نهضت

كه از روي جهل و غرض  دانيم، ولي نه به آن معني و مقصدي و شرق مي  را از خادمين بزرگ و افتخارات ايران  هستيم و مصدق  مصدقي

ما مصدق را . اند و تعصب ضد خارجي و جدائي ايران از جهان معرفي كرده  تهمت زده مكتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم

هي  بود و قدم در راه خواسته  محبوب و منتخب واقعي اكثريت مردم   رئيس دولتي كه در طول تاريخ ايرانعنوان يگانه به

و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعي دولت را بفهماند و به بزرگترين موفقيت تاريخ   برداشته، توانست پيوند بين دولت  ملت

  .نيمك نائل گردد، تجليل مي  يعني شكست استعمار  اخير ايران

  :نمايم يك حكايت كوچك نقل از آن دوره مي

هم بود، برخورده   دفع آفات كه استاد دانشگاه  به مدير كل اداره. جشني بود  دانشگاه  در باشگاه. تهران آمده بودم به در ايام مأموريت نفت،

ي   به ملخ چهار برابر سال قبل بود با بودجهنويسند امسال موفق شديد با آنكه سطح آلوده شده  كه در روزنامه مي طوري تبريك گفتم كه به

اين دفعه با مأمورين ما    علتش در اينست كه مردم دانيد علت آن چيست؟ ايشان تشكر كرده و گفت مي. معادل يك سوم آن سال دفع آفات كنيد

  كردند و يا موادي را سابق يا فرار مي   اما.پاشيدند بردند و مي گرفتند وخودشان مي همكاري داشتند، همه جا به استقبال آمده سم و وسائل مي

  .است  با دولت  ما همكاري ملت علت موفقيت بزرگ . بردند ترتيبي از بين مي داديم به تحويلشان مي كه

  .باشد مي  و ملت بري همين همكاري دولت  مصدق  تجليل بزرگ ما هم از جناب آقاي دكتر

   

  : »قيمتي تر از نفت«

  :انكار انجام گرديده بود كامل غير قابل در اين مدت دو عمل. دمنه ماه بيشتر در جنوب نبو

  .و توزيع نفت در مملكت بخوابد  بدون آنكه آب از آب تكان بخورد و دستگاه نفت  ها از ايران خروج انگليس  .١

  . و شروع صدور و معامله آن  استخراج و تصفيه نفت  .٢

  .منتهي بعداً وضع عوض شد. توفيق يافت و به مرحله نهائي رسيد  فت ن در ملي كردن و اداره  ايران  ملي  بنابراين دولت

خواست و دفاع دارد، كه با اتهامات كيفر فقط من باب ارتباطي. گويم هاي زيادي هست كه نمي از اوضاع و اقدامات آن دوران مطالب و جريان

ام نوشته  نام آبادان ، روزنامه شركت به١٣/٧/۱۳٣٠ه در شماره مورخ  ي را كه درست روز خروج آخرين فرد انگليسي قطعاتي از مقاله

ها وجود داشت، كمي احساس كنند و روحيه و نظريه كسي خوانم تا دادرسان محترم از خالل آن، جريان عجيبي را كه در آن زمان در دل مي

  :است بشناسند  خواست بر هم زننده امنيت مملكت و مخالف ملك و ملت را كه به زعم كيفر

 بعد از چهار ماه و چهار روز كم، مبارزه پر اضطراب، خانه از خودمان شده است و بعد از بدرقه مهمان، از فرط خستگي روي سكوي حال كه

آورم و ميل دارم بري  نظر مي خواهم نفس راحت بكشم، به ياد ايام گذشته افتاده خاطرات شيرين و خاطرات سنگين را به در نشسته و مي

  ...رفيقم تعريف كنم 

ي از همكاران به  خيز در خدمت عده بدترين لحظه و بلكه بدترين روز بنده در اين مدت مأموريت، آن روزي بود كه بعد از تخليه مناطق نفت

ولي طوري . انتظار داشتيم در فرود از طياره، كارگران را در نشاط و صفا و كارمندان را در خنده و شادي ببينيم. رفته بودم  مسجد سليمان
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انگيزي كه عليه بعضي از كارمندان ارشد  آميز و كينه كشيدند و عبارات عداوت هي سفيدي كه به چوب كرده به رخ ما مي ره آن پارچهمنظ

  ...كه خواستيم از همانجا برگرديم   نوشته بودند، ما را منقلب كرد

شرجي خفقان آورِ روز جي خود را به نسيم ماليم شب رفت و  البته با مالمت و داللت موفق شديم طرف عصر كه خورشيد داغ در افق فرو مي

  ...داد، اين آتش كينه را قدري بخوابانيم مي

حال اين اعالميه به تأييد خدا ... ديدم و شنيدم   ها و راديو به امضي اقليت مجلس ي بود كه هفته قبل در روزنامه اعالميه... بهترين خاطراتم   اما

را روشن   قدر چون نشان وحدت و نمونه صميميت بود، دل هر ايراني همين. تنظيم شده بود كار ندارميا به ميل و رغبت   يا به زور ملت

  ...داد  كرد و مژده موفقيت قطعي را مي مي

  ...را يكي بعد از ديگري خواهد شكست   بزرگ بدبختي ملت  آهنگي و صميميتي است كه سدهي  اين اتحاد و اتفاق و هم  قيمتي تر از نفت،

كه وقتي به خانه رفتيد، ديگر آن خاطره اول بري شما تكرار نشود و اينك كه بيگانه رفت، اين  بري اينست... نويسم   اين مقاله را ميحال اگر

هم كه به تازگي از استيلي خارجي بيرون   نفت  در گوش شما كارمندان و كارگران شركت ملي... پسند نيز از بين برود  هي شوم بيگانه زمزمه

  : بايد تا مدتي اين جمله را خواند و تكرار كردايد آمده

  .بيگانه رفت ، بيگانگي هم رفت ؛ ديگر يگانه باشيم

طور كه نفت خودمان  همان... اند  گذارده بوده  فرض كنيم كه حرف شما درست باشد و كساني سابقاً دست و فكر خود را درخدمت عمال نفت...

مگر اين افراد با آن استعداد و هنري كه دارند از نفت . مان را هم تصرف كنيم هي زنده خود  سرمايهمان را و را تصرف كرديم بيائيم افراد خود

در كار  ... ؟ اندكي روح بلند و طبع عالي و مردانه داشته باشيمقدر بدانيم كمترند؟ مگر ما در مملكت آدم زياد داريم كه اينقدر افراد را بي

ي از فرزندان اين  بنده و شما چه حق داريم عده. پس نفت مال همه است. شت هم دادند تا درست شدنفت همه زحمت كشيدند، همه پشت به پ

همه اصرار و الحاح، باز دل سنگ  كنيم با اين فرض مي... محروم كنيم؟   آب و خاك را از ايفي وظيفه عمومي و همكاري در اين دستگاه ملي

چقدر تشخيص . بپردازيم هاي قبل از شروع خلع يد حساب ي كنيد و الزم شود كه به خوردهشما نرم نشده و در تصميم خود به انتقام پافشار

گناه مشكل است و اگر درستش را خواسته باشيد، چون دستگاه، دستگاه اجنبي بود و طبق منطق شما هر خادم به آن دستگاه خائن  بيگناه و با

  .بيرون انداختپس همه كارمندان و كارگران را بايد . به كشور بوده است

  در شهر، هر آنچه هست گيرند          اگر حكم شود كه مست گيرند

  ...فرمائيد؟ آيا چنين كاري به مصلحت است؟ اجازه مي. ماند و حوضش وقت علي مي آن  

  :و در آخر نوشتم

  .ايم، گمراه نكنيد در هر حال، ما ها را كه از تهران، بري كمك و خدمت به شما آمده....   

  ني بري فصل كردن آمديم                 ل كردن آمديمما بري وص

  :خود شما هم مدتي اين ورد را به گوش همديگر بخوانيد  

   

  بيگانه رفت ، بيگانگي هم رفت ، ديگر يگانه باشيم

مينه لحاظ توضيح و دفاع در ز ، يك خاطره كوچك ديگري را هم كه به١٣٣١و قبل از ورود بحث به سال   خاطرات آبادان  قبل از ترك

  :رسانم عرض مي خواست و ارائه سير تحوالت افكار، خالي از فايده نيست، به كيفر

متعلق به آن  ي از جوانان آمدم، عده مي  هي موقت كوتاه كه بري گزارش وكسب دستور يا بري ديدار خانوادگي به تهران در يكي از مسافرت

و اساسنامه   آقايان همراه خود مرامنامه... ام، به ديدنم آمدند  گذارده ودم و جادسته سوم از دارندگان سه نوع طرز فكر كه قبالً اشاره نم
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ورزيدند و  گفتند و اصرار مي آنچه آقايان مي.بود و نه راست راست نه چپ چپ كمونيست  اين حزب. تشكيل يك حزبي را آورده بودند

اتفاقاً آنچه را هم بنده امتناع .  سياسي و اجتماعي داشتن بودرا قبول كنم اساس تشكيل حزب و طرز فكر خواستند بنده هم عضويت آن مي

دنبال همان طرز فكر كه قبالً  به. عالقه بودم، همين حزبي شدن و فعاليت اجتماعي و سياسي كردن بود اعتنا و بي داشتم و نسبت به آن بی

،  دوره هم  اتي پيدا كرده بودم، هنوز مانند بسياري از مردمكه به اقدامات به خيال خودم اصالح تقسيم بندي نموده بودم و تجربه يا سرگرمي

رفتم و   بنده به آبادان. هم جدا شديم گيري و با مختصر دلتنگي از طرفين بدون نتيجه. كردم احساس چنين ضرورتي را بري خود و مملكت نمي

  ....آنها به افكار و مشكالت خود 

   

  :بازگشت به درس و آزمايشگاه

بنابراين باز . خواست برسد و با يكديگر همقدم شويم سال و نيم مانده است كه گردش كار بنده به گردش كار كيفر يك. ست ا١٣٣١فروردين 

ها و حوداثي كه در مملكت و همچنين در  لحاظ جريان سال و نيم، به خصوصاً كه اين يك. بايد تشكر و خواهش كنم كه حوصله به خرج دهيد

  . هي اصلي زنجيرهي تحول يا تكامل است هي بنده روي داد، بسيار اساسي و در حكم گره رهدو ضمير بنده و بعضي از هم

جبران ده ماه دوري و  استعفا دادم و به  نفت   ملي موقت شركت  مورد است، بنده از عضويت هيئت مديره به دالئلي كه ذكر آن در اينجا بي 

از تعطيالت تابستان نيز استفاده نمودم كه . رارتي كه متصدي آن بودم برگشتمح و مخصوصاً به آزمايشگاه  كار دانشكده سخت به  تعطيل،

از ساير  هي قبلي دوره رياست دانشكده حرارتي به واسطه اين مدت مرخصي و گرفتاري هي آزمايشگاه چون تجهيزات و كار نصب ماشين

  .اش نمايم فتم كه تكميل و بري شروع سال تحصيلي آمادهبرداري نبود، فرصت خوبي يا هي دانشكده عقب افتاده و قابل بهره آزمايشگاه

شركت نفت، يك استفاده ديگر هم نمودم، در   و نه ماهه اداره از اين فرصت و استراحت حاصله بعد از فشار و جنجال شش ساله دانشكده

» با سياست بازي جوانان«: ختمطور كلي محصلين مملكت منتشر سا و به ي بري گفتگو و داللت دانشجويان  رساله١٣٣١مهرماه سال 

هي بنده از روي عقيده و منطبق با علم نوشته شده بود، به منظور  ها و گفته طور كه از اسمش پيدا است اين رساله كه مثل نوشته همان

  .آموزان از هر گونه دخالت در سياست بود نصيحت دوستانه و ممانعت منطقي دانشجويان و دانش

   

  : آب تهران لوله كشي

رئيس وقت  كه در آزمايشگاه نشسته بودم، آقاي مهندس زنگنه روزي. كار دانشگاهيم زياد به طول نيانجاميد دوران فراغت و سرگرمي به

. حال خرج شده و هنوز از آب خبري نيست  ميليون تومان تا به٥٠. خراب است كشي آب تهران به ديدنم آمد و گفت وضع لوله  سازمان برنامه

بري وام    ميليون تومان ديگر را كه مجلس٥٠گويد تا  كه دارد دو پايش را توي يك كفش كرده و مي با اختيارات و قدرتيمدير كل آنجا 

چنين پولي هم كه فعالً بري . گيپ به آخرين مرحله خود نرسد، آب داده نخواهد شد  كشي تصويب كرده به من ندهيد و پروژه الكساندر لوله

دكتر  آقای و ناراضي  مردم... كند مي كه در آنجا ناظر كارها است كارشكنی  مناً نماينده بانك مليض. مقدور نيست  بانك و دولت

  ... پيشنهاد كردم را تو من .است ناراحت

  :و زنده كردن يك شهر باالتر  ذالك چه كاري از آب رساندن به مردم مع. ام بود مترقبه و مخل استراحت درسی چنين تكليف بري بنده غير

»جو يٍء حاء كُلَّ شَيالْم نلْنَا مع  «.  

  .همين بود كه منشاء اثر و خدمتي شوم  و بازگشت به ايران  آرزوي ديرينه من از دوران تحصيل در اروپا

كه مدير كلي برداشته شود و ديگري جايش  عرض سالم و تشكر بنده را برسان و بفرما اگر غرض اينست ذالك گفتم خدمت آقاي دكتر مع

اگر واقعاً و عمالً قصد آب رساندن به شهر   اما. كشي فعالً لك و لكي بكند و جلوي سر و صداها گرفته شود، بنده اهلش نيستم ود كه لولهبر
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كند بردارند و بعد بانك، پولي، آنقدر كه ضرورت  گويند كارشكني مي مشروط بر اينكه اوالً آن آقاي نماينده بانك را كه مي. است بنده حاضرم

  ...دارد، بدهد 

  .پاشو برويم... گفتند ما جز اين نظري نداريم  هم گفت دكتر برگشت و  آقي مهندس زنگنه چندروز بعد 

در   مول نداريم بايد خودت درست كني ولو شده از اسم حاجي آقا پول  كنند اما عوضش گفتم آقي بانك را  آن رسيدم فرمودند خدمت آقاي دكتر

  ...كشي را تمام كن  از، لوله  شهري راه بينديك قرضه استفاده كن  بازار

عامي وقتي   دانيد مردم طور كه مي وجه نداشتم، ولي همان هيچ كشي، به لوله  بنده در آن روز اطالعي از وضع و برنامه و احتياجات اداره

كه    حكومت قوام السلطنه ولي از زمان» ريقاسم كو«گفتند  بازي كاري را بيان كنند، سابقاً مي خواستند دروغ بودن يك وعده و كلك و حقه مي

داده » كشي لوله« ها به جايش را در زبان» قاسم كوري«  گرفتند،  كشي راه افتاد و هزار تومان قسط اول حق انشعاب را از بعضی سروصدي لوله

شود زد، مگر آنكه كاري پيش برود و آبي  كشي نمي يا شهري را بري لوله گفتم با سابقه و شهرتي كه در كار است، فعالً حرف قرضه ملي .بود

بنابراين بنده بدون آنكه فعالً تعهد خدمت نمايم و قول قبول اين . وقت دست در جيبشان كنند هي خشك مردم برسد و اعتماد پيدا كنند، آن به لب

يا   هي مردم كرد ها و خانه بودجه آب وارد لولهشود با يك حداقل  بينم آيا مي كنم و مي ي مي روم آنجا مطالعه ي مي شغل را بدهم، يكي دو هفته

نمايم بقيه مخارج را از قبلِ درآمدهي كار و فروش آب، در  وقت قبول اين وظيفه را خواهم كرد و سعي مي را لطف فرموديد آن نه، اگر مبلغ آن

  .بياورم

هايشان از مهندسين  كاري ها با مسئولين قبلي كه اصلِ ورهها و مشا ها و حساب ها و مطالعه نقشه طور هم شد و پس از بازديد از قسمت همين

 ٥٠عوض  تومان اعتبار، به  ميليون١٦و بنابراين از دوستان آشنا و صميمي بودند، گزارش طرح مانندي تهيه و تقاضي  التحصيل دانشكده فارغ

  .نمودم  مانده از وام مصوب مجلس ميليون تومان باقي

  :بنده در آنجا ديدم كه 

تنظيم شده   مشترك و احتياجات پنج و بلكه ده سال بعد تهران۷٠‚۰۰۰بر اساس   الكساندر گيپ ، چون پروژه مهندسي مشاور انگليسياوالً

بلكه مصلحت در تدريجي كردن آنست و به خوبي . سال انجام شود الوجوه ضرورت ندارد برنامه كامل در عرض يك است، به هيچ وجه من

رگ بالي شهر فعالً دو تي آنها را كه كارش جلو است به اتمام رساند و آب مورد مصرف مشتركين سنوات اول را  منبع بز٦شود به عوض  مي

و از اين . در نظر گرفته شده است فعالً يكي را ساخت  تا جالليه از همان دو منبع تأمين نمائيم و به عوض دو مجري بزرگ نقل آب كه از كن

  .قبيل تغيير و تأخيرهي در برنامه

ها را فوراً به آن قسمت  در سابق حفر كرده است چرا اين چاه  هفت، هشت حلقه چاه عميق وجود دارد كه شهرداري  ثانياً، چون در شهر تهران  

آب ندهيم تا هم جلب اعتماد   كشي كه مخصوصاً در مناطق جنوب غربي شهر تقريباً به پايان رسيده است وصل نكنيم و به مردم از شبكه لوله

  برداري و درآمد شروع شود؟ د شود و هم بهرهو امي

 ميليون بچسبد و تازه به ١٠٠ اين   ميليون تومان وام ديگر الزم دارد تا به٢٠ثالثاً، عمل انشعاب را كه در مرحله دوم برنامه است و در حدود 

را بدون آنكه  نمائيم و پول آن ، شروع ميالزحمه به الكساندر گيپ طور آزمايش و بدون استمداد و پرداخت حق آب برسد خودمان به  مردم

  .گيريم كنندگان مي باشد از تقاضا عنوان قرضه داشته

نظريات و ادامه خدمات  كنم پس از بازديد و مطالعه و با استفاده و مشاوره از اهل فن مقيم و احترام به بر اساس آن فكر، كه باز تكرار مي

هي  گزارش تصويب و به همان قرار چرخ.  ميليون تومان برآورد گرديد١٦ورت به كل سابق اتخاذ شده بود، مبلغ مورد ضر مدير

دو سه ماه نگذشته بود كه در اطراف . بيرون آمد» قاسم كوري«كشي از شهرت دانيد لوله  كه مي طوري به. گردش درآمد كشي به لوله  اداره

 ريال پول ٥كرديم و متر مكعبي  دست نخورده چاه عميق توزيع ميآب   به آب انبارهي مردم  و قسمتي از شاهپور و اميريه  خيابان فرهنگ
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و شبكه اصلي مجري   عمليات ساختمان دو منبع شمال شهر و بند بيلقان  هي الكساندر گيپ كه با نظارت و بر طبق نقشه در حالي. گرفتيم مي

رسيد، خود مهندسين  امضاء مي به  ساختمان اداره مركزيخانه و مناقصه  خانه و موتور داد تصفيه در پيشرفت منظم بود و قرار   تهران- كرج

طور اماني  در يك منطقه بسيار كوچكي از محالت جديد احداثي در باغشاه، به) كشي تهران جي لوله عنوان جديد به(  تهران  سازمان آب

 مطالعات خودمان، اصول كار و برآورد هزينه وقت بر اساس آن كارگاه آزمايشي نمونه و آن. ها پرداختند آزمايشي، به انشعاب دادن به خانه

و   عمل انشعاب بدون احتياج به مهندسين مشاور خارجي. نامه انشعابات را تنظيم كرديم و به تصويب رسانيديم انشعابات و همچنين آئين

دنباله آن عمل انشعاب، نه  ده و بهترتيب داده شد كه هنوز هم برگز» پارك سنگلج«گرديد و مركزي بري آن در جنوبِ  بدون وام از بانك شروع

  .گردد انجام مي  بلكه در تمام ايران  و تهران بزرگ  تنها در تهران اصلي

دانستيم كه پس از رفت، ولي طرفين مي داد امضاء شده سابق با حسن تفاهم و سرعت تصميم پيش مي بر طبق قرار  همكاري با الكساندر گيپ

سازي وغيره را انجام آب و لوله ها عمليات بعدي فاضل كرد و خود ايراني ظي دوستانه با يكديگر خواهيمپايان شبكه شهر و بند بيلقان، خداحاف

 از دوره بنده با آن مؤسسه و دادهي مشاوره مجدد بعد هائي قرار متأسفانه يا خوشبختانه و حتماً روي مصالح و ضرورت  اما. خواهند داد

  .مؤسسات ديگر بسته شد

الزم بود كه شاهد زنده حاضر در . خواست ندارد زياد حرف زدم آزادي و كيفر  با نهضت كه ظاهراً ارتباطی كشی ه از لولهك خواهم معذرت مي

بافي و احياناً خرابكاري و ارتجاع متهم نمايند، جوابي داده  فريبي و منفی يون را به عوام  كه خوش دارند دائماً ما ملّي جواب آن افراد و مقاماتي

بدون آنكه . توان با حسن نيت و ارزش دادن به اشخاص، همكاري و كار كرد مثبت واقعي چيست و چگونه مي اده باشم ناسيوناليسمو نشان د

  .ها خصومت و ستيز داشته باشيم با خارجي

   

  :و بي ثباتي در عقيده سياسي اخراج از لوله كشي

پايان آن . الص اداري خارج شده آلوده به سياست و مسائل حكومتي گرديدي از حالت خ كشي تا اندازه  دوران خدمت بنده در لوله اواخر 

  .شوم خواست وارد مي  در متن كيفر بعد ديگر  از اين به چسبد و خواست مي درست به آغاز گردش كار كيفر

، بنده )عرض خواهم كرد  ر را در دادگاهنامند و البته داليل اين گفتا مي را كودتا گويد، آقايان آن خواست مي كه كيفر(  مرداد٢٨بعد از قضايي 

  .رساني و انشعاب ادامه داشت ماندم و كار آب تهران  كماكان در سازمان آب

كه در گوشه پرتي از شمال غربي  فرصت و ضرورتي بري دست زدن به تركيب سازمان مستقل آب تهران زاهدي  علتش اين بود كه يا دولت

پايتخت  ديد يا آنكه طرفين الاقل از جهت رساندن آب سالم به مردم ام وظايف ميرآبي خود بود نميخانه و انج تهران سرگرم ساختمان تصفيه

  :گفت با لحني مخلوط از تهديد و تحبيب به من مي  روز تيمسار زاهدي حتي يك. وحدت نظر داشتيم

  »...كار را نكرده ام شما بگذارم ، ولي اينرا جي   آورند شاهنده دانم شما آنجا هستيد، خيلي به من فشار مي خيال نكنيد كه من نمي«

هي حياتي ديگري  ولي غير از آب، جريان. نداشتيم و همكاري در زمينه اداري و فني ادامه داشت  اختالفي با دولت  در هر حال بر سر آب تهران

  .داد نفت و قرار  مجلسين  انتخابات: نيز در آن ايام در مملكت وجود داشت

عمليات بعد از  ترين ايراد قانوني به شد تا كوچك  كار انتخابات هي تبليغاتي، دست به ها و وعده از استقرار و نطق سبالفاصله پ  زاهدي  دولت

عمل  ها به هائي تعيين گرديد، چه تهديدها و ارعاب و اجبار در حوزه همه خبر دارند چگونه انتخاباتي بود، چه انجمن  اما. وارد نشود  كودتا

را كه  دادند و كساني ، كنار صف ري دهندگان پاس مي)چشم خود ديدم كه بنده به(كمر  تير به ي هفت هي حرفه اقوكشتا آنجا كه چ .آمد مي

هي زيادي از مناظر سر تراشيدن و كتك زدن را منتشر  عكس  هي آمريكائي حتي روزنامه. زدند كردند فحش داده و مي تصور مي  مصدقي

  ...آمد، سخن راندند بيرون مي» فضل اهللا «شد و  در آنها انداخته مي»محمد«ها كه  ساختند و از معجزه صندوق
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  .البته نه تبليغات آزاد وجود داشت و نه امكان معرفي نامزدها و انتقاد بر دولت

   رئيسكشور و يا عنوان وزير به: ي نوشتند نامه. ي در صدد برآمدند حداقل ابراز وجود و اعتراضي نمايند در چنين اوضاع و احوالي عده

دستور فرمايند شرايط بود  شده آن درخواست كه در ي بود بسيار معقول و منطقی نامه. تهران  انجمن مركزي انتخابات

يا   بلكه در يك مملكت استبدادي  كنم نه تنها در مملكت مشروطه فكر مي. امضاء كنندگان بودم يكي از  بنده هم . تأمين شود  انتخابات  آزادي

  .صورت سرگشاده و اعالميه هم نبود كه بگويند تحريك و اخالل شده است نامه به. توانست باشد تر نمي اين مجازكاري از  ديكتاتوري

 گفت تيمسار وزير فرمودند  كشور  دفتر وزارت رئيس. كه تلفن زنگ زد نشسته بودم  در اداره ، دو روز از امضاء و تسليم نامه نگذشته يكی

  .وزارتخانه تشريف بيآورديد به

گويند تو  به من مي آقي مهندس بازرگان، در هئيت وزيران«بعد از تعارفات و دستور چي، گفتند .  بهمن ماه خدمت تيمسار رفتم٨روز پنجشنبه 

 رساني را كه من در ادره كار اداري و وظيفه آب: گفتم » اي؟ كشي باقي گذاشته را چرا در لوله  اين آقاي مصدقي. ي مار در آستينت نگاه داشته

ي هستم؟  كنيد من آدم ساده گفتند خيال مي. دهم دهم و عقايد سياسي و نظريات شخصي را دخالت نمي است انجام مي  مورد عالقه دولت

ها دست شما باشد و مخالفين ما را سركار نياوريد و تقويت نكنيد؟ جواب دادم  ها و اضافه دادن شود هم انتصابات و اضافه حقوق چطور مي

گاه اعمال نظرهي  دهد كه هيچ نشان مي  فني ها هستند كه قبالً بودند و سوابق عمل من در آنجا و در دانشكده همان  آباعضاء سازمان 

فهمم، شما  ها را نمي ايشان وقتي بالجواب ماندند، گفتند من اين حرف. كنم و نمي شخصي و سياسي و مذهبي در كارهي اداري و درسي نكرده 

در عقايد   مملكت، مردم  عرض كردم تيمسار بر طبق قانون اساسي. آزاد نيست  ايد كه انتخابات ي نوشته نامه. وشن كنيدبايد تكليفتان را با ما ر

و مردم بايد تغيير عقيده بدهند؟ گفتند   شوند همه كارمندان دولت كه يك هيئت ده دوازده نفري وزيران عوض مي سياسي آزادند و آيا همين

عقيده باشيد،  خواهيد در اين پست بمانيد بايد با دولت هم دانم شما اگر مي  ثانياً من نمياست عوض شدهو مملكت اوالً ده دوازده نفري نيست 

  :گفتند ها افتادم كه مي بنده به ياد شعر تعزيه خوان. كشي دارم بايد بگويم استعفا دهيد كه به همكاري شما در لوله اي رغم عالقه و اال علي

  .»كن، يا برو كَنْگور زراعت كنيا بيا با يزيد بيعت «

خواهم فوري جواب رد به من بدهيد امروز و فردا را هم فكر كنيد و شنبه صبح نظرتان را  ايشان گفتند نمي. بنده جواب دادم تيمسار حاضرم

  .به من بدهيد

  ...طبيعي است كه شنبه صبح نظرم مثل پنجشنبه بود 

كرده  كه فوت حق دارند بگويند طرف مقابل  جناب دادستان. و نفر و بدون شاهد ثالث رد و بدل شدها در اطاق وزارتي ما بين ما د اين صحبت

خوشبختانه عصاره و نتيجه  صحيح است، اما. توانيد بگوئيد چه دلتان بخواهد مي شود از او تصديق و تأييد گرفت و بنابراين شما هر و نمي

حتماً موجود است و به  تهران  و بايگاني سازمان آب  و بدل شد كه در بايگاني وزارت كشورهائي رد نامه. اين مذاكرات روي كاغذ آمده است

   در ٢٢/١١/۱۳۳۲، مورخ   سال اول مجله روشنفكر  ٣١عالوه ده روز بعد در شماره 

  :شرح ذيل به. معرض افكار عموم گذارده شد

   ١١/١١/۱۳٣٢به تاريخ 

  ت كشور، معاونت محترم وزار  تيمسار سرتيپ جهانباني

صورت  وزير الزمست در آقي نخست دستور جناب  اينجانب را احضار و ابالغ فرموديد كه بنا به٨/١١/۱۳۳۲رساند روز پنجشنبه  به عرض مي

تعبير شود، خودداري نمايم و   هي انتخاباتي و سياسي كه احياناً عليه دولت از فعاليت  كشي آب تهران تمايل به ادامه خدمت در سازمان لوله

  .جناب برسانم قرر فرموديد تا روز شنبه نظر قطعي را به استحضار آنم

شناس و با انضباطي  و با وسائل اداري مانند كارمند وظيفه   حضوراً توضيح داده، تصريح نمودم كه در اداره١٠/١١/۱۳٣٢اينجانب روز شنبه 
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متبوع انجام خواهم داد، ولي در خارج اداره و در غير   وظايف محوله را از روي عالقه و كوشش تمام و بدون مخالفت با نظريات دولت

  .شناسد خود محفوظ مي برای مجاز دانسته افراد كشور مقرر و قانون برای كه را تا حدودي  ساعات اداري، حق آزادي

صيه فرموديد كه  تلفني تو١١/١١/۱۳٣٢وزيران فرموديد و روز يكشنبه  جناب تصميم در اين امر را موكول به طرح موضوع در هيئت آن

اينكه از ناحيه  اينك با توجه به. باشد مي كشي آب تهران گيري از مديريت كل سازمان لوله مقتضي اداري و مصلحت شخصي اينجانب در كناره

 تغيير ٢١/٦/۱۳٣٠بيند و طبق اليحه قانوني مصوب  ي در ادامه خدمت بزرگ آب تهران كه موجب استعفا باشد نمي خود ناتواني يا عدم عالقه

 اينكه عدم  ذالك نظر به مع. باشد وزيران صورت پذير مي و تصويب هيئت  و موافقت وزارت كشور  كشي با پيشنهاد شهردار تهران كل لوله مدير

ود را وسيله آمادگي خ شود، بدين مي  عمالً موجب ركود كار و زيان مردم ها ،  عاليه با مسؤلين ادارت و سازمان  آهنگي و همكاري مقامات هم

معاون   كه وظايف خود را تحويل آقاي مهندس روحاني دارد و از اين تاريخ كشي آب تهران اعالم مي گيري از مديريت كل لوله بري كناره

  .نمايد داري مي خود سازمان نموده است، از حضور در اداره

كشي و اه و چند روز گذشته نسبت به سازمان لولهكه در مدت پنج م جناب وزير و آن ظن و پشتيباني جناب آقاي نخست خاتمه از حسن در

  .گزاري مي نمايد جانب ابراز شده و موجب پيشرفت مطلوب كار گرديده است، سپاس شخص اين

با تقديم احترامات، مهدي بازرگان

 

 

  ١٢/١١/۱۳٣٢به تاريخ 

  آقي مهندس مهدي بازرگان

  .تهران ابالغ شد   و به شهرداريمراتب تأييداصل و  و كشي آب تهران له راجع به استعفا از مديريت كل لو١١/١١/۱۳٣٢نامه شماره 

وزير كشور

   

   

  :غرض بنده از قرائت اين دو نامه چند نكته ذيل بود

  :گويد خواست كه مي جواب به كيفر   .١

  » ... برده توضيح داده شود ثباتي عقيده سياسي نام بی قبالً با ذكر سوابق الزمست«  

مستقل مهم با حقوق و مزايي   آيا عمل كسي را كه مديريت كل يك اداره. نمايم  به شما آقايان دادرسان واگذار ميقضاوت مطلب را  

نظر دولت  مقتدر بر سر كار را بري خاطر آنكه در عقيده و عمل سياسي خود آزاد باشد و تسليم به  آن و حمايت دولت

عقيده  صورت آيا به  اين  درثباتي در عقيده سياسي ناميد؟ بايد بی) ودخواهيد فرم و نظاير اين قضيه را باز استماع(شود نمي

  اند؟ نيت و غرض آشكار نداشته خواست هست، سوء كه تنظيم كننده كيفر  ارتش  و دادرسي  آقايان، دستگاه پر عرض و طول سازمان امنيت

صفاتي كه در صف مقابل ما در دولت  ناميد يا بوقلمونثبات در عقيده سياسي  را بايد بی  ايران  آزادي نهضت  آيا امثال بنده و مؤسسين

داران آن حزب و  از علم  توده  زنند و در ايام رونق حزب پرستي مي آقاي علَم، معاون و وزير و غيره بودند، به اقتضي روز، دم از شاه

 و ١٤هي مورخ  شماره  و روزنامه آتش٢٣/١٠/۱۳٢٩مورخ   بودند؟ رجوع فرمائيد به روزنامه ايران ما  سلطنت و سلسله پهلوي مبلغين ضد

را در سينماها موجب سردرد و سوء هاضمه   در آن مقاالت نواختن سرود ملي.  كه مقاالت آنها را نقل كرده است١٧/٧/۱۳٣٦ و ١٦

و شايد   سرود ملي كه در سينما موقع نواختن  را  اما حاال يك مرد روحاني آقاي شيخ مصطفي رهنما . گفتند بد مي  شمردند و به دربار مي
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اندازند و يقيناً  زندانش مي دهد و بعد به كتك قرار مي در سينما مورد فحش و  در اثر عدم توجه برنخاسته بوده است، افسري

   .]8[خواست. مقام سلطنت، سه سال محكوميت خواهد عنوان اتهام اهانت به به  دادستان

اند كه اگر من  دانسته را زير برف كرده و نمي اند يا مثل كبك سرشان خواست، البد اهل اين مملكت نبوده امضاء كننده كيفر تيمسار دادستان

   وزارت و   بودم يا الاقل  آوردهوزيري در  حال سر از نخست بودم تا به  ثبات در عقيده سياسي مي  بی

  .شده بودم  دست كم رئيس دانشگاه

مربوطه يعني   بودن انتخابات قانونی مرداد و بر غير ٢٨انتخابات، در اولين دوره بعد از حادثه   دار بر عدم آزادي ي زبان ارائه يك سند زنده   .٢

ها و مجالس ديگري كه از آن  بودن كليه دولت  انوني و غير مليسپس به سلسله تواتر طبيعي اثبات غيرق. كه از آن بيرون آمد مجلسی

  .ها زائيده شدند و از آن دولت  مجلس

تكليف  چنين معامله بشود، ايستد، كه تا پي اخراج از خدمت مي  رتبه دولت پايتخت كشور با يك استاد دانشگاه، كارمند عالي  وقتي در تهران

  .ها و دهات معلوم است  ستاني شهر زبان و قلم بسته و دور افتاده  مردم

ري و فعاليت سياسي قانوني اقليت  كي از آزادي نمايند و با افكار عمومي چنين عملي را مي و متكي به  هي قانوني و دموكراتيك آيا دولت

  هي تحميلي و كودتائي؟ مخالفين خود دارند يا دولت

اتفاقاً متن . هي ناشي از آن در مملكت و غير قانوني بودن دولت سلب آزاديالمللي پسندي بود بر  اين يك سند زنده كامالً گويي محاكم بين

 :گويد تا آنجا كه مي. كننده به عدم وجود آزادي در مملكت است خواست كه سند رسمي زنده ديگري است، خود مؤيد اين مطلب و اقرار  كيفر

  »...هاي در اين انتخابات كان شركت كليه دستجات و جمعيتو ام  انتخابات  در مورد آزادي  شاهنشاهي همايون  فرمايشات اعليحضرت«  

رنگ و  ارائه اولين اثر و زنگ خطري كه در گوش همفكران مثل بنده نواخته و اخطار گرديد كه ديگر شرط خدمت و فعاليت در كشور، هم  .٣

علمي و فني و اداري و خدمات شما كاري به صالحيت  دولت و دستگاه،. صدا شدن است رنگ و بي يعني بي  صدا شدن با دولت هم

  .آنچه بري او اصالت و ضرورت دارد، تبعيت است يعني نوكري.ندارد

يك . را آورده بود  كشي تهران پيغام و مأموريت مديريت لوله  مصدق  كه از طرف آقاي دكتر  خوب يادم هست همين آقاي مهندس زنگنه

  :دكر برايم تعريف مي  روز از وزير شدن آقاي مهندس عطائي

خصوصي،   يا مجلس  در هيئت وزيران  آقاي دكتر. گيري كرده بودند كناره  به واسطه خستگي و سن از وزارت كشاورزي  جناب آقاي فرمند

را در رياست   گفت من چون مهندس عطائي مي  آقاي مهندس زنگنه. نمايند تحقيق و كسب نظر بري فرد جانشين ايشان مي

آيا آدم درست و : آقاي دكتر بري اتخاذ تصميم فقط يك سؤال كردند.  را پيشنهاد كردمكشاورزي شناخته بودم، ايشان  دانشكده

  .شد  وزير كشاورزي  آقاي مهندس منصور عطائي. است؟ گفتم بلي اميني

رض كنم خواست ع و آنچه بايد به تدريج در زمينه كيفر  ارتباط كامل با دفاعيات. آرائي نگفتم بري نقالي و مجلس البته دو نكته اخير را

  .داشت

  .گرديد  ايران  آزادي  نهضت  كه خواهيد ديد چگونه منجر به تأسيس مخصوصاً نكته سوم، يعني اولين اثر و اعالم خطري

   

  : و كيفر دادخواهي از مجلسين كنسرسيوم قرارداد

، )محروميت از مقام و منافع  ني ارتشيا به عقيده دادستا(آن تبادل مذاكرات و مكاتبات با تيمسار وزيركشور، تبعاتي جز محروميت از خدمت 

سال و نيم مأموريت با تعقيب خدمات و زحمات سلف خود و با تعيين  ولي خوشوقت بودم كه در مدت يك. نداشت  كشي آب تهران در لوله

تهران    افتاده و مردمعمل انشعابات كامالً به جريان. برداري رسيد كشي به مرحله كامل بهره جانشين و تشويق خلف خود، برنامه اصلي لوله
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فرمائيد،  توانم منت بر سر تيمسار بگذارم كه از هر ليوان آب كه ميل مي و مي. برخوردار از يك موسسه پاكيزه منظم مفيد و مدرن شده بودند

  .حداقل چند قاشق آن از دولتي سر من است

يا به عقيده (فكري   لحاظ استقالل اثر به اهميت و بی شغلي شايد بیالبته داشتن چنين . يعني كارم منحصر به آن شد. كار دانشگاهيم برگشتم به 

  .نبود) شقي ها، گردن دولت

ساختمان بانك بوديم و     اداره در) ، مهندس فروغي ، مهندس جفرودی  آقايان مهندس گوهريان(ديگر   يك وقتي كه با سه استاد دانشگاه

رويد و  شما اگر زير بار حرف ناحساب نمي«: زاده گفت  اظر مالي در اداره مرحوم نوریشقي سبب اعتبار و آبرويمان بود، ن نيازي و گردن بي 

وقت خواستند تحميلي به  بنابراين هر. هستيد و حقوق آنجا را داريد   استاد دانشگاه كه خيالتان راحت است، زنيد، بري اينست را مي حرفتان 

  .ها مجبوريم هر توقعي داشته باشند، انجام دهيم چارهما بي  اما. نمائيد شماها بكنند، تهديد به استعفا مي

. بردند نيز به آن پی   مرداد٢٨هي بعد از  نه تنها آن پيرمرد محترم مرحوم، متوجه آن شده بود، بلكه دولت. اين يك واقعيت و حقيقتي بود

ي وجود داشته باشد كه چهار تا استاد  مركز كشور جزيرهنگذارند در . را بگيرند  دانشگاه  كار زدند تا استقالل همين دليل تمام مساعي را به به

گو اينكه در همان شرايط استقالل و استغنا هم (نظرشان بيايد، بزنند  بتوانند بدون نگراني از شغل و معاش خود اگر حرفي و حقي به دانشگاه

بايد همه را اسير و بنده دست به دهان، تحت   كودتاهي  دولت.) اند بسيار اندك بودند را داشته كه شهامت و شخصيت استفاده از آن كساني

  .فرمان خود بنمايند

  :از دانشگاه، با يك حمله سه جانبه در سه جبهه شروع شد  گرفتن استقالل

و   كاردار سفارت انگليس  فني، يا قرباني پيش پي مستر رايت  در دانشكده  ۱۳٣٢  آذر١٦(ترين وجه  شديد به  گرفتن از دانشجويان چشم زهر   .١

  ).در چند روز بعد از آن  معاون رئيس جمهور آمريكا  نيكسون

  .دانشگاه  اداره  شكستن شالوده استقالل   .٢

  .فشار بر استادان   .٣

منتها .  عمل مي آمد به  مقاومت ملي  يعني نهضت) خواست به قول كيفر(» ها فعاليت« در يك عمل معين و مهم ادغام شد كه عليه ٣ و ٢جمالت 

آن بود كه بحمداهللا   و استقالل  و انتصابي شدن كليه مقامات و انحالل عملي شوري دانشگاه  صالح   روي كار آمدن آقاي دكتراليه حمالت،

  !صورت گرفت

، به درس و كار آزمايشگاه )بود  شورائي  و انتخابات  كه رياست آن با آقاي مهندس خليلي، يادگار دوران استقالل(  فني  در دانشكده

هي عظيمي كه بعد  اطالعي از جريان اعتنائي به سرنوشت مملكت و بی و مهندسي، خروج از ايرانيت، بی   معني استادي دانشگاهالبته. پرداختم مي

  .گذشت نبود مي  از كودتا

ترين افتخار و ثمره اتحاد و  شده است، بلكه بزرگ  نطق و بيان و مطبوعات و انتخابات  ديد نه تنها سلب آزادي همه كس به چشم خود مي

، دارند    ايران كردن نفت  شده بود، يعني اخراج خارجيان و ملي  آينده درخشان رهائي از قيد استعمار را كه روزنه اميدي به ايران  جرأت ملت

 .هندد ، به باد مي)عمل چندان نداشتيم گفته بود ما آزادي و اختيار  كه خود وزيرِ مدافع آن در مجلس(هي عامل نفت  شركت  ي قرارداد تحت لفافه

و مدافع دو آتشه قانون ، بفرمائيد در چنين شرايط و اوضاع ، يك فرد   ايران  نماينده ملت  آقايان دادرسان محترم ، جناب سرهنگ دادستان

ا تواند بكند و ت ، از نظر طبيعي و انساني و قانوني، چه مي)و صاحب مختصر حق آب و گل در كار نفت  گويم استاد دانشگاه نمي(  ي ايراني ساده

به تصويب  را تا هنوز قرارداد آميزتر از اينكه بردارد نظرياتش تر و مسالمت  تر و قانونی  دارد؟ آيا عملي ماليم عقيده شما اجازه چه حدود به

ه كرد  نفر از محترمين و مطلعين مملكت امضاء ي را سي چهل به قول خودشان قانوني بنويسد؟ يا اگر چنين نامه  نرسيده است ، به مجلسين

در ( هم برسد   اطالع مردم  بوده به گشاده ي ضمناً سر  گناه است يا ثواب؟ اگر چنين نامه كاری بودند، او هم امضاء كند، ايرادي هست؟ چنين
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هر عمل جز خيانت وجود دارد و   ها است و به فرموده ايشان آزادي ترين دموكراسي فرمايند از دموكراسی مي  مملكتي كه شما و اعليحضرت

سلطنتي و با   است ؟ ضديت با مشروطيت  ، آيا چنين عملي اخاللگري است ؟ اقدام عليه امنيت كشور) ت اجتماعي كامل برقرار استعدال

  بايد تلقي شود؟  سلطنت

  :اينها بودند دارم به خاطر آنجا كه تا بودند؟ را چه اشخاصي امضاء كرده ها اين نامه

و اعتماد مردم ، مورد  آبادی بيمارستان فيروز ، بانی مجلس قدر و چندين دوره وكيل  اني عاليآبادي، مرد روح رضا فيروز اهللا حاج سيد آيت

  . خاص پادشاه احترام

  . راهنما بوده است كه در نجات آذربايجان رضا موسوي زنجاني، مرد دين و سياست وكسي اهللا حاج سيد آيت

حقوق و  رئيس سابق دانشكده نماينده سابق مجلس، ، و مطبوعات در ايران   مشروطيتگزار كشور، بنيان اكبر دهخدا افتخار اخير قرن مرحوم علی

  . بزرگ، صاحب فرهنگ دهخدا دانشمند

هي بزرگ ايران و مورد عالقه و احترام آهن و سازنده راه كل سابق راه و مدير  كسوت مهندسين ايران  پيش آقي مهندس حسن شقاقي،

  .سابق  شاه

هي  بوده و سه نفرشان به رياست دانشكده  و سابقاً رئيس مجلس شورا  نفرشان چندين دوره وكيل مجلس كه يك دوازده استاد دانشگاه  

  .انتخاب شده بودند  دانشگاه تهران

 : نفر عبارتند از آقايان١٢آن (   شد؟ اخراج ما دوازده نفر از دانشگاه چه  ساحت مقدس مجلسين كه اثر اين عريضه به دانيد يا نه دانم مي نمي

، دكتر   ، دكتر نعمت اللهي  ، مهندس انتظام  ، مهندس خليلي ، مهندس عطايي  ، دكتر جناب  ، دكتر عابدي  ، دكتر قريب  ، دكتر سحابي  معظمي  دكتر

  ...ايرين هائي از س خواست بودند و باز  كنندگان كه كارمند دولت  خدمت عده ديگري از امضاء همچنين انتظار). و اينجانب  ، دكتر ميربابائي   بيژن

آن چنان نامه انتقادي قانوني، شان نسبت به اعتنائی عالقگي و بی بايستي حداكثر بي بودند ، مي  ها، مجلس ها بود و مجلس اگر مملكت ، مملكت آدم

ن نامه جواب دادبه آ  ولي دولت. كميسيون مربوطه فرستاديم كنندگان بنويسند نظريات شما را بري رسيدگي به يكي از امضاء كه مثالً به باشد

  ...طور جواب  هم آن آن

  .  عمل آمد به  كودتا يعني آقاي جعفري دولت  ابالغ انتظار خدمت ما با امضي وزير فرهنگ

را به  آن  ولي شنيديم بعد از يكي دو ماه سفير انگلستان. العمل فوري هم مشاهده نكرديم مزاحمت و عكس. انتظار خدمت فوري نبود

  طرف قبل از حركت به   در هر حال آنچه مسلم است اينكه يك روز در دانشكده. است ه و استفسار كرده بودهدولتيان ما ارائه داد

شده است مؤدبانه   تهران  كه بعداً سرهنگ و رئيس سازمان امنيت جناب سرگردي. اطاق معاون رفتم كالس ، بري امضي دفتر به 

گفت پس لطفاً اين ورقه را در. عالي است؟ گفتم درست است ده از جنابگشا و پرسيد آيا آن امضي چاپي زير نامه سر  سالم كرد

  به ) و شايد عده ديگري را هم(كننده  دو سه روز بعد همه ما استادان امضاء .مقابل اسم خودتان امضاء فرمائيد

رئيس   سياسي   آقاي دكتر .وع شدشر  بعد فشار فراواني روي رئيس دانشگاه. كتبي قرار دادند احضار و مورد بازجويی  فرمانداري نظامي

را تشكيل دهم و آنها   مگر آنكه يك محاكمه اداري يا شوري دانشگاه. خدمت كنم جهت استادي را منتظر توانم بي گفته بودند من نمي دانشگاه

 ابراز  چنين شهامت و .دكر در هر حال اگر دستم را قطع كنيد من حكم انتظار خدمت آقايان را امضاء نخواهم. توضيح دهند و دفاع نمايند

ايشان   كه رياست دانشگاهي گرديد سبب باشد، دانشگاه بود و در خور تقدير و تحسين فراوان مي  كه مؤسس استقالل كسي شخصيت از ناحيه

 از تواند باشد، قانوني دانستند رئيس منتخب شوري دانشگاه غير از آقاي دكتر سياسي نمي اينكه مي نظر به... ديگر تجديد نگردد

 اين  به. به رياست دانشگاه منصوب شود  گذراندند كه شوري دانشگاه سه نفر را پيشنهاد كنند و بعد يكي از آنها به تصميم اعليحضرت  مجلس

  .شد رئيس دانشگاه  ترتيب بود كه آقاي دكتر اقبال
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دانستيد،  گفتند اوضاع را كه مي مي. كردند ميخواستند و خصوصي صحبت   مرا به دبيرخانه دانشگاه  سياسي  يك روز در همان ايام آقاي دكتر

  اين چه كاري بود كه كرديد و اين نامه و اعتراض چه فايده داشت؟ 

     جلوي قرارداد   عملي ندارد و  دانستم كه نتيجه  مي  گفتم بلي ، من هم خوب

غيرت  ويد پدرم مرد پفيوز و بيكار را كردم فقط بري آنكه بعدها كه پسرم بزرگ شد نگ اين  اما. را نخواهد گرفت  كنسرسيوم

عظيمي   و خون خود نباشند و نگويند نهضت  كنند مأيوس از نژاد نيز وقتي به تاريخ گذشته نگاه مي  هي بعد ايران نسل... بود

 در اين مملكت به پا شد، بعد كودتائي و اوضاعي پيش آمد، تمام آن اقدامات و افتخارات را به باد داد، ولي  كردن نفت  چون ملي

دانم ده سال ديگر، صد سال ديگر يا چه وقت خواهد  كار را كرديم تا در آن روزگار كه نمي ما اين... كس در نيامد صدا از هيچ

  .ديگر حرفي نزد  سياسي  آقاي دكتر .خود داشته و شايد حركتي بنمايد اميد و اعتمادي به  بود، ايراني

   

  :بازگشت به دانشگاه

شركتي زديم،   مدت يازده نفرمان بري تأمين معاش و خدمت، دست به تأسيس در آن. ت ماهي طول كشيددوران انتظار خدمت ما شش هف  

  ) .اختصاري يازده استاد دانشگاه(  نام شركت ياد به

با استادان را به تدريج و . تر شد، تصميم به ترميم گرفتند ها تا حدودي تسكين يافت و قبح عمل دستگاه ظاهر چندي كه گذشت و آتش غضب

  .العاده بود فوق معلوم است كه تظاهر و تجليل از ناحيه دانشجويان. احترام برگرداندند

  :به شرح ذيل اشاره كرده بود   در يك خبر سه سطري مبهم، بازگشت ما را به دانشگاه٢٠/٦/۱۳٣٣سياه مورخ  و روزنامه سپيد

با بازگشت و ادامه خدمت استادان موافقت   ح شد و اعليحضرتمنتظر خدمت شده بودند مطر  كه از طرف وزارت فرهنگ موضوع استاداني«

  ».جهت نيز بازگشت آنها ضروري تشخيص داده شد است بدين كه پيدا كردن جانشين بري بعضي استادان مشكل بوده بايد دانست. فرمودند

يك دانشجوي . نيست  ن آوردن مقام سلطنتآيا اين عمل پائي. مملكت بايد بدهد خدمت چند استاد را شاه مالحضه كنيد، اجازه بازگشت به

كند  كه پيش خود فكر آيا حق نداشته است بوده،   كه بازگشت استادان با موافقت اعليحضرت است خوانده مند به استادان خود، وقتي مي  عالقه

بر موقعيت و محبوبيت شاه ها، آيا  با چنين اظهارات و دخالتدستور اعليحضرت بوده است؟  انتظار خدمت و اخراجشان هم يقيناً به

  شد يا كسر؟ تقصير با كيست؟ عالوه مي

   

  :چرا وارد سياست شدم ؟ 

  كه درست در متن گردش  كنم ذكر مراحل و مراتبي است كه عرض مي مطالب را اين  

 عنوان چاشني اتهامات  واست بهخ كننده كيفر ثباتي در عقيده سياسي را كه بازپرس و دادستان امضاء هم معني بی. خواست قرار دارد كار كيفر

شده است يكايك از   آزادي  ملي و نهضت جبهه آهنگ ورود اينجانب به   كه پيش را فرمائيد و هم موجباتي  اند درك مي ما نسبت داده و مدارك به 

  .گذرانم هي آقايان دادرسان مي برابر چشم

بدوي   خواست در دادگاه كننده كيفر امضاء   منطبق با اظهارات صريح دادستانخواست و كيفر كه مورد نظر طوري  اينكه دادرسان محترم به برای

رئيس فعلي    را كه بين اينجانب و آقاي مهندس اصفياء بود ، از نيت و هدف و قصد و باطن اينجانب استحضار پيدا كنيد، بد نيست مذاكراتي

. كند عرض نمايم ام ياري مي كه حافظه رد و بدل شد تا حدودی  فني هوقت دانشكد دل و محترم آن و استاد ارزنده ولي ساده  سازمان برنامه

  .ام در خاطرم محفوظ و آشكار مانده است چون اين مذاكرات را چندين بار در اين مدت به مناسباتي بازگو كرده

را نيز به او نامه به مجلسينكرديم و شايد پيشنهاد امضاء آن  با هم صحبت مي  و نفت  كنسرسيوم  و قرارداد  و دولت  در زمينه انتخابات

078



  »اين بري من زياد سنگين است«: اوالً از امضي آن نامه معذرت خواست و گفت. نموده بودم

خود چنين فهماند كه تو هميشه مخالف دخالت در سياست و طرفدار تخصص و تقسيم وظايف  كالم مخصوص به و بعد با حجب و ايجاز در  

كني؟ گفتم اتفاقاً اين سئوال را  كارها مي زني و از اين ها مي  حرف چطور حاال از اين )را نوشتي  با سياست نحتي آن كتابچة، بازي جوانا( بودي

را خوب  بلي من هميشه طرفدار و مبلِّغ اين فكر بودم كه هر وقت در مملكت نانوا نانش . است  بودم و جوابش آماده كرده خودم هم قبالً از خود

را با درستي  معلم، معلم خوب بود، شاگرد، درس حسابي خواند، وزير كار وزارتش . ل خوب و فراوان بيرون آوردپخت، زارع گندم و محصو

بنابراين . شود وصالحيت انجام داد، وكيل و روزنامه نويس و سياستمداران هم در كار سياست متمركز و متبحر شدند، مملكت درست مي

ها معتقدم و هر   اين حرف حاال هم به. خود را با حداكثر عالقه و جديت انجام دهد ربوط بهكه كار م و سياسي هر كس اينست  وظيفه ملي

گرديم بپرسيم نان را از كدام دكان و گوشت را از كدام قصاب  خانه برمي نبايد يك آدمي مثل من و تو ظهر كه به. طور باشد مملكتي بايد اين

خرد در آن   كه كلفت از نانوا مي بيني ناني شود و مي وقت است كه از تو سلب اطمينان مي يك  اام. است  كرده را اند و آشپز چطور طبخش  خريده

صورت چه  در اين . برد دزدد و مي عوض گوسفند، مردار سگ است، و كلفت خانه اثاثيه را مي دارد، گوشت قصاب، به كثافتي وجود  از هر 

را بپزد و  يك نيمرو اكتفا كرده خود آدم آن هايت را خانمت بشويد، ناهار به اس لب كرد؟ جز آنكه خودت در خانه تنوري بزني، خواهی

را انجام   آن  كه مسئولين و متصديان به وظيفه خود عمل نكردند و بلكه خالف البته خيلي وضع بد و غلطي است اما آن روزي... هذا  علي قس

  .هم، به داد و فرياد سياسي بپردازد  استاد دانشگاه. ددادند و دزد و خائن بودند، همه كس مجبور است همه كاره شو

   :ما هستيم كه حق داريم بگوئيم.  اين دالئل بوده است ايم به محترم، اگر بنده و اين آقايان وارد فعاليت سياسي شده جناب دادستان

  ايم جاه آمده و پي حشمت  هاين در، ن  به ما

  مـيا آمـده ا بـه پنـاه ـادثه اينجــح از بـد 

   

 فريبي در تالش   عوام وسيع برنامه « باشيد با  مي مدافع آن  و  عالي حتي نخواستيد يك كلمه آن را پس بگيريد  كه جناب خواستي ما بر خالف كيفر

رد حق و بلكه هدف رحماني و د  .كرد  كارها را نمي وسوسه اين در بنده   هدف شيطانی . نشديم   خطرناك سياست  گود  وارد» تحصيل قدرت

بوديم، چه داعي داشتيم همه جا پشت به قدرت كرده پله پله مقامات احرازي و  دنبال تحصيل قدرت مي اگر به  اما. بود  ملت

و معاونت   به رياست دانشكده  شويم؟ بري من كه تا قبل از كودتا  اكتسابي را از دست بدهيم؟ خريدار خانه نشيني و كنج زندان

بود، چه اشكالي داشت  را كرده  پيشنهاد و اصرار قبول وزارت پست و تلگراف  قاي دكتررسيده و حتي آ  وزارت فرهنگ

و   سنا  و رئيس مجلس  و وزير و نخست وزير  كارها هم نداشته، رئيس دانشگاه  اين خواست كاري به طور كه دستگاه مي همان

رفتيم و چه  ران يا زير دستان بنده نبودند كه با هم جلو ميعده زيادي از آنها كه وزير و وكيل هستند مگر از شاگردان يا همكابشوم   شورا

كل دادرسي  خواست اداره بينيد كيفر كشيد از اينكه مي آيا شما خجالت نمي  آوردم؟ بسا خود من آنها را باال مي

  ...ها تنظيم شده است؟  انصافي آشكار و غرض ورزي با چنين بی  ايران  شاهنشاهي  ارتش

وضع مملكت مانند آتش گرفتن خانه . وقتي آزادي رفت همه چيز رفته است.  بين رفته و جي عدالت را ظلم گرفته استاز ديديم آزادي ما مي

جوئي و رساندن آب و نجات اهل  گذارد و به سر و صدا و چاره بود كه هركس از بزرگ وكوچك هرچه در دست و هر كار دارد زمين مي

  .پردازد خانه مي

   

  ): ١٣٣٤سال ( اولين زندان

با شعار مبارزه با (  جناب آقاي عالء  آمدن دولت كار چند ماهي نگذشته بود كه در طليعه روی  شركت ياد  و از تأسيس از مراجعت به دانشگاه
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هي الزم و جمع  كه در زدند و بعد چند نفر وارد خانه و اطاق شده پس از تفتيش ، در منزل مشغول نهار خوردن بودم)عنوان نوبر فساد و به

بردند و زنداني   فرمانداري نظامي  سياسي بود مرا به كتاب مختلف غير از طاقچه و چند  مصدق ردن اسنادي كه مهم آن يك عكس آقاي دكترك

از اين زندان، . منتقل شديم  كارمند بانك، به لشگر زرهي  جوان ديگر و يك  اتفاق آقاي مهندس سحابي بعد از دو سه روز نيز به... كردند

گونه مدارك و ايرادي عليه من  ولي چون حقيقتاً هيچ. گرفتم  در آنجا سه يا چهار بار مورد بازجوئي قرار .كند ، مختصراً صحبت ميخواست كيفر

، نداشتند كه بتوانند مستمسك ظاهري كنند و دانشگاه )كشي و دانشگاه شده بود ها سبب اخراج از لوله ها كه عرض كردم و همان غير از همان(

  : ماه زندان چند چيز بود٥محصول آن . خودشان خواستند و آزادم كردند را بنمايند، بايستي مالحظه دانشجويان افتتاح بود و مي بههم نزديك 

  .كه بعد چاپ و منتشر شد (U-TS)محرك ومبدأ همه چيز عشق است (  يا ترموديناميك انسان  »عشق و پرستش«كتاب   .١

  . صفحه٢٤٠ي به   صفحه١٤٠ب از كتا» راه طي شده«تكميل كتاب    .٢

از طريق اكثريت   ملي آمدن يك دولت كار شود و نه حتي با روی سياسي حل مي  نه با تشكيل يك حزب  اين حقيقت كه درد ايران تفكر و توجه به 

و   بيت دموكراسيتر از همه چيز است بعد از عشق و پرستش، تر تر و واجب آنچه الزم. يا تحميل و تصادفات سياسي و آسماني  در مجلس

استبدادي، فاقد   و غير اجتماعي، يعني انفرادي تحت رژيم   سال زندگي غير دموكراتيك٢٥٠٠امكان مجتمع شدن و همكاري است كه ما در اثر 

 پس بايد عجالتاً،. توانيم دور هم جمع بشويم و نه وقتي دور هم جمع شديم حاضر به گذشت و سازش و همكاري هستيم نه مي. آن هستيم

انجمن   ها را بعداً در يك سخنراني جشن عيد فطر اين افكار و استدالل. كنيم هي اجتماعي تربيت  فعاليت عمالً خود را برای

  كردم و  مطرح  كشاورزي كرج در دانشكده  دانشجويان  اسالمي

  .»احتياج روز«: چاپ شده است

   

  : درد دل جوانان

كه مورد استقبال  طبيعي است و. برگشتم  و دانشگاه، يعني پيش جوانان فني  به دانشكده زندگي و   زرهي، بنده مجدداً به خانه و خروج از زندان با

  .العاده قرار گرفتم فوق

محيط عمل و طرف صحبت و توجهم   ام، اما نصيب و مقدر من اين بود كه با آنكه مرتباً در جاده عمر و زندگي به سوي پيري سرازير شده

مند به  البته هر ايراني، عالقه. بينم سرنوشت آنها ديده و مي مند به  جهت خود را هميشه جوان و عالقه ز اين بوده ابه سن معين   هميشه جوانان

  . شود اش به فرزندش بيشتر مي شود محبت و عالقه پيرتر مي  باشد و هر چه انسان و سرمايه آينده كشور خود مي  طبقه جوان

و حاشيه زندگيش فعاليت سياسي بوده و فعاليت سياسي هنوز كه هنوز است بيشتر اختصاص   كه شغلش معلمي در دانشگاه ولي بري كسي

يقيناً. باشد  بلكه هميشه مورد عالقه و بحث محافل و مطبوعات و مسئولين امور مي .كهنه شدني نيست جوانان دارد، مسائل مربوط به  به جوانان

عالقه  اين مسئله بي  ايد به  كه عده زيادي از جوانان را در بر دارد، شده ت سياسیدادرسان محترم نيز كه مأمور قضاوت در باره يك جمعي

  .باشيد نمي

خواست،  ها و كيفر و سئواالت بازپرس  هي ساواك به عالوه در گزارش. است  سياست و حزب، قسمت اعظمش موضوع جوانان  اصالً در ايران

  .كليه مدارك استنادي هم از قلم و فكر جوانان است .اند ناختههمه جا ما را در زمينه اغوي جوانان، مسئول و متهم ش

را كه مبدأ   ايران  آزادي  نهضت  كار را نكنيم قصد و هدف از تأسيس اگر اين. بنابراين جا دارد به درد دل و به طرز فكر اين طبقه مملكت برسيم

  .ايم و منتهي جرم است تشريح نكرده

  :شتندها از جهات ذيل با ما اختالف دا جوان

و   و تجدد و ناسيوناليسم هي رنسانس را به وجود آوردند، تحت تأثير افكار دوره  هي قبل از ما كه مشروطيت طور كه نسل ما و نسل اوالً همان
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،  حزبی، مبارزات  نقض طبقات( تر سوسياليسم تر و عام بوديم، نسل بعد از ما تحت تأثير افكار اجتماعي و فلسفي جديد وسيع  اروپا  ليبراليسم

و ) و استقالل، عالوه بر آزادي در ري و عقيده، بايد توأم با رهائي از قيود اقتصادي و نظامات اداري هم باشد  عوامل اقتصادي و اينكه آزادي

  .را ديده بودند و مستقيم و غير مستقيم تعليمات حزبي و تاحدودي مبارزات سياسي. وغيره بودند كمونيسم

ها   فشار و گرفتاري .نشده است      دردي دوا  و ديده بودند كه را چشيده   خواهي و اصالحات مزه تجدد .از ما جلو بودندقدر يك آزمايش  ثانياً به

قضايا را آنها از . باد هوا شد  ۱۳٢٠به عالوه همه آن اصالحات و خياالت در شهريور . جي خود باقي است ها به ها و ناراحتي افتادگي و عقب

  .دديدن دريچه ديگري مي

سياست بري آنها از محافل سري ديپلماسي و . هي سياسي را ديده بودند ها در دنيا بيشتر باز شده و تجزيه و تحليل ثالثاً چشم و گوش

  .ي آمده بود هي آشكار توده اشرافي به ميدان

ما سنين بلوغ خود . دت پيدا كرده بودندحركت و هيجان عالقه و عا  ما به بيش از نسل. رابعاً به اقتضي جواني، حرارت و آتش ديگري داشتند

كه بي سر و صدائي و سكوت اجباري   هي اول قدرت پهلوي در خفت و ضعف و ترس گذرانده بوديم يا در سال  هي آخر قاجاريه را يا در سال

  .بودند ۱۳٢٠ هي دوره جنجال و هياهوهي بعد از شهريور اينها بچه  اما. هي ترسو و معقول از آب درآمده بوديم ما بچه. بود

هم از جهت خرابي اوضاع مالي و اختالفات طبقاتي و هم از جهت باال رفتن. وجه شديدتري در اينها وجود داشت خامساً نارضايتي به

  .بيني و كينه، خيلي بيش از سابق شده بود روح عناد و بد. ها العاده توقعات و حساسيت  سطح زندگي و افزايش فوق استاندارد يا

كه در ايام جواني ما،  ضربات و صدماتي. قرار گرفته بودند  مستقيماً در معرض ضربات و صدمات شديد هيئت حاكمه  ين جوانانسادساً ا

باطوم پاسبانان در  .شوخي نيست   آذر١٦ديديم اما حاال گلوله و خون را ديده بودند،  گاه چوب و فلك مي ها، ما مثالً گاه وقت آن. سابقه نداشت

خودم   من ها مصونيت نداشتند  دوران حتي دخترها نيز در اين .بودند ها را چشيده هي زندان سر و رويشان خورده و شكنجه اني بهتظاهرات خياب

آمد ديگر   پيش١٣٤٠ اول بهمن  كه قضيه  بعداً . ديده بودم فرستادند  مي سراغ دخترها  تاريك به   كه در حمام خرسي را زرهي، در لشگر

چيز ابقا   كس و هيچ  زدند و به هيچ كشت همه را مي قصد  مخصوص، به توزي  كماندوها با عناد و كينه . و تهديد تجاوز كرد تنبيهحدود  قضيه از

  ...ها   ها و ميكروسكوپ  كتاب شده ، حتي به حتي به بيماران و مجروحان پانسمان. نمودند  نمي

به وضع پر معنائي در كاريكاتور روي جلد نشان داده، سالن درسي را كشيده بود   گري و جرح عام آن روز را روزنامه فكاهي توفيق وحشي

تو «: گويد كه بالي آمفي تأتر نشسته است مي تنها جوان سالمی  است و با اشاره به كه استاد سر و دست پيچيده و پا شكسته مشغول تدريس

  »اي؟ كه دانشجو نيستي اينجا چرا آمده

وقت   ي باشد كه رئيس دانشگاه  مدرك زنده فجايع آن روز و رفتار خصمانه عجيب مأمورين دستگاه، اعالميهكنم بهترين شاهد و فكر مي

  :صادر كرده بوده است) منصوب اعليحضرت  رئيس دانشگاه(

وارد   طه دانشگاهرا ايجاب نمايد به محو بدون اينكه اتفاقي ورود آنان   ي نظامي  و ربع، عده١١، ساعت ]۱۳۴۰[امروز يكشنبه اول بهمن ماه«

  . را مجروح و مضروب نمودند ي از دانشجويان شده عده

اعالم   كه نتيجه رسيدگي به دانشگاه مادامي. دارد  داشته و تقاضي رسيدگي و تعقيب مرتكبين را از دولت اين روش اعتراض  نسبت به دانشگاه

  .هيم بودها از ادامه خدمت در دانشگاه معذور خوا نشود اينجانب و روسي دانشكده

  . را داشت ي غير از قيافه پاسبانان زمان مراجعت ما از اروپا اين دوره قيافه  بري جوانان  خالصه آنكه دستگاه دولت

گوش  و وضع چشم ها به ها و خيانت تر شده بود و هم دزدي جريانات مملكت و شغل و سرنوشت آينده باز  گوش اينها به سابعاً هم چشم و 

. نگريستند آينده را مي)  مالي و معاشي و از جهت اخالقي و ملي از جهت( اينها با نگراني خيلي بيشتری. بود كرده  رواج پيداتري در مملكت بازكن

  .ديدند و دوست داشتند رفت و مبارزه را وظيفه خود مي هي تحصيلي ما، دست و دل آنها خيلي به درس نمي بنابراين بر خالف دوره
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  :سير به سوي جوانان

ها و آرزوهي آنها پيدا  كه از درد دل ي هي اجتماعي و اطالع مختصر هي اسالمي و فعاليت و در انجمن  در دانشگاه   جوانان كار داشتن با وسر  

 پيش آمد   ۱۳٤٠اتفاقاً موقيعت مناسبي در سال . ساخت نمود، ولي حداقل تا حدودي مدافع آنها مي كردم، اگر نگويم مرا متمايل به آنها مي مي

   و  خواست  نزديك و كامل با كيفر  ه چون ارتباطك

  :پردازم ماهيت دارد به نقل آن می

مأمور گرديد به عوامل و عامل اين قضيه رسيدگي و مسئولين را   بعد از فاجعه اول بهمن دانشگاه، يك كميسيون تحقيقي از طرف دولت  

و كارمندان و مسئولين دانشگاه و    زيادي از استادان و دانشجويانعده) لشگر متشكل از دو قاضي و يك سر(كميسيون تحقيق . معلوم كنند

و   آزادي  دانيم نهضت در ابتدي صحبت گفتند ما مي. بنده را هم روزهي آخر خواستند. را احضار و سئواالتي نمود  اعضائي از جبهه ملي

 هم بوده است، ولي چون شما در دانشگاه با مخالف  ايد و حتي نهضت آزادي  بهمن دانشگاه دخالتي نداشته شخص شما در واقعه اول

  . دانشجويان محشور هستيد خواستيم از اطالعات و نظرياتتان استفاده نمائيم

  : مذاكرات طوالني شد از جمله اين مطلب را عنوان كردند

بخوانند و كاري  دانشگاه صرفاً درس  رهدر دو دانيد افتند آيا بهتر نمی اشتباه يا خطا مي به  كه خودتان عقيده داريد بعضي از دانشجويان حال

هي سياسي  و متخصص شوند و پس از آنكه وارد جامعه شدند به فعاليت  هي خارج نداشته مهندس خوب يا دكتر سياست و فعاليت به

  بپردازند؟

  :جواب دادم

باشد و اگر چنين  اعتبار می يك حواله نسيه بیدهيد ،  حواله می  اوالً اينكه فعاليت اجتماعي و اظهار نظر در سياست را به بعد از دانشگاه 

  .را كرد شد صحبت آن كه خارج دانشگاهند وجود داشت، مي بري آنها بعد از دانشگاه و بري مردمی  آزادي

 نصيحت شود و اگر ما آنها را مي و بايد ديد چه چيز باعث تظاهرات به قول شما سياسي دانشجويان  ثانياً مسئله را طور ديگر بايد طرح كرد 

  كنيم و از توجه به مسائل اجتماعي و مملكتي منعشان نمائيم گوش به حرف ما خواهند داد؟

امروز هر بچه دبستاني به قدر كافي هوشيار و چشم وگوش باز : دادند چنين اضافه كردم مند نشان مي  چون آقايان خود را كنجكاو و عالقه

ها و  خوبي خبر دارد عوامل موفقيت در جامعه چيست و چه تبعيض له دانشگاهي، بهشده است و به طريق اولي يك جوان بيست و چند سا

كاران به  ها و نزد مقاطعه در كارگاه. روند آموزي مي ما تعطيالت تابستان به كار دانشجويان دانشكده .ها و فسادها در مملكت جريان دارد پارتي

تنظيم ) صورت وضعيت ماهيانه(كه چگونه يك سيتواسيون  شنوند ي ارشد ميبينند و در مدرسه و خارج از مدرسه از رفق چشم خود مي

 كيلو سيمان در بتون زده و صورت ٢٥٠ كيلو سيمان، ٤٠٠بند با مهندس ناظرِ دولت، به عوض  و ر صورت زد شود و مهندس كارگاه د مي

ين مهندسين مورد عالقه و تشويق شركت مربوطه خواهند چن. آورد  تومان را، يك ميليون و نيم تومان به حساب مي۶۰۰′۰۰۰كرد مثالً  كار

هي حرارتي بنده چه   اينكه در درس مقاومت مصالح يا در درس ماشين بود و ابداً در موقع استخدام و بري تعيين حقوق او كار ندارند به

 مناقصه و صاحب درآمد سرشار و سرمايه كار هم اگر برنده آن شركت مقاطعه. است ي گرفته و در خروج از دانشكده رتبه چندم شده نمره

و هنر و  كه تجهيزات و تجربيات فني فراوان دارد يا مهندسين و مديراني را استخدام كرده است كه با نبوغ   شود از جهت آن نيست هنگفت مي

ها دارد يا خوب كمين   پاخت با باالئيمقامات داده و ساخت و اند، بلكه چون سهامي به ابتكار خود بهترين طرح را با كمترين خرج تهيه نموده

  .كند، كارهي كالن گيرش آمده است مي

بنابراين از نظر مادي و منافع شخصي . نداند  هي موفقيت در مملكت، چيزهائي نيست كه يك دانشجوي ايراني ها و اين عوامل و علت اين جريان
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  حداقل نمره با  و بتواند  آيد  عمل به  ي  ي او همين قدر كه فورماليتهبر. بيند و معاشي خود هيچ موجبي بري قبول زحمت و رنج تحصيل نمی

خرابي .  در مقابل كوه است پر كاه دهد مثل   مي  دانشجو يك  جامعه به  كه  و تعليماتي   جنب پندها  ما در  نصايح امثال .كافي است ديپلمي بگيرد

  .برد و ميكشد  و نيروهي فساد، آنها را به جانب ديگر مي مملكت 

كنند كه بخواهند معاش خود را از درآمدهي حالل و پاك  روند و گوش به نصيحت و داللت ما مي فقط آن دانشجوياني دنبال درس و كار مي

دل رسند كه   اين نتيجه مي بنابراين اين عده مختصر هم با كمي محاسبه و استدالل به. تأمين نمايند و با متخصصِ كاردان شدن، نان درآورند

يعني طالب . تري در ذات آنها باشد مندانه، يك هدف عالي مگر آنكه عالوه بر ميل به نان حالل و درآمد شرافت. به درس و كار دادن فايده ندارد

كشند، مشتاق آن هستند  صورت عالوه برآنكه زحمت تحصيل را مي در اين. و دربند اصالح مملكت باشند  حق و حقيقت و عاشق خدمت به ملت

توانند به  ي ارزنده، نمي زبده  چنين دانشجويان. نيروهي اهريمني بر آن حكومت ننمايند.  محيط بعد از تحصيل، يك محيط پاك و منظم باشدكه

  .عالقه نباشند مملكت و به اجتماع ذي

كنند،  ها مي دمات و محروميتپردازند و خود را دچار خطرات و هزاران ص به پيكارهي سياسي مي  بينيد در دانشگاه كه شما مي  آن جواناني

زيرا با آنكه . را بوسيد بلكه بايد دستشان نه تنها آنها را نبايد اخاللگر و از زير كار در رو تصور كرد. ور است چنين آتشي در نهادشان شعله

سازمان  فروختن به ت و خودتوانند با همرنگ شدن با جماع  مي دانند با كمال راحتي و بدون زحمت و رنج درس خواندن و قبول خطرات، مي

  .روند هي مبارزه با فساد و با دستگاه مي دنبال درس وكار و به استقبال فداكاري باز به. هي گزاف و مقامات اعلي برسند حقوق امنيت به

فرض كار بدي باشد بهاگر  هي سياسي در دانشگاه فعاليت. كرد شود و نبايد انكار كه نمي تائي است يك واقعيت و حقيقت دو دو تا چهار اين

  .و جامعه گرفت  را بايد در خارج و با اصالح دولت جلوي آن

عده زيادي از افراد . نداشتند  شد و آقايان جوابي و ايرادی١٣٤٠هائي بود كه در آن هيئت سه نفري، در سال  اينها توضيحات و صحبت

  هي كالن و بي بندوباري اوضاع، به و آن اختالس   مرداد٢٨ بعد از حوادث ديگر، از چند سال قبل و مخصوصاً در  معاصر بنده، و مردم نسل

  :اين واقعيت رسيده بوديم كه

  است، خوب و واجب  چيزي  و هنر و كسب تخصص  علم  كه تحصيل است درست 

مد از طريق تجارت و اقتصاد و درآمد الزم است و درآ) كش ترقي كردن وجلو افتادن فعالً پيش(   درست است كه بري زنده ماندن يك ملت 

شود و بايد چنين اقدامات به مقياس وسيع عمل گردد، درست است كه تربيت بدني و اخالقي و  معادن و صناعت و كشاورزي وغيره تأمين مي

  ...ها و لوازم زندگي است  رواج آداب و هنر و خيلي چيزهي ديگر از ضروريات و مطلوب

حكومت كند، حرف و   برقرار نباشد و ظلم و نظريات خصوصي و روش استبدادي  ون و عدالت و آزادي كه در مملكت قان همه اينها مادامي اما  

  .باد هوا خواهد بود

در مملكت و در هر جامعه بشري اختالفات . خيلي زيبا و دلفريب باشد ولي پايه و حاصلي نخواهد داشت  ممكن است اقدامات و اصالحات  

تواند خود را از  ي نمي م نيست همه ممالك يك عقيده و يك سيستم را داشته باشند ولي آنچه هيچ جامعهسليقه و رويه قابل قبول است و الز

  :است نياز بداند، عدالت و حكومت قانون آن بی

   ]9[»اَلملُك يبقي مع الكُفْر واليبقي مع الظُلم«

فهميدم كه نه  درد دل آنها واقف گشته و مي كشور، من به تديج به و سر و كله زدن با جوانان  سال سر و كار داشتن ٢٥ اين ترتيب و بعد از  به

دي عطش آنها را سيراب و اميدوار و مطمئنشان  كردن معاش بع تعليم و تمرين دروس فني و علمي؛ يعني آموختن شغل تخصصي و آماده

  يشان پرستي و يا توجه به تقوي و تقويت ايمان در آنها رفع اضطراب و چاره مسائل روحي و ملّي  مباني خدا   كند و نه توجه دادن آنها به مي

  علم و تأمين حق و به صرف ايمان به خواهند به نمي. باز، كششي و التهابي دارند  بلكه آن افراد حساس ارزنده و هوشيار و پاك. كند را مي
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شده در گليم اجتماع و جزئي از گليم  اينها گليم بخت خود را بافته. دانند گليم خود را از آب درآورند كافي نمي .اكتفا نمايند معاش،

  .نگرند مي  هي گذشته سرنوشت خود را از دريچه سرنوشت اجتماع و ايران برخالف نسل. بينند مي  ملت

   

  :چاره جوئي

  . شايد دومي بيشتر.  مايه اميد ومسرت است، هم موجب نگراني و وحشت  كه درباره نسل حاضر عرض كردم هم نكات و خصوصياتي 

، تعادلش ناپايدار  ديديم با آن حساسيت و روح بدبيني و عصيان كه در نسل جوان وجود دارد، مانند هر جسم متحرك متزلزلی ما به خوبي مي

باد  يا يأس و توسل به وسائل تخدير از قبيل هروئين و ترياك و فحشاء و مشروب، يعني به: پرتگاه دو طرفه. شد و بر لب پرتگاه استبا مي

  .كمونيسم، يعني واژگون كردن امنيت واستقرار مملكت انقالب و عناد و  و يا به .دادن سرمايه هاي انساني

  ست باشد؟توان وظيفه ما در برابر چنين خطرات چه مي

  .يون ها و جواب ملّي جواب دولتي:  اين سئوال دو جواب داده شده است به

افتند  كه در دامشان مي كساني به  هائي كه بازجوها و افسران سازمان امنيت هائي نظير رهبري جوانان، راهنمائي ها با تشكيل سازمان دولتي

ها متوجه  گذراني ها و خوش انواع مشغوليت آنكه سرگرم نمايند به  را بري  ، جوانان غيره  و  هي راديوئي و تلويزيونی نمايند و با برنامه مي

  .خرند در عوض، شرافت و حيثيت و شخصيت آنها را مي. گذارند ها را در انحصارشان مي كنند و مسافرت وحقوق و شغل مي

هي  فعاليت طرفداران و آزادی نهضت  مؤسسين ما خر  با آنكه. آمد اين بود كه با آنها همدردي و همگامي نمائيم نظر ما مي كه به جوابي  اما

به اصطالح از پل گذشته، هركدام صاحب شغل و موقعيت و درآمدي شده بوديم و با آنكه پاهي ما ديگر سست شده و  سياسي،

 عدم تأمين معاش و كرديم ولو به قيمت از دست دادن شغل و موقعيت، خود را در وضع آن نيرو و حرارت را نداشتيم، فكر مي

  .زندگي آنها بگذاريم و با آنها همدرد و هم آواز شويم

  .هي دروني، سعي نمائيم آنها را رهبري صحيح بنمائيم ضمن تسكين آتش. توانستيم آنها را از دو خطر بزرگ حفظ كنيم  اين ترتيب مي به

شد و به آنجا كه نبايد  را ببنديم، رشته پاره مي بروند و دست و پا يا قلمشانها پيش  پي ما پيرمرد خواستيم آنها را مجبور كنيم پابه البته اگر مي

  .رفتند بروند، مي

ولي ما  .هي اجبار و انضباط را ترجيح دهند ها نپسندند و روش اين يك نوع طرز فكر و سليقه آموزش و پرورشي است كه ممكن است خيلي

عملي، در   استقالل نسبي و آزادي آزادي بري واحدهي تابعه قائل به اساسنامه نهضت. معقيده و تجربه، طرفدار اين طريقه بوده و هستي به

  افراد و  كه بسياري از رهبران جبهه ملي در حالي. مشي كلي جمعيت شده است و خط  چوب مرامنامه حدود قلمرو يا محيط مربوط، در چهار

اجتماعي و  در نهضت كه  معتقد بوديم ما . دانستند ستجازه از مقامات باال ميا  به انضباط سخت و مراجعه و  مقيد هي خود را مؤظف و  كميته

  .افراط در محدوديت افكار و افراد، سبب خفگي يا گسيختگي خواهد شد هي جوان دارد، نسل كه سهم اصلي آن تعلق به  ملي

يكي با امضاء و از طرف خود .  مشترك استهي مختلف در موضوعات هي جداگانه با لحن نشانه اين طرز فكر و تصميم، وجود اعالميه

 نشريات  ، حاشيه  بی و حاشيه  ، با كميته دانشجويان( نهضت   طرف جوانان و ديگر با امضاء و از) طور مطلق يا به  شورا، هيئت اجرائيه(نهضت

 نهضت در همان  عالميه نظير دانشجويانو ا  در باره قضايي اول بهمن دانشگاه  نهضت آزادي  ٥/١١/۱۳٤٠است اعالميه جمله  آن  از  ) داخلي 

 كميته  و اعالميه نظير  اسالمي  هي عربي راجع به تشكيل فدراسيون دولت   نهضت۱۳٤٢و همچنين اعالميه ارديبهشت . موضوع

  .آوري شده است در پرونده اينجانب جمع  كه تماماً  ١٨/٢/۱۳٤٢تاريخ  به دانشجويان

را    كه دانشجويان پس خودتان اقرار داريد:  گفتند سندي كه به خيال خودشان از بيانات من كردهو اتخاذ   در جواب ايراد آقاي دادستان

  :ايد، الزمست بگويم كرده فحش دادن تشويق مي به
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  :فرمايد مي اين را قرآن. خدا داده است . ايم اوالً، ما به آنها حق و اجازه تندي كردن و بدگوئي نداده

»هاُهللا الْج بحلِالَّ يالْقَو نِء موبِالس ر  من ظُلإِالَّ م«   

  »كه ظلم به او شده است خداوند بدگوئي به صدي بلند در گفتار را دوست ندارد، مگر بري كسي«

  .صدي بلند بد بگويد است به  گرفته كه مورد آزار قرار عبارت ديگر، خدا دوست دارد كسي يا به

كه مورد انتقاد و  مورد ظلم و ستم از ناحيه كساني  فرمائيد مصداقش صحيح نيست و دانشجويان ولي ميثانياً، شما كه آيه را قبول داريد 

شاهد شاخص قضيه، . ناحق، ظلم و بدرفتاري شديد شده است بلكه درباره آنها واقعاً و مكرر به. طور نيست  اين اند نيستند، دشنام قرار گرفته

  . است ١٣٤٠يع مأمورين دولتي در اول بهمن درباره فجا  همان اعالميه رئيس دانشگاه

عصباني شده را به متانت و مبارزه در حدود   ايم جوانان ثالثاً، با استناد و استمداد از آيه ما بعد آيه فوق، نقش تعديل كننده داشته، سعي كرده

  .ايم ورهائي است كه در آخرش دادهانديشي يا دست  و مصلحت٥/١١/۱۳٤٠نمونه اين دعوي، همان اعالميه . اداريم نظم و قانون و

  :آيه شريفه چنين است

  ]10[» تُبدواْ خَيرا أَو تُخْفُوه أَو تَعفُواْ عن سوٍء فَإِن اَهللا كَان عفُوا قَديرا إِن  «

  :باشند هي پايان اعالميه نيز چنين مي سفارش

انديشي و تدبير و هوشياري و خصوصاً  ادامه مبارزه با كمال مآل)ها خنثي كردن توطئه(مقصود اين انجام جهت و روش ترين وسيله شايسته... «

ارجمند  شما دانشجويان  و اما. و قانون و مصلحت عمومي باشيدشما بايد در مبارزه خود متكي بر حق . آگاهي از وضع سياست مملكت است

آن و لزوم رفع تعطيل درس،   سعي كنيد دانشگاه، به حكم قانون استقالل  و فداكار ضمن مطالبه تعقيب فوري مسئولين واقعه اول بهمن ماه

و درس خود را از سر بگيرند و در برابر    كار ادارهاند انتخاب شده  كه از طريق قانوني و به ري شورا مجدد باز شود و استادان و دوستاني

... تصميم احتمالي تعطيل دانشگاه با توسل به وسائل منطقي و قانوني، مقاومت كنيد و اجازه ندهيد چراغ قلم و فضيلت را خاموش كنند

  ».كند ايران هر حركت خالف نظم و هر اقدام خالف مصلحت عمومي را محكوم مي آزادی نهضت

  زيرا هم از نظر شناسائي روحيات .الزم بود من اين مطالب را در اينجا بگويمبسيار 

تأسيس  كه منتهي به و جرياناتي  و اوضاع و افكار نسل معاصر ضرورت داشت و هم از نظر سير تحولي افكار عمومي جوانان

حاال مجبورم رشته . كه به آن رسيده بودم شدهائي  هي جلوتر از سال بحث و شواهد اخير مربوط به زمان. گردد مي ايران  آزادي  نهضت

تر از مسائل جوانان است و قبل از رسيدگي  سراغ موضوعي بروم كه كلی همين جا متوقف كرده به آنجا كه بودم برگردم و به سخن را به

  .بايد بررسي شود  نهضت آزادي  و تاسيس  مسئله همكاري با جبهه ملي به

   

  : دومين تكان مملكت و مسئله كودتا

كندي و به. شدم  خواب بيدار نمي مرتبه از داد ولي يك  مرا تكان مي١٣٣٢ تا ١٣٣٠آمدهي متوالي سنوات آن سلسله قضايي پشت سر هم و پيش

  :حق داشت بگويد. درست بود كه فرمايش تيمسار وزير كشور خره فهميدم كودني باال

هستيد و حاال فقط هئيت ده دوازده نفري وزيران عوض نشده است، بلكه همه  مصدق  دكتر  كه همكار و منصوب دولت كنيد شما بايد فراموش«  

  ».چيز مملكت عوض شده است

  .دهنده مملكت و دگرگوني كلي بود تكان  ۱۳٢٠آمد شهريور مانند پيش  ۱۳٣٢مرداد٢٨حادثه 

رفت و ناگهان به مانعي   و با سرعت پيش ميوضع مملكت مانند قطار سنگيني بود كه به لكوموتيوي بسته شده  ۱۳٢٠قبالً گفتم كه در شهريور 

به خود   ، مردم)يا راننده عوض شد(راننده شد  پس از آنكه قطار بي لكوموتيو و بی. برخورد و توقف و تكان شديد و واژگون شدن پيش آمد
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آنچه . از نوع بد و از نوع خوب.  گرديدپذير ها و ابتكارها و حركات مختلف، امكان آمده در محيط آزاد و تا حدودي مساعد كه پيدا شد، فعاليت

مظهر توسعه . هي كشاورزي و اقتصادي ابداً قابل قياس با دوره قبل نبود هي اقتصادي آزاد و خصوصي، در زمينه مسلم است فعاليت

نجات خصوصي فراوان كار كارخا هي غير دولتي و يا افزايش عجيب حجم معامالت و ايجاد و تعداد بانك  هي اقتصادي خيابان سعدي فعاليت

  .وجه سابقه نداشته است  هيچ باشد كه به در كشور مي

آمديم در مقابل و در سنوات آخر آن برمي ملي و تظاهرات و اغتشاشاتي وجود داشت كم و بيش از پس غير هي احزاب ها اگر فعاليت سال در آن

  .هم پيدا شده بود  احزاب و افكار ملي

اين قضيه البته . شناختند ي موثر در سرنوشت خويش و مملكت مي  تا اندازه خود را    شده، مردم وليت پيداحال شخصيت و احساس مسئ هر در 

  .العاده مهم است فوق

توانست وارد   هي پانزدهم و شانزدهم آن جبهه ملي آزاد دوره  و مسيري كه از ميان انتخابات ۱۳٢٠هي بعد از تكان شهريور  منتها اليه جريان

و   شدن نفت  خره تصويب قانون ملي باال) نيز همراه بود  انتخابات  بري آزادي  مقام سلطنت و توسل به  در دربار  اتفاقاً با تحصنو(معركه شود 

  .گرديد  از شركت غاصب و خلع يد  مصدق  روي كار آمدن حكومت ملي آقاي دكتر

كه  پيروزي. رگترين پيروزي تاريخ خود رساندرا به بز  ايران  و مختصر احساس شخصيت و مسئوليت، ملت  تنها ده سال مختصر آزادي

المللي آن شهر اجالس كرده است  در ديوان بين  مصدق  كرد كه چند روزي دكتر افتخار مي  شهر الهه. را در دنيا مفتخر و معروف ساخت  ايران

  :ت گفته بوده است عليحضر  دست دادن به ادر موقع  هي امريكا شنيدم رئيس يكي از دانشگاه. دادند  كنندگان نشان مي و صندلي او را به بازديد

  »...فشارم را مي  كشور مصدق  من مفتخرم كه دست پادشاه«  

را از  بود و تمام ملت منصه ظهور رسيده به  كه بري اولين بار در تاريخ ايران بود  اين پيروزي بزرگ، ثمره همكاري عمومي و نيروي ملي

  .كرد تا گدا همصدا و همقدم  شاه

  ...را تكان داد  ، استعمار  و خلع يد  كردن نفت  مملكت را تكان داد ، پيروزي ملي  ۱۳٢٠اگر شهريور 

هي ملي ابداً سازگار  جوش  و جنب  هي ملي در كشورهي ديگر و با حكومت و دموكراسي  زيرا مزاج استعمار با آزادي. به وحشت افتاد استعمار

فرمان راننده واحد، حركت  تيو سازگار است كه روي خط ترسيم شده محدود و بهبا قطار به لكومو. سازگار است  استعمار با استبداد. نيست

كنند و هر وقت و هر طور مصلحت دانستند لكوموتيو ديگر و راننده ديگر  فرض نافرماني، با مختصر سابوتاژ از خط خارجش  كند تا به

  ... .بياورند يا بگذارند قطار را بكشد

ي بايستي حادثه هر قيمت شده مي به. ساقط شود و جريان كار مملكت عوض شود  ملي مصدق رگردد، حكومتكه ورق ب گرفتند بنابراين تصميم

  .بود] ۱۳۳۲[مرداد ٢٨اين تكان حادثه  .تكان بخورد  مملكت ايران  جهت مطلوب، پيش آيد و بري دفعه دوم و در

فرمايند كه است و تيمسار رياست دادگاه، نظر بنده را سئوال مي ر شناختهايم مقص ناميده   كودتا را  ما را از اينكه قيام عموم ملت خواست، كيفر

  بگويم كودتا بود يا كودتا

  نبود؟

هي مختلف است  مسائل و حوادث بزرگ را كه داري جهات و جنبه. بود و هم نبود  هم كودتا. توانم در يك كلمه جواب بدهم متأسفانه نمي

  .اشخاص و احوال مختلف، جواب مخصوص داردبر حسب . شود در يك كلمه خالصه كرد نمي

ها بود  و از همسايه   كه خيلي مصدقي  بعدازظهر بود كه به منزل رسيدم، افسر جواني را٢طرف ساعت . در آن روز كذا، بنده دير به خانه آمدم

با .  را روي آن گذاشته بودرا به كمر بسته و دستش) كلت(كه هفت تيرش  در حالي. شود ديدم با اضطراب و سرعت از خانه خارج مي

شركت كرده باشد،   مصدق بري آن آقاي افسر كه شايد در حمله به خانه آقاي دكتر... شود دانم چه مي پاچگي گفت اوضاع خرابست، نمي دست
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  .داشته است  عمليات آن روز حكم انضباط و اجري اوامر ارتشي

تلفن كرده از منزل ايشان   سحابي  ت و راديو خاموش شده بود به آقاي دكتر حال ابهام و اضطرابي كه وجود داش پس از صرف نهار در آن

  .ي بر عهده ما خواهد بود به راه افتاديم كه الاقل ببينيم چه خبر است و چه وظيفه  طرف خيابان كاخ پياده به

الحال شعار به  هي معلوم ي از زن آمد و عده نو مي در آنجا اتوبوسي را ديديم كه از طرف شهر. بود  در خيابان اميريه  سحابي منزل آقاي دكتر

مرحوم طيب، در جواب ايراد   دادگاه  وقتي آقاي دادستان. ناميد  توان قيام ملي هي روسپي را البته نمي عمل و حركت آن زن. دادند مي  نفع شاه

شود به طريق اولي  ت سرشان نميبيسواد سياس  اين اشخاص بيسواد هستند و مردم«وكلي مدافع، راجع به سياسي بودن محاكمه بگويد 

  . شده و مسلماً مزدور و اجير شده بودند هي روسپي هم، احساس ملي و قيام عمومي سرشان نمي زن

كرد كه  كشد و شكايت مي رسيديم مرد ترياكي بي سروپائي را ديديم كه يك جوال ذغال با خود مي مصدق  هي خانه آقاي دكتر وقتي نزديكي

اين قبيل اشخاص هم كه به حساب ...   را كرد ما پيشنهاد فروش آن ديگري جعبه راديوئي زير بغل داشت و به. ن نبودهشانس ما بيشتر از اي

مرداد، از نظر انواع مختلف ناظرين يا شركت ٢٨ بنابراين حادثه  .است اند نظرشان چيزي جز چپاول نبوده گذاشته شده  قيام كنندگان ملي

  .لف داشته استهي مخت كنندگان اسامي و مفهوم

كشور و اقدام عليه خائنين كنندگان ديگر، ممكن است فكر خدمت به ي از پاسبانان و سربازان يا هجوم كه در نظر و مقصد عده  انكار نيست قابل

يا نبودن رابودن   ولي آنچه بري ما مهم است و كودتا. را داشته باشد» ملي«،چهره قيام مثالً    مرداد٢٨وجود داشته و بري آنها حادثه 

لحاظ آثار و عواقبي كه در مملكت ايجاد اند و ثانياً به كار داشته لحاظ خارجيان است كه چه نظر و چه عملي در اين كند اوالً به مشخص مي

  .نمود

، قبل از حادثه ها نظر خارجي ي به بنده فقط اشاره. راجع به دخالت و مشاركت خارجيان در اين قضيه، قرار است يكي از دوستان صحبت كنند

نمايم و سپس به تأثيرهي بعدي و آن تغيير  كودتا را داشتند، مي كس، چه در داخل و چه در خارج، انتظار يك و اينكه در آن زمان همه  مرداد٢٨

 استنادهي .پردازم بوده است مي  هي متضرر شده از خلع يد اشاره فرمودند و منظور نظر سياست  و تكان كلي كه تيمسار مرحوم وزير كشور

كابينه سپهبد  اظهارات رسمي وزير دارائی است و به هي مورد قبول و حمايت دستگاه نقل شده ها كه در روزنامه هي خارجي بنده صرفاً به گفته

  .بوده است، خواهد بود  كنسرسيوم زاهدي كه مدافع و عاقد قرارداد

و   كه در حقيقت الغي خلع يد(  نفت خواهيم بگوئيم قرارداد ما مي. ناميم نداريم به   مرداد، را كودتا٢٨ما دعوا بر الفاظ و اصرار بر اينكه حادثه 

  .اند بوده) اگر نگوئيم ضد ملي( مرداد، غير ملي ٢٨هي بعد از  ها و جريان بر ما تحميل گرديده و دولت) است شدن نفت و حاكميت ايران  ملي

سياه  و نقل از سپيد(فرمايند   صريحاً چنين مي٣٠/٦/۱۳٣٣شوري ملي، در روز   جلسبه م جديد نفت  در موقع تقديم قرارداد  جناب وزير دارائي

  ):٤/٧/۱۳٣٣مورخ 

دست  روزي به آل بري ملت ايران حل ايده راه. كند آرزو مي  ايران  ايم همان چيزي باشد كه ملت فروشي كه بسته  ما مدعي نيستيم قرارداد

كشور انجام داديم و بيش از   ما آنچه در قدرت داشتيم بري حفظ هر چه بيشتر منافع... كنيم  اآمد كه ما قدرت و ثروت و وسائل فني پيد خواهد

المللي كه به نفع ما در دنيا وجود دارد،   پيشنهادات آنها و استفاده از شرايط مساعد سياسي بين  ما با پافشاري در مقابل... اين ميسرمان نشد

 تنظيم مظهر مبارزات قهرمانان ملت استكه   شدن صنعت نفت   ايران در چهار ديوار قانون مليموفق شديم قرارداد فروش را به نفع ملت

در امور سياسي و ملي خود در   رويه عمال كمپاني سابق ها گوشزد كرديم كه ملت ايران از مداخالت بي ما صريحاً به نمايندگان كمپاني. كنيم

هي اسارت سياسي را از  ريشه  كمپاني سابق نفت، يد از  خلع با و ت، قيام كرده رنج و عذاب بودند و بري رهائي از چنگ اين تجاوزا

. طرف كمال و ارتقاء كرد ق در واقع جهشي بود كه ملت ايران به ملي شدن صنعت نفت وخلع يد از كمپاني ساب... ]11[قطع كرد  حكومت ايران

ها مانع از اين نشد كه ملت ايران رل پيشوائي خود را نسبت به  اين جهش از نظر مالي و اقتصادي ضررهي محكمي بود ولي تمام اين خسارت

087



دست آورديم و آن منقرض كردن دولتي در داخل   بهي از مبارزات خود ها نتيجه ما در مقابل تمام خسارت. مسلم كند  كشورهي خاورميانه

كه از راه امتياز نفت بر سياست مملكت چيره  ايران مرد و دستگاهي  عنوان صاحب امتياز نفت شركت سابق به آقايان محترم،... است  ايران  دولت

  .» ...شده بود، ديگر وجود خارجي ندارد 

  . بود  به مجلس كنسرسيوم  و تقديم كننده قرارداد مصدق  دكتري ده حكومت آقاساقط كنن  دولت  اينها عين فرمايشان وزير دارائي

اين حرف صحيح . بر سياست مملكت چيره شده بود از بين رفت عنوان صاحب امتياز كه از راه امتياز نفت به ايشان فرمودند شركت سابق

خارجي   يك دولت متكي به  گوئيم كه شركت غاصب م و حاال هم ميوقت در آن نامه گفتي باشد ولي ما در آن مي  است و مؤيد مبارزات جبهه ملي

يعني . است، وارد مملكت گرديد مليت و متكي به چهار دولت كه يكي از آنها همان انگلستان  متشكل از چهار   جي آن كنسرسيوم رفت ولي به

دنبال عبارات فوق، اين اظهارات را  وز تقديم اليحه، بهدولت كودتا، در همان نطق ر  جناب آقاي وزير دارائي. هي اسارت چهار ميخه شد ريشه

  :هم كردند

ما   ي در امور ملي ترين مداخله فكر كوچك صريحاً اعالم كرديم كه اگر به  و هلندي  و فرانسوي  و انگليسي  هي آمريكائي ما به نمايندگي كمپاني«

من مجدداً از پشت اين تريبون به . با شرافت ميهن ما بكنند  پرستانه مردم بيفتند بايد خود را آماده قبول خشم و غضب احساسات وطن

  نمايندگان كمپاني عضو كنسرسيوم

  :شوم كه  يادآور مي

  ».را تجديد كند نفت  به هيچ خارجي اجازه نخواهد داد كه نفوذ و مداخالت كمپاني سابق  ايران  ملت

ي داشته و چنين اخطاري هم به  ايشان ممكن است واقعاً چنين عقيده. كنمرا تكذيب   عاقد قرارداد  خواهم اين حرف آقاي وزير دارائي بنده نمي

قول ايشان هم زور داشته  بايد طرف مقابل هم كه به. طرف، نصف مسئله بوده است ولي اعتقاد و اخطار يك. باشند ها كرده نمايندگان كمپاني

  عمل نمايد؟   ايشان داير به عدم مداخله در كار ايراننيت چندان نداشته، حاضر و مايل بوده باشد كه به اخطار است و هم حسن

كه طبعاً ميل دارند دخالت بنمايند، در صدد اين برآيند كه   هي نفت هي پشتيبان كمپاني دولت كه داشتيم وحشتی ما از روي سوابق و قرائن چنين

كردن نفت را پيدا نكند،   و ملي  اً فرصت و قدرت خلع يدي باشد و تمام تدابير و وسائل را بري آنكه مجدد كاره ايران، مؤثر و  نگذارند ملت

  .برانگيزند

هي اسارت سياسي را از  پرسيد از كجا معلوم كه از كار انداختن دولتي كه ريشه نيز چنين نگراني و ناراحتي را داشت و از خود مي  ايران  ملت

هي خارجي و پشتيبان  دست سياست  اينها تماماً به ميل و بهنمايد، مي  و روي كار آوردن دولتي كه عقد قرارداد  قطع كرد  حكومت ايران

  نباشد؟ هي عامل نفت شركت

ها   زبان  ورد  خارجی و داخلي  اذهان  در    شدن نفت،  و احتمال وقوع آن با پيشتيباني ممالك خارجي، از ابتدي اجري قانون ملي مسئله كودتا

طور نمونه  به. هم مخالفت داشتند ، خود اعليحضرتها موجب اخبار روزنامه با چنين چيزي، حتي به. بود

 و فرانس  (Combat) هي كمبا از قول روزنامه» چرچيلـ  ترومن«رد پيشنهاد  از پس ١٥/٦/۱۳٣١ مورخ های خواندني مجله كه را شرحی

  : نمايم  درج كرده است به اختصار نقل مي(France Soire) سوار

بري   اين شجاعت و صراحت دكتر مصدق... را رد كرد و انگليس  ي پيشنهادات آمريكا منتظرهبا صراحت و سرعت غير  مصدق  ولي دكتر«

از   روزنامه فرانس سوار. ها كرده است پيروي از سياست خشن انگليس گران آمده و آنها را متمايل به جمهور و مقامات سياسي آمريكا رئيس

توطئه بري انجام يك ... از سر گرفته شده است، تشريح كرد    اين كودتي نظاميهائي را كه بري انجام فعاليت قول خبرنگار خود در تهران

طرف، تشكيل و   اين و تجديد زمامداري دكتر مصدق به  نظير كودتي پارسال نجيب در مصر، از وقايع سي ام تير  در ايران كودتي نظامي

كودتا در ايران  ولي هدف. كنند جيب پاشا را در مصر تعقيب ميكودتي ن دارند نقشه كه در ايران قصد كودتا كساني... توسعه يافته است 
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حاضر نيست قدرت از دست رفته را به وسيله كودتا باز يابد و سلطنت   اگر چه خود شاه. است  باال بردن مقام سلطنت  برخالف كودتي مصر

ها  ها و آمريكائي انگليس  مصدق،  دكترچرچيل از طرف -پس از رد پيشنهاد ترومن. دهد نظامي ترجيح مي  را بر ديكتاتوري  قانوني

كه قصد كودتا دارند دو مانع بزرگ داخلي  ولي در مقابل كسانی.كودتا در ايران، تشريك مساعي نمايند اند بري موفقيت توطئه شده حاضر

  »...ها است يون و كمونيست وجوددارد و اين دو قدرت ملّي

ها مورخ   خواندني  مجله بلكه اند ،  نقل كرده   اوضاع را نه تنها آن دو روزنامه فرانسويكودتا و دگرگوني اين نگراني و ناراحتي از وقوع

مصاحبه نموده است نقل   كه با شخص اعليحضرت دويچه ايلوستر هم روزنامه مخبر )گرتسمان هنريش(    از قلم يك آلماني٢٥/٦/٣١۱۳

   ]12[:كند مي

  . كه صالح بداند با نفت خود رفتار خواهد كرد، من دخالتي ندارم هر طريقي به   ملت: اين بودكه  پاسخ شاه  در موضوع نفت«

كوشم كه به  من با تمام قوي خود مي: حت بود و گفتشاه از اوضاع نگران و نارا. صورت گرفت  در كاخ سلطنتي ايران  مالقات من با شاه

  .اوضاع فعلي سر و سامان داده شود

يعني   ليكن نسبت به زمامدار فعلي ايران. طور استنباط كردم كه از اطرافيان خود و رجال مملكت دل خوشي ندارد از كلمات او اين

چپ و تبليغات آنها، نظر   راجع به عمليات احزاب. كرد  قه و پشتيباني ميمصدق، با اينكه شايع است آنها با هم دشمن هستند، اظهار عال دكتر

من وقف   كه زندگي و سلطنت  سپس اضافه كرد. آمدي است كامالً مراقب و بيدار بوده وآماده بري هر پيش  و ارتش  كه دولت اين بود  شاه

  ».باشند است و ملت هم دوستدار شاه خود مي  خدمت به ملت

الهام شده از   صورت يك كودتي نظامي را چه در داخله و چه در خارجه، به كه قبالً آن  مرداد٢٨را كه حادثه   اثبات اينبحث در اين قسمت و

  . نمايم خارجي بوده است يا قيام ملي، به دوستان ديگر كه بعد از بنده خواهند آمد واگذار مي  كردند، كودتي نظامي بيني مي خارج تلقي و پيش

   كشور صورت كه در گذارم و تحوالتي ودتا كه اسمش را تكان ميك بعد از بنده به

  .پردازم گرفت مي  

كه قبل از تكان مسئول و دخيل بوده يا بعداً  كساني ز جبهه و از ناحيه يكي ا. ها در دو جبهه و از دو ناحيه پديدار شد اين تحوالت يا دگرگوني

كه  كساني دوم از جبهه و در ناحيه. ها عبارت ديگر مصدقي يون و به اند، يعني ملّي بودهخواهان و طرفدار اصولي كه قبل از تكان برقرار بود، 

  .اند  مملكت بوده بردار از آن جريان و حاكم بر اوضاع يا طرفدار و بهره  مرداد٢٨مسئول و دخيل درحادثه 

وجهه دوم مرا به تشريح . نمايد مي  ايران  آزادي  نهضت  خواست تا تأسيس هي مورد اتهام در كيفر وجهه اول مرا مستقيماً وارد بحث از فعاليت

خواست وارد نموده  كه كيفر و انتقادي كه به آن داريم و به تشريح عقايد و هدف و دفاع از اتهامي) البته از نظر خودمان(اوضاع اخير مملكت 

  .كشاند است، مي

هي طبيعي، يعني تشكيل  هي مملكت كه همان معكوس شدن جريان كانپس از آن به تحوالت و ت. پردازم آزادي مي ملي و نهضت اول به جبهه

  . بهمن و بازداشت فعلي شده است خواهم رسيد٦انقالب   باال است و منتهي به از   دولتي فرمايشي و انقالب احزاب

   

  : جبهه ملي تأسيس

پردازد و از متهم رديف  جه تحقيقات و دالئل اتهام مي، آنجا كه به نتي١٠خواست در دو محل يكي در گردش كار عمومي و ديگر در صفحه  كيفر

  :برد شرح ذيل نام مي به  كند؛ از جبهه ملي  صحبت مي١

و فرمايشات   شوري ملي  دوره بيستم مجلس  مناسبت انتخابات همين منوال ادامه داشت تا اينكه به  وضع به۱۳٣٩تا بهار سال .... «

ها در اين انتخابات، سران و كارگردانان  كليه دستجات و جمعيت و امكان شركت  انتخابات  آزادي در مورد  شاهنشاهي  همايون  اعليحضرت
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عمالً منحل و   مقاومت ملي تجديد فعاليت علني اين جبهه بپردازند و تقريباً از همين تاريخ نهضت نيز در صدد برآمدند كه به  سابق جبهه ملي

 طي ١٣٣٩ام تير ماه سال  يدااهللا سحابي، روز سی  و دكتر  ان ـ سيد محمود طالقانيكليه سران و رهبران آن از جمله آقايان مهندس بازرگ

ملي را اعالم داشته و در جريان دو انتخابات تابستاني و زمستاني شركت نموده و سرگرم  ي آغاز دوره جديد فعاليت جبهه انتشار اعالميه

  .گردآوري طرفداران و سازمان دادن به تشكيالت جبهه شدند

  ملي،  هي جبهه آقي مهندس بازرگان ضمن شركت در فعاليت ل وابسته بهعوام

كلي  طور هي مختلف اختالفاتي داشته و به داده و بعضاً با ساير رهبران جبهه در زمينه را تشكيل  مزبور جناح خاصي  در داخل جبهه پيوسته

  ».معتقد به لزوم فعاليت شديدتر و دست زدن به اقدامات حاد بودند

  :١٠حه در صف

كه با برنامه وسيع   ائتالف نموده است كناره گرفته و با جبهه ملي  عنوان آنكه با حزب منحله توده بعد از مدتي از اين حزب، ظاهراً به  اما.... «  

نمايند  رفي ميمع  را كودتا كه اين آقايان آن  عموم ملت   مرداد٢٨شود و هر چند پس از قيام  فريبي در تالش تحصيل قدرت بوده نزديك مي عوام

شود ولي چون  آزاد شده و ظاهراً مرد آرامي مي  شود، لكن با استدعي عفو از پيشگاه مبارك ملوكانه و عذر تقصيرات، از زندان دستگير مي

 مقاومت نام نهضت تشكيل سازماني به  اقدام به١٣٣٤است در سال گذاشته كرده و او را راحت نمي هدف شيطاني دائماً در او وسوسه مي

كند  اعالم فعاليت مي  كارگرداني آقاي اللهيار صالح به   جبهه ظاهراً ملي١٣٣٩بندد، در سال  نمايد ولي چون از اين بار هم طرفي نمی مي  ملي

علت اصطكاك منافع شخصي، با منافع  هذا به شود، مع عالي انتخاب مي عنوان عضو شوراي  آنكه به الوالده چسبيده و با اين مولود جديد به

گذارد و در اين چند ماه اخير اعضي نهضت مقاومت ملي  را مي  سران جبهه ملي به عناد و لجاج و اهانت ملي، بنای جبهه خصي گردانندگانش

هي مقدس خود دست برداشته  با دريافت مبلغي از هدف«اند كه  هي ناروا به آنها داده را مورد حمله قرار داده و نسبت  روسي جبهه ملي ايران

  ».الي آخر «... »بري ضربه زدن به جبهه ملي در تالش هستند   تياري بعضي از عمال دولتدس و به

   

  :تناقضات و جعليات كيفر خواست در مورد جبهه ملي

كه از   خودم در آن های ملي و فعاليت بحث از جبهه شود و سپس به را متذكر مي هي آن خواست و اهانت گوئي و جعليات كيفر قبالً چند تناقض  

  :شوم خواست است وارد مي كيفر عناصر و اركان

كارگردانان  نداشته و سران و ها وجود و امكان شركت كليه دستجات و جمعيت  انتخابات   آزادي۱۳٣٩ اينكه قبل از سال  خواست به اقرار كيفر .١

  .داختندتجديد فعاليت علني پر كردند به ملي فعاليت مخفي مي مقاومت  نهضت كه قبالً تحت عنوان جبهه

هي  و نظر كليه دولت(و امكان شركت كليه دستجات وجود داشته است   انتخابات  اين مطلب يا دروغ محض است و قبالً هم در مملكت آزادي

شده است و يا راست است،   شخص اعليحضرت و به  دولت ايران مرتكب بزرگترين تهمت و خيانت به ارتش  و دادستان )قبلي همين بوده است

قول كيفرخواست،  هي قبل و سند برائت و مظلوميت و حقانيت افرادي است كه به ت سند خيانت و غيرقانوني بودن دولتصور در اين

  .پردارند مي  را تشكيل داده و اينك به تجديد حيات جبهه ملي  مقاومت ملي  نهضت

اند،   سحابي دست داشته يداهللا  ود طالقاني و دكترمحم ملي، آقايان سيد ام تير، تجديد فعاليت جبهه  اعالميه سی اظهار اينكه در صدور .٢

  .خواست است پايگي كيفر كه قبالً توضيح دادم خالف حقيقت و نشانه عدم دقت و بی  طوري به

  آميز و از قرائن جرم تابستاني و زمستاني و گردآوري طرفداران و سازمان دادن به تشكيالت را با لحن طعنه  شركت در انتخابات  .٣

همچنين اختالف با ساير رهبران و تشكيل جناح خاص و اعتقاد به فعاليت شديد و اقدامات حاد را كه از امتيازات و افتخارات  .سندشنا مي
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  .است) انگلستان  و از جمله احزاب( ممالك دموكراسي

خانه از پي بست «كنم تا بدانيد  را ذكر مي كه قبالً توضيح دادم و در اينجا ذكر شده است، حاال منشاء آن ايران گيري از حزب مسئله كناره  .٤

  .»ويران است

  :به دادرسي ساواك) قبل از بازداشت (۲۲/۹/۱۳۴۱ مورخ ۲۲۱۴۱/۳۱۳ پرونده گزارش محرمانة ١٣٦برگ 

مستعفي و انجمن  از حزب ايران  علت همكاري حزب توده  به١٣٢٤گرديده و در سال   ايران   وارد حزب۱۳٢١مشاراليه در سال «

  ».گرديده است انجمن نيز مستعفی  از عضويت اين ١٣٢٨  سال و سپس در را تشكيل  دانشجويان  ياسالم

  .سراپا اشتباه و غلط است

  »...شود  فريبي در تالش تحصيل قدرت بوده، نزديك مي كه با برنامه وسيع عوام  به جبهه ملي«  .٥

خدمتي كه همواره . گرديد  و بزرگترين خدمت و افتخار تاريخ ايران  فتكردن صنعت ن  همان بود كه موفق به ملي  جبهه ملي. خيلي عجيب است

حكومت مخالف جبهه ملي را در  بوده است و روز قبل، اظهارات رسمي وزير دارائي مورد تأييد و پشتيباني صريح شخص اول مملكت

هي اسارت  وائي كشورهي خاورميانه، قطع ريشهطرف كمال و ارتقاء، پيش به ايران  را جهش ملت عرض كردم و مالحظه فرموديد كه آن   مجلس

  !نامد فريبي در تالش تحصيل قدرت مي اين برنامه را برنامه وسيع عوام. خوانده است  سياسي از حكومت ايران

 و سران  جهان تمام احزاب  تازه مگر تالش تحصيل قدرت در منطق و مكتب سياست و حكومت كار بدي است ؟ آيا در تمام ممالك دموكراسي

كاري غير  مگر  سابق و اعليحضرت فعلي  بري خدمت و نجات مملكت باشد بد است؟ اعليحضرت  كنند؟ تحصيل قدرت وقتي كار را نمي آنها اين

اند؟ تازه من كه   خدمت بپردازند راه ديگري داشته و سايرين جز آنكه اول تحصيل قدرت بنمايند و بعد به ، نهرو گل، كندی كنند؟ دو از اين مي

و جبهه و    ارتباط و اطالعي با حزب  نداشتم و قبالً تشريح كردم كه جز خدمات اداري و فني   مرداد٢٨قبل از    كاري با جبهه ملياصالً

  .ام نداشته  و دولت  هي مجلس فعاليت

  .طور هدف شيطاني را  همين. و استدعي عفو را قبالً عرض كردم  مسئله كودتا  .٦

حاضرند   خواست تناقض دارد و حتماً آقاي دادستان   كه با عبارت اول كيفر۱۳٣٤در سال   مقاومت ملي اقدام به تشكيل سازمان نهضت  .٧

  . نويس است اينجا را بگويند اشتباه منشي و ماشين

ه گاه ب طور گاه هي آنان كاهش يافت و تنها به تدريج فعاليت  فعاليت حادي داشت ولي به۱۳٣٤ الي ۱۳٣٢هي  در سال  مقاومت ملي  نهضت«

  »....هي مختلف  فعاليت

و اظهار نظر در باره   و نامه سرگشاده به مجلسين  هي تقريباً حاد همان مكاتبات با وزير كشور قاعدتاً مقصودش از فعاليت

  ... .است كه مالحظه فرموديد   كنسرسيوم قرارداد

  . » اين مولود جديد الوالده مي چسبد دارد به اعالم فعاليت مي  داني آقاي اللهيار صالحكارگر به   كه جبهه ظاهراً ملي١٣٣٩در سال «                 

در . آورد را هم مي  كند و در اينجا نام آقاي اللهيار صالح صحبت مي  فرمائيد، همه جا با لحن مسخره و تحقير از جبهه ملي مالحظه مي

. اند ومردم بوده  رتبه و مورد اعتماد دولت  گزار و جزو قضات عالي متكه ايشان از صاحب منصبان و رجال تحصيل كرده و خد صورتي

وزير   مصدق  سابق و بعد وزير دادگستري، سپس در حكومت آقاي دكتر  در زمان اعليحضرت  و همه كاره وزارت دارائي معاون وزير دارائي

داشتند،  اظهار مي آقي سرهنگ مقدم  مشترك به كه در يك جلسه بازپرسي طوري به. بوده است  در آمريكا و سفير كبير ايران كشور

كردند كه اين شخص مورد اعتماد من است و به او اعتماد و با او مشاوره  توصيه مي  به فرزند خودشان در حضور صالح  اعليحضرت سابق

  .بنما
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چه كساني بودند؟ يكي ديگرش،   ه مليكارگردانان جبه. خواند مي  فريبي و ظاهراً ملي  عوام خواست چنين آدمي را داري برنامه وسيع كيفر

ايران در افغانستان، در  كبير   كاظمي پيرمرد افتخار ايران، سفير خان باقر چون آقاي ميرزا سيد شخصيت بارز و حقيقتاً محترم و متشخص،

 و سپس وزير  اعليحضرت فعلی در سلطنت قوام السلطنه  دولت  اعليحضرت سابق، وزير فرهنگ در زمان  ، وزير راه)سعد آباد قرارداد(  تركيه

  .سابق نفت يد از شركت حكومت خلع كننده و وزير دارائی  خارجه

هي ايشان قدرت  كنم در صدر صفات و نبوغ سابق بنويسد، فكر مي  اگر من بخواهم و هركس بخواهد، يك كتاب بيوگرافي بري اعليحضرت

وقت چنان شخصي چطور ممكن است در انتخاب  آن. العاده بود  فوقكه حقيقتاً   ايشان را ذكر خواهد كردشناسي مردمپسيكولوژيك و 

  داشته است اشتباه كند؟ ايشان مبذول مي وزيران و اعتمادي كه به

صديقي   ، آقاي دكتر)زنم باشيم، حرفي نمي آن هستيم و متهم مي كه جزو مؤسسين  البته از خودم و آقاي نزيه(  ديگر از گردانندگان جبهه ملي

  . است

خواست چنين كسي را  وقتي كيفر. دانشگاه تهران  تهران، دكتر در جامعه شناسي، رئيس موسسه علوم اجتماعي ديقي استاد دانشگاهص دكتر

كما آنكه . نمايد مملكت اهانت مي نمايد، عالوه بر شخص ايشان به دانشگاه تهران، به فرهنگ و به جوانان معرفي مي  فريب و ظاهراً ملي عوام

  .است  سابق و اعليحضرت فعلي خان كاظمي اهانت به اعليحضرت باقر يار صالح و سيد  اهللامثال اهانت به

بلكه پيرمردها و سابقه از دست سازمان امنيت، امنيت جاني و معاشي و فكري ندارند،  و دانشجويان  عجب است در اين مملكت نه تنها جوانان

ثبوت رسانده اند امنيت اخالقي و قضائي كرده وصداقت خود را به  بعد از شهريور هي قبل از شهريور و دولت كه يك عمري خدمت به دارها هم

  .ندارند

  كنند؟ يك عمر خدمت و زحمت و آخرش اهانت و زندان؟ وطنشان اطمينان و عالقه پيدا به  خواهيد مردم  شما مي چطور

   .(Moral)همه چيز و حتي روحي امنيت . كند نظر از اشخاص، اين قبيل اعمال، امنيت را از مملكت سلب مي صرف

  و دادستاني كل ارتش؟  ايم يا سازمان امنيت كرده  واقعاً انصاف بدهيد ما قيام بر عليه امنيت كشور  

 نداشتن سوء پيشينه كيفري تا كل كشور بري قبول داوطلب آگهي كرده، يكي از شرايط پذيرش را  و شهرباني  افسري  اخيراً دانشكده

  . قرار داده است٣ و ٢ و ١بستگان درجه 

  تكليفشان را ندانند به كدام ساز برقصند؟   آيا بزرگترين ناامني و تزلزل در اين نيست كه مردم

كمونيست توده، اعتراض  علت ائتالف آن حزب با حزب ام و به بوده) حزب ايران(  ناسيوناليست  قول خودشان عضو يك حزب مثالً بنده را كه به

نمايد و بعد كه از شدت خطرات حزب  كوبد، مرا زنداني مي را مي  به شديدترين وجه حزب توده  دوراني كه دولتام، در همان  و استعفا كرده

خواهد تعقيب نمايد، امثال بنده مخالف  چاكري را مي  مثبت و شاه قول خودش برنامه ناسيوناليسم شود و به توده تا حدودي خيالش فارغ مي

آتشه  هي دو اي كشاند و توده و محاكمه مي  و بي ثباتي در عقيده سياسي به زندان  يا مقام سلطنت  جرم اهانت به سلطنت حزب توده را به

ارتقاء   و وزارت دادگستري  تبليغاتي و وزارت فرهنگ وزيري و وزارت را به معاونت نخست هي آنها تيزان قلم سابق يا سمپا زبان و تند تند

  !دهند؟ مي

  »منافع شخصي گردانندگان جبهه مليعلت اصطكاك منافع شخصي يا  به«  .٩

كشور نيز  كل     امنيت و اطالعات و شهرباني هي محرمانه سازمان اتفاقاً در پرونده و گزارش. معني اين جمله و منافع شخصي را نفهميدم

 اصطكاك پيدا كرده و چه توضيح بفرمايند اين منافع شخصي چه بوده است كه با هم  خواهشمندم جناب دادستان.  از اين مقوله نديدم  چيزی

  ارتباطي با اتهام دارد؟

  .ها ملي و آن فحاشي نمايندگي شوري مركزي جبهه به سنجابي  طرف آقاي دكتر اعالميه صادره از   .١٠
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خواست ، فر كي كننده دستگاه تنظيم اگر . دادند شد كه ارائه  آن نمي تر از  زنده  و تر  گويا زدند و سندی  سرهنگ پگاهي را آقای اش  پنبه

  .اشتباه است بگويند اين يكی ها  الاقل، دادرس بايستی جوئي داشت، مي و وجدان حقيقت نيت  حسن ترين كوچك

  .آئيم شويم و در صدد تصحيحش برمي كنيد ما چگونه از يك اشتباه كوچك خود ناراحت مي  طور كه مالحظه مي همان

   

  :هي جبهه ملي فعاليت  

راجع به اصل   اما. خواست در حواشي آن بود كيفر خواست به منظور سست كردن مباني و ارئه اغراض وارده بر كيفراينها جمالت و ايرادات   

ي  فريبي و جبهه برنامه وسيع عوام   كه معلوم شود آيا برنامه جبهه ملي پردازم شرح مختصر مي توضيح و به و متن مطلب، اينك به  جبهه ملي

  :گويد با شعار معروف خود كه مي  و قانون اساسي  شخصي بوده است يا واقعاً جبهه ملي مدافع ملتظاهراً ملي و محل تصادم منافع 

  ؟»است  ايران استقرار حكومت قانوني هدف جبهه ملي«  

  . تجديد حيات و فعاليت خود را اعالم نمود٣٠/٤/۱۳٣٩اعالميه  گويد طی خواست مي طور كه كيفر همان  جبهه ملي

موعود و احتمال امكان فعاليت   و استفاده از آزادي  به قصد شركت در انتخابات  گويد تشكيل جبهه ملي خواست مي فرطور كه كي باز هم همان

  .باشد، بود مي  سياسي كه حق هر فرد و جمعيت ايراني

دولت آقاي   ير كشورعنوان وز ام، تنظيم يك نامه به گويد مشاركت داشته خواست مي طور كه كيفر اولين اقدام آن كه بنده هم البته همان

. اين نامه نه سرگشاده بود كه ايجاد ناراحتي و نارضايتي كند و نه با وسائل زير زميني فرستاده شده بود. بود  اقبال، جناب آقاي اتابكي دكتر

و   ار، دكتر صديقيبختي  ، دكتر شاهپور حاملين نامه كه با كسب وقت قبلي از آقاي وزير كشور رفتيم، عبارت بودند از آقايان كشاورز صدر

  ).يادم نيست كه آيا ديگران هم بودند يا خير(بنده 

  :مفاد نامه كه البته كامالً معقول و منطقي بود چنين است

آقاي. نامزدهي خود را در جرايد و اجتماعات عمومي و نشريات معرفي و تبليغ نمايد  بود اجازه دهند جبهه ملي طور خالصه خواسته شده به

ما گفتند پس از مطالعه و جريان را تلفن كردند و به به آقاي نخست وزير  را محترمانه و دوستانه پذيرفتند و در همان مجلسما   وزير كشور

  .مذاكره با ايشان جواب خواهند داد

 ايشان  كهشنيدند  يون همه  ملّي    حزب وزير رهبر هي تبليغاتي جناب آقاي نخست ولي در نطق. چند روز منتظر شديم و جوابي نرسيد

  ).متن بيانات ايشان( دهيم  شدن نمي انتخاب  و  كردن انتخاب  اجازه  )ها شايد مصدقي و (ها  چي  به رفراندوم فرمودند مي

ها و تشكيل اجتماعات علني را ندادند ، ناچار چند حوزه بسيار محدود در  اينكه اجازه معرفي نامزدها و انتشار نظريات در روزنامه  نظر به

را اعالم و   ملي باالخره ناچار گرديد در چنان شرايط و اوضاع، غير قانوني بودن انتخابات  داديم كه جلوگيري شد و جبهه هي اشخاص خانه

  .شركت در انتخابات را تحريم كند

زيرا . اً قبول دارنداين يكي را حتم. ملي موافق نباشند و دادرسان محترم با هيچ عمل و اظهار جبهه  كل ارتش  كنم اگر دادستان گمان مي

  :فرمودند ١٣٣٩صريحاً در مصاحبه مطبوعاتي پنج شهريور   اعليحضرت

  »دوره بيستم راضي نيستم  طبعاً و مسلماً از جريان انتخابات«  

  :همان سال فرموده بودند  كه قبالً در سالم عيد قربان در حالي

  ».حتماً آزاد باشد  ليشوري م  دوره بيستم مجلس  دستور خواهم داد كه انتخابات  به دولت«  

خورده بود قسم ناموس مادرش   به بود كشور وزير   وقتي  ١٣٢٧وزير كه در سال  اقبال نخست با جناب دكتر آزادي ايران ملي و نهضت جبهه

نخست هم كه او را   اعليحضرت.است اعتراضي داشته  و   مخالفتداد، را نشان آن ندارد و خالف   وجه مداخله در انتخابات هيچ به
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  .همين نتيجه رسيدند مورد اعتماد خود كرده بودند به  وزير

وزير كه مورد توبيخ و نارضايتي قرار گرفته بود، استعفا داد و دانيد، و با استعفي وكال ، بهم خورد و نخست  كه مي صورتي به  آن انتخابات

  .ساقط شد

ملي هم، بنا  جبهه. تكرار شد  آزادي انتخابات ها راجع به  و اعالميههمان وعده و وعيدها. روي كار آمد  حكومت آقاي مهندس شريف امامي

دستجات ديگر اجازه داده شده است اجازه امتياز و  كه به طوري همان. تقاضي ميتينگ نمود. و قانوني، فعاليت خود را شروع كرد  وظيفه ملي به

را كه در  حتي اجتماعي . بست رسيد ولي از هر طرف به بن...  ر دادهي كثير االنتشا هي انتخابي به روزنامه آگهي. انتشار روزنامه خواست

ي در صدد اخالل  كشان حرفه با فرستادن چاقو داد پس از دو سه تجمع، تشكيل مي  كنار خيابان فخرآباد ي در بسته خرابه دارِ در محيط ديوار

  .محاصره و ممنوع كردند و افرادي را نيز توقيف نمودند و باالخره خيلي آشكار و علني آنجا را به وسيله مأمورين پليس  برآمدند

انتخابات، تصميم گرفتند در   هي از آزادي در برابر چنين ممانعت. دادند سنجايي تشكيل جلسه بالفاصله در منزل آقاي دكتر  مليل سران جبهه

  شود؟ تر از اين مي وني تر و معقولآيا كاري قان. شايد به شكايت قانوني آنها رسيدگي شود. اختيار نمايند  تحصن  سنا  مجلس

كشاورز صدر، مهندس حسيبي،  كاظمي،: آقايان متحصنين عبارت بودند از. كه قريب يك ماه طول كشيد ، شنيدني است  در سنا جريان تحصن

  .و بنده  نبختيار، دكتر صديقي، دكتر غني زاده، مهندس خليلي، نصرت اهللا اميني، علي اشرف منوچهري، دكتر اردال  شاهپور دكتر

بازرسي و دفتر   روئي پذيرفت و دستور داد طاالر قرائتخانه كتابخانه را كه جنب اداره واردين يا پناهندگان را با گشاده  مرحوم صدر االشراف

وخالف قانون در    اينكه اعمال خالف آزادي روز بعد مذاكرات شروع شد و ايشان اذعان كردند به. ما اختصاص دادند رياست است به

  .زياد مي باشد و به عهده گرفتند مذاكرات و اقداماتي بنمايند انتخابات

هائي پيش آمد كه حقيقتاً تاريخي و قابل  صحبت. ديدار و مذاكره با ما آمدند  آقي حكمت، به زاده و جناب جناب آقاي تقی  و يا سوم، روز دوم

  .ايمنم كند، اشاره مي ام ياري مي كه حافظه توجه است و من تا حدودي

اگر طالب   اما. است، خوب مانع ندارد  كارها ثواب آخرت سوزي و طعنه،گفتند آقايان اگر مقصودتان از اين نوع دل زاده با يك  تقی جناب آقای

ودشان مقص(ها  عالوه به اين جوان به... هي خارجي، كار لغوي باشد  نتيجه و فايده عملي هستيد، مثل اينكه با توجه به اوضاع داخلي و حمايت

  ...اندازيد؟ چه كار داريد و آنها را چرا به دردسر مي) دانشجويان

با تأثر   جناب آقاي كاظمي. افتاد  اين كالم و بيان از ناحيه شخصيتي مثل ايشان خيلي غير مترقبه بود و چند لحظه بهت و سكوتي در مجلس

  :خوانيم مي  خاطر و تعجب گفتند ما در زيارت عاشورا

   ]13[»اُمةً سمعت بِٰذلك فَرِضيتْ بِه مةً قَتَلَتك و لَعن اُهللالَعن اُهللا اُ«  

  ...بدهيم ؟  لب حقوق مردم اين اعمال خالف وس عالي انتظار داريد ما رضايت به حال چطور جناب

  :زاده ناراحت شده گفتند جناب آقاي تقی

  ».گويم شما راضي باشيد من ابداً نه خودم راضي هستم و نه مي«  

كه كامالً مؤيد نظريات بنده در زمينه سير تحولي مبارزات اجتماعي  كردند اي را اظهار و اقرار سنجايي نكته  كاظمي، آقاي دكتر از آقای پس  

  :گفتند. باشد مي  و تأثير جوانان  ايران

عكس است ، حرارت و حدت آنها است كه ماها را به  كنيم؟ درست به اين كارها مي را تحريك به و دانشجويان كنيد ما جوانان مي شما تصور «  

       ]14[»...حركت و فعاليت وا داشته است 

 از  تر كرديد، جوان  مي مبارزه    مشروطيت برای وقتي   عالي  زاده اعتراض نمود كه خود جناب نيز شرحي به آقاي تقی  آقي مهندس حسيبي

  ...؟ ياسي را ندارندكه در اين عصر اينها حق مطالبه حقوق س است  شده   فعلي بوديد، چطور  دانشجويان
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صورت زنداني درآورده يك افسر  عمل نيامد هيچ، بلكه ما را به ترين رسيدگي و حسن استماع كه به شكايت ما به كوچك  سنا  در مجلس

اده، مناسبت كسالت خانو را كه به  حتي آقاي مهندس حسيبي. بري مراقبت گماشتند و مانع هر گونه ارتباط ما با خارج شدند  سازمان امنيتي

  ... بعد از خروج توقيف كردند برگردد، بالفاصله برود و صبح مجبور شده بود با اجازه و اطمينان افسر و مراقب شب به منزل

گرديد و   انتخابات افتتاح با تجليل و تأييد صحت  از طرف اعليحضرت  شوري ملي به سالمتي و راحتي انجام و مجلس  پس از آنكه انتخابات

ها، عليه  وارِ روزنامه عنوان بدرقه ما، سيل اتهامات بخشنامه و به. هي خود بروند ريخت، اجازه فرمودند متحصنين به خانهها از آسياها  آب

، درج )رغم قانون مطبوعات علي(ها به راه افتاد و البته جوابي را كه تنظيم و تسليم شده بود  اي ملي و تهمت همكاري و رهبري توده جبهه

  .نكردند

نگذشت كه  ولي چيزي . دانست ، انجام گرفت  مي آزاد  قانوني و غير  غير  كه جبهه ملي  جناب آقاي شريف امامي، آن انتخابات  در دولت

  ....با فرمان ملوكانه منحل گرديد» است  مانع اصالحات«عنوان اينكه  به  عوض شد و همان مجلس دولت

گاه مخالف و مانع  كه هيچ و اال منتخبين قانوني و طبيعي ملت.  استباطل بوده  و انتخابات  يعني باز معلوم شد حق با جبهه ملي

  .توانند باشند نمي  اصالحات

  جناب آقاي اميني. ، روي كار آمد   ، يعني دولت اميني   بعد از كودتا  پنجم  دولت

 و  ها كاري  خالف  را در زمينه  ما  های ازگفته ي  شده است، بسيار ايران بيان آزادي     نهضت١٣٤٠مرداد   سرگشاده  نامه  در   مشروحاً كه   طوري  به

   ]15[. ها تأييد كرد   و اختالس ها دزدي

هي سلف خود، طريقه تحبيب و  دانست، برخالف دولت را مانع آن مي  وجود مجلسبا طرز فكر تازه و داعيه اصالحاتي كه   اميني  آقي دكتر

اين حداقل قابل تقديس است كه تا آنجا (انتقاد و حرف دادند   تقريب و تماس با ملت، يا شيوه تودل بروئي را اتخاذ كردند و تا حدودي آزادي

البته مطبوعات و اجتماعات آزادي درستي نداشتند و سانسور )كردند شد، تحمل انتقاد و ايراد مي خود ايشان مي كه متوجه و مربوط به

  .توانستند هر يك باشگاهي اجاره كرده فعاليت و بحث كنند  آزادي  و نهضت  جبهه ملي  برداشته نشده بود، اما  سازمان امنيت

 ۸۰‚۰۰۰ يك ميتينگ عظيم ٢٨/٢/۱۳٤٠ر روز د  دعوت جبهه ملي كه به جائي رسيد اجتماعات و نطق و بيان بالفاصله به  كار اين مختصر آزادي

كه  هي كودتا را منعكس كردند و بعد از هشت سال، يك دروغ تبليغاتي دولت هي خارجي جريان آن خبرگزاری. تشكيل شد  نفري در جالليه

  .هستند، بر مال شد  و تزهي جبهه ملي مصدق  آقي دكتر عالقه نسبت به منزجر يا بی  ايران  مردم

  .جلوگيري و تضييقات از سر گرفته شد. شود توانست مورد قبول دستگاه واقع نين وضعي نميكه چ طبيعي است

تهران و به جبهه ملي،   ديده شد و اصالً به مردم  شهر تهران  لشگركشي عظيم و اشغال نظامي آن  و    تير٣٠ تظاهرات  پشت سر ميتينگ جالليه،

بابويه رفته   ابن بدون تظاهر و جنجال به   تير٣٠خواني بر مزار شهدي  ل بري فاتحهي از سران را كه شب قب فرصت تظاهرات را نداده عده

آزادي از طرف پليس بري هميشه بسته و هر گونه فعاليت علني عمالً ممنوع  ملي و نهضت هي جبهه بودند، توقيف كردند و بالفاصله باشگاه

  .گرديد

تعطيل   بسته و مشروطيت  ايراد بزرگش اين بود كه چرا مجلس. مورد انتقاد قرار دادرا   در تمام دوران حكومت آقاي اميني، دولت  جبهه ملي

  .شده است

  كه  بود  دانشگاه  ١٣٤٠ بحث ديگر يكي واقعه اول بهمن ازجريانات و حوادث قابل

  .را تصديق نمود  مأمور شده بود، بيگناهي جبهه ملي  اجماالً عرض شد دو هيئت رسيدگي سه نفري كه از طرف دولت

ديگر قطعنامه . زنم خواست اشاره نكرده و ارتباطي با آن نگرفته است حرفي نمي يكي منشور كنگره است كه چون كيفر  هي جبهه ملي از اعالميه

باشد كه بعداً روي آن صحبت  مي  ١٣٤٠ آذر ٧ ماده است كه علت بازداشت غالب ماها گرديد و قبل از آن اعالميه ٦  مربوط به رفراندوم
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  .خواهم كرد

تشكيل بري يك سلسله «ببندم، بايد بگويم ) ۱۳٤١ بهمن ٣(داشت خودم  را تا روز باز طور خالصه و اگر خواسته باشم بيالن جبهه ملي پس به

پارلماني،    روي انتخابات  ها، را داده بودند، محور اقدامات و فعاليت دستور و اجازه آن  قول كيفرخواست، اعليحضرت منظورهي قانوني كه به

... و گرفتاري   رغم دستور و اجازه انتسابي به اعليحضرت، نه تنها ممانعت، بلكه زندان علي   دفعه ممانعت از طرف قوي انتظاميهر

االمر نيز بر  عاقبت. داشت  هائي كه در مخدوش بودن انتخابات زده چه ايرادهائي كه به دولتها حرفايش هم تماماً درست درآمده، چه حرف  اما

     ]16[....به زندان افتادند تا در آن فعاليت و مشاركتي ننمايند   مومي يعني رفراندومسر انتخابات ع

  ها كيست؟ ها و زيان ها و زندان خوب، حاال بفرمائيد مسئول اين خالفكاري

  .تشريف بياورند و جواب بدهند  اميدواريم دادستان

   

  : ايران آزادي نهضت تأسيس

     :٣خواست را بخوانم؛ در صفحه  قبالً نظريه كيفر

ي از دوستان و همفكران وي تصميم به تشكيل جمعيت و  ي اختالفات ديگر آقاي مهندس بازرگان و عده ها و پاره در اثر اختالف سليقه....«

عنوان اعضي هيئت  وسيله هفت نفر به به  ايران  آزادي  ، تشكيل جمعيت نهضت١٣٤٠ماه سال  دوم ارديبهشت ازمان مستقل گرفتند و در نيمهس

  :شرح اسامي زير به  موسس

يداهللا سحابي، مهندس منصور عطائي، حسن نزيه، عباس سميعي، رحيم   مهندس مهدي بازرگان، سيد محمود طالقاني، دكتر: آقايان

  ....آن درج شده است به قرار ذيل است   طبق آنچه در مرامنامه  ايران  آزادي  هي جمعيت نهضت روش هدف. رسماً اعالم گرديد  عطائي

  :١١در صفحه 

 كه در مقدمه  طوري بينند، به فكر بازي نو افتاده و به و چون مهندس بازرگان و همكاران، خود را از اينجا رانده و از آنجا مانده مي«

دارد كه اين  را اعالم مي  آزادي جمعيت نهضت   همراه شش نفر ديگر تأسيس١٣٤٠خواست توضيح داده شده، در نيمه دوم ارديبهشت  ركيف

با آنكه هدف خود را از لحاظ سياست داخلي و از لحاظ   اما. باشد مراتب تلويحاً و صريحاً در جريان تحقيقات، مورد تأييد مشاراليه مي

و اغتشاش  به انقالب  نمايد ولي در عمل نه فقط از تحريك مردم كشور اعالم مي   در لفافه عباراتي متناسب با قوانينسياست خارجي، ظاهراً

هي موجود در پرونده،  ادعا، اعالميه كنند و مدارك اين شود، بلكه افسران و سربازان را هم تشويق به طغيان و عدم اطاعت مي فروگذار نمي

  » است١٦٥  و١٢٠ و ١١٩اوراق شماره 

توان براي هر كاري، دليل و  به سهولت مي. بيني و بدخواهي رفت، خيلي آسان است  مطلب و موضوعي وقتي روي بد البته تعبير و تفسير هر

فوري داده و  مطرح كرده    ايران آزادي  نهضت  خواست، جواب سئواالتي كه در قبال فكر تأسيس كننده كيفر توجيهي مقابلش گذاشت و تنظيم

خصوصاً كه از اينجا مانده و از آنجا . داشت  اين عمل وا داشتيم ما را به  ي اختالفات ديگر كه ما با جبهه ملي و پاره ها فته است اختالف سليقهگ

  ...و اغتشاش بوده است  به انقالب  قصد و غرضمان نيز تحريك مردم. ايم رانده شده، احتياج به بازي نو داشته

حوصله و دقت، . بايد قضايا را از ريشه تعقيب كرد. آيد تر در مي قيقت و تحقيق مطلبي گفته شود كار خيلي مشكلاگر قرار باشد روي ح  اما

  .شود بيشتر الزم مي

  كنم بري آقايان به قدر كافي قضايا روش شده  هي گذشته، فكر مي در صحبت

سابق و در اعزام   را بايد در وصايي شاه  ايران  آزادي  تنهض  كردم كه حقيقت مبدأ تأسيس عرض. تصديع و توضيح مجدد نباشد احتياج به

. محرك و ميزان اصلي شد  ايمان و عالقه ما به اسالم. مشاهدات و تأثيرات اروپا نقش ابتدائي را داشت. جستجو كرد  محصلين به اروپا
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طرف معيني توجيه و تنظيم  كار همه كس را بهتجربيات و مشاهداتي كه در مراجعت به ايران و در دوران خدمت با آنها روبرو شديم آمال و اف

در  ٢٠هائي در ده ساله بعد از شهريور ها و تحول جريان. را دگرگون ساخت  ، نه تنها مملكت بلكه نظريات مردم۱۳٢٠تكان شهريور. كرد مي

ها  ا دست از مزايا و دارائيياتسليم و تخدير شدن و ي«: مردم را در دو راهي انداخت. كه بسيار مؤثر و پر معني بود پيش آمد  ملت

   ».كشيدن و به نجات مملكت پرداختن

   .صورت فردي تدافعي غير متشكل و تعرضي درجبهه ملي اول به. ورود به سياست بري ضبط و دفاع از حيثيت و شرافت و مليت 

هي اجتماعي و بعضي افراد شاخص كه  ا مكتبيعني اجتماع و اتحادي از واحدها ي .كه از اسمش پيدا است جبهه بود طور همان ملي ايران جبهه

چنين انتظاري . ولي مقصد مشترك داشتن مالزم با محرك مشترك داشتن نيست. بودند) ملت كشور و آزادي  استقالل(داري مقصد مشترك 

ثالً ها م هي نژادي و محرك بعضي بعضي ممكن است ناسيوناليسم، بعضي ديگر عواطف انساني يا تعصب محرك . نبايد داشت

  .تواند باشد هي مختلف مي در همه جي دنيا مجمعي از سنين و افكار و رنگ  جبهه هي ملي... باشد  سوسياليسم

توانست وجود داشته  نمي  محركي جز مباني و معتقدات مذهبي اسالمي ايران،   زياد از همفكران و شايد اكثريت مردم ای ولي بري ما و بري عده

  .باشد

ولي بري ما. شد حساب نمي  اجتماعي و سياسي  داشتند، خير؛ بري آنها اسالم ايدئولوژي  نبودند يا مخالفت با اسالم نگويم سايرين مسلما نمي

تشكيل نشده بود يا اگر شده است فعالً  اتفاقاً چنين حرف يا جمعيتي در ايران. مبني فكري و محرك و موجب فعاليت اجتماعي و سياسي بود

  . وجود نداشت

زديم و راجع مي مشجر ، قدم  يِ مصفي   در آن دره .برغان بري گردش رفته بوديم  به سحابي  اتفاق آقاي دكتر  بود كه به١٣٣٩ اواخر تابستان

كرديم و آوردند، فكر مي جوانان و حتي وجدان خودمان، يعني ضرورت زمان، خيلي فشار مي  دوستان و مخصوصاً كه  يك حزب  به تأسيس

  :ري ما محرز بودسه مسئله ب. زديم حرف مي

  .يا جمعيت در شرايط موجود مملكت بر ما واجب است  فعاليت سياسي و تشكيل يك حزب  .١

  .باشد آن بايد بر مبنا و مأخوذ از اسالم  جمعيت مورد نظر و مورد لزوم، مرام و ايدئولوژي  .٢

  .ما ذوق و فرصت و قدرت اين كار را نداريم  .٣

 از ترديد بيرون آمده در يك جلسه بيست سي نفري دوستان، تصميم١٣٤٠خره در آغاز سال باال. گذشت خيرترديد و تأ هفت هشت ماه، باز به

را به و علت تشكيل و مرام آن  ايران  در اولين اجتماع عمومي، تأسيس نهضت آزادي) ٢٧/٢/۱۳٤٠(گرفتيم   ايران  آزادي نهضت  به تأسيس

  .هموطنان اعالم كرديم

ها و معرفي و مرامنامه، به انضمام دستخط پيشوي ملي، جناب ي حاوي آن سخنراني  و كتابچه آمد عمل هائي به یآن روز سخنران به مناسبت

كتابچه كه در پرونده در آن. محمود طالقاني منتشر شد رضا زنجاني و حاجي سيد اهللا حاجي سيد و پيامي از حضرت آيت مصدق آقاي دكتر

  .ت و صراحت تامي، مسائل ذيل، يكايك تشريح و به معرفي مرامنامه منتهي شده استموجود و در دسترس اشخاص است با صداق

از احزاب، عوامل جغرافيائي و اقتصادي و تاريخي كه اين افكار را به وجود آورده است، احتياج و الزام به تحزب   ايران  گريزان بودن مردم

 وجدان، روزنه اميد، دل به دريا زدن و توكل به خدا كردن بري تشكيل رغم سوابق و مشكالت، فايده و لزوم، مشكالت خطير، فشار علي

  ... .  ها، چرا وارد احزاب ديگر نشديم، عدم مباينت و عدم مخالفت با جبهه ملي، مرامنامه ها و اشكال با وجود ابهام  جمعيت سياسي

انديشي و  ر اسالمي، فقر اقتصادي و مادي، بدبيني و بدبار سرزمين تاريخي و كشو  از وضع نكبت  اهللا طالقاني در بيانيه خود حضرت آيت

، )نهضت(صف مبارزين سياسي آوردن مردان زنده، پيوستن به گرد كشور، لزوم پراكندگي، عدم امكان سكوت تا سقوط معنوي و مادی

  .بدر، سخن گفته بودند  وآيات مشوق مربوط به جنگ استخاره به قرآن
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   :و خودم  مقصد و هدف نهضت و   توضيح و دفاع از مرام كلمه چند

است و از طرف ديگر ابراز دشمني و  مورد قبول و منطبق با قانون اساسي نهضت  گويند مرامنامه طرف مي خواست و ري دادگاه، از يك كيفر

  .شود ترتيب وضع دفاع و تكليف بنده بسيار مشكل مي  اين به. نمايند تهمت نسبت به مرام و مقصد و هدف ما مي

مورد ايراد نيست و  گويند مرامنامه را ثابت نمائيم و مي گذارند از مرام و مقصدمان حرف بزنيم و حقانيت آن ر رياست دادگاه، نه ميتيمسا

بايد ازگذشته و حال و . شود از طرف ديگر ارائه و دفاع از هدف و نيت باطني با قسم و آيه نمي. اثبات مقصد و نيت هم، مطالب خارج است

  ام خارج و بيهوده بوده است؟ حال گفته گوئيد آنچه تا به  مي. نشانه و دليل آورد   افكار و اعمال مؤسسينآينده و از

كدام ارتباط  بدوي ذكر شده است، هيچ   كه در ري دادگاه مدارك و دالئل اتهام  اما. اصرار داريد فقط روي مدارك و دالئل اتهام صحبت كنم

ايد تصريح نمائيد كه دادگاه فقط  از طرف ديگر، با همه اصرار و استفسار بنده هم، حاضر نشده. دانيد شخص بنده ندارد و خودتان خوب مي به

ذكر شده است ندارد و مؤسس    اين پنج فقره مدارك اتهام داشته و كاري به نيات باطني و هدف و مقصد كسي جز آنچه در مرامنامه توجه به

  . و از سايرين ندارد  از نهضتدفاع بنده بودن را جرم نشناخته احتياج به

  :خورد به شخص بنده نمي) فرض جرم بودن و وارد بودن به(كدام  دالئل مذكوره در ري دادگاه، پنج فقره است كه مسئوليت هيچ

ند ماه قبل، را كيفر خواست ذكر كرده است و در زماني منتشر شده است كه آن چ كننده آن كننده و نشر  كه نويسنده و چاپ٩نشريه شماره   .١

  چگونه ممكن است پي بنده حساب شود؟. بوديم) زندان بدون مالقات و بدون ارتباط با خارج(  ما سه نفر اعضي موسس در زندان

گوئيد  اهللا طالقاني و اصوالً جرم باشد، وقتي خودتان مي دستور حضرت آيت فرض آنكه به خط و به اعالميه خطاب به افسران و سربازان، به  .٢

آن موقع در  را ندارد و بنده هم در آزادي  امضاء و عنوان نهضت نامي منتشر كرده است و اصالً   غيب نامي چاپ و احمدي دست

  تواند داشته باشد؟  مي چه ارتباطي با نهضت و يا بنده بودم،  زندان

  غربی قسمت ايشان تصحيحي در .نبود  قانياهللا طال آيت  اصل و فرع آن از حضرت  نظر از اينكه نيز صرف) ع(الشهدا  خطبه حضرت سيد  .٣

  اعالميه چاپ شده قبلي   روی

  دارد؟ چه ارتباطي با بنده و نهضت. اند و تازه جرمي نيست كرده

 منتشر شده است و پرونده، در هيچ جا مأخذ و نويسنده و ناشر  ۱۳٤١كه در ارديبهشت » فَضَّّل اُهللا الْمجاهدين«اعالميه يا نشريه داخلي   .٤

توان به  هي بازداشت بنده است، چگونه مي هم ندارد، آن نيز مربوط به ماه  مشروطه  نمايد و اهانت و ضديت با سلطنت را معلوم نمي آن

  دليل مؤسس بودن، كسي را مسئول اعمالي كه فرضاً در غياب او از جمعيت سرزده است دانست؟

بسيار متين و مدلل آقايان وكالء مدافع، در مرحله   ها و در مدافعات  ه در بازرسيطور ك ، همان»حاشيه حاشيه و بی با«مندرجات نشريه   .٥

است، در  هي مجاز داخلي يا خارجي بوده صالحيت توضيح داده شده است، نه اصل و اساس آن و نه مقاالتش كه كالً نقل از روزنامه

فرض كه خالف تشخيص داده شود بايد  شده است و به  رح نميام، تصويب و مط  عضويت و مسئوليت داشته كه بنده و هيئت اجرائي  شورا

  . سراغ مسئولين آن رفت به

از جهت خالي نبودن عريضه و بال دفاع و بال اشاره نگذاردن پنج فقره اتهامات مذكور در ري، توضيحات فوق را دادم ولي مطلب كامالً من

  .ي بيش نيست  ات بهانهبديهي و بري خودتان هم مسلم بود كه اين استنادها و اتهام

اند قصد و نيت و  خواست تكرار و تأكيد كرده  كنند كيفر امضاء و دادستان   دادگاه خواست و رأی كه كيفر طور گناه ما و اتهام اصلي ما همان

  .دهم بنابراين مختصري هم روي آنها توضيح دفاعي مي. باشد هدف ما بوده و مي

  .و مصدقي  هستيم،طرفدار قانون اساسي  نيم،ايراني ايم ما مسلما گفته ضتطوركه در بيانيه روز افتتاح نه همان
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  :است شده در نهضت بودن ما سبب اقدام ما به تشكيل و فعاليت   مسلمان  .١

  :به دليل آيه شريفه         §

»  ةأُم رخَي تْ كُنتُملنَّاسِ أُخْرِجل   ونرتَأْم  وفرعبِالْم ع نوتَنْهنكَرِ نِو17[» الْم[  

  .است  به دليل واجب بودن دفاع كه يكي از احكام و فروع اسالم         §

  :به دليل حديث نبوي         §

»لَم و حاَصْب نمملسبِم سفَلَي ينملسورِ الْمبِاُم تَمه18[» ي[   

بينيم  می  مجيد و در سنن اسالمي  تر در قرآن و كاملرا به نحو بارزتر  و كليه اصول دموكراسي  به دليل آنكه مواد اعالميه حقوق بشر    §

  ).آقاي غفوري» و صلح جهاني  اسالم« و همچنين كتاب ١١٣ صفحه ]19[»راه طي شده«رجوع كنيد به كتاب (

.  و عاطفه و غريزه انساني و مقدم بودن نزديكان بر سايرين است]20[»حب الْوطَنِ من الْايِمان«دوستي ما به حكم  بودن ما و وطن  ايراني  .٢

است و   هنر نزد ايرانيان«تعصب نداريم و با شعر   شماريم، اما را برخود فرض مي و ايراني را دوست داريم و عالقه و دفاع از آن  راناي

  .جهت به نياكان گذشته مخالفيم و مغرور شدن بي» ايران فوق همه«، يا »بس

ها و  كه نوشته اين طرفداري ما از قانون اساسی.  طرفدار كامل و كليهستيم و باطناً و عقيدتاً طرفدار آن مي باشيم،  طرفدار قانون اساسي  .٣

  .باشد و هم از جهت معتقدات اسالمي و اجتماعي و حكومتي مي  هايمان شاهد آن است، هم از جهت دالئل و موازين ملي ها وكرده گفته

   

  :مشروطه راجع به سلطنت

باشد راجع به آن بحث روشن تر و بيشتري بنمايم تا ثابت شود كه ما واقعاً  زم مياست كه ال  اصل سلطنت ايران  يكي از اصول قانون اساسي  

  ). كه در قانون اساسي مطرح است  يعني همان شرايط مشروطه(طرفدار و موافق آن هستيم و طرفداري ما چگونه و تحت چه شرايطي است 

 جهت است كه به اصل سلطنت  دفاع من مي باشد، نه از آنخواهم صحبت كنم و قسمت حساس  جداگانه و مفصل مي  اگر از مسئله سلطنت

جهت كه مدار و محور اتهام ما و مواد استنادي  شماريم، بلكه از اين دهيم و سايرين را فرع مي اهميت مي  بيش از ساير اصول قانون اساسي

كه   خواست و ري دادگاه كه در رد ادعي كيفر بنابراين الزمست. است  مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه راجع به اهانت به  دادستان

   قبولم هست ؛ نشان دهم  داريد مورد   معتقداتم كه قبول  ايم بري شما به اتكي آن افكار و داشته  گفته است ما رويه و نيت مخالف مرامنامه

  ]21[... .باشم موافق مي  بري ايران   چگونه با سلطنت مشروطه  چرا و

   

هاي حساس و اصلي  دارند و با وجود اصرار ايشان كه قسمت در اينجا رياست دادگاه آقاي مهندس بازرگان را از ادامه صحبت و دفاع باز مي

 آئين دادرسي و كيفر ارتش، شخص براي دفاعِ خود ۱۹۴ حقوق و بيان كامل آنچه بر طبق ماده و آخرين روز دفاع است، اجازه استفاده از

  .جا خاتمه يافت و اعتراضاً به جاي خود نشستند داند، ندادند و سخنانشان در همين مفيد مي

   

   

  ها پاورقی

  . گره از زبان من بگشاي كه گفتار مرا بفهمندو  پروردگارا ، سينه من بگشا و كارم را به من آسان كن:   ٢٨ الي ٢٥/ سوره طه . ١

ي فرزند زنازاده، مرا در انتخاب يكي از اين دو كار ناگزير كرده است؛ يا دست به شمشير برم، يا  آگاه باشيد كه زنازاده:   )ع(از امام حسين . ٢

  .تن به ذلّت دهم، هيهات كه بر ما ذلّت روا نيست
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  ...بريد؟ يكي از دو نيكي را انتظار مي) وقوع(ز مگر براي ما ج:   ٥٢/ سوره توبه . ٣

و به شايستگي خارج كن و مرا ازجانب خود موضعي   به شايستگي وارد كن] در هر امري[پروردگارا، مرا  : ۸۰) / اسرائيل بني(سوره اسراء . ٤

  .آور عطا فرما مسلط و پيروزي

چون جاهالن آنان را  : ٦٣/ سوره فرقان  (     و  .)گذرند در مي] از آن [وارانهاي برخورد كنند، بزرگ و چون به ياوه:  ۷۲/ سوره فرقان . (٥

  )سالمت باشيد؛: گويند مخاطب سازند، مي] باسخني ناروا[

كشي آب حكومت عالء، بري اولين بار و بعد از اخراج از مديريت كل لوله  دستور فرمانداري نظامي خوشمزه است چند سال بعد كه به.٦

يك روز كه آقاي دكتر. زيستيم در سلول ميانفرادي ] در زندان[در لشگر زرهي،  سحابي  شدم، به اتفاق آقاي دكترزنداني   تهران

.گيرد مشاراليه سراغ بنده را مي. خورد میي بر  گاه عمومي زندان رفته بود، به يكي از محبوسين توده بري شستن ظروف به نظافت سحابي

گويد، حتماً بعد از خروج از ي به شوخي مي آن جوان توده. ي با من و نظافت اطاق با ايشان استشوئ گويد امروز ظرف آقاي سحابي مي

ها را موقتاً هي زندان، همه زنداني روز هم به مناسبت سمپاشي اطاق يك. »كشي كشي تا جارو از لوله«زندان كتابي خواهند نوشت تحت عنوان 

كتابي. المالقات بود و تازه به زندان انداخته بودند، آنجا ديدم مجاور ما ممنوع   سلول انفرادييك پيرمرد ارمني را كه در. به محوطه آوردند

فهميد چطور شده كرد و نمي با تعجب خاصي يك نگاه به كتاب و يك نگاه به بنده مي. به او داده بودند  در دست داشت كه از كتابخانه زندان

دست بردارد و از طرف ديگر در آن بحبوحه  اند بخواند و از افكار كمونيستي ده را به او دادهبن» مطهرات در اسالم«طرف كتاب  از يك. است

  .ها، مولف اين كتاب را نيز به زندان انداخته بودند اي با توده  مبارزه دولت

  .دهد تا خود آنچه در ضميرشان هست تغييردهند خداوند تغييري در اوضاع گروهي نمي:  ١١/ سوره رعد. ٧

  .اند طور شد و نامبرده را به همين اتهام تحت تعقيب قرار داده فاقاً همينات. ٨

  .حكومت با كفر ممكن است قرار گيرد ولي با ستم قرار نخواهد گرفت :   نبوي حديث. ٩

     .ناست اي در گذريد، خدا نيز بخشنده و توا اي را عيان كنيد يا آن را نهان كنيد، يا از بدي اگر نيكي: ١٤٩/ سوره نساء . ١٠

دهد به كسي كه از  با كمال وقاحت دستور مي  انگيزي افزودند كه حاال رئيس شهرباني  در اينجا آقاي مهندس بازرگان با لحن تلخ و تأثر .١١

له هي اسارت مملكت را قطع كرده است، بري مراجعه به خانه خود و جستجوي قبا ريشه نفت  از كمپاني سابق  است و با خلع يد قهرمانان ملت

  ...بند بزنند  خواهد بفروشد دست زميني كه جهت معاش زن و فرزندش مي

آقاي مهندس جواب  »... زنداني شدن و محاكمه آقايان كه به خاطر آن خدمات نيست« :آقي رئيس دادگاه، كالم آقاي مهندس را بريده گفتند

  »...نظر نمايند  بند زدن صرف مات، از دستور دستگوئيد الاقل بفرمائيد بري خاطر آن خد بسيار خوب، اگر راست مي« :دادند

نگذاشتند كه آقاي مهندس بازرگان قرائت نمايند و ما از مجله خواندنيهي اشاره   را آقاي رئيس دادگاه  اين قسمت از اظهارات مخبر آلماني. ١٢

  .شده استفاده نموديم

ها را  ر آن جمعي كه بر تو ستم روا داشتند و نفرين بر آنها كه اين ناروايينفرين بر آن جمعي كه تو را كشتند، نفرين ب: از زيارت عاشورا. ١٣

  .شنيدند و بدان رضايت دادند

نيز دست به پرشورترين تظاهرات خود زده   در سنا، محصلين دانشگاه  و تحصن  شود كه به موازات تبليغات جبهه ملي توضيحاً اضافه مي. ١٤

كه بري شركت در جشن ميالد حضرت ولي  روز نيمه شعبان. ت، اعتصاب غذا و تحصن كردندانتخابا به عنوان اعتراض به عدم آزادي

را   اقبال وزير دربار يك روز هم ماشين آقاي دكتر. سرازير شدند، شديداً مورد حمله و ضربات پليس قرار گرفتند  به طرف مسجد ارك عصر

  .در دانشگاه آتش زدند

يا » .المال و ثروت مملكت پرده بردارم ر است اگر از تعديات و تجاوزات چند سال اخير به بيتوحشت آو«:....از قبيل اين اظهارات. ١٥
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اين جناح راست « يا » چاپ ندارد چاپ به هي عمراني و غيره، طاقت به ديگر مملكت تحت عنوان اجري طرح... را گول زدند  آمدند و مردم  دولتها«

  »...باشد كه  مي  هيئت حاكمه

ملي مدافع رفراندوم، نيز در   هي ضد زاده نويسنده معروف و مورد احترام و مراجعه دولت  كه حتي آدمي مثل جمالخوشمزه است. ١٦

  :شود  از قول او چنين نقل مي٢٤/٤/١٣٤٢  روزنامه كيهان

 و شكاك و به قول فرنگيها ظني اند دير باور و سوء هي بي اساس شنيده اند و وعده هي تلخ ديده از بس در اين قرن اخير تجربه  ايران  مردم«

كنند و در زير هر كاسه نيم  توانند اطمينان داشته باشند و حرف اوليي امور را به اين آساني باور نمی اند و به كسي و غيري نمي سپتيك شده

سالوس و دروغ و هي دروغ و بي اساس را بخورند و چشمشان در هر جا  شوند فريب وعده بينند و ديگر به سهولت حاضر نمي ي می كاسه

  »...شوند  آشكار است كه چنين مردمي به آساني و بدون چون و چرا يار و ياور دستگاه هي دولتي نمي. بينند فريب و پليدي مي

     .شود  بهمن هم مي٦سفيد   هي انقالب و وعده  هي كودتا توجه داشته باشيد كه اين مقاله كامالً تازه است و شامل كليه دولت

داريد و به  داريد و از بدي باز مي به نيكي وا مي. ايد  اند ، شما بوده نمودار شده  اي كه بر اين مردم بهترين دسته: ١١٠/ عمران سوره آل  . ١٧

     .خدا ايمان داريد

  .نيست   باشد، مسلمان  آنكه در امور مسلمانان تالش كرده كسي كه روزي را بگذارند بي: نبوي  حديث. ١٨

  .چاپ و منتشر شده است   توسط شركت انتشارات قلم١٣٧٧در سال » مباحث بنيادين« با نام ،»راه طي شده«كتاب . ١٩

  .از ايمان است» وطن« داشتن  دوست: نبوي  حديث. ٢٠ 

  . قرار دارد، مراجعه فرمائيد  اين مجموعه آثار۱۳۵كه در صفحه » مدافعات«به مقدمه چاپ دوم كتاب . ٢١

هاي حساس و اصلي  دارند و با وجود اصرار ايشان كه قسمت  بازرگان را از ادامه صحبت و دفاع باز ميدر اينجا رياست دادگاه آقاي مهندس

 آئين دادرسي و كيفر ارتش، شخص براي دفاعِ خود ۱۹۴و آخرين روز دفاع است، اجازه استفاده از حقوق و بيان كامل آنچه بر طبق ماده 

  .خاتمه يافت و اعتراضاً به جاي خود نشستندجا  داند، ندادند و سخنانشان در همين مفيد مي
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   دوم ـ محاكمه استبدادبخش

  

  بسمه تعالي

ت آقاي مهندس  مانع ادامه دفاعياپس از آنكه رئيس دادگاه

صورت نوشته توسط   بهاين بخش از مدافعات بازرگان گرديد،

ايشان به دادگاه ارائه شد و چون مسلّم بود كه مطالب آن 

ها منعكس نخواهد گرديد،  دگاه و روزنامههرگز از طريق دا

نسخي از آن بين تماشاچيان حاضر در دادگاه توضيح و از 

آن طريق بالفاصله به خارج از كشور فرستاده شد كه بعداً 

  .در دست تكثير و چاپ قرار گرفت

  

  برای دفاع در دادگاه
  

  انون اساسي و طرفدار قچرا ما مخالف استبداد

   هستيمی يا دموكراسیو حكومت ملّ
  

 حالجي و آزموده شده و ما از طرح آن          بار گفته ايست كه از زمان افالطون       اين سؤال و بحث يك مطلب كهنه هزار       
را   كه پنجاه وچنـد سـال اسـت آن   تر از بدي استبداد چه چيزي بديهي. دانيد  بديهي مي را يقيناً   كشيم و شما آن    خجالت مي 

مـا و     دولـت  قـانون مـا و       كه الحمداهللا   و دموكراسي   مشروطيت ايم و چه چيزي بهتر و ضرورتر از رژيم         پشت سر گذاشته  
  !؟...هستند  آن  مدعي اجراي م و ما طرفدار محكشاه

نكنـد در   .  نسبت به بديهيات شك كند و در افكار و عاداتش تجديد نظر نمايـد              شود انسان  ولي گاهي اوقات الزم مي    
  دچار اشتباه شده باشيم يا از روي تعصب        قانون اساسي   و  و طرفداري از دموكراسي     طرد حكومت استبدادي   ي  اين عقيده 

  سر و خطر بنمائيم؟ چرا بيراهه برويم و بر سر اختالفي كه با هئيت حاكمه داريم خود را دچار درد. و تقليد باشد
دانـد   مسلم مـي  حتي در چيزهائي كه مثل روز برايش روشن است و نظرياتي كه قطعي و افتد كه انسان بسيار اتفاق مي  

 در يـك جـاي      حقايق و امور در دنيا نسبي است چه بسا كه دموكراسي          . شود كه نفهميده و راه غلط رفته است        متوجه مي 
يـا نـوع خـاص از    . درد نخـورد ه  و مفيـد بـوده ولـي در كـشور مـا و بـراي مـا مـضر باشـد و بـ             بدنيا و براي مردمي مناس    

ست تعصب هـا و تـصورهاي قبلـي را كنـار گذاشـته بـا                 ا بنابراين خوب .  براي ما الزم باشد    حكومت مطلقه  دموكراسي و 
و مطلـب    باشند راه بيائيم   كه وضع فعلي را در مملكت برقرار كرده اند يا طرفدار آن مي              مخالفين و منكرين خود و كساني     

  .نمائيممطالعه   آن»هاتج الْيعِمن جم«عمق و ريشه  را از
فر يـا    ن است كه بر حسب تشخيص و تصميم يك        اي  هر گونه حكومت يا طرز اداره      ،منظور ما در اين بحث از استبداد      

 اجرا گردد خواه اسماً و رسماً چنين باشـد يـا ظـاهر و عنـوان                 ، حكومت شنوندگان  بدون مشورت و رضايت   ،افراد خاصي 
و خـدمت    از روي حسن نيـت و دعـوي خيـر    ، فاعل مايشائي  ينهمچنين اعم از اينكه ا    . دطور باش   اين  فعالً ،ديگري داشته 

غراض خصوصي و بـا ظلـم و فـساد اعمـال            ا در جهت اصالح و ترقي عمل شود يا از روي منافع و              صورت گيرد و احياناً   
  .گردد

 ردازيم سپس آثار و نتـايج اسـتبداد       پ رويم و به بحث در اظهارات و ايرادات آنها مي          سراغ مخالفين خودمان مي     ابتدا به 
  :پردازيم جستجوي چاره ميه  مطالعه نموده در پايان برا

  

  : داليل له)الف
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هـا    وموافق يا پيرو حكومت فردي و تمركز قدرت        تاً يا مصلح  تاًكه تصريحاً يا تلويحاً و عقيد      كنندگان بر ما و آنهائي     انتقاد
  افراد و افكار و جلب مشورت و رضايت و دخالـت مـردم   آزاديهي ب  و نياز .  هستند  يا سلطنت  ها در مقام دولت    و تصميم 

  .دارند  ابراز مي اظهارات و ايرادهائي از نوع نظريات ذيل،بينند نمي
  . دروغ است و آزادي دموكراسيطور است و اصالً همه جاي دنيا همين .1
  .آورد و ممكن نيست بدون اختيارات و اعمال قدرت كار درستي انجام شود  هرج و مرج مي،دموكراسي .2
ا مناسب و    ساله دارد و نوع ديگر حكومت براي م        2500 خوب است كه سابقه مشعشع تاريخي         همين رژيم  براي ايران  .3

  .عملي نيست
  .دهد را هم مي انوشيروان دادگر  ريخرابي نيست و نظا و زورگوئي  سلطنتي و استبدادالزمه رژيم .4
    است و قدرت نظامیهمه جای دنيا ديكتاتوری  -۱

  :روغ است د و آزادی دموكراسیو اصالً

رغـم دعـوي     علـي   شـرقي   اروپـاي   و روسـيه  در.  واقعـي وجـود دارد     اً نـسبت  كشوري دموكراسـي   كمتر ما قبول داريم كه در    
پليـسي فرمـانروائي      حزبـي و انـضباط مخـوف        ديكتـاتوري  ،انـد  تهخـود بـس      كه بـه   ي و عنوان دموكراتيك   ا  توده جمهوري

.  فعال مايشاء بـود  نيز هيتلر قبل از جنگدر آلمان.  و چه حاال و چه در حكومت خروشچفكند، چه در زمان استالين     مي
ل خيلـي بـا   گـ  نيـز دو  حتـي در فرانـسه  . ا عنوان رئـيس جمهـور داشـت ولـي همـه كـاره بـود              پاش  مصطفي كمال  ،هدر تركي 
 تـوان آورد امـا   هـاي ديگـر هـم مـي     ها درست است و مثال همه اين. هاي سابق اختالف دارد  جمهور و رئيس دولت    رئيس
تواند   نمي و وجودشان محملي و مجوزي براي حكومت ايران         قابل مقايسه با ما نيست     كشورها و سرانشان   كدام از آن     هيچ

در عـزل و نـصب رؤسـا و          را داشـت،    گپئـو  و جاسوسي  پليسي  دستگاه ، بود استالين ديكتاتور . باشد و قياس مع الفارق است     
  ....نمود  ات علمي اعمال نظر مي حتي در نظري،كرد ر دخالت ميكليه امو در

قصور و آسايشگاه چند      بود؟  كرده  درست خود تا براي  چند اختصاصي امالك گذشت؟ چه رفت دنيا از وقتي ببينيم اما
كارخانجـات   كـاري و خريـد     سـازي و گـل      صـرف راه   شـوروي    صـنايع  كـشاورزي و     يا آيا بودجه وزارت راه     تا داشت؟ 

  ند؟دكر استفاده از مقام او مي اش سوء شد؟ آيا خانواده شخصي او مي
 ناپـذير  شكـست  دنيـا  در كسي حال  استالين كجا رفت؟ جز آنكه گفت تا به        ، حمله كرد  شورويه   ب  وقتي آلمان  ،عالوه  به

بـاالخره هـم     ،جنگيد كه ملتش و قشونش مي      در همان جبهه   .جنگيم و جنگيد   مي پس ،نيست ناپذير شكست هم آلمان و بودن
  . شوروي فاتح شد

كـار     آلمـان   يك معشوقه هم بيشتر نداشت ملت      .كرد كشي در واقع خود   ،جنگ اخير  هآلمان با ورود ب    ،طور هيتلر   همين
جـائي    نه در بانكي حـساب اختـصاصي درسـت كـرده و نـه بـه      .كرد قدرت كار مي ت و او هم شب و روز با شد ،دكر مي

  ...فرستاد  ها را مي جواهرات و پول
 ... ؟هـا روي كـار آمـد       خـدمات و رشـادت     چه نتيجه در و چگونه ،عالوه  به  داشت؟ اي اندوخته چه  ،شاپا كمال  مصطفي

در هر حـال فـرق اسـت    .  را تبرئه نمائيم  ايران  خودمان قياس كنيم و استبداد     شود با سالطين    از هيچ بابت آنها را نمي      ،سپ
  .دار مطمئن با يك مستبد ريشه، ميان رفتار يك استبداد موقّت متزلزل

ا چنـد   هـ   و نـازي    هيتلـر  ؟ا چيز خوبي است؟ مگر كم كـشته دادنـد و صـدمه رسـاندند              ه  مگر اين ديكتاتوري   ،عالوه  به
   و پلـيس   يـست ن؟ احـزاب كمو    يـست كردنـد   ن به  مخالف را سر    و احزاب  يهاي آلمان  ا و از سوسياليست   ه ميليون از يهودي  

حكومـت   الزم به م هميشه   ،(Despotisme) مايشائي هاي فاعل  آورند؟ رژيم  بار آوردند و مي     هب  ها گي  چه بيچاره  ، شوروي
  .لت براي سايرين هستندحال مخل امنيت و عدا كل و در هر  زيان يك ه ب،برداري يك جزء و بهره
زيان اقليـت و  ه  اكثريت ب نژاد،  ديگرضرر احزابه  حاكم ب حزب ،كشور  زيان مردم ه  سلطان يا خانواده سلطنتي ب      فرد

 در  ، معاصـر  يها نادر دور . باشد ضرر همسايگان و كشورهاي ديگر مي     ه   مفرط ب   ناسيوناليست ت و دولت  خره يك ملّ    باال
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وجـه وجـود نداشـته اسـت بلكـه يـك اسـتبداد و                هـيچ   بـه  ،  شخـصي و خـانوادگي      مورد بحـث، اسـتبداد     ممالك اروپائي 
  . ما سوا است حساب آنها از حساب ما و حساب هيئت حاكمه، حالدر هر . ي بوده است حزبي يا ملّديكتاتوري

  

   : و بی سر و صاحب بودن مملكتدموكراسیدر مرج  هرج و -۲

اي سـر بلنـد    از هـر طـرف يـك نفـر و يـك دسـته      . شود هم ريخته مي هگويند اگر زور و دستور در ميان نباشد كارها ب    مي
و البتـه  (پس بهتر است وقتـي يـك نفـر رئـيس شـد         . شود ها مانع هر اقدام مي     خواني هاي متشتّت و مخالف     سليقه .ندكن مي

حـق دارد   ،عنوان رئيس تحميل كـرد   يا خود را به،)عقيده آنها هر كس شده باشد و هر چه بكند خوب است           ه  رئيس هم ب  
 بـه جنجـال و   ،تدفي و نظر اشخاص بيأ و راشوره  هر وقت كاري ب،عكس به .دنظر و اراده خود تصميم بگيرد و پيش ببر       به

  .كشد ي ميفبا منفي
ايـم و قهـري اسـت كـه وقتـي كـار و تـصميم در                  درست است كه چنين تجربيات تلخي در محيط خودمان زياد ديده          

كميـسيون و    عنـوان   كـه بـه     كـساني    بايد ديد  د اما رو تر مي  تر و راحت   شود و سريع    يك سره مي   ،نفر بود   اختيار و دست يك   
بودنـد و ايـن تـشتّت و هـرج و مـرج و        چه كساني بـوده و چگونـه انتخـاب شـده          ،شوند جمع مي   دور هم  ، يا پارلمان  اشور

العمـل در     و عكس   كارها است يا آثار و نتايج همان روحيه و سوابق استبدادي            شورائي  و اداره   الزمه دموكراسي  ،وراجي
   .باشد برابر آن مي

  . به مردم به هيچ وجه هرج و مرج نيست و حكومت مردمالزمه دموكراسي
   و انتخابات با رفراندومهفرانس  حكومت فعلي  است و  پارلماني  حكومت انگلستان

د  با وجـو ،گذاشته شده است  جمهور ئيسركه قدرت و اختيار زيادي در دست       حكومت آمريكا در  .  شود آزاد اجراء مي  
  . قدرت عمل فراواني دارد پارلمان،اين

 در . اسـت  ضـد دموكراتيـك  يِدار هاي فردي يا سنديكائي و سرمايه  تحميل،شود  ديده ميهائي كه احياناً هرج و مرج  
كردنـد و يـا در    ا افـراد ناشايـست و نابكـار را وارد نمـي           هـ   بودنـد و دولـت     ا منتخـب مـردم    هـ  مملكت ما هم اگـر مجلـس      

كـار نباشـد و      جمـع شـوند و مغـرض در        هـم  دور صـالحيت  مسئوليت و با    با اگر اشخاص ،اداري ها و شوراهاي   كميسيون
شـود و همكـاري افـراد و          امـور مـي     بحث و طرح آرا باعث تـسهيل و تـسريع در           ،باشد نيت داشته  رئيس يا مدير نيز حسن    

  .گردد تقويت مي  سبب رفع مشكالت و،افكار
رعايت ه د بسپارند و مشاراليه خود را مقي عرضه مي  بايك نظامي  يك كارخانه يا ناحيه را بهذلك وقتي اداره مع

ا ام. شود طبق دستور انجام مي وتاه عمليات مطلوبي برك شود كه در مدت  گاهي ديده مي،بيند مقررات و مالحظات نمي
  بهاي خرابي چه چيزها و چه جاهاي ديگر است؟ ه شود اين آبادي ب اي آباد مي بايد ديد اگر يك گوشه

فدا و  هاي ديگري كه بودجه و افرادش يا اقدامات و قسمت ،شود پاگذاشته مي كه زير همان مقررات و اصولي
 ها بر فوائد كامالً  مي بينيم زيان،حساب بياوريمه  اگر ب،هائي كه همراه دارد و پاش شود و ريخت ين قسمت ميا مصرف

  .دبچر مي
ـ م استبداد  وديكتاتوري.  مبناي مقايسه غلط است   ،تازه در تمام اين بحث     شخـصيتي و   ليـاقتي و بـي   شي را نبايـد بـا بـي   ن

  .سود ديكتاتوري نتيجه گرفته  و ب مقايسه كرد،گذارند  مي و رفتار شورائيموكراسينظمي كه نامش را د بي
گوينـد    مـي  ،نمايـد نبـود    در كه تصرفات مالكانه مـي      بها  يك قلدر بزن   ، و دستگاهي   اگر در رأس مملكت يا اداره      غالباً

صـاحبي   ولي اين بـي . رود يغما مي هصاحب هم تكليفش معلوم است و ب صاحب شده است و مال بي   يمملكت يا دستگاه ب   
جـاي     بـه  ،گرفتـه   بركنار گذارده شده يا خـود را كنـار          يعني مردم  ،ساماني تا زماني است كه صاحب و ذي نفع اصلي          و بي 

  . در آنجا نشسته باشند،شخصيت هاي بي لولو سر خرمنچي شياد يا  عده سوء استفاده  يك ،نمايندگان منتخب آنها
  

∗    ∗  ∗  
  

104



   

 

هاي ترديد و تزلزل و در        در دوران  ،ازاء و مالك مقايسه با خود را      ه   هميشه اين شانس تبليغاتي را دارد كه ما ب         استبداد
ئيده خود او و نتيجه قحط الرجال و محـو اصـول و    زاها غالباً دهد و اين تزلزل و ناتواني  نشان مي ،هاي ناصالح ناتوان   رژيم

.  دست و انگـشت او نمايـان اسـت   ،گذشته بلكه در آن زمان هم است و نه تنها در    امكاناتي است كه خود موجب آن بوده      
 پيش آمده و   ه و در ممالك كوچك آفريقا      يافت  تازه استقالل  هائي را كه در مستعمرات      ها و اختالفات و خرابي      ناامني مثالً
 ، اين مملكت  رشدِ سواد و بي    بي گويند براي مردم   گذارند و مي    مي  و دموكراسي  حساب بدهكاري آزادي  ه   ب آيد فوراً  مي

گـردن   ه آنهـا بـ  يِِِرشـد  سـوادي و بـي   كه اگر چنين باشـد تقـصير بـي    ر صورتي د. ي زود بوده است   استقالل و حكومت ملّ   
همـين منـوال      يافـت بـاز بـه       ادامـه مـي    استعمارگران است كه مانع آن شده بودند و اگر صد سـال هـم حكومـت اسـتعمار                 

 اسـتعمار   ،شود كـه بـا دسـت        ديده مي   و آمريكا  هاي اروپا   در تمام اين مناقشات انگشت خود دولت       ،عالوه  به  .گذشت مي
 الزمـه انتقـال و      ،از ايـن گذشـته    . انـد  كشيده  پيش ، مستعمرات و مناطق نفوذ، پس زده و با پا          در سابق و مداخالت خود را    
  .باشد ها مي  چنين كشمكش،يمختار دوران خوده  ب،بستگي  و چشم و دستارتحال از دوران بردگي

 مگر خود .آيد  بدون تكان و تالطم پيش نمي،)جان و چه درعالم انسان چه در طبيعت بي( انتقال و تحول اصوالً
چپ و  ه ب،شدند و تا احراز تعادل جديدكشتار ن   و دچار انقالبآزادي و دموكراسي  براي رسيدن به،هاي ديگر  دولت

   نيم ميليون قرباني نداد؟پائين نرفتند؟ مگر انقالب فرانسه  بهراست و باال و
ـ   و حكومت ايران    را ملي   ايران  نفت ، مصدق قدر ما جناب آقاي دكتر     طور وقتي پيشواي عالي     همين ي نمـود،   را نيـز ملّ

 و زد و ،هــاي خيابــاني و چنــد قتــل  تظــاهرات و هيجــان دائمــاً،لقــين از حكومــت قبلــي و بعــديم و متمخــالفين نهــضت
  .نمايند سوزي براي آرامش و امنيت اهالي مي كشند و دل يرخ ما مه عمل آمده بود ب  بهخوردهائي را كه بر سر انتخابات

كه ) نمايند تجاهل مي يا(اين آقايان و شنوندگان آنها توقع دارند . زنند  و تنگي ارز دم ميكسري درآمد نفت يا از
  بدون آنكه آب از آب تكان بخورد و  ،ساله  پانصد و اسارت دوهزار و كهنه صد ساله و يك استبداديك استعمار

در . با چشم بر هم زدني برگردد و مملكت خلد برين شود ،ل شود تحمترين محروميت و سختي از طرف مردم كوچك
. شد يها با دخالت و تحريك عمال و ايادي استعمار و استبداد انجام م كه قسمت عمده آن اغتشاشات و اضطراب صورتي

 ن كه يكي بعد از ديگري پرده از چهره برداشتند و يا مستقيماًوي يدست مل  روسي و نفتي بود يا به تودهدست حزب يا به
  .ها و درباريان دست خارجي به

 ،مجلس بفرستند و دچار اشـتباه و صـدمات بـشوند           نتوانند وكالي حسابي به   وهله اول نتوانستند يا       در كه مردم  فرض  به
شود و جبران  آموزد و ورزيده مي مي  زودي تجربه هشود ولي ب  دچار اشتباه و صدمه مي ،كار تازه  چه اشكال دارد؟ هر آدم    

زمـين  ه  ا بـ  په از آغوش مادر      يك مرتب  ،ها نخورد  مگر هيچ كودكي شده است كه تا افت و خيزها نكند و تا زمين              .كند مي
 محتاج به سابقه و تجربه و سـنت     ، هم مثل ساير كارها و هنرها       و آزادي   دونده و برنده مسابقه بشود؟ دموكراسي      ،گذاشته
در نيـست    قـا  ،بينـد  خـوري نمـي     جـز قلـدري و توسـري        و نگـرد  گذشته خودش مـي   ه   ب  تا ملتي كه تا تاريخ داشته و     . است
ـ   .  داراي مهارت كافي شده با تجربه و پختگـي از آن اسـتفاده كنـد               ،يمحض احراز حكومت ملّ   ه  باره ب  يك ت و  كـدام ملّ

   اين گونه تالطم را نداشته است؟،اي رسته مملكت از بند
  

  وب است كه همان نوع حكومت خ ايرانبرای مردم  -۳

  :هزار و پانصد ساله دارد مشعشع دو سابقه تاريخي

 سـال سـابقه تـاريخي در        2500 كه   سلطنت و است شده مي اداره استبدادي حكومت با مملكت اين گذشته كه است درست
درست است كه هـر گونـه       . و افكار ما ريشه دوانده است     اين مرز و بوم دارد تا حدودي در عروق و شرائين و در اخالق               

اجرا گـذارده   ه  گرفته و ب   نظر ت در شرايط جغرافيائي و سوابق تاريخي يك مملكت و ملّ        ه  اصالح و اقدام كه بدون توجه ب      
 هـاي ظـاهراً    دولـت ه   بـ   ايراد ما هـم    اتفاقاً. آيد تر از آب بيرون مي     بخش انيت و ز  خاصي  بي ،شود و تقليدي و سطحي باشد     

 نـسبت داده     ايـران  سـالطين ه   بقـاي مملكـت و افتخـاراتي كـه بـ           رِّس و سلطنت  سال 2500له  أمس. طلبمان همين است   اصالح
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 صـحبت    و اسـتبداد    از رابطه استقالل    كه  آنجا ،شود نيز مسأله قابل توجه و تأملي است كه ما در قسمت دوم اين بحث               مي
  غزنوي  محمود  و كورش و افتخارات سلطان     فتوحات نادر ه   كاري ب  فعالً. سر وقتش خواهيم رفت      به  مفصالً ،خواهيم كرد 

  اند؟ سر گذاشته كالهي به خواهيم ببينيم آنها از اين نمد چه مي.  نظر داريمملت و مردم به. فوي نداريم عباس صيا شاه
آن   بـه  بينـيم چطـور شـد پـشت سـر صـفويه             اينـست كـه بـه      ،اي كه بيشتر بـراي مـا قابـل توجـه و اهميـت اسـت                مسأله
  توانستند دمار از روزگار آن سلسله درآورند؟ و وقتي يـك افغـاني  ،نام افغانستان   بهنفر از يك قسمت ايران      چهار عظمت،

كننـد   گويد بايستيد تا خنجرم را بياورم آنها غيرت نمـي   كرده و مي     را براي سر بريدن كنار نهر رديف       چهل مرد اصفهاني  
  روند؟ د يا خودشان دراو را بكشن
اهللا كجا بود كـه از        قشون و قدرت ظل    ،ساختند منارها مي  هاي مردم  كله نيشابور از  شدند و در   تيمور سرازير  و چنگيز وقتي

. آنها بـوده اسـت     و تاخت و تاز سپاهيان        جوالنگاه سواران مدعيان سلطنت     مرتباً اهللا حمايت كند؟ فالت پهناور ايران      خلق
تاج افتخار بر سـر     .كردند خزان سرنگون مي   هاي قبلي را مثل برگ      راه افتاده سلسله   ،از شرق به غرب و از شمال به جنوب        

هاي بخـت برگـشته      شدند و كرماني   له مي پا  دست و     بيچاره كه زير    مردم اما. رفتند گذاشتند و از تخت شوكت باال مي       مي
 از ايـن    ،هايـشان درآورده شـود     از چـشم   ،زنديه بپردازند و هزارها حلقـه      به  نسبت  را انخ دمحم اغآ  بهاي كينه  ه بايد خون  ك

 هـر  ، عـزا  و يعروس در كه  است  نداشته را   حكايت جوجه مرغ    ايران بردند؟ آيا ملت   فتوحات و افتخارات چه نصيبي مي     
  گذارند؟ مي پلو الي و برند مي را سرش  ، جا دو

  است؟  داشته  وجود  تامني  ،كشور  اين  در  آيا  ،همطلق  سلطنت  مشعشع  تاريخ  سال  2500 اين  در
مقـصد   سـت مـال و جـانش را سـالمت بـه           ا توانـسته  مـي   ، غـارت   بدون خون دل و خطرِ     ،كدام وقت تاجر و زائر ايراني     
چه دليل  . كردند ها را لخت مي     اتوبوس ، همدست ژاندارم   دزدانِ ،كه بيرون دروازه تهران    برساند؟ همين چند سال قبل بود     

گذاشـتند؟   و بـارو مـي    سـاختند و بـرج       هايـشان را در پنـاه حـصار مـي          اند و خانه    داراي اين همه قلعه    دارد كه دهات ايران   
  يك مقدار از اين جهت است كه چون دائمـاً          ،كوچه بودن شهرهاي قديم ايران     كوچه پس  و  برهمي  و هم در  رِّگويند س  مي

 آسـان   ، تيرانـدازي  و اختفـا و احيانـاً      انـد تـا فـرار      گرفته  معابر را منكسر و كوتاه مي      ،اند در معرض هجوم و غارتگري بوده     
را در آن   اثاثيه و اسبابـشان ،هجوم وحشيان اطراف كه موقعين ديوارهاي اطاقشان تو خاليست براي ا    ،كازرون حتي در  .باشد

  .ريخته و خود فرار كنند
حكايت از قصور مجلل و زندگي پرشـكوه         ،يصفو  هاي جهانگردان دوره     وكتاب د وحفريات شوش  جمشي آثار تخت 

ن چـه  ت ايـرا  ملّ،ها ها و شوكت اند؟ از آن قدرت  كرده ها و شرايطي زندگي مي       در چه خانه   كند ولي مردم    مي اهنشاهانش
  ميراثي اندوخته است؟

داننـد گفتگـو      مـي  اسـتبداد  يعنـي    هـا را مرهـون سـلطنت      كـه آن    آثاري علوم و   و  راجع به هنرهاي ايران    ، در بحث دوم  
توانيم بگوئيم و حـرف حريـف را عنـوان كنـيم              مي آنچه فعالً . يف و عوامل آن خواهيم شد      و وارد كم و ك     خواهيم كرد 

غلط يا صحيح   ه  كه ب » مهِوكلُ م ينِلی د  ع ناسلْاَ «اد و روايت   خود را بروز د    بلي ايران هميشه رنگ سالطين    «اينست كه   
 هميـشه رنـگ     همـين اسـت كـه ايرانـي        بـدبختي در    ولـي .  مـصداق داشـته اسـت       كامالً ،دانند مي) ص(حضرت پيغمبر    از

  .»رنگي و چيزي نداشته استاز خود «،  گرفته  را سالطين
 يِجلـو   رود و  هندوسـتان مـي     ه بـ   بـا نـادر    ،سـال  فاصله پنج شش  ه   ب ، حسين  سلطان  شاه ي  عرضه ي ب ايرانيِ  و همان ايران 

 حـداقل   ، در اين زمينه   .دانيم ثباتي و تزلزل مي     ما بي  ،دانيد افتخار مي  كه شما عظمت و     را  اين  .گيرد ميرا    روسيه   و نيماعث
 و اعمـال    داشتند و فقط از پادشاهان      صحبت نمي  گاه از مردم    هيچ ، ما نويسان درباري   كه تاريخ  گفت توان اين مطلب را مي   

 فردي  اند كه قدرت و نفوذ سلطنت      طور عنوان كرده    نويساني البته تاريخ را اين      كردند و چنين تاريخ    نها نقل و بحث مي    آ
ـ   پيـروي از   ،خوارشـان  ، مقدس شده اسـت و بـا شـراب           مقدس  طوري بوده است كه ايراني با پادشاهانِ       ، و استبدادي  م  خُ

  فاتح جهـان گـشته و بـا داريـوش سـوم     ،  اولسرا شده و با داريوش   خوان و قصيده   ، با شاعر پرورشان غزل     كرده است  مي
 بـا   ،  درآمـده   و اروپـائي   رنـگ يونـاني   ه   بـ  ، نگيان جديد  قديم و فر   در دوران اشكانيان  .  شده است  سكندرامغلوب و اسير    
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مـدح  بـراي همـه       ، به همه تعظيم كـرده     ، شده  ترك  بعداً ، شده  برگشته، دويست سال عرب    ايرانيته   ب  و سامانيان  ساسانيان
ـ       . است  قبول هر نكبت و ننگ را كرده        و ...خوانده گـاه     هـيچ  ، ملـت  تـوده . بينـيم  ت را نمـي   هيچ جا نقش و شمائل خود ملّ

  .چيزي را براي خود نداشته است
  ...ضع گذشته اشكالي ندارد  ادامه و،حساب نيائيمه  بمردم طور باشد و ما البته اگر قرار است بعد از اين هم همين

  

  :ايم ها داشته انوشيروان و  اند كرده  ها آبادي  اند، نبوده  بد   همه سالطين-٤

  بلكه  ستمگري نيست    هميشه خرابي و  ،  استبداديسلطنت  الزمه  كه  غرضشان اينست
  . باشنددادگر انوشيروان مثل  و  گر آباد عباس شاه  مثل كه همه  كرد يكار  يا بود  اميدوار  شود مي

كـه     عباس چقدر افسانه است و چقدر حقيقـت، و تـاريخي   و ديانت و بركت شاهما كار نداريم كه عدالت انوشيروان     
 اه و مانوي  اه مزدكي از جمعي دسته كشتارهاي اندازه چه تا درآمده  رشته تحرير  هخواران خود آنها ب    جيرهبيران و   ددست    به

 سـال 2500طـور بـوده باشـد و در           كنـيم همـين    فـرض مـي   .  را پنهـان داشـته اسـت       هـاي صـفويه    ها و شرابخوري   و سفاكي 
. خره يـك انوشـيروان عـادل پيـدا شـده باشـد               باال ، مطلق و فرمانروايِ  سر  خود  نفر امير و شاه و شاهنشاه      200روي،سلطنت

هـاي ديگـري بـر       رسيده است حتي خودمان نمونـه      تظلم االغ آسيابان هم مي    ه   كه حتي ب    پرور و دادگستري   شاهنشاه ملت 
 د كـه خـود را اصـالً       ن زن خا  و كريم   از خلفاي اموي   ، عمربن عبدالعزيز   در امپراطوري روم    مارك اول  .كنيم آن اضافه مي  

 ، و ساير جاهاي دنيـا  شايد چند نفر ديگر هم در گوشه و كنار ايران          .داشت خواند و از عنوان سلطنت ابا      وكيل الرعايا مي  
  توان با سرنوشت ملتي قمار بازي كرد؟  مي،%1عدد و درجه احتمال ضعيف   تلّولي آيا با چنين ق. بشود پيدا كرد

 الزم  ،ت ما از شانس نعمت عدالت بهره مند باشند        افراد ملّ   آنكه  ، براي   نيست يك درصد احتمال هم صحيح      تازه اين 
حـال   .عـادل باشـند    خـود او    مثـل  ، دادگستر نيـز    پادشاه هاي بعديِ  است فرمانداران و عمال دست اول و دست دوم و دست          

درجه احتمـال روي حـساب    ، سه درجه سلسله مراتب قائل شويم حداقل ،  شهرستانيما بين پادشاه و فرد ساده رعيت     اگر
  .، يعني عمالً صفر شود  مي100‚000‚000 تقسيم بر 1، مساوي  ) 108(،  رياضيات
كـه    توانـد باعـث شـود       نمـي  ،حكومت استبدادي   در  يك پادشاه   احتمالي   فرضي و  ذكاوت  عدالت و   كه  است  بديهي

 و  وزيـر   نخـست   مـثالً  ، انتخابـات دسـته اول      در  تواند مي  او. احل و مراتب سايه نظارت و عدالت او برقرار باشد         كليه مر  در
عدالتشان باشد و فرصت اين مراقبت را پيـدا           ، صاحب اطالع و مراقب صحت عمل و لياقت و          باال  وزراء و رؤساي خيلي    

 ، كـرد   نوبـه خـود خواهنـد       هكـه بـ      و انتصاباتي   بشرند و در انتخابات    ، دست اول   رتبه يمورين عال أم   باالخره اين   اما ، كند
انتخـاب   را سـا ؤر و وزرا بخواهـد  پادشـاه  خـود  وقتـي  ،عـالوه   به .نمايند اعمال را شان درايت و عدالت پادشاه     معلوم نيست 

هاي واسـط زائـل       از مقام  ، وليت و اختيار  ئ اصل اساسي مس   ، ور بدهد و نظارت نمايد    گزارش بگيرد و دست     نمايد و از آنها   
ها و ابتكارات    كرد، مسئوليت   تره خرد نخواهند   ،دو خ هايِ فوق  براي ما  شود و مأمورين منتخب و مرتبط با مقام سلطنت         مي

وقت يك شـخص هـر قـدر هـم بينـا و                 آن ،شود ي متمركز در يك شخص م     ،ها  كارها و تصميم   ،شود لوث و متالشي مي   
هـا نظـارت نمايـد و نظـر بدهـد؟            مگر چقدر وقت و ظرفيت و استعداد دارد كه در تمام قسمت           ،هوشيار و متخصص باشد   

و  ، مقامـات  منـافع خـود     از جهـت حفـظ مقـام و        ؛باشـد  مگر آنكه فقط از يك لحاظ در كار آنها نظارت و دخالت داشـته             
 بـسپارد و بقيـه كارهـا را     ،خـود دارد    زباني آنها نـسبت بـه      درجه وفاداري يا بي    هي اعتماد شخصي كه ب     رو وظائف را صرفاً  

  .حال خود وسليقه و منافع آنها واگذار كند به
سـفانه  أ مت . نمـائيم  صورت بحث مطرح مـي      را به  كنيم و آنها   مات استدالل مي  مسلّ ات و باره بديهي  ايم كه در    ما شرمنده 

شايد اين فايده را داشته باشد كه       .  ت و معلول رفت   دنبال علّ   ات نيز دليل آورد و به     شود براي بديه   الزم مي بينيم گاهي    مي
 منطقي است و ناشي از يـك انحـراف    كامالً، جهت و تصادفي نبوده  قضاياي بي  ،  مملكت دهد وضع فعلي اداره    نشان مي 

  .باشد اصولي مي
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 مقـام  مطلقـه  اراده و شـد كـه در ظـل عنايـات عاليـه و بـصيرت              عـا و اميـدواري ابـراز مـي        هـاي قـديم ايـن اد       در زمان 
گرديـد و تـازه       رتق و فتق مي    ، وفق رحمت و معدلت    همه امور بر   و شد مي حراست مملكت حدود و ثغور كليه،همايوني

ولـي  . نمودنـد  ها مي  ا يا اقل غفلت   ه شيكُ ها و حق   عمال غرض مأمورين چه ا   ها و حكام و    شاهزاده ها و  اعظم دانيم صدر  مي
 سـنن  و رسـوم  روي مـردم  عمومي و خصوصي امور. رفته ساده بود   هم  روي ، كار كشورداري  ،ها  در آن زمان   ، در هر حال  

 و زراعـت  هبـ  توانـستند  مـي  و دانـستند  مـي  هرطـور  مـردم  خـود  .شد مي انجام ابتكارهاي خصوصي  با ،قديمي عادات و يمحلّ
 اجـرا  ترتيبـي  هبـ  وسـيله بـا سـوادترها       داري و امثـال آن بـه       داري و محـضر    پرداختنـد و عمـل مكتـب        و صناعت مي   تجارت

 ،زيـان خانـدان سـلطنتي      هكـه بـ    هـائي  جلوگيري از آشوب و نافرمـاني      و داري حد سر در عنايتي و نظارت يك دولت.شد مي
  . داشت،ممكن بود تمام شود

ها كجا؟ كارهاي زندگي اجتمـاعي و        وقت    حاال كجا و آن    كرد،اما  ماليات و عوايدكار مي    مختصري هم براي وصول   
هم پيچيده و وابسته و متنوع شده است كه هزاران چشم و مغز و دست هم اگر شب و روز خود را وقـف      ه  ب اداري آنقدر 
 آنهـا   نـخِ   الاقل سـرِ   ، نباشد  دولت  در اختيار و اداره    رسند و اگر همه كارها مثل ممالك كمونيستي        جائي نمي   آن نمايند به  

  صورت چطور ممكن است يك  در اين. دست دولت است به
  آمريت داشته باشد؟ فرد در تمام اين امور بصيرت و نظارت و

كـشور و    ازجهـت عمـران و آبـادي      .  مـستبد بـود    پروري پادشـاه   خواهي و عدالت    ما از جهت دولت    ]صحبت [ تا اينجا 
 بخواهنـد و بتواننـد   مند پيـدا شـوند و واقعـاً        قه دلسوز و عال   شويم كه ممكن است پادشاهان     اين نمي   نيز منكر  خدمات ملي 

ملـك و يـا رعيـت     منـد بـه    ه ملك عالقيزي غير از روابط ارباب   ها، چ  عمل قبيل عالقه به    اين اما. براي مملكت كاري بكنند   
 حدودي است كه يـك اربـاب        ا ت ملت  به ملك و   ي سالطين رگزا سوزي و خدمت    خيرخواهي و دل  . تواند باشد  خود نمي 

. پـردازد  مراقبت و آبـادي آنهـا مـي       ه  عت و شهرت، ب    براي منف  .كند اش پيدا مي   زمين و رعيت و گاو و قلعه       ه عالقه ب  ،ملك
بـدون آنكـه بـاكي    . گرفتن براي خود شير و بيشتر گاوها بيشتر شيردادن آنها بلكه براي رشد براي و ولي البته نه براي خاطر 

 عالقه و خدمت    اًضمن.  كارد بگذراند  مِ از د  ، گاو و يا گوسفند بسيار عزيز و ارزنده را         رِ س ، موقع حاجت  هداشته باشد كه ب   
 ،حال اگر از طريق درآمـد سرشـار يـا قناعـت در سـطح معيـشت                . ملك تا آنجا است كه بهره و تمتع كافي ببرد         ه  ارباب ب 

 ، تـأمين درآمـد بـراي او نمايـد         ، كه از هر راه شده     سات و ترياك و شرابش راه افتاد و يا مباشري پيدا كرد            و عيش و سور  
 و ندرتاً  احياناً. مقاطعه دهد و ديگر كاري به كشت و محصول و وضع رعاياي بيچاره نداشته باشد   شود ملك را   حاضر مي 

ده داشته باشد و بخواهـد شـهرت يـك    ه نمايد و عنايت و ذوق خاصي ب   ب مباشرت ملك را     هم ممكن است ارباب شخصاً    
 طـور    با واحد مملكت فرق دارد و همان       ، ولي واحد محدود كوچك يك ده      ،پيشه را پيدا كند     كشاورز پرورِ تارباب رعي

يد قـدرت و مرحمـت       تواند چرخ هزار چم مملكت را در       ت و يا قصد خدمت نمي     ني  با حسن  كه گفتيم يك پادشاه فرضاً    
  .خود بگيرد و بگرداند

ايـراد يـا    ه  سـخن خـواهيم گفـت و بـ        )  و اصـالحات   استبداد( راجع به  آمد خواهد كه در قسمت دوم    عنوان ديگري  ما در 
  . خطور كرده باشد جواب خواهيم داد،هاي زنده  مثالاعتبار شاهد ه ب،ونده شكاكنسئوالي كه ممكن است در ذهن ش

 يعنـي   .آورد اد مـي   در تمام مراحل اسـتبد     ، در مقام سلطنت   اين نكته حقيقت را نيز نبايد از نظر دور بداريم كه استبداد           
   خودكامـه  اءيـش   با رأفت و لياقتي اجـازه داد خـود او فاعـل مـا        پادشاهه  ر نيز قابل قبول نيست كه بتوان ب       اين فرض يا تصو 

ـ تر از خود و در امـور و شـئون دولـت    باشد و اميدوار بود كه در مراتب پائين       معنـاي   ه بـ و آزادي اصـول مـشاوره   ،ت و ملّ
  . را برقرار سازددموكراسي

 و شـوند  وارد او اعمـال  و هـا  ت در تـصميم    از طرف ملّ   ، اجازه نداد مشاورين و نمايندگان     توضيح آنكه وقتي پادشاهي   
 زيـرا كـه امـور     . مأمورين منصوب خـود بدهـد      هاند اجازه انتقاد و ايراد ب     تو نمي يقيناً هم جزئي امور در،بنمايند ايراد و انتقاد

 اگر اجازه و بلكـه      مثالً. يكديگرند   شود و تمام امور و شئون اداري وابسته به          مي  ها ئيها و باال   كلي جزئي باالخره منتهي به   
 و واليتـي و يـا       زاد باشـند و شـوراهاي شـهرداري        در امور شهري و فرهنگـي و قـضايي و امثـال آن آ              كه مردم   دستورداد
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ميل خود انتخاب كنند، اين شوراها وقتي دور هم جمـع شـدند و خواسـتند از حـدود صـورت ظاهرسـازي و                        ه  فرهنگي ب 
ر كار فرهنـگ و برنامـه   ، دن خواهند كرد باالخره شهرداري معي،ي پا فراتر نهندفبا اتكلي خواني و االمري و مديحه  حسب

هـا ايـراد     نمايند يا بـه محاكمـات و بازداشـت         امور مالي رسيدگي مي   ه  و رؤساي فرهنگ خواستار تغييراتي خواهند شد، ب       
  .شود  اصطكاك و تصادم پيدا ميو فوراً... گيرند  مي

 جـور    با سليقه وزيـر فرهنـگ      ،گي و تربيتي مردم   نظريات فرهن . رود  نمي اوامر وزير كشور   بار  زير ، شهردار محلي  مثالً
هـا و    دارد و يـا محكوميـت      هـاي مقامـات عـالي برمـي         پرده از سوء استفاده    ،محل  مصرف بودجه  هيد، رسيدگي ب  آ  در نمي 
ـ ذٰ لي عصق و... گيرد   صورت نمي،طور كه دستور و ميل باالها است      آن ،ها بازداشت لهـر     در سـاير امـور و شـئون بـه    ك

  .كه باشد مرتبه و موردي
 راضي شود كه مأمورين خـاص منتخـب او مـورد بازخواسـت              ، مقتدر  مستبد يا ديكتاتور   حال چطور ممكن است شاه    

است منحرف گـردد؟ مگـر آنكـه        ديگران شوند و نظريات و اعمال آنها را از آنچه بر طبق دستور و تصميم خود او بوده                   
 ولي آنها كه كار دستشان اسـت        ، اجازه اظهار نظر و انتقادهاي محدودي داده شود        ،هاي تبليغاتي  براي دلخوشي و استفاده   

دار   تـشريفات   پـر عنـوانِ    هـاي مـشورتيِ     اين نظريات و انتقادها ننمايند و ترتيب اثري به آنها داده نشود يا مجمع               اعتنائي به 
  .طلبي و فريبندگي باشد سازي و تأييد اي ظاهر برصرفاً

 كرد خواهد سرايت ها قسمت همه ه شد اين حالت ب     و ديكتاتوري  استبدادي،داري  و مملكت  بنابراين وقتي مقام سلطنت   
 مسئولين با مـردم    مراتب خود و در روابط كليه مأمورين و شاغلين و          مراحل و  تمام در تواند نمي استبدادي دستگاه يك و

  .يشائي داشته باشد فاعل ما  غير از رويه استبدادي و
∗  ∗  ∗  

كنيم و از هر دري كه وارد شديم تا راه دفاعي براي آن و               استبداد نظر  هكه خواستيم ب   بيني پس مالحظه شد با هر خوش     
 معتمـد خـدا كـه       يِ  باشد از پيغمبر برگزيده    خوب ر  هرقد باالخره پادشاه . يم توفيق نيافتيم  ب اميدي براي خود بيا    دلخوشي و 

توانست چيز قابـل قبـول و خـوبي باشـد            ي مي أي و خود ر   اگر استبداد . تر و تواناتر باشد    تواند داناتر و دلسوزتر و عادل      نمي
  :كرد مبرش سفارش نميخدا به پيغ

   »وشاوِرهم في اَألمرِ...«
  فرمود و در تعريف مومنين نمي

» ...مهنيى بورش مهرأَمو«.  
نبـوغ و دانـش و بينـشي كـه           عـدالت و   و ذاتـي  عـصمت  و الهـي  تأييـدات  همـه  با ،مالسال عليه علي نه و اسالم پيغمبر نه
يـشائي   مـا  يـي و تحكـم و فاعـل       أر كـدام بـا خـود       هـيچ  ،ت كاملي كه بر مومنين فرض بـود       ع با وجود اعتماد و اطا     ،داشتند

  .ندكرد  و تبعيت از نظر اكثريت ميهميشه مشورت با مردم. حكومت نكردند
دهد كه عقيده و ميل آنها خالف عملي بوده اسـت كـه بـه پيـروي از آراء مـومنين اجـراء                        مواردي در تاريخ نشان مي    

  ). در جنگ صفين، قبول حكميت احد و جنگخروج از مدينه: مثال(نموده اند 
  
  های استبداد آثار و زيان،  ئل عليه دال)ب

توان بـه آن داشـت صـحبت     هائي كه مي   اميدواري و آن طرفداران زعم  هب استبداد روش ضرورت  و  مزايا از،گذشته قسمت در
ياجي درآن سراغ داده شـود و  اگر خاصيت يا احت ديديد كه اين مزايا و انتظارها جز تصور و توهم چيزي نبوده و        . كرديم

 ديگـري  كنـد كـه روش يـا رژيـم     مثال براي برقراري نظم و امنيت ناگزيرش بدانند، وقتي جنبه لزوم و ضرورت پيـدا مـي            
  .وجه بهتر يا مساوي انجام دهده نتواند همان كار را ب
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الزم است تمام آثار    .  يا ادعائي آن توجه نمود     شود تنها به مزاياي واقعي      براي قضاوت و قبول هر چيزي نمي       ،عالوه  به
 را روي  بـد  وخـوب   و  مقايسه كـرد   ،ازاء يا عوض آن    هرا نيز مطالعه نمود و با ما ب         هاي آن   امكان زيان  نتايج و مخصوصاً   و

  .هم ريخته و تصميم گرفت 
اي كه از امور  اي كه بر عوام و خواص داشته و قبضه     سال سابقه تاريخي خود و سلطه      2500 با    ايران  استبدادي سلطنت

كه بدون اثر و ارث گذشته باشد و در ايـران و در وجـود سـاكنين ايـن                     و شئون مختلف اجتماع كرده است چيزي نيست       
  .مملكت نفوذ نكرده باشد

  : شود  تكرار ميارسي چقدر در زبان فمالحظه كنيد كلمه شاه
دانــه،  شــاهرگ، شــاه ك،رآبــاد، شهــسوار، شــهباز، شــاهپ ســيم، شــاه شــاهراه، شــهير، شــاهكار، شــاهوار، شــاه

   ....پريان  زمان، شهمير، شاه مردان، شاه توت، شاه نشين، شاه شاه
  :ه است و ملك هم در القاب و عناوين خيلي وارد شدبعدها كلمه سلطان
ــشّعرا، ملــك ــواعظين ســلطان ال ــزاب  المتكلمــين، ملــك  ، ال ــاب  ســلطاني، تي ــان مقــرب ، ســلطاني   كب ،  الخاق
   ....السلطان  امين

 نـوع  هـاي  حكومت در .شود مي ثرات متقابله يا مبادالتي برقرار    أ روابط و ت    قهراً ،ملت حكومت و  طبيعي است كه ما بين    
ولـي در  .بينيم  خيلي بيشتر مي  ت و مردم را روي دولت     منتخب آنها است تأثير ملّ     و مردم از منبعث حكومت كه دموكراسي
در عين آنكه تبادل و تأثيرهاي متقابله برقرار است ولي شـدت اثـر از ناحيـه حكومـت اعمـال                      ،هاي نوع استبداد   حكومت

نـه و طبيعـت روش      ارزد كـه بـه كُ      بنـابراين مـي   . عكـس   در اينجا بـه    سازند و  د كه حكومت را مي    نا  در آنجا مردم  . شود مي
شـكايات و درد   بـه  ي را در مقابلش قرار دهيم،     ات ملّ  مراجعه كرده و احوال و اوضاع اجتماعي مملكت و روحي          استبدادي

را ) اگـر وجـود داشـته باشـد       (هـاي اسـتبداد      آثار و زيان  .ا را جستجو نمائيم   ه  معلول  و كنيم و علت   هاي مردم رسيدگي   دل
بعـضي ديگـر را   . آيـد  ان آمـده و مـي  بز ه آشكار است يعني بكامالً ها و شكايات بعضي از اين آثار و زيان       .تشخيص دهيم 

) انـد  اعـالم شـده     توجـه و    بيـشتر مـورد     كـه (  آنهـا   از  اي پـاره   كـه   ديد  خواهيم. بايد با تحقيق و تطبيق بيشتر بيرون بياوريم       
نـاامني و نـاتواني،   ( برخي ديگر اجتماعي و ملي است     ، )ها، فشارها و غيره    ظلم ها، سلب حقوق   (و فردي است      خصوصي

كـه در    هائي آن. تر باشند  تر و شايد مهم    اند ولي عام   اي هم هستندكه مستور و عميق      و دسته )  و غيره  افتادگي، استعمار  عقب
حال بيـائيم   . تر تر است و هم مشكل      مبارزه با اين دسته و محو آنها هم واجب         اتفاقاً. اند  اثر گذارده  تربيت و در نسل و نژاد     

  .ها را در رابطه با عوامل اجتماعي بررسي كنيم و اين زبان
  
  ،هاي خصوصي وعدم تأمين فردي ظلم .1
  ،ها و عدم همكاري كار نيفتادن سرمايه بهسلب تأمين قضائي و عمومي و  .2
  ، با استعمارثباتي و عدم استمرار، رابطه استبداد بي .3
  ، بقاي ايرانرِّ و ستأمين استقالل .4
  ، مرهون چيست؟قدرت فرهنگي و معنوي ايران .5
   ،يمسأله شخصيت و آزاد .6
  ،اخالق و تقوي در حكومت استبداد .7
  ،استبداد  وابتكار و استقالل .8
  ،اصالحات  واستبداد .9
  شود؟  آيا خدا پرستيده ميدر محيط استبداد .١٠

  

  :تأمين فردیهای خصوصی و عدم  ظلم -۱
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خواندنـد    ساله آن را امـروز جلـو مـا بـر مـي             2500صوت كار گذاشته بودند و نوار        دست ضبط    يك اگر در آسمان ايران   
 و گفتگوها   گردهاي كوچه و بازار    اي از فرياد دوره    آميخته براي روزها هياهوي بهم   . شنيديم متناوباً دو رقم صدا از آن مي      

.  و اميران و در حمد و ثناي بزرگانگاه كلمات موزون يا چرب و نرم در مدح پادشاهان  گاه،  و البالي آن، هاور بيا و بو
  و  تنظـيم   خـوب   خيلـي   را  دسـتگاه   گـويِ  بلنـد   اگر  .شود مي  خاموش  چيز  خوابد و همه    مجدداً به تدريج سروصداها مي     اما

 دقـت   بـا قـدري    و. رسـد  گـوش مـي    هبـ   خفيفـي   فرما نبوده صداهاي   حكم  سكوت مطلق نيز    ديديم كرده بودند مي    تقويت
ــ  هــاي نفــرين  نالــه و  هــائي از درد و زمزمــه   كــه از دســت  شــنيديم مــي  دهــاتي  و  هــاي مختلــف شــهري لهجــه  هفــراوان ب

ه  بـ  ،، و پادشـاهان و زورمنـدان      ، حكـام، شـاهپوران    ي، قواي انتظامي  ها، مباشرها، مأمورين دولت    حكومتي، ارباب  هاي فراش
 ...هاي شب بلند است   در نيمه،درگاه رفيع الهي

آه و نالـه تبـديل    از ظلـم بيـدادگران برخاسـته و چقـدر      چقدر فرياد و فغان مـردم داند در اين كشور داريوش     خدا مي 
  .خون دل شده است هب

 و حـامي     حـافظ  حكومت نكـرد و بـراي مـردم         حقوق نبود، قرار و قانوني      داراي ارزش و    آدمي  كه  آنجا  است  بديهي
 سـايه  تنهـا  داشـته  را قـانون  حكم او اراده و نظريات  و منافع و نفر باشد   يك   مخصوص ،حق آنكه مقام و     جز ،وجودنداشت

 از  رفتن مال و جان آنها مـستقيماً         حقوق اشخاص و از بين     شدنِ  ديگر پايمال  ،گردد  محافظت و حمايت محسوب    او عنايت
 جهـت     در آن  هـا تمامـاً    هـا، حـق و نـاحق       نهـي  و ها، امر  عزل و نصب   .شود ناحيه كسان و بزرگان يا مأمورين او عادي مي        

  .گردد مي تنظيم ،واحد
 چه مقام و قـدرتي مـانع آن     ، وجود داشته  هم قضائي و قانوني و آئين ،ظاهر صورت رعايت و وقت مصلحت براي اگر

لبـاس  ه واجور كه بـ   خود دستگاه و مأمورين جور    منتصب و متمتع و مشاورين برگزيده و حقوق بگيرِ         شود كه روحانيون  
 و  اند، ديانت و عدالت و قضاوت و همه چيز را براي خاطر منـافع اربـاب                بر مسند قضا نشسته    درآمده و    ضابط دادگستري 

  : تعبير و تحريف ننمايد،بر طبق دستور
  ١ » أَن رآه استغنى.إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى«

 هر انسان. زبان وحي بر ما اعالم گرديده استه شده خلقت و الزمه طبع بشريت است كه ب  آزمايشكليِاين قانون 
 هر   به و كند مي پاره لگام ،چموش چون .شود مي سركش ديد بار بند و نياز و بي كه خود را بي كس و هر جا باشد، همين

بدون آنكه حدود و حسابي ... حقوق مردم   به،انسانيت، و عواطفه ، بدمقانون، به مره دين، ب ه ب: پراند مي لگد طرف
  .را بگيرد  جلوي تاخت و تاز آن

   . و به خاطر او باشد صرفاً، يا حاكم مستبدالزم نيست تعدي و تجاوزها از ناحيه پادشاه
آورد يعني كـشور كـه در رأس آن           استبداد مي  ، ، در تمام شئون تابعه     طور كه در قسمت اول گفتم استبداد        همان اوالً

  چـه بـازار  ،كشاورزي و امنيتي  چه،هاي حكومتي چه دستگاه ،  هاي آن  همه قسمتهر ادا،  وجود دارد  حكومت استبدادي 
. شـود   يـا حـاكم مـستبدي مـي         شـاه  ، در حوزه خود   ،و آمري  هر رئيس .  گرديد خواهد  روش استبداد  ه ب ،و حتي خانوادگي  

 ريـ ز طريقي تنظيم وتـصفيه نمايـد تـا دسـتش از جهـات ديگـر و بـا                  همستبدي كه فقط كافيست حسابش را با مستبد كل ب         
  .  باز باشد،دستان
 براي خاطر مقامي يا موضوعي پيش آمـد و امـر و   تثنائاًجي، اس خر  خاصه،قضايي  در يك مجموعه و دستگاه      وقتي ثانياً

رود و راه براي دخالـت       شيرازه در مي  .بار بردارند  پرده عفتش را يك     كه  كند  حال دختري را پيدا مي     ،كرد دستور دخالت 
 اوامـر  افع و منـ  اثـر دسـتگاه عـدالت در زمينـه         وقت نه تنها اعتبار و     آن .شود  باز مي  ،ارتشا هاي ديگران و معامله و     و استفاده 
  دفعه عدالت هر شود بلكه شاهين مي سست و معكوس اعلي  مقامات

  . خم خواهد شد،يذي نفوذ و ناحقّ جانب هر ه ب،مختصر بادي و باري  هب

                                                 
  .كند كه خود را بي نياز مي بيند سركشي مي  هنگاميراستي انسانه ب:  7 و 6/  علق سوره .1
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دار و    اسـت افـراد اسـتخوان      ر مجبـو  ، براي حفظ حيات و پيـشرفت اغـراض خـود          ، هيأت حاكمه غاصب مستبد    اصوالً
مطيع خود نگاه دارد ز دستگاه قضائي طرد كند و آنجا را ضعيف و پاكدامن مستقل را اشرافتمند.   
دليلـي   در امـان نبـوده همينكـه حـاكم كـل بـه              دالالن مظلمـه نيـز     يـا   ،مـأمورين   ب و  همان اعيان مقرّ   استبداد  كشور در

 يـا  ،هـا  مقـام  ،قـائم اميركبير حرمـت  و افتشـر  بـا  لو و كشتنشان  واژگون كردن و،آنها يافت  عدم اعتماد نسبت به    نارضايتي و 
آن دو    از  در چنـين شـرائطي مـردم       اصـوالً . خوردن اسـت    آب   مثل ،  مستبد باشد  خود پادشاه   عموزادگي  و ري دابر قرابت

چه فقير    ،پائين  چه باال و چه     ،كس  هيچ. مندو محر ١»مانَاَلْ ا  و ةُحصلْ اَ تانولَهج م تانمعنِ« :اند كه فرموده  نعمت بزرگي 
 جـوار مراكـز قـدرت       يا در قـربِ   .ياور است  پناه و بي   گرفت بي  ي قرار اگر مورد تعد  . ت خاطر و اطمينان ندارد    امني  و غني 

يعني اسـتعفاي از فعاليـت و حيـات بپـردازد تـا مـورد طمـع و          ،يا به استتار و اختفا و انزوا  بايد جستجوي دفاع و پناه نمايد       
  .حسد قرار نگيرد

  
  :عدم همكاری  و  ها سرمايه  نيفتادن كار به  عمومی و  سلب تأمين قضايی-۲

ها از   هكوِ ش ،در كشور ما   متأسفانه   .شد حقوق شخصي افراد مي     هائي بود كه به    گفته شد تجاوزها و تحميل    )1(آنچه در بند    
قضا و قسمت ه نحوي تن ب  به يافته يا اي براي خود مي هر كس باالخره چاره و النه    . رفته است  حدود خصوصي جلوتر نمي   

  .گشته است  تكرار ميها دائماً شده و صحنه گاه نمي همين دليل هم قلع ماده هيچ  به.داده است مي
وقتـي در كـشور امنيـت و اتكـا و اسـتحكامي بـراي               . شـود   حدود خصوصي ختم نمـي    ه   ب ،و مظالم استبداد   ولي مضار 

 و اختيـار     فاقد استقالل  ،اثر ارزش و بي   ترتيبي كه در باال گفته شد بي      ه   ب  قوه قضائيه   اصالً جود نداشت و   حقوق و نفوس و   
 بـست،  بـر   شد و اعتماد و اطمينـان رخـت        نشاندگان دستگاه جور و جهالت اداره       دست دست  و احاطه بر امور گرديد و به      

  .اندازند كار نمي  آورند و به نمي بيرون را خود استعدادهاي و ها سرمايه ،افراد كه است طبيعي
  شخصي  احتياجات صرف به باشد داشته  نامشروعي يا مشروع سرمايه يا ارثيه كسهر

 يـا  ماننـد  مي مجهول و خفته هاي انساني و استعدادها حتي سرمايه.  فرستد خارج مي  هرساند يا ب   مي هاي آني  ذرانيگ و خوش 
  .ركود سرمايه است و فرار آنها پس .شوند مي صرف فساد و لغو هاي راه در

  ها و   نقشه  گردد و  مي  منتفيپروازي   انديشي و بلند   ، دور  شود مي  سلب  همه  جسارت از   جرأت و   ت قضايي با نبودن امني
 در  ، ببرنـد   ج عـالي  يتا بعـدها نتـا      زمينه بسازند و توسعه بدهند      بپاشند و   بذر  تيكه بايد مد    دار وسعت  و  دار تهاي مد  طرح

 طمينـاني چـون ا   ،بيافتـد   ر  كـا   كوچك بخواهـد بـه      هاي هائي وجود داشته يا سرمايه     سرمايه  كه  فرض  به  .مانند نطفه عقيم مي   
 ،وجـود نـدارد     چيـان يـا مـأمورين      ايـت شـركاء در قبـال اسـتفاده        مح  محكـم مطمـئن و     طبـق قـوانين     بر ،شركت  تشكيل به 

محـال اسـت      ، بزرگ كشاورزي و صنعتي و اقتصاديِ      مؤسسات توليدي . گردد  تشكيل نمي  ،هاي بزرگ و اساسي    شركت
   . درست شودمها با فكر و سرمايه مرد در چنين محيط

 ميـدان مـساعدي بـراي شـيادان و          ، و ضعف نيروي قضائي و با رواج ارتشاء و اعمـال نفـوذ در كـشور                با عدم استقالل  
 مؤاخذه خواهد   ، اينكه اگر همكار يا نماينده و كارمند او كاله سرش گذاشت            كسي اطمينان به  . شود كاران تأمين مي   خطا
رس  دسترسي يا چـشم     خدمات اجتماعي شعاع عمل هر كس محدود به        هاي اقتصادي و   نمايد بنابراين در فعاليت     نمي ،شد

 شـعبه و شـاخه داشـته و    بينيـد در تمـام محـالت و شـهرهاي اروپـا      كه مـي  گاه نظير آن مؤسسات هيچ .گردد شخص او مي 
گردانـد در ايـن كـشور        ند و ارز و قدرت براي مملكت برمي       ك پخش مي  مصنوعات و محصوالت خود را در سراسر دنيا       

  .درست نخواهد شد
 افـراد هـم دور هـم جمـع     ،حكومـت اسـتبدادي   ر  دامـا . هاي تجـاري بـود   اين از بابت تجمع سرمايه و تشكيل شركت 

  .گردد  عملي نميد،مقصدي كه بخواهي هر صورت و  شوند و همكاري به نمي

                                                 
  .تنعمت امني  نعمت تندرستی و،و نعمت مجهول است د  قدر: حديث.١
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 توسـل  و تقـرب  متوجـه  ،افـراد  يشائي، همـه آمـال و اعمـال    در حكومت فردي فاعل ما  : دليل قضيه خيلي واضح است    
  نفر محدود است مسلماً ميان داوطلبان خدمت و پويندگان تقرب          وجودي يك  بركات و منافع چون و است قدرت مركز  هب
هنگي و همكـاري موضـوع      انه تنها همـ   . آيد ا پيش مي  ه ها و حسادت    يك سلسله رقابت   ،مركز يا شعب قدرت و ثروت      هب

تواند نه در باال و      گاه نمي    هيچ  استبداد رژيم. كند كند بلكه دشمني و مزاحمت و بدگماني و دوري رونق پيدا مي            پيدا نمي 
شود كـه     حاصل مي  ي دوستي و همكار   وقتي در يك جامعه   .  دوستي و همكاري بياورد    ، نه در مراتب مادون و در جامعه      

 ،  مزاحم يكديگر نبوده بلكه رسـيدن بـه آنهـا محتـاج و الزم بـه مـشاركت باشـد و در مرحلـه اول                        ،ها و منافع افراد    هدف
. توانـد فـراهم گـردد       يا حكومت عمومي نمـي     چنين منظوري جز در رژيم دموكراسي     . اشتراك هدف وجود داشته باشد    

  . يك حداقل اعتماد و استمرار الزم دارد، اينكه هر گونه همدستي و همراهي افراد  بهمضافاً
. ديگـري نخواهـدداد    هدوستي و همكاري ب    دست  كسي  مسلماً،ناپايداري  و  اعتماد  عدم  با و  تحميلي هاي برنامه  و  هدف با 
  ملـي  اًظـاهر  صـورت      بگـذارد يـا بـه       پـاي ملـت     پـيشِ  ،برقي  و  زرق با  ايه  برنامه ، ديكتاتوري كه خود دستگاه   فرض هم   به

در طرز انتخاب و انتـصاب آنهـا صـالحيت و صـداقت كمتـر          كه مأمور اجرا و ابالغ هستند و        كساني ،بخواهد اجرا نمايد  
تواننـد عالقـه و اعتمـادي در     گـاه نمـي    هـيچ ،آنان ي بهرسان  صفتي نسبت به اربابان يا سود  گيرد تا نوكر   مورد توجه قرار مي   
  .اي جلب كنند همكاري صادقانه و صميمانه  و  افراد ايجاد نمايند

 با يكـديگر عليـه     براي حفظ مقام متزلزل خود و ترسي كه پيوسته از اتحاد و ارتباط مردم               هر دستگاه استبدادي   اصوالً
 از هر گونه تشكيل و اتفاق  طبعاًدستگاه استبداد.  دوستي و همكاري برقرار شوديچ وقت مايل نيست در ملتخود دارد ه  

  . توطئه و تجزيه است،»از و حكومت كن تفرقه بياند«عمل او بر طبق اصل . نمايد و همكاري جلوگيري مي
نظـر    هـا را در      نيـرو  ها و عدم امكان تمركـز و توليـد         و همكاري  تشكل ها و عدم    ع سرمايه يعني عدم تجم   ،حال همه اينها  

كـدام يـك از       نيروهاي بزرگ است و    كه دنياي امروز چگونه مظهر بروز عمل       بگيريد و از طرف ديگر به خاطر بسپاريد       
صورت واحـدهاي     ولتي عصر جديد است كه به      و د  هاي تجاري، علمي، فني، كشاورزي، ملي      شئون تمدن اعم از فعاليت    

. انجـام نگـردد     شـمار  همكـاري افـراد بـي       بـا همـاهنگي و      و فكـري و     هـاي هنگفـت مـالي      سـرمايه   عظيم در سـايه تجمـع     
صات علمي و اقدامات عمراني نيـز ديگـر در   المللي پيدا كرده است تفح  كارخانجات و مؤسسات توليدي جنبه ملي و بين      

هـاي كوچـك    گردد، آنها كه بخواهند با وسائل ضـعيف و مقيـاس         خصوصي و مناطق محدود انجام نمي     يك آزمايشگاه   
 اين   كنيد كه به   مالحظه مي !  معركه است   پسِ ،ها و قدرت    كالهشان در اين دنياي خروشان از فعاليت       ،قديم زندگي كنند  

 بـا سـرمايه و كـار آزاد         رار باشد با نيروي مـردم     ترتيب به اميد هر گونه توسعه و توفيق اقتصادي يا علمي و اجتماعي كه ق              
 يـا  ١ اتاتيسماست مگر آنكه با اسلوب سوسياليستي دولتي يعني رژيم  منتفي  و   مقطوع دياستبدا  هاي  در رژيم  ،انجام گردد 

 اسـتبدادي و    شود؟ آيا جمع بين سلطنت      مستبد چه مي   صورت تكليف سلطان    در اين  .كارها بگذرد   بخواهند همه   ٢مونيسم
 نخواهـد  مـردم ديگـر الزم    ميسر است؟ اسم و عنوان كه عوض شد همكاري و همفكـري       يا كمونيست  رژيم سوسياليست 

  شود؟ بود؟ با اجبار و دستور همه چيز درست مي
اگر غرض  . ظاهر كافي است    اسم و  ،چون حقيقت و واقعيت منظور نيست     . البته در اين مملكت همه چيز شدني است       

  .وا نخواهدكرد و قدمي جلوتر نخواهيم رفتدها است اشكالي ندارد ولي دردي را  دلخوشي و فرونشاندن هوس
هـاي افتتاحيـه    شود، نطق ارتفاع بنا مي   هاي پرعرض و طول و      ساختمان ، شود صرف مي  هاي دولتي  ي و بودجه  عوايد ملّ 

كـاران و   هـاي خـارجي و بـه جيـب مقاطعـه      صـندوق شـركت  ه  حاصل نهائي بـ  اما... شود مي  طرفه ايراد  هاي يك  گزارش و
  آن بيمـاري    .بخش است  حاصل يا زيان   هاي بي   هياهو و هيوال   ،ماند  مي ملتمملكت و     آنچه براي  .رود مأمورين داخلي مي  

يعنــي روح انفــرادي . باشــد اي مــي حــاد و همكــاري در هــر زمينــهگونــه تــشكل و اتّ كــه مــانع هــر كهنــه و دردنــاك ملــي
البتـه در تـشكيل ايـن روحيـه عوامـل نـژادي و              . سـاله اسـت     2500   تا حـدود زيـادي زائيـده اسـتبداد         كه)سمآلي و ويدياند(
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را   توانيم تمـام تقـصير      نمي انصافاً.  اند  دخالت داشته   تماماً ، دست هم داده    به زيادي دست   فرهنگي و سياسي    جغرافيايي و 
گري و  خالف صنعت كشاورزي بر  بيشتر از كشاورزي بوده است و      ارتزاق ايران   مثالً . بياندازيم  استبدادي گردن سلطنت  هب

نوع استغناء و انـزوا         ايجاد يك  ، با دهات مجزاي مستقل از يكديگر      ،هم درشرايط خاص فالت ايران       آن ،پيشگي تجارت
سـزا در تمايـل افـراد بـه         ه  انـد تـأثير بـ      معرض آن بـوده    ران در  اي ها و اختالفاتي كه پيوسته مردم       همچنين تهاجم  .نمايد مي

ـ هر ذَ تسا«:  يا ضرب المثل   احتراز و اختفاي از همديگر داشته است تا آنجا كه حديث           ـ  ذَ  و كبِ ـ   و كهابِ ذْ ميـك   ،١»كبِه 
كه بعداً در بند پـنجم خـواهيم ديـد          (گذاري   ه گوئي و كال   مفاسد اخالقي و دروغ   .  شده است  نيانشعار و تدبير دفاعي ايرا    

هم كرده، هر كس سعي داشته اسـت بـه مـشي خـود بـرود و           هها را بدگمان و بدبين ب      نوبه خود دل  ه  نيز ب ) ناشي از چيست  
كـه در بـاال تـشريح        طـوري    به ،وه بر تمام اين اوضاع و احوال      ولي در هر صورت و عال     ... همخرج و همراه با كسي نشود       

بنابراين نه تنها   . نمايد دستگي مردم نموده و مي     جدائي و دو  ه   نيز كمك شايان ب     لوازم و منافع حكومت استبدادي     ،كرديم
 براي مواجهه با ، لت تفاهم و توافق با يكديگر  يعني سهو  ، بلكه درآينده نيز ما را از اين نعمت و نيروي بزرگ           ، درگذشته

و .  محـروم سـاخته اسـت      ،يهاي ملّ   و پيش بردن آمال و برنامه      حكومت دموكراسي ه  مسائل و مشكالت روز و براي نيل ب       
  .زياني نيست كم اين

  

  : با استعماربدادثباتی و عدم استمرار و استقرار امور و رابطه است ناامنی و بی -۳

 اسـت نـه تنهـا    مراكـز قـدرت كـه الزمـه حكومـت اسـتبدادي      ه تمركز اختيارات در يك جا و ميل به تقرب همه افـراد بـ   
ز جهات عديده ديگـر     آورد بلكه ا   بار مي  ه از نظر عدالت و امنيت قضائي اشاره كرديم ب         2 و   1هائي را كه در بندهاي       زيان

  ... .دهد  سوز خود را بروز مي هاي تلخ و خانمان نيز ميوه
 تابع حـوادث و     ،تازه در مدت حيات و قدرت نيز      .  خواه ناخواه بشري است مردني و رفتني       ، استبداد شخص اول رژيم  

  .ديك حال و روال باش تواند پيوسته به عوامل خارجي بوده نمي
 مـستبد  رئيس كشيده كنار را خود  پاي ، و عدم همكاري   ، هم در نتيجه عدم امنيت قضائي و اعتماد        طرف ديگر مردم    از

طور  اي در جامعه ندارد همان     چنين دستگاهي كه ريشه و تكيه     . خواهند گذاشت  خود حال  به مأمورينش و هواخواهان با را
  .ها و تغييرات عظيم است  در معرض نوسانايم دائماً  ديدهكه در تاريخ ايران

تواند  شده نسل اندر نسل باقي بماند و بگردد، نمي         مداري دائر   كه با اساس و بر      هم ها و تشكيالت ملي    كه بنگاه  دانستيم
  .رود از بين مي خيلي هم كه دوام كند با صاحبان آنها ،شد و كم عمر بودهرهمه چيز كم . ريشه بگيرد
روند ولي اگر امور و مؤسسات خواسـته         ميرند و مي   مي ،كه اجزاء هستند   و چه آنها     است س استبداد أآنكه در ر   فرد چه 

بنـابراين اقـدامات و تأسيـسات حكومـت         . رود و مملكت استمرار خواهد داشت       باشد از بين نمي    يا ساخته اجتماع يا ملت    
 ماننـد قـصرهاي مقـوائي يـا         ، ريختـه باشـد     تفصيل  و  و با طول    سنگين  كه  قدر هم   هر  مملكت  و شالوده   و بنيان   بدادياست

  .شود هاي برفي است كه واژگون و ذوب مي مجسمه
 در نقـاط مملكـت   ،ارهـا ك  سـاماني   و  صاحب  و بي،هاي متناوب  ت خرابي ملّ ديگر از نظر   اهميت و حياتي   موضوع بسيار 

اعتنـائي و     امور خودشان از يك طرف و بي        از اداره  داشتن مردم   كنار ثمره تلخ بر  . باشد استبداد مي   هاي كه از شالق    است
 و مأمورين دولت  يعني واگذار بودن همه چيز بهر،امور عمومي و در دست نگرفتن كارها از طرف ديگ بهعالقگي آنها  بي

برآوردن حوائج اجتمـاع   مور و نه داوطلب مباشرت در  أاست زيرا كسي نه م     ، در اين قضايا دخالت مستقيم داشته      و پادشاه 
شـد و عنايـت    مند مقتدري پيدا مي      ه عالق اگر پادشاه . شده است  از قبيل نظم، نظافت، خواربار، امنيت، فرهنگ و غيره نمي         

انداخت  تنور مي ه چند نفر نانوا بمثالً(داشت  نظارت ابراز مي  و  فرستاد كه عرضه     كرد يا حاكمي را مي      امور مي   اين قبيل   به
 و نگفته نماند كه تمام تمشيت و تـدبير سـالطين   و... كشيد  دار ميه  بست و دزدي را ب     شالق و منجنيق مي    ها را به   يا قصاب 

دار و اصـالحي     هـاي ريـشه    جـوئي   كمتر به فكـر اقـدامات اساسـي و چـاره           ،كرده  از اين حدود تجاوز نمي     ،حكام استبداد 
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 يا حاكم از سر بندگان عقـب        محض اينكه سايه سلطان    هآمد ولي ب    مختصر فراخي و فراواني موقت پيش مي       ، )اند افتاده مي
 دستوري نبود و به پيروي از  شاه ،كه اگر جريان مملكت      در صورتي  .داد  بلبشو يا قحطي و سختي رخ مي        مجدداً ،رفت مي

سـهولت بـراي    ه   ب ، داشتند  يعني خود مردم دخالت و مشاركت و مسئوليت در امور مربوطه مي            ،گشت منويات فردي نمي  
 ، مثل نخ پوسـيده    ،ب سرنوشت مردم  كتا  شيرازه  وقت  كردند آن  شدند و ورزيدگي پيدا مي     اداره و ادامه كارها تربيت مي     

  .آمد صورت اوراق پاره در نمي مملكت به رفت و دم به دم در نمي
 و اسـتمرار  يـا  دوام و ثبات تواند كليات خود نمي در  جزئيات و نه فرد است نه در ه چون وابسته ب   پس مملكت استبدادي  

طـرف و    و مدهاي داخلي از يك     هاي طبيعي و جذر     فرسودگي ،هاي مردم  راحتينا و ها ناامني بر عالوه .باشد داشته استقرار
درتـاريخ قـديم و     . نمايـد  سقوط و تالشي مي    هرا تهديد ب    دم آن  هر ،هاي خارجي از طرف ديگر     حوادث سياسي و طوفان   

  .داي  خودتان نظائر زيادي از اين حقيقت تلخ را خوانده و ديده،جديد و معاصر
 آشتفگي و نابـساماني اوضـاع خـود بودنـد و           و تخت و تاج هاي واژگوني شاهد دائماً خاك و آب اين ساكنين سابقاً بتهال

اي بود كه قرار و تكانش از هـم تـشخيص            رفته  چهارچوب در  يِ مانند گاهواره  ، تهاي كوتاه و موقّ    كشور جز در دوران    
. هـاي ديگـر رخ نخواهـد داد         يـا غـارتگري    ، و چنگيـز   هاي اسكندر  گشائي كشور ير نظ ، در دوران معاصر   اما. شد داده نمي 

هـم بخـورد و     ه  گذارنـد وضـع موجـود بـ        كنـد دول قـوي نمـي       هـا را نمـي     الملل قبول چنين تزلزل    سياست و مصلحت بين   
استقرار  مملكت فاقد ثبات و   .  در جائي رخ دهد    ، دارد زبان آنها است و تماس با منافع و مصالحشان        ه  هايي كه ب   ساماني بي

 را   اسـتبداد  رژيـم . كنـد  خـارجي حفظـش مـي       تجاوزهاي  و  گيرند و از تحوالت داخلي     را زير عنايت يا حمايت خود مي      
وقـت     آن. كت و صـدائي را خفـه نمايـد         هر حر  ،نيزه و وسائل جاسوسي    تكاي سر  ا هنمايند كه ب   تر مي   تر و مقتدر   استبدادي

كـسي اجـازه كـالم يـا عـرض انـدام دهـد و همچـون             ه  كند ب   خود نداشته و جرأت نمي     اي در ملت   حاكم مستبد كه تكيه   
 دم از ثبـات سياسـي و اسـتحكام           بـاد در غبغـب انداختـه و دائمـاً          ، اي در دست حاميـان خـود قـرار دارد          كرده آدمك باد 

هاي خـارج بدانـد و       ها و سفارش   غافل از آنكه تعادل و تسلط خود را در مملكت بايد بدون توافق            . زند  مي حكومتي خود 
حـال خـود رهـا كـرده       وقت است كه مملكت و ملـت را بـه           آن ، تصادم شد ه   تبديل ب  ، هاي موقت  كه توافق  محض آن ه  ب

 وسـكوت مرگبـار     م بـا خفقـان آزادي     أبات سياسي كه تـو    هاي ث  چنين داعيه . كجا پناه ببرد  ه  كجا فرار كند و ب    به  داند   نمي
آورد ولي حـاال اسـتعمار     استبداد عدم استقرار مي، درگذشته . استملت است خود نشانه عدم استقرار و حاكي از استعمار 

در يـك  .  است زير پرده استقالل استعمارِ،االبته مقصود م  . استقرار دهنده آن است    آورد و استعمار نيز طالب استبداد و       مي
  و  و آزادي مطبوعـات    افكـار عمـومي   . مين گـردد  أراحتـي تـ    هتوانـد بـ     منافع استعمار نمـي    ، و يا پارلماني   ژيم دموكراسي ر
بنا به  . باشد ها و منافع آنها مي      تهديدي براي نقشه   ،سازند و هر تجديد انتخابات      اسرار و ايادي آنها را آشكار مي       ،قاداتانت

تـر   صـدا  و سـر  بـي  و تـر   راحت خيلي ،خارجي هاي سياست ،»بچاپ را ده و ببين را خدا كد«المثل قديمي خودمان كه      ضرب
توانند زيـر   طرق مختلف ميه يك فرد را ب   . هاي منتخب مجالس    و دولت   كنار بيايند تا با يك مجلس      نفر   توانند با يك   مي

  .خواهند از او بستانند  آنچه مي،قدرتش فشار و گروگان قرار دهند و با وعدة ضمانت حيات و
ها حالت زن نجيب را دارد كه دسـت بـه     براي خارجي فرموده بودكه حكومت من و حكومت مليدكتر مصدق  آقاي

  .كند  زن نانجيبي است كه همه حريفان را راضي مي، و خائندهد ولي حكومت غير ملي هيچ كس نمي
  

  

  : بقای ايرانر و س استبدادرژيم -۴

 و كاري بـه دولـت  .  به وضع مملكت بودآنجا توجه ما صرفاً  اين مطلب كرديم، ولي در  اي به  اشاره،در قسمت اول بحث   
  . در تاريخ گذشته جهان نداشتيم مملكت و به مسأله بقاي ايراناستقالل

ـ    حتـي بعـضي   . نمايند زنند و ادعائي است كه مي      اين همان حرفي است كه مي      را    سـاله ايـران    2500 بقـا و عمـر       رِّهـا س
  :اند گفته پرستي دانسته و شاه  و  مرهون سلطنت
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  ».حال از بين رفته بود  صد بار تا بهحتماً  نبودنبود يعني استبدادي رژيم چنين اگر« 
  .را دارد كه با حوصله و تفصيل بيشتري مطالعه شود مسأله ارزش آن

  . از جهتي صحيح است و از جهتي غلطادعاي بقا و دوام ايران
بينـيم آنهـا بـا     ئيم مـي مقايـسه نمـا  » روم« و حتي يونان ، مصر، كارتاژ، آشور :هاي مانند  ملت  ا و ه  را با دولت   وقتي ايران 

كلي از صفحه روزگـار محـو شـده نـام و             ه بعضي ها ب   ،اند شتهاهاي بسيار مشعشع و پر اقتدار و شكوهي كه د          وجود دوران 
يـك امـروزه      نمانده است و بعضي ديگر مخلـوط و محـو در كـشورهاي ديگـر گرديـده هـيچ                   نشان و نژادي از آنها باقي     

البته قسمت اول بيان فوق كه مربوط       . جا مانده و خود را حفظ كرده است        بر ن كماكان پا  ولي ايرا . نماينده و وارثي ندارند   
 زيـرا بـاالخره در      .تواند صـحيح باشـد     طور مطلق نمي    شود درست است ولي قسمت اخير آن به        محو بعضي كشورها مي    به

 هـم ،روم و يونـان  و مـصر  سـرزمين  در اينكه  گو ت و دولتي وجود دارد كه نامش ايران اس         مردم ،سرزمين موسوم به ايران   
 سـال   2500 ايـران در ظـرف ايـن         ،لق و واقعي اگر خواسته باشيم     طولي از نظر م   . دارند وجود نام همان هب ،اه دولت و مردم

   ....ند و امروزي به هيچ وجه از نسل اصلي نيستنژاد. چندين بار مشخصات خود را عوض كرده است
كننـد   كـه ادعـا مـي     طور   آن شاهنـشاهي  اسـتمرار  و اسـتقالل  گـاه   هـيچ  سـلطنت  سـال 2500 ايـن  در آنكـه  تـر  مهم همه از
اند،   البته مملكت را همراه خودشان نبرده      .اند  حكومت كرده  دوره را هم مهاجمين خارجي بر ايران       مدتي از اين  .ايم نداشته

 ولد  وزاد و بهاند  كرده در سرزمين ما منزل نموده    جا خوش  ،گذرد  خيلي خوش مي   ،اند مزاحمت چنداني نيست    بلكه ديده 
 يِجلـو   انـد  نتوانـسته   وجـه   هـيچ   به  سالطين  و  سلطنتكه  لايم ب  استمرار شاهنشاهي نداشته   تنها استقالل و    نه.اند پرداخته

   .اند هها بود همان، گذاشته مي  فرار  هب  پا كه كسي  اول  .كنند  حفظ  را  ما  استقالل  و بگيرند  را  متجاوزين
  يكديگر    تجاوز به كارشان دائماً، هاي ما هاي ما و سلسله جنبان  سرسلسله،عالوه به
گذاشـتند در عـرض     همينكه پا در ركـاب مـي  .اي ببينند ي مقاومت عمده قبلسالطين  بدون آنكه از ناحيه متصرفين و     بوده
كـه   آنهـا . انـد  بـوده  دفـاع  بـي  و هزدروا بي ايران  و اياالت  شهرها  گوئي .كردند كشور را تسخير مي    ماه از شرق تا غرب      چند

   ايران باشند؟  استقاللحافظ  دتوانستن مي دادند چطور دست مي از  سهولت اين تاج و حيات خود را به تخت و
  

       كي تواند كه شود هستي بخش    ذات نا يافتـه از هـستي بخـش   
  

هـاي روزگـار و امتـزاج و       هاي خارجي و تالطـم     رغم تهاجم    علي كه وضع ايران   انكار نيست  ذالك اين واقعيت قابل    مع
 و   و يونـان    و فنيقيـه    و مـصر   زبان و فرهنگ آن رخ داده است با وضع كـشورهائي ماننـد كلـده                و در نژاد هائي كه    انقالب
 مـا را از بـين ببـرد،         كلـي مليـت   ه  اي جهات پيش آمده است طوري نبوده كه ب         اگر زير و زبرهائي از پاره     .  فرق دارد  ،روم

 ايران نـسبت بـه سـايرين     هويت و شخصيت اصلي حفظ شده است و از اين جهت حقيقتاً  ،ها  و تحول  باالخره با همه تغيير   
  .امتياز دارد

 سـر در     ايرانيـت  ،ز چنـدي   پـس ا   .اسـت  نرفتـه    مكرر نـابود شـده ولـي همـه چيـز از بـين               ما و حكومت ايران     استقالل
بايد ديد اين امتياز معلول     . اند خود زده    كرده بودند پرچم و عنوان ما را به        يا بيگانگاني كه مملكت را تصرف     . است آورده

ا بـر    تفوق فرهنـگ و اسـتعداد مـ        ،باشد هاي مجدد به ايران تأثير داشته و افتخار ما مي          گرفتن چيست؟ آنچه در احيا و جان     
 شدند ولي به  غالب مي   بر ايرانيان  ،لحاظ نيروي لشگري و خصلت جنگي        مهاجمين اگر چه به   . كنندگان بوده است   تسخير

لحـاظ معنـوي خـود را            بـه   و ديدنـد  تـري مـي     خود را در مرحلـه پـائين       ،لحاظ نظام اداري و هنر و زبان و آداب و مذهب            
لباس ه   ب ،اين است كه بزودي در صدد ترميم اين نقيصه برآمده براي احراز تساوي و برتري              . دانستند مغلوب و محتاج مي   

 و كردنـد  مـي  فارسـي  اشـعار  و ادبيـات  جمـرو  را خـود  .كردنـد  مي حتي به آن افتخار   . آمدند  در مي  و آداب و آئين ايراني    
. باشد  استثناء مي   از جهت اخير فقط تصرف اعراب      ،شدند تر از آش مي    اسه گرم و گاهي ك  . مودندن  اختيار مي   را ما مذهب

ه  بـ  زيـادي از زبـان فارسـي    ايران را گرفتنـد و هنـر و ذوقيـات و اصـطالحات     رسوم اداري و آداب درباري  خلفاي عرب 
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هر جهت بر مذهب قبلي ايرانيان داشت         چون برتري بارز از    ولي مذهب اسالم  .  سرايت كرد   زبان و اسالمي   ممالك عرب 
 آن انتقـال  عامـل  حتـي  و ماندند ايرانيان نسبت به آن وفادار و معتقد      . بستن رخت بر  ،چيده شدن تسلط اعراب از ايران      با بر 
 ، و فرهنـگ و افكـار      ولي نژاد . ها ماندگار شد   برتري داشت با تكميل و تطبيق      پهلوي خط بر چون نيز عربي طخ .شدند نيز

  . پايدار و برقرار گرديد،ا آنچه سابق وجود داشتب ،يك تركيبي از آن
وجه مرهون   هيچ  به ،)فهوم نسبي خاصي بر طبق توضيحات باال به آن بدهيم         اگر م  ( بقاي ايران  رِِّ س ،طور خالصه   پس به  

  ضـعف و سـستي را نـشان داده انـد و سـلطنت              ا منتهـايِ  هـ  وضع حكومتي و كشوري نبوده است بلكه از اين بابت دولـت           
 بلي ايران تسلط و تفوقي ، از جنبه فرهنگي و معنوي اما،باشد  ننگ ميل اصلي اينو مسئو ، و روحيه مالزم با آن     استبدادي

  .حال باقي بماند  بهاي حفظ بنمايد و تا  خود را تا اندازهبر دشمنان داشته و توانسته است شخصيت و مليت
ها و    تسلّط كامل مطلق مستمر در تمام زمان        براي اين بوده است كه استبداد      ، نابود نشده  كلّي ه ب ت ايران يمل  و اگر ملت 

 و  هاي ضعف براي سالطين    هم دوران .  پيدا شده است   گرفتن مردم  كشيدن و جان   هائي براي نفس    فرصت ،ها نداشته  مكان
هـا و    است در اعماق مملكت و گوشه و كنارهاي كوه و جنگـل            توانسته اثر آنها نمي   و حكمو هم    است آمده سلسله ها پيش  

همچنين پناهگـاه   . اند روي پاي خود حركتي نمايند       توانسته ،گذاشته شده  حال خود وا    گاه گاه مردم به   . ها نفوذ نمايد   بيابان
ي بـراي ابـراز ارادت و فعاليـت و نـشاط پيـدا        ذوقي آنها وجود داشته كه محلـ       هاي ديگري براي حيات معنوي و      و درگاه 
  .اند كرده

 و جبـران ضـعف و       حمايـت اسـتعمار    و تـسلط  طـرف   يـك   از ؛بـود  نخواهـد  چنـين  ،اينهـا  از بعد و معاصر دوره در ولي
 و نظـامي   وسائل فني و،از طرف ديگر. ددار نگاه مي  ا و بيناپ او را همه وقت و همه جا سر، را نمودههاي استبدادي  كسري

تـرين امـور ارتبـاط و     ترين نقاط كشور و كوچـك  افتاده ا اجازه و امكان داده است با دور    ه دولته  اداري و عملي جديد ب    
 ا در اختيـار و اداره     معنـوي ر   و فكـري و      منـابع و موضـوعات ذوقـي        همه چيز را قبـضه نمايـد و مخـصوصاً          ،احاطه داشته 

  .كسي باقي نگذارند كشيدن براي خودگرفته جاي نفس
ايـن   بست بپردازيم چند مطلب ديگر را بـاز در پـيش داريـم كـه در     جوئي و راه فرار از اين بن   چارهه   قبل از آنكه ب    اما

ـ  اه فـوق يـا سـنگر دفـاعي معنـويِ          گ  الزم است در زمينه تكيه     قسمت از بحث بررسي نمائيم و فعالً        مطالعـه بيـشتري    ،ت ملّ
  .بكنيم
  

   مرهون چيست؟ قدرت فرهنگی و معنوی ايران-٥

وجـه   هيچ مقهور و منحل در خود بنمايد به       را مهاجمين است شده سبب كه ايران معنوي و فرهنگي تفوق و تسلط گوئيم مي
براي توضيح و توجـه     . باشد آن مي  العمل در برابر   عكس فرار يا عكس     بلكه به  .ي نيست پرست به شاه   و مربوط  مرهون سلطنت 

 ادبيـات، صـنايع ظريفـه،       ،پـردازيم   ايـران مـي    تشرح يك يك مظـاهر و مفـاخر و معنويـات و فرهنـگ و ذوقيـا                  بيشتر به 
  .ذهبمعماري، قالي، علوم و باالخره م

 و سبب شهرت و نفوذ فرهنگ ما در ملل ديگـر شـده   ترين و بارزترين افتخارات ايراني مايه  از جهتي پر  ادبيات فارسي 
البته اگر ارزش و شهرت . ا بوده استه راب در در،گاه آن  و امراء و جلوه مدح سالطين،است و يكي از مظاهر شعر فارسي     

م ي بينـداز   حق است كه خلعت اين خدمت و افتخار را بـر دوش اسـتبداد              ،خواني آن بدانيم   هحادبياتمان را در مضامين مدي    
 و زمـان  در وقتـي  اسـت  كرده مي دريافت را ها صله گرانبهاترين  كه  شود و ابياتي   مدح سالطين ختم مي    ه كه ب  يولي قصائد 

ا، هـ  ا، فرخي ه عنصري. كرده است  كمتر پيدا مي     خريدار و خواهنده   ،شده است   ممدوح دور مي   قلمروِ از و دوران و مكان
اند نام و نـشان چنـداني از آنهـا            آبدار را سروده   شدند و آن اشعار    الشعرائي مفتخر مي   لقب ملك ه  ا كه ب  ه ا و قاآني  ه انوري

ـ     امـا . كند شناسد يا ياد مي     كمتر كسي آنها را مي     است و در خارج ايران     باقي نمانده   آسـمان ادبيـات      اولِ رِد از سـتارگان قَ
 و  و مولـوي  و خيـام    و حافظ  بينيم سعدي   مي ،كنار بگذاريم   است  غزنوي  محمود  را كه معاصر سلطان     اگر فردوسي  ،ايران

 يـا هـرج و       مربوط به دوره هاي نظيـر اتابكـان        ماً تما ،باشند كنندگان نام ايران در دنيا مي      كننده و جاويد   امثال آنها كه زنده   
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 هـاي ضـعف سـلطنت      دورانه  رفته مربوط ب   هم  يعني روي  ، و سلجوقيان   و دوران ضعف غزنويان     و تيمور  مرج دوره مغول  
 ، نـامي اين شـعراء و نويـسندگانِ  . اند هاي كم قدرت و كم شوكت بوده        سلسله  و معاصرِ  تبداديوهرج و مرج حكومت اس    

 گمنـام و   ممدوحان آنـان    ،اند جنبه فرعي و معمولي داشته      اند يا اگر گفته     مدح سالطين را نگفته     اصالً ،يا مانند ناصرخسرو  
اسـت متعلـق و       غزنوي واقع گرديده و دشمن او شـده        مهري و طرد پادشاه     دوسي كه مورد بي   تازه فر . كم اهميت بوده اند   

 ي و ثمـره رسـتاخيز ملـي       هاي سـامان   كه هماهنگ و همزمان با سلسله       است  و رودكي  قبل يعني مكتب دقيقي    مخلوق دوره 
ه  سال قبـل از بـ      30 ريخت و فردوسي هم       را دقيقي  طرح شاهنامه . شود سلطه خلفا محسوب مي    ايران در برابر ستمگري و    

دن شـعراي نـامي و      شـ   در پيـدا   ، و اسـتبداد   بنـابراين پادشـاهي   .  شروع به نظم شاهنامه كرد     ،سلطنت رسيدن سلطان محمود   
  . سهمي نداشته است ا، مادبيات عاليِ

 آالت و  زينـت  هائي كه در نقاشي و خط و ظـروف و لبـاس و ادوات و               نمائي صنايع ظريفه و هنر     ذوقيات و  آمديم سرِ 
 و اشراف و پولدارها      سالطين عادتاً،كننده اصلي اشياء تجملي و هنري       كننده و تشويق   البته مصرف . غيره بروز كرده است   

  : اما.دهد ادعاي عنايت و خدمت مي  به آنها حق آب و گل در اين قسمت وهستند و ظاهراً
  . توجه به ظرائف و زوائد زندگي است،پرستي ثروت و دنيا و  الزمه قدرتاوالً
ه بينـيم بـ    مـي ، مقايسه بنمـائيم  و فرنگ و مصر و چين را با آثار يونان آالت درباري   و زينت   وقتي آثار هنري ايران    ثانياً

انـد بـه آنهـا ارزش و جالبيـت بدهنـد و از جهـت تناسـب ابعـاد و شـكل و ظرافـت و                            زور طال و مـصالح قيمتـي خواسـته        
دسته شمشيرها و    سلطنتي، ظروف ،وسوطا تخت :مثال(است معيوب و متوسط لباًغا ،ذوقي  دقايق و لطافت   شدنِ دهرب كار  به

  ....)فت ها و غيره بخنجرها، زر
  .نمايد كند و از زور و الزام فرار مي  فوران مي ذوقيات و هنرها هميشه در حال سرشاري و آزادياصوالً

 بـوده   د كه مورد عالقه و عمل ملـت       بآن در مساجد و معا     هاي عالي  نمونه، در ساختمان  هاي ايراني  معماري و ابتكار   اما
 روي آنهـا از      نه در قصور سلطنتي و بناهـاي حكـومتي و اداري و اتفاقـاً              . است شود و سرمايه معنوي مردم      ديده مي  ،است

  و همه مساجد و آثار مذهبي درخـشان         كه اين   در اصفهان  مثالً. شده است  شتر فعاليت و خرج مي    يخيلي ب ،  اه طرف  دولت  
ت  مانـده اسـ  جا بر  پاوقاپ ين و عالستو هاي صفوي و دولتي فقط عمارت چهل     ازكاخ ،هنر معماري وجود دارد    شاهكارهاي

كه هر    در حالي . باغ است  چهار  ه و مسجد  شا  و مسجد  اهللا لطف تر از گنبد شيخ    العاده عقب   فوق ،لحاظ صنعت معماري    كه به 
 و چـه خـود و چـه درباريـان    ، قصرها و عمارات فراوان  ،ن عباس و شاه سطان حسي      شاه  مخصوصاً ، صفوي يك از سالطين  

تا حدود محل جديـد       از دوطرف ،غبا اند در سراسر خيابان چهار      نوشته كه سياحان اروپائي    طوري  به. ساختند مي،رجال آنها 
  .هاي بسيار زيبائي وجود داشته است  باغات و كاخ، اصفهاندانشگاه
منيـستر   سـت و و    وكاتـدرال كلـن    پـاريس  نتـردام  مانند كليساهائي اگر .نيست طور اين اروپا در دانيد مي كه  طوري  به  اما

شـود كـه      زياد ديده مـي    ،هاي عمومي نيز   حتي ورزشگاه  هاي سلطنتي و شاتوهاي اشرافي فراوان و        كاخ ، وجود دارد  نلند
 بنا اه دولت يا ن و بزرگان و   ها خاطر پادشا  سليقه و به   هب دستور و   به،استحكام بوده  هنر و دقت و     لحاظ  ي به  هر كدام شاهكار  

، سـاختمان   ويـن  شاتوهاي شـومبرونِ   ، روم ، كليزئومِ لندن برجِ و مها باكينگ قصر ،پاريس لوورِ و ورساي ؛از قبيل  .اند شده
  .غيره  و،سپرو   پتسدامِكراكوي، شاتويِ دانشگاه

 ب ومرغـا   و مـشهد   و آثار شـوش    در برابر قصور عظيم تخت جمشيد     .  نيز وضع چنين بوده است      قبل از اسالم   در ايران 
 آنجـا كـه در زمينـه مـذهب صـحبت      ،ين بنـد  ادر بحث آخر. بينيم ها و انبيه مذهبي مهمي نمي       آتشكده ،نابست نقوش طاق 

 ، جنبـه اختـصاصي و ابتكـاري دارد    كه كامالًديگر از آثار و مفاخر ايراني. شود  توضيح اين مطلب داده مي     ،خواهيم كرد 
جا دارد راجع به آن جداگانـه حـرف زده باشـيم زيـرا از جهـات مختلفـي قابـل توجـه و كاشـف حقـايقي                             .قالي ما است  

  .باشد مي
ابنيـه   بـرخالف ادبيـات و  .  را هم روي خود ندارد كه بگويند مديون آنها اسـت        الحمد اهللا اين يكي حتي اسم سالطين      

بـري    يـا گـج    ي عباس ،كاروانسراي شاه شعراي غزنوي :گويند  مي مثالً نند و رسا ها و سالطين مي    كه انتساب آنها را به سلسله     
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 ي، فـرش  تركمنـ   قاليچهي،  كرد ي، جاجيم كاش قالي: ها عنوان محلي دارد    پارچه  و قالي ايران  هاي ها و نقش   ي، بافت سلجوق
بايـستي مفـروش شـود و     هـاي اعيـان نيـز مـي      و خانـه  علـت واضـح اسـت، بـا آنكـه دربارهـا      ،ي و غيره يزد  ي، تافته كرمان 

 در هر خانه و نشيني ايرانيان ده است كه با وضع زندگي و زمينبردند ولي فرش چيزي بو   كار مي   ها را به   ترين فرش  گرانبها
 مورد حاجت عمومي بوده جنبه تجملي نداشته است تا مخصوص سالطين و مقربـان درگـاه              ،خيمه و در هر وضع و دوره      

دهـاتي و شـهري     . شـده اسـت     بافته و خريده مـي     ،هاي محلي  بنا بر اين در تمام مناطق و ادوار بر حسب مواد و ذوق            . شود
گليم  است قالي،  طور كه تا اين اواخر رسم بوده        همان  داشته است خصوصاً    جنبه ملي  قالي ايران . اند كرده روي آن كار مي   

آن  دوام فرش و ارزش هنري .است شده ها محسوب مي          فقط عنوان اثاث خانه و زينت را نداشته، اندوخته اقتصادي خانواده    
 شـو  وزن و جمـع   سـبك قيمـت و هـم نـسبتاً    قابليت فروش و صدور و باالخره خاصيت استحفاظي آن كه هم متاع سـنگين      

توانستند تا آخرين مرحله از دستبرد دزد        قالي را زير چشم و زير پا و زير تن مي          . داده است   وضع ممتازي به آن مي     ،است
  .دارند خود نگه  است تا حدودي محفوظ و مخصوص بهميشگي ايران و لوازم استبدادو غارتگر كه از خصوصيات ه

  معني تمامه  قالي يك سرمايه و يك صنعت ب،جهات و خصوصيات فوقبه نظر 
 بايـد    ايـران  حـساب ملـت    هرا نيـز صـد در صـد بـ           افتخـار آن  .  شده است و تنوع و ابتكار و استحكام پيدا كرده اسـت            ملي

ه  و لشكريان و نوكرانـشان بـ  پائي ملت را سالطين اين خود نقطه اميدي است بايد شكر كنيم كه الاقل فرش زير     . گذاشت
ش و نگار سياه و سـفيد و   و در نق ، بهم آميخته آن   ما نبرده براي ما باقي گذاشته اند تا در تار و پود پنبه و پشم و ابريشمِ                غي

اي   نـشانه ، چه در متن و چه در حواشـي ، و رنگ آميزي زرد و سبز كه مظاهر رنج و رشد ملت است      ،گريان و خندان آن   
  .اي از حال و آينده ببينيم از گذشته خود و آئينه

زيـرا  .  صحبت كنـيم ،ث در مذهب بهتر است ضمن بح، و عامل پيدا شدن و پرورش آن      راجع به علوم و معارف ايران     
 زبـان عربـي  ه ليفـات خـود را بـ   أ تحرير پرداختند و چه آنهـا كـه ت  م وتعليه  ب  چه آنها كه در زبان فارسي      دانشمندان ايراني 

 اند و اصـوالً     از شاگردان و استادان مدارس مذهبي بوده       تماماً ،دان حساب آمده  ه ب  و عرب  نوشته يا در شمار علماي اسالمي     
 و  حكمـت   دنبال ادب و   ،نفكاكي ما بين دين و دانش وجود نداشته بنا به توصيه و امر دين             ، ا  تا قرون اخير   در دنياي اسالم  

 و   جمـشيد كاشـاني     و غيـاث الـدين      و رازي   و سـينا    و بيرونـي   امثـال سـيبويه    انـد و   رفتـه  ت و طب و ساير معـارف مـي        ئهي
  .اند  را به دنيا داده و صدر المتالهينسهروردي

 نسبت به علما و علـم شـده اسـت و يـا     طرف بعضي سالطين  عنايتي از  م و احترا گاه كه اگر  مسلم اينست   امر ،هر حال  در
 علمـا بـوده   گوئي متـداول زمـانِ   جوئي سالطين و تعارف بينيم بيشتر از جهت تبرك اي كتب مي نام آنها را در ديباچه پاره  

  . است
كـه از طـرف معتقـدان و محافـل            رتبـاط و عنـايتي    جنب ا  در ،دانشمندان هم ه  سالطين و امرا ب    ارتباط و عنايت    اين ضمناً
 نـسبت بـه شـعراي       كـه شـاهان    التفـاتي  اسـت و هـم در جنـب عالقـه و            بـسيار نـاچيز    ،شده است  علوم و فنون مي   ه  مذهبي ب 
   با سه دانشمند بزرگ زمان      غزنوي  محمود سلطان  داستان  مطلب  اين  شاهد. اند داشته  ساقيان خود   مطربان و  خوان و  مديحه

ده آورنـ   كه  عي شده باشد  حال كسي هم مد     كنيم تا به   فكر نمي  . است  و سهل مسيحي   اعلي سين  ابو  و ينخود ابوريحان بيرو  
  . بوده باشد استبدادي سلطنتمخصوصاً  و سالطين،و بسط دهنده علم و فلسفه در ايران

  :قلم آخر از اين بند يعني مذهبه برويم ب
 هاي غارتگري و مفاسد و رغم مظالم علي است شده  عثبا كه چيزي و  استبداد  دست  از  ايران  مردم مقر  و پناهگاه  تنها

  صفحه از و بماند باقي ما براي رمقي ،استبداد جانبه همه
  . مذهب ما است همانا معنويات و مخصوصاً،ايم روزگار محو و نابود نشده

اند و هم محل و مـوفقيتي         كرده العمل در برابر استبداد     ابراز وجود و عكس     ايران ، مردم در سايه مذهب، مذهب اسالم    
  .اند براي امنيت و فعاليت و نجات يافته
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. ا و بيـدادگري آنهـا     هـ  ت عليه دولـت   است براي ملّ   بوده ميلَع. است حكومت بوده   ن هميشه پناهگاه ضد   ايرا  ديانت در 
رغـم دعـوي شـوكت و     علي. كردند مي  مشغوليت براي خود جستجو  پناه و اميد و توسعه و ،آخرت آنجا و در اعتقاد به     در

. شـدند  ل مي  نظائر آنها را براي پيشوايان دين قائ       مردم. كردند  غاصب براي خود جستجو مي     كه سالطين   تحميل حكومتي 
امامزادگـان قائـل     كـه بـراي ائمـه و        ا تشريفات و عنـاويني    ي ،اند  رسول و دودمان او سروده     نعتحي كه شعرا در     ي مدا مثالً
، شـاه چـراغ      جمـال قـم     ولي عصر، شـاه     اعليحضرت ، الرضا ، السلطان علي بن موسي    شاهزاده عبدالعظيم : از قبيل (اند   شده
گنبد،  كاري طال: (بردند مانند  كار مي    مساجد به   و مورد بقاع متبركه و معابد     و تجليلي كه در    تزئين و  توسعه همچنين ).شيراز
  ).هاي ساطين  در برابر كاخ، آنهاستانِ آديگرِِ  يها نقره و تزئين، ضريح  گذاري چراغ

 وسيله  به نيز ها قيام و گرفتند نمي رفتند و از آنها اجرت و دستور        نمي اي بودند كه زير بار سالطين       يگانه دسته  روحانيون
 ،رسيدند  مي مقام دامادي يا نديمي شاه       به ،بعضي روحانيون روي ارادت سالطين     احياناً اگر .گرفت مي صورت دين نام  به و

  .دادند  خود را از دست ميموقعيت روحاني و وجه ملي
 از طريـق خيـرات و مبـرات و وجوهـات مـذهبي يـا       است و مردم  پيداكرده علوم نيز استقالل  ،تبع ديانت و روحانيت    به

  .كردند هائي مي ها مشتاقانه و آزادانه فعاليت دادند و در اين زمينه خرج ميه  اخالص و اشتياقي ب،وقوفات علميم
عـالوه بـر آنكـه    . باشـد   مـي  از تـشيع  و مخـصوصاً  روشـن اسـت و ناشـي از اسـالم    ،علت قضايا و توجيه واقعيات فوق  

 در ايـن     امتياز تشيع بر تـسنن     ،درگاه ذوالجالل او  ه  مشيت حق و تعظيم و بندگي انحصاري ب       مسلماني يعني تسليم در برابر      
 خـدا و     و وصـايت از جانـب       از ابتدا زير بار خالفت و حكومت كساني كـه حكـم واليـت              )ع( علي است كه پيروان    بوده

 را اعـم  ،در عالم تسنن خليفـه .  اند  نرفته،شده است و زور تحميل مي    زر  آنها از طريق نيرنگ و     رسول نداشته اند و امامت    
 امر و نهي در كار دنيا و دين         صاحب حق   پيغمبر و   و جانشين   »اولواالمر «،س و عثماني  عبا امويه و بني    و  از خلفاي راشدين  

ولـي  .  بـود  و مأمور خليفه يـا سـلطان        هر لحظه منصوب و مأجور     ، در تمام مراحل   ،ت و قضاوت و فقه    نيروحيا. دانستند مي
ر از آنهـا دسـتور      اطهـا  كـرده و تـا زمـان ائمـه          جـدا  هـاي وقـت و سـلطنت       كلي از خلفا و حكومت     هتشيع حساب خود را ب    

 كه   طوري  به.  حكومت داشت و دارد    ،بعد از غيبت نيز مدتي نيابت و سپس مرجعيت بر افكار و اعمال شيعيان             . گرفتند مي
قـت دائمـي بـا     طراوت و امكان مطاب، اين مكتب  عالوه بر آنكه به، شيعهدر مرجعيت و مفتوح بودن باب اجتهاد      ،دانيد مي

زيـرا  .  يـا مردمـي كـرده اسـت         كلـي و خاصـيت دموكراتيـك        براي آن تأمين استقالل    ،دهد حوادث و تحوالت زمان مي    
 روحانيـت  بودجه .است مردم خود توجه و نظر  بسته به، مرجع تقليدرمراجعه به فقيه و قاضي واعظ و امام و انتخاب و اختيا          

 تجهيـزات  عـدم  و سـادگي  عـين  در اسـت  توانسته تشيع بنابراين ١شود مي تأمين وسيله مردم   به مستقيماً نيز ديني هاي فعاليت و
كه هم از خلفاي سفاك      ( ايرانيان ها و مخصوصاً    خود را در قلوب و افكار مسلمان       ، قلمرو جنگي و سياسي و ضعف اوليه     

توسـعه دهـد و     ،)بودنـد  ستوه آمده  ه ب از استقالل ايران     بعد  و ديني داشتند و هم از استبداد        تنفر ملي  و عياش متعصب عرب   
 بلكـه  نبودند  ديگر اسالم برخوردار از اين نعمتقِرَنه تنها ف . براي خود استغنا و استقالل حفظ نموده مأمن و مفري گردد          

 موبـدان  و داشـته  همكـاري   دربـار  و ديـن  يعني . داشتدرباري تو تابعي زرتشت نيز رسميت  كيش آئين قبلي ايرانيان يعني   
همـين    به. داشتند  دريافت مي  ام از شاهنشاه  جيره و مق   دادند و  مي كشور را تشكيل   طبقات ممتاز  ،سپاهيان و شاهزادگان مانند

الـشعاع آنهـا      اي نداشـته و تحـت       ، جلـوه    در برابر قصور سـلطنتي      مذهبي بنيه آثار و ا   ايران قبل از اسالم    بينينم در  دليلي مي 
ـ    مـسيحي اروپـاي   در  همچنـين  .شده اسـت   حساب مي  ـ    نيـز ديانـت و روحاني . ي نبـوده اسـت  ت داراي اسـتقالل و جنبـه ملّ
 در كشيـشان    و سلـسله مراتـب مـتقن   نظام كليسا .  و دستگاهي داشت    دربار ،كردند كه خود    مي  پاپ  از ا تبعيت ه كاتوليك

شود و جنبه     نقطه ضعف و جمود حساب مي      ،باشد  مي يسمست و آبرو و پيشرفت براي كاتولي      وآنكه عامل قدرت و ق      عين
در . نمودنـد  سـلطنتي  اردرب هب پيوند و دولتي را كليسا نيز انگليس هاي پروتستان .است داده  به آن  ،دولتي و تحميلي و سياسي    

  . سازش نزديك داشتند و تزارها، ارتدكسشويسمل قبل از بروسيه

                                                 
  . »تبحثي درباره مرجعيت و روحاني«كتاب بسيار آموزنده ه تفصيل بيشتر مراجعه شود ب براي .1
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 در برابـر     ايـران  ملته   صرف نظر از نظريات و جهات ديني و اصولي مسأله، خدمت بزرگي ب             بنابراين بايد گفت تشيع   
 وكـم   كردند بسيار نادر   حكام مي   و طرف سالطين   شدند كه گرايش به    گاهي علمائي پيدا مي    اگر گاه .  كرده است  استبداد

 روي طـرف ديانـت يـا روحانيـت      بـه ،كار خود و فريـب مـردم   كه براي استحكام اهميت بوده است و بيشتر سالطين بودند 
 كـرده و  ها را زياد مـي   خرافات و تعصب،شده ملت تمام مي ضرر اسالميت و ه   ب اين اقبال و تبليغ آنها نيز غالباً      . آوردند مي

  ).يه و قاجارمانند دوره صفويه(كاسته است   ديانت مياز اصالت و استقالل
در ايـن مملكـت       دينـي  كه در سايه اسـتقالل      بازارها و آثاري   آب انبارها و قنوات و      و  ها و مدارس   مساجد و زيارتگاه  

هاي عاطفي و عرفاني و ذوقي و علمي كثيري نيـز بـراي               فعاليت ،  مذهب .باشد ساخته شده و دوام آورده است بيشمار مي       
جانـب خـود    ه   را از همـه طـرف بـ        زدگـان اسـتبداد    غـارت  ديـدگان و   قطبي بوده است كـه سـتم        مانند ، فراهم نموده  مردم
  .است  داده  به آنها حيات و حركت مي،كشيده مي

جهالـت را   هـاي جـور و       حمايت و هدايتي در برابر حكومـت       دين هميشه نقش   ،مذاهب ديگر نيز   البته در اصل اديان و    
 نهضتي و مقـاومتي در      ، و مناديان توحيد    و بسياري از انبياء     اديان الهي  ،سراغ سرچشمه برويم     وقتي به  داشته است و اصوالً   

نـژادي   تبعـيض   وتخـت تكبـر اسـتبدادي    از پـايين آوردن فرعـون    ،موريت موسي أ م .اند  كرده برابر جباران و مستبدين ابراز    
 بـا بخـت     بينيم، يحيـي    را مي   و شداد   نمرود ،يمدر برابر ابراه  . كند  تعقيب مي  رال  اسرائي  اخروي بني  واست و نجات دنيوي     

پيغمبـر    قيـام . بندنـد   صـف مـي     با همدستي حاكم امپراطوري روم     ، فريسيان مغرور يهود   ،در برابر عيسي  . افتد  در مي  النصر
يافتـه در دامـان     پـرورش ،يآنجـا كـه موسـ     .  اسـت  متمول قـريش    ر و بجان اشراف متك  ه  چشم و تيري ب    ه خاري ب  ،خودمان
  :گويد او ميه  ب،فرعون

  ؟١»وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ«
ي ا  معاويه ،در برابر هر يك از ائمه نيز      . اسير است رعاياي  ه  ب گذاري سالطين  گذاري و داعيه خدمت    جواب همان منت  

  .بينيم  را مي و مأموني يا هارونيو يزيدي
 هميـشه وجـود     ،اين تعـارض و جنـگ     . گاه در سرچشمه در يك جوي نرفته و نخواهد رفت            هيچ ، دين و استبداد   آبِ

 و نـه حكومـت      ، را اجـازه دهـد و ببينـد        بـري مـردم    انمـ  و فر  روائي سالطين  تواند فرمان  نه خدا مي  . داشته و خواهد داشت   
.  منافع خود بنمايند   ،مرچيزي جز به اوا   ه  توانند قبول اطاعت و اعتقاد مردم را ب         مي ،هاي قديم و جديد     و طاغوت  استبدادي

  :فرمايد طرف مي  از يكخداوند در قرآن
»رفغيو بِه كرشأَن ي رفغاإِنَّ اَهللا الَ يشن يمل كونَ ذَلا د٢» ء م  

  :كند  چنين نقل ميو از طرف ديگر از قول فرعون
»عرقَالَ فا ولَأُ ما الْمها أَينُ يرِيوغَي إِلَه نلَكُم م تمل٣» ع  
  :گويد كه مي  همچنين آنجائياين بيان فرعون
  ٤  ». أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر في الْأَرضِ الْفَسادي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخافذَرونِ«

  :و يا
  ٥ ». وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى«

                                                 
  اي؟  خود كرده ل را بندهاسرائي  بني ت گذاشتهمنّ   كه بر من خدمتي شد  نعمت و هم اين:  22/  سوره شعراء. 1
   .بخشد هر كس بخواهد ميه را ب كه او شريك قرار داده شود و غير از آن  بخشيدخداوند هرگز نخواهد:  48/  سوره نساء .2
 .شناسم اي گروه اشراف و خواص، براي شما خدائي غير از خودم نمي:  38/   سوره قصص.3
ترسم آئين شما را عوض كند يا در كشور خرابي  كه من مي بطلبد همانا) كمك به( را بكشم و پروردگارش را بگذاريد موسي:  26/  )مؤمن(سوره غافر. 4

 .و تباهي ايجاد كند
بينم و جز آنكه به شاهراه ترقي و پيشرفت به چيز  كه خودم مي جز آنچه) دهم نمي پسندم و اجازه نمي(بينم  براي شما نمي: 29/  )مؤمن(  سوره غافر.5

 .ديگري راهنمائيتان كنم

121



   

 

. ي و تبليغـاتي آنهـا اسـت       هـاي انتظـام    دسـتگاه  و ياسـتبداد  هاي حكومت  همه منطق  و  ها فرعون  ساير  حال  زبان  جا  همه
را درك و اجـرا   كـه آن   و اسارت بـوده و تـا حـدودي         استبداد لي در مقاب  رّقَو م  رفَا نه تنها در گذشته م     ه  براي ملت  اسالم
 را   و تيمـور    چـون چنگيـز    ، اجازه داده است مختصر شخصيت و رفعتي برايمان باقي بماند و ياغيان و مهـاجمين               ،ايم كرده

  بـا آن هـدف     ،لحـاظ رسـتاخيز انـسانيت در بـر دارد           كه به  پاياني  ما بنمايد، بلكه با منافع بي      باالخره مقهور معنويت و مليت    
توانـد نـور      بعد از اين نيز مـي      ،ها و شعارهاي جاويداني كه دارد      ايدئولوژي گذارد و   بينهايت كه فرا راه مؤمنين مي      ياعال

   1. و پرچم نجاتمان باشدنقالبا
  : در حكومت استبدادی مسأله شخصيت و آزادی-٦

 يـا اجتمـاعي و      خـصوصي  ، حقـوقي  ،يلحاظ منـافع مـاد       به آثاري بود كه حكومت استبدادي      ها و  تا اينجا صحبت از زيان    
  . هست مادي و از جهتي سطحي است هر چهاما. بسيار دلخراش و عظيم است  البته  ،آثار و مضار  اين. داشت بر در يملّ 

ثيرهـاي  أت. شـود   اين مرحله ختم نمي      به  نتايج استبدادي  اما.  باالخره قابل جبران و ترميم باشد      ،لحاظ اشخاصي    شايد به 
  حتي كرده نفوذ او ساختمان و ذات در و شخص خود روي .نيست سهولت قابل جبران و ترميم    ه  ارد كه ب  عميقي داشته و د   

معنـاي ملكـات و   ه شخـصيت بـ  . كرد در ميان اين آثار در مرحله اول از شخصيت صحبت خواهيم         .دواند ريشه مي  نسل در
  .دهد  مييصفات اختصاص  و استحكام ويك فرد استقالل خصوصياتي كه به خصال و

باشد كه سـعي      و حكومت فردي مي    »يشائي ناشي از فاعل ما   «يك قضيه ساده بيش نيست و         يك مسئله و   البته استبداد 
تمـام نـواحي و      هها ب  و جريان    آنقدر نهرها  ، خودكند ولي از همين يك مسئله و سرچشمه واحد          دارد همه چيز را وابسته به     

 و نـشود  مـشروب   كه كمتر چيزي ممكن است از آن        كند نشت و نفوذ مي    جا مه ه و به   شود  سرازير مي  و ملت   سئون ملك 
ه هاي نفساني و آثار تربيتـي آنـست كـه بـ             همين خرابي  ،استبداد ضررهاي و ها بيچارگي عمده اتفاقاً .نگيرد قرار ثيرأت تحت

  :مصداق
  ٢»  اُهللا الَ يحب الفَساد النسلَ و يهلك الْحرثَ و َألرضِ ليفِْسد فيِها ووإِذَا تولَّى سعى في ا «

ثير أ تـ  امـا .نمايـد   را بر خالف مشيت الهي و سـنت طبيعـي تبـاه مـي              نه تنها آبادي و توليدات مادي كشور بلكه نسل و نژاد          
  . هاي عديده است  افراد و كشتن شخصيت از راه روياستبداد

دهـد يـك حالـت     گيـرد و اجبـاراً تـن بـه آن مـي      در مرحله اول آنكـه هـر كـس در معـرض ظلـم و تعـدي قـرار مـي             
شود و تا زماني كه خود را از زير آن بار بيـرون نيـاورده و انتقـام از ظـالم نگرفتـه                        سرشكستگي و خواري در او ايجاد مي      

هـاي حاصـله از      نااميـدي  .گـردد  ن مزيد مـي    آ س بر أو با طول زمان احساس ي     . نمايد فرت از خويشتن مي    احساس ن  ، باشد
اجتمـاع  ه حاصلي حركت و فعاليت را از فرد ب س و بيأ احساس ي،  بيان كرديمعنوان دومين اثر استبداد سلب امنيت كه به   

  .گردد مي خصيت بردهد و انعكاس آن مجدداً روي فرد و ش تعميم مي
هاي مادي و معنوي و با عدم همكاري كه دنباله سلب امنيت             كار نيفتادن سرمايه    حركتي افراد با به    حاصلي و بي    بي ثالثاً

كلـي   هشود شايد بـ  خود آنها احساس و اثبات نمي  ارزش و اثري برايدر نظر مردم  . شود  تقويت و تثبيت مي    ،قضائي است 
 چـون  در محيط استبداد. گردد هر چيز و هر كار بدبين مي   بشود و رفته رفته به نسبت به محيط و نژاد    ، و اميد سلب عقيده   

ـ  مشقّ، ت و شرافتجاي لذّ  كار براي آنها به،كنند و مزدور هستند   دستور و به خاطر ديگري كار مي        اشخاص به  ت ت و ذلّ
 كسي كه   اما. شود ي مي ت ملّ  طبيعت ثانوي و سنّ    ر،كا عادت فرار از  . كنند آن شانه خالي مي   بار   از زير    ،ورد، تا بتوانند  آ  مي
 ،ما وقتي وضع خود را بـا روشـي انتقـادي و صـادقانه           . گردد  فعال مي   عاشق كار و طبعاً    كند  ميكار   سود خود  هسليقه و ب   هب

اين تنبلي و فرار ما از . بينيم ارزش خود را كوچك مي آوري شخصيت و دهيم به وضع شرم   مورد تجزيه و تحليل قرار مي     
 آن شخص كه در اختيار ديگـري اسـت و           ي  نا معلوم بودن آينده   . ه استبداد است  يث ثمره ديگري از شجره خب     ، كردن  كار

                                                 
 .»مبارزات مذهبي، مبارزات سياسي « تعليماتيود به نشريهرجوع ش. 1
را در كـشور نـابود كنـد و حـال آنكـه خداونـد فـساد را        ) اقتـصاد (كـشت   و) تشخصي (كند نژاد حكومت رسيد كوشش ميه چون ب:  205/  سوره بقره   .2

  .دوست ندارد
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 در  ،رفتن انگيـزه تـالش شخـصي       موجب از بين      قهراً ،دست ديگري است    هم به   عدم دخالت او در سرنوشت خود كه آن       
خاصه   ،در سرنوشت اجتماع    و خويش  سرنوشت   ثيري در أت اين احساس بي  . شود  ايجاد وضع بهتر مي     و بهبود وضع موجود  

در چنين محيطـي فقـط از يـك راه          .  مرحمتي باشد  يمزايا كه در امور دستوري و مقامات و       ي است ئنجاآ استبداد و    رژيم
 يا تطبيق خود در جهت منافع و تمـايالت او    دست آوردن دل ارباب     به: روي مردم باز است      ع شر و جلب خير به     امكان رف 

اين همان  .  يا كسب موقعيت و مقام كردن      ،خوردن ماندن و نان   يعني استعفا از كليه تمايالت و نظريات خود به خاطر زنده          
افـر   ه رايج و محـصول و   يا ما فوق است كه سكّ      سلطانه  ي و تدني براي تقرب ب     دادن به تملق و تكد     امحاء شخصيت و تن   

در چنـين محيطـي همـه       . هاي گوناگون ديده و مي بينـيم       را در صورت    هاي آن  باشد و نمونه    مي يهاي استبداد  كليه رژيم 
   !  نوكري: نمايد  يك استعداد رشد مي،جاي همه آنها شود و به و خفه ميها خفته  استعدادها و اراده

   ،دهد خود را از دست مي  كند و شخصيت خود را فراموش مي شخص وقتي ارزش
 در اجتماعي كه قانون حكمفرمـا  اما. شود هر عملي مي نمايد و حاضر به   سرعت و سهولت قبول هر رنگ و حالتي را مي           به

كـه بـا    مردم باشد و احساس نماينـد   كارها در دست افرادي از خود   روي قاعده و قراري زندگي كنند و زمام         و مردم  باشد
ها را بالفاصله در زنـدگي    طبيعي است كه استعدادها و تالش،نمايند  احراز وضع بهتري مي،كردن و ابراز لياقت   بيشتر كار 

نماينـد و مـĤال تـشويق مـي شـوند و احـساس ارزش و اثـر بـراي خـود                       شان مشاهده مي   دهروزانه و در آينده خود و خانوا      
را    سـراغ آن   دهنـد كـه قـبالً      پردازند و سرمايه و توانائي جديـدي از خـود بـروز مـي              نمايند و سپس بيشتر به فعاليت مي       مي
  .كردند نمي

هـا   شود كه اشخاص چوب بدي خودشان سبب مي   ها به آن  دست مردم و واگذاشتن سرنوشت       به حكومت مردم  همچنين
هـا را   كـسري .  آينـد  مـي  خـويش بـر   صـدد اصـالح   بنـابراين بـزودي در  .  بخورنـد  بـزودي هاي خـود را      ها و كسري   و تنبلي 

  .شود  رفته رفته عوض مي، ، نسل هم اين خود تمرين و تربيت است. رود افتند و تنبلي از بين مي كار مي  به، كنند رميپ
  :گويد  مين ديوئيجا

صـورتي    تنهـا در ،نيل بدين مقـصود   . كه فرد را كمك كند تا خود را كامال پرورش و نمو دهد              سياسي آنست  نظمِ هدف«
  .»سهيم گردد و سرنوشت جماعت مشي تعيين خط خود بتواند در و قابليت از افراد در حدود ظرفيت كه هر يك ميسر است

فـدا  ه  حاضر بـ كلي تسليم گرديده شخصيت خود را ازدست دهند و ضمناً ه براي آنها كه نخواهند ب،در محيط استبداد 
 از طـرق     فريب دادن منعم يـا اربـاب       ، تقلب زدن ه  دست ب :   يك راه فرار وجود دارد     ،مقاومت و مقابله هم نباشند     شدن و 

  . استگوناگون كه يكي از آنها همان تملق 
 يـا تمهيـد منـافع و    ،هاي دفاعي حفظ نفـس و مـال    عنوان راه   گذاري به  و كاله   دروغ و تزوير   ،هاي استبدادي  در محيط 

دروغ و ريـا و تقلـب و تزويـر دادن هـم مـستلزم محـو يـا الاقـل ضـعف                       ه  ناگفته نماند كه تن بـ     . شود  پديدار مي  ،مقامات
كردن قـامتش     آزاد ارزنده كه براي خود ارزش و امتياز قائل باشد نه حاضر به كج و خم                اال يك انسان   و. شخصيت است 

  .باشد استوار مي  راست و،او در هر حال. ان و عملشبكج و خم كردن ز شود و نه حاضر به كسي مي در برابر
حيـواني اسـت بـراي خـوردن و         . ه چيـز رفتـه اسـت       همـ  ،  شخـصيت رفـت     وقتي از انسان   ، ترتيب و در هر حال     به اين 
شـود   تـر مـي    در حقيقت از حيـوان هـم پـست        . نوكري كند   ناچار است باركشي و    ،  و براي خوردن و خوابيدن     ، خوابيدن

  :برد كار مي هاي عقلي است كه در جهت خالف و ظلم به چون فاقد غرائز طبيعي و صاحب سرمايه
   ١»هم أَضلُّأُولَـئك كَاَألنعامِ بلْ «

يك نـوع كـشتن شخـصيت هـم در          ! نمايد  هر گونه انسانيت و امكان و اميد تكامل را از تابعين خود سلب مي              استبداد
 غربـي مخـصوصاً   كـشورهاي  را در  عنوان و ادعاي ارتقا را دارد و نظيـر آن د كه ظاهراً گير  صورت مي  يهاي استبداد  رژيم

مور اجرائـي قـوي ولـي    أيـك مـ      به ،تشخيص  صاحب مسئوليت و   تبديل شخصيت انسان  : نمايم  مشاهده مي   آلمان در ملت 
  .دهد امل مافوق قرار ميك اش را در اختيار كه اراده  كار مطيع و خود

                                                 
  . فروتر از آنان هستندكه بل،ايشان نظير چهار پايان:  179/  ره اعرافسو .1
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  پرورانـد   بـا اسـتعداد و حتـي بـا عاطفـه در دامـن خودپرورانـده و مـي                   فكـر دانـشمند     كه چنان افراد بلند    تيبينينم ملّ  مي
 هزار  ، هزار ،روا يشمنآشوند و     مي  و هيتلرها  هاي فرمانبردار قيصرها   ه و عاشق  دارا هاي بال  آلت ،كثيري از همين مردم    گروه

   ....كشند  سوزانند و مي مخالفين سياسي خود را مي  مردم و،ميليون ميليون
 مظهـري از    ، خـورد  گوشمان مي ه   است و در مملكت خودمان زياد ب       كارمندان استبداد  كه شعار  »ورذُعمر  وم ألماَ«جمله

   ١.باشد  براي محو شخصيت و رفع مسئوليت مي، همان ترتيب و عادت
تواند   نمي  اصالً ، بشري خواهيِ موقعيت خود و هم به دليل حسادت و خود          به دليل حفظ مقام و     از طرف ديگر استبداد   
ـ  او شخصيت . شود  لمروش پيدا  در ق  ، مافوق او  هاي با ارزشِ   ببيند فرد شاخص و نمونه      فـردي از    ش اسـت و اگـر احيانـاً       كُ

مقربـان و  . كنـد   او را سربه نيـست مـي  ، برود احتمال تحت الشعاع قرار دادن سلطان،نحوي از انحا  بلند كند و به     سر ، افراد
» شخـصيت «كنيـد از هـر راه كـه           مـي  بنـابراين مالحظـه   . توانند ببينند كسي عنوان و شخـصيت پيـدا كنـد           اطرافيان نيز نمي  

تـرين   و بـزرگ   .شـد   سر در آورد خفه و كـشته خواهـد         ، و رؤساي مستبد   بخواهد در حول و حوش و در حواشي سالطين        
هـاي    ريـشه  ،سـام   بـاد   پـيش رود مثـلِ     كـه حكـم و حكومـت اسـتبداد         جاتا هر  كشي است و   لطمه استبداد همين شخصيت   

بـه پيـروي از منويـات       «همين فرمول بسيار متداول و مترقيانه امروزي كشور ما و سكه رايـج              . كند شخصيت را خشك مي   
 چه معرف خوبي از اقرار و اعتراف به نحوه شخصيت اداري و انساني دولتيـان اسـت و چـه شـعار خطرنـاك و                          ،»ملوكانه

  .باشد ننگيني مي
  

   ...آزادی اما

و   را عزيزتـر    آن  نفـس  ،صـفت  هـاي انـسان    خودي خود مطلـوب و مطبـوع و لذيـذ اسـت و انـسان                 عالوه بر آنكه به    آزادي
و   از هـر نعمـت      و بـراي خـاطر آن حاضـرند         دهند مي  را بر زندگي بدون آزادي ترجيح       مرگ ،دانسته  چيز هر  تر از  شيرين
  .  و اسباب رشد و ترقي و سعادت است انسانيت براي دنيا و آخرتي ه سرماي اصالً،ت بكشددس  راحتي

قـسمت اول اشـاره شـد     در كه طوري كرده به  شروع  حمله را  جا شان از همين خوردگان آنها و فريب  قينين و متملّ  مستبد
 و  راه خرافـات     يـا  ، حـال خودشـان وا بگـذاريم        را اگر بـه     ت فاسد ملّ واد نادان و  س  بي  مردم ،گويند جانبي مي  هب  حق  قيافه با
كننـده   قـيم و اداره  محتاج به  اين مردم   .شود مي  پا هب  خرابي  و  آشوب  افتاده و   جان يكديگر  هيا ب   و  گيرند مي  جهالت را پيش   
  .توسري زننده هستند و

؟ كي شـما را      ديسري نباش  قيم و تو  ه  از كجا معلوم خود شما هم بيسواد نادان و تنبل و محتاج ب              مگوئي آقايان مي  ه ب اوالً
 تشخيص داده است؟ البتـه كـه بايـد           حقي كردن و توسري زدن و صاحب چنين       سايرين و اداره   ت بر مي وم و اليق قي   صالح

ولـي آن   .  مـسئوول و مـدير وجـود داشـته باشـد           ، اني داشـته  سـام  و در يك جامعه نظم و حساب برقرار باشد و امـور سـر            
     يا الاقل معتمدين و نمايندگان مردم تعيين كنند، نه هر كس و ناكسي خود را رئـيس     مردم مسئوول و مديران را بايد خود 

  .و صاحب اختيار بداند
دانيـد؟   ت هـم دانـاتر و دلـسوزتر مـي         خـالق بـشري      از ،انديشي بشريت  مصلحت  بصيرت و    آيا شما خود را در عالم      ثانياً

 يـا  ، نفـس پيـروي از هـوايِ   كنـد و بـه    ارزاني داشته او را مختار كرده حتي از فرمان او سرپيچيانسانه  را ب  خداوند آزادي 
  ايد؟ تر از مادر شده شما داية مهربان. اغواي شيطاني برود

                                                 
ب و د مؤجوئي براي افسران ظاهراً  بدهند و بهانه  به آن  تلويحي ديني    هزخواهند جنبه مسلماني و اجا     كنند و مي    ادا مي   عربي ان به زب   اين جمله را كه غالباً     .2

 صـادر  ، مالـك اشـتر  ، اعزامـي بـه مـصر   ارنامه معروف خود به فرمانـد      در عهد  خالف دستوري است كه حضرت امير       درست بر  ،باشد ي م  مسلمان ظاهراً
  :فرمايد مي

هرگـز طمـع    . عـت كـنم     ارانه اط اند بايد كوركو   هرگز مگو كه من مأمورم و معذور، هرگز مگو كه به من دستور داده             ... اي مالك   «
  .مدار كه تو را كوركورانه اطاعت كنند
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ر و  همان تحيفاقاًاتّ. ت الهي است و هم اهانت به فرهنگ ايراني هم معارضه با مشي،اي آقاياناين طرز تفكر و ادعاه
 ،نمايد هوشياري و تفحص و تجربه و تجمع و تصميم مي دهد و او را وادار به  ميانسانه  و اختيار بترديدي كه آزادي

  كار تكامل اسباب
  .رشد و منشاء هوش و عقل و علم و اراده بشري استو 

آن يـك راه را     . راه بيشتر در زنـدگي نـدارد       و يك   ت از غريزه است   تبعي م به و محك ،مختار بوده  آزاد و غير    غير ،حيوان
 آزاد و مختـار،     سان انـ  امـا . مانـد     بـاقي مـي   اسـت    كه بـوده    همان حال ه  رود و ب   هميشه همان راه را مي     ولي. رود درست مي 

 در تكامل و    ،رود  پيش مي   دائماً ،پيمايدبچه راه صواب    است كه چه راه خالف پيش بگيرد و          موجود گويا و شنوايي شده    
 ،)شـود   اجتماع او را جلوگير مي،كار را نكرد    و اگر فرد اين   (نمايد   ها و خطاهاي خود را اصالح مي       البته خبط . ترقي است 

در هـر   .  بيشتر راه كمال و سعادت را خواهـد پيمـود          ،آزادي و شخصيت باشد     از موهبت  ار وقتي برخورد  ،يكلّ طور ولي به 
گـردن خـود او      ه بـ  ،)هـر قـدر سـركش يـا نابينـا باشـد           (كه لگام بشر را      اين بوده است    اساس خلقت و قرار طبيعت بر      ،حال

. سر داشـته باشـد     باال آقا كه انسان غير از خودش      خدا نخواسته است   .مدير خود بنمايد   ول و سؤ او را م   ،يا اجتماع  او  بيندازد و 
 .»إِكْراه فـي الـدينِ     الَ«الزام نداده و گفته اسـت         اجازه و نيروي اجبار و     ،داللت  جز هدايت و   ،پيغمبران برگزيده  به وقتي

ت  خيانت به بـشري ، حق كنداسقي عطا نفرموده است و اگر كسي چنين غصبِهر فاسد و ف  چنين حقي را به،طريق اولي  هب
جلـوي   ،سـازد  برقـرار مـي    كه در مملكت   با اسارت و انحصار و اجبارهائي       .كند  مي هاي الهي يا طبيعي را سد      راه. نمايد مي
  .رديگ ها و پروازها را مي ها، حركت ها، ديدها، فكرها، زبان ذوق

 يا وحـوش صـحرا را       ، بينيد وقتي مرغ هوا    شما مي .  مانند حيوان است   ، لحاظ فعاليت قواي حياتي      در اساس و به    انسان
وقت چگونه ممكن است انـساني كـه    آن  .افتند ولد هم مي  و  زاد اندازند چگونه پژمرده و راكد شده گاهي از     در قفس مي  

وقتـي در بنـد     اسـت  ،بحر، از زمـين و آسـمان نيـز فراختـر      ورُّق و فكرش از بدانگاه حركت ذهن و خيال او و پرواز ذو    مي
  سازد اسير شد، به جنب و جوش و به جلوه و توليد در آيد؟  او را محدود ميكه آزادي اي جانبه  و قيود همهاستبداد
انسانيت و ترقي را   هاي  نطفه،شخصيت محو طريق از افراد از بعضي در كه شود مي سبب استبداد كلي طور به پس
 جلوي بروز و ظهور و ، از طريق سلب آزادي،اند كه از دستبرد وي مصون مانده كساني در سايرين و سازد و عقيم

  .ي را بگيرد استعدادهاي آنها و نبوغ و ترقّسردرآوردنِ
  

  .اسباب كار شيطان است  و،ترين دشمن انسان بزرگ استبداد
اولـي  . خـوار   آدمبنـد و بـارِ   ي بـ و ديگـر اسـتبداد     و مهربـان يكـي اسـتبداد مـدير   .  وجـود دارد  استبداد، دونوعاز اين بابت 
 و  مين خوراك و مـسكن و مايحتـاج ملـت         أ خود را موظف به ت     ، انحصار قدرت   است كه در عين اعمال زور و       استبدادي

دومـي اسـتبداد   .  است و كمونيستي ب فاشيستي طل هاي اصالح  از نوع ديكتاتوري   داند و  حتي تربيت و ترقيات مملكت مي     
ار زخـدمتگ  و غـرض  بـي  شـناس و   استبداد اول خيلي كه وظيفه    . زمين دارد   جبار است كه نظاير زياد در قديم و مشرق         عياشِ

 ،هاي حيواني  در اين جامعه   .نمايد  مي  موريس مترلينگ  جامعه زنبور عسل و مورچگانِ      هباشد تازه جامعه انساني را تبديل ب      
اي   ممكن است وجود داشته باشد و هر عنصري به بهترين وجه برنامـه             ،  كار و انضباط و حسن اداره       نظم و تقسيم   احتماالً
ماند   همان است و همان مي     ،يك جامعه حيواني است    ، باالخره هر چه باشد    اما.  دهد  انجام مي  ، سود جامعه است    هرا كه ب  

 حركـت كوركورانـه و دسـتوري    ،زنبـور عـسل بنمايـد     چسبيده بـه ملكـه     ند توده اگر حركت و پروازي هم مان     . كه هست 
  .است) غريزي(

 بلكـه اگـر از آنهـا        .اسـت  اي بر خود مزيد نكـرده      دراك و اراده  اشخصيت و ذات فرد چيزي كسب نكرده و كمال و           
اگر . ن است تكليفش معي   كه   دوم استبداد. تفراتر نگذاشته اس    قدم از مرحله حيواني   . شود هالك مي  جدا شود پراكنده و   

گردد و برانگيختگي ملتاست كه زود سبب گسيختگي شيرازه دولت سني داشته باشد همان خرابي و ستمگري اوح .  
  

  : در حكومت استبدادیا اخالق و تقو-٧
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  شود؟   تكليف اخالق و ساير صفات چه ميدر محيط استبداد
 انِا هـم كـه روشـنفكر      هـ  اروپـائي . هـر يـك قلمـروي جداگانـه دارنـد         .  ارتباطي ميان حكومت و اخالق نيـست       ظاهراً

 اعتنائي به تقـوا و     مذهبي و حتي بي    ت بي  ميان دين و سياست جدائي انداخته از اين باب         ، مقلد آنها هستند   ، ما ي      فروخته خود
دو   ميان آن، ارتباط بسيار نزديك و تاثيرهاي متقابله شديد     ،ولي در حقيقت و در عمل     . اند صفات اخالقي را تجويز نموده    

  .وجود دارد
تقلـب و     را بـه   ردم مـ  ،)كه خود پايه اخـالق و كمـاالت اسـت         ( چگونه با محو شخصيت      در بند گذشته ديديم استبداد    

خريـدن قاضـي و      ه مـردم ناچـار بـ      ،پناهي و عدم امنيـت قـضائي        نيز مالحظه شده كه بر اثر بي       كند و قبالً   تزوير تشويق مي  
شـغل آزاد    ه بـ  خواهنـد مـستقل از دولـت       آنهائي را هم كه مـي     . كند  ارتشاء در مملكت رواج پيدا مي      ،كارمند اداري شده  

تقـوا   هاي تـاثير حكومـت روي اخـالق و    ريشه ه ب،خواهيم با تفصيل بيشتر و تعمق در اين بند مي . سازد  آلوده مي  ،ردازندبپ
  .بپردازيم

ثيرهـاي  أ مـسلم اسـت آنقـدر كـه ت    ، نيـز  و توجيه مـردم بيتدر تر .  است بيتتر محتاج به  طور كلي مترادف و     اخالق به 
  اسـتبدادي در يـك رژيـم  .  اثـر نـدارد  ،ند و موعظـه و حتـي اسـتدالل   پتقامي موثر است هاي ان تحريك عملي محسوس و  

خاصيتي كـه مـردم از       اثري وبي  احساس بي . نيازي از تقوا است     در جهت بي   ،هاي ناشي از منشاء قدرت     ثيرها و تحريك  أت
چـشم خـود     ها وقتـي بـ    هـ  جوان. اندازد ئل را در نظرها از ارزش مي      نمايند، مكارم اخالق و فضا     مكارم اخالق و فضائل مي    

ق و  بث و تعلّ  درگاه و تشّ   هبينند مصادر امور و صاحبان مال و مقام فاقد فضل و تقوا بوده و موقعيت آنها مديون تقرب ب                   مي
  . خواه ناخواه تأسي خواهند كرد،دسيسه است

جويان و شـيادان توانـستند بـا شـريك            خارج شد سود   اه قضا نيز وقتي از جاده عدالت و استقالل        قدرت اجراء و دستگ   
   كردن وابستگان به مستبهر غارت و تجاوز بزنند و مصون و محتـرم باشـند              دست به  ، خريدن مجريان و قاضيان     و ،  كل د. 

هاي   به انحراف و استفاده     تخريب اخالق عمومي و تشويق مردم       بهترين شاهد و درس عبرت براي      ، هاي زنده  چنين نمونه 
 يـا   ، هـاي تحميلـي اسـتبدادي      از طرف ديگـر در دولـت      . رود  قبح كارهاي بد و حريم حيا از بين مي         اصوالً. باشد سوء مي 

 سعي دارند افراد  طبعاً،العمل و قيام  از هر گونه نارضايتي و عكس   داشتن افراد و جلوگيري     براي خاموش نگاه   ، استعماري
هـا و موجبـات      گـذراني  بنـابراين خـوش   . دنـ خاصيت نموده از تنـدي و تحـرك بينداز         مشغول و بي   نحوي دلخوش و    را به 

ريـاك و هـروئين     الكلي، ت  شهواني، مشروبات   هاي واز، قمار، نمايش  آاز قبيل رقص،    . نمايند تخدير و فحشاء را ترويج مي     
آن  ا بـه  هـ   جـوان  مردم و مخصوصاً  .  تفريحات ورزشي خواهد بود    ، اعال ومشروع و مقبول اين مشغوليات      حد. و امثال اينها  

 كماالت اخالقـي و     ، تنها اشتغال و ارزش مطلوب جامعه شده       ،اصطالح هنري  هاشتغاالت ب . آورند ها رو مي   قبيل سرگرمي 
  .كند  علمي ديگر محل و موردي پيدا نميلذائذ معنوي و

ذهـن و حـواس      ،ثير داشـته  أهـا تـ    سنم نورس بلكه در      شرائط محيط و مشاهدات و مسموعات نه تنها در جوانان          اصوالً
  هاي پست زندگي  مطلوب را متوجه و مشغول به همه
  .گردد  ضايع و نسل خراب مي،ها از اول انعقاد نمايد و نطفه مي

اعمـال آنهـا نيـز منافـات          و صاحبان مناصب نيست و با آمال و        تقوي و مكارم اخالق چون خصلت مقامات استبدادي       
 ارادة آهنـين و ايمـان   ، وقت در چنين جامعه  آن. شود  بايد مستور بماند زيرا سبب طرد و زيان دارندگان آن مي         دارد قهراً 

راه راسـت     را بـه   تواننـد جوانـان    چگونـه پـدران و مربيـان مـي        . ابند و طالب اخالق باشـد     مرسلين الزم دارد كه باز كسي پ      
 هر چه فرياد بكشند و جوش بزنند چـون اختيـار امـر و              ، سوختگان شرافت و تربيت    مندان به اخالق و دل       ه؟ عالق  بكشانند

  .جائي نخواهد رسيد  به فرياد و فغانشان مسلماً، است استبدادنهي و جلوگيري از مفاسد در دست دولت
 شـدن  مـسلمان  به تمايلي مختصر   كه  عربي ،ايد كه در ابتداي دعوت حضرت ختمي مرتبت         شنيده اين حكايت را حتماً   

 فقـط يكـي   مگويد يا رسول اهللا من حاضـر     يد مي عادات و عاليق قبلي را بنما      ترك يكسره توانست نمي ولي بود كرده  اپيد
 نگويد آن عرب    فقط دروغ   كه  گيرد فرمايد و از او تعهد مي      حضرت اين شرط را قبول مي     . از دستورهاي تو را انجام دهم     
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رسـد كـه اگـر        به خاطرش مـي    د فوراً دست بزن   خواهد كار خالفي مي   هر    بعد به  هآن ب  از  اما. شود مي  و مرخص   دهد قول مي  
از   اين ترتيب به  .رود توانست كتمان كنم و آبرويم مي گوئي دارم نخواهم راسته  با تعهدي كه بمحمد از من پرسش كرد    

  ... . باز داشته شد،خود خود به ،معاصي مفاسد و تمام
 چـون دروغ پناهگـاه همـه مفاسـد          ،گوينـد  ن خدا مي  را دشم  دروغگو و است اخالق ما در   صداقت كه طور همان حال

  .ناميدام الفساد   رذيله است بايداينكننده   دهنده و پخش  را كه پرورش استبدادشود، رژيم مي
 بـراي آنكـه سـلطة       ، و دولتيـان    و چه درباريان   زيرا چه پادشاه  . شود  ناگزير روي دروغ گذارده مي     توضيح آنكه پايه استبداد   

ـ  ،گونه مزيت و فضيلت و حقي بر سايرين نـدارد          انتخابي يك فرد را كه در حالت كلي هيچ         الهي و غير   طبيعي و غير   غير حـق و    ه ب
ها فضايل   تصنع ها و تظاهرها و    انواع تملق  هچارند ب  نا ،  بزرگ كنند  جا جلوه دهند و ابهت و جبروت او را در چشم و دل مردم              هب
 ،قـدرتش بگوينـد     قـدر  كننـد،  خطـاب  ، قبلة عالمش  بنامند  اللهش ظل  ؛او بتراشند   براي  و قدرت   او نسبت دهند و بينش     هكماالت ب  و

از . ش را منيـژه خـانم بداننـد   ها و شپـش  سرمة چشم  را همايون، خاك پايش را     اش مثال، سايه  بي را تمثالش  گسترش بخوانند،  عدالت
تا رعايا از تـرس    برسانند تشيمقام ربوب و به نييلّعرش اعلي ع هپايش بگذارند، ب كرسي فلك را زير هنُ بشمارند،   مبرايش ،قص و خطا  ن
  ...عيش و عشرت بپردازند  ه با خيال راحت ب،او و آنها  و...آستانش بسايند عبوديت به و  اطاعترِطمع او س يا

 كرده بـراي حفـظ اركـان اسـتبداد          پردازي كه از حدود مجاز و مقبول تجاوز        ستائي و دروغ   كه چنين دون   است طبيعي
  و  و طبيعـت ثـانوي درباريـان        تربيـت  تـدريج  بـه . كرد  سرايت خواهد   ساير مراتب و شوؤن نيز     ه ب ،شود ر و واجب مي   وضر

گونـه خـالف و    هـاي مختلـف دروغ هـستند و هـر     كـه چهـره    ب مرض تدليس و تزوير و تقلّ.گردد ان و خواص مي دولتي 
 ،  با چه زوري    و صورت چگونه  اين  در. شود  در مملكت شايع مي    ،كه با دروغ بتوان روي آن پرده و سپر انداخت           فسادي

 البتـه  ،شـد   گفتـه  حكومـت اسـتبدادي    ق و شـيوع فـساد در      خرابي اخـال   بود؟ آنچه از    پذير خواهد  قلع ماده اين فساد امكان    
  از مظـاهر گونـاگونِ  ، مـا  اي كـه همـه   كنـيم بـا تجربيـات روزمـره و شـواهد زنـده       فكر مي. اي بيش نبود اي و نمونه  گوشه

ذاتـي روش اسـتبداد    متوجـه ارتبـاط مـستقيم آنهـا بـا خاصـيت         و شـايد قـبالً    ( هاي اخالقي در جامعه خود داريم      واژگوني
  .بيش از اين الزم نباشد كافي بوده، تصديع  فوقتبراي اثبات نظريا )نبوديم

  

  .:، استبداد ابتكار، استقالل-٨

در عمل نيـز سـنخيت   وزن يكديگرند بلكه     لحاظ تركيب لفظي مشابه و كم و بيش هم           نه تنها به   لدو كلمه ابتكار و استقال    
  . با سومي تضاد دارندالعاده ما بين آنها وجود دارد و مشتركاً و روابط فوق

آن توجه شده است ناچـاريم       اي كه فيمابين سه موضوع فوق وجود دارد و كمتر به           ثيرهاي متقابله أه اين معني و ت     ب نظر
  . دور بنمائيم، سياسيتعليماتيِ  حليليِت  از يك بحث،به توضيح و تفصيل بيشتري پرداخته ذهن شما را موقتاً

شـان را نـسبت بـه همـسايگان و سـاير             ت و عـدم اطاعـت و انقيـاد        بودن يك ملّ    آزاد ، و سياسي   از جنبه نظامي   استقالل
كه در قـرون معاصـر        طوري  اسي است به  الزمه استقالل نظامي و سي    ،  مستقيم طور غير   عدم احتياج نيز به   . رساند كشورها مي 

  .دهند آن اهميت مي العاده به فوق  اضافه كرده اند و، استقاللط نظامي و سياسيِيشرا همفهوم استقالل اقتصادي را هم ب
 بـي نيـاز   لحاظ مالي و اداري منفك و       الزم است به   ،براي احراز و ادعاي استقالل     يا مملكتي  كه شخصي  طور  حال همان 

كمـك و    صورت همينكه محتـاج بـه      اين غير در مين و جان و مالش را حفظ كند و        أ معاش خود را ت    از سايرين بوده شخصاً   
 از نظـر فكـري      .دهـد  دست مي  استغناي خود را از     و   استقالل عمالً  و  نمود  آنها خواهد  ت از  تبعي شد قهراً  دستگيري ديگران 

جـست و    آمـدهاي مربوطـه و     هاي مشكالت خود و مقابله بـا پـيش         جوئي از عهده حل مسائل زندگي و چاره       تياگر ملّ   نيز
 نخواهـد توانـست مـستقل و        نيازمند ديگران شـد قهـراً      كننده و  فنون و افكار بر نيامد و تقليد       خيزهاي الزمه در ابداعات و    

 چـه   ، چه سياسـي   ، و جنگي  چه از جنبه نظامي   .  عام باشد   و لشرط استقالل استغنا است و استغنا نيز بايد كام        . سربلند بماند 
  .اقتصادي و چه فكري

 و التتحـو  زيـرا   .نبـود  چنـدان محـسوس    قـديم  در جنگي و اقتصادي نظر از استقالل و ابتكار يعني اخير مسئله اهميت
ـ . كنـد بـود     جنگـي بـسيار    هاي  طريقه و ها  سالح و اقتصادي وسائل و منابع تغييرات هـا بـا همـان       توانـستند قـرن     مـي   هـا  تملّ

 ،اند كه در اصل خودشان اختراع كرده يا از ديگران گرفته          هاي قديمي  بردن اسلحه   كار محصوالت و مصنوعات قبلي و به     
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. آمـد  ساب مـي  و قوت لشگر و عوامل محلي بيشتر به ح    كثرتها   عالوه در جنگ    به. بسازند و استقالل خود را حفظ كنند      
قـدرت اختـراع و     . سهولت و سرعت امـروزي نبـود       هها نيز ب    ارتباط و انتقال   ،هاي تسليحاتي   تكنيكهاي جنگي و     تاكتيك

علمـي و تـسهيالت    امتيـازاتي از جهـات هنـري و   . هاي روحي و نژادي را داشته  جنبة افتخار و برتري    ،ذوق ابداع و ابتكار   
ي هاي رومـ   ش زدن كشتي  ت و آ  گاه مواردي مانند دفاع جزيره سيسيل       فقط گاه . كرد زندگي براي دارندگان آن فراهم مي     

 بـيش از     جنـگ  ولي امـروز  . شد  ديده مي  ،كار برد    به اي كه آنيبال   هاي مبتكرانه  هاي بزرگ آفتابي يا حيله     بين به وسيله ذره  
ي  رود و مـسابقه     پيـروزي بـه شـمار مـي        ي جنبه فني و علمي پيدا كرده قدرت ابتكار و اختـراع از عوامـل اصـل                ،يزيهر چ 
يـك مملكـت هـر قـدر        . باشـد  صنايع مـي   سابقه تحقيقات علمي و اختراعات فني در كليه شعب علوم و          ماتي بيشتر   حتسلي

    ثروت و صنعت و جمعي    در اولـين مـصاف در برابـر        . اي نـدارد   وي باشـد فايـده    اي ق  ز و داراي روحيه   ت آن فراوان و مجه
نظيـر ايـن    .  مـات و مبهـوت خواهـد شـد         ، ميـدان آورده باشـد     هاي ب   مبتكرانه ي  نهكه سالح جديد يا تاكتيك ماهرا      حريفي

  !  ديديمهيروشيمادر  ،ثير بمب اتميأ در ت،مطلب را در ژاپن
 نيـروي   ،باشـد   و سياسي مـي    هاي نظامي  كه پايه و مقدمه ديگري براي تفوق       هاي اقتصادي نيز    و رقابت   دوران صلح  در

صـنعت و تجـارت    هاي تازه و مصنوعات جديد در بازارهاي هر سال و هر ماه ماشين. كند ابتكار باز نقش اساسي بازي مي 
 ابـداعات  و ي اختراعـات   پـا  هكشوري نتواند پابـ    اگر   و افتد   از ارزش و قابليت فروش مي      االهاي قديم ك .شود دنيا عرضه مي  

ديگـران   رو و تـابع  لحـاظ اقتـصادي دنبالـه      شكست خواهدشد و به    ور مسلماً ننمايد روز باب را خود توليد افزار و برود پيش
ر  نبايـد تـصو   امـا .آيد و يا بـالعكس   پيش ميسي و محو استقاللروي سيا دنباله ،روي اقتصادي  دنباله دنبالِ  به. گشت خواهد
كننـده گنـدم و     توليـد توانـد مـثالً   طور كه در عالم تجارت مبادله وجود دارد و شخص يا كشوري مـي            و گفت همان   كرد
 با پرداخت حـق الزحمـه و        ،چشم كاالي وارداتي نگاه كرد     هتوان ب  كننده ماشين باشد پس اختراع و ابتكار را نيز مي          خريد

هاي جديـد وارد     ها و سالح    مستشار و محقق و مخترع از خارج استخدام كرد و ماشين           ،اي محصوالت و مزايا    صدور پاره 
ـ        جنـگ  رقابـت و   اين اشتباه است زيرا وقتـي     . نمود كـه   را اشـياء دسـت اولـش       و افـراد  ت و كـشوري    درميـان بـود هـيچ ملّ

ها و   بيكارهچيزي را بفروشد مسلماً  يا،كسي را بفرستد   گذارد و اگر   اختيار رقيب نمي     در ،دفاع خود اوست   موفقيت و  ملاع
اسـت كـه تـا كـشور      اينكـه سـرعت تحـوالت و ابـداعات طـوري شـده         بهمضافاً .كند آب مي  را    هاي خود  ها و بنجل   وازده
ي مشاور يـا محقـق بـرود و دركـار           پبتكر بفهمد كه در فالن موضوع و رشته خبري شده است و بخواهد              م  مانده غير  عقب

هـا و زوائـد دور     قافله صد فرسنگ جلو رفته است و كماكان بايد لنگ لنگان از عقب بدود و فـضله               ،خود تغييراتي بدهد  
 كـه اگـر خـود       آيـد   مـي  پـيش    ،  بغـرنج  ه و مـشكلِ    پيچيـد  ي    هلسأ هر روز هزاران م    ، اجتماع در زندگيِ . ريخته را بر چيند   

  كالهش پـس معركـه و دائمـاً        ، هاي خارج شود   حل و رفع آنها بپردازد و منتظر امداد و اعانت          هاجتماع نخواهد يا نتواند ب    
   ....گرفتار بيچارگي و واماندگي خواهد بود 

 همين كافي باشد كه ميـان آنهـا رابطـه مـستقيم و سـنخيت و                 كنم براي اثبات ضرورت ابتكار و روح استقالل        فكر مي 
. خور ديگران و فرمانبر سايرين باشـد       شود نان  منش دارد راضي نمي     و آزاد  ،كه طبع مستقل   كسي. گي وجود دارد   ريشه هم
خـوذ و تقليـد     يا طرز زندگي و عقايدش مـا او بدهنده  باش را مردم كند كه لباس و خانه  مستقل فرق نمي    براي آدم غير   اما

هـاي او را     شود دواي درد و چـاره گرفتـاري        گاه حاضر نمي    هيچ ، مرد با عزت نفس و با روحيه مستقل       . از بيگانگان باشد  
بـاس  را ايجاد كننـد و او گـداوار از آنهـا اقت              تا ديگران بهتر از آن     دسايرين بنمايند يا به آنچه دارد آنقدر بسازد و صبر كن          

   : باالتر از،شعار چنين مردم و ملت. نمايد
  نت عاريت خواسي       به از جامه     خويش پيراستن     ي كهن جامه
ـ                     قدم و بر تن    بوده پيوسته طالب آنندكه خود پيش      ت كننده هر جامه نـوتر و زيبـاتر باشـند و سـايرين از آنهـا تأسـي و تبعي

  .نمايند
 پايه اسـتقالل سياسـي و اقتـصادي و    ،استقالل فكري.  است الزمه استقالل،روح يا خصلت ابتكاركنيد كه  مالحظه مي 

 مستقل نيست و بنابراين در تظاهر خـارجي آن   و طبعاً فاقد استقالل فكري است روحاً تياگر شخص يا ملّ   . باشد  مي نظامي
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 يـا حـساسيت و غيـرت دارد يـا     ،يك شخص يـا يـك ملـت   .  آزاد خواهد بود مستقل و غير  غيرعمالًو از جنبه سياسي نيز      
ـ   ات و فكر و علوم و روش زندگي و وسائل عملي نيز مي          لحاظ ذوقي   اگر داشته باشد به   . ندارد ت و تواند قبول تقليـد و تبعي
كـه   م افرادشان در همه چيز مخترع و مبتكر نيـستند و همـين            درست است كه ممالك صنعتي تما     . ي سايرين را بنمايد   تكد

ولـي در آنجـا     . برند گيرند و مي   را مي    ممالك ديگر آن   يك ماشيني يا اسلحه يا علم و اسبابي در يك مملكت ظهور كرد            
 فـالن دكـان بخريـد     طور كه در زمينه كسب و معاش ممكن است شما پيراهن خود را از              همان. تعادل و تبادل وجود دارد    

 تبادل و تعـادلي كـه وجـود دارد، چنـين             اما ،دست بياوريد   او پول بدهيد و پول را از طريق كشاورزي به          هولي در عوض ب   
غالبـاً  . در هر دو طرف فكـر و ابـداع اسـت          . نيست كه در يك كفه جنس و ماديات و در كفه ديگر انديشه و ابتكار باشد               

 مملكت ديگـر بـالن را       ،فرستد آسمان مي  هكند و ب    مملكتي بالن اختراع مي    كه مثالً  اين معني   به. ستمشاركت و همكاري ا   
 يك جفـت    ، جاي سبك كردن وزن     گذاري را كشور همسايه تكميل نموده به       فكر پروانه . راند جلو مي  هزند و ب    مي انهپرو

 از جهـت فرمـان و وسـائل پـرواز تكميـل      ، گردد رمي به مملكت اول ب، هواپيماي اختراعي در اين مملكت.گذارد بال مي 
پاي هم نردبان    هگردد و هر كدام چيزي بر آن افزوده پاب         دست مي    دست به  ،  اختراعات و ابتكارات   ، طور  همين... شود   مي

  .برند تكامل را باال مي
گي و ايجـاد اسـت كـه    خاصيت توليد و سازند. اختراع از مظاهر و محصوالت شخصيت است ابتكار و نيروي ابداع و   

 دوصـد چنـدان   ، لذت زندگي در تنوع و توليـد اصالً. زند اختصاص به شخص داشته از وجود او و از شخصيت او سر مي           
رديف ابتكار و مظهري از شخصيت است و ناشي از بروز و توسعه شخصيت يا خروج از                  حس اكتشافات نيز هم   . شود مي

پيكـر جـسماني و متعلقـات مـادي         . باشـد  بيني مـي   خارج س كنجكاوي يا  ظهور ح  خواهي و  بيني و خود    تنگ خود  صدف
 .شود مند مي    هبراي شخصيتي كه در حال رشد و توسعه است كفايت نكرده به آنچه غير از خود و دور از خود است عالق                     

و گيـري و تـرس و يـأس      منـافي بـا عزلـت   ،ايـن حـس   . خواهد پوست عوض كند و قدم در دنياي بزرگتـري بگـذارد            مي
شود كه نشاط و نموي در روح و نيروهـاي            ظاهر مي  وقتي رشد و كنجكاوي در انسان     . باشد جوئي و به كم سازي مي      پناه

از  خواهـد  گـوش كـه مـي    بنيه شاداب بازي  يك بچه خوشعيناً. النه بيرون آمده و نفس بكشد  بخواهد از  ،او پديدار شده  
ضـعف و نـاتواني و حـبس و         . هـر چيـز دسـت انـدازد         و بـه   د هـر طـرف بـدو        بـه  ، نقـس بكـشد    ،آغوش دايـه پـائين آمـده      

 امر تصادفي نبوده    ،درمورد ما بايد گفته شود كه اين عدم ابتكار و عدم استقالل           .  البته مانع همه اينها است     ،خوري توسري
هـاي    يـا حكومـت     نيـز دموكراسـي     كما آنكه در خارج از ايـران       . است است بلكه هر دوي آنها مربوط و ناشي از استبداد         

  . الزمه داشته و دارد،زايندگي و روح اختراع و ابتكار  با، و آزادي با اسقالل،يمل
ـ       ري بياوريم تا مسلم شـود چگونـه اسـتبداد         ييد بيشت أالزم است باز توضيح و ت      شنده روح اختـراع و      مقـصر اصـلي و كُ

  .ابتكار و اكتشاف است
تملـق و تقاضـا و دوري    استغناي طبع را از بين برده شخص را بـه   شخصيت و، ديديد6كه در بند   طوري  به  استبداد اوالً

 چيـزي  مالك ،زندگي اختيارات و حقوقي و مادي جهات از را خود كه  كسي. دهد  مي از تالش و تفحص و توليد عادت      
 نظريات علمي و وسـائل       يا هاي هنري   برايش اهميت ندارد كه در طرز معاش و ذوق         ،تمكين و تسليم پيشه گرفت     و نديد
تطبيـق خـود بـا حكومـت           بـراي  ،دديگران بشو   روي دنباله  و  خور كه باالخره فروع و حواشي زندگي هستند نيز جيره          فني

تواند در هر وضع و مشكلي كـه    محروميت كشيدن و كشتن آمال و آرزوها را كرده است كه مي         آن قدر تمرينِ   ،استبداد
  . ...ورد از مخمصه بيرونش بيا آمدي بيايد دست او را بگيرد و ها بماند و انتظار بكشد تا آدمي يا پيش ها و قرن هست سال

اي مصون مانده روح نـشاط و تجـسس و تكـاپوئي بـراي چيزهـاي                  تا اندازه   اگر افراد يا اقوامي از دستبرد استبداد       اًنيثا
 هر گونه تمايل آنها بـه خـروج از نظـام موجـود و               ، ضميرشان وجود داشته باشد و بخواهند تغييراتي ايجاد نمايند         دربديع  

ده و اجتمـاع و افـراد را   رهاي خود را در آنجاهـا فـرو بـ      چنگال ،معتقدات و ترتيباتي كه استبداد     نن و شكستن عادات و س   
هـاي تخـت اسـتبداد،       زيرا كـه پايـه    .  مواجه با مخالفت و خشم و كارشكني خواهد شد         ، خود كرده است    اسير و وابسته به   

 ، نه تنها مستبد كـل    . نمايد  احساس وحشت و خطر مي     ، شده الزم دارد و از هر نوع جريان و تكان           كوبيده و منجمد   زمينِ
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 ،  هـر مغـزي كـه فكـر كنـد و ابتكـار      ، بيننـد   مـوئي مـي   تار هبلكه همه اطرافيان و مقربان كه منافع و مقامات خود را بسته ب            
  راستي و تقوا و  هكوبند و هر دلي كه ب مي

   .شكافند  مي،كاري بگرود پرهيز
جه بـا عـدم     ا مو  و غالباً  خطر انداختن بوده محتمالً    ه و راه تازه باالخره يك نوع آزمايش و ب         گونه طرح   ابتكار و هر   ثالثاً

ت و قبـول    أچنـين جـر   . انگيزانـد  مـي  خنـدها را بـر     ها و ريـش     حسادت ،در صورت موفقيت نيز   . شود موفقيت و مالمت مي   
كمتـر كـسي    .  سـازگار نيـست    ،هامت صالحيت و شرافت و ش     الرجالِ هاي زورگوئي و قحط     با محيط   ابداً ،زحمت و خطر  

  . پا فراتر نهد،افتاده هاي جا رسيده شود از تكرار سنن گذشته يا تقليد از نو حاضر مي
كه الهـام دهنـده     و كساني ،نفوذ و احترام   صاحبان و جامعه پيشروان ،استبداد هاي محيط ديد در   آنكه بايد  تر مهم مطلب

 يـا   باشـند؟ البتـه مؤسـسان حكومـت و رژيـم            چـه كـساني مـي      ،گيرنـد  كنند و سرمشق مي     نگاه مي  آنها هستند و سايرين به   
 مهـاجمين خـارجي    چه كساني بوده اند؟ معموالً در ايران هاي سلطنت  سلسله مؤسسان رژيم و سر   . وابستگان و وارثان آنها   

حـشم و امـوال حاضـر         از راه غـارتگري و دسـتبرد بـه         كـه قـبالً      يعنـي كـساني    ،طلـب داخلـي    جاه نشيني و   يا قلدران گردنه  
هـاي   فـالت ايـران يـا دامنـه        هقصد تاراج و تملك ب      ، به  اند نموده سواري بر سايرين اعاشه مي     و ،  زارعين يا مسافرين   ي  آماده

دنبال گاوآهن بروند نه پاي كوره،        اينكه خود نه به   و ننگ نداشتند از      اينها ابا . اند سرسبز و شهرهاي پر ثروت سرازير شده      
دزدي . منـد شـوند    بهره،آهن بكوبند و نه سرد و گرم تجارت را بچشند ولي از دسترنج همه آنها با زور و روئي كه دارند             

  سـايرين خـواريِ  گـري و نيازمنـدي و جيـره     منتهي گدائي با زور ولي از اين جهت كه طفيلـي          ،نوع گدائي است     هم يك 
طبيعـي  .  فرقي با تكدي ندارد،شناسي و نفساني ن لحاظ روا   به ،است و ضعف يا محو قدرت توليد و فقدان شخصيت است          

   تـرين مرحلـه شخـصيت و قـدرت توليـد اسـت و         خصلت ابتكار و اختراع كـه عميـق  ،ها هاست كه در خيلي افراد و روحي
 دسـته غـارتگر و      در پيشِ . تواند داشته باشد    نمي ي از اعراب  حلّ، م  خود و استخراج از خود است       مالزم با حداكثر اتكاء به    

هاي علمـي   هاي اداري و اجتماعي و فرآورده  نه تنها اشكال ندارد بلكه افتخار هم هست كه بدايع هنري و روش           ، غاصب
گـاه   خود ببندند و هـيچ  اورند و به پيش خود بي ،اند كه تصاحب نموده   و فكري و فني سايرين را مانند ساير اموال و امالكي          

  .دنبال تفحص و تحقيق جز براي غصب وغارت جديد نروند به
  يعني ابتكار ضد خصلت كند، مي پيدا رشد و توسعه افراد و اقوام قبيل اين در آنچه

ا هـ  ا و مغوله ديديم ترك  .اوضاع و احوال جديد همچنين سهولت و سرعت تغيير و تطبيق با. قدرت تقليد و اقتباس است  
  و در نـسل دوم شـيعه   مـسلمان ،  هنوز يك نـسل نگذشـته  ، استقرار اوليه آمدند پس از تسلط و  مي وقتي به ايران   و تاتارها 

هـاي   سـرائي  شـان بياورنـد يـا از مديحـه      بـه پايتخـت   را از نجـف    منينؤخواسند جسد مطهر اميرالمـ     شدند و مي   آتشه مي  دو
  پـا فراتـر گذاشـته بـا وعـده و           ، مسلمان مقيم مملكـت    شدند و از ايرانيان    ي ما مي  ا لذت برده مشوق ادبيات و شعر      ،فارسي

ـ   شـدند، ولـي مـي     طرفدار احياء زبان و مفـاخر ايـران كهـن مـي    ، )اي كه البته نكول شد    عده و (تشويق فردوسي  ت بينـيم ملّ
هـايش موجـود     كه در طرز نوشتن و الفبا و دستور زبـان و مقيـاس              مشكالتي معايب و   همه  وجود  انگلستان با   مثل  مستقلي
كننـده و     تقليـد  ،دارانمـان  دسـتور بعـضي زمـام       ا را بگو كه به    ه چاره ايراني وقت ما بي    شود آن   حاضر به تغيير آنها نمي     ،است

 ا شديم و به تغيير لباس و آداب و حجاب پرداختيم و طرفداران تغيير خـط، عمـل تركيـه                 پاش  مصطفي كمال  ي  رونده نبالد
  !ورندآ را شاهد مي

 و آورده  هجـوم  كشور خارج از كساني كه   بوده و   استبداد دست سالطين   كه زمام امور به    ت ما ملّ مملكت و   درسفانه  أمت
 اند و هر قدر اتكاي به نفس و        نموده اند تلقين و تعليم آداب و عادات مي        نموده تحميل را خود ،غارت و قهر به داخل در يا
 و  كه خواهيم گفت بر اثـر اسـتعمار        طور همان. جاي آن روح تقليد قدرت يافته است         به ،است  ابداع تضعيف شده   تكار و اب

و نـه   اسـت  و نبوغ نه قدرت اين ...آيد نمي در ،ها ديده واردها يا تازه رنگ تازهه سهولت ما ب   سرعت و   به تي هيچ ملّ  ،استبداد
كنـيم و در     سر مـي    ،وطني هنگ للو با ،عاميانه المثل ضرب و بنا به   مانيم مي حال يك  به ها سال!  نگو ن  است ضعف. افتخار

محـض برخـورد     ه بـ  دهـيم امـا    العـاده نـشان مـي       تعـصب فـوق    ،گونه تغيير و اصالح و طرحي كه از داخله سر بزند           برابر هر 
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بـدون احـساس نـاراحتي و نگرانـي         . شويم آيد و دلباخته مي    يجوش م   هحسرتمان ب   ديگ هوس و   ،هاي خارجي  ارمغان به
  ! دهيم گيريم و تغيير صورت و وضع مي آنها را مي

  . و ابتكار است و عدم استقاللهاي تلخ استبداد ميوه اينها ميراث و
.  ابتكار بازداشته اسـت    ،ابداع  اصالح خود و   همين قدرت سهولت اقتباس است كه ما را از توجه و تفكر تالش در راه              

هـائي   جـوئي و راه حـل      سراغ چـاره    باس برايمان مشكل باشد و از آن ننگ و عار داشته باشيم چه بسا كه به               تاگر تقليد و اق   
  كـسب و    دنبـال   كرد بسيار مشكل است به     گدائي عادت  خوري و  مفت كه به  كسي .فكر و كوشش خودمان باشد برويم      كه با 
  . ما در همين جاست عدم استقاللرِّس .بيرون بيايد  از ننگ و نكبت ر برود وكا

ي پـ كـه بخـواهيم روح تقليـدگري و اقتبـاس را دور انداختـه                ندهـد   مـا اجـازه    هطلبي بـ   پروري و راحت   است تن  ممكن
  ه بـ  .شـود  لقت و اصول بشريت عوض نمي      قرار طبيعت و ناموس خ     ، ولي با نخواستن و نكردن ما     . كوشش و ابتكار برويم   

  :حكم ه و ب،شهادت تاريخ و روانشناسي
  1» تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىالَّا«

  و
  2»أَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى«

دير يا زود، مستقيم يا غير مستقيم بايد چـوبش را بخـوريم و تـاوانش را پـس     . رود نيا زير بار چنين ميل و عادت نمي      د
  .بدهيم

 و عبارت ديگر ادامه استبداد  يا به،استمرار احتياج و عدم استقالل تاوان روح تقليدگري و فرار ما از ابتكار و تالش،
  . ... خواهد بود طه استعمارسل

   .جوئي و رائه راه نجات خواهيم پرداخت چاره هدر قسمت سوم اين بحث ب
  

  : و اصالحات استبداد-٩

و مدافعـه و تبليغـاتي كـه         كنند  نقل مي   و استبداد  از مزايا و امكاناتي كه بعضي اوقات به بعضي اشخاص براي ديكتاتوري           
در بنـد گذشـته   .  اسـت ه اصـالحات  همين داعي، بندند خود مي  با آب و تاب تمام به » يشاء فاعل ما  «هاي   افراد و حكومت  

ف و مـانع اصـالحات باشـد نـه           بايد مخال   متوحش و معاند هر گونه تكان و تغيير است  و قاعدتاً            گفتيم كه استبداد اصوالً   
  .شود هم مي  گويند كه استبداد نه تنها مانع اصالحات نيست بلكه موجب آن ما مي هب ايم و  در عمل ديدهاما. عامل آن
 در هـر حـال واقعيتـي اسـت          .كشند  مي رخ مردم  هق را ب  ساب آورند يا اقدامات شاه    عنوان شاهد برجسته مي     ر را به  كبي پطر

  اسـتبداد ت و سرچشمه اين استثنا چيست و اصالحاتپس بايد ديد علّ. اتفاقي ولي باالخره امكان پذير اگر چه استثنائي و 
 عوامـل  مسلماً ،شود مي سايه آن ديده   در   زند و يا اصالحاتي     به اصالحاتي مي  استبداد اگر دست    . چگونه اصالحاتي است  

  :عوامل ذيل باشد از تاي چند يا يك است ممكن كه دارد موجباتي و
 در هـر مقـام يـا        ،كه زور آن ما فوق تمايل يا تنفر افـراد بـشر            يك سير طبيعي و جريان قهري دارد        ت زمانه و بشري   اوالً

 ، خـواه نـاخواه و ديـر يـا زود    ،هاي يك مملكـت رسـيد   زهسيل ترقي و تغييرات زندگي وقتي پشت دروا  . باشد قدرتي مي 
!! كبير  سابق  هم كه كسي او را مانند شاه       ناصرالدين شاه . شود جلوش را گرفت    شود و نمي   داخل آن مملكت سرازير مي     هب

كارهـا و      خيلـي  ، آنهـا بـوده اسـت      ي و آزاد   ترقـي مـردم    باشـد و بـسيار مرتجـع و مخـالف          نام نيز مي    بلكه بد  ، خواند نمي
 ،وسائل و اوضاع روز و عدم آمـادگي افكـار زمـان            مناسبت دوران و با توجه به       كارها و اصالحاتي كه به    .  كرد اصالحات

 آهـن سرتاسـري يـا دانـشگاه        از راه تر   اهميت كم ،قياس و نسبت   همعلوم نيست ب   شود و  مي العاده بلندي حساب   هاي فوق  قدم
شـلوار   و كـت  كـرده،   فرزندان اعيان را به آنجا فرستاد و فتح باب روابط با دنياي غرب،فرنگ رفت  فر به سچند   . باشد تهران

                                                 
  .كشد هيچ كس بار گناه ديگري را بر عهده نمي: 38/  سوره نجم .1
  .خود را نخواهد داشت] و نيت[ جز ثمره تالش اينكه انسان:  39/  سوره نجم .2
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 آهـن   راه ،بالـضر  امـين  حـاجي   كـشيد،  را انتهـر  اسـبي  واگـون  و عبـدالعظيم  حـضرت  دودي ماشين .پوشيده و كراوات زد   
  كـرد و    حفـر   پر بركـت شـاه را      داد، قنات   كرد و پايتخت را وسعت زيادي       خيابان در تهران ايجاد    .كرد  مازندران را شروع   

دسـت     را بـه    و بانـك استقراضـي     تهـران بـود، بانـك شاهنـشاهي        كـرج بـه     رودخانه  آب  القدم در انتق    پيش ، او صدراعظم
 را با الهام    مدرسه دارالفنون  ، ساخت ه و قورخانه  خان  ضراب ،ها آمد   نمود، عكسش روي اسكناس     تأسيس  و روس  انگليس

 و غيـره     و فرانـسوي   ن اطريـشي  مـي صورت دانشگاه جديد تأسيس كرد و عده زيادي معلّ           به ،ستكنيك پاري  از مدرسه پلي  
 آورد، اولـين سـاختمان فلـزي بـزرگ را بنـا نهـاد        و پزشكي و علمي بـه ايـران  رشته هاي مهندسي و نظامي    براي تدريس   

كار افتاد  بود كه به) هشا  مظفرالدينيا در زمان( در زمان او  اً ظاهر ،نتهرا  و كارخانه گاز    كارخانه برق  ،)سقف تكيه دولت  (
 اگر سـواد و فرهنـگ و تقاضـاهاي مـردم و آشـنائي آنهـا بـا                   يقيناً... و بعد از او كس ديگري گاز در ايران درست نكرد            

 شد كـه تـا     يز مي تر ن  تر و بزرگ    خيلي كارهاي مهم   ،داد ها و وسائل نقليه و شرايط ديگر اجازه مي         صنعت و همچنين جاده   
را انحـصار و افتخـاري بـراي خـود و             كـه آن     اصـالحات اختـصاص بـه آنهـائي        ،بنـابراين . حال هم انجام نگرديد اسـت       به

  در مـستعمرات ،ت و ملعون بـودنش حرفـي نيـست    كه در اجنبي بودن و منفوريحتي استعمار. اند ندارد  شان كرده  خانواده
آهـن    كم كارخانه و بنـدر و راه ، قبل از گانديا در هندوستانه مگر انگليس  .زند ايجادها و اقدامات زياد مي     د دست به  خو

  ومدرسه و تماشاخانه و مغازه و خيابان و غيره ساختند؟
كشاورزي و استخراج معادن و   العاده كشي و توسعه فوق آهن و راه سازي  راهدر الجزاير  ها فرانسوي مگر
  هاي كالن نكردند؟ گذاري سرمايه

.  نه انحصار و امتياز است و نه افتخار،شود  ناميده مينام اصالحات  آنچه به،بنابراين صرف ايجاد چيزهاي نو و بزرگ
  .زند چنين كارهائي مي  دست به يا استعمارشود كه استبداد  چطور ميببينيمكه گفتيم بايد  طور همان

آورد و نـام و    يا تغييراتـي را پـيش مـي   خود اصالحات   خود به  ،سيل ترقيات بشري   صرف نظر از آنكه اقتضاي زمانه و      
 نيـز در آن ديـده        و ضـرورت و اسـتفاده اسـتبداد        هي اوقـات نفـع اسـتعمار      شود گا   وقت روي آن گذارده مي     نيت سلطان 

  .شود مي
 كـشورش  هبـ  ارزان اوليـه  و مـواد   فـروش رسـاند و ارز فـراوان        هخواهـد مـصنوعات و كاالهـاي خـود را بـ             مي استعمار
 آنها صاحب سليقه شده دوچرخـه و        ممالك مستعمره باال برود و مردم      در خريد قدرت و زندگي سطح قدر هر .برگرداند

شود سود او تمام مي هالت از او بخرند براديو و عروسك و لوازم آرايش و تجم.  
كننـده    مـادامي كـه مـصرف   ،سـازي و غيـره   سازي و خانـه  صنايع غذائي و مصرفي و اسلحه كشي و  آهن سازي و راه   راه

رود و بايد متوسل و متكي به سرمايه و          شان پيش مي   الح فلزي و صنعتي هستند و احتياجاتشان جلوتر از توليد         ماشين و مص  
  استبداداستعمار ممنون و كمك كارِ.  بسيار مطلوب هم هست، ضرر كه ندارد هيچ  د براي استعمار  نتخصص خارجي بشو  
  .شود  ميدر اين قبيل اصالحات
 در و تهـران   در نبـود  سـر مـردم     خيلـي بـر    كـه سـايه قـدرت اسـتبدادي         آن چنـد سـالي       ديـديم در   بعد از رفتن پهلـوي    

 هـم   ،اصـالحات  ايـن ترقيـات و    . العاده بيشتر شد   فوق فعاليت عمومي  ،زراعت و صنعت  در  چه  و تجارت در چه ها شهرستان
  .منافع دنياي غرب پشتيبان و رهبر آن بود و تقاضاي مردم بود و هم  مقتضاي زمان هب

ذالـك   مـع .  انجام شد بدون آنكه نـام كـسي روي آن بيايـد   مقياس عمومي و ملي هتر و ب تر و وسيع   از سابق خيلي سريع   
كـار را     ايـن  اسـتبداد  اگـر . زنـد   مـي » انقالبـات «قول خـودش      و حتّي به   ت به اصالحات  گاهي عالماً و عامداً دس       گاه استبداد

كـردن ملـك خـصوصي       جـوئي و آبـاد     طلبي و افتخـار     بر سبيل شهرت   ،كه در قسمت اول بحث گفتيم      طور  همان ،كند مي
 صـورتي  و سـر  خواهـد  مـي  ،دانـد  مي خود  را رعاياي  ن خود و مردم    آ را از   يعني مملك آباء و اجدادي است كه چون آن        

 استبداد سـلف  هاي سالطين  كاري ر كه وارث كثافت   كبي  پطر مثالً. افتخارات شخصي بيفزايد   و اعتبارات و اموال بر و بدهد
اي بود كه شكست خورده بودند و او كه   كهنه با نيروي نظامي،خرافي  پر از مردم  ضعيف ي  هماند  وا ي  افتاده و كشور عقب  

 .پرداخـت  خـود  اسـالف  جبـران  هب ،كند قبول را وضع آن صدمات و توانست ننگ  اي هم داشت نمي    غيرت و نبوغ و اراده    
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 ،طـور مجمـوع      بـه  ،مهـم گـذاري     اسالفش را روي   كننده استبداديِ  عمل منفي تخريبي جامد    مثبت اصالحي او و    عمل اگر
  .شود خدمت و ترقي حساب نمي

   :دارد مي ا  و،عمل ظاهراً اصالحي  را به استبداد،ا آنكه يكي از موجبات ذيلي
  رقيـب اصـلي و  دولـت خـود بدهـد و بـر انـداختنِ      خواهد رنـگ و رونقـي بـه       كار مي  سلسله است و در ابتداي      سر مثالً

 و تقاضـاها  بينـد  مـي  آنكـه  يـا  .بكـشاند  خـود  پشتيباني به را  افكار عمومي، جه قلمداد نموده    مو عيان احتمالي را  تضعيف مد 
در   آويزهـاي قـوي    دسـت ،مخـالفين  كنندگان و كشد و انتقاد سر حد طغيان و عصيان مي        دارد به  مردم ميان در ها نارضايتي

 فشارهاي داخلي يا خـارجي اصـل و         ،  اگر ارتجاع و انقياد را ادامه دهند       ،است لرزه در آمده   هتخت و تاج ب    اختيار دارند و  
  :زنند هاي اصالحي وسيعي برده و با يك تير چند نشان مي در اين صورت دست به نقشه. برد فرعشان را از بين مي

بــاغ ســبزها نمــوده وعيــد و درِو   وعــده، زرق و بــرق حي پــر ســط را ســرگرم و دلخــوش بــه اصــالحات مــردمالً او ، 
خوردگـان را كـه      دالن و فريب    ساده .كنند تناسب مي  صدا ولي بي   و هاي ساختماني پر سر    هاي كالني صرف برنامه    بودجه

سـازند كـه      متقاعـد مـي     آنهـا را   ، زور تبليغات و تظـاهرات     ه ب .نمايد  باشند ساكت و اميدوار مي     ممكن است اكثريت ملت   
ه  بـ  اسـماً مـثالً . شـوند  اند يا دارند مي  صاحب همه چيز شده، ي از منويات ملوكانه پيرو بحمداهللا در ظل عنايات خاصه و به 

 صـاحب آن   و قانوناً ها هم كه قبالً     كه اين حق را از مرد       فرمايند در حالي   ها حق انتخاب كردن و انتخاب شدن اعطا مي         زن
ا بـ نـشانند    را جاي او مي     كنند و دزد ديگر يا خودشان       يا آنكه شر دزدي را از سر مردم كوتاه مي          .اند لب نموده  س ،اند بوده

  .ش بيايديجا ه ب،تر و قابل انحصار و مداخل آورتر است الشيوع كند تا هروئين كه خطرناكتر و سهل ترياك مبارزه مي
عـوض   هگرفتـه بـ     خـود  ،كننـد  تواننـد نـابود     حـال كـه نمـي      ، را تظـار اصـالحات    و ان   مهـار اسـب سـركش انقـالب        ثانياً
عنـوان    بـه  خـود را در خـارج ايـران      ، شـده  تقسيم امالك و اصالحات ارضي      قدم در  پيش. شوند سوارش مي  ،شدن مال لگد

طـرف دسـت مـالكين را كـه صـاحب نفـوذي              شناسانند و در داخل كشور از يـك        و مصلح كبير مي    قهرمان انقالب سفيد  
طرف ديگر رعايا را قبل از تشكل و         كنند و از    مخالف و مدعي قدرت مطلقه شوند كوتاه مي        هستند و ممكن است كانون    

هـاي سـاختگي و دلخـوش دهقانـان          كنگـره  آنهـا نـام     شدن نموده و بالفاصله بـه      صاحب زمين   سرگرم و دلخوش به    ،طغيان
 و هـاي روسـتائي    شـركت   تمـديري  بـه  آنهـا  نمايندگان عنوان به را خود مزدوران و امنيت سازمان مورينأم و  كنند درست مي 

ـ     هم نقشه  شود و  مي  ها بسته  ها و دست   اين ترتيب هم دهان     نشانند و به   مي سراپا فرمايشي  مجلس كرسي هب  آنهـا    اتها و نظري
و  سـر  خرابي امالك و بـي  به ،پايه نقشه و بي   اگر اصالحات ارضي مطالعه نشده و بي        حال .گردد ترين وجه اجرا مي    احت ر هب

 گرفتـه شـود و سـرمايه و           هـر قـدر زمـين مـردم        ؛ چه بهتر  ،آمد منتهي شد   ساماني دهات و كاهش فوق العاده كشت و در        
گردنـد و پـشتوانه حمايـت     تر مي  ضعيفشود، مخالفان استبداد   داخلي   ردات خارجي جانشين منابع توليد و محصوالت      وا

  . تر خارجي محكم
ط خـود   سـود ادامـه تـسل      ه را بـ   نماينـد و اصـالحات       را منحـرف مـي     تر آنكـه نهـضت      ناك  تر و خطر    ثالثاً و از همه مهم    

  از ذهـن مـردم  ، اسـت  و شخصيت و شـرافت و طـرد اسـتعمار        و استقالل   را كه آزادي   هاي اصلي ملت   هدف. گردانند مي
كـشند   اقصاديات و اشاعه فرهنگ و غيره را پيش مي        و يا   » اه آزادي زن «و  » تساوي طبقات «و  » تجدد«كنار زده شعارهاي    

 و كـارگران تحـت رهبـري و          و روشـنفكران   تا سر نخ عمليات اقتصادي و فرهنگي در دسـت خودشـان باشـد و جوانـان                
   .نظارت آنها فعاليت نمايند

انـد و اگـر    را خـود كـسب كـرده    اي شد افتخار و امتياز و منـابع مـادي آن    و اجتماعات مفيد فايده اگر اصالحات رابعاً
 ،شـود  ي و اصالحي و حركات اجتماعي پيدا مي        از شعارهاي ملّ    نوميدي و بدبيني كه در مردم      ،حاصل درآمد  يزرد و ب   تو

  !  تمام خواهد شدسود استبداد ه ب، رد و منحرف بنمايدطلبانه و انقالبي دلس اصالح هر قدر آنها را از افكار مترقيانه و
ي هر يك راتوانند ب قدر كافي صحبت كرديم و حضار مي     به ، كشاند  مي  را به اصالحات   براي بيان عواملي كه استبداد    

ـ   حال مـي . ا كنند در خاطرشان پيد،از اين موارد شواهد و مثال زنده و تازه     رِرويـم س  چگونـه  ، د اسـتبدا  اينكـه اصـالحات 
  . اصالح است يا فساداصالحاتي است و اصالً
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   سابق را از نظر  و يا اقدامات انتسابي به شاه اصالحات،نمونه صورت مثال و اول به
  .پردازيم  و استنباط ميگذرانيم و ضمن آن به استنتاج مي

آهـن   ه و راهدانـشگا   تأسـيس  وخارجـه   هاعزام محصل ب   ،  هاها و تغيير لباس مرد      برداشتن حجاب زن   ،   مجهز نوين  ارتش
كارخانجات قنـد و     ،ت تضعيف روحاني  ،هاي نو  واژه  ، جديد  دادگستري ،زيكشاور  رت و وزا  وزارت راه   ،نسرتاسري ايرا 

  . و غيره نفت قراردادء الغا، الغاء كاپيتوالسيون، بانك ملي،آهن  و ذوب  معادن ذغال،نساجي
 تقليـدي و    تمامـاً :   داشـتند  ت از چند جهـت اشـتراك صـف        ،  فوق با همه تنوع و اضافات فيمابين       عمليات و اصالحات  
يـر و   ي نداشته عنايت به عمـق و دوام خيلـي كمتـر بـود تـا بـه تغي                  وجه جنبه ابتكاري و ملّ     هيچ  به ، تحميلي و سطحي بودند   

كدام منافـات     هيچ.  مملكتي هن،    و تأمين و توسعه منافع شخصي بود       جهت تحكيم مباني استبداد    ر بسياري از آنها د   . تظاهر
ررسـي   و نتـايج ب     موجبات لحاظ  حال يك يك را به     .حال آن بود     خواسته و مفيد به     نداشت بلكه غالباً   با سياست استعماري  

   :نمائيم مي
انـضباط آن    قشون و تجهيـزات و      به بيش از هر چيز معطوف       ،ق از اول تا آخر سلطنت     ساب عالقه و توجه و فعاليت شاه     

و دل اين دو مسأله در عين آنكه چشم ها را خيره . آمد حساب مي ه برقراري امنيت در كشور ب    ، درخشان بود و اولين اقدامِ   
 جنـوب   او از يك طرف و فراغت خاطر صاحب امتياز نفـت كرد الزمه احراز قدرت و ادامه سلطنت مطلقه     ها را آرام مي   

  كه آنقدر برايش از ماليات  ولي ارتشي . و آرامشي كه سياست و اقتصاد خارجي به آن احتياج داشت از طرف ديگر بود              
داد ملـك    هبايست ب  روزي كه مي    آن ، خرج سربازي شد و آنقدر فشارها و تضييقات را سبب گرديد            ملت و از جوانان  

ـ .  مثل شير برفـي آب شـد       ،زدني هم بر  ديديم چگونه با چشم    ،و ملت برسد و كشور را در برابر بيگانگان حفظ نمايد            اب
 رّهمه ك و ف َ  جز آنكـه در سـينه و پهلـوي خـودي فـرو      ، پهلوييِ  نيرومند نوسر نيزه ارتش. تو خالي بودش چقدر رَّ

  كند؟  و مي كرد چه كاري براي ايران،رود و نگهبان قدرت مطلقه بود و هست رفت و مي
 را  ا آذربايجـان  هـ  قول آنها نيرومند داشتيم و داريم كـه وقتـي شـوروي             خرج و به    وسيع پر  ما چه احتياج به چنين ارتش     

  طرف بگذارد؟   پايش را آن نتوانست از كرج،ندداشغال كرده بو
 برداشـتن  .باشـد  بحـث  قابـل  توانـد  لحاظ امنيـت داخلـي مـي         به ، نفرات و تجهيزات خيلي كمتري     ت وجودي آن با   علّ
 و در   هاي مردها و ساير اقدامات از ايـن قبيـل كـه بعـد از سـفر بـه تركيـه                     كاله و ها لباس كردن يكنواخت و ها زن حجاب

نقـض    ابتدا   ، آيا از  مل آمده ع  مردها به  ها و  كردن زن  نمتمد دادن و  شخصيت  و  با داعية آزادي   ،اه يرانكردن اي  جهت فرنگي 
 مقبــول و مطلــوب بــوده باشــد آيــا ن ايرانيــانشــد مــرد و اروپــائي و زن اخــتالط و حجــابي كــه بــي فــرض غــرض نبــود؟ بــه

آيـد بـا     مـي ،دانـد  ها را اليق آزادي و حق تصميم و ارادة خودشان مي      ها شخصيت بدهد و آن     زن خواهد به  مي كه كسي آن
 راه را هـا  سـازي  صـحنه   به شوهران و     فشارها و اجبارها      و آن  ،دادن دست پليس و فحش     سري زدن و چادر پاره كردن به       تو

يـاد دارنـد؟ ايـن كارهـا آيـا اهانـت و اسـارت                هدلخراش آن را بـ     و بار فضاحت خاطرات ،امروز خوردگان سال كه بياندازد
گذاشتند؟ اگـر غـرض بيـرون     حال خودشان وا نمي دانستيد چرا به ب شخصيت و آزاد مي    ها را صاح   ا نبود؟ اگر زن   ه  مخان

 و هـا  خـانم  خـود  و ميل دست به  وليا حمايت دولتباگر اين عمل  ،كردنشان در اجتماع بود آنها از حجاب و وارد    آوردن
 موفقيت و قـدرت  رِّ؟ آيا شخصيت و تمدن و س   شد تر نمي  دار تر و ريشه   عميق گرفت مي انجام عمقي و تدريجي صورت  به

   حجابي و به كت و شلوار وكاله لگني است؟ ا به بيه اروپائي
ا خيلـي   هـ  گـري ظـاهري اروپـائي       برنامه ها اجرا شد و تقليـد       يناي كه بود ا    خوب ديديم كه با هر زور و آزار و عجله         

سـهل اسـت كـه بـا        . هـا عـوض شـدند و نـه مردهـا           ها از ايـن راه      نه زن  ،ر فكر و اخالق ذات و صفات      گرفت ولي د   رواج
اعـزام محـصل   . يافـت  اخالقـي و اجتمـاعي اشـاعه     ناموسي و فحشاء و ولخرجي و مفاسد     چقدر بي  ، رائج يها باري و بند بي
يـك    آنكه هـيچ    نظر از   باشد و صرف    سابق مي   شاه  كه جزو اقدامات مشعشع اصالحات      تهران  دانشگاه خارجه و تأسيس   هب

سـبك جديـد     هقدم آن دانست و تحصيالت ابتدائي و متوسطه ب         ه را بايد پيش   شا  تازگي نداشته ناصرالدين   ،از اين دو عمل   
  پهلـوي  شروع شده بـود تـا قبـل از اوايـل سـلطنت            )  نصيرالدوله  در دوره وزارت معارف    مخصوصاً(ه  شا نيز از دوره احمد   

ه يـا داخلـه اعـزام       خارجـ  هگرفتن تحصيالت عاليـه بـ      هنوز زمينه و امكاني وجود نداشت كه فارغ التحصيل كافي براي فرا           
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 دوش شـاه سـابق     ههـر حـال افتخـار و خلعـت هـر دو خـدمت را بـ                  بـه . توانست جامـه عمـل بپوشـد       و اين برنامه نمي   . شود
   .اندازند مي

ولـي  .  غـرور آوردنـد     و تعداد زيـادي درس حـسابي نخواندنـد و رقاصـي و قمـار              ،همه محصل اعزامي     هم از آن   واقعاً
 و استبداد فعلي روابط و كردند چه خود اصالحات هاي پرورده  با دست  ،هاي بعدي  ست كه ببينيم او و دولت     خوشمزه اين ا  

  . چگونه است و روشنفكران و دانشجوياندانشگاه با استعمار
  دهد مي نشان كه است مواردي آن از دانشگاه سيسأت و خارجه هب محصل اعزام اتفاقاً
كنـد   چگونه قيافه عوض مـي     ،شود خورد و مچش باز مي     سنگ مي  ه تيرش ب  ، انحرافي هاي اصالحيِ   وقتي در برنامه   استبداد

 سنگر اول مبارزين بـا اسـتبداد   ،هاي شاهانه ها و عنايت رغم بخشش   ينيد امروز علي  ب مي. پردازد شكني ودشمني مي   كار  و به 
هـا و چـه در خـارج          و چـه در شهرسـتان       هستند چه در تهـران      و دانشجويان   دانشگاه ، و دستگاه  و آماج كينه و آزار دربار     

  .ايران
 با اصالحات«  پرچم و شعار،ششم بهمن )رفراندم(  تدارك  شديد  تبليغات و  انقخف  منتهاي  در  كه  بود نتهرا  دانشگاه در

  .افراشته شد بر»  مخالف شاهموافق با ديكتاتوري
   ! رسد اوج ارادت و اخالص مي ه است كه ب و آمريكا اروپا ايرانيِهاي شاهانه هم در ميان دانشجويان پذيرائي
ه ه بـراي سركـشي بـ      شـا  گويند وقتي ناصـرالدين    مي: داشته باشد تواند ميانه خوبي با دانش و رشد         گاه نمي    هيچ استبداد
  .پرسد  رفته بود از شاگردي ميدارالفنون

  » كجا است؟لجيكبِ«
ـ و تغ بـا خـشم        شـاه  .دهد خوبي جواب مي    را به  آن شاگرد وضع جغرافيائي بلژيك     كنـد و    مـي   را تـرك     دارالفنـون  ،ري

ـ             آن روز دارالفنون    مدير. گردد سلطنتي برمي   قصر هب كنـد و    ب مـي   كه انتظار تشويق و تقدير داشته از اين حالت شـاه تعج
  :دهد شاه جواب مي. پرسد غضب را مي زحمت خود را به شاه رسانيده سبب آن خشم و به

  ».شوند  كجا است سوار من و تو ميلجيكانستند بِها د اگر اين« 
  ه سـابق بـ     سعودي كه براي حمـل جـسد شـاه         كنند هنگام بازگشت از سفر عربستان       نقل مي  همچنين از صدراالشراف  

هـاي نـو زيـاد     من گفت كه ما در اينجا آثار عمـران و آبـادي و سـاختمان   ه اه ب ش در هواپيما.  رفته بودندمعيت شاه به مكه  
داشـت باعـث زحمتـشان       شوخي گفتم اگر اينجـا هـم دانـشگاه مـي            هب.  و مدارس عاليه خبري نبود     ديديم ولي از دانشگاه   

  . ...طور است  گفت همين. شد مي
قيمت هنگفتي براي نسل     ه كه ب   شاهكار صنعت و چشم و چراغ نيروي اراده و نيت اصالحات           نآهن سرتاسري ايرا   راه

 در موقعي در ايران احداث شد كه        ،پردازيم را مي   ها تومان خسارت و خرج آن      هنوز سالي ميليون   حاضر ايران تمام شد و    
هنوز هم كه هنوز است علماي اقتصاد و صنعت ما          . زده بودند آهن خود   حديد خطوط    دست به ت   ،مشق دهنده  ممالك سر 

خـارج   ه ارز بـ   آهن سنگين كـشيدن و دائمـاً       اند جواب مسأله را بدهند كه براي مسافرت و باربري در كشور ما راه              نتوانسته
 تـرويج   سـازي و احيانـاً     و كـاميون   خانه مجهز اتومبيـل    چند كار  ها و تأسيس   فرستادن بهتر بود يا توسعه و تكميل شبكة راه        

 كننـدگان و   و بـراي صـادر     هـا   انگلـيس  داشـت بـراي اسـتراتژي نظـامي        اگر براي ما زيـان     كه اين است  مسلم هواپيمايي؟ امر 
 حكم مائده آسـماني و شـريان حيـاتي را       فقينيز براي متّ  ل ن المل  بين در جنگ .  بود  سود كاران خارجي صد در صد     مقاطعه

  ! خوبي ساخته بوديم ها پل پيروزي براي آن ! پيدا كرد
 در سـنگيني  هـاي  بودجـه  و ق بودنـد  سـاب  سـاخته و سـوگلي شـاه       هـاي نـو     از وزارتخانه   و وزارت كشاورزي   وزارت راه 

غـرب و شـرق و مركـز         الت جنـوب و   اها در ايـ    اين وزارتخانه   مخارجي كه  و ها فعاليت تمام اما  شد مي گذارده  اختيارشان
  .نمودند از طرف ديگر اختصاصي مي و امالك طرف و آنچه فقط براي مازندران  يك كردند از  ميايران

كاخ عظيمي هم با تشكيالت و مقررات مفـصل         . نوار شد   نو رو و كامالً   و  در دوره سابق اسماً و رسماً زير       دادگستري
 موقر لباس با دانشگاه استادان مثل ما قضات .شد خوب خيلي ظواهر . نمودند ثبت اسناد و امالك تأسيس    . براي آن بنا كردند   
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هـا و    دادگـستري جلـوي دزدي     شـكوه  بـا  كـاخ  شد؟ خبر چه عدالت و حقيقت و باطن از اما .شدند مي تشريفات حاضر  در
شـدن سـاختمان بعـضي وزراء شـد؟ سـطح اخـتالس و        ها و نو كردن جيب   آن وسيله پر يا خود ،ها را گرفت   سوء استفاده 

نـشين    اجـاره  ي  هاي واخواسته در آن زمان كه عدليـه        محل و سفته   هايي بي  ها و مبلغ و مقدار چك      گذاري ها و كاله   ءارتشا
 شـده داريـم؟    دادرسـان دكتـر  ،هاي ليسانـسيه  طول و بازپرس    و  عرض   بيشتر بود يا حاال كه دادگستري پر       ،قديمي داشتيم 

كاري براي ضبط  وسيله محكم داد اما چه ها و معامالت محضري خاتمه     رج و مرج قباله   وضع ه به  ثبت اسناد و امالك البته      
  نام امالك اختصاصي شد؟  به،و تصرف دهات و اراضي و مايملك مردم

تواننـد   هـا اسـت و حاضـرين مـي     نظـر كنـيم چـون از همـين مقولـه      هاي ديگـر صـرف   خوب است از بحث روي اقدام   
طرف   روي ديگر به   ، است منت بر سر مردم    جانب مملكت و   هدر هر حال اگر يك روي آن ب       .  را بنمايند  هاي الزم  استنباط

 و غيره دارد و مشمول صفات مشتركه و استدالل كلي است، كه در ابتدا               ا نظريات استعماري  يمنافع اختصاصي    امالك و 
  .گفتيم

اقداماتي   دست به،فريب قصد فرار و   يا به،فشار و اكراه  هابتكار خود ب ميل و هگاه ب  گاه،طور خالصه استبداد پس به
اني بكن است يا براي تقويت م گذارند ولي بسياري از اين اصالحات صوري و دلخوش  ميكه نامش را اصالحات زند مي

  استبداد و توسعه 
  .اصالح تا است فساد موجب بيشتر و نيت حسن از  خالي  ،حالهردر و است استعمار منافع

اصالح آن است كـه     . شود اصالح دانست   شدن سر و وضع ظاهري اشخاص و اوضاع را نمي          نونوار هرتجدد و تغيير يا   
ال سوار اتومبيـل    ا و.  تغيير دهد و عوض كند     ،ارزش و قدرت    و ممكلت را در جهت افزايش شخصيت و اثر و           ملت واقعاً

. شـود   براي افراد ممالك مـستعمره هـم بـاالخره فـراهم مـي      و براي نوكر و كلفت    ،شدن يا روي خيابان اسفالت قدم زدن      
بـرق و    ههاي چنـد طبقـه مجهـز بـ          اينها در خانه   ، اگر با همكاران صد سال قبلشان مقايسه كنيد         را هاي امروز  نوكر و كلفت  

  سوار اتوبوس وگاهي ماشين شخصي ارباب      ، براي خريد جنس   ،كنند نشينند، با گاز طبخ مي     وي صندلي مي  ي و ر  كش لوله
هاي بافته از الياف مـصنوعي بـه تـن            لباس ،كنند  را نظافت مي   الن با جارو برقي س    ،افتد  چشمشان به تلويزيون مي    ،شوند مي
فـرق چنـداني بـا    ،   و مزايـاي انـساني     شان از مقـام    اند و ارزش و احترام شخصي و بهره        كلفت باالخره نوكر و     اما...كنند   مي

  .هاي صد سال قبل نكرده است نوكر و كلفت
 تالطمـي در سـطح و كـف و صـدائي راه             . وقتي خيلي عظيم و شديد باشد مثل طوفان دريـا اسـت             استبداد اصالحات

.  نـدارد  اينكـه لـذت و ثمـري بـراي مـردم       بـه  مضافاً. خوابد هم مي   كه خوابيد آن   باد. لي در عمق خبري نيست    اندازد و  مي
شده و    فرزندان اوست زيرا كه فرزند توليد      ،ترين چيزها براي انسان    بخش تزيزترين متعلقات شخص و لذّ    عطور كه    همان

 هـم شـيرين و   ، اصالحات و ترقيات هم اگر ساخته خود اجتمـاع باشـد   ،ود شخص است  يافته خ   و پرورش  ،كشيده زحمت
 قـدر   هـر ، اسـتبداد ولي اصالحات تحميليِ. رساند ثمر مي  هكند و ب را بهتر حفظ مي  بخش خواهد بود و هم اجتماع آن       لذت

يـرد و كـسي متحمـل    توانـد جـاي بچـه خـود آدم را بگ     عـالي باشـد حكـم فرزنـد ديگـران را دارد كـه نمـي             هم خوب و  
  . آن واقعي به بچه است و هم به مادر غير هم ظلم. شود آن نمي و پرورش داري نگاه

گذاشـتن بـه مـردم و         داشـته باشـد چـه اصـالحي بـاالتر از ارزش             محبت بـه مـردم     ت و واقعاً  ني مصلح مستبد اگر حسن   
  تواند بنمايد؟ مت است، مي و خدتيبدادن آنها در امور خود كه قدم اول هر تر دخالت

گويند آزادي و  راست مي  اگر مستبدها.  است آزادي،ترين سرمايه براي انسان ي هر اصالحي و ضروري همقدمه و پاي
  خدمت   .  ننمايند ارزش شخصيت انساني را سلب

  .كششان پيش
  شود؟ رستيده مي خدا پ، آيا در محيط استبداد- ١٠

يا آنها كه اعتقاد و عالقه به پرسـتش         . نظر بعضي زائد و خارج از بحث سياست وحكومت بيايد           ممكن است اين سئوال به    
. كننـد   دو را از هـم جـدا   آن   حـساب ،رژيم مملكت دانـسته  ه خدا پرستي و ديانت را امر مستقل و غير مربوط ب   ،خدا دارند 
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 يك حالت خضوع و توجه و تقرب بهتري آورده شخص مومن   ،و فشار همان مظلوميت   كنند در دستگاه ظلم      حتي تصور 
 مـردم ذليـل    بـه  نيـز  خـدا  عـدالت  و فـت أر و نظر .گردد   مي و واصل به ثواب آخرت     برد و بيشتر طالب     بيشتر پناه به خدا مي    

خواهـد   راحـت  ديگر مسجد كنج در يا و خانه خلوتگه در ايدنم تعقيب مرا قدر هر  دولت ،گويد مي خود  به .است تر معطوف
  .آخرت نخواهد رسيد  دستش به،حال هر كنم و در نياز و كه با خداي خود راز گذاشت

  رژيـم  ،معلـوم شـد بـر خـالف ظـواهر امـر           .  ديـديم  در بند هفت همين ايراد و استفهام را در مـورد اخـالق و اسـتبداد               
  .باشد و فساد و زوال از آثار طبيعي و قهري استبداد است  عامل مؤثر قوي در اخالق فردي و اجتماعي مي،كومتح

 طنت كه تا سـل     و روحاني دانشمند دوران مشروطيت     مرجع بزرگ عالم تشيع     ،عالمه مرحوم ميرزا محمد حسين نائيني     
  تأليف كـرده اسـت كـه آن        »ةلَّ امل يهزِنو ت ة  م االُ يهبِنت« شمسي تحت عنوان     1286 كتابي در سال     ، حيات داشته است   پهلوي

اين كتاب را حضرت آقـاي حـاج        . از دست نداده است    العاده بود و هنوز هم ارزش خود را        اثر فوق و  زمان يك گام بلند      
اي مجدداً   مقدمه  با توضيحات و   1334در سال    ، ايران  آزادي قدر نهضت   از مؤسيسن و رهبران عالي     سيد محمود طالقاني  

بـه اصـطالح كتـاب سـلطنت         (ي بـه سـلطنت اسـتبداد      اهللا نـائين   كـه مرحـوم آيـت      ياز جمله ايرادهائ  . چاپ و منتشر كردند   
و شـرك     پرسـتي  طـاغوت   الوهيـت دارد و    و حقـوق    مشاركت در صفات       گيرد اينست كه دعوي    مي) استبداديه و تمليكيه  

  ١.باشد مي
 از جنبـه تغييـرات      صـرفاً   كن است بيان فوق با وجود توضيح و تفصيلي كه در ذيل داده شده اسـت در شـنوندگان                  مم

وظائف ه كالمي تلقي شود و يا باز مطلب و موضوع را مربوط و مخصوص ب  و ات فلسفي يلفظي و تشريفات عبادي يا نظر     
  .و آداب ديني بنمايند

وجه يك تفنن نظري و تصوير اعتباري و يا وسوسـه ادبـي و شـرعي     هيچ داد كه مطلب فوق به توضيح خواهيم  ما ذيالً 
 ما براي فرد     عملي و بسيار موثر و مهم در سرنوشت دنيا و آخرت           پرستي موضوعي است كامالً     و خدا  نبوده رابطه استبداد  

شود و هم از جهت آنكـه ايـن انحـراف در پرسـتش               انحراف از خدا مي    ببس اجتماع هم از جهت اينكه چگونه استبداد       و
  .منين و در آخرت آنها داردؤخدا چه عواقب و آثاري در زندگي دنياي م

ميس مـردم  حقوق و اموال و نوا   دانند و به   مايشاء مي   و فاعل  الرقاب مردم  خود را مالك    كه  مستبد  و امراي   سالطين  عمل
  ٢.باريتعالي است  ذات حق مخصوص  كه اين  دانيم مي. مطلق است  و مختاريت  نمايند در حقيقت دعوي مالكيت تجاوز مي

 خود را خدا يا مظهر خدا اعالم         صريحاً راطورهاي ژاپن پ و ام  رهاي مص    يا حاكم مستبد چه مانند فرعون      بنابراين پادشاه 
  . داعيه الوهيت دارد و عمالً رسماً،زبان نياورده كند و يا اين عنوان را ب

 چـه آثـار ذهنـي و فكـري و عملـي در جامعـه                ، صفات و حقوق الهي    حال ببينيم از اين دعواي اسمي و اجراي عمليِ        
  .شود پديدار مي

                                                 
  :خوانيم  چنين مي27 در صفحه .1

 نه تنها ظلم به نفس و محـروم داشـتن خـود اسـت از اعظـم                  ت و راهزنان ملت   سرانه طواغيت ام    از تحكمات خود  با لجمله، تميكن    «
علـيهم، عبوديـت آنـان از        كالم مجيد الهي تعالي شأنه و فرمايشات مقدسه معصومين صلوات اهللا              اسمه بلكه به نص    مواهب الهيه عزّ  

 ،ت عما يفعل   و عدم مسئولي   ، و فاعليت ما يشاء    ،ت ما يريد   و حاكمي  مالكيتدر  . مائه است  به ذات احديت تقدست اس     مراتب شرك 
 و غاصب اين مقام نه تنها ظـالم بـه عبـاد و غاصـب مقـام واليـت اسـت از                       ،الي غير ذلك از اسماء و صفات خاصه الهيه جل جالله          

و .  بود الم به ساحت احديت عزت كبريائي هم خواهد        غاصب رداء كبريائي و ظ     ، مذكوره مقدسةموجب نصوص     به صاحبش، بلكه 
ـ   ةنشĤ عالوه بر آنكه موجب خروج از ،يسهسه خَبيث خَ از اين رِقيتبالعكس آزادي  ت اسـت بـه عـالم شـرف و     نباتيت و ورطـه بهيمي

 تمجد انساني،جهـت    از اين،ء و صفات خاصه هم مندرج استت در مقام اسما از مراتب و شئون توحيد و از لوازم ايمان به وحداني
ـ         تخليصاست كه استنفاذ حريت مغضوبه امم و         ي از اهـم    دنـشان بـه آزادي خـدادا      ،  ع فرمـود   رقابشان از اين رقيت منحوسـه و متمتّ

  ». عليهم السالم بودهمقاصد انبياء
  . در نظر غير معتقدين كه مسلوب از هر كس و هر چيز است.٢
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صراحت خيلي بيـشتري در مطالـب         كه روشنايي و    و قرآن   اسالم خصوصاًكه بنا به منطق اديان و م       البته فراموش نكنيم  
دگي دنيـا بـه اشـخاص و اجتماعـات           در كـار زنـ     1» .لَلْآخرةَ والْأُولَى   وإِنَّ لَنا  .إِنَّ علَينا لَلْهدى  «مـصداق     هدارد و ب  
  گيرند يا از  يا راه صحيح و حق پيش،  و عقل و اختيار داده شده است كه بر طبق هدايت انبياءآزادي

سـت   طبيعـت ا مصالح خـود كـه همـان مـشيت خلقـت و قـوانين        عمل كرده نسبت به امر خدا و     ،روي جهل و براي نفس    
حتي سرپيچي و سركشي را به آنجا برسانند كه پا در كفش خدا كـرده و دعـوي الوهيـت و تـصرف در                        . سرپيچي نمايند 

.  چـه خـوب و چـه بـد         ،  محل عمل اسـت و اكتـساب       ، اختيار و ابتالء و ارتقاء است      دار دنيا. حقوق و نفوس خلق نمايند    
  .مختصري در اين دنيا و بقيه در آن دنيا. دشو حساب اعمال و نتايج افكار و افعال بعداً رسيدگي مي

طرفش دنيا و زندگي و طرف ديگرش ديـن و           ايم كه يك   جهت الزم بود كه وارد بحث شده       بيان معترضه فوق از اين    
  .خدا است

از نظـر روانـشناسي هميـشه    . شود  ظاهر مي روي اذهان و افكار مردم استبدادي اثر داعيه الوهيت فوق يعني رژيم      يناول
 در كه دانيد مي مثالً .رود  مي خويش سرنوشت بر حاكم و اختيار  دست اول و صاحب    طرف منعمِ   ها و تمايل مردم به      حواس
تـا مـدتي بـراي     .  پدر مقام و منزلت عجيبي دارد كه آغشته از محبت و وحـشت اسـت                در ابتدا مادر و بعداً     ،كودك خاطر

 شود و  باور كند كه باالتر از او در دنيا كسي و چيزي پيدا مي             دتوان العاده تصور نموده نمي     قدرت و عظمت فوق    پدر يك 
او خـوراك و    ديـده و از دسـت       از خـود   تـر و دانـاتر     العاده قوي  كه او را فوق    زيرا. كاري باشد كه پدر از عهده آن برنيايد       

گوينـد در    كما آنكه مي  . هاي خود رسيده است     ها و پرسش     به خواسته   او  پوشاك گرفته يا كتك خورده است و در سايه        
 جـا  همـين  از ،اجـداد  ارواحِ پرسـتش  همچنـين  و قبيلـه  شـيخ  يـا   رياست پـدر خـانواده       قدرت و  ،اديان شرك و اقوام قديم    

  .است گرفته سرچشمه
هـا و القـاب و    هـا و نوشـته    نيز نه تنهـا در گفتـه  عمالً .باشد مي» مه آوازها ازشه بوده اين «يهاي استبداد  شعار حكومت 

 و قتـل  و پـاداش  و هـا  نـصب  و عـزل  احكـام  و هـا  انعـام  و امر او شود بلكه چون   عناوين از ذات ملوكانه تجليل و ترويج مي       
يگانه    در چشم و دل مردم است كه پادشاه   بسيار طبيعي و قهري      ، چيز در دست او يا از ناحيه او است         همه ،ذلت و خلعت

 و بيان  نظر در تظاهر  هب يا تصور هب خدائي پس نه تنها اين مطلب و ادعات        ، گردد و شر و مرگ و حيات      مبداء و مرجع خير   
  جـاي خـدا را اشـغال       ،بـيش  و  كـم   شـاه  ،منؤمـ   من و چه غيـر    ؤم  نيز چه   مردم  در ذهن   بلكه است  بسته نقش اطرافيانش و او
  .نمايد مي

 بـا   خوشـبختانه اسـتبداد   .  باالخره بچه نيـستند    مردم. شود يك تصوير و تصور ذهني ختم نمي         اينجا يعني به     مطلب به  اما
ديگر و خيلـي جلـوتر    هاي  خدا و طبيعت از راه    .است  يگانه عامل موثر و سازنده و گرداننده نبوده        ،همه ادعا و اجبارهايش   

مـردم  . كلـي بـسته نيـست      هها ب  و عقل   ها چشم و گوش  .  در ساختمان رشد بشر دخالت دارد      ، و باالتر از دست جبار مستبد     
و پـروري    قدرتي و سـايه همـايوني و روح عـدالت           قدر ايي و نيرويِ  يكنند كه مقام كبر    مي  درك  دير و كم يا زياد      يا  زود

پـسند نيـست و      شود خيلي هم باال و بلنـد و دل          نسبت داده مي   مقام شامخ شاهنشاهي     اي كه به   ساير فضائل وكماالت عاليه   
  ! ...  شامخي نداردتاًله ارزش و مرتبت حقيق معظم

 پـائين نخواهـد آمـد    ت او از تخت سـلطن ،كند شود؟ با زور و قدرتي كه مدعي الوهيت دارد و اعمال مي       نتيجه چه مي  
 بالي است كه دائماً   و بشر زميني بي دست و پا، حيوان صاحب پر        . رود حقيقت در انظار پائين مي     بلكه سلطنت و عظمت و    

 بـاالتر  ، مطلـوب  وهر قـدر ايـن آرزو    . كند  پرواز مي  ، اعلي ها و معبودهاي واقعي يا خياليِ      در آسمان آرزو جانب معشوق    
 خـدا   - خـدا پرسـتيِ   . شود  شديدتر و برتر مي    ، بنابراين ميزان ترقي و تربيت انسان      ، و  و فعاليت و سطح پرواز     باشد حركت 

انسان يك هـدف اعلـي و اقـدس وكامـل      هترين نعمت و خدمت است كه ب ـ از اين جهت بزرگ پرستي با معرفت و عشق 

                                                 
  .و اول براي ما است خرآ ين و به يق.ائي بر عهده ما استمهمانا كه هدايت و راهن: 13و12/  سوره ليل .1

دو به اختيار  سوي خدا است ولي در فاصله اين     ه  دست خدا و انتها و بازگشت همه چيز و همه كس به پيش و ب              ه   ديگر ابتدا و شروع خلقت ب      عبارته  ب 
  .رسد مي) نظري و عملي(است و از ناحيه خداوند هدايت  داده شده و آزادي
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 سـوق  ،سـوي ذات ذوالجـالل بينهايـت    ه انـسان را بـ   ،عبادت است طور كه قصد قربت شرط قبولي هر          همان ،عرضه نموده 
 كـشيده  ،جانـب ايـن مبـداء كمـال و عنايـت          ه  محبت خود بـ    تناسب معرفت و  ه  البته هر كس ب   . كند دهد و نزديك مي    مي
حال وقتي بنا شد در محيطـي يـك         .  تحرك و ارتقاء كمتر خواهد بود      ،تر باشد  تر و پائين   هر قدر معبود كوچك   . شود مي

شناخته و گفتـه شـود و   » قبله عالم «،) دارند همه سالطينيبي كه معموالًانظر از همه مفاسد و مع     صرف (شخص يك بشر    
كنيـد كـه آن      آيـا فكـر مـي      ،گـردد   افتخار و آرزو    سرمشق و  ،عوام و خاص   پندار و گفتار و كردار او براي پير و جوان و          

  !اي خواهند بود؟ گير و محروم شده زمين چه بيچاره ،ممرد
 يـا   ،عـالم  كلماتي ماننـد قبلـه     كند؟  مي هاي حيات و كمال را سد      چطور آسمان عروج انسانيت را پست و تاريك و راه         

 ، بـاال گفتـه شـد       كـه در   هثيرهـاي تربيتـي مربوطـ     أ و غيـره و ت     ،مطـاع   جهـان   امر ،ذات اقدس شهرياري   ،پاي ملوكانه  خاك
 كلمات تلقيناتي اسـت كـه       . سياسي نگيريد  هاي افراطيِ  د يا اظهار ما را مبالغه     ي شاعران نيا  الحاتطنظرتان تعاريف و اص     به

 بـه جـاي آن از زبـان         شـنويد  عـالم را نمـي     حاال اگر قبلـه   . تواند اثري نداشته باشد    رونق و رواج كامل داشته و دارد و نمي        
. تـر اسـت     پـست  ،لحاظ گوينده   به خوانيد كه صد درجه     و مي  شنويد  را مي » نثار  نوكر جان « و» زاد  نهخا  غالم«وزيران    نخست

 و  خوانـده دكتـر     درس  از زبـان افـراد ظـاهراً       ، مردم  از ها را  ها و اعالم   شود دولتي هر روز و هر شب اين اعتراف         چطور مي 
 برايشان بتي يا نيمـه       بشنود و در دل و روان و انديشه آنها اثر ننمايد و شاه             ،اند سيدهكشوري ر  مقامات اعالي   مهندس كه به  

انـد و   ترين مرحله انسانيت سقوط كـرده     پست پرست شده و به    بتي نشود؟ اگر آن اظهارات و انتسابات را باور كنند كه بت           
صـورت دروغ و موهـوم در         همـه چيـز بـه      كمال مطلوب و   مقام و   عظمت و ارزش و حقيقت و      ،اگر باور نكنند و بخندند    

و چـه    و چـه حركتـي      ديگـر چـه مطلـوبي      ،شـد  هـر چيـز و كمـال و ارزشـي خواهنـد             عالقـه بـه     بي  و منكر. آيد نظرشان مي 
  باقي خواهد ماند؟ ارتقائي

 تربيتـي و علمـي آن        اثـر روانـي و     ، كـه ديديـد     طوري  كنيم و به   ها را از نظر معتقدات ديني نمي       اين اظهارها و اعتراف   
    هـم روي ايـن نقطـه        دانيـد و تعليمـات اسـالمي       طـور مـي     همين. سين ندارد و روي همه است     اختصاص به معتقدين و مقد 

خداشناسـي از   .  ذات شـخص اسـت     ، عنايت و اصرار دارد كه مركز و محور هدايت و تربيت و تقدير شقاوت و سعادت               
  :)ع( رموده عليفه ب. دوش خودشناسي شروع مي

»منع رففْ نسقَ فَهدع رفر ١»هب  
 معرفت به حـق و  ،كند  با خود و دل خود راز و نيازي مي،كند سوي خدا دعا مي  ه ب ،آسمان بلند كرده   همن وقتي دست ب   ؤم

مـا سـراغ     ه  تـر بـ     خدا را نه تنها در دل بلكـه از دل و از رگ گـردن هـم نزديـك                   خيزد قرآن  مي  از درون بر   ،پرستش خدا 
  :فرمايد مي. دهد مي

   ٢»أَنَّ اَهللا يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِه«
  :و يا

»ح نم هإِلَي بأَقْر نحنرِيدلِ الْو٣»...ب  
شد و   فاقد شخصيت يعني ،براي خويش نشناخت  تمسئولي  و  منزلت و و قدر  بركنار و بيزار  از خود بنابراين اگر شخص

  ، قدر و منزلت و ارزش برايش تحقق نداشتاصالً
  .گردد فاقد مسئوليت و فاقد خدا مي. واهد شداز خدا هم كنار و بيزار خ

 در محـيط    مـردم . بـردن اميـد و مـسئوليت اسـت          بـين    همانا كشتن شخصيت و از     ،ديديم كه آماج مستقيم تير استبداد     
شـنوند و     آنهـا را مـي     ،الـشعاع شـاه    ر و تحـت   يـا كمتـ   (شناسـند    شـنوند و نمـي      نه تنها اسـم و صـفات خـدا را نمـي            استبداد

 موكـول  كردن و  كه عمل استبداد در مربوط      گفتيم  در بند ششم   سابقاً. بينند كارها نمي   بلكه دست او را نيز در      ،)شناسند مي
                                                 

  .كسي كه خود را شناخت خداي خود را شناخته است: )ع(از علي  .1
  .گردد  و دل وي ميخداوند بين انسان:  24/  سوره انفال .2
  .تريم  گردن نزديكرگ وي ازه ما ب: 16/  سوره ق .3
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 سـبب  ،افـراد كـردن اسـتعدادها و        دخالـت  نمـودن و بـي      كنـار  ها به شخص شـاه و بـر        كردن همه امور و مقامات و پاداش       
وقتي » لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى    « بر خالف نص     مثالً. گردد شود كه جريان كارها از جاده طبيعي و منطقي منحرف          مي

نبينند و در عوض مردمان شايـسته و      خود هاي تفريط و افراط يا جهالت از زياني و برسند مقام و مال هب بيكاره و افراد نااليق 
 جامعـه يـك روال   ،طـور كلـي   يأس منتهي گـردد و بـه       به محروميت و شكست و     ، يا اقدامات مشروع عقالني    ،زحمتكش

 حكـم و  ،اصـطالح ديـن  ه يـا بـ  ( دست طبيعـت  ،تحت تصرف و فرمان شخصي قرار گرفته  دستوري و تصنعي پيدا كند و     
أَنَّ الْـأَرض يرِثُهـا عبـادي       « قـانون انتخـاب اصـلح علمـاي طبيعـي و آيـه               ،نـد نقش خود را بازي نك    ) مشيت الهي 
 سـرافراز  و مـسرور  ذالـك  مع و نمايند مي ها ستمگري فاسدي  افراد بيند همه آنكه مي   و بدتر از  . شود  نقض مي  1»الصالحونَ

 ،كوتاه باشد، پس نه تنها نام و صفات       ) بينند تا حدودي كه آنها مي    (خالصه آنكه دست خدا را از كار مردم و دنيا            .هستند
  .شود  فراموش و نزديك به انكار مي،وجودش عقيده دارند بلكه اثر و حضور خدا نيز براي آنها كه به

يد در مقام ديا الاقل تنزل و تر(اين حالت انكار. اثر خواهد شناخت  هم بياثر ديد در آخرت بي را وقتي در كار دنيا او
 هم در  حضرت موسي، خداپيغمبر اولوالعزمِ.  نيستيك مطلب ابداعي و اتهامي ما به استبداد  ،)الوهيت و ربوبيت

درگاه باريتعالي برده  هه را بكوِ همين ش، به سركشي و ستمفرعونيان از خدا و اصرار و تحليل علل انصراف مردم تجزيه
  :گويد مي

»عرف تيآت كا إِننبرنَ ووينالد اةيي الْحاالً فوأَمةً وزِين ألهمكبِيلن سلُّواْ عضيا لنب٢» .....ا ر  
 اسـت  موضـوعي  .باشد ها زبان ورد ها و  گذاري بچه  پرستي يك مطلب نظري و نوشته كاغذي نيست كه براي اسم           خدا
  . عمليباالخره و مخصوصاً و اجتماعي ،تربيتي ،عقلي ،نفساني ،عاطفي

ز ذهن و عاطفه و فكر و تربيت و عمل و اثر خارج شـد و حكـم غيـر او در امـور                         خدا وقتي ا   هاي استبدادي  در جامعه 
هاي گوشتي خم شد و گوش       ها در برابر بت    جاري بود و نام ديگري به بزرگي وجالل برده و تكرار شد و قامت              ساري و 

   چه خاصيت دارد؟،مناره مساجد بر ز اهللا اكخاستن بانگ تو خاليِ ماند و بر ديگر ايماني باقي نخواهد ،فرمان آنها بود  هها ب
 و  پهلـوي   مثل(  اندازند ت مي ت و فعلي  مرغوبي از يا را دين .نمايند مبارزه دين و خدا با فرعون مثل مستبدها نيست الزم البته

 تـشريفات و خرافـات و عمـل بـه تظـاهرات، توحيـد               ن و تـرويجِ   واستخدام افرادي از روحـاني      با  يا  و  ،)پاشا كمال  مصطفي 
 قـرار  چـپ موكـب همـايوني       راسـت و    ركـاب  زمـين  مال را جزو  نعوذباهللا خدا و ميهن   . سازند مي خالص را آلوده و منحرف    

هـاي الهـي     و تقويـت  ييـد   أ بـراي خـود ت     ، اميرالمـومنين و غيـره     ،اهللا ةخليف ،هللا  ظلماننـد    غصب القابي   و  يا با اختيار   ! دهند مي
  .نمابند خدا را محو و معدوم و يا مخدوش و مشروط مي هايمان ب. سازند مي

تصريحات مكرر   ناچاريم بگوئيم و يا داوري نمائيم كه در منطق اديان و بنا به         ،چون بحث، بحث ديني و سياسي است      
 رغـم   علـي  اسـتبداد  محيط در توانستند يا كردند تصور افرادي اگر .ان نيست  تنها ايم  شرط سعادت و رستگاري انسان      ،نآقر

توانند خيالشان راحت باشد بلكـه        نمي ،دارند همتا محكم و خالص نگاه     ذات پروردگار بي   هخود را ب    ايمان ،ها الزام و اغواها
طـرف و فعاليـت    يعني اخالق و تزكيه و اراده نفساني از يك     .  و عمل صالح   ؛ تقوا عالوه بر ايمان دو شرط نيز ضرور است       

  و اخـالقِ   ا ديديم و تكرار مجدد آن الزم نيست، تقو        7كه در بند      طوري   همان در محيط استبداد  . و خدمت از طرف ديگر    
  .كند تخريب و تضعيف آن كار ميتمام عوامل استبداد در جهت تحريف و . تواند رواج و ريشه پيدا كند پاك نمي

 ديديم كه سر منـشاء      ضمناً. ابستگان وحتي شخص خود را هم حفظ كند        بسيار مشكل است كسي بتواند فرزندان و و       
 دسـته منـافقين و     شـايد بزرگتـرين دشـمن اسـالم       . اسـت » دروغ« همان تزريـق و تحميـل        ،ها فساد اجتماع و خرابي اخالق    

  .نيرنگ گذارده شده است  بر نفاق و،ت در دستگاه استبداداكه پايه خدم  نفاق باشد در حالي،له اجتماعيترين رذي ونعمل
دانيم  كه مي  طوري   به ،خصوصي آن   و غير  اجتماعي معناي هب ،ديني و امكان عبادت يا اجراي وظائف      عمل جهت از اما

مورين جـور   ألباس م  د بوده خدمات فقط در    هاي فعاليت بسيار محدود و مقي       ميدان عمل و زمينه    ،در محيط تحت استبداد   
يعني يا عامل ظلم و جور شـدن اسـت          . باشد ر مي ن ميس آمنافع   وفق تمايالت و   دستگاه مستبد يا بر    و اجراي اوامر و اغراض    

                                                 
  .برند  من به ميراث ميزمين را بندگان صالح:  105/  سوره انبياء .1
  ...مايندن  را از تو گمراه مياي و بالنتيجه مردم  و اشراف او را زينت و مال در زندگي دنيا دادهفرعون درستي كه توه  ب،پروردگارا:88/   سوره يونس.2
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يعنـي در هـر حـال خـروج از حـق و             . رشوه و خدعه و غيـره     دروغ و   ه  كردن و با توسل ب     مستقيم و يا شركت و اعانت غير     
 شخص انزوا و بيكارگي اختيـار نمايـد         ، طور كه در مملكت و در مقدسين ما معمول شده است           مگر آنكه همان  . حقيقت

  .باشد  ميهصورت از ثواب عمل و آثار تربيتي و اكتسابات نفساني مربوط كه در اين
 مـشروط  يـا  مـسدود  نيـز  آزاد ناك اسـت و كارهـاي      ها مشكوك و شبهه    ، پول  ددر محيط آلوده و خرابي چون استبدا      

هـاي    ولـي راه   ، راه خير و خدمت از هر طرف بـسته و دشـوار            .شود نامشرع مي  هاي ثتشب و غاصبين و دزدان با كاريمه  به
زيرا خدا در . رود شان در يك جوي نمي گفتيم خدا و استبداد آبجهت نبود كه سابقاً   پس بي  .ظلم و معصيت هموار است    

نـه از جهـت خـدمتي و          نه از جهـت تربيتـي و اخالقـي و          نه از جهت عاطفي و ايماني و      : شود  پرستيده نمي  محيط استبداد 
  .عملي

. آخـرت   دنيا داريم نه     نه . است »خسرانُ الْمبِني الْآخرةَ ذَلك هو الْ    خِسر الدنيا و  « ،زندگي در زير لواي استبداد    
  .سوم خواهيم گفت  در قسمت،...آنكه مگر

پرسـتيده     يعنـي  ، آخر  نتايج همين بند    شروع شد در واقع مظاهر و      هاي استبداد   از آثار بد و زيان     ،آنچه در بندهاي قبل   
  اگـر از آسـايش و      ،ور اسـت   ن در ظلـم و عـذاب غوطـه        ت ايرا اگر پيوسته ملّ   .خدا و جاري نبودن حكم خدا است        نشدن
اسـتمرار  و ينـان  اگر مملكـت از نعمـت ثبـات و اطم          ،گيرد نمي  اگر اتحاد و اتفاق و همكاري سر       م،ت قضائي محرومي  امني 
ت و شخـصيت از   اگـر عـزّ  ، بيگانگـان بـوده و هـست      استعمار و  بيرحم مهاجمين معرض در دائماً كشور اگر ،است بهره  بي

و نجـات     اصـالح  به   اگر اميدي  ،ها رواج يافته است    ها و نادرستي   آلودگي فحشاء و   اگر فساد و   ،دور افتاده است   هافراد ما ب  
پرسـتيده    مـا   در كـشور    حقيقـت و واقعيـت     هخـدا بـ      اسـت كـه     ايـن   بـراي   تماماً   ،...  بسته رخت  و عمل   عشق  اگر  و  ، نيست
  .غير خدا است حكومت با ،.شود نمي

   :فرمايد  ميدين و سرور پيغمبران ي آورنده زيرا كه از كفر هم بدتر است  استبداد
  »لم الظُّعی مٰقبا يٰلر وفْ الكُعی مٰقب يكلْملُاَ«
  »ماند ماند ولي با ظلم باقي نمي ملك و مملكت با كفر باقي مي«

 آورده از آنهـا      را زيـر پـرچم واحـدي        و يهـودي   نـصراني   و  اعم از مسلمان   ،خواهد تمام خداپرستان    مي و وقتي قرآن  
  :كه در واقع يك ماده و عصاره ديني و دنيائي توحيد است اي  مادهدوكند   فقط دو ماده به آنها عرضه مي،پيماني بگيرد

 والَ يتخذَ  ه شيئًاتعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد إِالَّ اَهللا والَ نشرِك بِ  يا أَهلَ الْكتابِ  قُلْ«
  .1»بعضنا بعضاً أَربابا من دون اهللا 

  
يعنـي زيـر بـار    .  و سرور خود نگيـريم را ارباب) ي بشركلّ طور  و به چه پيغمبر و چه پادشاه    (جز خدا كسي را نپرستيم و يكديگر        

   .ميزاد نرويم و بندگي آداستبداد

                                                 
   :گويد كرده مي  باشد مي  وممعص به  منتسب  كه  افتتاح  ايدع به  استناد  ، معني همينه اشاره ب  با  هم  نائيني  اهللا آيت مرحوم،  64 / عمران آلسوره . 1

 روي زمين نما و امكان و لوازم بده كه دين مورد رضاي تو را ها خليفه  به جاي قبليخواهيم كه او را  از خدا مي)ع(حقه امام منتظر      وقتي درباره دولت  «
 مشرك به خدا نيـست بلكـه منظـور    اجرا كرده ترس از احدي مانع نشود كه تو را بندگي كند و چيزي را با تو شريك نسازد، معلوم است كه امام زمان     

 ». و محوِ فعال مايشائي است و اجازه ندادن به متجاوزين به حقوق و نفوس مردمدنِ سنّت استبدادندا قرار از شريك
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  ؟ شده ايمچرا دچار استبداد

  

پرداخته فطرت اسـت و       و مخلوق خدا و ساخته و       انسان ا هم مثل سايرين يعني اصالً     ه  ما ايراني  چون مبداء و منشاء و نژاد     
خيـراً برخـوردار از     ا مثل مللي كه از قديم يـا          ما هم يقيناً   .باشد دفاع از نفس و زايندگي مي      و   فطرت انساني بر پايه آزادي    

  .ايم  گذاشتهفالت ايران ه آزاد و آدم خلق شده و آزاد و آدم پا ب، هستندخود مختاري ملي  واستقالل
.  استمرار نداشـته اسـت     ، خوشبختانه در زمان و مكان      استبداد ،كرديم  تكرار كه در قسمت دوم     طوري  از طرف ديگر به   

نظـري و نبـودن وسـائل        واسطه ضعف ذاتـي و كوتـاه       ههمچنين ب . هاي ضعف و فطرت برايش پيش آمده است        يعني دوره 
 تمام شئون رختـه نمايـد و در برابـرش     مثل امروزه نتوانسته است در تمام مناطق و اقطار و زواياي مملكت و در            ،نفوذ فني 

بـا تمـام    ( و عشاير ايالت . كه كمابيش بر كنار و آزاد مانده است        تاز جمله ديانت و روحاني    . چيزهائي وجود داشته است   
 مـستقل از نفـوذ      بـدوي ولـي تقريبـاً     كه بيشتر تحت شرايط كهن و كوهـستاني يـا           ) اشكاالتي كه از جهات مختلف دارند     

  . ...اند  ها كه درآمد و نيمه استقاللي از خود داشته  و پيشهبازار. اند زيسته هاي مركزي مي دولت
ني و   مبـا   يقيناً ، پس از آن فطرت و مايه      است استقالل و نفس عزت هم ما مايه و فطرت اگر .است اميد نقطه خود اينها
  . نمو و نجات ما باشدءتواند مبدا جا مانده است كه مي ههائي ب ميراث

اسـت و    شـده ايـران سـبب اسـتيال و اسـتقرار اسـتبداد       )ساله 2500بگوئيم  ( آنچه در ابتدا و در طول مدت تاريخ طوالني        
 طبيعـي از نـوع شـرائط و عوامـل      وسـيعِ دارِ هاسـت، بايـد چيـزي يـا چيزهـائي ريـش       آورده وجود ها به  همه آثار و خرابي     آن

را نه تنها در سيستم حكومتي بلكه در         هاي آن  چنين عامل يا عواملي حتما تأثير و نشانه       . تارخي مملكت باشد   جغرافيائي و 
ت و مملكتمان نيز بايد ببينيمات و حاالت و ساير خصوصيات ملّروحي.  

كنـيم   قديم نگـاه    تفصيل بيشتري از عمق و از       با  ، تري وسيع  ديد  با  را  مسئله  داده  خرج هب  صلهحو  قدري  باز بايد   بنابراين
  .قضيه جستجو نمائيم  منظره كلي  را در آن  و جنبة سياسي

  

  های خارجي تأثير همسايه -۱

  اقوام آريائي تشكيل دهندگان نژاد ايـران ، باشد مياروپائي  و از شاخه هند. است  اصلي ما آرين   دانيم نژاد  طور كه مي   همان
  . پيدا كردندشدگي در فالت ايران  يك حالت غريبي و محصور، خوداروپائي  پس از جدائي از عموزادگان هندي و،

كردنـد    مـي  گـاه حمالتـي بـه مادهـا         شن و خونخـوار بودنـد و گـاه         خـ  زيـستند كـه اصـوالً       مي مغرب ما طوايف سامي   
شته  كه حمله آنها وضع و حساب و آثار خاصي دا ا و باالخره اعراب   ه تر فنيقي  طرف  آن ،اه  كلداني ،اه  آشوري ،اه آرامي(

  .) است
وسيله ارتباط و  عوض يك ه ب،عربستان صحاري با مواجه ،سفار خليج نامساعد سواحل اي و گرم درياي در جنوب

  . داد مي عبور تشكيل قابل سد آبي يا خندق غير يك  ، تبادل
      شود ولـي بـاالتر از        و حصار حساب مي     باز در حكم سد    ،خورد كش مي  و و هند   و پامير  تدر شرق تا آنجائي كه به تب

   ....آن 
 و بلخ نعمت پر و خيز حاصل  قسمت،منطقه فاصل. شديم ا همجوار ميه  و ترك با تركستان،در شمال شرقي و شمال

 از ناحيه همين از اه آرين پي در پي و عمده ضربات و حمالت .دنمو دعوت مي خود جانب هب را آنها و بود سمرقند و بخارا
ا كه در صحاري و ه مغول باالخره و تاتارها ،اه ازبك ،اه تركمن و اه ترك نام به ،زرد نژاد مختلف  و اقوامِ طوايف طرف
 اسالم از بعد چه و ،اه پارت دست به اسالم از قبل ، باستانچه در ايران. آمد عمل مي  به، اند زيسته  ميزارهاي شمال چين تيغ
   .... وغيره  تيموريان، چنگيزي مغوالن،نشاهيا  خوارزم، سلجوقيان،غزنويان امثال نام به و دست به
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  صـورت   مهـاجمين خـارجي     وسيله همين   به ايران استبداد الودهش از قسمت يك داديم شرح دوم قسمت در كه  طوري  به
نيمـه كـرده قـسمت غربـي         دو  ه را ب   امپراطوري بزرگ روم   ، موج حمالتشان  ،زدن  كه با يك تنه     كساني  همان. گرفت مي
  .كلي متالشي و متصرف نمود هرا ب آن

رأفـت   هشود و ب    وارد خاكي مي   ، امثال چنگيز   مغولِ  سفاك باك هم از طوايف بي     تجاوزي آن طبيعي است وقتي قوم م    
هـم كـه     بعـد . بـرد  كـار مـي      را به  استبداد اكثر شدت عمل و خشونت و ذلت و اضطراب و           حد ،نمايد و مشورت عمل نمي   

 يـك   ، پشت اندر پشت   ،مسلماً. رود بين نمي  نفرت كه از    و  حشت و   باالخره ،شود همكار مي   و  كيش  هم خواه و ظاهراً   خانه
 كـه   و درآنهـا   .مانـد  مـي  جـاي   به ،اند بوده مطرود يا گزيني در مردمي كه اجدادشان مقتول و مضروب        بيني و دوري   روح بد 

 روح تظاهر و تملـق      ،اند ي و نديمي تقرب يافته    گري و وزارت و يا باالخره شاعر       مباشرت يا متولي   و خدمتي پيش عنوان  به
  .گذارد باقي مي

اي جـز پـر كـردن شـكم گرسـنه خـود و سـواران و                   البته هدفي و نقـشه     ،آمدند  مي خيل غارتگران مهاجم كه به ايران     
  .چارپايانشان و فرونشاندن عطش خونخواري و سپس مسكن گزيدن و عيش و نوش كردن نداشند

شـد اسـتقرار و      كـه قـرار مـي      بعـد . خوردنـد  مـي  و زدند مي و كشتند مي و چاپيدند مي و پاشيدند مي و ريختند مي مدتي تا
 و  و سواران چپاولگر را بـه امـارت         كه همان سرداران     طبيعي بود  ،دهند  تشكيل   و دستگاهي  استحفاظي پيدا كنند و دولت    

هـر     بايـد بپردازنـد يـا      مأموران را خود مردم     اين  و هزينه   حقوق. فرستادند مي  و  تندگماش مي  و مأموريت   رياست واليت و  
  . بستانندمتوانند از مرد مي و  خواهند طور مي

شناخت و   نمي را  خودپ و راست   دست چ  ، كه در روز ورود به ايران      يا مغولي  رتا  تا  آدمكشِ كلفت دنگر فالن سوار 
مـأموري  ،امـروز  اصـطالح  هبـ  و متـشخص  رئـيس  ايـ  اميـر  كيـ  صـورت    بعد از چندي به    ،داد ا را از هم تميز نمي     بل و دي  ج 

لحاظ عنوان و لباس و شايد زبان و مذهب و آداب             البته به . آيد مي  در ،مركزي كارمند رسمي و اعزامي دولت     يا ،رتبه عالي
 دليلي نداشت اصل و هدف خود را كه چپاول و تصرف و تـسلط اسـت                 ،لحاظ نيت و باطن     ود ولي به  خيلي عوض شده ب   
  .كرد  براي چاپيدن و عيش و عشرت بود كه قبول خدمت و مأموريت را مياصالً. فراموش كرده باشد

 و  داري و سـلطنت    تكدام سابقه و لياقـت مملكـ         هيچ ،هاي جزء  دسته  كل و نه اين سرداران و سر        آن سركردة نه  ضمناً  
 كـساني را    ،صـفت   نـوكر  انِبـار  و  بنـد  طلبان و فرومايگان يا بـي       از ميان فرصت   ،از داخله ايران  . وزارت و واليت را نداشتند    

نهـا  اجـرت الزم يـا امكانـات ديگـر بـه آ      كردنـد و انعـام و   غيره اسـتخدام مـي     مشورت و معاونت و مباشرت و دبيري و        هب
  .دادند مي

 در حقيقـت    ، غيـره  اشـان و  اب و فرّ  ونـ مـستوفيان و     اين مجموعه اميـران و حكـام و سـرداران و رئيـسان  و وزيـران و                 
تحـت اختيـار و فرمـان آن رئـيس           دادندكه نزديـك و     اعضاي ديواني را تشكيل مي     ، اصطالح وقت  هكارمندان اداري يا ب   

  .بودند
 ، تـا چهـل پنجـاه سـال قبـل         . شـدند   حـساب مـي    ،م، وزير، حاكم و مقامات ديگر     عظا  يا صدر  نوع مستخدمين شاه    يك

يعني نوكران يا قراوالن    . گفتند  مي »هخان در«اعضاي دولتي را     اصطالحي وجود داشت كه شغل كليه مأمورين حكومتي و        
  .وزير امير يا »هخان در«و اعضاء 

 دشـمن  ، غارتگرشد كه اصالً  عده افرادي تشكيل مي از يك،   ايرانيهاي استبداد  كارمندي دولت  كادرِ ،منظور آنكه 
 في ما بـين     ،گزاري و همكاري    و همنوعي يا وظيفه خدمت     فتأرلحاظ    ترين پيوندي به   نوكر بودند و كوچك    قره اي ،ملت
  . و ملت وجود نداشتدولت

هـر مأموريـت و       گرفتنـد و بـه     مـي   عهـده   هكاري را كه بـ     هر .است بوده  و نوكري   و ارباب   و مغلوب    غالب  روابط روابط،
  :و وظيفه يا دو هدف داشتنددرفتند  كه مي  اي ناحيه
  ، و حفظ منافع و اغراض اود نظر اربابمأموريت مور اجراي .1
  .كردن جيب خود و دوشيدن مردم پر .2
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اي بـراي حكـام و نايـب          حقـوق و شـهريه     ، و حتـي اوايـل مـشروطيت        تـا دوره ناصـرالدين شـاه       ،دانيد كه مي  طوري  به

 بـه   ،كـشي  ازاء خلعت و مأموريت و واليت و حكومت مبلغي پيش          هآنها بودند كه ب   ها و فراشان وجود نداشت و        الحكومه
. داشـتند   تقديم ميمرمست  ساالنه و غيرطور مستمرِ    هدايائي به  ،  در ابتداي انتصاب و بعد     ،پيشگاه ملوكانه يا رؤساي مربوطه    

  . را بدوشندلف مردمطريق مخته ات محلي را تيول خود قرار دهند و بيددر مقابل مجاز بودند كه عا
  . ايراناين بود روحيه و رويه كارمندي دولت

انـد و   خارجي بوده  مهاجمين  از   ما اصالً  هاي  سلسله ، ايران ستبداديِ ا  سال سلطنت  2500 اينكه در دو ثلث از        با توجه به  
خالت نبوده و همان رسـوم و        د  بي ،هاي داخلي  كشي  يا گردنكشي و چاقو    ،و چاقوكشان   كشان گردن  ديگر نيز   آن ثلث  در

و بـوم    اين مرز چه شرايطي و عواملي بر مردم  ،سال2500هم رفته در طي      كه روي   شود  واضح مي  ،روال برقرار بوده است   
  .نموده است حكومت مي

   تأثير ساختمان داخلی فالت ايران- ٢

ي در   سـد  ،باشـد   كه مانند پلكاني براي صعود بـه فـالت مـي           لحاظ جغرافيائي حصارهاي كوهستاني اطراف فالت ايران        به
گرفـت   شكست و عده اي از مهاجمين را نيز در خود مي           گاه مي  اهي كه گ  شود ولي سد   برابر حمالت خارجي حساب مي    

 سـمت احاطـه شـده      4 از   ،وسيله ايالت كـوه نـشين        به  كه فالت مركزي    طوري  به. پروراند  مي  سلحشور صورت ايالت   و به 
  .است

 را هـاي اصـلي ايـران    خوردگي  شرقي كه چين جنوبِ، غربي  با امتداد شمالِ   دانيم و  كه مي  طوري  در داخل فالت نيز به    
قــسمت قابــل ســكونت و . باشــد زارهــاي گــسترده فــراوان مــي دارد وضــع كلــي كوهــستاني بيابــاني بــا كويرهــا و نمــك

صـورت منـاطق پراكنـده و         بـه هـم     آن. باشـد  مي % 20 در حدود    ، و   جزء بسيار ضعيفي از مملكت     ، ايران پرورِ تمدن آباديِ
  .نقاط مجزا از يكديگر

كـه   هـائي  هاي متفرق محصور در ميان دره و تنگـه يـا بيابـان             ترتيب مانند واحد جزيره     اين   به هاي مسكوني ايران   آبادي
 طور كلي مـردم  ني بهيع.  قرار داشته است،اند  غارتگر بودهگرد  راهزن يا صحرا   ي  گاه يا جوالنگاه دستجات جنگجو     كمين

 در   دائمـاً  ،هـاي خـود     خانـه و دروازه    كشور و چه از اطراف و چه از پشت         از خارج    چه ،نشين ايران  نشين يا ده   متمدن شهر 
 ،است گرديده  آزاد مي  و نشاط  كه البته مانع نشو    بستگي و ناامني و ترس     يك حالت دست  . اند معرض تهاجم و تهديد بوده    

اساس ثبـات و دوام   توانسته است بر  شالوده كارها و فكرها نمي ،زندگي و مايملك وجود نداشته     بوده و اطمينان به    موجود
  . چه نتايجي داشته است،ببينيم اين وضع يا تركيب و ترتيب مناطق تمدن پرور. ريخته شود

داده است و  در مقابل مهاجمين را نمي اجازه و امكان تجمع و تقويت الزم براي دفاع ،حالت پراكنده دور از هم ـ الف
 سرنوشت و عادي امر خود براي را ظلم و دزدي قبول رفته رفته و تس بسيار ضعيف بوده اكلي نيروي دفاعي مردم طور به

پنداشته است مي رمقد.  
 باعـث   ،افتـاده اسـت     اتفـاق مـي    مكرر نيز  كه خارج هاي غارتگري و حمالت از شهرها و دهات دائمي تهديد و امني  نا ـ ب

  . آزاد اهالي بوده استبستگي پيوسته و مانع نشو و نشاط اضطراب و دست
     شالوده كارها،است مايملك و محصول وجود نداشته زندگي و به چون اطمينان بر

 امـوال و اثـاث      ،ات موقـت  گلي و خشتي با تأسيس     هاي ساختمان. شود  دوام ريخته   و ثبات اساس است بر  توانسته نمي   و فكرها 
العمـل   دوام و سـهل     كـم  ، صورت دستي   آالت و صنايع به     افزار ،  مناسب براي اختفا يا فرار     ،در حداكثر سادگي و اختصار    

  .وار  آرزوها و افكار كوتاه و درويش،همين قرار و به.   ..،زندگي عاريتي ... ، ارزان
  .توانسته است رونق و وسعتي پيدا كند ريق معابر ناامن نمي از ط، مبادله كاال و تجارت ما بين نقاط مجزاـ ج
كرده اسـت     وادار مي  ،  ساكن منطقه را   هاي محدود   خانواده ،دست هم داده     دست به  »ج« و »ب« و   »الف«عوامل و آثار     ـ د

 بـه همـديگر و در       ،دند دروازه را ببن   چسبانند درِ  در مي  ما ه   خود را ب   ، مانند نوزادان حيوان كه از ترس يا گرسنگي و سرما         
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صـورت     بـه  ،يعنـي اجتماعـات   .  كفيـل كليـه احتياجـات خـويش شـوند          ،زدگي و قناعت    با يك حالت غم    ، خود فرو رفته  
 بـسيار   ، متناسـب بـا زمـان و مكـان         ،صناعت و تجارت هم در منتهـاي اختـصار        . واحدهاي مسدود مفلوك در آمده است     

  .شده است كوتاه وكوچك انجام مي
  

    ايران معيشتی مردمتأثير وضع -٣

   بزرگ كشاورزی در تربيت و حكومت ماقشو ن

. نشيني بپردازد پيمائي به تجارت و مسافرت و مستعمره دريا نداشته است كه از راه بحر ه دست ب و فنيقيهايران مانند يونان 
 صنعت ،كرده هاي داخلي را جلوگيري مي  تجارت و تبادل،مرتبط مناطق مسكوني ه غيرساختمان داخلي و وضع پراكند

است معيشت كلي ساكنين  توانسته  نمي، يعني تجارت و صنعت،دو راه پس اين. نيز دائره عمل و صدور نداشته است
  .مين نمايدأ را تسرزمين ايران

كردند و كمبود زنـدگي را   داري ارتزاق ناقصي مي ها و مراتع و از طريق گله   از جنگل  ،شينن نشين يا صحرا    كوه ايالت
   . براي ما الزم بوده است، ديگريمر معيشت و دستبرد مليمبنابراين  .نمودند گري و دستبرد جبران مي از راه غارت

خيـز و    رفتـه حاصـل    هـم   روي ،هاي آبرفتي پوشيده است    ز زمين  كه در قسمت مسكون ا     خوشبختانه خاك فالت ايران   
ابراين امكـان همـه نـوع محـصول زمينـي و            بنـ . بخـش   آفتـاب تابـان و حيـات       ،هوا نيـز خـشك و معتـدل       . سعادتمند است 

كـه    فـراوان هـم نـداريم   ي هاي حسابي ساليانه رودخانه. ريزش است ها قدري ممسك و كم  فقط آسمان  .درختي هست  سر
  كرد و ذلك بايد زندگي مع. ا برايمان هم آب بياورد هم كوده صريمانند م

  .دست آورد  به،آب كه مايه حيات است
 و  هانديـشيد  االيام چاره  قديم ا از   ه  ايراني ،طور مرتب از آسمان ريخت و نه در روي زمين جريان داشت             وقتي آب نه به   

هـاي بهـار و       از بارندگي  ، ذخيره شده  هاي زيرزمينيِ  قنات از آب  . اند  را اختراع كرده   قنات.ندا  ه آورد را از زير زمين در      آن
نقـاط   در. اسـت  مختـصات ايـران     و  از افتخـارات    قنـات   .نمايد مي  استفاده  ،قبلي  هاي آبياري  يا  ،فصلي  هاي رودخانه نشست

  .جات و امكاناتي وجود داشته استديگر دنيا كمتر چنين شرايط و احتيا
 1200 كـه بـيش از       منـاطقي در شـمال ايـران       از نظـر    و صـرف   ،زالبر ر و سلسله  خز  فيمابين درياي  يِ  باريكه نظر از   صرف

 ، قسمت اعظم مناطق مـسكون ايـران  ،شته باشند اند زراعت ديم و جنگل و باغ دا        توانسته متر باران در سال دارند و مي       ميلي
  .نمودند  و چاه استخراج مي از قنات،تمام يا مقداري از آب مورد احتياج ساليانه و روزانه زراعتي و خوراكي خود را

  ١.شود  زندگي جور مي،آيد  همه چيز در مي، وقتي آب درآمددر ايران
 ماننـد  گردي صحرا و داري گله نه از طريق  . شده است   از طريق زراعت تأمين مي      معيشت ايرانيان  ،طوركلي  بنابراين و به  

 مثـل  ه،نيـز وضـع خـاص داشـت       اين زراعت    .اه ا و اروپائي  ه صناعت مانند يوناني   و تجارت و بحرپيمائي يا اه  مغول و اعراب
 مـشروب    بيـشتر بـا قنـات      .ا نبوده است كه از رودخانه يا باران يا رطوبت هوا اسـتفاده نماينـد              ه  ا و سوري  ه  زراعت مصري 

  .شده است مي
 ايِ  ماسه يااي حاشيه كويرها  دامنهوتي هاي آبرف  و انحصار آن به زمين، خود از يكطرفمحدود  ضعيفتوليد با قنات

 داخلي فالت  ساختمانيِ عاملي در تكميل و تقويت عاملِ،ها از طرف ديگر  يا ماهورهاي پائين كوهستان،داخل دره
 ؛وجود آورده است  را به جامعه ايرانياصلي باستانيِ   ماده اوليه و عنصر واست  شده،كرديم صحبت» 2« كه در بند ايران

  .واحد ده
  چند يا يك  وسيله به ،»2«بند در نامبرده مجزاي مسدود محدود سكونت قابل مناطق

                                                 
       : داردطريق اولي در انگليسي وجود  و بههاي ديگر اروپائي كه يقيناً نظير آن در زبان المثلي است ، ضربدر زبان فرانسه. 1

                                     .Quand Le bakau va tout va 
  .باشد كنند و كشتي مظهر آن مي  از تجارت و صنعت ارتزاق ميممالك اروپائي  .يعني؛ وقتي كشتي به راه است، همه چيز به راه است
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 ده چنـدين  مجاورت ،مناسب و آب در مناطق پر  .  بوده است  »ده «ترين حالت آن    ساده  و شده است   مشروب مي  رشته قنات 
 كـه  نبـوده  قريـه  يـا  ده جـز  چيزي اصل در نيز ايران شهرهاي .است داده تشكيل مي  را قصبات و قراء ،باديآ پارچه ينچند و

بـسياري از   . نمـوده اسـت     مزارع و باغات احاطـه مـي        را كند و دور تا دور     ها را رفته رفته در وسط جمع مي        دكان و ها خانه
 هر كاسب يا تـاجر   معموالً، هنوز هم همين حال را دارند و تا يكي دو نسل قبل  ، و تبريز  زوين ق ،شهرهاي ما مانند اصفهان   

 از ، گاهي دهي در خارج شـهر داشـته    قطعه زميني يا باغي و     ،رسيده است  اصطالح دستش به دهانش مي     ههر كس كه ب    و
زنـدگي   اينكـه پايـه و مايـه       منظـور  .اسـت  نمـوده  تأمين مـي    را  خود  ساليانه  آنجا كسري درآمد زندگي و سهمي از خواربار       

  .همان وضع ادامه داشته استه  ب،پيشگي قرار يافته و تا قبل از مشروطيت زراعت كشاورزي و  رويايرانيان
  :نويسد مي» در ايران  زارع مالك و«كتاب انگليسي  مؤلف  ،مپتونل   خانم  كه  طوري به

 حقـوق انفـرادي از حقـوق عـالي          ، اشـتراكي ابتـدائي بـوده      ،نشيني نخستين مهـاجران ايرانـي      شكل اوليه اسكان و شهر    ...«
طـرف   از يك  ،آمد داران پديد  تيول  يا ،مالكان مقارن ظهور عمده   ،ده تركيب تغييري كه در    با. فته است يا  ياعي نشأت م  ماجت

  »... از طرف ديگرسنت مالكيت اشتراكي ضعيف شد اما
ن و برومندي كه امروزه  چيزي از ملل متمد.نبوده» استبدادي « ذاتاًچيزيست كه گفتيم ايراني  ييد آنأنظريه فوق در ت

 رژيم بلكه  كردند نمي زندگي استبداد و اسارت با تنها نه .است داشتهنكم  ، كنند ي زندگي ميهاي ملّ تحت حكومت
  .روحيه اجتماعي داشته اند اشتراكي و ابتدائي
يعني (ن دارا مالكان يا تيول ظهور عمده هباشد ب ت و زراعت ميمالكي  به معطوفچون نظرش صرفاً  الذكر ف فوقمؤلّ

 اشاره ،)نمودند  مي تقسيم كه اراضي و امالك را بين كسان و لشگريانشانيكنندگان فكنندگان و تصرّ همان هجوم
  .كرديم ذكر فوقاً ما كه است بوده ديگري داخليِ و خارجي هاي تعلّ معلول خود نمايد ولي اين قضيه مي

 عوامـل  و ،داخلـي  و خارجي گرفتن در تحت شرائط جغرافيائي       و قرار   در ايران   آرين  پس از استقرار نژاد    ،در هر حال  

  .استحكام و استمرار تحصيل نمود خود براي استبداد كه محلي بود معيشتي
بعضي از ايـن تأثيرهـا تأييـد و    . ل بيشتري بنمائيمتحلي  خودمان تجزيه،اينك الزم است روي عامل معيشتي يا اقتصادي      

در  بعضي ديگر تـازه و عـالوه بـر آنهـا اسـت و جمعـاً                 .  است توسعه همان تأثيرهاي ناشيه از وضع ساختماني فالت ايران        
  جهت تسهيل و 
  . عمل كرده استتحكيم استبداد

  
 نـان و    ،خبـري را نمـوده     دورافتـادگي و بـي     جبـران  اي انـدازه  تـا  ،آن مواشـي  و تمحـصوال  تنوع با ده در كشاورزي ـ الف

انجـام   اسـب  و را االغ نقلـشان  حمـل و . رسـانده اسـت   آنهـا مـي   هگاه ميوه و گوشت و لبنيات بـ  حبوبات و سبزي و پنير و گاه  
 .نمودنـد  تـأمين مـي     محصوالت خـود از پنبه و كرك  ، هائي زيلو و كرباس و پشمينه پارچه  فرش و پوشاك را با  ،داده مي

ـ  حمـام و تنـور را بـا خاشـاك و پِ            .سـاختند  مـي  درختـان  بـرگ  و شاخ و تنه و زمين گل و خشت با را ها ساختمان ن گـرم   هِ
  . ...كردند مي

 اسـتقالل  و اءنـوع اسـتغن   يـك   را برآورد وتوانسته است كمابيش كليه احتياجات واحد ده خالصه آنكه كشاورزي مي   
  . اند  احتياج و اجباري به تماس و تبادل با ديگران نداشته و در صدد آن برنيامده، اجتماعات ايران. فراهم كند
حـدود خـانواده     هقياس آن ب  بزرگتر شد و م    اجتماعِ از گيري كناره و انزوا با توأم وقتي اما است خوب استقالل و اءاستغن

 را اشـخاص  .آورد مـي  پديد را آن مضار و معايب همه با انفرادي بيني و خودخواهي و كوتاه فكري و روح  خود ،و فرد رسيد  
  .سازد برخورد با سايرين و زندگي در اجتماعات بزرگ محروم مي مزاياي از

  از ،انـد  دشـمني ديـده     دزدي و  كـه از خـارج دائمـاً         را  ايرانيـان  ، بـسته  چنـين معـاش در      افتـاده و    هاي پرت  چنان محيط 
كردن كشانده   فكر كردن و فردي   زندگي گيري و فردي   بدبيني و گوشه    به ،كرده  دور  داشتن اشتراكي  روح  بودن و   اجتماعي 

  .است
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ز خـود گرديـده ايـن واحـدهاي         لحاظ تجهيـزات دفـاع ا        سبب ناتواني بيشتر به    ،كردن فكر كردن و فردي   زندگي فردي
 قـرار داده    ، در محاصره و مهاجمـه دزدان و شـبيخون زنـان           ،سازنده اجتماع را چون قالع بالدفاع پراكنده دركوه و بيابان         

  .است
  
 و شـود  مـي  دگـي  ز آفـت  دچـار   كـشاورزي كـه غالبـاً    ي   ساده  زندگي در صحرا و ده و ارتزاق از محصوالت محدود          ـ ب
 ، ظـاهري   اين استغناي از خـارج و اسـتقالل        مناًًض. نمايد تحمل و صبور مي    پر را زارع ،طبيعت هاي تيسخ با دائمي جههامو

 آنهـا بـراي او يگانـه سـرمايه حيـاتي            ،يعني به باغ و زمين خـود بـسته و چـسبيده شـده             . گيري است  توأم با اسارت و زمين    
بـرخالف تـاجر كـه اجبـار بـه اقامـت در             . ماند ه و سرگردان مي   نگرسلك مزروعي خود جدا شود       زيرا اگر از م    .شود مي
اش  تواند اعتبارات و اطالعات و كاال و سـرمايه         سهولت مي  ه ب ،ها را نداشته   محل و قبول هر گونه ماليمات و مخالفت        يك
  .دريا منتقل سازد هرا ب

شـرط زنـده     ه بـ  ،نمايد نيز اسير و ناچار مي     او را از جهات ديگر       ، كه آباد كرده است    يچسبيدگي معيشتي زارع به زمين    
بـودن و روي زمـين خـود         بـراي او زنـده    .  زير بار هر باج و خراج و حكـم و فـشاري بـرود              ، وكنده نشدن از مزرعه    نماند

بـرداري از زمـين و گـاو و          برخـورداري از امنيـت و بهـره       : شـود   آرزويش به يك چيـز منحـصر مـي         . اساسي است  ،ماندن
 مملكت و طرز حكومت     براي او اداره  . شود عالقه مي   رفته رفته بي اطالع و بي      ، به بقيه دنيا و مافيها      نسبت  و گوسفند خود 

اهميـت   ارزش و بـي     براي او بي   ، داشتن يك سياست مستقل دولتي و نيروي لشكري مملكتي نيز          . فرعي است  مسأله كامالً 
  .بيند و بس ده و مزارع اطراف آن ميي   قلعهديواري   زندگي و اقتصاد و امنيت وحكومت را در چهار.است

 شد و  ارباب آنجا كشاند كه هم مالكيت زمين را از دست داد و رعيت     ه را ب  زارع ايراني  قناعت كارِ  باالخره اسارت و  
  .هم اختيار حكومت را

  
و  يـك قـوم تـاجر      .اسـت   وجـود نداشـته    ، و ايرانيـت   ، مملكت، مليـت   نام دولت   هيمي به  مفا  ده نشين اصالً    براي ايرانيِ  ـ ج

منيـت عمـومي و امنيـت        ا ه نـسبت بـ    ، نماينـد   زراعـت ديمـي مـي      ،هم همتصل ب  كه در اراضي وسيع و     هائي  يا ملت  ،صنعتگر
منـد    ه عالقـ ، حمايـت نماينـد  ، را در خـارج كـشور و خـارج محـل معيـشت          قضائي و قدرت دولتي كه آنهـا و كااليـشان         

  .نمايد شوند و انديشه حكومت و دولت و مليت در آنها خيلي بيشتر رشد مي مي
ر قرن اخير به صورت ترجمه      العاده ضعيف بوده و بيشتر د        فوق  در ايران  ايرانيت  و  مفهوم مليت   ، دانيم كه مي   طوري  به

 يهاي استبداد  وجود حكومت، مليت و ايرانيت را بهيگ عالقه خبري و بي البته اين بي .  آورده شده است   و تقليد از فرنگ   
 باز همان فرهنـگ  ،داده است ا را بهم پيوند ميه ست و آنچه ايرانيكرده ا  تشديد مي،اند  بودهكه هميشه بيگانه براي مردم    

  .و ديانت بوده است
  
پيـشه و    اقـوام تـاجر   .  در عوض موجب وفا و دوام شده اسـت         ،ده است ور اسارت زمين اگر سلب قدرت و حيثيت را آ         ـ د

 دوام و ريـشه  و چـسبيده  خـود  خـاك  هبـ  ايرانيـان  امـا  .شـوند  مي محو جا و  هكنند و جاب   سهولت جالي وطن مي   ه   ب ،هنرمند
جوش   مجدداً پا  ، سالي و سرما   اي كه پس از گذشت خشك      ريخته  برگ  و   شاخ ي  مانند درختان سرمازده   نيز گاهي .يافتند
سـر از زمـين درآورده نهـال نحيفـي       ،گـران   پـس از عبـور يـا اضـمحالل چپـاول           ، آنها نيز با وجود لگد مال شدن       ،زنند مي

  . بخور و نميري نصيبشان باشدي تجاوز بعدي برسد و چندي زندگي روزمره  تا نوبت به ... اند كرده ظاهر
  
جود ندارد و    خيلي مساعد نيست و وفور نعمت و       ، و يا مازندران   كه شرائط مانند هندوستان    هائي كشاورزي در محيط   ـ هـ

 با يك حداقل معيـشت و مايحتـاج را          ،تواند وضع معين    ابدا نمي  ،شود  آسماني مي  ي و  دستخوش آفات زمين   ،عالوه بر آن  
همـه    بـا آن   ،در عـصر حاضـر     كـه حتـي    دانند  مي ،اند داشته  در ايران   كه سروكار با دهداري و باغداري        كساني .تضمين كند 
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يـا   ، قـزوين  اندر ميـان باغـدار    .  نيست نايرا   حساب و ثباتي در كار فالحت      ، دارد اطالعات و ممكنات و وسائل كه وجود      
 .دهـد  ديگر چيز درسـتي نمـي    سال شش .آورد بار مي  بار سال يك هر هفت پسته كه درخت    معروف است   و رفسنجان  دامغان

  .ت رياضي ندارد دقت و قطعي،البته اين رقم هفت سال
و   هـا  اسـت سـاير درخـت      طور  همين.  است برداري از آن خيلي استثنائي و نادر       منظور اين است كه سال باروري و بهره       

ري بـود كـه      اوضـاع سـابق طـو      ،شـده  زدگي و گاوميري مـي     كه خشكي يا آفت    سالي آن .كم و بيش اختالف     با ،ها زراعت
زارع مجبـور  . هائي باشـد كـه وام بدهـد    كنند يا بانك دست تأمين رسهولت از مناطق دو   هتوانستند كمبود محصول را ب     نمي

  امـا .ترين وضـعي سـال را بگذرانـد     به سخت غيرهبوده است به گرسنگي و محروميت تن دهد و با فروش فرش و زيلو و                
آمدش  باز وسائل و مبادله ارزان و آسان وجودنداشته كه مازاد را بفروشد و در         » ورده است آ  مي« اصطالح   به كه    هم سالي

  .را سرمايه يا اندوخته كند
زمان قـديم   (آورده است    وجود مي   اين آب و خاك وضعي به      خالصه آنكه معيشت از كشاورزي براي اكثريت مردم       

 ،)+∞(عـالوه بينهايـت   بـه   تـا   )   −∞(منهاي بينهايت ه شرايط زندگي مردم ازك) و تفرقه و تجزيه دهات را در نظر بگيريد 
 دهقان ناچار است براي زنده مانـدن     ،  شرائط بينيِ غير قابل پيش    و  در برابر چنين تغييرات شديد    . امكان نوسان داشته است   

 ،هر چه رسيد بپوشد،  در هر پناهگاهي كه يافت بخوابد    ،خوراك خيلي كم بسازد    هب ،اميد بازگشت بركت و محصول     هو ب 
  . ...بپردازد  اش   خانواده بههر ترتيب كه شد و به
 تنها از ناحيه طبيعـت نبـود كـه دهقـان تحـت شـرائط گونـاگون و                  ،ها و بندهاي گذشته ديديم     كه در قسمت      طوري  به

شد بايد رفتار خود را در برابر وضـع          جر هم عوض مي   أ ملك يا مباشر ارباب و مست      باگر اربا . گرفته است  دشوار قرار مي  
    هـر   بـه   بايـستي   مي.سازمان دهد  ، متغيرخور شرائط اجتماعي و طبيعيِ   فرساينده خويش را فرا    جديد عوض كند و مقاومت

 ، جر كـه هـيچ  أاربـاب و مباشـر و مـست   . داشته باشد  و نميريزمين و گاوش بماند و بخور  رِكنار بيايد تا س  نحو شده با آنها   
ا را بيـرون    هـ  هـا تـرك    تـركمن  ،آمدنـد  ا مـي  هـ  رفتنـد و تـرك     هـا مـي    فارس ،كرده  هم تغيير مي    امير يا سلطان   ،  حاكم غالباً
  . ...خواستند  تاختند و باج و خراج مي  بر سرشان مي، و لر كردكردند يا عشاير مي

 ،)كردنـد  گرفتند و چه آنها كه از زمـين و زراعـت امـرار معـاش مـي                 دست مي   چه آنها كه خود بيل و داس به       (ان  قده
 كوتـاه  ، يعنـي زمـين  ،نـان   ازچنان رفتـار كنـد كـه دسـتش      و د  تأمين شرائط حيات مادي را مقدم شمار  ،ناچار هبايد و ب   مي

داشـته اسـت كـه        دهقـان را وا    ، مانند شرائط طبيعي ايـران      عيناً ، حكومتي نيز  بنابراين شرائط اجتماعي و اقتصادي و     . نشود
  .كار اندازد  نيروي تحمل را در خود به،بيش از هر چيز

هـر    بـا   را  مقاومـت    شـرائط  ،سـهولت  ه   بـ  ايرانـي . ا برابري نداشته باشـد    ه شايد هيچ قومي در دنيا از اين جهت با ايراني         
پــا نگاهداشــته   رِِ ســ،تقــدير هــر را بــه  ايرانــي  كــه  بــوده اســت   ايــن روحيــه   و  .دهــد مــي  و احــوال تطبيــق   اوضــاع
  .»ايم و مانده ايم ساخته و ايم سوخته« .است

 ،تغييـر  ي   بـيش از آنچـه اراده      ،هـم  روي عوامـل ضـعف و قـدرت هـر دو بـوده اسـت و بـر                 ،در اين مقاومت فرسـاينده    
 اكتفـا كـردن افتخـاري نيـست ولـي مـا        حكومت كرده اسـت و البتـه بـه سـازگاري    ١ »سازگاري« روحيه   ،داشته باشد  سهم
كـه در مـا وجـود     تحمـل و قـدرت تحـولي      رده و اميدوار باشيم استعداد    كار ب   مثبت به   را در جهت    خاصيت توانيم همين   مي
بنمـائيم و      را آورده درك شرائط و لوازم حكومت ملي          بيرون از مواريث ننگين استبداد     راحتي خود را   هدهد ب   اجازه ،دارد

كـافي  .   هـا وارد سـازيم     جرگه انسان  ه  را بزودي ب    خود ، اصالح هاي برنامه سنگين مبارزه و     با قبول مشكالت و محروميت    
    .درآوريم  خودمان  فرمان اراده  يعني تحت  حالت فعال به  حالت منفعل   را ازاست خصلت سازگاري

                                                 
 ،) اسـتعاره و تـشبيه  طـور  بـه يـا يـك آدم و يـك دسـتگاه را     ( يـك ماشـين را   .نمائيم  استعمال مي فرانسه Souplesse را مترادف كلمه      صفت سازگاري  .1

كنـد و    كـار ،هاي مختلـف   يعني در رژيم،و مصرف و غيره ر  سرعت و قدرت و با  ،گويند داراي سوپلس است وقتي كه بتواند در شرائط بسيار متغير           مي
  .را داشته باشدقدرت مقابله با آنها 
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 و حكـام  هاي بيدادگري  شدند و يا درچنگال    م و دچار فقر و مصيبت مي       كه از دارائي و درآمد محرو       ايران  براي مردم  ـ و
 حـاكم و   بر اثـر اسـتبداد  اما.  اند مذهب سازمان داده    هفرساينده خود را با توسل ب      مقاومت ،افتادند مي ها بدبختي به سالطين

جـوئي   طـرف انـزوا و راحـت         دور شده به   ،پرستي ما از جنبه زنده و اجتماعي و عملي اسالم           خدا ،ي سازگار ي  غلبه روحيه 
  .در آورده كه بسيار جاي تأسف است  سر، از زير نقاب خداپرستي،پرستي گرائيده و در حقيقت يك خود

منظـور   صورت درد دل و استغاثه غريـق بـه          به  بلكه  نبوده خلق هب خدمت و  او   هب بتمح  و معرفت جهت  از  ،خدا هب   بردن  پناه
 دنيـا  از عـراض ا  و فداكاري و وظيفه و  عمل  از  فرار و فقر و ظلم  قبولاسالم. است انتقام از تقدير و ظلمه يا صيد ثواب بوده  

حـضرت  . اسـت   عكـس    به كامالً  كند و  الوجوه تجويز نمي   وجه من  هيچ  كردن از امور و خدمات عمومي را به        خالي شانه و
 ربنا آتنا في الدنيا حـسنةً و  «من را   ؤ زبان حال يا دعاي مـ      خواند و قرآن    مي  دنيا را مزرعه آخرت    )ص(رسول اكرم   

  .كند بيان مي .1»النار  وقنا عذَابفي اآلخرة حسنةً
  

   از اين وسط درآمد؟ چگونه استبداد-٤

 نـاتواني   طرف و پراكندگي و كوچكي و      يك از داخلي و خارجي دائمي تهاجمات و تهديدها كه كرديد مالحظه خودتان
 و مـسكن  خـارجي  روابـط  ،خـاص  شـرائط  تحـت  كـه  ديگـر  طرف  از و ضعف نيروهاي دفاعي واحدهاي اجتماعي ايران      

  قلـدرانِ  حكومـت   و جـالل    بـراي حـب     را  و شـرائط    محـيط    بهتـرين  ،سازگاري شده بـود     ي  روحيه  هبغل با  الزمم ،معيشت
  .آورده است   فراهم، مستبدو پادشاهانِ   اميرانو  غارتگر 

 يـا سـلب   نـاامني و بيچـارگي و اسـارت ملـي         زائيـده  ،در قسمت دوم گفته شد      آنچه ه بنا ب  كنيد كه استبداد   مالحظه مي 
استبداد و آثار آن الزم . مين چيزها است شخصيتي و تفرقه و دشمني و عقب افتادگي است و خود زائيده ه              بي  و استقالل

 بـه   اگـر . تـوان رفـت   نمـي    ن ديگـري دو يكي بـ جنگ  هب. هر دو بايد با هم دفع شوند . كننده يكديگرند   و ملزوم و تقويت   
  .شود بزرگ مي و   زائيدهمجدداً  شود  كشته  مرده يا  فرض 

طور ريشه و     نتوانسته است اين   هيچ كجا هم استبداد   .   چنين شرائط خاص نبوده است      داراي هيچ كجاي دنيا مثل ايران    
و  يـا ملـت مانـده        ،) و امپراطـوري روم    مصرو آشور (اند    با هم منقرض شده     و دولت  در ساير جاها يا ملت    .  دوام پيدا كند  

 بر مـردم را     و يا از ابتدا زندگي اجتماعي و حكومت مردم        )  و ژاپون   و چين   بعد از قرون وسطي    اروپاي(حاكم شده است    
  ).اي فنيقيه  و تا اندازهيونان(اند  رفته اند و متفقا نگاه داشته

  

   بعد از مشروطيت استبداد-٥

صـورت     كشاورزي از آن   ، »خارج پيوسته   دنياي  به  و يكديگر  اجتماعاتمان به  «پرسيد حاال كه زندگي مدرن شده        البد مي 
 ؟ شـايد اسـتبدادي     دارد  دست از سرمان برنمـي      چرا باز استبداد   ،  داراي تجارت خارجي و صنايع داخلي هستيم       ، درآمده

  ! حسابي داريم ولي حاليمان نيست  دموكراسيدر كار نيست و حكومت ملي
. برقـرار اسـت  ً  كامال ملتمان  و  مملكت   درو موجبات استبداد  هم عوض نشده است  شرائط خيليدليلش اينست كه اوالً  

جود خـود را تحمـل و تحكـيم           و ، با تمام زرنگي و زور     ، استبداد  و خود  و يا استعمار    جديد  عوامل خارجي   اينكه   به مضافاً
  .نمايد مي

 يـا مويـد     ر به اسـتبداد   منج،   »4« بند ذكر شده و بر طبق       »3«تا  » 1«هائي كه در بند هاي       شرائط طبيعي و بشري و جريان     
 بـا   ،بعـد ه  صـفويه بـ     از دوره   ايـران   كـه  هـائي  ارتبـاط .  بـا قـوت و شـدت خـود ادامـه داشـت             هقاجاري   تا دوره   و آن گرديد 

 داخلـه  هكه نفوذي ب    دريا روي سطحي امواج و حركات  مثل ،ودب خيلي بيشتر شده    و در زمان قاجاريه    زمين پيدا كرد   مغرب
 دو يكـي  و سـفير  مبادلـه  يا مسافرت گاه  گاه. نداشت تأثيري ،مردم افكار و تربيت در و عمومي اقتصاد و معيشت در ،ندارد
  .خبري بودند همچنان در خواب بي)  و دربارتي خود دولتح (ملت توده آمده، عمل به خورد بر و جنگ بار

                                                 
  . و ما را از آتش دوزخ نگاه دار خوبي عنايت كن پروردگارا در دنيا و آخرت: 201/  بقره سوره .1
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ا گرديـد و عقـب      هـ  ا و روس  هـ   و تداخل اجباري ايرانـي      از ايران  جدا شدن قفقاز   ه كه منجر ب   هاي فتحعلي شاه   شكست
هـائي در     همـه اينهـا موجـب صـحبت        ، فرنـگ و عثمـاني       به  و مسافرت اعيان و تجار ايراني      ه از هرات  شا  ناصرالدين نشيني

 بـه عمـق     ،اسـتعمارگران فرنگـي را     ه   توجـه بـ    ،مآهن حضرت عبدالعظي   و راه   وتنباك امتياز. طبقات حاكم اجتماع ما گرديد    
  . و متدينين كشانيدملت

 در اي العاده فوق نفوذ تزار دربار . تماس و تأثير البته بيشتر بود و مازندران و گيالندر اياالت سرحدي مانند آذربايجان
ا را از دربار يا ه دست روس  نحوي از انحاء بايستي به ها مي انگليس .درآورده بود خود سلطه تحت را آن داشته رقاجا دربار

  . كوتاه كننددست دربار را از ايران
  حريف با مواجه چون ،داشت كه ناپختگي و نارسي همه با مقدمات و اقضاي اين همه
 شديم و بدون اينكه صاحب مشروطيت مرتبه يك .شد استبداد برانداختن و انقالب هب موفق ،بود فاسد و فرسوده ضعيف

كه نظام و روابط  آنقدر باشد  عمل آمده باشد و الاقل وسعت و برد اجتماعي آن  به كبير فرانسهتداركاتي مانند انقالب
  . از بين برود،زاده و زائيده استبداد

  : چهار دسته دست داشتند،لحاظ عوامل داخلي  به، ايران مشروطيتدر انقالب
  

  ؛ ديده اروپا» رفتهاستامبول« ، شده قفقازیـ ايرانيان اول 

ارمغان ه   را ب   و پارلماني   دموكراسي قوانين و افكار و شدند آزادي و انقالب دهندگان تعليم و فكري پيشروان كه بودند اينها
  . درآوردند يا فارسيزبان تركيه اولين كتاب ها و روزنامه ها را ب.  فرستادند

  

  ؛ت و پيشوايان دينیـ روحاني دوم

  . نبود ولي موثرترين عامل موفقيت شد مشروطيتم در انقالبدقْ م،روحانيت
  نمودند   از علما ميواسطه تبعيتي كه مردمه  باوالً

 .بـر مـردم داشـت       و حكومـت مـردم      و مـشروطيت    براي آزادي   تشيع  و مخصوصاً   ديانت اسالم   آمادگي كه اصوالً   ثانياًو  
  حريـت، :زمـان  آن  در  اش ترجمـه  و  frat ernite ـ  egaliteـ  liberte  كه اصل آن( انقالبيونشعار آزادي، مساوات، برادريِ

  .اخوت بود مساوات،
 بـه هـيچ وجـه       ،اسـت  ديـده     و در تاريخ صدر اسـالم      ن را در قرآن    آ تر تر و عالي   كامل كه شعارهاي  براي يك مسلمان  

  .تازگي و ناراحتي نداشت
  

  ؛زمان  آنها يا صاحبان مشاغل آزاد ها و كاسب ـ بازاري سوم

 يك دالل ميدان     ستارخان .دادند  و كسبه جزء تشكيل مي     كسبه بازار   اكثريت را تاجرها و    ،تمشروطي  در مجاهدين صدر  
  .شد  زياد ديده مي، پنبه دوز و بزاز و سيراب فروش،گذشته تبريز در ميان تيراندازان از جان وبود 

  

  .اه  بختياری و گيالنيـ ايالت چهارم

 بود و وكالئي  شور و حركتي در ملت،سهاي اول مجل در دوره. شد گرفته عمل آمد و مشروطيتي  به   انقالبي،تقدير هر به
هاي طرفدار  رفته  يا معدودي از اروپا  داستبدا  رجال  همان  يكسره   رااعضاء دولت.  مجلس فرستادنده از خودشان ب
 رفته رفته همان چند كرسي وكالت را نيز ، اعم از روحاني و بازاري و روشنفكرافراد ملي. دادند  تشكيل مي، مشروطيت

  .پرور افتاد ماب يا نوكر وكر نصفتانِ ن يا استبدادزدگا دست استبداد كليه سنگرها يكسره به دادند و رها كرده يا از دست
كـرد بلكـه ايـن دفعـه و          راحتـي اشـغال    هرفتـه را بـ     نه تنها سـنگرهاي از دسـت        ، با دستياري و راهنمائي استعمار     استبداد

 كرده سعي آن بر عالوه و .نمود سابق از تر مستحكم ،بعدي بيني يك حمله    خواهيم گفت آنها را براي پيش      كه ذيالً   طوري  به
  .  تصرف يا حداقل تضعيف نمايد، بودند مشروطيت را كه مبداء انقالبسنگرهاي قبلي ملت كه  كند مي و
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 ،طبيعـت  ضـعف  روي از ،خلفش او برخالف سلف و   . نكرد بود اين كار را       مشروطيت  كه اولين سلطان   البته احمدشاه 
 ديگر قواي هب تجاوزي و دخالت .گذاشت مي احترام ،مشروطه اختيارات سلطنت  حدود و مملكت استقالل و اساسي قانون هب

  و هوشياري و فعاليـت اسـتعمار   مشروطه و دولت ملتضعف ولي جريان امور كه ناشي از كمي رشد و  . نكرد مشروطيت
 از اسـتبداد اصـيل قـديم شـده          تـر  بخـش    از جهات زيادي نافذتر و زيـان       ، ت بعد از مشروطي   بود طوري گشت كه استبداد    

  .نمائيم  را در سه مرحله ذيل مطالعه ميما اين جريان. است 
  ؛ تا انقراض قاجاريهـ از مشروطيت الف
  ؛  دوم جهاني تا پايان جنگـ از كودتاي پهلوي ب
  .ـ دوران اخير ج

  

  ا انقراض قاجاريه تالف ـ از مشروطيت

بياري   ضرر و بده سفانه بأآزمايشي كه مت.  ناميد در ايران و آموزش آزاديدوره را بايد دوره آزمايشي مشروطيت اين
و ) كرد و نمي  چون نبايد بكند(كرد   حكومت مينه شاه.   داشتيم نه مشروطهما نه استبداد. مشروطيت و آزادي تمام شد

  .)جا بود  بر، استبدادي و زاينده زاده چون روابط و نظامِ( كردند  حكومت ميمردم  نه
 نوبـت   ،ي كـه گذشـت    ملـ   بانـك  سسـي أت ماننـد  اصـالحي  خياالت يا اصالحات مختصر با اول سال چند هيجان شوق و 

  .و جـسور   رأي و مـستبد    يـا خـود     ،و بيكـاره   بودنـد   يـا ملـي    وزراء غالباً . ها افتاد  ا و بحث و جدال    ه توالي دولت  و تعويض به
 شـده و     حامي و دلسوز ايران    ،ترس شو ين دوره بود كه مستشار آمريكائي      در ا  .صالحيت الزم را نداشتند    و سلطه اه مجلس
وس و نفـوذ ر   دو منطقـه ه  بتجزيه ايران.  دست و پايش را گم كرده بود ،  براي اخراج او    در برابر اولتيماتوم روس    مجلس
 جنـگ . ا در همـين دوره اتفـاق افتـاد        هـ  دسـت انگلـيس     ب بـه  جنـو  بعد تأسـيس پلـيس      و ،1907 كذائي   ِ  قرارداد  و سانگلي
 و روس و انگليس وارد خاك ما        چون از سه طرف قواي متخاصم عثماني       ( هم وارد جنگ شد      ،ايران. لي رخ داد  المل  بين

چون اعالن جنگ نداد    ( طرف بود  و هم بي  ) جنگيدند و مناطقي را در تصرف داشتند        ايران مي  شده با خودشان و با ايالت     
 مملكت چند بار دچار قحطي و وبـا و    . مهاجرت كردند  ، خواه وطن  اي از وكال و رجال     عده). فتح نهائي نبرد  اي از    و بهره 
وظائف  ه  ب   هم نه بنا    خود مردم  .ها جمع كند    پيدا شود كه مرده ها را از توي كوچه         ياي يا مسئول    بدون آنكه اداره   ،بال شد 

هـا   داد گرسنه ها و نـاخوش ه  تشكيالت خيريه يا بهداشتي و غيره ندشتند كه ب، انساني و نه به آداب اجتماعي و       ،مسلماني
العجزه كه بـه همـت     ار  ذغال و يك دارااليتام و د       يا خاكه  ،  توزيع دمپخت  استثناي اقدامات بسيار محدود   ه  ب(و فقرا برسند    
 گلــه گوســفند مــردم مثــل ،پايتخــت خــود هــا و ســتانشهر در  عمــل نمــود ولــي مختــصراً، تــاجر تهرانــي وچنــد كاســب

كوچـه   كنـار  هـاي  زبالـه  از خيـك  پوسـت  ايـ  لبـو   پوسـت  اگـر  و مردنـد  مي وگرسنگي مرض طور از   همين ،اي زده ناخوشي
  . خوشحال بودند،توانستند جمع كنند و بخورند مي

 واردات همـه    . العاده خراب و كساد بـود       فوق ضع اقتصادي و بازار   و.  باز روشن نبود    كه تمام شد تكليف ايران     جنگ
 نه حسابي و نه كتابي و نه سـرو          ، نه امنيتي  ،نه عدليه درستي داشتيم و نه معارف صحيحي       .  ساله بر صادرات فزوني داشت    

  هـا  خـارجي   .كرد مي  مملكت حكومت    بر سراسر  ،كامل صاحبيِ في و بي  يتكل پاشيدگي و بي    هم   هرج و مرج و از     ،ساماني
هـا و    انگلـيس   را    قلهك ، ييالق پايتخت كشور   ،حتي در شميران  . امور دخالت داشتند   ر د علناً  ) و انگليس   روس مخصوصاً(

 دو ه بـ  ،هـا  خانـه   گـذاري  شماره  و  بودند خود اختصاص داده     به ،خانه مربوطه  ت با سفارت   در اثر مجاور   ،اه  را روس  زرگنده
  . . . .شد  مي آنها انجام دستور  به و التين رقم فارسي
  و حـزب   اصـالً .  دنـد دا تحويل كسي نمـي    چيزي   و فرياد   و ناله    حرف و جز   رفتند و مي  آمدند ا مي ه و مجلس   اه دولت
. شـد  ن خالي ميوي يل بيشتر از م، و مجلس  هاي دولت  هر دفعه كرسي  .  مشخصي وجود نداشت    و افكار سياسيِ   ايدئولوژي

  .  باشداران انگليسيشد بست كه ماليه و نظام ما در اختيار مستثدا ا قراره ه با انگليسالدول وثوق
كـه   ايـن دوره معلـوم بـود      .  آزمايشي بهتـر از ايـن قابـل تـصور نبـود            ، و حكومت پارلماني    براي مفتضح شدن آزادي   

 چون حاضـر    ، گويند كه مي   طوري  عنصري يا به    روي سست  احمد شاه . كوم به انقراض هم شد    مح. تواند پايدار بماند   نمي
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آن جـام شـرابي    افتخـار  هد و بـ   بگـذار  هدولـ ال وثـوق   داد قـرار  بـر   صـحه   يا پاريس   ضيافت رسمي لندن   نشده بود در مجلس   
  . اتخاذ شدباره ايران  صادر و تصميم ديگري درحكم عزلش از طرف وزارت خارجه انگلستان ،بنوشد

هـا و تـشكيالت      وزارتخانـه   ، مـدارس و تحـصيالت جديـد      :  طور محسوس توسعه يافـت      البته چند چيز در اين دوره به      
طـور   آنچه بيش از همه به  .هاي بد و جنبه داشت خوب هاي جنبه هريك از اينها.  وحرفبزخره روزنامه و ح  دولتي و باال  

  . اداري يا خيل اعضاء دولتي بود  تشكيالت،و پا بر جا ماند منظم در پيشروي و توسعه بود
 دريافت هب  كه نسبي  و اطمينان  ودنم  ي عنوان و احترامي كه عضويت در ادارات براي شخص تأمين م           قدرت و مخصوصاً  

 و بـاالخره امكـان مـداخلي كـه احيانـا اميـد              ،پـولي وجـود داشـت       كاري و بـي    بي هاي سال آن در ثابتي  و  متحز بي حقوق
  .كشاند  مي،اه اميدت اين دستگمسه  را بها و روشنفكران خوانده  و باالختصاص درس شيادان و جوانان، رفت مي

  دائمـاً ،سـال بـه عـوض فرسـوده شـدن         ه سـال بـ    ،دانيم بـا سـير زمانـه       پلي كه مي  .  پلي زده شده بود    بين مدرسه و اداره   
% 75 ما طوري اسـت كـه بـيش از           ها و روش تعليمات فرهنگ و دانشگاه       هنوز هم برنامه  . است گشته  تر تر وعريض  محكم

  . نيستهاي زندگي ملي  ندارد و براي نيازمندي،كارمندي شدن بر ادارات و  مصرفي جز تحميل،صول آنمح
 همـشروط  دولـت  دسـتگاه  بايـد  گرفتـه و   شـدن و نوشـدن را در پـيش           و اداره  كه مملكت راه آزادي     ظاهر امر اين است   

 و شـود  مجهـز  بهتـر  هرچـه  ،اسـت  انتظـار  و احتيـاج  مـورد  وسـيعي كـه    اقـدامات  و اصـالحات  و وطـه مرب وظـائف  انجام براي
 چون كـسي و كـساني بـه ايـن     اما. ها شوند دار مسئوليت  هر چه بيشتر در آنجا عهده   هاي ملت  شده تربيت و ها خوانده درس

 ي اشخاص، هاي نو  هدف وا ديوانخانه قبلي را خراب و منحل كرده از نو با افراد نو و افكارفكر نيفتاده بودند كه ادارات ي   
اي هـم    محكمـه   و  استخدام نمايند و آنها را براي اين منظـور تربيـت و انتخـاب نماينـد و مجلـس                   را براي خدمت به مردم    

 بازخواسـت نمايـد و هميـشه    ،كـار يـا متعـدي     تيان بوده از كارمنـد مـسامحه      درست نشد كه مدافع منافع مردم در برابر دول        
  همان خـصال و سـنن را       ،ديني كه بر سابقين اضافه شدند      وار  تازه .شود مي  داده شده و    به دولت  ،االصول حق و طرف     يعل

متـصديان   و اعزامـي  مـأمورين  گفتيم و داديم شرح ،سوم قسمت همين از »1«بند آخر خصال و سنتي كه در    . تعليم گرفتند 
 از نزديكـان و اوالدان و       ،شـد  مور و عـضو دولتـي روي آنهـا گـذارده مـي            أمـ  و  كه نام حاكم     يهاي استبداد   امور دستگاه 

خـون مـردم در قبـول        مكيـدن كـردن و     نـوش   هدفي جـز خـوردن و عـيش و         ، مهاجم اوليه بوده   ان غارتگر دهندگانِ ادامه
  .بودند آنها بلعنده و بلكه مدعي ،دانستند نمي مردم همنوع الاقل يا مستخدم را خود اند و نه تنها مأموريت نداشته

 همين روحي  مـداخل و   . يعني دليـل نداشـت كـه غيـر از ايـن باشـد             . كرد تري ادامه پيدا   سيع ه بعداً نيز با مقياس و     ه و روي
با توسعه و تداخلي كـه ادارات  .   شد بعد از مشروطيت جزو آداب و مقررات ادارات دولتيِ    ت مردم گيري و مزاحم   رشوه

  .شدند ت پيچيده ميدست و بال ملّ  مانند تار عنكبوت به،فتنديا كشوري مي  در كليه شئوندولتي تقريباً
و در  ،ديدنـد  مي خود بر ت كه او را آمر و فاعل مايشاءاز اين جه  و در نظر مردمچهره يا قيافه دستگاه دولتي مشروطه     

 در واليات بيدادگري و مخصوصاً.  پيدا نكرده بودفرقي با زمان استبداد ،  محكوم و منكوب و تسليم بالمانع بودند       برابرش
  خالصه آنكه مـردم از دولـت       .ي نداشت حد،  يدخورش و تي يك فراش يا پيشخدمت شير      ح ،مورين دولتي أمختاري م  خود
العمـل طبيعـي     عكس،  ... آبادي و امنيت قضائي و دفاع نديدند          هرج و مرج و همه جور افتضاح ديدند اما         ، مشروطيت سرِ

  . بود1299 كودتاي ،لاين اوضاع و احوا
  

  مجنگ جهاني دو  تا پايان از كودتای پهلویـ  ب

 نتحكومـت مركـزي و سـلط        ها از قدم اول در جهت برگردانـدن قـدرت بـ           ه  با دخالت و حمايت انگليس     1299كودتاي
 در قـدم  پـيش  شـايد  و پـشتيبان  نخـست  مرحلـه  در اهـ  انگليس 1. حركت كرد  ،  مشروطيت  يا حفظ صورت ظاهرِ    استبدادي
 كـه حكومـت تـزاري    سيدن بـه مقـصد در حـالي       ولي بعد از ر   . ا را عقب بزنند   ه خواستند روس  چون مي  ،بودند مشروطيت

                                                 
  .ليف مرحوم محمد تقي بهارأ ت،» سياسيتاريخ مختصر احزاب« .1
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 آنهـا و تقويـت سـلطنت        ي بهترين فرصت براي گرفتن جا     ، خود بود  سرگرم مشكالت داخلي     بلوشويسممنقرض شده و    
  .دست آوردند به

البتـه از مـشروطيت و   ( رميده و رنجيـده شـده بودنـد     و مجلسزادي و آ از مشروطيتدر دوره قبل به قدر كافي مردم    
 در ابتـدا بـا    خـصوصاً  ، و مقـاومتي   ت بنابراين مخالفـ   ، ) جاي اصل گرفته بودند     اش را ديده و به     كه نمونه  آزادي و مجلسي  

از طـرف ديگـر     .  وعده دهد و نـشان دهـد       تجدد و اصالحات   امنيت و هم ديكتاتوري كه       آن ،دادند  نشان نمي  وريتديكتا
»  شايـستگي و دلبـستگي و همبـستگي        «   چون عدم  ،) برشمرديم »5 «اي كه در بند    دسته يعني آن چهار  ( داخلي انقالب  بانيان

 و  ، ظاهر كرده بودند و هرج و مـرج اوضـاع داخلـي            ،ني مشروطيت  يع ،اقتدار محصول انقالب    و خود را در حفظ و اداره     
العملـي در برابـر       احتمـال و امكـان عكـس       ،اثر كرده بـود    خيال و بي    خودشان آنها را بي    ماندگيِ  عقب ضعف وكسادي و  

 سلـسله پهلـوي   . رفـت   نمـي  ،يـشائي  ما  فاعل ت تا واژگون كردن سلسله قبلي و رسيدن به سلطن         اكودت  پيشروي سريع دولت  
وجه سـير    هيچ فقط يك جريان به   . خود گرفت    و جدي به     عوض شد و قيافه جديد     بزودي همه چيز در دولت    . تشكيل شد 

كيل و تحميـل يـك طبقـه        يـا تـش    ، توسعه و تقويت دسـتگاه دولتـي      . قبلي خود را عوض نكرد، بلكه شدت و قوت يافت         
  .»كارمندان دولت«نام  كامال جديد و موثر در مملكت به

ي دار رمايهجديـد و سـ    قـرون    را معرفشناسند و بورژواها ا ميه  را به طبقه سرف قرون وسطي،طور كه در اروپا    همان
 نـام   بـه  ممتـازي  و مخـصوص  طبقـه  يـك  كننـده  ايجاد نيز ايران  مشروطيت ،دارند محسوب مي   مليبراليس را از مميزات عصر   

حـاكم   و مملكت  مشاغل  و امور ساير مستقيم غير يا مستقيم ندهكن اداره و گيرنده دست در طبقه اين . گرديد »دولت كارمندان«
طبقـه  .  و ابتكاري نداشـت و نـدارد        از خود استقالل   ، همه عنوان و مقام    ا ب ،كارمندان ايران  طبقه البته. ساير طبقات گرديد     بر
ولي  است مراقب هوشيارِ و خاضع بردار فرمان ،خود منافع خاطر يبرا يا ارباب برابر نوكري كه در  .تمام معني نوكر است    هب

 احيانـاً  و تر شخصيت بي ابتكارتر، تر، بي  مقرراتي شود، مي دارتر سابقه و كارتر كهنه قدر هر  .مغرور فرمانفرماي ملت برابر در
بـراي غالـب كارمنـدان      .  انـد   شخصيت و استقالل   و  شهامت  گورستان تدريجي  ،ادارات ،...گردد مي تر غارتگر و پرواتر بي

  .كنند اضافه حقوق است و تا اين حد تنزل مي  رتبه و،كمال مطلوب  حداكثر آرزو و، دولت
  و توسـعه داد و     ده كـرد  يـا از وجـود آن اسـتفا       (وجـود آورد      از آن جهـت بـه      ، بعـد از مـشروطيت     اين طبقه را استبداد   

ـ    اسلحه  و،خوب كارِ ـ كه اسباب) دهد مي بـا يـك تيـر دو نـشان زده طبقـه      ضـمناً .   كوبيـدن باشـد   ملـت رِاي بـراي تـو س 
وزي عليه اسـتبداد  و بانيان مشروطيت بودند و احتمال داشت ر پيشروان آنها از مقدمين انقالب   خوانده كه    درس روشنفكر
اجـازه او   خدمت قرار دهد و نگذارد بي  اخراج و انتظاردائميِ  تهديد ر  د،اسارت خود كشيده استخدام و زيره  ب،قيام كنند 

  .نفس بكشد
 تماعي ديگر انجام داد   مدعيان اج و  مشروطيت   ابتداي بانيان تضعيف جهت در مشروطيت از بعد استبداد كه ديگري اقدام

از  يدولتـ  هاي تشكيل شركت و ها ايجاد انحصار:  رسيد خود اوج ه ب، داور در زمان وزارت دارائيِ،تير دو نشاني كه زد     و ،
 ،اكتيـر   شركت ،يچا   شركت ،شقما  شركت ، انحصار ترياك  ، انحصار قند و شكر    ، كل غله  هر ادا ، انحصار دخانيات  : قبيل

  .و امثال آنها فرش  شركت،كل معادن اداره ،  شركت بار،شركت رمه  حتي، شركت پشم و پنبه،نساختما شركت
 براي  درآمد   تهيه.مورد نظر دستگاه بود دولتي ولي آزاد سهامي هاي شركت تأسيس و انحصار ،تير اين با اولي نشان

  .اصالحات اقتصادي  كنترل  ومخصوصاً  دولت 
 وران و  يعني پيـشه ،بردن يكي از طبقات صاحب مشاغل آزاد بود        كردن و از بين     ضعيف ، و هدف اصلي   نشان دوم  اما
  بـا  تهـران دانست كـه بـازار    مي يا استعماردستگاه استبداد. ت و ملّهاي مشروطيت  و پايه يعني يكي از بانيان انقالب  ؛كسبه

در . هـاي دولتيـان و خارجيـان بـوده اسـت            و قيام عليه تعدي     هميشه يكي از سنگرهاي آزادي     ،مختصر استقاللي كه دارد   
 بـا يـك   .س ريـش سـفيدي داشـتند      رئي ،غيره هر يك از صنوف كفاش و بزاز و خياط و         . تشكلي وجود داشت    نيمه ،بازار

 بـا   .شود نجورر بايد رام و ،اين نيروي سركش ملي   . شد  مي پنچر ستن بازار چرخ دولت    ب با. بستند ها را مي   اشاره آنها دكان  
اد و محـدود    و خـارج از قيـود رقابـت آز          هاي مختلف  حمايت از برخوردار البته كه دولتي بزرگ هاي شركت و انحصارها
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شد و كـسب و كاسـب         گرفته مي   يكي بعد از ديگري از دست مردم       ،آمد كارهاي مولد در   ،جوئي در خرج بودند    صرفه به
هـم   شـد و   يهـم اسـتبداد راضـي مـ       . افتاد اقتدار مي   و  از استقالل  بازار اقتصاد ايران  . آمد اختيار و استخدام دولت درمي    ه  ب

  .استعمار
 در زمينـه انحـصارها و        پهلـوي  دولـت  تقـويتي  اقـدامات  كـه  بگيرنـد  را ايـراد  اين است  ممكن و آيد مي  پيش سئوال اين
اتـا  (حكومـت يـا دولتـي كـردن كارهـا       در جهت تمركـز امـور و تقويـت         و غيره تماماً   ي و انقياد عشاير   هاي دولت  شركت
 عملي مترقيانه و مستحسن است و نبايد مـورد          ، خود خوديِ  بود كه به  ) ناسيوناليزاسيون(كردن درآمدها       ي ملّ ، و )تيزاسيون

  .انتقاد واقع شود
  . اشكال و نكته باريك همين جاستفاقاًاتّ
 متكـي  اسـتبداد  نظـام  محـدوده   در ،هاي اقتصادي و اجتمـاعي يـك كـشور           دادن رشته  دست دولت    يا به  »دنكر تيزه اتا«
وقتـي  دولتي كـردن    . هاي اجتماعي است    از گزند حركت   نصاحب امتيازا  امتيازات دائمي حفظ معناي هب اصوالً ،استعمار به

توليـد مملكـت را      منـابع  كـه  باشند افتاده كار  به مقتدر هاي شركت و خصوصي هاي سرمايه طرف شود كه از يك    عملي مي 
حاكمـه نماينـد و از طـرف ديگـر           بخـش روي هيـأت      زيـان   اعمال نفـوذ   ،قبضه و طبقات كاسب و كارگر را بيچاره كرده        

مـشكالت اداري   عهده وظائف و  ز خوبي بتواند ا   دانائي باشد كه به    تواناي   ي  صالحيت زنده   دستگاه با   دولتي،  ،دستگاههم
احـساس مـسئوليت و       ،دنشـو  اقتصادي و اجتماعي برآيد و هم در بين كارمندان و مردمي كه مأمور مشاغل عمومي مي                و

  درك شخـصي  منـافع  مانند موميع و ملي كارهاي در و باشد كامل يافته   اجتماع رشد   و ملت همندي ب    هشناسي و عالق   وظيفه
خـود بداننـد و اعتمـاد         او را از   باشـد و مـردم     و وابـستگي آزاد    سلطه خارجي   از قيد  دولت ،عالوه  به. نمايد وظيفه و عالقه
 ايـن  از يك ره و(نشود فراهم شرائط و  بشناسد تا زماني كه چنين موجبات      دولت هم خود را متعلق و مستخدم ملت       . كنند

 هـاي  فعاليـت  بلكـه   ،نخواهـدكرد  دوا را دردي تنهـا  نـه  كـردن  دولتـي  ،)اسـت  دقايق مشكالت و  از دريائي ،شرائط و موجبات

هـا   خـرج و ورشكـستگي     خوردگي و  عدم موفقيت وگره    به ،نمايد و اقدامات وسيع مورد نظر      فلج مي  خصوصي و قبلي را   
  . ...منتهي خواهد شد 

جائي برسد؟ جز آنكه يك نـوع         به تواند اجرا گردد و     چطور مي  ، و بدون همكاري اجتماعي     بدون دموكراسي  اتاتيسم
شد استبداد باتر دولت  و زورمندي قوي، غارت بيشتر ملتمنظور به ،رنگ تجدد درآمدهه  ب،يافته   وسعتاستبداد.  

 شـما اگـر كـودكي را كـه تـازه از          .نيـت  حـسن  اما روي حـساب و       چيزهاي خيلي خوبي است    ،تمدن و تجدد   ترقي و 
 جـز آنكـه     ،سرعت شـركت كنـد       به ايستادن رسيده است سوار دوچرخه كرده بخواهيد در مسابقه          ،كردن  نشسته حركت 

 هـاي دكتـر    جوان  ابتدائي را حتي    بديهي و تجربيات    ايقحق ينمتأسفانه ا . داي ديگري نكرده    هنر ، ددست و پايش را بشكني    
  . و قبول نداشتندند متوجه نبود، آن دورهي  برگشته اروپاي شده

 شد برداشته آنها از ترجلو بلكه و موازات دو قدم قبلي   ه  گر كه ب    اصالح د استبدا و نشان دولت  ،        يا سومين تير   قدم سوم 
 ،دانيـد  كه مـي    طوري  به.  بود مار كردن عشاير   و  و تار  داشت، كشتن سران ايالت    را تربيت و اسكان و امنيت  تأمين عنوان و

 ،ي را در پيـروزي نهـائي  قـ  بـيش از ح يِ  سـهميه  و وارد ميدان شده، مشروطيت انقالبسرحد كه در آخرين ايل بختياري 
البتـه مـا   . لحـاظ تعـداد قربانيـان و دارزدگـان داد     ر ايـالت بـه    يسـا ه   سهميه بيشتري هم نـسبت بـ       ،نام خود ثبت كرده بود      به

آنهـا  .  و سـاير خـوانين بنمـائيم        اقبـال مـاكوئي    ،رمقتـد    سردار ،اسعد  سردار ،لع خواهيم اينجا دفاعي از امثال شيخ خز       نمي
گــري و  ايليــات. مــستبدكل رســيده  عجيبــي داشــتند كــه بــئمكــدام در قلمــرو خــود مــستبدي بودنــد و امــوال و غنــا  هــر

نحـو  ه  بايـستي بـ    هـر دو مـسأله مـي      . داري باشـد   گاهداري و ن   الطوايفي نيز چيزي نيست كه در اين عصر قابل طرف          ملوك
 باشـد متوجـه     متوجـه اصـالح كـار و امنيـت كـشور            آنكـه   از  پـيش   اسـتبدادي   نظـر   ولي. شد اي حل مي   عاقالنه و عادالنه  

  . نسوخته بودقشقائي و  كرد  و دلش براي لر. ا مقاومت بوديهاي انقالب  گاه كمين استحكام وضع خود و از بين بردن
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 و ديانـت نيـز از تعـرض         يعني روحانيـت   ،ملي حكومت هاي پايه و انقالب بانيانِ ي  طبقه يا دسته چهار آن از ديگر دسته
 آشـكارا   ، بالفاصله پس از عروج به سـلطنت       ،فريبانه اول   بعد از تظاهرات عوام     استبداد مظهر.   مصون نماند  دستگاه كودتا 

  .معتقدات ديني و تضييق و توهين به روحانيت را گذارد ه بناي مخالفت و اهانت ب
 دسـت علمـاء را از كارهـا و تبليغـات            ،هاي خرافي ارتجاعي   لفتبردن مخا  بين  متجددانه و از   به بهانه اقدامات اصالحي   

 مـساجد منحـصر     ، »ها ممنوع بود   عزاداري «.شد  جلوگيري مي  ، و روضه و حتي ختم و فاتحه       از مجالس وعظ  . كوتاه كرد 
مناسـبت     بـه  ،حـرم حـضرت معـصومه       و كـشتار و حـبس و كتـك در صـحن مطهـر حـضرت رضـا                 «.ماز و مسئله شد   نبه  

هـاي   محـدوديت   ، بعد از توحيد لباس    . برداشتن عمامه و خواستن پروانه اجتهاد و غيره        ،»هاي عليه كشف حجاب    اعتراض
 گرفتن بسياري از موقوفات و واگـذاري مـدارس          ، در قم   مرجع شيعيان  ]حائري[ زياد براي حوزه مرحوم شيخ عبدالكريم     

  .  ...وزارت فرهنگه موقوفه ب  اماكن مذهبي  و  قديمه
اي مـورد اسـتقبال و قبـول          تـا انـدازه     قـرار داشـت امـا        و تأمينـات   عمال اگر چه پشت سر آنها قـدرت شـهرباني          اَ  اين

  مـا قـبالً    شد و البته اگر از طرف روحانيـت        فرهنگ و ترقي تلقي مي    ه  عنوان خدمت ب     به  و  و متجددين نيز بود    روشنفكران
بيـشتر   را  واقعـي  و اسـالم  قرآن، علوم و اجتماعيات شدهعمل آمده و توجهي به  و تصفيه ضد خرافي به اقدامات اصالحي 

 ، بعد از كودتا   خالصه آنكه استبداد  . كوبدو سهولت آنها را ب     آن جرأت  با توانست نمي وقت شاه  ،كردند و اجرا مي   معرفي
ناخـالص   نابـاب  عناصـر  از روحانيـت  تصفيه سبب  اي  اندازه تا او عمل ولي .انداخت  و دخالت  كلي از قدرت  ه  روحانيت را ب  

  . محبوبيت و احترام سابق را قدري برگرداند،لوميت حاصلهظگرديد و حالت م
 و مقننه و تصويب و يا سكوت قوه نيزه قوه نظامي  در سايه سرناگفته نگذاريم كه عمليات و حمالت فوق تماماً

  كه اصالًارتش. بود يد قدرت يا زير لگد خود آورده  اين سه قوه را در قبالًاستبداد. گرفت  انجام مي،خفقان قوه قضائيه
حمومك مورچه داره بيشين  «بازي يا  شب صورت خيمه  بهپارلمان.   او و تحت فرمان مستقيم بود خود مخلوق و محبوبِ

  بعد از آنكه مرحوم مدرس،يعني پس از يكي دو دوره اول كه اقليتي و مقاومتي وجود داشت. در آمده بود» و پاشو
يا خود  دربار و تشخيص انتخاب هب تماماً بعدي مجالس نمايندگان ،و تبعيد شدند   مطروددكتر مصدق جناب آقاي، مقتول
هاي   ارادهو آلت آوردند در مي  ها صندوق سراز ،محل اثرِ بي و خاصيت بي ولي نام خوش معاريف و مالكين ميان از ،شاه
  .اي بودند مسخره مطيعِ

البتـه  .  رفتنـد  هـا نمـي     پـاي صـندوق    شهرها اصالً  و تهران  معمولي مردم  .د هيچ خبري نبود   آزا  انتخابات و از اجتماعات 
حتـي توضـيح و دفـاع هـم بـه عمـل         ،   برود مجلسه   و لوايح ب    كليه قوانين  ، شود حفظ   دستگاه اصرار داشت ظواهر كامالً    

هاي حزبـي   ولي از تبليغات انتخاباتي و برنامه.   داشته باشد  هاي مرتب وجود   آمده تصويب شود و هيأت رئيسه وكميسيون      
. ثمري نبـود   اثر و  ترين كوچك،است يهاي پارلمان  و سياسي و از انتقاد و استيضاح و اقليت و اكثريت كه الزمه حكومت             

   ....گرفتند  دستور ميشدند و از يك جا   تعيين ميجا يكو وكالء از   وزراء
 و اسـتحكام    و آزادي  هـاي انقـالب    پايـه  تـضعيف  يـا  تخريـب  در جديـد  اسـتبداد  حمالت و اتعملي  به راجع فوقاً آنچه

 بلكـه   ،اسـت   اسـتبداد بـوده     و خواهيم بگوئيم ناشي از نقشه قبلـي و نبـوغ خـاص اسـتعمار               نمي ، هاي خود بيان كرديم    پايه
چون از اين نواحي بود كه ابـراز        . كشانده است  چنين اعمال و تدابير مي      طور طبيعي به     آنها را به   ،اقتضاي مراقبت و فعاليت   

 البتـه  .پرداختنـد  مي يا انحراف آنها    به اضمحالل  ،استبداد و  استعمار ،رفت العمل مي  آمد و امكان عكس    عمل مي   مقاومت به 
  قتل و مخصوصاً   و آزاديخواه   نويس  محتضر و كتك زدن و كشتن چند روزنامه         مجلس كوبيدن از  اين عمليات بعد   اجراي

گـرفتن و    چشم براي زهر   حتي. ها صورت گرفت   ها و قدم   شكستن قلم  ها و  زبان  طور كلي بريدن    و به   مرحوم مدرس   فجيع 
 ،و قـدرت شـده بودنـد        كساني را كـه نردبـان سـلطنت        ه زيادي از رجال و     عد ،تاز ميدان قدرت شدن    مختار و يكه   فعال و 

 لملك وءا خانه نشيني ذكا  ، داور ، بختياري اسعد  سردار ، تيمورتاش ،هالدول از قبيل نصرت  (اعدام نمودند     عناوين مختلف  هب 
  ). و غيرهتدين
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 اًظـاهر  اسـتبداد  »وردآ  ز خـود را بـه وجـود مـي         تـ   آنتـي  تـزي  هـر «و يـا آنكـه      »  كُلَّ يومٍ هو في شـأْن      «مـصداق   ه  ب
. طـرف وكـارگردان از طـرف ديگـر          از يك   و دانشگاهيان  روشنفكران .دكر ايجاد را اي تازه طبقه يا پديده دو ،بطل اصالح

نرسـيدند    مزاحمـت   مرحلـه مخالفـت و حتـي       ه بـ  ،كميت و كيفيت    لحاظ  ي به پهلو   در دوره  ،يك از اين دو دسته      البته هيچ 
  . منعقد گرديداستعمار و تبدادو قيام عليه اس مقاومت هاي نطفه ولي

 ايـن دوران يـك آزمـايش مثبـت          ، بـود   و آزادي  طور كه در دوران قبلي يك آزمايش منفـي بـراي مـشروطيت             همان
توسـعه    ،تمركـز قـدرت     ،ايجاد امنيت و نظـم    : رود شمار مي ه   ب ون  بعد از مشروطيت يا استبداد     آميزي براي استبداد   موفقيت
خفقان افكار و   ،   محو مدعيان ومخالفين و شخصيت ها      ،هاي خارجي  استتار دخالت ،  وسيع  اصالحي  اقدامات ظاهراً  ،  دولت

   . بنياد پهلوي؛امالك مردم  حسابِ  و تصرف بيتجاوز بي اشكال به حقوق ملت، تسلط كامل بر اوضاع
 و با ، رفت و تركيد در باد ديكتاتور،گرفت در دوم جهاني جنگ ،شود رسوا بايد باالخره فاسد و باطل كه آنجا از ولي

   ....خالي نمايان شد  باطن تو.  رفتن او تمام دستگاه از هم پاشيد
  

  دوران اخيرـ  ج

 هنـوز از سـرگيجه بيـرون     مـردم ، پيـدا شـد   در ايـران  و دموكراسـي  براي آزادي  از جنگ  كه بعد  كوتاه و فرصتي   در مدت 
.  شت تا وارد ميدان شـده سـنگرهاي از دسـت رفتـه را اشـغال نماينـد      ندا وجود   و تشكيالتي هم، ملي زابحا. بودند نيامده

 و   در مدارس اروپا    پهلوي هاي آخر سلطنت    با تدارك و تربيت قبلي كه شالوده آن در سال          ،  توده مونيستي ك فقط حزب 
 توانست با كمك تشكيالتي و      ، ت جنگ پرورانده و آزموده شده بود      مد  در ، ايران ريخته و با عناصر اعزامي از شوروي       

مقامـات    بـه  نفكرا وشنر و ايران  ضعيف  صنعت كارگران .دهد نشان مؤثري و  منظم  فعاليت نسبتاً  ، اه  روس  و معنويِ  نظامي
منتهـي  . هاي اين حزب متحـرك را تـشكيل دادنـد           چرخ ،نددتحصيل بو ه  التحصيل يا مشغول ب    نرسيده و ناراضي كه فارغ    

 نگراني و   طبقات ملت در  .   مچ آنها را بزودي باز كرد      ،ها دوران رسيده ه  هاي اين تازه ب    ا و تندروي  ه ناشيگري خود روس  
اجتماعـات و   . خود آمدنـد     به ،آزادي سابق  هاي دوران  شده ها و تربيت    مانده  باقي مردم و مخصوصاً    .العمل ايجاد شد   عكس

  . تشكيل شد، روشنفكرهاي دينيِ اي انجمن  و پارهاحزاب ملي
هـاي    بلكـه در سـاير شـئون كـشوري نيـز فعاليـت             ، نه تنها در زمينه سياسي و حزبـي        ،گ در چند سال بعد از جن      اصوالً

 در مشاغل آزاد از قبيل تجارت و كشاورزي و صنايع خصوصي و در افكـار دينـي    مخصوصاً. توجهي مشهود گرديد   قابل
 كارهـائي   ،تكليـف و سرپرسـت بـود        بـي  ، قوي را از دست داده     يمرآدولت نيز با آنكه       ...و امور فرهنگي و مطبوعات و       

 آسـفالت   ، تهـران   توسعه دانـشگاه   ،يجرمشاور خا   غربي و خطوط فرعي بدون نظارت مهندسين      ـ   شرقي آهن راه(انجام داد   
 ، ديكتـاتوري  دفع وحشت و فشارِ     بعد از پايان جنگ و     مردم...) ي تهران و بعضي نقاط ديگر       كش  لوله ا،برق شهره  ها و  راه

  مخارج مربـوط   نيز چون بار سنگين دولت، افتاد  كار به ابتكارات  و استعدادها . آمدند و اميد فعاليت كرده به و پائي باز   دست
سـاير منـاطق و امـور مملكـت          ه بـ  ،بـود   شـده   شش برداشـته    از دو  اران و امالك و كارخانجات اختصاصي پهلوي       زند ما ه  ب

  .معطوف شد
عليـه   مجلـس  عمـر  آخـر  م در روزهاي  پانزده مجلس يملّ اقليت كه ازمبارزاتي پس و  ،جنگ از  زاد بعد آ  نيمه انتخابات در
يادگـار   پاكدامني و   ي و خواه  آزادي  رهبري مظهر ه  ي ب جبهه ملّ . تشكيل شد  يملّ   جبهه ،انداخت ان راه  گلشائي ـ  گس قرارداد
رغم مخالفـت   م و عليشانزده پيروزي در انتخابات مجلس  از  پس ،مصدق دكتر آقاي  يعني ، قبلي مدافعان مشروطيت   بانيان و 

 . گرديـد  ايرانر در تاريخ    استعما ترين پيروزي ضد    موفق به بزرگ   ،هاي داخلي و خارجي    هاي فراوان سياست   و كشمكش 
 ،رفـت  شـمار مـي  ه  باي براي استبداد و قدرت او در جهان بود و بهانه و مايه در ايران     انگليس استعمارهاي     كه از پايه   فتن

 پـاداش   ،هاي سياسـي و اقتـصادي و صـنعتي          در زمينه  ، آن الملليِ  و بين  هاي ايراني  نظر از جنبه    اين پيروزي صرف  .  شد ملي
 ، كاخ عظيم و قديم ترس عمومي را      . ن بود خواها ن و فعاليت ضعيف و ناقص آزادي      وي  بزرگي براي مختصر حركت ملي    

 ضـعيف  سـالح  بـي  ملـت   يـك  كـه د در هم ريخته اين حقيقـت را ثابـت كـر   ،از قدرت غير قابل شكست سياست انگليس   
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ه  جهـان را بـ     يهـاي اسـتعمار    كـارترين امپراطـوري    ه پشت نابـ   ،خالي دست و خود اتحاد و قيام با تواند مي ،خورده  يسر تو
  :خاك برساند

»و  عضتاس ينلَى الَّذع نمأَن ن رِيدضِني الْأَرفُوا فو  ةً ومأَئ ملَهعجن نيارِثالْو ملَهعج1»ن.  
 هم نكرده باور پيدا مستقري  وضع و استعماردادي، دستگاه استبمل آمدن حكومت كار  روي و شدن نفتتا قبل از ملي

 بازي  و افكار مردم با احزاب، هر دو . عملي بتواند انجام دهد،ايران نوي ملي ناقص و ضعيف جنبش كه داشتند نمي
سال    كهنسياست   و كوتاه شدن دستولي پيروزي غير منتظره ملي شدن نفت. دادند موافق نشان ميكردند و قيافه  مي

  .تر ساخت تر و مصمم هم نزديك ه ب،نجات و انتقامرا براي  آن دو همكار همدرد ، از صحنه ايرانانگليس
آيند يا قابـل    خوش و آمريكا  هاي روس   براي سياست   ايران شدن نفت  مليكنيم كه    اگر اين دو تصور نادرست را قبول      

 هـاي  سياسـت  از يـك   هـيچ  بـراي  ،ايـران  در واقعـي  دموكراسـي  و توانست باشد ولي استقرار يك حكومت ملـي        قبول مي 
  . شدندپشت استبداد  هم،همگي. هضم نبود قابل ،استعماري

 و نوكري هها ب سال كه مقامات و خائنيني و مناصب صاحبان و داران سرمايه طرف اعيان و يك داخلي نيز از در جبهه
 در برابر  راآرائي كارشكني و صف  بناي،كرده بودند عادت  انگليس  مستقيم وغير  خواري مستقيم جيره

 با ،شمالي و جنوبي از ،خارجي ايادي آوازي هم و مردم تشكل عدم ،از طرف ديگر گذاشته بودند و ملي حكومت
دست   دست به،مسئولين ملي كفايت مدع و مديريت عدم با ،يمل حكومت با مخالفت در ،مناصب صاحبان داران و سرمايه

  .ها متولد و تكثير شد  تيداده مشكالت و نارضاي
هـاي     خيانـت دسـتگاه    ،سـكوت مـساعد شـوروي       ، دسائس و عمليات سفارت و سياسـت آمريكـا         ، هاي انگليس  نقشه
 و بـاالخره    ، تـوده   و ضـربات شـديد حـزب       هـا   كـاري  خراب ،هاي مـزدوران بيگانـه     ريجاسوسي و بازيگ  ،   ي و ارتش  انتظام

   .... كشانيد  آزادي و رژيم و سقوط حكومت ملي]1332[ مرداد28كودتاي ه  كار را ب،بيكارگي و پراكندگي جبهه ملي
كينه  ، تجربه آموخته،هر دو  .بار مار زخمي است شد، ولي اين تخت و تاج خود برگردانده  بهدست استعمار  بهاستبداد

  .نمايند با نقشه و صميميت و تصميم بيشتري عمل مي. اند اندوخته و حريف را شناخته
 جهاني و اتحادي كه ما بين آنها عليه هاي آخر جنگ  جز در سالگاه در تاريخ معاصر ايران جي هيچهاي خار سياست

 اين از را استفاده حداكثر استبداد .اند نبوده مساعد استبدادي سلطنت براي طور با يكديگر موافق و  اين، وجود داشتلمانآ
  .نمود وضع

تـا   زمـان و   هـر  تر از  نهرحما  بي .گيرد  با شدت و سرعت انجام مي      ، و ملت   و مشروطيت  حمالت همه جانبه عليه آزادي    
 ،قتل مرحوم دكتـر فـاطمي       با  مصدق  جناب آقاي دكتر    محاكمه و زندان   .هيشا علي محمد استبداد صغير  اي شبيه به   اندازه

ـ   فـشار فـراوان بـر ملـي    ، كامل مطبوعات و اجتماعات خفقان،  تودهمار عجيب حزب و كشتار و تار   كـردن و    خـراب ،نوي 
ا و دخالت دادن بيـشتر ايـن فرقـه ضـد ديانـت              ه  حمايت از بهائي   ، داشتن ديانت از سياست      و دور نگاه   خريدن روحانيت 

ابي فرمايشي در ميان كـارگران       هاي قلّ  كيل اتحاديه ها و نمايندگي     تش ، و بازاريان   كوبيدن بازار  ،  و دولت  وملت در دربار  
ــا ــدان خــصوصاً ، مــالي روي آنهــا نظــارت و نفــوذ پليــسي و و اصــناف ب ــصفيه و مراقبــت شــديد كارمن  در فرهنــگ و ت

ـ   داشتن ارتشيان و بيرون نگاه دادن و راضي  رشوه  ،حساس ادارات بـا    افتـادن  در بـاالخره   و ، ي و شـرافتمند ريختن عناصر ملّ
  .يو ملّ  خواهي آزادي   بيدار و هوشيار  سنگر  آخرين،  و دانشجوياندانشگاه

ها سـاكت و      اين سادگي    چيزي نبود كه به    ،است م داده مرد  به  مصدق ي و اقدام متهورانه دكتر     ملّ كه نهضت  ولي تكاني 
بازاري و كارمنـد      و روحاني و    يا از ميان طبقات روشنفكر     ،افراد با ايمان و با شهامتي از بقاياي حكومت ملي         .  راكد شود 

خطـرات   با وجود صـدمات و  و   وجود پرداختند   از هر طرف و در هر فرصت به اعتراض و ابراز           ،كه شهرت قبلي نداشتند   
 نهـضت   ،افكـار و تظاهراتـشان      نـام آن افـراد و      . خـاموش گـردد     خفه و شمع نهضت ملـي       نگذاشتند صداي ايراني   ،شديد

                                                 
 .گردانيم] ستمگران[، متبوع و وارث ]كه تابع بودند[ولي ما بر آن بوديم كه به محرومان آن سرزمين نعمت بزرگي بخشيم و آنها را :  5/   سوره قصص.1
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سـايرين جـرأت و      هسـاخت و بـ     يـد را روشـن    خطـوط اوليـه مبـارزه و ام        ،»نهضت مقاومت ملي  «.  گذارده شد  مقاومت ملي 
  . با احتياط وارد ميدان شدند، ملي و احزاب آقاي دكتر مصدقسپس بعضي از همكاران قديميِ. حركت داد
 صورت ظاهري و     بازگشت به  .دارند  ا نگاه توانستند تا ابد حالت وحشت و خشونت شديد ر          البته نمي  اهاي كودت  دولت
بـازي جديـد زده دسـتور       ه   دسـت بـ    اسـتبداد .  الزم بـود   ،خـارج   داخل و   براي فريب افكار عمومي    ، دموكراسي ساختگيِ

 در عـين آنكـه قـبالً   .  راه انـداخت  را آزادسـماً  اانتخابـات . اد صـادر كـرد  ز خانهِ و غالمانِار نث جان نوكرانِه  ب تشكيل حزب 
 اتاجتماعـ  از جلـوگيري  موقتاً .داد نخواهد مجلسه  اجازه ورود ب،نخواها يون واقعي و آزادي ملّي اخطار كرده بود كه به   

 تجديد حيـات  1339 تير 30 در  ايرانجبهه ملي). مشروط و در محيط بسته   طور محدود و    به البته(.نمود موقوف را عمومي
ه  تكـان خـورد و هيـأت حاكمـه را بـ             مجدداً  دانشگاه ، دانشجويان  و مخصوصاً  ملت،   فعاليت جبهه ملي   با تشكيل و  . كرد

رانــدن جبهــه و روح و    ايــران وظيفــه خــود را جلــو آزاديداران نهــضت  كننــدگان و طــرفســيسأت.  وحــشت انــداخت
  .نمودند سيسأت 1340سال  ارديبهشت در را  يآزاد نهضت ،خود آنكه تا دادند مي م انجا،مبارزهه دادن ب صراحت

 خـود   وافـزود  داشت و بر فشار و فساد مي       مي  پرده از چهره بر    دائماً و استبداد  استعمار  صميمي اتحاد دوران اين در تمام 
داري آنهـا از هرگونـه پـشتيباني و همكـاري بـا              خـود   و و اعتمـاد مـردم    عـدم اعتقـاد     . سـاخت   رسواتر مي  را در نظر مردم   

 ، در دو جهـت ذيـل  ،استبداد مجبور بود از نظر حفظ خود و محو مخالفين يعني ملت . مسلم گرديد  ،يهاي استبداد  دولت
  :خرج بدهده حداكثر شدت و سرعت را ب

   ،يملّ  و  هيخوا  آزادي   سنگرهاي  فتصرّ  با  سركوبي  و  ،انتظامي  نيروهاي  تسلط  و  تقويت. 1 
  .آوردن انتظارات ضروري مردم  و براقدامات اصالحي .2
تـرين اثـري      با همه ادعا كوچـك      ايران يده بود كه ارتش   د جهاني تمام شده و مسلم گر      نكه جنگ آدر عمل ديديم با      

 تجهيـزات جديـدي از آمريكـا      . كمتـر نـشد   نفر 200′000 تعـداد نفـرات آن از        ،براي دفاع كشور در برابر بيگانگان ندارد      
، دستگاه   فرمانداري نظامي  رچيدنب از بعد .وردآ  مي فشار ما نحيف اقتصادي پيكر بر كماكان آن بودجه سنگين  ...گرفتند و 

     ها و اتهامات سياسـي   كليه جرم  به آن، رسيدگي1335 كردند و قانون سيسأت را ت مخوف پليسي و جاسوسي سازمان امني
. ي واگـذار كـرد    هـاي نظـام     به دادگـاه   ،را بر خالف هر گونه منطق قضائي و دموكراسي        ) هاي حزبي و ملي    يعني فعاليت (

 امــور در مخــصوصاً ،ه گــذاردهيــينــدگي رســمي يــا خفهــا نما ســازمان امنيــت در كليــه ادارات و موســسات و ســفارتخانه
 قـرار  مزاحمـت  و مراقبـت  تحـت  علناً را ها بازاري ،ساواك شعبه بازار  .كرد پيدا تام دخالت و نظارت ،انتظامي و استخدامي

نمايد و از پاسـبان تـا اسـتاندار را زيـر             كارها دخالت مي    در ،تر از پايتخت   مالحظه تر و بي   ها واضح  شهرستان در .است داده
اجراي دستورهاي او بودنـد      همستقيم و مخفيانه مجبور ب      طور غير    كه بعضي از آنها مدتي به      متصديان دانشگاه .  فرمان دارد 

هنـگ   و يـك سـر    وسيله يك سرتيپ       چند سال است دائره انتظامات آن رسماً به        ،اي در دانشگاه داشت    و ساواك نماينده  
  . شود  مي اداره،مور اعزامي ساواكأم

لحاظ تعلمياتي و اداري بـراي         الاقل به  ،استقاللي توانسته بود نيمه  ]1332[  مرداد 28 كه تا قبل از كودتاي        دانشگاه اصالً
پيـشنهاد    بنـا بـه  كه رئيس دانـشگاه   گذراندند  قانونيابتدا در مجلس . از او گرفتند  را تدريجاً   اين استقالل  ،خود احراز نمايد  

 با آنكه اعمـال      و بعداً   گردد   يين تع ، معرفي شوند  كه از طرف شوراي دانشگاه       از ميان سه نفري    ، و فرمان شاه   وزير فرهنگ 
هـا بـراي      نماينـدگي دانـشكده    ها و به    رياست دانشگاه و دانشكده    نظر به  كه هميشه فرد مورد    طوري بود  ، و دربار  نفوذ دولت 

دسـت     شوراي دانشگاه بـه    ز از بين بردند و عمالً     گرديد، اين استقالل ظاهري را ني      ه انتخاب مي  دانشگا عضويت در شوراي  
 ايـن رؤسـا اختيـار تـام بـراي            بـه . ها انتصابي شـدند      رئيس انتصابي دانشگاه منحل و رؤساي دانشكده        جهانشاه صالح  دكتر

ي خـواه   تضييق و تحميل در اين سنگر آزادي        حداكثر ،محض كوچكترين حركت و تظاهر    ه  ب. اند  داده اخراج دانشجويان 
  مـورد شـديدترين انتقـام وحـشيانه و         1340 بـود كـه در بهمـن مـاه           شـود و دانـشگاه تهـران       برده مـي   كار   به ،و روشنفكري 

  . گرفتر قراتوزي چتربازان تحت فرمان شاهنشاه كينه
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بـاران كـردن سـنگرهاي        ي و بمـب   خـواه   صـداي آزادي   نمـودن هـر    خفـه   و كردن ملـت   اسير  كه براي  كنيد مالحظه مي 
  ! شدني نبود ،از آن ضربات تر هبندتر از اين بندها و زنجيرها و كو تر و تنگ  محكم،مشروطيت

آور  است سرسام  مصرف رسيده هفريبنده ب عمراني اقدامات و اصالحات نام به كه هائي سرمايه و ها بودجه دوران ناي در
 ميليارد دالر، 5/8تومان، حدود    ميليارد5/63معادل) 1341 تا 1333از سال ( سال 9در ظرف مدت . باشد سابقه مي و بي
  :بايستي مملكت بهشت برين شده باشد دتاً ميشرح ذيل خرج شده است كه قاع به

  
  تومان  40′000′000′000   حدود،وسيله دولت  به،از بودجه دولت

  تومان  16′368′750′000  از محل عوايد نفت
  تومان  5′191′500′000  ها و تعهدات خارجي از محل وام

  تومان  1′938′750′000  ال عوض خارجيبهاي  كمك
  تومان  63′499′000′000  جمع        

  :كه بر حسب دالر به قرار ذيل است
  

  وسيله دولت حدود  به،از بودجه دولت
  

333′333′333′5  
  

  دالر
  دالر  2′182′500′000  از محل عوايد نفت

  دالر  692′200′000  ها و تعهدات خارجي از محل وام
  دالر  258′500′000  ال عوض خارجيبهاي  كمك

  دالر  8′466′533′333  جمع        
  

 بـوده   رشـو  آنقـدر   ،عاميانه اصطالحه   ب .آور بوده است   ه و سرسام  قساب همان تناسب بي  ه  ها نيز ب   اختالس  ها و  البته دزدي 
  .اند  انداختهزندان  وو ارتشبدها را به دادگاه سپهبدها و  سرلشكرها؛هم فهميده كه خان

فـساد روي    تظـاهر شـده عنـوان مبـارزه بـا           متوسـل بـه نيرنـگ و        براي پوشش رسـوائي خـود دائمـاً        دستگاه استبدادي 
 ،سـت قانون منـع مداخلـه و محاكمـه وزيـران را آورده ا            ،  ع كرده وضي را   ا قانون از كجا آورده   ،  هاي خود گذاشته   دولت

خالي و دروغي  توولي تماماً... ها و تبليغات درست كرده است  ها و كنگره متينگ، صدا راه انداخته و  پر سرمحاكمات.  
 ،ديـده  نمـي  امنيـت  در خود اطمينان نسبت به دوستان و مزدوران       و مخالفين و   ولي چون باالخره خود را از دست ملت       

 و 1341اي بهمـن   اده مـ  6  انقـالب  ،شيطاني بيرون آورده    ابتكاري را از تركش    تيرهاي ينآخر ،حريفان بر دستي پيش براي
قيـام كننـد و    ينـده عليـه او   اي را كه ممكن است در انقـالب آ         كرده است تا سنگرهاي تازه     انتخاباتي زنان را اعالم    آزادي
 ، زنـان  ،دهقانـان ( پيـشاپيش بـه تـصرف يـا زيـر نظـارت خـود آورد                 ، اول وجود نداشـته اسـت       در انقالب مشروطيت   قبالً

  ).كارگران
 منتـشر شـد و       ايـران   آزادي  از طـرف نهـضت     1341 طي اعالميه بهمن ما      ،تجزيه و تحليل قبلي و كامل از اين انقالب        

  .توان به آنجا مراجعه كرد  بعداً نمايان گرديد كه مي، مايها بيني بسياري از پيش
  .ايم  و اقدامات حرف زدهاصطالحات قبيل اين ماهيت و منظور به راجع نيز 9بند در  ،بحث اين دوم قسمت در
 سـابق    خيلـي كمتـر از دوران قبـل يعنـي زمـان شـاه              ، و تـشريفات مـشروطيت      اين دوره حتي رعايت ظواهر قـانون       در
 بـي  ،»پيـروي از منويـات ملوكانـه    «،نوكري و غالمـي شـاه  ه   اقرار و افتخار ب    ،وزيران و مجلسيان آشكارا و مكرر     . شود مي

خود شـاه نيـز ابـا و        . نمايند هاي دائم مي   گوئي تملق  و  و ملت  حقوق مجلس  اعتنائي به   بي ها،  اختيار بودن در رأي و تصميم     
 كه  شاه مملكت . كنم خواهم مي  و هر چه مي    ... ،كردم  انقالب ، خواستم ،كردم عزل،  كه بگويد دستور دادم     امتناعي ندارد 
 كليـه  ،دهنـد   قـرار  مستمـسك  را كتبـيش   يـا  و شـفاهي  احكـام   حـق ندارنـد     وزراء اسـي، اس  قـانون    مـتمم  64  بر طبق اصـل   

 در حكومـت آقـاي   ، گـاه از دسـت نـداده     گ را هـيچ   جن   وزارت  مخصوصاً ،ها را زير نظر و دستور خود داشته         وزارتخانه
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شاه باشـد و     انتظامي زير امر    و البته وقتي نيروي نظامي   . ، معين كند   خواسته است  گ را خود مي   جن وزير ، نيز  مصدق دكتر
 واقعيت دسـتوري    ، پرواتر   نيز خيلي بي   انتخابات. دارد مشروطيت وجود ن   ،  و مجلس نداشته باشد    مسئوليت در برابر دولت   

دسـت    بـه   تيـر  كشان هفت   نيز عكس چاقو   يهاي آمريكائ   كه روزنامه   چه زمان زاهدي   . كند و ساختگي خود را نمايان مي     
 منتـشر سـاختند و چـه در انتخابـات بعـدي و      ، كردنـد  اهللا مي ضلها كه محمد را تبديل به ف مأمور دولت و معجزه صندوق    

بردنـد و رأي     هـا مـي     بـا لبـاس شخـصي را در كليـه حـوزه            عده كارگر يـا پاسـبانانِ       يك ،هاي دولتي   كه با ماشين   رفراندام
نـد و چـه در انتخابـات اصـالح شـده بعـدي كـه حقـوق                  داد خواسـتند صـورت مـي      تعدادي كه مي  ه  ريختند و آرا را ب     مي

دفعه شديدتر   هكلي افتضاحات متعددي كه دفعه ب      طور  بود و به    كارت الكترال و ورقه رأي شده       گروِ ،كارمندان وكارگران 
  .گرديد انجام مي

  
  )ج (  و)ب(های  حاصل دوران

 و معيشتي عمومي ديگر حاكميت و اثر مستقيم قبلي خود را در تثبيت              عوامل جغرافيائي   چه اگر بنابراين بعد از مشروطيت   
 چيزهائي نبـود كـه بـا        ،هاي محيط و عادات     آثار تربيتي و روحي و ميراث      ولي اوالً   ، از دست داده بودند     در ايران  استبداد

 پـشتيبان بـسيار قـوي       اسـتعماري  منافع يعني خارجي عوامل ثانياً و شود عوض مملكت پرچم تغيير و صدور فرمان مشروطيت  
  .نمايد  جبران نقاط ضعف و مافات را مي،گرديده با فكر و زور پول و وسائل خود براي استبداد

 و نافذتر از ،قهارتر  ،خيلي مسلط تر. گرديد فرما  حكمدر ايران  ، تجدد ون در لباس مشروطيتكه اين ترتيب استبداد  به
   .... قديم استبداد

بـراي    نتوانـست اسـتقرار و اسـتحكام منظـور را      همه تدبير و تزوير اسـتبداد        همه فشار و خفقان و آن        رغم آن   ولي علي 
 اثـر معكـوس     ،هـا و تزويرهـا    زور.  بزدايـد  طلبـي را بـراي ابـد از صـفحه ايـران            ي و حـق   خـواه   آزاديمين نمايـد و     أخود ت 
 دفعـه،   بـه   دفعـه  ، پهلـوي  ]دوران [ ولـي از ابتـداي     ، نامحسوس و خاموش و محدود بـود      اثري كه در ابتدا بسيار    . بخشيد مي

وســعت   و   شــدتآمــادگي در مــردم و  بيــداري و انزجــار1341تــا آنكــه در ســال .شــد رتــر مــيگي تــر و جــاي گــزين جــاي
كلـي از  ه  بـ ، گيري خودشـان  غفلت و كناره  و نوهاي استبداد و روحاني كه در اثر خشونت و نيرنگ       طبقات بازاري  .يافت

 ،بود   نيز براي خود خريده يا ساخته  را و در ميانشان هيأت حاكمه دستياراني        وظيفه خارج شده بودند    انجام صحنه مبارزه و  
  !ميدان ريخته شدند  همرتبه از جا كنده و ب  يك،كمتر از يكسال در مدت

 هـا  خيانت و طرف يك از آنها  و نشريات و اجتماعات ارزنده     ، اين مدت   در هاي فداكارانه مبارزين   اقدامات و مقاومت  
ن يـو   ن و ملـي   فكـرا   بعد از روشـن    ،كرده  چشم وگوش همه را باز     ،طرف ديگر  از استبدادي هدستگا قالبيان هاي جسارت و

  .هيجان آورد تكان و  به، همدرد و همصدارهبري روحانيون هكاسب و دهاتي را نيز ب طبقات بازاري و
 از صداي اعتراض مردم  1383سوگواري محرم  و مراسم  در اجتماعات  .ها دادند  ها و قرباني   و زنداني  كردند  اه شجاعت

 بلنـد گرديـد و بـا    كنـار پايتخـت و شـهرها و دهـات     ت حاكمه از هر مسجد و منبـر و از هـر گوشـه و           أمظالم و مفاسد هي   
سيعي بـه پـشتيباني از    و سابقه بي قيام .شد مخلوط ،معاويه يزيدبن بر هاي نفرين و ليع بن حسين هاي مظلوميت و شهادت  ناله

ي كـه  قيـام . پـا گرديـد  به   در مملكت  و شاهي و با اعتراض علني عليه دولت   اهللا خمين   حضرت آيت  ، مرجع بزرگ زنداني  
مواجـه بـا آن كـشتار    )  1342  خـرداد 15 ( محـرم  12 قابـل هـضم و گذشـت نبـود و در روز         وجـه   به هـيچ   ، براي استبداد 

   .... گرديد  شاهنشاهيدست ارتش  به،بيرحمانه چند هزار نفري
 ، هـا و فكرهـا     در سراسر مملكت در زمينه دل       ولي  حاكم شد   و بر اوضاع    هاي سنگيني فائق   ضربت  با ديگر بار  استبداد

هـاي هـزاران قربـاني     ي روئيـد و بـا خـون   خواه ي و آزاديمل و حكومت   ، طلبي هاي برومند حق    نهال ، براي هميشه  از نو و  
  .آبياري شد
  آزادي  از طـرف علمـاء و نهـضت        ،هاي قاطع آبـدار    اعالميه.   و قلم ها به تحرير در آمد       ، صداه  بيش از پيش ب   ها    زبان
 ، شـهامت و شـهارت    .  رددگـ   انـشاء و انـشاد مـي       ،  و گوينـدگان شـجاع     وعاظ  ها از طرف      و خطابه  ،  بازار  و جوانانِ  ايران
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موفقيت قرار داده است     ديعه بركت و    و ،حقانيت خداوند در نهال حقيقت و     .نمايد گفتاها و پندارها را پاكتر و بارورتر مي       
  :.)گرديده ثمرات خود را خواهد داد   بزودي برومنداين نهال ها يقيناً(

» برثَالً  اُهللا  ضةً   مبةً طَيمكَل  رةجة  كَشبا  ٍ طَيلُهأَص  ثَابِت  ا وهعاء   فَرمي السف.     نيٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهتؤت  
  1 » ...ربها 

  
تـر و سـرها بلنـدتر        هـا فـراخ    كوبـد سـينه    مي  سرها ي كه به  ززند و هر گر     مي  بر سينه ملت   در برابر هر تيري كه استبداد     

هـاي    را در دادگـاه  آزاديسران و فرزنـدان نهـضت     . گردد مي خودش بر   تر و شديدتر به    ضربات وارده سوزناك  .  شود مي
شـنود و     مـي   و آمريكـا   ها و راديوهـاي اروپـا      مه كوس رسوائيش را در روزنا      ، كند محكوم مي   محاكمه و   ، بسته نظامي  در

  .گيرد  ميايتاليا  و و اطريش، آلمان در اياالت متحده ،ايراني  و غير ايرانيسزايش را از دانشجويان
 زيـر  اكثريـت مـردم  . لرزاني منتهي شـده اسـت    به رسوائي و، متالطم بعد از مشروطيتاند سال استبداد   و ترازنامه چهل 
  .جويند  راه نجات و رهبر و برنامه مي ،ننگ به تنگ آمده فشار ظلم و فقر و

                                                 
  .است] سر كشيده [هايش در فضا  استوار و شاخه] در زمين[اش  خدا چگونه سخن نيكو را به درخت زيبايي تشبيه كرده كه ريشه:  25و24/  سوره ابراهيم .1

  .نشيند مندي پروردگارش به بار مي اي طبق قانون هر دوره
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